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40
تبیین کننده  مرزهای 

اعتقادی شیعه
روشنگری های امام جعفر صادق)ع( در دوران 

حیات خود باعث شد که شیعه از بین تمام 
امامان معصوم و جان فشانی های ...

55
چلچراغی که
 خاموش شد!

امروز مهران، فردا تهران! در عملیاتی که 
بعدها منافقان »چلچراغ« خواندنش. 
منافقان از دو محور وارد خاک کشور...

42
 تعلیم و تربیت از منظر

 امام صادق)ع(
شهرت علمی  امام صادق )ع( آن چنان 

چشمگیر  بود که از نقاط بسیار دور برای 
حضور در درس ایشان می آمدند ...

53
زیبایی های اسـارت

عبدالرحمان فرخ سهراب سرباز وظیفه 
 ژاندارمری در مبارزه با قاچاق بوده؛

 22 مهر 1359 که از راه می رسد به عنوان 
آر.پی .جی زن از آبادان به...

50
اشک ها و لبخندها

26 مردادماه یادآور سالروز بازگشت 
آزادگان سرافرازي است که پس از تحمل 

سال هاي اسارت در اردوگاه هاي عراق، 
سال 1369 به میهن اسالمي بازگشتند...

 ساختن جامعه اي
 برپایه کرامت انسان ها

درجامعه کنوني اروپا، دین از همه زمان 
کم رنگ تر و کم اثر تر شده است. اندیشه 

سكوالریستي در الیه الیه هاي زندگي مردم ...

10

اسالم؛   دقیق ترین
 حقوق بشر

حقوق بشر در تمدن غرب و فرهنگ غرب، غیر 
از حقوق بشر در فرهنگ اسالمی است ... حقوق 

بشر در اسالم به معنای حقوق فردی...

28

مهرو ماه
ماهنامه فرهنگي، اجتماعي با رویكرد  دیني
جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران

حوزه نمایندگي ولي فقیه
شماره دوم - مرداد 1394

صاحب امتياز و مدير مسئول:
عبدالحسين معزي

زير نظر شوراي سردبيري
سردبیر:ياسر احمدوند

معاون سردبیر: حسين ديوساالر

دبیر تحریریه: احمد رنجبر
تحريريه:

آداب و مناسب  ها: محمد شيخ االسالمي
پرونده ویژه:حسين امامي |   شروين طاهري

خانواده:  سيامك صديقي

 شهادت ششمين ستاره آسمان امامت،
 رئيس مذهب شيعه جعفري  حضرت امام صادق )ع(

 بر شيعيان ايشان تسليت باد
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60
28 مرداد

تولد یک دشمن
هفته نامه »تایم«،  ماشین زمان قرن 

بیستم، قرن آمریكا، رهبر  دموکراسی 
نوپای ایرانی را با شروع سال 1952 ...

64
 صادرات آمریكا
 به همه قاره ها

»این ها در دنیا دم از آزادی و دم از 
دموکراسی و دم از حقوق بشر و این حرف ها 

می زدند؛ در عمل آن قدر دولت های غربی 
با این شعارها عماًل مخالفت کردند و نقض 

کردند این شعارها را که امروز طرح این 
شعارها در دنیا از سوی غربی ها به صورت 

یک امر مستهجن درآمده است...

100
درس هایی از زندگی 

حضرت آدم )ع( و نوح )ع(
در تمام گروه آیاتی که درباره حضرت 

آدم علیه السالم نازل شده است، مسئله 
خانواده ایشان نیز مورد توجه ...

110
یک بسته
 فرهنگي

صفحاتي براي پیشنهاد 
کتاب،فیلم،موسیقي،آثار شبكه نمایش 

خانگي و ایران گردي و...

84

8298

 یمن ما را 
فرا مي خواند

در بحراني ترین روزهاي تاریخ معاصر 
یمن که آل سعود متجاوز براي پنجمین 
ماه متوالي به بازي مرگ با آتش و آتش ...

90
شب شعر و شیریني
 در شب والدت کریم اهل بیت 

حضرت امام حسن مجتبی)ع(، جمعی از 
اهالی فرهنگ، اساتید شعر و ادب فارسی، 

شاعران جوان و پیشكسوت کشور...

92
با من بگو تا کیستی؟

مهرداد اوستا ادامه سلسله شاعران بزرگ 
و کالسیک ایران در عصر حاضر است. 

او حلقه مفقوده اي بود که شعر متعالي و 
فخیم و دیواني دیروز را چون میراثي ...

نیم قرن خدمت صادقانه
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
به منظور احیاء و تحقق اصل خدمات 

داوطلبانه، با هدف حمایت از اقشار 
آسیب پذیر از طریق سازماندهی...

 الگوهایي
 براي زندگي

در قرآن در آیات متعددی به خانواده های 
مختلفی اشاره شده است. این خانواده ها 
عموماً متعلق به پیامبران و اولیای الهی ...

 مرداد 1394شماره دوممهرو ماه

 مهر  و مــاه از نوشــته ها، پيشــنهادها و انتقادهاي  شــما 
 اســتقبال مي كند.لطفــًا مطالــب خــود را بــه نشــاني
www.mehromah.helal@gmail.com    ارســال فرمائيد.

 سامانه پيامكي: 3000486644

یک قصه ساده و معمولی
»پایتخت«  سریال محبوبی است حتی اگر گاهی 
قصه اش لنگ بزند. فصل چهارم آن باز هم در 
نظرسنجی های مختلف اول شد تا یک بار دیگر 
محبوبیت این سریال به رخ کشیده شود...

96

بین الملل:شروين طاهري
اندیشه:حسين امامي

ادب وهنر:احمد  رنجبر
فرهنگ ایثار: ساميه اميني

هالل:  زهرا فرآورده

کتابخانه و پیشنهاد: منيژه خسروي
فني وهنري:

مدیر فني: ناصر ميرزايي
مدیر هنري: محمد نباتي نژاد

صفحه آرایي: آريو  نژاد

ویرایش عكس: امير عليزاده
 عكس: امير نريماني)دبير( |   ايمان صمدي

شاهين كمالي| مهنوش فقيري
ویراستار: مرتضي مرتضايي

حروفچین: زهرا عزيزي
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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كلـمه نخـست
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رهبر انقالب اســالمی دوم تيرماه در ديدار با مسئوالن نظام با اشاره به 
ماه مبارک رمضان كه ماه تقوا اســت، به تبيين دو نوع تقوای شخصی 
و اجتماعی پرداختند و گفتند: »تقوای شــخصی در واقع آن حالت و 
مراقبت دائمی است كه انسان را از ضربه های مهلك معنوی در امان نگه 
می دارد و البته در امور دنيوی او نيز تأثيرات بسيار مهمی دارد.« حضرت 
آيت اهلل خامنــه ای تقوای جامعه را قابل تعميم به مســائل اجتماعی و 
اقتصادی دانستند و تأكيد كردند: »تقوای جامعه در مسائل اقتصادی، 
همان اقتصاد مقاومتی است كه كشــور را در مقابل تكانه های ناشی از 
حوادث جهانی يــا در مقابل تيرهای زهرآگين سياســت های معارض 
جهانی حفظ می كند.« پايگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR اين 
بخش از بيانات رهبر انقالب اسالمی درباره اقتصاد مقاومتی را به صورت 

جداگانه و با دسته بندی زير منتشر كرده است.

اجرای اقتصاد مقاومتی 
قطعا امكان پذیر است

رهبر انقالب در ديدار مسئوالن نظام ضمن اشاره 
به چالش های پيش رو، ظرفّيت های كشور برای 

پياده سازی  اقتصاد مقاومتی را برشمردند

ول
ش ا

خـ
ب

  اقتصاد مقاومتــی، از مصاديق تقوای 
اجتماعی در بخش اقتصاد

در مورد مســئله اقتصاد من این جور مطلب را عرض 
می کنم که ماه رمضان ماه تقوا اســت؛ تقوا چیست؟ 
تقوا عبارت اســت از آن حالت مراقبــت دائمی که 
موجب می شود انســان به کج راهه نرود و خارهای 
دامن گیر، دامن او را نگیرد. تقوا در واقع یک جوشنی 
است، یک زرهی است بر تن انســان باتقوا که او را از 
آسیب تیرهای زهرآگین و ضربه های مهلک معنوی 
محفوظ و مصــون می دارد؛ البّته فقط هم مســائل 

معنوی نیســت. َو َمن یَتَِّق اهللَ یَجَعل لَه َمخَرجاً * َو 
یَرُزقُه ِمن َحیُث ال یَحَتِسب؛ در امور دنیوی هم تقوا 
تأثیرات بســیار مهّمی دارد، این تقوای شــخصی 
است. عین همین مسئله در مورد یک جامعه و یک 
کشور قابل طرح اســت. تقوای یک کشور چیست؟ 
تقوای یک جامعه چیســت؟ یک جامعه، بخصوص 
اگر مثل جامعه نظام جمهوری اسالمی آرمان های 
واال و بلندی داشته باشــد، مورد تهاجم است؛ مورد 
هجوم تیرهای زهرآگین است؛ این هم تقوا الزم دارد. 
تقوای جامعه چیست؟ در بخش های مختلف تقوای 
اجتماعی را می توان تعریف کرد؛ در بخش اقتصاد، 
تقوای جامعه عبارت است از اقتصاد مقاومتی. اگر در 
مورد اقتصاد می خواهیم در مقابل تكانه های ناشی 
از حوادث جهانــی یا در مقابل تیرهــای زهرآگین 
سیاست های معارض جهانی آسیب نبینیم، ناچاریم 
به اقتصاد مقاومتی رو کنیم. اقتصاد مقاومتی عامل 
استحكام است در مقابل آن کسانی و آن قدرت هایی 
که از همه ظرفّیت اقتصادی و سیاســی و رسانه ای و 
امنّیتی خودشان دارند استفاده می کنند برای اینكه 
به این ملّت و این کشــور و این نظام ضربه وارد کنند. 
یكی از راه هایی که فعاًل پیدا کردند عبارت اســت از 
رخنه از راه اقتصاد. این هشــدار را ما ســال ها است 
مطرح کردیم و گفتیم؛ مســئولین هم هر کدام به 
فراخــور توانایی های خودشــان تالش های خوبی 
کردند لكن ما باید با همه  توان، با همه  ظرفّیت موضوع 
اقتصاد مقاومتی را در داخل دنبال کنیم؛ این می شود 

تقوای اجتماعی ما در زمینه مسئله اقتصادی.

  نقطــه  كانونــی اقتصــاد مقاومتی: 
درون زايی در كنار برون گرايی

این الگو البّته مخصوص ما نیســت؛ الگوی اقتصاد 
مقاومتی را بعضی از کشــورهای دیگــر هم برای 

خودشان پیش بینی کردند، انتخاب کردند، اثرش 
را هم دیدند. نقطه کانونی اقتصاد مقاومتی عبارت 
است از درون زایی در کنار برون گرایی. درون زایی به 
معنای انزواطلبی تعبیر نشود؛ درون زایی با نگاه به 
بیرون و با گرایش به بیرون جامعه اّما تكیه به توانایی 
درونی و به ظرفّیت درونی کــه حاال مقداری عرض 
خواهم کرد؛ قباًل هم مطالب زیــادی در این زمینه 

گفته ایم.

  الگوی اقتصاد مقاومتی، الگويی مطلوب 
و كاماًل امكان پذير

سیاست های اقتصاد مقاومتی که تنظیم شده است 
و ابالغ شده اســت، یک امر دفعی و من درآوردی و 
مّتكی به نظر شخصی نیست؛ این محصول یک عقل 
جمعی است؛ محصول مشورت های طوالنی است. 
بعد از آنكه اقتصاد مقاومتــی با همین خصوصّیات 
ابالغ شــد و گفته شــد و در رســانه ها مطرح شد و 
دوستان و همكاران در دولت محترم فّعالّیت هایی را 
در این زمینه شــروع کردند و تكرار کردند، از سوی 
بســیاری از صاحب نظران اقتصادی تأیید شــد؛ بر 
آن تكیه کردنــد و این تعبیر »اقتصــاد مقاومتی« 
وارد فرهنگ رایج اقتصادی کشــور شد و در ادبّیات 
اقتصادی کشور جایی برای خودش باز کرده است. 

