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یادداشت سردبیر

سخن اول: از كجا آمده ام؟
رمضان در طول عمر انسان ها بارها می آيد و می رود اما هميشه ما مسلمانان اين طور فكر می كنيم رمضان كه رفت همه چيز را با خود می برد؛ 

و در ما هيچ تحولی ايجاد نمی كند.
ماه رمضان بهترين فرصت برای خودسازی است؛ حتی رسول اهلل )صلی اهلل عليه و آله( در دورانی كه هنوز مبعوث نشده بود، ماه رمضان را 
روزه می گرفت و در آخرهای رمضان به اعمال مخصوصی می پرداخت و در غار حرا، اعتكاف می كرد. يعنی به تنهايی آنجا می رفت و راز و نياز 

می كرد. اين ماه يک فرصت فوق العاده برای تحول در انسان است.
اما اين مسئله را قبول دارم كه پس از ماه رمضان می بينيم باز همان آدمی هستيم كه قبل از ماه رمضان بوديم. تغييری در ما ايجاد نشد. 
چرا تغييری در ما ايجاد نشد و چرا باز دروغ می گوييم، باز محرم و نامحرم را رعايت نمی كنيم و يا در نماز خواندن تنبلی می كنيم مثل قبل 

از ماه رمضان؟
در سلوك عرفانی يک اراده و يک همت داريم. همت، آن هدف گيری بلند انسان است كه می گويد من می خواهم اين طور شوم. ولی اراده 

مربوط به اقدامات قدم به قدم انسان هاست. 
در اين فرصت كم نمی توانيم به اراده انسان ها بپردازيم اما می توانيم بگوييم كه همتمان را بايد از اول تعريف كنيم كه می خواهيم بنده محبوب 
خدا باشيم؛ از مقربان درگاه حق باشيم اگر اين همت را پيشاپيش خودمان قرار داديم مطمئناً رمضان روی ما تأثير زيادی می گذارد؛ ولی 
ندانستيم كه می خواهيم چه كاره باشيم مثل همان دزدی می شويم كه بيت المال را با آن همه حرمتی كه در اسالم دارد در زندگی مان به كار 

می گيريم و رفاه برای خودمان درست می كنيم؛ روزه چنين فردی روی او اثر نمی گذارد.

سخن دوم: هم گام با رهبری
مگر می شود ولی امر مسلمين دستوری صادر كند و برای همه الزم االجرا نباشد؟ امسال مهمترين دستوری كه رهبر معظم انقالب 
حضرت آيت اهلل خامنه ای صادر كردند حمايت از كاالی ايرانی بود كه اين قدم مهم می تواند فتح بابی شود برای رفع مشكالت عمده 
و عديده ای كه اقتصاد ايران اسالمی با آن مواجه است و سال هاست رهبری انقالب اين مسئله را به تمامی مسئوالن گوشزد كرده اند. 
اما ويژگی مهم نامگذاری امسال از سوی ايشان، فراگير بودن اين مسئله است كه همه آحاد جامعه بايد تالش كنند كه از كاالی ايرانی 
استفاده كنند؛ البته تاكيد می كنم كه استفاده كنند و نه مصرف. چرا كه ظاهرا همه ما عادت كرده ايم به مصرف و بطور ناخواسته در 
بند فرهنگ ليبرال غربی كه از مهمترين اهدافش مصرف گراييست گرفتار شده ايم؛ بدون هيچ دليلی به دنبال خريد هستيم و تآسف 
آور وقتی است كه می بينيم بيشترين خريد مردم از كاالهای لوكس و گران قيمت خارجی است كه به كلی با فرهنگ اسالمی به دور 
هستند.بياييد ما هيآتی ها به عنوان پيشانی بچه های مذهبی در همين لحظه و با زبان روزه قول بدهيم كه نگذاريم اين دستور حضرت 
آقا زمين بماند و هر خريدی كه برای خودمان و مهم تر از آن برای هيأتمان داريم از جنس ايرانی باشد تا رونق اقتصادی به كشور بازگردد.

 سخن سوم: به نام پدر
نمی شود از ماه رمضان گفت و از موال علی)عليه السالم( نگفت؛ از يتيمی نگفت؛ از بچه هايی نگفت كه كاسه شير به دست در خانه موال 

ايستاند و چشم اميد بستند شايد دوباره قد و قامتش را در چارچوب در ببينند. 
نمی شود از چشم های گريان زينب كبری )سالم اهلل عليها( نگفت؛ چشم هايی كه يک عمر غم ديده اند و حاال عزيز ترين خانواده مقابل 

چشمانش پر می كشد و او كاری نمی تواند بكند. آخر دخترهای خيلی باباييند نبود پدر برايشان دنيا را جهنم می كند.
نمی شود از غم حسنين )عليهما السالم( نگفت؛ انگار همين ديروز بود كه مادرشان را تشييع كردند و حاال زير تابوت پدر را می گيرند.

نمی شود از يل ام البنين نگفت؛ از حرف های زير لبش نگفت. »من كه پسر فاطمه نيستم...« اتفاقا همه حرف های علی با تو بود عباس جان.
نمی شود از ماه رمضان گفت و برای موال نخواند:

اين دست پاچگی ز سر اتفاق نيست
هول وصال كم ز نهيب فراق نيست

شرح بسيط وصل به بسط و رواق نيست
اصاًل مزار انور تو در عراق نيست
معنی كجا به كار ببندد مزار را

چند سخن كوتاه 
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نگاهی به
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ماهنامه فرهنگي-مذهبي

جلسه هفتگی هيأت عاشقان ثاراهلل رزمندگان اســالم شهرستان سمنان 
)واحد عترت خواهران( در اواســط ارديبهشت برگزار شد. در اين جلسه كه 
در گلزار شهدای امامزاده يحيی عليه السالم برگزار شده بود، حجت السالم 
ديانی به ســخنراني پرداخت. در ضمن اين برنامه به نيابت از شهيد مجيد 
و مسعود شحنه و پدر ايشان هادی شحنه و به مناســبت والدت امام زمان 
)عجل اهلل تعالي فرجه الشــريف( برپا شــده بود.از ديگر برنامه هاي شــهر 
ســمنان مي توان به جلســه هفتگی دعای كميل هيأت عاشــقان ثاراهلل 
رزمندگان اسالم شهرســتان ســمنان )واحد عترت خواهران( اشاره كرد 
كه به مناســبت ســالگرد بسيجی شــهيد و جستجوگر نو شــهيد محمد 
پازوكی طرودی برگزار شــد. اين مراســم هم در گلزار شــهدای امامزاده 
يحيی عليه الســالم و با مداحي حاج محمدعلی پارســا برپا شــد. در اين 
شهر مراســم احيای نيمه شعبان هم توســط خواهران با سخنراني حجت 
االســالم مهدی نژاد و مداحي حاج ماشــااهلل ذاكــری نژاد برگزار شــد.

جشــن والدت با ســعادت حضرت علــی اكبــر و روز جوان بــا همكاری دفتــر امام 
جمعــه در مصلــی امام خمينــی)ره( شهرســتان رودبــار برگزار شــد. ايــن برنامه 
شــامل قرائت قرآن، اداي خيرمقدم توســط امام جمعــه، مولودي خوانــي كرباليي 
ياســر شــهابي و ســخنراني حجت االســالم فالحتي، نماينده ولي فقيه در اســتان 
گيالن و امام جمعه شــهر رشــت بود. در ايــن مراســم از مهمانان پذيرايي شــد و به 
15 نفر از جوانان در مراســم به قيــد قرعه كارت هديــه 50 هزارتومانی اهداء شــد .

همچنين مراسم باشــكوه والدت ميالد نور آقا امام زمان عجل اهلل تعالي فرجه الشريف 
با همــكاری حوزه علميــه خواهران و دفتــر امام جمعــه در مصلی حســينيه رودبار 
برگزار شــد. اين برنامه هم شــامل مولودي خواني و ســخنراني بود. همچنين در اين 
مراســم توســط اعضاي هالل احمر از شــركت كنندگان به طور رايگان فشــار خون 
گرفته مي شــد. چادري هم براي كودكان برپا شــده بود كه در آن مربــي قرآن حضور 
داشــت و والدين با خيال راحت، بچه هايشــان را به مســئوالن اين چادر مي سپردند.

همچنيــن در مــاه گذشــته جشــن تكليــف كالس ســوم از دبســتان زينيــه، 
شــهيد مطهری و شــهيد حقانی شهرســتان رودبــار در مســجد جامــع ابوالفضل 
العبــاس بــا همــكاری پيــروان عتــرت هيــأت رزمنــدگان اســالم برگزار شــد .

جشــن ميالد حضرت علی اكبر و روز جوان در شهر رشت طی 
تعامل با مدير پرورشی دبيرســتان مطهری جهت جذب دانش 
اموزان بــرای عضويت در هيأت و اســتفاده آنهــا از برنامه های 

تابستانی هيأت در اين مدرسه برگزار شد.
اين مراسم با قرائت قران آغاز گرديد و سپس در ادامه باسخنرانی 
مدير پيروان عترت خواهر روســتايی در رابطه با آشــنا كردن 
دانش آموزان با كارها و فعاليت های هيأت و تشــويق آنها برای 
عضويت در هيــأت و شــركت در برنامه هــاي آن ادامه يافت. 
مولودی خوانی هم بخشــي از اين برنامه بود. در پايان مراســم 
هم قرعه كشــی بين دانش آموزان با بســته های شكالت كه به 
اسم شــهدا مزين شــده بود انجام گرفت و به نيت 14 معصوم 
به 14نفر جايزه نقدی اهدا شــد.همچنين جشن جشن ميالد 
امام زمــان در اين شــهر هم همراه بــا نماز مغرب و عشــاء در 
ميدان شــهرداری برگزار شد. سخنران جشــن حجه االسالم 
فالحتی، نماينده ولی فقيه در شهرســتان رشــت بود. مداحی 
مداحان برگزيده رشت هم بخشــي از برنامه در نظرگرفته شده 
بود. در اين مراســم بيــش از 4 هزار جمعيت حضور داشــتند.  

احیاي نیمه شعبان توسط خواهران

از جشن هاي شعبانیه تا جشن تكلیف دختران

اعیاد شعبانیه در شهر سبز شمالي

سمنان

رشت

رودبار

بافق

سمنان

شـماره 8121
ارديبهشت  1396

مـروری بر مهمتـرین 
برنامـه های هـیأت  رزمـندگان اسـالم
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نگاهی به

اخـبار هـیأت

جشن ميالد امام حســين عليه الســالم، حضرت ابوالفضل 
عليه الســالم و امام زين العابدين عليه الســالم در حسينيه 
عاشــقان ثاراهلل زنجان به صورت مشــترك براي خواهران و 
برادران برگزار شــد.همچنين جشــن بزرگ اعياد شعبانيه 
با حضور جمع كثيــری از خواهــران در روز ميالد حضرت 
ابوالفضل عليه السالم با سخنرانی حجت االسالم دكتر بابايی 
در خصوص سبک زندگی اسالمی و اخالق و مداحی مادحين 
اهل بيت عليهم الســالم حــاج جليل محمــدی وكرباليی 
سعيد نوری برگزار شــد. در اين مراسم حجت االسالم بابايی 
درخصــوص فضايــل اخالقی امام حســين عليه الســالم و 
حضرت ابوالفضل عليه السالم به ايراد ســخنانی پرداختند.

كاروان پيــاده روی منتظــران ظهــور بــه همــت 
هيــأت رزمنــدگان بافــق  و پيــروان عتــرت 
خواهران همزمان با روز نيمه شــعبان مســير بلوار 
مهديه تــا آســتان امامــزاده عبداهلل عليه الســالم 
را بــا همراهــی امــت حــزب اهلل طــی كردنــد. 
همزمــان با نيمه شــعبان، ســالروز والدت حضرت 
مهدی )عجــل اهلل تعالــي فرجه الشــريف( كاروان 
پياده روی منتظران ظهور متشــكل از بســيجيان و 
اعضای هيأت رزمندگان و پيــروان عترت خواهران 
و با تجمــع در بلــوار مهديه و به دســت داشــتن 
شــاخه های گل و پرچم از ميدان فاطميه تا اســتان 
امام زاده عبداهلل عليه السالم را پيمودند. هدف از اين 
برنامه پاسداشت فرهنگ مهدويت و انتظار است كه 
دوستداران اهل بيت عليهم السالم و منتظران ظهور 
مهدی موعود )عجــل اهلل تعالي فرجه الشــريف( با 
پای پياده مســير تعيين شده را به شــوق ظهور آن 
حضرت همراه با مديحه ســرائی راهپيمائی نمودند .

همچنين در روز نيمه شعبان خواهران پيروان عترت 
در بقعه قاضی مير جعفر گردهم آمده و نماز استغاثه 
امام زمان را خواندند. سپس يک روحانی با سخنرانی 
در مورد امام زمان)ع( خواهران را به فيض رســاندند. 
مراســم جشــن ميالد ســرور آزادگان و بــرادر با 
وفايــش حضرت قمــر بنی هاشــم نيــز در يادمان 
شــهدای گمنام بافق برگزار شــد. هيأت رزمندگان 
پيروان عتــرت خواهران ضمن دعــوت از خواهران، 
مراســم ويزه اعيــاد شــعبانيه خــود را جهت ارج 
نهادن به مقام شــهيد و شــهادت به دانشــگاه آزاد 
اتصال داده و ضمن همكاری در تشــكيل نمايشگاه 
جنبــی يادمــان، از مديحه ســرائی و ســخنرانی 
ســردار اســالم حاج اكبر توكلی بهره مند شــدند. 

جشــن ميالد ســرداران كربال با حضور 
بيش از هــزار نفــر از خواهــران هيأت 
رزمنــدگان اســالم در شــهر وراميــن 
برگزار شــد. در اين برنامه خانم آذريون 
بــه ســخنراني پرداخــت و بخشــي از 
مراســم هم به مداحي اختصاص داشت.

برگزاری جشــن ميالد سراسر نور منجی 
عالم بشــريت حضــرت مهــدی عجل 
اهلل تعالي فرجه الشــريف هــم از ديگر 
برنامه هاي هيأت رزمندگان اســالم در 
اين شــهر بود. در اين مراســم هم بيش 
از هزار نفــر از خواهران حضور داشــتند 
و خانم شــاكري به ســخنراني پرداخت. 
مديحه سراي هم بخشي از اين مراسم بود.

جشن هاي شعبانیه
 براي خواهران و برادران زنجاني

راهپیمائی كاروان 
منتظران ظهور در نیمه شعبان 

برگزاری میالد 
سرداران كربال

جشــن ميــالد منجی عالــم بشــريت حضــرت حجة بن 
الحســن عســگری عجل اهلل تعالي فرجه الشــريف توسط 
حوزه علميه خواهــران كريمه اهل بيت ســالم اهلل عليها در 
امام زاده احمد عليه السالم شهرســتان خوانسار برگزار شد.

صديقه سعادتيار، مسئول خواهران هيأت رزمندگان شهرستان 
خوانسار با بيان اين خبر ابراز داشــت: همزمان با سالروز والدت 
با ســعادت فخر كائنات و امام عارفان و عاشقان حضرت حجة 
بن الحسن عســگری عجل اهلل تعالي فرجه الشــريف، مراسم 
جشن نيمه شعبان با حضور پرشور و كم نظير خواهران هيأت 
رزمندگان، طالب بســيجی، بانوان و كودكان در امامزاده احمد 
عليه السالم شهرســتان خوانســار برگزار گرديد. اين محفل با 
شكوه كه در دو بخش مجزا ويژه كودكان و بانوان برپا شد شامل 
برنامه های متنوعی از جمله تالوت قرآن كريم، اجرای سرود و 
تواشيح، مسابقه، مولودی خوانی، شعرخوانی همگانی، اهداي 
جوايز و پخش كليپ بود و همچنين حجت االسالم و المسلمين 
سهيلی به ايراد سخنرانی با موضوع ســيره مهدوی پرداختند.

برگزاي جشن میالد منجي 
عالم براي خواهران

ورامين

زنجان

خوانسار

بافق

رشت

ورامين

خوانسار

زنجان

رودبار
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حجت االسالم دكتر ناصر رفیعی در بیست و چهارمین همايش مديران هیأت رزمندگان اسالم:

هـیأت های مـذهـبی
 مراقب نفـوذی هـا باشـند

توفیقی برای حقیر شـد در جمع شـما برادران و سـروران معظم هیأت مذهبی و هیأت رزمندگان حاضر باشیم. پیشاپیش 
میـالد علی ابن الحسـین )علیه السـالم( و میالد حضرت حجـت )عج( را تبریک عـرض می کنم. دو مقدمـه کوتاه عرض 
می کنـم و بعـد راهکارهـای جذب جوانـان به هیأت ها اشـاره می کنم. مقدمـه اول حدیثـی از امام کاظم )علیه السـالم( اسـت که همه ما 
هیأتی هـا، مذهبی هـا، آخوندها برنامه هایـی که داریم بایـد با این هدف باشـد. یعنی ما می خواهیـم ایـن را در زندگی مـردم ایجاد کنیم. 
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نگاهی به

همــایش
قرآن کریم می فرماید کسی می تواند متصدی احيای مسجد و هيأت باشد که 
باور قوی به خدا داشته باشد، باور قوی به قيامت داشته باشد، اهل نماز باشد 
واال حرف اثر نمی کند، اهل زکات باشد و جزء از خدا نترسد. این 5 ویژگی 

اداره کنندگان مساجد، هيأت ها، جلسات، برنامه های مذهبی است.

  تمام علوم در 4 كلمه
امام كاظم )عليه الســالم( فرمود تمــام علوم در 4 
كلمه جمع شده است؛ هدف اصلی هيأت مذهبی 
بايد تحقق اين 4 مورد باشد. مداحان، سخنرانان و 
غيره بايد اين 4 مورد را هدف اصلی خود قرار دهند. 
روش ها و شيوه ها فرق دارد ولی اگر غير از اين باشد 

باخته ايم. 
امام كاظم )عليه السالم( فرمودند علوم را در 4 چيز 
يافتم. يک؛ خداشناسی. ما بايد مردم را خداشناس 
كنيم، با خدا رفيق كنيم. اين كه چطور بحث ديگری 
است. اين هدف اصلی است. پيغمبر )صلی اهلل عليه 
و آله( هم كه شروع كرد خدا به او فرمود مردم را به 
راه من دعوت كن! به خود دعوت نكن! داعی به سوی 

من هستيد. 
همه انبيــاء آمدند مردم خداشــناس شــوند. ما 
بايد جوانان را خداشــناس كنيــم. خدا به حضرت 
موسی)عليه الســالم( وحی كرد و فرمود تو مبلغ و 
پيغمبر هستيد و من را نزد مردم محبوب كن! من 

را بشناسان.
دو؛ خودشناســی! بايد به جوان بگوئيم كيســت، 
چيست، استعداد او چيست، ظرفيت مردم چيست. 
خيلی مهم است. اگر آدم خود را بشناسد به جهنم 
نمی فروشد. ارزان نمی فروشــد. بدن به اين گران 
قيمتی كه پول آن بهشــت اســت، قصــر و حور و 
رضوان اهلل، رجعی الی ربک راضيه مرضيه را به آتش 
بفروشيد؟ همانند اين است كه ماشين 50 ميليونی 
را بدهيد و يک كتک هم بخوريد و به خانه هم بياييد. 

همه به شما می خندند. 
َُّه لَْيَس ِلَنُْفِسُكْم ثََمٌن إاِلَّ الَْجنََّة، َفاَل تَِبيُعوَها إاِلَّ بَِها.  إِن

)قصار و حكمت 456 نهج البالغه( 
حضرت امير )عليه الســالم( فرمود جســم به اين با 
ارزشی را به كمتر از بهشت نفروشيد. دومين وظيفه 
ما شناساندن اســتعدادها، توانمندی های جوانان به 

خودشان است.
سوم؛ وظيفه شناسی! وظيفه شناسی شامل احكام، 
اخالق، سياســت و غيره می شــود. وظيفه جوان 
امروز چيست؟ دو ســاعت در فضای مجازی بازی 
كند؟ يا پای فالن ســريال و فيلم بنشيند؟ وظيفه 
چيست و چه بايد كرد؟ اين خيلی مهم است. وظيفه 
مذهبی ها، هيأتی ها چيست؟ آيا شلوغ بودن هيأت 

كافی است؟ آيا جمعيت جذب كردن كافی است؟ 
برخی هيأت ها گمان می كنند بــا جمعيت زياد 
تبليغات آنها شــروع می شــود. می گويند شــما 
قول دهيد مــردم می آيند، پس مــردم برای من 
می آيند برای هيأت شــما نمی آينــد. من هيأت 
و مســجد پائينی هم بروم مــردم می آيند. مردم 
برای هيــأت شــما نمی آيند برای فــالن مداح 

می آيند. باز هم جمعيت می آيد؟ اين مهم است.
اگر به مســجد پائينی يا هيأت ديگر رفت مردم به 
دنبال او می روند. اين را فرد به سوی خود می كشد، 
اين جاذبه هيأت نيست. اين اشتباه است كه برخی 
جاذبه هيأت را می خواهند با افراد ايجاد كنند. گرچه 
اين خود يک عامل است ولی اين عامل اصلی نيست.

پس ما چهار وظيفه خداشناســی، خودشناســی، 
وظيفه شناســی. مورد چهارم كه اكثراً از آن غافل 

هستيم آسيب شناسی است. اين مقدمه اول بود.

  نفوذ را جدي بگیريد
مقدمه دوم را عطف به مقدمــه اول می گويم. بارها 
مقام معظم رهبری فريــاد زدند و فرمودند و غفلت 
هم كرديم؛ يكی از خطرات بســيار مهم خطر نفوذ 
اســت. نفوذ را جدی بگيريد. نفــوذ باورها را تغيير 
می دهد، نفوذ ارزش ها را تغيير می دهد، نفوذ خودی 
و غيرخودی می كند، نفوذ ارزش ها را از ما می گيرد.

نفوذی در خويشــان نفوذ می كند، پسر نوح را به 
دنبال خود می كشاند، زن پيغمبر)صلی اهلل عليه 
و آله( عايشه را به دنبال خود می كشاند، طلحه و 
زبير را به دنبال خود می كشاند. از طريق مسجد 
اقدام می كند. او هم برای شــما مســجد می زند. 
برای كوبيدن مسجد پيغمبر)صلی اهلل عليه و آله( 
مســجد ضرار را بنا كردند. قرآن اين نام را بر اين 

مسجد گذاشته است. 
سوم اين كه از ارزش ها نفوذ می كند. عمروعاص 
قرآن را بــاالی نيزه برد. نفوذی اين طور اســت. 
شــبكه های وهابی حــرف قــرآن را می زنند و 
حديث می خواننــد و قال رســول اهلل )صلی اهلل 
عليه و آله( می گوينــد. نيروی نفــوذی از علما 

اســتفاده می كند. ليــدر عالم جلــو می اندازد و 
می گويد اين با قمه بر سر خود می زند تو هم بزن! 
نفوذی هميشــه بــرای ورود خــود اســتفاده از 
خويشاوندان، اســتفاده از ارزش ها همانند قرآن، 
استفاده از مكان های مقدس همانند مسجد، استفاده 
از عالمان و نخبــگان را دارد. در جنگ جمل فردی 
گفت يا اميرالمومنين)عليه السالم( طلحه و زيبر و 
عايشه بر باطل اجتماع می كنند؟ سه فرد به نام كه 
يكی پســرعمه پيامبر)ص(، يكی زن پيامبر)صلی 
اهلل عليه و آله( و يكی طلحه الخير با آن سابقه محال 

است بر باطل اجتماع كنند.
اين صحبت ها امروز هم وجود دارد. آقا مگر می شود 
جريانی كه مقابل رهبری ايستاده است اشتباه باشد، 
فالن عالم در اين جريان است. فالن شخصيت در اين 
راه است. كسی كه مقابل نظام ايستاده است فالن 

سيد را همراه دارد. اين خيلی حرف است. 
اميرالمومنين )عليه السالم( صحبتی بيان كردند كه 
طه حسين اذعان دارد بعد از قرآن كالمی محكم تر 
از اين نداريم. فرمودند برای شما حق و باطل قاطی 
شده است، شما نمی فهميد و با آدم ها می شناسيد. 
حق و باطل را از روی آدم ها نمی شناسند. حق را بر 
اساس حق می شناسند و اگر با اميرالمومنين )عليه 
السالم( منطبق بود با او همراه می شوند و اگر نبود 
همراه نيستند. حق را می شناســند و كاری به آدم 
ندارند. حق را بشناشيد بعد اهل حق را بشناسيد، نه 
اين كه اهل حق را بشناسيد و با معيار افراد بخواهيد 

حق را بشناسيد. 
مقدمــه دوم كه كوتاه عرض كــردم جدی گرفتن 
خطر نفوذ است كه بارها مقام معظم رهبری اين را 
متذكر شدند و خطر نفوذ با شبهه افكنی است. شبهه 
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در جوانان ما زياد شده اســت. نمی توانيد هيأت ها 
را همانند قديم اداره كنيد. شــبهات به روز و دقيق 
فراوان در ســايت ها و فضای مجازی است. مسئله 
به كار گيری ابزارهای مختلف اســت. ما روی منبر 
حديث می خوانيم و هنوز نصف آن را نگفته ام جوان 
كل آن را بيان می كنــد. در اينترنت می زند و بيان 
می كند. روضه می زند و مقتل را می آورد و می گويد 
اينجا دروغ است. نمی توان اقراء به جعل كرد و بايد 
منابر و مداحی ها و ادارات جلسات حساب شده باشد.

  جذب جوانان به هیأت هاي مذهبي
بعد از عرضی كه درباره حديثی كه خواندم و تذكر 
به نفوذ، ســراغ بحث راهكارهای جذب جوانان به 
هيأت ها می آئيم. اوالً يک نكته بيان كنم كه هر كسی 
متصدی مسجد، هيأت، اداره يک مجموعه مذهبی 
اســت اين آيه را توجه كند؛ قرآن كريم می فرمايد 
بايد 5 ويژگی خود اين فرد داشته باشد واال نمی تواند 
به تعمير مســاجد و عمران مراكز مذهبی بپردازد. 
پس بايد اول خود را درســت كنيم. عمران مسجد 
تنها تعمير ساختمان مســجد نيست بلكه عمران 
مسجد هم منظور است كه يک بخشی با اجتماعات 

و برگزاری مراسم است.
قرآن كريم می فرمايد كسی می تواند متصدی احيای 
مســجد و هيأت باشــد كه باور قوی به خدا داشته 
باشــد، باور قوی به قيامت داشــته باشد، اهل نماز 
باشد واال حرف اثر نمی كند، اهل زكات باشد و جزء 
از خدا نترسد. اين 5 ويژگی اداره كنندگان مساجد، 

هيأت ها، جلسات، برنامه های مذهبی است.
زمان پيامبر)صلی اهلل عليه و آله( يكسری از مشكرين 
و اهل كتاب می گفتند ما كمک می كنيم و مسجد 
می ســازيم، ما كمک برای تعمير مســجدالحرام 
می كنيم. اين آيه نازل شد. كسی كه متصدی امور 
مساجد و هيأت ها و برنامه های مذهبی است بايد اين 

5 ويژگی را داشته باشد.
كسانی كه دســت اندركار كارهای مذهب يو هيأت 
هستند اين آيه را تابلو كنند و در هيأت ها و مساجد 
قرار دهند. ايمان به خدا، ايمان به معاد، نماز، زكات 
و ترس از خدا بايد ويژگــی متصديان امور مذهبی 
باشد. اينها خود هدايت شده هســتند. وقتی خود 
هدايت شده باشند می توانند ديگران را هم هدايت 

و جذب كنند.
راه های جذب جوانان به هيأت ها چيســت؟ مقام 
معظم رهبری زمانی يک مثالی زدند كه جالب بود. 
من نقل به معنا می كنم، فرمودند يكی از دوستان و 
يا افرادی كه به كليساهای كشورهای اروپايی رفته 
بودند در كنار كليســا مركزی باز كردند كه دختر و 
پسر در كنار هم می نشينند و صحبت می كنند. به 

آقايی كه مسئول كليسا بود گفت كنار كليسا و مكان 
مذهبی اين چه جايی است ساخته ايد؟ گفت جوانان 
را بايد جذب كرد. ما به اين طريق جوانان را به اين 
كنار می آوريم و به هوای كاباره و مركز فساد به اينجا 
می آيد و در كنار آن به كليسا هم می بريم و دعايی 

هم برای او می خوانيم.

  اصل همان برنامه هاي مذهبي است
اصل برنامه هيأت و مســجد برنامه مذهبی است، 
دعای كميــل، دعای ندبــه، برگزاری جلســات 
كرسی های آزادانديشی، پرسش و پاسخ، سخنرانی، 
تجليل از ائمه اصل برنامه مسجد است. برخی گمان 
می كنند اگر االن 5 اينترنت در مسجد بگذاريم، 5 
ميز پينگ پونگ در مسجد بگذاريم، استخری بعد 
از ظهرها برای بچه ها گذاشــتيم، جذب به مسجد 

می شوند.
جوان اين كارها را از طرق ديگر هم می تواند انجام 
دهند. اينها كار باشگاه است. كار مسجد اينها نيست. 
مسجد و هيأت ما زوم بر برنامه های مذهبی داشته 
باشد. جذب از طريق برنامه های غيرمذهبی اگر اصل 
شود درست نيســت. يعنی اين جوان می خواهد از 
اينترنت استفاده كند و به اينجا بيايد و عصر هم نماز 

بخواند. خوب هست ولی مبنا نبايد باشد.
اول عرائضم گفتم جذب فرد محور هم خوب نيست. 
شما بياييد جمعيت می آيد، اين مداح بيايد جمعيت 
خواهد آمد. اگر اين مداح روز ديگــر نبود بايد چه 
كرد؟ اگر قرار باشد به فرد جمعيت جذب شود اين 

جذب به هيأت نيست. 
لذا من شيوه هايی كه عرض می كنم را توجه كنيد و 

برخی موارد را يادداشت كردم و مورد به مورد بيان 
می كنم. من نزد آيت اهلل سيستانی در نجف رفتم و 
ايشان اذعان داشتند بر جذب جوانان متمركز شويد. 
افراد سن باال هر چه می خواســتند بشوند شدند، 
نمی گوئيم طرد كنيد اما محوريت بايد روی جوان 

باشد. جامعه ما هم جامعه جوانی است. 

  بايد به جوان شــخصیت بدهید
برای جذب اينها به مساجد بايد به جوان شخصيت 
داده شود. اين نكته مهمی است. اين حديث پيامبر 
)صلی اهلل عليه و آله( را گوش دهيد كه شــما را به 
جوانان ســفارش می كنم، قلب اينها رقيق است و 
پذيرش اينها بيشتر است، به خدايی كه من را مبعو 
ثكرد وقتی من آمدم پيرمردها با من مخالفت كردند 

و جوانان با من بيعت كردند.
يكی از اشــكاالتی كه ابوسفيان به پيامبر)صلی اهلل 
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عليه و آله( می گرفت ايــن بود كه اين آقا جوانان ما 
را از ما گرفته اســت. وقتی نزد ملكه حبشه آمدند 
عمروعاص همين را گفت كه بچه های كم ســن و 
سال ما دور اين مرد جمع شدند. پيران و بزرگان اين 

را قبول ندارند. 
اين مهم است. رســول خدا )صلی اهلل عليه و آله( 
نخســتين نيروهای خود را از ميان جوانان گرفت 
كه آن هــم با شــخصيت دادن آنها بود. اســامهًْ را 
فرمانده گذاشــت، فالنی را استاندار گذاشت، يكی 
ديگر را اوليــن امام جماعت مدينه گذاشــت. اين 
شــخصيت دادن اولين نكته  اســت و مقصود من 
همان چيزی اســت كه مقام معظم رهبری و امام 
)ره( معتقد بودند.  بارها نزد مقــام معظم رهبری 
رسيديم و ايشان مرتب اميد به اين جوانان می دهند. 
نكته دوم خوش رفتاری و تعامل با جوانان اســت. 
يک حادثه امــكان دارد يک جــوان را طرد كند و  

ديگر به مسجد و هيأت نيايد. جوانی در مسجد نماز 
می خواند و در ميان نماز حــرف می زند و اصحاب 
پيامبر)صلی اهلل عليه و آله( ناراحت شدند و خواستند 
با او برخورد كنند كه پيامبــر )صلی اهلل عليه و آله( 
اجازه نداد. پيامبر )صلی اهلل عليه و آله( ايشــان را 
خواند و نگفت تو حرف می زدی و  اشتباه می كنی! 
بلكه فرمودند نماز سه چيز است قرآن و ذكر و دعا! 
غير مســتقيم تذكر داد كه حرف نزنيد. اين خوش 
رفتــاری با جوان دوميــن عاملی اســت كه باعث 

می شود جوانان به مساجد جذب شوند. 
عامل سوم مسئوليت دادن به جوانان است. جوانانی 
كه دور شما به هيأت ها می آيند يكی طراح است و 
يكی در كامپيوتر تجربــه دارد، يكی در برق تجربه 
دارد. من اين را امتحان كردم، يک زمانی در دانشگاه 
مسئول نهاد نمايندگی رهبری بودم، مراسم داشتيم 
به دانشجويان مســئوليت می داديم و اين جوان به 

خود می باليد. 

  مسئولیت دادن به جوانان در هیأت ها
مســئوليت دادن يكی از راه هــای جذب جوانان 
اســت. همه كارها را خود بر عهــده نگيريد. يک 
زمانی آقای قرائتی اين نكته را بيان می كردند كه 
چرا خدا به حضرت ابراهيم )عليه السالم( فرمود 
تو و پســرت خانه من را تميز كنيد؟ نمی خواهد 
بگويم معنای اين آيه اين اســت ولی برداشــت 
می تواند باشد كه برای اداره يک هيدت و مسجد 
نيروهای قديمی بايد در كنار خود نيروهای جوان 
را داشته باشند. استفاده از تخصص های گوناگون 

جوانان بايد صورت گيرد.

چهارمين نكته برای جذب جوانان به هيأت ها پرهيز 
از تعصب به ويژه تعصب های سياسی است. يک خط 
قرمزهايی فرد دارد و اين جوان به فرد ديگری رای 
داده باشد. چه اشكالی دارد؟ مگر می شود نظر و رای 
او را در كشور خفه كرد؟ به هر حال جريانات سياسی 

در كشور وجود دارند و اين غلط است.
در شــورای گزينش در وزارت علوم و حوزه شركت 
می كنم اين را بيان می كنم كه اين نگاه غلط است. 
به هر حال شما در اين كشور دو تفكر داريد. بسياری 
از اين جوانان مقلد آقا هستند. اين طور نيست كه 
خيلی از اينها بخواهند نظام را بفروشند. خط قرمز 

داريم. 
اگر كسی جلوی رهبری و نظام و شهدا ايستاد است 
خط قرمز است. من در شهری برای سخنرانی رفتم 
و دو نفر آمدند و گفتند اين رئيس اصالح طلبان در 
اين شهر و آن يكی رئيس اصولگرايان در اين شهر 
است. هر دو هم پدر شهيد بودند و خيلی با هم رفيق 

بودند. 
همانند طرفداران تيم های فوتبــال كه يكی قرمز 
و يكی آبی اســت. اين خارج از چهارچوب های تيم 
ايران نيست. هر دو در اين مملكت هستند. لذا پرهيز 
از تعصبات سياســی يكی از راه های جذب جوانان 
است. اگر بخواهيم يا نخواهيم هيأت های رزمندگان 
يک طيف را جذب می كنند. اين درســت نيست. 
گاهی مواقع در موضع گيری و برنامه ها و سخنران ها 

به گونه ای عمل می شود كه درست نيست. 

  نیازهــاي جوانان را بشناســید
راهكار ديگر بحث نيازسنجی در جوانان است. يكی 
از مشكالتی كه داريم اين است كه در سخنرانی ها، 
برنامه های مذهبــی و هيئات موضــوع صحبت و 
محوريت بيان نمی كنيم. به ياد ندارم با من تماس 
گرفته باشــند و بگويند درباره اين موضوع صحبت 
كنيد، فقط مــن را دعوت می كننــد. در جمكران 
همين است. ما فقط در حرم حضرت معصومه )س( 
و امام رضا )عليه السالم( توانســتيم بقبوالنيم كه 

موضوع بدهند.
از االن موضــوع مــاه رمضــان حــرم را داده ام. 
تفسير ســوره احزاب اســت. در مشــهد هم اين 
كار را می كنند اما 50 مورد دعــای ندبه در هيأت 
رزمندگان داريم و اين جلســات نيــاز به موضوع 
ســخنرانی دارد. همان حرف های هفته پيش من 
را اين هفته يک نفر ديگر بيــان می كند. همديگر 
را نمی بينيم، گــوش نمی دهيم، كنتــرل نداريم. 
در جمكران ســخنرانی دارم ولی يــک نفر به من 
نمی گويد اين موضوع ســخنرانی باشد. به خود ما 
واگذار می كنند. اين اشــكالی ندارد اما نيازسنجی 

نگاهی به

همــایش
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کرسی آزاداندیشی به این معنا است دو فردی که تفکر موافق و مخالف نسبت به موضوعی 
دارند دعوت می کنيم تا حول محور آن موضوع با هم بحث و مناظره علمی کنند و مردم هم 

گوش دهند. یا جلسات پرسش و پاسخ داشته باشيم. بارها گفته ام به این سمت حرکت کنيد 
که خود یک نوع تنوعی در مخاطب ایجاد می کند و آن را به برنامه ها جذب می کند.

الزم است. يک بار در خوی رفته بودم و نيازهای اين 
شهر با شيراز قابل مقايسه نيست. يک شهر مذهبی 
و بسته و اصاًل قابل مقايسه با شيراز نيست. اصاًل قابل 

مقايسه با اصفهان نيست. 
لذا ببينيم منبرها از باورهای اعتقادی خالی شــده 
است. بيشتر اخالقی و تاريخی و سياسی شده است. 
اعتقادات جوانان توجه نمی شــود. يــک زمانی در 
مدينه بودم چند جوان هم با ما بودند. در بقيع رفتند، 
آقايی كه آنجا اهل افغانستان است و صحبت می كند 
و سال ها روی اين كار شده تا بتواند حرف بزند، چند 

شبهه برای جوانان ما ايجاد كرده بود.
شيخ طوسی در كتاب فالن و صفحه فالن می گويد 
قبر نبايد ايــن ميزان باالتر باشــد. روايت های اين 
چنينی را پيدا كرده بودند تا شبهات را ايجاد كنند. 
اين جوانان به هتل آمدند و به من گفتند حرف های 
اينها درست است. خيلی بی ربط نمی گويند. چطور 
15 سال پای منبر من بود و يک نيم ساعت پای منبر 

اين فرد وهابی بود و اين شبهه اثر كرد؟
معلوم اســت درباره عقايد كار نكرديم. زمينه های 
سست است كه به اين ســادگی با چهار حرف فرد 
وهابی چنين اثراتی ايجاد می شود. برخی مردم ما 
وقتی به مكه و بقيع می رونــد و برمی گردند با اين 

حرف ها در اعتقادات خود سست می شوند. 
نيازسنجی يعنی ببينيم امروز نياز جوانان اين منطقه، 
اين شهر در چه بخشی است و طبق همان سخنران 
دعوت كنيم و طبق همان موضوع بدهيم، طبق همان 

بروشور و كتاب بدهيم. اين خيلی مهم است. 

  كرسي هاي آزادانديشي در هیأت ها

نكته ديگری كــه بايد بيان كنم رويكــرد به تنوع 
برنامه ها است. به سمت كرســی های آزادانديشی 
در هيأت ها برويد. نگاه به جمعيت نكنيد. سه شب 
در مشهد سخنرانی داشتم كه هيأت خوبی هم بود. 
ســالی يكی دو بار برای آنها برنامه داريم. اين سه 
شب مواليد را سخنرانی نكرديم و پرسش و پاسخی 

برگزار كرديم. 
آقای شريعتی به عنوان مجری آمدند و من هم كنار 
ايشان نشستم و مردم ســوال پرسيدند و ما جواب 
داديم. خيلی جمعيت هم جمع شدند و اين شيوه 
خيلی جواب داد. نمی گويم اين كار را در دهه محرم 
بلكه عصرهای محرم برگزار كنيم يا شــب های ماه 
رمضان، بعدازظهرها در هيأت ها اين شــيوه جواب 

می دهد.
كرسی آزادانديشــی به اين معنا است دو فردی كه 
تفكر موافق و مخالف نســبت بــه موضوعی دارند 
دعوت می كنيم تا حول محور آن موضوع با هم بحث 
و مناظره علمی كنند و مردم هــم گوش دهند. يا 
جلسات پرسش و پاسخ داشته باشيم. بارها گفته ام 
به اين سمت حركت كنيد كه خود يک نوع تنوعی 
در مخاطب ايجاد می كند و آن را به برنامه ها جذب 

می كند.
مثاًل يک جلســه در ماه محرم نقد مقتل می گذاريم. 
مردم شركت كنند و از برگزاری اين مراسم نترسيم. 
يک زمانی خدمت مقام معظم رهبری بودم و صحبت 
13 ســال تكليف مطرح شــدند كه برخی از آقايان 
قم اذعان دارند تكليف بايد 13 ســال باشد و مشهور 
می گويند 9 سال است. ايشان در اين جلسه فرمودند 
به فتواهــای مخالف حمله نكنيد. مبانــی را بگيريد 

و جلســات بحث برگــزار كنيد و گفت وگــو كنيد.
اين كه بفهميــد به چــه دليــل می گويند 13 
ســال باشــد؟ با هم بحث كنيد و حتــی ممكن 
اســت به وجوه مشــتركی برســيد، اصاًل فتوای 
يــک عالــم تغيير كنــد. لــذا يک جلســه نقد 
مقتــل برگــزار كنيم. چــه اشــكالی دارد. يک 
جلســه فقط جوانــان متاهل با خانم هــا بيايند. 
بحث ارتباط با همســر و خانــواده داری برگزار 
كنيم. جوانان مجرد شــركت كنند و معيارهای 
ازدواج را بيــان كنيــم. آنهــا كه فرزنــد دارند 
راه هــای تعامل بــا فرزنــد را آمــوزش دهيم.

در تهران برخی از مساجد اين برنامه ها را دارند. 
برگزاری جلســات تخصصی در قالب نقد، كرسی 
آزادانديشی، پرسش و پاسخ باشد. خيلی هيأت ها 
را سنتی برگزار می كنيم. مداح بخواند و سخنران 

سخنرانی كند و بعد سينه بزنند و تمام شود. 
من ده ســال اســت در هيأت رزمندگان منبر 
مــی روم، يكی از اينهــا به يــاد ندارند من در 
اين ده ســال چه گفتــم. اين حرف هــا به ياد 
نمی ماند. موضوع ســخنرانی ســال قبل من 
را كســی به ياد ندارد. اگر پرســش و پاســخ، 
نقــد و تخصصی شــود و خــود فــرد درگير 
جلســه شــد اين بيشــتر به ذهن ها می ماند. 
مــن مخالف برگــزاری هيأت ها به آن شــيوه 
نيستم. آنها باشــد. در ماه محرم ما منبر سنتی 
می خواهيم. ماه رمضان جلســات می خواهيم.

  ماه رمضان تفســیر قرآن بگويید
به تمام روحانيون گفتم همه مبلغين تفسير بگويند. 
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نکته مهمی که همه باید توجه کنيم شناخت جریان های انحرافی در هر زمان است. 
ما از ابتدای تاریخ جریانات انحرافی داشتيم. جریان سامری جمعيتی را تبدیل به 

گوساله پرست کرد. االن جریان یمانی جریانی انحرافی در جوانان است. جریاناتی جذب این 
شدند. نام انحرافی هم نمی گذارم و تنها می گویم جریان های فکری معاصر هستند. 

هيچ كسی غير تفســير در ماه رمضان نگويد. چرا 
تفسير نمی گوييم؟ آيه قرآن است. آيت اهلل سبحانی، 
آيت اهلل صدر كتاب دارد. متن هم باشد و امتحان هم 

بگيريد و در عيد فطر جايزه هم بدهيد. 
يک زمانی در مسجد امام در قم منبر می رفتم و يک 
سال بيشتر هم نبودم. ســاعت يک منبر می رفتيم 
و تا نزديک ســاعت دو ادامه داشت. دو الی سه روز 
بعد برخی از بازاريان اعتراض كردند كه تا ســاعت 
دو صحبت كنيــد. من گفتم چــرا؟ گفتند ما تايم 
برنامه های خود را روی ســاعت دو تنظيم كرديم. 
منبری كه نگاهش را با زمان می بنــدد و كاری به 
مطالب ندارد و فقط می خواهد اين ساعت پر شود 

فايده ای ندارد. 
همانند آن كسی كه آمد كتاب بخرد و گفت قطر دو 
سانت باشد، طول اين ميزان باشد، رنگ سبز باشد. 
گفتند موضوع چه باشــد؟ گفت هر چه می خواهد 
باشــد. كتابخانه من كتابی دو سانتی كم دارد. اين 

طور نباشد و بايد تاثير منبر وجود داشته باشد.

  شــناخت جريان هاي انحرافي
نكته ديگری كه عرض می كنم شناخت جريان های 
انحرافی در هر زمان است. ما از ابتدای تاريخ جريانات 
انحرافی داشتيم. جريان سامری جمعيتی را تبديل 
به گوساله پرســت كرد. االن جريان يمانی جريانی 
انحرافی در جوانان اســت. جرياناتــی جذب اين 
شــدند. نام انحرافی هم نمی گذارم و تنها می گويم 

جريان های فكری معاصر هستند. 
شــما می دانيد االن اخباری گری در بين گروه های 
مذهبی ما رشــد می كند؟ می دانيد تفاوت ديدگاه 

بين حوزه قم و مشــهد امر جدی اســت؟ مسئله 
جريانات فكری، چه درست و چه غلط، در هر زمانی 
كه وجود دارد مهم اســت كه بتوانيم برای جوانان 
تبيين كنيم. اين آشنايی خود هيئات را می خواهد.

هيأت  مذهبی هيأت علمی می خواهند كه عالوه 
بر هيأت امنا اســت يعنی برنامه ريــز مذهبی و 
برنامه ريــز فرهنگی می طلبد. كســی كه بگويد 
در جلســات اين بار خود به اين موضوعات و اين 
مطلب اشــاره كنيد. ما كه نمی توانيم چشم خود 
را ببنديم. به هر حال جرياناتی پيرامون ما وجود 
دارد و اين جريانــات كار می كنــد و بخواهيم و 
نخواهيــم برخــی از جريانات جــذب جوانان را 
دارند.جريان دراويش، صوفيه چقدر آدم داشتند 
و چطور جــذب كردند؟ جريان يمانــی چطور در 
شــهرها جذب نيرو داشــتند؟ هنوز منبر بی بديل 
اســت. نمی خواهيم ياس ايجاد كنيم، اميد فراوان 
است. مقام معظم رهبری بارها اذعان داشتند كه آن 
اربعين ماست، آن عرفه ماست، آن اعتكاف ماست. 
ذات جوان پاك است. ايشان اعتقاد وافری به جوانان 
دارند. منتها جوان نياز بــه چند تربيت دارد. نياز به 
تربيت دينــی، تربيت اخالقی، تربيــت اجتماعی، 

تربيت سياسی، تربيت علمی دارد

  5 محور برنامه ريزي براي جوانان
اين 5 محوری است كه بايد روی جوانان برنامه ريزی 
كنيد. نخســت تربيت اعتقادی و دينی است يعنی 
باورها را محكم كنيد. دوم تربيت اخالقی اســت، 
پدر و مادر خود را احترام كنــد، فحش ندهد، پای 
فيلم مبتذل ننشيند. سوم تربيت اجتماعی است كه 

حضور در صحنه جامعه است. چهارم تربيت سياسی 
است كه موضع داشته باشد و رای تعيين می كنند. 
جوان رای پدر و مادر خود را هــم تعيين می كند. 
پنجم تربيت علمی اســت، ارتقای ســطح علوم و 

دانش های روز است.
بايد برای اين 5 تربيت هيأت هــا برنامه ريزی كنند و 
نگاه آنها به كثرت جمعيت نباشد. آقايان امام صادق 
)عليه الســالم( و امام سجاد )عليه الســالم( دوران 
امامت يكسانی دارند و هر دو 34 سال امامت كردند. 
امام صادق )عليه الســالم( 4 هزار شاگرد دارند و امام 
سجاد)عليه السالم( 173 شاگرد دارند. امام سجاد)عليه 
السالم( در طی 34 سال 173 شاگرد دارد و امام صادق 
)عليه السالم( در طی 34 ســال 4 هزار شاگرد دارد. 
فكر نكنيد جمعيت انبوه نشــانه موفقيت يک هيأت 
است. ممكن اســت يک هيأت با 100 نفر اداره شود. 
يک روحانی خــوش ذوق، عالم، جوان پســند در 
هيأت ها محور قرار دهيد. دنبال افراد خاص نگرديد. 
مگر چند هيأت را آقای عالی می تواند شركت كند؟ 
مگر چند هيأت را آقای پناهيان می تواند شــركت 
كند؟ ده برابر شــما هيأت در شهرها وجود دارد كه 

بايد آنها هم حفظ شود.
لذا يک فرد محــوری در هيأت ها پيدا كنيد كه اين 
برای شما پايه و اساس باشد و در واقع بتواند جلسات 
شما را اداره كند. موارد ديگر هم دعوت شوند منعی 
ندارد ولی فرد محوری بايد ويژگی هايی اعم از خوش 
اخالقی، باسوادی داشته باشد و گرايشات سياسی 
تند نداشته باشــد. اين خيلی موثر است و اين رمز 
موفقيت يک جريان و هيأت داشتن يكی دو نيرو اين 

چنينی است كه ان شااهلل روی اين كار خواهد شد.

