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پديده مبـارك
6 نگاهي به آنچه رهبر معظم انقالب درباره هيأت رزمندگان اسالم بيان فرمودند 

نگاهي به برنامه هاي هيأت رزمندگان اسالم در ماهي كه گذشت
8 از عزاداري شهادت تا جشن ميالد 

گزارشي از حضور هيأت رزمندگان اسالم در مناطق زلزله زده
10 هيأت شهداي گمنام واليت  در كرمانشاه 

جمعي بر محور عشق
توصيه های رهبر انقالب به هيئات مذهبی به قلم سردار محمدحسين نجات

12 مسئول هيأت امنا و ستاد مركزی هيئت رزمندگان اسالم 

ويژه نامه شهادت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها

نگاهي به زندگي  دختر امام موسي كاظم عليه السالم در گفت و گو با حجت االسالم 
جعفر واضحي

16 لطف باباهاست  معمواًل به دختر بيشتر 

گفتگو با حجت االسالم و المسلمين جواد زمانی، شاعر آيينی
18 نمی از دريـای شعر 

عمل به وصيت پدر
دليل عدم ازدواج حضرت معصومه و ديگر دختران امام موسی كاظم)عليه السالم (
20  

پلی كه با دل ساخته شد
روايتی كه در ادامه اين نوشتار می آيد داســتان كارگری ساده است كه با عنايت 
21 حضرت معصومه )س( كاری بزرگ انجام داد 

سالم  اي خواهر خورشيد
22 همراه با شعراي آييني و  اشعارشان در وصف حضرت معصومه)س( 

پناه شهـر قم
24 كرامات حضرت معصومه )س(  در كالم بزرگان 

بانوی خوبی ها
26 نگاهی به شخصيت زنان با الگو گرفتن از  حضرت معصومه)سالم اهلل عليها( 

28 اينفوگرافي زندگي حضرت معصومه)سالم اهلل عليها( 

در شهر قم عالوه بر زيارت حضرت معصومه)سالم اهلل عليها(  جاهاي ديدني ديگري 
هم وجود دارد

30 همسايه بانوي آفتاب 

تأملی درچند اثراز چند نويسنده معاصر درباره حضرت معصومه )سالم اهلل عليها(
32 در ستايش كريمه اهل بيت 

علت سفر كريمه اهل بيت)عليه السالم(  به ايـران چه بود ؟
34 ديـدار با بـرادر 
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كنكاشي در ابعاد واقعه 9 دي

حقيقت را بايد تبليغ كرد
مرور فرمايشات رهبر معظم انقالب با كليدواژه هاي »فتنه«، »جذب حداكثري«، 
36 »جنگ نرم« و »هدف دشمن« 

مروری كوتاه بر رويدادهای عاشورای 88 تا 9 دی
38 يك خيابان، يك ملت 

امام جمعه موقت تهران از خواصی كه فقط به منافع خود فكر می كنند، گاليه های 
بسياری دارد

40 اگر بصيرت داشتند  پاسخ دشمنان را می دادند 

نگاهي به برخي از آثار هنري و فرهنگي توليد شده با موضوع فتنه
41 هنـر در برابر فتنه 

حماسه نهم دی و بازتاب و واكنش رسانه هاي بين المللي به آن
42 نهم دي از دريچه رسانه هاي بيگانه 

جست وجوي تاريخي در ابعاد قيام 19 دي قم

حركتی كه ايران را لرزاند
60 بخشی از بيانات رهبر معظم انقالب درباره قيام 19 دی در قم 

واكاوی اسناد قيام 19 دی، در گفت و گو با حاج قاسم تبريزی
62 قيامی كه جرقـه انقالب شد! 

تأثيراتي كه قيام مردم قم در انقالب اسالمي گذاشت
64 گستـرش بحـران 

نگاهي به اوضاع منطقه در ماه گذشته

66 پيروزی ايران در تحوالت منطقه/ايران 3 آمريكا 0 

67 نقش ماندگار روسيه و ايران در سوريه 

68 ايران و تركيه برنده توطئه چينی آمريكا 

69 تشكيل جبهه جديد اسالمی توسط ايران و تركيه برای دفاع از قدس 

70 آمريكا به دنبال چاره ای برای مقابله با گسترش ايران 

71 تمايل تركيه به ائتالف ايران در منطقه 
72 شكست محور عبری،  عربی و غربی در پروژه حريری 

درباره زندگي حضرت زينب سالم اهلل عليها به مناسبت والدت ايشان

بررسی ابعاد زندگی حضرت زينب )ســالم اهلل عليها( در گفت و گو با دكتر محمد 
حسين رجبی دوانی

74 زينب، زينت خانه اميرالمؤمنين)عليه السالم( 

گفت و گو با حاج حميد بهاری، مداح اهل بيت
76 قهرمان بودن زينب )سالم اهلل عليها(  را در شعرهايمان نشان بدهيم 

ما را به سر هوای شهيدان بی سر است 
نگاهی به زندگی پيشكســوت تعزيه كه بدون سواد فقط شعرهای اهل بيت)عليه 
78 السالم( را می فهمد 

بررسي مقاومت مردم فلسطين به مناسبت روز غزه

گزيده اي از بيانات رهبر معظم انقالب درباره  رژيم غاصب صهيونيستي
44 مسئله فلسطين 

نگاهی به حماسه مردم غزه در جنگ 22 روزه با رژيم اشغالگر قدس در گفت وگو با 
عباس خامه يار

46 پيروزی  با طعم ايمـان 

بيشتر رسانه ها، تصوير مردم غزه را در هنگام مقاومت و مبارزه نشان مي دهند  كه به 
خاطر موقعيت خاص آن هاست؛ اما زندگي فلسطيني، روي ديگري هم دارد

48 شكوفه هاي زندگي؛ شكوفه هاي زيتون 

ماجراي ام نضال فرحات، شيرين فلسطيني
51 مـادر فلسطيـن 

52 اينفوگرافي فلسطين 

چرا مذاكرات سازش به نتيجه اي نخواهد رسيد و فلســطينيان هم با آن مخالف 
هستند؟

54 نه قاطع فلسطينيان به سازش 

10 چهره  جهاني مرتبط با قدس، فلسطين و بيت المقدس را بيشتر بشناسيم
56 ستارگان درخشان قـدس 
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جايي براي آرام  گرفتن دل ها

آدمی بعضی وقت ها، دلش می گیرد، روحش سنگینی می کند، حس 
می کند همه درها بسته اســت و راه به جایی ندارد، آن هم در حالی 
که همه امکانات زندگی را داشته و همه چیز دنیایش، به راه است. اما 
با این حال، باز هم راضی نیســت، رضایت ندارد. چرا؟ واقعاً چرا ماها 
این چنین می شویم؟ البته خاص ما هم نیست؛ غربی ها هم که خیلی 
پیشرفته تر از ما هســتند، درگیر این خأل معنوی شده اند. ما، از دنیا 
نیامده ایم به دنیا که حاال با دنیا هم، همه چیزمان روبه راه شود. ما از 
جایی آمده ایم به دنیا و به همان جا هم باز خواهیم گشت؛ که گفته اند 
اناهلل و انا الیه راجعون. پس طبیعی است که ما، با چیزی از جنس خدا 
آرام می گیریم؛ نه با چیزی از جنس غیرخدا. دل و روح آدمی، یادگار 
ملکوت اند؛ پس با پول و ماشین و خانه و دنیا و پست و مقام، نمی شود 
آرام شان کرد. باید با خدا ربط داشته باشند. بقاع متبرکه و حرم  اهل 
بیت)علیهم السالم( و فرزندان بزرگوارشان از جمله جاها برای ربط 

دادن دل و دلدار است.
آمار و ارقام هم نشــان مي دهد ما ایراني ها به ایــن حریم هاي امن 
الهي اعتقادي راسخ داریم. تاکنون بیش از 8 هزار زیارتگاه در کشور 
شناسایی شده که میلیون ها زائر در طول یک سال در این زیارتگاه ها 
استخوانی سبک می کنند. البته همه این زیارتگاه های کشور مربوط 
به بقاع متبرکه امام و امامزادگان نیست، بلکه برخي مساجد، برخي 
حسینیه ها، برخي قبور پیامبران الهي، برخي از قبور علما و قدمگاه ها 
هم به عنوان زیارتگاه شناخته مي شــوند. به هر حال مسلما بعضی 
جاها رهایی هســتند، یعنی کمک می کنند که از دود و بوق و قیل و 
قال زندگي فرار کنیم و زیارتگاه ها همان جاهای رهایی هستند. حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومه)سالم اهلل علیها( هم یکي از اصلي ترین 
زیارتگاه هاي کشور است که هر ســال از زائران و مجاوران زیادي در 
این بهشــت زمیني پذیرایي مي کند. گنبد فیروزه ای و حوض وسط 
صحن این حرم مطهر، کلی حال و هوای شــاهکار را براي زائران این 
فرزند امام موسي کاظم )علیه السالم( و خواهر حضرت ثامن الحجج 

)علیه السالم( به ارمغان مي آورد.
قم به دلیل وجود همین حرم مطهر، همواره محل حضور ارادتمندان 
و عاشقان خاندان عصمت و طهارت بوده و بزرگان دین ما کرامات زیاد 
دیده اند از این بانوي مطهره. گفته اند که یک روز وســط  کوچه اي از 
شهر قم، مریضی را روی تشک خوابانده بودند. هر چه از اطرافیانش 
خواستند زودتر این بساط را جمع کنند گوش شان بدهکار نبود. آخر 
سر آن قدر طول دادند تا آیت اهلل بهجت، رحمت اهلل علیه برای رفتن به 
مسجد از خانه بیرون آمد. با دیدن آقا، همراهان مریض دویدن سمتش 
و گفتند: »برای شفا بیمار آورده اند.« آقا فرمود: »آب زمزم تهیه کنید.« 
وبعدش دستورالعملی دادند. یکی شان گفت: »آقا این را باید خوب 
کنید!« دومرتبه آقا جوابش را تکرار کرد. تا اینکه آن شــخص گفت: 
»پسر عموی این هم همین کسالت را داشت و شما شفا دادید. این را 
هم باید شما شفا بدهید!« آقا تا این مطلب را شنید، برافروخته شد: 
»من چه کاره ام؟! من گدا هستم! گدایی می کنم! از خدا، از حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها گدایی می کنم! برای خودم، برای شما، برای 

مردم، برای همه مومنین و مومنات.«
بله، علمــا و بزرگان ما بــه گدایي همین آســتان رفته اند و کرامات 

دیده اند.

محمدامين ايمانجاني
سردبير
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پديده مبـارك
 نگاهي به آنچه رهبر معظم انقالب درباره 

هیأت رزمندگان اسالم بیان فرمودند

 هیأت رزمندگان یک پدیده  ی مبارکی است؛ نَْفس 
اینکه رزمندگان ما هیأت  عزاداری تشکیل بدهند 
- محور و نقطه  ی ثقل اصلی هم عزاداری عاشورا 
است؛ بقّیه  ای که فرمودید، این ها حواشی الزم و 
خوبی است، اّما آن نقطه  ی ثقل، احیای عاشورا، 
زنده نگه  داشتن عاشورا و عمق  یابی ژرفای حادثه  ی 
 عاشورا است - چیز بسیار مبارک و مهمی است.

 یک نکته این اســت که اصل انتساب هیأت  به 
رزمندگان، یک معنای مهمــی دارد. رزمندگان 
یعنی کسانی که در مواجهه  ی با دشمن مجاهدت 
کردند؛ مجاهدت هم اعم از مقاتله اســت؛ مقاتله 
یعنی جنگ نظامی، مجاهدت مجموعه  ای از انواع 
مبارزه  ها است؛ جنگ نظامی، جنگ فکری، جنگ 
روحی، جنگ اجتماعی، مجموع این ها اســمش 
مجاهدت است، مجاهدت شــامل همه  ی این ها 
هم هست. آن کســانی که اهل مجاهدت در راه 

خدایند - یکی از خصوصّیات مجاهدت و معنای 
جهاد این است که دشمن در مقابل انسان باشد؛ 
هر تالشی را جهاد نمی گویند؛ ممکن است کسی 
یک کار علمــی ای هم بکند ]اّما[ جهاد نباشــد؛ 
جهاد، آن حرکتی اســت که در مواجهه  ی با یک 
خصم، با یک دشــمن، انجام می گیــرد - و این 
خصوصّیات را دارند، این روحّیــه را دارند، برای 
همه  ی اجتماعات وجودشان مبارک است؛ چون 
اجتماعات بشری خالی از دشمن نیستند - حاال 
کم یا زیاد؛ یک وقت مثل ما دشــمن زیاد دارند، 
یک وقت هم این قدر دشــمن ندارند اّما باالخره 
دارند - و اگر چنانچه ایــن جامعه در درون خود 
یک نیروی مواجه شونده و مقابله  کننده  ای داشته 
باشد که همان مبارزین و رزمندگان و مجاهدین 
هستند، می تواند احســاس امنیت بکند؛ وااّل اگر 
این را نداشته باشد، مثل بدنی است که در درون 

خودش آن گلبول  های ســفید را که مثاًل مأمور 
به مواجهه هستند، نداشته باشــد؛ انواع و اقسام 
بیماری ها بر این جامعه ممکن است عارض بشود. 
اینکه این مجموعه بیایند برای مسئله  ی عاشورا و 
مسئله  ی عزاداری حسین  بن  علی )علیهماالّسالم( 
تالش بکننــد و کار کنند و آن را گــرم و گرامی 
و زنده بدارنــد، این خیلی کار مناســب و الزمی 
اســت. بنابراین نَْفس این انتساب، یعنی انتساب  
هیأت  عزاداری بــه رزمندگان، چیــز مبارکی 
است، چیز خیلی خوبی اســت، این را رها نکنید 
 و هر چــه می توانید حفــظ کنیــد و نگه دارید.

 نکته  ی دیگر این اســت که اســم هیأت  در آن 
تبادر عرفی، ]به معنی[ بی نظمی است؛ میگویند 
فالنی هیئتی عمل می کنــد، یعنی بی نظم عمل 
می کند. تقریباً می شود گفت  شما اّولین کسانی 
هســتید که آمدید این مجموعــه  ای را که گویا 
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طبیعتش طبیعــت »بی نظمی« اســت، تحت 
 نظــم درآورید؛ ایــن خیلی چیز خوبی اســت.

 خب، هیأتی بــودن - که به اصطــالح تعبیری 
از بی نظم بودن اســت - به خاطر چیســت؟ به 
خاطر این است که وقتی کســی وارد هیأت  امام 
حسین می شــود هیچ  کس به او نمی گوید فالن 
جا بنشین، فالن جا ننشــین؛ فالن جور بنشین، 
فالن جور ننشین؛ ِکی بیا، ِکی برو؛ کاماًل همه  ی 
تحّرکات، برخاسته  ی از اراده  ی مردم و خواست 
خود مردم است که آن هم ناشــی از ایمان آن ها 
اســت؛ این چیز خیلی خوبی اســت، این را باید 
نگه دارید؛ یعنی ارتبــاط هیأت  را به ایمان مردم 
و عشــق مردم، و جاذبه و گیرایــی خود هیأت  و 
خود این کانون را برای دل های مــردم باید نگه 
داریــد، این را بایــد حفظ کنیــد، یعنی جوری 
 نشــود که حالت اداری و مانند این ها پیدا بکند.

به نظر من مراکز شماها حســینیه ها است. شما 
مرکز اداری نمی خواهید؛ حسینیه، هیئت، مسجد، 
مراکز شما اینها است. یعنی اگر آمدیم ما اینجا را 
وابسته کردیم به یک اداره  ای و یک ساختمانی و 
طبقه  ی اّول و طبقه  ی دّوم و صندلی گردان و مانند 
این ها، این دیگر هیأت  نمی شود؛ می ترسم اشکال 
پیدا بکند، نمیگویم قطعاً هیأت  نمی شود، اّما به 
نظرم می رسد که طبیعت کار هیأت  این است که 
مردم با عشق و شور و اشک بیایند طرف مجلس 
امام حسین؛ این است که اثر میکند؛ این است که 
از دلش این انقالب میجوشد، یا الاقل مزَرع خوبی 
 برای رشد فضائل انقالبی و معارف انقالبی میشود.

 نکته  ی بعد که خیلی مهم است، همین مسئله  ی 
تربیت نیروها یا حراســت از نیروهای گوینده و 
خواننده از خطاها و اشــتباهات است؛ این خیلی 
مهم است. واقعاً یکی از گرفتاریهای ما این است؛ 
حاال اسم مّداحها بد در رفته، مخصوص مّداحها 
نیســت، مّداح و غیر مّداح ندارد. از کسانی که در 
این ماجرای منبر رفتن و از عاشورا خواندن وارد 
بوده  اند - اعــم از مّداح و منبــری و مانند اینها - 
مواردی دیده شده که حرفهای نامناسبی از اینها 
صادر شده. یک وقت حاال من و شما نشسته  ایم، 
یک حرف غلطی هم از دهان بنده می آید بیرون، 
چیزی نیست، ]چون[ دو نفر پهلو هم نشسته  اند، 
مهم نیست؛ یک وقت نه، ما هزار نفر، ده هزار نفر، 
گاهی پنجاه هزار نفر مســتمع داریم، گاهی این 

جمعّیت تبدیل میشــود به جمعّیتهای میلیونی 
به  خاطر انتشار؛ اینجا باید محاسبه بشودکه تأثیر 
یک حرف غلط و نامناسب بر روی ذهن مخاطب 
چیســت. یک عّده  ای همان حرف غلط را قبول 
میکنند، و یک معرفت غلطی پیدا میکنند؛ یک 
عّده  ای آن را اســتنکار میکنند و این اســتنکار 
موجب میشــود که از اصل دین زده بشوند؛ بین 
کسانی و کسانی ســِر این حرف اختالف میافتد؛ 
ببینید، از چند جهت مجاری فساد به  وجود می آید 
برای یک حرف غلطی که یک نفر میزند. از قدیم 
دیده بودیم ما - مخصوص حاال نیست؛ از بّچگی 
میرفتیم روضه و پای منبر - گاهی روضه  خوان  ها 
روضه  هایی میخواندند که معلوم بود غلط است، 
معلوم بود خالف است، اّما میخواندند؛ برای اینکه 
حاال چهارنفر مستمع دلشان بسوزد و گریه کنند. 
مگر به هر قیمتــی باید ایــن کار را کرد؟ حادثه 
را بیان کنیــد؛ با هنرمندی بیــان کنند تا مردم 
دلشان شــیفته بشود و منقلب بشــود، نه اینکه 
خالف بگوینــد. حاالها هم میشــنوم، منبری یا 
مّداح ســر منبر خطاب به امیرالمؤمنین میکند 
و میگوید آقا هرچه داری از امام حســین داری! 
شــما فکرش را بکنید! این چه حرفی اســت و 
این چه ُمهمل  گوییای اســت که کسی این  جور 
درباره  ی امیرالمؤمنین حرف بزند؟ امام حسین 
هرچه دارد از امیرالمؤمنین دارد، امام حســین 
هرچه دارد از پیغمبر دارد؛ چــرا نمیفهمند این 
معانی و این مســائل را؟ آن  وقت اّدعا هم دارند، 
هرچه هم به دهنشــان بیایــد میگویند؛ یعنی 
 اینها را خیلــی باید به  نظر من بزرگ بشــُمریم.

 یــک نکته هم همیــن مطلبی اســت که آقای 
نجــات اشــاره کردند که درســت هم هســت. 
هیئتها نمیتوانند ســکوالر باشــند؛ هیأت  امام 
حســیِن ســکوالر ما نداریم! هرکس عالقه  مند 
به امام حسین اســت، یعنی عالقه  مند به اسالم 
سیاسی است، اسالم مجاهد است، اسالم مقاتله 
است، اســالم خون دادن است، اسالم جان دادن 
اســت؛ معنای اعتقاد به امام حســین این است. 
اینکه آدم در یک مجلس روضه یا هیأت  عزاداری 
مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسالم سیاسی 
بشــود، این غلط اســت. البّته معنای این حرف 
این نیســت که هر حادثه  ی سیاســی در کشور 
اتّفاق میافتد، ما بایــد حتماً در مجلس روضه آن 

را با یک گرایش خاّصی - حاال یا این طرف، یا آن 
طرف - بیان کنیم و احیانــاً با یک چیزهایی هم 
همراه باشــد؛ نه، اّما فکر انقالب، فکر اسالم، خّط 
مبارکی که امام )رضوان اهلل علیه( در این مملکت 
ترســیم کردند و باقی گذاشــتند، اینها بایستی 
 در مجموعه  ها و مانند اینها حضور داشــته باشد.

 به هر حــال کار کاِر بزرگی اســت، کار مهّمی 
است؛ و شایسته  ترین مجموعه  هایی که میتوانند 
برای امام حســین عزاداری کننــد، واقعاً همین 
مجاهدین فیســبیل  اهلل  اند، همین رزمندگانند، 
همین جوانها هستند؛ و شــما این را قدر بدانید 
و ایــن را هدایــت کنیــد؛ هدایت کنیــد. این 
میتواند یک چشــمه  ی خورشــید و چشمه  ی 
نوری باشــد برای اِشــعاع در مغزها و در فکرها 
و در دلهــای مخاطبین کــه بتواند اینهــا را از 
 لحاظ معارف اســالمی و معارف دینی باال ببرد.

 چقدر خوب اســت که در محافــل هیئتها، به 
مســئله  ی قرآن - قرآن  خوانی و معارف قرآنی - 
اهتمام ورزیده بشــود؛ چقدر خوب است که در 
ایــن نوحه  خوانیها مضامین اســالمی، مضامین 
انقالبی، مضامین قرآنی گنجانده بشــود؛   یک 
وقت هست که سینه میزنند و صد بار با تعبیرات 
مختلف مثاًل میگویند »حســین وای«، خب این 
یک کاری اســت اّما هیچ فایــده  ای ندارد و هیچ 
چیزی از »حسین وای« انســان نمیفهمد و یاد 
نمیگیرد. یک وقت هســت که شــما در همین 
مطلبی که ]عزادار[ تکرار میکند و حرفی که ]با 
آن[ ســینه میزند، با زبان نوحه و با زبان شــعر، 
یک مســئله  ی روز، یک مســئله  ی انقالبی، یک 
مســئله  ی اســالمی، یک معرفت قرآنی را می 
گنجانید؛ او وقتی تکرار می کند، در ذهن او ملکه 
می شود؛ این خیلی باارزش اســت، کاری است 
که هیچ  کس دیگر غیر از شــما نمی تواند این کار 
را بکند؛ یعنی هیچ رســانه  ای واقعاً قادر نیست 
که این  جور معارف الهی را با جســم و جان و فکر 
و روح و احســاس و عقل و ماننــد اینها آمیخته 
کند. لذا کار کار مهّمی اســت، کار بزرگی است 
و امیدواریم که ان  شــاءاهلل خــدای متعال بهتان 
توفیق بدهد و شــما را مأجور بدارد که بتوانید به 
 بهترین وجهی ان  شــاءاهلل این کار را پیش ببرید.

والّسالم  علیکم و رحمةاهلل و برکاته  
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نگاهي به برخي  از برنامه هاي هیأت رزمندگان اسالم در ماهي که گذشت

از عزاداري تا جشن ميالد

يزد
عزاداري در مؤسسه بيت الرضاي 

شهرستان بافق
ايام سوگواري پيامبر اكرم )صلي اهلل عليه وآله وسلم(، 
امام حسن مجتبي )عليه السالم( و حضرت ثامن الحجج 
علي ابن موسي الرضا )عليه السالم( در مؤسسه فرهنگي 
مذهبي بيت الرضا شهرســتان بافق با سخنراني دكتر 
شــفيعي با حضور امت حزب اهلل و عزادار به مدت سه 

شب برگزار شد.
 دكتر شفيعي، مهمان ويژه و سخنران مراسم پيرامون 
زندگاني و رسالت پيامبر عظيم الشان سخناني بيان 
داشتند و سپس در بحث عالم بودن امامان، حضرت علي 
عليه السالم را باب علم و علم اندوزي دانست و دوران 
امامت امام رضا عليه السالم را دوران شكوفائي مباحث 
علمي بيان كردند. ايشان بيان كردند: در يك نگاه كلي 
و اجمالي مي توان گفت در قالب مناظرات امام رضا عليه 
السالم افق هاي جديدي در معرفت ديني روي جامعه 
ما گشوده شــده، ابهامات و شبهات زيادي در رهگذر 
اين مناظرات برطرف شد. ورود امام رضا عليه السالم 
به مناظرات و مباحث علمي نشانگر اين است كه امام 
رضا عليه السالم مباحث علمي و استدالل داشتند كه 
مي توانستند در آن مناظرات ايفاي نقش كنند به طوري 
كه خود مخالفان و كســاني كه رقيبان امام رضا عليه 

السالم بودند به برتري علمي ايشان اذعان داشتند.

قم 
 ميزبان زائران عزادار 

حرم كريمه اهل بيت)س(
مراســم عزاداري رحلت پيامبر اسالم )صلي اهلل عليه 
وآله وسلم(، شهادت امام حسن مجتبي )عليه السالم( 
و امام رضــا )عليه الســالم( با مشــاركت اداره 
اوقاف و امور خيريه قم در مسجد امام حسن 
عسگري )عليه الســالم( برگزار شد.هيأت رزمندگان 
اسالم استان قم در اين مراسم عزاداري، به مدت سه 
شب ميزبان زائران و مجاوران حرم كريمه اهل بيت)س( 
بود. همچنين، حجت االســالم والمسلمين محمدباقر 
حيدري كاشاني از سخنران برجسته كشوري و حسن 
شالبافان از مداحان برجسته اهل بيت )عليه السالم( نيز 

به سخنراني و مديحه سرايي پرداختند.

تبريز
 تجليل از مداحان و خادمين 

هيأت رزمندگان اسالم
مراســم تجليل از مداحان و خادمين هيأت رزمندگان 
اسالم تبريز در حسينيه بيت با حضور حضرت آيت اهلل 

مجتهد شبستري برگزار گرديد.
حضرت آيت اهلل محسن مجتهد شبستري، در مراسم 
تجليل از مداحان و خادمين هيأت رزمندگان اســالم 
تبريز كه در حســينيه بيت معظم له برگزار شد، ضمن 
تقدير از بلبالن گلشن حسيني و خادمين آستان مقدس 
علوي و فاطمي، با اشاره به آيات قرآن درباره اولياء اهلل 
فرمودند: اولياء اهلل نزد پروردگار كساني هستند كه قرآن 
را براي خود شعار و دعا را براي خود دثار قرار مي دهند، 
يعني همانطوري كه لباس زيرين هميشه مالزم حتي در 
موقع خواب در بدن انسان است، قرآن هميشه مالزم 

اولياءاهلل است.

عزاداري شب شهادت 
امام حسن عسكري 

)عليه السالم( در هيأت 
رزمندگان اسالم- 

حسينيه شهداي پونك

عكس خبر

خراسان رضوي
جشن ميالد در مشهد

به مناسبت فرارســيدن هفته وحدت و 
سال روز والدت پيامبر اسالم )صلي اهلل 
عليه وآله وســلم( و امام جعفر صادق 
)عليه السالم(، جشــن بزرگ »وحدت 
اســالمي« به همت هيــأت رزمندگان 

فاطميون برگزارشد.
در اين مراسم، »جواد كريمي قدوسي« 
نماينده مردم مشــهد و كالت و عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شــوراي اسالمي ســخنراني و 
رزمنده فاطمي »سيدمسافر« نماهنگ 
وارثين را به صورت زنده اجرا خواهد كرد.

بجنورد
مراسم شب شهادت امام حسن 

عسكري )عليه السالم( 
مراسم شب شهادت امام حسن عسكري )عليه السالم( 
با حضور خيل ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت در 
مسجد انقالب و مسجد امام خميني بجنورد برگزار شد. 
در اين مراسم اســاتيد مركز تخصصي مهدويت قم به 
بيان فضايل و مكارم اخالقي پدر بزرگوار حضرت مهدي 

موعود )عج( پرداختند.



9

شهركرد
زيارتي از بعيد

مدير هيأت رزمندگان اسالم شهركرد در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم گفت: همزمان با سالروز 
رحلت جانسوز نبي مكرم اسالم )صلي اهلل عليه وآله وسلم( و شهادت سبط اكبرش، مراسم 
پرفيض زيارت حضرت رسول اكرم )صلي اهلل عليه وآله وسلم( از بعيد با مداحي و نواي گرم حاج 
عليرضا شريفي در شهركرد برگزار شد.مدير هيأت رزمندگان اسالم شهركرد بيان كرد: در 
فضيلت زيارت پيامبر اعظم )صلي اهلل عليه وآله وسلم(؛ امام صادق )عليه السالم( مي فرمايد، از 
رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله وسلم( نقل شده هركه مرا در حيات يا پس از ممات زيارت كند، 
روز قيامت شفيع او مي شوم.وي خاطرنشان كرد: شيخ عباس قمي )اعلي اهلل مقامه( براي محبان و 
ارادتمنداني كه امكان سفر به مدينه النبي و زيارت قبر حضرت رسول )صلي اهلل عليه وآله وسلم( 
را ندارند، زيارتنامه اي شريف با سند معتبر ذكر كرده اند كه به زيارت حضرت رسول )صلي اهلل 

عليه وآله وسلم( از بعيد معروف است.

برخوار
برگزاري نشست هاي  سبك زندگي اسالمي

سبك زندگي اسالمي محور نشست هاي خواهران عترت هيأت رزمندگان شهرستان 
برخوار است.زهرا قناد زاده مدير عترت خواهران هيأت رزمندگان شهرستان برخوار؛ با بيان 
اينكه بانوان، نقش بسزايي در جامعه كنوني، به ويژه در محافل و مجالس مذهبي خاص بانوان 
ايفا مي كنند، اظهار كرد: نقش تأثيرگذار و مهم بانوان در جامعه غيرقابل انكار است و امروزه 
بانوان فعال در زمينه هاي فرهنگي و مذهبي، مي توانند در تحقق موضوع سبك زندگي 
اسالمي نقش خوبي را ايفا كنند.وي افزود: هيأت بانوان عترت رزمندگان اسالم در شهرستان 
برخوار با تشكيل سلسله جلسات هم انديشي و بصيرتي اقدام خوبي را در ارتباط با مسائل 
فرهنگي داشته است.مسئول پيروان عترت هيأت رزمندگان اسالم شهرستان برخوار؛ با 
اشاره به نشست هاي اخير هيأت بانوان عترت اين شهرستان، بيان كرد: در نشست اخير به 
مناسبت اعياد گذشته، حاضران در جلسه از نكات مهم و ارزنده سخنران مدعو بهره مند 
شدند.وي افزود: در اين نشست ها به موضوع سبك زندگي اسالمي و بهره مندي بانوان از 
سيره اخالقي اهل بيت )عليهم السالم( پرداخته شد.قناد زاده، اضافه كرد: در هيأت پيروان 
عترت بانوان شهرستان برخوار؛ اساتيد مدعو، پيرو مكارم اخالق كه از صفات رفتاري پيامبر 
اسالم )صلي اهلل عليه وآله وسّلم( بوده است مطالبي را بيان داشته اند.مدير هيأت پيروان 
عترت خواهران رزمندگان شهرستان برخوار اظهار كرد: سلسله نشست هايي با موضوع 
بهره برداري از سبك زندگي اهل بيت )عليهم السالم( و استفاده مخاطبان از روايات امامان 
براي زندگي ايده آل و خوب مطرح شده است.قناد زاده مسئول پيروان عترت شهرستان 
برخوار در پايان صحبت هاي خود با خبرنگار واحد عترت در اين شهرستان؛ اظهار كرد: در 
نشست هيأت بانوان عترت، مسابقه فرهنگي برگزار و از نفرات برتر و خادمان فعال نيز، 

تجليل به عمل مي آيد.

مراسم عزاداري هيأت 
رزمندگان اسالم قم در شب 
شهادت امام حسن عسكري 
)عليه السالم(

يزد
عزاداري در آستان امامزاده عبداهلل عليه السالم بافق

مراسم عزاداري يازدهمين اختر آسمان امامت و واليت 
حضرت امام حسن عسكري عليه الســالم در آستان 
مقدس امامزاده عبداهلل عليه السالم جوار شهداي گرانقدر 
برگزار گرديد. در اين مراسم سوگواري كه همراه با هيأت 
سينه زني بود حضرت حجت االسالم والمسلمين قائمي 
پيرامون زندگانيان حضرت بيان داشتند.قابل ذكر است 
حجت االسالم والمسلمين سيدمحمود هاشمي مسئول 
هيأت نوجوانان عاشورائي نيز مراسم شهادت اين امام همام 

را در مسجد جامع شهر برگزار نمودند.

هرمزگان
جشن والدت در بندرعباس

احمدي پناه مسئول هيأت رزمندگان اسالم استان هرمزگان گفت: هفته وحدت نمادي از اتحاد و برادري مسلمانان شيعه 
و اهل سّنت در سراسر جهان اسالم، جاي هيچ شكي نيست كه دشمنان قسم خورده اسالم با ايجاد تفرقه در بين مسلمان 
اختالف ايجاد نمايند و اين ضرورت بيش از پيش اتحاد مذاهب مختلف مسلمانان مخصوصاً در هرمزگان، سيستان و كرمان 
و را براي خنثي كردن توطئه هاي دشمنان مي طلبد. احمدي پناه از برگزاري مراسم جشن در شب ميالد حضرت خبر داد و 
بيان كرد: با توجه به قرار گرفتن در اين ايام مبارك والدت با سعادت حضرت رسول مهرباني )صلي اهلل و عليه و آله وسلم( و 
فرزندش امام جعفر صادق )عليه السالم( رئيس مذهب تشيع، هيأت رزمندگان اسالم استان به رسم سال هاي گذشته مراسم 
با شكوهي را در شب والدت اين بزرگواران با حضور آحاد مردم واليتمدار شهرستان بندرعباس برگزار مي نمايد. وي افزود: در 
اين مراسم حجت االسالم والمسلمين دكتر عبادي زاده سخنراني خواهند داشت و مولودي خواني سعيد سياسراني و كرباليي 

رضا شنبه زاده، اجراي گروه تواشيح و اهداء جوايز به القاب حضرت از ديگر برنامه ها است.

چهارمحال و بختياري
 جشني با حضور نوجوانان 

عاشورايي
همزمان باميالد پر خير وبركت حضرت محمد 
)صلوات اهلل عليه وآله وســلم( و امام جعفر 
صادق )عليه الســالم( و هفته وحدت مراسم 
جشن ميالد با حضور نوجوانان عاشورايي در 

اشكفتك برگزارشد.

بيان سيره و فضائل 
پيامبراكرم )صلوات اهلل 

عليه وآله وسّلم(
مردم واليتمدار استان، در مراسم جشن خجسته 
ميالد خاتم االنبياء حضــرت محمد مصطفي 
)صلوات اهلل عليه وآله وسّلم( و والدت باسعادت 
بنيانگذار فقه جعفري، حضرت امام جعفرصادق 
)عليه السالم( و هفته وحدت كه به هّمت هيئات 
مذهبي رزمندگان اسالم و بسيجيان در مساجد، 
حســينيه ها و امامزادگان برگزار شد، شركت 
كردند. در اين برنامه هاي معنوي ســخنرانان 
در شهرها و روستاهاي استان، به بيان سيره و 
فضائل پيامبر گرامي اســالم )صلوات اهلل عليه 
وآله و سّلم( و ششمين امام شيعيان و مداحان 
اهل بيت عصمت و طهارت هم به مولوديه خواني 
پرداختند. نظير اين مراسم در مركز استان در 
مساجد، حسينيه ها و امامزادگان حليمه وحكيمه 
)سالم اهلل عليها( برگزارشد. مراسم جشن ميالد 
پيامبر اعظم )صلوات اهلل عليه وآله وســلم( و 
بنيانگذار فقه جعفري در مسجدجامع شهركرد 
همراه با اقامه نماز مغرب وعشاء برگزارشد. در اين 
مراسم كه نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه 
شهركرد، آحاد مردم حضور داشتند، برنامه هاي 
متنوعي از جمله: تالوت قرآن، خير مقدم گويي، 
سخنراني، شعر خواني، مولوديه خواني و تجليل 

از خيرين برادر و خواهر برگزار شد.

البرز
 جشن ميالد 

در هيأت انصار االمام كرج
جشن ميالد پيامبر اكرم )صلي ا... عليه وآله وسّلم( و امام 
جعفر صادق )عليه السالم( در هيأت انصار االمام كرج 
با سخنراني حجت االسالم والمسلمين الهي و مداحي 

ذاكرين اهل بيت )عليهم السالم( برگزار شد.

خواهران / ورامين
جشن امامت و واليت امام عصر )عج( 

جشن بزرگ امامت و واليت امام عصر )عجل اهلل تعالي 
فرج الشريف(؛ با سخنراني حجت االسالم والمسلمين 
سيدياسر موســوي و مداحي مديحه سرايان اهل بيت 
)عليهم ال-سالم( در هيأت پيروان عترت شهرستان 

ورامين برگزارشد.

همدان / خواهران
خواهران در مراسم عزاي امام يازدهم

همزمان با فرا رسيدن شــهادت امام حسن عسگري 
)عليه السالم( يازدهمين ستاره راه گشاي راه بندگي، 
بانوان هئيت پيروان عترت شهرســتان كبودرآهنگ 
همنوا با سوز دل امام المتقين امام زمان )عج( در سوگ 
از دست دادن پدر بزرگوارشــان اشك ماتم ريختند. 
سركار خانم اسكندري پس از تفسير آيات تالوت شده 
پيرامون زندگي پر بار امام حسن عسگري )عليه السالم( 
و سختي ها و مشّقت هاي دوران امامت ايشان پرداختند. 
قرائت زيارت عاشورا، زيارت امام حسن عسگري )عليه 
السالم( و ذكر مصيبت و نوحه خواني، از ديگر برنامه هاي 

اين مراسم بود.
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گزارشي از حضور هیأت رزمندگان اسالم در مناطق زلزله زده

 هيأت شهداي گمنام واليت 
در كرمانشاه

گروه جهادي شهداي گمنام واليت بعد از مراسم اربعين حسيني و پس از دريافت پيام مقام معظم رهبري )مدظله العالي( با ظرفيت 700 نفر جهت خدمت رساني 
به مردم زلزله زده غرب كشور در منطقه سر پل ذهاب مستقر شدند و تعداد 5 چادر 240 متري در ستاد گروه نصب و تجهيز شد. همچنين خادمين با مشاركت 
قرارگاه خاتم االنبياء مشغول ساخت كانكس براي ساكنين روستاهاي مجاور و توزيع ارزاق و پوشاك براي آنها شدند. جهت برگزاري مراسمات و برنامه هاي 

فرهنگي، حسينيه شهداي گمنام راه اندازي و مراسماتي با حضور مردم منطقه و مداحان مشهور برگزار شد.

ارسال كانكس اهدائي 
شركت سنگ آهن مركزي ايران بافق

بنابر توصیه امام جمعه محترم و مساعدت و پیگیري هاي مدیریت محترم شرکت 
ســنگ آهن مرکزي ایران بافق تعداد ۲۰ عدد کانکس زیست براي زلزله زدگان 
کشور به ارزش یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال به غرب کشور ارسال گردید 
همچنین کمک هاي دیگري نیز با همکاري باشگاه آهن از قبیل پتو و پوشاک و 
مواد خوراکي و وسایل نقلیه جهت انتقال کمک هاي مردمي صورت گرفته قابل 
ذکر اســت تعداد ۵ عدد کانکس دیگر توسط مســئول محترم هیأت نوجوانان 
عاشورائي هیأت رزمندگان اسالم در حال ســاخت هست که هزینه مربوطه از 

جمع آوري کمک هاي مردمي صورت گرفته است و ارسال خواهد شد.

اهدايي هيأتي هاي كرج
هیأت محبان الرضا )علیه السالم(، از کرج یک تریلي به تعداد ۵۰۰ پاکت سیمان 

پنجاه کیلوي جهت کمک به مردم غیور زلزله زده کرمانشاه ارسال کردند.

شرح کمک هاي ارسالياستان - شهرستانردیف

48اهداء مورد قلم کاال ازجمله یخچال، بخاري، پتو، اجاق گاز، ماشین لباسشویي، چادر، مواد خوراکي و بهداشتي به همراه مبلغ ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ریال نقديخوزستان - اهواز1

اهداء دو کانکسزنجان - ابهر ۲

اهداء سه کانکسیزد - بافق3

اهداء سه کانکسخوزستان - دزفول4

اهداء چراغ والور به ارزش 11۵.۰۰۰.۰۰۰ریال – پتو و البسه به استعداد یک دستگاه وانتگیالن - رشت۵

اهداء 3تخته فرش – مواد غذایي، پتو و البسه با ارزش 4۰.۰۰۰.۰۰۰ریالگیالن – صومعه سرا6

اهداء مواد غذایي به ارزش ۲8.۰۰۰.۰۰۰ریال به همراه مبلغ 77.۰۰۰.۰۰۰ریال نقديگیالن - انزلي7

اهداء پتو – کفش البسه – شیرخشک به ارزش 4۰.۰۰۰.۰۰۰ریالگیالن - شفت8

گیالن - لنگرود9
موکب ستاد عتبات و هیأت شهرستان در حسینیه فاطمه الزهرا سالم ا... علیها جنب شهرداري گیالن غرب برپا شده و در روستاهاي حومه سرپل ذهاب اقالم ذیل 

توزیع گردیده: 3تن برنج، 7تن مرغ، ۵۰۰تخته پتو، ۲دستگاه تلویزیون، ۲۵دستگاه بخاري برقي، ۲۰عدد بخاري نفتي، موکت 1۵تخته، فرش 13تخته، ۲۰۰۰دست 
لباس گرم، چادر بزرگ ۲عدد و مواد غذایي به ارزش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 

اهداء 1۲قلم کاال ازجمله برنج، پرتغال، پتو و اقالم بهداشي، خوراکي و ساختماني با ارزش 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به همراه هزینه ساخت 8دستگاه کانکس مازندران - نکا1۰

مختصري از اقالم و مبالغ اهدائي هيئات رزمندگان اسالم به زلزله زدگان غرب كشور

توزيع اقالم جمع آوری شده بين مردم در روستاهای زلزله زده حومه سر پل ذهاب

راه اندازی حسينيه شهدای گمنام در منطقه سر پل ذهاب
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شرح کمک هاي ارسالياستان - شهرستانردیف

48اهداء مورد قلم کاال ازجمله یخچال، بخاري، پتو، اجاق گاز، ماشین لباسشویي، چادر، مواد خوراکي و بهداشتي به همراه مبلغ ۵۰.۵۰۰.۰۰۰ریال نقديخوزستان - اهواز1

اهداء دو کانکسزنجان - ابهر ۲

اهداء سه کانکسیزد - بافق3

اهداء سه کانکسخوزستان - دزفول4

اهداء چراغ والور به ارزش 11۵.۰۰۰.۰۰۰ریال – پتو و البسه به استعداد یک دستگاه وانتگیالن - رشت۵

اهداء 3تخته فرش – مواد غذایي، پتو و البسه با ارزش 4۰.۰۰۰.۰۰۰ریالگیالن – صومعه سرا6

اهداء مواد غذایي به ارزش ۲8.۰۰۰.۰۰۰ریال به همراه مبلغ 77.۰۰۰.۰۰۰ریال نقديگیالن - انزلي7

اهداء پتو – کفش البسه – شیرخشک به ارزش 4۰.۰۰۰.۰۰۰ریالگیالن - شفت8

گیالن - لنگرود9
موکب ستاد عتبات و هیأت شهرستان در حسینیه فاطمه الزهرا سالم ا... علیها جنب شهرداري گیالن غرب برپا شده و در روستاهاي حومه سرپل ذهاب اقالم ذیل 

توزیع گردیده: 3تن برنج، 7تن مرغ، ۵۰۰تخته پتو، ۲دستگاه تلویزیون، ۲۵دستگاه بخاري برقي، ۲۰عدد بخاري نفتي، موکت 1۵تخته، فرش 13تخته، ۲۰۰۰دست 
لباس گرم، چادر بزرگ ۲عدد و مواد غذایي به ارزش ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال 

اهداء 1۲قلم کاال ازجمله برنج، پرتغال، پتو و اقالم بهداشي، خوراکي و ساختماني با ارزش 1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به همراه هزینه ساخت 8دستگاه کانکس مازندران - نکا1۰
الزم به ذكر است هيئات رزمندگان اسالم ديگر هم كمك هاي مختلفي به مناطق زلزله زده غرب كشور داشته اند كه اقالم و مبالغ جمع آوري شده را به مراكز هالل احمر و سپاه تحويل داده اند.

توزيع اقالم جمع آوری شده بين مردم در روستاهای زلزله زده حومه سر پل ذهاب2

لوله كشی سرويس بهداشتی و حمام عمومیلوله كشی سرويس بهداشتی و حمام عمومی

نصب چادرهای اسكان و آشپزخانه جهت خدمات رسانی به زلزله زدگان
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 هيأت های مذهبی دارای چند ويژگی هستند 
كه آنها را از ســاير تشكل ها و جمع ها جدا 
می ســازد: اولين ويژگی شان اين است كه 
توســط مردمی كه عالقه مند به اسالم و 
ائمه  ی طاهرين عليهم  السالم هستند اداره 
می  شوند و بر محور عشق به ائمه ی طاهرين 
عليهم  السالم تشكيل شده  اند. ويژگی دوم 
اين است كه هزينه  های اين   هيأت   ها توسط 
خود مردم تأمين می  شود و نه دستگاه های 
دولتی و حكومتی. ويژگی سوم هم اين است 
كه سه عنصر »مردم«، »روحانيت« و »مداح« 
در اين   هيأت   ها جمع شــده  اند. »مردم«   
هيأت  را تشكيل می  دهند و هزينه  هايش را 
تأمين می  كنند، »روحانی« به عنوان كسی 
كه معرفت و محبت به ائمه عليهم  السالم را 
گســترش می  دهد، و »مداح« هم به  عنوان 
هنرمندی كه می  تواند اين محتوا را به دل و 
جان مردم منتقل كند در   هيأت  حضور دارد.
   هيأت  های مذهبــی در طول تاريخ 
به  خصوص در طول تاريخ تشــيع در 
ايران، عامل اصلی گسترش فرهنگ 
اســالمی در بين مــردم و نهادينه 
كردن آن بوده  اند. رهبر معظم انقالب 
راجع به اين موضوع فرموده اند: »ما 
مسلمان ها و به خصوص ما شيعيان، 
امتيازی داريم كه ديگر مليت ها و 
اديان اين امتياز را به قدر ما ندارند 
و آن عبارت اســت از اجتماعات 
دينی كه به شــكل روبه رو، چهره 
به چهره، نفس به نفس تشــكيل 
می شــود كه اين را در جاهای 
ديگر دنيا و در اديان ديگر كمتر 
می شود پيدا كرد. هست؛ نه به 
اين قّوت، نه به اين وسعت، نه به 
اين تأثيرگــذاری و محتواهای 

راقی.« )4/4/1387(

توصیه های رهبر انقالب به هیأت مذهبی به قلم سردار محمدحسین نجات
مسئول هیأت امنا و ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسالم

جمعي بر محور عشق



13

1. فضای   هيأت 
درباره ی فضای جلســات، حضرت آقا معتقدند که باید تلفیقــی از عنصر »منطق« و 
»عاطفه« باشد. ایشــان معتقدند اساس حرکت تشــیع بر »منطق قوی« و »عواطف« 
استوار است. یعنی اگر جلسه  ای باشد که بحث  های استداللی آن زیاد باشد، اما بحث  های 
محبتی و عاطفی آن کم باشد، این جلســه معموالً نمی  تواند مخاطب را جذب خودش 
کند. افراد معموالً سراغ جلسه  ای می  روند که بخشی از آن استدالل باشد و بخشی هم 
عاطفه. این امتزاج عاطفه و استدالل همیشه مورد تأکید رهبر انقالب بوده است. ایشان 
فرموده  اند: »اوالً اساس حرکت عمومی تشیع عالوه بر منطق قوی بر عواطف بود. از روز 
اول تا امروز در کنار عقل، عشق حضور جدی داشت؛ برای همین هم حرکت تشیع نابود 
نشــد یعنی از بین نرفت و اال باید صد مرتبه در امواج متالطم سیاست های متعرض و 
عنان  آلود نابود شده بود. منطق قوی است. یعنی صرف عواطف نیست، اما منطق تنها هم 
نیست. عواطف هم با آن درآمیخته است. این از آن جاهایی است که عقل و عشق با هم 

می  سازد.« )۲۰/7/1381(

2. منبر
ایشان در جلسه ای در جمع فعاالن   هیأت   های رزمندگان اسالم درباره ی اهمیت و 
کارکرد منبر در   هیأت  فرمودند:   هیأت   های مذهبی باید کالس درس باشــد. یعنی 
این طور می  فرمایند که اگر کسی 1۰ جلسه یا یک دهه رفت پای منبری نشست، آخر 
دهه احساس کند یک مطلب را فهمیده اســت. مثاًل فهمیده باشد که خواص و عوام 
عاشورا چه کسانی بودند و چه موضوعاتی موجب شد تا عده ای در برابر امام معصوم 
علیه السالم قرار بگیرند و او را به شــهادت برسانند. لذا ایشــان در مورد بحث منبر 
می  فرمایند که عزاداری را واقعاً به معنــای حقیقی کلمه باید به صورت کالس درس 
دربیاوریم. این حالت را ما االن کم می  بینیم، به خصوص در   هیأت   ها کم مشــاهده 
می  شود. این جزو نقص  های کار کنونی کشور ما است. این همه مجالس عزا و این همه 
مناسبت  های مربوط به وفات و شهادت و موالید ائمه علیهم السالم که اجتماعات مردم 
را به صورت طبیعی به وجود می  آورند یک فرصت بسیار بزرگی است و فرمودند از این 

فرصت  ها باید شما استفاده کنید. )۲/8/1386(

3.   هيأت  نبايد سكوالر باشد
در جلسه ای که سال گذشته اعضای ســتاد مرکزی   هیأت  رزمندگان اسالم خدمت 
حضرت آقا رسیدند، بنده صحبت کردم و اشاره داشــتم که ما در   هیأت   ها به شعرا و 
سخنرانان خودمان گفتیم که باید به دغدغه  های نظام اسالمی که دغدغه ی مردم هم 
هست پرداخته شود و از این جلســات باید برای بصیرت  افزایی استفاده شود. ایشان 
هم بعداً در خالل صحبت خود به همین موضوع اشــاره کردند و فرمودند: »یک نکته 
هم همین مطلبی است که آقای نجات اشــاره کردند که درست هم هست.   هیأت  ها 
نمی توانند سکوالر باشند؛   هیأت  امام حسیِن سکوالر ما نداریم! هرکس عالقه  مند به 
امام حسین است، یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی است، اسالم مجاهد است، اسالم 
مقاتله است، اســالم خون دادن است، اسالم جان دادن اســت؛ معنای اعتقاد به امام 
حسین این است. این که آدم در یک مجلس روضه یا   هیأت  عزاداری مراقب باشد که 

نبادا وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط است.«
 یعنی   هیأت  این نیست که به سیاســت کاری نداشته باشد؛ چون بعضی سخنران  ها 
عادت کردند که می  گویند ما سیاسی نیستیم. رهبر انقالب معتقدند این عبارت، عبارت 
صحیحی نیست. ایشان فرموده  اند: »یکی از خصوصیات ائمه ی طاهرین این بوده که 
همه ی آن ها مبارزین و مجاهیدن فی سبیل اهلل بودند. یکی از ائمه ی طاهرین را سراغ 

ندارید که این ها در موضع مجاهدت و مبارزه قرار نداشته باشد.« )۲/8/138۲(

4. مداح   هيأت 
راجع به مداحی به  طورکلی نظر رهبر انقالب این است که اگر محتوای شعر و نوع 
خواندن آن مداح هنرمندانه باشد بعضاً تأثیرش از دو یا سه منبر هم بیشتر است. 
بارها ایشان در صحبت  های خود فرموده اند که مداح باعث »معرفت  افزایی« به 
افراد می  شود. ایشان مداحی را »جوشاندن چشمه  های عواطف در دل  ها« می

 دانند: »مداحی، معرفت افزائی است. مداحی، پراکندن معرفت و حکمت و امید 
و عقیده ی راسخ است. مداحی، جوشاندن چشمه های عواطف در دل ها است؛ با 

استفاده ی از هنر شعر، هنر آواز، هنر اجرا.« )11/۲/139۲(

یک موقع یک فردی راجع به واقعه  ی کربال داســتانی می  گوید که داستانش، 
هم خیلی زیبا و هم خیلی حزن  انگیز اســت؛ آن فردی هم که می  شنود متأثر 
می  شود؛ اما یک فرد دیگری می  آید همین داستان زیبا را تبدیل به فیلم یا تئاتر 
یا یک اثر هنری می  کند و آن وقت خیلی اثر می  گذارد بر قلوب انسان ها؛ اثری 
که درازمدت اســت. کار مداح هم مانند کار یک هنرمند است که یک موضوع 
را با اســتفاده از نوا و صدای خوش و هنرمندانه به مخاطب عرضه می کند که 
موجب اثرگذاری بیشتر آن می شود. رهبر انقالب در یک جایی فرموده اند: »در 
کار مداحِی شما چند چشمه ی هنری وجود دارد: شعرتان هنر است؛ صدایتان 
هنر است؛ آهنگی که انتخاب می کنید، هنر است؛ اشارات و کارهایی که انجام 
می دهید، هنر اســت. « )19/7/1377( لذا می  گویند در مداحی، شعر خوب و 

هنرمندانه خواندن بسیار مهم است.

 این آموزه و این خط همان عاملی است که موتور محرکه ی شیعه را به کار انداخته 
است و ما بعد از 13۰۰ سال از ظهور اسالم، شاهد هستیم پرچم شیعه در مناطقی از 
جهان اسالم بلند شده و این مسأله باعث عصبانیت سیاسیون، متعصبین و متحجرین 
منطقه و جهان شده است. ما قبل از انقالب با تمسک به همین آموزه  ها مبارزه می 

کردیم. شــهادت  طلبی  ها و مبارزه ی ما با طاغوت از همین منبرها شروع  شد. یعنی 
این که حضرت امام رحمه اهلل عصر روز عاشورای سال 4۲ تشریف می  برند به مدرسه ی 
فیضیه و آن منبر معروف خود را می روند و خطاب به شــاه می  گویند که ای جناب 
شاه! من به تو نصیحت می  کنم، دســت از این اعمال و رویه بردار، من میل ندارم که 
اگر روزی ارباب  ها بخواهند تو بروی، مردم شکرگزاری کنند؛   من نمی  خواهم تو مثل 
پدرت بشی و شروع می  کنند به شاه نصیحت کردن. بنابراین حضرت امام در برهه  های 
مختلف از عاشورا و تاسوعا و اربعین و محرم و صفر استفاده کردند برای پیروزی نهضت 
علیه رژیم. این یعنی   هیأت  سیاسی. همچنین پس از پیروزی انقالب هم ما از این 
ظرفیت استفاده کردیم. یعنی ما در دفاع مقدس با تمسک به مبارزه و شهادت  طلبی 
ائمه علیهم  الســالم بود که رزمندگان خودمان را تشویق می  کردیم؛ رزمندگان ما با 
سربندهای »یا فاطمة الزهرا« و »یا حسین« به جبهه ها  رفتند و در آن جا هم می  گفتند 
که ما می  خواهیم همان طور که امام حسین علیه  السالم شهید شد، ما هم شهید بشویم.