این نشان دهنده  صّحت و استحكام این راه است.
اقتصاد مقاومتی در مقابل مدل قدیمی دیكته شده از 
سوی قدرت ها برای کشــورهای به اصطالح در حال 
توسعه یا به اصطالح جهان ســّوم است. یک مدلی را 
آن هاـ  که من حاال شــرح آن مــدل را نمی خواهم 
بدهمـ  دیكته کردند که اگر کشــورهای جهان سّوم 
می خواهند به رشــد اقتصادی، رونق اقتصادی و به 
سطح اقتصاد جهانی برســند، باید این مدل را دنبال 
کنند که عمده ی تكیه ی آن، نگاه به بیرون با تفاصیل 
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شــمال به جنوب و شــرق به غربیم کــه این برای 
مســئله ی ترانزیت، برای حمل ونقل انرژی و کاال و 

غیره دارای اهّمّیت بسیار فوق العاده ای است.
4- همســایگی با پانزده کشور و داشــتن یک بازار 

نزدیک
ظرفّیت دیگر، همسایگی با پانزده کشور است با 3۷۰ 
میلیون جمعّیت؛ یعنی یک بازار َدِم دســت، بدون 

نیاز به طّی راه های طوالنی.
5- بازار داخلی

ظرفّیت دیگر، بازار داخلی هفتاد میلیونی است که 
اگر ما همین بازار داخلی را منعطف بكنیم به تولید 
ملّی و تولید داخلی، وضع تولید دگرگون خواهد شد.

6- وجود زیرساخت های اساسی
ظرفّیت دیگر، وجود زیرســاخت های اساسی است 
در انرژی، در حمل ونقل ریلی و جاّده ای و هوایی، در 
ارتباطات، در مراکز بازرگانی، در نیروگاه ها، در سد؛ 
این ها زیرساخت هایی است که در طول این سال ها 
با هّمت دولت ها و هّمت مردم و کمک مردم به وجود 

آمده است و امروز در اختیار ما است.
۷- تجربه های مدیریّتی متراکم

عالوه ی بر همه  اینها، تجربه های مدیریّتی متراکم 
]اســت [ که خود این تجربه ها کمک کرده است به 
اینكه ما در سال های اخیر، رشد صادرات غیر نفتی 
داشته باشیم؛ همین طور که رئیس جمهور محترم 
آمار سال 93 را دادند، و سالهای قبل ]از آن [هم رشد 
صادرات غیر نفتی در کشور محسوس بوده است که 

این یک الگو است.
این ظرفّیت ها در کشــور وجــود دارد و البّته اینها 
بخشی از ظرفّیت ها اســت. صاحب نظرانی که با ما 
می نشــینند و صحبت می کننــد و گاهی گزارش 
می نویســند برای مــن، یک فهرســت طوالنی از 
ظرفّیت هــای موجــودی که برای اقتصاد کشــور 
می تواند مفید باشد ارائه می کنند و همه  اینها درست 

است؛ از این ظرفّیت ها بایستی استفاده کرد.
  مسئله  كنونی كشور

مســئله  کنونی کشــور ما این نیســت که ما طرح 
نداریم، حرِف درست نداریم؛ مسئله  ما این است که 
حرف درست و طرح درست را آن چنان که شایسته 
اســت دنبال نمی کنیم؛ این اساس مسئله است. در 
محیط های نخبگانی هم این معنا تكرار می شود که 
مشكل جمهوری اسالمی، مشــكِل نداشتِن حرف 
درست نیســت؛ حرف درســت، زیاد زده می شود؛ 
مشــكل این اســت که ما این حرف های درست را 
بایســتی در عمل آن چنان دنبال کنیم که به نتایج 

آن دسترســی پیدا کنیــم؛ نتایــج آن را بالعیان و 
بالمشاهده ببینیم.

  چالش های پيش روی اقتصاد مقاومتی
1- سطحی نگریستن به مسئله

خب، چالش هایی وجود دارد؛ این چالشها اصطكاک 
به وجود می آورد؛ اصطكاک، فرسایش و ساییدگی 
به وجود می آورد، مشكل ایجاد می کند. این چالش ها 

را بایستی عالج کرد.
یكی از چالش ها چالش های درونی خود ما اســت: 
ساده و ســطحی نگریستن به مســئله؛ به برخی از 
کارهایی که می کنیــم، دل خــوش کنیم و عمق 

مسئله را درنیابیم.
2- سهل انگاری در عمل

مباحث لفظی و محفلی و روشــنفكری کار را پیش 
نمی برد؛ حرکت و اقدام الزم است. سهل انگاری در 
عمل، چالِش بزرگ ما است. گاهی نتیجه گیری ها 
و استنتاج ها کوتاه مّدت نیست، طوالنی است و این 
بعضی ها را سرخورده می کند. این یكی از چالش ها 
است. کارهای بزرگ ممكن اســت گاهی در طول 
یک نسل به دست بیاید؛ باید دنبال کرد، باید حرکت 
کرد. خیلی از کارها هســت که ما اگر ده سال پیش، 
پانزده ســال پیش این کارها را شــروع می کردیم، 
امروز به نتایجی رسیده بودیم. خیلی از کارها هست 
که از ده ســال پیش، پانزده سال پیش شروع کردیم 
و امروز نتایجش را داریــم می بینیم. آن روزی که در 
دانشــگاه های گوناگون راجع بــه نهضت علمی در 
کشور حرف هایی زده شد، با جمع های مختلف گفته 
شد، کسی تصّور نمی کرد که این حرکت علمی که 
در این ده پانزده ســال به وجود آمده است به وجود 
بیاید اّما به وجود آمد؛ اســاتید ما، دانشــمندان ما، 
دانشگاه های ما، جوانان بااستعداد ما هّمت کردند. 
ما امروز در مقایســه  با دوازده ســیزده سال قبل، از 
لحاظ علمی حرکت مهّمی انجام دادیم و پیشرفت 
چشمگیر و بعضا خیره کننده ای در بعضی از زمینه ها 
داریم. کار را امروز شــروع کنیم، پانزده سال دیگر، 

بیست سال دیگر نتیجه  آن را بگیریم.
3- انتخاب راه های آسان ولی مهلک

یكــی از چالش های ما راه های موازی و آســان ولی 
مهلک ]اســت [؛ این یكی از چالش های ما اســت. 
بنده فراموش نمیكنم زمان ریاست جمهوری خودم 
ـ صحبِت 25 سال ]قبل [ اســتـ  برای واردات یک 
کاالی مورد نیاز جامعه، که ما بــا زحمت زیاد آن را 
از اروپایی هــا می گرفتیــم، آفریقایی ها همان کاال 

خودش اســت. این اقتصاد مقاومتی نقطه مقابل آن 
اســت؛ این یک الگوی کاماًل مغایر با آن چیزی است 
که در آن مدل قدیمی تكیه می شــد و تكرار می شد؛ 
هنوز هم گوشه و کنار کسانی از آن ذکر می کنند و یاد 
می کنند. ]در اقتصاد مقاومتی [ تكیه به ظرفّیت های 
داخلی است. ممكن است کسانی تصّور کنند که این 
الگو الگوی مطلوبی است اّما در امكان آن تردید کنند. 
من قاطعاً عرض می کنــم این الگو یک الگوی ممكن 
در کشــور ما اســت؛ الگوی اقتصاد مقاومتی کاماًل 

امكان پذیر در شرایط کنونی کشور است.

  ظرفّيت های كشــور برای پياده سازی 
اقتصاد مقاومتی
1- سرمایه  انسانی

ظرفّیتهایی که ما برای این کار داریم، ظرفّیت های 
استفاده نشــده  فراوان ]از جمله [؛ یكی سرمایه ی 
انسانی اســت؛ یعنی جوان تحصیل کرده ی دارای 
تخّصص و دارای اعتماد به نفس در کشور ما فراوان 
است و این از برکات انقالب اسالمی است. البّته اگر 
سیاست های غلط موجب نشــود که جامعه ی ما به 
ســمت پیری پیش برود. فعاًل این جور است؛ فعاًل 
یک رقم قابل توّجه باالیی از نیروی کار کشــور بین 
بیست سال و چهل ســالند؛ با تحصیالت خوب، با 
آمادگی های خوب ذهنی و فكری، با روحیه ی باال، 
با اعتماد به نفس. ما امروز ده میلیون فارغ الّتحصیل 
دانشگاهی داریم، بیش از چهار میلیون دانشجوی 
در حال تحصیل داریم که این، حــدود 25 برابِر اّول 
انقالب اســت. از اّول انقالب تا حاال، جمعّیت کشور 
دو برابر شده و جمعّیت دانشجو 25 برابر شده است؛ 
این جزو افتخارات انقالب اسالمی است؛ این سرمایه 

انسانی است؛ این یک فرصت بسیار بزرگ است.
2- جایگاه اقتصادی کشور

ظرفّیت دیگر، جایگاه اقتصادی کشور ما است. طبق 
آمارهای رسمی جهانی، رتبه بیستم در اقتصاد دنیا 
متعلّق به جمهوری اســالمی اســت؛ ما در رتبه ی 
بیســتم قرار داریم و ظرفّیت الزم برای رسیدن به 
رتبه ی دوازدهم را هم داریم؛ چون هنوز ظرفّیت های 
استفاده نشده در کشــور زیاد است؛ منابع طبیعی 
داریم، نفت داریم، در نفت و گاز، رتبه ی اّول جهانیم؛ 
مجموع نفــت و گاز ما از همه ی کشــورهای جهان 

بیشتر است؛ معادن فراوان دیگری هم داریم.
3- موقعّیت ممتاز جغرافیایی

ظرفّیت دیگر، موقعّیت جغرافیایی ممتاز کشــور 
است؛ در جغرافیای منطقه و جهان، ما نقطه  اتّصال 

لزوم پرهیز از حاشیه
بايد مســئولين را کمک کرد. از تعارض هاى زائد و حاشيه ســازى هاى زائد 
بايد پرهيز بشود؛ حاشيه سازى از هر طرفى غير مقبول و نامطلوب است. از 

تعارض هاى زائد و حاشيه سازى هاى زائد بايد پرهيز بشود.