نگاهی به

همــایش
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ماهنامه فرهنگي-مذهبي

 اسـالمرزمنـدگانهمایش مدیران هیأت 24

ســردار حســين نجات در گفت وگو با ماهنامه هيأت 
اظهار كرد: مطالبه مقام معظم رهبری از هيأت ها انتقال 
معرفت دينی، عشــق و عالقه به اهل بيت عليهم السالم 
با روش های هنرمندانه به مخاطب به ويژه نســل جوان 
است و همچنين دغدغه های نظام جمهوری اسالمی را 

نيز منتقل كنند.
وی با بيان اينكه هيأت رزمندگان سراســر كشور چند 
مهم از جمله زنده نگه داشــتن فرهنگ دفاع مقدس را 
مدنظر قرار داده است، گفت: مقام معظم رهبری فرموده 
اند كه هيأت غيرسياســی نداريم به اين معنا كه هيأت 
بايد دغدغه های نظام را شناســايی سپس به تبيين اين 

مسائل بپردازد.
ســردار نجات ادامه داد: هيأت های رزمندگان ترفند و 
برنامه های دشمنان برای نســل جوان را بايد به خوبی 
شناسايی كنند و برای مقابله با اين برنامه ها نيز آمادگی 
الزم را كسب كند و اين آمادگی می تواند شامل مداحی، 

سخنرانی، كليپ يا حتی نمايشگاه باشد.
وی با تاكيد دوباره بر توجه هيأت ها به سه مولفه انتقال 
معرفت دينی، عشــق به ائمه اطهار و دغدغه های نظام 
گفت: بايد از ظرفيت هيأت ها در اين سه موضوع به ويژه 

دغدغه های نظام بهره گيری كرد.
نجات ابراز كرد: اسالم امده كه شرك را بردارد و توحيد 
را جايگزيــن آن كند؛ تنهــا حاكميت ها هســتند كه 
می خواهند شرك و بت پرستی و اشــرافی گری را نگه 
دارند لذا انبياء الهی با حاكميت هايی كه دنبال زر و زور 

تزوير بودند روبه رو بوده اند.
وی با بيان جمله ای از امام خمينی رحمت اهلل عليه مبنی 
بر اينكه دين ما عين سياست ما است عنوان كرد: مبنای 
قانون خدا و قرآن اســت اما ديكتاتورها معتقدند مبنای 
قانون خودشان هستند؛ اسالم غيرسياسی نداريم و در 
رأس نظام سياسی كشور بايد كسی باشد كه قانون خدا 
را اجرا كند و مكانيزمی را تبيين كنــد كه مبنای الهی 

داشته باشد.
سردار نجات گفت: سايت، نشريه هيأت و بولتن تحليل 
نسبت به توليد محتواهای انقالبی و مرتبط با دفاع مقدس 
برای سخنرانان و مسئولين هيأت ها اقدام می كند و اين 

كار در حال انجام است.
وی با اشــاره به شعار امســال و حمايت از كاالی ايرانی 
افزود: هيأت رزمندگان می تواند با اســتفاده از ظرفيت 
منبر نســبت به حمايت از كاالی ايرانی تبليغات الزم را 
انجام دهد و مردم را نسبت به اشــتغال جوانان تشويق 
و ترغيب كند تــا فرهنگ اســتفاده از كاالی ايرانی نيز 
در بين عموم مردم نهادينه شود. ســردار نجات افزود: 
فعاليت در حوزه خدمات اجتماعی جــزو رويكردهای 
امسال است كه نسبت به اين موضوع تاكيد شده لذا ايجاد 
صندق خيريه، كمک در ازدواج آســان و حل مشكالت 
مردم در سراســر كشــور مدنظر قرار خواهــد گرفت.

سردار نجات:

دیکـتاتورها معـتقدند 
مبـنای قانون خـودشان هسـتند

سـردار حسـین نجات گفت: مبنای قانون خدا و قرآن اسـت اما دیکتاتورها معتقدند مبنای 
قانون خودشـان هستند؛ اسالم غیرسیاسـی نداریم و در رأس نظام سیاسی کشور باید کسی 
باشـد کـه قانـون خـدا را اجـرا کنـد و مکانیزمـی را تبییـن کنـد کـه مبنـای الهـی داشـته باشـد.
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مدير اجرائی  هیأت رزمندگان استان اصفهان:

مسئله »آتش به اختیار« 
در  هیأت ها مغفول واقع شده است

مديــر اجرائی  هيــأت رزمندگان 
اســتان اصفهان گفت: اين مسئله 
مغفول واقع شــد چرا كه اتش به 
اختيار مورد اشــاره رهبر انقالب، 

هيأتی ها و قشر فرهنگی هستند.
محمد نادراالصلی مديــر اجرائی 
 هيأت رزمندگان اســتان اصفهان 
در گفتگو بــا ماهنامه  هيأت اظهار 
داشــت: دســت اندركاران  هيأت 

رزمندگان به صورت جهادی و با عشق و عالقه فعاليت می كنند و اين 
روحيه به استان ها نيز سرايت كرده است.

وی با تاكيد بر تربيت افراد جايگزين برای مديران اجرايی در استان ها 
و قرار گرفتن مشاور جوان افزود: مهم اين است كه دل و اعتقاد جوان 
باشد؛ بايد به موضوع جوان گرايی بيش از پيش در همايش های دوره 

ای  هيأت رزمندگان پرداخته شود.
مدير اجرايی  هيأت رزمندگان استان اصفهان عنوان كرد: حضرت آقا 
فرمودند  هيأت ها نبايد سكوالر باشند و اين آفت است؛ امروز روزمرگی 
نبايد فراگير شود چرا كه باعث كند شدن حركت های دينی و انقالبی 

می شود و بايد مقابل اين انحراف ايستادگی كرد.
وی با اشاره به شعار سال تاكيد كرد: كاالی ايرانی يعنی مردم ايران؛ 
اگر هيئات به دنبال حمايت از مردم باشند شعار سال هم محقق می 
شود چرا كه  هيأت ها نبايد كار اقتصادی انجام دهند اما بايد به دنبال 

كشف افراد مستقل باشند؛ كشف كسانی كه دنبال ناپيداها هستند.
نادراالصلی بيان كرد: امروز ليدر  هيأت ها دو نفر هستند؛ يک مدير و 
دوم مداح، اگر مداح انقالبی باشد و تهديد را بشناسد می تواند تصميم 

بگيرد چه نوحه ای را بخواند و چه شعری را انتخاب كند.
وی با تاكيد بر مســئله آتش به اختيار عنوان كرد: اين مسئله مغفول 
واقع شدچرا كه اتش به اختيار مورد اشــاره رهبر انقالب،  هيأتی ها و 
قشر فرهنگی هستند؛  هيأت حركتی اســت در راستای حركت امام 
حســين عليه الســالم لذا بايد با همه نوع گرايش سياسی و عقيدتی 

گفت وگو كرد.
مدير اجرايی  هيأت رزمندگان استان اصفهان گفت: بايد به مسئله نفوذ 
فرهنگی بيش از پيش پرداخته ميشد اما اين نكته مغفول ماند. ما امروز 

در اصفهان مداحانی تربيت ميكنيم در تراز انقالب اسالمی هستند.
وی افــرود: حركتــی در اصفهــان تحــت عنــوان »منتظــران 
ظهور« نيازســنجی شــد كه حدود 5 هزار و 200 نفــر مصادف با 
11 شــعبان و روز جــوان از اصفهان به ســمت جمكــران حركت 
كردند و ايــن كار بــا ديدگاه هــای انقالبــی و با هيمنــه انقالبی 
اين حركــت انجام شــد؛ پيام اين حركت اين اســت كــه هرجايی 
واليت احســاس نيــاز كند مــی تواند روی ما حســاب بــاز كند.

مدير اجرائی  هیأت رزمندگان استان قم:

همايش های دوره ای  
هیأت رزمندگان با حضور فعاالن 

فرهنگی جوان برگزار شود

مديـر اجرائی  هیأت رزمندگان اسـتان قـم گفت: در 
همايـش دوره اي بايـد جوانان در كنار پیشكسـوتان 
قـرار بگیرند و بـا تبادل تجربـه از ظرفیـت جوانان، 

نظرات ايشـان نیز اسـتفاده شـود.
حمیدرضا شـمس، مديـر اجرائی  هیـأت رزمندگان 
اسـتان قـم در گفت وگـو بـا ماهنامـه اظهـار كـرد: 
همايـش ماهیانـه كه هر سـال برگـزار می شـود در 
تبادل تجربیات سـاير اسـتان ها و همچنین آشنايی 
با مسـائل سیاسـی روز بسـیار خوب و مفید اسـت.
وی گفـت: بصیرت در مسـائل سیاسـی، آگاه سـازی 
خانواده هـا و جـذب جوانان مهمتريـن دغدغه هايی 

اسـت كه  هیأت هـا بايـد بـه آن بپردازند.
شـمس افـزود: بر اسـاس فرمايش بزرگان جلسـات 
مذهبـی بايد مقـداری از حالت سـنتی فاصله بگیرد 
و به روز شـود كـه اين مهم بـا برگزاری كرسـی های 
آزادانديشـی، پرسـش و پاسـخ و شـبهه زدايـی 

می شـود. عملیاتی 
بیـان كـرد: در  هیأت رزمنـدگان قـم معاونت فضای 
مجازی تشـكیل شـده كـه در ايـن راسـتا فعالیت 
می كنند و مطالب و متون خوب و مفید و در راسـتای 

پاسـخ به شـبهات تولید می گـردد.
شـمس تاكیـد كـرد: كار  هیـأت كار اقتصـادی و 
تشـكیل تعاونـی نیسـت. در كارهـای اصلی چنین 
مسـائلی پیگـری شـود خـوب اسـت امـا نبايـد 
بـه عنـوان اصـل مـورد توجـه قـرار بگیـرد.وی 
افـرود: در همايـش دوره اي بايـد جوانـان در كنـار 
پیشكسـوتان قـرار بگیرنـد و بـا تبـادل تجربـه از 
ظرفیـت جوانان، نظرات ايشـان نیز اسـتفاده شـود.

امام خمينی:
 مبنای قانون خدا و قرآن است اما دیکتاتورها معتقدند مبنای قانون خودشان هستند؛ 

اسالم غيرسياسی نداریم و در رأس نظام سياسی کشور باید کسی باشد که قانون خدا را 
اجرا کند و مکانيزمی را تبيين کند که مبنای الهی داشته باشد.
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مقـام معظم رهبري، سـال 97 را با عنوان 
»حمایت از کاالي ایراني« نامگذاري کردند. 
مسلما تنها را نجات اقتصاد کشور از همین مسیر توجه 
به تولید داخلي مي گـذرد و همه مردم، نهادهـا، گروه ها 
و سـازمان ها وظیفه دارند در راسـتاي تحقق این امر 
مهم گام هایي بلند بردارند. شـاید این سـؤال ایجاد شود 
کـه آیا هیأت ها هـم در ایـن زمینه وظیفـه اي برعهده 
دارنـد؟ قطعا پاسـخ بـه این سـؤال مثبت اسـت و 
فقـط باید بـه دنبال پاسـخ به این سـؤال بـود که 
هیأت هـا در این زمینـه چگونه بایـد نقش آفریني 
کننـد؟ در ایـن زمینـه با احمد پناهیان، مسـئول 
اسـالم  رزمنـدگان  هیـأت  عاشـورایی  جوانـان 
گفت وگویـي انجـام داده ایـم کـه در ادامـه مي خوانیـد.  

گفت وگو با احمد پناهیان، مسئول معاونت جوانان عاشورايی هیأت 
رزمندگان اسالم درباره نقش موثر هیأت های مذهبی در تحقق شعار امسال

هيأت ها برای حاميت از توليد 
داخلی گفتامن سازی كنند

 اسـالمرزمنـدگانهمایش مدیران هیأت 24

   با توجه به اينكه رهبری امسال را سال حمايت 
از تولید داخلی نام گذاری كردند به ما بفرمايید 
يک هیأت چگونه می تواند در اين راستا اثر گذار 

باشد؟ 
  امام صادق عليه السالم فرموده اند: »به ديدار يكديگر 
برويد و اجتماعات را تشــكيل بديد و امر ما را گفتمان 

سازی و احيا كنيد.« اين يک تعريف برای هيأت است. 
هيأت ها می توانند نقش موثری در حمايت از توليد داخلی 
داشته باشند در گفتمان سازی اين مهم يعنی در حوزه 
اقتصادی، اگر بحث امروز، بحث جهاد اقتصادی است و 
مشخصا در حوزه توليد و حمايت از توليد داخلی و مقابله 
با واردات بی رويه اجناس خارجی، اين فضا اولين اتفاقی 
كه بايد ايجاد كند گفتمان سازی در جامعه است. هيأت 
متشكل از مجموعه های مردمی است يعنی مردم نهاد 
بوده و مستقيم در ارتباط با زندگی روزمره مردم است در 
جلسات متعدد در مباحث و يا در برنامه های فوق العاده ای 
كه معموال در هيأت ها برگزار می شــود از قبيل فضای 
مجازی ای كه در اختيار هيئت ها هست و نمايشگاه هايی 
كه می توانند ايجاد كنند در بحث گفتمان ســازی اين 
اصل يا بهتر بگوييم فرهنگ سازی اين فرمان امام و ولی 
فقيه اولين گام را می توانند بردارند كه يک اقدام بسيار 
موثری است. افراد زيادی در اين دوران به مناسبت اعياد 
و مراسم های مختلف به اين فضا می آيند. اكثريت مردم 
ما مومن و متدين هستند و به اهل بيت، هيأت و عبادات 
اهتمام دارند بايد گفتمان سازی شود و در مرحله اول 
ضرورت اين امر تبيين شود و در مرحله دوم بايد اقدام 

عملی صورت بگيرد. 
در بحث منويات واليت وظيفه دوم اقدام عملی اســت 
هيأت ها در فضای حاشــيه ای خود می توانند خيلی از 
اين موضوعات را مديريت كنند در ايجاد فضای توليد 
داخلی می توانند موثر باشند زيرا اجتماعات مردمی را 

شـماره 18121
ارديبهشت  1396
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دارندخيلی از توليدات ما در صنايع دســتی يا پوشاك 
و بعضی از مســائل توليدات خانگی اين باب توليدات 
خانگی اگر باز شود و پس از آن هيأت بتواند يک فضايی 
را ايجاد كند و با هماهنگی كه با مسئولين ذيربط دارد و 
در بحث بازار فروش و عرضه با قيمت مناسب و كيفيت 
عالی می تواند عمال هيأت هم در اين عرصه وارد شود. 
در حال حاضر بســياری از هيأت ها اردوهای جهادی 
برگزار می كنند اين اردو ها به كسانی كه در هيأت شركت 
می كنند كمک می كند تابا واقعيت ها بسيار ملموس تر رو 
به رو شوند هيأت های ما غالبا در شهر ها هستند و خيلی 
از كسانی كه در آن هستند مشــغله های روزمره اجازه 
نمی دهد كه اين ها به مناطق محروم خيلی سفر كنند 
و با اوضاع از نزديک آشنا و با خبر بشوند اردوهای های 
جهادی خيلی كمک می كند ما يكی از مخاطبين اصلی 
ما در هيئت ها جوانان هستند و يكی از توصيه های موكد 
مقام معظم رهبری به جوانان اردوهای جهادی است. 
اردوهای جهــادی اصوال كانون های اقتصادی اســت 
زيراوقتی وارد مناطق محروم می شويم می بينيم كه به 
خاطر محروميت های اقتصادی دچار اين حادثه شدند 
خيلی از اين مشكالت را می شــود هماهنگ و درست 
كرد. به عنوان مثال بســياری از محصــوالت داخلی با 
كيفيت خوب را می شــود توزيع كرد و خيرين را پيدا 
كرد و از كســانی كه توليد می كنند خريداری كرد و به 
محرومين رساند. اين توزيع كار مقدس و نورانی است 
كه هم صدقه جاريه است هم اينكه از محصوالت داخلی 
استفاده می شود. در مقاطع خاصی مانند ايام شهريور ماه 
كه مردم آماده می شوند برای مهرماه يک مجموعه ای در 
حاشيه هيأت با محصوالت ايرانی تهيه كنند و در حاشيه 
هيأت عرضه بشود.... راه ديگر اين است كه به عنوان مثال 
اگر ايام عيد است مقداری لوازم كه قرار است خريداری 
شود می توانند گروه های مجازی را ايجاد كنند با توليدات 
داخلی و اين را در كانال های هيئت ها عرضه كنند و از 
طريق همين فروشــگاه های مجازی با بچه های هيأت 
و كسانی كه به هيأت می روند و استفاده می كنند ان ها 
بهره مند شوند يعنی تأسيس اين فروشگاه ها و هماهنگ 
كردن جنس های ايرانی برای عرضه كاری شدنی و آسان 
است و در هيأت می تواند اين كار تقويت شود اما نكته 
ديگر معرفی مجموعه ها و محصوالت خوب است كه اين 
هم می تواند از طريق كانال ها و سايت هايی كه هيأت های 
مختلف دارند اين مجموعه ها به خانواده ها معرفی شوند تا 
كسانی كه با سخت كاری و پشتكاری مخلصانه ای توليد 
مناسبی را عرضه می كنند در هيأت ها معرفی شوندنمونه 
ديگری از كارهايی كه هيــأت می تواند انجام دهد اين 
اســت كه تعدادی از اعضای هيأت كــه خود توليدگر 
يا محل عرضه توليدات داخلــی را با يک تخفيف ويژه 
برای هيأتی ها و كسانيكه در مجالس شركت می كنند 
ارائه شود در مناسبت ها اين افراد شناسايی شده و برای 

آن ها يک بازاريابی می شود و با يک تخفيف ويژه ای با كد 
خاصی يا با يک كارت پستال خاصی پخش شودكه اين ها 
بعدا به فروشگاه مراجعه كنند و يک درصدی تخفيف 
به آن ها داده می شود و خود اين خريد و توجه بيشتر به 
محصوالت داخلی باعث تبليغ می شود زيرا هرشخصی كه 
اين جنس را می خرد بين خانواده و اقوام و خويشان تبليغ 
می كند مطلب ديگر بحث تعاونی هاست هيأت ها بستر 
ايجاد تعاونی ها را دارند. تعاونی هايی كه بعدا تسهيالتی 
را برای توليدگران و كسانی كه اهل توليد هستند ايجاد 
كنند. از آنجا كه هيأت با مومنيــن ارتباط دارد و كمتر 
فضای سودجويانه در آن مطرح اســت می تواند از اين 
جهت هم كمک كند يعنی مجموعه هــای اقتصادی 
مومنانه ای را ايجاد كند يا مجموعه هايی كه بنيان های 
اقتصادی را تقويت كند مانند همين ماجرای تعاونی ها 
كه اوايل انقالب به سرعت شــكل گرفت و توانست در 
آن مقطع و دوران بحران شــديد كاری انجام دهد كه 
جامعه با بحران های نظامی و امنيتی و سياسی مقابله 
كند به طوری كه بحران اقتصادی در آن زمان مسئله اول 
نبود علت اين بود كه خود مردم وارد عرصه شدند. نكته 
ديگری كه باز هيأت ها می توانند در آن نقش داشته باشند 
جريان مطالبه از مسئولين است دولتمردان و مسئولين 
ذيربط حمايت از توليد بايد از آن ها مطالبه شود هيأت 
بعنوان يک نهاد مردمی می تواند اين مطالبه را انجام دهد 
و زبان مردم شود يا نامه نگاری و مراجعه كردن حتی در 

فضاهای مجازی گله مندی خويش را  ابراز كند.
باب نقد مسئولين بشدت باز است. دولت نهم وقتی شكل 
گرفت مقام معظم رهبری در جلسه عمومی فرمودند: 
»حاال دولت تشكيل شد اما سوال و مطالبه وظيفه شما 

جوانان است.«
در حال حاضر هيأت های ما هم كه غالبا شامل جوان ها 
می باشد نبايد از مطالبه از مسئولين و سوال غافل شوند. 
برای ما فرقی ندارد كه مسئول چه كسی است هركس 
كه هست بايد سوال كنيم و به جاهايی هم كه اوامر رهبر 
انقالب ناديده گرفته شد يا اهمالی شد انجا بايد مردم از 
مسئولين مطالبه كنند... هيأت عالوه بر اينكه خود مطالبه 
می كند در جامعه هم بايد فضای مطالبه از مسئولين را 
ايجاد بكند... افرادی از مسئولين كه مقيد نبوده و مومنانه 
در پست خود قرار نگرفته باشند به دليل اينكه جايگاه 
خود را از دست ندهند و مقبوليت عامه را هنوز داشته 

باشند قطعا به مطالبه پاسخ خواهند داد...
    از نظر شما ويژگی های يک هیأت خوب چیست؟ 
  در بيان مقام معظم رهبری اين ويژگی به طور مبسوط 
بيان شده اســت كه وظيفه يک هيأت گفتمان سازی 
اوامر واليت است يعنی بايد اگر امام و واليت مطلبی را 
عنوان يافرمانی را صادر كردند يا جهتی را مشخص كرد 
هيأت ها وظيفه دارند برای جامعه اين را تبيين و تشريح 
كنند. وظيفه يک هيأت انقالبی خوب شاخص هيأتی 

است كه محور اساسی آن تبيين اوامر واليت باشد كه 
شامل واليت اهلل، واليت نبی و واليت ائمه هدی و امروز 
واليت فقيه است كه قطعا واليت فقيه در طول واليت اهلل 
قرار دارد و جزو وظايف و جهت گيری های هيأت است. 
بحث ديگر تعميق ايمان است، بايد خروجی يک هيأت، 
مومنان با صالبتی باشــد ما معارف عمومی اسالمی را 
عنوان می كنيم ولی هيأت موظف است معارف عميق 
اسالمی در دين كه دستور امام معصوم نيز هست يعنی 
درك عميق از دين را بيان كند.... هيأت خوب آن است كه 
معارف عميق اسالمی را ملزم باشد كه انتقال دهد صرف 
اينكه يک كشــكولی از اطالعات را عنوان كند كفايت 
نمی كند الزمه  اين آن است كه هم منبر هيأت هم مداح 

روز به روز رشد كند 
   مداح و روحانی خوب به چه كسی گفته می شود؟ 
  مداح و منبری هيأت اگر روز به روز رشد نكند هيأت 
را دچار خمودی و ايستايی و پس رفت می كند و در اين 
صورت ريزش زياد خواهد بود. مردم برای اقبال معنوی 
به هيأت مراجعه می كنند اگر اشباع نشود اين خواسته 
آن ها و اين مطالبه اجابت نشود در آن صورت مستمعين 
ريزش كرده و ممكن است به سمت عرفان های كاذب 
و اعتقادات واهی برونــد. پس بايد هم مداح هم منبری 
همزمان با هيأت رشــد كندو طوری شود كه كسی كه 
هيأت می آيد شرايطش به گونه ای شود كه با 10 سال 

گذشته تغيير بسيار داشته باشد
شاخصه ديگر هيأت خوب اين است كه شعائر و محور های 
اصلی كه جمهوری اســالمی تعيين كرده را با فرياد به 
گوش همه برساند و موضعش را صريح اعالم كند. يكی 
از مهم ترين توصيه های رهبر انقــالب در ديدار آخر با 
مداحان وضوح موضع در هيأت ها بود. خط مشی هيأت 
بايد مشخص باشد كه اين باعث باال رفتن انگيزه جبهه 
خودی و ارزشی و ياس و نااميدی جبهه دشمن می شود. 
ويژگی ديگر هيأت خوب اين است كه برای همه اقشار 
سنی مختلف برنامه داشته باشد. مشخصه ديگری كه 
يک هيأت خوب بايد داشته باشد اين است كه در حاشيه 
بايد اقدامات عملی نظير راهيان نور، اردوهای جهادی و... 
داشته باشد به شرطی كه اصالت و سنتی بودن هيأت به   

همان شكل باقی بماند
  به نظر شما برای مقابله با هیأت هايی كه خالف 

اصول عمل می كنند بايد چه كرد؟ 
  دو راه برای مقابله وجــود دارد يكی ايجابی و ديگری 
ســلبی مقابله مثبت يا ايجابی آن است كه هيأت های 
مذهبــی تقويت شــود به طــوری كه كســی جذب 
هيأت های ديگر نشــود و راه ديگر اين است كه اگر در 
موقعيتی منبری يا مداحی خالف اســالم و انقالب و 
واليت فقيه موضع گرفت هيأت ها و منبری های ديگر 
بايد روشنگری كنند و با آن شــخص صحبت كرده و 
امر به معروف كــرده و او را از ايــن راه اجتناب بدهند.

19 شـماره 121
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هيأت عالوه بر اینکه خود مطالبه می کند در جامعه هم باید فضای مطالبه 

از مسئولين را ایجاد بکند... افرادی از مسئولين که مقيد نبوده و مومنانه در 
پست خود قرار نگرفته باشند به دليل اینکه جایگاه خود را از دست ندهند 

و مقبوليت عامه را هنوز داشته باشند قطعا به مطالبه پاسخ خواهند داد...
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موسوی مقدم با اشــاره به هشت ســال جنگ تحميلی، 
سختی های رزمندگان در دفاع مقدس و جنگ يک كشور 
مقابل حداقل 18 كشور بيان كرد: فرهنگ دفاع مقدس در 
قرن بيســت و يكم به يک فرهنگ ناب و بزرگمقابل ساير 

فرهنگ های دنيا تبديل شد.
وی ادامه داد: از ســوی ديگر فرهنگ دفاع مقدس برآمده از 
يک موضع تاريخی ديگری به نام عاشورا است كه اين فرهنگ 
توسط رزمندگان طی 8 ســال ظهور و بروز پيدا كرد كه در 
نهايت به عنوان يكی از دســتاوردهای اين فرهنگ در كنار 
ساير آثار و بركات، ســبب حفظ تماميت ارضی كشور شد.

قائم مقام صدا و سيما افزود: در حال حاضر همان رزمندگان 
در بهترين شكل ســنتی و اثرگذار در قالب هيأت  به بقاء 
اين فرهنگ دامن ميزنند و ســبب احياء ارزش های دينی 

می شوند.
وی يكــی از مهمتريــن كاركردهای هيأت هــای مذهبی 
را اســتمرار  و بقاء قيام عاشورا دانســت و بيان كرد: يكی از 
بهترين بســترها برای انتقال فرهنگ هشت ســال دفاع به 
نســل آينده هيأت های مذهبی هســتند كه خوشبختانه 
اين محافل از گســتردگی خوبی در سراسر كشور برخوردار 
هســتند و از لحــاظ كيفی نيز در حــد بااليی قــرار دارند.

موســوی مقدم با تاكيد بر اينكه هيأت های مذهبی بايد 
غالب و شيوه سنتی موجود را حفظ كنند، گفت: غالبی كه 
اثرگذاری دارد را نبايد از دست داد لذا بايد مراقب بود بعضی 
از كارهای نوآورانه موضوعات سنتی كه برگرفته از مبانی 
دين است را تحت الشعاع قرار ندهد؛ به عنوان مثال در سينه زنی 
نبايد موسيقی های امروزی اضافه شود و بايد همان شكل 

سنتی استمرار يابد.
وی حضور عالم دارای بينش،بــا درك و فاضل را در هيأت  
مورد تاكيد قرار داد و گفت: شعار عاشورا و دفاع مقدس بايد 
تبديل به سرود و شعر شود؛ يكی از آسيب هايی كه بعضی 
هيأت ها را تهديد می كند مبالغه گويی، كم گويی،  افراط و 

قائم مقام صدا و سیمای جمهوري اسالمي ايران تاكید كرد

اسـتمرار و بقاء 
قیام عاشـورا مهم ترین 
کارکرد هیأت های مذهبی

قائم مقام صدا و سـیمای جمهوری اسالمی ایران 
یکی از مهمترین کارکردهای هیأت های مذهبی 
را اسـتمرار  و بقـاء قیـام عاشـورا دانسـت و گفـت: یکی از 
بهترین بسـترها برای انتقال فرهنگ هشـت سـال دفاع به 
نسـل آینـده هیأت هـای مذهبـی هستندسـید رمضـان 
موسـوی مقدم، قائم مقام صدا و سـیمای جمهوری اسالمی 
ایـران در گفت وگـو بـا ماهنامـه هیـأت  اصل شـکل گیری 
هیأت  رزمندگان در سراسـر کشـور را اقدام بسـیار موثری 
دانسـت و اظهـار کـرد: برای بررسـی هر موضـوع ابتدا باید 
فلسـفه آن موضـوع را مدنظـر قـرار داد کـه آیـا از دوام، بقا و 
اسـتحکام الزم برخوردار اسـت یـا خیر؛ فلسـفه وجودی، 
دلیـل بر اصالت یا عـدم اصالت هر موضوعی تلقی می شـود.
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 بخش زیادی از مداحی باید اخالق و پندیات باشد؛ بر همين اساس مداح باید آموزه های 

اسالمی را از عالم دریافت و آن را در غالب شعر منتقل کند؛ همچنين محتوای روضه و 
مداحی هم از عالم باید گرفته شده و به صورت هنرمندانه توسط مداح به مخاطب منتقل 

شود چرا که محوریت اگر عالمانه نباشد احتمال انحراف وجود دارد.

تفريط است كه بايد مراقب بود.
موســوی مقدم ابراز كــرد: هنــری كار كردن و اســتفاده 
از ابزارهای نوين و ســنتی در عصر حاضر بســيار مهم است 
و تاثير بااليی در انتقال فرهنگ عاشــورا به ويژه در نســل و 
فكرهای جديد خواهد داشت و مخاطب را از سطح حسينيه 
به ســطح ملی و فراملی فراتر می برد؛ به همين خاطر يكی 
از برنامه های مهم هيأت  بايد بررســی چگونگی استفاده از 
ابزار رسانه و قرار گرفتن در بستر رســانه به منظور افزايش 
مخاطب و تاثيرگذاری فراوان و منشــأ بركات زياد باشــد.

قائم مقام صدا و سيما با اشــاره به موضوع عالم محوری يا 
مداح محوری در هيأت های مذهبی عنوان كرد: هيأت  بايد 
عالم محور باشد اما گفتگوی يک عالم دين شناس و تاريخ 
شناس و واجد الشرايط در هيأت  بايد از طريق مداحی هم 

منعكس شود.
وی ادامه داد: بخش زيادی از مداحی بايد اخالق و پنديات 
باشد؛ بر همين اســاس مداح بايد آموزه های اسالمی را از 
عالم دريافت و آن را در غالب شــعر منتقل كند؛ همچنين 
محتوای روضه و مداحی هم از عالم بايد گرفته شــده و به 
صورت هنرمندانه توسط مداح به مخاطب منتقل شود چرا 
كه محوريت اگر عالمانه نباشد احتمال انحراف وجود دارد.

موسوی مقدم با اشاره به انعكاس بخشی از برنامه های هيأت 
رزمندگان توسط رســانه ملی در مناسبت های مختلف، 
گفت: اين تعامل در سراسر كشــور برقرار بوده و دوربين 
صدا و سيما در اين مراكزمنعكس كننده هميشگی محافل 

خادمان اهل بيت عليهم السالم خواهد بود.
وی در پايان با بيان اينكه در توليد برنامه و برنامه سازی شاد، 
كمبودهايی وجود دارد گفت: هيأت هــای مذهبی در اعياد 
اسالمی برای احياء بيش از پيش اين اعياد بايد فعاليت بيشتری 
به خرج دهند تا مانند ساير مناسبت ها جشن های اهل بيت 
عليهم السالم در صدا و سيما ظهور و بروز بيشتری داشته باشد.

حشمت اهلل قنبری استاد حوزه و دانشگاه گفت: در هیئت هیچ وقت نبايد وارد جناح 
بندی های سیاسی شد و حركت بايد در سايه واليت و رهمنودهايی كه از ناحیه 

ايشان متبادر می شود حركت كرد و تصمیم گرفت
حشمت اهلل قنبری كارشناس مسائل فرهنگی و استاد دانشگاه جوان های امروزی 
را اهل تعقل می داند و معقتد اســت: جوان های امروزی از ضريب هوشی بااليی 
برخوردارند؛ حق را از باطل به خوبی تشخیص می دهند؛ به طور طبیعی در مقابل 
موضوعات سست، زود كرنش نمی كنند و با هیچ مسئله ای بر اساس ترس و جّو 

كنار نمی آيند.
هیئت يک موجوديت و موضوعیت حركت آفرين است و در اتصال به اهل بیت 
علیهم السالم می تواند اثربخشی بسیار زياد و فوق العاده ای داشته باشد چه بسا كه 

در حال حاضر انقالب اسالمی را می توان محصول هیئت دانست.
انتظار اين است كه در فضای هیئت عالوه بر مراعات حال مخاطب و مستمع، مطالب 
فاخر، متناسب با شئون جامعه، مستند، محكم و متین ارائه شود و اشعار نیز از ارزش 

ادبی و محتوايی بااليی برخوردار باشد.
جذب حداكثری در هیئت برقرار بوده و بايد برای دفع حداقلی چند نكته را مدنظر 
قرار داد از جمله اينكه زائرين اهل بیت علیهم السالم كه در فضای هیئت حضور 
می يابند را در تراز اهل بیت علیهم الســالم مورد احترام قرار دهیم به اين 
معنا كه خادم هیئت خادم اهل بیت علیهم الســالم است و هركسی را كه 
در هیت خدمت میكند زائر اهل بیت علیهم السالم بدانیم.همچنین وقتی 
كه از مستمع و مخاطب در هیئت میگیريم بر اساس تراز و خواسته اهل بیت 
علیهم السالم پُر شود نه بر اساس سلیقه های شخصی يا ضرورت و اضطرار؛ 
ضمنا نكته مهم اينكه در جلسات هیچ وقت نبايد وارد جناح بندی های سیاسی 
شد و حركت بايد در سايه واليت و رهمنودهايی كه از ناحیه ايشان متبادر می 
شــود حركت كرد و تصمیم گرفت.در نقد كسانی كه مسئله اسالم سكوالر و 
اسالم سیاسی را مطرح می كنند بايد گفت كه قرآن و نهج البالغه كتاب سیاست 
است لذا اسالم سیاسی است و اســالم برای اداره دين و دنیای مردم آمده است.

حشمت اهلل قنبری، استاد دانشگاه:

هیئت های مذهبی نباید وارد 
جناح بندی های سیاسی شوند
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هدف دشمن قداست زدایی 
از قدرت است 

حمیدرضا مقدم فر، كارشناس مسائل استراتژيک
 در بیست و چهارمین همايش مديران هیأت رزمندگان اسالم:
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قيام امام حسين )عليه السالم( سياسی بود. نه این که همه هيأت ها و مساجد 

خود را سياسی کنيم. سياست در این پيکره جدا نيست، جدا کنيم خواجه 
ربيع می شود. در این قوم که فرد انگليسی در دفترشان است. پول انگليس 

مستقيم در بيت اینها وارد می شود.

زنی و لعن عايشه كم ندارند و دين اينها را بايد چه 
گفت؟ گفتم اين چيزی نيست، در تاريخ می بينيد 
افرادی هســتند كه درس آموزند. صادق شيرازی 

مقابل آنها عددی نيست.
در مشهد خواجه ربيع داريد كه معاصر اميرالمومنين 
)عليه الســالم( و امام حسن)عليه الســالم( و امام 
حسين )عليه السالم( است. خواجه اباصلت و خواجه 
مراد بيرون مشــهد هســتند و خواجه ربيع درون 
مشــهد صحن دارد و ضريح و بارگاهــی دارد. اين 
خواجه ربيع در زمان خود جزو عبــاد و زهاد نمره 
يک بوده اســت. عابدتر و زاهدتــر و باتقواتر از اين 

وجود نداشت.
در ســابق هم به مشهد به ســختی می رفتند. اگر 
كسی به مشهد می رفت ده روز كمتر نبود. وقت هم 
زياد داشتند و غير از امام رضا)عليه السالم( اين سه 
زيراتگاه را هم می رفتند. در تاريخ تحقيق می كنيد 
اين آدم فرد بی بصيرت و بســيار نفهم بوده است. 
ضريح و بارگاه در مشــهد دارد و مردم به او متوسل 
می شوند. خيلی باتقوا بود. فكر گناه هم نمی كرده 

است. چرا توهين می كنيم؟
من هم مطالعــه كردم و هم اســتاد مــا آيت اهلل 
لواسانی بيان داشت كه ايشــان زمان سيدالشهدا 
)عليه الســالم( كه حضرت برای كربال رفتند اين 
فرد نرفت و گفت دو مســلمان با هم می جنگند و 
دور از تقوا اســت من دخالت كنم. به او خبر دادند 
سيدالشهدا )عليه السالم( را كشتند و فرزندان او را 
قطعه قطعه كردند و اهل بيت او را به اسارت بردند.

فريــاد زد وای به حال امتی كه پســر پيغمبر خود 
را بكشــند. می گويند لحظاتی نگذشت و بالفاصله 

اســتغفار كرد. گفت من برای چه قضاوت و داوری 
كردم و اين دور از تقوا اســت. دو مســملمان با هم 
جنگيدند. آدمی كه سياسی نيست،  دشمن شناس 
نيست، به روز نيست،  سياست را از دين جدا می داند 

اين چنين می شود.
قيام امام حسين )عليه السالم( سياسی بود. نه اين 
كه همه هيأت ها و مســاجد خود را سياسی كنيم. 
سياست در اين پيكره جدا نيست، جدا كنيم خواجه 
ربيع می شــود. در ايــن قوم كه فرد انگليســی در 
دفترشان است. پول انگليس مستقيم در بيت اينها 

وارد می شود.
او آخر زهــد و تقــوا در زمان خــود بــود. اين را 
در تاريخ ببينيــد. او اين چنين گرفتار می شــود. 
ما هــم بايــد حــواس خــود را جمــع كنيم كه 
ســكوالر نشــويم. همه حواس مان به دنيا باشد،  
بايــد بــه روز باشــيم، ايــن وضعيت چيســت. 
كجا هســتيم. چنــد نكته عــرض خواهــم كرد.

هدف؛ تغییر رفتار جمهوري اسالمي
40 ســال انقالب داريم و بعد از 1400 سال شيعه 
حكومت برقرار كرد. 4 ســال و 7 ماه اميرالمومنين 
)عليه الســالم( و 6 ماه امام مجتبی )عليه السالم( 
حكومت كرد و در آن 4 ســال و 7 مــاه حضرت 3 
جنگ داشت. به حكومتداری نمی رسيد. دست ما 
در حكومت خالی است به اين دليل است كه اجازه 
ندادند ائمه مــا حكومت كنند تا ما مــدل و الگو را 
داشته باشيم. دست ما خالی است. دست حوزه های 

عرض مختصری که خدمت شـما دارم در 
دو بخـش اسـت، یـک بخش گـزارش از 
وضعیت سیاسی کشـور اسـت و بخش دیگر برخی 
نـکات دربـاره هیأت هـا بیان خواهـم کـرد. در مورد 
بخش اول عرض می کنم آنهایـی که پرچم دار هیئت 
رزمندگان هسـتند این که در انقالبی بـودن در زمان 
حـال فقط ضـد امریکا، ضد اسـرائیل و گفتن شـعار 
مرگ بر امریکا کافی نیسـت. عرصه دشـمنی ها بعد 
از 40 سـال بسـیار پیچیده و درهم شده اسـت. اگر این 
پیچیدگی ها و معادالت جدیـد از جانب فرهیختگان و 
نخبـگان و مدیران عرصه فرهنگی شـناخته نشـود 
ممکـن اسـت در پازل دشـمن عمل کنیـم و عملی 
انجـام دهیم که دشـمن می خواهـد و یـا کاری انجام 
شـود که با شـعار مرگ بر امریکا اسـت اما در راستای 
خواسـته های امریـکا باشـد. ایـن را آگاهانـه عمل 
نمی کنیم چون میدان و عرصه را نمی شناسـیم. گمان 
می کنیـم این میـدان برای ده و یا سـی سـال پیش 
اسـت. ایـن میدان نسـبت به زمـان ابتـدای انقالب 
تغییر کرده اسـت. اگر این پیچیدگی ها را نشناسـیم 
و بـه روز نباشـیم، اصـال نمی توانیـم انقالبی باشـیم.

عرصه نفوذ، عرصه عجیبي است
ما در مقابل جبهه ای قرار گرفتيم كه چند بعدی و 
چند وجهی است. اين طور نيست كه او هم شرايط 
بسيط و روشن و شفاف همانند دوران جنگ داشته 
باشــد كه صدام حمله كرده و ما می دانيم تكليف 
چيســت و می جنگيم. اين طور نيست. همانند آن 

دوران نيست.
االن عرصه نفوذ در كشور ما عرصه عجيبی است. امروز 
می گويند ايران بهشت جاسوســان است. به بركت 
دولت جديد نفوذ و جاسوســی عجيب است. اوضاع 
بسيار پيچيده است. مدير فرهنگی بايد بسيار دقيق و 
هوشمند باشد. حواس او بايد به همه جا باشد. پشت سر 

و مقابل و باال و همه جا را بايد مراقب باشد.
يک سو داســتان هيئت داريم و صادق شيرازی و 
سكوالر هستند و بايد برای آنها جواب داشته باشيم 
كه جذب نيرو می كنند. شيعه انگليسی يک گوشه 
است كه شايد جلســات اين چنينی بود كه عرض 
كردم در تاريخ ما خيلی روشــن بيان شــده است. 
فردی گفته بود اينها خيلی شيعه هستند و از قمه 
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ما هم پر نيست و بايد تحقيق كنند. 
بعد از 1400 ســال امام)ره( پيدا شد و كلی از علما 
مخالف بودند كه قبل از ظهور نبايد حكومتی باشد 
كه امــام )ره( فرمودند بايد زمينه ســازی كنيم. ما 
مظلوم باشيم و بايستيم تا حضرت بيايد! اين درست 
نيست. از حكومت اسالمی 40 سال گذشته است. 
40 سال خيلی مهم است. اينها خيلی عجله دارند 

سال 97 نتيجه بگيريم. چرا؟
چون 40 برای ما در ادبيات دينی بسيار مهم است. 
پيامبر )صلی اهلل عليه و آله( 40 ســالگی مبعوث 
شد، حضرت موسی )عليه السالم( كه به كوه طور 
می رود 40 شب ماند. 40 سن بلوغ است. در ادبيات 
سياسی هم برای ما مهم است. انقالبی به 40 رسيد 
ماندنی اســت. انقالب های دنيا 70-60 ساله هم 
شــدند همانند انقالب اكتبر روسيه و فرانسه ولی 

اين انقالب ها در 4-3 سال اول تمام شد.
صورت انقالب باقی ماند و سيرت آن از بين رفت. مردمی 
نبودند كه پای انقالب بايستند. انقالبی ها عوض شدند. 
مسئولين عوض شــدند. مردم هم از ارزش های خود 
رويگردان شدند و همه دنيا می دانند. وليكن انقالبی 
40 ساله شد و نسل تغيير كرد و باقی ماند و همانند 22 
بهمنی شد كه مردم ميليونی با آن انقالب بيعت كنند، 
اين انقالب ماندنی است. اين انقالب ريشه گرفته است، 
آنها هم می دانند.امســال می خواهند كار را تمام 

كنند و خيلی عجله دارند ولی به كجا رسيدند؟
 اين پيچيدگی ها را بايد متوجه شد. از فروپاشی 
انقالب نااميد هستند. چون از ساقط كردن انقالب 
نااميد هســتند يک هدف راهبــردی جديد پيدا 
كردند كه يكی دو سال است اين هدف را يافته اند. 
می گويند اين انقالب كه هست و نمی توان تغيير داد، 
هدف راهبرد جديد اين است كه بايد كاری كرد اين 

انقالب و جمهوری اسالمی تغيير رفتار دهد. 
تغيير رفتار جمهوری اســالمی هدف راهبردی 
جديد شده است. نمی توانند براندازی كنند و هر 
كاری می خواستند در اين 40 سال انجام دادند. 

صدام ديوانه را 8 سال به جان ما انداختند. منافقين، 
گروهک ها، ترور،  جنگ نرم و غيره را امتحان كردند 
و نتوانستند. كارهايی كردند و برای ما زحمت بسيار 
ايجاد كردند. 300-200 هزار شهيد داديم. آخرين 
راهبرد تغيير رفتار جمهوری اســالمی ايران است. 

اولین هدف؛ قداست زدايي از قدرت
چطور بايد اين جمهوری اسالمی تغيير رفتار دهد؟ 
از اينجا بحث ما شروع می شــود. پس تغيير رفتار 

هدف راهبردی و غايی است. 4 هدف عملياتی دارند. 
حرف ما در اين جلسه اين 4 هدف است. اين 4 هدف 
را با هم مرور می كنيم. همه اهداف دنبال می شود 

كه تغيير رفتار صورت گيرد. 
خودشان می گويند قداســت زدايی از قدرت اولين 
هدف است ولی منظور قداســت زدايی از رهبری 
انقالب است. اولين هدف عملياتی است. چرا قداست 
زدايی را دنبال می كنند؟ چرا رهبــری را انتخاب 
كردند؟ ايــن را عرض كنم كه از ابتــدای انقالب تا 
كنون، چه در زمان امام )ره( و چه در 30 سالی كه 
حضرت آقا رهبری را عهده دار بودند،  هميشه ولی 
فقيه مورد هجمه بوده اســت ولی در تمام اين 40 
سال هيچگاه ولی فقيه به اندازه امروز مورد هجمه 

نبوده است. 
عجيب اســت. در بخشــی از كار خود يكی دو روز 
رصد اين وضعيت را عهده دار هســتم. حمله هايی 
كه به شخص آقا می شــود را رصد می كنيم. برای 
قداســت زدايی چه می كنند؟ ايــن را بايد مديران 
هيأت ها بدانند. چرايی اين است كه آنها فهميده اند 
ســتون اصلی اين خيمه نظام نه در داخل بلكه در 

بيرون همين آقا است. 
دشمن اين را فهميده اســت. هفته گذشته ديدم 
يكی از ســران ضدانقــالب بيرون گفتــه بود چرا 
به قوه قضائيه و شــورای نگهبان و ســپاه و بسيج 
می زنيد؟ اصل و منشــا را بزنيد چرا كه 40 ســال 
اســت آنها را می زنيم. سرچشــمه را بزنيد و توان 
خود را در اين متمركز كنيــد. همين كار را كردند.