پس معرفت زایی و شــناخت باید از مهمترین کارکردهای   هیأت   باشد. یکی از 
مهم ترین کارها این است که به مردم بگوییم »هویت حسینی« و »هویت یزیدی« 
در دوران حاضر مربوط به چه کسانی اســت. چنان چه رهبر انقالب فرموده اند: 
»فهمیدن قضیه ی عاشورا فقط در تاریخ نیســت، در هر زمانی باید دید عناصر 
تشکیل دهنده ی هویت یزیدی کجا پیدا می شود؟ آن  گاه در مقابلش باید عناصر 
تشکیل دهنده ی هویت حســینی را به میدان آورد. منبر باید انسان ساز باشد، 
اندیشه ساز باشد. روضه و نوحه و سینه زنی باید فضا را از مسائل زنده ی حسینی، 

معرفت و آگاهی پر کند.« )۲3/1/1387(
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6. سبك و آهنگ مداحی
درباره ی سبک هایی هم که مداحان برای ســرود ها و نوحه های خود در ایام والدت و 
شهادت انتخاب می کنند نیز ایشان توصیه ها و نکاتی دارند. اولین نکته  ای که ایشان 
راجع به ســبک روی آن تأکید دارند، »توجه به موسیقی اصیل ایرانی« است؛ ایشان 
معتقدند بسیاری از گوشه  های موسیقی ایرانی برگرفته از مرثیه  ها و مداحی  ها است. 
یعنی بسیاری از موسیقی  هایی که االن مرسوم است و آهنگسازان ما در دستگاه  های 
مختلف می  سازند، برگرفته از مرثیه  های مداحی های قدیمی در ایران است. بنابراین 
مداحان می توانند از این موســیقی اصیل ســنتی ایران که اتفاقاً دارای تنوع زیادی 
هم هست برای ساخت ســبک ها و آهنگ های خود اســتفاده کنند: »ما در قدیم از 
زبان موسیقی دان های معروف شــنیده بودیم که می گفتند موسیقی اصیل ایرانی را 
نوحه خوان و شبیه خوان ها حفظ کرده اند؛ موافق خوان، مخالف خوان، علی اکبرخوان، 
قاسم خوان. هر کدام یک دستگاهی را به اینها می دادند که باید در آن دستگاه بخوانند. 
این موجب شد که موسیقی نانوشته ی ایرانی - که نه نُت داشت، نه نوشته داشت و نه 
چیز دیگری داشت - بتواند برسد به دست کسانی که اینها را با نُت و شیوه های جدید 

بتوانند ثبت و ضبط کنند.« )14/4/1386(

نکته ی بعدی »پرهیز از تقلید غلط از ســبک های غربی« اســت. ایشان معتقدند از 
سبک  های غربی باید پرهیز شود و در جاهای مختلفی بر این موضوع تأکید کرده اند: 
»خواننده ی جلسه ی مداحی، ناگهان بیاید آهنگ های اروپائی را - آن هم به شکل غلط 
و نابلد بنا کند خواندن؛ سبک هائی که فرض کنید حاال فالن خواننده ی غربی یا مقلد 
عرِب آن غربی یک وقتی خوانده، ما این را از او یاد بگیریم و بنا کنیم خواندن! که قبل 
از انقالب هم متأسفانه همین کارها را کردند. موسیقی اصیل ایرانی را که می توانست 
نوع حالل هم داشته باشد - البته همان موسیقی اصیل، یک نوعش هم حرام است؛ 
فرقی بین ایرانی و غیر ایرانی نیســت - همان را هم ضایع کردند. البته بعد از انقالب 
بهتر شد؛ اما حاال مثاًل مداح یا خواننده ی ما بیاید در رادیو و تلویزیون به تقلید - آن هم 
غلط - آهنگ غربی یا آهنگ مجالس لهو را در مجلس ایمان و در مجلس معنویت تکرار 

کند، این درست نیست؛ این غلط است.« )14/4/1386(

به همین دلیل هم ایشــان به مداحان توصیه می کنند که خودشان آهنگ بسازند: 
»خودتان آهنگ بســازید. این همه ذوق و این همه هنر وجــود دارد. یقیناً در جمع 
عالقه مندان به این جریان کسانی هستند که می توانند آهنگ های خوِب مخصوص 

مداحی بسازند؛ آهنگ عزا، آهنگ شادی.« )۵/۵/1384(

   توصیه رهبر انقالب درباره مراسم حسینیه امام خمینی)ره(
حضرت آقا درباره  ی جلســات حســینیه چند نکته را هم تذکر داده اند؛ مثاًل این که 
گفته  اند چون مردم از یکی دو ســاعت قبل از شــروع جلســه به این جــا می  آیند و 
می  نشینند، برنامه  ها طوری تنظیم شود که وقت مردم تلف نشود. به همین خاطر دفتر 
مقام معظم رهبری برنامه  ی نماز های ظهر و عصر ماه مبارک رمضان را این گونه تنظیم 
کرده که از یک ساعت قبل از اذان ظهر برنامه ی قرائت قرآن شروع شود. یا در ایام محرم 
و فاطمیه، آقای فالح زاده از نیم ساعت قبل از اذان می  آیند و مسائل شرعی را مطرح 

می  کنند. این باعث می  شود که وقت مردم بیهوده نگذرد.

  در جلساتتان کتاب بخوانید
ایشان یک بار خودشان به من فرمودند که در این جلساتی که دارید، بعضی از کتاب  های 
خوب را بیاورید و از روی آنها برای حاضران بخوانید. حاال ممکن اســت این کتاب  ها 
خاطرات رزمندگان باشد یا غیره. این باعث می  شود که افراد به کتاب خواندن عادت 
کنند. چون مردم عموماً عادت ندارند به کتاب خواندن. ما هم با توجه به همین مسأله 

در جلسات خودمان، بعضاً این کار را انجام دادیم.

5. اشعار مداحی
راجع به بحث شعر، حضرت آقا می  گویند شــعری را قبول داریم و می  گوییم که این 
شعر برای مجلس امام حسین علیه السالم خوب است که واجد چند خصوصیت باشد. 
فرموده  اند شعر باید »محکم«، »قوی«، »خوش   مضمون« و »قانع کننده« باشد: »شعر 
شما باید خوب، محکم، قوی، خوش مضمون و قانع کننده باشد. گاهی قصیده ای که 
شما می خوانید، به اندازه ی چند منبِر یک منبرِی خوش بیان تأثیر می گذارد. گاهی 
یک بیت شعِر بجا به قدر یک کتاب قیمت دارد. اینها آسان و مجانی به دست نمی آید. 
انسان باید زحمت بکشــد، کار و تالش کند، شــعر خوب را بیابد، آن را حفظ کند و 

بخواند.« )19/7/1377(

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

کرده اند و گفته اند.« )۲8/1۰/1368(

شعر مداحي باید دارای مفاهیم 
اسالمی باشد و صرف قشنگ و 

جذاب بودن کفایت نمی کند. مثاًل 
بعضی از اشعاری را که مداحان 
می  خوانند قشنگ است و آدم 

خوشش می  آید، اما هیچ مفهوم 
 اسالمی همراهش نیست. افراد هم 
می  آیند و همراهش گریه می  کنند 

اما معرفتی در آن نهفته نیست



 ويژه نامه  شهادت 
حضرت معصومه سالم اهلل عليها
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لطفاً در ابتدا مروری كلی بر زندگانی 
حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( داشته 

باشيد.
حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( از فرزندان آقا 
امام کاظم )علیه السالم( هســتند، حضرت کاظم 
)علیه الســالم( در میان اســناد تاریخــی کهن، 
بین 37 تا 4۲ فرزند داشتـــه اند، حـــدود 18 

یا 19 پســرو حدود 18  یا 19 دختر داشــته اند.  
حضــرت معصومــه )ســالم اهلل علیهــا( از 
جمله درخشــان ترین فرزندان امــام کاظــم 
)علیه الســالم( بوده اند که بــا حضــرت رضــا 
)علیه الســالم( از پدر و مادر یکی هســتند، ایشان 
در روز یکم ذی القعده ســال 173 قمــری 
متولد شــده اند و در روز دهم ربیــع الثانــِی 
سال ۲۰1 قمری یعنی ۲8 ساله بودند که در قم از 
دنیا رفته اند، که بر اساس برخی منابع تاریخی ایشان 

را مسموم کردند و به شهادت رسانده اند.
جايگاه حضرت معصومه )سالم اهلل 
عليها( در ميان اعضای خانواده چگونه بود و چه 

شأن و منزلتی داشتند؟
از یکسری شواهد و قراین معلوم می شود که جایگاه 
ایشــان، هم در بین خانواده و هــم در بین جامعه 
دینی یعنی بین شیعیان یک جایگاه ویژه ای بوده 
است، اما شــما به طــور کلی هر شــناختی که 
بخواهی از کســی پیدا بکنی، حداقل سه راه دارد 
که یکراهش این اســت که در رفتارهای شخصی 
آن فرد دقت بکنی، به نوع رفتــارش، نوع نگاهش، 
ادبش در کالم، یک راهش این است که از کسانی 
که به او نزدیک هستند بپرسی مانند دوستان و برادر 
و خواهرهایش، یک راهش هم این است که از بزر

گان یک جامعه، یک محل ســؤال بکنی. شما از 

هر سه راه می توانید به شخصیت حضرت معصومه 
)ســالم اهلل علیها( پی ببرید. اوالً از خودشان اینکه 
محل مراجعه زن ها بودند برای پاسخ به سؤال های 
شــرعی آنها، وقتی ما در تاریخ می بینیم که امام 
کاظم )علیه السالم( یا امام رضا )علیه السالم( پاسخ 
به سؤاالت را به حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( 
ارجاع می دادند، یعنی اینکه این شــخص کسی 
اســت که خداوند به او عنایت کــرده و چیزهایی 
رامی داند که دیگران بلد نیستند، لذا اگر شما در 
زندگی شــخصی خود حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( دقت کنیــد می بینید که ایشــان از لحاظ 
اخالقی، از لحــاظ علمــی و تواضع، ادب، حیا و 
عفت حتی میــان بــرادر و خواهرهایــش زبانزد 
بوده اند، اینکه می گوییــم ایشــان از مدینــه به 
خراسان حرکت کردند، در مسیر یکسری از خواهر 
و برادرهای ایشان هم همراهشان بوده اند، اما آنهایی 
که همراه حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( بودند 
مطرح نبوده انــد و محــور این اجتمــاع حضرت 
معصومه )ســالم اهلل علیها( بوده اند، وقتی محور 
ایشان بودند یعنی یک جایگاه ویژه ای میان برادر 
و خواهرهایشان داشــته اند، مثــل حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها(  کسان دیگری که در کربال بودند نیز 
مقام و منزلتی داشته اند اما جایگاه حضرت زینب 
)ســالم اهلل علیها( یک جایگاه ویژه ایبوده است. 
امام صادق )علیه الســالم( که پدر بزرگ حضرت 
معصومه )ســالم اهلل علیها( هســتند نیز وقتی که 
عده ای از ایرانی ها خدمت ایشان رسیدند ایشان 
فرمودند درود به برادرانمان در قم کــه در قم پاره 
تن موســی بن جعفر )علیه الســالم(، دختری از 
ما در آنجا دفن می شــود که نامش فاطمه اســت 
و مورد تکریم اســت و تمام شــیعیان به واسطه او 

 لطف باباهاست 
معموالً به دختر بيشتر

شايد برای شما هم پيش آمده كه دلتان خيلی گرفته باشد، آن قدر كه حتی تحمل ماندن در شهرتان را هم 
نداريد. اما برای رفع اين دلتنگی چكار می كنيد؟ شايد يكی بگويد سر به كوه و دشت و بيايان می گذارم 
اما سؤال می كنم واقعاً حالتان خوب می شود؟ آيا درونتان هنوز خالءی عجيب را حس نمی كند كه با ديدن 
هيچ كوهی پر نمی شود؟ برای خيلی ها اين اتفاق افتاده است اما جای حركت به سمت كوه به سمت نوری 
در قلب كوير مركزی ايران سرازير شده اند. جايی كه اوليا و اوصيای خدا به آن نظر دارند؛ شهر مقدس قم. 
شهری كه مرقد بزرگ بانوی عالم تشيع را در خود جای داده است تا مرحمی شود بر دل خسته مسافران 
و دلدادگان به حضرتش. اما چقدر اين بانوی بزرگ را می شناسيم و به زندگی ايشان واقفيم؟ برای اشنايی 
بيشتر با زندگی دختر موسی بن جعفر )عليه السالم( سراغ حجت االسالم و المسلمين جعفر واضحی 
آشتيانی، كارشناس مذهبی آمدم تا ببينيم آن بانوی بزرگ چطور زندگی می كردند و اين همه ارادت به 

ايشان از كجا سرچشمه می گيرد.

|  مرضيه يوسف اقدم|

بهشتی می شوند؛ این نظر امام صادق )علیه السالم( 
پیرامون حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( است. 
در میان امامزاده ها ســه یاچهار نفر هستند که 
زیارتنامه هایشــان از معصوم )علیه السالم( صادر 
شده اســت، حضرتمعصومه )ســالم اهلل علیها( از 
معدود امامزادگانی است که زیارتنامه شان از امام رضا 
)علیه السالم( صادر شده است. کسی که امام رضا 
)علیه الســالم( می گویند در حرم اش اینگونه به او 
سالم بده که بگو “یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه”، 
فاطمه مرا روز قیامت در بهشــت شفاعت کن، آیا 
این دلیل بر جایگاه ویژه حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( نیست؟! شما به هر بعدی از زندگی حضرت 
معصومه )سالم اهلل علیها( نگاه کنید می بینید ایشان 
مثل نگینی میان فرزندان امام کاظم )علیه السالم( 
می مانند و در میان امامزادگان نیز جزو رده های باالی 

فرزندان ائمه )علیه السالم( هستند.

يكــی از القابــی كــه حضــرت 
موســی بن جعفر )عليه الســالم( به ايشان 
داده اند "محدثه" بوده، دليل انتخاب اين لقب 

چيست؟
ث  در روایات مــا عنوانی داریم تحــت عنوان محدَّ
ثه، یکــی از ویژگی های مهــم ولیِّ خدا  یــا محدَّ
از جمله انبیــا و ائمه )علیه الســالم( این اســت 
ث باشــد یعنی اینکه از عالم باال به او  که باید محدَّ
خبر بدهند از آنچه که در عالــم اتفاق می افتد و به 
ث یعنی کســی  تعبیر صریح تر وروشــن تر محدَّ
که مالئکه بــا او در ارتباط هســتند و با او صحبت 
می کنند، پیغمبر )ص( فرمود: جانشینان من همگی 
محدَّث هستند یعنی ولیِّ خدانمی تواند کسی باشد 
که ملک بــا او حرف نزند زیرا ولیِّ اهلل باید نســبت 
به آینده یعالم اطالعات داشــته باشــد، نسبت به 
جهان آفرینش اطالعات داشته باشد، اگر مالئکه با 
او سخن نگویند نمی تواند اطالعات کسب بکند، 
به تعبیر دیگر علــم او به علم الهی متصل اســت. 
ثه است و  حضرت زهرا )ســالم اهلل علیها( هم محدِّ
ثه یعنی به مقامی رسیدند که هم مالئکه  هم محدَّ
با ایشــان صحبت می کردند و هم ایشان با مالئکه 
ثه می گویند برای اینکه  صحبت می کردند. محدَّ
ثه می  مالئکه با ایشــان صحبت می کردند، محدِّ
گویند زیرا ایشان با مالئکه حرف می زدند. خیلی 
از اولیا خدا فقــط مالئکه با آنها صحبت می کردند. 

 نگاهي به زندگي 
دختر امام موسي کاظم 

علیه السالم در گفت و گو با 
حجت االسالم جعفر واضحي
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وقتی این لقب به حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( 
دادند یعنی ای مردم ولــو اینکه حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیها( جانشین پیغمبر )ص( نیست اما 
به خاطر ویژگی های درونیشان مثل حیا و عفت و 
پاکدامنی ایشــان، تواضع و عبادت و اطاعتشان در 
برابر پروردگار، خداوند او را به مقامی رسانده است که 

مالئکه با او سخن می گویند.

رابطه حضرت معصومه )ســالم اهلل 
عليها( با پدر بزرگوارشان به چه صورتی بود؟ آيا 

اطالعات تاريخی خوبی در اين باره وجود دارد؟
متاسفانه حضرت موســی بن جعفر )علیه السالم( 
چندین بار زندانی شدند. حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( زمانی که پدرشان به شهادت رسیدند 9 سال 
بیشتر نداشتند. هم سنشان پایین بوده است و هم 
اینکه حضرت موسی )علیه السالم( به دلیل زندانی 
شدن فراوان ارتباطشان با فرزندشان بسیار کم بوده 
است فلذا خاطراتی که حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( از پدرشــان داشــتند و یا ویژگی هایی که 
حضرت موسی )علیه السالم( درباره ی حضرت م

عصومه )سالم اهلل علیها( گفته اند زیاد نبوده است 
و در تاریخ ثبت نشــده است. بیشــتر حشر و نشر 
حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( با برادرشــان 
یعنی امام رضا )علیه الســالم( بوده اســت، ارتباط 
عاطفی، ارتباطاخالقی، ارتباط دینی و علمی ایشان 

بیشتر با امام رضا )علیه السالم( بوده است.

مراتــب علمی حضــرت معصومه 
)عليه السالم( بسيار مورد توجه است، ايشان 
مراتب علمی خود را تا چه مرحله ای و نزد چه 

اشخاصی گذرانده اند؟
این ها چــون جــزو خانــدان وحی بوده انــد 
لذا بعضی هایشــان مثــل حضــرت فاطمــه 
معصومه، مثــل حضرت زینب )ســالم اهلل علیها( 
نرفتند یک ســری رتبه های علمی را کســب 
کنند بلکه یکســری زمینه های معنوی درشان 
موج مــی زد، این زمینه ها باعث شــده بــود که از 
محضر پدرانشان در منزل استفاده کنند. اصاًل در 
زمان حضرت موســی بن جعفر )علیه الســالم( 
اختنــاق شــدیدی هســت، این اختناق اجازه 
خیلی فعالیت ها را نمی داد اما کسی مثل حضرت 
معصومه تا 9 سالگیشــان که  پدرشــان حضور 
داشــتند، آن زمانی که پدر بودند از محضر ایشان 
بهره بردند و از آن به بعد بیشتر از محضر امام رضا 
)علیه السالم( بهره مند شدند، منتها آن بهره مندی 
مانند آموزش های مرســوم مــا نبود، بلکه آنها 
آموزشــی معنوی و الهی می دیدند، فلذا اگر شما 
زیارتنامــه حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( و 
نظراتی که ائمــه درباره ایشــان داده اند را ببینید 
همه به مقامات معنوی و ملکوتی حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیها( بر می گردد، ایشان علمی از نوع العلم 
نورٌ داشته اند یعنی علمی از جنس معنویت و عرفان، 
حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( از آن علم چنان 

بهره مند شد که به چنین جایگاه و مقامی رسیدند.

چه آثار مهمی از ايشان به جای مانده 
است؟

مهم ترین اثر ایشــان قبر مطهرشــان اســت که 
منبع نور است، یعنی آثار معنوی از ایشان به جای 
مانده اســت، جایگاه معنوی ای که ایشان در نظام 
هستی پیدا کرده اند، مثالً زیارت نامه ایشان معرف 
شخصیت معنوی ایشــان است. شــما در ابتدای 
زیارت نامــه به پنج پیغمبر ســالم می دهی ولی 
این سالم ها غیابی اســت یعنی پیغمبرها اینجا 
نیستند و غایب اند، اما وقتی به پیغمبر اکرم )ص( و 
ائمه )علیه السالم( می رسد شما همه ی سالم ها را 
خطابی می دهی، می گویی السالم علیَک یا رسول اهلل، 

ویژگی سالم خطابی این اســت که مخاطب باید 
مقابلت باشد اما در حرم حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( که ائمه و پیغمبر نیســتند پــس برای چه 
ســالم خطابی می دهیم؟ علما گفتنه اند که امام 
رضا )علیه السالم( می خواستند در این زیارت نامه 
بگویند که مقام حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( 
آن قدر باال اســت که زمانی در مقابــل ضریح آن 
حضرت می ایستی و می خواهی سالم بدهی گویا 
که پیغمبر )ص( اینجا است. این آثار معنوی حضرت 
است اما آثار علمی خاص به غیر از چند فرمایش از 

ایشان نداریم.

نقش حضرت معصومه )ســالم اهلل 
عليها( در رساندن پيام و ســخنان امام رضا 
)عليه السالم( و برائت ايشــان از ظلم و جور 

حكومت به چه صورت بوده است؟
حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( تــا زمانی که 
امام رضا )علیه الســالم( در مدینه حضور داشتند، 
تنویر افکار عمومی در مجالس زنانه می کردند این 
درحالی بود که آن قدر اختناق شدید بود که نمی گ

ذاشتند آشکارا جلسه ای صورت بگیرد فلذا حضرت 
تبلیغ چهره بــه چهره می کردند و زن ها دوتادوتا 
با ایشــان رفت وآمد می کردند، امــا هنگامی که 
حضرت رضا )علیه الســالم( به خراســان آمدند و 
ایشان که قصد داشتند از مدینه به زیارت برادرشان 
بیایند، یک عده ای با ایشان همراه شدند، اگر این 
همراهی بوی سیاســی و مبارزه نداشت برای چه 
دشمنان کاروان ایشان را محاصره و قلع وقمع کردند، 
همین حرکت نشان می دهد که حضرت معصومه 
نسبت به مسائل اجتماعی روز، نسبت به مبارزه با 
ظلم دغدغه داشتند، و اینکه برخی بر اساس منابع 
مســتند گفته اند که حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها( مسموم شده اند، این مسمومیت به دلیل همان 

مبارزه  ایشان با ظلم بود.

داليل ازدواج نكردن حضرت معصومه 
)عليه السالم( چه بوده است؟

یکی به دلیل اختناق شدید جامعه، خیلی ها جرئت 
خاستگاری رفتن را نداشتند اما یک دلیل دیگر هم 
عالوه بر این که افراد خوب به علت این فضای اختناق 
اقدام نمی کردند، این بوده است که افرادی هم که 
اقدام می کردند هم کفو و شایسته ی آن حضرت 

نبودند.
سخنان ائمه )عليه السالم( در رابطه 
با شــأن حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و 
جايگاه زيارت آن حضرت در قم به چه صورت 

بوده است؟
ســه امام معصوم نظرات ویژه ای در مورد زیارت 
حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( داده اند، اول 
امام صــادق )علیه الســالم( فرمودنــد: حضرت 
معصومه )ســالم اهلل علیها( شــأنی دارند که همه 
شــیعیان به واســطه ی او شفاعت می شوند اما 
در روایت دیگــری دارند که هر کســی که فاطمه 
معصومه )ســالم اهلل علیهــا( را با معرفــت زیارت 
بکند، او زمینه ورود به بهشتش تضمین می شود. 
دیگری امام رضا )علیه الســالم( هستند که لقب 
معصومه را ایشــان بــه خواهرشــان داده اند که 
فرمودند: هر کس بخواهد معصومه را در قم زیارت 
بکند مثل این اســت که مرا زیارت کرده است اما 
خود امام رضــا )علیه الســالم( هم فرموده اند که 
کســی که حضرت معصومــه )ســالم اهلل علیها( 
را با معرفت زیارت بکند، زمینه ورود به بهشــتش 
فراهم می شود و یکی هم امام جواد )علیه السالم( 
هست که فرموده اند هرکســی عمه ی من را در 
قم زیارت بکند، بهشــت بر او واجب می شود. البته 
باید توجه داشــت آن زیارتی که معرفت به شــما 

بدهد می تواند شما را بهشتی کند.

اين ها چون جزو خاندان 
وحی بوده اند لذا بعضی هايشان 

مثل حضرت فاطمه معصومه، مثل 
حضرت زينب )سالم اهلل عليها( 

نرفتند يك سری رتبه های علمی 
را كسب كنند بلكه 

يكسری زمينه های معنوی 
درشان موج می زد، اين زمينه ها 

باعث شده بود كه از محضر 
پدرانشان در منزل استفاده كنند
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اگر بخواهيم تعريف درســتی 
از شعر آيينی داشته باشــيم از نظر شما 

چيست؟
به نظر من همان طور كه از اســم شعر 
آيينی مشخص است، هر چيزی كه در 
دايره آيين، دين و شريعت قرار می گيرد 
به يك شكلی مربوط به حوزه شعر آيينی 
است و شعر آيينی اعم از شعر توحيدی، 
اشعاری كه مرتبط است با زندگی و سيره 
معصومين)عليه السالم(، الهی نامه ها، 
اشعار توسلی، اشعار نيايشی، همه اينها 
در دايره شــعر آيينی قرار می گيرند. 
همچنين اشعاری كه در واقع، بخشی 
از آنها مربــوط بــه موضوعات صدر 
اسالم اســت و البته مرتبط با روزگار و 
موضوعات روزگار ما هم هست، اين ها 
همه در دايره شعر آيينی قرار می گيرند. 
بنابراين، حوزه های شعر آيينی بسيار 
گسترده و متنوع است و در روزگار ما 
هم شعر آيينی تشــخص خاصی پيدا 
كرده، رشد فراوانی پيدا كرده و امروزه 
با مجموعه عظيمی شايد مجموعه چند 
هزار نفره از شاعران آيينی در سراسر 
كشــور برخورد داريم كه هر كدام در 
حوزه خود مشغول هســتند و انصافًا 

شعرهای خوبی توليد كرده اند.

آقای زمانی به نظر شــما شعر 
هيأتی با شعر آيينی فرق می كند؟

من خيلی تفكيكی بين شــعر آيينی و 
شعر هيأتی ندارم. هيأت يك مكان است 
برای برگزاری مراسم شعاعری و آيينی و 
به نظر من اين دو مقوله در واقع، در هم 
منفك هســتند و با هم تعامل دارند و به 
واقع می توان گفت شعری كه در هيأت ها 
خوانده می شــود، محصول شعر آيينی 
اســت و خيلی هم در نام گذاری شعر به 
شــعر دينی و آيينی يا اسم های ديگر 
دعوايی نداريم. حاال امروز مرسوم شده 
كه به اين  نوع شعر می گويند شعر آيينی. 
مهم بحث محتوای شعر آيينی است كه 
بايد سعی كنيم كه با توجه به اين كه در 
انقالب اســالمی در عرضه های مختلف 
رشد ايجاد شده، در عرصه شعر آيينی هم 

رشد فراوانی داشته باشيم.

اگر جوانی استعداد شعر داشته 
باشد از كجا بايد شــروع كند؟ سراغ چه 
منابعی برود؟ از چه اساتيدی بايد بهره ببرد؟
به نظر من اين كبوتر شعر آيينی دو بال 

دارد. يكــی معارف اســالمی و ديگری 
معارف ادبی و شــعری و شاعر بايد همه 
اينها را با هم داشته باشد. يعنی اگر شاعر 
آيينی جوان ما بخواهد رشــد كند، هم 
بايد به منابع ادبی تسلط فراوان داشته 
باشد، اعم از وزن و عروض و صنايع ادبی و 
شعر پيشينيان ما از قرن سه و چهار تا به 
امروز. يك دوره اعم مهم ترين كتاب های 
شعر را مطالعه كرده باشد و در آنها دقت 
كرده باشد، از شعر عرفانی اطالع داشته 
باشد، از گونه های ديگر شعری مثل شعر 
سياسی، شــعر اجتماعی، شعر تغزلی و 
غزلی اطالع داشته باشد و آثار را مطالعه 
كرده باشد و خود اينها كمك می كند كه 
قريحه شعری فرد رشــد پيدا كند. دوم 
بحث معارف اسالمی اســت. آشنايی با 
تاريخ اسالم، آشنايی با سيره معصومان، 
آشــنايی با قرآن كريم و تفاسير قرآن 
كريم و آشــنايی با احاديث معصومين، 
آشنايی با كتب عرفانی و آشنايی با آثار 
عرفا، آشنايی با فلســفه اسالمی و آثار 
حكما، آشنايی با مقوله های دينی و تاريخ 
معاصر و به شكلی آشنايی با معرف انقالب 
اســالمی و همه اينها از نيازهای شاعر 

آيينی امروز است.

گفتگو با حجت االسالم و المسلمین جواد زمانی، شاعر آیینی

نمی از دريـای شعر
در مناسبت های مذهبی اعم از محرم و صفر، 
ميالدها و شــهادت ائمه اطهار و بزرگان دين، 
معموالً مداحــان اقدام به خواندن اشــعار و 
نوحه های مذهبی می كننــد كه هدف اصلی 
آنها آشنايی مخاطبان با بخشی از تاريخ و نيز 

تحت تأثير قرار دادن روحيه دينی و مذهبی 
مسلمانان است. اما يك شاعر آيينی و مذهبی 
به طور قطع تفاوت هايی با شــاعران معمولی 
دارد و بايد با اشرافی كه بر رويدادهای دينی 
و مذهبی دارد، بتواند گوشه های مختلف را به 

زبان شعر و با احتســاب وزن و قافيه به رشته 
تحرير درآورد. در اين باره با حجت االســالم 
والمســلمين جواد زمانی، از شاعران آيينی 
مذهبی گفتگويی كرديم كه در ادامه می خوانيد.

| ندا اظهری|
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با توجه به نزديكــی بود وفات 
حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( به نظر 
شما برای شعر سرودن درباره ايشان بايد 

رتغ چه مضامينی رفت؟
درباره حضرت معصومه اشــعار فراوانی 
سروده شده اما يكی از مشكالتی كه ما 
داريم اين اســت كه در اين عرصه ها به 
ويژه درباره اشعار رضوی و اشعاری كه 
در مدح حضرت معصومه سروده شده در 
واقع، بسياری از آن ها صرفًا بسنده شده 
به مضامينی كه مرتبط است با حرم اين 
بزرگواران و توصيف صحن و سرای آنها، 
شدت و فراوانی زائرانشان و كرامات آنها. 
اما از جنبه هايی غفلت شده و آن سيره 
سياسی، سيره اجتماعی، سيره اخالقی و 
خدماتی كه آنها به جامعه بشری داشتند 
و خدماتی كه به مســلمانان داشتند و 
معرفت عميق نسبت به آنها و آثار آن در 
زندگی انسان. خود اينها يك مقوله های 
بسيار عظيمی هستند كه به نظر من شاعر 
امروز بايد به اين عرصه ها ورود پيدا كند 
و آثاری را با رعايت اصلوب های ادبی و 

هنری خلق كند.

از بهتريــن شــعرايی كه برای 
حضرت شعر دارند چه كسانی را می شود 

نام برد؟
من اينجا نمی توانم صرف از شــعرايی 
نام ببرم كه برای اين بزرگواران شــعر 
سروده اند. می دانيم كه خيلی از شعرای 
ما از ســر ارادت به اين بزرگان دينی 
اشــعاری را برای آنها سروده اند اما در 
معاصران، ما چهره های شاخصی داريم 
كه به مدح اين بزرگواران رو آورده اند 
مثل آقای علی معلم، مثل حجت االسالم 

والمسلمين سيد رضا جعفری، مثل آقای 
ميرشكاك و بسياری از شعرای ديگری 
كه از شعرای جوان ما محسوب می شوند 
و اشــعار فراوانی در مدح اين بزرگان 

سروده اند.

خود شما چه شعری را در خصوص 
حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( به ذهن 

داريد كه االن برای ما بگوييد؟

روز آيينــه ای از عــرض، مقابل داری
شــب، مالئك به چراغانی محفل داری
در حجاز شــِب ما ســوره قرآن بودی
كه فرود آمــدی و پا به ســِر دل داری
هر چه ديديم همه مرحمــت دريا بود
نشــنيديم ز امواج كه ســاحل داری
گل احساس تو منزل به كوير قم داشت
ای كه عمری است به جاِن همه منزل داری
بی سبب نيست اگر ناقه به وجود آمده است
يك چمن گل، عوِض پرده به محمل داری!
دل آفاق به ديدار جالِل تو خوش اســت
ای كه هــر ثانيه عطِر ســفِر دل داری
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   در پاسخ به این گفته یعقوبی باید گفت که اوال: 
گفته یعقوبی بی اساس و مخالف با سنت اهل بیت)علیه 
الســالم(  اســت، زیرا امکان ندارد ائمه)علیه السالم(  
مخالف سیره جدشان رسول اهلل)صلّی اهلل علیه و آله و 
سلّم( عمل نماید، زیرا که روایات زیادی از ناحیه مقدسه 
رسول اهلل)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( بدست ما رسیده 
که همه حاکی از اهمیت این امر مستحبی دارد تا جائی 
که حضرت ختمی مرتبت مــی فرماید)فلیس منی( 
یعنی اگر کسی ازدوج ننماید از من نیست. آیا معقول 
است امامی که ما قائل به معصومیتش می باشیم این 
وصیت را در حق فرزندانش نماید، پس باید گفت که 

نظریه یعقوبی خالی از واقعیت و غیرمستند است .
 

   ثانیــاً: متــن وصیت نامه حضرت امام موســی 
کاظم)علیه السالم(  در طول قرن ها و سال ها از حوادث 
باقی مانده و در کتب تاریخی موجود است که مرحوم 
کلینی تمــام وصیت آن حضرت را در کتاب شــریف 
کافی نقل می نماید که نوشــته؛ حضرت امام موسی 
کاظم)علیه السالم(  در این وصیت نامه پس ازآنکه همه 
فرزندانش را به تبعیت از امام رضا)علیه السالم(  فرمان 
داد، در مورد فرزندانش فرموده: »وان اراد رجل منهم 
ان یزرج اخته فلیس له ان یزوجها اال باذنه وامره، فانه 
اعرف بمناکح قومه«. »هرکــدام از آن ها اگر بخواهد 
خواهرش را تزویــج دهد، بدون اجــازه  و فرمان امام 
رضا)علیه السالم( چنین حقی را ندارند، زیرا او به مصالح 

قومش در امر ازدواج از همه آن ها آگاه تر است.” 
 

   در جای دیگر از همین وصیت نامه می فرماید: »وال 
یزوج بناتی احد من اخوتهن من امهاتهن وال سلطان وال 
عم اال برأیه ومشــورته، فان فعلوا ذلک فقد خالفوا اهلل 
ورسوله وجاهدوه فی ملکه، وهو اعرف بمناکح قومه، 
فان اراد ان یزوج زوج، وان اراد ان یترک ترک«. »هیچ 
یک از دخترانم را نباید برداران مادری و سالطین و یا 

عمل به وصيت پدر
دلیل عدم ازدواج حضرت معصومه و دیگر دختران امام موسی کاظم)علیه السالم (

همواره اين سؤال برای بسياری مطرح می شود كه چرا دختران امام كاظم)عليه السالم(  بر خالف تأكيد پيامبر)صّلی اهلل عليه و آله و سّلم( ازدواج نكردند، اما 
بايد گفت كه اين مسئله داليل مختلفی دارد. يعقوبی كه از مورخين شيعه است درباره علت ازدواج نكردن دختران امام موسی كاظم)عليه السالم(  می نويسد: 
حضرت امام موسی كاظم)عليه السالم(  وصيت فرمود كه دخترانش ازدواج نكنند، ولذا هيچيك از آنان ازدواج نكردند، به جز)ام سلمه(كه هم ازدواج واقعی نبود، 
بلكه وی از مصر عازم حج بود برای اينكه در اين سفر محرمی داشته باشد با پسر عمويش قاسم بن محمد بن جعفرالصادق)عليه السالم(  عقد محرميت جاری كرد .

عموهایشان شوهر دهند، مگر با نظر و مشورت حضرت 
رضا)علیه الســالم(  اگر بدون اجازه او به چنین کاری 
اقدام کنند، با خدا و رسول خدا مخالفت ورزیده اند و در 
سلطنت خدا منازعه نموده اند، زیرا او به مصالح قومش 
در امر ازدواج آگاه تر است، پس هرکس را او تزویج دهد 

اطاعت کند و هرکسی را او تزویج نکند فرمان برد.”
 

   باید متذکر شــد که در این وصیت نامه حضرت 
بیشتر خواستند، به فرزندان خود اعالم کند که حجت 
خدا بعد از وی حضرت رضا)علیه السالم(  است و باید در 
هر موردی من جمله مسئله ازدواج از آن حضرت اطاعت 
و اجازه بگیرند. بنا بر بیان فوق باز فرمایش یعقوبی رد 
می شود و بی اساس بودن قول او را می توان پی برد و لذا 
صاحب کتاب)حیات االمام موسی بن جعفر( صریحاً 

مجعول بودن نقل یعقوبی را عالن نموده است .
 

   نظریه دوم کــه در مورد عــدم ازدواج دختران 
حضرت موسی بن جعفر)علیه السالم(  داده اند این است 
که گفته اند چون برای آن مخدرات هم کفو پیدا نمی شد 
لذا ازدواج ننمودند. در رد ایــن نظریه فوق دو جواب 
ذکرشده است؛ اوالً: »سیره ائمه اطهار)علیه السالم(  این 
نبود که دختران خود را به جهت پیدا نشدن)کفو( در 
خانه نگه بدارند و مانع از ازدواج آن ها شوند، بلکه آن ها 
عمالً  و قوال مؤمن و مؤمنه را کفو یکدیگر می دانستند و 
امر می فرمودند که اگر دین و تقوای کسی را پسندید 

دختران خود را به همسری او درآورید .
 

   ثانیاً: در عصر امام کاظم)علیه الســالم(  جوانان 
شایســته ای از اوالد امام حسن مجتبی)علیه السالم(  
و از تبار حضرت سیدالشهدا)علیه الســالم(  بودند که 
می توانستند کفو دختران آن حضرت باشند. لذا احتماالً 
نظر سوم درست است و آن خفقان شدید هارونی است. 
اختناق در عصر هارون الرشید به جایی رسیده بود که 
کسی جرأت نداشت به در خانه  امام کاظم)علیه السالم(  
آمدوشد کند، کجا رســد به اینکه آرزوی دامادی آن 

حضرت را در سر بپروراند .
 

   اما پاســخ دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه اوالً: 
فاطمه کبری حضرت معصومه)علیه السالم(  در سال 
173 هـ .ق به دنیا آمده و نظر به اینکه این بانو به اجماع 
مورخیــن بزرگ ترین دختران حضرت امام موســی 
کاظم)علیه الســالم(  بوده و همچنیــن آن حضرت 
هم در سال ۲۰1هـ .ق به شــهادت رسید باید گفت 
که ایشان در زمان شــهادت امام کاظم )علیه السالم(  
1۰ سال بیشتر نداشــت و تازه به حد بلوغ رسیده بود 
چه رســد که مابقی دختران آن حضرت که از فاطمه 

معصومه)علیه السالم(  کوچک تر بودند .
 

   ثانیاً: چــون مورخین عنایت کافــی در تاریخ 
تولد و وفات و ازدواج اوالد ائمه)علیه الســالم(  و بعضاً 
خود ائمه)علیه الســالم(  نداشــتند ممکن است که 
آن مخدرات با تمام آن مســائل و مصائب و مشکالتی 
که مطرح گردید، ازدواج نموده و این ســنت شایسته 
جدشان را پیروی کرده باشــند مضافاً بر اینکه)عدم 
الوجدان ال یدل علی عدم الموجــود( چون مورخین 
مسئله ازدواج اوالد ائمه)علیه السالم(  را ذکر نکرده و یا 
در کتب تاریخی موجود نیست دلیل بر ازدواج نکردن 
آن مخدرات نمی توان باشــد گرچه در مورد شخص 
حضرت معصومه)علیه السالم(  همان دالیل فوق مبنی 

بر عدم ازدواجش کافی است.  

|محسن رستگار|
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پلی كه با دل ساخته شد
روایتی که در ادامه این نوشتار می آید داستان کارگری ساده است که با عنایت حضرت 

معصومه )س( کاری بزرگ انجام داد

مسجد جای خالی نداشــت ماالمال از جمعیت 
شده بود؛ واعظ از ثواب و اجر وقف در جهان آخرت 
تعریف می کرد از مسجد که بیرون آمد، فکر وقف 
کردن رهایش نمی کرد، از طرفی چیزی نداشت 
تمام زندگی اش را بدهی و بیچارگی پر کرده بود .

مگر یک کارگر ساده چه می توانست داشته باشد! 
نگاهش که به گنبد طالیی حضرت معصومه سالم 
اهلل علیها افتــاد دلش فرو ریخــت زمزمه ای در 
جانش شکل گرفت: بی بی جان، من هم آرزو دارم 
مالی داشته باشم و آن را وقف کنم تا بعد از مرگم 
باقی بماند و از آن بهره آخرتی ببرم، اما خودت می 
دانی که جز بدهی چیزی ندارم. برایم دعا کن و از 
خدا بخواه مالی برایم فراهم کند تا آن را وقف کنم.

اشک هایش را با گوشه آســتین پاک کرد و مثل 
هرروز جلوی میدان شــهر به امید پیدا شدن کار 
ایســتاد وضعیت اقتصادی روز بــه روز خراب تر 
می شــد از طرفی خبر آمدن قحطــی همه جا را 
پرکرده بود. با این وضعیت اگر کســی کاری هم 
داشت، آن را خودش انجام می داد تا مجبور نباشد 

پولی به کارگر بپردازد.
چاره ای جز هجرت از شــهر برایــش نمانده بود 
شــنیده بود در بندرها جنوبی می تواند کار پیدا 
کند. هوا کم کم تاریک می شد. بازهم بدون هیچ 
درآمدی راهی خانه شد عزمش را جزم کرد و بار 
ســفر بســت. به خانواده قول داد اگر از وضعیت 
کاری آنجا راضی باشد، خیلی زود آن ها را نیز نزد 

خودش ببرد.
ده، دوازده روزی می شــد که دریکی از بندرهای 
جنوبی کارگــری می کــرد، اما بازهــم اوضاع، 
رضایت بخش نبود. کار در بندر هم آن چیزی نبود 
که شنیده بود. ســردرگم و گیج مانده بود. دلش 
می خواست ســختی این روزها را از ته دل فریاد 
بکشد. درمانده و ناامید، کنار دیواری چمباتمه زد 

که دستی بر شانه اش سنگینی کرد و یکی گفت:
آقــا، کار می کنی؟ بلــه، چراکه نه! اصــاًل برای 
همین اینجا هســتم. حاال چه کاری هست؟ من 
می خواستم بار آن کشــتی بزرگی را که در کنار 
اســکله لنگر انداخته بخرم، امــا احتیاج به یک 
شریک دارم. شنیده ام کارگران این منطقه روزانه 
پول خوبی به دســت می آورند. می خواهی با من 

شریک شــویی تا هم تو به سودی برسی، هم من 
به مقصودم؟

دلش فروریخت خرید بار کشتی؟! بدنش یخ کرده 
بود. با دلهره پرســید: حاال وقتی بار را خریدیم، 
مشــتری هســت که آن را بفروشــیم؟ اگر خدا 
بخواهد، همین امروز می توانیم مشتری پیدا کنیم. 
من در این کار مهارت دارم. پولی در بساط نداشت. 
نمی خواست بگوید که چیزی برای شراکت ندارد، 
اما از طرفی شاید این تنها موفقیت زندگی اش بود 
امیدش را به خدا داد و گفت: باِش، من هم شریک !!

همه چیز به سرعت پیش رفت. معامله سر گرفت. 
حاال نوبت آن ها بود که پول جنــس را بپردازند. 
بدنش داغ شــده بود. نمی دانســت چه بگوید؛ 
آبرویش در خطر بود اگر مــرد می فهمید که او با 

دست خالی شریکش شده آن وقت چه می شد ؟  
درست همان موقع ، مردی با کت و شلوار قهوه ای 
و کاله لبه داری که تا روی ابروهایش پایین کشیده 
بود جلو آمد گفت: بار آهن مال شماست؟ گفتند: 
بله! گفت: هرقدر که باشــد می خرم ؛هنوز پولی 
بابت خرید آن ها پرداخت نکــرده بودند که همه 
آن ها به طور معجزه آسایی به فروش رسید. سود 
به دست آمده به دو قسمت مساوی تقسیم شد؛ باور 
نمی کرد در عرض یک ساعت چنین پولی به دست 
آورده باشد. این چیزی بود که حتی در رؤیاهایش 

نیز به آن فکر نکرده بود .

حاال می توانســت تمام قرض هایش را بپردازد و 
تا مدت ها به راحتی زندگی کند. شبانه راهی قم 
شد. می خواست هر چه زودتر این خبر خوش را به 
خانواده اش برساند. درراه به یاد عهدش با حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها افتاد: بی بی جان، آرزو دارم 

مالی را وقف کنم.  
حاال زمان آن رســیده بود که به عهدش وفا کند. 
بهترین چیزی که به فکرش رســید تا مشکلی از 
مردم حل کند، ساختن پلی در کنار حرم حضرت 
معصومه بود. مردم برای رفت وآمد در این منطقه 
مشکل داشتند. با برنامه ریزی که کرد حدود 3۰ 
کارگر نیاز داشت و برای ثبت نام کارگران خودش 
دست بکار شد اما تعداد کارگرهای ثبت نام کننده 
به ۲۰۰ نفر رسید . قصد داشت 3۰ نفر را جدا کند 
اما یاد بیکاری و ناامیــدی خودش افتاد، دلش به 
درد آمد و گفت: خانم حضرت معصومه خودش 
برکت این پول را زیاد می کند. من همه کارگران 
را مشــغول کار می کنم و به تک تــک آن ها مزد 
می دهم. نقشه مهندسی و اجرایی پل آماده شد و 
کارگران مشغول کار شدند و کارها به سرعت پیش 
رفت و باالخره بعد از مدت ها ســاختن پل پایان 
یافت و پل آهنچی نام گرفت و عبور و مرور مردم 
آسان شد. حاال به آرزویش رسیده بود و اموالش را 

وقف کرده بود .
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محمدعلی مجاهدی
 من به پابوسی تو آمده ام

شهر گلدسته های رنگارنگ
شهر قم، آشیان آل اهلل

شهر علم و دیانت و فرهنگ
 گنبد دلگشای تو از دور

در میان مناره ها پیداست
امتداد حضور آینه ها

در نگاه ستاره ها پیداست
 آه بانو، بگیر دست مرا

که به جز تو مرا پناهی نیست
می توان با تو تا خدا کوچید

کز حرم تا بهشت راهی نیست
 در پگاهی که با دو دست نیاز
به ضریحت دخیل می بندم

پروبال دعای خود را من
به پر جبرئیل می بندم

 بس که شب ها ستاره می شمارم
آسمانی شده است دامن من
گر گناه است عاشقی کردن

گنه عالمی به گردن من
 قطعه ای از بهشت خوب خدا

آشکارا به منظر حرم ست
طایر پرشکسته دل ما

تا همیشه کبوتر حرم ست

هادی جان فدا

جایی که کوه خضر به زحمت بایستد
شاعر چگونه پیش تو راحت بایستد

 نزدیک می شوم به تو، چیزی نمانده است
قلبم از اشتیاق زیارت بایستد

 بانو سالم! کاش زمان با همین سالم
در آستانه در ساعت بایستد

 و گردش نگاه تو در بین زائران
روی منـ  این فتاده به لکنتـ  بایستد

 تا فارغ از تمام جهان روح خسته ام
در محضر شما دو سه رکعت بایستد

 بانو اجازه هست که بار گناه من
در کنج صحن این شب خلوت بایستد؟

 در این حرم هزار هزار آیه عذاب
هم وزن با یک آیه رحمت بایستد

 باید قنوت حاجت بی انتهای ما
زیر رواق های کرامت بایستد

 شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید
طاقت نداشت تا به قیامت بایستد

 آنکس که جای فاطمه در قم نشسته است
در روز حشر هم به شفاعت بایستد

 تو خواهر امام غریبی و این غزل
با بیت هاش در صف بیعت بایستد

 من واژه واژه عطر تو را پخش می کنم
حتی اگر نسیم ز حرکت بایستد...

علی اکبر لطیفیان

حرم امن تو کافی است هراسان شده را
مثل شه راه بده آهوی گریان شده را

 دل سپردیم به آن معجزه ی چشمانت
تا که آباد کنی خانه ی ویران شده را

 ِمهر تو باعث خاموشی آتشـدان است
خارج از دست خلیل است ، گلستان شده را

 گندم ری به تنور کرمت پخته شود
از تو داریم پس این مزرعه ی نان شده را

 هرچه شد خرج حرم ارزش او بیشتر است
از طال حرف نزن، نقره ی ایوان شده را
 به درخانه ی تو بسته و وابسته شدیم

چه نیازی است به جّنت سگ دربان شده را
 گر قرار است جبینش به قدومت نرسد
کافرش بیش نخوانیم مسلمان شده را

 در محلّه خبر لطف تو   بهتر پیچید
پخش کردند اگر قصه مهمان شده را
 شدنی نیست کرم داشته باشی ، اّما

دستگیری نکنی دست به دامان شده را
 پنجره ساخته ای دور ضریح کرمت
تا ببندند به آن زلف پریشان شده را

 ما فقط ظاهری از اوج تو را می بینیم
گذری نیست به معراجِ  تو حیران شده را
 جلوه ای کردی و زهرای پر از جذبه ی تو

تا قم آورد دل شاه خراسان شده را

 سالم 
اي خواهر خورشيد

 همراه با شعراي آییني و 
اشعارشان در وصف حضرت معصومه)س(

وارد روضه منوره كه بشويد غلغله است. اينجا بايد همنفس هزاران هزار عاشقي شويد 
كه رهسپار ديار عاشقي شده اند. آمده اند تا اجازه زيارت امام رئوف)ع( را از خواهرشان 
بگيرند. با حاجت های قلبی كه يكی بعد از ديگری در حرم مطهر شهر قم روا می شوند. با 

مريض هايی كه شفا می گيرند و با دست هايی كه به دامن متبرك حضرت معصومه)س( 
متوسل می شوند. شاعران آ يينی كشورمان در رسای اين بانوي مكرمه سرود ه های زيادی 

دارند. اين چند شعر اين صفحه، مشتی نمونه خروار است.
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محمدجواد شرافت
به دریا رسیدم پس از جستجوها

به دریای پهناور آرزوها
به دریای محضی که این خاک سوزان

گرفته از امواج او آبروها
سالم ای که لطف کریمانه ی تو

کشانده دلم را به این سمت وسوها
سالم ای که گشته شب بارگاهت

به لطف نگاهت شب آرزوها
شراب طهور است و تسنیم نور است

که در این حرم می چکد از سبوها
چه شعری چه شوری چه عطری چه نوری

به جانم بتابان از این رنگ و بوها
هیاهوی اشک است و آه و تبسم

مرا غوطه ور کن در این های و هوها
به مدح تو گفتند و گفتیم اما

تو هستی فراتر از این گفتگوها
که موسی بن جعفر به وصف تو فرمود

فداها ابوها فداها ابوها
به شوق مدینه به اینجا رسیدم

به زهرا رسیدم پس از جستجوها

قاسم صرافان

میون شلوغی شهر
تا دلی دوباره گم شد

یادش افتاد که تو هستی
پا شد و راهی قم شد 

رو به روی گنبد تو
قلبامون میشن کبوتر
تشنه  یه جرعه نوریم

فاطمه! دختر کوثر
 سالم ای خواهر خورشید

سالم ای حضرت بارون
به شوق  مهربونی هات

دوباره اومده مهمون
 گنبد طالیی تو

به دل همه نشسته
با چه امیدی رسیدن

زائرای دلشکسته
 چه غریبونه یه زائر

پیش تو رضا، رضا کرد
گره هاشو دستای تو
چقد عاشقونه وا کرد

 سالم ای خواهر خورشید
سالم ای حضرت بارون
به شوق  مهربونی هات

دوباره اومده مهمون
 حاال که مدینه دوره

تو بیا و مادری کن
با نگات، ملیکه ی قم!

این دال رو کوثری کن 
از حرم تا جمکرانم

جاده ای چشم انتظاره
تا همین روزا رو خاکش

آقامون قدم بذاره

قاسم نعمتی
تا که دل را آه سینه راهی قم می کند

با نگاهی بر ضریحت دست و پا گم می کند
 آه چون از دل برآید کار آتش می کند

بی محابا رخنه ای در جان هیزم می کند
 آن ضریحی که بود گرم طوافش جبرییل
حضرت حق قبله ی حاجات مردم می کند
 هرکه دارد عقده در دل یاد قبری گمشده
هر سه شنبه در حریمت نذر گندم می کند
 با سالمی نم نم اشک از دو دیده می چکد

کاسه ی خالی ما لبریز از خم می کند
 نیمه شبها در حرم تا صحن گردی می کنم

ناگهان دل یاد قبله گاه هفتم می کند
 لفظ خواهر گوییا مانوس گشته با بال

خون زینب در رگان تو تالطم می کند
 کس ندیده تا به حاال خواهری گیسوپریش

جستجوی یار زیر نیزه و سم می کند
 با وجودی که حدود مقتلش را دیده بود

باز هم جسم عزیز مادرش گم می کند

محمود ژولیده
گرچه دیدار برادر نرسیدی بانو !
بدنی زیر سم اسب ندیدی بانو !

خبِر چند برادر تو شنیدی اّما
سِر نی آیة قرآن نشنیدی بانو

داغ مرگ همه اصحاب چشیدی آری
درد کعب نی و سیلی نچشیدی بانو
شعلة هجر برادر جگرت را سوزاند

رأس او را سر بازار ندیدی بانو
عمه ات زینب مظلومه به ویرانه اسیر

تو به قم خلوت محراب گزیدی بانو
احترامت همه جا حفظ شد ای بنت رسول

چون نسیمی سوی قم پاک وزیدی بانو
مثل موالی غریبت که به غربت جان داد

به غریبانه ترین وجه ، شهیدی بانو
صبر تو زینبی و همت تو فاطمی است

با همین رتبه به اهداف رسیدی بانو
مکتب فاطمه را خوب که احیا کردی

دل ز دنیای پر از غّصه بریدی بانو
نهضت روح خدا را تو به بار آوردی
نهضت فاطمه را صبح سپیدی بانو

کربال را ز مدینه تو به قم آوردی
ُملک ری را تو به ایثار خریدی بانو
قِم تو بارگه نور و قیام و شرف است

همچو خورشید از این شهر دمیدی بانو
قطعه ای از حرم حضرت زهرا َحرمت

حرمش را تو به تصویر کشیدی بانو
پرچم علم و عمل را تو کشیدی بر دوش

زیر این بار گران گرچه خمیدی بانو
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پناه شهـر قم
کرامات حضرت معصومه )س(  در کالم بزرگان

روز دهم ربيع الثانی مصادف با روز وفات حضرت معصومه سالم اهلل عليها است؛ بانويی كه به گفته امام صادق عليه السالم سه در از درهای بهشت به خاطر وجود نورانی 
ايشان، از قم به روی شيعيان باز می شود؛حضور مقبره نورانی اين بزرگوار از قديم االيام در شهر مقدس قم باعث پناه و توسل بسياری از علما و بزرگان اين شهر عالم پرور 
به كريمه اهل بيت )عليه السالم( شده است .به همين مناسبت در اينجا تالش كرديم تا به گوشه ای كوچك از كرامات اين بانوی بزرگوار جهان اسالم اشاراتی داشته باشيم : 

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی می فرمود: »بعد از فروپاشی شوروی و آزاد شدن 
جمهوری های مسلمان نشین، مردم شــیعه نخجوان تقاضا کردند که عده ای از 
جوانان خود را به حوزه علمیه قم بفرستند تا برای تبلیغ در آن منطقه تربیت شوند.  
مقدمات کار فراهم شد و استقبال عجیبی از این امر به عمل آمد. از بین سیصد نفر 
داوطلب، پنجاه نفری که معدل باالیی داشتند و جامع ترین آن ها بودند برای اعزام 
به حوزه علمیه انتخاب شدند. در این میان جوانی که با داشتن معدل باال، به سبب 
اشکالی که دریکی از چشمانش وجود داشت، انتخاب نشده بود، با اصرار فراوان پدر 
ایشان، مسئول مربوطه ناچار از قبول ایشان شد. ولی هنگام فیلم برداری از مراسم 
بدرقه از کاروان علمی، مسئول فیلم برداری دوربین را روی چشم معیوب این جوان 
متمرکز کرده و تصویر برجسته ای از آن را به نمایش می گذارد. جوان با دیدن این 
منظره بسیار ناراحت و دل شکسته می شود. وقتی کاروان به قم رسید و در مدرسه 
مربوطه ساکن شدند، این جوان به حرم مشرف شــده و با اخالص تمام متوسل 
به حضرت می شود و در همان حال خوابش می برد در خواب عوالمی را مشاهده 
کرده و بعد از بیداری می بیند چشمش سالم و بی عیب است. او بعد از شفا گرفتن 
به مدرسه برمی گردد. دوستان او با مشاهده این کرامت و امر معجزه آسا، دسته 
جمعی به حرم حضرت معصومه )علیها السالم( مشرف شده و ساعت ها مشغول 
دعا و توسل می شوند. وقتی این خبر به نخجوان می رسد، آن ها مصرانه خواهان 
این می شوند که این جوان بعد از شفا یافتن و سالمتی چشمش به آنجا برگردد که 

باعث بیداری و هدایت دیگران و استحکام عقیده مسلمین گردد.