آنچه الزم 
است در زمينه 
مسائل مربوط 
به اقتصاد 
مقاومتى انجام 
بدهيم، يکى 
عزم راسخ 
است؛ بايستى 
با عزم جّدى 
دنبال اين باشيم 
که اقتصاد 
مقاومتى را به 
معناى واقعى 
کلمه در داخل 
تحّقق ببخشيم؛ 
]همچنين [ 
پرهيز از 
سهل انگارى، 
پرهيز از 
راحت طلبى 
و تکيه بر 
مديرّيت هاى 
جهادى
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را داشــتند، خوبش را هم داشــتند، ]اّما[ دوستان 
دست اندرکار آماده نبودند. توصیه شد، تأکید شد، 
در جلسه که نشستیم، تأیید هم کردند، تصدیق هم 
کردند، منتها سخت بود؛ کار با اروپا آسان تر بود. راه 
موازِی آســان اّما درعین حال مضر، که انسان را در 
تنگنا نگه می دارد، دوستاِن انسان را ضعیف می کند، 
دشمنان انسان را قوی می کند و زمام اختیارِ امری 
را در داخل کشــور به دسِت کســانی که در دل با ما 

دشمنند قرار می دهد.
 4- دست برداشتن از اصول و مبانی اعتقادی نظام

یكی از چالش ها این اســت که کسی تصّور کند که 
ما اگر از مبانی اعتقــادی خود، مبانی اعتقادی نظام 
جمهوری اسالمی دســت برداریم، راه ها باز خواهد 
شد و دروازه های بسته گشــوده خواهد شد که این 
خطای بسیار بزرگ و اساسی است. البّته برادران ما 
در دولت خدمتگزار با اعتقــاد عمل می کنند؛ واقعاً 
معتقد به انقالب، معتقد به مبانــی انقالب، معتقد 
به اصول انقالبند؛ از این ها ما گلــه ای نداریم، لكن 
در مجموعه دســت اندرکاران ما کسانی هستند که 
تصّور می کنند اگر از برخی از اصــول خود و مبانی 
خود کوتاه بیاییم، خیلی از درهای بســته به روی ما 
گشوده خواهد شد؛ درحالی که این جور نیست؛ این 
خطای بزرگی اســت و ما نتایج این خطا را در برخی 
از کشــورهای دیگرـ  که نمی خواهم اسم بیاورمـ  
در همین دوره  چندســاله  اخیر مشاهده کردیم. راه 

پیشرفت، ایستادگی است؛ پافشاری بر مبانی است.
5- عدم باور به تحّمل و مقاومت مردم

یكی از چالش ها هم این اســت که کسی تّصور کند 
که مردم تحّمل نمی کنند؛ نه، مردم مشــكالت را 

تحّمل کرده اند. اگر حقیقتاً برای مردم بدرســتی 
تبیین بشود، با صداقت الزم حقایق امور برای مردم 
بیان بشــود، مردم ما مردم وفاداری اند؛ می ایستند، 

مقاومت می کنند.
6- تردید در توانایی های درونی کشور

یكی از چالش ها، تردید در توانایی های درونی است؛ 
]اینكه [ به جوان دانشمند خودمان اعتماد نكنیم، به 
مجموعه های مردمی و غیر دولتی در امور اقتصادی 
اعتماد نكنیم، یكی از چالش ها است. بایستی اعتماد 
کرد، بایســتی مردم را وارد جریان عظیم اقتصادی 

کشور کرد.

  كارهای الزم در زمينه  مســائل اقتصاد 
مقاومتی

باالخره آنچه ما الزم است در زمینه مسائل مربوط به 
اقتصاد مقاومتی انجام بدهیم، یكی عزم راسخ است؛ 
بایســتی با عزم جّدی دنبال این باشیم که اقتصاد 
مقاومتی را به معنای واقعــی کلمه در داخل تحّقق 
ببخشیم؛ ]همچنین [ پرهیز از سهل انگاری، پرهیز 
از راحت طلبــی و تكیه بر مدیریّت هــای جهادی؛ 
مدیریّت جهادی که بنده سال گذشته مطرح کردم 
و تأکید هم کردم که این مربوط به امســال نیست، 
مربوط به همیشه است؛ ما احتیاج داریم به مدیریّت 
جهادی. در ســال های اّول انقالب، در دوران جنگ 
و در طول این سی و چند ســال، هرجا به مدیریّت 
جهادی تكیه کردیم، موّفق شدیم. مدیریّت جهادی 
ممكن است یک وقت هایی پِرت هم داشته باشد اّما 
پیشرفت خواهد داشــت و کار را پیش خواهد برد. 
تكیه  به قدرت الهی، توّکل به خدای متعال، کار را با 

تدبیر و عقالنّیت اّما با عزم راسخ، بدون تردید و بدون 
ترس از جوانب پیش بردن؛ ایــن مدیریّت جهادی 
است. البّته ترویج دائمِی فرهنگ متناسب با اقتصاد 
مقاومتی هم الزم اســت؛ همه، هم صداوسیما، هم 
مســئولین مطبوعات و رســانه ها، هم مسئولین 
دولتی، مسئولین قّوه  مقّننه، ائّمه  جمعه ی سراسر 
کشور و هر کسی که منبری دارد و می تواند با مردم 
حرف بزند، فرهنگ متناســب با اقتصاد مقاومتی، 
ازجمله صرفه جویی را، از جملــه مصرف تولیدات 
داخلی را باید ترویج کند. البّته در مورد صرفه جویی 
و همچنیــن در مورد مصــرف تولیــدات داخلی، 
خطاب عمده به مســئولین کشور است، چون یكی 
از مهم ترین مصرف کنندگان کشــور، خود دولت 
است؛ دولت اصرار داشته باشــد و خود را موّظف و 
مقّید بداند که از تولیدات داخلی استفاده کند؛ حّتی 
با مقداری اغماض؛ عیبی نــدارد. گاهی می گویند 
فالن چیز، کیفّیت خارجی را ندارد؛ اشــكال ندارد؛ 
اگر می خواهیم کیفّیت پیدا کند، باید کمكش کنیم. 
]اگر[ کمک بكنیم، کیفّیتــش هم باال خواهد رفت 
وااّل روزبه روز تنّزل پیدا خواهد کرد. مقابله  جّدی با 
واردات بی منطق، یكی از کارهای الزم است؛ مقابله  
جّدی با قاچاق، یكی از کارهای الزم است؛ پرداختن 
به کارگاه های تولیدی کوچک و متوّســطـ  که من 
امســال، اّول ســال هم روی این تكیه کردم یكی از 
کارهای بسیار الزم است؛ بازنگری در سیاست های 
پولی و فّعالّیت های نظام بانكی کشور، که به این هم 
من اّول سال اشاره کردم و صاحب نظران و دلسوزان، 
در این زمینه حرف های مهّمی دارنــد که باید این 
حرف ها شــنیده شــود و به آن ها توّجه بشود. اینها 

کارهایی است که بایستی انجام بدهیم.

  همدلی و هم زبانی، شرط تحّقق كارها
البّته شرط اصلی تحّقق این ها هم همین همدلی و 
هم زبانی و همین انسجامی است که رئیس جمهور 
محترم بیان کردند؛ باید دولــت را کمک کرد، باید 
مسئولین را کمک کرد، ]چون [ اینها وسط میدانند. 
از تعارض های زائد و حاشیه ســازی های زائد باید 
پرهیز بشود؛ حاشیه سازی از هر طرفی غیر مقبول و 
نامطلوب است. همه کمک کنند و این حرکت عظیم 
ان شــاءاهلل به نتیجه برســد. این عرض ما در زمینه 
مسائل اقتصاد. اعتقاد بنده این است که ما می توانیم 
در زمینه  اقتصاد کارهای بزرگــی را انجام بدهیم و 
امیدوار باشیم که ان شــاءاهلل از این گذرگاه دشوار 

عبور خواهیم کرد. 

طبق آمارهاى 
رسمى جهانى، 

رتبه بيستم 
در اقتصاد 
دنيا متعّلق 

به جمهورى 
اسالمى است؛ 

ما در رتبه  بيستم 
قرار داريم و 

ظرفّيت الزم 
براى رسيدن به 
رتبه ى دوازدهم 

را هم داريم؛ 
چون هنوز 

ظرفّيت هاى 
استفاده نشده 
در کشور زياد 

است
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ديدگـاه

در جامعه كنوني اروپا، دين از همه زمان كم رنگ تر و كم اثر تر شده است. انديشــه سكوالريستي در اليه اليه هاي زندگي 
مردم اروپا، آن چنان نفوذ كرده، و دين را به كنار زده كه نه تنها از گفتمان ديني در جامعه اثري نيست، كه از گفتگوهاي ديني 
هم خبري به گوش نمي رسد.ولي به هر حال نمي توان عنصر دين را درتاريخ و تمدن اروپا فراموش كرد؛ و نمي توان بازگشت 
جامعه اروپايي را به سوي معنويت واخالق هرچند ُكند و آرام  ناديده گرفت.از اين رو اتحاديه اروپا با نگاهي سياستمدارانه و 
به شكلي فرم باخته، درصدد برآمده است كه سالي يك بار، سخن رهبران ديني اروپا را، درباره برخي از موضوعات مهم براي 
آن جامعه را بشنود.لذا از دهه اول هزاره سوم، هر سال يك اجالس با حضور رهبران ديني اروپا )مسيحيت،اسالم،يهوديت( 
برگزار مي كند و موضوعــي را مطرح مي نمايد و نظر رهبران ديني را در آن زمينه جويا مي شــود.  اينجانب در ســال هاي 
2007و2008 ميالدي در نشست مسئوالن اتحاديه و رهبران دين در مقر اتحاديه اروپا بروكسل به عنوان رهبر شيعيان اروپا 
شركت كردم. در سال 2007 موضوع گفت وگو »ساختن اروپا بر پايه كرامت انساني« بود.آنچه در زير مي خوانيد سخني است 
كوتاه درباره ديدگاه اسالم درباره كرامت انسان.در ضمن ديدگاه اومانيســتي حزب، در اين زمينه به چالش كشيده شده 

است.انشااهلل در آينده و در اين مجله از اين قلم درباره كرامت انساني مطالبي را خواهيد خواند.

خانم ها و آقایان!جاي بسي خوشوقتي است 
که رهبران ادیان در اروپا براي »ســاختن 
اروپایــي بر اســاس کرامت انســان ها«، با 
بهره گیري از آموزه هاي دیني  به گفت وگو  

ومباحثه مي پردازند.
از رئیس کنوني شــوراي اروپــا خانم آنجال 
مرکل صدراعظم آلمان و آقاي هانس گرت 
پوترنیگ رئیس پارلمان اروپا و آقاي جوزه 
مانوئل دورآو بارســو رئیس کمسیون اروپا، 
کمال ســپاس و تشــكر را دارم که چنین 
نشســت فرخنده اي را تــدارک دیده اند. از 
خداوند متعال خواســتارم کــه پي آمد این 
جلسه، نه تنها براي انسان اروپایي که براي 

همه مبارک باشد.
فرصــت کوتــاه اســت، و نكاتــي چند را 
فهرست وار بیان مي کنم: از آن جا که ادیان 
از نظــر گوهر ذاتــي خــود داراي وحدت 
هستند؛ مي توانند در یک فضاي صمیمي با 
صبر و حوصله و تحمل یكدیگر، گفتگوهاي 

سودمند و پرثمري داشته باشند.
اســالم، پیروان دیگــر ادیان را بــه گفتگو 

سخنراني حجت االسالم والمسلمين معزي در اجالس 
رهبران مذهبي اروپاـ  بروكسل

 ساختن جامعه اي
 بر پایه کرامت انسان ها
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دعوت مي کند و نیز به مســلمانان آموخته 
اســت که با تحمل و مدارا سخنان دیگران 
را بشــنوند و از بهترین آن ها پیروي کنند. 
به نظر من ادیــان و مذاهــب مي توانند با 
بهره گیري و تفســیرهاي درســت از کالم 
خداوند و آموزه هاي پیامبران در ســاختن 
شخصیت انسان نقش بنیادیني را ایفا کنند 
که هم کرامت ذاتي انسان پاس داشته شود 
و هم به کرامت هاي اکتســابي آنان بیفزاید 
تا در پرتو درخشــش چنیــن کرامتي، راه 
حرکت براي دســت یابي به آرزوها و واقعي 

ساختن ایده آل هاي انسان هموارتر گردد. 
از نظــر همة ادیان، انســان، موجــودي با 
کرامت است؛ و اســالم نیز بر کرامت انسان 
صرف نظر از جنســیت، نژاد، زبان، ملیت و 
دیگر ویژگي هاي او، تأکید فــراوان دارد و 
کرامت انســان را طبیعي و ذاتي او مي داند، 
چه آن که خداوند به انســان سرمایه اي به 
نام خــرد و آزادي اراده و اختیار بخشــیده 