آنها فهميدند يمن سرپا است و عربستان سه سال 
آن را می زند و يمن دست خالی بود به دليل تدبير و 
نفس اين آقا است. اگر حزب اهلل در لبنان جان دارد و 
اگر فلسطينی ها جان دارند و اين مقاومت در عراق 
و سوريه اســت و اگر داعش در اين كشورها از بين 

می رود برای وجود اين آقا است.
اگر انقالب اسالمی سرپا است برای مديريت،  حكمت، 
تدبير و نفس اين آقا است. دشمنان اين را فهميده اند. 
سال گذشته خدمت سيد حسن نصراهلل بوديم. يكی 
از حرف های ايشــان اين بود كه چــرا در ايران خوب 
اين آقا را نمی فهمند و قدر ايــن واليت را نمی دانند؟ 
می گفت در ايران هنوز قدر ايــن آقا را نمی دانيد و 
حتی خطاب به ما و بچه های انقالب اين صحبت را 
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می كردند. چرايی اين است كه دشمن اين مطلب را 
فهميده است. 

چه می خواهند بكنند؟ چه تكنيک هايی برای اين 
اقدام دارند؟ اول می گويند بايد اين آقا را روی زمين 
بياوريم. تعابير خودشان را اســتفاده می كنم. می 
گويند برای چه می گويند اين آقــا نائب امام زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــريف( است؟ اين فرد را 

بايد در سطح ساير مسئولين بياوريم. 
وقتی در سطح ساير مســئولين آورديم می توانيم 
راحت به او حمله كرد. می توان به راحتی بی اعتبار 
كــرد،  می تــوان اصل واليــت فقيه را بــه چالش 
كشــيد. اول بايــد از محبوبيت و عامــه بكاهيم. 
برای اين كه پائين بياوريم بايد نقد رهبری شــود. 

عده اي نظريه پردازي 
مي كنند، عده اي عملیات

در جلسه ای گفته شد آقا می شود از شما نقد كرد؟ 
آقا گفت بله و من معصوم نيستم. نقد كنيد. آقا گفت 
می توان نقد كرد. در روزنامه،  ســايت و غيره شروع 
می شود. در مشهد سخنرانی كردند و با اين قسمت 
سخنرانی مخالف هستم. مخالفت ها اذعان می شود 
و در انتها چه خواهد ماند؟ هر كسی يک گوشه ای را 
مخالف است و همه هم بيان می كنند و در روزنامه ها 
و رسانه ها هم نوشته می شود و اين كشور را می توان 

ديگر راهبری كرد؟
او می داند چه كار كند. نقد رهبری را باب می كند. 
شكل نقد اين است؟ در روزنامه و رسانه و در فرياد 
اســت؟ نائب امام زمان )عج( اســت،  اگر اشكالی 
داشتيد اول بايد بدانيد آقا حكيم است و سيد حسن 
نصراهلل سر اين مسئله غصه می خورد و می گفت چرا 

قدر نمی دانيد؟
راهش چيست؟ نقد خود را بنويسيد و به آقا برسانيد. 
هيچ مســئولی در نظام همانند آقا با مردم ارتباط 
ندارد. محرم،  فاطميه و مناسبت های ديگر آقا با مردم 
می نشــيند و صحبت می كند. ديدارهای مختلف 
با مردم دارند. اين نقد خود را به آقا برســانيد ولی 

دشمن بلد است چه كار كند.
سعيد حجاريان مقاله ای نوشت و تيتر آن قداست 
زدايی از قــدرت بود. قدرت منظور آقــا بود. امثال 
حجاريان نظريه پردازی می كنند. عده ای عمليات 

می كنند. از تئوری پردازی ها می توان فهميد برنامه 
چيســت. اين را عرض كنم كه در اين 4 طرح يک 
اتفاق جديد افتاده است. همه با هم شده اند و جنگ 
احزاب است، همه اين چهار مورد را دنبال می كنند.

ضدانقالب خارجی،  امريكا،  اســرائيل،  عربســتان 
به داخل كشــور می آيد و احمدی نژادی ها و 300 
نامه دانشجويی و اصالح طلب و نهضت آزادی همه 
اين حرف را بيان می كنند و ايــن 4 هدف را دنبال 
می كنند. احمدی نژادی هــا روی اين اجماع دارند. 

اين 4 مورد مهم است. 
يک مصاحبه احمدی نــژاد دو روز پيش انجام داد و 
پرت و پالهای بســياری در آن وجود دارد خصوصا 
نسبت به شخص آقا اين چنين است و احمدی نژاد 
ماهيت خود را در اين مصاحبه نشــان داده است. 
حجاريان تئوری پردازی می كنــد و امثال تاجزاده 
عمليات می كنند. توئيتر دارنــد و توئيت می كنند 
و در روزنامه ها منتشــر می كنند. رسانه ها عمليات 

می كنند. امثال حجاريان اتاق فكر هستند. 
حجاريان مقاله ای نوشــت در خصوص »شــبهه 
عباييه« نوشت. بحث های اصولی مطرح می كنند. 
حجاريان تيتر را هم اين عنوان انتخاب كرد. مقاله 
را می خوانيد می گويد مكانيزم انتخاب ولی فقيه از 
ابتدا در كشور ما غلط بود. اصال انتخاب غلط است. 
می گويد مدل انتخاب همانند انتخاب مرجع تقليد 
و مقلد است. چطور می گويند اگر مجتهد نيستيد 
بايد تقليــد كنيد و دو نفر عالم بگويند چه كســی 
اعلم اســت و او انتخاب می كند. اين مدل انتخاب 
در خبرگان آمده اســت و برای مجلس خبرگان و 

انتخاب رهبر است.
انتخاب رهبر مدل فقهی است. در اين مقاله می گويد 
اين از ابتدا اشــتباه بود. چه كار به شــبهه عباييه 
دارد؟ ايشــان می گويد رئيس جمهــور را برداريم 
و خود رهبری قدرت دارد ولی پاســخگو نيســت. 
رئيس جمهوری هم به او بدهيم تا پاســخگو باشد. 
اينها همه شبهه است. همه قداست زدايی می كنند.

مي گويند بايد دوقطبي درست كنیم
آخرين مورد توهين آقای بن سلمان به آقا بود. گفت 
اين آقا همانند هيتلر می ماند. رســانه های خارجی 
بعد از فتنه ســال 88 كه فيلم خط و نشان رهبری 
درست كردند و يک ساعت بی بی سی برای زندگی 
رهبری درســت كرد. نقطه هدف عملياتی خود را 

نشان دادند. ايشان را بزنند ستون خيمه را زده اند. 

نگاهی به

همــایش
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تمام جنگ 8 ساله ما تمام کسانی که به جبهه و جنگ رفتند و برگشتند و سالم ماندند و جانباز 
شدند و شهيد شدند می گویند حدود 2 ميليون هستند.  همان دو ميليون پای انقالب بایستند 
این انقالب می ایستد. آقا فرمودند امروز با دهه اول انقالب فرق دارد و اگر امروز جنگ شود 

این جوان امروزی هم جمعيت بيشتری دارد و هم انگيزه و علم و اراده و فهم باالتری دارد. 

يكــی از مهم ترين كارها ضمن نقد و تشــكيک در 
مجلس خبرگان و انتخاب رهبری و غيره، در همان 
بحث رئيس جمهوری خط را او می دهد و رسانه های 
خارجی هم همزمان عمل می كنند، می گويند بايد 
كاری كنيم مردم هر اتفاقــی رخ می دهد بگويند 

مسئولش رهبری است. 
االن اقتصاد بحران داريم می گويند مسئولش اين آقا 
است. مشكالت داريم مسئولش اين آقا است. چرا اين 
آقا را عوض نمی كنند و چرا اين كار را نمی كند و همه 
چيز را به سمت رهبری می برند و عينهو اين است كه 
در اين كشور هيچ كسی مسئول نيست و هيچ كسی 
نبايد پاسخگو باشد و جواب همه را بايد اين آقا بدهد. 
می گويند بايد در ذهن مردم با جنگ روانی و ادراكی 
در فهم و شناخت مردم كاری كنيم كه گمان كنند 
هر چه مصيبت اســت از جانب رهبری است. بعد 
می گويند بايد دوقطبی درســت كنيم. فيلم خط و 
نشان رهبری برای شبكه بی بی سی اين بود كه اولين 
تصوير آقا بود و می گفت اين آقا يک چيز می گويد 
و در تصوير مردم و اجتمــاع مردم در ميدان آزادی 
می گفت اين مردم يک چيز ديگر می گويند. يعنی 

مردم و رهبری جدا هستند.
آن برای سال 88 بود. امروز يک چيز ديگر می گويند. 
امروز می گويند بايد كاری كنيم مردم بگويند اين آقا 
يک طور ديگر فكر می كند. نيازهای ما را نمی داند. 
يعنی نه تنهــا دوقطبی بلكه بگوينــد اين نيازها را 

نمی داند. 
آقا خطاب و عتاب دارد، يقه گيــری دارد. گريبان 
مسئولين را می گيرند و بايد پاسخگو باشند. خيلی از 

اينها ميان مردم مطرح نمی شود كه دشمن استفاده 
كند و دوقطبی رهبری و دولت درســت كنند. آقا 
پيگير زندگی مردم اســت. دغدغه مــردم را دارد. 
وليكن دشمن طوری نشان می دهد كه اين آقا مقابل 

مردم است. مردم و آقا را دو تا كنيم.

ايجاد بحران نمايي در كشور
نكته دوم اين است كه بحران نمايی از كشور باشد. 
پروژه عملياتی دوم اســت. می گوينــد بايد كاری 
كنيم كه اين احساس در عموم مردم ايجاد شود كه 
عن قريب انقالب اســالمی در حال فروپاشی است. 
همه چيز تمام اســت. مردم از انقالب روی گردان 
شــده اند. اوضاع خراب اســت. اين را چه كســی 
می گويد؟ اصالح طلبان هميــن را می گويند، نامه 
نهضت آزادی همين را می گويد، ضدانقالب اين را 
می گويد، نتانياهو هميــن را می گويد، احمدی نژاد 
هم همين را می گويد، 300 امضای دانشــجويان 

طرفداران احمدی نژاد هم همين را می گويد.
15 صفحــه تحليل خطــاب به آقا كردنــد كه آقا 
حواســتان جمع باشــد كه كار تمام است. شورای 
نگهبان تمام اســت، قوه قضائيه تمام است، سپاه 
تمام است، بسيج تمام است. 15 صفحه تمام نظام 
را گفتند تمام است. هر كسی اين را ببيند می گويد 
كار تمام است ولی پروژه است. همه با هم همين را 

می گويند.
در نامه اين دانشجويان نوشته شــده است راهكار 

دست احمدی نژاد اســت و اگر نيايد كار نظام تمام 
اســت. در اين مصاحبه سوال می شــود كه آقای 
احمدی نژاد نامه به آقا داديد جواب به شما ندادند. 
می گويد ايشان می توانست بگويد اين را قبول دارم 
و اين را قبول ندارم ولی هيچ چيزی نگفته اســت و 
بايد تاريخ بداند من همه اينها را بيان كردم حاال كه 
سقوط در حال انجام اســت. با ايشان اتمام حجت 

كردم.
دل مردم را خالی می كنند. از هدف دوم چه چيزی 
عايد اينها می شــود؟ يک؛ ايجاد ياس و نااميدی در 
مردم اســت. دوم؛ ايجاد انفعال در نيروهای انقالب 
اعم از حزب اللهی، هيئت رزمندگانی ها، سپاهی ها، 
بسيجی ها است. منظور كســانی كه بايد از انقالب 

دفاع كنند و اصل هم اينها هستند. 
تمام جنگ 8 ساله ما تمام كســانی كه به جبهه و 
جنگ رفتند و برگشــتند و ســالم ماندند و جانباز 
شدند و شهيد شــدند می گويند حدود 2 ميليون 
هستند. همه مردم درگير جنگ نبودند. همان دو 
ميليون پای انقالب بايستند اين انقالب می ايستد. آقا 
فرمودند امروز با دهه اول انقالب فرق دارد و اگر امروز 
جنگ شود اين جوان امروزی هم جمعيت بيشتری 

دارد و هم انگيزه و علم و اراده و فهم باالتری دارد. 
با بحران نمايی كه وضع خراب است و همه چيز تمام 
اســت مردم را مايوس می كنند و نيروی انقالبی را 
منفعل می كنند. رهبری تضعيف شــد و مردم اين 
حس را پيــدا كردند، نظام مجبور می شــود رفتار 
خود را تغيير دهد. يكی نيست از اينها بپرسد آقای 
احمدی نژاد، آقای حجاريــان، آقای خاتمی، آقای 
نتانياهو، آقای ترامپ ايــن انقالبی كه كارش تمام 
می شود چطور اين ميزان جان و قوه دارد كه امريكا 

شـماره 26121
ارديبهشت  1396 شـماره 26121
ارديبهشت  1396



27
27 شـماره 121

27ارديبهشت  1396 شـماره 121
ارديبهشت  1396

نگاهی به

همــایش
کشور چهار فصل، معدن گاز، نفت و غيره است. اگر آب در کشور ما به خوبی مدیریت شود 

می توان به کشورهای همسایه صادر کرد. مدیریت نمی شود. آب داریم. دسترسی به دریا 
داریم و که نعمات زیادی را شامل می شود. مدیریت نيست. دولت فرتوت و ناتوان و فشل

 رای آورده و وارد صحنه شده تا کار کند، چه کار می تواند انجام دهد؟ 

را از منطقه بيرون می كنــد؟ االن همه دنيا اذعان 
دارند قدرت اول منطقه ايران اســت و كسی بدون 

ايران نمی تواند حرفی بزند.
اگر ايــن در حال فروپاشــی اســت چــرا نگران 
موشک های آن هستيد؟ چرا نگران هسته ای هستيد 
و دانشمندان آن را ترور می كنيد؟ اگر اين نظام در 
حال فروپاشــی اســت چرا آمارهای مركز توسعه 
سازمان ملل اعالم می كند در بحث توسعه نيروی 
انســانی، اميد به زندگی و غيره ايران شــماره يک 
است؟ اگر اين انقالب در حال فروپاشی است علی 
رغم تمام فسادهای ترويجی شما در عرصه فرهنگی 
ميليونی پای راهپيمايی اربعين می روند؟ ميليونی 
در اعتكاف شركت می كنند! چرا دل مردم را خالی 

می كنيد؟ 

حمايت از كاالي ايراني يک راهكار است
ابتدای انقالب همــه اينها می گفتنــد 6 ماه ديگر 
انقالب تمام اســت، دوباره 6 ماه تمديد می كردند. 
االن انقالب 40 ساله اســت. االن همان داستان را 
ادامه می دهنــد. نادان هايی كه بــاور می كنند دل 
مردم را خالی می كنند. چه چيزی تمام شده است؟ 
اوج تمام شــدن بعد از حوادث پارسال دی ماه بود. 
80 شهر ما درگير شدند و در خيابان ها ريختند. اوج 
داستان آقا فرمودند ما در 22 بهمن شما را می بينيم 

كه نظام تمام شده است يا خير. 
22 بهمن مردم در خيابان هــا ريختند. چه چيزی 
تمام شــد؟ مردم روی گردان شدند؟ مشكل بسيار 
داريم. باالترين مشكل اقتصادی است. تازه همين 

مشــكل اقتصادی اگر حرف آقا را گوش كنند حل 
می شود. اوضاع درست می شــود. مملكت ظرفيت 
بااليی دارد. نيروی جوان باالترين ظرفيت و نعمت 

در اين كشور است. 
كشور چهار فصل، معدن گاز، نفت و غيره است. اگر 
آب در كشور ما به خوبی مديريت شود می توان به 
كشورهای همسايه صادر كرد. مديريت نمی شود. 
آب داريم. دسترسی به دريا داريم و كه نعمات زيادی 
را شامل می شــود. مديريت نيست. دولت فرتوت و 
ناتوان و فشــل رای آورده و وارد صحنه شده تا كار 

كند، چه كار می تواند انجام دهد؟ 
آقا اقتصاد مقاومتی را توصيه كرد. امسال حمايت 
از كاالی ايرانی را داشته باشيد و اين راهكار است و 
كار درست می شود. مهم تر از همه روحيه انقالبی و 
جهادی است. اين كار است. اين را داشته باشيد كه 

اكسير است، می شكافد و جلو می رود. 
اين را داشته باشيد حســن تهرانی مقدم می شود 
و موشــک درســت می كند. اين را داشــته باشيد 
دانشــمندان هسته ای می شــود و دنيا از اين بهت 
می كند. علوم برجسته دنيا را كسب كرديم و دليل 
اين روحيه جهانی است. خودروســازی در مقابل 
موشک و نانو و هسته ای چيزی نيست. اين جوان با 

استعداد را داريم.
باالترين مشــكل ما امــروز اقتصادی اســت ولی 
می توانيم كشــور را اداره كنيم و فقــط آن روحيه 
جهادی مهم است. حاال می خواهند مردم را نااميد 

كنند. 
در اطراف ما در دنيا چه خبر است. كشور ما امن ترين 

كشور است. می خواهند حس ناامنی در مردم ايجاد 
كنند. همانند حس بحران و فروپاشی است. فرانسه 
را در چند روز گذشته ببينيد كه حمل و نقل او نابود 
شد. فرانسه به هم ريخت. اگر يک صدم اتفاقاتی كه 
در فرانسه افتاد در ايران رخ می داد می گفتند برای 
50 سال بعدی انقالب تمام شده است. هيچ كسی 
از نابودی كشور و نظام فرانسه نمی گويد. ترابری در 
فرانسه خوابيده است و فرانسه االن فلج است. كسی 

نمی گويد فرانسه نابود شد. 
در كشور ما دو شيشه بانک می شكانند و دو بانک آتش 
می زنند تمام رسانه های دنيا می گويند كار تمام شد 
و مردم در خيابان ها هســتند و انقالب تمام شد. اين 
را در افكار عمومی ايجاد می كنند و اين طور نيســت. 

خروج ايران؛ هدف سوم آنها
نكته ســوم خروج ايران است. خروج از چه چيزی؟ 
می گويند بايد كاری كنيم ايران كه االن در منطقه 
نفوذ پيدا كرده اســت، از منطقه هم عبور می كند 
و وارد دنيا می شود، به كشــور خودش بازگردانيم. 
قاسم سليمانی بايد برگردد و از سوريه خارج شود. 
حمايت از يمن بايد تمام شود، از لبنان بايد برگردند، 
افغانستان و عراق را رها كنند و ايران بايد در كشور 

خود محدود شود.
اينها همه در راستای تغيير رفتار است. اين تكنيک 
جديد نيســت. اين قديمی است. چه كار كنند اين 
محقق شــود؟ همان كاری كه در صدر اسالم انجام 
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آقا می گوید اگر مسلمانيد و شب بخوابيد و درد مسلمان دیگر را نداشته باشيد، مسلمان 
نيست. این ها می گویند مردم باید فشار وارد کنيد، چرا حکومت در سوریه پول هزینه 

می کند؟ چرا در عراق و لبنان کمک می کند و ما خود محتاجيم. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای 
ایران! کاری کنيم مردم این را بگویند که برگردید. ایران از منطقه خارج شود.

دادند. مالک اشتر به پشــت خيمه معاويه رسيد و 
حضرت گفت برگردد. گفت پيغام به حضرت بدهيد 
كه چند قدم تا خيمه معاويه دارم تا كار را تمام كنم. 

حضرت گفت برگردد، چرا؟
اين كه شــما معاويه را بكشــيد و برگرديد عقبه 
نداريد. شمشير را زير گلوی اميرالمومنين)عليه 
السالم( گذاشته بودند. ســربازان اميرالمومنين 
گفته بودند با چه كســی بجنگيم؟ اينها مسلمان 
هستند و روی همه چيز تشكيک كردند. حضرت 
را محاصره كردند كه مالک بازگردد.حضرت گفت 
مالک برگردد كه تو معاويه را بكشــی اينجا علی 
نيست. االن هم می گويند بايد كاری كنيم كه در 
فشارهای داخلی اينها بازگردند. انقالب اسالمی 
به خانه خود بازگردد و توسعه نيابد. چه كار بايد 
كرد؟ همان تكنيک معاويه را انجام می دهند. در 
داخل و اطراف و در خود كشور مشغول كرد. بايد 
مســئله برای آن توليد كرد. يكی از مســائلی كه 
می توانند توليد كنند اين اســت كه در باور مردم 

بياورند كه شما هزينه می دهيد.
چرا كشور ما كه اقتصادش اين گونه است و تحريم 
است بايد هزينه كشورهای ديگر را پرداخت كند؟ 
چرا بايد برای فلسطينی و سوری و لبنانی و عراقی 
هزينه كنيد؟ در فكر مردم اين را جا می اندازند. آقا 
فرمودند هر جا مظلومی باشد ما مدافع آن ها هستيم. 

اعالم هم می كنيم و از آن حمايت هم می كنيم.
او می گويد نبايد اين چنين باشــد. آقا می گويد اگر 
مسلمانيد و شــب بخوابيد و درد مسلمان ديگر را 
نداشته باشيد، مسلمان نيســت. اين ها می گويند 
مردم بايد فشار وارد كنيد، چرا حكومت در سوريه 
پول هزينه می كند؟ چرا در عــراق و لبنان كمک 
می كند و ما خود محتاجيم. نه غزه، نه لبنان، جانم 
فدای ايــران! كاری كنيم مردم ايــن را بگويند كه 

برگرديد. ايران از منطقه خارج شود.

پروژه ايجاد هراس از جنگ در مردم
پروژه چهارم ايجاد هراس از جنگ است. سايه جنگ 
و ترس از جنــگ را بايد در مردم حاكــم كرد. اين 
تكنيكی اســت كه اينها در انتخابات بكار می برند و 
چند دوره هم به خوبی نتيجه گرفته اند. من معتقدم 
در اين انتخابات اخير آقای روحانی رای نداشــت و 
مردم در چهار ســال اول ديدند عرضه و توان ندارد 
و نمی تواند كشور را اداره كند. مردمی كه به او رای 

دادند هم از او نااميد بودند چرا دوباره رای دادند؟

آنها عالی ترين تكنيكی كه خرج كردند اين بود كه 
مردم را از ما ترسانند. گفتند اگر به اينها رای دهيد 
جنگ می شود. يک رئيس جمهور بی عرضه بهتر از 
جنگ است. االن هم همين تكنيک را دارند. حمله 
اسرائيل به تيفور را در نظر بگيريد. پايگاهی پهباد در 
سوريه داشتيم كه بچه های هواوفضای سپاه بودند. 
پهباد هم تاكنون برای داعشــی ها بسيار موثر بوده 
است. چند پهباد ما روی اسرائيل رفت. تالويو رفت و 
چند ساعت فيلم گرفته شد هر چند زدند ولی اينها 

ديدند ما هم جرات و جسارت داريم. 
اينها می خواستند تالفی كنند و برای اين كه بگويند 
ما می دانيم كار شما ايرانی ها است موشک شدند و 
در سوله بچه های ما اصابت كرد. سوله ای كه بچه ها و 
پهبادها مستقر بودند. 7 نفر از بچه های سپاه شهيد 

شدند و تعدادی هم مجروح شدند. 
االن می خواهند تبليغ و عمليــات روانی در مردم 
داشته باشند كه امريكا و اســرائيل آماده جنگ با 
ايران هستند. در صورتی كه االن شرايطی كه ايجاد 
شده است بعد از اين داســتان سيد حسن نصراهلل 
اولين نفری بود كه موضع گيری كرد و گفت ايرانی ها 

جواب می دهند. 
سيد حسن نصراهلل گفت اسرائيل حواست باشد كه 
ايرانی ها جواب می دهنــد و اينجا ايرانی ها را زديد. 
حزب اهلل و ســوری و افغانی نبودند، پايگاه ايرانی ها 
را زديد. اينها تالفی می كنند. دو روز گذشته آقای 
شمخانی موضع گيری كرد و گفت تالفی می كنيم 
ولی زمان و مــكان معلوم نيســت. از بعد از اين كه 
سيد حسن نصراهلل موضع گرفت اطالعات از تالويو 

و حيفا اين است كه اكثر مردم در پناهگاه ها زندگی 
می كنند و اوضاع اسرائيل به هم ريخته است.

سيد حسن نصراهلل فرمود وقتی من تهديدی می كنم 
اين مردم اسرائيل و يهودی ها بسيار جدی می گيرند. 
نتايناهو می گويد مــردم باور ندارنــد و می گويند 
عمليات روانی اســت و مســئولين خود را جدی 
نمی گيرند. من يا آقا حرفی می زنيم جدی می گيرند 

چون می دانند درست است. 
اخيراً ايشان گفت ايرانی ها تالفی می كنند و آقای 
شمخانی هم به اين رسميت داد و فرمانده سپاه هم 
كم وبيش تهديد كردند. وضعيت اينها چگونه است؟ 
اينها از تهديد بيچاره شدند. اسرائيل از 25 سالی كه 
آقا گفته است نزديک به 3 ســال را گذرانده است. 
22 سال حداكثر وقت دارد و ان شااهلل زودتر سقوط 

خواهد كرد. 
وضع اســرائيل را همه دنيــا می بينــد. برخی از 
انديشكده ها اينها شــروع كرده اند و بدون اشاره به 
صحبت آقا اعالم می كنند اسرائيل در حال فروپاشی 
است. كد و نشــانه برای آن دارند. مثاًل اين نشانه ها 
اين است كه اين كشور نمی تواند ادامه يابد. امريكا 
درحال فروپاشی است. چندين بحران را درگير است 

و صورت خود را با سيلی سرخ نگه می دارد.

ترامپ كاسب است، فهم سیاسي ندارد
چرا ترامپ را آوردند؟ او كاسب است. عرضه و فهم 
سياسی ندارد. االن كاســبی نياز دارند و اوضاع در 
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نگاهی به

همــایش
امام )ره( فرمود اینها همانند سگ هار هستند و آقا هم چند بار این را متذکر شدند. اگر بترسيد به سمت شما 

حمله می کنند. اگر واگذار کردیم و عقب برگردیم تمام می شود. می گویند انقالب اسالمی کاری به نفوذ 
ندارد و در خود درگيری بسياری دارد و شاید تا چند سال دیگر تمام شود. این آقایی که مقام مسئول در 

کشور است، نامه داده و با جسارت این حرف را عنوان می کند. فهم آنها این ميزان است.

هم بهم ريختن است. اين كاسب است. به عربستان 
و چين رفــت تا پول بگيــرد و گفــت همانند گاو 
می دوشــم. اينها به ايران حمله می كنند؟ آن زمان 
كه ما ناتــوان بوديم همه جمع شــدند و ديوانه ای 
همانند صــدام را به جان ايــران انداختند. اين كه 

مستقيم به ايران حمله كنند تحليلی غلط است. 
اين را تبليغ می كنند كه جنگ بسيار نزديک است. 
اينها خيلی سعی كردند عربستان و بن سلمان را جلو 
بياندازند و تحريک كنند و حمله ای به ايران كند ولی 
او فهميده اســت صدام با آن قدرت نتوانست غلبه 
كند، او كه اصاًل نمی تواند و خدا هم در كاسه شــان 
گذاشت و در كاخ خود به جان هم افتادند. اين پروژه 
چهارم فقط ترساندن اســت، عمليات روانی سايه 

جنگ است. 
همــه اينها اين بود كــه هدف اصلــی تغيير رفتار 
جمهوری اسالمی ايران محقق شود. در اين تغيير 
رفتار می خواهند بگويند تغيير رفتار ايران در حوزه 
فرهنگی و حجاب ايجاد شود. می گويند برای چه در 
ايران حجاب اجباری است؟ بايد جمهوری اسالمی 

رفتار خود را تغيير دهد. اين حجاب را برداريد. 
برای چه به كشورهای منطقه كمک می كنيد و بايد 
سياست خود را تغيير دهيد. اين كه از خروج ايران اسم 
می برند برخی از آقايــان اصالح طلب نامه به مقامات 
عالی كشــور دادند كه اين نفوذ منطقه ای جمهوری 
اســالمی دارد مورد تائيد ما هم هست ولی در اعماق 
منطقه رفته و ما قدرت منطقه شديم ولی به صالح ما 
نيست و تهديد و آسيب خلق كرده است. نادانی تا كجا؟!

آقا می گويد اگر ما قدرت نداشــته باشيم ما را لقمه 

چرب می كنند. ما بايد قدرتمند باشيم. اين می گويد 
حاال كه ما قدرتمند شديم و نفوذ پيدا كرديم تهديد 
خلق شده است و اگر واگذار كنيم و به عقب برگرديم 
و به دست سفارتخانه ها و ديپلماسی رسمی بدهيد 

كاری با ما ندارند و تهديدها دفع می شود.
امام )ره( فرمود اينها همانند ســگ هار هســتند و 
آقا هم چند بار اين را متذكر شــدند. اگر بترسيد به 
سمت شما حمله می كنند. اگر واگذار كرديم و عقب 
برگرديم تمام می شــود. می گويند انقالب اسالمی 
كاری به نفوذ ندارد و در خود درگيری بسياری دارد و 
شايد تا چند سال ديگر تمام شود. اين آقايی كه مقام 
مسئول در كشور اســت، نامه داده و با جسارت اين 

حرف را عنوان می كند. فهم آنها اين ميزان است.
اين خروج ايران تنها برای امريكايی ها نيســت. در 
داخل هم همين حرف ها را بيــان می كنند. آقای 
احمدی نــژاد در مصاحبه خود بيان كرده اســت. 
می گويد از ابتدا مخالف كمک به ســوريه و عراق و 
بشار اســد بودم. االن با جســارت بيان می كند. در 
سابق مسخره می كرد و از بيداری انسانی و بهار عربی 

و غيره نام می برد. 
در هر صورت می خواهم عرض كنم منظور از تغيير 
رفتار اين است كه رهبری را تضعيف كرديم و در باور 
مردم آورديم كه اين جمهوری اسالمی تمام است 
و نمی تواند مســئله مردم را حل كند و بحران های 

زيادی دارد، اين تغيير رفتار شكل می گيرد.
يعنی جمهوری اسالمی با اين مواجه شود و بگويد 
نيروی انقالبی منفعل است و مردم آن نااميد هستند 
و فشار روی اين است كه جمهوری اسالمی از منطقه 

بازگردد و ترس از جنگ هم در مردم زياد است، بايد 
كوتاه بيايد و در هسته ای به خاطر تحريم ها كوتاه 
آمد و اين هم تفاوتی ندارد. االن بايد روی ارزش ها 
كوتاه بياييم. روی حجــاب زنان كوتاه بياييم، روی 
ناموس كوتــاه بياييم، روی دفــاع از مظلوم كوتاه 
بياييم. هسته ای برای ما ارزشی نبود، سالح و ابزار 
علمی بود كه می توانســت ما را جلو ببرد و خيلی از 
مشكالت پزشكی و انرژی را حل كند، اين نشد و 20 

سال پيش هم نداشتيم.
ايــن چيزها هســته ای نيســت. برجــام دو خلع 
سالح موشــكی از اين جنس اســت يعنی تغيير 
رفتار اســت. تغيير رفتار بدهد و موشــک به دنيا 
ندهــد و موشــک ها را تعطيل كند. يــک كاری با 
اين 4 پروژه كنيم كه برجام دو انجام شــود. اگر در 
انرژی هســته ای جمهوری اســالمی عقب نشينی 
قهرمانانه در موشــک هــم بايد چنين باشــد، در 
حجاب زنان هم بايد چنين باشــد و قص علی هذا.

انقالب در حال پیشرفت است
در خصوص بحث بحران نمايی و اين كه انقالب در 
فروپاشی است يک نكته عرض كنم كه االن بچه های 
حزب اللهی قدری تحت تاثير اين شرايط هستند و 
برخی واقعاً منفعل هســتند. وقتی اين 300 امضا 
آمد به برخی گفتم خدا رحم كرد ســن و سال شما 
برای سال 59 و 58 نبود. گفتند چرا؟ گفتم آن زمان 
را درك كرديم و اگر آن زمان بوديد نامه می داديد 
كه امام )ره( تعطيل كنيد. ان زمان وضع بدتر بود و 

انقالب 40 ساله نمی شد.
آن زمان بنی صدر بود، آن زمــان دوره اول مجلس 
بود، نهضت آزادی و جبهه ملی و منافقين در مجلس 
بودند، قوه قضائيه شهيد بهشتی بود ولی بدنه همان 
زمان طاغوت بود. اين جوانان در اين نامه نام بردند و 
گفتند كار تمام است. اگر اين بود همان سال 57 اين 

اتفاق می افتاد و انقالب 40 ساله نمی شد.
اين حرف ها معنی نمی دهد. انقالبی كه اين راه ها را 
جلو آمده است. آقا اهل غلو نيست. گفته است من 
خيلی اميدوارم. مشكالت هست و در جبهه جنگ و 
در وسط ميدان هستيم و در داخل و خارج برای ما 
مسئله توليد می كنند ولی انقالب در حال پيشرفت 
اســت. گاهی كند می كنند. چرا حزب اللهی نااميد 

می شود؟ چرا بايد منفعل شود؟ 
در برخی حزب اللهی ها پوزيشــن شــده اســت 
و می خواهنــد بگويند خيلی جلو هســتند، همان 
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االن سلبریتی ها مرجع شدند. تلویزیون هم برنامه عيد برگزار می کند برنامه دورهمی و غيره است 
همه هنرپيشه و خواننده هستند. اینها الگوی مردم هستند و این روند الگوسازی است. قهرمان ملی 
بياورند، مدافع حرم بياورند، بگویند مردم اینها هم هستند. بعد می گویيم چرا مرجع فکری مردم 
عوض شده است. بعد می گویيم چرا مردم نگاه می کنند فالن هنرپيشه به چه کسی رای می دهد. 

حرف ها را بيان می كنند. يعنی چه؟ به ساختارهای 
نظام حمله می كنند. فهرســت می دهد، كسی كه 
مدافع انقالب است و بسيجی است اين طور صحبت 
می كند. اين پوزيشــن شده اســت كه خيلی دانا و 

منتقد است. برخی هم در حوزه نقد آقا وارد شدند.
حزب اللهی است ولی اين چنين رفتار می كند. اينها 
را مراقب باشــيم و نگذاريم اين اتفاق رخ دهد. اين 
انقالب يک صورت و يک سيرت دارد و هر دو مهم 
است. آقا درباره قوه قضائيه فرمودند قاضی فاسد در 

قوه قضائيه داريم و بحثی نيست و بايد اصالح شود.
ديــروز در ســاری در اجالس سراســری روســای 
دادگستری ها و دادگاه های كشور بود، با آقای آملی، 
رئيس قوه قضائيه صحبت كردم و محبت كردند ما را 
دعوت كردند و بعد از ايشان من صحبت كردم. دوستانی 
كه من را دعوت كردند را گفتم من اول و آخر هستم اگر 
اجازه دهيد من سالم از اينجا بيرون بروم. گفتند چرا؟ 
گفتم می خواهم انتقاد كنم. گفتند اينها قاضی و رئيس 

دادگستری هستند و به سادگی چيزی را نمی پذيرند.
گفتم اين اتفاقاً خوب است چون همه اينجا كارت 
تبريک و احســنت می گيرند و كســی همانند من 
نقد كند و نهايتاً من را در جلسات دعوت نمی كنند 
يا نهايت زندان بياندازند. دوســتان می خنديدند. 
اتفاقاً ايــن حرف ها را هــم بيان كــردم. تحليلی 
دادم و گفتم قوه قضائيه بــرای نظام زحمت ايجاد 
می كند و مصــداق آوردم. گفتم نبايــد اينجا اين 
حرف را می زديــد و اينجا نبايد ايــن حكم را زود 
اجرا می كرديد و اينجا بايــد زود اجرا می كرديد و 
آنجا اين حــرف را نبايد می زديــد و اينجا بايد اين 

حرف را می زديد، همه را با آثار و تبعات بيان كردم.
مسئولين جلسات كه معاونين آقای الريجانی بعد جلسه 
گفت هر لحظه منتظر بودم يكی بلند شود و به شما حرف 
بزند. هيچ كسی نفس نمی زد و اعتراض نكردند. می دانند. 
خود آقا فرمودند مشكالت هست اما اين صورت نظام 
است. قوه قضائيه نبايد حفظ شود؟ نابود كنيم؟ شورای 
نگهبان هم اشكاالتی دارد. همه جا اشكاالت است. همه 
آدميزاد هستند و اشــكال دارند ولی اين كه مد شود 
درست نيست. نظام هم باظن دارد و هم ظاهر دارد!بايد 
باطن را نگه داشت، بايد ساختارهای نظام را حفظ كرد، 
اگر ساختارها را بزنيم چيزی از اين نظام باقی نمی ماند، 
همه را بزنيــم مثل اين كه مرجعــی در جوانان وجود 
ندارد. اول روحانيت را زدند، آقا مصباح اين جور است، 
آن آقا اينجور اســت، فالن اين است و شخصيت های 
سياسی را زدند. حرف هيچ كسی را نمی توان گوش كرد.

وقتي سلبريتي ها مرجع شده اند
االن سلبريتی ها مرجع شدند. تلويزيون هم برنامه 
عيد برگزار می كند برنامه دورهمی و غيره اســت 
همه هنرپيشه و خواننده هستند. اينها الگوی مردم 
هستند و اين روند الگوســازی است. قهرمان ملی 
بياورند، مدافــع حرم بياورند، بگوينــد مردم اينها 
هم هستند. بعد می گوييم چرا مرجع فكری مردم 
عوض شــده اســت. بعد می گوييم چرا مردم نگاه 
می كنند فالن هنرپيشه به چه كسی رای می دهد. 
خود ما مرجع ســازی می كنيم. اگر همــه را بزنيم 

درست نيســت. االن می گوييم آقای حداد عادل، 
می گويد حــداد عادل را رها كنيد كه فالن اســت. 
آقای فالن را نــام می بريم می گويند فالن اســت. 
حزب اللهی ها اين طور می گويند. همه ايراد دارند. 
انتها چه كسی می ماند؟ آقا می ماند و بعد نسبت به 

آقا شروع می كنند. شايعاتی هم دشمن رو می كند.
همه فرزندان آقا در ايام عيد در مشهد بودند، آمدنيوز 
شــروع كرد فرزند آقا، آقا مجتبی برای كار تجاری به 
لندن آمده اســت. آقا دو داماد دارند و هر كدام را صدا 
كردند كه من يک شرط دارم، داماد من نبايد كار تجاری 
بكند و كاسبی نبايد داشته باشند. آقا اين اندازه حساس 
هستند. سالم تر از بيت آقا پيدا نمی كنيد. در راس آنها 
حاج آقا مجتبی است. منتها كاری كردند كه نمی توانيم 
در تريبون ها بيان كنيم. سال ها است در قم درس خارج 
و فقه و اصول دارد. يک شخصيت بزرگ نظام است ولی 

چه كسی می تواند از ايشان حمايت كند؟
چرا كسی ســوال نمی كند چرا ايشان را اين ميزان 
می زنند؟ چرا اين ميزان فرزند آقا را می زنند؟ چرا 
روی ايشان متمركز هستند؟ دشمن فهميده است 
اين آقا كيســت و ما نمی دانيم. ايــن در بچه های 
انقالبی رسم شده است. چرا؟ مرجعی باقی نمی ماند. 
همه كانال ها و شبكه های اجتماعی هم دين نيست 
و دينی وجود ندارد و آنجا می توان دروغ گفت و به 
هر چيزی غيبت كرد و حرف هر كسی را زد، انگار در 
اين فضای مجازی خدايی وجود ندارد. اين بد است و 

بچه های حزب اللهی بايد رعايت كنند.
سوال شده است كه چرا اطالعات سپاه در خصوص 
آقايانی همچون احمدی نژاد اقدامی نمی كنند، اين 
را بايد از سخنران بعد من سردار نجات بپرسيد. اصل 
كار ايشان هســتند و يقه ايشان را بگيريد. من وارد 

حريم ايشان نمی شوم. 
يكی از ايرادات همين است كه حرف های كنايه آميز 
و دوپهلو بيان می شود. احمدی نژاد هم االن اين روش 
را دارد، آقای روحانی هم همين روش را دارد و همه با 
اين روش جلو می روند. افتخــار ما حزب اللهی ها اين 
اســت وقتی احمدی نژاد راه را كج كرد اولين مخالف 
خودمان شديم. بنده در جلســاتی در شهرستان ها 
صحبت می كردم و وقتی می گفتم ماهيت احمدی نژاد 
اين است از خود جلســه دوستان اعتراض می كردند.

نمی دانســتند احمدی نژاد راه را كجا كج كرده است. 
نمی دانند آقــای احمدی نژاد و دارودســته  اش و آن 
خانم كيست و از انگليس آمده چه ماموريتی را دنبال 
می كند. هيچ صالح نيست احمدی نژاد دستگير شود، 
هيچ صالح نيســت حتی به مجمع تشخيص برود. 
ما به بازگشــت احمدی نژاد خيلی اميدوار نيستيم. 
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البتـه کار خدا تعطیل بردار نیسـت و همه ماه ها، 
مـاه و روز خداسـت؛ امـا حـاال قرعه به نـام ماه 
مبـارك رمضان افتاده اسـت که بـه طور خاص، مـاه خدا نام 
بگیـرد. این ماه به واسـطه ویژگي ها و انـرژي معنوي جمعي 
فراوانـي کـه در دل خـودش دارد، ماهـي خـاص معنویات و 
بحـث و فعالیت در ایـن زمینه ها تلقي مي شـود. اما اهمیت 
ایـن مـاه وقتي بـراي ما پررنگ تر خواهد شـد کـه گوش ها 
و چشـم هایمان را بـه صحبت هـاي بـزرگان بسـپاریم؛ که 
گفته اند غـذاي جسـم، از راه دهـان منتقل مي شـود و غذاي 
جـان، از راه گـوش؛ یعني که نصیحـت و توصیه پذیري، چنین 
اهمیتـي پیدا مي کند. وقتي انسـان صاحب نفسـي، شـروع 
مي کند به نصیحت کـردن ما، انگار که جـان آدم زنگارهایش را 
کم کـم پاك مي کنـد و شـفافیت آرام آرامي پیـدا مي کند. به 
همین نسـبت اسـت که هـر سـال در آسـتانه ماه مبـارك، 
سـخنراني ها و توصیه هـاي مختلفـي انجـام مي شـود تـا 
غـذاي جان هـاي مـردم نیـز تأمین شـود؛ تـا با انگیـزه و 
اهمیت بیشـتري، راهي ایـن ماه نوراني بشـوند. در این زمینه، 
رهبر معظـم انقالب نیز هر سـاله، سـخنراني ها و پیام هایي را 
تقدیم جامعه مي کنند تا بـه نوعي، غذاي روحانـي نیازمندان 
این مسیر معنوي باشـد. حال که در آسـتانه این ماه عزیز قرار 
گرفته ایـم، براي پرروار سـاختن جان هایمان، بـه بخش هایي از 
این گفته ها و توصیه هـا و بیانات گوش مي سـپاریم؛ گوش جان.

طهارت قلبي روزه دار
اين ماه، ماه ضیافت الهی اســت. پذيرايی خداوند از 
بندگان خود در اين ماه - كه يــک پذيرايی معنوی 
است - عبارت است از گشودن درهای رحمت و مغفرت 
و مضاعف كردن اجر و ثواب اعمال خیری كه بندگان 
در اين مــاه انجام می دهنــد. روزه ی ماه رمضان هم 
يكی از مواد همین ضیافت عظیم الهی است، كه مايه  
تصفیه  روح انســان و ايجاد زمینــه ی طهارت قلبی 
روزه دار است. امام سجاد )علیه الّسالم( در خطبه يی 
فرمود: »شهر الّطهور و شهر التمحیص«؛ رمضان، ماه 
پاك شــدن و طهارت قلب و ماه مغفرت است؛ چون 
خدای متعال استغفار را در اين ماه بیش از ديگر ايام 
سال مورد لطف و عنايت خود قرار می دهد. لذا در يک 
روايت وارد شده است كه »فمن لم يغفر له فی رمضان 
ففی اّی شهر يغفر له«؛ اگر كسی در ماه رمضان - كه 
درهای رحمت و مغفرت الهی به روی انسان ها گشوده 
اســت - نتواند به مغفرت و رحمت الهی دست پیدا 
كند، پس ِكی چنین توفیقی نصیب او خواهد شــد؟

توصیه هاي رهبر معظم انقالب به روزه داران

خـودمان را از 
آلودگـی ها مصـفا کـنیم
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باید تالش مسلمان در این ماه این باشد که حداکثر بهره را از این ضيافت الهی بگيرد و دست پيدا کند 
به رحمت و مغفرت الهی، که من تأکيد کنم بر روی استغفار؛ استغفار از گناهان، استغفار از خطاها، استغفار از لغزش ها؛ 

چه گناهان کوچک، چه گناهان بزرگ. این خيلی مهم است که در این ماه، ما خودمان را، دلمان را از زنگارها پاک کنيم؛ 
خودمان را از آلودگی ها مصفا کنيم، شست وشو بدهيم؛ و این با استغفار امکان پذیر است. 

اجتناب از گناهان
اميرالمؤمنين )عليه الّصالةوالّسالم( سؤال می كند از پيغمبر كه در اين ماه رمضان كدام عمل بافضيلت تر 
«. اجتناب از گناهان و از محارم الهی، بر كارهای اثباتی و  است. در جواب می فرمايند: »الورع عن محارم اهللَّ
ايجابی مقدم است؛ جلوگيری از آلودگی و زنگار روح و دل است. اين افراد از گناه هم اجتناب می كنند. پس 
هم روزه داری است، هم تالوت است، هم دعا و ذكر است، هم دوری از گناهان است. اين مجموعه، انسان 
را از لحاظ اخالق و رفتار هم به آن چيزی كه مورد نظر اسالم است، نزديک می كند. وقتی اين مجموعه 
كار انجام گرفت، دل انسان از كينه ها خالی می شود؛ روح ايثار و فداكاری در انسان زنده می شود؛ كمک به 
محرومان و مستمندان برای انسان آسان می شود؛ گذشت به نفع ديگران و به زيان خود در امور مادی برای 
انسان روان می شود. لذا می بينيد در ماه رمضان جرم و جنايت كم می شود، كار خير زياد می شود، محبت 

بين افراد جامعه بيش از اوقات ديگر می شود؛ كه اينها به بركت همين ضيافت الهی است.

حداكثر استفاده را ببريد
بايد تالش مسلمان در اين ماه اين باشــد كه حداكثر بهره را از اين ضيافت الهی بگيرد و دست پيدا كند 
به رحمت و مغفرت الهی، كه من تأكيد كنم بر روی اســتغفار؛ اســتغفار از گناهان، استغفار از خطاها، 
اســتغفار از لغزش ها؛ چه گناهان كوچک، چه گناهان بزرگ. اين خيلی مهم اســت كه در اين ماه، ما 
خودمان را، دلمان را از زنگارها پاك كنيــم؛ خودمان را از آلودگی ها مصفا كنيم، شست وشــو بدهيم؛ 
و اين با اســتغفار امكان پذير اســت. لذا در روايات متعددی دارد كه بهترين دعاها يــا در رأس دعاها، 
استغفار اســت؛ طلب مغفرت از پروردگار. برای همه هم استغفار هســت. پيغمبر اكرم هم - آن انسان 
واال - اســتغفار می كرد. حاال استغفار امثال ما از نوعی از گناهان اســت؛ اين گناهان متعارف و معمولی 
و گرايش های حيوانی در وجود ما و همين گناهاِن به تعبيــری می گوئيم گناهان چارواداری؛ گناه های 
آشكار و واضح. بعضی ها استغفارشان از چنين گناهانی نيست؛ از ترك اولی  است. بعضی ترك اولی  هم 
نمی كنند؛ اما استغفار می كنند، كه اين اســتغفار از قصور ذاتی و طبيعی انسان ممكن در قبال عظمت 
ذات مقدس پروردگار اســت؛ اســتغفار از عدم معرفت كامل، كه اين مال اولياء و مال بزرگان اســت.