 آیت اهلل سید نصراهلل مســتنبط از کتاب »کشف اللئالی« نقل فرموده که روزی 
عده ای از شیعیان وارد مدینه شدند و پرسش هایی داشتند که می خواستند از 
محضر امام کاظم)علیه السالم(بپرسند. امام )علیه السالم( در سفر بودند، پرسش 
های خود را نوشــته به دودمان امامت تقدیم نمودند، چون عزم ســفر کردند 
برای پاسخ پرســش های خود به منزل امام)علیه السالم(شرفیاب شدند، امام 
کاظم)علیه السالم(مراجعت نفرموده بود و آنها امکان توقف نداشتند، از این رو 
حضرت معصومه)س( پاسخ آن پرسش ها را نوشتند و به آنها تسلیم نمودند، آنها 
با مسرت فراوان از مدینه منوره خارج شدند، در بیرون مدینه با امام کاظم)علیه 

السالم(مصادف شدند و داستان خود را برای آن حضرت شرح دادند. 
هنگامــی کــه امام)علیه السالم(پرســش های آنان و پاســخ هــای حضرت 
معصومه)س( رامالحظه کردند، ســه بار فرمودند:»فداهــا ابوها« »پدرش به 
قربانش باد.« باتوجه به این که حضرت معصومه)س( به هنگام دستگیری پدر 
بزرگوارش خردسال بود،این داستان از مقام بسیار واال و دانش بسیار گسترده آن 

حضرت حکایت می کند.

حضرت حجت االســالم و المســلمین آقای ابن الّرضا از حاج آقای کشــفی از 
خدمتگزاران بلندپایه حرم حضرت معصومه )علیها السالم( نقل کردند که در ایام 
جنگ، شبی از شب ها گروهی از اسرای عراقی را به حرم مطّهر کریمه اهل بیت 
آورده بودند، در طرف باالی سر حضرت میله هایی نهاده شده بود که اسرا در داخل 
میله ها و دیگر زائران در بیرون میله ها مشــغول زیارت بودند. یک مرتبه دیدیم 
که زنی از میان تماشاگران جیغ کشید و بالفاصله یکی از اسرا نیز جیغی کشید.

 معلوم شد که این اسیر از شیعیان عراقی بوده، به خدمت سربازی رفته، توّسط 
ارتش عراقی او را اجباراً به جبهه برده اند و آنجا به اسارت نیروهای ایرانی درآمده 
است.  مادرش نیز به جرم شیعه بودن از عراق اخراج شده، به ایران آمده، در قم 
اسکان داده شــده، و به کلی از سرنوشت پســرش بی خبر مانده است ؛این مادر 
بیچاره، هر شب به حرم مطّهر حضرت معصومه )علیها السالم( مشّرف می شده، 
به خدمت بی بی عرض می کرده: بی بی جان من پسرم را از تو می خواهم؛ آن شب 
نیز چون شب های دیگر به حرم مشّرف شده، برای پسرش دعا کرده، به حضرت 
معصومه )علیها الســالم( متوّسل شده اســت که یک مرتبه پسرش را در میان 
اسیران دیده، بی اختیار جیغ کشیده، پسرش نیز متوّجه مادر شده، متقاباًل جیغ 
کشیده و این گونه از عنایات حضرت معصومه )علیها السالم( پس از مهر و موم ها 

جدایی، چشم مادر با دیدن میوه دلش روشن گردیده است.
پس از این رخداد جالب، توّسط سازمان بین المللی ترتیبی داده شد که این پسر 

از اسارت آزاد شده به کانون گرم خانواده برگردد.

مرحوم حاج میرزا محمد تنکابنی، متوفای 13۰۲ هـ. تألیفات فراوانی دارد که 
اســامی ۲1۲ جلد از آن ها را در کتاب  قصص العلماء آورده است؛ کتاب قصص 
العلماء به طوری که از عنوانش پیداست، در مورد شرح حال علمای اعالم تألیف 

شده است
مرحوم تنکابنی در این کتاب به سبک قدما شرح حال خودش را نیز نوشته است؛ 
او در ضمن شرح حال خویش به عنایاتی از حضرت معصومه )علیها السالم( اشاره 
کرده، که یک نمونه آن را در اینجا می آوریم: در ســالی که برای زیارت حضرت 
فاطمه دختر موسی بن جعفر )علیهما السالم(  ملقب به حضرت معصومه )علیها 
السالم( به قم مشرف شدم، کیسه ای داشتم که مخصوص پول طال بود، همواره 

مقدار معینی طالی مسکوک در آن می گذاشتم و همراه خود می بردم .
در یک شب جمعه ای دو اشرفی طال در آن کیسه نهادم و برای آستان بوسی دختر 
باب الحوائج به حرم مطهر مشرف شدم. در حرم مطهر به دلم گذشت که به یکی از 
خدام هدیه ای بدهم، چون هوا تاریک بود به جای دو روپیه، دو اشرفی طال را به او 
داده بودم؛ هنگامی که به منزل مراجعت کردم، کیسه پول را خالی یافتم و متوجه 
شدم که اشرفی ها را سهواً به جای روپیه داده ام. صبح هنگامی که می خواستم از 
منزل بیرون بروم آن کیسه را برداشتم که تعدادی اشرفی در آن بگذارم و برای 
خرجی همراه خود بردارم، باکمال تعجب مشــاهده کردم که دو اشرفی طال در 
آن هست من مطمئن هستم که شــب آن کیسه خالی بود و مطمئن هستم که 
احدی در آن تصرف نکرده بود؛ سپس ایشان اضافه می کند که این قضیه دو بار 

برایم اتّفاق افتاد است .

كرامت حضرت 
معصومه )عليها السالم( 

نسبت به جوان 
نخجوانی

فداها ابوها

 آزاد شدن 
اسير جنگی

پاداش 
گراميداشت خادم

|مهدي واعظي|
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مرحوم صدر المتألهین شیرازی، فیلســوف بزرگ جهان اسالم و صاحب کتاب 
گرانسنگ »اسفار اربعه« شاهکار فلسفه اسالمی، در سالهای اواخر عمر پر برکت 
خود، تبعید شده و در روســتای»کهک« قم مقیم گشــته و در آنجا به تحریر 
مباحث فلسفی مشغول شده بود. ایشان گفته است: هرگاه در زمینه ی فلسفه، 
مشکلی برایم پیش می آمد که از حّل آن عاجز می ماندم، با پای پیاده از کهک به 
قم می رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه ی معصومه سالم اهلّل علیها رفته، از آن 
حضرت استمداد می نمودم. با این کار، مسأله و مشکل من حل می شد و سپس 

به روستای کهک باز می گشتم.

مرحوم عالمه طباطبایی در زمان ســکونت در قم، در ماه های رمضان، پیش از 
افطار به حرم ملکوتی کریمه ی اهل بیت، فاطمه ی معصومه )علیها الســالم( 
مشرف می شدند و با بوسه زدن بر ضریح مطهر آن بانوی بزرگوار، روزه ی خود 

را افطار می کردند.
عالمه شهید مطّهری، هرگاه نام مرحوم عالمه طباطبایی را به زبان می آورد، می 
گفت: روحم به فدای او باد. یکی از دانشمندان از استاد مطّهری پرسید: دلیل این 
همه تجلیل و احترام شما از عاّلمه طباطبایی چیست؟ استاد مطّهری در پاسخ 
گفت: من فیلسوف و عارف بسیار دیده ام و احترام من به عاّلمه طباطبائی به خاطر 
فیلسوف بودن ایشان نیست، بلکه از این جهت است که او عاشق و دلباخته اهل 
بیت است. چرا که عاّلمه طباطبایی در ماه رمضان روزه ی خود را با بوسه بر ضریح 
مقّدس حضرت معصومه )علیها السالم( افطار می کرد. ابتدا پیاده از منزل تا حرم 
مطّهر)با توّجه به آن سنین پیری و دوری راه( مشرف می شد. ضریح مقّدس را 

می بوسید، سپس به خانه می رفت و غذا می خورد.

آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی می فرماید: روزی به حرم مطهر حضرت فاطمه 
ی معصومه )علیها السالم( مشرف شدم و پس از این که زیارت را خواندم، خدمت 
آن حضرت عرض کردم که من امروز آمده ام و هیچ حاجت دنیوی ندارم. فقط یک 
حاجت دارم و آن این است که درفهم آیه »تطهیر« مورد عنایت شما واقع شوم 
و این آیه را درست بفهمم و مشکالتم در این زمینه حل گردد. پس به خانه آمدم 
و مشغول نوشتن مطالبی پیرامون این آیه شریفه شدم؛ پس مسائل و مطالبی به 
برکت حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم( برای من روشن شد که شاید اگر 

پنجاه سال دیگر درس می خواندم آن مطالب برای ما روشن نمی شد!

آیت اهلّل حاج سید محمد وحیدی از یکی از سادات برقعی نقل فرمودند که گفته 
بود: شبی در عالم رؤیا محضر مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها رسیدم. 
مانع و حجابی در بین نبود. احساس کردم که من محرم ایشان هستم و ایشان عمه 
ی سادات برقعی می باشند. از محضر مقدسشان سؤال کردم: »آیا شما به اهل قم، 
شفاعت خواهید فرمود؟« حضرت در پاسخ فرمودند: »میرزای قمی برای شفاعت 

اهل قم کافی است. من برای همه ی شیعه شفاعت می کنم..

راهگشای مشكالت 
فلسفی ام

 افطار با 
بوسه بر ضريح

 عنايت حضرت 
در فهم قرآن

شفاعت همه ی 
شيعيان
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بانوی خوبی ها
 نگاهی به شخصیت زنان با الگو گرفتن از 

حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(
اسم حيات طيبه كه می آيد مجموعه ای از كارهای سخت و دشوار در ذهنمان مجسم می شود 
كه خيلی هايمان فكر می كنيم برای ما نشدنی است، سخت است، اصال در مسير رسيدن به 
آن موفق نمی شويم. دلمان اگر قرص باشد كه قرآن معجزه اي است براي همه قرون و قرار 
است در هر زمين و زمانه اي از پيروانش دستگيري كند، اگر خاطرمان جمع باشد كه پيامبر و 
ائمه )عليه السالم( همگي چراغ هاي هدايتند و سيره زندگي آنها روشنگر راه زندگي ما هم 
هست، با تمسك جســتن به آنها، پيروي از آنها و درس گرفتن از ايشان نوري در دستمان 
گرفته ايم كه سايه مان نه جلوي پا كه پشت سرمان مي افتد و راهمان را روشن مي كند و راه 
رسيدن به زندگي پاكيزه هموار مي شود. يكي از اصول مهمي كه زندگي پاكيزه به آن نياز 
دارد اسمش »حيا« اســت. حيا در واقع بايد و نبايدهايي است كه ما در زندگي بايد به آنها 
پايبندباشيم و پرهيز از كارهاي ناشايست يا كارهايي كه به رشد ما ضربه مي زنند. خيلي از 
ديدن ها، شنيدن ها و گفتن هاي ما نيازمند رد شدن از فيلتر حيا هستند تا بعد از آن جاري 

شدن خير و نسيم خوش حيات طيبه را در زندگي خودمان ببينيم.

افق 
نگاهتان را تغيير دهيد

چشم مان به نور شدید که مي افتد، دستمان 
را جلوي آن مي گیریم تا چشم مان اذیت نشود. 

بعضي تصویرها هم که به چشم مان هجوم مي آورند 
به اندازه همان نور شدید ضربه زننده هستند که باید جلویشان را 

گرفت. چشم ما را صبح تا شب عکس ها و فیلم هایي پر مي کنند که 
خودمان در برابر انتخاب آنها مسلوب االراده شده ایم. »پاک چشمي« 

دستوري است که خطاب به زن و مرد، باهم داده شده. قرآن 
مي گوید نگاه خود را از نامحرم بردارید؛ فرقي ندارد استادت باشد 
یا دانشجویت؛ همسایه باشد یا پسرخاله و همکار. دلیلش را هم 

مي گوید: »این براي شما پاکیزه تر است«. وقتي ذهن آدم 
با تصویر پر مي شود پس چه بهتر که خودش انتخاب 

کند چه تصویرهایي ملکه ذهنش شوند.
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وقار را 
عملي صرف كنيد

روي پیشاني کسي نوشته نشده که او مریض است و از 
اختالل روحي رنج مي برد. »کیاست« یکي از ویژگي هایي است که 

به ویژه از زنان و دختران انتظار مي رود. خود آنها وقتي نشانه هاي بیماردلي 
کسي را مي بینند، وقتي از حضور در کنار کسي احساس ناخوشایندي دارند، 

کسي که مرزهاي حیا را زیر پا گذاشته و از بیان کردن شوخي هاي زننده دریغ نمي کند، 
باید از او دوري کنند. هرگوشه اي از زندگي معصومین درس هاي بزرگي براي ما دارد. حتما 
همه مان این داستان معروف را شنیده ایم که یکي از شیعیان امام موسي کاظم)علیه السالم( 

به قصد پرسشي به منزل ایشان رفت اما امام در منزل نبودند. سؤال را از فاطمه معصومه)سالم 
اهلل علیها(، دختر بزرگشان، پرسیدند و ایشان جوابش را نوشتند و به او دادند. آن مرد وقتي جواب 

حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( را به امام نشان داد پدرشان او را تحسین کردند. همین اتفاق براي 
ما سرمشقي است از سبک معاش و رفتارعلمي و اخالقي و شرعي آن بانوي بزرگوار. قرآن یک دستور 
کلي به زنان داده؛ مي گوید: تو باید حواست جمع باشد. حرفي اگر مي خواهي بزني صدایت با عشوه 
نباشد. خنده و شوخي همراه حرفت نباشد: »و قلن قوال معروفا«. با به کارگیري همین روش است 

که رابطه با نامحرم در محیط کار و اجتماع پذیرفته است. قرآن در تعریف دختران شعیب 
مي گوید: »تمشي علي االستحیا« با حیا راه مي آمد. وقار آنها قبل از هرچیز در راه رفتنشان 

معلوم بود. محیطي که قرار است براي آن قواعدي تعریف کنیم یکي از شاخصه هایي 
است که در تعیین رفتار ما مؤثر است. حتما محیط دوستانه و کار، تفاوت هاي 

جدي با یکدیگر دارند. همانطور که پوشش جمع هاي خانوادگي براي 
محل کار انتخاب نمي شود، رفتارهاي آن جمع هم محدود 

به خودش است.

كلمه ها را 
با وسواس انتخاب كنيد

آدم بددهن، آدمي که مثل نقل و نبات حرف بد 
مي زند، حرف هاي روزمره اش بدون متلک گفتن کامل 

نمي شود، شوخي هاي بیخودي مي کند، اهل مشاجره و دعواست 
و خالصه از هیچ گونه تندگویي دریغ نمي کند مصداق آدمي است که 

حیا ندارد. یکي از محیط هایي که عیار ظرافت کالم در آن سنجیده مي شود 
شبکه هاي اجتماعي است. همانقدر که لطیف و نغز سخن گفتن براي دختران 

جذاب و دوست داشتني است، استفاده از اصطالحات الت مآبانه و تندي زبان ولو 
به بهانه شوخي، زشت و زننده است. خیلي از بگو و بخندها و قربان صدقه همدیگر 

رفتن ها هم در یک گروه عمومي نابجا بوده و حتي مورد تمسخر مردان ساکن در این 
فضا مي شود. در همین فضاست که با اشتراک گذاري لحظه به لحظه زندگي مان و 
حرف زدن از همه زوایاي آن، حجاب را از زندگي مان کنار زده ایم، چیزي براي 

پنهان کردن نداریم و پذیرفته ایم که خودمان را در معرض انواع و اقسام 
قضاوت ها و برداشت ها قرار بدهیم. روي دیگر بد حرف زدن، بد شنیدن 

است. کسي که خودش را همیشه در معرض حرف هاي آدمي 
که حیاي کالم ندارد قرار مي دهد؛ خودبه خود خودش 

هم تلخ مي گوید و پرده حیا را کنار مي زند.

ولخرجي 
عاطفي نداشته باشيد

زن منبع عاطفه و مهرورزي اســت. همانطور که 
دریافت محبت براي او الزم است، خرج عاطفه درون خانواده 

و مهرورزي کالمي، زن را ســیر مي کند و بي نیاز از گرفتن محبت از 
هرکس دیگري. زني که ترجیح مي دهد به جاي خانواده، محبت خودش را 

در بیرون خانه یا شبکه هاي اجتماعي خرج کند، حتما از خأل بزرگي در خانواده 
و اطرافیانش رنج مي برد. خلئي که انگشت اتهام را به سوي مرد مي برد. ما ملزم به 

انسانیت هستیم و باید در چهارچوب روابط انساني زندگي کنیم اما خرج کردن همه 
دلسوزي و عاطفه براي محیطي بیرون از خانه، غمخوار شدن براي همکار و سنگ صبور 
او بودن، دخالت در زندگي اش به بهانه راهکار دادن براي زندگي بهتر و... نه از ما خواسته 
شده و نه درنهایت، تأثیر خوبي روي ما خواهد گذاشت. باید حواسمان جمع باشد که 
محبتمان را خرج چه کسي مي کنیم و براي چه کسي از عاطفه مان مایه مي گذاریم. 
البه الي دلداري دادن ها ممکن است کلماتي استفاده کنیم که در نهایت ظرافت 

هم باشــد اما به بار معنایي آن توجهي نداشته باشیم و راه براي برداشت هاي 
اشتباه از آن باز شــود. اگر یک خط قرمز براي ما وجود داشته باشد که 

کلمات محبت آمیز را فقط در محدوده محارم و دوستان به کار 
ببریم با بعضي مشکالت احتمالي و صمیمي شدن هاي 

اجباري دست و پنجه نرم نخواهیم کرد.
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 در شهر قم عالوه بر زیارت حضرت معصومه)سالم اهلل علیها( 
جاهاي دیدني دیگري هم وجود دارد

همسايه بانوي آفتاب
تابه حال چند بار به شهر قم براي زيارت حضرت معصومه)سالم اهلل عليها(  
رفته ايد؟ بيشتر ســفرهاي مردم به اين شهر مذهبي خالصه مي شود در 
همين زيارت كه البته بسيار هم خوب و پسنديده است. اما سفر به شهرهايی 
همچون قم، صرفًا مي تواند سفری برای زيارت نباشد؛ بلكه می تواند پايه و 
اساس گردشگری و توريسم دينی هم باشد. البته در ايام وفات، اين شهر 
نيمه تعطيل اســت، اما در موقعيت گردشگری دينی، ديدنی هايی در اين 
شهر وجود دارد كه می توانيد از آن ها ديدن كنيد. نگاهی به اين تماشايی ها 

غالباً دينی می اندازيم.

| عيسي محمدي|

بازار قديم قم
يادی از سنت های نيكو

بازارهای قدیمی هر شهری، جزو نقاط دیدنی آن شهر هستند؛ خاصه با مدارس 
علمیه و مساجد و نوع معماری دینی ای که دارند. بازار قدیم قم نیز از این قاعده 
جدا نیست. این اثر تاریخی و دیدنی قم، دو راسته سرپوشیده با پوشش گنبدی،  
به قاعده رایج بازارهای قدیمی دارد. سرپوشیده بودن این بازار، در سرمای امروز 
و گرمای غالب این شــهر در ماه های دیگر، گردش و سیاحت در آن را راحت تر 
می کند. دریچه هایی که در پوشش های گنبدی سقف بازار قرار دارند، امکان رد و 
بدل شدن هوا را در آن فراهم ساخته. این بازار، بناهایی دارد که قدمتشان حتی به 
دوره سلجوقی-ایلخانی هم می رسد. البته بافت غالب آن به دوره صفوی و قاجاری 
برمی گردد. در دوره صفویه، اینجا مسجد جامعی واقع بوده که به عرف شهرهای 
دینی و قدیمی، باقی بازار دور و بر آن شکل گرفته. همان طور که اشاره شد، این 
بازار در روز وفات حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(  تعطیل است، اما روز قبل و 

بعد از آن می توانید سری به این مجموعه دیدنی بزنید.

امامزاده عبداهلل
سالمی به نواده سيدالساجدين

امامزاده ای اســت باصفا، نزدیکی یک رودخانه و در فضایی مناسب. منتسب به 
نوادگان امام سجاد )ع( است. در نزدیکی های قلعه صدری قم واقع شده. این بقعه، 
دارای بنایی چهارضلعی با جدار ساده آجری است. احتمال می دهند که بخشی 
از معماری این بقعه به زمان قاجاریه برگــردد. در ورودی و فضای داخلی بقعه، 
کاشی کاری رنگی و جالبی دارد. این امامزاده، در مسیر قم به اصفهان قرار دارد 

و هم گردشی مذهبی را برای شما به ارمغان می آورد، هم سیاحتی طبیعی را.

خانه تاريخی مالصدرا
سالمی به آقای فيلسوف بزرگ

به کهک در جنوب قم که بروید، خانه تاریخی مالصــدرا واقع در محله چال حمام 
معروف است؛ یک کهک است و یک خانه قدیمی این فیلسوف شهیر. روزگاری مخروبه 
شده و نقش اسطبل را بازی می کرد، اما بعدها بازسازی شد تا به یادگار بماند. البته 
کماکان بخشی از این خانه از دست رفته است، ولی کلیت قضیه حفظ شده؛ ازجمله 
طراحی شبستانی آن. این خانه، از خشت خام، مالت گل و تیرهای چوبی ساخته شد 

و سقفی بلند و پوششی گنبدی دارد و بیشتر شبیه امامزاده های دوران صفوی است.

بازار قديم قم
يادی از سنت های نيكو

بازارهای قدیمی هر شهری، جزو نقاط دیدنی آن شهر هستند؛ خاصه با مدارس 
علمیه و مساجد و نوع معماری دینی ای که دارند. بازار قدیم قم نیز از این قاعده 
جدا نیست. این اثر تاریخی و دیدنی قم، دو راسته سرپوشیده با پوشش گنبدی،  
به قاعده رایج بازارهای قدیمی دارد. سرپوشیده بودن این بازار، در سرمای امروز 
و گرمای غالب این شــهر در ماه های دیگر، گردش و سیاحت در آن را راحت تر 
می کند. دریچه هایی که در پوشش های گنبدی سقف بازار قرار دارند، امکان رد و 
بدل شدن هوا را در آن فراهم ساخته. این بازار، بناهایی دارد که قدمتشان حتی به 
دوره سلجوقی-ایلخانی هم می رسد. البته بافت غالب آن به دوره صفوی و قاجاری 
برمی گردد. در دوره صفویه، اینجا مسجد جامعی واقع بوده که به عرف شهرهای 
دینی و قدیمی، باقی بازار دور و بر آن شکل گرفته. همان طور که اشاره شد، این 
بازار در روز وفات حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(  تعطیل است، اما روز قبل و 

بعد از آن می توانید سری به این مجموعه دیدنی بزنید.

مقابر باغ گنبد سبز
آرامش در كنار آرامگاه

این مقابر باغ گنبد سبز هم ثبت ملی شده اند و به قرن هشتم هجری قمری برمی گردند. 
در فرهنگی قدیمی معماری ایرانی، به برج های آرامگاهی معروف بودند. سه برج را 
شامل می شود که درون باغچه ای به نام باغ ســبز، در انتهای خیابان چهارمردان و 
جنب گلزار شهدا جا خوش کرده اند. هنر گچ بری به کار رفته در آن ها واقعاً تماشایی و 
منحصر به فرد است. به استناد کتیبه هایی که موجود است، دو تا از این گنبدها آرامگاه 
خاندان صفی، از فرمانروایان مستقل شهر قم در قرن هشتم قمری است؛ اما گنبد سوم 

مشخص نیست برای کیست.
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روستای وشنوه
 مناظری كوهستانی 

در جنوب شهری كويری

معموالً وقتی از قم صحبت می کنیم، غالباً 
شهروندان یاد خشــکی و کویر و نمک و 
این جور چیزها می افتنــد. البته حق هم 
دارند،  این شــهر در نقطه ای کویری واقع 
شــده و الجرم، باید که چنین جغرافیایی 

داشته باشد.
اما در جنوب و جنوب شرق و جنوب غرب 
استان قم، روستاها و مناظری وجود دارند 
که وقتی عکس هایش را به دیگران نشان 
می دهید، باورشان نمی شود. روستاهای 
دســتجرد و میم و وشــنوه و ... ازجمله 
این نقاط تماشــایی هســتند. البته اآلن 
هوا سرد اســت و زمســتانی، ولی برای 
گشــت وگذاری زمســتانی در این نقاط 
نیز می توانید اقدام کنید؛ تــا برف و کوه 
و درختــان عریان و باغ هــای میان دره و 
... را به تماشا بنشــینید. اگر یکی، دو ماه 
پیش گذرتان به این روستاها می افتاد، از 
تماشای پاییز هزاررنگ این حوالی آن هم 
در اســتان کویری قم، واقعاً شــگفت زده 
می شدید؛ پاییزی که زیباتر از بهاران این 

حوالی است.
ازجمله روســتاهایی که به فاصله کمتر 
از یک ســاعت می توانید به آن برســید، 
روســتای وشــنوه اســت. فقــط باید 
رانندگی تان خوب باشــد؛ چون یکی، دو 
تا پیچ نسبتاً خطرناک دارد که رانندگان 
آماتور از پس آن ها به ســختی برمی آیند. 
این روستا، از توابع بخش کهک شهرستان 
قم اســت؛ واقع در جنوب شرقی قم. این 
روستا از شــمال به کوه قلعه دژ و از شمال 
غربی به کوه بخاره محدود می شــود. یک 
رودخانه هم دارد که غالباً آب دارد؛ ولی در 
فصول بارندگی و بهاران، آبش بیشتر است. 
روستا، امامزاده هادی را هم در دل خودش 
جا داده است تا گردش طبیعی شما، رنگ 
و بــوی دینی هم به خــودش بگیرد. این 
روستا، در این روزهای زمستانی، فرصتی 
برای کوهنوردان و گردشــگردانی است 
که مشکلی با برف و سردی و کوه ندارند. 
قله های مناسب برای کوهنوردی، غارهای 
وشــنوه، باغ های میوه، پوشــش گیاهان 
دارویی و جانورانی چون شــغال و گرگ و 
روباه و کبک و گراز و ...، از جاذبه های دیگر 
این روستا محسوب می شــوند. اگر قصد 
مراجعه به این روســتا را دارید، می توانید 
برای استراحت و نماز و ناهار، به امامزاده 
هادی بروید و بعد از چند ساعتی، دوباره 

به قم برگردید.

شهری با همه جاذبه هايش
اين كه بتوانيم جاذبه های شــهری مثل قم را در يك 
گزارش ارائه كنيم، كمی ســخت است؛ مگر اين كه 
بخواهيم ليست وار از كنارش بگذاريم. در كنار همه 
مواردی كه معرفی شده است، در اين ستون به يك 
ســری نكات ديگر در مورد گردشگری در اين شهر 

مذهبی نيز اشاره می كنيم؛ شايد به كارتان بيايد.
كاروانسراها از جاذبه های جالب اين استان محسوب 
می شوند. ازجمله كاروانسرای دير گچين، منظريه، 

طينوج، قلعه سنگی، پاسنگان، دالك و ...
بناهای طبيعی نمكی نيز از ديگر جاذبه های استان قم 

است؛ همچون گنبد نمكی يزدان، حوض سلطان و ...
بيشتر مردم قم برای گشــت وگذار داخل شهری 
كوتاه همراه با خانواده، به بوستان ها و رستوران ها و 
راسته های خاصی از شهر می روند. بوستان های علوی، 
پارك كهك، پارك بنيادی، پــارك آب وتاب )برای 

تفريحات آبی(، رنگين كمان و ... از اين جمله اند.
ميل های تاريخی هم می توانيد سر بزنيد؛ مثل ميل 
سنگی چاهك، ميل صفرعلی، ميل امامزاده عبداهلل، 

ميل بابك و ...
شهر دستجرد با 27 روســتا را هم فراموش نكنيد؛ 
گردشگران زيادی به آنجا و روستاهای اطراف می روند.

پل شكسته قمرود
اين اثر ملی ثبت شده

البته اآلن قمرود آب ندارد و خشک است، مگر این که 
اتفاقی مانند سیل چند سال پیش بیفتد یا بارندگی 
زیاد. قباًل این رودخانه پر آب بوده اســت. در نتیجه، 
مردم بــرای تــردد از آن، باید که از پل ها اســتفاده 
می کردند. به همین دلیل، در دوره صفویه، پلی روی 
این رودخانه زدند تا قابل اســتفاده برای مردم باشد. 
این پل در بخش مرکزی شهرستان قم،  در روستای 
کاج واقع شده. جالب اســت بدانید که ثبت ملی هم 
شده و حاال جزو آثار قدیمی ملی کشور است. این پل 
را بر روی رودخانه ای به نام قره چای ســاخته بودند. 
دهانه های این پل حاال مخروبه، با گل مســدود شده 
از آجر ضربی است و پایه هایش را هم آجرهایی قطور 
شکل داده اند با مصالحی دیگر؛ آجرهایی که نقل است 
در دوره ساسانی کاربرد داشته است. نقل است که این 
پل در معبری بسیار قدیمی مربوط به دوره ساسانی، 

که اصفهان را به ری وصل می کرده، واقع شده.

خانه تاريخی زند
سفر يك موزه مردم شناسی

معموالً در هر شهری، جایی را به موزه مردم شناسی 
و قوم شناســی آن منطقه اختصاص داده اند؛ ازجمله 
شهر قم. در این شــهر، خانه تاریخی زند را داریم که 
از دوران قاجارها به جا مانده است. این خانه، در بافت 
قدیمی این شهر )محله گذرقلعه( واقع شده و نمادی 
از معماری اصیلی ایرانی اســت؛ شامل خانه ای با دو 
حیاط و 14 اتاق و درها و پنجره های چوبی از جنس 
گردو و ون و 14 ستون ســنگی. این خانه، به حاجی 
خان و حاج علی از دوره قاجاریه برمی گردد؛ با 13۰ 
سال قدمت. ساخته شده با مصالحی همچون سنگ و 

خشت و چوب و آجر و گ.

قبرستان شيخان
در همين نزديكي

به سمت حرم حضرت معصومه)سالم اهلل علیها(  که 
مي روید، دســت چپ تان چند پله باالتر، قبرستاني 
است کi کوچک، ولي در باطن خودش بزرگ است. 
شهداي گران قدر و علماي جلیل القدري این جا دفن 
شده اند؛ ازجمله زکریا بن ادریس و پسرعمویش زکریا 
بن آدم و برادرزاده او آدم بن اسحاق بن آدم )از اصحاب 
ائمه اطهار علیهم السالم( و میرزاي قمي و میرزا جواد 
آقا ملکي تبریزي، آخوند مالمحمد طاهر قمي، حاج 
میرزا محمد ارباب و ... . عکس شهدا را هم قاب شده، 
در یکي، دو کنج این قبرستان نصب کرده اند؛  یعني که 
بخشي از آن نیز آرامگاه شهداي این شهر بوده است. 
خوبي این قبرستان در آن است که هم نزدیک حرم 

بي بي است و هم همیشه مي توانید به آن سر بزنید.

مدرسه فيضيه قم
سفر به تقاطع علم و تاريخ

البد درباره مدرسه فیضیه قم زیاد شنیده اید، تا اسم 
این مدرسه می آید، همگی یاد وقایع انقالب و حمله 
به این مدرسه و ... می افتیم. اما دو نکته جالب درباره 
این مدرسه وجود دارد: این که خیلی نزدیک به حرم 
حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها(  اســت، درست 
چسبیده به این حرم است و وقتی به زیارت می روید، 
می توانید نگاهی به آن بیندازید. دوم این که تاریخش 
برمی گردد به سده های میانه دوران های تاریخی پس 
از اســالم، باورتان می شــود؟ حتی به عنوان اثر ملی 
هم ثبت شده است. این مدرســه، در نیمه اول قرزن 
سیزدهم هجری، جایگزین مدرسه آستانه شد. نکته 
جالب تر این که مدرسه آستانه، تاریخش به میانه قرن 
ششم هجری برمی گردد! و شگفت این که بیشتر مردم 
به واســطه عدم اطالع از این گذشته تاریخی، از کنار 
این مدرسه بی تفاوت عبور می کنند؛ درحالی که اگر 
همین بنا در یک کشور پیشرفته واقع شده بود، کلی 

باید صف می ایستادند تا از آن بازدید کنند.

خانه يزدان پناه
به تماشاي معماري ناب ايراني

این خانه هم، به اواخــر قاجارها و اوایــل پهلوي ها 
برمی گــردد و حوالي بازار قدیم اســت. قدمت آن را 
به 1۲۰ سال قبل مربوط دانســته اند؛ خانه اي واقع 
در محله هاي باغ پنبه قم. ایــن عمارت، از نمونه هاي 
قابل اعتناي معماري فاخر ایرانــي بوده و 1۰ تا اتاق 
داشته. از نکات جالب این عمارت، اتاق هاي زمستان 
نشین آن بوده است؛ که جهت آن ها رو به آفتاب بوده 
تا در فصول سرد، گرمایي طبیعي داشته باشد. در حال 
حاضر، این عمارت هفت اتاق دارد و راهروهاي پیچ تو 
پیچ آن، سابقاً مانع دید اغیار به حریم خانه بوده. این 
خانه را، مي توانید در خیابــان باجک، انتهاي کوچه 

یازدهم پیدا کنید.
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تأملی درچند اثراز چند نویسنده معاصر درباره حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(

در ستايش كريمه اهل بيت
آثار متعددی درطول اين چند سال درباره مقام علمی ومعنوی كريمه اهل بيت )سالم اهلل عليها( چاپ و منتشر شده است كه هركدام از منظری شخصيت 

اين بانوی بزرگوار را مورد بررسی قرار داده اند. درادامه بابرخی از اين آثار بيشتر آشنا می شويم.

 بانوی ملكوت
»بانوی ملکوت« کتابی اســت که با نگاهی به حیات 
معنوی حضرت فاطمه معصومه )س( توسط آیت اهلل 
علی کریمی جهرمی به رشــته تحریر درآمده است. 
در مقدمه این کتاب آمده است: آستان سبز »بانوی 
ملکوت« حضرت فاطمه معصومه )س(، تصویری از 
بهشت الهی است که خدای بزرگ بر بندگان شایسته 
خویش وعده کرده است؛ آن جا که جان هر زائر مشتاق 
در ترنّم سبز زیارت به تمنای بلند شفاعت نشسته و در 
حریم آن بانوی با جالل، دل به عطای او بسته است. 
کتاب »بانوی ملکوت«، پس از نگاهی اجمالی به قم 
در کالم روایات و تحلیلی از آن اخبار، به بررسی ابعاد 
مختلفی از حیات طیبه کریمــه آل  محمد، حضرت 
فاطمه معصومــه )س(، می  پــردازد و خاتمه کتاب، 
ذکر و یاد جرعه  نوشــانی از صهبای علم و معنویت 
کریمه اهل بیت است که در همجواری با دختر موسی 
بن جعفر )ع(، قرین ســعادت ابدی شده اند. موسسه 
بوســتان کتاب، این کتاب را با قیمت 8 هزار تومان 

منتشر کرده است.

ايرانيان و حضرت معصومه )سالم اهلل عليها(
کتاب »ایرانیان و حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(« به قلم محمدحسین شمسایی منتشر شده است. این کتاب آثار دوسویه 
ورود حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( به ایران و ساخته شدن آستانه ایشان در شهر قم بر فرهنگ عامه ایران و نیز رفتارها و آداب 
و آیینی را بررسی کرده است و پاسخی به این پرسش هاست که آرامگاه حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( که از خانواده پیامبر 
اسالم )ص( و از شخصیت های دوره تابعین به شمار می رود، چه اندازه در پیدایی و شکل گیری فرهنگ کنونی شهر قم و 
فرهنگ عامه ایران نقش داشته است؟ مردمان قم و نیز ایرانیان با این بانو و آرامگاه و آستانه وی چه رفتاری داشته اند و بر 
پایه آن چه آداب و آیینی برساخته اند؟ کتاب »حضرت معصومه؛ ایرانیان و حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(« در قالب هشت 
بخش به مباحث زندگی حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( در یک نگاه، جایگاه دینی و شخصیت معنوی حضرت معصومه )سالم اهلل 
علیها(،  حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و آیین های معنوی ایرانیان، حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( و آداب ایرانی،  ساختار حرم 

حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(، مکان ها و ساختمان های اداری، حضرت معصومه در ادبیات فارسی )سالم اهلل علیها( و حرم حضرت 
معصومه )سالم اهلل علیها( و گسترش شهر قم پرداخته است. در بخشی از کتاب درباره مقام و جایگاه حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( 
چنین بیان شده است: »مالصدرا- فیلسوف نامدار ایرانی قرن یازدهم هجری- در مدتی که در قم زندگی می کرد، هر گاه 
به مشکلی برمی خورد،  یا مطلبی برایش مبهم می شد،  به حرم حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( می رفت و از او یاری می جست 
و همان جا مطلب برایش حل می شد.« کتاب 1۲8 صفحه ای »ایرانیان و حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(« در انتشارات به نشر 

به چاپ رسیده است.

فروغی از كوثر
این کتاب توسط الیاس محمد بیگی تالیف و مشتمل 
بر 7 بخش است. نگاهی کوتاه به این کتاب حاکی از آن 
است که در »بخش اّول: پیشینه های درخشان شهر 
قم؛ بخش دوم: اجمالــی از زندگانی حضرت فاطمه 
معصومه )علیها السالم(؛ بخش سوم: فضائل و مناقب 
حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم(؛ بخش چهارم: 
روایاتی از حضرت فاطمه معصومه )علیها الســالم(؛ 
بخش پنجم: کرامات کریمه اهلبیت )علیهم السالم(؛ 
بخش ششم: حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم( 
در شعر شــاعران ودر بخش هفتم: ســیر تحّوالت 
معماری، هنری آستانه مقّدســه« مورد بررسی قرار 

گرفته است.

كتاب الكترونيكی دانستنی های 
كريمه اهل بيت )سالم اهلل عليها(

 کتاب دانستنی های کریمه اهل بیت سالم اهلل علیها 
اثر واحد تحقیقات مرکز تحقیقــات رایانه ای قائمیه 
اصفهان با امکانات تحقیقاتی فراوان منتشر شد. این 
کتاب با رعایت پاورقی ها و صفحه بندی و با امکانات 
تحقیقاتی فراوان )جستجو – ارسال پیامک – انتخاب 
و ذخیره متن و امکانات فراوان دیگر( و با ویژگی های 
سومند و مفید )تغییر رنگ اعراب و متن تغیر اندازه 
و نوع قلم و بــوک مارک )صفحــات موردعالقه(...( 
انتشار یافته اســت. این اثر در 1 جلد به زبان فارسی 
در موضوعات »شخصیت ها، اصحاب و علماء« و »قم 
مقدسه« و »کتاب و کتابداری« در سایت این مرکز 
برای مطالعه آنالین کتاب و دانلود نسخه الکترونیکی 
آن قرار گرفته اســت. این کتــاب الکترونیکی در 6 
 pdf – java –android - فرمــت نرم افــزاری
Html - epub-ghb برای استفاده در رایانه، انواع 
گوشی های تلفن همراه و انواع تبلت به صورت رایگان 
www.ghbook. بر روی وب سایت مرکز به نشانی

ir قرار گرفته است.
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هيات: حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( مشهور به كريمه اهل بيت، دختر امام كاظم 
)عليه السالم(  و خواهر امام رضا )عليه السالم(  است.اين بانوی بزرگوار در 201 قمری برای ديدار 

برادرش امام رضا )عليه الســالم(  در طوس، از مدينه به ايران آمد؛ امــا در ميانه راه، به علت بيماری 
درگذشت و در قم مدفون شد. عالمان شيعه، ويژگی های شخصيتی و علمی وی را ستوده و از او رواياتی 

نيز نقل كرده اند.در برخی روايات، پاداش زيارت او، بهشــت دانسته شده اســت. آيت اهلل  رضا استادی، از 
نويسندگان برجسته معاصر معتقد است كه قديمی ترين منبعی كه تاريخ تولد و وفات حضرت معصومه را ذكر 

كرده كتاب نور اآلفاق )منتشر شده در 1334ق( نوشته جواد شاه عبدالعظيمی )م 1355ق( است. استادی با كنار 
هم گذاشتن مطالب متعددی از اين كتاب نتيجه می گيرد بسياری از ادعاهای آن از جمله تاريخ تولد و وفات حضرت 
معصومه ساختگی است و از كتاب او به كتاب های ديگر نيز راه  يافته است. چند سال بعد از انتشار مقاله استادی، رسول 
جعفريان در اعتراض به ثبت شدن اين تاريخ تولد و وفات در تقويم ها، خالصه ای از تحقيقات استادی را منتشر كرد.  
سيد ضياء مرتضوی نيز در مقاله ای با عنوان تاريخ والدت و وفات حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( »شرحی 
بر يك سندسازی بی پايه« همين نكته را تاكيد می كند. او ضمن گزارشی از تالش های بی نتيجه برای يافتن تاريخ 
تولد و وفات حضرت معصومه، منابع مورد استناد جواد شاه عبدالعظيمی را نيز ساختگی و غيرقابل اعتماد معرفی 
می كند. بر پايه برخی روايات، حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( از مقام شفاعت نزد خداوند برخوردار است و شيعيان 
با شفاعت او وارد بهشت می شوند. از جمله از امام صادق )عليه السالم(  روايت شده است كه:»در قم، زنی از نسل من 
دفن می گردد كه فاطمه ناميده می شود، با شفاعت او همه شيعياِن ما وارد بهشت می شوند.« همچنين در زيارتنامه 
آن حضرت به جايگاه او نزد خدا اشاره شده و از او درخواست شفاعت شده است. صاحب كتاب تاريخ قم می نويسد: 
»در سال 200ق مأمون خليفه عباسی، از امام رضا )عليه السالم(  خواست كه برای وليعهدی از مدينه به مرو بيايد. 
پس خواهر ايشان در سال 201ق به قصد ديدار برادر راهی مرو شد.  گفته شده فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( پس 
از دريافت نامه برادرش، خود را آماده سفر كرد.آن حضرت با كاروانی از بستگان و خويشان راهی ايران شد. كاروان 
وقتی به ساوه رسيد، دچار جنگ سختی با دشمنان اهل بيت شد و همه برادران و برادرزادگان حضرت معصومه )سالم 
اهلل عليها( به شهادت رسيدند. آن حضرت پس از ديدن جنازه های غرقه به خوِن عزيزانش به سختی بيمار شد. اوپس 
از اين جريان، به خادم خود گفت او را به قم ببرد. تاريخ وفات حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( در منابع متقدم ذكر 
نشده اما برخی از منابع متأخر وفات او را در 10 ربيع الثانی سال 201 قمری در 28 سالگی عنوان كرده اند. برخی نيز 12 
ربيع الثانی را نقل كرده اند. شيعيان پس ازرحلت اين بانوی واجب التعظيم پيكر او را تشييع كردند و در منطقه ای به نام 
بابالن)حرم كنونی( كه متعلق به موسی بن خزرج بود به خاك سپردند. موسی بن خزرج سايبانی از بوريا بر فراز قبر او 
قرار داد تا اينكه در سال 256 زينب )سالم اهلل عليها( دختر امام جواد  )عليه السالم(  كه برای زيارت مزار عمه خود، 
به قم آمده بود، قبه ای بر فراز آن بنا كرد. در برخی از كتب شيعه، زيارتنامه ای از امام رضا )عليه السالم(  برای حضرت 
معصومه نقل شده است. عالمه مجلسی اين زيارتنامه را در تحفة الزائر آورده  و در مقدمه آن يادآور شده است كه در 
اين كتاب فقط زيارتنامه هايی را می آورد كه سند آنها معتبر باشد. با تمام آنچه ذكر شد درحقيقت بابانوی بزرگواری 
مواجه هستيم كه صاحب مقامات موقعيتی ممتاز درانديشه شيعی است. از همين روست كه بعدها آثار متعددی درباره 
آن حضرت توسط دانشمندان به رشته تحرير درآمده است.درادامه به مهمترين كتاب هايی كه درباره شخصيت و 

كرامات اين بانوی بزرگوار در سه دهه اخير منتشر شده اند، اشاره می كنيم: 
ـ زيارت كريمه اهل البيت عليها سالم )به زبان عربی(/ شيخ محسن آل عصفور بحرانی/ قم/ 1363ـ  معصومه قم/ 
آيت اهلّل  سيد تقی طباطبايی قمی/ انتشارات مفيد/ 1365ـ  زندگی و كرامات حضرت معصومه)سالم اهلل عليها(/ احمد 
بانپور/ نشر الف/ 1374ـ فروغی از كوثر؛ حضرت فاطمه معصومه/ الياس محمدبيگی/ امور فرهنگی آستانه مقدسه/ 
1375ـ  نگاهی به زندگانی حضرت معصومه)ســالم اهلّل  عليها(/ غالمرضا حيدری ابهری/ انتشارات زائر/ 1375ـ  
ـ آينه عصمت؛ مجموعه  حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و شهر قم/ محمد حكيمی/ سازمان تبليغات اسالمی/ 1376 
اشعاری درباره حضرت معصومه)سالم اهلّل عليها(/ محمود شاهرخی و عباس مشفق كاشانی/ انتشارات اسوه/ 1376 
ـ حياة فاطمةالمعصومه)عليهاالسالم( / عبد الهادی شهرستانی/ قم/ 1376 -زيارت نامه حضرت امام رضا )عليه 
السالم(  و حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / محمدتقی ديباجی / ائمه  )عليه السالم(  / 1381-كرامات حضرت فاطمه 
معصومه )سالم اهلل عليها( / سيدعلی حسينی قمی/ نبوغ/ 1381-كرامات و زيارت نامه حضرت معصومه )سالم اهلل 
عليها( / محسن آشتيانی/ زهير/ 1381 -تاريخچه قم و زندگينامه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / محمد محمدی 
اشتهاردی /گلستان ادب / 1382-زيارتنامه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / مهدی الهی قمشه ای، محمدهادی 
اشرفی / انفال / 1382-نگاهی به زندگانی حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( / غالمرضا حيدری ابهری، بشير 
خزامی پور )مترجم(، رسول سيف )مترجم(/ زائر/ 1383 -زندگانی حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و تاريخ قم/ 
سيدمهدی صحفی/ صحفی / 1384- دعای ندبه به انضمام زيارت حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / عباس نادری 
)خطاط( / پاد/ 1384 -جغرافيای تاريخی هجرت حضرت معصومه )ســالم اهلل عليها( / سيدعليرضا سيدكباری/ 
آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / 1384 -فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( و تاريخ و فرهنگ قم/ 
علی صدرايی خويی/ آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / 1384 -عنايات معصوميه )از زبان خادمين 
آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهما السالم(/ محمدعلی زينی وند، رضا شيخ محمدی )ويراستار(/ آستان مقدسه 
حضرت معصومه  )سالم اهلل عليها( / 1384 -مشك فشان؛ اشعار آيات و علمای حوزه علميه در مدح و منقبت حضرت 
فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها( / مهدی محمدبيگی )گردآورنده(/ آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( 
/ 1384 -حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( فاطمه دوم؛ پيشينه قم، حوزه علميه، زندگی حضرت معصومه )سالم اهلل 
عليها( جمكران و امام زادگان .../ محمد محمدی اشتهاردی / اخالق / 1384-تاريخ متوليان آستانه مقدسه حضرت 
معصومه عليها السالم / محمد علی محمدی / زائر/ 1384-ستايشگران كوثر قم؛ اشعار و مدايح در منقبت حضرت 
معصومه )سالم اهلل عليها( / منوچهر حقگو )گردآورنده(/ آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / 1384 
-چهل حديث قم و حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / محمود شريفی/ معروف / 1385 - شرح حديث عرض دين 
حضرت عبدالعظيم حسنی )عليه السالم( / لطف اهلل صافی گلپايگانی/ آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل 
عليها( / 1385 - شفيعه محشر؛ زندگينامه و زيارتنامه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / حبيب اهلل تقيان/ حسنين 
/ 1385 -مرواريد كوير؛ حضرت فاطمه معصومه/ مهدی وحيدی صدر، فرشته منعمی )نقاش(/ براق / 1385 -بوستان 
معصومه )سالم اهلل عليها( / مرتضی عبدالوهابی/ آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / 1385 -آئين 
مستان؛ ويژه ايام فاطميه و شهادت حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / مهدی نوری )شاعر(/ مشهور/ 1386-حضرت 
معصومه )سالم اهلل عليها( چشمه جوشان كوثر/ محمد محمدی اشتهاردی / مطهر / 1386-عمه سادات؛ زندگی 
حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / سيدابوالقاســم حميدی/ مسجد مقدس جمكران / 1386 -حضرت معصومه 
)سالم اهلل عليها( اور شهر مقدس قم/ نثاراحمد زين پوری/ انصاريان/ 1386 -حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و 
شهر قم/ سيدمحمد حكيمی/ دفتر نشر فرهنگ اسالمی / 1387 -فروغی از كوثر؛ زندگينامه حضرت فاطمه معصومه 
)سالم اهلل عليها( / الياس محمدبيگی/ آستان مقدسه حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( / زائر / 1387- مهتاب اهل 
بيت )سالم اهلل عليها( ؛ سيری در زندگی حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( /سيدحسين اسحاقی / خادم الرضا )عليه 
السالم(  / 1387 -حضرت معصومه)سالم اهلل عليها(/ رضا علی نيا، حكيمه شريفی )تصويرگر(/ براق / 1387 -فاطمه 

معصومه )سالم اهلل عليها( مهمان هفده روزه/ فريد مسعودی/ دليل ما/ 1388

نگاهی به بخشی 
از آثار   منتشرشده درباره کریمه 

اهل بیت )علیها السالم(
معصومه قم

 حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( 
آيينه عصمت

این کتاب که آیت اهلل ضیاء الدین نجفی اســت 
در هشــت بخش با عنوان هــای »والدت و تبار 
خانوادگی حضــرت معصومــه )ســالم اهلل علیهــا(«، 
»شــخصیت علمی و جایگاه معنــوی حضرت 
معصومه )سالم اهلل علیها(«، »دعوت امام رضا به خراسان 
و پیشنهاد والیتعهدی تا شــهادت«، »هجرت 
حضرت معصومــه )ســالم اهلل علیهــا( از مدینه به ایران 
به قصد دیدار امام رضا )ع(«، »شهر قم در پیشینه 
تاریخ )مرکز علم و اجهاد(«، »بارگاه نورانی حرم 
مطهر حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(«، »یادداشت ها« 
و »امامزادگان آرمیده در قم« تنظیم شده است. 
نویسنده کتاب »حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( آیینه 
عصمت« با اشاره به ویژگی این کتاب در مقایسه 
با آثاری با موضوع مشــابه آن، گفت: رســاله ها 
و کتاب هــای مختلفی درباره ایــن بانوی مکرم 
به صورت مختصر و پراکنده منتشــر شده است 
ولی این کتاب در حجمی نزدیک به ۵۰۰ صفحه 
به صــورت جامع به همه زوایای زندگی ایشــان 
پرداخته است. در بخشی از مقدمه این اثر که از 
سوی انتشارات آثار اهل بیت )ع( به چاپ رسیده، 
می خوانیم: »یکی از امامزادگان معتبر و معروف 
که در شهر مقدس قم آرمیده، دخت گرامی امام 
هفتم حضرت موسی کاظم و خواهر بزرگوار امام 
رضا )ع( حضرت فاطمه معصومه ســالم اهلل علیها 
اســت. این بانوی معظم در اول ذی قعده ســال 
173 ه.ق در مدینه منوره بیت نورانی امام هفتم 
حضرت موســی کاظم )ع( متولد شــد. در دامان 
پدر و مادر تربیت یافت، در نوجوانی رنج تبعید و 
زندان و شــهادت را دید و یک سال بعد از دعوت 
اجباری برادرش امام رضا )ع( توسط مأمون، خود 
با جمعی از برادران و خواهران و همراهان به قصد 
دیدار برادر از مدینه به سوی ایران هجرت نمود. 
این کاروان علوی در ساوه مورد هجوم دشمن و 
مأموران عباسی قرار گرفت و ۲3 نفر از برادران و 
همراهان او به شهادت رسیدند و به استناد محقق 
دانشــمند جعفر مرتضی عاملی حضرت فاطمه 
معصومه نیز در جریان تهاجم به دســت دشمن 
مسموم گشت، با انتشار خبر این حادثه دردناک، 
بزرگان قم به کمک و استقبال ایشان شتافتند و 
از آن بانوی معظم برای اجالل نزول در شهر قم، 
مرکز محدثان و ارادتمندان و شیعیان و اهل بیت 
)ع( دعوت نمودند و با شرایطی که پیش درآمد آن 

حضرت این دعوت را پذیرفت و حرکت کاروان از 
مسیر خراسان به سوی شــهر قم تغییر کرد و از 

دیدار امام رضا )ع( بازماندند.«
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علت سفر کریمه اهل بیت)علیهاسالم(  به ایـران چه بود ؟

ديـدار با بـرادر
حضرت معصومهـ  ســالم اهلل عليهاـ  كه بعد از پدرش تنها اميدش 
يعني برادرش را از خود دور مي ديد بسيار آزرده خاطر و افسرده بود 
و نمي توانست دوري برادرش را تحمل بكند تا اينكه بعد از يك سال 
به سوی ايران حركت كرده اما اينكه علت سفر آن حضرت به ايران 
چه بوده دقيقًا مشخص نيست اما طبق اقوال و گزارش های موجود 

تاريخي علت سفر به ايران را اين طوری مي توان بيان كرد.
  طبق برخي از گزارشات علت سفر حضرت معصومهـ  سالم اهلل عليها 
ـ به ايران جهت ديدار با برادر خودش بوده چون همان طور كه قباًل 
هم اشاره شد حضرت معصومه بعد از شهادت پدر بزرگوارش عالقه و 
محبت و وابستگي خاصي به برادر خودش امام رضاـ  عليه السالمـ  
داشت و از محضر علمي و معنوي آن حضرت سود مي برد حال كه امام 
و برادرش را از خود دور مي ديد نمي توانست اين دوري را تحمل بكند 
ازاين رو تصميم گرفت براي زيارت برادرش از مدينه به مقصد خراسان 

حركت بكند و در سال 201 هجري وارد ايران گرديد.
  طبق نقل ديگر امام رضاـ  عليه السالمـ  بعد از ورودش به خراسان 
نامه اي خطاب به خواهر گرامــي اش فاطمه معصومه مرقوم فرمود و 
آن را توسط يكي از غالمانش به مدينه منوره ارسال فرمود. امام به 
غالمش دستور داد كه در هيچ منزلي توقف نكند تا در اندك زمان 
ممكن آن نوشته را به مدينه برســاند. و حضرت معصومه به مجرد 
رسيدن نامه برادرش خود را آماده سفر نمود.   البته جريان اين نامه 
در كتاب های دست اول و قديمي نيست. برخي محققين از البه الی 

مطالب كتاب های گذشته وجود چنين نامه ای را اثبات می كنند  .
از اين دو نقل استفاده مي شود كه حضرت معصومهـ  سالم اهلل عليها 
ـ به خاطر وابستگي كه به برادر بزرگوار خود داشته و اوضاع مساعد 
برادرش در خراسان آن حضرت را بر آن داشت تا به حضور برادر خود 
در خراسان برسد. لذا محقق بزرگوار آقاي جعفريان مي نويسد: پس از 
آمدن علي بن موسيـ  عليه السالمـ  به ايران گروه هايي از »سادات« 
راهي ايران شدند. تسامح مأمون در مقابل سخت گيري پدرش نسبت 
به سادات، در رشد و سربلندي علويان، تأثير بسزايي داشت و آمدن 
حضرت معصومهـ  سالم اهلل عليهاـ  به ايران ازجمله مهاجرت هايی 
بوده كه در رابطه با آمدن امام رضاـ  عليه السالمـ  به ايران صورت 

گرفته است.    
مرعشي هم دراين باره مي نويسد: سادات از آوازه واليت امام رضاـ  
عليه السالمـ  و پناهي كه مأمون به آن حضرت داده بود،   روي به طرف 
ايران نهادند و مجموع برادران و بنواعمام كه به بيش از بيســت نفر 
مي رسيد به ايران آمده و در قم مورد تكريم واقع شدند.   درحالی كه 
در ساوه درگيري بين دشمنان اهل بيت و كاروان درافتاد كه حلي آن 

عده ای از همراهان او شهيد شدند .