است.
از نظر اسالم، انسان مي تواند با کردار درست 
و شایســته، بر کرامت خویــش بیفزاید و 
هم چنین بر اثر انجام کارهاي ناشایســته و 
نامناسب، گوهر کرامت خویش را گم کند و 
منزلت و جایگاه انســاني خویش را از دست 

بدهد.
از نظر اســالم، اگر بخواهیم از کرامت ذاتي 
انســان پاســداري کنیم و آن را به تكامل 
برســانیم باید به تمــام نیازهــاي مادي و 
معنوي وجودیش پاســخ مثبت داده شود 
و اگر تنها به یــک بُعد از ابعــاد وجودي او 
پیداخته شــود و در نتیجه تنها یک میدان 
تاخت و تــاز بــراي وي فراهم آیــد، از او 
موجودي تک ســاحتي خواهد ساخت که 
تمامیت کرامت خویش را پاس نداشــته و 
شایســتگي هاي فراواني را که بایسته است 
از دست خواهد داد.  از این رو اسالم، انسان 
ســعادتمند و مكرم را کســي مي داند که 
در نگرش به او، و همچنیــن فراهم آوردن 
زمینه هاي رشــد و ترقي او، همه جانبه به 
وي نگریســته و به همة نیازهاي او پاســخ 
متعادل و متوازن داده شــود. یک سونگري 
و تک ساحتي انگاشــتن انسان، آسیب هاي 
فراوان و زیان هایي را به شــخصیت انسان 

به ویژه به کرامت او، وارد مي ســازد که اگر 
جبران ناپذیر نباشــد به سختي مي توان آن 
را جبران کرد. اروپا، بــه ویژه پس از جنگ 
جهاني دوم براي رشــد و پیشــرفت همه 
جانبــه و نیكبختي، رفاه و آســایش مردم 
خود، گام هاي ارزشــمندي را برداشــته و 
کوشــش هاي فراوان و خســتگي ناپذیري 
انجام داده است و بدان جا رسیده که امروز 
شاهد آن هستیم. ولي صادقانه باید اعتراف 
کرد، که در طول این ســال ها، براي دست 
یافتن به هدف هاي یادشده، بیشترین توجه 
و امكانات، به نیمي از وجود حقیقي انسان 
اروپایي اختصاص یافته و نیم دیگر وجود او، 
یعني ارزش هاي متعالــي معنوي و اخالقي 
وي مورد بي مهري قرار گرفته و به دســت 

فراموشي سپرده شده است.
از ســویي دیگر باید توجه داشت، که گرچه 
براي دســت یافتن انســان به یک زندگي 
نیكبختانــه، توجه به »حقــوق فردي« در 
زندگي او جایگاهي ارجمند دارد، اما تأکید 
غیرمتوازن و نــگاه افراطي بــه آن، نه تنها 
نیكبختي همه جانبه را به ارمغان نمي آورد؛ 
بلكه بسیاري از ارزش هاي متعالي انساني را 

به مخاطره مي افكند.
براي نمونه، امروزه ضربه دهشتناکي که در 
غرب به کرامت انسان، به خاطر فروپاشیدن 
خانواده به ویــژه بر کــودکان و نوجوانان، 

مادران، و کهنساالن وارد مي شود غیرقابل 
انكار اســت. بي شــک یكي از عوامل مهم 
در فروپاشــي خانوادهـ  که هر روز بیش از 
گذشته شاهد آن هستیمـ  نگاه غیر متوازن 

به »حقوق فرد« است.
از این رو، اگر نگاه همه جانبه به شــخصیت 
حقیقي انسان شود و به تمام نیازها و حقوق 
معنوي و مادي و ارزش هاي اخالقي او ارج 
نهاده شود بي شک کرامت انساني را در پي 
خواهد داشــت، و کرامت او نهادینه خواهد 

شد.
هم چنین در پاســخ بــه این پرســش که 
ارزش هاي مشترک، گفتمان بین فرهنگ ها 
و ادیان را گســترش خواهد داد و تحمل و 
مــدارا را نهادینه خواهد کرد؟ پاســخ من 
مثبت اســت، ولــي توجه بــه ارزش هاي 
مشترک نباید موجب شــود که ارزش هاي 
دیگر ادیان به ویژه اقلیتي چون مســلمانان 
در جامعه اروپا نادیده انگاشــته شود و یا با 

دیده تحقیر به آن نگریسته شود.
آخرين نكته: از آن جا کــه نمي توان نقش 
ادیان و مذاهب در ســاختن جامعه بر اساس 
کرامت انســاني و نیــز گســترش گفتمان 
بین فرهنگ ها و ادیان را نادیــده گرفت،  لذا 
کمسیون اروپا باید کشورهاي عضو را تشویق 
کند که نقش مثبت و سازنده مذاهب و ادیان 

را همواره در نظر داشته باشند. 

از نظر اسالم، 
انسان مي تواند 
با کردار درست 
و شايسته، بر 

کرامت خويش 
بيفزايد و 

هم چنين بر اثر 
انجام کارهاي 

ناشايسته و 
نامناسب، گوهر 

کرامت خويش را 
گم کند و منزلت 

و جايگاه انساني 
خويش را از 
دست بدهد

رمز کرامت انساني
 اگر نگاه همه جانبه به شــخصيت حقيقي انسان شــود و به تمام نيازها و 
حقوق معنوي و مادي و ارزش هاي اخالقي او ارج نهاده شود بي شک کرامت 

انساني را در پي خواهد داشت و کرامت او نهادينه خواهد شد.
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حجت االسالم والمسلمين احمد واعظي
رئيس دفتر تبليغات حوزه علميه

متن پيش رو ، ســخنراني حجت االســالم والمسلمين 
 احمد واعظي اســتاد كالج اسالمي لندن است كه در شب 
عيد سعيد غديرســال 1422 )فروردين 1381( در مركز 
اســالمي امام علي)ع( وين ايراد شــده است. يادآوري 
مي شــود كه اين متن به وسيله خود ايشــان تنظيم و 

ويرايش شده است؛ از ايشان سپاسگزاري مي كنيم.

کمتر جامعه اي را مي توان نشــان داد که دین، 
یگانه منبع فرهنگ آن جامعه باشد: زیرا اغلب 
جوامع بشري داراي فرهنگي آمیخته و ممزوج 
هســتند که وامدار عناصــر و منابع متعددي 
اســت که از مذهب به عنــوان مهم ترین این 
عوامل مي تــوان یاد کرد. بــراي نمونه، تمدن 
و فرهنگ کنونــي غرب، به گونــه اي فزاینده 
مبتني بر دستاوردهاي علوم تجربي است؛ اما 
سهم مســیحیتـ  با همه تحوالت تاریخي آن 
ـ را نمي توان نادیده انگاشــت. همان طور که 
فرهنگ معاصر ایراني وامدار عناصر ســه گانه؛ 
یعني فرهنگ ایران باســتان، فرهنگ غرب و 
بیش از همه، تعالیم اسالمي اســت. بنابراین 
فرهنگ دینــي، بخــش مهمــي از فرهنگ 

عمومي جوامع را تشكیل مي دهد. 

وضعيت فرهنگ ديني

در این نوشــتار برآنیم که به اختصار، وضعیت 
فرهنــگ دیني در جهــان معاصــر را از نظر 
بگذرانیم و به این پرســش پاسخ دهیم: آیا در 
عصر ارتباطات و تحوالت وســیع اجتماعي و 
فرهنگي و سیطره سهمگین ارزش هاي تمدن 
مادي و صنعتي کنوني و گسترش رو به تزاید 
زندگي به ســبک غربي، مي توان از مقوله اي 
به نام »حفظ فرهنگ اسالمي« و ابقاء و رشِد 
»هویت اسالمي« سخني به میان آورد؟ برخي 
چنین گمان مي برند کــه در آمیختگِي جدي 
با دیگــر فرهنگ ها و تمدن ها بــه ویژه تمدن 
کنوني غرب، اســباب اضمحالل و اســتحاله 
فرهنگ اســالمي را فراهم مي آورد و حراست 
و پاســداري از هویــت و فرهنگ اســالمي 
متوقف بر انزواي فرهنگــي و پرهیز از تعامل 
 )Modernism( با دستاوردهاي مدرنیســم
اســت. این گمانه زني منشأ طرح پرسش فوق 
بوده است و پاســخ به آن در گرو بحث درباره 
نكاتي اســت که بــه اختصار بدان ها اشــاره 

مي شود.

تغيير فرهنگي، استحاله فرهنگي

تغییــر فرهنگي یک واقعیــت اجتناب ناپذیر 

مفاهیمــي همچــون »فرهنــگ«، »دین«، 
»آزادي«، »ســعادت« و »عدالــت«، هماره 
با مشــكل تعریف مواجه بوده اند. به ســختي 
مي توان تعریفي جامع، دقیق و مورد اتفاق از 
این کلمات ارائه کرد. اگر بــه دائرةالمعارف ها 
و  اجتماعــي  علــوم  اصطالح نامه هــاي  و 
مردم شناسي مراجعه کنید، بي گمان با بیش 
از صد تعریف از واژه فرهنگ روبه رو مي شوید. 
با وجــود این مي تــوان به تســامح و با دقتي 
نســبي، فرهنگ را مجموعه باورها،  گرایش ها 
و سنت هاي پذیرفته شده یک جامعه دانست، 
که شــیوه زندگــي، رفتارهــاي اجتماعي و 
آفرینش هاي هنري آن جامعه را، تحت تأثیر 
قرار مي دهد. بنابراین، آداب و رســوم، رفتار 
دیني، نوع سرگرمي ها و تفریحات، جلوه هاي 
ادبي و هنري و مانند آن، همگــي نمایانگر و 
تبلور فرهنگ و حاکم بر یک جامعه هســتند. 
با توجــه به ایــن تعریف از فرهنگ، انســان، 
موجودي فرهنگي اســت و هیچ جامعه اي در 
طول تاریخ، عــاري و خالــي از فرهنگ ویژه 

خویش نبوده است. 
دین،  هماره ســهم عمده اي در فرهنگ سازِي 
جوامع بشري داشــته باشد. در سده هاي اخیر 

آيا در عصر ارتباطات و تحوالت وسيع  
مي توان از مقوله اي به نام »حفظ فرهنگي 
اسالمي« و ابقاء و رشد »هويت اسالمي« 

سخني به ميان آورد؟

چشم انداز 
فرهنگ دیني در 

جهان معاصر

ديدگـاه
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اســت و از آن گریز و گزیري نیســت. انسان 
موجودي اثرپذیر و اثرگذار اســت. با خالقیت 
و ابتكار خویش، گونه هاي متفاوتي از زندگي 
و مناســبت هاي اقتصــاديـ  اجتماعــي را 
تجربه مي کند و با ارائــه آفرینش هاي هنري 
ـ ادبي گوناگــون، تجلیــات فراواني از حیات 
دروني، و آرزوها و اندیشه هاي خویش را بروز 
مي دهد. از سوي دیگر، جوامع بشري، نژادها 
و ملیت هــاي مختلــف با ســلیقه ها و عالیق 
گوناگون و فرهنگ هــاي متفاوت در ارتباط و 
دادوســتد اقتصادي و فرهنگي، با یكدیگر به 
ســر مي برند. این تماس ها و ارتباطات به طور 
طبیعي اســباب تأثیر و تأثر فرهنگي و انتقال 
تجربه هاي اجتماعي و دستاوردهاي گوناگون 
را به همــراه دارد. به عبارت دیگــر، تغییرات 
فرهنگي نتیجه طبیعي تكثــر و تنوع نژادها و 
گروه هاي انساني اســت. قرآن از این حقیقت 
پرده برمــي دارد و ســّر آفرینــش نژادهاي 
گوناگون و تنوع و تكثــر ملیت ها و قبیله هاي 
بشــري را، فراهم شــدن زمینه براي آشنایي 
آنان با یكدیگر و بهره مندي از دســتاوردهاي 
یكدیگر اعالم مي کند: »اي مردم، ما شما را از 
نري و ماده اي بیافریدیم. و شما را جماعت ها 
و قبیله ها کردیــم تا یكدیگر را بشناســید.« 