پايه های اصلی تكامل انسان
هــدف از روزه ی ماه رمضان، بنا بــر تصريح آيه ی قرآن، عبارت اســت از تقوا و افزايــش اين ذخيره ی 
معنــوی در وجود انســان. می فرمايد: »كتب عليكــم الّصيام كما كتــب علی الّذين مــن قبلكم«. ما 
می دانيم كــه نماز و زكات، مخصوص امت اســالم نبوده اســت؛ بلكــه پيامبران قبل از رســول اكرم 
م( در صدر احكام خود، نمــاز و زكات را داشــته اند. »و اوصانی بالّصلوة و  اسالم)صلّی اهللَّ عليه واله وســلّ
الّزكوة ما دمت حّيا« از قول حضرت عيسی)عليه الســالم( اســت كه به مخاطبان خود می فرمايد: خدا 
من را به نمــاز و زكات وصيت كرده اســت. از آيات ديگر قرآن هم اين معنا اســتفاده می شــود. آيه ی 
اولی كه تالوت كــردم، می فرمايد: روزه هم مثل نماز و زكات، در شــمار احكامی اســت كه مخصوص 
امت اسالم نيســت؛ بلكه امم ســابق و پيامبران گذشــته هم مأمور به روزه بوده اند. اين، نشان دهنده  
اين حقيقت اســت كه در بنای زندگی معنوی انســانها در هر زمان، همچنان كه نماز الزم است و اين 
نماز، رابطه ی معنوی ميان انســان و خداســت، و همچنان كه زكات الزم اســت و اين نكات، تزكيه ی 
مالی انســان می باشــد، روزه هم واجب و ضروری اســت و اين يكی از پايه های اصلی تكامل انسان و 
تعالی معنوی اوســت؛ وااّل در طول زمان و با تغيير اديان مختلف، اين خط، ثابت و مســتمر نمی ماند.

معنويت امام خمینی رحمت اهلل 
علیه در ماه رمضان به روايت 

مقام معظم رهبري
اين حاالتی كه شما در كسانی مثل امام 
رضوان اهلَلّ علیه در ســنین بین هشتاد 
و نود ســالگی می بینید، ادامه  حاالت 
جوانی ايشان است. چون امام، تقريباً 79 
ساله بودند كه به ايران آمدند و جمهوری 
اسالمی شروع شد؛ يعنی امام از نزديک 
هشتاد ســالگی اين مســؤولیت های 
سنگین را شــروع كرده اند! وقتی كه 
همه  انسان ها در اين سنین، بازنشسته 
می شــوند و اهل افتادن در يک گوشه و 
در بستر و بی رغبتی و بی نشاطی نسبت 
به همه  كارها؛ امام در آن سن، بزرگترين 
كارهای عالم را شروع كردند. اداره  يک 
كشور، بلكه ايجاد يک نظام و قدم به قدم 
پیش بردن اين نظام! اين از جهت مشاغل 

و مسؤولیت های مهم.
امام رضوان اهلَلّ علیــه، از جهت معنوی 
هم همین طور بودنــد. بنده اين را مكرر 
گفتــه ام. معموال امام در مــاه رمضان، 
ديدار نداشــتند. البته ما گاهی بین ماه 
رمضان می رفتیم و با ايشــان مالقات 
می كرديم - افطاری، يا به دلیل ديگری 
پهلوی ايشــان بوديم؛ يک بار يا دو بار 
- اما غالبًا مردم ايشــان را نمی ديدند؛ 
ما هم كمتر از معمــول می ديدم. بعد از 
ماه رمضان كه انسان ايشان را می ديد، 
در يک ديــدار و مالقاتی كــه با مردم 
حرف می زدند، آدم به طور محســوس 
می فهمید كه ايشــان در اين يک ماه، 
نورانیتر شده اند آدم، اين را حس می كرد. 
پیرمرد هشتاد و چند ساله - نزديک نود 
ســاله - اين يک ماهه حركت می كرد و 
پیش می رفت! همیشه در حال حركت 
بودند؛ اّما ماه رمضان، بیشتر و جّديتر! 
چون میدان، میدان مناســبتری است.

نگاهی به

ماه رمضـان
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كساني كه بدون عذر يا با
عذر شرعي روزه نمي گیرند چه وظیفه اي دارند؟

روزه مـاه مبـارك رمضان یکي از واجبات دیني ماسـت کـه بر همگان واجب شـده احکام مربوط 
بـه این واجب شـرعي را هـم یاد بگیرند. بخشـي از احـکام روزه مربوط به موضوع کفـاره، کفاره 
جمـع، کفاره تأخیر و فدیه اسـت که شـاید خیلي ها با احکام مربوط به آن آشناسـیي نداشـته باشـند. در 
ایـن دو صفحـه سـعي شـده اسـت کـه ایـن احـکام در یـک دسـته بندي مشـخص بیـان شـود.

جريـمه نگرفتـن روزه

ميـزان كـفاره 

 از آن جايی كه در اين دوران برده ای وجود ندارد 
كه بتوان آزاد كرد مكلف بايد يكی از آن دو كار ديگر را انجام دهد.

كسی كه می خواهد 2 ماه كفاره  روزه  ماه رمضان را بگیرد بايد يک ماه تمام و حداقل يک روز 
از ماه دوم را پی در پی بگیرد و اگر بقیه  ماه دوم پی در پی نباشد اشكال ندارد.

 غذا دادن به 60 فقیر را می توان به 2 صورت انجام داد؛ 1-اين كه با غذای آماده آنان را سیر 
كند. 2-اين كه به هر نفر به اندازه  750 گرم )يک مد( گندم يا آرد يا نان يا برنج يا امثال 
آن بدهد. )معموال همراه با میزان فطريه، مبلغ كفاره يک روز هم توسط مراجع 

تقلید هر سال در پايان ماه رمضان اعالم مي شود.(

3
شصت فقیر را غذا دادن

2
دو ماه )شصت روز( روزه گرفتن

1
 آزاد كردن يک برده

  كفـاره  باطل كردن عمـدی روزه  ماه مبارك رمضان در شرع اسالم يكی از اين 3 چیز است؛ 

شـماره 34121
ارديبهشت  1396



35
35 شـماره 121

ارديبهشت  1396

ممکن است یک نفر عالوه بر قضاي روزه، کفاره هم بر او واجب شده باشد. اما این فرد نه توانایي 60 روز روزه 
گرفتن را دارد و نه پولي که بخواهد به فقرا بدهد، خب حاال چه وظيفه اي در مورد کفاره برعهده اوست؟

باید به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط واجب آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه 
قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافی است که استغفار کند یعنی با دل و زبان بگوید: »اَْستَْغِفُراهللَ«. 

فلردي از احلكام باطل كننده هلاي روزه اطلاع نلدارد. مثلا 
نمي دانلد كله فلرو بلردن تملام سلر در آب باعلث باطلل 
شلدن روزه مي شلود و ايلن كار را انجلام مي دهد و بعلدا مي فهمد 
كله ايلن كار جلزو باطل كننده هلا بوده اسلت. خب اين فلرد عاوه 

بر قضا كردن روزه اش، بايد كفاره هم بدهد؟

روزه اش باطلل اسلت و بايلد آن را قضلا كنلد، ولی كفاره بلر او واجب 
نیسلت. اگر به جهتلی باطل كلردن روزه بلرای او جايز يا واجب شلود، 
ماننلد اين كله او را مجبور كنند كاری كله روزه را باطلل می كند انجام 
دهلد، يا برای نجات جان غريق خود را در آب بینلدازد، در اين صورت، 
كفلاره بلر او واجب نیسلت، وللی بايلد قضلای آن روز را به جلا آورد.

كسلي بله گفتله يك نفلر قبلل از اذان افطلار مي كنلد، در 
حاللي كله نبايد به گفتله او اعتملاد مي كلرده. چنین فردي 

چه وظیفه اي برعهده دارد؟

قضا و كفاره بر او واجب می شود.

حكم كلي:     هرگاه در ماه رمضان كارهايی كه روزه را باطل می كند را از روی عمد و اختیار و بدون 
عذر شرعی انجام دهد، عالوه بر اين كه روزه  او باطل می شود و قضا دارد، كفاره نیز بر او واجب 
است اعم از اين كه هنگام انجام كار باطل كننده روزه، مي دانسته كه بايد كفاره بدهد يا نه. 

اگلر فردی بله خاطر علذری احتملال دهد كله روزه ی ملاه مبارک 
رمضلان بر او واجب نیسلت و به همین دلیل روزه نگیلرد ولی بعدا معلوم 
شلود كله روزه بلر او واجلب بوده، علاوه بر قضا، كفلاره هم بلر او واجب 
اسلت.)صرف احتمال عدم وجلوب روزه ی ماه مبلارک رمضان برای افطار 
كافی نیسلت(. بلی اگر افطلار به علت ترس از ضرر باشلد و ترس هم منشلأ 
عقايلی داشلته باشلد كفلاره نلداره، وللی قضلا بلر او واجلب اسلت. ؟

اگلر به سلبب  بی اطاعلی از حكلم شلرعی، كاری را انجلام دهد كه 
روزه را باطلل ملی كنلد، مثلل اين كه نمی دانسلت سلر زيلر آب كردن  
روزه را باطل می كند و سلر زير آب كرد، روزه اش باطل اسلت و بايد  آن 

را قضا كند، ولی كفاره بر او واجب نیست.

احكام كفاره

در  مثلا  شلهوت برانگیزي  صحنله  بله  روزه دار  شلخص 
شلبكه هاي اجتماعي يا ماهلواره نگاه مي كند و جنب مي شلود. 
آيلا چنین فردي مصداق كسلي اسلت كله روزه اش را با عمللي حرام 

باطل كرده است يا اينكه مصداق چنین چیزي نیست؟

اگلر نگاه كلردن او بله قصلد انزال بلوده و يا می دانسلته كله اگر به 
آن تصاويلر يلا فیلك نگاه كنلد، جنب می شلود و يا علادت او بر اين 
بلوده اسلت و در عیلن حلال عمداً نلگاه كلرده و جنب شلده، حكم 
جنابلت عملدی را دارد يعنی هلم قضاء بر عهلده او اسلت و هم بنا 

بلر احتیاط كفلاره جمع.

حكم كلي:     اگر كســی با آمیزش جنســی حرام يا استمنا يا خوردن و نوشیدن 
حــرام، روزه خود را در ماه رمضان بشــكند، بنا بر احتیاط هر ســه كفاره )آزاد 
كــردن برده، شــصت روز روزه، غذا دادن به شــصت فقیر( با هــم بر او واجب 
می شــود. و اگر هر 3 برايش ممكن نباشــد هر يک را كه ممكن اســت بايد ادا 
كنــد. اگرچه واجب نبودن اين احتیاط بعید نیســت. )نظر رهبر معظم انقالب در 
زمینه باطل كردن روزه با كاري حرام، احتیاط مســتحب دادن كفاره جمع است(

احكام كفاره جمع

 حكم كلي:       فديه هم شبیه كفاره تأخیر است، اما به گروه هاي خاصي تعلق مي گیرد. 
مقدار فديه همان مقدار كفاره  تأخیر است، يعنی يک مد طعام كه بايستی به فقیر داده 
شود. 5 گروه از افراد هم بايد فديه بدهند كه عبارتند از: 1-مرد و زن پیر كه روزه گرفتن 
برای آنها مشقت دارد. 2-كسی كه  مبتال  به  بیماری  استسقاست يعنی زياد تشنه می شود 
و روزه برای او مشقت دارد. 3-زن باردار كه وضع حمل او نزديک است و روزه برای حملش 
ضرر دارد. 4-زن شیرده كه شیر او كم است و روزه برای بچه اي كه شیر می دهد ضرر دارد. 
5-فرد بیمار كه روزه برای او ضرر دارد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا كند.

احكام فديه

اين افراد بايد روزه خود را افطار كنند و گروه های 3 و 4 بعالوه فديه، قضای روزه هم بر آنها 
واجب است.  سه گروه ديگر قضای روزه از آنها ساقط است و فقط فديه به عهده آنها است.

 اگلر كسلي به واسلطه علذري روزه نگیلرد و اين علذر مثا 
مسلافرت تا رمضان سلال بعد طول بكشلید، باز هم بعدا بايد 
كفلاره تأخیر را بدهد يا اينكله در اين زمینه وظیفه اي برعهلده ندارد؟

قضلای روزه هايلی كله از او فوت شلده كافی اسلت و واجب نیسلت 
كفلاره بدهد، هر چند احتیاط مسلتحب اين اسلت كه هلم قضا كند و 

هم كفاره تأخیلر بدهد. 

 كسلي بدون علذر گرفتلن قضلاي روزه ماه رمضلان را تا 
چنلد سلال به تأخیلر انداختله، آيا بايلد براي هر سلال يك 

كفاره تأخیر بدهد؟ 

كفلاره  تأخیر قضلای روزه  ملاه رمضان- هلر چند به مدت چند سلال 
هم به تأخیر افتاده باشلد- يك بار واجب اسلت و با گذشلت سلال ها 

تعلداد آن افزايش نمي يابد. 

حكم كلي:  كسي كه قضاي روزه ماه رمضان برعهده دارد، موظف است تا قبل از ماه 
رمضان ســال آينده، اين قضاي روزه را بگیرد. خب حاال كسی كه روزه  ماه رمضان 
را به واسطه  عذری نگیرد و تا رمضان آينده هم به خاطر سهل انگاری و بدون عذر 
قضای آن را به جا نیاورد بايد بعًد روزه را قضا كند و برای هر روز كفاره  تأخیر بدهد.

احكام كفاره تأخيـر

*كفاره  تأخیر عبارت اســت از يک مد طعام كه بايستی به فقیر داده شود. 
)يک مد طعام همان  750 گرم گندم يا آرد يا نان يا برنج يا امثال آن اســت.(

نگاهی به 
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يكي از مهم ترين سنت هاي
 مذهبي ها در ماه مبارك رمضان، ختم قرآن است

قـرآن خوانـی در بهـار
قدیم هـا در محله هـا مي شـد خانه هاي را پیـدا کرد کـه در ماه رمضان جلسـه هاي 
روخوانـي قرآن به شـکل روزانه برگزار مي شـد. شـاید این جلسـه ها در سـال هاي 
اخیـر کم رنگ تـر شـده باشـد، امـا سـنت جزءخوانـي قـرآن در ماه رمضـان همچنـان میان 
مذهبي هـا بـه قوت خود باقي اسـت. بسـیاري از مسـاجد هم یـک بار یا حتـي دو بـار در روز 
ایـن برنامـه را بـراي اهالـي محله ها برپـا مي کنند. اگر شـما هـم قصد داریـد که ایـن برنامه 
معنـوي و پربرکت را داشـته باشـید توصیه هـاي ما در این دو صفحه حسـابي به کارتـان مي آید.

قرآن عثمان طه را انتخاب كنيد
قرآن هاي فعلي توسـط خطاط هاي مختلفي نوشـته 
شـده كه برخي ها خارجـي و برخي داخلي هسـتند. 
خب، شـما مختاريد كه بـراي تالوت روزانـه قرآن در 
مـاه  رمضان، هـر قرآني كـه دلتان خواسـت انتخاب 
كنیـد، امـا پیشـنهاد ما ايـن اسـت كه سـراغ يک 
خـط اسـتاندارد برويـد. چـرا؟ چـون اگـر بخواهید 
در مجالـس قرآن خوانـي به شـكل گروهي شـركت 
كنیـد، يـا بـا همراهـي فايل هـاي صوتـي قاريـان، 
قرائـت كنیـد قرآن شـما بايـد اسـتاندارد باشـد تا 
هماهنگ تـر بتوانیـد ختـم قـرآن را انجـام دهیـد. 
خـب حاال خـط اسـتاندارد، كـدام خط قرآن اسـت؟ 
كارشناسـان قرائت، قرآن با رسـم الخـط عثمان طه 
را پیشـنهاد كرده انـد. ايـن قـرآن كه توسـط خطاط 
سـوری نگاشـته شـده اسـت، به علت خصوصیاتی 
كـه دارد در میـان مسـلمان شـهرت زيـادی پیـدا 
كـرد، بـه گونـه ای كـه االن در تمامـی كشـورهای 
اسـالمی ايـن قـرآن بـه عنـوان قـرآن اسـتاندارد 
شـناخته شـده اسـت و در مسـابقات حفظ و قرائت 
قـرآن از ايـن قرآن اسـتفاده می شـود. فقـط يادتان 
باشـد كـه ايـن قـرآن بايـد 15 خطـی باشـد، چون 
ايـن مصحـف بـا تعـداد سـطور 15،14،12و 18خطی 
چـاپ شـده  كـه اسـتاندارد آن 15 خطـی اسـت. 
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هر چيزي بهاري دارد و بهار قرآن، رمضان است. در بهار قرآن، شایسته نيست که ما به عنوان یک مسلمان
قرآن نخوانيم و در آن تدبر و تفکر نکنيم. ميزان این قرآن خواني هم مي تواند حتي به اندازه یک آیه قرآن باشد. حتما این 

روایت معروف حضرت رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم را شنيده اید که فرموده اند؛ کسی که در ماه مبارک رمضان
 یک آیه قرآن بخواند پاداش او همانند کسی است که قرآن را در ماه های دیگر ختم کرده است.

براي ختم قرآن به كجا برويم؟
امكان نــدارد در محله اي زندگي كنيد كــه هيچ يک از مســاجدش، برنامــه قرآن خواني و ختم 
دسته جمعي قرآن نداشــته باشد. حتي برخي مســاجد هســتند كه در 2 نوبت يا 3 نوبت، برنامه 
جزءخواني دارند. پس بهترين گزينه براي حضور در برنامه ختم قرآن، همين مساجد محله تان است. 
البته گزينه هاي ديگري هم وجود دارد؛ آستان متبرك امامزادگان، حسينيه ها و دار القرآن ها، جاهاي 
ديگري هست كه مي توانيد براي ختم قرآن روي آنها حساب كنيد. فقط همين امروز بايد از ساعت 
برگزاري برنامه آنها مطلع شويد و خودتان را به جمع برسانيد. يک كار خوب ديگري كه در اين سال ها 
رونق گرفته، برپايي مجالس خانگي ختم قرآن است. اين مجالس خانگي، مخصوصا در محله هايي 
كه هنوز هويت محلي خود را از دست نداده اند به راحتي پيدا مي شود. خب خود شما هم مي توانيد 
باني برگزاري اين مجالس در خانه تان باشيد و ثوابي بزرگ را كسب كنيد. پيامبر اكرم صلي اهلل عليه 
و آله و سلم مي فرمايد: خانه ای كه در آن قرآن خوانده شود فرشتگان وارد آن می شوند و شيطان ها 
از آن دور می شوند و اهل آن در آســايش قرار می گيرند و به خير و بركت آن خانه افزوده می شود.

قرآن خواني چه شرايطي دارد؟
قرآن كتاب خداست، كتاب مقدس ما مسلمان ها، كتاب زندگي مان و خيلي صفات برگزيده ديگر كه 
نشان از اهميت آن دارد. خب مسلم است كه وقتي مي خواهيم سراغ آن برويم بايد نكاتي را رعايت 
كنيم. پايين ترين مرتبه آن همين احترام ظاهري قرآن است. يعني مثال محل نگهداريش را در منزل، 
بهترين مكان قرار دهيم تا حدی كه حتی موقع استراحتمان كوچكترين بی احترامی به آن نشود، يا 
اينكه موقع قرائت ديگران به احترام قرآن سكوت كنيم و به قرائت گوش دهيم. يا اينكه بدون وضو 
سراغ قرآن خواني نرويم حتي اگر قصد مس كردن كلمات آن را هم نداشته باشيم. يكي از كارهايي 
كه براي مهيا شدن قرآن خواني سفارش شده مسواك زدن است. استعاذه كردن هم بسيار سفارش 
شده؛ يعنی قبل از شروع قرائت استعاذه كنيم و بگوييم »اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم« چراكه اين 
دستور قرآنی است كه می فرمايد »فاذا قرأت القران فاســتعذ باهلل من الشيطان الرجيم« يعنی هر 
وقت قرآن خواندی، پناه ببر به خدا از دست شيطان رجيم. بهترين شيوه اي هم كه براي قرائت قرآن 
سفارش كرده اند ترتيل  خواني است، چون همزمان امكان تدبر در آيات قرآن را هم فراهم مي كند.   

خـب بـه طـور معمـول، يـک مـاه 
30 روز اسـت. البتـه امسـال احتمال 
اينكـه ماه رمضـان 29 روز باشـد زياد 
اسـت. خب بهترين تقسیم بندي كه 
بسـیار هم رايج محسـوب مي شـود 
خواندن يـک جزء قـرآن در هـر روز 
اسـت. ايـن يک جـزء با همـان خط 
عثمان طه كه در هر صفحه 15 سـطر 
دارد حـدود 20 صفحه مي شـود. حاال 
وقتش اسـت كه برنامه ريـزي كنید، 
يعني وقتـي از روز يا شـب ماه مبارك 
را بـه قرآن خوانـي اختصـاص دهید. 
اگـر قـرآن را خیلـي روان مي خوانید 
بايـد بتوانیـد در حدود يک سـاعت، 
يک جـزء را بخوانیـد. زمـان خواندن 
يک جزء توسـط قاريـان در فايل  هاي 
صوتـي هـم چیـزي حـدود همین 
يک سـاعت اسـت. يعني اگر خیلي 
هـم روان خـوان نیسـتید مي توانید 
بـا اسـتفاده از فايل هـاي صوتـي يـا 
همراهـي بـا برنامه هـاي جزءخواني 
تلويزيـون و راديـو، بـراي همان يک 
سـاعت برنامه ريزي كنیـد. اينكه چه 
زماني بهتر اسـت، بسـتگي به برنامه 
كاري و زندگـي خودتـان دارد، اما خب 
زمان هايـي هـم هسـتند كـه ثواب 
قـرآن خواندن در آن بیشـتر اسـت. 
مثال بین الطلوعیـن زماني اسـت كه 
بر اسـاس روايت هاي مختلـف، ثواب 
هـر كار خـوب در آن 2 برابـر اسـت.

چـقدر در روز
 قـرآن بخـوانیم؟
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همه به قرآن عشــق می ورزنــد و احترام 
می كننــد؛ اما عــده  كمی همــواره آن را 
تالوت و عده  كمتــری در آن تدبر می كنند. 
برای رفع ايــن نقیصه كــه كاری ممكن 
و روان اســت، در گام اول بايــد جوانان 
و نوجوانــان را بــا متن و ترجمــه  قرآن 
آشــنا كرد و از شــربت گوارا و حیاتبخش 
قرآن، به ذايقــه  آنان چیزی چشــانید. 

ترتیبی بدهید كه بشود بچه ها را از كوچكی 
در دبســتان وادار به حفظ قــرآن كنند - 
البتــه مجبورشــان نكنند - جايــزه قرار 
بدهند و مثال بگويند هر بچــه ای كه در دوره  
دبســتان، اين قدر از قرآن را حفظ بكند، اين 
مقدار امتیاز خواهد گرفت؛ يا اگر كســی در 
دبیرســتان، اين مقدار قرآن را حفظ كند، به 
قدر اين واحدها يا اين درس ها، نمره يا امتیاز 
مادی می دهیم. من عقیده ام اين اســت كه 
حفظ قرآن بايد از بچگی شروع بشود، يعنی 
حدوداً از دوازده سالگی، ســیزده سالگی.

آيه ای را كــه تالوت می كنید، بدرســتی 
معنايش را درك كنیــد. همین معنايی كه 
يک عربــی دان می تواند بفهمــد، همین 
معنای ظاهری را درســت درك كنید. اين 
كه درك شــد، آن وقت در تالوت، فرصت 
و قدرت تدبر به انســان دســت می دهد. 
يعنی انســان می تواند آن وقت تدبر كند.

متأســفانه اكثر مردم ما از الفاظ آيات كريمه  
قرآن، مســتقیم كمتر اســتفاده می كنند؛ 
يعنی اكثر عربــی نمی داننــد. خب يكی 
از محرومیت های ماســت. لــذا در قوانین 
كشــور فراگیری زبان عربی كه زبان قرآن 
اســت، يكی از چیزهای الزم فرض شــده 
كه اين به خاطر همین اســت. اگــر ما واقعًا 
بخواهیم معانی قــرآن را بفهمیــم، مردم 
معمولی كه عربی هــم نخواندند، می توانند 
مراجعه  به تفاســیر و بــه ترجمه ها بكنند.

ما بايد رابطه مــان را با قــرآن روزبه روز 
مســتحكم تر كنیــم. در خانه هــا قرآن 

این روزها و شب هاي ماه رمضان مي توانيد سري هم به خود فرهنگسراي قرآن در خيابان قزوین بزنيد. هر سال در شب ميالد 
امام حسن مجتبی عليه السالم در سالن همایش های فرهنگسرا از پيشکسوتان در 6 رشته قرانی تجليل به عمل می آید که 

شهروندان برای آشنایی و ارتباط بيشتر با این اساتيد می توانند در این مراسم حضور یابند. ضمن اینکه کالس های آموزشی 
هم به قوت خود برگزار می شوند. شماره تماس این فرهنگسرا براي اطالع از برنامه ها آن 3 -55775141 است.

بخشي از بیانات رهبر معظم انقالب درباره انس با قرآن

تدبـر در آيـات قـرآن 
فـراموش نشـود

رهبـر معظم انقـالب بارها در دیـدار با قاریان و حفاظ کشـور و همچنیـن در محافل انس با 
قـرآن که در حسـینیه امام خمیني رحمـت اهلل علیه برگزار شـده، توصیه هایي بـراي انس 
بیشـتر بـا قـرآن داشـته اند. اینجا بـه چنـد مـورد از ایـن توصیه هاي کاربردي اشـاره شـده اسـت.

شـماره 38121
ارديبهشت  1396
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خاطره هـاي زيـادي دربـاره حضور پررنـگ قـرآن در زندگي حضرت امـام رحمت اهلل علیه بیان شـده 
اسـت كه نشـان از انس بسیار زياد ايشـان به اين كتاب آسماني دارد. ايشـان هم مانند بسیاري از علما 
و بـزرگان مـا با آغاز ماه مبارك رمضان، سـبک زندگي شـان تغییـر مي كرد و اوقـات زيـادي را با قرآن 
سـپري مي كردنـد. يـک بـار در زمانی كه امـام در نجف بـود، از ناحیه چشـم دچار ناراحتی شـده بود. 
هنگامی كه پزشـک چشـم، ايشـان را معاينه كرد، توصیه كرد كه چند روزی قرآن نخوانند و استراحت 
كننـد. امام لبخنـد زدند و فرمودند: »دكتر! من چشـمم را بـرای خواندن قرآن می خواهـم! چه فايده ای 
دارد اگر چشـم داشـته باشـم و قرآن نخوانم؟ شـما كاری بكنید كه مـن بتوانم قرآن بخوانم.« ايشـان 
احترام بسـیار زيادي هم به قرآن مي گذاشـتند و همیشـه مراقـب بودند كه قرآن روي زمین گذاشـته 
نشـود. گاهـي كه نزديكان ايشـان قـرآن را روی زمین می گذاشـتند، امـام كه مراقـب بودند بالفاصله 
مي فرمودنـد: »قرآن را روی زمین نگذاريد!« و بالفاصله دستشـان را جلـو مي آوردند، آن را مي گرفتند و 
روی میـز مي گذاشـتند. امـام در روز چند نوبت قـرآن می خواندند؛ بعد از نماز صبح، قبـل از نماز ظهر و 
عصـر، قبـل از نماز مغرب و عشـاء و يا در هر فرصت ديگر به اين عمل مسـتحب پايبند بـود. نزديكان 
ايشـان بارهـا در طـول روز كه خدمت ايشـان می رسـیدند، امام را مشـغول خواندن قـرآن می ديدند.

من چشمانم را براي قرآن خواندن مي خواهم

بخوانید. حتی در هنگام بی كاری، چنانچه 
مختصر فراغتی پیــدا می كنید، خودتان 
را به قــرآن وصل كنید. هــر روز مقداری 
قــرآن بخوانیــد و آن را فرابگیريــد. 

در آن دوران طاغوت، من در مشهد جلسات 
تفسیر و درس قرآن داشــتم؛ به جوانانی 
كه می آمدنــد، می گفتم كه هــر كدام از 
شماها يک نســخه  قرآن در جیب بغلتان 
داشته باشــید؛ اگر در جايی منتظر كاری 
می ايســتید و فراغتی پیدا می كنید - يک 
دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه، نیم ســاعت 
- قرآن را باز كنید و به تالوت آن مشــغول 
شــويد، تا با اين كتاب انس پیــدا كنید.

قرآن را بايستی از خودمان جدا نكنیم. دائم 
بايد با قــرآن مرتبط و مأنوس باشــیم. حاال 
در روايات دارد كه هــر روز الاقل پنجاه آيه  
قرآن بخوانید. اين، يكی از معیارهاست. اگر 
نتوانستید، روزی ده آيه  قرآن بخوانید؛ نگوئید 
سوره  حمد را می خوانم و اين چند آيه  سوره ی 
حمد با چند آيه  سوره  قل هواهللَّ - يک ركعت 
می شــود همان ده آيه ای كه فالنی می گويد. 
نه، غیر از آن قرآنی كــه در نماز می خوانید، 
قرآن را باز كنید، بنشینید، با حضور قلب، ده 
آيه، بیست آيه، پنجاه آيه، صد آيه بخوانید.  

با حالت روزه داری يا حالت نورانیت ناشــی از 
روزه داری، در شــب ها و نیمه شب ها تالوت 
قرآن، انس با قرآن، مخاطب خدا قرار گرفتن، 
لذت ديگری و معنای ديگری دارد. چیزی كه 
انسان در چنین تالوتی از قرآن فرا می گیرد، در 
حال متعارف و معمول نمی تواند به چنین تالوتی 
دسترسی پیدا كند؛ آنها از اين هم بهره می برند. 

اگر بخواهیــم همــه قــرآن را بیاموزند، 
عده ای بايد در اوج قــرار گیرند - مثل همه 
چیز ديگــر - همین طور كه اگــر بخواهید 
ورزش، همگانی شــود، بايســتی عده ای 
قهرمان را جلِو چشــم مردم نگهداريد. اگر 
بخواهید قرآن در خانه هــا، بین بچه ها، بین 
بزرگ ها، بین زن ها و مردهــا رواج پیدا كند، 
بايســتی قهرمانان قرآنی را احترام كنید.

ترجمه قرآن را بخوانید و تفكر كنید
قرار است شما در اين يک ماه بيشــتر با قرآن مأنوس شــويد. خب علما و بزرگان هم براي انس با قرآن، 
تعاريفي بيان كرده اند و آن را داراي درجاتي دانســته اند. مثال همين كه شــما به آيــات قرآن، نگاه هم 
بكنيد، درجه اي از انس با قرآن اســت و براي آن فوايد جســمي و معنوي زيادي در روايات بيان شــده 
اســت. حتي طبق روايات اســالمي، كســي كه در خانه اش از قرآن نگهداري مي كند هم از پايين ترين 
درجه انس با قرآن و اثرات آن برخوردار اســت. نگهداری قرآن در خانه، نــگاه كردن به آيات قرآن، گوش 
فرا دادن به قرآن خواني ديگــران، تالوت قرآن، تدبّــر و تفّكر در قرآن و در نهايت عمــل به قرآن، همان 
مراتب انس با قرآن اســت كه توسط علما و همچنين در روايات مختلف بيان شــده. مسلما ماه بهار قرآن 
بهترين فرصت اســت كه شــما از مرتبه اي به مرتبه باالتر برويد. مسلما كســي كه زبان عربي نمي داند، 
بهترين كار اين اســت كه ســراغ ترجمه آن برود تا بتواند در آيات قرآن تفكر كند و دســتورات آن را در 
زندگي اش به اجــرا درآورد. ترجمه هاي خوب هم كه كم نيســت؛ ترجمه هاي بهاءالدين خرمشــاهی، 
ابوالفضــل بهرام پــور، طاهره صفــارزاده، عبدالمحمــد آيتی و مهــدی الهی قمشــه ای از آن جمله اند

اگر مایليد تا در ماه رمضان انس بيشتری با قرآن داشته باشيد، حتماً سری به نمایشگاه بين المللی قران 
کریم واقع در مصلي امام خميني رحمت اهلل عليه بزنيد. در این نمایشگاه محافل مختلفي براي انس با 

قرآن خواهيد یافت. فرهنگسرای قرآن هم در این نمایشگاه غرفه دارد و می توانيد از خدماتی که ارائه 
می شود، برای آشنایی بيشتر با مفاهيم کتاب آسمانی سود ببرید.  
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دو قدم مـانده به 

اشـك

درباره مناجات   هاي عربي و فارسي
 و زمان ها و آدابش،  بیشتر بدانیم

مـاه مبارك آمـد. ماه مبارك خیمـه زد و 
برکت بخشـید. ... و حاال ماه مبـارك دارد 
روز به روز مي گذرد. سـختي مي کشیم، مخصوصاً در 
امـا  طوالنـي.  سـاعت هاي  و  داغ  گرمـاي  ایـن 
یادگاري هـاي خوبـي هـم به جـا مي ماند. نظـم این 
ماه، طاقـت آوردن هـاي این مـاه، حال هـاي خوب 
ایـن ماه، مهربان تر شـدن مـردم در این مـاه با هم 
و ... یادگارهـا ایـن مـاه مبارك هسـتند؛ خاصه در 
شـب هایي که بـه شـب هاي قـدر معروف انـد. اما 
حاال کـه در مـاه مبارك هسـتیم چه خوب اسـت 
کـه این یادگاري هـاي خوبش را، که بعـد 30 روز در 
مـا عـادت و نهادینه مي شـود، نگه داریـم. خلوت 
کردن هـا، انـس گرفتن هـا بـا تاریکـي شـب )بـه 
همان گونـه که حضـرت امیـر علیه السـالم عادت 
داشـت( و مناجـات و راز و نیـاز بـا برتریـن قدرت 
هسـتي، جـزو عادت هایـي اسـت کـه رمضـان و 
غیررمضان نـدارد. حاال کـه به آن عـادت کرده ایم 
و مـاه مبارك مي گـذرد، چرا این همـه زحمت را به 
بـاد بدهیم؟ شـب هاي جمعـه، صبح هـاي جمعه، 
ایـام خاص و ... فرصت هاي مناسـبي هسـتند براي 
مناجات خوانـي. رنگ  هـاي معنـوي مناجات هـاي 
معنـوي رمضـان را، بـه روي همـه ماه هـا و روزها و 
هفته هاي سـال بپاشـید. خدا همان خداسـت، دل 
مناجـات.  همـان  مناجـات،  و  اسـت  دل  همـان 
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برترين مناجات هايي كه داريم به زبان عربي است. شايد عده اي بپرسند 
كه حاال چرا به زبان عربي؟ يا اين كه نمي شود ترجمه اش را خواند؟ برترين 
مناجات هاي ديني ما از ائمه اطهار به ما رسیده و طبیعي است كه به زبان 
عربي باشد. كسي كه مي خواهد از غزلیات حافظ نهايت استفاده را ببرد، 
بهتر است زبان فارسي را ياد بگیرد و خودش، مستقیمًا از اين غزل ها 
استفاده كند. فیلم بازها هم مي گويند هرچقدر زيرنويس  ها و دوبله ها 
قوي باشند، هیچ چیز به پاي تماشاي فیلم ها با زبان اصلي و مادر نمي رسد. 
دعاها و نیايش ها و مناجات ها نیز چنین اند. فكــر كنید كه مناجات 
حضرت امیر علیه السالم را، با آن سجعي كه دارد و با آن قدرت كالمي، 
به صورت ترجمه بخوانیم! اين، همان قدر عجیب است كه مناجات هاي 
خواجه عبداهلل انصاري را،  به زبان انگلیســي بخوانیم. پس زياد به اين 
چیزهايش گیر ندهید. ياد گرفتن زبان عربي در سطح درك دعاها هم كار 

زياد سختي نیست؛ با توجه به قرابتي كه با زبان فارسي دارد. 
اگر مي خواهید ســراغ مناجات هاي زبان اصلي برويد، مي توانید روي 
يک جلد مفاتیح الجنان حســاب باز كنید. كتاب  هاي ارتباط با خدا يا 
برگزيده مفاتیح و امثالهم هم بســیار كارگشا و در ضمن سبک است. 
روي دعاهايي كه به صورت تک يا دو، ســه برگ با جلد چاپ مي شوند 
هم مي توانید حساب باز كنید؛ همیشــه همراه تان خواهد بود. دعای 
حضرت مهدی )عج( نقل شده از مرحوم »كفعمی«،  دعاي ندبه، دعای 
مكارم االخالق، دعاي توسل، دعاهاي جوشــن صغیر و كبیر،  دعاي 
كمیل، مناجات حضرت امیر علیه السالم، دعاي يستشیر، دعاي مجیر، 
دعاي صباح و ابوحمزه ثمالي و امثالهم، جزو مناجات هايي هستند كه 
مي توانید روي آن ها و معاني شان، در مفاتیح و امثال آن حساب باز كنید. 

1

دهان پر از عربي است 
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زبان فارسي، زبان شیريني اســت. مهمترين قالب هنري زبان 
فارسي نیز، شعر اســت. البته نثرش هم قوي است، اما به پاي 
شعرش نمي رســد. از همان قديم ها، رســم بوده كه شعرا، در 
ابتداي ديوان ها و شعرها و قصايدشــان، چند بیت يا صفحه اي 
را به مناجات با خدا اختصاص مي دادند. از اين دســت اشعار را 
مي توانید در مثنوي هاي ســعدي و مولوي و ســنايي و نظامي 
گنجوي پیدا كنید. مولوي 262 بیت و عطار نیشــابوري 854 
مناجات دارند. دوبیتي ها و رباعي ها هم قالب هاي مناسبي براي 
مناجات ها هستند. مناجات ها اساسًا در زبان فارسي، به سه قسم 
تبديل مي شوند. گروهي شان، به ستايش خدا مي پردازند. گروهي 
ديگر، حال روحي مناجات كننده و فقر و ذلیلي و دست هاي خالي 
و ... او را نمايان مي ســازند و اين كه باالخره امیدوار است به اين 
درگاه و بخشــش خداوندي. بخش بعدي هم به درخواست هاي 

مناجات كننده از خدا باز مي گردد. 
در حوزه نثر هم كه مناجات  هاي خواجه عبداهلل انصاري، چون 
خورشیدي تابان در اين سرزمین مي درخشد. البته مناجات هاي 
منثور ديگري هم يافت مي شــود؛ در آثار سعدي و ديگران، اما 
به اين پايه از شهرت نرســیده اند. بخش هايي از اين مناجات ها 
را مي خوانیم: »الهی به حرمت آن نــام كه تو خوانی و به حرمت 
آن صفت كه تو چنانی، درياب كه می توانــی/ الهی، عمر خود 
به باد كردم و بر تن خود بیداد كردم؛ گفتــی و فرمان نكردم، 
درماندم و درمان نكــردم/ الهی، اگر تو مرا خواســتی من آن 
خواستم كه تو خواستی/ به لطف، ما را دست گیر و به كرم، پای 
دار، الهی حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار/...« از شاعران 
و نويسندگان معاصر هم، اشخاصي چون سیدمهدي شجاعي و 
سادات اخوي و ... بوده اند كه در اين عرصه، دست به قلم برده اند.

3

الهي به حرمت عشق تو

آدمـي وقتـي كـه مي خواهـد بـه يـک جلسـه سـاده اداري و حرفه اي 
بـرود، كمي به سـر و وضعش مي رسـد، كمي خـودش را مرتـب مي كند، 
كمي مواظب شـوخي ها و گفتارهايش هسـت. هرچقدر جلسـه مهمتر و 
حرفه اي تـر باشـد، اين مراقبت ها بیشـتر مي شـود. حاال فـرض كنید كه 
شـما، يک بنده سـاده ناقابل روي يک كـره خاكي از هـزاران و میلیون ها 
كـره كهكشـان هاي موجـود هسـتي، مي خواهیـد بـا آفريـدگار بزرگ 
همـه ايـن عظمت ها، حـرف بزنید، بـه نظرتان جلسـه مهمي نیسـت؟ 
براي دعا و مناجات، بايد شروطي هم رعايت كنید. درست است كه قرن ها 
پیـش مولوي گفته »هیچ آدابـي و ترتیبي مجوي/ هر چـه مي خواهد دل 
تنگت بگـو«، اما اين براي وقت هايي اسـت كـه آدمي، واقعاً زده به سـیم 
آخـر و ديگر وقت فراهم آوردن هیچ تمهیداتي نیسـت. امـا در وقت هاي 
معمـول كه به سـیم آخـر نزده ايـم، نیاز بـه مقدماتي هـم وجـود دارد. 
اول اين كـه سـعي كنیـد وقت هـاي شـريف را بـراي مناجـات انتخـاب 
كنید. سـحرگاهان، شـب هاي جمعـه، جمعه  ها و مناسـبت هاي مذهبي 
خـاص، از ايـن جمله  انـد. دعـاي پیـش از نماز صبـح و سـحرگاهان كه 
اصـاًل يـک تأثیـر ديگـري دارد. زمان هاي اسـتجابت دعـا را نیـز از ياد 
نبريـد. مثـل زمـان آمدن بـاران، بعـد از نمازهـاي واجـب، میـان اذان و 
اقامـه و امثالهـم. مـورد بعـدي اين كـه وضـو يـا غسـل داشـته و رو به 
قبله باشـید. صـداي  مناجـات خواني تـان، میان آهسـته و بلند باشـد. 
موقـع دعـا كـردن، دلي دعـا كنید، بـه قافیـه و سـجع و اين هـا كاري 
نداشـته باشـید. سـفارش بعـدي اين كـه حالـت خضـوع و خشـوع به 
خودتـان گرفتـه و زاري كنیـد؛ هم چون زاري كسـي كـه مي دانید نجات 
عزيـزش در دسـت بزرگي اسـت و بـه پايش افتـاده و التمـاس مي كند. 

2

آداب بندگي آداب نیايش
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اين مناجات خــوان نیز، از اهالی مســجد 
امین الدوله اســت؛ جايی آرام نشســته در 
پايین تر از چهارراه سیروس. جايی كه هنوز، 
نامی و نشانی از شــیخ محمدحسین زاهد و 
سیدعلی میرهادی دارد. به منبر تكیه می زد 
و مناجات می خواند؛ 32 ســال تمام. باصفا 
بود؛ همراه نفسی گرم. دهه دوم صفر را، كنار 
حاج آقا ربانی، در همین مســجد امین الدوله 
زيارت عاشورا می خواند. روز عرفه نیز دعای 
اين روز را قرائت می كرد. در شــب های ماه 
مبارك نیز ابوحمزه ثمالی، جوشــن كبیر و 
دعای افتتاح را می خواند. در شب های قدر ماه 
مبارك نیز، دعای ابوحمــزه  ثمالی را با معنی  
می خواند؛ يک هفته ای هم طول می كشــید. 
مرگش را هم پیش بینی كرده بود. خواب ديده 
بود كه در حال مناجات خوانی است و بلندگو 
را از مقابلش برداشــته اند. اين يک هفته را 
غنیمت شمرده و راهی زيارت امام  رضا شده 
بود. در عید قربان هم بود كه ســفر دنیايی 
او به پايان رسید و راهی ســفر آخرت شد.  

سیدعلی میرهادی
ابتدا به شیخ محمدحســین نفتی و بعدها، به 
شیخ محمدحسین زاهد می شناختندش. نفس 
بسیار پاك و بانفوذی داشته. حتی بزرگان نیز، 
به مجلس مناجات خوانــی او می آمدند. چهار، 
پنج هزار نفر افتخار شاگردی او را دارند. بسیار 
زاهدمسلک بوده و اعتنايی به دنیا نداشته. از 
طريق نفت فروشــی زندگی اش را می گذرانده. 
كافی بوده بسم اهلل را شروع كند تا همه بزنند زير 
گريه. در كار تدريس زبان عربی هم دستی داشته 
به همین علت می توانسته مناجات های وارده را، 
با دقت فراوان بخواند. در مسجد امین الدوله، ماه 
رمضان كه می آمده، سی شب، شب زنده داری 
می كردند؛ مناجات می خواندند. جوری كه اين 
مسجد، به مسجد شب زنده داران معروف شده 
بود. دعای ابوحمزه ثمالی را، دو ســاعت تمام، 
ايستاده و با گريه می خوانده؛ جوری كه محاسنش 
خیس می شــده. ابتدا در مســجد جامع احیا 
می گرفته، جمعیت كه زياد شد، سر از مسجد 
امین الدوله در آورد. چنان نفس گرمی داشته كه 
بعضی ها در مناجات هايش، از هوش می رفتند. 

شیخ محمدحسین زاهد

حاج رضا بكايــی را، می توانید در مســجد 
امام حســین، در همین میدان پیــدا كنید و 
پــای دعاخوانی هايش بنشــینید. البته در 
مساجد ديگری چون مســجد سادات اخوی 
نیز، ردپــای او را می توانید مشــاهده كنید. 

حاج رضا بكايی

مـردانی 
از جـنس 

مناجـات

نگاهی به معروف ترين 
مناجات خوان های معاصر ايران

شـماره 42121
ارديبهشت  1396



43
43 شـماره 121

ارديبهشت  1396

نگاهی به 

ماه رمضـان

عموی حاج منصور ارضی معروف است و البته 
بزرگ خاندان ارضی در مناجات خوانی و دعا و ذاكر 
بودن. نزد استادان و ذاكران شناخته شده ای تعلیم 
ديده و حاج منصور و حاج يندحسین و مهدی ارضی 
و گروهی ديگر از مداحان، دست پرورده اويند. 
دعاخوانی های پنج شنبه های او در حرم عبدالعظیم 
حسنی، معروف بوده؛ آن هم در حالی كه همزمان 17 
مراسم كمیل خوانی ديگر در حرم تشكیل می شده.  

حاج  حسن ارضی

از مجلس های حاج منصور ارضی چه می توان 
گفــت؟ مناجات خوانی را كه در گوگل ســرچ 
بزنید، اولین صفحه ها، متعلــق به دانلودهای 
مناجات خوانی های اخیر او در مســجد ارگ 
اســت. اشــعار پرمغزی را انتخاب می كند و 
ســوزناكی صدای او را پايانی نیست. او، سابقه 
دعاخوانی در جبهه های دفــاع مقدس را دارد 
و مســجد ارگ، جايگاه همیشــگی او است. 

حاج منصور ارضی

استاد قرآن، اذان، مناجات و دعا بوده. تالش های 
فراوانی هم صورت داد تــا مناجات خوانی در 
راديو، شكل و شمايل به ســامان تری بگیرد. 
وسواس و دقت فراوانی هم در اين امر به خرج 
می داد. كارهای فرهنگی او در اين حوزه، واقعًا 
ستودنی است. مساجد قبا، هدايت و ارگ نیز، 
شاهد دعاخوانی ها و مناجات  های او بوده اند. 

استاد حسین صبحدل
حاج ماشــاءاهلل عابــدی را اين شــب ها در 
مسجدالشــهدای می توانید پیــدا كنید و 
پــای دعاخوانی های او بنشــینید. اين معلم 
و خطیب، از شــاگردان ســیدعلی میرهادی  
اســت و به همان ســبک و ســیاق كارش را 
دنبال می كنــد. در منطقه شــهید محالتی، 
می توانید ســراغی از او و مجلسش بگیريد. 

حاج ماشااهلل عابدی

او را با دعای سحر ماه مبارك به ياد بیاوريد. در 
روزگاری كه نشــانی از مناجات خوانان بزرگ 
نیست، چهره هايی چون او، می توانند بازگشای 
اين راه باشند. بیشــتر در دستگاه های شور و 
ماهور می خوانــد و صدايی پرحجــم و گیرا 
دارد. تقريبــاً با صدای گیــرای خودش، تمام 
دعاها و زيارت های مفاتیح را خوانده اســت.