داليل تاريخي
الزم به ذكر است سفر حضرت فاطمه معصومهـ  سالم اهلل عليهاـ  و 
ساير امام زادگان و همراهان از روي غفلت نبوده است. بنا به داليل 
تاريخي اين سفر در حال علم و با آگاهي از اوضاع صورت گرفته است.

 اين داليل عبارت اند از :
  در كتاب كريمه اهل بيتـ  عليهم الّسالمـ  سخن از نامه امام رضاـ  
عليه السالمـ  به حضرت فاطمه معصومهـ  سالم اهلل عليهاـ  است كه 
امامـ  عليه السالمـ  خواستار سفر خواهرش شده است. نويسنده 
كتاب كه سند اين نامه را از كتاب »من اليحضره الفقيه« نقل مي كند 
آورده است كه حضرت امام رضاـ  عليه السالمـ  به يكي از غالمانشان 
دستور دادند كه نوشــته اي را به خدمت حضرت فاطمه معصومهـ  
سالم اهلل عليهاـ  برسانند و حضرت به مجرد رسيدن نامه آماده سفر 

شدند.    
  سياست مأمون كه خليفه مســلمين بود ابتدا درصدد جلب نظر 
علويان به سوی خود بود و سياست خوبي با علويان داشته ولي بعداً 
اين سياست تبديل به شــكنجه و آزار و اذيت علويان منجر گشت. 
شايد به همان خاطر حضرت فاطمه معصومهـ  سالم اهلل عليهاـ  و ساير 

امام زادگان دست به سفر زدند .
»مأمون بعد از شهادت امام رضاـ  عليه السالمـ  به سال 202 قمري 
طي نامه اي به بني عباس و موالي آن ها در بغداد، از آن ها اســتمالت 
نمود و پايان سياست گرايش به علويان را اعالم كرد و سياست سابق 
دولت عباسي در قتل عام شــيعيان و سركوب طالبيان را به رويه ي 

ثابت خود قرار داد.« 
  اكثر منابع علت سفر حضرت معصومهـ  سالم اهلل عليهاـ  را زيارت 
برادرش ذكر كردند. در هيچ يك از منابع در مورد غفلت آن بانو حرفي 

نزدند .
 

نتيجه گيري 
با داليل تاريخي كه گفته شد، مشخص می شود حضرت معصومهـ  
سالم اهلل عليهاـ  و ساير امام  زادگان و همراهان از روي غفلت دست 
به سفر به سوی ايران نمي زدند، نامه  امام رضا )ع(، سياست مأمون، 
ديدار امام رضا )ع(، تبليغ امامت و مذهب تشيع، انتخاب مسير و از 
همه مهم تر جّو اختناق و فشار حاكم بر عراق ازجمله داليل تاريخي 
است كه حضرت معصومه )س( براي ديدن برادرش به سمت ايران 
حركت كرد و در اين راه از تبليغ امامت و مذهب تشيع فروگذار نكرد. 
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 كنكاشي در ابعاد 
واقعه 9 دي
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هدف اصلي دشمن
مراقب سنگرهای معنوی باشيد

... دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می  آید که آنها را 
منهدم کند؛ به سراغ ایمانها، معرفت ها، عزمها، پایه  ها 
و ارکان اساسی یک نظام و یک کشور؛ دشمن به سراغ 
اینها می  آید که اینها را منهدم بکنــد و نقاط قوت را در 
تبلیغات خود به نقاط ضعف تبدیل کند؛ فرصتهای یک 
نظام را به تهدید تبدیل کند. این کارهایی است که دارند 
مي کنند؛ در این کار تجربه هم دارند، تالش هم زیاد دارند 
مي کنند، ابزار فراوانی هم در اختیارشان هست. باید ابعاد 
دشمن و ابعاد دشمنی را بدانیم تا بتوانیم بر او فائق بیاییم. 
البته ما مدد الهی داریم، کمک غیبی داریم بدون شک؛ 
این را انسان دارد مشاهده مي کند؛ لکن ما مادامی که 
هوشیارانه، آگاهانه در میدان نباشیم، تدبیر الزم را به کار 

حقيقت را بايد تبليغ كرد
 مرور فرمایشات رهبر معظم انقالب با کلیدواژه هاي 

»فتنه«، »جذب حداکثري«، »جنگ نرم« و »هدف دشمن«
حماسه 9 دی را می توان با نگاه های گوناگون تحليل و واكاوی كرد، اما بدون ترديد فصل مشترك همه 
اين تحليل ها، واژه های »صبر« و »بصريت« اس ت كه عامل اصلی پيدايش اين حماســه ماندگار شد. 
اميرالمؤمنين )عليه السالم( در جنگ صفين خطاب به ياران فرمودند: »»اال و اليحمل هذا العلم ااّل اهل 
البصر و الّصبر« حاال همين دو گزاره را می توان در رفتار و بيانات مقام معظم رهبری در كنترل وقايع پس از 
انتخابات رياست جمهوری 88 مشاهده كرد. »بصيرت انقالبی« و »صبر انقالبی« رهبر انقالب، باعث شد 
تا هر دو سوی منازعه، قانون را فصل الخطاب قرار دهند. اين »جامعيت« باعث شد تا نه آنهايی كه به دروغ 
ادعای تقلبی بزرگ كرده بودند، بتوانند كشور را بيراهه ببرند و نه آنهايی كه با »اجتهاد شخصی« قصد 
برخورد با معترضان را داشتند. اگر سير فرمايشات معظم له را دنبال كنيم، كاماًل می توانيم »مدار مدارا« 

را در اين مسير ببينيم. 8 سال بعد از گذشت از اين اتفاقات، گزيده  هايي از اين فرازها را مرور مي كنيم. 

فتنه
در فتنه بايد بصيرت داشت

در حوادِث فتنه       گون، شناخت عرصه دشوار است، شناخت اطراف قصه دشوار است، شناخت مهاجم 
و مدافع دشوار است، شناخت ظالم و مظلوم دشوار است، شناخت دشمن و دوست دشوار است. 

اگر بنا باشد یک شاعر هم مثل دیگران گول بخورد، فریب بخورد و بی       بصیرتی به سراغش 
بیاید، این خیلی دون شأن یک انســان هنری و یک انسان فرهنگی است. پس باید 

حقیقت را فهمید؛ بعد هم باید همان حقیقت را تبلیغ کرد...
88/6/14- ديدار با جمعی از شاعران

مراقب باش در خدمت فتنه گر نباشی
بعضی  ها در فضای فتنه، این جمله   »کن فی الفتنــة کابن اللّبون ال ظهر 
فیرکب و ال ضرع فیحلــب« را بد مي فهمند و خیــال مي کنند معنایش 
این است که وقتی فتنه شد و اوضاع مشتبه شد، بکش کنار! اصاًل در این 
جمله این نیســت که :»بکش کنار«. این معنایش این است که به هیچ 
وجه فتنه  گر نتواند از تو اســتفاده کند؛ از هیچ راه. »ال ظهر فیرکب و ال 
ضرع فیحلب«؛ نه بتواند سوار بشود، نه بتواند تو را بدوشد؛ مراقب باید بود. 

گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است. 
در فتنه همه بایستی روشــنگری کنند؛ همه بایستی بصیرت داشته باشند. 

امیدواریم ان  شاءاهللَّ خدای متعال ما را و شما را به آنچه مي گوییم، به آنچه نیت 
داریم، عامل کند؛ موفق کند.

88/7/2- ديدار با اعضاي خبرگان رهبری

تشخيص دشوار می شود
در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است. البته خدای متعال حجت را همیشه تمام 

مي کند؛ هیچ وقت نمي گذارد مردم از خدای متعال طلبکار باشند و بگویند تو حجت را برای ما تمام نکردی، 
راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم. در قرآن مکرر این معنا ذکر شده است. دست اشاره الهی همه 
جا قابل دیدن است؛ منتها چشم باز مي خواهد. اگر چشم را باز نکردیم، هالل شب اول ماه را هم نخواهیم 
دید؛ اما هالل هست. باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه امکاناتمان استفاده کنیم تا این 

حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار داده است، ببینیم.
88/10/19- ديدار با مردم قم

بنای نظام جذب حداكثری است
اشکالی ندارد که مسئوالن کشور، متولیان امور کشور منتقدینی داشته باشند که 
ضعفهای آنها را به خود آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد، 
مقابل منتقد قرار بگیرد، بهتر کار مي کند. اینجور نیســت که وجود منتقدین و 
کســانی که این روش را قبول ندارند، آن روش را قبول دارند، برای نظام ضرری 
داشته باشد؛ منتها باید در چهارچوب نظام باشد؛ این اشکالی ندارد، این مخالفت 
هیچ مخالفت مضری نیســت؛ نظام هم مطلقاً با یک چنیــن مخالفتی برخورد 
نمي کند. البته انتقاد باید در چهارچوب اصول باشد. اصول انقالب هم مشخص 
است که چیست. اصول انقالب امور سلیقه     ای نیست که هر که از یک گوشه     ای 
در بیاید، سنگ اصول را به سینه بزند؛ بعد که سراغ این اصول مي رویم، می     بینیم 
بیگانه     از انقالب است. اصول انقالب، اسالم است؛ قانون اساسی است؛ رهنمودهای 
امام است؛ وصیت     نامه      امام است؛ سیاستهای کلی نظام است که در قانون اساسی 
معین شــده که این سیاستهای کلی بایست تدوین بشــود. در این چهارچوب، 

اختالف نظر و اختالف سلیقه عیب نیست  که حسن است...
خطبه های نماز جمعه تهران-88/6/20

اعتقادی به دفع ندارم
من هیچ اعتقادی ندارم به دفع؛ من گفتم در نمــاز جمعه؛ اعتقاد من به جذب 
حداکثری و دفع حداقلی است؛ اما بعضی کأنه خودشان اصرار دارند بر اینکه از 
نظام فاصله بگیرند. یک اختالف درون خانوادگی را، درون نظام را - که مبارزات 
انتخاباتی بود - یک عده ای تبدیل کردند به مبارزه  با نظام - البته این ها اقلیت اند، 
کوچک اند؛ در مقابل عظمت ملت ایران صفرند، لکن به نام اینها شعار مي دهند، 
اینها هم دل خوش مي کنند به این - این باید مایه  عبرت باشد. تبلیغ باید بتواند 
این حقایق را برای مردم و برای خود آنها روشــن بکند کــه بفهمند دارند خطا 

مي کنند و اشتباه مي کنند.
88/2/29- ديدار با طالب و دانشجويان

جذب حداكثري
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همه می گويند جنگ نرم
حاال معمول شــده که در بیانها و در تلویزیون و توی 
تبلیغات و توی دادگاه و توی زبــان همه، مي گویند: 
جنگ نرم؛ راست است، این یک واقعیت است؛ یعنی 
االن جنگ است. البته این حرف را من امروز نمي زنم، 
من از بعد از جنگ - از سال   67همیشه این را گفته       ام؛ 
بارها و بارها. علت این است که من صحنه را می       بینم؛ 
چه بکنم اگر کســی نمی       بیند؟! چه کار کند انسان؟! 
من دارم می       بینم صحنه را، می       بینم تجهیز را، می       بینم 
صف       آرایی       هــا را، می       بینم دهانهای بــا حقد و غضب 
گشوده شده و دندانهای با غیظ به هم فشرده شده علیه 
انقالب و علیه امام و علیه همه        این آرمانها و علیه همه        
آن کسانی که به این حرکت دل بســته       اند را؛ اینها را 
انسان دارد می       بیند، خب چه کار کند؟ این تمام نشده. 
چون تمام نشده، همه وظیفه داریم. وظیفه        مجموعه        
فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه        مشــخصی است: 

بالغ، تبیین؛ بگوییــد، خوب بگویید. من 
همیشــه تکیه بر این مي کنم: بایستی 
قالب را خوب انتخــاب کنید و هنر را 

بایســتی تمام عیار توی میدان بیاوریــد؛ نباید کم 
گذاشت، تا اثر خودش را بکند.

1388/6/14-  ديدار با جمعی از شعرا

شما جوانان افسران جنگ نرم هستيد
ببینید عزیزان ! شــماها مي دانید - چــون دیدم در 
بیانات شماها هم هســت - امروز جمهوری اسالمی 
و نظام اســالمی با یک جنگ عظیمی مواجه است، 
لیکن جنگ نــرم - که دیدم همیــن تعبیر »جنگ 
نرم« توی صحبتهای شــما جوانها هست و الحمدهللَّ 
به این نکات توجــه دارید؛ این خیلی بــرای ما مایه             
خوشــحالی اســت - خوب، حاال در جنگ نرم، چه 
کسانی باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فکری            اند. 
 یعنی شما افسران جواِن جبهه          مقابله             با جنگ نرمید.

این که چه کار باید بکنید، چه جوری باید عمل کنید، 
چه جوری باید تبیین کنید، اینها چیزهائی نیست که 
من بیایم فهرســت کنم، بگویم آقا این عمل را انجام 
بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اینها کارهائی است 
که خود شــماها باید در مجامع اصلی            تان، 
فکری            تان، در اتاقهای فکرتان بنشینید، 
راهکارهــا را پیدا کنیــد؛ لیکن هدف 
مشخص اســت: هدف، دفاع از نظام 
اسالمی و جمهوری اسالمی است در 
مقابله            ی با یک حرکت همه            جانبه            ی 
متکی به زور و تزویر و پول و امکانات 
عظیــم پیشــرفته            ی علمــِی 
رسانه            ای. باید با این جریان 
شیطانِی خطرناک مقابله 

شود.
1388/6/4-  ديدار با  
دانشجويان و نخبگان 

علمی كشور

نبریم، کمک الهی به سراغ ما نخواهد آمد.
1388/7/2-  ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

ايجاد فتنه برای ايجاد اختالف
آنچه که مهم است، این اســت که ملت عزیز ما اتحاد 
خود را حفظ کنند، وحدت کلمــه را حفظ کنند. این 
وحدت کلمه، خاری در چشم دشمنان است. سعیشان 
این اســت که وحدت کلمه ی ملت را به هم بزنند. به 
گمان من مهمترین هدف از حوادث دوران فتنه ی بعد 
از انتخابات - این چند ماه - این بود که بین آحاد ملت 
شکاف بیندازند؛ سعیشان این بود. میخواستند بین آحاد 
مردم شکاف بیندازند، و نتوانستند. امروز معلوم شده است 
که آن کسانی که در مقابل عظمت ملت ایران، در مقابل 
کار بزرگ ملت ایران در انتخابات ایستادند، آنها بخشی 
از ملت نیستند؛ افرادی هستند یا ضد انقالب صریح، یا 
کسانی که بر اثر جهالت خود، بر اثر لجاجت خود، کار ضد 
انقالب را میکنند؛ ربطی به توده ی مردم ندارند .توده ی 
مردم راه خود را ادامه میدهد؛ راه خدا را، راه اسالم را، راه 
جمهوری اسالمی را، راه پیاده کردن احکام الهی را، راه 
رسیدن به عزت و استقالل در پناه اسالم را. ملت حرکتش 

اینجوری است.
88/11/19- ديدار با فرماندهان و پرسنل نيروی هوايی ارتش

 جنگ نـرم
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مقدم فر تصریح کرد: معتقدم 8 ماه دفاع مقدس 
نرم سخت تر از 8 سال دفاع مقدس بود، در واقع 
جنگ نرم سخت تر از جنگ سخت است؛ چراکه در 
جنگ سخت دچار سردرگمی نمی شویم، دشمن 
مشخص است و جهت نیز مشخص، برای همین 
دفاع و هجمه را نیز می توان به راحتی تنظیم کرد، 
ولی در جنگ نرم، دشــمن به راحتی تشخیص 

داده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه به تعبیر نهج البالغه و از نظر 
امیرالمؤمنین )ع( فتنه »غبارآلودگی« اســت، 
ادامه داد: در جنگ نرم تشخیص دوست و دشمن 
دشوار است و انسان ممکن است مسیری را برود 
که دشــمن می خواهد، ولی در جنگ سخت این 
طور نیست، در واقع برنامه جنگ نرم این است که 
زمانی مردم، نخبگان و مسئوالن متوجه شوند چه 
شده که دشمن به هدفش رسیده باشد و کار از کار 
گذشته و زمان بازگشت دیگر دشوار باشد. این ها 

مواردی است که جنگ نرم را سخت تر می کند.
این کارشناس مسائل اســتراتژیک اضافه کرد: 
یکی دیگر از سختی های دشوار جنگ نرم ریزش 
بسیاری از کســانی بود که ســال ها در خدمت 
انقالب اســالمی بودنــد و در این راه مجاهدت 
کردند؛ به همین دلیل حساسیت این هشت ماه 

باالتر از آن هشــت ســال بود، چراکه این هشت 
ماه سرمایه گذاری دشمن به گونه ای بود که اگر 
بعضی از موضوع ها نبود، حتماً نظام دچار مشکل 
می شد از این رو عرصه جنگ نرم عرصه ای بسیار 

مهم و خطیر بود.
مقدم فر با اشاره به حساسیت عظیم فتنه گفت: 
در این 8 ماه دفاع مقــدس، مقام معظم رهبری 
نزدیک به ۵۰ ســخنرانی با موضوع جنگ نرم، 
فتنه و بصیرت داشتند و این نشان از حساسیت 
این موضوع داشــت. در واقع فتنــه ای که رقم 
خورد به تعبیر ایشــان چیزی نبود که ما در کف 
خیابان ها می دیدیم بلکه این فتنه پشت صحنه 
و هدایت کننده هایی از بیرون کشور داشت و در 
واقع یک جنگ احزاب بود، یعنی همه جریانات 
و جبهه های متضادی که در یک مســئله با هم 
مشــترک بودند، متحد شــده بودند و آن هدف 
مشترک »فروپاشی نظام جمهوری اسالمی« بود.

کارشناس مسائل سیاســی بیان کرد: در جریان 
فتنه 88، بهائیــان، منافقان، صهیونیســت ها، 
آمریکایی ها، انگلیسی ها، سفارتخانه ها و عناصر 
اطالعاتی غربی، همه دست به دست هم دادند تا 
این نظام دچار فروپاشی شود و تمام توانشان را در 

این زمینه به صحنه آوردند.

وی ادامه داد: جنگ تحمیلی ایران برخورد با یک 
دشــمن بیرونی بود و از این جهت تکلیف کاماًل 
برای همگان روشن بود؛ اما در فتنه 88 دشمن در 
خانه ها آمده و می جنگید، بنابراین در این عرصه 
دشوار و برای مقابله با این وضعیت، راهکارهای 
معمولی جواب نمــی داد. خیلــی از توطئه ها و 
دسیسه ها را می توان با کار اطالعاتی و رسانه ای، 
روشنگری و خنثی کرد ولی فتنه 88 با هیج کدام 

از این راهکارها قابل خنثی شدن نبود.
مقدم فر با بیان اینکه فتنه 88 راهکاری از جنس 
خودش را طلب می کرد و آن راهکار »نرم« بود، 
اضافه کرد:  راهکار مقابله با فتنه 88 و عالج این 

بیماری، حضور مؤمنانه مردم در صحنه بود.
این کارشناس مسائل فرهنگی و سیاسی با اشاره 
به تعبیر مقام معظم رهبری از فتنه به یک بیماری 
خاطرنشان کرد: ویروس بیماری فتنه مسئوالن 
را تحت تأثیر قرار مــی داد؛ این ویروس نخبگان، 
اساتید، دانشجویان و حتی برخی از روحانیون را 
بیمار کرد و تنها نسخه برای مداوای این بیماری 
تکیه بر معارف دینی بود که توســط مقام معظم 
رهبری تشخیص داده شــد و آن حضور مؤمنانه 
مردم در صحنه با ســه کلید واژه حضور مردمی، 
ایمان و عمل صالح بود و حضور همان عمل صالح 

حمیدرضا مقدم فر، کارشناس مسائل سیاسی:

9 دی نسخه شفابخش فتنه بود
حميدرضا مقدم فر، كارشناس مسائل سياسی در گفت وگويی با اشاره به سالروز حماسه 9 دی و تأكيد بر ماندگاری اين روز اظهار داشت: 9 دی می تواند بهانه ای 

برای تحليل كل فتنه باشد. 
 وی افزود: حماسه 9 دی از زمره حماسه های بزرگ مانند حضور مردم در پيروزی انقالب اسالمی است و از اين حيث بايد ماندگار بماند.

كارشناس مسائل سياسی با اشاره به اينكه حماسه بزرگ 9 دی را نمی توان بدون پيشينه و مقدمه تحليل كرد، خاطرنشان كرد: پيشينه حماسه 9 دی به هشت 
ماه دفاع مقدس نرم از انقالب اسالمی برمی گردد.
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ناشی از ایمان بود.
مقدم فر با اشاره به ابعاد و هدف جنگ نرم تصریح 
کرد: با مطالعه و تحلیل ابعاد جنگ نرم به دو هدف 
میانی و نهایی دست می یابیم که در هدف میانی 
دشمن با عملیات رسانه ای به دنبال ایجاد مانور 
خیابانی مردم به عنوان اعتراض و در هدف نهایی 
و غایی به دنبال فروپاشی و تغییر سیاسی نظام 

است.
مقدم فر ادامه داد: وقتی در ۲۵ خرداد 88 جمعیتی 
در خیابان ها آمدند، دشــمن احساس کرد که به 
هدف میانی رســیده اســت و توان خود را چند 
برابر کرد تا کار خود را یکســره کنــد و توان ها 
چند برابر شد و سرمایه گذاری و هجمه ها بیشتر 
شــد، بنابراین وقتی حضور مردم در مانورهای 
سیاســی می تواند هدف غایی و نهایــی را برای 
دشــمن رقم بزند از طرفی نســخه و درمان هم 
می تواند همان حضور مــردم مقابل این صحنه 
باشد. وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در آن 

زمان مانند همیشه هدف و عرصه آن جنگ نرم 
را تشخیص دادند؛ بنابراین نسخه مداوای آن را 
نیز به خوبی تشخیص دادند؛ پذیرش این نسخه 
در 9 دی رقم خورد و مردم به صورت یکپارچه، 
مؤمنانه و با اعتقاد راسخ به صحنه آمدند و عمل 
صالح خود را به رخ دشمن کشاندند و با عملشان 
حمایت و دفاع از نظام جمهوری اسالمی ایران را 
بیان کردنــد و آن موقع بود که فتنه تمام شــد؛ 

بنابراین 9 دی نسخه شفابخش بود.
کارشــناس مســائل سیاســی ادامه داد: در آن 
دوران برخــی از مســئوالن که از آنهــا انتظار 
نمی رفت، بعد از ســه دهه از گذشــت انقالب و 
نمود عینــی پیدا کــردن جنــگ فرهنگی این 
 بیماری را تشخیص ندادند و دچار ریزش شدند.

مقدم فر با اشــاره بــه ســاکتین در برابر جریان 
فتنه ادامه داد: برخی از مسئوالن که در جریان 
فتنه دچار سکوت کردند و برخی از رسانه هایی 
که از اموال عمومی تغذیه می شــدند اما برآیند 

اقدام آنها به نفع دشمنان بود، کسانی بودند که 
در تحلیل دچار مشکل شدند.

تصریــح  سیاســی  مســائل  کارشــناس 
کرد: ساکتین دچار تردید شدند و اشتباه آنها در 
تحلیل بود؛ در واقع آنها مرز بین مخالفت با فرد و 
مخالفت با نظام را نتوانستند تشخیص دهند، در 
فتنه 88 دعوا بر سر افراد نبود بلکه مسئله »اصل 
نظام« بود و جبهه متحد استکبار جنگ احزابی 
علیه اصل نظام به راه انداخته بود، اما ســاکتین 

نمی توانستند این را بفهمند. 
وی با اشــاره به اینکــه 9 دی در واقع یک جرقه 
بود، گفت: در روز عاشورای 88 تحملی که مردم 
در 8 ماه از خود نشان داده بودند، سرریز شد و 9 
دی رقم خورد. مردم پس از عاشــورای 88 دیگر 
نمی توانســتند در مقابل توهین به مقدســات 

خاموش باشند.
مقدم فر با اشاره به جوشــش مردم در عاشورای 
88 یادآور شــد: چون الگوی نهضت ما بر گرفته 
از نهضــت عاشوراســت، مــردم در حرکتــی 
خودجوش فریاد 9 دی را که فریادی دینی بود 
سر دادند. در  روز عاشــورای 88 به مقدس ترین 
اعتقادات مردم توهین شــد و پــس از آن مردم 
یکپارچه به میدان آمدند و روز 9 دی، روز مرگ 

فتنه شد.
کارشــناس مســائل سیاســی گفت: هیچ کس 
نمی توانــد ادعا کند که صاحب 9 دی اســت؛ به 
تعبیر مقام معظم رهبری خدا دل ها را در این روز 
متوجه کرد پس روز 9 دی با لطف الهی یوم اهلل شد 
و این روز در واقع روز خداست و خدا این دل ها را 

به صحنه آورد.
وی در پایان بیان داشــت: به همین دلیل است 
کــه 9 دی باید برای همیشــه ماندنی باشــد، 
چراکه تکریم این روز یادآوری خوبی ها، دل های 
ایمانی و یادآوری حماسه ای برای مجاهدت است 
و ما بایــد این روز را بــه خاطر اســالم و تربیت 
نســل های آینده برای همیشــه تکریم کنیم و 

گرامی بداریم.
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مروری کوتاه بر رویدادهای عاشورای 88 تا 9 دی

يک خيابان، يک ملت
سال 1388 در تاريخ انقالب اسالمی، سالی پر از خاطرات شيرين و تلخ بود. سالی كه با مشاركت كم نظير 
مردم در انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، شيرين و تاريخی شد. اما بعد، اتفاق های تلخی افتاد كه كام 
ملت را تلخ كرد. اتفاق هايی كه اوج آن در عاشورای 88 رخ داد و موضوعی را نشانه گرفته بود كه خشم 
كم نظير مردم را برانگيخت و 9 دی را ساخت. خيابان انقالب، بی شك روز 9 دی را برای هميشه به خاطر 
خواهد سپرد. روزی كه گام های مردم برای دفاع از امام حسين )ع(، انقالب و واليت با هم يكی شد. اين 

نوشته، مرور كوتاهی است بر اتفاقاتی كه از عاشورا شروع شد و به 9 دی رسيد. 

يكشنبه 88/10/6 
عاشورای خونين

عزاداران امام حسین )ع( طبق معمول همیشه مشغول 
آماده کردن دســته ها برای عزاداری در شهر هستند. 
شــهر اما غیر از عزاداران، جمع هــای دیگر هم 
دارد. هر دو دســته به راه افتاده اند. دسته ها، 
عزاداری می کنند و سینه و زنجیر می زنند. 
گروه دیگر اما به جای سینه، کف می زنند و 
به جای زنجیر، سنگ دارند. آن ها سر قرارشان 
آمده اند؛ قراری که رسانه های فارسی زبان خارج از 

کشور گذاشته اند. 
وقت نماز ظهر فرا رســیده است. دســته های عزاداری 
به نماز ایســتاده اند. صدای ســوت و کف معترضان اما 
قطع نمی شــود. دســته معترضان به نمازگزاران یک 
دســته عزاداری در خیابان جمهوری اســالمی حمله 
می کنند و امام جماعت نماز را مجروح می کنند. آتش  
زدن ایســتگاه های صلواتی و بیرق های عزاداری، فصل 
مشترک همه اغتشاش های امروز است. نیروی انتظامی 
برای کنترل اوضاع، وارد عمل می شود. درگیری ها کم کم 
باال می گیرد. اوج درگیری ها در خیابان های مرکزی شهر 
است. از خیابان های اسکندری به سوی تقاطع خیابان 
توحید، میدان فردوسی به سمت میدان انقالب، میدان 
امام حســین )ع( و پل چوبی، خیابان حافظ به سمت 
چهارراه کالج و چهارراه ولی عصر. شدت درگیری ها آن 
را خونین تر می کند و کشته شدن چند نفر را در پی دارد. 
اغتشاشگران طبق معمول به تخریب اموال عمومی روی 
آورده اند. شیشه های بانک ها یکی پس از دیگری شکسته 

می شود. آتش در سطل های زباله شعله ور می شود. 

دوشنبه 7 دی 88
از تهران به ايران

ماجرای عاشورای تهران، به گوش اهالی شهرهای دیگر 
هم رسیده اســت. خشــم ملت، لحظه به لحظه بیشتر 
می شود. بی حرمتی به عاشــورا خون همه را به جوش 
آورده اســت. تظاهرات در قم و مشــهد چشمگیر تر از 
شهرهای دیگر است. در قم، مردم در حرم مطهر حضرت 
معصومه تجمع می کنند و با سردادن شعارهایی، خواستار 
برخورد با توهین کنندگان به عاشورا و ارزش های مذهبی 
می شوند. دانشجویان و مردم مشهد هم با پوشیدن کفن، 
در مهدیه این شــهر تحصن کرده  و خواستار محاکمه 
سران فتنه و برخورد جدی با حرمت شکنان عاشورای 

حسینی در تهران می شوند. 
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سه شنبه 8 دی 88
مراجع بيانيه می دهند

واکنش های رسمی مراجع تقلید، شروع می شود. آیت اهلل 
نوری همدانی با صدور بیانیه ای، هتک حرمت به مقدسات 
در عاشورای حســینی را محکوم و اعالم کردند که مردم 
در برابر این گونه اعمال ضد عاشــورایی ساکت نمی مانند. 
آیت اهلل جعفر سبحانی هم با صدور بیانیه ای، هتک حرمت 
به مقدسات اسالمی و سیدالشــهدا )ع( و تخریب اماکن 
عمومی را محکوم و اعــالم کردند: »هرگز فکر نمی کردیم 
که در چنین روز مقدســی که حتی پیــروان ادیان دیگر 
نیز نســبت به آن روز احترام قائل هســتند و در برخی از 
کشورهای غیر اسالمی عاشورای حسینی تعطیل رسمی 
است، چنین رویداد دور از اخالق انسانی رخ دهد و قداست 
آن روز شکسته شــود.«  بیانیه آیت اهلل مکارم شیرازی هم 
تأکید می کند: »هدف مغرضان فقط ویران کردن کشــور 
و تجزیه آن و سپردن به دســت بیگانگان است که قطعاً با 
هوشیاری وفاداران به اســالم و نظام هرگز به اهداف شوم 

خود نخواهند رسید.«  

چهارشنبه 9 دی 88
روز حسين )عليه السالم( 

عصر چهارشنبه، روز موعود اســت. مردم سراسر کشور با 
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، در محل های 
مشخص شده تجمع می کنند تا بر غائله عاشورای 88 مهر 
پایان بزنند. محل قرار تهرانی ها میدان انقالب است. چشم ها 
اما تا جایی که کار می کند، فقط سیل جمعیت را می بیند. 
پرچم های سبز و سرخ یا حسین)علیه السالم(و تصاویر امام )ره( 
و رهبری را می شود در دست خیلی ها دید. بعضی ها شعار 
ابتکاری نوشته اند. بعضی های دیگر هم مشغول عزاداری اند. 
قیافه ها را که می بینی، از هر صنفی و با هر سلیقه ای می شود 
توی جمعیت دید. مردمی که شــاید اختالفشان در نوع 
پوشش، کار و حتی سلیقه سیاســی باشد. اما در یک چیز 
با هم مشترک اند و آن هم دفاع از مقدسات و ارکان دین و 
کشورشان است. خیابان های اطراف آزادی، حتی کوچه های 
چندکیلومتر دور تر از محل برگزاری مراسم، 9 دی را خوب 
به یاد ســپرده اند. روزی که همه یکی شدند تا نام حسین 

)علیه السالم( و هدف مقدس او را فریاد بزنند.

بی اعتمادی به نظام اسالمی را می توان مهمترین هدف ایجاد 
کنندگان حوادث سال انتخابات 88 دانست

هدف اصلی، دشمن اصلی
متأسفانه در برخی گروه های جامعه ما كمتر حرف ها شنيده می شود. ما عادت داريم 
بيشتر آن چيزی كه دوست داريم را بشنويم و بقيه را نه. فتنه 88 محصول بذر توطئه ای 
بود كه دشمنان قسم خورده اين مرز و بوم كاشته بودند و برخی از عناصر داخلی هم 

عامدانه يا از روی سهو به آن پر و بال دادند.

  همه مبارزه، در حنجره نيست  
نقش عده ای در شــکل گیری فتنه و ادامه آن، صرفاً شفاف ســازی بــود و گروهی دیگر با 
بی تدبیری صرفاً بر طبل آرام سازی صرف می کوبیدند. البته این دو طیف، هر دو مقصرند، اما 
حتماً سهم مساوی ندارند، چون گروه اول می دانستند که در زمین دشمن بازی می کنند و 
کلیت نظام را زیر ســؤال بردند. گروه دوم اما با بی تدبیری و تنگ نظری آسیب هایی را وارد 
کردند که البته بعدها، حتی به دنبال این بودند که این بی تدبیری را غنیمتی در مقابل سهم 
خواهی های سیاسی قرار دهند. حتماً نفس مرزبندی با فتنه برای خواص و نخبگان تکلیف 
است، اما همه مبارزه با فتنه در حنجره خالصه نمی شود و برای اینکه بهتر به نتیجه برسید، 
باید از مراجع و منابع مورد وثوق و دســت اول کشــور ارزیابی نهادها و اشخاص مختلف را 

بدست بیاورید.

فرصت هايی كه سوخت شد
باید افسوس خورد که متأسفانه این همه فرصت و هزینه صرف شد تا کشور آرامش پیدا کند. 
مدیران اجرایی مسئول خیلی بهتر از این هم می توانســتند حوادث را اداره کنند. باالخره 
برای بخشی از مردم واقعاً شبهه هایی در پی سم پراکنی سران فتنه ایجاد شده بود. وظیفه 
شفاف سازی باید اینجا در کنار وظیفه آرام سازی محقق می شد که اینگونه نشد. کسانی که تا 
قبل از اغتشاش و آشوب و تخریب اموال عمومی به خیابان ها آمدند، همین مردم بودند، چرا 

نباید این عده را جزء نظام بدانیم؟

  آن ها كه بر شاخ نشسته و بن می برند 
وقتی رهبــری نظام در خطبه هــای نمازجمعــه روز ۲9 خرداد ســال 88 و همچنین در 
ســخنرانی های دیگر تأکید می فرمایند بر اینکه همه 4۰ میلیون نفری که رأی دادند، جزو 
جبهه انقالب هســتند، چرا ما بدنبال محدود کردن این جبهه باشیم؟ واقعاً چه نفعی برای 
کشور و نظام وجود دارد که ما دایره عالقه مندان به این نظام را محدود کنیم؟ مگر رهبری 
در ماه رمضان همان سال 88 که هنوز فتنه ادامه داشت، از گفتمان جذب حداکثری و دفع 
حداقلی سخن نگفتند؟ رهبری این اصل را برای چه کسانی گفتند؟ ما به مدیریت مدبرانه و 
حکیمانه ایشان اعتقاد داریم. به راستی رهبری چه خطری را پیش بینی کردند که الزم دیدند 
از این گفتمان سخن بگویند؟ مگر ما مخاطب ســخنان رهبری نیستیم؟ چرا با فرمایشات 
ایشان برخورد دوگانه داریم و شــیوه نؤمن ببعض و نکفر ببعض را در پیش می گیریم؟ این 
طریق خیانت به امام و انقالب و شهدا و رهبری و همه آرمان های نظام است. متأسفانه برخی 
با کوته نظری بر سر شاخ نشسته و نمی بینند که بن می برند. همه عظمت انقالب به حضور 
مردم است و فتنه 88 را هم مردم خاموش کردند؛ اما عده ای این میان بدنبال این هستند که 

نمدی برای کاله خودشان بسازند.

   اتفاقی كه ساده نيفتاد  
همیشه و در همه بزنگاه های تاریخی که خطری نظام را تهدید کرده، مردم به میدان آمدند و 
کار را تمام کردند. این امر هم اتفاقی نیست چون ماهیت گفتمان انقالبی حضرت امام بر این 
استوار بود که حضور مردم اصل است، یعنی مبنای نظام جمهوری اسالمی بر حرکت مردمی 
تعریف شده و همواره در همه مقاطع به آن متوسل شده است. این پشتیبانی مردمی را هیچ 
نظامی در جهان ندارد. مردم ســرمایه اجتماعی جمهوری اسالمی هستند و هر تندبادی با 
حضور مردم آرام می شود. اساساً وحشت دشمنان این سرزمین در انتخابات 88 حضور 4۰ 
میلیونی مردم بود و این، اتفاق ساده ای نبود. آن ها از همین رویدادی که منافع آن ها را به خطر 
می انداخت، سعی کردند تهدیدی برای نظام ما ایجاد کنند که تا حدی هم موفق بودند اما 

باالخره دوباره، همان سرمایه اجتماعی نظام نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد.

  نكته ای مهم
ما قطعاً باید میان کسانی که در فتنه حضور داشتند و براندازانه در مقابل این نظام فعالیت 
می کردند، با گروه و تشکیالتی که با ســلیقه سیاسی متفاوت با ما، ولی در چارچوب نظام و 
قانون اساسی کنش سیاسی دارند تفکیک قائل شویم. نباید برخالف نگاه رهبر معظم انقالب 
با محوریت اصل جذب حداکثری و دفع حداقلی دائم تالش کنیم افرادی را از قطار انقالب 

پیاده کنیم.
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امام جمعه موقت تهران از خواصی که فقط به منافع خود فکر می کنند، 
گالیه های بسیاری دارد

 اگر بصيرت داشتند
 پاسخ دشمنان را می دادند

بصيرت يعنی تعقل
در قرآن کریم آمده است: »قد جاء لکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه« یعنی 
ما بصیرت هایی را به شما ارائه کردیم، هر کس بخواهد از آن استفاده می کند به 
نفع خودش. بصیرت در برابر بصر است، بصر چشم ظاهری است، اما بصیرت تعقل 
است تا آدم دوست و دشمن خودش را بشناسد. به ظواهر و حرف ها فریب نخورد 

و بتواند خطوط و جریان های حق و باطل را بشناسد.
 نمونه ای از بصيرت علی )ع(

مثال های تاریخی می تواند بصیرت را به خوبی برای ما روشن کند. وجود مبارک 
امیرالمؤمنین )ع( در اثر توطئه سقیفه خانه نشین شد. وقتی ابوسفیان فهمید 
حضرت علی منزوی شده، خواست سوء استفاده کند. سراغ حضرت رفت و گفت: 
»یا امیرالمؤمنین، حق با شماست. خالفت حق کسی دیگری غیر از تو نیست. 
چرا دست به شمشیر نمی بری؟ چرا قیام نمی کنی؟ اگر فکر می کنی که کمک 
نداری، من به عدد گوسفندان قبیله ربیعه به تو لشکر می دهم. با کمک ما قیام 
کن و حقت را بگیر.« حضرت امیر نگاهی به او کرد و گفت: »ما عهدک لالسالم یا 
منافق؟« یعنی تو از کی دلسوز من و اسالم شده ای ای منافق؟! این یعنی بصیرت. 
حضرت می دانست که ابوســفیان می خواهد با ایجاد اختالف بین مسلمانان به 

دین خدا ضربه بزند. حضرت توطئه آن منافق را خنثی کرد.
    سند بی بصيرتی 

...رئیس جمهور آمریکا می آید و از یک جریان حمایت می کند، اگر این ها بصیرت 
داشــتند، باید مثل امیرالمؤمنین پاسخ می دادند که شما 

از کی دلسوز ما شــده اید، منافق ها! از سویی آمریکا و 
انگلیس کنار این ها قــرار گرفته اند و از طرف دیگر 
آنهایی که مطرود امام بودند. سلطنت طلب، منافق، 
مجاهدین خلق، کودتاچی ها، فراری ها، این طیف ها 
در کنار هم قــرار گرفتند و یــک جریانی با این ها 
همراهی نشان داد، این باال ترین سند بی بصیرتی 

رهبران این جریان است...
كاظم صديقی- امام جمعه موقت تهران

»پیوند خوردن با دشمن« اصلی ترین عامل ایجاد فتنه است، فتنه ای که 
تشخیص حق و باطل را دشوار می کند

كفر و ايمان چه به هم نزديك است

وقتی بحث فتنه مطرح می شود، یعنی شرایطی که تشخیص در آن راحت نیست. 
طبیعتاً اگر مشکلی در جامعه ایجاد شود و بتوانیم حق و باطل را تشخیص دهیم، 
فتنه ای صورت نگرفته است. در چنین شرایطی مردم می توانند به راحتی تصمیم 
بگیرند و جایگاه اصلی خود را پیدا کنند، اما در شــرایط فتنه اینگونه نیســت؛ 
دشواری در تشخیص به وجود می آید. دشواری در تشخیص هم در شرایطی به 
وجود می آید که شاخص های راهنما در جایگاه خودشان قرار ندارند. یعنی برخی 
از شاخص های حق در جبهه باطل قرار گرفته یا بالعکس. این جا تشخیص برای 
شما راحت نیســت، با خودتان می گویید اگر اینجا جبهه باطل است، چرا فالن 
شخصیت موجه در آن قرار دارد؟ اینجاست که تشخیص دشوار می شود. خود 
این ابهام، سرعت عمل را از افراد می گیرد. حاال، وقتی سرعت عمل را از نیروهای 
تعیین کننده جامعه گرفته شود، نیروهای شر که می خواهند با یک برنامه ریزی 
ضربه خودشان را بزنند، فرصت بهتری پیدا می کنند. یعنی شما تا نیروهای حافظ 
مصالح جامعه و دلسوز را پیدا کنید و به تشخیص برسید، آن هایی که برنامه ریزی 
کردند زهر خود را می ریزند. فتنه این طور تشکیل می شود؛ هم درونش نیروهای 
طرفداران نامزدهای شکست خورده هستند، هم مارکسیست و سلطنت طلب 
و منافق. وقتی اینها کنار هم قرار می گیرند، تشخیص را برای جامعه سخت 
می کنند و تشکیل فتنه می دهند. تصور آنها این بود که می توانند با 
سکوت، از این مسأله بهره بگیرند و اهرم های فشار به نظام را برای 
ابطال انتخابات بیشتر کنند. در شرایط فتنه، دشمن اصلی سعی 
می کند پشت نیروهای موجه پنهان شود و از ضعف های اخالقی، 
خصلت های منفی و برخی لغزش های نیروهای ارزشمند در 

جامعه استفاده کند.
 عباس سليمي نمين
 مدير دفتر مطالعات تاريخ ايران

آيت اهلل مصباح
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(

اگر ما تحلیل روشنی از جریان 9 دی داشته باشیم، 
خواهیم فهمید که چرا مقــام معظم رهبری عنایت 
خاصی به این روز دارند و تــا آنجایی که بنده اطالع 
دارم، هیچ کس به اندازه ایشــان اهمیت این روز را 
درک نکرده است. اما اینکه چرا کســانی از این روز 
و حوادث اش و یادآوری و بزرگداشت اش خوششان 
نمی آید، بدیهی است. این روز در واقع خنثی کننده 

نقشه ای بود که شاید حدود دو دهه استکبار جهانی با کمک مزدوران داخلی اش 
آن را طراحی کرده بود.

مرتضی آقاتهرانی
نماینده سابق مردم تهران در مجلس

مردم ایران در این روز رکن رکین سیاست در اسالم 
را که حول محور والیت اســت، مورد حمایت قاطع 
قرار داده و با تاخت به ســمت دشــمن، آن ها را از 
معرکه جسارت در حق ملت ایران دور کردند. انقالب 
اســالمی ایران بیش از 33 سال اســت که در سایه 
والیت، توانسته است استحکام بی نظیر خود را پیدا 
کند. انقالب اســالمی ایران انقالبی بر پایه معنویت، 

ارزشمداری و روشنگری بوده، به گونه ای که در طول تاریخ به ویژه در حماسه 9 
دی، پیوند ملت با والیت و ظلم ستیزي نمودی آشکار و واقعی داشته است. دشمن 
بعد از حادثه 9 دی، درک کرد مدل انقالب مخملی در ایران و برخی حرکت های 

احساسی جوابگو نیست.

آيت اهلل نوری همدانی
از مراجع عظام تقلید

مردم ایران بصیرت باالیی در همه صحنه های انقالب 
از خود نشــان دادند و قیام 9 دی ثمره بصیرت ملت 
ایران و پاســخی محکم به فتنه 88 بود. علم آموزی 
نخستین اصل در اسالم و قرآن است. این امر باید با 
رشد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی همراه باشد. علم و 
بصیرت دو عامل جدایی ناپذیر از یکدیگر است. دین 
مبین اسالم نیز این مســأله را مورد تأکید قرار داده 

و بدون علم کســی نمی تواند در راه تکامل گامی مؤثر بردارد. علم توأم با رشد 
فرهنگی مؤثر است و ممکن است افرادی باسواد باشند، ولی بصیرت الزم را کسب 

نکرده باشند. ریشه بسیاری از فتنه ها و فساد ها از بی بصیرتی است.

سيديحيی صفوی
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا

ماجرای عبرت آموز فتنه 88 و حماسه فراموش ناشدنی 
مردم، بویژه نســل سوم انقالب اســالمی در 9 دی ماه 
88، نیازمند تحلیل دقیق سیاســی و جامعه شناسی 
است. درست است که در فتنه آسیب هایی دیدیم، اما 
راهپیمایی 9 دی ماه، اقتدار و استحکام نظام و انقالب 
اسالمی را بار دیگر به همگان ثابت کرد و نشان دادیم 

این انقالب از چه پایه های مستحکمی برخوردار است. بودند کسانی که در انقالب 
مسئولیت داشتند، اما عاقبت به خیر نشدند. دستاورد دیگر این بود که همه به سخنان 
چند سال قبل رهبری مبنی بر وجود جنگ نرم پی  بردند و دانستند این حقیقت دارد 

و باید برای آن خودمان را آماده کنیم.

سيدمحمد حسيني
وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی

برخی خواص خود را به نشنیدن می زنند و به دنبال 
این هستند که این روز ها تکرار نشده و به فراموشی 
سپرده شود. برخی خواص می خواهند حماسه 9 دی 
تکرار نشود. در زمان فتنه، فضای کشور غبارآلود بود و 
تمام معاندان و ضدانقالب ها در عناد و خصومت ایران 
اسالمی هم پیمان شده بودند که با حضور مردمی در 

صحنه، باعث شد این مشکل در کشور برطرف شود.
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نگاهي به برخي از آثار هنري و فرهنگي تولید شده با موضوع فتنه

هنـر در برابر فتنه
9دی، يك روز در تاريخ بود كه آمد و رفت، ولی هنوز هم جامعه از آن تأثير می گيرد و برای اتفاق ها و برنامه های زيادی در شهر و كشور، مناسبت 9دی را بهانه 
می كنند. انصافاً حضور گسترده ای كه در اين روز در خيابان ها اتفاق افتاد، مسأله ای نبود كه بتوان از آن به سادگی گذشت. هنرمندان و فعاالن در عرصه های 

مختلف هم سعی كردند به سهم خود، به اين موضوع بپردازند. قضاوت اينكه چقدر توانستند حق مطلب را در اين باره ادا كنند با شما و از ما هم، معرفي بخشي 
كوچك از اين محصوالت هنري و فرهنگي توليد شده در اين حوزه.

فيلم »قالده هاي طال «

فتنه در قاب
»ابوالقاسم طالبی« در ســال 139۰، فیلم »قالده های طال« را کلید زد. اکران 
این فیلم از اســفند ماه ســال 139۰ در سینما ها آغاز شــد. قالده های طال به 
روایت اتفاق های پــس از انتخابات 88 می پردازد و داســتانی فراجناحي دارد. 
امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا، حمیدرضا پگاه و نیلوفر خوش خلق از جمله 
بازیگرانی هستند که در این فیلم نقش آفرینی می کنند.  ماجرای فیلم قالده های 
طال، ماجرای بر هم زدن آرامش سیاســی کشــور در انتخابات است که توسط 
دستگاه های اطالعاتی آمریکا و اسرائیل و انگلیس برنامه ریزی می شود و در طول 
داستان، کشمکش ها و اوج و فرودهای زیادی با برخورد عوامل اطالعاتی داخلی و 
خارجی اتفاق می افتد.  تهیه کننده این فیلم، »خزایی«، خرید نسخه های قاچاقی 
این فیلم را از غیراخالقي و غیرشرعي دانسته است؛ پس سراغ این فیلم را از مراکز 

معتبر پخش خانگی فیلم های سینمایی بگیرید. 

فيلم »اخراجی ها 3« 

طنزي براي فتنه
سری سوم این فیلم سینمایی، زمان جنگ را پشت سر گذاشته و به اتفاق های معاصر 
می  پردازد. این فیلم که باز هم »مسعود ده نمکی« به کارگردانی اش کمر بست، نمایش 
طنزآلودی از فضای سیاسی سال 88 است و البته در کنارش، قصه ای جدی، از دختری 
که به دنبال کشف درست و غلط چیزهایی است که می بیند و می شنود. اخراجی های 
3، با به طنز کشیدن اتفاق های سیاسی و اجتماعی پس از دوران جنگ، نگاهی انتقادی 
به این موضوع دارد. از حکایت های جالب این فیلم، این است که لیدرهای طرفداران ۲ 
باشگاه استقالل و پرسپولیس، سکانس های تظاهرات های خیابانی این فیلم را برعهده 
دارند.  نسخه کپی این فیلم در زمان اکرانش به بازار آمد، با این حال فیلم اخراجی های 
3، با فروش ۵ میلیارد و 9۰۰ میلیون تومانی در داخل ایران، عنوان پر فروش  ترین و پر 

مخاطب ترین فیلم سال 139۰ را از آن خود کرد.

فيلم »پايان نامه «

آغاز يك ماجراي دانشجويي
فیلم پر حاشــیه ای بود فیلم »پایان نامه«. با تمام این حال مراحل فیلمنامه و 
ساخت فیلم و اکران و... را طی کرد و رفت در آرشیو سینمای ایران، بین فیلم هایی 
که در سال 89 اولین اکران خود را داشتند. فیلم پایان نامه در جشنواره بیست و 
نهم فجر و در اولین اکرانش، با اقبال خوبی روبرو نبود، اما توانست جایزه »اولین 
گردهمایی مجمع هنرمندان خراسان« را از آن خود کند.  »حامد کالهداری«، 
پایان نامه را با بازی بازیگرانی چون حامد کمیلی، بهاره افشاری، داریوش ارجمند، 
محمدرضا شریفی نیا، احمد نجفی، جمشید هاشم پور و بازیگران دیگر کارگردانی 
کرد.  ماجرای پایان نامه، از دیر رسیدن یک پایان نامه دانشجویی به دست استاد 
آغاز می شود. »روزبه« به همراه 3 دانشجوی دیگر برای تحویل پایان نامه به دنبال 
استاد می روند و ناخواســته درگیر ماجراهایی می شوند که به کشته شدن چند 

دانشجو در حوادث انتخابات منجر می شود. 

مستند »قيام«

مستندي براي حضور
بعد از اتفاق های سیاسی و اجتماعی ســال 88، به خصوص بعد از اتفاقی که در 
9 دی ماه این سال، با حضور گسترده ایرانیان در صحنه، فیلم ها و مستندهای 
زیادی در این باره تهیه و تولید شد. مســتند »قیام« یکی از این آثار است که به 
بررسی عوامل حرمت شکنی عاشورای 88 و در پی آن، حضور میلیونی مردم در 
محکومیت دشمنان اســالم و ایران می پردازد.  کافی است نام این مستند را در 
فضای مجازی جســت و جو کنید تا امکان خرید اینترنتی و دانلود آن برای شما 
میسر شود. مستندهایی نظیر مستند قیام، بار ها از شبکه های مختلف سیما در 
روز ها و مناسبت های تاریخی مختلف پخش شده است. سال های 1389 تا 9۰ و 
همچنین نیمه دوم سال 1388، سال های اوج پخش مستندهایی با این موضوع 

در سیما بود. 

 اتفاقی كه در 9دی ماه 1388 افتاد، اتفاقی جريان ساز بود و هر كس را در هر زمينه ای به 
تكاپو انداخت تا به سهم خود به حماسه ای كه اتفاق افتاد، بپردازد. كتاب »مشق بصيرت« 
نمونه ای از اين جريان است كه در سالروز قيام 9دی، به چاپ رسيد. مؤسسه »مستشهدين 
وصال« به كمك نشر كتاب فردا، زحمت چاپ اين كتاب را بر عهده داشت.  مشق بصيرت، 

مجموعه ای است از دست نوشته های علما و فضالي حوزه و اساتيد جبهه فرهنگ انقالب 
اسالمی درباره حماسه 9دی. در اين كتاب می توانيد سراغی از دست نوشته های افرادی مثل 
حضرات آيات علوی گرگانی، حائری شيرازی، كعبی، ممدوحی، ميرباقری و خالصه جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم و برخی از اعضای مجلس خبرگان، اساتيد سر شناس دانشگاه، 
نمايندگان مجلس و برخی نامداران فعال در حوزه فرهنگ و سياست را بگيريد. اين كتاب 

تجليل و سپاسی است از حضور با بصيرت مردم در حماسه 9دی. 

تقرير علما براي 9 دي
كتاب »مشق بصيرت«
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حماسه نهم دی و بازتاب و واکنش رسانه هاي بین المللي به آن

نهم دي از دريچه رسانه هاي بيگانه
حضور حماسی مردم ايران در 9 دی سال 1388، تمامی رسانه های خارجی را دچار بهت و ســردرگمی كرد. اين رسانه ها كه طی ماه های پس از انتخابات 
رياست جمهوري همين سال، تجمعات محدود مخالفين و ساختارشكنان را با آب وتاب گزارش می كردند و از برخی تجمعات ضدانقالبی جريان فتنه در تهران 
به صورت زنده و لحظه ای گزارش می دادند، در قبال حضور ميليونی مردم ايران در واكنش به حرمت شكنی ضدانقالب در روزهای عاشورا سكوت اختيار كردند. 
اين رسانه ها درواقع غافلگير شدند و هرگز تصور نمی كردند كه مردم ايران، اين گونه وارد صحنه شده و متحد و منسجم به مخالفت با ساختارشكنان بپردازند و 

از نظام اسالمی و رهبر معظم انقالب اسالمی دفاع كنند. نگاهي مي اندازيم به عملكرد اين رسانه ها در  واكنش به حماسه نهم  دی ماه. 

سناريوی تكراری سانديس
سردمداران رســانه های موج آفرين غربی، در 
يك موضع بســيار انفعالی برای كم رنگ نشان 
دادن حضور پرشــور مردمی، بر آن شدند تا با 
بهره گيری از قدرت رســانه ای خود، كه متكی 
به دروغ است، متناســب با نيازهايشان، افكار 
عمومی مردم جامعه شان را منحرف كنند. آن ها 
اين بار هم با تكيه بر دروغ سناريو تكراری خود، 
يعنی حضور كارمندان دولت با دريافت مرخصی 
اجباری و انتقال شهرستانی ها به وسيله اتوبوس، 
سعی در كم رنگ نشان دادن حضور مردم داشتند. 
مضحك تر آنكه اعالم كرده بودند دولت با دادن 
سانديس و ساندويچ، مردم را به خيابان ها كشانده 

بود. 

تصور اشتباه نيويوركی
در    همان زمان روزنامــه آمريكايی »نيويورك 
تايمز«، در سرمقاله خود به قلم »فيلينت لورت«، 
استاد امور بين الملل دانشگاه پنسيلوانيا و مدير 
بخش ايران بنياد »آمريــكای نوين« در تحليل 
حماســه 9دی، با اشــاره به تالش های غرب و 
رســانه های غربی برای سوءاستفاده از تحوالت 
داخلی اخير ايران، نوشــت: »اصاًل تصور اينكه 
جمهوری اســالمی از درون منفجر شود، تصور 
اشتباهی اســت و »باراك اوباما«، رئيس جمهور 
آمريكا از آن برای سرپوش گذاشتن بر شكست 
خــود در محقق ســاختن وعده هايــی كه در 
خصوص تعامل با ايران از طريق هرگونه پيشنهاد 
استراتژيك و جدی مطرح كرده بود، بهره گرفته 

است.« 

اعتراف رويترز به سوگند ايرانی ها
خبرگزاری رويتــرز باوجود اينكــه به حضور 
ميليونی مردم ايران در راهپيمايی حماسه 9دی 
اشــاره نكرد، ولی در گزارش خود، درباره تجمع 
عاشورايی در ايران اسالمی نوشت كه راهپيمايان، 
سوگند وفاداری با نظام جمهوری اسالمی خوردند. 
رويتــرز در ادامه نوشــت: »تظاهركنندگان در 
تظاهرات خود عليه رهبر مخالفان »ميرحسين 
موســوی« و ديگر كانديدای انتخاباتی »مهدی 
كروبی« شــعار دادند.« اما اين خبرگزاری كه در 
گزارش خود سعی كرد حضور ميليونی مردم ايران 
را فقط در حد ده ها هزار نفر مخابره كند، به برخی 
حواشی روزهای گذشته و نامربوط به راه پيمايی 

9دی شاره كرد. 