]حجرات 13[.
تغییر فرهنگي،  از آن جهت که تغییر فرهنگي 
است، نه مثبت اســت و نه منفي ، بلكه سمت 
و ســوي تغییر اســت که ارزیابــي نهایي را 
درباره آن شــكل مي دهد. گاه تماس و تعامل 
یک ملت با ملت و تمدني دیگر، ســبب غنا و 
بالندگــي فرهنگ آن ملت مي شــود و از این 
رو، رویداد مثبتــي قلمداد مي شــود. و گاه، 
آمیختگي و تماس فرهنگي موجب از دســت 
رفتن و اضمحالل پاره اي از عناصر ســازنده 
و مترقي یک فرهنگ مي شــود؛ که از آن به 
»استحاله فرهنگي« یاد مي شــود. براي هر 
دو قســم تغییرات مثبت و منفــي فرهنگي 
نمونه هاي تاریخي فراواني وجود دارد. اسالم 
در فرهنگ عرب جاهلي تغییر قابل توجهي به 
وجود آورد و تمدن عظیم اســالمي سده هاي 

میاني، محصــول و نتیجه کارکرِد گســترده 
آموزه هاي اســالمي در جهان اسالم است. از 
سوي دیگر فرهگ و تمدن اسالمي از عناصر 
مهم تأثیرگذار در تمــدن معاصر غربي بوده 
اســت. در جریان جنگ هاي صلیبي،  اروپاي 
قرون وســطا با دســتاوردهاي مهم فرهنگ 
و تمدن اسالمي آشــنا شــد، و این خود در 
شــكل گیري دوران مدرن اروپا نقش مهمي 

ایفا کرد.
تحول ویرانگر، غیرســازنده و منفيِ  فرهنگي، 
که از آن بــه »اســتحاله فرهنگــي« تعبیر 
مي شــود، مراتب و درجات متفاوتي دارد. در 
مواردي روند استحاله فرهنگي، در جامعه اي 
تدریجي و نامحســوس اســت؛ و در مواردي 
ناگهاني و عمیــق و ریشــه دار. همچنان که 
حجم و دامنــه تحوالت منفــي فرهنگي نیز 
یكســان و ثابت نیســت. پس از وفات پیامبر 
اکرم)ص( فرهنگ جامعه اسالمي دستخوش 
استحاله فرهنگي شد و بسیاري از ارزش هاي 
غنــي و انسان ســاز فرهنگ اســالمي رنگ 
باخت. نفي قبیله گرایي، مســاوات و برابري،  
عدالت خواهي و پرهیز از تفاوت هاي طبقاتي 
و نــژادي، ایثــار و فــداکاري در راه ایمان و 
هدف الهي، پرهیز از زرپرستي و دنیاخواهي، 
آخرت طلبي و احترام به حقــوق یكدیگر، از 
ارزش ها و باورهاي اساســي اسالمي است که 
پیامبر اکرم)ص( موفق شــد در طي 23 سال 
مجاهده و تالش، در ذهن و اندیشــه و جامعه 
مسلمانان حاکم ســازد. اما دیري نگذشت که 
رگه هاي فرهنگ جاهلي بــار دیگر رخ نمود و 
برخي ارزش هاي واالي اســالمي دستخوش 

استحاله گردید.
امــام علــي)ع( از ایــن واقعیت تلــخ پرده 
برمــي دارد، و شــهادت مي دهد کــه جامعه 
اســالمي بار دیگر بــه بــالي جاهلیت دچار 
آمده اســت، و به جاي چنگ زدن به ریسمان 
الهي و حراست از باورها و ارزش هاي اسالمي، 
بــه مناســبات و احــكام جاهلــي رو آورده 
اســت:»همانا بدانیــد، که بار دیگــر همانند 
روزگاري که خداونــد پیامبرتان را برانگیخت 

)دوران جاهلیت( شــما در معــرض آزمایش 
قرار گرفته ایــد.« ]نهج البالغه خطبه 16[. در 
جاي دیگر مي فرماید: »همانا بدانید، که شما 
رشــتة فرمانبرداري از دست ها گشودید؛ و در 
آن دِژ خدایي که گرداگردتان را فراگرفته بود 
با به کار بســتن احكام جاهلیت )بازگشت به 
جاهلیت( رخنه نهادید.« ]نهج البالغه خطبه 

.]192
شواهد تاریخي فراواني بر استحاله فرهنگي در 
دوران پس از پیامبر)ص( وجود دارد که براي 
نمونه به مواردي از آن، اشاره مي شود. پیامبر 
اکرم)ص( تالش فراواني کرد تا قبیله گرایي و 
گروه گرایي کور را از میان بردارد و به جاي آن 
روابط ایماني را حاکم سازد. از این رو در دوران 
رسالت وي، شــاهد آنیم که در صف ایمان و 
کفر، گاه برادر در مقابل برادر و گاه پدر در برابر 
فرزند به جنــگ مي پرداختنــد. پیامبر)ص( 
آموخته بود که در حریم امِن ایمان همه با هم 
برادرند و ایمان بر خون و نــژاد و قبیله مقدم 
اســت. حال آن که پس از وفات پیامبر)ص( 
تدریجــاً شــاهد رواج روحیــه قبیله گرایي 
هستیم. نجاشي، اهل یمن و شاعر علي)ع( در 
جنگ صفین بود که در روز ماه رمضان همراه 
با دوست مســیحي خویش شــراب نوشید و 
علي)ع( او را حّد زد. طارق بن عبدا... که یكي 
از سرداران حضرت و با نجاشي هم قبیله بود، 
برخاســت و خطاب به علي)ع( گفــت: با این 
حّد زدن، دل هاي ما را لبریز از خشــم کردي. 

آن گاه با یاران خویش به معاویه پیوست. 
رواج دنیاخواهــي و مــال اندوزي، شــاهد 
دیگري بر اســتحاله فرهنگي در دوران پس 
از رحمت پیامبر)ص( است. بسیاري از یاران 
پیامبر)ص( که از او انفاق، ایثار و دســتگیري 
از فقــرا را آموخته بودنــد؛ به زرانــدوزي و 
مال پرســتي روي آوردند. پس از درگذشــت 
یكي از صحابه به نام »عبدالرحمن بن عوف«، 
طالهاي او را با تبر شكستند و میان وارثان او 
تقسیم کردند. کســاني نظیر طلحه و ُزبیر به 
هنگام درگذشت، صاحب هزاران کنیز و غالم 

و اسب و دام بودند.

عناصر فرهنگ و هویت اسالمي
عناصر اصلي فرهنگ و هويت اســالمي ارزش هاي اخالقي، فضائل فردي، روح عبوديت، آخرت گروي، 
رعايت حقوق يکديگر، عدالت خواهي، عدالت پروري،  احترام به کرامت انساني، اهتمام به کار و کوشش و 

دانش و معرفت است.



ديدگـاه
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تغيير فرهنگي؛ فرايند يا پروژه

هر نوع تغییــر فرهنگي در بســتر جامعه به 
دو گونــه اصــل رخ مي نماید: گونه نخســت 
تغییر فرهنگي کــه از آن بــه »فرایند تغییر 
فرهنگي« تعبیــر مي کنیم از رونــد عادي و 
طبیعي تحوالت فرهنگــي حكایت مي کند. 
جوامع بشــري بر اثر تمــاس بــا یكدیگر و 
دادوستد علمي و فرهنگي و انتقال تجربه ها و 
دستاوردها و دیگر عوامل اقتصادي و سیاسي، 
به گونه اي طبیعي و تدریجــي در یكدیگر اثر 
مي گذارنــد و مایه هاي فرهنگــي یكدیگر را 
دستخوش نوســان  و تغییرات مي کنند؛ گاه 
در جهت مثبت و گاه در جهت منفي. معمول 
چنین است که در این دادوستد، سهم مؤثرتر 
از آِن جامعه اي اســت که از غنــا و بالندگي 
فرهنگي بیشــتري برخوردار است. این گونه 
تغییر، یک »فرایند« )Process( اســت که 
به طور مــداوم و طبیعي در همــه جوامع رخ 
مي نماید، و هیچ جامعه اي از درجات و مراتبي 

از این تغییر خالي نیست. 
گونه دوم تغییر فرهنگي روندي غیرطبیعي و 
از پیش طراحي شــده دارد و در واقع گونه اي 
»مهندسي فرهنگي« و تغییر آگاهانه و ارادي 
عناصــر فرهنگي اســت. این قســم از تحول 
فرهنگــي، حرکتــي ارادي و هدایت شــده 
اســت که توســط افراد یا نهادها و یا دولت ها 
و یــا صاحبان اقتــدار سیاســي و اقتصاید با 
هدف ویــژه اي طراحي و هدایت مي شــود. 
تغییر فرهنگــي در این وضعیــت یک پروژه 
)Project( اجتماعــي اســت کــه از پیش 
طراحي و اجرا مي شــود، و در طــي آن تمام 
یا برخي از مایه هاي فرهنگ پیشــین، جاي 
خویش را بــه عناصر و ارزش هــاي فرهنگي 

نوین مي دهند.
تغییر ارادي فرهنگ به منظور تثبیت فرهنگ 
جدید، یــک »پروژه فرهنگي« اســت. پروژه 
فرهنگي و تغییــر آگاهانه و ارادي فرهنگ نیز 
مفهومي خنثي است، یعني نمي توان حكمي 
عام درباره آن صادر کرد؛ زیرا داوري و ارزیابي 

آن، به ســمت و ســو و اهداف پــروژه تغییر 
فرهنگ بستگي دارد. در مواردي تغییر ارادِي 
یک فرهنگ، عملي مثبت و در مواردي منفي 

و نگران کننده، ارزش گذاري مي شود.
براي نمونه، اســالم فرهنگ دوران جاهلیت 
پیش از اسالم را دستخوش تغییر و تحول کرد 
و پیامبر گرامي اسالم)ص( به فرمان الهي و با 
تدبیر و استقامت، به تدریج مایه هاي فرهنگ 
اســالمي را جایگزین عناصر منحط فرهنگ 
جاهلي کرد. زماني که پیامبر)ص(، معاذ را به 
سوي یمن روانه مي ســاخت، به او فرمان داد 
کــه در تغییر و میراندن فرهنــگ جاهلي آن 
منطقه تالش کند و فرمود »جاهلیت را در آن 

سرزمین بمیران.« ]الغارات ص 366[.
واقعیت این اســت که جامعه اسالمي، پس از 
پیامبر گرامي اسالم)ص( افزون بر برخورداري 
از فراینــد تغییر فرهنگي، دســتخوش پروژة 
فرهنگي نیــز قرار گرفت. بني امیــه و به طور 
خــاص معاویه، کوشــش فراوانــي در تغییر 
فرهنگ اصیل اســالمي به عمل آورد. معاویه 
بــراي تثبیــت پایه هاي حكومــت خویش و 
تمكین مردم در برابر حاکمان ظالم، فرهنگ 
جبرگرایي را در میان مسلمانان رواج داد. وي 
پیروزي در جنگ صفیــن و جریان حكمیت 
را شــاهدي بر خواســت و رضایت خداوند از 
حكومت وي دانست و سلطه حكومت خویش 
را به عنوان قضــاء الهي )خواســت خداوند( 
ترویج کرد. معاویه در مقابل اعتراض عایشــه 
و عبدا... بن  عمر، نسبت به والیت عهدي یزیِد 
فاسق و ناالیق، به عقیده جبرگرایانه متوسل 
شد و آن را بر اســاس قضا و قدر الهي توجیه 
کرد. »والیت عهدي یزیــد قضایي از قضاهاي 
الهي اســت که مردمــان را در آن اختیاري 

نیست.« ]االمامة و السیاسة ص 25[.
معاویه از پایبندي به ســنت نبــوي، در زمان 
حكومت خویش فاصله گرفت و نظام سلطنتي 
را بر جهان اسالم حاکم ســاخت و با تطمیع 
ســران قبیله ها، شــكاف طبقاتي و تبعیض 
گســترده اقتصادي و اجتماعــي را در جهان 
اســالم بنیان نهاد. اقــدام دیگــر معاویه در 

تغییر فرهنگي، بسیج مســاجد و خطبه ها و 
منبرها، بر ضد خاندان رسالت بود و خطیبان 
را به ســخن گفتن علیه خاندان وحي و محو 
منزلت علــي)ع( و یاران پاکبــاز وي مجبور 
ساخت. جعل حدیث، تحریف احادیث نبوي 
و شــأن نزول برخي از آیات قرآني که در شأن 
اهل بیت و علي)ع( نازل شــده اســت، بخش 
دیگري از پروژه فرهنگي او را تشكیل مي داد. 
براي نمونه ســمرة بن ُجندب، چهارصد هزار 
درهم گرفت و شأن نزول آیه: »برخي از مردم 
براي جستن خشــنودي خدا جان خویش را 
فدا کند.« ]بقره 2۰۷[ را که در شأن علي)ع( 
براي فــداکاري آن حضرت در شــب هجرت 
پیامبر)ص(، نازل شــده بــود تحریف کرد و 
در شــأن ابن ملجم به خاطر کشــتن علي)ع( 

معرفي کرد.