سیدقاسم موسوی قهار

ممكن اســت شــما مناجاتي را چند سال 
بخوانيد، اما از بعضي نكته هاي آن ســر در 
نياوريد. در مورد قرآن هم ممكن است اين 
اتفاق بيفتد. شــايد ســال ها خواندن قرآن 
تداوم داشته باشد، اما چون دركي از معاني 
و نكته هاي آن وجود نــدارد، اتفاق خاصي 
هم نمي افتد. آمي وقتي يک بيت شــعر را 
مي خوانــد و خودش، متوجه نــكات زيبا و 
معنايي و كالمي اش مي شود، به وجد مي آيد. 
در مورد دعا نيز چنين اســت. اگر ما نكات و 
ريزه كاري ها را بدانيــم، هنگام نيايش ها، به 

وجد خواهيم آمد. 
ياد گرفتن كمي زبــان عربي و انس گرفتن 
با ترجمه هــاي خــوب مناجات هــا و نيز 
تفسيرهايي كه از آن ها ارائه شده، مي تواند 
براي شما بسيار كارگشا باشــد. آخر نبايد 
بدانيد كــه اين دعا، چه مي گويــد؟ يا اصاًل 
براي چه بايد خوانده شــود؟ ثواب ظاهري 
امر، به كنار، اما هيچ چيــز با آگاهي برابري 
نمي كنيد. ســعي كنيد ايــن نكته ها را در 
بياوريد و تفسيرها را در سطح ابتدايي بدانيد. 
نكته بعدي، استفاده از ظرفيت صدا و سيما 
و اينترنت و بســته هاي صوتــي  تصويري و 
مولتي مديا است. علم خالقيت، مي گويد كه 
اگر نوشــته اي را، به صورت ليست وار پشت 
سر هم بنويســيد، مغز خيلي ابتدايي آن را 
حفظ كرده و درك خواهد كرد. اما اگر نكات 
مهمش را،  با رنگ هاي مختلف و شكل هاي 
مختلف مشخص كنيد، مغز راحت تر تحت 
تأثير اين متن ها قرار خواهد گرفت. حاال گر 
تصوير و عكس و صدا و ... را هم به آن اضافه 
كنيد كه ديگر معركه است. سعي كنيد دعاها 
را،  مخصوصاً  براي بچه هــا، همراه با تصاوير 
ناب و صحنه هاي معنوي و ... همراه كنيد تا 
بيشتر اثر كند. اين اتفاق، چند وقتي است در 
هماهنگي قرائت قرآن با تصاوير شگفت انگيز 
طبيعت افتاده كه بسيار هم تأثيرگذار بوده. 
دانلودهاي اينترنتي و استفاده از تبلت ها و 
موبايل هاي پيشرفته و ... را هم از ياد نبريد. 

بـدان و بخـوان
 بـر سـاحت جانان
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شب قدر بهترين فرصت براي بخشايش گناهان است

بهتــر از هـزار مـاه
مـاه رمضـان بهتریـن فرصت بـراي بندگي کـردن اسـت، براي عبـادت و 
خضـوع و خشـوع در برابـر آفریـدگار. بسـیاري از بزرگان تمام شـب هاي 
ایـن مـاه مبـارك را احیـا مي گرفتند و بـه راز و نیـاز با خـدا مي پرداختند. شـب هاي 
قـدر فرصـت بزرگي بـراي انسان هاسـت تا فصـل جدیـدي از زندگي را آغـاز کنند و   
همان گونه که از اسـمش هم مشـخص اسـت احیا شـوند. خـب حاال چطـور مي توانیم 
از ایـن شـب بیشـتر اسـتفاده کنیـم؟ در ایـن دو صفحـه سـعي کرده ایـم کـه یک 
راهنمـاي جمـع و جـور بـراي اسـتفاده بیشـتر از ایـن سـه شـب آمـاده کنیـم.

پیش به سوي خانه هاي خدا
در شــب هاي قــدر خیابان هاي شــهرهاي 
بزرگي مثل تهران به خصــوص خیابان هايي 
كه به مســاجد و حســینیه هاي اصلي ختم 
مي شوند بسیار شلوغ هســتند. جدا از بحث 
شــلوغ بودن و ترافیک ديگــر معضلي كه با 
آن روبه رو مي شــويد پیدا كردن جاي پارك 
اســت. به اين ترتیب جدا از مدت زماني كه در 
ترافیک مانديد بايد مدت زمان بیشــتري را 
هم براي پیدا كردن جاي پــارك صرف كنید. 
پس بهتر اســت در وهله اول اگر امكان دارد با 
خودتان ماشین نبريد ولي اگر هم ناچار بوديد 
با ماشین به محل مورد نظر برويد قبل از رسیدن 
به مكان مــورد نظر آن را پــارك كنید و كمي 
هم پیاده روي كنید. اگر موتورســیكلت داريد 
بهترين وسیله در اين شب ها همین موتور است. 
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نگاهی به 

ماه رمضـان

مراسم ها در امنیت كامل است
ممكن اســت كمي نگران حضور در تجمع هاي 
بزرگ باشید، اصال چنین نگراني نداشته باشید 
و خیالتان راحت باشد كه همه تمهیدات امنیتي 
براي مراســم هاي مختلف در نظر گرفته شده 
اســت. خودتان هم در ايجاد امنیت بیشــتر 
مي توانید مشاركت داشــته باشید. مثال يک 
كار مهمي كه از دســت شــما برمي آيد اين 
اســت كه در صورت ديدن فعالیت يا اشخاص 
مشكوك در محلی كه هســتید با شماره  113 
وزارت اطالعات تماس بگیريد. اصال به خودتان 
ترديد راه ندهید و هر موردي كــه به نظرتان 
مشكوك بود را اطالع دهید. درضمن مسلما در 
اين شب ها نیروهاي امنیتي بیشتري در معابر 
و محل هاي برگزاري مراسم ها مستقر هستند، 
سعي كنید نهايت همكاري را با آنها داشته باشید.

اين شب ها كمتر خشمگین شويد
حواستان باشد كه قرار است از بركات مختلف 
اين شــب معنوي بهره مند شويد و با كوله بار پر 
به منزل برگرديد. مسلما حضور در تجمع هاي 
شلوغ شب قدر با مشــكالتي همراه است، اين 
مشكالت دلیل نمي شود كه با ديگران بداخالق 
باشید و تمام ثواب شب زنده داري تان را از دست 
بدهید. هنگامي كه در تاريكي يا شلوغي جمعیت 
نشسته ايد، ممكن است كســاني كه در حال 
رفت و آمد هســتند پايتان را له كنند. در اين 
مواقع بهتر است آرامش خود را حفظ كنید و به 
اين نكته توجه داشــته باشید كه گذشت و فرو 
خوردن خشــم از باال ترين صفات انساني است 
و رضايت پروردگار را به همــراه دارد. البته از 
آن طرف هم ســعي كنید خودتان هنگام رفت 
و آمد كســي را زير دســت و پايتان له نكنید! 

اين سه شب را در خانه نمانید
مهیا شدن براي شب هاي قدر، فقط از نظر ظاهري 
نیســت، بلكه بايد باطن  خودتــان را هم براي 
استفاده بهتر از اين شب ها آماده كنید. توصیه 
شده قبل از رفتن به مراسم احیا غسل كنید و دو 
ركعت نماز بخوانید تا پاكیزه و با آرامش و آمادگي 
كامل به مناجات با پروردگار خود بنشــینید. 
توصیه اصلي اين است كه حتما در خانه نمانید 
و به جمع مردم در اماكن مذهبي بپیونديد، اما 
اگر خیلي اهل جاهاي شلوغ نیستید جاي رفتن 
به مساجد و حســینیه هاي معروف و شلوغ به 
يكي از مساجد و حسینیه هاي خلوت نزديک 
منزل خــود برويد و در آرامــش كامل و بدون 
كالفگي از شــلوغي محیط پیرامون يا نگراني 
از زمان طوالني كه بايد براي بازگشت به منزل 
صرف كنید اعمال شب هاي قدر را به جا آوريد. 

نماز، دعا و باز هم نماز و دعا
درباره شــب قدر و فضیلــت آن و اعمالي 
كه بايد در اين شــب ها انجــام داد روايات و 
دســتورات فراواني وجود دارد. بهتر اســت با 
مطالعه و پرس وجو در ايــن خصوص اطالعات 
و آگاهي الزم را به دســت  آوريــد. حتما يک 
نگاهي به مفاتیح بیندازيد و اعمال اين شب ها 
را ببنید. غیر از اعمال مشترك شب هاي قدر و 
اعمال مخصوص هر شــب، كارهاي ديگري هم 
هستند كه حســابي ثواب دارند. مثال اين سه 
شب كه بیدار هســتید، بهترين فرصت است 
براي خواندن نماز شب كه بسیار هم توصیه شده 
است. بنابراين خواندن نماز شب و خلوت كردن 
با پروردگار را در اين شــب هاي قدر فراموش 
نكنید. نماز شب، به ويژه در خلوت دل و سكوت 
مطلق شبانه، حال و هواي وصف نشدني دارد. 

دربـاره  طباطبايـي  عالمـه 
تعريـف شـب قـدر نوشـته 
اسـت: »مراد از قـدر، تقدير 
و اندازه گیری اسـت و شـب 
قدر، شـب اندازه گیری است 
و خداوند متعال در اين شـب 
حـوادث يک سـال را تقدير 
می كنـد و زندگـی، مـرگ، 
شـقاوت  و  سـعادت  رزق، 
ايـن  از  امـوری  و  انسـان ها 
قبیـل را در اين شـب مقدر 
می گردانـد.« ايـن گفته هاي 
عالمـه بـه سـادگي، اهمیت 
مشـخص  را  شـب ها  ايـن 
مي كنـد. عالمـه طباطبايي 
ماهیـت  دربـاره  همچنیـن 
اين شـب ها گفته اند: »شـب 
قدر منحصـر در شـب نزول 
قـرآن و سـالی كـه قـرآن 
نیسـت،  شـد  نـازل  درآن 
 بلكه بـا تكـرار سـال ها، آن 
شـب نیـز تكـرار می شـود. 
يعنـی در هـر مـاه رمضـان 
شـب قدری اسـت كه درآن 
شب امور سـال آينده تقدير 
می شـود.« روايتـي از امـام 
معصوم)ع( بیـان شده است 
كه فرموده اند: شـب نوزدهم، 
شـب تقديـر اسـت و شـب 
بیسـت و يكم، شب بستن و 
تعین و اِحكام اسـت و شـب 
بیسـت و سوم شـب حتمی 
شـدن و امضـای آن اسـت.

شب قدر 
يعنـی چـه؟
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شکست فرق نـامز خدا 
به شمشیری

اشعاري درباره 
علی )ع(شهادت موالی متقیان 

بابا اتاق پر شده از بوی مادرم
وقتش رسیده پر بكشی سوی مادرم

ديگر خجل نباش تو از روی مادرم
فرقت شده شبیه به پهلوی مادرم

از پشت در دوباره تو را می زند صدا
تا كه به دست تو بدهد محسن تو را

سی سال در نبودن مادر شكسته ای
پهلو به پهلويش پس آن در شكسته ای

در كوفه های درد مكرر شكسته ای
از مردم و نبودن باور شكسته ای

گر چه شكسته ای و دلت هم شكسته تر
اين دل شكسته را هم از اين كوفه ها ببر

يادت كه هست مادر ما قد خمیده بود
يادت كه هست گیسوی مادر سپیده بود
يادت كه هست محسن خود را نديده بود

3

شب بود و اشک بود و علی بود و چاه بود
 فرياد بی صدا، غم دل بود و آه بود 

ديگر پس از شهادت زهرا به چشم او
 صبح سفید هم چو دل شب سیاه بود

دانی چرا جبین علی را شكافتند؟
 زيرا به چشم كوفه عدالت گناه بود

خونش نصیب دامن محراب كوفه شد
 آن رهبری كه كعبه بر او زادگاه بود

يک عمر از رعیت خود هم ستم كشید
 اشک شبش به غربت روزش گواه بود
دستش برای مردم دنیا نمک نداشت

 عدلش به چشم بی نگهان اشتباه بود 
هم صحبتی نداشت كه در نیمه های شب

 حرفش به چاه بود و نگاهش به ماه بود 
موال پس از شهادت زهرا غريب شد
 زهرا نه يار او كه بر او يک سپاه بود

وقتی كه از محاسن او می چكید خون
 عباس را به صورت بابا نگاه بود

»میثم!« هزار حیف كه پوشیده شد ز خون
 رويـی كـه بهـر گمشـدگان شمـع راه بود

4

ماهنامه فرهنگي-مذهبي

شـاعران زیادي در طول تاریخ اشـعاري سـوزناك از ماجراي شهادت حضرت 
علـي علیه السـالم سـروده اند. این طبع شـاعرانگي در مظلومیت امـام اول 
شـیعیان در شـاعران معاصر ما هم بسـیار دیده مي شـود و کتاب ها و دیوان هاي شـعر 
بسـیاري در ایـن موضوع موجود اسـت. در ایـن دو صفحه با توجه به در پیش بـودن ایام 
شـهادت امیرالمومنین علیه السـالم، چند شـعر از این شـاعران انتخاب شـده اسـت.
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سكوت می وزد و باد ها پريشانند
و در به در همه در كوچه های بارانند

شب است و تشنگی نخل ها نمی خوابند
يتیم های خدا هم گرسنه ی نانند

قنوت نافله ها هم ز درد می سوزند
به ياد مسجد و محراب نوحه می خوانند

هزار آدم آواره ی پشیمان گرد
دوباره منتظر سوره های انسانند

تمام كوفه پر از رّد اشک های علیست
و چاه ها كه پر از ناله های پنهانند

شكست فرق نماز خدا به شمشیری
به من نگو كه دگر كوفیان مسلمانند!

هنوز خون سرش روی فرق محراب است
و جمع قبله نشینان هنوز گريانند

هنوز كوفه و شهر مدينه می گريند
و بین يک در و ديوار روضه می خوانند

1

يادت كه هست غنچه خود را نچیده بود
آنروزها كه قد تو آنجا خمیده شد
موی منم شبیه تو بابا سپیده شد

مادر رسیده عطرپیمبر بیاورد
تو تشنه ای برای تو كوثر بیاورد
مرهم برای اين دل پرپر بیاورد
تا خار را ز ديده ي تو در بیاورد

حرفی بزن كه مونس تو مادر آمده
حاال كه استخوان زگلويت در آمده

بابا بگو به مادرم از غصه های من
از كوفه های بعد تو و ماجرای من

از بی حسین گشتن من از عزای من
از كوفه گردی من و از كربالی من
بابا بگو كه زينب خود را دعا كند

بعد از حسین زود مرا هم صدا كند
مادر رسید و زخم سرت را نگاه كرد

گريه برای گودی يک قتلگاه كرد
پس رو به روسیاهی خیل سپاه كرد

نفرين به رقص خنجر مردی سیاه كرد
وشمر جالٌس ... نفس مادرم گرفت

سر كه به نیزه رفت دل معجرم گرفت

2

ديشب فلک ديدی چه خاكی بر سرم كرد 
يک بار ديگر رخت ماتم در برم كرد 

ديشب كه اشهد گفتنت ذكر لبت بود 
امن يجیب ورد لبان زينبت بود 

ديشب مالئک هم گريبان می دريدند
فزت و رب الكعبه ات را می شنیدند 

بر دوش من بگذار بار محنتت را 
ديدم به چشم خود تمام غربتت را 

هر شب سراغ چاه رفتی گريه كردی 
يا بین كوچه راه رفتی گريه كردی 
میدانم از هجران مادر پیر گشتی 

اما مگر از زندگانی سیر گشتی؟
فكری به حال كاسه های شیر كردی ؟
فكری به حال كوفه ی دلگیر كردی؟

بابا مرو مانوس غم ها می شوم من 
با رفتنت تنهای تنها میشوم من 

رحمی كن آخر بر يتیمان پريشان 
جان حسن قدری تحمل كن پدرجان 
بادختر خود كمتر از اين سربه سر كن 

از رفتنت بابا بیا صرف نظر كن 
با اين وصیت ها نده ديگر عذابم 

جان حسین ديگر نكن خانه خرابم 
ام المصائب هستم و ام البكايم 
تو هم شبیه مادرم گفتی برايم 

بر روی چشم هستم هوادار حسینت 
هستم همیشه مونس و يار حسینت 
بابا خیالت جمع هستم تكیه گاهش 

هستم شريک درد و داغ و سوز و آهش 
ديگر نگو از خاطرات همسر خود 
از خلعت و بقچه نگو با دختر خود 

بس كن پدرجان چون دگر طاقت ندارم 
باشد-كفن در زير پايت می گذارم 

حرف از كفن گفتی و دلشوره گرفتم 
از پیرهن گفتی و دلشوره گرفتم 

گفتی حسین و كربال ای داد بی داد 
گفتی حسین و بوريا ای داد بی داد

بابا حسین من كفن دارد ندارد 
حتی كفن نه پیرهن دارد ندارد

7
ديگر برايم دلخوشی معنا ندارد

وقتی تو را بابای من دنیا ندارد
رفتی يتیم بی قرار شهر كوفه

حس كرد تازه طفلكی بابا ندارد
رفتی برای زينب تو خستگی ماند

ديگر پرستارت به پیكر نا ندارد
خونت نوشته گوشه محراب مسجد

اين كوه طور عاشقی موسی ندارد
دنیا پدر جان تا خود روز قیامت

مانند تو گريه كن زهرا ندارد
رفتی و از اين شهر بردی مهربانی

كوفه برای ماندن ما جا ندارد
رفتی خیال دشمن تو گشت راحت
در سر به غیر از فكر عاشورا ندارد
فكری به حال روزگار دخترت كند

در روزهايی كه حرم سقا ندارد

5

دور شمع پیكرت،گرديده ام خاكسترت
ای به قربان تو و اين رنگ زرد پیكرت

از نفس های بلندت میل رفتن می چكد
حق بده امشب بمیرم در كنار بسترت

تا نگیرد خون تازه گوشه ی تابوت را
مهلتی تا كه ببندم دستمالی برسرت
حیف شد، از آن همه دلواپسی كودكان

كاسه های شیر  مانده روی دست دخترت
كاش می مردم نمی ديدم به خاك افتاده است

هیبت طوفانی دلدل سوار خیبرت
خلوت شبهای سوت و كور نخلستان شكست

با صدای وا علی و وای حیدر حیدرت
شهر كوفه تا نگیرد انتقام بدر را

دست خود را بر نمی دارد پدر جان از سرت
با شمايی كه امیر كوفه ايد اينگونه كرد

االمان از كاروان دختر بی معجرت
می روی اما برای صد هزاران سال بعد

میل احسان می نمايد غیرت انگشترت

6

نگاهی به 

ماه رمضـان
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17
مـرداد

1 3 5 9
ما مردم ايــران روزهای يادبود متعّددی داشــته ايم، 
روز 22 بهمن، روز 15 خرداد، روز 17 شــهريور، روز 
12 فروردين و روزهای ديگــر. اما در ميان همه ی اين 
روزهای يادبــود، روز قدس از دو نظــر دارای امتياز و 
برجستگی اســت. اّول از اين نظر كه اگر آن روزهای 
ديگر مربوط بــه ملت ايران اســت، روز قدس مربوط 
به ملت ايران و همه ی ملتهای مســلمان است. در روز 
قدس همه ی ملتهای مســلمان، بلكه همه ی ملتهای 
مستضعف عالم، احساس همبستگی و همدردی با ملت 
ايران می كنند، ملت ايران مانند پيشاهنگی در ماجرای 
روز قدس و مسأله ی فلســطين، برای فداكاری آماده 
می شود و ملتهای ديگر هم بايد دوش به دوِش اين ملت 
انقالبی و با برخــورداری از تجربه های ما، گام به گام و 
بازو به بازو با ما به سوی آزاد كردن سرزمينهای اشغالی 

فلسطين پيش بيايند.
امتيــاز دوم روز قــدس اين اســت كــه آن روزهای 
ديگــر روز خاطره ی فداكاريها و پيروزيهای گذشــته 
اســت، اما روز قدس، روز تصميم و هّمت گماشــتن 
بــر فداكاريها و پيروزيهــای آينده اســت. اگر در آن 
روزهای ديگــر، در آن خاطره های ديگر، ملت ما ياد از 
گذشــته می كند، در روز قدس ملت ما بــه ياد آينده، 
انگيزه و همت و تصميم در خــود ذخيره می كند، به 
حركت می افتد و راه را به ســوی آينــده باز می كند.

مســأله ی قدس كه امروز ما دربــاره ی آن بايد به 
يک آگاهی روشــن و به يک تصميم قاطع برســيم، 
بــرادران و خواهران! مســأله ی بســيار باعظمت و 
بااهمّيتی اســت. مســأله ی قــدس و روز قدس و 
ماجرای فلســطين، عبارت از آن نقطه ای است كه 
بايد مســتضعفان عالم با الهام از روح ايمان و توكل 
به خدای بزرگ، پشت مستكبران بزرگ جهان و در 
رأس آنها امپرياليزم امريكا و مزدوران صهيونيسمش 
را بشــكند و ُخرد كند. ماجرای قدس برای ملت ما 
و برای همه ی امــت بزرگ مســلمان يک ماجرای 
تعيين كننده اســت. انقالب ايران اگر در داخل اين 
مرزها به پيروزی رســيد، اين به معنای آن نيســت 
كه ما قانع بشــويم و فكر كنيم پيروزی نهائی را به 
دســت آورده ايم. تا وقتی كه اين زخم متعّفن، اين 
غّده ی چركين در دل سرزمينهای اسالمی و عربی به 
نام دولت غاصب اسرائيل وجود دارد، ما نمی توانيم 
احساس كنيم كه پيروز شده ايم، نمی توانيم حضور 
دشــمن خود را در كناِر گوش خود، در سرزمينهای 
غصــب شــده و اشــغالی خــود مالحظــه كنيم.

بخشي از بیانات رهبر معظم انقالب درباره روز قدس

يـــوم اللـه
در 16 مـرداد 1358، پـس از بمبـاران جنـوب لبنان توسـط نیروهای دفاعی 
اسـرائیل، سـید روح اهلل خمینی، رهبر انقالب اسالمی ایران از مسلمانان جهان 
خواسـت تا آخرین جمعه مـاه رمضان را به عنـوان »روز قدس« انتخاب کننـد و در این 
روز همبسـتگی خـود را در حمایـت از »حقـوق قانونی مردم مسـلمان فلسـطین« به 
نمایش بگذارند. در این روز، گروه هایی از مسـلمانان در نقاط مختلف جهان حمایت خودشان را 
از مردم فلسـطین به نمایش می گذارند. گروه هایی از یهودیان و طرفداران کشـور اسـرائیل 
نیـز در کشـورهای اروپایی و آمریـکا، تظاهراتی را علیه این مراسـم بـه راه می اندازند. 
اینجـا بخشـي از بیانـات رهبـر معظم انقـالب دربـاره روز قـدس گردآوري شـده اسـت.
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نگاهی به 

ماه رمضـان

5
تير

1 3 9 6
همه ی كشورهای اسالمی از تفرقه 
ضرر ميكنند و همه ی  آنها از اتّحاد 
ســود ميبرند. اتّحاد كشــورهای 
اسالمی، نزديک شدن اينها، به كار 
نبردن نيروهايشان عليه يكديگر، 
به نفع خود كشورهای مّتحد است، 
به نفع خود كشــورهای اسالمی 
است. اين را ما بايد بفهميم، اين يک 
حكمت الهی اســت، يک حكمت 
اســالمی است؛ متأّســفانه به اين 
توّجه نميشــود. امروز ما در داخل 
دنيای اسالم دچار مشكليم، دچار 
خون ريزی هســتيم؛ جراحتهای 
خون بــار امروز وجــود دارد. يمن 
يک نمونه ی از آنها اســت. اينها را 
بايستی توّجه كرد. مسائل سوريه، 
مسائل عراق، مسائل شمال آفريقا، 
مسائل گوناگونی كه انسان مشاهده 
ميكنــد در دنيای اســالم، همه 
نشــانه های وجود اختالف و وجود 
دعوا اســت، و اين به ضرر اســالم 
اســت، به ضرر اّمت اسالمی است. 
اين ]مشــكل[ را بايد حل كنيم.

 يكی از برجستگی های راه پيمايی 
روز قدس همين اســت. شــما 
مالحظه كنيد؛ تقريباً در همه ی 
شهرهای كوچک و بزرگ ايران، 
مــردم در روز قدس، بــا دهان 
روزه -و اين ســالها در اين هوای 
گرم- راه می افتنــد در خيابانها 
كه مشــاهده كرديد در تهران و 
در شهرهای ديگر اجتماع عظيم 
مردم را؛ اينها همين مردم شيعه 
هستند كه برای فلسطينيانی كه 
اهل سّنتند، دارند اين جور اظهار 
همــدردی و همراهــی ميكنند. 
معنای اتّحاد اين اســت، معنای 
پايبندی به وحدت اّمت اسالمی 
اين اســت، كــه امــام بزرگوار 
اين را پايه گذاری كــرد و امروز 
مــردم دارنــد حركــت ميكنند

2
شهریور

1 3 9 0
روز قــدس، يــک روِز به معنــای حقيقــی كلمه، 

بين المللِی اسالمی است.

1
فروردین

1 3 9 4
من بــه شــما بــرادران و خواهــران عزيــز توّجه 
ميدهــم كه نــگاه كنيــد در ايــن راهپيمايی های 
روز قدس يــا بيســت ودّوم بهمن، عمــده جوانها 
هســتند؛ ايــن جوانها همــان جوانهايی هســتند 
كــه شــبانه روز به وســيله ی رســانه های صوتی و 
تصويــری و اينترنتی، در زير بمبــاران تخريب قرار 
دارند؛ غوغايی اســت در دنيا؛ در دنيــای مجازی.

31
خرداد

1 3 9 6
در آستانه ی روز قدسيم؛ روز قدس بسيار مهم است. 
صرفاً اين نيســت كه ما از يک ملّــت مظلومی كه از 
ميهن خود و از خانه ِی خود رانده شــده داريم دفاع 
ميكنيم؛ ما در واقع داريم با اين كارمان با يک نظام 
سياسی ظالمانه و استكباری مبارزه ميكنيم. امروز 
دفاع از فلســطين، دفاع از حقيقت است؛ حقيقتی 
بسيار گســترده تر از مســئله ی فلســطين. امروز 
مبارزه ی با رژيم صهيونيســتی مبارزه با اســتكبار 
اســت، مبارزه با نظام ســلطه اســت. همچنان كه 
می بينيد شــما كه عليه رژيم صهيونيســتی حرف 
ميزنيــد، آن مســئول و سياســتمدار آمريكايی، 
احســاس دشــمنی و خصومت بــا شــما ميكند؛ 
احســاس ميكند كه به او ضربه زده ايد؛ واقع قضّيه 
هم همين اســت. بنابراين روز قــدس را بايد بزرگ 
دانست، راهپيمايی روز قدس هم خيلی مهم است.

1
فروردین

1 3 8 4
راهپيمايی های شــما در بيســت ودوم بهمــن يا در 
روز قدس و شركت شــما در انتخابات های گوناگون 
سالهای گذشــــته، اين كشــور را بيمه كرده است.

29
مهر

1 3 8 4
روز قدس، روِز آزمايش بزرگ ملت های مسلمان است.

10
مهر

1 3 8 7
روز قدس يكــی از آن جلوه  های حقيقــی اتحاد و 

انسجام دنيای اسالم است.

29
شهریور

1 3 8 8
روز قــدس نشــان  دهنــده  ی صــف  بنــدی حق و 
باطــل، صــف  بنــدی عــدل در مقابل ظلم اســت.

29
شهریور

1 3 8 8
روز قدس فقط روز فلســطين نيســت؛ بلكه روز امت 

اسالمی است.
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در طول تاريخ اشغال قدس، سازش هاي ننگیني صورت گرفته 
است؛ ده سازش معروف اين تاريخ را مرور مي كنیم

سازشـی به رنـگ

تاریـخ فلسـطین و مبـارزات آن علیه تعدی رژیم غاصب صهیونیسـتی پر اسـت از 
ایـده، معاهده، طرح، کنفرانس و سـازش های ننگینی که همگی تنها تأییـدی بودند بر 
دروغ بزرگی به نام رژیم اشـغالگر قس؛ چرا که از اول، مسـئله خود رژیم اشـغالگر قدس بود، دولتی 
که از ابتدا، جعلی بود ولي به وسـیله پشـتیبانی دیگر کشور های اسـتعمارگر و دول بی عرضه عربی 
روز بـه روز بزرگ می شـد. پشـت برگـزاری تمام ایـن کنفرانس هـا و به اصطـالح صلح ها تنها 
صورت مسـئله بود کـه پنهان می مانـد و باقی حرف ها برای مردم فلسـطین که خـود در تیین 
سرنوشتشـان شـرکت نداشـتند، مثل طنزي تلخ بود، طنزهاي تلخي که تنهـا نتیجه اش نقش 
بسـتن لبخندی تلخ بر لبان مردم مظلوم فلسـطین بود و بعد، حسـرت ها و دردهاي همیشـگي.  

پذيرش صلح بعد از جنگ شش روزه 
ننگ شكست1967

جنگ شش  روزه در ســال 1967 نبردی بود كه از 5 
ژوئن تا 10 ژوئن 1967 ميان رژيم اشــغالگر قدس و 
كشورهای عربی مصر، سوريه و اردن رخ داد كه 6 روز 
طول كشيد. نتيجه آن هم خارج كردن كنترل نوار غزه 
و صحرای سينا از مصر، قدس شرقی و كرانه باختری 
رود اردن از اردن و بلندی های جوالن از ســوريه به 
دست رژيم صهيونيســتی بود. قرارداد آتش  بسی به 
پيشــنهاد عرب ها در روز بعد از آن يعنی 11 ژوئن به 
امضا رسيد. به اين ترتيب رژيم اشغالگر قدس نوار غزه، 
صحرای ســينا، كرانه باختری رود اردن )شامل بيت 
المقدس شرقی( را تصرف كرد و سرزمينهای اشغالی 
رژيم اشغالگر قدس 3 برابر شد و در حدود يک ميليون 
عرب كه در مناطق اشغال شده زندگی می كردند، به 

زير كنترل مستقيم رژيم اشغالگر قدس درآمدند. 

امضای توافقنامه ننگین كمپ ديويد 
سازش در استراحت گاه1978

پيمان كمپ ديويد پيمانی است كه به وسيله انور سادات، 
رئيس جمهور وقت مصر و مناخيم بگين، نخست وزير 
وقت رژيم اشغالگر قدس در تاريخ 17 سپتامبر 1978 
به امضا رســيد. پيمان كمپ ديويد پس از دوازده روز 
مذاكرات مخفی و با دخالت ايــاالت متحده در كمپ 
ديويد كه يكی از استراحتگاه های رئيسر جمهور آمريكا 
در اياالت متحده است، نهايی شد. اين توافقنامه ننگين 
به نفع آمريكا و رژيم صهيونيســتی نتايجــی را در پی 
داشت، از جمله تـبـديـل مـصر به پايگاه آمريكا، برهم 
خوردن توازن قــوا در منطقه خاورميانــه به نفع رژيم 
صهيونيستی، لغـو مـحـاصـره اقـتـصـادی كـه اعـراب 
از بـدو تـشـكـيـل رژيـم صـهـيـونـيـسـتـی عـليـه 
اين رژيم اعمال می كردند، رسـانـــدن آبـهـــای رود 
نيل به صحرای نقب در فلسطين اشغالی بـرای رژيـم 
صـهـيـونـيـسـتـی و بـازشـــدن كـانـال سـوئز بـه 
روی كـشـتـيـرانـی دريـايـــی رژيم اشغالگر قدس. 

صلح فهد 
طرح شاهزاده1981

تأسف مهم بعد از فاجعه فالكت بار كمپ ديويد و اعالم 
طرح صلح فهد است. در مـــرداد سـال 1360 )اوت 
1981( فهد بن عبدالعزيز، وليعهد ســابق سعودی 
و پادشاه فعلی ايـــن كـشـــور، با الهام از تعليمات 
آمريكا طـرحـــی مشتمل بر هشت ماده، جهت حل 
بحران خاورميانه و مســاله فلســطين ارائه داد. اين 
طرح گرچه به ظاهــر طرحی برای ثبــات وضعيت 

ننـــــگ
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خاورميانه و فلســطين بود، اما درواقع ايده و صلحی 
ننگين بود كه بــه صراحت رژيم صهيونيســتی را به 
رسميت می شناخت. مفاد اين طرح عبارت بود از عقب 
نشينی رژيم اشغالگر قدس از ســرزمينهای اشغالی، 
از بـيـن بـردن آبـادی هـــای يـهـودی نـشـيـن در 
مـنـاطـق اشـغـالی و تضمين آزادی مراسم مذهبی 
در مكان های مقدس فلسطين برای پيروان تمام اديان. 
در    همان ســال ها بود كه نيروهای پيشرو خاورميانه 
برای مقاومت در مقابل سياست های سازشكارانه دول 
مرتجع عربی »جبهه پايداری اعراب« را پديد آوردند.  

كنفرانس شرم الشیخ )1996( 
بازسازي در اشغال1996

در ايــن كنفرانس كه بــا هدف بحــث در خصوص 
جمــع آوری كمک هــای الزم جهــت بازســازی 
منازل، ساختمان ها و تأسيســاتی كه در حمله اخير 
صهيونيســت ها تخريب شده اســت، در سال 1996 
برگزار شد، هشتاد كشــور عربی و خارجی و در رأس 
آن ها اياالت متحده آمريكا به رياست هيالری كلينتون 
شــركت كردند. البته رژيم صهيونيستی و جمهوری 
اسالمی ايران از حضور در اين كنفرانس امتناع ورزيدند. 
برگزاری چنين كنفرانســی آن هم با چنين شركت 
كنندگانی برای مردم فلســطين شبيه به يک كمدی 
است كه بازيگران آن در انديشه ارائه يک تصوير زيبا از 
خود هستند. گرچه همه از ماهيت پست و پليدشان با 
خبر هستند، اما آن ها معتقدند كه در كار خود موفق 
بوده اند؛ اما شــهروندان فلســطينی خوب می دانند 
برگزاری كنفرانس هايی همچون اجالس شرم الشيخ 
جهت بازسازی نوار غزه تنها حكم يک صحنه نمايش 

جهت بازی كشور هايی را دارد.

كنفرانس صلح مادريد 
رؤياي ابرقدرت ها1991

كنفرانس مادريد به ميزبانی اسپانيا و با حمايت اياالت 
متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروی برگزار شد. اين 
كنفرانس برای بررســی و در صورت امكان خاموش 
كردن آتش انتفاضه اول فلسطين منعقد شد. كنفرانس 
مادريد از 30 اكتبر 1991 آغاز شــد و ســه روز ادامه 
داشــت. اين كنفرانس در زمره اولين تالش های بين 
المللی برای به جريان انداختن روند به اصطالح صلح 
خاورميانه بود. در اين كنفرانس رژيم اشغالگر قدس، 
سازمان آزادی بخش فلسطين و همچنين كشورهای 
عربی از جمله سوريه، لبنان و اردن حضور داشتند. اين 
كنفرانس آخرين كنفرانسی بود كه با حمايت همزمان 
اياالت متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروی برگزار 

شد، اتحاد جماهير شوروی در دســامبر    همان سال 
فروپاشيد. طرح اين كنفرانس را پس از جنگ 1991 
خليج فارس، بوش پدر، رئيس جمهور آمريكا و جيمز 

بيكر، وزير امور خارجه اين كشور ريختند.

امضای توافقات اوسلو  
صلح، ترور و يک ايده ناتمام1993

در 4 می 1994 اوليــن معاهده به اصطالح صلح ميان 
رژيم اشغالگر قدس و فلسطين در مصر به امضا رسيد. 
پيمان غزه  -  اريحا در شهر قاهره پايتخت مصر با هدف 
ايجاد حكومت خودگردان فلســطين و جلوگيری از 
مبارزه مسلحانه در برابر رژيم اشــغالگر قدس، ميان 
طرفين منازعه )رابين و عرفات(، امضا شد كه شامل 23 
ماده بود. توافقنامه های اســلو و غزه- اريحا اختالفات 
عميقی را ميان سازمان ها و گرو ه های فلسطينی ايجاد 
كرد. طبق قراردادهای اســلو 1 و 2 قرار بر اين بود كه 
در سال 1998 رژيم اشــغالگر قدس از سرزمين های 
اشغالی بيرون رود و اداره فلســطين را به »فتح« كه 
رهبری آن را عرفات به عهده داشت، بسپارد؛ اما اسحاق 
رابين، نخست وزير رژيم اشغالگر قدس و رئيس حزب 
كارگر، شخصيت محوری طرح صلح خاورميانه، توسط 
افراطيون يهودی ترور شــد و روند صلــح خاورميانه 

ناتمام ماند. 

امضای معاهده وادی عربه 
معاهده اي براي علني شدن 1994

معاهده صلح اردن و رژيم صهيونيستی در منطقه وادی 
عربه در مرز اردن و رژيم صهيونيستی در سال 1994 
ميان دو طرف امضا شد. اين معاهده را نخست وزيران 
وقت اردن و رژيم صهيونيستی امضا كردند. در مراسم 
امضای اين معاهده، بيل كلينتون رييس جمهور وقت 
آمريكا، ملک حسين پادشاه اردن و عزر وايزمان رئيس 
وقت رژيم صهيونيستی حضور داشتند. با امضای اين 
معاهده روابط بين امان و تل آويو كه ده ها سال پيش 

به صورت ســری ميان رهبران دو طــرف برقرار بود، 
وارد مرحله علنی شد. مسئوالن اردنی پس از امضای 
معاهده وادی عربه تالش گسترده ای جهت قانع كردن 
مردم اردن كه بيشترشان فلسطينی تبار هستند، در 
خصوص مفاد اين توافقنامه آغاز كردند. اما اين تالش ها 

به نتيجه نرسيده است. 

كنفرانس صلح خاورمیانه 
كنفرانس ننگین 2000

در سال 2000 پس از جنگ 33 روزه و شكست بی سابقه 
رژيم اشــغالگر قدس كه به تضعيف جايگاه منطقه ای 
و بين المللی اين رژيم انجاميــد، رئيس جمهور آمريكا 
)بوش( در اين بين طرحی به نــام طرح صلح خاورميانه 
را مطرح می كند و از تمامی گروه های ســازش عربی و 
فلســطينی می خواهد كه در كنفرانس صلح خاورميانه 
شركت كرده و به همين ترتيب تمامی طرف ها با محوريت 
آمريكا در كنفرانس صلح پاييزی شــركت می كنند. از 
نتايج پنهان اين كنفرانس می توان به اين موارد اشــاره 
كرد. اول اينكه برگزاری ايــن كنفرانس باعث نزديک تر 
شدن گروههای سازش و ســعی در به حاشيه كشاندن 
گروههای مقاومتی بود و اين هزينه ای ســنگين برای 
ايجاد اتحادی دوباره در رويارويی با رژيم اشغالگر قدس 
داشت. دوم اينكه فرصت بدســت آمده از شكست رژيم 
اشــغالگر قدس در جنــگ 33 روزه كــه باعث تقويت 
گروههای مقاومت شــده بود، نيز از دســت می رفت. 

كنفرانس آناپوليس )2007( 
نشست هايي براي مشروعیت

كنفرانــس آناپوليس نام كنفرانس صلحی اســت كه 
در 27 نوامبر ســال 2007 در آكادمی نيروی دريايی 
آمريكا در شــهر آناپوليس، ايالت مريلنــد آمريكا و با 
حضور رهبران مناطق خودگران فلســطينی و رژيم 
اشغالگر قدس و نمايندگان كشورهای عربی و با ميزبانی 
اياالت متحده آمريكا برگزار شد. اين نشست در ادامه 
مذاكرات به اصطالح صلح خاورميانه برگزار می شــد. 
اين كنفرانــس از آن جهت كه كشــور هايی همچون 
اعضای گروه چهارجانبه صلــح خاورميانه معروف به 
»كورتيت« كه شــامل اياالت متحده آمريكا، روسيه، 
سازمان ملل و اتحاديه اروپا اســت، كشورهای اردن، 
مصر، عربستان سعودی، ســوريه، لبنان و قطر در آن 
شركت می كردند بســيار مهم بود. تنها گروه حماس 
و جمهوری اسالمی ايران با اين كنفرانس به مخالفت 
برخاســتند. چرا كه آن ها معتقد بودنــد كه تا زمانی 
كه خود فلسطينی ها زنده هســتند، اجازه نمی دهند 
امثال بوش،  رايس و المرت برايشــان تصميم بگيرند. 
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ماه رمضان در کشور آذربایجان به »ماه عروج« معروف است و به این نام توسط مسلمانان این کشور 
خوانده می شود. آن ها یک هفته قبل از حلول ماه مبارک به تدارک جشن می پردازند و خودشان را برای 

ورود به این ماه عزیز آماده می کنند. برگزاری مسابقه های اسب سواری در ماه رمضان جزو سنت های ویژه 
مردم آذربایجان است که همراه آن جشن های ملی هم برپا می شود. 
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آداب ويژه ماه رمضان فقط برای ايرانی ها نیست. مسلمانان كشورهای ديگر هم كلی رسوم برای خودشان دارند

نـوسـتالـوژی های جهـانی رمضـان
آمـدن ماه رمضان برای ما با کلی نوسـتالوژی همراه اسـت؛ صدای ربنای شـجریان، سـفره های رنگین افطـار، دید و بازدید هـا، قرآن به 
سـر گرفتـن شـب های قدر، تالوت هـای روزانه قرآن و... ما هر سـال با آداب و رسـوم مخصوص خودمان به اسـتقبال این مـاه می رویم و 
سـعی می کنیم که به بهترین شـکل از این ماه پر فضیلت اسـتفاده کنیم. اما ماه رمضان، مسـلمانان کشـورهای دیگر را هم به تب و تاب می اندازد. 
آیین های سـنتی و مذهبی این ماه آنچنان با آداب و رسـوم بومی مردم کشـورهای مسـلمان خو گرفته اسـت که حاال برنامه های این ماه به نشـانه های 
مردم شناسـی یـک ملت تبدیل شـده اند. سـراغ ده کشـور از نقاط مختلـف جهان رفته ایـم تا ببینم که ماه رمضـان در این کشـور ها چه خبر اسـت. 
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مردم کشور الجزایر براساس یک سنت دینی، تاکيد ویژه ای دارند که حتما قبل از اذان مغرب به خانه بروند 
و همه اعضای خانواده پای سفره افطار حضور داشته باشند. به همين دليل مغازه های این کشور، دو ساعت 

مانده به اذان تعطيل می شوند و در نزدیکی زمان افطار، خودرو ها با سرعتی جنون آميز در خيابان ها حرکت 
می کنند تا سرنشينان آن ها موقع اذان کنار خانواده شان باشند. 

آداب اجتماعـی: مـردم كشـور امـارات برطبـق عـادت بـا شـلیک تـوپ بـه اسـتقبال 
ايـن مـاه رمضـان می رونـد. ديـد و بازديـد در میـان مـردم امـارات در ايـن مـاه افزايـش 
می يابـد بـه طـوری كـه تـا اذان صبـح ايـن شـب نشـینی ها ادامـه می يابـد. همچنیـن 
برخـی افـراد بـا نزديـک شـدن بـه اذان صبـح در خیابان هـا و كوچه هـای ايـن كشـور 
بـا زدن طبـل و بـا صـدای بلنـد مـردم را بـرای خـوردن سـحری و برپايـی نمـاز بیـدار 
سـريال های  از  انبوهـی  پخـش  بـه  كشـور  ايـن  شـبكه های  ضمـن  در  می كننـد. 
تلويزيونـی پـس از افطـار می پردازنـد. موضـوع اصلـی ايـن سـريال ها كمـدی اسـت. 

ماه رمضان در امارات

 آداب مذهبـی:  مـردان و زنـان اماراتـی پـس از افطـار بـه مسـاجد ايـن كشـور می رونـد و 
نمـاز عشـاء و سـپس تراويـح را بـه جـای می آورنـد. مـردم اين كشـور رسـم دارنـد كه به 
طـور جـدی كودكانشـان را نیز بـه روزه گرفتـن و خوانـدن نمازهـای يومیه تشـويق كنند. 

 آداب غذایـی:  »هریـس« نـام شـيرینی مخصـوص اماراتی هـا بـرای ماه رمضان اسـت که 
زنـان اماراتـی هـر روز بـرای تهيـه آرد ایـن شـيرینی دور هـم جمـع می شـوند. در ضمـن 
مردمـان این کشـور توجـه ویژه ای هـم به توزیـع وعده های افطـاری به همسـایگان دارند. 
همچنين سـفره های رنگارنگ افطار در مسـاجد ابوظبی، شـارجه و دوبی گسـترده می شود .

آداب اجتماعـی: برپايـی جشـن های مختلف جـزو آداب و رسـوم ثابـت ماه رمضان در كشـور 
اهـرام ثالثه اسـت. شـهر قاهـره در روز ها و شـب های مـاه رمضان 2 شـكل متفـاوت را تجربه 
می كنـد. ايـن شـهر از صبـح تـا دو بعـد از ظهر كامال سـوت و كور اسـت و سـپس از سـاعت 
2 تـا زمـان افطـار آنقدر شـلوغ می شـود كـه جای سـوزن انداختـن باقـی نمی مانـد. يكی از 
سـنت های جالـب مصری هـا در مـاه رمضـان، جشـن فانوس اسـت. شـب هنـگام، بچه های 
خردسـال فانـوس بـه دسـت حركـت می كننـد تـا راه را بـرای مادرانشـان روشـن كننـد. 

ماه رمضان در مصر

 آداب مذهبـی:  مصـر مهد قاريان بزرگ اسـالمی اسـت و به همین دلیل زياد بعید نیسـت كه در 
مـاه قرآن، در اين كشـور مردم بیشـتر به تالوت قـرآن بپردازند. يكی ديگـر از برنامه های مذهبی 
مصريـان در مـاه رمضـان، اعتكاف در مسـاجد اسـت كه در دهـه آخر ايـن ماه انجام می شـود. 

 آداب غذایـی:  در مـاه رمضـان چادرهـای افطـار که به نـام »مائده الرحمـان« معروف 
اسـت در جـای جـای شـهرهای مختلـف مصـر برپا می شـود. این سـنت از صد ها سـال 
پيش در مصر رایج بوده اسـت. مصریان درهرطبقه اقتصادی که باشـند گوشـت قرمز و 
گوشـت پرندگان بخصوص مرغ در سـفره های افطار آن ها وجود دارد. اسـاس سفره های 
افطـار مصریان غذایی به نام »خشـاف« و »قمرالدین« همراه یک کاسـه ترشـی اسـت. 

آداب اجتماعـی: عربسـتان در مـاه رمضـان از شـرايط ويـژه ای برخوردار اسـت. با ديده  شـدن  
هـالل  مـاه  رمضـان،   عـده ای بـر طبل هـا و دبدبه هـا می كوبنـد و با اين شـیوه سـنتی همه را 
خبـردار می كننـد. يكی از سـنت های جالب عربسـتانی ها در ماه رمضان اين اسـت كـه برفراز 
مناره هـای مسـاجد اين كشـور،   تختـه  چوبی  كوچـک  و افقی  نصـب  و دو قنديل  بـزرگ  از آن  
آويـزان  می كننـد. ايـن  قنديل ها تا نزديـک  فجـر و اذان  صبح  روشـن اند و در ايـن  هنگام  پس  
از خامـوش  كـردن  قنديل ها اذان  می گويند. كسـانی كه  منزلشـان  دور تر اسـت  و صـدای  موذن  
را نمی شـنوند بـاالی  پشـت  بام  می رونـد و به قنديل هـا می نگرنـد. روزنامه های عربسـتان هم 
موظفند صفحه ويژه ای را برای پاسـخ به سـواالت شـهروندان در مورد ماه رمضان تدارك ببینند. 

ماه رمضان در عربستان

 آداب مذهبـی:  خوانـدن نمـاز تراويـح جـزو آداب مذهبـی فراگیـر عربسـتان ها در 
مـاه رمضـان اسـت كـه بـه شـكل جماعـت در تمـام مسـاجد ايـن كشـور خوانـده 
می شـود. البتـه بـا شـكوه ترين نمـاز تراويـح را در مكـه و مدينـه و مخصوصـا در ده روز 
آخـر رمضـان می خواننـد كـه تعـداد نمازگـزاران بـه بیـش از 2 میلیـون نفـر می رسـد. 