دروغ بزرگ به سبك العربيه
شبكه تلويزيونی العربيه هم كه طی روزهای پس 
از برگزاری انتخابــات از كوچك ترين تجمع ها 
به صورت گسترده استقبال كرده و با گزارش های 
مكرر، به پخــش اخبار داخلی ايــران مبادرت 
می ورزيد، با مشــاهده حضور چندميليونی ملت 
ايران در 9دی، ابتدا ســكوت اختيــار كرد، اما 

نتوانست و اين سكوت را شكست و سرانجام به 
حضور گسترده مردم ايران در راهپيمايی 9 دی 
اعتراف كرد. اما خبرنگار اين شــبكه، با ناديده 
گرفتن تظاهرات ميليونــی و مردمی ملت ايران، 
ســعی كرد تنها اين تظاهرات را تجمعی دولتی 
قلمداد كند و تأكيد كرد كه اين تظاهرات با حمايت 

دولت برگزار شده است. 

حناق گرفتن صدای آمريكا
در اين ميان صدای آمريكا )كه از طريق گزارش كار 
اوباش اجير شده در روز عاشورا به صورت آنالين و 
لحظه به لحظه، برای تحريك دسته های 40، 30 نفِر 
اوباش به بزرگ نمايی حوادث می پرداخت( مدعی 
بود »مردم كنترل پايتخت را از دســت نيروهای 
امنيتی خارج كرده و به دست گرفته اند«! اين بار 
در جريان حماسه 9 دی تا ساعت ها سكوت اختيار 
كرده و سپس مدعی شــده بود »ده ها هزار نفر«! 
در تظاهرات دولتی 9دی شركت كرده  و با ايجاد 
ســؤال های دوپهلو، حضور حماسی مردم را زير 

سؤال می برد. 

خباثت از جنس انگليسی
شبكه »بی بی ســی« نيز اعالم كرد كه ده ها هزار 
نفر از مردم شــهرهای تهران، شيراز، قم و ديگر 
شهر ها، با برگزاری راهپيمايی های اعتراض آميز، 
شعار »مرگ بر منافق« ســر دادند. اين شبكه 
درعين حال با تكرار مواضــع ضد ايرانی خود به 
واكنش های مداخله جويانه كشورهای اروپايی و 
آمريكا درباره وقايع اخير ايران و در اعتراض به 
دولت های انگليس، فرانسه، كانادا، آلمان و آمريكا 
به رويكرد دولت اين كشور در برابر اغتشاشگران 
اشاره كرد. البته بی بی سی خباثت خود را بيشتر 
نشــان داد و در خبر دوم، به جای تعبير »ده ها 
هزار تظاهركننده«، تعبير »تظاهركنندگان« را 

جای داد. 

جك های  ای بی اس
شبكه آمريكايی »ای بی اس« هم بيكار ننشسته 
بود و با فرافكنی خبری، تــالش می كرد تا اين 
حضور گســترده مردمی در برابر فتنه و دفاع از 
اعتقادات مذهبی و ارزشــمند خود را تظاهرات 
هواداران دولت بخواند. اين شبكه در اين خصوص 
با نمايش تصاويری كه نمايش تحريف شده واقعيت 

بود، در گزارشــی اعالم كرد: »بنا به گزارش های 
دريافتی، اين راهپيمايی با سازمان دهی گسترده 
حكومت، پخش تبليغات گســترده چندروزه از 
سوی تلويزيون و نيز با تعطيل كردن برخی ادارات 
و جمع آوری كارمندان دولت و ديگر اقشــار از 
شهرهای كوچك و روستاهای حومه تهران ترتيب 

داده شده است.« 

كتمان حقايق به سبك فرانسوی 
شــبكه تلويزيونــی فرانس 24 نيز كــه بعد از 
دســتگيری كلوتيد ريس )يكی از اتباع فرانسه 
كه به اتهام شركت در اغتشاشات بعد از انتخابات 
در تهران دستگيرشــده بود( موضعی بسيار تند 
نسبت به ايران اتخاذ كرده بود، در برنامه تحليلی 
خود در مورد راهپيمايی 9 دی، مدعی شــده بود 
كه در بين راهپيمايان 9 دی، ســانديس رايگان 
توزيع شده است. ديگر خبرگزاری فرانسه نيز در 
گزارشــی، اعالم كرده بودند كه مردم در مناطق 
مركزی از جملــه ميدان انقــالب تهران تجمع 
كرده اند و درحالی كه شعارنوشته هايی در دست 
دارند، شــعارهايی در حمايت از حكومت ايران 
و درخواســت پيگرد قانونی رهبران اپوزيسيون 

سر می دهند. 

مخابره 9دی از شرق تا غرب
از طرفی خبرگزاری آلمان هم كه در مقابل حضور 
ميليونی مردم ايران در حماسه 9دی، ابتدا زبان 
ســكوت را اختيار كرده بــود، موقعيت خبری 
خود را در خطر ديد و با بيــان اينكه »هواداران 
رئيس جمهوری ايران تظاهــرات كردند«، تالش 
كرد تا اين حماسه ملی را به يك دعوای سياسی 
داخلی تقليل دهد. همچنين شبكه های تلويزيونی 
بی بی سی عربی، سی ان ان، راشا تودی، دويچه وله 
و يورونيوز با پخش تصاويری از حضور گســترده 
مردم ايران در 9دی به پوشش اخبار مربوط به اين 

رويداد پرداختند. 

المنار و همراهی با ايرانی ها
خبرگزاری شــينهوای چين گــزارش داد كه 
ايرانيان، در حمايت از حكومت جمهوری اسالمی 
به خيابان ها آمده و آشوب روز يكشنبه )عاشورا( 
را محكوم كردند. شبكه تلويزيونی »الجزيره« قطر 
با پوشش خبر تظاهرات گسترده مردم ايران عليه 
آشوبگران، تأكيد كرد كه مردم در اين تظاهرات 
خواستار مجازات سران فتنه شــدند. در ميان 
دروغ پراكنی های رســانه های خارجی، شبكه  
المنار متعلق به حزب اهلل لبنان در بازتاب حضور 
ميليونی مردم ايران در راه پيمايی 9دی اعالم كرد: 
مردم ايران در تظاهراتی ميليونی، هتك حرمت 
كنندگان به مقدســات دينی در روز عاشورای 
حسينی )ع( را محكوم و با سيد علی خامنه ای، 
رهبر معظــم انقالب اســالمی و نظام جمهوری 

اسالمی پيمان دوباره بستند. 
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بررسي مقاومت مردم 
فلسطين به مناسبت روز غزه
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 گزیده اي از بیانات رهبر معظم انقالب درباره 
رژیم غاصب صهیونیستي

مسئله فلسطين
»پرونده  آمريكا، پرونده  رژيم صهيونيستی، پرونده  همين چند قدرت كه در مقابل جمهوری اسالمی قرار 
دارند، از لحاظ مسئله  حقوق بشر و طرفداری از حقوق ملت ها و حقوق انسان ها، پرونده  بسيار سياهی است. 
60 سال نسل كشی در فلسطين، نقض حقوق بشر نيست؟ دادن سالح اتمی به دولت غاصب صهيونيستی، 
نقض صلح جهانی نيست؟ اين هايی كه اين كارها را كردند، مي توانند مدعی دفاع از صلح جهانی باشند؟« 
اين ها بخشي از بيانات مقام معظم رهبري در دفاع از مردم فلسطين و انتقاد از استكبارهاي جهاني است. 
اگر سير فرمايشات و بيانات معظم له را در ســال هاي اخير دنبال كنيم خواهيم ديد كه ايشان همواره 
مسئله فلسطين را يكي از مهم ترين مسائل جهان اسالم دانســته اند و عالوه بر حمايت از فلسطينيان 
و خواسته هاي آن ها، اتفاقات اين نقطه از خاورميانه را درسي براي تمام جهان اسالم دانسته اند. ايشان 
معتقدند كه بسياري از تهمت هاي ناروايي كه كشورهاي مستكبر به جمهوري اسالمي مي زنند به دليل 
همين حمايت قاطع ما از مردم مظلوم فلسطين است. آنچه در زير مي خوانيد بخشي از بيانات معظم له 

درباره مسئله فلسطين است.

معيار و شاخص نمايان و اساسي
9 ارديبهشت 92 - بيانات در اجالس جهانی علما و بيداری اسالمی  

درستی مسیر نهضتهای بیداری اســالمی را از جمله باید در موضعگیری 
آنان در قبال مسئله  ی فلسطین جســتجو کرد. از 6۰ سال پیش تاکنون 
داغی   بزرگتر از غصب کشور فلسطین بر دل امت اسالمی نهاده نشده است. 
فاجعه   فلسطین از روز اّول تاکنون، ترکیبی از کشتار و ترور و ویرانگری و 
غصب و تعرض به مقدسات اسالمی بوده است. وجوب ایستادگی و مبارزه 
در برابر این دشمن حربی و غاصب، مورد اتفاق همه   مذاهب اسالمی و محّل 
اجماع همه   جریانات صادق و سالم ملّی بوده است. هر جریانی در کشورهای 
اسالمی که این وظیفه   دینی و ملی را به مالحظه   خواست تحّکم  آمیز آمریکا 
یا به بهانه   توجیه  های غیرمنطقی، به دست فراموشی بسپارد، نباید انتظار 
داشته باشد که به چشم وفاداری به اسالم یا صداقت در ادعای میهن  دوستی 
به او نگریسته شود. این یک محک است. هر کس شعار آزادی قدس شریف 
و نجات ملت فلسطین و سرزمین فلسطین را نپذیرد یا به حاشیه ببرد و به 
جبهه   مقاومت پشت کند، متهم است. امت اسالمی باید در همه جا و همه 

وقت، این معیار و شاخص نمایان و اساسی را در مدنظر داشته باشد.

اول فروردين 92 - بيانات در حرم مطهر رضوی
در مسائل منطقه ای کار به جائی رسید که اعتراف و اقرار کردند که بدون 
حضور ایران و بدون رأی ایران، هیچ مشکل بزرگی در منطقه حل نخواهد 
شد. در قضیه  حمله  رژیم صهیونیستی به غزه، حضور قدرتمند جمهوری 
اسالمی در پشت صحنه موجب شد که خودشان اعتراف کردند که در مقابل 
ـ ما نگفتیم، آن ها گفتند و  مبارزان فلسطینی شکست خوردند؛ گفتندـ 
ـ که اگر چنانچه حضور جمهوری اسالمی نبود،  قدرت نمایی  اصرار کردندـ 
جمهوری اسالمی نبود، مبارزان فلسطینی نمي توانستند  در مقابل رژیم 
صهیونیستي مقاومت کنند، چه برسد به این که آن ها را به زانو در بیاورند؛ 
که در جنگ هشت روزه فلسطینی ها توانســتند رژیم صهیونیستي را به 
زانو در بیاورند، و این اولین بار در تاریخ تشــکیل رژیــم جعلی و غاصب 

صهیونیستی بود.

درسي كه غزه به دنياي اسالم داد
21 آذر 91 - بيانات در ديدار شركت كنندگان در اجالس جهانی اساتيد دانشگاه های 

جهان اسالم
همه باید بیدار باشــند، همه باید هشیار باشــند. غرب و آمریکا دشمن دنیای اسالم 
اســت؛ با این چشــم باید به حرکات آن ها نگاه کرد. تحریک مي کنند، سازمان های 
جاسوسی شان مشغول فعالیتند؛ هرجا دستشــان برسد، تخریب مي کنند. در قضیه  
فلسطین تا آنجائی که توانستند، کارشــکنی کردند؛ البته شکست خوردند. ما داریم 

پیش مي رویم، دنیای اسالم دارد پیش مي رود.
 این مســئله  جنگ هشــت روزه، خیلی مســئله  مهمی اســت. بین غزه و بین دولت 
صهیونیست که مدعی است قوی ترین ارتش را در منطقه دارد، هشت روز جنگ اتفاق 
می افتد؛ آنگاه وقتی مي خواهند آتش بس ایجاد کنند، آن طرفی که برای آتش بس شرط 
مي گذارد، فلسطینی هایند! این باورکردنی است؟ ده سال پیش اگر به شما این حرف را 
مي زدند، چه کسی باور مي کرد که یک روزی بین فلسطینی ها - نه همه ی فلسطینی ها؛ 
یک گوشه ای از فلسطینی ها، غزه - و بین رژیم صهیونیستی جنگی اتفاق بیفتد، برای 
آتش بس آن جنگ، فلسطینی ها شرط بگذارند؟ آفرین بر فلسطینی ها! آفرین! آفرین بر 
حماس و جهاد و گردان های مبارزی که در فلسطین، در غزه جنگیدند و شجاعت نشان 
دادند! شجاعت این است. من به سهم خودم از همه  مبارزین فلسطین تشکر مي کنم؛ به 
خاطر فداکاری ای که کردند، به خاطر تالشی که کردند، به خاطر صبری که کردند، و 
دیدند که »اّن مع العسر یسری«. اگر چنانچه ما صبر کردیم، این صبر موجب مي شود که 
خدای متعال فرج را برساند. صبر کردند، ایستادگی کردند، خدای متعال فرج را رساند؛ 
این درس است؛ برای خود آن ها هم درس است، برای دیگران هم درس است. این وحدت 

بین مسلمان ها را دست کم نگیرید؛ مسئله  مهمی است.

يكم آذر 91 - بيانات در ديدار جمعی از بسيجيان
خدای متعال به مردم غزه این توفیق را داده اســت که در مقابل این دشمن خشن و 
ددمنش استقامت کنند، ایســتادگی کنند، و آن ها پاسخ ایستادگی خودشان را هم 
گرفتند، و آن عزت مردم غزه بود؛ نشان دادند که با ایستادگی، با مقاومت، با سختکوشی 
مي توان با همه  حجم کوچک، بر یک حجم بزرگ پیچیده  مسلح تأیید شده و حمایت 
شــده  از طرف قدرت های بزرگ فائق آمد. و راه، جز این نیست؛ این یک پیام است به 

دنیای اسالم.
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وابستگي به سرنوشت رژيم صهيونيستی
29 مرداد 91 - خطبه های نماز عيد فطر

روز قدس، این حرکتی که امام بزرگوار ما آن را آغاز کردند و بحمداهلّل 
روزبه روز بهتر و ســال  به  ســال گرمتر، این حرکت ادامه دارد، یک 
حرکت بســیار عمیق و پرمعنایی اســت؛ این فقط یک راهپیمایی 
نیست؛ خونی است که در این روز در رگ های امت اسالمی مي دود؛ 
علی رغم کسانی که مي خواهند مسئله  فلسطین و ملت فلسطین به 
دست فراموشی سپرده شود، این مسئله را روزبه روز زنده تر مي کند؛ و 
همین جور خواهد بود. وظائف سنگینی بر دوش مسئوالن کشورهای 
اسالمی اســت، که امیدواریم خداوند همه را هدایت کند به آنچه 
وظیفه  آنهاست، و کمک کند که بتوانند این وظایف را انجام بدهند.

29 مرداد 91 - بيانات در ديدار مسئوالن نظام و سفرای كشورهای 
اسالمی

منطقه  حساس ما، بسیاری از مســائل و مشکالتش به خاطر وجود 
این غده  ســرطانی صهیونیستی اســت، که دســت های آلوده به 
خون قدرت های بزرگ، با همه  توان مي خواهند آن را حفظ کنند. 
آمریکایی ها صریح مي گویند، دیگر قدرت های مســلط دنیا هم به 
طور صریح ابراز مي کنند که سرنوشت خودشان را وابسته کرده اند به 

سرنوشت رژیم صهیونیستی. این به ضرر آنهاست.
امروز مسئله  فلسطین به برکت بیداری اســالمی، بار دیگر به یک 
مســئله  اصلی دنیای اسالم تبدیل شده اســت؛ نباید بگذارید این 
برجســتگی و این امتیاز از بین برود و زیر توطئه هــا و ترفندهای 
دشمنان مسلمان ها و دشمنان امت اســالمی پنهان بماند. مسئله  
فلسطین یک مسئله  اصلی است. در طول زمان، ملت ها دولت های 
خودشان را با موضعگیری آن ها در قضیه  فلسطین محک مي زدند. 
البته فشار استبداد و استکبار و اختناق و زور نمي گذاشته است که 
خواسته  ملت ها آشکار شود. امسال در قضایای روز قدس و راهپیمایی 
ملتهای منطقه، به کوری چشــم صهیونیست ها، ملت ها توانستند 
حرف دل خودشان را در این قضیه بزنند و ان شاءاهلّل روزبه روز بیشتر 

و گرمتر خواهد شد.
البته دشمن بیکار نمی نشــیند و بیکار ننشسته است؛ توطئه های 
دشمن پیچیده تر شده است. مسئوالن کشورهای اسالمی، دولت های 
کشورهای مســلمان، نخبگان - چه نخبگان سیاسی، چه نخبگان 
فرهنگی، چه روشنفکران، چه علمای دین - وظیفه دارند حقیقت را 

برای ملت ها روشن کنند.

 مسئله فلسطين 
براي ما يك امر بنياني است

25 مرداد 91- بيانات در ديدار جمعی از آزادگان
امروز یک مسئله  اساسی در دنیای اسالم داریم و آن، مسئله ی قدس 
است. چرا عرض مي کنیم مسئله  اساسی؟ چون ماجرای تقسیم غلط 
و مهندســی معیوب خاورمیانه - این منطقه  زندگی ما و کشورهای 
ما - بر اساس توطئه  اسکان صهیونیســت ها در اینجا به وجود آمد. 
اگر چنانچه این توطئه وجود نمي داشــت، شاید امروز وضعیت این 
منطقه وضعیت دیگری بود. این جدائی ها، این جنگ هایی که در این 
منطقه اتفاق افتاد، این دخالت هایی که قدرت های سلطه گر و زورگو 
در این منطقه کردند، ناشی از این قضیه بود؛ که این، داستان طوالنی 
و مفصلی دارد. سعی آن ها این است که امروز این مسئله را به حاشیه 
برانند. دنیای اســالم نباید بگذارد. در طول سال های متمادی سعی 
کردند کاری کنند که ماجرای فلسطین از یادها برود؛ تا حدودی هم 
موفق شدند. ماجرای کمپ دیوید و دنباله های آن -که یکی از نقاط 
تاریک تاریخ معاصر ماست- برای این بود که مردم منطقه فراموش 
کنند که یک کشوری به نام فلسطین وجود داشته. آنچه توی دهن 
آن ها زد، انقالب اســالمی بود، امام بزرگوار بــود. از روز اّولی که این 
انقالب به پیروزی رســید، بلکه از قبل از پیــروزی، از اوایل نهضت، 
مسئله  فلسطین یکی از مسائل اصلی این انقالب بود؛ و یکی از عوامل 
توجه دنیای اسالم به این انقالب هم همین مسئله بود؛ اگرچه جهات 
دیگر هم بود. امروز سعي شان این است که این را خنثی کنند. دنیای 

اسالم نباید اجازه بدهد.

*طرح مسئله  فلسطین برای جمهوری اســالمی یک امر تاکتیکی 
نیست؛ یک امر بنیانی است، از اعتقاد اسالمی ناشی مي شود. وظیفه  
ماست که این کشــور اسالمی را از ســلطه و چنگ قدرت غاصب و 
پشــتیبان های بین المللی اش دربیاوریم، به دست مردم فلسطین 
بسپاریم؛ این وظیفه  دینی است، وظیفه  همه  مسلمان هاست؛ همه  
ملت های اسالمی، همه  دولت های اسالمی وظیفه دارند که این کار 
را انجام بدهند؛ این یک وظیفه  اسالمی است. ما با این چشم به قضیه  
فلسطین نگاه مي کنیم، دیگران هم باید با همین دید نگاه کنند. این 
قضیه را در بازی های سیاسی، در تبادالت سیاسی، در بده بستان های 

سیاسی و احیاناً خائنانه قرار ندهند.



48

نگاهی به حماسه مردم غزه در جنگ ۲۲ روزه با رژیم 
اشغالگر قدس در گفت وگو با عباس خامه یار

 پيروزی 
با طعم ايمـان

نزديك به 17 ســال، از نبرد 22 روزه مردم غزه با رژيم صهيونيســتی می گذرد. مقاومت مردم غزه در 
برابر رژيم تا دندان مسلح اسرائيل، آن قدر تاثيرگذار بود كه نتيجه صلح و آتش بس همچنان در منطقه 
كوچك نوار غزه پابرجاست. نتيجه ای كه روز 29 دی را در تقويم ايران، به نام روز حمايت از غزه و يادآوری 
آرمان های ملت فلسطين ثبت كرد. امسال اما، اين روز حال و هوای ديگری به خود گرفته است، پررنگ تر 
شده و بيش از پيش توجه افكار عمومی را به خود جلب می كند، دليل آن هم تصميم آمريكا برای انتقال 
سفارتش از تالويو به قدس است. تصميم جنجالی ترامپ، خيزش جهانی مخالفان را به همراه داشته و 
اقدامی بی نظير است. حاال با توجه به اتفاقات اخير، می خواهيم روز غزه و اهميتش را از زبان دكتر عباس 
خامه يار، معاون بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بشنويم و البته نتايج و تبعات تصميم 

اخير رئيس جمهور آمريكا را نيز بررسی كنيم.

روز جهانی قــدس در حمايت از ملت 
فلسطين، توسط امام خمينی )ره(، مطرح شد، و 
حاال در كشورهای مسلمان گرامی داشته می شود. 
اما در مورد 29 دی، كه به روز غزه، شناخته شده، 
اوضاع چگونه است؟ آيا توانسته است، كاركرد 

واقعی خود را پيدا كند؟
خوب اســت، مســئله ای که در رابطه با امام و روز 
جهانی قدس مطرح کردید، را کمی بیشــتر واکاوی 
کنیم. امام خمینی )ره(، از همان ســال 134۲، که 
مبارزه با رژیــم پهلوی را به صورت آشــکار، مطرح 
کردند، در همان ســخنرانی معروف خود، بارها نام 
اسرائیل را بردند و شاه را به خاطر رابطه با اسرائیل، 
محکوم کردند و خطاب به او گفتند، چه لزومی دارد 
که با اسرائیل رابطه داشــته باشیم و اصاًل این رابطه 
باعث عقب ماندگی ایران اســت و از همان آغاز، در 
سخنرانی های خود، مسئله مبارزه با شاه را با موضوع 
مظلومیت فلســطین و اشــغالگری اســرائیل، گره 
زدند. امام )ره(، حمایت از فلسطین و مبارزه با رژیم 
صهیونیســتی را وارد ادبیات عامه کردند و اسرائیل 
را غده سرطانی جهان اســالم نامیدند و یا در جایی 
دیگر برای این که قدرت پوشــالی صهیونیست ها را 
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در هم شکنند، گفته اند: »اگر هر مسلمان یک سطل 
آب بریزد، اسرائیل را سیل می برد«. این تمثیل ها و 
تأکیدها باعث شد که مسئله فلسطین، تنها متعلق به 
نخبگان و قشری خاص نباشد، بلکه عامه مردم، نسبت 
به آن حساس شــوند. در اقدامی دیگر، امام خمینی 
)ره(، اولین مرجعی بودند که اجازه داد، از وجوهات 
شرعی مسلمانان به مردم فلسطین کمک شود، تا قبل 
از ایشان چنین اتفاقی نیفتاده بود و در اقدام آخر نیز، 
روز جهانی قدس را مطرح کردند و توجه امت اسالمی 
را به سمت مسئله فلسطین کشانیدند و در ادامه این 
مسیر، مقام معظم رهبری هم توجه ویژه ای به مسئله 
فلسطین داشــتند و پس از اقدامات اخیر ترامپ، در 
دیدارشــان با محبان اهل بیت، این مسئله را مطرح 
کردند که اسرائیل مشــکل اول جهان اسالم است. 
جمهوری اسالمی ایران، سال ها نسبت به این مسئله 
نگاه انتقــادی دارد. راهپیمایی روز قدس، هرســال 
باشکوه تر از سال قبل برگزار می شود، روز ۲9 دی ماه، 
که ســالروز پیروزی مردم غزه در رژیم صهیونیستی 
اســت، از همین جهت اهمیت دارد و آن طور که روز 
قدس شناخته شــده و مطرح است، روز غزه نیست و 
باید تبلیغات بیشتری انجام شود، اما من به طور کلی 
نسبت به نگاه مناسبتی انتقاد دارم. مسئله فلسطین 
نباید مختص روز قدس و یا روز غزه باشد، باید تبدیل 
به فرهنگ شود، فرهنگ مبارزه با رژیم غاصب و هر 
گروهی که چنین رویه ای در پیــش می گیرد، نگاه 

مناسبتی از اهمیت مسئله کم می کند.

اگر بخواهيم به آن جنگ 22 روزه دوباره 
نگاهی بياندازيم و نتيجه اش را بررسی كنيم، فكر 
می كنيد، آن شكست موقعيت رژيم صهيونيستی 
را در منطقه به طور كلی تضعيف كرد؟ و يا يك ضعف 

و شكست موقتی بوده است؟ تحليلتان چيست؟
اهمیت کار مــردم غزه، زمانی معلوم می شــود، که 
مقایســه کنیم، غزه به لحاظ موقعیــت جغرافیایی، 
مســاحت، تعداد جمعیت و امکانات محدودش، در 
برابر رژیم صهیونیستی 
قــرار گرفته اســت که 
تشکیالت عظیم رسانه ای، 
نظامی و پایگاه سیاسی اش نزد 
ابرقدرت هایی چون انگلســتان 
و آمریکا، بر کسی پوشیده نیست. 
محاصره هوایی و دریایی مردم غزه، 
که متأســفانه با همکاری و ســکوت 
بعضی از کشورهای عربی همراه بود، 
شــرایط مقاومت را برای فلسطینیان 
ســاکن غزه بسیار دشــوار کرده بود و 
مردم برای مبارزه تونل هایی زیرزمینی 
حفر کرده بودند، تا بتوانند اسلحه های 
دست ســاز و مواد غذایی و حتی وسایل 
دارو درمان را جا به جا کنند. بسیار اتفاق 
می افتاد که نیروهای مردمی در این تونل ها 
جان خود را از دست بدهند، اما با ممارست 
و تالش های پی درپــی و با نیروی ایمان، 
شــاهد بودیم که رژیم صهیونیســتی 
اسیر مقاومت مردم غزه شد و در یک 
باتالق غیرقابل تصــور گیر افتادند و 
مجبور به عقب نشــینی شدند. این 
مســئله برای رژیم صهیونیستی 
بار روانی زیادی داشــت، قطعاً 
پیروزی مردم غــزه در چنین 
نبرد نابرابری، آن قدر به رژیم 
صهیونیستی ضربه زد، که 
تا امروز جرئت نکرده اند، 
آتش بس غزه را نقض 
کنند و ایــن پیروزی 
پایــدار و باثبات بود. 
حاال هم که ترامپ آن 

فرمان جنجالی را امضا کرده و دســتور به اجرا داده 
است، مردم غزه به صورت کامل مستقل در اعتراض به 
رژیم صهیونیستی و آمریکا، به خیابان ها ریخته اند و 
از انتفاضه سومی که در حال شکل گرفتن است، اعالم 

حمایت می کنند.

به اقــدام جنجالی ترامپ اشــاره 
كرديد، اتفــاق عجيبی كه بعــد از تصميم 
ترامپ روی داده، همگرايــی و اتحاد جامعه 
جهانی در برابر مخالفت با اين تصميم است. 
عالوه بر مخالفت كشــورهای عضو اتحاديه 
اروپا، ما شــاهد اعتراض برخی از كشورهای 
عربی همچون عربســتان و قطر هم هستيم، 
درحالی كه همين كشورهای عربی، در ماجرای 

غزه كاماًل سكوت كرده بودند.
بله دقیقــاً! این اجماعی که در برابــر تصمیم ترامپ 
صورت گرفته است، کاماًل بی سابقه بوده، هم در جهان 
اســالم، هم در جهان عرب و هم در میان کشورهای 
آزادی خواه آمریکای التین، به چنین اقدامی اعتراض 
شده است. چون ترامپ با این کار، روند حقوقی مسئله 
فلسطین را کاماًل زیر پا گذاشته و سال ها مذاکره برای 
صلح را زیر سؤال برده اســت. از دهه 8۰ میالدی که 
مذاکرات شروع شده و اجالس های زنجیره ای درباره 
مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی برپاشده است، 
همه تالش هــا و معاهدات بین المللــی و حقوقی در 
جهت رســیدن به راه حل بوده و کنوانسیون 4 ژنو، 
نیز، که تشکیل شده است، قدس را شهری اشغال شده 
دانســته که نباید هیچ تغییری در آن انجام شــود و 
بارها در رابطه با بازگشت آوارگان فلسطینی و توقف 
شهرک سازی صهیونیست ها در قدس، قطعنامه های 
توجیهی، صادر شــده اســت. اما این تصمیم، تمام 
برنامه هایی که در چهارچوب بین المللی برای رسیدن 
به صلح و راه حل مسئله پیش می رفته است، را مختل 
کرده است و طبیعی اســت که وقتی ترامپ به همه 
مذاکرات تیر خالص می زنــد، راهی جز مبارزه باقی 
نمی ماند. مســئله تنها انتقال یک سفارت از تل آویو 
به قدس نیست، بلکه آغاز یهودی سازی بیت المقدس 
اســت و دیگر فلســطینیان در کرانه باختری جایی 
نخواهند داشت و مسئله آوارگی، مضاعف می شود و 
طرح دو دولت که توسط شورای امنیت، مطرح شده 
بود، تبدیل به ایجاد یک دولت خواهد شــد و آن هم 
رژیم صهیونیستی است. این یک تصمیم هیجانی، آنی 
و زودگذر نبوده، سال ها اسرائیل و انگلستان و آمریکا 
مقدمات چنین کاری را فراهم کرده اند و حاال در دوره 
ترامپ به بهره برداری رسیده اســت، اما با همه این 
اوصاف، به نظرم آمریکا مرتکب یک اشتباه راهبردی 
و خطای محاسباتی شده است، نتیجه این کار، خیز 
بلند جهان اسالم، کشورهای عربی و حتی اروپایی ها 
در قبال مســئله فلســطین و بیت المقدس است. و 
فلسطینینان در طول هفت دهه مبارزه خود تابه حال 

شاهد چنین خیز بلندی نبوده اند.
بيت المقدس، برای سه دين بزرگ اسالم، 

مســيحيت و پيروان آيين يهود، مقدس شمرده 
می شود، به نظرتان تصميم ترامپ می تواند پيروان 
اديان مختلف را برای دفاع از قدس، متحد كند و 

نوعی هم انديشی بين آن ها به وجود بياورد؟
این یک سؤال کلیدی و مهم است. تالش های رژیم 
صهیونیســتی و آمریکا همیشــه در جهت تضعیف 
موقعیت جمهوری اســالمی ایران و همچنین ضربه 
زدن به اسالم و مسلمانان بوده است، این تالش ها در 
سال های اخیر، با روی کار آوردن گروه های تکفیری 
ازجمله داعش، اسالم هراســی و شیعه هراسی را در 
جهان، مخصوصاً در کشورهای اروپایی و آمریکایی، 
بیشــتر کرده اســت. اما ســرزمین بیت المقدس، 
برای همه ادیان محترم اســت. بیت المقدس، محل 
تولد حضرت عیســی بوده و مســجداالقصی، اولین 
قبله مسلمانان و ســومین حرم مقدس آن ها بعد از 
مسجدالحرام و مسجدالنبی اســت. پیروان راستین 
آیین یهود هم با اشغالگری رژیم صهیونیستی مخالف 
هستند. مسئله فلسطین اآلن یک فرصت تاریخی را 
ایجاد کرده اســت، تا پیروان ادیان و اندیشمندان و 
بزرگانشــان، با یکدیگر هم اندیشی کنند و تفاوت ها 
کمرنگ شــود و به دنبال راه حل مشــترک باشند، 
مفاهیمی همچون صلح طلبی، مبارزه با ظلم و احترام 
به حقوق اولیه انسان ها در میان همه ادیان مشترک 
است، با این اصول مشترک می توان گفت وگو کرد و به 

نتیجه امیدوار بود.

جمهوری اسالمی ايران چطور می تواند 
از اين فرصت استفاده كند، تا كشورهای منطقه را 
در رابطه با هدف دفاع از قدس، با خود همسو كند؟ 

و اساساً وظيفه اش چيست؟
ما بر حمایت همه جانبه از قدس و مســئله فلسطین 
تأکید کرده ایم و تا اینجــا هم اقدامات رئیس جمهور 
در اجالس ترکیه و همچنین تمــاس تلفنی با رهبر 
سیاســی حزب حماس، نشــان از همین حمایت ها 
دارد. تماس حاج قاسم سلیمانی با گروه های جهادی 
فلسطین هم حائز اهمیت اســت. اما حمایت ها باید 
جنبه مردمی هم پیدا کند، اندیشمندان و روشنفکران 
و صاحب نظران توجه افکار عمومی را به اهمیت این 
مسئله جلب کنند. آمریکا با این اقدام دیگر نمی تواند 
ژســت بی طرفانه به خود بگیرد. البتــه نباید نقش 
کشــورهای عربی را در رســیدن به چنین وضعیتی 
نادیده بگیریم. واکنــش منفعالنه که بوی حمایت از 
اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیســتی می داد و حتی 
اظهار دوستی کردن با رژیم صهیونیستی و حمایت 
از منافع آمریکا و اســرائیل در منطقه، زمینه را برای 
اقدامات اخیر رژیــم صهیونیســتی و دولت آمریکا 
هموارتر کرد، بااین حال همان طور که رئیس جمهور 
اشاره کرده است، جمهوری اســالمی ایران، حاضر 
اســت، برای تغییر این تصمیم جنجــال برانگیز و 
دفاع از ملت فلسطین، با هر کشوری در منطقه، آرد 

مذاکره شود.
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شكوفه هاي زندگي؛ 
شكوفه هاي زيتون
وقتی نام فلسطين و ساكنان فلسطينی می آيد منظور از آن اشاره به دو بخش جغرافيايی است كه به خاطر تعدی رژيم اشغالگر قدس از هم كاماًل جدا شده اند. 
يكی از اين مناطق غزه و مناطق باختری است كه زير نظر خود فلسطينی ها اداره می شود كه البته با اراضي اشغالی از هم جدا شده اند. ديگر فلسطينی ها هم ساكن 
اراضی 1948 هستند جايی بين مناطقی كه اسرائيلی ها غصب كرده اند و البته تحت كنترل آنها به سر می برند. مباحثی كه درباره سبك زندگی طبيعی مردم 
فلسطين مطرح می شود، مربوط به دو منطقه نوار غزه و كرانه باختری می شود؛ چرا كه مردم در اين مناطق از آزادی بيشتری برای زندگی به سبك و سياقی كه به 
آن اعتقاد دارند، برخوردار هستند و می توان اصالت يك زندگی فلسطينی را در آن مشاهده كرد. جدا از مبارزاتي كه بين فلسطينيان و نيروهاي اشغالگر قدس 

وجود دارد، روح زندگي نيز بين ساكنان واقعي فلسطين، جريان دارد. با ما به اين گزارش بياييد تا روح يك زندگي فلسطيني را به شما معرفي كنيم. 

غزه اي ها چگونه کار کرده و زندگي شان را مي گذرانند؟
زندگي مدار سرب و چكمه

فلسطینی های ساکن در کرانه باختری و نوار غزه به 
خاطر شرایطی شبیه به شرایط حاکم در زمان جنگ، 
طبیعی است که از لحاظ معیشتی دچار مشکل باشند. 
با توجه به اینکه آنها آزادی کامل ندارند و منابع کسب 
درآمد هم محدود و کم اســت، از ایــن رو زندگی به 
نسبت دیگر کشــور ها کمی سخت تر اســت.  نوع و 
جنس کار مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری 
زیاد با هم تفاوت ندارند و متأســفانه در هر دو بخش 
شرایط بیکاری حاکم اســت. در شهر صنعت خاصی 
وجود ندارد تا مردم شهر به صنعت گری در آن حرفه 
معروف باشند. چرا که رشــد صنعت نیازمند شرایط 

پایدار است که این شــرایط، از مردم فلسطین سلب 
شده است. بیشتر مردم در کارهایی که توسط دفا تر و 
نمایندگی های سازمان ملل در این کشور درخواست 
داده می شود، مشغول هستند. البته شغل های دولتی 
هم سهم عمده مشاغل فلسطینی ها را تشکیل می دهد. 
می توان سطح زندگی مردم فلسطین را متوسط رو به 
پایین تخمین زد. تعداد افرادی کــه در این مناطق 
دارای درآمد ثابت هستند، بســیار کم است و گاهی 
دیده می شود بعضی از افراد برای اینکه بتوانند زندگی 
خود را بچرخانند، مجبور به کار در ۲ یا 3 جا هستند. 
زندگی در فلسطین با سختی های دیگری نیز همراه 

است؛ مثاًل قطع شــدن  گاه به گاه برق به خاطر اینکه 
تولید برق در فلسطین از میزان مصرفی کمتر است.  
6۰ درصد از جمعیت نوار غزه اکنون در زیر خط فقر 
زندگی می کنند. صنایع نوار غزه اغلب از تجارت های 
خانوادگی که به تولید منســوجات، صابون، حکاکی 
بر چوب درخت زیتون، و ســوغاتی صــدف مروارید 
می پردازد، تشکیل شده است. مهم ترین محصوالت 
کشــاورزی نوار غزه عبارتنــد از زیتــون، مرکبات، 
سبزیجات، گوشت و لبنیات. صادرات اصلی عبارتند 
از مرکبات و گل، در حالی کــه واردات اصلی را غذا، 
کاالهای مصرفی، و مواد ساختمانی تشکیل می دهد. 

بیشتر رسانه ها، تصویر مردم غزه را در هنگام مقاومت 
و مبارزه نشان مي دهند  که به خاطر موقعیت خاص 
آن هاست؛ اما زندگي فلسطیني، روي دیگري هم دارد
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غزه اي ها چطور ازدواج کرده و به خانه بخت مي روند؟
جهيزيه با داماد است

غزه اي ها، چگونه درس مي خوانند؟
دانشگاه هاي آنالين در فلسطين

در فلسطین با توجه به سطح درآمد های پایین، جوانان 
و خانواده ها بــا مســئله ازدواج اقتصادی تر برخورد 
می کنند. سن متوســط ازدواج در فلسطین ۲۵ سال 
است و مهریه در دو نوبت به نام مهریه مقدم و مهریه 
مؤخر داده می شود که البته مقدار آن با توجه به شرایط 
موجود زیاد نیست. مثاًل اولین مهریه که قبل از عقد 
داده می شود و به خرید لباس و مقدمات ازدواج تعلق 
دارد، حدود ۲هزار دالر اســت. مهریه دوم که    همان 
مهریه ما ایرانی ها محسوب می شود، حدود ۵ هزار دالر 
می شود. یکی از جالب ترین رسومات ازدواج در فرهنگ 
فلسطینی ها این است که خرید وسایل منزل هم که 

ما به آن جهیزیه می گوییم، نیز به عهده داماد است.
در رسوم قدیمی فلسطینی ها تهیه خانه هم به عهده 
پســر بوده، اما به این گونه که پدر که خانه ای داشته 
چون زمین متعلق به خودش بوده برای پسرش خانه ای 
روی خانه خود )یعنی    همان طبقه دوم( می ساخته تا 
پسر به همراه همسرش آنجا زندگی کند. اگر امکان این 
هم نبود، آنها با هم در یک خانه زندگی می کرده اند. در 
سال های اخیر مجوز این کار دیگر داده نمی شود و تازه 

عروس و داماد ها مجبورند خانه ای دیگر تهیه کنند. 
رســوم مخصوص به ازدواج در فلســطین تنها به دو 
مراسم ختم می شــود که یکی مراسم خواستگاری و    

همان »بله و برون« خودمان اســت که از دو جلســه 
تشکیل شده است: یک جلسه که خانواده پسر به منزل 
دختر می روند و مراسم »بله و برون« که خانواده دختر 
به خانه پســر می روند تا جواب بله را بدهند. مراسم 
دیگر هم    همان مراسم اصلی است. البته ناگفته نماند 
که آشنایی دختران و پسران فلسطینی با یکدیگر به 
منظور ازدواج هم، تغییر و تحوالتی شــبیه به ایران 
داشته است. در شیوه سنتی مادران برای پسرانشان 
به خواستگاری می رفتند؛ اما امروزه پسر ها دخترانی 
که مد نظر دارند را به مادرانشــان نشــان می دهند و 

معرفی می کنند. 

همه، دوست دارند که درس شان را ادامه بدهند و اساساً 
در زندگي روزمــره، درس خوانــدن و ادامه تحصیل، 
جزو رفتارهایي است که داخل ســبک زندگي بیشتر 
آدم ها قــرار مي گیرد. ادامه تحصیالت در دانشــگاه ها 
یک پیش فرض بدیهی برای تمام محصالن فلسطینی 
است مگر اینکه شــرایط خاصی پیش بیاید که نتوانند 
ادامه تحصیل دهند. نســبت حضور دختران به پسران 
در دانشــگاه هاي فلســطین نســبت 4۰ به 6۰ است. 
اکثر اســاتید و مدرســان دانشــگاه های فلسطینی از 
خود فلســطینی ها و البته بعضي هم مصری هستند. 
دانشگاه های فلسطینی رشــته های متنوع بسیاری را 
پوشش می دهند که متناسب با نیاز های روز کشورشان 
رشــته های جدید را به دیگر رشته های دانشگاه اضافه 

می کننــد. جالب اســت بدانید که در فلســطین هم 
رشــته های مهندسی و پزشکی بیشــترین خواهان را 
دارند.  دانشگاه های فلسطین تا مقطع تحصیلی لیسانس 
و فوق لیسانس را پوشش می دهند. مقطع دکترا را هم 
تنها بعضی از دانشــگاه ها ارائه می دهند؛ از این رو برای 
کسب مدارک باال تر نیاز است که دانشجویان فلسطینی 
به دانشگاه های سایر کشور های دنیا بروند، اما این اتفاق 
برای دانشــجویانی که حتی توانایی و اســتعدادهای 
خودشان را ثابت کرده اند به ســختی رخ می دهد چرا 
که گرفتن ویزا برای فلســطینی ها کاری بسیار سخت 
است؛ به خصوص برای کشور های اروپایی و آمریکایی، 
از این رو کشور اردن، امارات و مصر از جمله کشور هایی 
هستند که بیشترین تعداد محصالن فلسطینی را جذب 

می کنند. 
در نوار غــزه چند دانشــگاه خــوب وجــود دارد که 
معروف ترین آنها جامعة األزهر اســت که توسط یاسر 
عرفات افتتاح شــده بود. این دانشــگاه از بزرگ ترین 
دانشگاه های فلسطین اســت که رشته های بسیاری را 
پوشش می دهد. جامعه االسالمیه، االقصی و فلسطین 
هم نام های دیگر دانشــگاه های معروف غزه هستند. از 
سال ۲۰۰۵ به بعد یک ســری دانشگاه های آنالین هم 
راه اندازی شــدند که با توجه به شرایط مردم فلسطین 
بهترین راه حل برای کمک به ادامه تحصیل دانشجویان 
فلسطینی محســوب می شد. جالب اســت بدانید که 
دانشگاه های غزه یکی از اصلی ترین مراکز فعالیت های 
ضد استعماری و ضد صهیونیستی محسوب می شوند. 
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سفرهاي سخت؛ سفرهاي فلسطیني
عشق در محاصره

غزه اي ها، چه رسانه ها و تفریحاتي دارند؟
تفريحات سرزمين اشغال شده

 دو منطقه کرانه باختری و نوار غزه با اراضی اشــغالی 
تحت کنترل اشــغالگران صهیونیســتی از هم جدا 
شده اند؛ از این رو مردم برای تردد در این دو منطقه با 

سختی و مشکالت بسیاری رو به رو هستند. 
سفر به خارج از فلسطین در نوار غزه تنها از دو مسیر 
ممکن است؛ یکی از این مسیر ها، مسیر دریا به خاطر 
هم جواری غزه با دریای مدیترانه است و دیگری، مرز 
مصر است که فلسطینی ها برای ســفر به دیگر نقاط 
جهان نیازمند گذر از این مرز هســتند. مسیر دریا به 
وسیله رژیم اشغالگر فلسطین بسته است. فلسطینی ها 
برای سفر از مسیر دوم هم نیازمند کسب اجازه از مصر 

هستند که البته کاری بسیار دشوار است. 

فلســطینی ها برای ســفر از کرانه باختری به دیگر 
نقاط جهان هم باز نیازمند عبور از مرز اردن به دلیل 
همسایگی فلســطین باختری با این کشور هستند. 
یعنی آنها اول باید وارد کشور اردن شوند و بعد، از آنجا 

می توانند به دیگر نقاط جهان سفر کنند. 
برای ورود خارجی ها به فلسطین هیچ بهانه ای وجود 
ندارد، مگر اینکه کارشان به آن ســمت بیفتد. مثل 
مأموریت یا دعوت از سمت سازمان ملل برای نظارت، 
کمک یــا پیگیری مباحث ضد جنگ در فلســطین. 
تازه نظارت ها از مناطق آســیب دیده فلســطینی با 
اســکورت کامل نیرو های امنیتی و تجهیزات کامل 

انجام می پذیرد. 

خبرنگاران، مستند سازان و اکیپ های آزادی بخش 
نیز برای فعالیت در فلســطین برای ورود با سختی 
و مشــکالت زیادی همراه هســتند. از این رو اکثر 
شــبکه های خبری یا خبرگزاری هــا از مردم خود 
فلســطین برای انعکاس اخبار فلســطین استفاده 
می کنند. نمونه این سخت گیری های ورود و خروج 
خارجی هــا را می توان در واقعه کشــتی مرمر به یاد 
آورد؛ کشــتی اي که برای شکســتن حصــر غزه به 
ســمت فلســطین حرکت کرد اما مورد حمله رژیم 
صهیونیستی قرار گرفت که البته برد رسانه اي فراواني 
هم پیدا کــرد تا چهره صهیونیســت ها، بیشــتر به 

جهانیان بشناساند. 

در فلســطین نه ماهواره ای وجود دارد نــه ارتباط با 
شبکه های خبری دنیا، از این رو ارتباط مردم با خارج 
از فلسطین از طریق اینترنت صورت می گیرد و ارتباط 
مردم دنیا هم با فلسطینی ها از همین طریق. سایت های 
فلسطینی بسیاری وجود دارد که متعلق به گروه های 
مختلف فلســطینی هســتند که از طریق آن اخبار 
فلسطین را منتشر می کنند. رســانه ها و شبکه های 
خبری دنیا هم از اطالعات این ســایت ها اســتفاده 
می کنند.  فلسطین تنها 4 شبکه تلویزیونی دارد که با 
وجود محدودیت های بسیار، تولید برنامه های همین 4 
شبکه هم به سختی امکان پذیر است؛ شبکه االقسی، 
القدس، فلسطین و فلســطین الیوم نام این شبکه ها 

هستند.  در فلسطین فیلم و سریال هم تولید می شود 
که به خاطر محدودیت های موجود، در ساختارشــان 
ضعف هایی وجــود دارد. بعضی از تولیــدات فیلم و 
سریالی در فلسطین با مشارکت فیلم و سریال سازان و 
البته بازیگران لبنانی، مصری و سوری صورت می گیرد 
که موضوعات آنها هم اکثراً به مشــکالت و ســبک 
زندگی خود فلسطینی ها و دغدغه هایشان باز می گردد 
که چون به صورت محلی و برای خود فلســطینی ها 
ساخته می شوند این امر طبیعی است. مستند سازی 
هم از دیگر برنامه های پر طرفدار در فلســطین است؛ 
البته برنامه های طنز هم در شــبکه های فلسطینی از 
طرفداران بســیاری برخوردار اســت.  فیلم سازی در 

فلسطین چندان حرفه ای نیست، اما فیلم هایی بوده اند 
که در جشنواره هایی مثل جشنواره های فیلم در کشور 
مصر یا جشــنواره فیلم فجر در ایران شرکت کرده اند.  
یکی از خصوصیات نوار غزه ساحلی بودن این منطقه 
است که همین ویژگی، به ایجاد فضای تفریحی برای 
مردم فلسطین کمک بســیاری کرده است. رفتن به 
کافه تریا های کنار ســاحل و پرداختــن به بازی های 
آبی، از عمده ترین تفریحات مردم فلســطین به شمار 
می آید.  رفتن به اردو های دسته جمعی نیز یکی دیگر 
از تفریحات کودکان فلســطینی اســت؛ آنها از طرف 
مدرسه به اردوگاه هایی که در کوه ها تدارک دیده شده، 

می روند و در کنار هم به تفریح می پردازند. 
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ماجراي ام نضال فرحات، شیرین فلسطیني

مـادر فلسطيـن
ام نضال فرحات، این زن انقالبی فلسطین به معنی 
واقعی کلمه یک شــیرین بود. زنی که سال های 
متمادی به جهاد و مبارزه پرداخت و پرچم آزادی 
فلسطین را بر دوش کشید و در بیداری نسل جدید 
با جدیت مشارکت جست و زنان بزرگوار فلسطینی 
را ترغیب کرد تا راه رهایی فلســطین را با همت 
خویش استمرار بخشــند. وی سه تن از فرزندان 
خود را در راه خدا تقدیم کرد و منزلش چهار بار 
مورد هجوم اشــغالگران قرار گرفت و بمباران و 
گلوله باران شد و در سال 1993 شهید عماد عقل 
را در خانه خود پنــاه داد و خالصانه به حمایت از 

مقاومت فلسطینیان پرداخت.
رســانه های خبری جهان و دنیای عرب هنگامی 
که ام نضال فرحات در سال ۲۰۰۲ در نوار ویدئویی 
ظاهر شد، بسیار شگفت زده شدند. وی در این نوار 
اسلحه ای را در دست داشت و با فرزند شهیدش 
محمد که آماده حرکت برای عملیات شــهادت 
طلبانه در شــهرک »عتصمونا« در سال ۲۰۰۲ 
می شــد، وداع می کرد. محمد فرحــات در این 
عملیات توانست تعدادی از سربازان صهیونیست 
را به هالکت برســاند و عده ای را نیز زخمی کند. 
سال ۲۰۰3 نیروهای اشغالگر فرزندش بکر نضال 
را ترور کردند و به شــهادت رساندند. بکر یکی از 
فرماندهان عملیاتی و میدانی گردان های قســام 
و یکی از طراحان اولیه موشک های مقاومت بود. 
سال ۲۰۰۵ نیروهای اشغالگر فرزند سومش یعنی 
شهید رواد را با شــلیک موشک به خودرویش در 
شهر غزه ترور کردند و به شــهادت رساندند. در 
همین سال صهیونیست ها فرزندش وسام را پس 
از گذراندن 11 سال اسارت و سپری شدن دوران 

محکومیتش آزاد کردند.  ام نضال هنگامی که خبر 
شهادت هر یک از فرزندانش را می شنید، خدای 
متعال را شکر می کرد و دیگران به ادامه راه جهاد و 

شهادت فرا می خواند.
ام نضال در سال 1993 شهید عماد عقل، فرمانده 
قهرمان گردان های قسام را که مهم ترین فرد تحت 
تعقیب اشغالگران به شمار می رفت، در خانه خود 
پناه داد. این کار برای وی چندان آسان نبود ولی 
این شیرزن فلسطینی با فداکاری خود از مقاومت 
فلسطینیان حمایت کرد و در این راه از هیچ چیز 
دریغ نورزید. همین که فرزندش وســام در مورد 
افراد تحت تعقیب صهیونیست ها و زندگی دشوار 
آنان و در مورد عماد عقل فرمانده قســامی با وی 
سخن گفت،  ام نضال با پناه دادن به وی و چندین 
تن دیگر موافقت کرد و تصمیــم گرفت با فراهم 
آوردن مکان امنی برای آنان به کمکشان بشتابد و 
در راستای عمل به وظیفه خود و حمایت از مردم 
به آنان پناه دهند. سپس شــهید عماد عقل در 
سال 1993 به منزل  ام نضال فرحات آمد. عماد 
عقل در آن زمان تحت تعقیب بود. وی پس از یک 
ســال اقامت در الخلیل به غزه بازگشت و در غزه 
جز خانه ام نضال پناهــگاه امنی برای خود نیافت 
و به خانه وی آمد.  ام نضال به عماد عقل پیشنهاد 
کرد که در خانه وی پناهگاهی برای خود بســازد 
و مدتی نزد آنان بماند. عمــاد با این ایده موافقت 
کرد و با کندن زیر زمین، اتاقی را ساخت تا افراد 
تحت تعقیب را به دور از چشمان نیروهای ارتش 
»اسراییل« در خود جای دهد. در آن زمان چنین 
کاری بسیار دشوار بود و دشمن و جاسوس هایش 
در همه جا حضور داشــتند و در همه محله ها و 

خیابان ها به دنبال فرمانده قســامی عماد عقل 
بودند. عماد عقل ترس و وحشت زیادی را در میان 
صهیونیست ها ایجاد کرده بود و کار مقاومت در آن 
زمان بسیار دقیق و سری بود. این اتاق با استفاده 
از بتون ساخته شد و عماد عقل خود بر کار ساخت 
آن نظارت و اشراف داشــت. وی چندین بار برای 
پیگیری ساخت و آماده سازی این مکان به خانه ام 
نضال می آمد. بعد از ساخت این اتاق و آماده شدن 
آن شهید عماد عقل چندین روز در آنجا ماند و این 
اتاق به محل برنامه ریزی وی برای عملیات علیه 
صهیونیست ها تبدیل شد. وی از این اتاق خارج 
می شد و عملیات خود را انجام می داد و سپس به 
آن باز می گشت. به خاطر استتار و گمراه ساختن 
دشــمن باالی آن اتاقکی به شکل حمام درست 
کردند. وی به طور مداوم در این پناهگاه نمی ماند 
ولی هنگامی که سربازان اسراییلی به صورت انبوه 
وارد نوار غزه می شدند، به آنجا می آمد و در آنجا 
می ماند تا اوضاع آرام شود و سپس دوباره دست به 
عملیات نظامی علیه صهیونیست ها می زد. عماد 
و مجموعه ای از افراد تحت تعقیب به این پناهگاه 
می آمدند و در آنجا زندگی می کردند. گروه شهید 
عماد عقل یکی از فعال تریــن تیم های مقاومت 
نظامی در غزه در آن زمان بود و این گروه به فضل 
الهی توانست عملیات زیادی را علیه صهیونیست 
به انجام رساند. پس از چند روز نیروهای اشغالگر 
از طریق یکی از مزدوران خود توانســتند محل 
اختفای عماد عقل را پیدا کنند. اشــغالگران این 
محل را محاصره کردند و با شهید عماد عقل درگیر 
شدند تا اینکه وی روز چهارشنبه 1993/11/۲4 

به شهادت رسید.
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زمین زیتون های مقدس سر
فلسطین، سرزمین خاصی است؛ با هم 10 مكان خاص این كشور را مرور می كنیم تا بیشتر به خاص بودن آن پی ببرید

خاورمیانه درست در این نقطه به اوج می رسد. سرزمینی كه نماد مقاومت و دادخواهی علیه ظالمان 
زمانه است. اینجا هیچ كس بی تفاوت نیست. همه خوب یادشان مانده كه زمین زیر پایشان متعلق 
معراج  محل  مسجد،  دورترین  و  مقدس ترین  ماند.  خواهد  آن ها  به  متعلق  ابد  تا  و  آنهاست  به 
و  همه  توحیدی،  دین   3 برای  مقدس  مكان  و  الهی  پیامبران  میعاد  و  زادگاه  نبی اسالم)ص(، 
همه در این جغرافیا جمع شده اند. فلسطین واژه ای نیست كه از كنارش بی توجه بگذریم. چشم 
این گزارش  الهی تحقق می یابد و حق به حقدار خواهد رسید. در  روزی كه وعده  به  دوخته ایم 
شرحی بر مكان هـــای پررمز فلسطین را آورده ایم تا با این كشور و جاذبه هــای آن بیشتر آشنا شویم.  