 پروژه تهاجم فرهنگي در جهان معاصر

رشــد فن آوري )تكنولوژي( ارتباطات، غنا و 
تكامل علوم اجتماعي با شــاخه هاي مختلف 
جامعه شناسي و روان شناسي، و فراگیر شدِن 
فرهنگ استفاده از وســایل ارتباطات جمعي؛ 
سه عامل مهم و اساســي در مساعدتر شدن 
شرایط تغییر ارادي فرهنگ جوامع را تشكیل 

مي دهند. 
امروزه مي توان افكار و سلیقه هاي انسان ها را 
به طور گسترده تر و آســان تر کنترل و هدایت 
کرد. جهت دهي افكار عمومي و هدایت مسیر 
انتخاب و گزینش هــا، فقط در تبیغات مصرف 
گرایانه و یا مبــارزه انتخابي سیاســتمداران 
خالصه نمي شــود؛ بلكــه عوامل ســه گانه 
فوق، شــرایطي را فراهم کرده انــد که اجراي 
پروژه هــاي گســترده تر فرهنگــي را ممكن 

مي سازد.
در جهان معاصر، صاحبان قــدرت اقتصادي 
و سیاســي این واقعیت را به نیكي دریافته اند، 
که استوار ساختن قدرت آنان در هر جامعه اي 
به همكاري و همراهي عامل فرهنگ نیازمند 
اســت. براي نمونــه، فرهنــگ مصرف گرایي 
و مدگرایــي در تثبیــت موقعیــت اقتصادي 
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شرکت هاي بزرگ چند ملیتي نقش به سزایي 
ایفا مي کنــد. جامعه اي که در برابر وسوســة 
مصرف زدگي و تجمل گرایي مقاومت مي کند، 
به طور طبیعي راه نفوذ بیشتر صاحبان اقتدار 
اقتصــادي را در تار و پود حیــات اجتماعي و 
سیاســي خود، مي بندد. از ایــن رو صاحبان 
اقتدار اقتصــادي و شــرکت هاي عظیم چند 
ملیتــي ـ کــه کارگردانــان اصلــي صحنه 
سیاست اندـ  و ســلطه سیاســي را هدایت و 
کنترل مي کننــد،  براي گســترش و تحكیم 
جایگاه خویش در میــان ملت ها و جامعه هاي 
گوناگون، نیازمند مســاعدتر کردن شــرایط 
فرهنگي نفوذ خویــش هســتند. از این رو با 
اجــراي پروژه هــاي فرهنگي طراحي شــده 
توسط کارشناســان برجستة علوم اجتماعي و 
به مدد هدایت وسایل ارتباط جمعي، به تغییر 
و کنترل فرهنگي جامعه ها مي کوشند. مسئله 
تهاجم فرهنگــي و دســتكاري و جهت دهي 
ارادي فرهنــگ عمومــي، به جهان ســوم و 
کشــورهاي عقب مانده اختصاص ندارد بلكه 
به عنوان یک قاعده عام و کلــي مي تواند ادعا 
کرد که هر قدرت سیاســي اقتصادي مسلط 
مي کوشد که شــرایط فرهنگي تثبیت سلطه 
خویش را در دیگــر جامعه هاـ  اگرچه صنعتي 
و پیشــرفتهـ  فراهم آورد. بر اساس این قاعده 
کلي است که امروزه بســیاري از اندیشمندان 
و هنرمندان اروپایــي از ترویــج »زندگي به 
ســبک آمریكایي« و گســترش »فرهنگ و 
هنر هالیــوودي« اظهــار نگرانــي مي کنند 
و برخــي از آنان پــروژه »جهاني شــدن« را 
آغازي براي پــروژه آمریكایي کردن جامعه ها 

)Americanization( تفسیر مي کنند.

وضعيت فرهنگ ديني و رسالت ما

در روزگار ما فرهگ و هویت اســالمي از دو ناحیه 
مورد تهدید است؛ نخست آن که فرآیند طبیعي 
تغییر فرهنگ در شرایط کنوني آهنگ سریع تري 
به خود گرفته اســت. گســترش ارتباطات زمینه 
مساعدتري براي امتزاج و درآمیختگي فرهنگ ها 
ایجاد کرده اســت. از ســوي دیگــر تغییر بافت 

اقتصادي جوامع، پیچیده تر شــدن تقســیم کار 
اجتماعي و روند رو به رشــد ماشینیســم به طور 
طبیعي، فرهنگ عمومــي و از آن جمله فرهنگ 
مذهبي را تحت تأثیر قرار مي دهد و مناســبات 
ویژه فرهنگي را به دنبال مــي آورد که در پاره اي 
از موارد، ناســازگار با درون مایــه فرهنگ اصیل 
اســالمي اســت. بیشــترین خطر براي هویت 
اسالمي، از ناحیه نهادها و مراکزي ایجاد مي شود 
که پــروژه جایگزیني فرهنگ غربي و اســتحاله 
تدریجي فرهنگ اسالمي را دنبال مي کنند. ایجاد 
فاصله میان نســل جوان مســلمان با ریشه هاي 
فرهنگي و تاریخــي او، کم رنگ کــردن روحیة 
تعهد و دلبستگي به ارزش هاي اخالقي و معنوي 
و ایجاد شــیفتگي نســبت به ظواهر و لذت هاي 
زودگذر، اهداف اصلي پروژه استحاله فرهنگي را 

تشكیل مي دهد. 
در پیــش تأکیــد کردیــم، کــه پــاره اي از 
دگرگوني هاي فرهنگــي، امري اجتناب ناپذیر 
اســت و به طور طبیعي درگــذر تاریخ ایجاد 
مي شود. معناي این سخن آن نیست که حفظ 
و بقــاي هویت اســالمي و درون مایه فرهنگ 

اسالمي امكان ناپذیر باشد. 
هر فرهنگي از دو بخش تشــكیل مي شــود. 
بخش اصلي مشــتمل بــر عناصر اساســي و 
جوهري یک فرهنگ اســت که قــوام و بنیان 
آن را مي ســازد و هرگونه تغییر و خلل در آن 
به منزله اضمحالل و اســتحاله جزئي یا کلي 
آن قلمداد مي شــود. بخش دیگــر فرهنگ، 
که فرعي اســت، شــامل قالب ها و مناسبات 
اجتماعي اي مي شــود و در واقــع گونه اي از 
تبلور و بروز عناصر اساســي آن فرهنگ است. 
گونه هاي تجلي و تبلــور عیني فرهنگ، امري 
قابل تغییر و تحول است. بنابراین ممكن است 
ملتي و امتي بتواند با حفظ عناصر اساســي و 
بنیادین فرهنگ خویش، خــود را با گونه هاي 
متنوعي از مناســبات و قالب هاي اجتماعي، 
هماهنگ سازد و در بســتر فراز و نشیب هاي 
تاریخي با هاضمه اي قوي انواع تعامل با دیگر 
فرهنگ ها و تمدن هــا را تحلیل کند و جوهره 

اصلي فرهنگ خود را پاس بدارد.

 عناصر اصلي فرهنگ و هويت اسالمي

 اموري همچــون ارزش هاي اخالقــي، فضائل 
فردي، روح عبودیــت، آخرت گــروي، رعایت 
حقوق یكدیگر، عدالت خواهــي، عدالت پروري،  
احترام بــه کرامــت انســاني، اهتمام بــه کار 
و کوشــش و دانــش و معرفــت اســت. ایــن 
درون مایه هــاي فرهنگي، به قالــب اجتماعي 
و نســل و عصر ویژه اي محصول نمي شــوند و 
توان آن را دارند کــه ماندگار و پایــدار بمانند 
و مانــدگاري آنان وامــدار عــزم و اراده جمعي 
مســلمانان بر پاسداشــت و نگهباني از میراث 
اصیل فرهنگي خویش اســت. قشــر فرهیخته 
جامعه اســالمي در شــرایط حســاس کنوني، 
رسالت ســنگیني بر دوش دارد. اندیشمندان و 
روشنفكران و مرزبانان فرهنگي جامعه اسالمي، 
از یک ســو باید با مقتضیات زمان و ظرایف عصر 
و تاریخ خویش آشنا باشــند؛ و از سوي دیگر با 
روشــن بیني و متعهدانه ضعف ها و کاستي هاي 
فرهنگي جامعه اســالمي را شناســایي کنند و 
راه هاي سیطره و تســلط فرهنگ غیر اسالمي 
و تحقــق پروژه اســتحاله فرهنگــي را ببندند. 
شــناخت واقعیت هــاي تمدن معاصــر به دور 
از وادادگــي و شــیفتگي و بــه دور از تحجر و 
تنگ نظــري و نیز نقــد منصفانــه واقعیت هاي 
فرهنگ اســالمي و یافتن راه حل هــاي بهینه 
فرهنگــي و مقابله با آســیب هایي کــه هویت 
اسالمي را به تصویر مي کشد، ضروري ترین نیاز 

جامعه اسالمي معاصر است. 