 آداب غذایـی:  قهـوه عربی، سـوپ، سمبوسـه از جملـه مواد خوراکی اسـت که طرفـداران زیادی 
بـرای افطـار در عربسـتان دارد. مـردم ایـن کشـور، غذاهای سـنگين را نيـز در آخر شـب می خورند. 

آداب اجتماعـی:  بـا حلـول مـاه مبـارك رمضـان زنـان مراكشـی ترجیـح می دهنـد 
كـه »جالبـه« يـا لباس سـنتی و تاريخـی خـود را در برتـن كننـد. اگرچه حـاال تنوع 
لبـاس بسـیار زياد اسـت، امـا آن هـا ترجیـح می دهند در مـاه مبـارك رمضـان يا در 
مناسـبت های دينـی و اعیـاد سـنتی از لباس هـای ويـژه و سـنتی مراكش اسـتفاده 
كننـد. ويِژگـی خـاص اين لباس اين اسـت كه تمـام بدن حتی سـر را نیز می پوشـاند. 

ماه رمضان در مراكش

 آداب مذهبـی:  خوانـدن نمـاز تراويـح و نمازهـای لیلـه القـدر جـزو برنامه هـای مذهبی 
فراگیـر مراكشی هاسـت. آن هـا در آخريـن روزهـای هفتـه بـه حومـه پنـاه می برنـد 
تـا هـم هوايـی تـازه كننـد و هـم در خلـوت خـود و بـه دور از هیاهـوی شـهر ها بـا 
خدايشـان عبـادت كننـد. مـردم مراكش با شـنیدن نوای دلكـش اهلل اكبـر، دسـت از كار 
می كشـند. در ايـام مـاه مبـارك رمضـان پـدران و پسـران پس از صـرف افطار به مسـجد 
می رونـد و نمـاز بـر پـا می دارنـد و تا سـاعاتی از شـب بـه عبـادت و مناجات مشـغولند. 

 آداب غذایـی:  نوشـيدنی عامـه مـردم مراکـش چـای تلـخ ولـی خوشـبو اسـت. آن هـا بـا هميـن 
چـای و خرمـا از مهمانـان خـود در مـاه رمضـان اسـتقبال می کننـد. زنـان مراکشـی در ایـن 
روز هـا بـرای اعضـای خانـواده خـود افطـار را بـا انـواع غذا هـا و شـيرینی جـات درسـت می کننـد. 

عربستان

مصرامارات

مراکش
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آداب اجتماعی: رسـم هر ساله مسـلمانان هند در ماه رمضان اين است كه آن ها قبل از شروع اين 
مـاه مبـارك، اقدام به رنگ آمیزی مسـاجد می كنند. آن هـا انواع خوشـبوكننده ها را برای معطر 
كردن اماكن اسـالمی به كار می برند و همچنین با پارچه های رنگارنگ مساجد را تزئین می كنند. 

ماه رمضان در هند

 آداب غذایـی:  روزه داران در ایـن ماه، روزه خود را با نمک، آب و خرما باز می کنند. ماه رمضان در 
خيابان های شـهرهای هند پر اسـت از مغازه های حليم فروشـی. از آشـهای تند گرفته تا ترکيبات 
خـاص هنـدی که این ها همه را حليم می نامند، البته این حليم هيچ شـباهتی به حليم ایـران ندارد. 

 آداب مذهبـی:  اذان مغـرب كمـی دير تر و اذان صبح كمی زود تر در اين كشـور از طريق رسـانه ها 
پخش می شـود تـا اختالفی میان گروه های مختلف مسـلمانان هندی به وجود نیايد. مسـلمانان 
در هنـد بـه طـور معمـول ده روز آخر مـاه رمضان را بـه اعتـكاف می گذرانند و توجـه خاصی به 
شـب های قـدر دارنـد، به همین دلیل در شـب قدر بهترين لباس ها را می پوشـند. آن ها در شـب 
بیسـت و هفتم مـاه رمضان بـه زيارت قبـور می روند و بر سـر مزار آنـان قرآن تـالوت می كنند. 
در كشـور هنـد، جمعـه آخر مـاه مبـارك رمضـان »جمعـه وداع« نامیـده می شـود و به همین 
مناسـبت مسـلمانان به بزرگ ترين مسـجد خـود در شـهر »حیدرآباد« بـا نام »مكـه« می روند. 

آداب اجتماعـی: مردمان شـهر اسـتانبول برای مـاه رمضان آداب و رسـوم ويـژه ای دارند كه 
از میراث هـای اسـالمی دوران عثمانیـان اسـت. آن هـا قبل از شـروع ماه رمضـان به تزئین 
خیابان هـا و مسـاجد می پردازنـد. بـد نیسـت ايـن را هـم بدانیـد كـه غیر مسـلمان های 
تركیـه در مـاه رمضـان هیـچ محدوديت از نظـر خـوردن و آشـامیدن ندارنـد. ترك ها يک 
عـادت بسـیار زيبـا هـم دارند كـه خـود را باعطری بـه نـام كلونیا معطـر می كننـد و بعد 
بـه مسـاجد می رونـد يـا بر سـر سـفره های افطار و سـحر حاضـر می شـوند. با شـروع ماه 
مبـارك رمضان در اسـتانبول نمايشـگاه بزرگـی از كتاب های اسـالمی نیز برگزار می شـود.

ماه رمضان در تركیه

 آداب مذهبی:  اهل سنت در اين كشور تمايل دارند كه نماز تراويح را به شكل جماعت بخوانند. يكی 
ديگر از برنامه های مذهبی مردم تركیه در ماه مبارك رمضان به نمايش گذاشـتن »خرقه شـريف« 
اسـت كه در اسـتانبول قرار دارد. ترك ها اين خرقه را منسـوب به نبی مكرم اسـالم )ص( می دانند. 

 آداب غذایـی:  روزه داران تركیـه معمـوال بـا خـوردن كبـاب تركـی و چـای روزه خـود را 
می گشـايند. سـفره های افطاری مسـلمانان اين كشـور شـامل زيتـون، پنیـر، خرمـا، باقلوا و 
انـواع سـوپ و آش اسـت كه به نـام »چوربـا« خوانده می شـود. چوربا هـا از تنوع بسـیار زيادی 
برخـوردار اسـت و در سـفره های افطـار اكثـر مردمـان ايـن كشـور اروپايـی ديـده می شـود. 

آداب اجتماعـی: روز آخـر مـاه شـعبان در كشـور كويـت به نـام »يـوم القريش« 
معـروف اسـت. مسـلمانان ايـن كشـور در ايـن روز جشـن می گیرنـد. اين جشـن 
سـابقه چنـد صـد سـاله دارد و در آن همـه خانـواده در خانـه بـزرگ فامیـل جمع 
می شـوند. در ايـن روز پـس از اينكـه زنـان، خانه هايشـان را نظافت كردند، دسـت 
و پـای خـود را حنـا می بندنـد و بـا بخورهـای مختلـف خانه هـای خـود را معطـر 
می كنند. از شـخصیت های برجسـته در ماه رمضان كشـور كويت، سـحرخوان است 
كـه بـه او »پـدر طبـل« می گوينـد. ايـن فرد همـه اهل محـل را بـا طبـل از خواب 
بیـدار می كنـد و اهالـی هـم از او با دادن مقـداری پول يا سـحری تشـكر می كنند. 

ماه رمضان در كويت

 آداب مذهبـی:  بسـیاری از آداب و رسـوم مذهبـی كـه در مـاه مبـارك رمضـان در كويت 
وجـود دارد با كشـورهای ديگر اسـالمی و عربی شـباهت دارد، مثـل خواندن نمـاز تراويح، 
تجمـع اول مـاه در مسـاجد، گسـتراندن سـفره های افطـاری، شـب زنـده داری و غیـره

 آداب غذایی:  زنان کویتی در یوم القریش و به مناسـبت فرا رسـيدن ماه رمضان، غذاهای مختلفی 
می پزند و جشـن می گيرند. همچنين خانواده ها وقتی کودکان در جشـن کرکيعان به در خانه شان 
می آینـد به آن ها خوراکی هایی مانند انجير خشـک، فندق، بادام، شـيرینی، نقـل و گردو می دهند.  

آداب اجتماعـی: مهم ترين اتفـاق اجتماعی در ماه های رمضان كشـور مالزی، برپايـی بازارهای 
بزرگـی بـه نـام »رمضان بازار« اسـت كـه معمـوال اختصاص به فـروش مـواد غذايی وي  ـژه اين 
مـاه دارد. اكثـر خانواده هـا، افطاريشـان را از اين بازار ها تهیـه می كنند. مردم مالـزی از چندين 
روز پیـش از آغـاز مـاه رمضـان، خیابان هايشـان را چراغانـی می كننـد و بـا برگزاری مراسـم 
آتـش بـازی بـه شـادی و سـرور می پردازنـد. يكـی از مراسـم های جالـب مالزی ها مربـوط به 
عیـد فطـر می شـود. مـردم در ايـن روز بـه خانـه وزرای دولت و نخسـت وزيـر می روند. منعی 
هـم بـرای هیچكس وجـود نـدارد. مااليی ها بـرای عید فطر سـه روز متوالی جشـن می گیرند. 

ماه رمضان در مالزی

 آداب مذهبـی:  دولـت مالـزی بـرای نمـاز مغرب و عشـاء برنامـه مشـخصی دارد كه همه 
مسـاجد ملـزم به رعايـت ايـن برنامه هسـتند. مـردم در مسـاجد ابتدا افطـار مختصری 
می خورنـد و بعـد نمـاز مغـرب می خوانند. آن ها بعد از نماز سـر سـفره شـام می نشـینند 
و بعـد از آن نمـاز عشـاء و سـپس نمـاز تراويح )نمازی بیسـت ركعتـی كـه در آن يک جزء 
قـرآن می خواننـد و ويـژه اهـل سـنت بـرای شـب های مـاه رمضـان اسـت( می خواننـد. 

 آداب غذایـی:  مـردم در مسـاجد مالـزی بـا خرمـا و شـربت روزه خـود را افطـار می کننـد. 
گوشـت، چلـو مـرغ و فرنـی هـم از معروف تریـن غذاهایـی اسـت کـه در زمـان افطـار می خورنـد. 

شـماره 54121
ارديبهشت  1396

 حدود 80 درصد مسلمانان جمهوری آذربایجان شيعه هستند و بعد از کشور خودمان این کشور دومين 
کشور شيعيان جهان است، به همين دليل بسياری از مراسم های مذهبی این کشور شبيه کشور خودمان 

است. آذربایجانی ها روی دوری از گناه و همچنين رفع کدورت ها و اختالف ها در ماه رمضان تاکيد ویژه ای 
دارند. احسان به فقرا و نيازمندان جزو برنامه هاي آذربایجاني ها در این ماه است. ماهنامه فرهنگي-مذهبي

هندترکیه

مالزی
کویت
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سبک زندگی

هـــیأتـی 

ها
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صدقه  دادن يكي از آداب همیشگي
 سبک زندگي هیأتي هاست

بــــال را از 
خـودتان دور كـنيد
حتما شـنیده اید که باعث رفع 70 بالسـت. احادیـث و روایات زیـادي درباره 
اهمیت صدقه دادن در اسـالم از زبان بزرگان دین ما بیان شـده اسـت. خیلي 
از هیأتي هـا و مذهبي ها عـادت دارند که روزانه یا هفتگي، مبلغـي را بابت صدقه پرداخت 
کننـد. اما این سـنت خـوب و پسـندیده، آدابـي دارد که در دین ما به آنها اشـاره شـده 
اسـت. حتـي واجباتي هـم در زمینه صدقـه دادن در احکام شـرعي مـا وجـود دارد. اگر 
مي خواهیـد بـا ایـن امر پسـندیده بیشـتر آشـنا شـوید ایـن دو صفحـه را بخوانید.

آيا صدقه دادن شرايطي دارد؟
هر كار ديني بايد با شــرايطي كه در شــريعت دين ما بیان شــده 
صورت گیــرد. صدقــه دادن هم از اين قاعده اســتثنا نیســت و 
شــرايطي دارد كه عبارتند از: اول اينكه صدقــه دادن بايد به قصد 
قربت باشــد، دوم اينكه با بیان يا عملي مشخص شــود كه مالي از 
شــما در تملک يک طرف ديگر به طور مجاني قرار بگیرد و سوم هم 
اينكه مالي كه صدقــه مي دهیم به طرف مقابل تحويل داده شــود.

بعد از تحويل صدقه به فقیر يا وكیل فقیر، برگشتن و انصراف از آن  شرعاً ممكن نیست.نكته

آيا صدقه واجب را هم مي توان
 به داخل صندوق صدقات ريخت؟

صدقات مستحبی بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين 
گذاشتن آن در اختيار كميته امداد هرچند با ريختن در صندوق صدقات هم 
باشد اشكال ندارد، ولی صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله 
وكيل او به فقرايی كه مستحق هستند داده شود و در صورتی كه انسان بداند 
كه مســئوالن كميته امداد، پول های صندوق ها را جمع آوری كرده و به 
فقرای مستحق می دهند، ريختن آن در صندوق های صدقات اشكال ندارد.

مستحبات صدقه دادن چیست؟
صدقه دادن به طور كلي كاري مســتحب اســت، مگــر اينكه به 
واسطه نذر، عهد يا قسمي واجب شــود. اما براي دادن همین صدقه 
مســتحبي هم كارهايي بیان شــده كه ثواب آن را بیشتر مي كند. 
مثال روايات فراواني وجــود دارد كه صدقه را به افراد مســتحق به 
خصوصي مثل همســايگان و ارحام بدهید تا آنجا كه روايت شــده؛  
تا زمانیكه ارحام محتاج )فامیل های نســبی( وجــود دارد، صدقه به 
ديگران روا نیســت. اما ديگر مســتحبات صدقه دادن عبارتند از:
* واسطه شدن برای رساندن صدقه به ديگران مستحب است. از پیامبر 
اكرم)ص( نقل شده است: كسی كه صدقه شــخصی را به نیازمندی 
برساند، مانند صدقه دهنده اجر دارد و اگر صدقه در دست 40 هزار نفر 
بچرخد و سپس به فقیر برسد، برای هر چهل هزار نفر اجر كامل است.
*صدقه را مخفیانه بدهیم كه از پیامبر اكرم)ص( روايت شــده است: 
صدقه مخفیانه خشــم پروردگار را خاموش می كند و گناهان را از بین 
می برد؛ همانگونه كه آب آتش را خاموش می كند و 70 بال را دفع می كند.

در مواردي مخفیانه دادن صدقه تأكید نشـده اسـت: اول اينكه صدقه  دادن بـراي دفع تهمت باشـد، يعنی برای اينكـه در معرض تهمت قرار نكته
نگیريـم، علنی صدقـه بدهیم. مثال برای اينكه متهم نشـويم انسـان بخیل يا 
خسیسی هستیم، صدقه را علنی بدهیم. دوم اينكه بخواهیم ديگران ياد بگیرند 
و اقتدا كنند. سـوم هم اينكه صدقات واجب مثل خمس و زكات و فطريه باشـد.
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در صدقـه دادن مسـتحبي الزم نیسـت كـه فـرد صدقـه گیرنـده فقیـر،  مسـلمان يـا مومن باشـد. بنابرايـن بـه افـراد غیرنیازمند، كافـري ذمي و نكته
اهل سنت هم مي توان صدقه داد.

آيا كمک كردن به متكديان خیاباني كه خودشــان را به گدايي 
زده اند و چهره شهر را زشت كرده اند و دولت و شهرداري هم تالش 

مي كند كه آنها را جمع آوري كند جايز است؟
ســعی كنيد صدقــات را بــه فقرايــی كــه متديّــن و عفيــف هســتند بدهيد.

مكروهات صدقه دادن چیست؟
صدقه دادن با اينكه يک كار مستحبي است، اما برخي كارها در آن كراهت 

دارد كه عبارتند از:
آنچه به فقير صدقه داده ايم كراهت شديد دارد كه با يكی از عقدهاي اسالمي مثل  1

بيع، مصالحه و... به ملک خود درآورديم؛ يعنی همان را مثالً از فقير بخريم.
رد كردن گدا و متكدي مكروه اســت؛ اگرچه گمان داشته باشيم بی نياز است. لذا  2

مقداری اگر چه اندك، به او بدهيم.
درخواســت صدقه و كمک بدون احتياج هم كراهت زيادی دارد. بلكه در صورت  3

احتياج نيز مكروه است.

شرايط صدقه  دهنده و صدقه گیرنده 
صدقه 2 طرف دارد كه هر يک از اين 2 طرف بايد شرايطي داشته باشند كه در 

جدول زير آمده است:

صدقه دهنده

بلوغ
عقل

محجور نبودن، مثال سفيه و ورشكسته نبودن

صدقه گيرنده

صدقه واجب و مستحب را مي توان به سادات داد، اما 
زكات )چه زكات مال و چه زكات فطره( را در صورتی 
می توان به سادات داد كه پرداخت كننده خودش سيد 

باشد.
صدقه را به كافر حربي و ناصبي)دشمن ائمه)ع( ( 

نمي توان داد

بلیت هاي بخت آزمايي
بلیت هاي بخت آزمايي در بسیاري نقاط دنیا رواج زيادي 
دارند. متأسفانه برخي از مسلمانان هم از طريق شبكه هاي 
اجتماعي مجازي اين بلیت ها را مي خرند و از حكم شرعي آنها 
مطلع نیستند. درضمن زماني اين بلیت ها تحت عناويني در 
كشور خودمان هم رواج يافت كه برخي ها براي خالي از اشكال 
بودن خريد اين بلیت هاي بخت آزمايي خارجي فعلي به همان 
بلیت هاي داخلي استناد مي كنند. در اين زمینه بد نیست 
بدانید كه آنچه در دنیا متداول شده اين است كه همه پول 
 هايي كه جمع آوري شده يا مقداری از آن را بین افرادی كه 
قرعه به نام آنها درمی  آيد، تقسیم می كنند. اين كار تشويقی 
برای خريد اين بلیت  ها، به امید رسیدن به پول  كالن است. 
اين كار بنابر احتیاط واجب حرام است. پولی  هم كه برنده 
دريافت می كند، حرام است. اما درباره بلیت هاي بخت آزمايي 
داخلي بايد گفت كه اگر برای شركت مردم در كار خیر، قبض 
 هايی صادر كنند و در قبال مبلغی به مردم بدهند و برای 
تشويق آنها قرعه  كشی كنند و هديه  ای هم بدهند، موضوع 
چنین عملی بخت آزمايی نست، زيرا معامله ای كه انجام 
می گیرد، بین اين بلیت و اين پول نیست. بلكه نوعی صدقه و 
انفاق است. يعنی برای يک كار خیری پولی می دهد و رسید 
اين پول، كاغذی است كه به او می  دهند. بنابراين در اينجا 
بیعی انجام نمی گیرد. اين كار بي شک عمل حالل  و تعاون 
در خیر است. جايزه ای هم كه به فردي می دهند، قطعاً حالل 
است. حتی اگر انگیزه خريد اين اوراق تنها برای  رسیدن به آن 
جايزه باشد؛ مثل جوايزی كه بانک ها برای تشويق مشتريان 
پس انداز قرض  الحسنه می دهند؛ اين هم اشكالی ندارد.
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   بســیاري از جوانان ايــن دوره، مداحي ها و 
روضه خواني هاي شما را شنیدند و پاگیر مجالس 
اهل بیت علیه السالم شدند. شما يادتان هست كه 

چطور وارد اين وادي شديد؟
  بله، پدر من تعزيه می خواند و ذاكر اهل بيت عليهم السالم 
بود. از وقتی خودمان را شناختيم، ديديم كه در خانواده ای 
هستيم كه همه عاشق آقا امام حسين عليه السالم هستند. 
من توی   همان سن و سال كودكی متوجه شده بودم كه 
صدای خوبی دارم و وقتی می خواندم مورد تشويق واقع 
می شدم. كالس سوم ابتدايی كه بودم با خانواده به تهران 
آمديم و ســاكن محله مجيديه شديم. محرم های قديم 
چهارپايه وسط هيات می گذاشتند و از من می خواستند 
بروم باال و مداحی كنم. فكر كنم اوايل دهه 40 بود، سن و 
سالی نداشتم. اما خيلی عالقه داشتم مطلبی كه می خوانم 
تنها تحريک احساسات نباشد و تاثير خاصی روی كسانی 
كه می شــنوند بگذارد.   همان ســال ها بود كه فهميدم 
روضه هدف نيست، بلكه وسيله است. ما مدح اهل بيت 
عليهم السالم را می گوييم تا مردم نسبت به آن ها معرفت 

پيدا كنند. 
   اين نكته بسیار مهمي اســت، شايد يكي از 
ايرادهاي مداح هاي جوان امروز و مستمعین آنها 
توجه نكردن به همین نكته باشد. مي شود كمي 
بیشــتر توضیح دهید كه خود شما چطور سعي 

كرديد اين معرفت را بیشتر كنید؟
  من هميشه می نشستم و اشعار پرمحتوای ديگر مداح ها و 
يا شعرا را گوش می كردم. دوست داشتم خودم هم چيزی 
شبيه به آن ها به مســتمعين بگويم. آن زمان كه كالس 
مداحی به اين شكل وجود نداشت. خودم تمرين می كردم 
تا به نتيجه ای كه می خواهم برسم.   همان شعرهای خوب 
برايمان ايجاد عالقه می كرد. آن موقع نوار مداحی بزرگانی 
همچون مرحوم آقــای كافی و يا عالمه مــداح كه توی 
جامعه زياد شناخته شده بودند را خيلی گوش می كردم، 
دوست داشتم شعر هايشان را از بر باشم. شعرهای خوب را 
يادداشت می كردم و رويشان تمرين داشتم. بزرگ تر كه 
شدم با يک خانواده روحانی آشنا شدم و سبب وصلت ما به 
وجود آمد. پدر همسرم نيز در آشنايی بنده با زبان عربی 

تأثير زيادی گذاشت. 
    در دوران كودكي و نوجواني اهل نشستن پاي منبر 
بوديد؟ سخنراني چه كساني را بیشتر گوش مي داديد؟ 
  بله، منبر علما و بزرگان زياد می رفتم. يادم هست ماه 
مبارك رمضان حاج آقا فلسفی در مسجد امام حسين 
عليه السالم ســخنرانی می كردند. می رفتم پای منبر 
ايشان و يادداشت برمی داشتم از صحبت ها، حديث ها 
و روايت ها. هنوز آن دست نوشــته های پای منبر آن 
بزرگوار را دارم و گاهی اوقات به آن ها رجوع می كنم. 

گفت و گو با يكی از مداحان پیشكسوت و از پیرغالمان
 اهل بیت علیهم السالم؛ حاج يداهلل بهتاش 

روضـه هـدف نيسـت، 
بلكه وسـيله اسـت برای 

معـرفت بيشـتـر
وقتي صحبت از مداحان پیشکسـوت مي شـود، نام چند نفر بیشـتر بر سـر 
زبان ها مي آید. یکي از شناخته شـده ترین مداحان پیشکسـوت کشـورمان، 
حاج یداهلل بهتاش اسـت که عمـري را در راه خدمت به خاندان عصمـت و طهارت گذرانده 
اسـت. خودش مي گوید که یکي از افتخاراتـش روضه خواني در محضر رهبر معظم انقالب 
بوده اسـت. 68 سـال از عمر پربرکتش مي گذرد و در سـال 1329 در روستایی در سبزوار به 
دنیا آمده اسـت. آنهایي که این مداح پیشکسـوت را از نزدیک مي شناسـند مي دانند 
کـه او فقـط مداحـي و روضه خواني نمي کند، بلکه در سـخنرانی،  تألیـف کتب مختلف و 
تدریـس مداحـان جـوان هم دسـتي بـر آتـش دارد. از کودکي پاي منبر بزرگان نشسـته و 
نکته هاي بسـیاري آموخته و بعد ها   همان نکته ها، روایت ها و احادیث شـدند چاشـنی روضه 
خوانی اش. احوالي از او پرسـیدیم و سـعي کردیم بیشـتر با حاج یداهلل بهتاش آشـنا شویم.
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زمان های قدیم روضه های خانگی خيلی زیاد تر از حاال بود. هر ماه از روز اول می دانستيم که کدام خانه برای 
اقامه عزا و یا خواندن مداحی باید برویم. همه چيز روی برنامه بود و هر سال هم تکرار می شد. می آمدم توی 
جلسه های چند نفره،   همان جا یک حدیث می گفتم یا یک مسئله احکام را بيان می کردم. بيشتر همين بچه 

انقالبی ها   همان کسانی بودند که توی خانه شان روضه امام حسين عليه السالم برپا بود.  

توی همين محله مجيديه، آقای بصيری بود كه حاج آقا 
كافی را به مجلسش دعوت می كرد. آنجا حتی من پيش 
از منبر ايشان روضه می خواندم و سپس از محضرشان 

بهره مند می شدم. 
   آن يادداشــت برداري هــا و پــاي منبر 
بزرگان نشســتن ها چه تأثیري در مداحي ها و 

روضه خواني هاي خود شما داشت؟ 
  دروســی كه پای همين منبر ها آموختم پشتوانه ای 
برای شعرهايی بود كه می خواندم. هميشه عادت دارم 
اشعار را همراه با روايت هايی از اهل بيت عليهم السالم 
بخوانم. چند سالی اســت كه شب های عاشورا محضر 
مقام معظم رهبری می رســم، اما امسال شب تاسوعا 
رفتم تــا مداحی كنــم. عــادت دارم وســط مدح و 
شــعرخوانی حديث بخوانم و حتی آنجا هم ســنت ام 
را نشكســتم. محرم امسال كه نزد ايشــان رفتم ابتدا 
شعری از صائب خواندم به اين مضمون كه »بی روزی 
حالل، دعا مستجاب نيست   از لقمه حرام شكم را نگه 
دار« همين جا حديث نبوی را چاشنی شعر كردم كه 
فرمودند »كسی كه می خواهد دعايش مستجاب شود، 
كاسبی و لقمه اش حالل باشــد.« باز يک روايت ديگر 
از رســول اكرمصلي اهلل عليه و آله و ســلم خواندم كه 
ايشــان فرموده بودند، »اگر می خواهی عاقبت به خير 
شوی بايد لقمه حالل برای زندگی ات ببری، همنشين 
خوب داشته باشی و نماز هايت را به جماعت بخوانی.« 
روضه ام كه تمام شد رفتم خدمت معظم له. آقا تأكيد 
داشتند كه اين مواعظ را برای مردم بگوييد. اين ها باعث 
معرفت افزايی می شود. اين سبک را در خواندن هايم 
هميشه حفظ كرده ام كه همراه با شعر، آيه های قرآن 
و يا احاديث معصومين عليهم الســالم را يادآور شوم. 
حديث هم بايد مســتند باشــد. اگر حديث و روايت 
مستند باشد، مردم خوب گوش می كنند و توجه نشان 
می دهند. ما مداحی می كنيم بــرای اينكه مردم اهل 
بيت عليهم السالم را بشناسند. وقتی شناختند معرفت 
پيدا می كنند و به آن ها محبت می ورزند. وقتی هم كه 
محبت داشته باشند به حرفشان گوش می دهند. خود 
آن بزرگواران فرموده اند كه حديث و گفتار ما را بی هيچ 
پيرايه ای به گوش مردم برسانيد. اين ها همه مواردی 

است كه می تواند جامعه را بسازد. 
    مي دانیم كه اهل نوشــتن هم هســتید و 
كتاب هاي زيادي از شما منتشر شده است. كمي 

در اين خصوص توضیح مي دهید؟
  بله، البته بنده گاهی دست به قلم هم می شوم و تاكنون 
35 عنوان كتاب نوشته ام. مثال كتاب روايت كربال تاكنون 
12 بار تجديد چاپ شده. غير از نويسندگی برای تدريس 
اصول مداحی به خانه مداحان و جاهای ديگر هم می روم. 

در حال حاضر سايت هم دارم و مطالب و اشعار مختلف 
را در آنجا قرار داده ام تا جــوان تر ها كه عالقه مند به اين 
راه و مكتب هستند بتوانند بهتر استفاده كنند. درست 
است كه ما قديمی هستيم، اما بايد به روش امروز كار ها را 
جلو ببريم. راه های ارتباط بهتر با جوان تر ها را بشناسيم و 
طبق زمانه جلو برويم. تصور می كنم اينگونه پاسخ بهتری 

خواهيم گرفت. 
    يكي از چیزهايي كه در ســال هاي اخیر شايد 
كم رنگ تر شده باشد، روضه هاي خانگي است. آن 
روضه هاي خانگي چه تأثیري در زندگي مردم داشت؟

  زمان های قديم روضه هــای خانگی خيلی زياد تر از 
حاال بود. هر ماه از روز اول می دانستيم كه كدام خانه 
برای اقامه عزا و يا خواندن مداحی بايد برويم. همه چيز 
روی برنامه بود و هر ســال هم تكرار می شد. می آمدم 
توی جلســه های چند نفره،   همان جــا يک حديث 
می گفتم يا يک مسئله احكام را بيان می كردم. بيشتر 
همين بچــه انقالبی ها   همان كســانی بودند كه توی 
خانه شان روضه امام حسين عليه السالم برپا بود. درباره 
كسب روزی هم بايد بگويم هر چه كه صاحب عزا به ما 
می داد بی هيچ منتی قبول می كرديم. من خودم روضه 
خواندم با 5 ريال. تابحال هم از همين راه كسب روزی 
حالل كرده ام. هيچگاه نگفته ام كه فالن قدر می گيرم 
و می آيم مجلس شــما. هر چــه از درگاه ائمه اطهار 
عليهم السالم به ما برسد نيكوست. مداح های قديمی 
همه همين طور بودند، يعنی به خاطر عشقشان به امام 
حسين عليه الســالم می خواندند و هيچ چشمداشت 
مادی نداشتند. اما می دانستند همين روزی كه از راه 
اربابشان به آن ها می رسد بركت يک زندگی را تأمين 

می كند. 
   يكي از مهم تريــن موضوع هايي كه مداحان 
بايد به آن توجه كنند انتخاب اشــعاري است كه 
مي خواهند در مجالس اهل بیت علیهم الســالم 

بخوانند. شما چه توصیه اي در اين زمینه داريد؟
  شعر ها ســليقه ای اســت ديگر. برخی دوست دارند 
شــعرهايی بخوانند كه واژه های پرتكلف و دشوار توی 
آن زياد به چشــم بيايد. اما من هميشه سراغ شعرهای 
ســاده و دارای محتوا و مضمون رفته ام. چون شــعری 
كه ساده باشــد می تواند با مخاطب ارتباط برقرار كند. 
بيشتر سراغ پنديات می روم تا برای همه قابل فهم باشد و 
تاثيری هم بگذارد. شعرهای صائب را می پسندم، معموال 
پنديات سعدی، صامت و برخی از اشعار پروين اعتصامی 
را نيز می خوانم. شاعران معاصر هم پنديات خوبی دارند، 
مثال اشعار آقای ســازگار كه محتوای مناســبی دارد. 
   با نغمه ها و رديف های آوازی آشنايی داريد؟ 
دانستن آواهای موسیقیايی چقدر می تواند در امر 

مداحی ياری رسان باشد؟ 
  بنده بــا هيچ يک از دســتگاه ها و رديف ها آشــنايی 
ندارم. اگر شــعری را هــم روی رديــف آوازی بخوانم 
كامال اتفاقی و اصطالحا دلی اســت. البته خوب اســت 
كه مداح اين نغمه هــای مختلف را بشناســد تا كمتر 
خســته شــود و تنــوع كارش را در هنــگام خواندن 
باال ببرد. اما من آشــنايی بــا اين موضوع نداشــته ام. 
    شما عالوه بر مرثیه سرايی، مولودی خوانی هم 
می كنید. آن را معموال به چه روشی انجام می دهید؟ 
  معتقدم كه همه چيز در دين مبين اسالم احكام خاص 
خودش را دارد. روضه خواندن و مولــودی خواندن هم 
احكام دارد كــه بايد در همه حال رعايت شــود. ولی به 
اسم شــادی نبايد خودمان را در معصيت بيندازيم. در 
عزاداری نيز همينگونه است. االن عزاداری ها گاهی به ترانه 
خوانی نزديک می شود كه شكل خوبی ندارد. بعضی ها تا 
شروع می كنند به خواندن، عده ديگر كه اهل فن هستند 
می گويند نگاه كن شبيه به فالن خواننده می خواند. البته 
ما با نوآوری مخالف نيستيم. شايد يک شعر را با يک نغمه 
جديد بخوانی تاثيرگذاری بيشتری داشته باشد. اما بايد 
حدود را رعايت كرد. همانطور كه امام رضا  عليه السالم 
فرمودند در شادی ما شاد باشيد و در عزای ما ناراحت، بايد 
ببينيم منظور امام عليه السالم از شادی در اينجا چيست؟ 
من در مجالسم شــادی را اينگونه تعبير می كنم، يعنی 
كارهايی انجام دهيم كه دل معصومين عليهم السالم را 
شاد كنيم. شخصی آمد نزد امام صادق عليه السالم، ايشان 
آن شخص را خيلی تحويل گرفتند و گفتند اعمال نيكويی 
انجام داده ای، پرونده اين هفتــه ات رضايت بخش بوده 
اســت. خوب كه فكر كردم يادم آمد قبل از سفر به مكه، 
می خواستم با قوم و خويشم وداع كنم. اما نمی خواستم 
پيش پسرعمويم بروم. چرا كه او خيلی در خط امام صادق 
عليه السالم نبود. با اين حال خودم را راضی كردم كه نزد او 
هم بروم. همين صله رحم باعث شد تا متوجه شوم اوضاع 
مالی خوبی ندارد و به او كمک كنم. اين عمل من باعث 
خوشنودی امام زمانم شــده بود. در عزاداری ها هم بايد 
كارهايی را كه دل ائمه اطهار عليهم الســالم را محزون 

می كند انجام ندهيم. 
   مداح های قديمی چه كسانی بودند؟ كجا منبر 

داشتند؟ 
  مداح های قديمی تهران با مردم زياد آشنايی داشتند 
و مردمي بودند. مثــال آقای محمد عالمه 60 ســال 
مداحی كرد. آن مداح ها هميشــه حد و حدودشان را 
رعايت می كردند. شــعر و مطلب خوب می خواندند. 
همين طور آقای شمشــيری يا ســيدمحمد موسوی 
بودند كه اشعار بسيار زيبايی می خواندند. بيشترشان 
هم در هيات های قديمی مثل بنــی فاطمه، پيرعطا 
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و يا فاطميون حضور داشــتند و كامال اثرگذار بودند 
توی جامعه. برخی از مداح های امروزی چند صباحی 
كارشان گل می كند و سی دی هايشان دست به دست 
می شــود. اما بايد ببنيم كار ماندگار كجاست! مرحوم 
محدث نــوری، صاحب كتاب لولو و مرجان و اســتاد 
مرحوم آقاشيخ عباس قمی گفتند كه مداح بايد دو تا 
كار را انجام بدهد؛ يكی اينكه هميشه صداقت داشته 
باشــد و در بيانش كذب نياورد. مطلــب دروغ همين 
طوری اش هم گناه بزرگی است، چه برسد به اينكه 
آن را به بزرگان دين نسبت بدهيم. يكی از مداح ها، 
پيش يكی از علما تعريــف می كرده كه خواب ديده 
دارد بر بدن امام حسين عليه السالم چنگ می اندازد. 
ايشان هم متذكر شده بودند، به اين خاطر است كه 
روضه راست و درســت نمی خوانی. يا روضه راست 
بخوان يا   رها كن. مطلــب دوم برای مداح ها خلوص 
نيت است. خلوص هم يعنی اينكه فقط و فقط برای 
رضای خدا بخوانی والغير. هيچ وقت نگويی ســبک 
من، كتاب من، هيات من، دسته من، نذری من...، شما 
نگاه كنيد چرا كتاب مفاتيح الجنان اينقدر ماندگار شده 
است و همه انســان های متقی به آن رجوع می كنند. 
چون نيت نگارنده اش از ابتدا خيــر و خالص بوده كه 

چنين اثرگذاری داشته است. 
    شما روضه خوانی در محضر مقام معظم رهبری 
را هم تجربه كرده ايد؟ اين مجلس چه تفاوت هايی 

با ديگر مجالس عزاداری دارد؟ 
  خواه ناخــواه آن مجلس خاص تر اســت. به همين 
خاطر از يک ماه قبل، تمــام مطالب را مرور می كنم و 
كم و زياد ها را انجام می دهم. همانطور كه گفتم، همه 
روضه ها و روايت هايی كه می خوانم بايد سنديت داشته 
باشد، اينجا هم دقت می كنم تا از اين حيث مسئله ای 
وجود نداشته باشــد. البته چون در اين مجلس همه 
قشــرهای مردم همراه با مسئوالن حضور دارند سعی 
می كنم مطالبی را عنوان كنم كــه به فضای مجلس 

بخورد و مفيد واقع شود. 
   درباره برگزاری برنامه پرده عشاق چه نظری 

داريد؟ 
  چند سال قبل برنامه اي به نام پرده عشاق برگزار شد و 
از مداحان و پيرغالمان پيشكسوت تقدير شد. اين حركت 
بسيار خوبی بود. وقتی به اســامی كه قرار بود در برنامه 
پرده عشاق از آن ها تقدير شود نگاه می كردم می ديدم كه 
همه عزيزان می توانند خودشان يک الگوی كامل برای 
جامعه باشــند. همين طور با تقدير از پيرخادمان درگاه 
اباعبداهلل الحسين عليه الســالم، جوان ها هم می فهمند 
آدمی كه ســالم زندگی كند، هر چقدر هم كه پير شده 
باشد باز به او بها می دهند و اين خودش ارزش زيادی دارد. 

توصیه هاي مداح پیشكسوت براي مداحان جوان
حاج يداهلل بهتاش كه عمری را در خدمت اهل بيت عليهم السالم گذرانده معتقد است كه روضه خوانی و 
برپايی مجالس برای اين بزرگان اثرگذار و پرطرفدار است. همين مجالس امام حسين عليه السالم است 
كه انقالب ما را نگه داشته، به همين دليل دشمنان می خواهند به عناصر تاثيرگذار در دين و اعتقاد مردم 
رخنه كنند و با صرف هزينه های گزاف آن را به حاشيه ببرند. دشمنان نمی گويند، عزاداری نكنيد، اما 
می خواهند سبک عزاداريمان شبيه آن چيزی شود كه خودشان می خواهند. آن ها دوست دارند در 
مجالس عزاداری صحبتی از شهيدان نشود، درباره ارزش واليت فقيه حرفی به ميان نيايد و اصول مكتب 

عاشورا بيان نشود. چرا كه همه اين ها بيدارگر است. 
او معتقد است كه مداحی و روضه خوانی هم مثل خيلی از امور ديگر می تواند آفت هايی را همراه خود 
داشته باشد. برای همين همه مداحان، به ويژه مداحان جوان بايد به اين نكات توجه نشان دهند تا سبک 
عزاداری ما به سبكی كه مورد پسند ائمه اطهار عليهم السالم است نزديک تر شود. در اين بخش به صورت 

تيتروار اين آسيب ها را از زبان اين پيرغالم اهل بيت عليهم السالم مرور می كنيم. 

آسیب های محتوايی: برخی از مداحان می خواهند اصطالحا به مجلس شور بيندازند و مثال 
چشم و ابروی حضرت ابوالفضل العباس  عليه السالم را می آورند. در حالی كه صفاتی نظير بصيرت، 
وفاداری و ايثار بود كه علمدار كربال را نسبت به ديگران متمايز كرد. اشعاری كه خوانده می شود 

بايد از اين حيث محتوای مناسبی داشته باشد. 
اظهار غلو: پيامبر اكرمصلي اهلل عليه و آله و سلم فرموده اند، بپرهيزيد از غلو كردن! االن اشعاری 
می شنويم كه از آن بوی شرك می آيد. حاال ممكن است آن مداح از روی احساسات اين شعر ها را 
بخواند و خيلی به معانی آن توجه نشان ندهد، اما همين اشعار غلوآميز به گوش تكفيری ها می رسد 

و آن ها اظهارات ناروايی را به ما نسبت می دهند. 
خواندن مطالب غیرواقع: امام باقر عليه الســالم فرمودند كه همه بدی ها يک كليد دارد و آن 
شراب است، با اين حال دروغ گفتن از شراب هم بد تر اســت. دروغ گويی در همه حال بد است، 
خاصه اينكه به ائمه اطهار عليه السالم نسبت داده شــود. بايد سعی كنيم اشعاری كه می خوانيم 

سنديت داشته و از هر نوع كذبی دور باشد. 
خواندن مطالب ذلت آمیز: برخی ها برای افزايش احساســات مردم، نسبت هايی را به حاضران در 
دشت كربال می دهند كه درشأن آن ها نيست. مثال می گويند زينب مضطر، يا سجاد بيمار! اگر بنا 
به حكمتی حضرت سجاد عليه السالم چند روزی ناخوش بودند نبايد همواره او را بيمار بخوانيم و 

ياشأن ديگر شهدای كربال را پايين بياوريم. 
طرح مباحث سست: برخی می آيند و مثال خوابی را تعريف می كنند تا مردم را به دين عالقه مند 
كنند و يا بگويند هيات ما چنين است و چنان است. خوب، كســی كه با يک خواب بيايد با يک 
خواب هم می رود. عده ای ديگر هم مطالب موهن را مطرح می كنند و مثال می گويند من ســگ 
فالن ام. بابا، ائمه  عليه السالم آمدند تا ما را آدم كنند. نه اينكه ما را قالده به گردن خودشان سازند. 

اين ها از حقيقت عزاداری ها به دور است. 
سبک اسالمی: نوا ها و نعمه هايی كه برای خواندن اشعار بكار گرفته می شــود درشأن عزاداری بزرگان 
دين باشد. استفاده از نغمه هايی كه پيش از آن مثال توســط برخی خواننده های معلوم الحال اجرا شده 
برای عزاداری ها مناسبتی ندارد. همچنين در همه مجالس و عزاداری ها بايد يک خطيب و واعظ حضور 
داشته باشــد تا معرفت حســينی را بيان كند. تنها عزاداری، ما را به ســرمنزل مقصود نخواهد رساند. 

من هميشه سراغ شعرهای ساده و دارای محتوا و مضمون 
رفته ام. چون شعری که ساده باشد می تواند با مخاطب ارتباط 
برقرار کند. بيشتر سراغ پندیات می روم تا برای همه قابل فهم 

باشد و تاثيری هم بگذارد.  
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براساس گزارش جديد ديده بان حقوق بشر، 
رژيم ســعودی برای ماه ها، بیش از دو هزار 
زندانی را بدون تشكیل حتی يک دادگاه در 

حبس نگه داشته است.
آل ســعود به عنــوان يک كشــور قرون 
وســطايی و با وجود نمايش های اخیرش كه 
در قالب »اصالحات« دنبــال می كند، يكی 
از عقب مانده ترين سیســتم های قضايی در 
جهان را دارد.  همین مســئله باعث شده تا 
نظام قضايی اين رژيم بسیاری از مخالفان را 
بدون برپايی هیچ گونه دادگاهی ســال ها در 
حبس نگه دارد.حاال خبرگزاری فارس گزارش 
داده، تحلیل های ديده بان حقوق بشر حاكی از 

نفـر بـدون محـاکمه و دادگـاه 
در زنـدان هـای آل سـعود

آن است كه عربستان بیش از يک دهه است 
كه هزاران نفر را بدون تشكیل دادگاه زندانی 

كرده است.
خبرگزاری فرانســه اما در اين باره نوشت، 
»اين ســازمان ديروز ضمن محكوم كردن 
نقش محمد بن ســلمان ولیعهد عربستان 
در بازداشت های خودســرانه اعالم كرد كه 
مقامات ســعودی 2305 نفر را برای 6 ماه و 
برخی را برای بیش از يک دهه بدون تشكیل 
دادگاه در حبس نگه داشــته است.« طبق 
اين گزارش، »پادشــاهی بسیار محافظه كار 
عربستان كه يک رژيم سلطنتی مطلق است 
در ماه های گذشــته يكسری اصالحات را به 

رهبری محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی 
مطرح كرده اســت.« ديده بان حقوق بشر 
سپس تاكید می كند كه »ظاهراً بازداشت های 
خودسرانه در ســال های اخیر در عربستان 
افزايش چشمگیری داشته است« و از مقامات 
سعودی می خواهد تا »حبس خودسرانه افراد 
را متوقف كند.« اين سازمان خطاب به مقامات 
سعودی نوشته: »اگر مقامات سعودی بتوانند 
يک زندانی را برای چندين ماه نامعلوم بدون 
اتهام در حبس نگه دارند، واضح اســت كه 
نظام عدالت كیفری عربســتان دچار نقص 
و غیرمنصفانه اســت و تنها به نظر می رسد 
كه اين نظام در حالت بدتر شــدن اســت.«
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انتخابات پارلماني لبنــان باالخره پس از وقفه 
پنج ســاله، چندی پيش برگزار شد و عالوه بر 
مشــاركت قابل قبول نتايج ويژه اي به همراه 
داشت كه خوشــايند دشــمنان قسم خورده 
مقاومت نبود. حزب اهلل و متحدانش توانستند 
با رأي اعتماد مردم 67 كرسي از 128 كرسي 
پارلمان را از آن خود كنند و عماًل با اين پيروزي 
تأثير قابل توجهي در چينش تركيب دولت آينده 
خواهند داشــت. پيروزي حزب اهلل در انتخابات 
لبنان نقطه عطفي در تاريخ تحوالت سياسي اين 
كشور بود كه به رغم توطئه هاي داخلي و خارجي 
در نهايت توانست موازنه را به نفع مقاومت تغيير 
دهد. مثلث غربي- عربي- صهيونيســتي سال 
2011 با هدف تضعيــف محور مقاومت، جنگ 
فرسايشي در سوريه را آغاز كردند تا توان نظامي 
حزب اهلل و ايران را كاهش دهند اما با گذشت هفت 
سال از اين بحران، مقاومت نه تنها تضعيف نشده 
بلكه عالوه بر پيروزي هاي ميدانــي، در عرصه 

سياسي نيز جايگاه خود را تقويت كرده است. 
هزينه هاي هنگفت عربســتان سعودي براي 
تخريب چهره حــزب اهلل در انتخابات نتيجه 
عكس داد و بيشتر به محبوبيت اين حزب منجر 
شد. علي حماده، روزنامه نگار دروزي لبنان پس 
از پيروزي حزب اهلل گفت: »شيعياني كه قبل از 
امام موسي صدر بيشتر از واكس  زدن كفش ها 
يا نظافــت خانه هايمان يا نگهباني ارزشــي 
نداشتند، امروز بر ما و بر نصف منطقه حكومت 

مي كننــد.« اينگونه اظهارات كــه نمونه هاي 
آن كم نيســت، بيانگر اين است كه حزب اهلل 
در مسير درســتي قدم برداشته و هجمه هاي 
تبليغاتي غرب و سعودي ها عليه اين حزب به 
خاطر نگراني از قدرت يابي مقاومت بوده است. 
هر چند انتخابات لبنان ناظر بر تحوالت داخلي 
اين كشور بود اما از آنجا كه امريكا و متحدانش 
از اين مســئله براي ضربه زدن بــه مقاومت 
اســتفاده مي كردند، مهم به نظر مي رســد. با 
توجه به اينكه انتخابــات لبنان متأثر از جنگ 
ســوريه بود، از بعد منطقه اي هم قابل ارزيابي 
اســت. پيروزي حزب اهلل و متحدانش انعكاس 
سياسي بزرگي در تحوالت سياسي لبنان ايجاد 
خواهد كرد و با توجه به اينكه جريان مقاومت 
اكثريت كرسي ها را كسب كرده، مي توان گفت 
كه اكثر لبناني ها از مقاومت حمايت سياسي 
كرده اند كه نشانگر افزايش محبوبيت مقاومت 
اســت. هر چند قدرت حزب اهلل بيشتر در بعد 
نظامي بود اما بعد از اين قدرت سياســي نيز 
در كنار بعد نظامي به تقويت جايگاه حزب اهلل 
در لبنان منجر خواهد شد. نكته حائز اهميت 
در اين انتخابات، اقبال گسترده اهل سنت به 
كانديداهاي مقاومت بود كه با آراي خود نشان 
دادند كه حزب اهلل عالوه بر شيعيان در بين اهل 
ســنت نيز جايگاه مهمي دارد و همين مسئله 
دست آل سعود را براي ايجاد تفرقه بين شيعه 
و سني مي بندد و نقشــه هاي سعودي و غرب 

براي بحران آفريني در دولــت لبنان با درايت 
حزب اهلل خنثي خواهد شد و نفوذ سعودي ها در 
بدنه دولت به كمترين حد ممكن تقليل خواهد 
يافت. تحوالت سياسي سال گذشته و استعفاي 
ناگهاني ســعد حريري كه مركــز فرماندهي 
آن از رياض صادر شــده بــود، تجربه خوبي 
براي حزب اهلل شــد تا در آينــده اجازه ندهند 
نفوذي هاي ســعودي به كابينه راه يابند و اين 
مسئله با توجه به تضعيف پايگاه مردمي جريان 
»المستقل« وابسته به ســعودي و نگاه منفي 
افكار عمومي لبنان به سياست هاي عربستان، 
دور از دسترس نخواهد بود. به باور ناظران، با 
توجه به اينكه برخي جريان هاي سياسي لبنان 
مخالف سالح حزب اهلل هستند، احتمال مي رود 
حزب اهلل از اكثريت پارلمان براي مشــروعيت 
دادن به سالحش استفاده كند و آن را قانوني 
كند. از آنجا كه افكار عمومي لبنان از ســالح 
حزب اهلل در مقابله با رژيم صهيونيستي حمايت 
مي كنند، لذا مشكل چنداني براي قانوني كردن 
سالح وجود نخواهد داشت. از طرفي، برخالف 
ادعاي ســعودي ها كه ايران را چهره اي منفور 
در لبنان معرفي مي كنند، اما رأي مردم نشان 
داد كه ايران در صحنه سياسي لبنان و در بين 
افكار عمومي اين كشور به عنوان بازيگر منفي 
تلقي نمي شود بلكه نگاه مثبتي به ايران وجود 
دارد. اقدامي كه به گفته ناظران، قدرت مانور 
ايران در جامعه لبنــان را افزايش خواهد داد. 