الصخره«  »قبه  مسجد  مسجداالقصی،  از  پس 
منطقه  در  مسجد  مقدس ترین  و  مهم ترین 
بیت المقدس به شمار می رود. مسجد قبه الصخره 
هنر  نمونه های  زیبا ترین  و  قدیمی ترین  از  یكی 
علت  است.  اسالمی  تمدن  در  ارزشمند  معماری 
داخل  در  سنگی  وجود  به  مسجد  این  نامگذاری 
دین   3 پیروان  احترام  مورد  كه  می گردد  بر  آن 
روایت ها  در  است.  یهودیت  و  مسیحیت  اسالم، 
آمده كه پیامبر اكرم)ص( از روی این صخره سوار بر 
براق شد و به معراج رفت. گنبد طالیی درست روی 
محل صخره قرار گرفته است. برپایی نماز جماعت 
مسجد  این  بیرونی  صحن  در  فلسطینی ها 
صهیونیست ها  امنیتی  شدید  تدابیر  با  همیشه 
روز عید سعید  این مسجد در  همراه بوده است. 
خواهد  نمازگزاری  مسلمان های  میزبان  نیز  فطر 

بود كه ندای آزادی سر می دهند. 

اقوام  میان  درگیری  یوسف نبی)ع(  مرگ  از  پس 
طایفه ای  هر  گرفت.  صورت  مختلف  طوایف  و 
آنها  دیار  و  شهر  در  یوسف  پیكر  تا  می خواست 
دوران  همچون  او  مزار  تا  شود  سپرده  خاک  به 
در  باشد.  روزی  افزایش  و  بركت  مایه  زندگی اش 
را  یوسف نبی)ع(  پیكر  كه  شد  این  بر  رأی    نهایت 
روی  از  كه  آبی  تا  كنند  دفن  نیل  رودخانه  زیر  در 
برساند.  خیر  همه  به  و  شده  متبرک  می گذرد،  آن 
از  داشت  قصد  موسی)ع(  كه  هنگامی  بعد ها 
عمل  یوسف نبی)ع(  وصیت  به  شود  خارج  مصر 
كرد و پیكر او را از آن مدفن خارج ساخت تا به سمت 
شام ببرد و در كنار پدرانش به خاک بسپارد. مقبره 
نام  به  محلی  در  اكنون  هم  یوسف)ع(  حضرت 

خلیل در شهر نابلس واقع شده است. 

»عمروالعالء« پسر عبدالمناف معروف به هاشم 
بزرگ  او  بود.  مكه  شهر  و  قریش  قبیله  بزرگان  از 
خاندان بنی هاشم به شمار می رفت. »هاشم ابن 
عبدالمناف« نخستین كسی است كه مسافرت های 
تابستانی و زمستانی قریش را به مناطق مختلف 
معمول ساخت. او زمستان ها به یمن و حبشه و 
تابستان ها به سمت غزه و شام رهسپار می شد. 
دادند.  سید  یا  عرب  سرور  لقب  او  به  مكه  مردم 
لقبی كه بعد ها در فرزندان او باقی ماند. هاشم 
در یكی از سفر هایش در غزه فلسطین درگذشت 
و بارگاه او با نام مسجد »السیدهاشم« در منطقه 

قدیمی درج واقع شده است. 

غزه        |           تاوان حمايت        |            نوار غزه، طي سال هاي اخیر، نماد مقاومت نیروها و مردم فلسطین 
و نیز، نشانه اي از مظلومیت آن ها شده و بوده است. نوار غزه، ناحیه اي است به شكل نوار كه چسبیده است به 
دریاي مدیترانه. از جنوب، یازده كیلومتر با مصر و از شمال و شرق هم، 51 كیلومتر با رژیم اشغالگر قدس مرز 

مشترك دارد. بزرگترین شهر نوار غره، شهري به نام غزه است. 

مزرعه ای  حبرون  منطقه  در  ابراهیم)ع(  حضرت 
داشت. هنگامی كه همسرش »ساره« از دنیا رفت 
حضرت  سپرد.  خاک  به  مزرعه  از  گوشه ای  در  را  او 
ابراهیم)ع( نیز در همین محل مدفون شده است. 
این منطقه هم اكنون در شهر »الخلیل« در ۳۷ 
كیلومتری جنوب غربی بیت المقدس واقع شده 
است. در برخی روایت ها مقبره آن حضرت در شام 
  به خاطر اسم عام و شهرت 

ً
ذكر شده كه احتماال

تمام آن مناطق به شام اینگونه آورده شده است. 
سوره های  از  بسیاری  در  ابراهیم)ع(  حضرت  نام 
به  خداوند  با  همكالمی  سبب  به  و  آمده  قرآن 

»خلیل هللا« معروف بوده است.

مسجداالقصی به معنای دور ترین مسجد، نخستین قبله مسلمانان و محل عروج پیامبر اكرم)ص( به عرش الهی 
است. درباره علت نامگذاری این مسجد گفته می شود كه به دالیل دوری از مكه به چنین نامی خوانده شده 
است. حریم مسجد در برگیرنده صخره مباركه ای است كه پیامبر گرامی اسالم)ص( از فراز آن به سماوات عروج 

كردند و گنبدی بر باالی آن بنا شده است. شرح معراج رسول خدا در ابتدای سوره اسراء آمده است.

قبله مسلمین        |           مسلمانان تا سال یكم هجری نمازشان را به سوی این مسجد اقامه می كردند. 
اما به دستور الهی قبله به سمت كعبه تغییر یافت.

حضرت داوود نبی)ع(، بنیان گذار مسجداالقصی        |           در بعضی روایت ها آمده كه این 
مسجد به دست حضرت آدم)ع( بنا شده و در روایت های دیگری حضرت داوود نبی)ع( بنیانگذار آن معرفی 
شده است. پس از داوود)ع(، حضرت سلیمان نبی)ع( كار مرمت و بازسازی آن را تكمیل كرد. در تاریخ آمده كه 
مسجداالقصی پس از بنا توسط »بخت النصر« مورد هجوم واقع و بخش هایی از آن ویران شد. همچنین در زمان 
عباسیان نیز این مكان مقدس بر اثر زلزله آسیب جدی دید. اما در هر دوره مورد مرمت و بازسازی مجدد قرار گرفت. 

حرم قدس        |           كل مساحت مسجداالقصی كه دربرگیرنده گلدسته ها، رواق ها، مدارس علوم دینی، 
  گنبد ها، سقاخانه ها، ایوان ها و محراب ها بوده، برای مسلمانان مبارک است. این تسمیه از عهد پیامبر)ص( تا 

دوره »مملوكیان« معمول بود و از این زمان حرم شریف لقب گرفت كه به حرم قدس نیز معروف شده است. 

مرکز تدریس علوم دينی        |           این مسجد كه در بخش شرقی شهر بیت المقدس واقع شده، 
در سال ۴۸۸ هجری به مركز تدریس علوم دینی و اسالمی تبدیل گشت. در آن زمان ۳۶۰ استاد از سراسر جهان 

اسالم در مسجداالقصی به تبلیغ و تبیین اصول اسالمی می پرداختند.

امروزه امور اداری و مالی حرم شریف توسط سازمان اوقاف اسالمی تابع وزارت اوقاف و امور اماكن متبركه اسالمی 
مستقر در امان اداره می شود. 

مسجد االقصی    |     به احترام قبله نخستین

بیت المقدس؛ مسجد قبه الصخره 
نماد معراج پیامبر 

نابلس
مقبره حضرت یوسف)ع(

درج    |     مقبره جد رسول خدا)ص( 
الخلیل    |     ابراهیم)ع(، اين جاست
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خاورمیانه درست در این نقطه به اوج می رسد. سرزمینی كه نماد مقاومت و دادخواهی علیه ظالمان 
زمانه است. اینجا هیچ كس بی تفاوت نیست. همه خوب یادشان مانده كه زمین زیر پایشان متعلق 
معراج  محل  مسجد،  دورترین  و  مقدس ترین  ماند.  خواهد  آن ها  به  متعلق  ابد  تا  و  آنهاست  به 
و  همه  توحیدی،  دین   3 برای  مقدس  مكان  و  الهی  پیامبران  میعاد  و  زادگاه  نبی اسالم)ص(، 
همه در این جغرافیا جمع شده اند. فلسطین واژه ای نیست كه از كنارش بی توجه بگذریم. چشم 
این گزارش  الهی تحقق می یابد و حق به حقدار خواهد رسید. در  روزی كه وعده  به  دوخته ایم 
شرحی بر مكان هـــای پررمز فلسطین را آورده ایم تا با این كشور و جاذبه هــای آن بیشتر آشنا شویم.  

الصخره«  »قبه  مسجد  مسجداالقصی،  از  پس 
منطقه  در  مسجد  مقدس ترین  و  مهم ترین 
بیت المقدس به شمار می رود. مسجد قبه الصخره 
هنر  نمونه های  زیبا ترین  و  قدیمی ترین  از  یكی 
علت  است.  اسالمی  تمدن  در  ارزشمند  معماری 
داخل  در  سنگی  وجود  به  مسجد  این  نامگذاری 
دین   3 پیروان  احترام  مورد  كه  می گردد  بر  آن 
روایت ها  در  است.  یهودیت  و  مسیحیت  اسالم، 
آمده كه پیامبر اكرم)ص( از روی این صخره سوار بر 
براق شد و به معراج رفت. گنبد طالیی درست روی 
محل صخره قرار گرفته است. برپایی نماز جماعت 
مسجد  این  بیرونی  صحن  در  فلسطینی ها 
صهیونیست ها  امنیتی  شدید  تدابیر  با  همیشه 
روز عید سعید  این مسجد در  همراه بوده است. 
خواهد  نمازگزاری  مسلمان های  میزبان  نیز  فطر 

بود كه ندای آزادی سر می دهند. 

اقوام  میان  درگیری  یوسف نبی)ع(  مرگ  از  پس 
طایفه ای  هر  گرفت.  صورت  مختلف  طوایف  و 
آنها  دیار  و  شهر  در  یوسف  پیكر  تا  می خواست 
دوران  همچون  او  مزار  تا  شود  سپرده  خاک  به 
در  باشد.  روزی  افزایش  و  بركت  مایه  زندگی اش 
را  یوسف نبی)ع(  پیكر  كه  شد  این  بر  رأی    نهایت 
روی  از  كه  آبی  تا  كنند  دفن  نیل  رودخانه  زیر  در 
برساند.  خیر  همه  به  و  شده  متبرک  می گذرد،  آن 
از  داشت  قصد  موسی)ع(  كه  هنگامی  بعد ها 
عمل  یوسف نبی)ع(  وصیت  به  شود  خارج  مصر 
كرد و پیكر او را از آن مدفن خارج ساخت تا به سمت 
شام ببرد و در كنار پدرانش به خاک بسپارد. مقبره 
نام  به  محلی  در  اكنون  هم  یوسف)ع(  حضرت 

خلیل در شهر نابلس واقع شده است. 

»عمروالعالء« پسر عبدالمناف معروف به هاشم 
بزرگ  او  بود.  مكه  شهر  و  قریش  قبیله  بزرگان  از 
خاندان بنی هاشم به شمار می رفت. »هاشم ابن 
عبدالمناف« نخستین كسی است كه مسافرت های 
تابستانی و زمستانی قریش را به مناطق مختلف 
معمول ساخت. او زمستان ها به یمن و حبشه و 
تابستان ها به سمت غزه و شام رهسپار می شد. 
دادند.  سید  یا  عرب  سرور  لقب  او  به  مكه  مردم 
لقبی كه بعد ها در فرزندان او باقی ماند. هاشم 
در یكی از سفر هایش در غزه فلسطین درگذشت 
و بارگاه او با نام مسجد »السیدهاشم« در منطقه 

قدیمی درج واقع شده است. 

غزه        |           تاوان حمايت        |            نوار غزه، طي سال هاي اخیر، نماد مقاومت نیروها و مردم فلسطین 
و نیز، نشانه اي از مظلومیت آن ها شده و بوده است. نوار غزه، ناحیه اي است به شكل نوار كه چسبیده است به 
دریاي مدیترانه. از جنوب، یازده كیلومتر با مصر و از شمال و شرق هم، 51 كیلومتر با رژیم اشغالگر قدس مرز 

مشترك دارد. بزرگترین شهر نوار غره، شهري به نام غزه است. 

مزرعه ای  حبرون  منطقه  در  ابراهیم)ع(  حضرت 
داشت. هنگامی كه همسرش »ساره« از دنیا رفت 
حضرت  سپرد.  خاک  به  مزرعه  از  گوشه ای  در  را  او 
ابراهیم)ع( نیز در همین محل مدفون شده است. 
این منطقه هم اكنون در شهر »الخلیل« در ۳۷ 
كیلومتری جنوب غربی بیت المقدس واقع شده 
است. در برخی روایت ها مقبره آن حضرت در شام 
  به خاطر اسم عام و شهرت 

ً
ذكر شده كه احتماال

تمام آن مناطق به شام اینگونه آورده شده است. 
سوره های  از  بسیاری  در  ابراهیم)ع(  حضرت  نام 
به  خداوند  با  همكالمی  سبب  به  و  آمده  قرآن 

»خلیل هللا« معروف بوده است.

مسجداالقصی به معنای دور ترین مسجد، نخستین قبله مسلمانان و محل عروج پیامبر اكرم)ص( به عرش الهی 
است. درباره علت نامگذاری این مسجد گفته می شود كه به دالیل دوری از مكه به چنین نامی خوانده شده 
است. حریم مسجد در برگیرنده صخره مباركه ای است كه پیامبر گرامی اسالم)ص( از فراز آن به سماوات عروج 

كردند و گنبدی بر باالی آن بنا شده است. شرح معراج رسول خدا در ابتدای سوره اسراء آمده است.

قبله مسلمین        |           مسلمانان تا سال یكم هجری نمازشان را به سوی این مسجد اقامه می كردند. 
اما به دستور الهی قبله به سمت كعبه تغییر یافت.

حضرت داوود نبی)ع(، بنیان گذار مسجداالقصی        |           در بعضی روایت ها آمده كه این 
مسجد به دست حضرت آدم)ع( بنا شده و در روایت های دیگری حضرت داوود نبی)ع( بنیانگذار آن معرفی 
شده است. پس از داوود)ع(، حضرت سلیمان نبی)ع( كار مرمت و بازسازی آن را تكمیل كرد. در تاریخ آمده كه 
مسجداالقصی پس از بنا توسط »بخت النصر« مورد هجوم واقع و بخش هایی از آن ویران شد. همچنین در زمان 
عباسیان نیز این مكان مقدس بر اثر زلزله آسیب جدی دید. اما در هر دوره مورد مرمت و بازسازی مجدد قرار گرفت. 

حرم قدس        |           كل مساحت مسجداالقصی كه دربرگیرنده گلدسته ها، رواق ها، مدارس علوم دینی، 
  گنبد ها، سقاخانه ها، ایوان ها و محراب ها بوده، برای مسلمانان مبارک است. این تسمیه از عهد پیامبر)ص( تا 

دوره »مملوكیان« معمول بود و از این زمان حرم شریف لقب گرفت كه به حرم قدس نیز معروف شده است. 

مرکز تدریس علوم دينی        |           این مسجد كه در بخش شرقی شهر بیت المقدس واقع شده، 
در سال ۴۸۸ هجری به مركز تدریس علوم دینی و اسالمی تبدیل گشت. در آن زمان ۳۶۰ استاد از سراسر جهان 

اسالم در مسجداالقصی به تبلیغ و تبیین اصول اسالمی می پرداختند.

امروزه امور اداری و مالی حرم شریف توسط سازمان اوقاف اسالمی تابع وزارت اوقاف و امور اماكن متبركه اسالمی 
مستقر در امان اداره می شود. 

مسجد االقصی    |     به احترام قبله نخستین

بیت المقدس؛ مسجد قبه الصخره 
نماد معراج پیامبر 

نابلس
مقبره حضرت یوسف)ع(

درج    |     مقبره جد رسول خدا)ص( 
الخلیل    |     ابراهیم)ع(، اين جاست
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چرا مذاکرات سازش به نتیجه اي نخواهد رسید و فلسطینیان هم با آن مخالف هستند؟

نه قاطع فلسطينيان به سازش
مسئله سازش مسئله اي نيست كه فلسطينيان به همين راحتي با آن كار بيايند. بر اساس نتايج يك نظرسنجی كه توسط مركز مطالعات آينده دانشگاه آزاد قدس 
انجام شده اكثريت فلسطينيان نسبت به مذاكرات سازش با دشمن صهيونيستی بدبين هستند. اين نظرسنجی در استان های غزه و كرانه باختری و قدس اشغالی 
ميان 707 شخص كه اكثريت آن ها جزو قشر جوانان هستند، به عمل آمده است و نزديك به 62.1 درصد از افراد شركت كننده در اين نظرسنجی بين رده سنی 21 
ـ 30 سال هستند. نتايج اين نظرسنجی حاكی از آن است كه در صورت بی نتيجه بودن تالش های جان كری برای از سرگيری مذاكرات سازش، مسئوليت تمامی 
عواقب پيش روی مسئله فلسطين متوجه كشورهای عربی خواهد بود و طرح صلح اتحاديه عرب با دشمن صهيونيستی بايد حذف شده و روابط ديپلماتيك تمامی 
كشورهای عربی با اين رژيم غاصب بايد قطع شود. اما چرا اين مذاكرات به نتيجه اي نخواهد رسيد و چرا فلسطينيان با آن مخالف هستند؟ ادامه اين گزارش، 

پاسخ به اين سؤال است.

وقتي نتيجه اي حاصل نمي شود
روند مذاکرات سال هاي اخیر نشان داده که معموالً این گفت وگو دستاورد چنداني 
نداشته است. صالح زواوی، سفیر فلسطین در تهران با اشاره به از سرگیری مذاکرات 
سازش با رژیم صهیونیستی گفته است: »تجربه نشان می دهد که مذاکرات با رژیم 
صهیونیستی برای فلسطین هیچ نتیجه ای در برنداشته است. تجربه ما از مذاکرات 
سازش با رژیم صهیونیستی از ۲۰ سال قبل و از زمان معاهده اسلو نشان می دهد که 
برای ملت ما هیچ فایده ای نداشته و ما قدمی به پیش نرفته ایم.« مسلماً همین موضوع 
باعث شده تا فلسطینیان، به طور قاطع نسبت به روند مذاکرات سازش بدبین باشند 
و آن را خواسته خود ندانند. سفیر فلسطین در تهران درباره خواسته مردم کشورش 
مي گوید: »تشکیل دولت فلسطینی در چارچوب قطعنامه سازمان ملل گامی مثبت 
است. اگر ما بتوانیم برای رســیدن به دولتی که سازمان ملل به آن رأی داده تالش 
کنیم قطعاً گام مثبتی خواهد بود و البته ما به این اقدام اکتفا نخواهیم کرد و این گامی 

برای رسیدن به آزادی کل فلسطین است.«

پاي مسئله قدس در ميان است
مسئله قدس مسئله مهمي است که فلسطینیان به هیچ وجه حاضر نیست بر سر آن مذاکره کنند. در حقیقت موضوع دیگری که دو طرف فلسطینی و صهیونیستی درباره 
آن اختالف نظر شدید دارند و توافق درباره آن تقریباً محال است موضوع قدس است. در زمان ریاست عباس و اولمرت صحبت هایی شد درباره این که قدس تحت نظارت 
بین المللی باقی بماند، ولی عباس در آن زمان خواست که قدس به عنوان پایتخت فلسطین باشد و اولمرت در واکشن به این درخواست اوبمازن گفت: »قدس تحت حاکمیت 
هیچ یک از دو طرف نخواهد شد.« یکی دیگر از موضوعات الینحل بین دو طرف فلسطینی و صهیونیستي موضوع امنیتی است. نتانیاهو خواستار تشکیل یک کشور فلسطینی 
بدون سالح است، یعنی ارتش و تانک و سالح سنگین مانند موشک نداشته باشد و این که این کشور تحت نظارت بین المللی تشکیل شود، ولی فلسطینیان با این درخواست 

نتانیاهو مخالفند. مسلماً این دو موضوع باعث خواهد شد تا هیچ وقت مذاکرات سازش به نتیجه اي مشخص نرسد.

وجود شكاف  و اختالف  عميق
مهم ترین مسئله در بي سرانجام بودن مذاکرات سازش، وجود شکاف ها و اختالفات 
عمیق میان فلسطینیان و رژیم اشــغالگر قدس است. مسلماً وقتي چنین اختالف 
عمیقي بین دو طرف وجــود دارد تحقق صلح فراگیر و دائمــی غیرممکن به نظر 
مي رسد. یکی از پیچیده ترین مســائل موجود در مذاکرات سازش تعیین و ترسیم 
مرزهاست. دو طرف فلسطینی و صهیونیستی برای حل این مسئله باید امتیازات 
سنگینی بدهند. چند سالی است که فلســطینیان و اسراییلی ها برای حل مشکل 
مرزها با مشکالت زیادی مواجه هستند و بر رهبران سیاسی دو طرف تأثیر گذاشته 
است. رژیم اشغالگر قدس از زمان به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو اعالم کرده آماده 
است از مناطق وسیعی در کرانه باختری صرف نظر و برخی از شهرک ها را تخلیه کند. 
از سوی دیگر نتانیاهو از زمانی که فعالیت سیاسی خود را به عنوان نخست وزیر آغاز 
کرد تأکید کرد که هرگز از شهرک های صهیونیست نشین بزرگ در کرانه باختری از 

چشم پوشی و آن ها را به طرف فلسطینی واگذار نخواهد کرد.
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تكليف آوارگان فلسطين چه مي شود
موضوع آوارگان نیز از حساســیت ویژه اي برخوردار است و ممکن نیست دو طرف 
بر سر آن به توافق برسند حتی اگر مذاکرات صدها سال طول بکشد. رژیم اشغالگر 
قدس می گوید هرگــز اجازه نمی دهد که هزاران آواره فلســطینی به فلســطین 
بازگردند. حتی نتانیاهو این موضوع را در مناطق اشغال شده به همه پرسی گذاشت 
که با مخالف قاطع همراه بود. برخی از کارشناسان و شخصیت های سیاسی رژیم 
صهیونیستي نیز معتقدند که موضوع آوارگان فلسطینی حل شدنی نیست و همچنان 
الینحل باقی خواهد ماند. اختالف اساســي دیگر در مذاکرات این است که طرف 
صهیونیستي از فلســطینیان می خواهد رژیم اشغالگر قدس را به عنوان یک کشور 
برای یهودیان به رسمیت شناسند و این چیزی است که نتانیاهو از آن به عنوان شرط 
تکمیل مذاکرات عنوان کرده است. از سوی دیگر طرف فلسطینی خواستار توقف 
شهرک سازی ها، آزادی اسرا و ترسیم مرزهاســت مواردی که دو طرف از حل آن 

عاجزند. بنابراین امیدی نباید به نتیجه بخش بودن مذاکرات سازش داشت.

اشغالگران به دنبال توطئه هستند
تجربه مذاکرات قبلي نشان داده که رژیم صهیونیستي در این مذاکرات بیشتر به 
دنبال توطئه است تا فقط منافع خود را تأمین کند، به همین دلیل فلسطینیان هم 
به ازسرگیری این مذاکرات رضایت نمي دهند. احمد سعدات، دبیر کل جبهه خلق 
برای آزادی فلسطین با ارسال پیامی از داخل زندان »شطه« رژیم صهیونیستی، 
از فلسطینی های داخل و خارج سرزمین های اشغالی خواست با هر وسیله ممکن 
در مقابل شروع مذاکرات تشــکیالت خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیستی 
ایستادگی کنند و مانع تحقق توطئه های تازه این رژیم شوند. سعدات از ساکنان 
کرانه باختری و غزه خواست تا با مشــارکت در یک تظاهرات گسترده، مخالفت 
شدید خود را با هرگونه شروع دوباره مذاکرات سازش با رژیم اشغالگر قدس اعالم 
کنند. پیام احمد سعدات که از چند سال قبل تاکنون در اسارت صهیونیست ها 
است، از درون زندان درز یافته است. ســعدات در ادامه این پیام بر لزوم ادامه راه 
مقاومت از سوی ملت فلســطین به عنوان تنها گزینه مؤثر در مبارزات خود علیه 

اشغالگران تأکید کرده است.

مخالفت ساير گروه ها با مذاكره
گزارش هــا حاکي از آن اســت که اولین نشســت گفت وگوی ســازش با رژیم 
صهیونیستی سه شنبه پیشرو در واشــنگتن برگزار می شود و این در حالي است 
که ابومازن، رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین جمعه گذشته در دیدار با 
نویسندگان و خبرنگاران در رام اهلل اعالم کرده که این مذاکرات زیرنظر مستقیم 
آمریکا انجام می شود و »مارتین اندیک« به عنوان مسئول آمریکایی این مذاکرات 
انتخاب شده اســت. اما از همین حاال مي توان گفت که این مذاکره هم نتیجه اي 
نخواهد داشــت، چون ابومازن با تأکید بر پایبندی به دستیابی به صلح بر اساس 
قطعنامه های بین المللی، بر موضع فلســطین در خصوص شهرک های اسرائیلی 
نیز تأکید کرده و افزوده است: »ما این شــهرک ها را غیرقانونی می دانیم و درباره 
آن هیچ گفت وگویی انجام نمی دهیم، چراکــه مذاکره در این خصوص یعنی به 
رسمیت شناختن آن.« سایر گروه های فلسطینی بویژه جنبش مقاومت اسالمی 
فلسطین، مخالف ازسرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی هستند و این 

اقدام را نوعی خودکشی سیاسی برای تشکیالت خودگردان فلسطین مي دانند.

اشغالگران هم بدبين هستند
اما مخالفت ها براي انجام نشــدن مذاکرات ســازش فقط به فلسطینیان مربوط 
نمي شود و صهیونیســت ها هم حاضر به دادن امتیاز براي ازسرگیری مذاکرات 
نیســتند. البی پارلمانی در کنیست رژیم صهیونیســتی در پی توافق دو طرف 
فلسطینی و صهیونیستي برای از سرگیری مذاکرات سازش، در هفته هاي گذشته 
تشکیل جلسه داده و با آزادی اســرای فلسطینی و توقف شهرک سازی مخالفت 
کرده است. اعضای کنیست و روسای شــهرک های صهیونیستی در این نشست 
حضور داشتند. »یاریف لیوین« رییس این البی که نماینده کنیست از حزب لیکود 
نیز است گفته: »موافقت با آزادی اسرای امنیتی فلسطینی با اصول ما برای ورود 
مذاکرات بدون پیش شرط همسویی ندارد.« از سوی دیگر نیسان سلومیانسکی، 
نماینده کنیست رژیم صهیونیستي از حزب خانه یهود گفته است: »مذاکرات با 
فلسطینیان هیچ نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت و دو طرف برای مذاکره آمادگی 
ندارند.« این گفته ها نشان مي دهد که نه تنها فلسطینیان، بلکه خود صهیونیست ها 

هم به مثبت بودن نتایج این مذاکرات بدبین هستند.

 نگاهي گذرا به روند مذاکرات سازش 
از ابتدا تا کنون

 مانع تراشي ها 
همچنان ادامه دارد

مذاكرات سازش بين دو طرف فلسطينی و صهيونيستی مسير پر 
پيچ و خمی را تاكنون طی كرده است، ولی هميشه با مانع تراشی 
صهيونيست ها مواجه شده است. در اين ستون مي توانيد برخی از 

مراحل مهم و حساس فرايند سازش را بخوانيد:

1- ســال 1991 کنفرانس صلح مادرید که در آن چارچوبی برای روند 
سازش تعیین شد.

۲- سال 1993 رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین، بیانیه 
اصولی حکومت خودمختار را بعد از چند ماه مذاکره محرمانه در اوســلو 

امضا کردند.
3- سال 1994 اسحاق رابین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات 
رییس فقید فلسطین موافقتنامه حکومت خودمختار در قاهره امضا کردند.

4- سال ۲۰۰۰ بیل کلینتون، رییس جمهور وقت آمریکا میزبان مذاکرات 
عرفات و ایهود اولمرت، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستي در کمپ دیوید 
بود که این مذاکرات به علت اختالف بر ســر دو موضوع قدس و آوارگان 

شکست خورد و باعث قیام و انتفاضه جدید فلسطین شد.
۵- سال ۲۰۰1 مذاکرات در طابا در مصر که این مذاکرات نیز ناکام ماند.

6- سال ۲۰۰3 ارائه طرح نقشه راه برای تأسیس کشور مستقل فلسطینی 
تا سال ۲۰۰۵ در نشست سران در اردن. نشستی که جرج بوش، رییس 
جمهور سابق آمریکا، آریل شارون، نخست وزیر اسبق اسراییل و محمود 

عباس در آن شرکت داشتند.
7- ســال ۲۰۰7 ابومازن و ایهود اولمرت مذاکرات را به طور رســمی در 

آناپلیس در ایالت مریلند آمریکا از سرگرفتند.
8- سال ۲۰۰8 بر اثر حمله اسراییل به نوار غزه که به نبرد ۲۲ روزه معروف 

شد مذاکرات به حال تعلیق درآمد.
9- ســال ۲۰1۰ باراک اوباما، رییس جمهور کنونــی آمریکا مذاکرات 
مســتقیمی را با ابومازن و نتانیاهو در کاخ ســفید درباره روند ســازش 

برگزارکرد.
1۰- سال ۲۰1۰ پایان توقف جزئی شهرک سازی ها در کرانه باختری رود 

اردن که به تعطیلی مذاکرات مستقیم سازش منجر شد.
11- سال ۲۰11 نتانیاهو درخواست اوباما را برای تشکیل کشور مستقل 
فلسطینی در چارچوب مرزهای سال 1967 در کرانه باختری و غزه و شرق 

قدس رد کرد.
1۲- سال ۲۰11 کمیته چهارجانبه صلح شــامل آمریکا، اتحادیه اروپا، 
روسیه و سازمان ملل متحد از طرح فراگیر مذاکرات سازش از جمله احیای 
گفت وگوها ظرف یک ماه برای دستیابی به توافق صلح تا اواخر سال ۲۰1۲ 

خبر داد.
13- سال ۲۰11 فلسطین به عضوت یونسکو درآمد و رژیم اشغالگر قدس 
نیز از احداث ۲ هزار واحد مسکونی در قدس، کرانه باختری و بلوکه کردن 

دارایی های تشکیالت خودگردان فلسطین خبر داد.
14- سال ۲۰1۲ دیدارهایی پشــت درهای بسته میان مذاکره 

کنندگان صهیونیستي و فلسطینی در اردن برگزار شد.
1۵- سال ۲۰1۲ یک مقام فلسطینی بلندپایه بعد از 
پنجمین نشست بین دو طرف از سرگیری مذاکرات 

را بعید دانست.
16- سال ۲۰1۲ دو طرف فلسطینی و صهیونیستي 
تأکید کردند که گفت وگوی آرامی بین آنان همزمان با 

توقف مذاکرات مستقیم سازش در جریان باشد.
17- ســال ۲۰13 اتحادیه عرب با ایجاد تغییرات و 
اصالحاتی در طرح ابتکاری صلح عربی )۲۰۰۲( ایجاد و 

طرح مبادله زمین را ارائه کرد.
18- ۲۰13 جان کری وزیر امــور خارجه آمریکا بعد از 

یک سری نشست های نفس گیر و پیاپی توانست طرحی را 
با موافقت دو طرف فلسطینی و صهیونیستي برای از سرگیری 
مذاکرات سازش ارائه کند که نتیجه قطعی آن هنوز مشخص 

نیست.
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1۰ چهره  جهاني مرتبط با قدس، فلسطین و بیت المقدس را بیشتر بشناسیم

ستارگان درخشان قـدس
سال های بسياری است كه زخم چركينی بر پيكر فلسطين نقش بسته است و خون از تن آن جاری كرده است. زنان و مردان بسياری روح و جسم خود را برای 
بهبودی اش فدا كرده اند. زنان و مردانی كه ديگر جزوی از آن تن محسوب می شوند. افرادی كه نامشان در جهان و به گوش جهانيان به همراه نام فلسطين آشناست. 
افرادی كه ساكنان آتی اين كره خاكی بايد راه و هدفشان را به خاطر داشته باشد تا حقيقت فلسطين هميشه زنده بماند. پس مرور نام و هدف آنها طی مسيری 

خواهد بود كه رو به آينده ای روشن دارد. 

امام خمینی )ره(
مردي كه كابوس 
صهيونيست شد

امام خمینی)ره( یکــی از مهم ترین افرادی اســت 
که توانســت تأثیرات سرنوشت ســازی در وضعیت 
سیاسی و جهانی کشور فلســطین بگذارد. رابطه ای 
که امام خمینی)ره( به عنوان یــک رهبر دینی بین 
مسلمین جهان و فلسطین ایجاد کرد، بر مبنای اصل 
ظلم ستیزی و مبارزه با اســتکبار در دین اسالم بود 
از ســوی دیگر بیت المقدس اولین قبله مسلمین و 
سومین شهر مذهبی آنهاست که با اعتقادات مسلمین 
پیوند خورده. امام خمینی)ره( مؤثر ترین راهکار ها را 
برای مبارزه با اســتکبار آن هم در سطح جهانی ارائه 
داد، روش هایی که هنوز به عنوان خط مشی مبارزات 

ایران و فلسطین علیه ظلم و استکبار ادامه دارد. 

اعالم روز جهانی قدس
از مهم تریــن اقدامات امام خمینی)ره( در راســتای 
دفاع از حقوق فلسطین نام نهادن آخرین جمعه ماه 
رمضان به نام روز قدس است. امام درباره این نام گذاری 
فرموده اند: »من در طی ســالیان دراز خطر اسرائیل 
غاصب را گوشــزد مســلمین نمودم که اکنون این 
روز ها به حمالت وحشیانه خود به برادران و خواهران 
فلسطینی شدت بخشیده است و بویژه در جنوب لبنان 
به قصد نابودی مبارزان فلسطینی پیاپی خانه و کاشانه 
ایشان را بمباران می کند. من از عموم مسلمانان جهان 
و دولت های اسالمی می خواهم که برای کوتاه کردن 
دست این غاصب و پشــتیبانان آن، به هم بپیوندند 
و جمیع مســلمانان جهان را دعوت می کنم آخرین 
جمعه ماه مبــارک رمضان را که از ایام قدر اســت و 
می تواند تعیین کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز 
باشــد، به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراســمی 
همبســتگی بین المللی مســلمانان را در حمایت از 
حقوق قانونی مردم مسلمان اعالم نمایند. از خداوند 
متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کفر خواستارم.« 

)صحیفه نور ج 8 صفحه ۲۲9 تاریخ: ۵8 ۵ 16(

دعوت مسلمين به اتحاد 
فلسطین که زمانی نقش قبله مشترک مسلمانان دنیا 
را بازی می کرد، این بار به وســیله امام خمینی)ره( 
تبدیل شــد به کانون توجه و اتحاد مســلمین. این 
توجه به حدی در جهان اســالم مقبولیت یافت که 
هم اکنون فلســطین یکی از مهم ترین مسائل جهان 
اسالم است، از این رو یکی از اساسی ترین چالش های 
سیاست خارجی اســتکبار جهانی به شمار می رود. 
امام خمینی)ره( درباره اهمیت توجه مســلمین به 
استکبار صهیونیسم در فلسطین می فرمایند: »چرا 
مسلمین از این قدرت غافلند؟ چرا دولت های اسالمی 
از قدرت اسالم غافلند؟ چرا در طول سال های متمادی 
دولت های عرب باید از صهیونیسم سیلی بخورند؟ چرا 
باید تحت سلطه قدرت های خارجی باشند؟« )بیانات 

امام خمینی ۵9 7 ۲8 صحیفه ج 13 ص 1۲6(

اختصاص وجوهات شرعی 
امام خمینی)ره( اولین مرجع تقلید و پیشوای بزرگ 
مذهبی بودند که مجوز حمایت از مبارزان فلسطینی 
از محل وجوهات شــرعی و زکات و صدقات را صادر 
کرده و در جریان جنایت رژیم اشــغالگر قدس در به 
آتش کشیدن مسجداالقصی، برخالف مشی دیگران 
که بازســازی مســجد را وجهه همت خود قرار داده 
بودند، با دوراندیشی تمام بر حفظ آثار جنایت رژیم 
صهیونیســتي )به عنوان عاملــي نمادین در جهت 
تحریک و تشویق مســلمانان بر علیه رژیم اشغالگر( 

تأکید می کردند. 

تفاوت يهود و صهيونيسم
امام)ره( با مانیفست تاریخی خود مبنی بر اینکه یهود 
از صهیونیسم جداست، یک دلگرمی برای یهودیان 
ایران ایجاد کردند تا در کشــور حرکت های سیاسی 
و اجتماعی خود را با آرامش انجــام دهند؛ از این رو 
یهودیان ایرانی یکی از مدافعان انقالب در ایران بودند 
و با تمسک به همین تفاوت هاست که یهودیان ایرانی 
نیز از مدافعان حقوق مسلمین در فلسطین هستند. 

نابودی و محو صهيونيسم
امام خمینــی)ره( نه تنها رژیم اشــغالگر قدس را به 
رسمیت نمی شناختند و ایجاد آن را وسیله ای برای 
استعمار در دست دولت های غربی می دانستند، بلکه 
شدیداً به نابودی آن تأکید داشتند. امام خمینی)ره( 
در پاسخ به نامه دانشجویان مسلمانان مقیم آمریکا 
و کانادا در ســال 197۲ میالدي)13۵1شمســي( 
می فرماید: »اسرائیل با تبانی و همفکری دولت های 
استعماری غرب و شرق، زاییده شد و برای سرکوبی و 
استعمار ملل اسالمی به وجود آمد و امروز از طرف همه 

استعمارگران حمایت و پشتیبانی می شود.« 
حضرت امام بار ها خطر توســعه طلبی رژیم اشغالگر 
قدس را گوشزد کرده و مي فرمودند: »همه باید بدانند 
که هدف دولت های بزرگ از ایجاد اســرائیل تنها با 
اشغال فلسطین پایان نمی پذیرد، آنها در این نقشه اند 
که -پناه بر خدا- تمامی کشورهای عربی را به    همان 

سرنوشت فلسطین دچار کنند.« 

جهانی كردن مسئله فلسطين
تا قبل از ظهور انقالب اســالمی، کشورهای اسالمی 
به فلسطین به عنوان یک مســئله عربی و اختالفی 
بین اعراب و یهودیان می نگریستند؛ در نتیجه ضمن 
قبول موجودیت دولت و رژیمی به نام رژیم اشغالگر 
قدس در منطقه به دنبال حل مخاصمه بین فلسطین 
و اسرائیل بودند. اما امام خمینی)ره( بر این اعتقاد بود 
که مسئله فلسطین مسئله کیان اسالمی است و رژیم 
اشغالگر قدس نه تنها یک رژیم نامشروع و غیر قانونی، 
بلکه بزرگ ترین خطر بــرای ثبات جهانی و یک غده 

سرطانی در منطقه است. 
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شهید فتحي شقاقي
جهاد مسلحانه

شهید دکتر »فتحی ابراهیم عبدالعزیز شقاقی« یکی از افرادی است که نامش با جنبش های 
اسالمی فلسطین پیوند خورده است. وی بنیانگذار و دبیر کل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
و یکی از برجســته ترین روشنفکران جنبش اسالمی بود که ســمت و سوی فعالیت های 
جنبش را به سوی فعالیت های ملی و توجه به مسئله فلســطین از طریق جهاد مسلحانه 
سوق داد. جالب است بدانید که دکتر شقاقی در سال 1979 میالدي تنها به دلیل تألیف 
کتاب »الخمینی، الحل  االسالمی و البدیل« )خمینی، راه حل اسالمی و جایگزین( از سوی 
دولت مصر بازداشت شد. وی با هدف جهاد علیه اشغالگران صهیونیست به اکثر پایتخت های 
کشورهای عربی سفر می کرد تا اینکه سازمان اطالعات و امنیت خارجی رژیم صهیونیستی 
»موساد« در روز پنج شنبه 199۵/11/۲6 میالدي وی را در راه بازگشت از لیبی به دمشق 

در کشور مالت به شهادت رساند. 

شهید شیخ احمد یاسین
تشكيل جنبش حماس

جنبش مقاومت فلســطین با نام »شیخ احمدیاســین« شناخته 
می شود؛ روحانی و از بنیانگذاران حماس. وی به دلیل فعالیت هایش 
و آزار های بسیاری که در راه مبارزه دید، یکی از نماد های مقاومت 
فلسطین شناخته می شود. شیخ احمد عضو شاخه اخوان المسلمین 
در فلســطین بود و به تشــکیل جنبش مقاومت اسالمی)حماس( 
پرداخت کــه در14 دســامبر1987 در آغاز انتفاضــه اول اعالم 
موجودیت کــرد. وی به عنوان یک رهبر سیاســی هرگز صلح بین 
اســرائیل و فلســطینیان را نپذیرفت و تا پایان بر این دیدگاه که 
سرزمین فلسطین بطور کامل باید در حاکمیت فلسطینیان مسلمان 
باشد، اصرار ورزید. وی در سحرگاه روز دوشنبه، ۲۲ مارس ۲۰۰4 
میالدي، پس از ادای نماز صبح هنگام خروج از مســجدی در شهر 
غزه، هدف موشک های پرتاب شــده از سوی هلیکوپترهای نظامی 

اسرائیلی قرار گرفت و به شهادت رسید. 

شهید محمد الدوره
بيداری دنيا

نام »محمد الدوره« امروز نمادی از مظلومیت کودکان فلســطینی 
است. گرچه محمد الدوره یکی از هزاران کودکی است که به دست 
نیرو های رژیم صهیونیستي آن هم مظلومانه و به طرز بی رحمانه ای 
شهید می شــوند، اما شــهادت محمد الدوره در آغوش پدر، ضبط 
آن توسط خبرنگار فرانســوی و پخش آن از رسانه های دنیا، باعث 
باز شدن چشمان بســیاری از مردم دنیا به روی فجایعی شد که به 
دست نیروی های رژیم اشغالگر قدس در فلسطین در حال رخ دادن 
است. سالروز شهادت محمد الدوره به روز همدردی و همبستگی با 
کودکان و نوجوانان فلسطینی نامگذاری شد و این نوجوان 1۲ ساله 
به عنوان نماد انتفاضه دوم فلسطین مطرح شــد. بعد از این واقعه 
جهانیان عکس هایی از آخرین تقالی محمد الدوره به هنگام شهادت 
را در دست می گرفتند و در اعتراض به جنایتکاران رژیم صهیونیستي 

تضاهرات بسیاری به پا کردند. 

شهید عزالدین قسام
 ارتش 

شهادت طلب
نام و مقاوت فلسطین با نام »عزالدین قسام« رابطه تنگاتنگی دارد. قسام نه تنها مبارز بود، 
بلکه مبارزساز هم بود؛ وی با تشکیل جلسه هاي ســری در خانه خود و برخی دوستانش، 
عده ای را انتخاب و آنان را برای جهاد آماده می کرد. او از این عده یگان های عملیاتی تشکیل 
می داد. در این یگان ها تنها افراد مؤمن که آماده جانفشــانی بودند، حق عضویت داشتند. 
تقریباً تمامی تاریخ نگاران و تحلیلگران سیاسی بر این نکته اتفاق نظر دارند که شیخ عزالدین 
قسام در تبلیغ دین شــیوه خاص و منحصر به فرد خود را داشت و راهبر جنبشی جهادی 
بود که از همه جبهه های مبارزه زمان خود گوی سبقت را ربوده بود. عزالدین قسام چنان 
محبوبیتی نزد مردم داشــت که حتی شــهادت وی هم آتش مبارزه علیه استعمار را طی 

سال های 1936 تا 1939 شعله ور ساخت. 

شیخ صالح شحاده
مهندسی مبارزه

»صالح شحاده« بعد از یحیی عیاش، بزرگ ترین فرمانده ای بود که شهادت طلبان جنبش 
حماس به خود می دیدند. »صالح شحاده« پرچم هدایت استشهادیون حماس را بر دوش 
کشید و با طراحی ده ها عملیات شهادت طلبانه علیه اشغالگران، فصل خونین دیگری در 
تاریخ مجعول اســرائیل رقم زد و کار را به جایی رساند تا اسرائیلی ها برای خالص شدن از 
»کابوس او«، در ســال ۲۰۰3 میالدي، این بار نه با طراحی هــای پیچیده اطالعاتی که با 
استفاده از یک جنگنده فوق مدرن »اف16« و یک بمب یک تنی، کار را یکسره کنند. صالح 
نقش بی بدیلی در تجهیز شاخه نظامی حماس به انواع تسلیحات موشکی و انفجاری نوین 
داشت. از زمانی که از زندان های صهیونیستی آزاد شد، با توسعه فعالیت های نظامی خود، 
خمپاره و راکت ها و موشک ها، گردان های قسام را مدرنیته کرد و ساختار آن را توسعه داد. 
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آیات محمد االخرس
عروس فلسطين

شهیده »آیات محمد االخرس« یکی از معروف ترین زنان فلسطینی 
است که در عملیاتی استشهادی موفق شد تعداد زیادی از نیروهای 
رژیم اشغالگر قدس را از بین ببرد که یکی از موفق ترین عملیات ها 
محسوب می شود. او که قرار بود به زودی مراسم ازدواج خود را برگزار 
کند، در تصمیمی ترجیح می دهد با شهادت خود، تبدیل به عروس 
همیشگی فلسطین شــود. او در نواری که قبل از شهادتش ضبط 
کرده اســت، درباره اقدام خود به عنوان یک زن می گوید: »سکوت 
ارتش های عــرب که در خــواب غفلتند و فقــط روی صحنه های 
تلویزیون ظاهر می شوند، ننگی اســت که باعث می شود دختران 
فلسطینی وارد جنگ شوند؛ اما آنها هنوز در غفلت خود خوابیده اند.« 
»در مثلثــی مهیب/که ماموت ها/تنوره می کشــند/جهان/ترانه تو 
رامی خواند/عروس نیزه ها« این متن بخشــی از شعری است که در 
رثای شهید آیات االخرس، این دختر هجده ساله سروده شده است. 

روژه گاردی
بزرگ ترين افشا گری

در ســال 1998 میالدي، یک دادگاه فرانســوی گارودی را برای 
انکار هولوکاســت و افترای نژادی مجرم شــناخت و بخاطر کتاب 
»اسطوره های بنیان گذار سیاست اسرائیل« که در سال 9۵ نوشته 
بود، 1۲۰ هزار فرانک فرانسه جریمه کرد. این کتاب که به فارسی 
و عربی منتشــر شــد، با پذیرفتن دیدگاه های »رابرت فاریسون« 
منکر هولوکاست، اظهار می کند که در طی هولوکاست یهودیان در 
اتاق های گاز کشته نشدند. یهودیان صهیونیسم با دست مایه قرار 
دادن و در بوق و کرنا کردن این اتفاق است که فعالیت های خود در 
قتل و کشتار مردم فلسطین را توجیه می کنند. شاید بتوان گفت در 
دادگاهی که در کشور فرانسه برای گارودی به بهانه رد هولوکاست 
تشکیل شد، از معدود دفعاتی بود که در پهنه اروپا علیه صهیونیسم 
حرفی زده می شد؛ دفعه اي که گوینده اش، یک فیلسوف و تاریخ ساز 

مهم بود؛ روژه گارودي.

راشل کوری
شهادت جوان امريكايي

»راشــل کوری« یک امریکایی بود که با شهادت خود چهره منفور 
ارتش صهیونیستي را برای جهانیان به نمایش گذاشت. راشل تنها 
۲3 سال داشت و در شهر المپیای ایالت واشنگتن زندگی می کرد. 
او به همراه 8 تن از دوستانش - ۵ آمریکایی و 3 انگلیسی - در محله 
السالم واقع در شهر رفح در فلسطین اشغالی، سعی می کنند از اقدام 
یک دستگاه بولدوزر نظامی رژیم صهیونیستی در ویران کردن خانه 
یک فلسطینی، جلوگیری کنند. راشل در برابر بولدوز می ایستد و از 
سرنشــین بولدوزر می خواهد که آن را متوقف سازد. اما بولدوزر به 
او امان نمی دهد و پیکر راشل را به زیر می کشد. با گذشت 7 سال از 
شهادت راشل کوری، تالش کشتی ایرلندی مزین به نام وی برای 
کمک به مردم غزه نشان داد که راه مردم مظلوم فلسطین و تمامی 

شهدای آن هنوز ادامه دارد. 

ناجی العلی
طعم تلخ طنز

»ناجی العلی« با شــخصیت کارتونی اش »حنظله«، با فلسطین 
و مبــارزه اش بر ســر آزادی پیونــد می خورد؛ کودکــی که در 
اردوگاه های آوارگان فلسطینی زندگی می کند و 1۰ سال دارد. 
او تمامی این ســال ها 1۰ ساله باقی مانده اســت. ناجی العلی با 
کاریکاتور هایش مخالفت سرسختانه خود را با رژیم اشغالگر قدس 
و البته اعراب سازشکار نشان می داد. سخنگوی روزنامه القبس، 
چاپ کویت یک بار گفت که ناجی العلــی در طول فعالیتش در 
این روزنامه بیش از 1۰۰ نامه تهدید به مرگ دریافت کرده بود. با 
هر معامله اي بر سر حقوق تاریخی فلسطینیان به شدت مخالف 
بود. او تنها به این خاطر، در یکی از شــهر های اروپایی ترور شد. 
ناجی العلی در فلسطین متولد شد و از 1۰ سالگی تا آخر عمرش 

یک آواره ماند. 
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جست وجوي تاريخي در 
ابعاد قيام 19 دي قم
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حركتی كه ايران را لرزاند
بخشی از بيانات رهبر معظم انقالب درباره قيام 19 دی در قم

»مردم قم قبل از آنكه حركت بزرگی از مّلت ايران ديده بشود و شروع بشود، قيام كردند. حركت 
مردم قم در 19 دی حركت بسيار اثرگذاری بود و ايران را لرزاند.« اين بخشی از بيانات رهبر معظم 
انقالب در ديدار سال گذشته شان با مردم قم است. مقام معظم رهبری بارها بر اهميت اين قيام و 
نقش آن در پيروزی انقالب اسالمی اشــاره كرده اند و از جمله ويژگی های بسيار مهم اين قيام را 
»بهنگام بودن« آن دانسته اند. حتی معظم له، قيام 19 دی را به مبدأ يك حركت عمومی در ميان 
ملت ايران تشريح كرده اند. اينجا می توانيد بخشی از فرمايشات ايشان را درباره اين اتفاق مهم 

تاريخ معاصر بخوانيد.

از نوزدهم دی بايد درس گرفت
خالصه قیام نوزدهم دی مردم قم همین آیه شریفه ای است که: »ال یَسَتوی ِمنُکم َمن اَنَفَق ِمن َقبِل الَفتِح َو قاتََل 
]اولِئَک اَعَظُم َدَرَجًة[ ِمَن الَّذیَن اَنَفقوا ِمن بَعُد َو قاتَلوا.« مردم قم قبل از آنکه حرکت بزرگی از ملّت ایران دیده بشود 
و شروع بشود، قیام کردند. خب، حرکت مردم قم حرکت بسیار اثرگذاری بود و ایران را لرزاند؛ همه دلهای آماده 
را متوّجه یک فرصتی و یک امکانی و یک حقیقتی کرد و نهضت به راه افتاد، تا بقّیه قضایایی که میدانید. تکرار 
مطلب الزم نیست، آنچه الزم است، درس گرفتن از این قضایا است. از این جور قضایا باید درس گرفت. درس ها هم 
نوبه نو مطرح می شود. هر روزی ما -من، شما، آحاد مردم- احتیاج داریم به اینکه از حوادث گذشته درس بگیریم.

نکته اصلی ای که در قضّیه قم وجود دارد که من آن نکته را هم بارها عرض کرده ام و تکرار می کنم، این است که 
مردم قم در آن مقطع، بهنگام عمل کردند. همیشه کار وقتی که در وقت خود انجام گرفت، تأثیر می کند یا تأثیر 
آن افزایش پیدا می کند. همان کار را اگر گذاشتیم بیات شد، مّدتی گذشت و بعداً انجام گرفت، گاهی اثر نمی کند 
یا اثر کمی می کند. هنر قمی ها این بود که نکته را فوراً گرفتند، دشمنی را فوراً شناختند و در همان وقت اّول به 
آن پاسخ دادند، َوااّل اگر بعد از آنکه آن رفتار خباثت آمیِز توطئه آمیِز دشمن نسبت به امام بزرگوار انجام گرفت، 
این دست آن دست می کردند، ]می گفتند[ حاال می کنیم، فردا می کنیم، یک ماه دیگر می کنیم، این حوادث 
بعدی اصاًل به وجود نمی آمد. فریضه وقت دارد، در وقت خود باید فریضه را انجام داد؛ بهترین وقت انجام فریضه 
هم اّول وقت -وقت فضیلت- است. خب، بعضی اصالً فریضه را انجام نمی دهند، ]میگویند[ بی خیال؛ بعضی انجام 
می دهند اّما با تأخیر؛ بعضی می گذارند وقت که گذشت انجام می دهند، مثل تّوابین؛ تّوابین آن وقتی که باید 
می آمدند -که عاشورا بود- نیامدند، وقتی آمدند که کار از کار گذشته بود. یا قیام مردم مدینه با رهبری عبداهلل 
بن حنظله. آمدند در مقابل یزید ایستادند، قیام کردند، حاکم مدینه را بیرون کردند، اّما دیر؛ آن وقتی که شنیدند 
که حسین بن علی )علیهماالّسالم( از مدینه خارج شد، آن وقت باید به این فکر می افتادند، نیفتادند؛ دیر به فکر 
افتادند، یک سال بعد ]به فکر افتادند[؛ نتیجه هم همانی شد که تاریخ ثبت کرده است؛ قتل عام شدند، تارومار 
شدند، نابود شدند، هیچ کاری هم نتوانســتند بکنند. کار را در وقت باید انجام داد. خب، اگر بخواهیم کار را در 
وقت انجام بدهیم، بایستی فریضه را بشناسیم، بدانیم چه کاری باید انجام داد تا آن را در وقت خود انجام بدهیم.
19/10/1395
بيانات در ديدار مردم قم

ماجرای نوزدهم دی کهنه شدنی نیست. اینکه ما یک 
چیزهایی را تکرار کنیم که قبــاًل هم گفتیم، موجب 
نمی شود که این حادثه رنگ کهنگی به خود بگیرد، 
مثل حادثه عاشورا؛ نمی خواهیم مقایسه کنیم اهّمّیت 
آن حادثه را با حوادث دیگر ولی در مقام تشبیه مثل 
حادثه عاشورا است؛ هزار و دویست سیصد سال است 
که حادثه عاشــورا گفته می شود تکرار می شود، همه 
حرفها بارها و بارها بر زبانها جاری می شود اّما حادثه 
کهنه نمی شود؛ حادثه مثل خورشید درخشان که هر 
روز هست اّما دارای کهنگی نیست، رنگ کهنگی ندارد؛ 
هر سال، هر ماه در زندگی این جامعه و جوامع اسالمی 
نورافشانی می کند، نور می دهد، انرژی می دهد، قّوت 
می دهد. این حادثه هم همین جور اســت؛ از جنس 
حادثه عاشورا اســت. علّت هم این است که کاری که 
درنوزدهم دی انجام گرفــت، کار بزرگی بود؛ کاری 
بود که هروقت شــبیه این کار در میان هر ملّتی، هر 
جمعّیتی اتّفاق بیفتد، آثار آن شگفت آور خواهد بود. 
خب، زمینه در میان ملّت ایران آماده بود؛ بدون زمینه 
آماده هیچ کاری به ثمر نمی رسد. بیانات امام در طول 

این ســالهای مبارزات، و مبارزات کسانی که مبارزه 
کرده بودند، و تبیین و گســترش تفّکرات انقالبی در 
سراسر کشور، عالوه بر این ها، وجهه و جایگاه روحانّیت 
و مرجعّیت در بین مردم که از قرنها پیش جاافتاده بود، 
همه زمینه بود لکن این زمینه احتیاج داشت به یک 
کلید راه اندازنده؛ آن کلید را قمی ها زدند. کار بزرگی 
بود؛ به دفاع از امام بزرگوار وارد میدان شدند؛ میدان 
هم میدان متعارفی نبود؛ گلولــه بود، تیراندازی بود، 
وحشت بود، سرکوبگری بود. بدون ترس، با شجاعت 
کامل، با درک به هنگام -که روی این کلمه من تکیه 
دارم: درک به موقع، احساس تکلیف به موقع؛ نه دیرتر 
از وقت الزم- وارد میدان شدند؛ خون به ناحق ریخته 
شهدای نوزدهم دی و شجاعت مردم قم و به هنگام 
واردشدن مردم قم، فهمیدن وظیفه در لحظه الزم کار 
خودش را کرد؛ در واقع این کلیدی بود که زده شد، آن 
زمینه به جریان افتاد و ملّت به پاخاست. بنابراین کار 

قمی ها یک کار فراموش نشدنی است.
 نمی خواهم من تاریخ را عرض بکنم. ما مســائل روز 
داریم؛ امروز باید ببینیم تکلیف ما برای فردا چیست. 