زمینه آمیختگي فرهنگ ها
گسترش ارتباطات زمينه مساعدتري براي درآميختگي فرهنگ ها ايجاد کرده. تغيير بافت 
اقتصادي جوامع، پيچيده تر شدن تقســيم کار اجتماعي و روند رو به رشد ماشينيسم به 

طور طبيعي، فرهنگ عمومي و از آن جمله فرهنگ مذهبي را تحت تأثير قرار مي دهد.
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  27 تير  - 1394
18  jul  2015

1  شوال

  29 تير  - 1394

20  jul  2015

3  شوال
30 تير  - 1394
21  jul  2015

4  شوال

12 مرداد  - 1394
3  AUG  2015

17  شوال
15 مرداد  - 1394

6  AUG  2015

20  شوال
AUG  2015  2011مرداد  - 1394

25  شوال

اول ماه شــوال روز عيد فطر اســت. قبــل از نماز عيد 
خوردن مقدارى از تربت سيد الشهدا )ع ( و نيز زيارت 

آن حضرت مستحب است. 
همچنين در اول شوال سال 41 هجرى، عمروبن عاص 
خبيث در سن 90 ســالگى به درك واصل شد. مادر او 
نابغه، كنيزى بــود كه عبداهلل بن جذعــان او را خريد و 
آزادش كرد. او به كار خــاف روى آورد و چون قيمتش 
نســبت به ســاير زنان خافكار ارزان تر بــود مراجعه 
كننده بســيار داشــت. بنابرايــن آبروى عبــداهلل بن 
جذعان را برده بــود. از جمله در طهر واحــد، ابولهب و 
اميه بن خلف و هشام بن مغيره و ابوسفيان و عاص بن 
وائل با او زنا كردند و عمروعاص به وجود آمد. هنگامى 
كه وضع حمل كرد هر يك از آنان مدعى او شــدند. آخر 
االمر قضاوت را بــر عهده خود نابغه گذاشــتند؛او هم 
عاص را انتخاب كرد. بــه او گفتند: چرا عاص را انتخاب 
كردى با اين كه بچه به ابوسفيان شبيه تر است؟ گفت: 
ابوسفيان بخيل اســت و عاص بهتر نفقه مى دهد! اين 
عاص ملعون كسى بود كه پيامبر )صلي اهلل عليه وآله( 
را »ابتر« خطاب كرد و خاطر شريف حضرت مكدر نمود، 

تا آنكه سوره مباركه كوثر نازل شد. 

 امــام صــادق )عليه الســام( در ســال 148 هــ  . ق 
در چنيــن روزى به شــهادت رســيدند. شــهادت آن 
حضرت به ســبب انگور زهر آلودى بود كه منصور به 
آن حضــرت خورانيد)57(. مــدت امامت آن حضرت 

34 سال و عمر شريفشان 65 سال بود.

در ســال 247 هجرى در شب چهارشــنبه متوكل 
عباســى ملعــون، بــه دســتور فرزندش بــه قتل 
رســيد. مدت خافت او 14 ســال و ده مــاه و عمر 
او 41 ســال بود.متــوكل بعــد از واثق، در ســال 
232 ه  به خافت نشســت. در ايــام او لهو و لعب 
و طرب، مخصوصاً در مجلس او بسيار بود. او مردى 
خبيث الســيره بود و چنانچه اميرالمؤمنين )عليه 
الســام( فرموده بود، كافرتريــن آل عباس بود. 
عمرو بــن فــرج را والى مدينــه و مكه كــرد و او به 
مردم دســتور داده بود كه كســى به آل ابى طالب 
احسان نكند و اگر كسى كوچك ترين احسانى كند 
سخت عقوبت خواهد شــد، به حدى كار بر علويين 
تنگ شده بود كه لباس هاى زنان علويه كهنه و پاره 
شــده بود و پيراهن ســالمى را براى نماز به نوبت 
مى پوشيدند، و نخ ريســى مى كردند، تا متوكل به 

درك واصل شد.

در اين روز در سال 8 ه  بعد از 15 روز از فتح مكه، 
غزوه حنين به وقوع پيوســت. تعداد لشكر اسام 
12 هزار نفر از مكه و ده هزار نفر از مدينه بودند. 
در ايــن جنــگ چهار نفــر شــهيد شــدند، و تعداد 
مقتولين از كفار را بيشــتر از 300 نفر نوشته اند. 
يكى از موارد فــرار ابوبكر و عمــر در همين جنگ 
بوده اســت. تاريخ اين جنگ را ماه رمضــان، و 3 و 

10 و 11 شوال هم نقل كرده اند.

 جنگ حنين قتل متوكل عيد فطر

هفدهم شوال/ جنگ خندق  دستگيرى امام كاظم )ع(
 شهادت امام صادق )ع(

در ايــن روز در ســال 5 ه  غــزوه خنــدق )احزاب( 
و كشــته شــدن عمــرو بــن عبــدود بــه دســت 
اميرالمؤمنين )عليه الســام( به وقوع پيوســت، 
و اين جنگ در زمســتان به وقوع پيوســت. وقوع 
جنگ خنــدق را بعضــى در 8 ذى القعــده و بعضى 
در 15 شــوال گفته اند، و اســتبعادى نــدارد كه 
شروع جنگ در 15 شوال باشد. همچنين به قولى 
غزوه خندق در ســال 4 ه  اتفاق افتاده اســت.در 
اين جنــگ تعداد مســلمانان 3000 نفــر و تعداد 
شهداى مسلمانان 6 نفر بود. تعداد كفار 10000 
نفر بود ولى تعداد مقتولين كفار ذكر نشده است. 
در ايــن جنگ مســلمانان داخل مدينــه در اطراف 
شــهر خندقى كندنــد. در اثناى ايــن كار منافقين 
جسارت ها به پيامبر )صلى اهلل عليه و آله( نمودند 
و عمــرو بن عبدود مبــارز طلبيد ولى كســى جرأت 
نكرد. عمر بن خطاب از شــجاعت هاى عمرو ســخن 

گفت، و در مردم ايجاد ترس كرد.

در ايــن روز، هــارون ملعــون بــه مســجد النبــى 
)صلى اهلل عليه و آله( بــه ظاهر براى زيــارت و در 
حقيقت براى دســتگير نمودن حضرت موســى بن 
جعفر )عليه الســام( آمد و آن حضرت را از مدينه 

به بغداد فرستاد.



تـغـذيه
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31 تير  - 1394
22  jul  2015

5  شوال
1 مرداد  - 1394
23  jul  2015

6  شوال

3مرداد  - 1394

25  jul  2015

8  شوال

  9 مرداد  - 1394
31  jul  2015

14  شوال
AUG  2015  1  10 مرداد  - 1394

15  شوال
  10 مرداد  - 1394

1  AUG  2015

15  شوال

در ســال 60 هــ  در چنيــن روزى حضــرت مســلم 
)عليه الســام( وارد كوفــه شــد. مــردم كوفــه 
بــه خدمتــش شــتافتند، و نامــه امــام حســين 
)عليه الســام( را اســتماع كردند و هيجده هزار 

نفر با آن حضرت بيعت كردند. 
بــه  نامــه اى  )عليه الســام(  مســلم   جنــاب 
امام حسين )عليه السام( نوشت و بيعت كوفيان 
را اطاع داد و تشريف فرمايى آن جناب را به كوفه 

خواستار شد.

روز يكشنبه ســال 305 ه  اولين توقيع امام عصر 
)عليه الســام( در دوران غيبــت صغــرى، بــراى 

جناب حسين بن روح )رحمه اهلل( صادر شد. 

در ايــن روز در ســال 1344 هــ  قبور ائمــه بقيع 
)عليهم الســام( و نيز قبر حضرت حمزه در احد به 
دست وهابيون تخريب شــد)15(. علت و انگيزه 
تخريب اين قبــور مطهر در كتــب مختلفى كه بر رد 
عقائد ضالــه وهابيت تأليف شــده، بيــان گرديده 

است.

در ســال 86 ه    عبدالملك بن مروان سفاك بخيل، 
در دمشــق به هاكت رســيد و بعضى 15 شوال را 
ذكر كرده انــد. اين در حالــى بود كه 21 ســال و 6 
ماه خافت را غصب كرده بود. او پيش از ســلطنت 
پيوســته مازمت مسجد را داشــت و تاوت قرآن 
مى نمــود و او را حمامــه المســجد مى گفتند! وقتى 
خبر ســلطنت به او رســيد قرآن را بر نهاد و گفت: 
»سام عليك هذا فراق بينى و بينك«: »خداحافظ، 
اين آغاز جدايى بين من و توســت«!! از بزرگ ترين 
جنايات او به شهادت رســاندن امام زين العابدين 
)عليه الســام( و مســلط كــردن حجــاج ثقفــى بــر 

شيعيان اميرالمؤمنين )عليه السام( بود.

 ويرانى قبور ائمه بقيع )ع(توقيع براى حسين بن روحورود حضرت مسلم )ع( به كوفه

مرگ عبدالملك بن مروان  جنگ احد و شهادت 
 

حضرت حمزه )ع(
وفات حضرت عبد العظيم )ع(

در ســال 3 هــ  در روز جنــگ احــد، حضــرت حمزه 
سيدالشــهداء و 69 نفر از مســلمانان به شهادت 
رسيدند)23(. در اين جنگ مســلمانان هزار نفر 
بودند كه به نوشــته عده اى سيصد نفر در بين راه 
برگشــتند، و براى جنــگ 700 نفر باقــى ماندند. 
كفــار 3000 نفــر بودنــد و 2000 نفــر و 4000 
نفــر و 5000 نفر هم گفته اند. تعداد كشــته هاى 
كفار 22 يا 23 يــا 28 نفر، و تعداد شــهدا 70 نفر 
بــود)24( در ايــن روز دنــدان و پيشــانى پيامبر 

)صلى اهلل عليه و آله( را شكستند.
رد الشمس:در اين روز بازگشــت خورشيد براى 
اميرالمؤمنيــن )عليه الســام( به وقوع پيوســته 
اســت )35(. به قولى ايــن واقعه در 17 شــوال 
بوده اســت. الزم به يادآورى اســت كه رد شمس 
براى اميرالمؤمنيــن )عليه الســام( دو بار اتفاق 
افتاده اســت: يكــى در زمــان پيامبــر )صلى اهلل 
عليه و آله( در نزديكى مســجد قبــا، و ديگرى پس 
از رحلت آن حضرت در ســرزمين بابل در نزديكى 

حله.

در ســال 252 يا 255 ه  )40( حضرت ابوالقاسم 
عبدالعظيــم حســنى فرزنــد عبداهلل بــن على بن 
حســن بن زيدبن حســن بــن علــى بــن ابى طالب 
)عليهم الســام( وفــات يافته اســت. ايشــان از 
مشــاهير علما و از ثقات و فضاى محدثين اســت 
كــه در زهــد و ورع زبانزد خــاص و عام بــوده و از 
امام جــواد و امام هــادى )عليهم الســام( روايت 
نقل كــرده اســت. كتــاب خطــب امير المــؤ منين 
)عليه الســام( و كتاب اليــوم و الليلــه از آثار آن 
بزرگوار است. جالت و عظمت شأن آن بزرگوار از 
عرضه عقايدش خدمت امام زمانش حضرت هادى 
)عليه الســام( و تأييد آن حضرت درباره آن ها به 
وضوح پيداست. ايشان به طور ناشناس وارد رى 
شد و از ترس بنى عباس در ساربانان در خانه يكى 

از شيعيان زندگى مى كرد. 

تقـويم مـاه
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فقهادربارهاستخارهچهمیگویند؟

        استخاره چيست؟
معنای لغوی استخاره طلب خير اســت و در اصطالح 
اهل شــرع به معنای طلب خير از خداست. استخاره از 
نظرشــرعی دو ماهيت و جنس متفــاوت دارد. گاهی 
اســتخاره به معنای دعاســت و ماهيت دعايی دارد و 
گاهی به معنای انتخاب يک امر از بين چند گزينه برای 
عمل اســت که در اين صورت مانند قرعه عمل می کند 
و از نظر فقهی جايگاه قرعــه را دارد. در روايات و متون 
دينی بيشتر استخاره به معنای اول به کار رفته است و 
اين که گفته اند خوب است انسان در همه کارها استخاره 
کند به همان معنای اول است يعنی خوب است که انسان 
در هرکارکوچک يا بزرگی کــه می خواهد انجام دهد از 
خدا طلب خير و راهنمايی کند تا اگر خير است به نتيجه 

مطلوب برسد. 