پیروزي تاريخي حزب اهلل و متحدانش در انتخابات پارلماني لبنان، عالوه بر تقويت جايگاه داخلي اين حزب، 
آغاز فصل جديدي از معادله مقاومت در منطقه است كه با غلبه بر تروريست ها در سوريه كامل خواهد شد. 

پیـام مهـم پیـروزی حـزب الله لـبنان
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در بخشي از نامه هشدار آمیز اقتصاددانان آمده است: موانع تجاري 
ناشــي از موضع حمايتگرانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امريكا از 
تولیدات داخلي و خروج او از توافقنامه هاي تجاري بین المللي بیشتر 
از آنكه به مردم اين كشور كمک كند به آنها آسیب خواهد رساند. 
امروزه مردم امريكا با موج جديدي از فعالیت هاي حمايتگرانه ترامپ 
شامل خروج يا عقب نشــیني از توافقنامه هاي مالي، اختالف نظر 
در خصوص تعرفه هاي جديد و تحمیــل آن بر برخي كاالهاي خاص 

مانند فوالد و آلومینیوم مواجه هستند. 
در ادامه اين نامه خطاب به مقامات كنگره آمده اســت: در سال 1930، 
كنگره نصیحت اقتصاددانان را نپذيرفت و در نهايت مردم امريكا هزينه 
اين بي توجهي را پرداخت كردند. در اين نامه قوياً از شما مي خواهیم اين 
اشتباه را تكرار نكنید. كارشناسان معتقدند: موانع تجاري كه بخشي 
از سیاست هاي اقتصادي دولت ترامپ است، موجب افزايش قیمت ها 
خواهد شد. در نهايت مصرف كنندگان امريكايي بايد بهاي اين اشتباه را 
پرداخت كنند و اين به بحراني بزرگ منجر خواهد شد. ترامپ  ماه گذشته 
میالدي تعرفه هاي گمركي واردات فوالد و آلومینیوم را به امريكا به 
ترتیب 25درصد و 10درصد افزايش داد. رئیس جمهور امريكا با اين 
حال، كانادا و مكزيک را كه شركاي خود در توافقنامه تجارت آزاد 

كشور هاي امريكاي شمالي هستند از شمول اين قانون معاف كرد. 
اما جديدترين هديه ترامپ با تصمیم جديدش مبني بر خروج از برجام 
گراني بنزين براي مردم كشورش است. امريكايي ها به لطف تحريم 
ايران بايد پول بیشتري براي خريد بنزين بپردازند كه اين به معناي 
كاهش قدرت خريد عامه مردم و كاهش بازار مصرف به شمار مي رود. 
كارشناسان هشدار دادند در صورت تحريم نفتي ايران مردم امريكا 
بايد پولي را كه از محل اجراي قانون كاهش پرداخت مالیات پس انداز 

كرده بودند، خرج خريد بنزين كنند. 
ماركت واچ به نقل از كارشناسان هشدار داده است: اعمال تحريم هاي 
نفتي امريكا علیه ايران مي تواند قیمت بنزين در امريكا را به سه دالر 
در هر گالن افزايش دهد كه باالترين میزان طي چهار سال گذشته 
محسوب مي شود. كارشناسان بر اين باورند كه افزايش قیمت نفت 
در پي تصمیم امريكا براي خروج از برجام و اعمال دوباره تحريم هاي 
نفتي علیه ايران مي تواند به تشديد تنش در خاورمیانه و سخت تر 

شدن عرضه نفت در اين منطقه منجر شود. 
بنا به آمارهاي ارائه شده از سوي مؤسسه گس بادي قیمت بنزين در 
امريكا هم اكنون به حدود 844/2 دالر در هر گالن رسیده است كه 
نسبت به ماه گذشته 2/18 سنت و نسبت به زمان مشابه سال قبل 
50 سنت افزايش داشته است. وي معتقد است: با توجه به اتفاقات 
پیش رو قیمت بنزين در امريكا به سه دالر در هر گالن افزايش يافت. 
اعمال مجدد تحريم هاي نفتي از ســوي امريكا علیه ايران و وقوع 
جنگ موشک ها در خاورمیانه و تشــديد جنگ نیابتي بین ايران و 
عربستان به همراه امريكا در كنار بحران ونزوئال اصلي ترين عوامل 
باالبرنده قیمت نفت هســتند. آمارهاي مؤسسه گس بادي نشان 
مي دهد هم اكنــون ايالت هاوايي امريكا با عرضــه بنزين با قیمت 
805/3 دالر در هر گالن گران ترين بنزين را در امريكا عرضه مي كند، 
قیمت بنزين در ايالت هاي كالیفرنیا، آالسكا، نودا به ترتیب 636/3، 
316/3 و 313/3 دالر در هر گالن است. برخي ديگر از كارشناسان 
نفتي اعالم كردند كه با توجه به شــرايط پیــش آمده پیش بیني 
خود از باال رفتن قیمت بنزين در امريــكا را افزايش خواهند داد.

مردم امريكا هزينه هاي 
تصمیم ترامپ را مي دهند

خـروج آمـریکـا از

بـرجـــام 
به ضـرر چه کسـانی است؟
تصمیم درباره اعمال تعرفه ها و اعالم جنگ تجاري علیه اروپا و چین و عبور از 
برجام به عنوان يک سند بین المللي دو تصمیم جدي ترامپ بوده كه در عمل 
به ضرر اروپا و مردم امريكا شده است. پیش از اين هزار و 140 اقتصاد دان در 
نامه اي كه درباره وقوع ركود بزرگ در امريكا هشــدار مي داد، نوشته بودند: 
قدرت هاي اقتصادي جهان به واســطه اقدامات اخیــر ترامپ در خصوص 
افزايش تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم در آستانه جنگ تجاري قرار دارند.

64 شـماره 121
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اروپـــــا 
هم ضــرر مـی كـند

اما اين تمام ماجرا نیست، زيرا به غیر مردم امريكا با وعده گشايش هاي اقتصادي ترامپ از اين پس بايد متحمل 
گراني هاي تحمیلي ناشي از تعرفه ها و افزايش احتمالي قیمت بنزين باشند، اروپايي ها نیز در عمل با محدوديت 
شركت هايشان براي تجارت و فعالیت مشــترك اقتصادي با مشــكل مواجه خواهند شد. شركت ايرباس، 
خودرو سازي هاي مختلف و پااليشگاه هاي نفتي طرف قرار داد با ايراني ها جزو متضرران اصلي تصمیم اخیر ترامپ 

هستند، اما اروپايي ها درباره تصمیم قبلي نیز كه به كاالهاي اروپايي تعرفه واردات مي بندند شاكي هستند. 
از همین رو است كه احتماالً از يكسو شاهد چانه زني براي كاهش تعرفه هاي وضع شده از سوي ترامپ باشیم 
و از سوي ديگر بزرگ ترين اقتصادهاي اروپا به منظور حفاظت از سرمايه گذاري هاي شركت هاي خود در ايران 
دست به كار شوند و به دنبال زنده نگه داشــتن برجام بعد از خروج امريكا از اين توافق و تهديد اين كشور به 
وضع مجدد تحريم هاي اقتصادي هســتند. رويترز در اين خصوص نوشته اســت: آلمان و فرانسه ارتباطات 
تجاري قابل توجهي با ايران دارند و همچنان متعهد به اجراي توافق برجام  هســتند. انگلیس هم قصد دارد 
برجام را ادامه دهد. اكنون وزراي امور خارجه اين ســه كشــور اروپايي قصد دارند روز سه شنبه در خصوص 
نحوه تداوم اجراي برجام با يكديگر به گفت وگو بنشینند. برونو له ماير، وزير دارايي فرانسه گفت: دولت هاي 
عضو اتحاديه اروپا اقدامات منع كننده تحريم ها را به كمیسیون اروپا پیشنهاد خواهند داد. له ماير افزود: آيا 
ما تحريم هاي فراسرزمیني را مي پذيريم؟ پاسخ منفي اســت، آيا ما مي پذيريم كه امريكا ژاندارم اقتصادي 
كره زمین باشد؟ پاسخ نه است. آيا ما بندگي اروپا در مسائل تجاري را مي پذيريم؟ پاسخ نه است. وزراي دارايي 
فرانسه و آلمان نیز در گفت وگو با اســتیون منوچین، وزير خزانه داري امريكا از وي خواسته اند تا معافیت ها يا 
تعويق هايي را براي اجراي تحريم ها علیه شركت هاي فعال در ايران در نظر بگیرد. له ماير افزود: وي به دنبال 
معافیت هايي واقعي براي شركت هايي نظیر رنو، توتال، ســانوفي، دانون و پژو است كه در ايران حضور دارند. 
وزير دارايي آلمان هم خواســتار اقدامات قاطع براي كمک به شــركت هاي آلماني فعال در ايران شده است.

مدير تجاري شركت ايتالیايي »جي. بي. آ« كه 
اين هفته براي شركت در بیست و سومین 
و  پااليش  گاز،  نفت،  بین المللي  نمايشگاه 
پتروشیمي به تهران آمده بود، در گفت و گو 
با ايرنا درباره خروج ترامپ از برجام گفت: 
اروپا به حفظ توافق با ايران عالقه مند است 
مي يابد.  تداوم  همكاري ها  اين  مطمئنم  و 
بنلي گفت: به دنبال برداشته شدن تحريم ها 
در سه سال اخیر اين شركت جايگاه خوبي 
در پروژه هاي نفت و گاز ايران به دست آورده 
و ســرمايه خود را وارد كشــور كرده است.

اروپـا عـالقه مـند
 به حـفظ توافـق

 با ايـران است
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مجله امريكايــي فوربس به نقــل از تحليلگران نيــز اعالم كرد: 
شركت هاي خودروسازي فرانســوي »پژو« و »رنو« و نيز شركت 
دايملر آلمان بيشترين خسارت را از خروج امريكا از برجام و اعمال 

تحريم ها عليه ايران خواهند ديد.
فوربس به گفته تحليلگران نوشته است: شركت خودروسازي پژو 
و رنوي فرانســه و دايملر آلمان كه حضور خود را در ايران از زمان 
توافق هسته اي در 2015 محكم تر كرده اند، بيشترين آسيب را از 

تحريم هاي امريكا عليه ايران خواهند ديد. 
ممنوعيت هاي تجاري امريكا تأثير مستقيم بر شركت هاي اروپايي 
ندارد، اما تأثيرهاي ثانويه كه مي تواند داشــته باشــد، شركت ها 
را تحت تأثير جدي قرار داده اســت. اگر اين شــركت ها بخواهند 

خودرو يا قطعات آن را به امريكا بفروشند با سياست هاي تجاري 
امريكا برخورد خواهند كرد. در حال حاضر رنو خودرويي در امريكا 
نمي فروشد، درحالي كه شركت نيسان ژاپن فروش تجاري در اين 
كشور دارد. پژو در سال 1991 پاي خود را از امريكا بيرون كشيد، 
اما اخيراً اعالم كرده است قصد دارد تجارت خود را با اين كشور ادامه 
دهد. مرسدس نيز نه  تنها بسياري از خودروهاي خود را در امريكا 
مي فروشد، بلكه در اين كشــور كارخانه هم دارد. جفري، محقق 
سرمايه گذاري اعالم كرد: تأثير مالي روي پژو و رنو كه حدود 1/6 
ميليون خودرو ايراني ها را در سال يعني 40 درصد نياز آنها را تأمين 
مي كنند، براي آنها رقم بزرگي است. پژو پيشتر اعالم كرده اميدوار 
است اتحاديه اروپا موضع مشــتركي در برابر ايران داشته باشند.

بيشتـرين خسـارت بـرای 
خودروسازان فرانسـوی و آلـامنی
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کوتاه از
تحــوالت 
خــاورمــیانه

اكنون اين سؤال مطرح مي شــود كه اگر اين تصميمات 
به نفع مــردم امريكا و اروپايي ها نيســت پــس به نفع 
كيســت ؟ نگاهي به اخبار نشــان مي دهد كه شركت ها 
و كمپاني هاي حامــي ترامپ و جريــان جمهوريخواه 
بيش از همه در اين باره سود مي برند كه بيشتر صاحبان 
صنايع بزرگ مانند فوالد هستند يا در بخش نفت و گاز 
ســرمايه گذار هاي بزرگي هســتند. در حالي كه بعد از 
تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا قيمت نفت 
افزايش يافته، به نظر مي رســد كــه صادر كنندگان گاز 
امريكا نيز از اين افزايش قيمت ها بي بهره نخواهند ماند. 
بلومبرگ، به گفته شــركت تــودور پيكرينگ هولت، 
در اين باره نوشــته اســت: تأمين گاز بــه قيمت هاي 

پايين مي تواند منجر به افزايش صــادرات گاز امريكا 
شــود. آناستاســيا دياليناس، تحليلگر بــازار انرژي 
در اين بــاره گفت: من شــک دارم دولــت امريكا اين 
عمل را در اعمــال تحريم ها عليه ايــران مدنظر قرار 
داده باشــد، زيرا ما ظرفيــت بااليي بــراي صادرات 
ال ان جي نداريم. وي افزود: اما به طور غيرمســتقيم 
اگر اين وضعيت منجر به افزايــش پايدار قيمت نفت 
شــود، قيمت محموله هاي امريكايــي قطعاً جذاب تر 
خواهد شد. از ويلبور راس، وزير بازرگاني امريكا گرفته تا شخص 
دونالد ترامپ، همواره افزايش صــادرات ال ان جي امريكا را مورد 
تشــويق قرار داده اند، زيرا افزايش صادرات اين محصول موجب 
كاهش كســري تجاري امريكا با كشورهاي آســيايي مي شود. 

خـروج از بـرجـام بـازار 
گـاز شـيل آمريكا را داغ می كند

به محض اينكه تحريم ها علیه 
ايران به صورت رسمي اجرايي 
شود، قراردادهاي بلـندمدت 
فروش ال ان جي كه قیمتشان 
به قیمت نفت گره خورده در 
ساير نقاط جهان گرانتر خواهد 
شد و اين احتمــاالً مــوجب 
و  ارزان  گاز  براي خريد  تقاضا 
فراوان شیل امريكا خواهد شد.
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 اسـالمرزمنـدگانهمایش مدیران هیأت 24

رهبر معظم انقالب اسالمی در ســخنرانی خود در سالگرد حضرت 
امام خمینی)ره( در چهارده خــرداد 1394 تأكید كردند كه »هرجا 
ظلم هست دو طرف وجود دارد: ظالم و مظلوم؛ ما طرفدار مظلومیم، 
مخالف با ظالمیم؛ اين موضع گیری ای است كه امام به صراحت انجام 
می داد و اين يكی از خطوط اصلی اســت. امروز هم به همین دلیل 
مسئله ی فلسطین برای ما يک مسئله ی اصلی است؛ اين را همه بدانند. 
مسئله ی فلسطین از دستور كار نظام جمهوری اسالمی خارج نخواهد 
شد. مسئله ی فلسطین، عرصه ی يک مجاهدِت واجب و الزم اسالمی 
است، هیچ حادثه ای ما را از مسئله ی فلسطین جدا نمی كند. ممكن 
است كسانی در صحنه ی فلسطین باشند كه به وظايفشان عمل نكنند، 
حساب آن ها جدا است اّما مردم فلسطین، مّلت فلسطین، مجاهدان 

فلسطینی مورد تأيید و حمايت ما هستند.«]1[
با نگاهی به بیانات ايشان، قضیه فلسطین با وجود تهديدات جدی در 
جهان اسالم همچنان بايد در اولويت جمهوری اسالمی ايران و جهان 
اسالم قرار گیرد زيرا اين امر ريشــه در زياده خواهی ايدئولوژيک 
صهیونیسم و مجری آن يعنی اسرائیل اســت. ريشه اين مخالفت 
سرسختانه در انديشه رهبر انقالب اســالمی در قبال بنیان فكری 
صهیونیسم بايد جستجو كرد، ايشان صهیونیسم را به دلیل انحراف آن 
زمینه ساز مفاسد و مشكالتی می داند، كه هر يک موجب ايجاد بحران 
در جهان اسالم و زمینه ساز بحران هايی همچون بروز خطر گروه های 
تكفیری، جنگ های خونین نیابتی و دخالت خارجی می شود.به عقیده 
رهبر انقالب اسالمی، جريان صهیونیسم تحت شرايط بحرانی ظهور 
يافت، نگاهش به ساير اقوام، نژادها و ملت ها نگاه خاص است و به مبانی 
عقلی و كالمی الهی بی توجه است. از نظر ايشان، صهیونیست ها بنا به 
ايدئولوژی خود نگاهی كاماًل تكلیف گرا و تبعیت گرا داشته و از درك 
حق مدار بودن انسان، چه به اعتبار يهوديت اصیل و ساير اديان الهی و 

چه به اعتبار دولتی مقبول در نظام بین الملل، بی اعتنا هستند.
 در اين شرايط جهان اسالم با يک جريان بسیار پیچیده روبرو است، كه در 
بستری از توهم، خودشیفتگی منافع ايدئولوژيک خود را دنبال می كند، 
كه اين امر خطری برای بشريت محسوب می شود. رهبران انقالب اسالمی 
با درك اين خطر جهانی، سعی در گوشزد كردن اين خطر نه فقط به مردم 
فلسطین و اعراب، بلكه به جهانیان داشتند. به طوری كه مقام معظم رهبری 
در جايی بیان می كند: »فلسطین، مسئله ی اول در میان همه ی موضوعات 
مشترك كشورهای اسالمی است... اول اينكه يک كشور مسلمان، غصب 
و توسط بیگانگانی كه از كشورهای گوناگون گردآوری شده و جامعه ای 
جعلی و موزايیكی تشكیل داده اند، مصادره شده است... دوم اينكه اين 
حادثه به صورت بی سابقه ای در تاريخ، با كشتار و جنايت و ظلم و اهانت 
مستمر انجام گرفته است.سوم آنكه قبله ی اول مسلمانان و بسیاری از 
مراكز محترم دينی كه در اين كشور قرار دارد، به تخريب و توهین و زوال 
تهديد شده است. چهارم آنكه اين دولت و جامعه ی جعلی در حساس ترين 
نقطه ی جهان اسالم، از آغاز تاكنون، نقش يک پايگاه نظامی، امنیتی و 
سیاسی را برای دولت های استكباری بازی كرده و محور غرب استعماری 
كه به علل گوناگون، دشمن اتحاد و اعتالء و پیشرفت كشورهای اسالمی 
است، از آن همواره چون خنجری در پهلوی امت اسالمی استفاده كرده 
است. پنجم آنكه صهیونیســم كه خطر اخالقی و سیاسی و اقتصادی 
بزرگی برای جامعه ی بشری است، اين جای پا را وسیله و نقطه ی اتكائی 
برای گســترش نفوذ و ســلطه ی خود در جهان قرار داده است.«]2[
همان طور كه مشاهده شد رهبر معظم انقالب در علل متعدد اولويت 
قضیه فلسطین به مواردی اشاره كردند كه برخی از محورهای اساسی 

آن عبارت اند از:
 

  موضوع ظلم
در تاريخ معاصر تحولی بزرگ در جهــان روی داد كه آن تحول انقالب 
اسالمی ايران به رهبری حضرت امام خمینی )ره( بود. انقالب اسالمی 
دارای اهداف بلند و گفتمان های ارزشمندی بود كه از جمله آن می توان 
به اســتقالل طلبی، اسالم سیاسی، استكبارســتیزی و ظلم ستیزی 
اشــاره كرد. يكی گفتمان های اصلی اين انقالب، ظلم ستیزی چه در 
ســطح داخلی و چه در سطح خارجی اســت. ظلم ستیزی در سطح 
داخلی جلوگیری از ظلم بــه مظلومان به وســیله صاحبان قدرت و 
در ســطح خارجی مبارزه با ظالمان كه حقوق ديگر ملت ها را ناديده 
می گیرند، است.در همین راستا به سرانجام رساندن قضیه فلسطین 
و مبارزه با صهیونیسم از شعارهای اصلی آن محسوب می شود. قضیه 
فلسطین در يک قرن اخیر به نماد ظلم يک ايدئولوژی توسعه طلب و 

دكتر حسین آجرلو
دكترای روابط بین الملل از دانشــگاه 

اسالمی بیروت لبنان

چرا رهبـری اصـرار دارند 

 
فلسـطین

کامکـان مسـئله  اول اسـالم باشد؟
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نگاهی به 

مسئله 
فلسطین

نژادپرست صهیونیسم، به يک ملت و سرزمین تبديل شده و موجب 
آوارگی میلیون ها انسان از سرزمین خود يعنی فلسطین شده است.
در همین راســتا حضرت امام خمینی فرمودنــد: »هیچ امری را بر 
مسلمانان واجب تر از اين نمی دانم كه با جان و مال خويش، هنگامی 
كه می بیند خون های برادران و خواهران بی گناه شما در سرزمین ها 
مقدس فلسطین جاری اســت و هنگامی كه مشــاهده می كنید 
سرزمین های ما )اسالم( به دســت صهیونیست های تبهكار، ويران 
گشته، در اين شرايط هیچ راهی جز ادامه جهاد نمی ماند، بر همه  ی 
مسلمانان واجب است كه كمک های مادی و معنوی خود را در اين جهاد 

مقدس صرف كنند و خداوند پشتیبان اين اراده است.«]3[
همین ظلم زمینه ســاز بروز قیام بین مظلومین می شود و اگر اين قیام 
به انحراف كشیده شود موجب مشــكالت كه امروز جهان اسالم با آن 
درگیر است، می شود. به طوری كه برخی آوارگان فلسطینی به جای راهی 
شدن به جنگ با اسرائیل، راهی جنگ در كشورهای اسالمی می شوند.

 
  توسعه طلبی

 وجود يک انديشه و ايدئولوژی وحدت بخش زمینه ساز توسعه طلبی 
يک كشــور يا جريان قومی و ملی اســت. يک انديشــه نافذ در 
توسعه طلبی معموالً از نظرات، اعتقادات و نگرش های وحدت بخش 
و تجديدنظرطلبانه يک نژاد يا گروه اجتماعی غالب در يک ملت ايجاد 
می شود. اين امر در مورد اسرائیل پیش از تشكیل و ايجاد آن وجود 
داشته و بعد از استقالل آن نیز همواره تداوم داشته است و اين انديشه 
وحدت بخش و تجديدنظرطلبانه همان انديشه صهیونیسم است.]4[

 رهبر انقالب اسالمی با درك صحیح توســعه طلبی مداوم انديشه 
صهیونیسم در قالب اشغالگری، ايجاد فضای امنیتی و منطقه نفوذ، 

همواره نسبت به آن هشدار می دهند.
 

  مورد حمايت قدرت های بزرگ
تحوالت در يک منطقه كم يا زياد تحت تأثیر قدرت های بزرگ است. 
در عرصه بین المللی نقطه نظر اين قدرت ها نسبت به يک بازيگر جزء 
امور پراهمیت محسوب می شود. همین ديدگاه منجر به اتخاذ سیاست 
حمايت يا مقابله از يک كشــور يا جريان از سوی قدرت های بزرگ 
می شود و همین سیاست ها می تواند آن كشور يا جريان را به رسیدن 

به اهداف خود نزديک و يا اينكه موجب تضعیف آن گردد.]5[
از نظر رهبر انقالب اسالمی قدرت های بزرگ و استعماری باعث به وجود 
آمدن صهیونیسم و در پی آن اسرائیل بوده اند و اين قدرت های بزرگ 
همچون اياالت متحده آمريكا همواره از صهیونیسم و اسرائیل حمايت 
می كنند به طوری كه به نظر می رسد در خدمت آن ها هستند، ايشان در 
تبیین اين امر بیان می كند: »ما دولت اياالت متحده ی آمريكا را دولتی 
غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتــی خودبرتربین، دولتی غیرمنطقی و 
عهدشكن، دولتی سخت در پنجه ی تصّرف و اقتدار شبكه ی صهیونیسم 
بین المللی - كه به خاطر رعايت خواسته ها و منافع نامشروع شبكه ی 
صهیونیستی بین المللی مجبورند با رژيم غاصب و جعلی اشغال كننده ی 
فلسطین مماشــات كنند، در مقابل او نرمش نشــان بدهند.« ]6[
 به سرانجام رساندن قضیه فلسطین و مبارزه با صهیونیسم از شعارهای 
اصلی آن محسوب می شود. قضیه فلسطین در يک قرن اخیر به نماد 
ظلم يک ايدئولوژی توسعه طلب و نژادپرست صهیونیسم، به يک ملت 
و سرزمین تبديل شده و موجب آوارگی میلیون ها انسان از سرزمین 

خود يعنی فلسطین شده است.
 

  تفرقه افكنی
 از نظر رهبر انقالب اســالمی، وحدت مذاهب اسالمی در اعتقاد به 
توحید و احیای ارزش های اخالقی، تعامل سازنده بین مذاهب امری 
پسنديده و در جهت صلح بین مردم است و هر نوع تفرقه افكنی بین 

مذاهب مختلف امری مذموم و خطری برای اسالم است. ايشان بر اين 
عقیده بود كه صهیونیسم و اسرائیل برای دستیابی به اهداف خود به 
دنبال ايجاد تفرقه بین طوايف و اقوام موجود در جهان اسالم است. 
مقام معظم رهبری در اين مورد بیان می دارد: »امروز از جمله ی اين 
موضوعات مهم و دارای اولويت، مسئله ی اتحاد مسلمانان و گشودن 
گره های فاصله افكن میان بخش های امت اسالمی است... دست های 
پلید سیاست های اســتعماری از ديرباز تفرقه افكنی را برای تأمین 
مقاصد شوم خود در دستور كار داشته اند،... دشمن مكار بر آن است 
كه با افروختن آتش جنگ های خانگی میان مسلمانان، انگیزه های 
مقاومت و مجاهدت را در آنان به انحراف كشانده، رژيم صهیونیستی 
و كارگزاران استكبار را كه دشمنان حقیقی اند، در حاشیه ی امن قرار 
دهد. راه اندازی گروه های تروريستی تكفیری و امثال آن در كشورهای 
منطقه ی غرِب آسیا ناشی از اين سیاسِت غدارانه است. اين هشداری 
به همه ی ما است كه مسئله ی اتحاد مسلمین را امروز در صدر وظايف 

ملی و بین المللی خود بشماريم.« ]7[
 

   منطق ترور
 بی ترديد تروريسم يكی از جدی ترين تهديدها در محیط امنیت ملی و 
بین المللی به شمار می رود، كه ضربه های بسیار سنگینی را متوجه كشورها 
كرده است. به دلیل ناتوانی جامعه بین المللی بر سر اجماع در تعريف واحد 
از مفهوم تروريسم، اين امر دستخوش منافع سیاسی در تعريف های 
متفاوت آن شده است. 8به طوری كه تعاريف متفاوت هر بازيگر از منافع و 
امنیت ملی موجب برخورد دوگانه با اين پديده خطرناك شده است. برخی 
از دولت ها بر اساس منافع خود اقدامات تروريستی را دفاع مشروع و در 
برخی مواقع تروريسم را با اقدامات مشروع و قانونی يكی می دانند. ولی 
آنچه در همه تعاريف يكسان بوده، اين است كه اقدامی خشونت آمیز برای 

دستیابی به اهداف خاص است. 9
 بسیاری از عملیات تروريستی توسط گروه های غیردولتی انجام می شود، 
با اين حال برخی دولت ها برای دستیابی به اهداف خود، اقدام به عملیات 
تروريستی می كنند كه می توان به تروريسم دولتی 10اسرائیل اشاره كرد. 
»تروريسم دولتی به تروريسمی اطالق می شود كه دولت، هدايت ترور 
را بر عهده می گیرد، برای آن سازمان در نظر می گیرد، هزينه هايش را 
می پردازد، به افراد تعلیمات نظامی می دهد و آن ها را در درون جامعه و 
هم در بیرون جامعه هدايت می كند.« 11تقويت گروه های تروريستی 
و ترور نخبگان سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی در كشورهای اسالمی 
از اقدامات غیرقابل انكار دولت اسرائیل در چند دهه اخیر بوده است. 
رهبر انقالب اسالمی صهیونیســت ها را عامل اصلی پديده تروريسم 
در منطقه معرفی و تصريح كرده است »ما در داخل كشور خودمان، در 
عراق، در ســوريه، در لبنان با كسانی كه علیه تروريسم می جنگیدند 
همكاری كرديم، كمكشان كرديم، بازهم می كنیم؛ ما مقابل تروريسم 
هســتیم. خطرناك ترين و خبیث ترين تروريســت های اين منطقه 
صهیونیست ها هستند؛ ما با صهیونیست ها مواجهیم و مقابلیم.« 12

 
  فرجام سخن

 در جمع بندی مطالب فوق بايد گفت با توجه به روندی كه از اين رژيم، 
در اين چند ده اخیر شــاهد بوديم، اشغال سرزمین فلسطین را شايد 
بتوان، اولین قدم جدی آن برای اجرای اهداف توسعه طلبانه دانست، كه 
با اشغال بخش هايی از سرزمین های عربی و اسالمی، اقدامات نظامی در 
مناطق مختلف جهان اسالم و ترور نخبگان علمی و سیاسی كشورهای 
منطقه اين روند را ادامه داده اســت. از نظر حضرت امام خمینی)ره( و 
مقام معظم رهبری به عنوان رهبران انقالب اسالمی، اقدامات نادرست 
اسرائیل جز الينفک تاريخ اين رژيم است، كه جهان اسالم برای مصون 
ماندن از خطرات آن می بايست همواره هوشــیاری خود را در مقابل 
آن حفظ نموده و ايــن موضوع را از اولويت های خــود خارج نكند.*
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برای تمام سـاعات زندگـی اش برنامه داشـت، دقیق و 
منظـم. از مطالعه، عبـادت، دعا و نیایش، اسـتراحت و 
اوقات فراغت گرفته تا مالقات با مردم، رسـیدگی به امور مسلمانان 
جهـان و ارتباط با شـخصیت های داخلی و خارجی. شـاید کسـی 
باورش نشود سیاسی ترین رهبر قرن بیسـتم، آن قدر حساب شده 
وقتـش را تنظیـم کرده بـود که حتـی در کار خانه هم به همسـر و 
دختر هایـش کمـک می کرد. شـخصیت بی بدیلـی که با سـیره 
عملی خـود نشـان داد از لحظه، لحظه های عمرش بـه خوبی بهره 
برده اسـت. اگر می خواهیـد درباره بعضـی از ویژگی هـای اخالقی 
امـام )ره( بیشـتر بدانیـد، در ایـن گـزارش بـا مـا همـراه شـوید.

همراه بــا خاطــرات بزرگمردی 
که همه لحظه هــای عمرش درس 
زندگی اسـت به مناسبت 14 خرداد
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كمک به خانواده
همكاري در نگهداری از بچه ها 

احترام به ديگر اعضاي خانواده و نیز كمک به آن ها در امور منزل، از رفتارهای 
انسانی اي بود كه در زندگی بسیاری از بزرگان از جمله امام خمینی )ره( به 
خوبی نمود دارد. »فاطمه طباطبايی«، عروس حضرت امام )ره( از قول همسر 
امام )ره( می گويد »خانم می گفتند چون بچه ها شب تا صبح گريه می كردند و 
ايشان مجبور بودند تا صبح بیدار بمانند، امام )ره( نگهداری از بچه ها در شب 
را تقسیم كرده بودند. به عنوان مثال دو ساعت ايشان بچه را ساكت می كردند 
و خانم می خوابیدند و بعد دو ساعت خودشان می خوابیدند و خانم بچه را 
نگه می داشتند. البته روز ها كه مشغول درس و بحث بودند، فرصتی برای 
نگهداری بچه ها نداشتند.« خانم دباغ هم در اين باره می گويد: »روزی تعداد 
مهمانان منزل امام )ره( زياد شدند، پس از صرف غذا ظرف ها را جمع كردم و 
به آشپزخانه بردم. با زهرا - دختر آقای اشراقی- آماده می شديم كه ظرف ها 
را بشويیم كه متوجه شدم امام )ره( به آشپزخانه آمدند. از زهرا پرسیدم حاج 
آقا چرا به آشپزخانه آمده اند؟ زيرا وقت وضو نبود؛ اما امام آستین هايشان 
را باال زده بود و فرمودند چون ظرف های امروز زياد است، آمده ام كمكتان 
كنم. بدنم شــروع به لرزيدن كرد. به زهرا گفتم تو را به خدا از امام )ره( 
خواهش كنید كه ايشان تشــريف ببرند. خود ما ظرف ها را می شويیم.« 

همسایه داری
همسايه و مستأجر قابل اعتماد

امام )ره( بیشتر از چهار ماه در فرانسه نبودند، اما ايشان همیشه از 
مردم نوفل لوشاتو به خوبی ياد می كردند. آن طور كه ياران امام )ره( 
تعريف می كنند، ايشان شب ســال نوي مسیحی هدايايی برای همه 
همسايه ها هديه فرستاد و به آن ها ســال نو را تبريک گفت. رفتار 
قانونمند امام )ره( موجب شده بود همســايه ها با همه سختی هايی 
كه در اثر ازدحام جمعیت در محله شان به وجود آمده بود، هیچ گاه 
اعتراضی نكنند. می گويند روزی از امام )ره( اجازه خواستند تا برای 
تهیه گوشت، گوسفندی را در منزل ذبح كنند، اما امام )ره( فرمودند 
چون در قوانین فرانسه ذبح گوسفند در منازل ممنوع است، اين كار 
را انجام ندهید. رهبر سیاسی و دينی انقالب نه تنها همسايه خوب، 
بلكه مســتأجر قابل اعتمادی هم بود. از »محمد حسین رحیمیان« 
خاطره ای در اين باره در كتاب »ســايه آفتاب« چاپ شــده است: 
»روزی برای تأمین نور كافی و مناســب كه بــرای فیلمبرداری از 
برخی مالقات های رســمی مورد نیاز بود، سه نقطه از گچ سقف اتاق 
را هر يک به مساحت 5 در 5 ســانتی متر زير آهن تراشیده بودند 
تا نورافكن هــا را به آن جوش دهند. صبح فــردا، هنگامی كه طبق 
معمول خدمت امام )ره( رســیدم، قبل از هر چیزی با لحن خشــن 
و تند و چهره ای ناراحــت گفتند چرا بدون اجــازه صاحبخانه اين 
تصرفات را می كنند. با اين برخورد تند جرأت ادامه كار سلب شد.«
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عبادت
راز و نیازهای شبانه

امام)ره( عالوه بر اينكه سیاســی ترين رهبر قرن بیستم بود در عبادت و 
پارسايی هم نظیر نداشت. »صديقه مصطفوی«، دختر امام)ره( دراين باره 
می گويد: »يادم می آيد از دوران كودكی كم خواب بودم. چندين بار نیمه های 
شب بیدار می شدم و مكرر نماز شب آقا را می ديدم. از خود می پرسیدم: 
چرا آقا درهنگام شب اين قدر گريه می كند. خیلی از شب ها مهتاب بود 
و در پرتو روشنايی نور اشک چشم آقا را مشــاهده می كردم و اين وضع 
برای من كه طفلی بیش نبودم، تعجب انگیز بود. در دورانی هم كه به نجف 
می رفتم و بچه های كوچک داشتم و شب ها بیدار می شدم، آقا در اتاقشان 
كه رو به روی محل اقامت ما بود، در ايوان كوچكی نماز شب می خواندند و 
من احساس می كردم برای اينكه صدايشان را نشنويم گريه شب شان را با 
بلندگويی كه مناجات پخش می كرد تطبیق می دادند، ولی من چون بیدار 
بودم صدای گريه آقا را می شنیدم.« برخی خويشاوندان كه از پانزده سالگی 
با امام )ره( بودند، تعريف می كردند كه ايشان از دوران نوجوانی با يک چراغ 
موشی كوچک به قسمتی از خانه كه هیچ كس بیدار نشود، می رفتند و نماز 
شب می خواندند، همسر امام )ره( می گفت حتی چراغ دستشويی را روشن 
نمی كردند تا كسی بیدار نشود، هنگام وضوی نماز شب يک ابر زير شیر 
آب می گذاشت تا صدای چكه و ريزش آب موجب بیدارشدن كسی نشود.

آراستگی
بهترين عطر ها را انتخاب می كرد

نزديكان امام )ره( درباره اهمیت و توجه ايشــان به ظاهر و آراستگی 
حرف های بسیاری برای گفتن دارند: »امام )ره( همیشه و در هر شرايطی 
كه بودند تمايل داشت صورتی آراسته و سیمايی تمیز و مرتب داشته 
باشند. در نجف وقتی می خواستند به حرم مشرف شوند به كفش های 
خود دستمال می كشیدند، جلوي آينه محاسن خود را شانه می زدند، 
سپس عطر استعمال می كردند، هنگامی كه از كوچه ای عبور می كردند 
رايحه عطر امام )ره( در آن مسیر مشــام ها را نوازش می داد.« دختر 
امام )ره( می گويد: »وقتی وارد اتاق آقا می شديم، فضای آن معطر بود، 
همه نوع عطری مصرف می كردند. در نجف وقتی از مســجد يا بارگاه 
مطهر باز می گشتند و به دلیل گرمی شديد هوا خیس عرق می شدند، 
لباس خود را تعويض می كردند. هنگام مشــرف شدن به حرم نیز خود 
را معّطر می ساختند.« در كتاب »برداشــت هايی از سیره امام خمینی 
)ره(« به نقل از يكی ديگر از نزديكان ايشــان نوشته شده است: »امام 
نمونه كامل ساده زيستی، قناعت و صرفه جويی در استفاده از امكانات 
زندگی بودند؛ ولی همیشــه فضای محیط زندگی، اتــاق كار و محل 
عبادت و خواب ايشان، از بوی دل انگیز عطرهای بسیار خوشبو، آكنده 
بود. وقتی دوســتان امام )ره( از دور و نزديک، انواع عطرهای داخلی 
و خارجی را به ايشــان اهدا می كردند، امام )ره( تنها در اين زمینه بود 
كه با ذوق سرشــار و زيباپســند خود، بهترين ها را انتخاب می كرد.«

عبادت
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اوقات فراغت ورزش
يك ساعت و نیم پیاده روي

در كتاب »پا به پای آفتاب« به نقل از يكــی از نزديكان بنیانگذار 
انقالب نوشته شده: »امام)ره( ورزش را دوست داشت؛ ولی رشته 
خاصی را ترجیح نمی داد؛ شايد بشود گفت كه به كشتی و ورزش 
باستانی، بیشتر عالقه داشــت؛ ولی ژيمناستیک، بیشتر از ساير 
ورزش ها، نظر ايشان را جلب می كرد. در پرش طول و ارتفاع، خودش 
در كودكی تمرين می كرد و دو دســت و يک پــای او بر اثر همین 
ورزش، شكســته بود. بیش از ده جای سر و چند جای پیشانی وی 
نیز شكستگی داشت. امام تا همین اواخر روزی يک ساعت و نیم 
پیاده روی می كرد و حركت های ورزشی را به راحتی انجام می داد.« 
در كتاب برداشــت هايی ازســیره امام خمینی )ره( آمده است: 
»وقتی امام )ره( در اوايل انقالب از تهران به قم رفت، قشــرهای 
مختلف به ديدار ايشــان می آمدند. روزی عده ای از كشتی گیران 
با بدن های ورزيده و پیراهن های آســتین كوتاه، خدمت امام )ره( 
رســیدند. امام آن ها را مورد تفقد خاصی قرار داد و با ســخنانی 
درباره اهمیت ورزش و اينكه عقل سالم در بدن سالم است، اجازه 
داد تا ورزشــكاران هم اظهار نظر كنند. امام )ره( در اين ديدار، با 
خنده به ورزشكاران گفت من از اين بازوهای شما خوشم می آيد.« 

لباس پوشيدن 
عبای مشكی و جوراب سفید

در كتاب سرگذشــت های ويژه امام خمینی )ره( درباره لباس پوشیدن 
رهبر بزرگ انقالب اينگونه نوشته شده است: »لباسشان عالوه بر سادگی 
و پاكیزگی تمیز بود و در جوراب های ايشــان اثری از سیاهی و بوی عرق 
ديده نمی شــد. با اينكه تمام محیط زندگی و فرش های ساده امام )ره( 
تمیز بود، ولی همیشه با دمپايی روی فرش راه می رفتند.« در همین كتاب 
در جای ديگر نوشته شده است: »در ســال هايی كه امام )ره( در قم بسر 
می بردند، يک عبای مشكی رشتی داشــتند كه در تابستان و زمستان 
می پوشیدند، ولی خیلی خوب از آن مراقبت می كردند. البته لباس امام 
)ره( از نظر جنس و كیفیت چندان خــوب نبود و مواظب بودند برای تهیه 
آن پول كمتری مصرف شــود، ولی از نظر نظافت و پاكیزگی در اوج بود.«
يكی از پزشكان گفته اســت »برای انجام خدمات درمانی خدمت امام 
رسیدم. مشغول كار بودم كه قطعه ای پارچه ای را مشاهده كردم كه خیلی 
منظم و مرتب تا شده كنار ايشان قرار داشت. نخست نفهمیدم چیست 
و تنها وقتی آقا داشــتند جوراب خود را پا می كردند، متوجه شــدم آن 
پارچه تمیز جوراب حضرت اســت كه يكی از لنگه های آن وصله خورده 
بود، اما نظافت و پاكیزگی فوق العاده ای داشــت.« و اين، دســتوري بود 
كه از سیره نبوي و ســاير معصومین گرفته بود و به آن عمیقاً پايبند بود. 

اوقات فراغت
قدم زدن در هوای آزاد

شايد خیلی ها فكر می كنند سیاستمدار بزرگی كه از جوانی پا به عرصه 
مبارزاتی گذاشته اســت، به اوقات فراغت توجه چندانی نداشته، اما 
خاطرات نزديكان امام خمینی )ره( حقیقــت ديگری را بیان می كند. 
شهید محالتی در كتاب 15 خرداد نقل كرده است: »امام )ره( در جوانی 
طلبه خشكی نبودند كه همیشــه روزه بگیرند، ذكر بگويند، نخندند و 
تفريح نكنند، بلكه اوقات فراغت هم داشتند. به عنوان مثال شب های 
پنجشنبه دور هم جمع می شدند تا يک كبابی بخورند يا در مدرسه كته ای 
درست كنند.« پیاده روی و قدم زدن امام )ره( مشهور است و از روزهای 
نوجوانی آن را ترك نمی كردند. می گويند در دوران جوانی بیشتر روز ها 
همراه دوستانش قدم زنان به سوی باغ های اطراف قم می رفتند و عالوه 
بر تفريح سالم و نشاط بخش، با يكديگر مباحثه می كردند. در واقع از 
هر فرصتی استفاده می كردند تا از هوای آزاد و سالم بهره ببرند. در آن 
ايام همه می دانستند كه حاج آقا روح اهلّل هر روز صبح زود بعد از اقامه 
نماز و تعقیبات تا طلوع آفتاب كنار خانه خود يا در زمین های پشت باغ 
مشغول قدم زدن هستند. خانه امام )ره( در محله يخچال قاضی قم واقع 
بود كه در مجاورت آن باغ انار و انجیر قرار داشت. ايشان پس از كسب 
اجازه از صاحب باغ صبح ها، تابستان و زمستان، در اين باغ قدم می زد.
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در یک حدیث قدسی خداوند به پيامبر خود می فرماید: »ای محمد اگر تو نبودی، من افالک را خلق نمی کردم، و 
اگر علی نبود تو را هم خلق نمی کردم« خداوند در ادامه می گوید: »لو ال فاطمه لما خلقتکما« یعنی اگر فاطمه نبود، 

من شما دو نفر را نيز خلق نمی کردم. طبق این حدیث حضرت زهرا یکی از مهم ترین اهداف خلقت است؛ حال 
چنين شخصيتی باید از مادری متولد شود که خود روحی بزرگ و قدرتمند داشته باشد. 

بانویی که با ثروت و رشادتش 
اسالم را حیات بخشید

تولد و زندگانی
پانزده سال قبل از عام الفيل وشــصت وهشت سال قبل 
ازهجرت پيامبر در شهر مكه، بانويی ديده به جهان گشود كه 
شايد كسی نمی دانست قرار است در آينده شريک زندگی 

آخرين پيامبر و يار و ياور او در راه پيروزی دين خدا شود. 
آری حضــرت خديجه   دختر »خويلد ابن اســد« و 
»فاطمــه دخترزائدة بن االصم«   همــان يار بی همتای 
پيامبر می باشــد. پدر ومــادر خديجه با چند واســطه 
به »لــوّی بن غالــب« می رســد. لوی بــن غالب جّد 
اعاليرســول خدا اســت. همچنين مادرمادر خديجه 
»هاله« دختر عبدمناف از اجداد پيامبر اســالم است. 
بنابراينحضرت خديجــه  هم از طرف پــدر وهم از 
ســوی مادرش با پيامبر اســالم هم نســب می باشد. 