خب، انقالب پیروز شــد؛ پیروزی انقالب برحســب 
محاســبات متعارف دنیا امر محالی بــود. هیچ کس 
باور نمی کرد که در کشوری مثل ایران با حّساسّیتی 
که قدرتهای اســتکباری روی آن داشــتند -اینجا 
استراحتگاه صهیونیســت ها بود، اینجا محّل حضور 
مستشاران آمریکایی بود، اینجا جایی بود که بیگانگان 
در آن احساس آرامش و آســایش می کردند؛ تقریباً 
ده روز قبل از نوزدهم دی رئیس جمهور آمریکا در 
تهران در ســخنرانی ای گفت که ایران جزیره ثبات 
است؛ این جوری روی این کشور حساب می کردند- در 
یک چنین جایی، در یک چنین کشوری، با این چنین 
حکومت ســرکوبگر و ظالم کــه بی محابــا با مردم 
روبه رو می شد، و با سایه سنگین آمریکا بر این کشور 
به حسب محاسبات عادی محال بود که یک انقالب بر 
مبنای دین، بر مبنای اعتقاد دینی و ایمان مردم، به 
دست مردم، با رهبری مرجع تقلید و روحانی شاخص 
به پیروزی برســد؛ این محال بود. لذا بــود که هیچ 
دستگاه اّطالعاتی در دنیا نتوانست حدس بزند که این 
اتّفاق خواهد افتاد؛ چون اصاًل با محاسبات عادی جور 

ماجرايی كه هيچ وقت كهنه نمی شود

ايمان، بصيرت و عمل
روزی که جوان های قم از طلبه و غیر طلبه و اقشــار 
گوناگون و مردم مؤمن آمدند در کوچه و خیابان قم 
و به دفاع از امام، به دفاع از حقیقت، به دفاع از پرچم 
برافراشته مبارزه علیه طاغوت و در مقابل گلوله های 
مزدوران رژیم طاغوت قرار گرفتند و خونشــان روی 
آســفالت های خیابان ریخته شــد، هیچ کس از آن 
مردم و از حول وحوش آن مردم هرگز گمان نمی کرد 
که این حادثه چه اثری خواهد گذاشــت. احســاس 
تکلیف کردند، نیروی خودشــان را و آنچه داشتند 
روی دســت گرفتند، آمدند میدان. ]مردم قم[ فکر 
می کردند که نوزده دی منشأ این تحّول عظیِم زنجیره 
مبارزات و اعتراضات بشود و منتهی بشود به خیزش 
بزرگ عمومی مردم و کار را تمام کند؟ مردم قم فکر 
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می کردنــد کاری که دارند می کننــد این قدر برکت 
ا َعلَینا  داشته باشــد؟ فکر نمی کردند؛ اّما: َو کاَن َحقًّ
نَصُر الُمؤِمنین. )1( عامل پیروزی این اســت که یک 
جماعتی - در یک مقیاس بزرگ، یک ملّتی - ایمان 
درستی داشته باشــد، و این ایمان راسخ باشد، و این 
ایمان با بصیرت همراه باشد، و این ایمان و بصیرت با 
عمل و اقدام همراه باشد؛ این ها وقتی روی هم گذاشته 
شد، نصرت قطعی اســت. آنجایی که شما می بینید 
مؤمنینی هســتند و نصرت پیدا نمی کنند، به خاطر 
این اســت که یا ایمان ضعیف اســت، یا ایمان غلط 
است - ایمان به چیزی اســت که نباید به آن مؤمن 
بود - یا ایمان همراه با بصیرت نسبت به مسائل جهان و 
مسائل حول وحوش خودشان نیست. نداشتن بصیرت 
مثل نداشتن چشم است؛ راه را انسان نمی بیند. بله، 
عزم هم دارید، اراده هم دارید، اّما نمی دانید کجا باید 
بروید. ما که این همه در باب قضّیــه حوادث نُه دی 

روی بصیرت تکیه کردیم و بعضی ها خوششان نیامد، 
به خاطر این اســت؛ اگر بصیرت نبــود، همان ایمان 
ممکن است انسان را به بیراهه بکشاند. کسی که علم 
ندارد، بصیرت درست ندارد به آنچه پیرامون او دارد 
می گذرد، گاهی اوقات می شود که راه را عوضی طی 
می کند؛ همه نیروی او نه فقــط هدر می رود، بلکه به 
کج راهه او را می رساند و می کشاند؛ پس بصیرت الزم 
است. عمل صالح بر اساس ایمان، ایمان راسخ و ایمان 
درست، ایمان همراه با بصیرت، و تداوم و استقامت، 
اگر چنانچه بود، پیروزی قطعی اســت. این هایی که 
پیروز نمی شــوند، یکی از این ها را ندارنــد: یا ایمان 
نیست، یا ایماِن درست نیســت، یا استقامت نیست، 
یا بصیرت نیست؛ در نیمه راه بار را بر زمین گذاشتن 
است؛ طبعاً به نتیجه نمی رسند. ملّت ایران این شرایط 
را فراهم کرد؛ ایمان او درســت بود، چون راهنمای او 
راهنمای صادقی بود، راهنمای ماهر و خبیری بود؛ یک 
فقیه آگاه به مسائل جهان، و بریده از مطامع و منافع 
ماّدی شخصی، و آگاه به کتاب و سّنت؛ راه را به مردم 
نشــان می داد، مردم هم با بصیرت حرکت کردند؛ 
فهمیدند که چه کار باید بکنند؛ آن کار را انجام 
ا َعلَینا نَصُر الُمؤِمنیَن؛ حاال  دادند، َو کاَن َحقًّ

هم همین جور است.
91/01/2931
بيانات در ديدار مردم قم

نمی آمد. در یک چنین کشوری، یک انقالب این جوری 
رخ بدهد و این انقالب هم ناکام نشــود -حاال عرض 
خواهم کرد در مقایســه با بعضی حوادث دیگر این 
کشور- انقالب نظام درســت کند، نظام سازی کند، 
جمهوری اســالمی به وجود بیایــد و این جمهوری 
اسالمی همین طور بماند و روزبه روز قوی تر، ریشه دارتر 
و ستبرتر بشود. هیچ قاعده ماّدی و محاسبه ماّدی ای 
چنین چیزی را قبول نمی کرد؛ ممکن نمی دانست اّما 
شد. اینکه شد، نشان دهنده این است که بر این عالم 
ُکون، بر این عالم وجود، قوانینی حاکم است که اهل 
ماّده آن قوانین را نمی شناسند؛ آن قوانین را نمی بینند؛ 
ُسنََّة اهللِ فِی الَّذیَن َخلوا ِمن َقبل. در جای دیگر: ُسنََّة 
ت خدا یعنی قوانین  اهللِ الَّتی َقد َخلَت ِمن َقبل. ســنّ
الهی؛ قوانینی وجود دارد در عالم وجود، در سرتاسر 
این ُکون عظیم. این قوانین مثل قوانین طبیعی، مثل 
قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و خورشید و ماه و 
آمد و رفِت ماه و خورشــید در شبانه روز، این ها قانون 
اســت؛ قانون طبیعی اســت. همین جور قوانینی در 
جوامع انســانی وجود دارد، این قوانین را اهل ماّده با 

چشمهای کم سو نمی توانند درک بکنند اّما وجود دارد. 
خب، وقتی که ما زمینه این قوانین را به دست خودمان 
م می کند.  فراهم کردیم، خدای متعال قانون را مَحکَّ
آتش سوزندگی دارد، باید شما زمینه را فراهم بکنید، 
آتش را روشن کنید، جسم غیر مرطوب را روی آتش 
بگیرید، آتش خواهد گرفــت؛ زمینه را فراهم بکنید، 
قانون طبیعی کار خــودش را خواهد کرد. باید زمینه 
را فراهم کرد؛ ملّت ایران این زمینه را فراهم کرد. این 
حرفها را بزرگان ما گفته انــد، هم قرآن مکّرر فرموده 
است، هم در کلمات ائّمه )علیهم الّسالم(، در کلمات 
رســول خدا، این ها وجود دارد. َفلَّما َرأَی اهلُل ِصدَقنا 
نَا الَکبَت َو اَنَزَل َعلَینا النَّصر. امیرالمؤمنین  اَنَزَل بَِعُدوِّ
در نهج البالغه می فرماید: صادقانه وارد میدان بشوید، 
ایستادگی بکنید، خدای متعال دشمن شما را سرکوب 
خواهد کرد و به شما نصرت خواهد داد. این قاعده کلّی 
و قانون اســت. این قاعده در انقالب تحّقق پیدا کرد؛ 

مردم صادقانه وارد میدان شدند و ایستادگی کردند.
19/10/1394
بيانات در ديدار مردم قم

 ماجراي 
19 دي چه بود؟

بسياري از كارشناسان تاريخ معاصر، 
يكي از نقاط عطف انقالب اســالمي 
ايران را ماجــراي قيام 19 دي مردم 
قم دانســته اند. قيامي كه مثل يك 
دومينو، اتفاقــات روزهاي بعد را در 
سراســر ايران رقم زد و حدود يك 
سال بعد به پيروزي انقالب اسالمي در 
22 بهمن 57 منجر شد. جرقه قيام 19 
دي از يك مقاله در روزنامه اطالعات 
شروع شد، مقاله اي كه حاوي اهانت 
به امام خميني)ره( بود. شــاه برای 
زير ســؤال بردن و بی اعتبار كردن 
امام دست به انتشــار آن مقاله زد، 
اما درنهايت خود او بود كه در ميان 
قيام مردمی گرفتار آمد، قيامي كه 
پايه های حكومتش را دچار لرزه ای 

بی سابقه كرد.
فردای روز 17 دی مــاه 56، اولين 
پس لرزه های انتشــار اين مقاله،  در 
شهر قم به وقوع پيوســت. در اين 
روز طالب مــدارس و حوزه علميه، 
كالس های درس خود را تعطيل كرده و 
در مسجد اعظم دست به تجمع زدند.

اگرچــه در ايــن روز درگيری های 
پراكنده ای در برخی نقاط شــهر قم 
روی داد اما حركــت اصلی مردم قم 
هم زمان با روز 19 دی ماه 56 بود كه 
در اين روز بازار نيز عالوه بر دروس 
طالب در حمايت از امام خمينی)ره( 

تعطيل شد.
صبح روز نوزدهــم دی ماه جمعيت 
زيادی در مسجد اعظم تجمع كردند 
و سپس راهی منازل مراجع و آيات 
عظام شــدند. جمعيت هر لحظه با 
شور و جوشش بيشتری راهی بيوت 
آيات عظام ميرزا هاشم آملی، عالمه 
طباطبايی، وحيد خراسانی، مكارم 
شــيرازی، نوری همدانی و آيت اهلل 
مشكينی شــدند و به سخنان آنان 
مبنی بر حمايت از امام خمينی)ره( 

گوش جان می سپردند.
تجمع و سخنرانی در دفتر آيات عظام 
تا بعدازظهر ادامه داشت،  اما درگيری 
بين مردم و عمال رژيم شاه از حدود 
عصر 19 دی ماه و در زمانی كه مأموران 
در يكی از ميادين شــهر قم راه را بر 
مردم سد كردند، شروع و اين درگيری 
و زد و خورد منجر به شهادت تعدادی 

از اهل قم شد.
به دنبال شهادت جمعی از مردم قم 
و هم زمان با چهلم اين شــهدا مردم 
تبريز نيز دست به تظاهرات زدند و در 
ادامه اربعين شهدای تبريز،  مردم يزد 
به پا خاستند و بعد از اين، اعتراض ها 
به جهرم، تهران، مشــهد و سراسر 

كشور كشيده شد.
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واکاوی اسناد قیام 19 دی، در گفت و گو با حاج قاسم تبریزی

قيامی كه جرقـه انقالب شد!
همه چيز در ظاهر با نوشتن يك مقاله شروع شد، اما مقاله احمد رشيدی مطلق بهانه بود، بهانه ای برای انفجار بغض 50 ساله مردم از رژيم پهلوی. ماجرا را بايد از 
سال ها قبل بررسی كرد، ريشه های اين درخت تنومند، از مبارزه های امام خمينی با قوانين ضد ايرانی و ضد اسالمی حكومت آب خورده است و كم كمك رشد 
كرده جوانه زده و برگ و بری داده است به اســم قيام 19 دی، حركتی تاريخی از مردم قم، كه به خاطر جريان سيالش در تاريخ معاصر ايران ماندگار شده است. 
بسياری بر اين باورند كه 19 دی 56، نقطه عطفی در تاريخ انقالب است، نقطه ای كه به حركت های بعدی جهت و هدف داده است! برای بررسی بيشتر ريشه های 
قيام 19 دی و تبعاتی كه به دنبال داشته است، سراغ حاج قاسم تبريزی رفتيم، مسئول كتاب خانه موزه عبرت. او خودش سابقه مبارزاتی دارد و هنگام واقعه 19 

دی، ساكن تهران بوده است و اكنون پس از سال ها سرو كار داشتن با اسناد انقالب و ساواك می تواند راوی معتبری از آن روزها باشد.

جرقه قيام مردم قم در 19 دی ماه 56، 
از دو روز قبل يعنی هفدهم دی ماه آغاز شد، 
وقتی كه مقاله احمد رشيدی مطلق در روزنامه 
اطالعات چاپ شد و در آن هم به امام خمينی 
و هم به مقدسات اسالم از جمله حجاب توهين 
شده بود. وقتی اسناد را نگاه می كنيم، هفده 
دی ماه، ســالروز اعالم كشف حجاب توسط 
رضا خان نيز هست. آيا در اسناد ساواك، در 
اين باره چيزی ذكر شده كه علت چاپ چنين 
مقاله ای چه يوده و اصال آيا به عمد در سالروز 
اعالم كشف حجاب، مقاله ای با عنوان استعمار 
سرخ و سياه در وهن و تمسخر حجاب نوشته 

شده است؟
اگر بخواهیم علت نگارش چنین مقاله ای را دریابیم، 
باید به تاریخ انقالب و مبارزات امــام خمینی )ره(، 
مراجعــه کنیم. امام به عنوان کســی کــه هم علیه 
استبداد شاه مبارزه می کرد و هم گرایشات اسالمی 
را در مردم بیدار می کرد، تحت کنترل حکومت بود. 
تا جایی که ســاواک حدود 8۵ جلد پرونده برای او 
تنظیم کرده اســت و همه این پرونــده ها، در کتاب 
۲۲ جلدی، به نام امام در آیینه اسناد ساواک به چاپ 
رسیده است. از همان ســال 41 که جان. اف.کندی، 
طرح تغییر ســاختار ایــران را اعالم کرد و مســئله 
کاپیتوالسیون مطرح شــد، امام مبارزه را به صورت 
علنی آغاز کرد و در سخنرانی هایش مجلس و دولت 
را غیرقانونــی خواند و این اقدامات زندانی شــدن و 
سپس تبعید امام را در پی داشــت و نشان می دهد 
که حکومت از همان ابتدا به اظهارات و اقدامات امام 

خمینی حساس است.

چرا چنين مقاله ای در همان ســال ها 
نوشته نشد؟

قبل از ســال ۵6 هم رســانه های دولتی از راه های 
مختلف امام را تخریب می کردند، اما شکلش متفاوت 
بود، به این تندی و صراحت شمشــیر از رو نبســته 
بودند. مثال در همان سال که امام زندانی شد، روزنامه 
ها نوشتند، روحانیت با دولت سازش کرده است! این 
مطلب دروغ به شدت توسط امام تکذیب شد. و یا مثال 

در مجله »رنگین کمان«، به امام توهین می شد.
 اما اگر دقیق تر بررســی کنیم، واکنش های مردمی 
به شــهادت آقا مصطفی بود که کینه امام را در دل 
رژیم پررنگ تر کرد و با این مقاله می خواســتند به 
نوعی از امام و فرزند شــهیدش انتقام بگیرند. سال 
۵۵ گزارشی در اسناد ساواک منتشر شد که گفته بود 

آیت اهلل خمینی دیگر به سن کهولت رسیده و دفتر او 
را فرزندش ســید مصطفی می گرداند، اگر مصطفی 
از بین برود، آیت اهلل خمینی هم از بین رفته اســت. 
این ســند هم در کتاب امام در آیینه اسناد ساواک 
چاپ شده و هم در کتاب اسناد مربوط به حاج سید 
مصطفی خمینی و به نظر می رســد زمینه ســازی 
برای شــهادت حاج آقا مصطفی باشد. اول آبان ۵6، 
خبر شهادت حاج آقا مصطی منتشر شد و در سراسر 
ایران از جمله، قم، اصفهان، تبریز، تهران و... مجالس 
ترحیم متعــددی برگزار کردند. قم نیز در مســاجد 
متعــدد و روزهای مختلف، برای حــاج آقا مصطفی 
ختم برگزار کرد. این اتفاقات در مجموع باعث شد تا 
ساواک محبوبیت میلیونی امام را با چشم و به صورت 

علنی ببیند.
 تا قبل از این فکر نمی کرد روحانیــت و به ویژه امام 
خمینی، چنین پایگاه گســترده ای داشــته باشد، 
شاه در ســال ۵۵، با یکی از خبرگزاری های خارجی 
مصاحبــه کرد وقتی مجــری از او دربــاره وضعیت 
روحانیت در ایران پرسید، شــاه گفته بود، دو نفر از آ 
ن ها خطرناک بودند، یکی شــان را زندانی کرده ایم 

و دیگری را تبعید! و خطری ما را تهدید نمی کند!

يعنی شاه و عوامل رژيم، فكر می كردند، 
با تبعيد امام خطر ســقوط حكومت به طور كامل 

رفع می شود؟
دقیقا! اما مجالــس متعددی که برای شــهادت آقا 
مصطفی برگزار شــد، این معادله را برهم زد. سراسر 
ایران مجلس ختم گرفتند، فقط بعضی از شهرستان 
ها مثــل دماوند، ســاواک خیلی فعال بــود و مردم 



65

نمی توانســتند به طور علنی مجلس ختم بگیرند، به 
طور ناشناس و مخفیانه اعالم کردند می کردند مجلس 
ختم است. رژیم شاه می ترسید که این مجالس منجر 
به شورش شود، ازاین رو برای این که به محبوبیت امام 
ضربه بزند مقاله ای با دستور شــاه منتشر شد، با نام 
مستعار احمد رشــیدی مطلق. متن مقاله را به چند 
نفر نسبت داده اند. عده ای گفته اند، پرویز نیکوخواه، 
از عوامل وزارت جهانگردی آن را نوشته است، برخی 
به داریوش همایون، وزیر جهانگــردی رژیم پهلوی 
نســبت داده اند. با این حال درباره این که انتشار این 
مقاله، به طور عمدی مربوط به سالروز کشف حجاب 
توسط رضاخان باشد، در اسناد ساواک به آن اشاره ای 
نشده، ممکن است مربوط باشد، چون مقاله به وهن و 
تمسخر حجاب هم می پردازد. به هر حال انتشار مقاله 

واکنش های گسترده ای را به همراه دارد.

يكی از ويژگی های قيام 19 دی، همراهی 
روحانيون و همه اقشــار جامعه با يكديگر است، 
در اين باره توضيحات بيشــتری بدهيد، اين كه 
روحانيت چه نقشی در پررنگ كردن اعتراضات 

داشته اند؟
در تاریخ هجدهم دي هم ســندی منتشر شده است 
که به علت درج مطلبــی در روزنامه اطالعات حدود 
۲۵۰ نفر از طالب حوزه علمیه، در مدرسه خان تجمع 
کرده و از آن جا به سمت میدان آستانه )ضلع شمالی 
حرم حضرت معصومه )س((، حرکت کردند. تظاهر 
کنندگان شــعار درود بر خمینی، مرگ بر حکومت 
استبدادی سر می دادند و توســط مامورین متفرق 
شدند. روز هجدهم و نوزدهم هم طالب و بازاریان و 
عموم مردم به سمت خانه های مراجع و آیات عظام 
حرکت می کردند و آیت اهلل گلپایگانی، نوری همدانی، 
هاشــم آملی الریجانی، مکارم شــیرازی و.... بر ضد 
رژیم و در حمایت از امام خمینی ســخنرانی کردند. 
ساواک قم طی گزارشی درباره واقعه 19 دی چنین 
می نویسد: »ساعت 1۰:3۰ صبح، بیش از ۵ هزار نفر 
از طلبه هــای علوم دینی در مســجد اعظم اجتماع 
کردند و از آن جا به منزل چند تن از روحانیون رفتند 
و از آنان خواستند که از امام خمینی دفاع کنند.« ... 
مردم قصد راهپیمایی به سوی خیابان بیگدلی و منزل 
آیت اهلل نوری را داشتند.« راهپیمایی را آغاز کردند و 
می خواستند از طریق خیابان ساحلی به منازل آیات 
سلطانی طباطبایی و مشکینی بروند که اولین نشانه 
های درگیری به وسیله مأموران رژیم رخ داد و اسلحه 

ها به طرف مردم نشانه گیری شــد. در واقع حرکت 
اصلی قیام از سوی طالب و مراجع بود.

آماری از كشته شدگان به طور دقيق در 
اسناد ساواك منتشر شده است؟

دو سند در ساواک منتشر شده است. در یکی از اسناد 
که تاریخش مربوط به روز حادثه است، تعداد کشته 
شدگان ۵ نفر و 9 نفر نیز مجروح اعالم شده است، در 
روز بیستم دی ماه نیز، سندی منتشر شده که تعداد 
مجروحین را 14 نفر عنوان کرده است. البته این آمار 
اصال دقیق نیست. تعداد مجروحین و کشته ها بیشتر 
بوده است و مردم از ترس ساواک کشته ها و زخمی ها 

را به بیمارستان انتقال نمی دادند.

در مــورد برخی روحانيــون از جمله 
آيت اهلل حسين نوری، احكام سنگين تری وضع 
شــد، چون نقش تعيين كننده در گسترش قيام 
داشتند و از جانب ساواك مسببين اصلی محسوب 
می شدند، در مورد آن ها چه اسنادی وجود دارد؟

روز بیســتم کمیته حفاظت و امنیت قم، تشــکیل 
جلســه می دهد و هفت روحانی و سه تن از بازاریان 
را به تبعید محکوم می کند. سند این کمیته در روز 
بیست و یکم منتشر شده است. طبق حکم ساواک، 
آیات عظام محمد یزدی، ناصر مکارم شیرازی، شیخ 
حســین نوری، خزعلی، محمدعلــی گرامی و آقای 
حسن صانعی، به تبعید محکوم می شوند، محل تبعید 
هم مشخص کرده بودند، مثال آیت اهلل حسین نوری، 
به سه سال تبعید در خلخال محکوم شد و درباره وی 
نوشته اند، از روحانیان طرفدار خمینی و از مسببین 
اصلی حادثه 19 دی. در میان اسامی تبعیدیان، نام 
سه تن از کسبه هم ثبت شده که از بازاریان فعال در 

جریان 19 دی بودند.

يكی از ويژگی هــای قيام 19 دی، اين 
است كه منقطع نشد و تاثيرات آن ادامه دار بود و 
چهلم های متعددی برای شهدای قم برگزار شد، 
مثل يك دومينو، قيام های بعدی پشــت سر هم 
شــكل گرفت، كه اولين آن قيام مردم تبريز، در 
29 بهمن بود و همين طور به تدريج همه ايران به 
جريان سيل خروشان جمعيت پيوستند، در حالی 
كه قبال هم ماجرای 15 خــرداد 42، و يا ماجرای 
مدرسه فيضيه بوده است، چرا حركت های قبلی 

اينقدر دامنه دار نشد؟

می توان به دو عامل مهم اشــاره کرد، یکی این که تا 
قبل از دهه ۵۰، مخصوصاً سال های ۵۵ و ۵6، هنوز 
اقشار مختلف مردم به بینش و رشد سیاسی نرسیده 
بودند و جریان اصلی مبارزه در دســت خواص بود. 
از جمله عده ای از روشــنفکران، روحانیون و آیات 
عظام و عــده ای از فعاالن سیاســی و حزبی. بعد از 
ماجرای قیام 1۵ خرداد و آن کشتار گسترده، رژیم 
سخت گیری ها را بیشتر کرد. ساواک پیچیده عمل 
می کرد و فضای اســتبدادی حاکم شــد، جریانی 
مخفی و زیرزمینی ایجاد شد که شناسایی اش برای 
ساواک دشــوار بود، از طرفی دیگر شرایط سیاسی 
اجتماعی به سمتی رفت که مردم به وضع اقتصادی 
و اجتماعــی و... معترض بودنــد، دولت وقت بحث 
فضای باز سیاســی را پیش کشــید تا ایران منفجر 
نشــود. احزاب و گروه های سیاسی مختلف فعالیت 
خودشــان را آغاز کردند، البته این طرحی پوشالی 
بود برای این که جلوی اعتراضات گســترده مردم 
نسبت به اســتبداد گرفته شود. اما همین فضای باز 
سیاسی، باعث شد مردم راحت تر گرایش خود را به 
امام و اسالم نشــان دهند و تازه رژیم متوجه شود، 
برخالف تصور او، تبعید امام پایان کار نبوده اســت. 
همین فضای باز سیاسی جرقه قیام را شعله ورتر کرد 
و طومار حکومت پهلوی پیچیده شد. البته که وقتی 
رژیم پاسخ اعتراض و راهپیمایی مردم در مورد آن 
مقاله توهین آمیز را با آتش و گلوله داد، مردم به یقین 
رسیدند که فضای باز سیاســی، وعده ای دروغین و 
پوشالی بوده و مصمم تر از گذشــته حرکت کردند 
و جریان این قیام ها ادامه داشــت و منقطع نشــد. 
وقتی به تاریخ اسناد مراجعه می کنیم حتی تا یکم 
اسفندماه، همچنان مردم و طالب قم به اعتراضشان 
علیه مقاله توهین آمیز و همچنین کشــتار 19 دی 
ادامه داده اند. آخرین سندی که مربوط به واقعه 19 
دی است، در تاریخ 19 اردیبهشت ۵7، منتشر شده 
است، که "جمع کثیری از طالب، که حدود 1۲ هزار 
نفر می شوند، روبه روی مسجد اعظم قم تجمع کردند 
و پارچه سفیدی نصب کردند، با این مضمون که ما 
ملت ایران به رهبری الهــی به ویژه حضرت آیت اهلل 
خمینی، کشتار مردم در شهرهای قم، تبریز، اهواز، 
جهرم و دیگر شهرها را محکوم می کنیم و خواهان 
تغییر رژیم هستیم." این پیام یعنی دیگر نمی توان 
رو به روی ســیل خروشــان حرکت مردم ایستاد 
و می بینیــم حکومت هم علی رغم همه دســت وپا 

زدن هایش نمی تواند بایستد!
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تأثیراتي که قیام مردم قم در انقالب اسالمي گذاشت

گستـرش بحـران

|حجت االسالم روح اهلل حســینیان|مرگ مشکوک 
آیت اهلل ســیدمصطفی خمینی فرزند امام خمینی، 
فرصتی برای نیروهــای مذهبی به وجــود آورد که 
توانســتند احترامات قلبی خود را نســبت به رهبر 
تبعیدی بروز دهند. رژیم شاه که از احساسات مردم 
مذهبی ســخت عصبانی شده بود، دســت به عمل 
نابخرادنه ای زد و هفدهم دی ماه، مقاله ی توهین آمیزی 
را علیه امام در اطالعات منتشر کرد. دو روز پی درپی 
قم، مرکز دانشــگاهی علوم اســالمی در اعتراض به 
توهین رژیم شــاه قیام کــرد. روز دوم )19 دی( این 
قیام سرکوب شد و عده ای به شــهادت رسیدند. این 
واقعه ی خونین، پی آمدهای بسیار مهمی را برای رژیم 
و نهضت اسالمی ایران که از سال 1341 آغاز شده بود 

به دنبال داشت:
الف( یکی از پیامدهای آشکار این قیام، آشکار شدن 
نیروهــای مذهبی در حرکت مردم ایــران بود. طبق 
گزارش ســفارت آمریکا در ایــران، »در دو هفته ی 
گذشــته به خصوص به دنبــال وقایــع 19 دی قم، 
نقطه نظرهای جناح مخالف مذهبی روشــن تر شده 
است... واقعه ی قم باعث شده است که شخصیت های 
مذهبی به شرایط سازمانی خود بیشتر دقیق شوند. 
ساخت پراکنده و همه گیر مذهبی ایران را شاید بتوان 
تنها منطقه ی مناسب برای فعالیت یک گروه مخالف 
در یک شبکه ی سراسری مملکت دانست... اگر وقایعی 
در رابطه با جامعه ی مذهبی چون آتش کشــیدن بر 
روی راه پیمایان اتفاق بیفتد، عالیق مذهبی، نیروی 
انسانی عظیمی را برای تظاهرات فراهم خواهد نمود«.

این گزارش نشان می دهد که کارشناسان آمریکایی 
باهمه ی بی اطالعی شــان، به قدرت  مذهب و تأثیر 
فاجعه ی قم پی برده بودند؛ چه قبل از آن سازمان های 
وابسته به روشنفکران، محافلی را راه اندازی کرده بودند 
و گاهی به نوشتن نامه ی سرگشاده می پرداختند، اما 

این اقدامــات نه حرکتی ایجاد می کــرد و نه چندان 
خشــم رژیم را برمی افروخت و چه بســا برای ژست 
رژیم در اثبات فضای باز سیاسی ضروری بود. اما قیام 
19 دی و حمایت ها، عزاداری ها، واکنش ها، خشــم 
عمومی و تداوم آن، نشان داد که قدرت مذهب فراتر از 

روشنفکری هاست.
به گفته ی خانم کدی »حوادث قم در ژانویه ی 1978 
)دی 13۵6( را می توان نقطه ی عطفی دانســت که 
در آن بخش اعظــم ابتکار عمل در نهضــت ایران از 
دســت نیروهای غیرمذهبی با نامه های سرگشاده، 
اعتراضیه ها، ســازمان ها و شــب های شعر سیاسی 
آن ها خارج و به دست مخالفین مذهبی افتاد« حتی 
این خادثه مرزهای ایران را درنوردید و دانشــجویان 
مسلمان در آمریکا را نیز به واکنش واداشت. گزارش 
ساواک از مراســم ترحیم در تگزاس نشــانه ی این 

واقعیت است.
بدیهی بود کــه وقتی این قیام در قم، شــهر مقدس 
شــیعیان به وقوع می پیوســت و روحانیون شــیعه 
آن را رهبــری می کردند و شــهدا و مجروحین آن از 
طالب علوم دینی بودند، مراســم بزرگ داشت آنان 
در مســاجد - نه در انجمن گوته و توسط روحانیون 
و نه روشــنفکران- با حضور توده های عظیم مذهبی 
برگزار می شد. بر همین اساس به قول پارسونز، سفیر 
انگلیس »جناح مذهبی عماًل رهبری جریانات مخالف 
را به دست گرفت و در موعظه های خود در مساجد و 
مراسم مذهبی به طور علنی به دولت حمله بردند، آتش 

احساسات و هیجانات عمومی را دامن زدند«
ب( این قیام، جنگ خاموش بین شــاه و روحانیت را 
برافروخت و »بین دولت و مقامات روحانی کشــور، 
بحران شــدیدی به وجود آورد« رژیم شاه با سرکوب 
قیام 1۵ خرداد 134۲، ســرکوب قیــام 17 خرداد 
13۵4، دســت گیری، به شهادت رســاندن و تبعید 

روحانیون مبــارز در جنگ غالب آمــده و یک ترک 
مخاصمه ای نسبی و نانوشته به اجرا درآمده بود. با قیام 
19 دی، جنگ بین شاه و روحانیت و یا به عبارت پیر 
بالنشه »آتش جنگ بین رژیم و شیعه« شعله ور شد و 

این بار جنگ با پیروزی روحانیون خاتمه یافت.
شاید اظهارات آیت اهلل شــریعتمداری به نماینده ی 
ساواک بیشتر روشن گر این باشــد. وی در اعتراض 
به اقدام نسنجیده ی رژیم گفت: »دولت در مبارزه با 
خمینی و اثرات وجودی او مرتکب اشــتباهاتی شده 
اســت. درج مقاله در روزنامه ی اطالعات کار نابجایی 
بود. انتشار این مقاله ســه اثر منفی مشخص داشت؛ 
اول این که تحریک ساکن شــد؛ یعنی یک مسأله ی 
ساکت شــده و تا حدودی آرام شــده را بیهوده زنده 
کرد و پیوستگی آن ها را تشــدید و تحکیم نمود... اثر 
منفی سوم این اقدام آن بود که مراجع بزرگ مذهبی 
شــیعه را در محظور و تنگنا قرار داد و آن ها را مجبور 
به عکس العمل کرد. شــاید به همیــن جهت بود که 
امام خمینی واقعه ی نــوزده دی را عالمت بیداری، 
هوشیاری و مقاوت ملت نامیدند و نوید دادند که »یک 
همچو ملتی پیروز« است و »به زودی این ریشه قطع« 

خواهد شد.
19 دی  ج( مهم تریــن پیامدهــای واقعــه ی 
سلسله حوادثی بود که چون موجی به دنبال یکدیگر 
آمد و منجر به سربرداشتن تمامی یک ملت شد. بعد 
از این واقعه، کارکنان پســت ایران اعتصاب کردند، 
دانش آموزان چندین دبیرستان آمل دست به تظاهرات 
زدند و طبق گزارش های ســاواک از یــک روز بعد از 
فاجعه ی 19 دی قم تا ۵6/11/۲9 یعنی قبل از چهلم 
شــهدای واقعه در شــهرهای مختلف اعتراضاتی به 

صورت های مختلف شکل گرفت.
 * برگرفته از کتاب »یک سال مبارزه برای سرنگونی 

رژیم شاه«؛ مرکز اسناد انقالب اسالمی
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نگاهي به اوضاع منطقه
در ماه گذشته
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 پيروزی ايران در تحوالت منطقه

ايران 3 آمريكا     0
داعش از سال ۲۰14 در کشور سوریه شــروع به قدرت گرفتن کرد و آمریکا به بهانه مقابله با 
این گروه تروریستی از یک طرف و همچنین ســرنگونی دولت بشار اسد از سوی دیگر تالش 
کردند تا در این کشور حضور پیدا کنند. آن ها با تشکیل ائتالفی موسوم به مبارزه با تروریسم در 
سوریه عملیات نظامی انجام دادند اما گزارش های میدانی نشان می داد که هدف آن ها مبارزه با 

تروریسم نیست،  بلکه آمریکا می خواهد نقشه های خودش را عملی کند.
اما با درک خطر تروریسم در منطقه و با مجوز دولت سوریه دو کشور ایران و روسیه در خاک 
این کشــور حضور پیدا کردند و در وهله اول جلوی گســترش داعش را گرفتند و از طرفی 
توطئه های آمریکایی را خنثی کردند. یکی از دستاوردهای ایران در سوریه حفظ دولت بشار 
اسد است،  اما چرخش ترکیه به ســمت ائتالف ایران و حتی حفظ دولت حریری در لبنان و 
تقویت حزب ا... دیگر دستاوردهایی است که توانست محور مقاومت را در منطقه تقویت کند 

و آمریکا را ناکام بگذارد.

نقش ماندگار ايران  و روسيه در سوريه
كشور روســيه از پايان ماه سپتامبر سال 
2015 در سوريه حضور نظامی پيدا كرد. در 
اين مسير روسيه هم اغلب با حمله هوايی به 
مواضع دشمنان دولت سوريه از جمله گروه 
تروريستی داعش از دولت سوريه حمايت 
كرد. به تازگی اما مقامات روســيه ای اعالم 
كرده اند كه قصد دارند سربازان روسی را از 
سوريه خارج كنند و مداخله نظامی خود را 
در اين كشور به اتمام برسانند،  چرا كه دولت 
بشاراسد ديگر قادر است با دشمنان خود در 

اين كشور مقابله كند.
اما پايان حضور نظامی روســيه در خاك 
سوريه سوالی را در اذهان ايجاد كرده است 
مبنی بر اينكه آيا ارتباط ميان دو دولت بعد 
از اين كاهش شــديدی خواهد داشت و آيا 
روسيه بعد از اين نقش محسوسی در سوريه 

نخواهد داشت.
پايگاه خبری الميادين در يادداشــتی به 
قلم »علی شهاب« از نويسندگان فيلم های 
مستند به اين ســؤال پاسخ داده است و به 
تحليل اوضاع سوريه بعد از حضور نظامی 
روسيه پرداخته اســت و نوشته همكاری 
دو كشور ايران و روســيه در سوريه به اين 
زودی ها به اتمام نمی رسد. گزيده ای از اين 

يادداشت را در اينجا می خوانيد:
»آمريكا و متحدان اين كشــور در سوريه 
شكست خورده اند،  اما به اين موضوع اذهان 
نمی كنند. ناكامی آن ها در رســيدن به هر 
هدفی كه با آغاز جنگ در ســوريه تعيين 
كرده بودند به معنای شكست سياسی پروژه 

آنهاست.
هنگامی كه روسيه تصميم به ورود به جنگ 
در ســوريه گرفت تحليلگران بالفاصله به 
دنبال جواب اين ســؤال بودنــد كه پيروز 

كيست روسيه يا آمريكا؟ حاال رسانه  های 
روسيه از پايان مأموريت ضد داعش روسيه 
در سوريه و عقب نشينی نيروهای روسيه 
از سوريه خبر دادند. با گذشت زمان معلوم 
شد كه پاسخ به سؤال درباره پيروز ميدان 
سوريه نيازمند نظارت بر مواضع و نقش های 
چهار طرف منطقه ای شامل تركيه، ايران، 

عربستان و اسرائيل است.
هنگامی كــه از قدرت های بزرگی همچون 
آمريكا و روسيه حرف می زنيم پيش بينی 
عقب نشــينی از منطقه برای هر كدام از 
آن ها دشوار است اما هم اينك سخن درباره 
نحوه عملكرد ايــن قدرت ها به نفع خود با 
خط مشی هايی متفاوت مطابق با تحوالت 

منطقه ای و بين المللی است.
در مورد آمريكا ناظران بر ســر اين قضيه 
اجماع نظر دارند كه سياســت آمريكا در 
سوريه بيش از يك سال است كه افول كرده 
و در عوض روسيه با همكاری ايران و تركيه 
توانست واقعيت جديد و متفاوت با خواسته 

كشورهای غربی تحميل كند.
روسيه در نگاه كلی 4 ديدگاه در مورد سوريه 
دارد كه می توان آن ها را به اين شكل عنوان 

كرد:
اول- روســيه مخالف تجزيه ســوريه با 
كمك تحرك های شورشيان است. چرا كه 
تجربه های پيشين در سوريه ثابت كرده بود 
كه اين تحركات از همان ابتدا به ساكن يا بعداً 

در مرحله ای از مسير حركت خود بر 
اســاس منافع اجنبی 

انجام شده است.
دوم- پايان دادن به آتــش درگيری های 
قومی- مذهبی در اين كشور است. روسيه 
خواهان اين است كه در سوريه آرامش ميان 

قوميت های مذهبی برقرار شود.
سوم- ســوريه از همان لحظات اوليه آغاز 
جنگ خاســتگاه تشــكيل دوباره موازنه 
قوای منطقه بود،  حضور نداشتن مسكو هم 
می توانست ارزش اين كشور را در معادالت 
بين المللی را از بين ببرد. بنابراين روســيه 

به دنبال حفظ جايگاه خود در معادالت بود.
چهارم- روسيه در درگيری های منطقه ای 
جديد ورود نكرد، بلكــه از ابتدا به دنبال 
آرامش و حل و فصل سياســی مسائل در 
ســوريه بود. اين موضوع در رأس موضع 
روسيه در برابر تجاوزات اسرائيل به سوريه و 

نزاع تركيه با ُكردها قرار داشته است.
الميادين آورده است: باورهايی كه روسيه بر 
اساس آن با تروريسم مبارزه می كند كاماًل 
با باورهای آمريكا فرق دارد اين موضوع به 

وضوح در جنگ سوريه مورد تأييد است.
آمريكا با هدف مديريت شورش و موضع 
گيری گروه های شبه نظامی و رها كردن 
آن ها بــرای آزادی عمــل عليه ارتش 
سوريه و متحدانش تا حد زيادی نسبت 
به گروه های تروريســتی اغماض نشان 
داد اين هدف نخستين آمريكا بود چون 
توقف نفوذ ايران در منطقه را اولويت خود 
برمی شــمرد اما از ديدگاه مسكو جنگ 
ســوريه خطری برای امنيت ملی روسيه 

محسوب می شود«.

نويسنده: محمد فيروزی
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ايران و تركيه برنده توطئه چينی آمريكا
دونالد ترامپ،  رئيس جمهور آمريكا بعد از آنكه 
متوجه شد كشــورش در جنگ افروزی های 
منطقه ای شكســت خورده است و كار داعش 
در غرب آسيا به اتمام رســيده است، تالش 
كرد با مطرح كردن »قدس« به عنوان پايتخت 
سرزمين های اشــغالی و منتقل كردن سفارت 
آمريكا از تل آويو به قدس توجه ها را در جهان 
متوجه مساله جديدی كند و با عملياتی كردن 
اين پروژه كه سال هاست هيچ كدام از روسای 
جمهور قبلی آمريكا نتوانســتند آن را به اجرا 

درآورند برای خودش وجهه ای كسب كند.
عبدالباری عطوان،  نويسنده و تحليل گر جهان 
عرب اما با مطرح كــردن اينكه ايران و تركيه دو 
كشور غير عربی بودند كه در اين توطئه چينی 
آمريكا سربلند شدند،  به اين مساله اين گونه نگاه 
كرده است: ترامپ با طرح پايتختی قدس برای 
اسرائيل متحدان خود را از بين كشورهای عرب 
سنی حاشيه خليج فارس و همچنين مصر كه در 

محور موسوم به »ميانه روهای عرب« هستند از 
پای درآورد و فتيله انتفاضه ای را روشن كرد كه 
چه بسا تا چند ماه يا حتی چند سال ادامه داشته و 

مقدمه ای برای جنگی منطقه ای باشد.
عطوان می نويسد: قمار ترامپ كه با استقبال 
گسترده بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل 
و البی يهودی در واشنگتن همراه شد مهم ترين 
متحدان عرب آمريكا را به انزوا كشاند، منظور ما 
عربستان و مصر است و جايگاه دو كشور ديگر 
غير عربی يعنی ايــران و تركيه را ارتقا داد دو 
كشوری كه در كشمكش بر سر رهبری جهان 
اسالم و مرجعيت های اسالمی در جبهه مقابل 
قرار دارند. وقتی ســردار »قاسم سليمانی«، 
فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ايران 
آشكارا با فرماندهان گردان های عز الدين قسام 
شــاخه نظامی جنبش حماس و گروهان های 
قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی تماس 
گرفته و بر آمادگی ايران برای حمايت جامع از 

نيروهای مقاومت در مقابله با اســرائيل تاكيد 
كرد و ســايت های ايرانی تصاويری از ژنرال 
سليمانی را بر فراز قبه الصخره در قدس اشغالی 
و مرز لبنان و فلسطين منتشر كردند اين يعنی 
ايران قوی ترين متحد فلسطينيان و انتفاضه 

آن ها شده است.
رأی اليوم آورده است: ژنرال سليمانی در جنگی 
ورود نكرده مگر كه پيــروز از آن بيرون آمده؛ 
در كردستان عراق مداخله كرد و همه پرسی 
جدايی آن از عراق را ناكام گذاشت. در سوريه 
در كنار ارتش سوريه مبارزه كرده و در تسلط 
مجدد دولت بر بيش تر نقاط اين كشور مشاركت 
داشت. الحشد الشعبی را در عراق تأسيس كرد 
و به آن ها قدرت داد تــا موصل و بيش تر ديگر 
شــهرهای عراق را آزاد كنند و هم اينك او به 
سمت فلسطين و قدس اشغالی نفوذ يافته آن هم 
در شرايطی كه كشورهای عربی با پروار كردن 

ارتش هايشان بی جهت فخرفروشی می كنند.

تشكيل جبهه جديد اسالمی  توسط ايران و تركيه  برای دفاع از قدس
نويسنده تاكيد كرد: عربستان به تشــكيل ائتالفی از كشورهای عربی 
اسالمی سنی، برای رويارويی با گسترش دايره نفوذ ايران و شيعيان دل 
بسته بود اما مســأله كنونی قدس و پيامدهای آن ضربه ای قوی به اين 
زياده خواهی ها زد تا به آن نشان بدهد كه يك جبهه اسالمی مركب از دو 
قدرت بزرگ منطقه ای اسالمی تأسيس شده كه با يكديگر در يك زمينه  
غيرفرقه گرايی يا مذهبی برای مقابله با اسرائيل و همپيمان آن، ترامپ 

متحد شدند و آن دو قدرت، تركيه سنی و ايران شيعی است و كشورهای 
برادر مسيحی نيز از آن ها حمايت می كنند به گونه ای كه ماهيت مناقشه 
را در منطقه به اصالت واقعی خود بازگرداندند به گونه ای كه مناقشــه ای 
متمدنانه در مقابله با رژيم نژادپرســت اسرائيل محسوب می شود و اين 
تحولی بزرگ است كه اسرائيل و متحدانش در ائتالف ميانه روهای سنی 

روی آن حساب نكرده بودند.
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آمريكا به دنبال چاره ای برای مقابله با گسترش ايران
كشور ايران در ســال های اخير و بحران های 
ايجاد شده در منطقه توانست به خوبی از عهده 
مقابله بر آيد. حتی ايران در عرصه همكاری با 
كشورهای منطقه ی نيز توانست دستاوردهای 
خوبی را بدســت آورد كه نمونه برجسته آن 
شكست توطئه داعش در عراق و سوريه است. 
اما با شكست كامل داعش در منطقه كشوری 
مثل آمريكا احســاس نگرانی كرده است. به 
همين دليل هم دونالــد ترامپ،  رئيس جمهور 
آمريكا درصدد اســت تا جلوی نفوذ ايران را 
بگيرد. حتی پيش بينی می شود كه در گزارش 
90 روزه بعدی ترامــپ در خصوص پايبندی 
ايران به برجام او به طور كامــل از اين توافق 

خارج شود.
طرح هــای ضدايرانی دولت آمريــكا فقط به 
موضوع لطمه زدن به برجام ختم نمی شود. در 
اين خصوص روزنامه آمريكايی »وال استريت 
ژورنال« در گزارشی نوشت كه با عقب نشينی 
تكفيری های داعــش، آمريكا بــر مقابله با 
ايران متمركز شده اســت. مقامات آمريكايی 
در تالش شديد هســتند تا دريابند كه كجا و 
چگونه می توانند با نفوذ ايران در منطقه مقابله 
كنند. در حال حاضر هم واشــنگتن،  تل آويو و 
رياض از گسترش نفوذ نظامی ايران در منطقه 
نگران هستند. آمريكا بر اساس خواسته ترامپ 
می خواهد جلوی حضور ايران در ســوريه را 
بگيرد،  چرا كه حضور ايران در آن كشور مانعی 
بزرگ برای هم پيمانان آمريكايی است. آمريكا 
بــرای جلوگيری از حضور ايــران گزينه های 
مختلفی را بررســی می كند. در راستا روزنامه 
آمريكايی می نويسد: ژنرال هربرت مك مستر،  
مشــاور امنيت ملی دولت آمريكا اوايل سال 
آينده ميالدی سخنرانی را در خصوص راهبرد 

جديد آمريكا بعد از پايــان كار داعش در اين 
كشور ايراد خواهد كرد.

وال استريت ژرنال ادامه می دهد كه آمريكا در 
آينده در سوريه باقی خواهد ماند و 2 هزار نيروی 
نظامی اين كشور ممكن است ايران را به عنوان 
هدف جديد مقابله خود قرار دهند و تمركز خود 

را از مبارزه با داعش بردارند.
مارك دوبوويتس، مدير اجرايی انديشــكده 
دست راســتی و ضدايرانی »بنيــاد دفاع از 
دموكراســی ها« كه رابطه نزديكــی با دولت 
ترامپ دارد، می گويد: »حضور نظامی در سوريه 
می بايســت به صورتی روزافزون مركز ثقل 
راهبرد خنثی سازی ايران باشد. بدون قدرت 
نظامی آمريكا در سوريه، هيچ اهرم سياسی ای 
وجود ندارد.« گــزارش روزنامه آمريكايی وال 
اســتريت ژرنال با بيان اينكه داليل مختلفی 
برای هدف قرار دادن نيروهای ايرانی در سوريه 

توسط سربازان آمريكايی وجود دارد،  به طرح 
اين مساله می پردازد كه چنين اقدامی با پاسخ 
طرف ايرانی مواجه می شــود و آمريكايی هم 
نمی توانند از چنين اقدامی احســاس نگرانی 
نكنند. گزارش های اطالعاتی آمريكا نشــان 
می دهد كه ايران از حضورش در ســوريه به 
دنبال ايجاد تاسيســات نظامی برای ساخت 
موشك در شمال غربی سوريه است. اين مساله 
آمريكايی ها را خشمگين كرده است. آمريكا 
می خواهد جلوی جنگ احتمالی ايران و اسرائيل 
را در ميدان سوريه بگيرد. آمريكا و همپيمانان 
اين كشور تالش می كنند تا از گسترش مناطق 
كاهش تنش در ســوريه برای متوقف كردن 
گسترش ايران در امتداد مرز سرزمين اشغالی 
و اردن شوند اما منتقدان می گويند كه توافقات 
درواقع دستاوردهای ايران را افزايش می دهد و 

اهداف واشنگتن را تضعيف می كند.
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تمايل تركيه به ائتالف ايران در منطقه
سياست های پشت پرده عربستان و اسرائيل 
با محوريت آمريكا در هيچ كدام از كشورهای 
سوريه، عراق و لبنان و يمن با موفقيت همراه 
نبوده اســت. به همين دليل هم آن ها تصميم 
گرفتند تا به مقابله بــا ايران بپردازند، چرا كه 
آن ها طرف پيروز در تمام اين كشورها را ايران 
می دانند. البته ايران در كنار حزب ا... در لبنان، 
انصارا... در يمن و نيروهای بســيج مردمی در 
عراق و پشتيبانی روســيه توانست پيروز در 

تحوالت منطقه ای بشود.
به نظــر می رســد كــه آمريكا بــه كمك 
هم پيمان های خود قصــد دارد در آينده عليه 

ايران اقداماتی را انجام دهد.
نشريه آمريكن هرالد تريبون در گزارش اخير 
خود نوشته است كه سردار سليمانی،  فرمانده 
سپاه قدس توانســت در در جنگ البوكمال 
سوريه جنگی را هدايت كند كه »مادر جنگ« 
ها در منطقه بود. ايــن در حالی بود كه دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور آمريــكا كه خودش در 
زمان انتخابات دولت پيشين را در خصوص خلق 

داعش مذمت می كرد،
 امروز به عنوان حامی داعش ظاهر شده است 
و نيروهای آن ها را به سمت مناطقی می برد كه 
ارتش دموكراتيك سوريه در آنجا حضور دارند. 
در اين مناطق عمدتان نيروهای كرد سوريه كه 
تمايل های تجزيه طلبی دارند مستقر شده اند 
و امروز بعد از آمريكا بقايای داعش نيز به آن ها 

پيوسته اند.
در اين ميان رجب طيب اردوغان،  رئيس جمهور 
تركيه نيز رويكرد خود را درباره آمريكا تغيير 
داده است و از حمايت آمريكا درباره كردهای 
سوری لب به انتقاد گشوده است. البته اردوغان 
در خصوص موضع ترامپ درباره انتقال پايتخت 

سرزمين های اشغالی نيز از ترامپ انتقاد كرد.
جنگ سوريه يك جنگ نيابتی است كه در آن 
سوريه ائتالف های قديمی را از بين برده است. 

به همين دليل با وجودی كه هنوز تروريست های 
غربی در كشور سوريه حضور دارند و زندگی 
پنهان يا آشكاری دارند. دولت سوريه موفق 
شده اســت كه ائتالف های قديمی كه ميان 
تركيه و آمريكا را بود به نفع خود از بين ببرد. از 
طرفی هم تركيه به سمت ائتالف ايران،  روسيه 
و سوريه كشيده شده اســت. هرچند هنوز 
نمی توان به تركيه به عنوان يك هم پيمان تمام 

قد نگاه كرد.
نگاه خوش بينانه به تمايل تركيه به سمت ايران 
اين است كه سوريه، عراق و ايران و تركيه بر 
سر مساله كردهای تجزيه طلب در منطقه نگاه 
نزديك به هم دارند. از اين جهت می توان حضور 
تركيه در كنار ايران و ســاير هم پيمان های 

منطقه ای اش را مفيد ارزيابی كرد.
در جنگ سوريه يك اتفاق مهم ديگر هم افتاد و 
تركيه از ائتالف با عربستان نيز خارج شد. البته 
خاستگاه اين موضوع به جنگ رياض با دوحه بر 
می گردد. چرا كه تركيه هم پيمان قطری هاست 
و تركيه متحد استراتژيك قطر است و واكنشی 

غير از اين از اردوغان بعيد بود. انتخاب ميان 
قطر و عربســتان برای اردوغان زمانی جالب 
می شود كه اردوغان سال ها قبل زمانی كه به 
دنبال موفقيت حزبی بود از سعودی ها كمك 
مالی دريافت كرد. اما حاال تحوالت منطقه ای 
در سوريه و قطر باعث شــده است كه وی از 
عربستان چشم بپوشــاند و به سمت ديگری 

نگاه كند.
به نظر می رســد بعد از شكســت داعش در 
سوريه و پيروزی محور مقاومت در اين كشور 
و البته چرخش تركيه به سمت ائتالف جديد 
با محوريت ايران و روســيه؛ دولت آمريكا به 
دنبال ســرمايه گذاری جديــدی بر كردهای 
تجزيه طلب اين كشور است تا بتواند با كمك 
آن ها مقابل ائتالف جديد بايستد و همچنين هر 
زمان فرصت كرد از ظرفيت داعش هم در اين 
كشور استفاده كند. با اين حال چرخش تركيه 
به سمت كشــورهای محور مقاومت و تحكيم 
رابطه اش با قطر دســتاورد جديدی است كه 

ايران می تواند از آن به نفع خود استفاده كند.
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شكست محور عبری،  عربی و غربی در پروژه حريری
سعد حريری،  يكی از خبرسازترين چهره هايی 
بود كه در ماه گذشــته استعفايش مورد توجه 
محافل بين المللی زيادی قرار گرفت. او كه ابتدا 
به رياض رفت و در آنجا متن استعفايش را طی 
يك بيانيه مقابل تلويزيون  ســعودی خواند و 
دليل اين اقدامش را نفوذ حزب ا... لبنان و ايران 
در منطقه عنوان كرد،  بعد از چند روز اسارت 
توسط عربستان باالخره آزاد شد و به كشورش 
بازگشت و در نهايت در لبنان مجدد استعفايش 

را پس گرفت.
 پايگاه گلوبال ريسرچ در تحليل خود از ماجرای 
استعفای حريری می نويسد: استعفای حريری 
از آن جهت برای مردم لبنان بسيار ترسناك 
بود كه نظام سياسی اين كشور با توجه به طرح 
1925 استعمارگران فرانسوی، شكلی ائتالفی 
دارد. ســه منصب اصلی اداره كشــور شامل 
رياست جمهوری، نخســت وزيری، و رياست 
مجلس، به ترتيب در دســت مسيحيان، اهل 
سنت، و شيعيان است. بازداشت نخست وزير 
توسط سعودی ها، می توانست موجب شكاف در 
داخل نظام سياسی و بروز درگيری های داخلی 
شــود كه البته به لطف اتحاد ملی لبنانی ها كه 
اتفاقی در نوع خود نادر بــود، اين امر به نفع 

جريان آمريكايی-سعودی محقق نشد.
 اوج هنر اين قضيه زمانی بود كه »سيد حسن 
نصراهلل« -دبير حزب اهلل لبنان- و »ميشل عون« 
-رئيس جمهور- به عنــوان دو رقيب ديرينه 
حريری، نهايت حمايت از او در مقابل سعودی ها 
را نشان دادند و نگذاشتند كه شكاف در داخل 

لبنان رخنه كند.
 البته در آينده محتمل اســت كه عربستان 
درصدد برآيد تا لبنان را در حمايت از اسرائيل 
كه اين روزهــا به عنوآن هم پيمان علنی اش 
درآمده است،  تحريم اقتصادی كند. حتی اگر 
اتحاد ملی در لبنان از بين برود اسرائيل ممكن 
است حمله به اين كشــور را نيز در دستور كار 

خود قرار دهد. موضوعی كه آن ها در استعفای 
حريری به دنبالش بودند. اما سيد حسن نصرا... 