زندگانی حضرت خدیجه قبل از ازدواج 
درباره زندگانی حضرت خديجه قبل از آمدن اسالم و 
در حقيقت قبل از ازدواج ايشان با پيامبر، منابع معتبری 
در صفحات تاريخ ذكر نشده اســت اما نقطه ابهام و سوال 
بر انگيز زندگی حضرت خديجه   اين است كه آيا ايشان 
قبل از پيامبر با كسی ديگر ازدواج كرده بودند و يا تا زمان 
ازدواج با پيامبر مجرد و باكره بوده اند كه در ادامه به طرح اين 
موضوع می پردازيم. اولين كسی كه برخی از مورخين ادعا 
كرده اند حضرت خديجه  با وی ازدواج كرد، »ابی هاله 
هند بن زراره تميمی« می باشد و عتيق بن عائد مخزومی را 
به عنوان شوهر دوم ايشان ذكر می كنند كه حضرت پس از 
  فوت شوهر اولش با او ازدواج كرده است. حضرت خديجه
پس از اينكه شوهر دوم خود را نيز از دست داد بخاطرثروت 
بسيار و كماالت ديگری كه داشت خواستگاران زيادی پيدا 
كرد چنانچه در برخی از روايات آمده كه عقبة بن ابی معيطو 
صلت بن ابی اهاب و ابو جهل و ابو سفيان از او خواستگاری 

كرده و او همه را رد كرد. 
اما بســياری از انديشــمندان تاريخــی ازدواج های 
حضــرت خديجــه  را از بدعت هــای تاريخــی 
می شــمارند و ادعــا می كننــد ايشــان در حالــی 
كه باكره بوده اســت بــا پيامبــر ازدواج می كند. ابو 
القاسم اســماعيل بن محمد اصفهانی از دانشمندان 
اهل ســنت در اين باره تصريح می كنــد كه حضرت 
خديجه ســالم اهلل عليها، باكره بوده اســت، وی در 
كتابــش می نويســد: »و كانت خديجة امــرأة باكرة 
ذات شــرف و مال كثيــر و تجــارة تبعــث بها إلی 
الشــام فتكون عير ها كعامة عيــر قريش«: »حضرت 
خديجــه، زنی باكــره، دارای اعتبار و مال بســياری 
بود، كاروان تجاری اش را به سوی شــام می فرستاد 
و كاروان او بــه اندازه تمــام كاروان قريــش بود.« 

پیامبـر اکرم آخرین پیامبر سلسـله انبیا با مجاهدت های فـراوان دین اسـالم را به 
جهانیـان عرضه کـرد. اما قطعا این کار بـزرگ با تالش یک نفر به ارمغان نمی رسـد 
و کسـانی بودند در کنار ایشـان که با یاری کردن پیامبر و ایسـتادن در کنـار او حتی به قیمت جان 
خـود، نهال اسـالم را از همه خطـرات حفظ کردند. یکی از آن شـخصیت ها، حضـرت ام المومنین 
حضـرت خدیجه کبری    اسـت، اولین زنی کـه ایمان به اسـالم آورد و همه زندگی خـود را وقف 
اسـالم و پیامبـرش کرد و امروز وظیفه ما این اسـت که مقام رفیع ایـن بانوی مکرمه را تکریم کنیم 
و بـا معرفـت نسـبت بـه او و فضایـل ایشـان قـدردان زحمـات ایـن بانـوی بـا وقـار باشـیم. 
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تاریــــخ

تقـویـــم
ثروت حضرت خدیجه در آن دوران زبانزد خاص و عام بود. مورخان بخشی از ثروت خدیجه را بدین ترتيب 
شمرده اند: هزاران ش تر که اموال تجارتی او را حمل می کردند، چهارصد غالم و کنيز که خدمات ارجاعی او را 

انجام می دادند. پس از ازدواج با پيامبر اکرم، خدیجه تمامی این ثروت را در اختيار رسول خدا   قرار داد و 
عرض کرد: »البيت بيتک و انا امتک؛ خانه )من( خانه تو و من هم کنيز تو هستم.«  

دليلديگــری كه ايــن افراد مطــرح می كنند اين 
بوده كه اشراف و بزرگان بســياری از قريش از وی 
خواســتگاری كردند و او نمی پذيرفــت.   عالوه بر 
اين دو شــوهری كه برای حضــرت خديجه ذكر 
كرده انــد خــوش نــام يــا ســرمايه دار در طراز 
حضرت خديجه كبــری  نبودنــد و اين خود 
يک مويدی بر آن اســت كه ايشــان كه از اشراف 
قريش بودند، با چنين افــرادی ازدواج نمی كردند. 

خواستگاری خدیجه كبری از پيامبر
وقتی حضرت محمد  به 25 ســالگی رسيد،   
ابوطالــب بــه او گفت: من تهيدســت شــده ام 
و روزگار ســخت شده اســت، اكنون كاروانی از 
قريش رهســپار شام می شــود، كاش تو هم نزد 
خديجه كه مردانی را برای تجارت می فرســتد، 
می رفتی و كار تجارت او را به عهده می گرفتی. 
حضرت خديجــه   از راســتگويی، امانت و 
اخالق پســنديدهپيامبر آگاهييافت و در پی او 
فرســتاد كه: اگر كار تجارت مرا عهده دار شوی، 
بيش از ديگران به تو می پــردازم و غالم خويش 
می ســره را نيز برای دســتياريت می فرســتم. 
حضرت محمــد   اين پيشــنهاد را پذيرفت 
و همراه می سره رهسپار شام شــد، در اين سفر 
بيش از سفرهايگذشــته ســود عايدشــان شد. 
پس از آن كه ســفر تجاری شــام نيز با موفقيت و 
امانــت داری پيامبر به پايان رســيد، خديجه 
دلبسته آن حضرت شد و شخصی را پيش حضرتشان 
فرستاد )بدون اين كه بگويد از طرف چه كسی آمده 
است( تا از ميل پيامبر به ازدواج با ايشان آگاه شود. 
حضرت خديجه   وقتی كه پيامبر را مايل به ازدواج 
ديد؛ فرستاده ای رسمی را با اين پيام نزد حضرتشان 
فرستاد: »من به سبب خويشاوندی، شرف، امانت، 
نيک خويی و راســت گويی ات به تو راغبم«. پيامبر 
نيز جواب مثبت داد و به همراه ابوطالب و تعدادی 
از بنی هاشــم به خواســتگاری خديجــه رفتند. 

فرزندان پيامبر از خدیجه
   دكتر آيتی شــش فرزند بــرای حضــرت خديجه
و پيامبر ذكــر می كنــد و درباره آن ها می نويســد: 
   قاسم كه نخستين فرزند رسول خدا است، و پيش 
ازبعثت در مكه تولد يافت، و رســول خدا به نام وی 
»ابو القاسم« كنيه گرفت، و نيز نخستين فرزندی 
است كه از رســول خدا درمكه وفات يافت و در آن 

موقع دو ساله بود. 
   زينب دختر بزرگ رسول خدا كه بعد از قاسم در 
سی سالگی رسول خدا تولد يافت، و پيش از اسالم 
به ازدواج پسرخاله خود »ابو العاص بن ربيع« درآمد 
و پس از جنگ بدر به مدينه هجرت كرد و در سال 

هشتم هجرت در مدينه وفات يافت. 
   رقيه كه پيش از اسالم و بعد از زينب، در مكه تولد 
يافت و پيش از اســالم به عقد »عتبة بن ابی لهب« 
درآمد و پس از نزول ســوره »تبت يدا ابی لهب« و 
پيش از عروسی به دســتور ابو لهب وهمسرش »ام 
جميل« از وی جدا گشت. و سپس به عقد »عثمان 
بن عفان« درآمد و در هجرت اول مسلمين به حبشه 

با وی هجرت كرد. 
   ام كلثوم كه نيز در مكه تولد يافت و پيش از اسالم 
به عقد »عتيبة بن ابی لهب« درآمد و مانند خواهرش 
پيش از عروسی از »عتيبه« جدا شد، و در سال سوم 
هجرت به ازدواج »عثمان بن عفان« درآمد، و در سال 

نهم هجرت وفات كرد. 
  فاطمه  كه ظاهرا در حدود پنج ســال پيش 

ازبعثت رسول خدا در مكه تولد يافت. 
   عبد اهلل كه پس از بعثت رسول خدا در مكه متولد 
شد و »طيب« و »طاهر« لقب يافت. و در   همان مكه 
وفات كرد وپس از وفات او »عاص بن وائل سهمی« 

رسول خدا را »اب تر« خواند. 

وفات و تدفين
حضرت خديجه  پس ازشــصت وپنج ســال 
زندگی با شرافت وفضيلت سرانجام در تاريخ دهم 
رمضان سال دهم بعثت و سه سال قبل ازهجرت 
رسول خدا به مدينه به لقاءاهلل پيوست. در كتاب 
»الخصائص الفاطميه« نقل شــده: طبق روايت 
مشــهور هنگامی كه حضرت خديجه  رحلت 
كرد، فرشــتگان رحمت از جانــب خداوند كفن 
مخصوصی برای خديجه نزد رســول خدا آوردند 
واين عالوه بــر اينكه مايه بركت بــرای خديجه 
بود، مايه تســلی خاطررســول خدا گرديد. وبه 
اين عنوان تقديــر وتجليلجالبی از طرف خداوند 
نســبت به حضــرت خديجه  به عمــل آمد. 
پيامبر اكرم پيكــر مطهرحضرت خديجه را با آن 
كفن پوشانيد، ســپس جنازه او را با همراهان به 
سوی قبرســتان معلی بردند تا در كنار مادرش 
حضرت آمنه بــه خاك بســپارند. درآنجا قبری 
برايآن بانــوی مكرمه آماده كردند، رســول خدا 
درميان آن قبــر رفت و خوابيد، ســپس بيرون 
آمد وآن گوهــر پاك را در آنجا به خاك ســپرد. 

 خديجه كبری
 در آينه آيات قرآن 

در بسـیاری از روايات مفسـر قرآن نـام حضرت 
خديجه ذكر شـده اسـت كه نشـان از ارج و قرب 
اين بانـوی مكرمـه نـزد خداونـد دارد. در اينجه 
بـه عنـوان نمونـه بـه دو آيـه اشـاره می كنیم. 

*آیه اول: 
 »َو الَّذینَیَُقولُوَن َربَّنا َهْب لَنا ِمْن أَْزواِجنا َو 

َة أَْعیٍُن َو اْجَعلْنا لِلُْمتَّقیَن إِماماً« )۶( ُذرِّیَّاتِنا ُقرَّ
آن ها کسانی هســتند که می گویند: »پروردگارا از 
همسران و فرزندان ما، مایهی روشنی چشم ما قرار 
ده و ما را پیشوای پرهیزگاران بنما!«. حاکم حسکانی 
از قرآن پژوهان نامدار اهل تسنن در این مورد آورده 

است که پیامبر گرامی در تفسیر این آیه فرمود: 
»پــس از نــازل شــدن ایــن آیــات از فرشــته 
وحــی پرســیدم: منظــور از »ازواجنا« کیســت؟ 
پاسخ داد: خدیجه  اســت؛ و »ذریاتنا« فاطمه 
علیها الســام و دو نور دیده اش حســن و حسین 
علیهماالسام هستند و در جمله:»و اجعلنا للمتقین 
اماما« منظور حضرت علی علیه السام است.«)۷(
مرحوم »فیض کاشــانی« در تاویــل همین آیه 
می نویســد: »منظور از آن، مقام واالی رســالت، 
قــرآن شــریف و یــار و مشــاور پــر اخاص 
پیامبــر، حضرت خدیجه   اســت که نســل 
ســزاوار صلی اهلل علیه و آلــه از او اســت. )۸(

*آیه دوم: 
»أَ لَْم یَِجْدَکیَتیماً َفآوی* َو َوَجَدَک َضاالًّ 

َفَهدی * َو َوَجَدَک عائِاً َفأَْغنی« )۹(
آیا تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد؟ و تو را گمشده 
هدایتیافــت و هدایت کرد؛ و تــو را فقیریافت و 
بی نیاز نمود. مرحوم شیخ صدوق   در تفسیر این 
آیات می نویســد: بدان دلیل آن حضرت »یتیم« 
خوانده شــد که در کران تا کران هستی بی نظیر 
و تک نســخه اســت، چرا که این واژه به مفهوم 
بی همانند آمده است. به همین جهت خدا با اشاره 
به نعمتهای گرانش به او می پرسد: آیا خدایت تو را 
تک نسخه و بی همانند نیافت؛ و پناه داد و برتری 
و شکوه تو را به مردم شناســاند و تو را بلند آوازه 
ساخت!؟ و تو را تنگدســت یافت، و به وسیلهی 
ثروت هنگفت حضرت خدیجه بی نیاز گردانید. 



76
شـماره 76121

ارديبهشت  1396

ماهنامه فرهنگي-مذهبي

مـاه رمضـان، ماه بندگي و مناجات با خداسـت. از طرفي میـالد مبارك کریم 
اهل بیت، امام حسـن مجتبي علیه السـالم هـم در نیمه این ماه واقع شـده 
اسـت. جمعه پایاني ماه مبارك هم که روز قدس اسـت و هر سـال با راهپیمایي باشـکوه 
در حمایت از مردم مظلوم فلسـطین برگزار مي شود. اینجا سعي کرده ایم اشـعاري را درباره همه 
این مناسـبت ها گـردآوري کنیم. چند بیتـي هم مي توانیـد درباره ماجـراي برجـام بخوانید.

اشعاري درباره والدت امام حسن مجتبی )علیه السالم(، 
مناجات با خدا، ماجراي برجام و روز قدس

مالئكـه همه امشـب
 به سـجده افـتادند

درباره والدت اشعاري 
امام حسن )ع(

كريم های دو عالم به نام زاده شدند
زبانزد همه ی خاص و عام زاده شدند
اگر كه ظرف نباشد توقع ِمی نیست

شراب ها همه از فیض جام زاده شدند
چقدر خام شدم تا مرا كمی بپزند

پیاله ها همه از خشت خام زاده شدند
تو امر كردی و تكوينا استجابت شد
و عاشقان تو با يک كالم زاده شدند

جواب دادن تو اشتیاق می آرد
سالم ها ز علیک السالم زاده شدند

چه خوب شد كه محبان حالل زاده ی عشق
و دشمنان حسن هم حرام زاده شدند

حسن حسین و يقینا حسین هم حسن است
نشسته ام كه ببینم كدام زاده شدند

همین دو تا پسر فاطمه همان اول
امامزاده شدند و امام زاده شدند

چقدر دور و بر تو فرشته ريخته است
بزرگ ها همه با احترام زاده شدند
بساط نوكری ما كنار تو پهن است
از اول ايل و تبارم غالم زاده شدند

عجیب نیست به دنبال گنبدت هستیم
كبوتران همه باالی بام زاده شدند

چه بهتر است كه بشینی و سكوت كنی
كه از قعود تو صدها قیام زاده شدند
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شـــعر
حضـرت علی )ع(

گفتم غزلی در خور نامت بنويسم
اندازه ی وسعم ز مقامت بنويسم
ای محشرامروزچهتشبیهبیارم

از قد تو فردای قیامت بنويسم
من قطره ام از عهده ی من بر نمی آيد

از حضرت دريای كرامت بنويسم
لطف تو مرا پشت در خانه ات آورد
تا اينكه علیكم به سالمت بنويسم

شان تو نگنجید و از اين قاب در آمد
ديدم كه غزل مثنوی از آب در آمد

من ايل و تبارم سر اين سفره نشستند
جمع كس و كارم سر اين سفره نشستند

در باغ نگاه تو من كال رسیدم
پر سوخته بودم به پر و بال رسیدم

هم رنگ نگاه تو شده دامن دريا
آئینه زده ريسه به پیراهن دريا

اول نوه ی دختری خلق عظیمی
تو جلوه ی پیغمبری خلق عظیمی
مديون تو هستند همه مردم عالم
نان عمل توست سر سفره ی آدم
مضمون سخاوت ز تو الهام گرفته

از صندوق قرض الحسنت وام گرفته
حرف كَرم تو همه جا ورد زبان است

چیزی كه عیان است چه حاجت به بیان است

شكسته قبح غزل را شكوه مدحت تو
قیام آينه خم شد به پاي حرمت تو

نماي آينه ها انكسار مي طلبد
به شوق نشر تو و انتشار كثرت تو

مالئكه همه امشب به سجده افتادند
به خال ناز لبت در زمان خلقت تو

تورا قديم تر ازاين قديمي ات خواندند
سه روز قبل ازل ابتداي قدمت تو

شجاعتي كه تو داري زبانزد است و مثل
قواي جنگ جمل شد اسیر هیبت تو

گداي شهر تو بودن چه لذتي دارد
هزار حاتم طائي گداي ثروت تو

چقدر چشم زلیخا گريست يوسف را
چقدر يوسف كنعان كشید حسرت تو...

اشـعار بـرای 
روز قدس

پیغمبراِن فصِّ سلیمانِی فرنگ!
آموزۀ هزارۀ  تان جنگ بود و جنگ
انجیلیاِن رومِی تلمود در بغل!
بر خواِن شاِم آخرتان خمر و خون و بنگ!
از وادیِ كدام شبِ كفر می رسید؟
با صد كرور لوحۀ مغلوط تان به چنگ
از دورِ بعد رستمِ ما نیز می رسد
هركول های كوكی! هان، اندكی درنگ
نخجیرگاهِ شرقیِ تان گور می شود
فرعون های فربه! تیمورهای لنگ!

اين ديو را به كشتنِ ما گرم كرده  اند
ما بندگانِ منگِ خدايانِ هفت  رنگ
خوابیم و پنجه بر رخِ مهتاب می كشد
گیرم عبثـ  به ناخِن پوالد اين پلنگ
پیران مان نشسته به امید و كودكان
در جنگِ نابرابر آيینه  اند و سنگ
كو كاوه ای كه بیرِق توفان َعَلم كند
اسكندرانه در شِب ضّحاكِی فرنگ؟
شاعر لمیده است و غزل ساز می كند
در وصف خطّ و  خاِل ظريفاِن شوخ و شنگ
كار از قلم نمی رود آری، نمی رود
حالی تو غیرتی كن، معشوق من، تفنگ!

امروز يقین كه درد دين يعنی تو
در قامت قبله اولین يعنی تو
اين حرف به شرق و غرب عالم برسد
در وصف زمین كه سرزمین يعنی تو

 
اين خانه ويرانه كنون كشور توست
پس تک تک سنگ ريزه ها لشكر توست
تو ريشه اين درخت سر در قدسی
ای غزه مگر محاصره مصدر توست

آغاز می كنم سخنم را به ياحسین
در می زنم به خانه ی معبود با حسین

كاری به خاطر رمضانم نكرده ام
اما گرفت دست تهِی مرا حسین
ما روزه دارها همه ياد لب توايیم

ای تشنه لب تر از همه ی تشنه ها حسین
آخر مرا برای خودش می خرد شبی
من میشوم مسافر كرببال... حسین

دوباره سفره ی شب زنده دارها وا شد
دوباره خانه ی دلدار ، خانه ی ما شد
دوباره زمزمه ی دانه های تسبیحم
دوباره دست دعای من و مفاتیحم
دوباره با شهدا افتتاح می خوانم
و پای دين خدا با امام می مانم

دوباره بال گشايم دو دست خالی را
فرازهای ابوحمزه ثمالی را

ببار ابر خطاپوش! ماه رحمت شد
ببخش صاحِب خانه دوباره زحمت شد

دال بیا كه خطا را به آه می بخشند
بیا كه كوه گناه را به كاه می بخشند

صدای دعوت و اين سفره های نورانی
منی كه بی سر و پايم كجا و مهمانی

كنار سفره من آداب را نمی دانم
فقط رسیدهاموخوابرانمی دانم

به روزه خوار بگو توبه در حضور اينجاست
هزار توبه شكستی بیا غفور اينجاست

كنار يار نشستن چه لذتی دارد
گناهكار هم انگار عزتی دارد

به جز كنار دعاخوان دلم نمی ماند
دلم گرفته چرا روضه ای نمی خواند

خوشا به حال هرآنكس كه ناله ای دارد
و التماس به دخت سه ساله ای دارد

اشعار 
مناجات با 
خـدا
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عبدخدايی در گفت وگو با هيــات رزمندگان از 
قيام 15 خرداد مي گويد: »قيــام پانزده خرداد 
دارای زمينه های پيشين اســت. ديكتاتورها در 
طول تاريخ قتل های زيادی كردند مثل رضاخان 
در مسجد گوهر شاد پنج هزار نفر را كشته است 
بعد از آن هيچ حركتی بوجود نيامده اســت. 15 
خرداد نتيجه اعمال ديكتاتورانه ی شاهی بوده كه 
با عقايد و ســنت های  مذهبی شروع به مخالفت 

كرده است.«
عبدخدايــی از پيشــينه اين قيــام خونين نيز 
مي گويد: »نيروهايی كه با خداشناسی مذهب و 
شيعه مخالف بودند در شهريور 1320 ، رسانه ها 
را در دست داشتند. از طرف ديگر شخصيت های 
دينی در صحنه حضــور دارند ماننــد آيت اهلل 
بروجردی، آيت اهلل كاشنی و نواب صفوی كه هر 
كدام مسئوليت دينی به دوش كشيدند. مثال آيت 
اهلل بروجردی بار فرهنگی و خداشناســی، دين 

باوری و شيعه باوری را به دوش كشيدند.«
وی می افزايد: »برنده بهترين كتاب فلســفه در 
ســال 1330 و 1333، دو كتــاب برنده كتاب 

بهترين كتاب فلسفه سال مي شوند.
 يكی كتاب فيلســوف نماها به قلم آقای مكارم و 
ديگری اصول فلســفه روش رئاليسم كه عالمه 
طباطبايی با حاشيه آيت اهلل مطهری نوشته شده 
اســت.اين فرهنگ در حال رشد است درحاليكه 
آيت اهلل بروجردی از طلبه ها می خواســتند وارد 
سياست نشــوند اما در درس بيع خود، حكومت 

اسالمی را تدريس مي كرد.«
اين تاريخ شناس از تصورات اشتباه شاه را اينگونه 
شــرح مي دهد: »شــاه فكر مي كرد بــا نابودی 

محمـد مهـدی عبدخدایی، کارشـناس 
تاریخ شناسـی اسـت کـه دوران جوانی 
خود را در مبارزه بین اسـلحه و خـون و زندان گذراند. 
وی کـه در قیام پانـزده خرداد تنها زندانی سیاسـی 
مذهبی به اتهـام اقدام علیه امنیت کشـور در زندان 
بوده اسـت و آخرین نفـر از فدائیان اسـالم در زندان 
بـوده اسـت.او کـه دیگر گـرد پیـری بـر موهایش 
نشسـته اسـت تحلیلی جامعـی از آن روزهـا دارد. 
عبدخدایـی پانـزده خرداد شـعله ور شـدن آتش زیر 
خاکسـتر قیام مردم می دانـد که تـداوم آن به پیروزی 
انقالب منجر مي شـود و آن روز را شروع قیام نمی داند.

خـرداد
تداوم و تجلی مبارزه

محمدمهدي عبدخدايي، كارشناس تاريخ شناسي
 در گفت وگو با هیئت رزمندگان مطرح كرد

»شاه فکر مي کرد با نابودی کمونيسم ها، ناسيوناليست ها و مذهبيونی 
که درخواست حکومت اسالمی دارند، کشور را آرام کرده است 

درحاليکه مجموعه این قضایا صورت آتش زیر خاکستر بوده است که 
در 15 خرداد بروز پيدا کرد.

15
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تاریــــخ

تقـویـــم

كمونيسم ها، ناسيوناليســت ها و مذهبيونی كه 
درخواست حكومت اسالمی دارند، كشور را آرام 
كرده است درحاليكه مجموعه اين قضايا صورت 
آتش زير خاكستر بوده اســت كه در 15 خرداد 

بروز پيدا كرد.
در حقيقت نيروهايی كــه عليه خداباوری و دين 
باوری و شيعه باوری حركت كرده بودند.همه در 
روز 15 خرداد بصورت يک جلوه گاه عظيم خود را 
ظاهر كرد. كه همه آن ها شكست خواهند خورد 
و يک نيروی مذهبی سنتی در حال حركت است 

كه جامعه را دگرگون سازد.«
عبدخدايی با تاكيد براينكــه 15 خرداد 42 آغاز 
انقالب و آغاز مبارزه نيســت مي گويد: »آغاز آن 
از سال شهادت آيت اهلل مدرس است. آغاز علمی 
انقالب و مبارزه بعد از شــهادت آيت اهلل ســيد 
مرتضی انصاری است.قيام روز 15 خرداد تداوم 
حركت عظيم ســنتی شيعه اســت كه در طول 
چندين سال از زمان عالمه وحيد بهبهانی شروع 

شده است كه در پانزده خرداد ظاهر شده است.
وی توضيح مي دهد: »دستگيری و تبعيد آيت اهلل 
خمينی در تداوم اين حركت است بگونه ايی است 
كه متدينين سنتی همه از امام حمايت مي كنند. 
روشنفكران مذهبی نيز حتی به اين جهت گرايش 
پيدا مي كننــد. قيام پانزده خــرداد بقدری زيبا 
است كه حتی ملی گراهای الئيک و كمونيست 
الئيک )خدا را قبول ندارند( به اين جهت حركت 

و گرايش پيدا مي كنند.«
اين مبارز از اقدامات شــاه و حــال و هوای مردم 
مي گويد: »شاه با اســتفاده از اصالحات ارضی، 
با ســهيم كردن كارگران در كارخانجات، اهدائ 
زمين به كشــاورزان و با انقالب ســفيد 6 بهمن 
و تداوم آن می خواســت اين حركت ها را در هم 
بكوبد اما اين قيام بجای اينكه در هم كوبيده شود 
منسجم تردر حال تحرك هستند. همچون آتش 

زير خاكستر.«
وی مي افزايد: »ظهور مبــارزات و انقالب در روز 
15 خرداد است. كســانی كه بعضی از مناسبات 
و روز ها را می خواهند به 15خرداد تشبيه كنند، 
نمی دانند كه در 15 خردا ديــک ايدئولوژی به 
ميدان آمده اســت. ايدئولــوژی كــه از بعد از 
مشروطيت هميشه از طرف روشنفكران مذهبی، 
الئيک ها  و چه حاكمين، آن را تخريب می كرده اند 
اما در روز 15 خرداد تداوم خود را نشان داده است. 
اين تداوم از زمان تنباكو ادامه داشــته اســت.«

اين تارخ شناس درادامه تصريح مي كند: »مردم 

ايران در پانزده خرداد درحالی نشــان دادند كه 
پيشرو و گام بردار هســتند كه در كشوری عقب 
مانده بودند. انگليس در طول ســاليان خواسته 
اســت كه اين كشــور را عقب مانده نگه دارد.«

وی از ويژگی های رهبر مردمی اينگونه مي گويد: 
»امام از جريان اعتقاد مردم خبر داشــت و يک 
زمان شــناس خوب بود و زمان را می فهميد چه 
موقع بــه مخالف ضربه بزند. عالوه بــر اين، امام 
رحمت اهلل عليه از تريبون های عمومی به خوبی 

استفاده مي كردند.«
عبدخدايی فضای رســانه ای آن موقع را اينگونه 
تشــريح مي كند: »اگر شــاه، روزنامــه، راديو و 
تلويزيون داشت، امام هيئت های مذهبی مساجد 
و حتی مداحان داخل خانه را داشتند. حتی يكی 
از مسائلی كه موجب خروج امام رحمت اهلل عليه 
از عراق در زمان تبعيد شد، منع امام از فرستادن 

اعالميه نــوار به تهران بوده اســت. علت اين امر 
گرفتن تريبون ازامام رحمت اهلل عليه بود.«

عبدخدايی ادامه ميدهد: »امام رحمت اهلل عليه 
تريبون داشت و همه كسانی كه در ايران مذهبی 
بودند و همه علما قم تريبون امام بودند لذا علما 
بعد از 15 خرداد و دســتگيری امام اعالم كردند 
كه مرجع مافوق قانون است به همين جهت شاه 

نتوانست امام را محاكمه كند.«
عبدخدايی از اقدامات جامعــه روحانيت پس از 
دستگيری امام مي گويد: »يک حركت جمعی آغاز 
شد و همه مراجع از قم به تهران آمدند و گفتند 
كه: »امام مرجع است و مرجع از نظر  عقايد خود 
حرفی را كه می زند را محاكمه نمی توان كرد.« و 
همه كشور از مراجع حمايت كردند از همين رو 

شاه نتوانست امام را محاكمه كند.«
وی با تاكيد براينكه در قيام پانزده خرداد كسی از 
نظر اعتقادی برنگشته است، مي گويد: »زمانی كه 
امام از ادارات می خواهد كه كار را بر زمين بگذارند 
ومسئولين ادارات كار نكنند، همه ادارات كشور 
فلج مي شود درحاليكه اين افراد كسانی هستند 
كه در زمان اســتخدام گفته اند: »مــا وفادار به 

سلطنت هستيم.« 
يكپارچگی مردم در روز 15 خرداد و 22 بهمن 
مصداق اين موضوع اســت. تجلی حركت ملت 
ايران در 15 خرداد ســال 1342 بوده است و 
تداوم اين قيام تا پيروی انقالب اسالمی تداوم 

داشته است.«
وی در ادامه از علل برگشــت بعضــی در قيام 15 
خرداد نــام می برد: »علل متفاوتــی دارد بعضی از 
تس و بعضی ديگر از پيش بينی آينده عاجز هستند 
و تحمل ندارنــد و يا اميدوار به پيــروزی نبودند.«

»امام رحمت اهلل عليه تریبون داشت و همه کسانی که در ایران مذهبی 
بودند و همه علما قم تریبون امام بودند لذا علما بعد از 15 خرداد و 
دستگيری امام اعالم کردند که مرجع مافوق قانون است به همين 

جهت شاه نتوانست امام را محاکمه کند.«
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خاري در چشم شاه
در دهـه اول محرم كه مجلس عـزاداری در خانه امام 
خمینـی بر پا بـود، خار چشـمی بر چشـم شـاه و 
هیئـت حاكمه بـود و آنان را به وحشـت می انداخت. 
از طرفی افشاگری های و روشنكری های سخنگويان 
مذهبی در سراسـر كشـور و حمالت كوبنده آنان به 
رژيـم بـر نگراني هـای رژيـم می افـزود، بطوريكـه 
دستگاه جاسوسی شـاه ناچار شد كه با سخنگويان 
اسـالمی وارد مذاكره شود.امام خمینی در روز عاشورا 
با شـور علمای قـم قرار شـد كه در مدسـه فیضیه 
قم سـخنرانی بنماينـد. چنـد روز پیش از عاشـورا، 
گوينـدگان مذهبـی در قـم، تهـران و بسـیاری از 
شهرسـتان ها اين خبر را در منابر اعـالم كردند. اين 
خبر شـور و شـعف فراوانی در توده های مسـلمان و 
مبـارز ايران ايجـاد كرد. مـردم تهران و بسـیاری از 
شهرسـتان های دور و نزديـک بـرای شـنیدن اين 
سـخنرانی به قم آمدند. بنا به نوشـته روزنامه كیهان 
در تاريـخ 12 خـرداد 42 فقـط از تهران حـدود 40000 
نفـر در ايام عاشـورا به قم عزيمت كردند.رژيم شـاه 
بـا ديدن ايـن اوضـاع، در میان مـردم منعكس كرد 
كه شـاه بـه ارتش فرمـان آماده بـاش داده اسـت تا 
در هنگام سـخنرانی علما در مدرسه فیضیه آنجا را 
همانند مسـجد گوهرشـاه به آتش و خون بكشـد.

پیغام مأمور ساواك به امام 
شـب و روز، وقـت و بی وقـت بـا تلفن و نامـه  بطور 
شـفاهی و با پیغـام به امام خمینی فشـار می آوردند  
تـا از اين نطق خطرناك منصـرف گـردد، اما هر چه 
بیشـتر تالش می كردند، كمتر نتیجـه می گرفتند. 
صبـح عاشـورا در حالیكـه هـزاران نفـر در منـزل 
امـام آمده بودند و مشـغول عـزادای بـرای حضرت 
سیدالشـهدا)ع( بودنـد و امام خمینی نیـز در میان 
توده هـا نشسـته بـه سـخنان گوينـده مذهبـی 
می دادنـد. گـوش  می كـرد  مصیبـت  ذكـر  كـه 
 يكی از مقامات »سـاواك« خود را به ايشـان رسانید 
و پـس از معرفـی خـود اظهـار داشـت: »از طـرف 
اعلیحضـرت مامـورم به شـما ابـالغ نمايم كـه اگر 
امروز بخواهید در مدرسـه فیضیه سخنرانی نمايید 
كماندوهـا را به مدرسـه می ريزيم و آنجـا را به آتش 
و خـون می كشـیم.« قائد بـزرگ بـدون اينكه خم 
بـه ابـرو بیـاورد بی درنـگ پاسـخ داد: »مـا هـم به 
كماندوهای خود دسـتور می دهیم كه فرسـتادگان 
اعلیحضـرت را تاديـب نمايند!« سـرانجام امـام در 
روز عاشـورا آن سـخنرانی كوبنـده را كردند. شـب 
12 محـرم مطابـق 15 خـرداد حملـه رژيم شـاه به 
روحانیت آغـاز گرديد. گويندگان اسـالمی و پیروان 
واقعی امام يكی پس از ديگری دسـتگیر مي شـدند.

پـس از 54 سـال از 115 خـرداد 1342 هنـوز هـم در کوچـه و خیابان هـای قم صـدای »یامرگ، یا 
خمینـی« مردم به گوش می رسـد. قیـام پانزده خـرداد، فصل جدیدی در تاریخ کشـور گشـود و 
اغلب تحلیلگران سیاسـی سـرآغاز نهضت اسـالمی ایران را آن روز می دانند. امام خمینی رحمت اهلل علیه نیز 
این روز را بسـیار گرامی داشـته و فرمودند: »من روز 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعالم می کنم.« همچنین 
در دیـوان اشـعار امـام آمـده اسـت: »سـال ها می گـذرد، حادثه هـا می آیـد/ انتظـار فـرج از نیمه خرداد کشـم«

ماهنامه فرهنگي-مذهبي

13 7
قـیام خـونین

نگاهي به واقعه 15 خرداد و وقايعی    كه به دنبال 
دستگیري حضرت امام رحمت اهلل علیه روي داد
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روزهای پیش از 15 خرداد
خرداد سـال 42 با ماه محرم و عزای حسـینی همزمان شـده بـود. در آن 
روزهـا شـور و خشـم توده ها علیه رژيم شـاه بـه اوج خود رسـیده بود و 
نهضت امام خمینی رحمت اهلل علیه هر چه بیشـتر در كشـور به اوج خود 
گسـترش می يافت.در آن ايام امام خمینی در قم سـاكن بودند و هر شب 
بـرای عـزاداری بـه يكی از محـالت قم می رفتند و در جلسـه عـزاداری 
توده هـای محروم و فقیر اما آزاده شـركت می كردنـد. امام خمینی در اين 
جلسـات می رفتند تا سـخنان خود را به گوش مردم برسـانند و مردم را 
از جرياناتی كه در كشـور و ملت می گذرد، آگاه سـازد.اين عمل بی سابقه، 
تاثیر بسـزايی در آگاهی، بینايی و رشـد فكر و احسـاس و كشـش زياد 
مردم نسـبت بـه امام خمینـی ايجاد كـرد. به اسـتناد كتاب بررسـی و 
تحلیلـی از نهضت امام خمینـی در ايران، يكـی از برادران مبـارز، جريان 
يكی از ايـن بازديدها را چنین شـرح داده است:»...شـب دوازدهم محرم 
)15خـرداد( آقـا در مجلس عـزاداری محله حكیم در پائین شـهر قم 
شـركت كـرد. سـاعت 22 به تكیـه كوچه حكیـم در پائین شـهر قم 
رسـیديم. هیچ يادم نمی رود كـه در طول خیابـان آذر تا كوچه حكیم، 
مـردم از شـور حضور امـام خمینی در میان خودشـان، چه شـادی ها 
می كردنـد و بیـش از چهـل راس گوسـفند و گاو جلوی پـای اين مرد 
سـر بريدنـد. ازدحام جمعیـت چنان بود كه من حسـاب كـردم ديدم 
كـه آقـای خمینی در عـرض 25 دقیقه توانسـت در میـان مردم فقط 
50 متـر جلـو بـرود. آدم به چشـم خود می ديـد كه يک رهبـر واقعی 
چطور مي تواند با مردم يكی شـود، با آنها و در دل آنها باشـد. سـاعت 
از 24 گذشـته بـود كه به خانـه آمديم و من تـا در خانه با آقا بـودم...«

خبري كه به سرعت در قم پیچید
همزمـان با دسـتگیری امـام رحمت اهلل علیـه، حضرت آيـت اهلل قمی 
از مشـهد و حضرت آيـت اهلل محالتی از شـیراز كه نقش عمـده ای در 
پیشـبرد نهضت اسـالمی ايفا كرده اند، دسـتگیر گرديده و بـه زندان 
در تهران آورده شـدند.خبر دسـتگیری امام به سرعت در قم پیچید و 
مـردم به درب منـزل امام رحمـت اهلل علیه و ديگر علمـا رفتند. مردم 
به رهبری حاج آقا مصطفی از خیابان ارج و میدان آسـتانه گذشـتند و 
وارد صحـن حضرت معصومه)ع( شـدند و از بلندگوی صحن كه صدای 
آن تقريبـا سراسـر قم را فـرا می گرفت خشـم خود را از دسـتگیري 
امـام فريـاد می زدند.همزمـان علما قم به منـزل آيـت اهلل گلپايگانی 
رفتـه و تشـكیل جلسـه دادنـد و بیانیـه ای بـی قیـد و شـرط برای 
آزادی امـام و دعـوت از مـردم بـرای توده پايـداری صـادر كردند. اين 
بیانیـه از بلندگـو حرم حضرت معصومه سـالم اهلل علیها خوانده شـد.

تاریــــخ

تقـویـــم

مردم! امام خمینی را بردند
امام خمينی از اول محرم كه در حياط منزل ايشان چادر زده بودند، شب ها را 
در منزل فرزندش آقای حاج آقا مصطفی كه مقابل منزل ايشان بود، استراحت 
می كرد. در آن شــب تازه برای نماز از خواب برخاســته بود كه سر و صداي 
ناهنجار و غيرعادی، ايشان را متوجه يورش دژخيمان شاه ساخت. فورا از جا 
برخاست و حاج اقا مصطفی را كه در حياط در كنارشان خوابيده بود بيدار كرد: 

»مصطفی! بلند شو، مثل اينكه آمده اند.«
حاج آقا مصطفی چشــم باز كرد و در جای خود نشســت. پــدر را ديد كه لباس 
می پوشــد، زمزمه گنگ و مبهمی از خارج به گوش می رسيد. نتوانست باور كند 
كه اين مزدوران شاه هســتند كه هجوم كرده اند.از جای برخاســت و خودش را 
به پشت بام رسانيد. ديد سراســر كوچه و اطراف پر از سرباز مسلح و كماندو است 
كه برق اســلح های گرم و سرد در دســت آنان منظره وحشــتناكی پديد آورده 
بود.امام خمينی به پشــت درآمده گوش فرا داد و يقين كرد كه قشــون شاه برای 
دستگيری ايشان يورش آورده است. لحظه ای مكث كرد تا ببيند چه می شود؟ ولی 
صدای ضجه و ناله آن چند نفر كه تحت شكنجه دژخيمان، سرسختانه مقاومت 
می كردند، به گوششــان خورد، صدای پيرمردی كه از ســپيده صبح تا پاسی از 
شــب در هوای گرم خرداد پای سماور می نشســت و خدمت می كرد، صدای آن 
رنجديده ای كه از بام تا شــام چای می داد و از مراجعين پذيرايی بعمل می آورد و 
صدای آن بی پناهی كه زندگی خود را رها ساخته و به عشق و عالقه مندی خمينی 
به ســوی قم آمده و با جان و دل كار می كند و هرگز احساس خستگی نمی نمايد، 
سخت خمينی آشفته و خشمناك ساخت، بطوريكه ديگر نتوانست تحمل كند. 
درب خانه به روی پاشنه چرخيد و قامت آراســته و رشيد و چهره ی درخشانی در 
آســتانه ی در، ظاهر شــد و گفت: »روح اهلل خمينی منم! چرا اينها را می زنيد؟!«

با آورده شدن نام »خمينی« لرزه سراپای دژخيمان شاه را فرا گرفت. هرگز 
تصور نمی كردند كه بدينگونه خمينــی را در مقابل خود ببينند و با پرخاش 
او روبرو شــوند. امام خمينی قدم به داخل كوچه نهاد و در حاليكه عبا را زير 
بغل گرفته بود از شدت خشم مشت های گره خورده خود را تكان می داد و به 
سر دژخيمان مسلح شاه مرتب فرياد می كشيد: »روح اهلل خمينی منم، چرا 
اين بيچاره ها را كتک می زنيد؟ اين چه رفتار وحشــيانه ای است كه با مردم 
می كنيد؟ چرا به اصول انسانی پايبند نيستيد؟ اين چه وحشی گری ها است كه 
از شما سر می زند؟«مزدوران شاه كه يكه خورده بودند درحاليكه می كوشيدند 
بر عصابشان مسلط شوند با صدای لرزان و گرفته مرتب پاسخ می دادند: »همه 

ارادت داريم! همه مومنيم! كسی را نمی زنيم!!!«
آدم دزدان رژيم با ترس و بيم و احتياط، قائد بزرگ را محاصره كرده به ماشين 
فولكس واگن سياه رنگی كه دم در خانه ايستاده بود سوار نمودند و چند نفر از 
درجه داران و صاحب منصبان نيز كه متاسفانه هنوز شناخته نشده اند، سوار 
شدند و ماشين را با »هل دادن« تا سر خيابان آوردند.آقای حاج سيد مصطفی 
كه از باالی بام ناظر جريان بود به شــدت تحت تاثير احساسات قرار گرفت، 
خواست خود را از ارتفاع پنج متری به داخل كوچه افكند و تا آنجا كه ممكن 
است از بردن امام خمينی ممانعت بعمل آورد! قائد بزرگ كه از داخل ماشين 
متوجه تصميم خطرناك او شــده بود با حركت درســت او را از اين كار منع 
كرد و يكی از كماندوهای هفت تيركش نيز كلت كشيد و تهديد كرد: »تكان 
بخوری آتش می كنم.«حاج آقا مصطفی روی نهی و منع پدر از پايين پريدن 
منصرف شد ولی با تمام نيرو فرياد سر داد كه: »مردم! امام خمينی را بردند...«
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15 خرداد 42 تظاهرات مردمی به شدت سركوب مي شد 
و اگر چه آمار كشته شدگان بطور رسمی بگونه ای قابل 
اطمینان منتشر نشد اما مشهور است كه پانزده هزار نفر 
در اين روز شهید شدند، اما چه رازی در اين روز نهفته 
است كه می توان به جرات آن را فصل ديگری در تاريخ 
كشور دانست؟ آيا تعداد كشته شدگان آن اهمیت دارد؟
 در حالیكه تاريخ جنايت های هولناك تری  را در خود 
جای داده است. آيا به نمايش گذاشتن توانايی مردم در 
مقابل رژيم شاه، رمز آن مي باشد؟ اين نیز نبوده است؛ 
چرا كه كشتار، يكسويه بود. آنها كه به خاك می افتادند 

و در خون خود می غلتیدند مردم بودند و  نه رژيم شاه.
شايد رمز نهفته در پانزده خرداد در عاشورا نهفته 
باشد. مردم در سال 42 در طول عزاداری آموختند كه 
برای نهی از منكر و پاسداشت حقیقت بايد حسینی 
بود و با دست خالی نیز مي توان به مصاف زشتی ها 
رفت و نیز آموختند كه خون بر شمشیر پیروز است. 
اين همان محتوا بخشــیدن به مراسم عزای ساالر 

شهیدان است.
در كتاب »امام خمینی در آيینه اسناد« آن ها كه در 
قیام 15 خرداد خود حضور داشتند، به ياد دارند كه 
برخی در دم جان باختند؛ استخوان های بعضی ديگر 
زير تانک ها با شــن و قیر خیابان ها مخلوط گرديد؛ 
ملحفه تخت بیمارســتان ها كفن برخی ديگر شد؛ 
شــدت ضربات باتوم ها چنان بود كه جمجمه های 
بسیاری را شكست، دست ها را قلم كرد و خطی از 
تاول های درشت بر گوشــت و پوست برخی ديگر 
برجای گذاشت و برخی جراحت ها تا سال ها التیام 

نمی يافت و همچنان دردآورد بود.
اين در حالی است كه مردم احساس شكست نداشتند. 
طعم احساس انجام وظیفه در كامشان شیرين بود. در آن 
روز پرشكوه، رهبر انقالب در زندان بودند و نمی ديدند 
مردم چگونه ارادت خود را به ايشان نشان مي دهند و 

قابلیت های دين را به نمايش گذاشته اند.
 بعد از آزادی امام، با جمالتی احتیاط آمیز اين ماجرا را برای 
ايشان بیان كردند و ايشان ضمن اشک ريختن برای علو 
درجات شهدا و صبر برای بازماندگان دعا كردند، باورش 
ســخت بود كه با چنین مردمی، نه تنها مي توان شاه را 
سرنگون ساخت كه حتی مي توان بساط شاهنشاهی 
چند هزار ساله را برچید. قیام 15 خرداد با الهام از عاشورای 
حسینی شــكل گرفت، سرآغازی شــد برای تحقق 
هدفی بلندتر از مبارزه با برنامه های يک دولت وابسته.

رازي كه در يک
 روز نهفته است

دستگيری امام واكنش سريع و جدی جامعه روحانيت را به دنبال داشت. در اين 
زمينه آيت اهلل العظمی مرعشی النجفی اعالميه شديدالحنی صادر كردند كه در 

آن اعالميه آمده است:
»ما بدين وسيله هل من ناصر ينصرنا گفته و تا آخرين لحظه استقامت خواهيم 
ورزيد. خون ما رنگين تر از خون برادر عزيزمان حضرت آيت اهلل العظمی خمينی 
نيست و مادامی كه ايشــان را صحيح و سالم به دســت ما ندهند، دست از اقدام 
برنمی داريم و تا آخرين قطره خون خود از حريم اسالم و قرآن دفاع خواهيم كرد.«

در روز پانزده خرداد صف های تظاهرات به رگبار تير بسته مي شدند. يک كاميون 
نظامی كه می كوشيد ميان جمعيت رفته و عده ای را به خاك و خون بكشد مورد 
حمله مردم دلير قرار گرفت. راننده كاميون مجروح شد و دو نظامی ديگر كه همراه 

راننده بودند پا به فرار گذاشتند. مردم كاميون را به آتش كشيدند.
به اســتناد كتاب نهضت امام خمينی، برادر مبارزی كه در يكی از كوچه های قم 

بقالی داشت آن حادثه خونين را اين چنين شرح داد:
»...سراسر كوچه و قسمتی از چهارراه كه از پنجره ديده مي شد مملو از اجساد كشته 
شدگان و مجروحين بود. فقط در همان كوچه ی نمازی كه من شمردم 32 نفر افتاده 
بودند. عده ای مجروح و عده بيشتر شهيد شدند. ناله ی جان خراش مجروحين به آسمان 
می رفت. از خون آن بی گناهان حوضچه ای راه افتاده بود. در چهارراه با چشم خود ديدم 
كه خون راه افتاده بود. ساعتی بعد صدای تيراندازی قطع گرديد، سكوت مرگباری 
سراسر شهر را فراگرفت، پرنده ای در كوچه و خيابان پرنمی زد، غرش كاميون ها، صدای 
چكمه سربازان و ناله ی مجروحين سكوت را می شكست. ديری نپائيد كه كاميونی سر 
كوچه متوقف گرديد و چند نفر سرباز شتاب زده از آن پياده شده، به داخل كوچه آمدند 
و اجساد كشتگان و مجروحين را برداشته توی كاميون می ريختند. بعضی مجروحين 
كه هنوز حال داشتند و آگاه بودند، مرتب فرياد می كشيدند كه ما هنوز زنده ايم ولی 
كسی به حرفشان گوش نمی داد. كاميون كه از اجساد پر شد بسوی مقصد نامعلومی به 
حركت درآمد. آنگاه ماشين های آتش نشانی سر رسيدند و سراسر خيابان ها و كوچه ها 
را شسته و از خون پاك كردند...!«از همين رو است كه امام خمين اين روز را بسيار گرامی 
داشته و فرمودند: »من روز 15 خرداد را برای هميشه عزای عمومی اعالم می كنم.«

واكنش جامعه روحانیت به 
دستگیري امام )ره(
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