جلوی اين موضوع را گرفت.
 اگر نگاهی منطقی به جريان تصميم گيری های 
وليعهد عربستان در اين دو سال اخير داشته 
باشــيم، پی به ارتباط اســتعفای حريری با 
اتفاقات اخير عربســتان خواهيم برد. هر دو، 
نشــانگر شكست سياســت های بن سلمان 
است. به راستی كدامين عقل سليم می تواند 
علت بازداشت چند ده شــاهزاده سعودی و 
مصادره اموال آن ها بــه ارزش 800 ميليون 
دالر را فســاد اقتصادی بدانــد؟! محمد بن 
سلمان، حلقه قوی ترين مخالفان داخلی خود 
را بازداشــت كرد. پول آن ها را می خواســت 
اما علت بازداشتشــان، كنترل و خفه كردن 
جريان مخالف داخلی بود. جريانی كه سياست 
خارجی او در سوريه و يمن را مفتضح و حقيرانه 
می دانست و بستن شمشير از رو در مقابل ايران 

را حماقتی ديگر از وليعهد سعودی.
درواقع اصل مطلب اين است كه مثلث آمريكا-

اسراييل-عربســتان تمركز خودشــان را بر 
شكستن مثلث ائتالف ايران-اسد-حزب اهلل 
گذاشــتند. پالن A، ايجاد بحران در سوريه و 
سقوط حكومت اسد بود كه موفق نشد؛ پالن 
B، تحريم اسد همگام با جريانات ليبی بود كه 
آن هم به لطف وتوی چين و روسيه در شورای 
امنيت، موفق نشد. پالن C، »جنگ فرسايشی« 
بود كه اكنون پس از 7 سال، به بن بست خورده 
است. در اين پالن، سرمايه گذار و حامی اصلی 
تروريســت ها و گروه های جهــادی، آمريكا، 
اسراييل، قطر، عربســتان، تركيه، انگليس، و 
فرانسه بودند و كشورهای ديگر از حوزه بالكان 
گرفته تا آسيای مركزی نيز از آن ها پشتيبانی به 
عمل می آوردند. اما محور مقاومت بود كه پيروز 
شــد و صد البته ورود روسيه به قضيه سوريه، 
كمك شــايانی به آن كرد. عــالوه بر پيروزی 
مقاومت، پيروزی روســيه در قبال آمريكا در 
خاورميانه هم بسيار معنادار بود و خشم امروز 
مثلث آمريكا-اسراييل-عربستان از روسيه و 

محور مقاومت معنا می يابد.
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مرحوم ميرزای شــيرازی در منــزل يكی از 
شاگردان خودش مرحوم شيخ حسنعلی تهرانی 

مهمان بود.
شيخ حسنعلی تهرانی در آن مجلس قسمتی از 
مقتل را خواند كه: )َدَخَلت زينب َعَلی ابن زياد(

)حضرت زينب وارد مجلس ابن زياد شد(
ميرزای شيرازی از شنيدن اين جمله بی تاب شد، شيخ حسنعلی 
تهرانی خواست تا جمله بعدی مقتل را بخواند كه ميرزای شيرازی 

داد زد نخوان بگذار حق اين جمله ادا بشود!
خالصه آن مجلس با همان جمله دخلت زينب علی ابن زياد به پايان 

رسيد و ميرزای شيرازی توان شنيدن ادامه مقتل را نداشت!
می دانی يعنی چه؟ يعنی وقتی درجه فكر و فهم ارتقا پيدا كند، نوع 

برداشت از مطالب عوض می شود!
حاال ببينيد اين زينب كيست!

زين اب يعنی زينت پدر
دختر چگونه می تواند زينت پدرش باشد

بعد از كربال وقتی در قامت اسير وارد مجلس ابن زياد شد ابن زياد به 
خيال خودش می خواست #زينب را تحقير كند

پرسيد:
كيف رايت صنع اهلل باخيك الحسين؟

)كار خدا با برادرت حسين را چگونه ديدی؟(
اين جمله عجيبيست!

هم نگرش جبری مسلكانه ای كه بنی اميه ترويج می كردند تا جنايات 
خود را تقصير خدا بيندازند را نشــان می دهد و هم اينكه ابن زياد 
می خواست با اين جمله آتش به جان حضرت زينب بزند و شهادت 

عزيزانش را يادآوری كند.
اما كدام زن می تواند در چنان موقعيتی با آن همه غصه و رنج چنين 

پاسخی دهد كه:
»ما رايت اال جميال«

)جز زيبايی هيچ چيز نديدم(
آری زينب همان كسی ست كه ســرخود را به وقت ديدن سر برادر 
روی نيزه به محمل می زند و برای مواســات خون جاری می كند اما 
وقتی كه بايد مدافع غيرت علوی باشد روبروی خاندان كفر می ايستد 

و می گويد تمام كربال برای من زيبايی بود.
والدت كوه صبر حضرت زينب سالم اهلل عليها بر شما مبارك باد.

سالم 
حضرت 

صبـر
درباره زندگي حضرت زينب سالم اهلل عليها 

به مناسبت والدت ايشان
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بررسی ابعاد زندگی حضرت زینب )سالم اهلل علیها(
در گفت و گو با دکتر محمد حسین رجبی دوانی

زينب، زينت خانه اميرالمؤمنين)عليه السالم(
نامش فراتر از سطرهای نانوشته تاريخ، ماندگار شده است. آن قدر كه اگر نبود، پيام ســرداران كربال در نينوا خاموش می شد. اما كم گفته اند و كم شنيده ايم، 
از سال های كودكی، پرورش و از شكل گيری شخصيت يگانه ای همچون زينب )سالم اهلل عليها(، پيش از آن كه در كربال و كوفه و شام بدرخشد. كم گفته اند از 
سال های حضور در مدينه و پرورش يافتن در خانه وحی، آن هم در دامان مادری همچون فاطمه )سالم اهلل عليها( و پدری همچون اميرالمؤمنين )عليه السالم(. 
پنجم جمادی االولی سالروز والدت زينب كبری )سالم اهلل عليها( است، به همين بهانه، منابع تاريخی و مذهبی را با كمك دكتر محمد حسين رجبی دوانی ورق 

می زنيم، تا بيشتر با زوايای پنهان و پيدای زندگی آن بزرگوار و ويژگی های شخصيتی ايشان آشنا شويم.

اســتاد! درباره زندگی حضرت زينب 
)سالم اهلل عليها(، اطالعات كمی داريم، از تاريخ 
تولدشــان آغاز كنيم، آيا ايشان در همان پنجم 
جمادی االولی به دنيا آمده اند؟ يا همانند بعضی از 
معصومين و اهل بيت عليهم السالم در مورد تاريخ 

والدتشان مناقشه و اختالف هست؟
دوانی: بله همین طور اســت، در مورد این که زینب 
)سالم اهلل علیها(، دقیقاً در چه روزی به دنیا آمده است 
و حتی سال تولد، منابع به طور حتمی اشاره نکرده اند. 
اما بنا بر شواهد تاریخی احتمال می رود که نقل پنجم 
جمادی االولی محتمل تر باشــد و ســال تولد را هم 
ششم هجرت گفته اند. محل تولدشان هم مدینه بوده 
است. درباره دوران کودکی اطالعات اندک است. البته 
وقتی از اطالعات صحبت می کنیم منظورمان منابع 
تاریخی موثق اســت. همین قدر می دانیم که وجود 
مقدس حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، حیات و وفات 
پیامبراکرم )ص(، را درک کرده اند و در سن ۵ سالگی 
نیز، شاهد شــهادت مظلومانه مادرشان حضرت زهرا 

)سالم اهلل علیها(، بوده اند.

يكی از موارد مهمی كــه در تاريخ به 
حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، منسوب كرده اند، 
نقل خطبه فدكيه است، لطفًا در اين باره توضيح 

دهيد
دوانی: حضرت زینب )ســالم اهلل علیها(، اولین نقش 
تاریخی و تأثیر گذار خود را در همان کودکی ایفا کرده 
است. وقتی حضرت زهرا )ســالم اهلل علیها(، خطبه 
فدک را خطاب به مردم مدینه قرائت می کند. زینب 
)سالم اهلل علیها(، طفلی ۵ ساله بوده است که آن خطبه 
پرمغز را به خاطر ســپرده و از مادر روایت می کند. در 
واقع تمام راویان خطبه فدک، ازجمله، ابن عباس، این 
خطبه را به نقل از حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، نقل 

کرده اند. از این رو حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، در 
همان سن کودکی، راوی مظلومیت و البته حقانیت 
حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(، اســت. غیر از خطبه 
معروف فدک، احادیث دیگری نیز از حضرت زهرا نقل 
کرده اســت و راوی مادر بزرگوار خویش بوده است. 
حدیثی که راوی اش حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، 
باشد در میان اهل فن، بی هیچ شک و شبهه ای معتبر 
اســت. "مرحوم ســید نورالدین حجازی" در کتاب 
"خصایص الزینبیه"، به ویژگی "موثقه" بودن حضرت 
زینب )سالم اهلل علیها(، اشاره می کند و می گوید، که 
امام سجاد )علیه السالم(، نیز با این که در مقام امامت 
بودند و قول خودشــان معتبر بود، بــاز هم برخی از 
احادیث را به نقل از عمه بزرگوارشان روایت کرده اند. 
زیرا کالم حضرت زینب )سالم اهلل علیها( در میان مردم 

به سخن صدق و معتبر پذیرفته شده بود.

لقب مشــهوری كه به حضرت زينب 
)سالم اهلل عليها(، داده اند، عقيله بنی هاشم است، 

اين لقب به چه معنا است؟
عقیله را برخی مؤنث صفت مشــبه عقیــل در نظر 
گرفته اند، به معنــای بانوی خردمند ترجمه شــده 
است و برخی صفت مبالغه، به معنای بانویی که خرد 
و تدبیرش فراوان اســت، البته اگر ریشــه یابی لغت 
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را دقیق تر بررســی کنیم، عقیله به معنای یکتا و بی 
همتا اســت. به خاطر ویژگی های شخصیتی و نقشی 
که حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، در مواقع حساس 
و بحرانی حیات خویش ایفا کرده اســت و همچنین 
علم و کماالت خاص ایشــان به چنین لقبی مشهور 

شده است.

هنگام خالفــت اميرالمؤمنين )عليه 
الســالم(، آيا حضرت زينب نيز پــدر را تا كوفه 
همراهی كرده اند؟ چه اخباری در مورد ايشــان 

هنگام سكونت در كوفه نقل شده است؟
در دوران خالفت ۵ ساله امیرالمؤمنین )علیه السالم(، 
نیز، همه اهل بیت و خانواده آن حضرت همراه ایشان 
از مدینه به کوفه هجرت می کنند. زینب )ســالم اهلل 
علیها(، نیز همراه خانواده به کوفه می آید. نقل است 
که در کوفه برای بانوان جلســات تفسیر قرآن برگزار 
کردند، یعنی هم به منابع روایی و بیان احادیث اهل 

بیت تسلط داشتند و هم به علوم قرآن.

در رابطه با امام مجتبی )عليه السالم(، 
چطور؟ نقل معتبر و قابل استنادی از ايشان درباره 

حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، داريم؟
امام مجتبی نیز، شــش مــاه از دوران امامت خود را 
خلیفه مسلمین هستند و پس از ماجرای صلحی که به 
اقتضای شرایط به ایشان تحمیل می شود، همراه اهل 
بیت به مدینه بازمی گردند. حضرت زینب )سالم اهلل 
علیها( نیز در همان دوران شش ماه خالفت برادرشان، 
در کوفه بودند و همچنان تنها فعالیتشــان، آموزش 
معارف الهی به بانوان بود. و پس از آن نیز، همراه امام 
مجتبی، در مدینه ساکن می شوند. متاسفانه تا قبل از 
واقعه کربال اطالعات دقیق و جامعی که قابل استناد 
هم باشد، از زندگی ایشان نیست. به هرحال طبق روش 
زندگی اهل بیت، حســن خانه داری و انجام وظیفه 
همســرداری و پرورش فرزندان، برای زنانی همچون 
زینب )سالم اهلل علیها(،، اصل و مالک بوده است ولی 
هر جا الزم هم بوده بنا بر اقتضائات و شرایط سیاسی 
اجتماعی، وارد عرصه شده اند و نقش آفرینی کرده اند. 
می توان گفت یکی از دالیل اطالعات اندک از زندگی 
ایشان، همین اصل بودن زندگی خانوادگی بوده است.

دربــاره زندگی خانوادگــی و ارتباط 
حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، با همسرش مطلبی 
نقل شده؟ اين كه چند فرزند داشته اند و عبداهلل 
درباره ويژگی های حضرت زينب، سخن و يا ذكر 

فضيلتی دارد؟
در مورد تعداد فرزندان حضرت زینب و نام هایشــان، 
قول ها متفاوت اســت، یکی از قول ها این اســت که 
عبداهلل بن جعفر، چهار پســر و یک دختر داشته. نام 
دخترش ام کلثوم بوده و نام پسرها را عون اکبر، عون 

اصغر، محمــد، علی و عباس گفته انــد. اما برخی نیز 
نام مادر محمد را “خوصــا” دختر “حفصه بن ثقیف” 
ذکر کرده اند و نام مادر عون اصغر را نیز “جمانه” ذکر 
کرده اند. به هرحال دو فرزند از عبداهلل بن جعفر در روز 
عاشورا به شهادت رســیده اند که در مورد عون اکبر 
مطمئن هســتیم، مادرش حضرت زینب )سالم اهلل 
علیها(، بوده اســت. در مورد این که عبداهلل بن جعفر 
هم مطلب یا ســخنی پیرامون حضــرت زینب گفته 
باشد، قول معتبری نیست، تنها به دیدار او و حضرت 
زینب، بعد از بازگشت کاروان اسیران آل اهلل به مدینه 
چیزهایی گفته اند که چندان معتبر و قابل اســتناد 

نیست که بیان شود.

در مورد نقــش تاريخی حضرت زينب 
)سالم اهلل عليها(، در واقعه كربال و رساندن پيام 
سيدالشهدا، بســيار گفته شده اســت، به جز 
خطبه های آتشين آن حضرت در كوفه و شام، به 
چه رفتارها و تصميماتی از جانب ايشان می توانيم 

اشاره كنيم كه اهميت داشته اند؟
مدیریت و درایت حضرت زینب )ســالم اهلل علیها(، 
به گونه ای بود که کاماًل می تــوان از نوع برخورد امام 
حسین )علیه السالم(، با ایشــان این مسئله را حس 
کرد که آن حضرت، خواهر گرامی شــان را همچون 
وکیلی مورد اعتماد، برگزیده بودند. همه خطاب های 
امام حسین )علیه السالم(، در روز عاشورا، خطاب به 
زینب )سالم اهلل علیها(، اســت. مثاًل »خواهرم فالن 
لباس خاص را برایم بیاور« یا »خواهرم طفل شیرخوار 
را برای وداع بیاور!« با وجود این که حضرت رباب، مادر 
علی اصغر )علیه الســالم(، در کربال حضور داشته اند، 
اما خطاب وصیت ها و توصیه ها همه به حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها(، است ازجمله این بی تابی نکند و یا 
امام حسین )علیه السالم(، را در نماز شبش فراموش 
نکند... از طرفی بعد از شــهادت امام حســین )علیه 
السالم(، ابن زیاد چنان خفقانی در کوفه ایجاد کرده 
بود، که حضرت سجاد )علیه السالم(، نمی توانست آن 
طور که باید ماهیت امامت خود را آشکار کند و جان 
ایشان ســه بار به خطر افتاد که هر بار حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها(، جان برادرزاده و امام خویش را نجات 
داد. برای مثال وقتی در مجلس ابن زیاد حاضر بودند، 
آن ملعون چشمش به امام سجاد می افتد و می پرسد 
که ایشان کیست؟ حضرت پاسخ می دهد که من علی 
بن حسین هستم. ابن زیاد می گوید مگر علی را خدا 
در کربال نکشت؟ امام فرمودند» برادری داشتم که آن 
هم نامش علی بود و او را مردم کشتند... ابن زیاد حتی 
طاقت شنیدن پاســخ امام را ندارد و با ایشان مجادله 
می کند و به جالدش دســتور می دهد کــه امام را به 
قتل برساند! این جا است که حضرت زینب )سالم اهلل 
علیها(، خود را سپر امام ســجاد می کند و ابن زیاد با 
مشاهده شجاعت حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، از 
تصمیم خود منصرف می شــود. امام سجاد در کوفه 

مجال سخن گفتن ندارد و بعد از خطبه های آتشین 
حضرت زینب )ســالم اهلل علیها(، تنها جمالتی کوتاه 
بر زبان می آورند و در مجلس ابن زیاد عرصه بر ایشان 
بسیار تنگ اســت و می توان گفت این حضرت زینب 
است که در آن مقطع کوتاه، که کاروان از کربال به کوفه 
حرکت کرده و دراین شهر مستقر است، زبان امامت 
حضرت سجاد می شود و به نوعی مسئولیت های ایشان 
را به طور موقت بر عهده می گیرد. اما در مجلس یزید 
و در شام، شرایط متفاوت از کوفه است حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها(، با خطبه هایش یزید را رسوا می کند 
ویزید برای این که از فشار افکار عمومی آسوده شود، 
در ظاهر ابن زیاد را سرزنش و لعنت می کند و مجبور 
می شود بر اهل بیت آســان بگیرد. آنجا است که امام 
ســجاد )علیه السالم(، ســخنرانی می کند. حضرت 
زینب )ســالم اهلل علیها(، هنگام حضورشان در شام، 
برای سیدالشهدا مجلس عزا اقامه می کنند و حتی از 
زنان درباری یزید، همچون هند همســر یزید، نیز در 
این مجلس عزاداری شرکت می کنند! در واقع اولین 
کسی که برای شهدای کربال، اقامه عزا می کند، حضرت 
زینب )سالم اهلل علیها( است! آن هم در مرکز خالفت! 
این یعنی، افشــاگری های حضرت زینب )سالم اهلل 
علیها(، این بار عرصه را بر خلیفه ستمگر تنگ کرده 
است و او مجبور است در برابر خواسته های اهل بیت 

کرنش کند!

در مورد دورانی كه زينب )ســالم اهلل 
عليها(، به مدينه بازگشته است، چه مطالبی ثبت 

شده؟ آيا مسئله تبعيد ايشان واقعيت دارد؟
در مورد ســال آخر زندگی حضرت زینب )سالم اهلل 
علیها(، دو نقل متفاوت وجود دارد، برخی می گویند، 
ایشان در مدینه علیه یزید افشاگری می کنند، تا جایی 
که حاکم مدینه به یزید گزارش می دهد و یزید حکم 
تبعید حضرت زینب را صادر می کند، اما محل تبعید 
را به خود ایشــان واگذار می کند. عده ای از مورخین 
می گویند، حضرت زینب، مصر را بــرای تبعید خود 
انتخاب کرده اســت و ادله ای هم برای این قول خود 
می آورند، ازجمله این که در مصــر هم مزاری وجود 
دارد که منســوب به حضرت زینب است. عده ای هم 
می گویند، عبداهلل به جعفر، امالکی در روستای “راویه” 
نزدیکی شهر شام داشته است، که حضرت زینب را به 
آنجا می برد. برخی هم قضیــه تبعید را رد می کنند و 
قول ضعیفی وجود دارد که در سال آخر حیات حضرت 
زینب )سالم اهلل علیها(، قحطی در مدینه پیش می آید 
و عبداهلل مجبور می شود همراه خانواده اش به روستای 
راویه که در آنجا امالکی داشــته اســت، کوچ کند. 
به هرحال، نمی توان هیچ کدام از این قول ها را نه به طور 
صد درصد قبول کرد و نه کاماًل بی اعتبار دانست. در 
مورد مرقد شریف آن حضرت نیز، عده ای از علما، قول 
مصر را معتبر می دانند و عده ای هم شام را. بااین حال 

در میان شیعیان، قول شام معتبرتر است.
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آقای بهاری! درباره مراسمی كه هر سال 
برای ميالد حضرت زينب برگزار می كنيد، توضيح 

دهيد
هر سال، شام والدت حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، 
برنامه داريم. سعی می كنيم مجلس باشكوهی باشد. 
از همه اقشار هم در آن شركت می كنند. مكان جشن 
هم سيار است، مثالً سال های گذشته در جنوب تهران 
بوديم، امسال در تجريش هستيم. برايمان مهم است 
كه قاری قرآن بين المللی و مداح پيشكســوت و 
روحانی و مداح جوان پسند را كنار هم قرار دهيم. 
حضور مداحان پيشكسوت و كسانی كه مديحه ها 
و اشعار قديم را زنده نگه داشته اند و در راه اهل بيت 
مويی سفيد كرده اند، برايمان اهميت دارد، حتی اگر 
آن شخص نتواند مداحی كند، اما چند كلمه ای برای 

اهالی مجلس صحبت می كند.

چرا در تمام اين سال ها به برگزاری جشن 
ميالد حضرت زينب )ســالم اهلل عليهــا(، اهتمام 

داشته ايد؟
خب اهل بيت همگی نور واحد هستند، توسل به هر 
كدام شان، گره گشا است. من اردات خاصی به خانم 
حضرت زينب )سالم اهلل عليها( دارم. به قول معروف 
زينبی هستم. چون ايشان در نظرم قهرمانی هستند 
كه نام و ياد امام حسين را زنده نگه داشته اند، ما محرم 
و صفر را از حضرت زينب )سالم اهلل عليها( داريم. حتی 
پياده روی ايام اربعين كه چندسالی است، باشكوه 
و به صورت گسترده برگزار می شود نيز، يادگاری از 
حضرت زينب )سالم اهلل عليها( است و سختی هايی 
كه در راه امام حسين )عليه السالم(، تحمل كردند. 
از طرف ديگر به نظرم، مناســبت های تولد و وفات 
حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، خيلی مظلوم واقع 
شده اند. تولد ايشان كه چند روز قبل از ايام فاطميه 
اســت و خيلی ها در تدارك فراهم كردن عزاداری 
حضرت زهرا هستند و از مناسبت تولد دخترشان، 
غافل می شوند. از طرفی ايام وفات ايشان نيز، دو روز 
بعد از ميالد آقا اميرالمؤمنين )عليه السالم(، است و 
بعضی از مردم هنوز در حال و هوای بزرگداشت روز 
پدر و ايام والدت هستند. برای همين چندين سال 
اســت كه تصميم گرفته ايم روز والدت اين خانم را 
جشــن بگيريم. البته برای مراسم وفات و 15 رجب 
نيز، عزاداری برگزار می شود، اما هنوز رونق مراسم 

مولودی خوانی را نگرفته است.

به نظرتان برگزاری مراسم شادی اهل بيت 
چقدر اهميت دارد؟ در حالی كه عزاداری ها هميشه پر 
شور است ولی گاهی اوقات مولودی ها و اعياد به اندازه 

كافی در جامعه پررنگ نيست.
جامعه ما نياز به شادی دارد، جوان های ما نياز دارند كه 
شادی واقعی را تجربه كنند. حاال اگر شادی در قالب 
حالل و شرعی و خداپسندانه باشد، تأثيرش ماندگار 
است. باعث رشد معنوی می شود. نشاط عميق و اميد 

گفت و گو با حاج حمید بهاری، مداح اهل بیت

 قهرمان بودن زينب )سالم اهلل عليها(
 را در شعرهايمان نشان بدهيم

پسر مرحوم شاه حسين بهاری است و برادر مرحوم حاج عليرضا. چهار پنج سالش بوده كه همراه پدر به مجالس روضه خوانی اش می رفته است. از همان سال های 
كودكی، هم نفس گرم پدر را به ارث برده و هم مهر و محبتی كه شاه حسين از اهل بيت در دل بچه هايش كاشته است. حاج حميد بهاری، حاال ديگر مداح شناخته 
شده ای است و پا جا پای پدر و برادر گذاشته. آن ها كه در مراسم های او شركت می كنند، می دانند كه جشن ميالد حضرت زينب، برای حاج حميد بهاری، مراسم 
ويژه ای است و با عشق و ارادت قلبی اش به حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، اين مراسم را می گرداند. در آستانه ميالد حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، حاج حميد 
برايمان از اهميت برگزاری مراسم شادی اهل بيت گفت و برخی از اشعار پيرامون حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، را نقد كرد و تاكيد داشت بايدشان و منزلت 

ايشان در اشعار رعايت شود و بيشتر به سبك زندگی و زوايای پنهان شخصيت آن بانو بپردازيم.

و انگيزه زندگی ايجاد می كند. اگر مراسم های شادی 
اهل بيت برپا نباشد و فقط عزاداری ها را پرشور برگزار 
كنيم، جدا از اين كه جوان هــا و عامه مردم تصوير 
غلطی از دين داری پيدا می كنند و اصاًل نســبت به 
مراسم های دينی بی ميل و رغبت می شوند، جوان ها 
نيز برای تخليه انرژی و شاد بودن و به قول معروف 
جوانی كردن، خدايی ناكرده سر از مجالس گناه و لهو 
و لعب درمی آورند، آن وقت نه تنها نشاطی ندارند، 
بلكه كسالت و بيماری روح، وجودشان را فرامی گيرد. 

اما در محضر خدا و اهل بيت شاد بودن، نيروی جسمی 
و روحی را تقويت می كند. خداوند با خنده و سرور 
مخالف نيست. امام صادق )عليه السالم(، می فرمايند:  
»شيعه واقعی ما كسی است كه در شادی ما شاد و در 
حزن ما اندوهگين باشــد«. يعنی اوالً مهم است كه 
شــادی ياد خدا و اهل بيت را در دل زنده كند، پس 
هركسی به شــادی پيامبر و اهل بيتش مسرور بود، 
شيعه واقعی است، دوم اين كه كسانی حتی از امام 
صادق هم سبقت می گيرند و برای مراسم عزاداری 
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از روزها قبل به استقبال می روند ولی به ايام والدت 
و اعياد مذهبی، توجهی ندارند. اين كار مخالف سيره 
اهل بيت است و صحيح نيست. نبايد جلوتر از اهل بيت 
حركت كنيم. حتی بعضی در مراسم مولودی هم روضه 
می خوانند! البته بعضی والدت ها ازجمله والدت امام 
حسين، حضرت ابوالفضل و حضرت زينب، خواهی 
نخواهی با كمی اشك همراه است، پيامبراكرم )ص(، 
هنگام والدت حضرت زينب )ســالم اهلل عليها(، بر 
مصيبت های ايشان گريستند، اما جايز نيست آن 
نم اشك در مراسم شــادی، جای خود را به گريه و 
نوحه خوانی بدهد. مقام معظم رهبری حتی با اندك 
گريه و نوحه هم در مراســم شادی مخالف هستند، 
برای ايام والدت حضرت زهرا )سالم اهلل عليها(، در 
محضر ايشان بوديم، قبل از مراسم به مداحان توصيه 
كردند، آقا گفته اند، هيچ كس روضه نخواند، مراسم 
شادی حضرت زهرا است و بايد شاد باشيم. البته اين 
مسئله را بايد توضيح داد كه ارزش اشك بر اهل بيت 
بر هيچ كس پوشيده نيســت و هيچ كس نمی تواند 
تأثير سازنده عزاداری ها را منكر شود، اما بايد نكته 
سنج بود و مراسم شادی را همپای عزاداری ها پررونق 
كرد، اتفاقاً از راه مراسم های شادی اهل بيت می توان 
زلف جوانان را با عزاداری ها هم گره زد! كسی كه به 
واسطه شادی اهل بيت دلش شاد شود و مهر آن ها 
در وجودش بيشتر شود، با عشق بيشتری برايشان 
ســينه زنی می كند. از طرفی افراط در مراسم های 
عزاداری و حتی مجلس سرور را به عزا تبديل كردن، 
تبليغات منفی دشمن را عليه هيئت ها و منبرها زياد 
می كند، همين شبكه های معاند از مجالس ما فيلم 
می گيرند و ضد ما پخش می كننــد و می گويند كه 

خنده و گريه هايمان حساب و كتابی ندارد، يا اسالم 
دين حزن و اندوه است و... هزار تبليغ منفی ديگر كه 

جوانان ما را از دينداری دور كنند.

به طور خاص، در مورد حضرت زينب )سالم 
اهلل عليها(، چطور؟ ايشان به خاطر مصيبت های كربال، 
بيشــتر در عزاداری ها پررنگ هستند و بزرگی ها و 
مناقب و وجوه ممتاز شخصيتی شان متاسفانه مكتوم 
و ناشناخته مانده، مراسم های شادی می توانند زمينه 

بيان معارف وجودی ايشان را بيشتر كند.
بله درباره حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، اين مسئله 
بيشتر احساس می شــود. چون خانم مصيبت های 
زيادی تحمل كردند و در مراسم های عزاداری و روضه 
خوانی، بيشتر توجهات به همين مصيبت ها است و 
بيان بزرگی ها و خصوصيــات رفتاری و ويژگی های 
شخصيتی آن بانو غافل می شــوند، ولی در مراسم 
شادی ايشــان فرصت خوبی برای پرداختن به اين 
مسائل اســت. البته بگويم كه در اين مورد انتظار از 
روحانيون و وعاظ بيشتر است. چون مداحان بيشتر 
به بيان مديحه يا مرثيه می پردازند، ولی واعظی كه 
منبر می رود، ظزفيت بيشتری برای بيان سيره و روش 

زندگی اهل بيت دارد.

اما شــعرها هم مخاطب خاص خودش را 
دارد، مخصوصًا نســل جوان كه خيلی زود با اشعار 
ارتباط برقرار می كند، وضعيت مديحه ها و مرثيه هايی 
كه برای اهل بيت، مخصوصاً حضرت زينب )سالم اهلل 

عليها( خوانده می شود، چگونه است؟
بله درست است، اشعار خيلی اهميت دارند. نمی توان 
از تاثيرشان غافل شــد. مداح بايد شعری بخواند 
كه پرمغز باشد. متاســفانه اشعار سطحی و كم مايه 
هم گاهی خوانده می شود و مناسب نيست. مثاًل در 
رابطه با حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، نيز چنين 
مشكالتی وجود دارد، مخصوصاً در مورد اشعار مرثيه 
و نوحه خوانی. به خاطر اشك ريختن مردم، گاهی 
اوقات آن بانوی جليل القدر را خيلی پايين می آورند. 
يعنی شخصيت عظيم ايشان كه پيام آور كربال بوده 

و نهضت حســينی را زنده نگه داشته است را، اعوذ 
باهلل، ضعيف و ستمديده نشــان می دهند. در حالی 
كه ايشان دختر اميرالمؤمنين است و شجاعتش كاخ 
يزيد را به لرزه می اندازد. جدای از اين ها معلم قرآن 
هم بوده و احاديث زيادی را از مادر بزرگوارشان روايت 
كرده اند. صاحب علم لدنی بوده اند و ... بايدشان و مقام 
اهل بيت عليهم السالم و به خصوص شخصيت هايی 
چون حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( و حضرت زينب 
)سالم اهلل عليها( حفظ شــود و به بيان سيره آن ها 
بپردازند. مطالبی در قالب اشعار بيان شود كه بتواند 
بزرگی حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، ظلم ستيزی 
ايشــان، صبر و بردباری و علم و حيا و تقوای ايشان 
را به تصوير بكشد. زندگی نامه ايشان به زبان شعر 
باشد، نه اين كه صرفاً يا ستايش محض باشد و يا بيان 

مرثيه های جانسوز.

خودتان در مراسم ها از شعر چه شاعرانی 
استفاده می كنيد؟

من چون از خانواده ای هستم كه پدر و برادرم مداح 
بودند و اشعار اســتادان قديمی در وجودم ريشه 
دوانده نمی توانم نســبت به قدما بی توجه باشم، از 
طرفی اگر سبك های خواندن و نوع اشعار خودمان 
را به روز نكنيم، مخاطب جوان را از دست می دهيم. 
البته منظور از شــعرهای به روز، اشعاری هستند 
كه هم قوام و استحكام ساختاری و معنايی دارند و 
هم نســل جوان با مفاهيم آن راحت تر رابطه برقرار 
می كند. االن در بين شعرای جوان، نام های معتبر و 
صاحب سبكی هستند كه اشعار خوبی هم دارند، مثل 
دكتر لطفی، محسن عرب خالقی، سعيد پاشازاده، 
مجتبی صمدی، سيد محسن حســينی و... من در 
كنار اشعار جديد، از شعر شاعران قديمی همچون 
ژوليده نيشابوری، آقای سازگار، صابر همدانی، يغمای 
جندقی، ديوان خوشدل، ديوان صغير اصفهانی و... 

نيز استفاده می كنم.

به نظرتان علت ســرودن اشعار سخيف 
چيست؟

آقای آهی، استاد ما می گفتند، قديم وقتی كسی شعر 
می گفت، شعرش را می برد پيش اهل فن، پيش مراجع 
می خواند تا ببيند اشكال اعتقادی نداشته باشد، تا 
سنجيده شود كه چقدر پرمغز و پر محتوا است. اما 
حاال طوری شده كه مثالً حاج حميد بهاری سری توی 
سرها در می آورد و ديگر اعتقادی به يادگرفتن ندارد، 
فكر می كند عقل كل است و همه چيز را می داند، كمتر 
به خودمان نظارت می كنيم، كمتر خودمان را پااليش 
می كنيم و معموالً حاضر نيســتيم محصول فكر و 

انديشه خودمان را به بوته نقد بسپاريم.

در مــورد نوحه ها و مرثيه ها، شــعر » 
زينب، زينب« مرحوم مــؤذن زاده به عنوان يكی از 
نوحه های قوی و تاثيرگذار ماندگار شــده است. در 
مورد مديحه ها، مورد خاصی هست كه خودتان به 
عنوان شعری درشان حضرت زينب )سالم اهلل عليها(، 

بپسنديد؟
اشعاری كه از حضرت زينب می پسندم، تعدادشان زياد 
است، اما يكی از بهترين ها شعری از حاج احمد صالح 
است. ايشان شان آن بانو را رعايت كرده اند و به زيبايی 
بزرگی شخصيتشــان را بيان كرده اند، در شعرشان 
حضرت زينب )ســالم اهلل عليها(، عصــاره ای از 14 
معصوم است، از هر معصومی يك كرامت و يك ويژگی 
دارد. مثاًل در ابيات ميانی اين شعر می گويد:» كيست 
مردآفرين بنيان كن/ كيست مردآفرين وليكن زن/ به 
مقامات او فقط ماندند/اين جهان الل و آن جهان الكن/ 
مانده وصفش در ابتدا زينب/ « و يا در جای ديگر گفته 
است:»سربلندی دل ز دولت اوست/ كربال هم رهين 
همت اوست/ گردنش زير بار منت اوست/ همه عالم 
گواه عصمت اوست/ شمع سادات نينوا، زينب/ ..... به 
علی رفته و علی شده است/ سرو پايش سينجلی شده 
است/ جلوه چهارده ولی شده است/ به بالهای حق بلی 

شده است/ يك نفس رفته تا كجا زينب!



78

كافی است كمی تاريخ ايران را بدانيد تا متوجه 
شــويد چطور ما می توانيم عالی ترين مضامين 
را از شــرق و غرب عالم بگيريم و آن را در خود 
حل كرده و فرهنگ و هنــر جديدی بيافرينيم. 
اين عملكرد در دوره اسالمی به اوج خود رسيد 
و ايرانيان مضامين عالــی و بزرگ دينی را چنان 
بازآفرينی كردند كه از خود اعراب هم جلو زدند 
و با آميزش آن باهنر توانستند دين را به تجسم 
درآورند. سرنخ يكی از اين نوآوری ها را می توانيم 
در تعزيه دنبال كنيم. هنری كه در عمق فرهنگ 
عاشورا شناور اســت و سال هاست كه زلف باور 
مردم را با نمايش و شعر پيوند زده است. ولی به 
نظر می رسد كه مثل گذشته كسی تعزيه را آن طور 
كه بايد جدی نمی گيرد و اين هنر رو به فراموشی 
است برای همين سراغ حسينعلی جلينی يكی از 
پيشكسوتان اين هنر رفتيم كه در خراسان نام آور 
است و همه او را می شناسند. او  از وضعيت فعلی 
تعزيه در كشور دل خوشی ندارد ولی اميدوار است 
جوانان بتوانند جای قديمی ها را بگيرند و اين هنر 

را به سطح جهانی برسانند.

صدایش با همه کهنگی هنوز رسا است و انگارنه انگار 
8۵ بهار را پشــت ســر گذاشــته. خط هــای روی 
پیشــانی اش بیت های بلند و عمیقی از شــعر کوتاه 
زندگی است که جز برای اربابش حسین)علیه السالم( 
نوشته نشــده اســت. پیرمرد، آرام و موقر ما را برای 
گرفتن عکس و معطلی برای پیدا کردن محل مناسب 
مصاحبه همراهی می کند و طی مســیر برای عوض 
شدن حال و هوا کاغذهایش را از جیب بیرون می آورد 

و با لهجه سبزه واریش می خواند؛
کن نظری سوی ما/ ای علی مرتضی

ای ز دو عالم بری/ یا علی و یا علی
دســت هایش را باقدرت تــکان می دهــد و با تغییر 
لحن صدایش همه را متوجه خــودش می کند. بعد 
از چند بیتی که می خواند شــروع می کند به گفتن؛ 
»حســینعلی جلینی هستم از روســتای جلین در 
نزدیکی ســبزوار. از همان طفولیت بسیار عالقه به 
تعزیه داشتم. پدرم سواد داشت و نوحه خوان بود و من 
حتی قبل از اینکه به مکتب بروم و صدایی هم داشته 
باشم کنار دسته های تعزیه بودم و با آن ها تعزیه کار 
می کردم تا اینکه مکتب رفتم و خط قرآن را کمی یاد 
گرفتم. تا اینکه معلممان که زن شیخ روستا بود مرد و 
من همانی که یاد گرفته بودم هم فراموش کردم. دیدم 
این طور نمی شــود برای همین شب ها می نشستم و 
به زور کتاب هایی که داشــتیم را می خواندم و بعضی 
کلمات را به هــم وصل می کردم و ســعی می کردم 
شعرها را بنویسم ولی فردا صبح همه آن ها را فراموش 
می کردم و چیزی که خودم شــب قبل نوشته بودم 
را نمی توانســتم بخوانــم«. عالقه او به شــعرهای 
مذهبی و توسلش باالخره جواب می دهد و به لطف 

اهالی قدیمی منطقه ســبالن تهران هم چند سال تعزيه و انقالب اسالمی
با صدای نوحه ها و شــعرهای حســینعلی جلینی و 
بچه های عنبرســتان که به کمکش آمده اند اشــک 
ریخته اند و از او خاطره دارند؛ »آن زمان رژیم شــاه 
خیلی نسبت به تعزیه و دســتگاه امام حسین)علیه 
السالم( حساس بود چراکه می دانست کسانی که پای 
این مراسم می نشینند ناخودآگاه از ساالر شهیدان الگو 
می گیرند و حکومت هم از این مسئله می ترسید. برای 
همین خیلی وقت ها مجبور بودیم که یواشکی مجالس 
را برپا کنیم و یا صدایمان را از یک حدی باالتر نبریم. 
آن روزها که در تهران بودم مردم زیادی در تکیه جمع 

می شدند و من هم برایشان می خواندم ولی بارها هم 
شد که پاسبان ها به مجلس آمدند برای خراب کردن 
آن. خوشــبختانه یکی از اقوام ما از درجه دارها بود و 
مخالف رژیم. برای همین بالبــاس در تعزیه حاضر 
می شد و وقتی پاسبان ها او را می دیدند می رفتند«. 
از نقش هیأت های مذهبی و تعزیه خوان ها در دوره 
انقالب می گوید و اینکه مردم چطور گرد پرچم امام 
حسین)علیه السالم( جمع می شدند؛ »دستگاه امام 
حسین)علیه السالم( با همه چیز فرق می کند، چراکه 
او در روز الست همه جام شراب محبت الهی را یکجا 
سر کشیده است و خدا هم عنایت ویژه ای نسبت به 

ما را به سر هوای 
شهيدان بی سر است 

نگاهی به زندگی پیشکسوت تعزیه که بدون سواد 
فقط شعرهای اهل بیت)علیهم السالم( را می فهمد
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امام حسین)علیه الســالم( دارد. زمان انقالب هم 
همه مردم می خواستند که پرچم امام حسین)علیه 
السالم( بلند شــود و ما تعزیه خوان ها هم همین را 
می خواســتیم. وقتی امام خمینی)ره( برای دین 
علیه حکومت شــاه قیام کرد ما هم شعرهایمان را 
حماسی تر کردیم و مردم هم با شعارهایشان ما را 
همراهی کردند. امام)ره( یک عالم دانشمندی بود 
که برای رضای خدا و به تأسی از جدش قیام کرده 
بود ولی مردم بی سواد روستا که نمی فهمیدند او چه 
می گوید برای همین کار ما تعزیه خوان ها و منبری ها 
و روضه خوان ها این شــده بود که دربــاره انقالب 

بخوانیم تا جایــی که همین هیأت هــا و مجالس 
عزاداری به هم پیوســت و دستگاه شاه را سرنگون 
کرد«. روحیه آزادگی و شجاعت ارثیه ای است که 
بعد از 7۰ ســال کار تعزیه به حســینعلی جلینی 
رسیده است و کار برای امام حسین)علیه السالم( 
باعث شده که او چیزی جز اهل بیت نبیند؛ »چند 
سالی از انقالب گذشته بود و من روز ۲۲ بهمن در 
امام زاده شیرعلی شمال می خواستم تعزیه بخوانم. 
آن روز همه چیز را آماده کرده بودیم و می خواستیم 
تعزیه را شــروع کنیم که یکی گفت مأموران دارند 
می آینــد و می خواهند تعزیه را به هــم بزنند. من 

گفتم که مجلس به هم نمی خورد. ســرهنگی بود 
با چند ســرباز و همین که نزدیک شدند من شروع 
کردم به خواندن چند شعر انقالبی و بعد هم تعزیه ام 
را خواندم. آن روز مردم حســابی گریه کردند و آن 
سرهنگ و سربازان هم مثل بقیه مردم ایستادند و 
به مرثیه امام حسین)علیه السالم( گریه کردند. این 
فرق میان انقالب اســالمی و حکومت شاهنشاهی 
اســت که مأموران آن زمان برای براندازی تعزیه 
می آمدند ولی در روز ۲۲ بهمن که روز جشــن هم 
هســت مأموران برای عزاداری امام حسین)علیه 

السالم( می آیند«.

فراغتی برای تعزیه باقی نمانده است
داوود فتحعلی بيگی كارگردان، نمايش نامه نويس و بازيگر نام آشنايی كشور است. تاكنون در 
بيش از 30 نمايش به عنوان بازيگر، نويسنده و كارگردان حضور داشته و در سال 1380 موفق به 
دريافت مدرك درجه يك هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شده است. او كه رياست كانون 
نمايش های سنتی ايران را بر عهده دارد اعتقاد دارد كه تعزيه در كشور كمرنگ شده ولی با قوت 

برقرار است و به كار خودش ادامه می دهد كه در ادامه گفتگو با او را می خوانيم.

به نظر می رسد كه هنر تعزيه با توجه 
به قدمتی كه دارد نسبت به گذشته كمرنگ شده 
و فقط در عاشورا و تاسوعا بايد منتظر آن باشيم.

با این نظر مخالفم؛ چراکه ما هنوز در شــهرهای 
مختلف مثل اصفهان و سایر شهرها هر هفته مراسم 
تعزیه را شــاهدیم. اما در تهران ممکن است کم 
شده باشــد. اولین دلیل مربوط به محل های ویژه 
تعزیه اســت که امروز از آن هــا خبری نمی بینیم 
و اکثر صاحبان هیأت ها رو به مداح و ســخنرانی 
محوری رفته اند. بعد ما می بینیــم که در دوره ای 
تعزیه فراغت مردم را پر می کرد و آن را به چشــم 
ســرگرمی می دیدند ولی امروزه ســرگرمی های 
دیگری هم هست که مردم ترجیح می دهند سراغ 
آن ها بروند. مشغله های مردم هم خیلی زیاد شده 
است به طوری که اگر به شــما بگویند مثاًل فردا به 
مراسمی بیا به خاطر کارهایی که دارید نمی توانید 

حضور پیدا کنید. 

پس موافق هســتيد كه به هر حال 
كم رنگ شده اين مســئله، حتی جوان ها هم 
ترجيح می دهند به تئاتر بروند تا اينكه مراسم 

تعزيه را ببينند.
خوب قطعاً در تهران کم شده نسبت به قبل آن هم 
به خاطر بانیان است که اوالً تعزیه خوان ها را دعوت 
نمی کنند و بعد هــم به خاطر این اســت که پول 
آن چنانــی به آن هــا نمی دهنــد و تعزیه خوان ها 
مجبورند کار دیگری هم کنار این هنر داشته باشند 
تا بتوانند امرارمعاش کنند. بعد هم جای مناســب 
تعزیه نیست؛ خیلی ها فکر می کنند تعزیه نمایش 
خیابانی اســت درحالی که در گذشته محل هایی 

برای تعزیه بود که بزرگان شــهرها هم آنجا حاضر 
می شدند و از نزدیک تعزیه را می دیدند. ما در یک 
۵۰ تکیه داشــتیم، اما اآلن  دوره ای در تهران، 6۰ـ 
بیشتر این تکایا یا کامالً از بین رفته یا تبدیل به مکان 
دیگری شده است. باید جایی وجود داشته باشد که 
به طور مستمر تعزیه یا شبیه خوانی اجرا شود تا 36۵ 
مجلس جداگانه تعزیه برای 36۵ روز سال اجرا شود 

تا مردم بفهمند گستردگی تعزیه چیست.

شــما در انجمن تعزيــه فعاليت 
می كنيد، به نظرتان باوجود اين موارد می شود 
اميدی به رونق بيشتر تعزيه داشت و يا حتی 
اميدوارانه اجراهای جهانی را برای آن در نظر 

گرفت؟
انجمن تعزیه قرار نیست متولی اجرای تعزیه باشد. 
این انجمن در نظــر دارد در جهتی پیش برود که 
بتواند هم نقش هدایت کننده و هم نقش حمایت 
کننده داشته باشد و به عنوان یک انجمن فرهنگی 
هنری فعالیت می کند. درباره اجراهای جهانی هم 
باید گفت که خیلی نمی شــود به آن امید داشت 
چراکه متولیان امر هم چندان استقبالی از تعزیه 
نمی کنند. خاطرم هســت زمانی کــه بازی های 
المپیک در یونان برگزار می شــد قرار شــد گروه 
تعزیه ای را به آنجا بفرســتند که ایــن هنر ایرانی 
اسالمی دیده شود؛ دو ماه کشمکش بود که گروه 
کمتر شــود و آخرســر هم فهمیدیم که به بهانه 
فرســتاد گروه تعزیه می خواهند مدیران را برای 
گردش به یونان بفرستند و آخرسر هم ما نرفتیم و 

تعزیه هم آنجا اجرا نشد.

اهل بیت)علیه السالم( چشمش به نور شعرهای آیینی 
که در مدح و منقبت آن ها نوشته شــده است روشن 
می شود؛ »با اینکه ســواد نداشتم و کسی هم نبود به 
من یاد بدهد ولی می توانستم هر جا که شعری درباره 
اهل بیت)علیه السالم( نوشته شده است را متوجه شوم 
و آن را بخوانم. درباره بقیه شعرها این طور نبود ولی 
انگار شعرهایی که در مدح امام حسین)علیه السالم( 
و بقیه اهل بیت)علیه السالم( نوشته بود نوری داشتند 
که آن ها را می خواندم و می فهمیدم«. تعزیه خوان ها 
همیشــه به جلین و بقیه ده ها ســر می زدند و تنها 
رسانه ای که این قدر مستمر به ترویج فرهنگ عاشورا 
می پرداخت همین ها بودند، آن هم برای روستایی مثل 
جلین  که مردمش رادیو و تلویزیون را نمی شناختند. 
از بین این همه تعزیه خوان، میرزای شاهرودی است 
که استعداد حسینعلی را کشف می کند و به او میدان 
می دهد؛ »میرزا پسری داشت هم سن و سال ما که او 
مخالف می خواند و یک روز مریض شد. او می دانست 
که من عالقه زیادی به تعزیه دارم و حتی شعرها را هم 
بلدم. برای همین پسر کوچکش محمد را فرستاد در 
خانه ما و گفت حسین بیا که مجلس عابس داریم و 
تو ســمعون بخوان. من واقعاً خجالت می کشیدم که 
جلوی میرزا بایستم و او با آن هیبت و سپر و کالهخود 
جلوی من شعرخوانی کند. وقتی که مجلس تمام شد 
و من مخالف خوانی کردم، میرزا که حکم استادی به 
گردن من دارد به پدرم گفت کربالیی علی اکبر این 
پسر خود شمر است در مخالف خوانی. بعد از آن هم 

مخالف خوان تعزیه شدم«. 
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ردای استادی بر تن 
اســتعداد و پشــتکار حســینعلی جلینــی او را 
به جایی می رســاند که در تعزیه به یکی از اســاتید 
این هنر تبدیل می شــود و شــاگردان زیادی را هم 
پرورش می دهد به طوری که امــروز هر یک از آن ها 
تعزیه خوان های روســتاهای مختلف شده اند و حتی 
چند نفر هم برای خودشان گروه مستقل تعزیه خوانی 
دارند که روزهای عزاداری و یا آخر هفته ها مراســم 
تعزیه خوانی را برپا می کنند. »یکی از شاگردانم که از 
فامیل هم هست مدتی شروع کرد به مخالف خوانی 
تا اینکه یک روز به من گفت که می خواهم شــهادت 
بخوانم. من هم گفتم در دســتگاه امام حسین)علیه 
الســالم( هیچ فرقــی نمی کند که کجــا کار کنی و 
چه چیزی بخوانــی فقط مهم این اســت که بهتر از 
بقیه کارت را انجام دهی و بخوانی که خوشــبختانه 
او امروز به یکی از علی اکبــر خوان های خوب تبدیل 
شده و وقتی من هم نیستم تعزیه شهرمان را او اداره 
می کند«. همان طور که تعزیه خوان ها به روســتای 
جلین آمدند و حسینعلی را شیفته خود کردند او هم 
از جوانی وظیفه خــود می داند که این هنر قدیمی را 
ترویج کند برای همین به شهرهای مختلف می رود و 
آنجا مجلس برپا می کند؛ »روستاهای مختلف سبزوار 
و آن منطقه را کامل رفته ام و بارها در مشــهد و بقیه 
جاها مجلس تعزیه داشــته ام. تا کرمان و بم هم زیاد 
رفته ام. اتفاقاً آنجا میرزا حاجی قربانی بود که از نظر 
صدا و هیکل خیلی خوب بود ولی تا چشمش به من 
افتاد گفت که من نمی توانم بخوانم و از ما اصرار و از او 
انکار که خواندن در قد و قواره من نیست. پیشش رفتم 
و گفتم که تو با من بخوان و من هم کمکت می کنم. 
واقعاً دیدم حیف است که مردی با این صدای خوب 

خودش را از خواندن در دســتگاه امام حسین)علیه 
السالم( محروم کند. به او شــعرهای حضرت مسلم 
را دادم و قرار شــد فردای آن روز بخواند. خواندنش 
شــبیه روضه بود و مــن هم نمی توانســتم جوابش 
را بدهم تا اینکــه در فرصتی به او گفتــم که تو برو 
لباست را عوض کن و من هم مجلس را با خواندن نگه 
می دارم. مجلس آن روز تمام شد و به او گفتم حاجی 
می خواهی بخوانی یا فقــط از روی هوس می خواهی 
تعزیه کار کنی. او می خواســت کار کند برای همین 
در مراسم عاشورا دعوتش کردم ســبزوار و آنجا بود 
که آموزشش دادم. 18 سال با من تعزیه خواند و بعد 
هم به یک استاد قوی تعزیه تبدیل شد و امروز هم به 
خاطر پا درد خانه نشین شده است«. راضی بودن به 
رضای خدا در همه زندگی حسینعلی جلینی جریان 
دارد ولی با این حال کمــی از وضعیت تعزیه در چند 
سال اخیر ناراضی است و می گوید؛ »اینکه یک عده 
می آیند و رقص و ســاز در تعزیه راه می اندازند اصاًل 
خوب نیست و به نظرم ظلم بزرگی است که به دستگاه 
امام حسین)علیه السالم( می شود. آخر یکی نیست 
بگوید وقتی امام حسین)علیه السالم( می جنگید که 
دیگر دور از شــأنش نمی رقصید. واقعاً باید در تعزیه 
امروز ســعی شــود که نبردهای امام حسین)علیه 
الســالم( و اصحابش به درستی و با شــعرهای قوی 
نمایش داده شود. البته نســل جوان هم زیاد سراغ 
شعر و حماسه نمی رود؛ من زمانی جایی تعزیه داشتم 
و مقابلم یکی دیگــر از یک گروه تعزیه بود. شــروع 
کردم به شــعر خواندن و اتفاقا مجلس حضرت علی 
اکبر)علیه السالم( هم بود. من شعری را شروع کردم 
درباره حضرت خواندن ولی بازیگر مقابل توقع نداشت 
که چنین چیزی را بخوانم. او جواب نداد برای همین 

دوباره شعر دیگری را درباره حضرت خواندم و تا چهار 
بار این اتفاق تکرار شد که آخر سر بازیگر مقابل پی به 
شعر ندانستنش برد. مشکل نسل جوان تعزیه هم این 
است که زیاد سراغ ســاز و دهل رفته و از اصل ماجرا 

غافل مانده است«.

زندگی با تعزيه 
کمتر کسی را ســراغ داریم که در زندگی با اهل بیت 
به خصوص امام حســین )علیه السالم( مأنوس شده 
باشــد و برکت سراســر وجودش را نگرفته باشــد؛ 
حسینعلی جلینی بااینکه در روستا کشاورزی می کند 
اما زندگی اش را بابرکت ترین زندگی می داند چراکه 
صرف عزای حســین)علیه السالم( شــده است؛ »از 
قدیم گفته اند که آنچه نصیب اســت نه کم می دهد/ 
گر نســتانی به ســتم می دهند. واقعاً هم همین طور 
است شــما ببین اگر این همه پول و مال و ثروت که 
برای امام حسین)علیه السالم( خرج می شود را یکجا 
در نظر بگیری می بینی که تهران به این بزرگی را زیر 
خودش دفن می کند و دیگری چیزی باقی نمی ماند. 
امام حسین)علیه الســالم( خیلی لطف دارد و همه 
عالم مدیون او هســتند چراکه خدا هــم او را خون 
خودش می داند. دور از شأن خداست که بخواهد خون 
داشته باشد ولی می خواهد بزرگی امام حسین)علیه 
السالم( را بگوید و اینکه اگر این امام نبود مثل این بود 
که جسمی خون نداشته باشــد. ما همه مدیون امام 
حسین)علیه السالم( هستیم و تازه نباید هم بنشینیم 
با او حســاب وکتاب کنیم که مثاًل مــن انقدر تعزیه 
خوانده ام پس باید چنین و چنان شــود. باید مودب 
باشــیم و ببینیم او چه چیزی به ما می دهد و ما هم با 

آن کیف کنیم«. 