         استخاره اي  که درست نيست
 اگر استخاره در غير محل خود انجام شود نه تنها صورت شرعی 
ندارد و شايد بدعت هم به حساب آيد بلکه باعث ارائه چهره ای 
خرافی و غير عقالنــی از دين هم می شــود. درچنين مواردی 
جواب استخاره هم هرچه باشــد حجيتی ندارد به خصوص اگر 
اســتخاره به معنای دوم يعنی انتخاب يــک گزينه از بين چند 
گزينه و از طريق قرآن و تســبيح باشد. بنابراين بايد مراقب بود 
که اگراستخاره در غير حيرت و ترديد مثاًل برای اطمينان بيشتر 
يا انداختن مســئوليت يک تصميم بر دوش پروردگار امثال آن 
باشد امری غيرشرعی است و اگر به نام دين تمام شود بدعت به 
حساب می آيد و شرعاً حرام و بلکه از شديدترين حرام هاست.
هم چنين بايد دانست که استخاره به معنای انتخاب يک گزينه از 
چند گزينه است نه خبردادن از آينده يا تفأل زدن به قرآن. وقتی 
استخاره می کنيم که نمی دانيم انجام دادن کاری خوب است يا   بد 

و برای انجام دادن يا انجام ندادن آن کار، استخاره می کنيم.

آداباستخاره
تصميم های بــزرگ در زندگی هر انســانی نقطه های عطف 
زندگی او هستند و شــايد بتوان گفت يکی از سخت ترين و 
در عين حال شــيرين ترين لحظات زندگی، لحظاتی هستند 
که انسان می خواهد يک تصميم بزرگ بگيرد. اين تصميم ها 
در بسياری موارد همراه با حيرت و سردرگمی است به نحوی 
که انسان نمی تواند از گزينه های موجود برای تصميم گيری 
يکی را انتخاب کند. يکی از راهکارها برای حل اين مشــکل 
» استخاره « است. اســتخاره در بين متشرعين و حتی غير 
متدينين از جايگاه ويژه ای برخوردار اســت و بســياری از 
مردم مشــکالت خود را در هنگام تصميم گيری با استخاره 
حل می کنند. رواج اســتخاره در جامعه ما تا حدی است که 
اخيراً چندين کتاب در مورد آن نوشــته شده تا مردم خود 
با قرآن های موجود اســتخاره کنند و بتوانند حيرت خود را 
برطرف کنند.در برخــی موارد با افراط شــديدی در مورد 
اســتخاره روبه رو هســتيم به نحوی که گروهی از مردمـ  و 
متأســفانه اکثرا خانم های محترمـ  بــرای کوچک ترين و 
بی اهميت تريــن موضوعات هم اســتخاره می کنند.  اما آيا 
واقعا استخاره امری شرعی اســت؟ آيا در متون دينی و در 
فقه شيعی اســتخاره جايگاهی علمی دارد؟ محل استخاره 
کجاست؟ بنا داريم در اين نوشته به برخی از اين موضوعات 

بپردازيم:

   آيت اهلل خامنه ای: اســتخاره مخصوص به موارد تحير و 
ترديد اســت که راهی برای تعيين مورد صالح نيست وگرنه 
در مواردی که طريق عقاليی برای تشخيص مصلحت وجود 
دارد مورد استخاره نيست و استخاره با تسبيح و قرآن مانعی 

ندارد.
    آيت اهلل بهجت: استخاره بعد از تحقيق و مشورت و تحير 

است و عمل بر طبق آن هم واجب نيست.
    آيت اهلل فاضل لنکرانی: اســتخاره در مواردی اســت که 
انسان برای انجام دادن يا انجام ندادن کاری مردد است و خير 

و صالح خويش را نداند. عمل بر طبق آن هم واجب نيست.
    آيت اهلل تبريزی: اســتخاره با قرآن کريم در موارد تحير 
از باب مشــورت با خداوند متعال مجرب است و بر طبق آن 
چه از استخاره به دســت آمده عمل می شود. اگر در موردی 
شخص خواست بر خالف اســتخاره عمل کند قبل از اقدام 

صدقه بدهد.
    آيت اهلل مکارم شيرازی: اســتخاره در مواردی است که 
انسان با تفکر و مشــورت به نتيجه نمی رسد که در اين موارد 
اســتخاره می کند و عمل بر طبق آن هم واجب نيست ولی 

بی جهت مخالفت نکند.
    آيت اهلل سيستانی: اســتخاره نوعی دعاست و جای آن 
مورد تحير و راه نيافتن برای ترجيح فعل يا ترک است و عمل 

به آن واجب نيست.

ِکی، کجا و چگونه می توان استخاره کرد
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       آيا عمل بر طبق جواب استخاره واجب است؟
اگر اســتخاره در محل خود انجام شود قطعًا جواب درستی 
خواهد داشت و چون انسان در زمان حيرت استخاره کرده 
طبيعتًا به جواب آن عمل می کند. معموالً در جايی انســان 
بر طبق جواب اســتخاره عمل نمی کند که خود نظر ديگری 
دارد يا پس از استخاره با اهل آن علم و خبرگان آن موضوع 
مشــورت می کند که در اين صورت معلوم می شود که هنوز 
وقت اســتخاره نبوده و بی جهت استخاره کرده است. اما به 
هر حال اگر کسی استخاره کرد آيا شرعًا بايد طبق جواب آن 
عمل کند؟ پاسخ آن است که عمل بر طبق جواب استخاره 
شــرعًا واجب نيســت ولی دليلی هم برای مخالفت وجود 
ندارد. از بين مراجع معاصر تنهــا حضرت آيت اهلل العظمی 
گلپايگانی معتقد بودند که عمل بر خالف اســتخاره جايز 

نيست و ديگر فقهای بزرگوار چنين نظری ندارند.

       آيا کس ديگری می تواند برای انسان استخاره کند؟
استخاره را اصاًل انسان بايد خود انجام دهد؛ به خصوص 
اگر اســتخاره به معنای اول در نظرگرفته شود تنها خود 
انسان می تواند استخاره کند. در آداب اين استخاره يک 
نماز دورکعتی و بعد چند بار گفتن »استخيراهلل برحمته« 
است تا پس از آن انسان تصميم بگيرد و با توکل بر خدا 
کار مطلــوب را انجام دهد. اما اســتخاره به معنای دوم 
هم بايد توسط خود انســان انجام شود اما اگر نمی تواند 
می شــود از کس ديگری خواهش کرد که برای انســان 
استخاره کند. چون استخاره واجب نيست برای استخاره 

می توان مزد گرفت و شرعًا اشکالی ندارد.

        برای ازدواج می شود استخاره کرد؟ 
يکی از موارد استخاره برای ازدواج است منتها به معنای 
اول استخاره يعنی قبل از آن که شخص به خواستگاری 
برود خوب اســت از خدا طلب خير کند و بعد از انتخاب 
مورد هم خوب اســت طلب خير کند حتی در شب زفاف 
هم نمازی با عنوان نماز اســتخاره وارد شده است به آن 
معنا که خوب است قبل از آميزش دو رکعتی نماز بخواند 
و از خدا طلب خير کند اما اســتخاره به معنای دوم هم 
در مورد ازدواج مثل بقيه موارد اســت. اگر انسان پس 
از تحقيق و بررســی به اطمينان عقاليی و يقين عقالنی 
نرسيد می تواند استخاره کند اما استخاره واجب نيست. 
حکم عمل به اين استخاره هم همان حکم قبلی است که 

گفته شد و فرقی ندارد.

آداب
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تاريخچه وقف)2(

تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران از قاجار تا قبل از مشروطه

زمان به بعد جدای از مقوله وقف، مراکز و مؤسسات مراکزخیریهباساختارینوین
عام المنفعه و خیریه متعدد مردمی و دولتی ایجاد 
شدند که با ساختاری نوین و در زمان و مکانی معین 
و با حضور افرادی مشــخص چون بینوایان، ایتام، 
زنان بی سرپرســت، ناتوانان و بیماران آغاز به کار 
کردند. این تشکیالت در زمان ناصرالدین شاه تحت 
عنوان »وزارت خانه وظایف و اوقاف« رسیدگی به 
این امور را بر عهده داشــت. در ادامه به مهم ترین و 
برجسته ترین اقدامات و فعالیت هایی که در زمینه 
تشکیل مؤسســات و فعالیت های خیریه در زمان 

قاجار شکل گرفته است اشاره می شود:

   آمارگيری از بينوايان
اولین اقدامی که از ســوی دولت برای ساماندهی 
به وضعیت نیازمندان و بینوایان مبتنی بر دیدگاه 
جدید صورت گرفت، آمارگیری از بینوایان تهران 
در ســال 1267 ق بود. در ســال پس از آن نیز به 
دستور ناصرالدین شــاه مریض خانه ای در اطراف 
تهران با گنجایش پذیرش چهارصد نفر ساخته شد 
و در ادامه این روند، ناصرالدین شاه پس از بازگشت 
از ســفر فرنگ، در ســال 1290 بیمارســتانی به 
شیوه مدرن در تهران تأسیس کرد. کارآمدی این 
بیمارستان موجب تأسیس بیمارستان های دیگر 
نیز شــد که به طور رایگان به ارائه خدمات پزشکی 
و بهداشتی به واسطه کارهای عام المنفعه از سوی 

دولت می پرداختند.

       مجلس اعانت دارالخالفه
بــروز قحطــی و خشکســالی فراگیر در ســال 
1288 ق در ایــران موجــب شــیوع بیمارهای 
واگیر و کشته شــدن تعداد زیادی از ایرانیان شد. 
همین امر مهاجرت گســترده مــردم را از اقصی 
نقاط کشــور به ســوی تهران در پی داشت که در 
این زمینــه بازماندگان روزهای ســخت قحطی 
بــه دســتور ناصرالدین شــاه در قلعــه ای به نام 
نصرت آباد )جاللیه( اســکان یافتنــد. کمبودها 
و نابســامانی هایی که در این ماجرا وجود داشــت 
موجب بروز اعتراضات فراوانی از سوی روزنامه ها و 
افراد سرشناس و ذی نفوذ شد. در این راستا افرادی 
چون میرزا حســین خان که با روشنفکرانی مانند 
میرزا ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشیر الدوله 
ارتباط داشــتند تحت تاثیر آراء و نظــرات آن ها، 
مایل بودند الگوهای مناســب اجتماعی و رایج در 

کشورهای اروپایی را در ایران برقرار کنند. 

مدرسهبرايفقرا
 ایجاد مدرســه مخصوص برای اطفال فقیر و بی سرپرســت، تهیه لباس 
نظامی و مقرری برای آنان به سرپرستی میرزا حسین خان کارپرداز از دیگر 

اقداماتی است که بعد از ماجرای قحطی 1288 ش انجام گرفت. 

حسين حاج محمدی

در زمان قاجار امــور و فعاليت های خيريه در امتداد ســنت 
فرهنگی گذشــته ايرانيان ادامه داشــت. به دنبال تحوالت 
گسترده ای که در سياست بين الملل در بحبوحه روی کار آمدن 
قاجار صورت گرفت و با توجه به موقعيت سوق الجيشــی ايران 
در منطقه و سياست های اســتعماری دول غرب در قبال ايران، 
کشور وارد شرايط تازه ای شد که تمام شئون سياسی اجتماعی 

و  اداری کشور را در بر می گرفت. 

اینک از ســوی افراد اندیشمند جامعه که متشکل 
از رجال قاجاری و تحصیل کرده های به اروپا رفته 
بودند تفکرات نوینی نسبت به مسائل اجتماعی و 
رفع نقیصه ها و کاستی هایی که به عنوان ضرورت 
تلقی می شد به وجود آمد. از زمان ناصرالدین شاه 
و سپس مظفرالدین شاه همگام با جریان مشروطه 
ورود مفاهیمی جدید از نگاه بــه زندگی، اجتماع، 
سیاست و اقتصاد با رویکرد قانون مندانه و بدون در 
نظر گرفتن ابعاد مذهبــی موجودیت یافت. از این 
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در پیگیــری همین افــکار و آرمان ها بــود که در 
جریان قحطی فوق الذکر، روزنامه ایران فراخوانی 
مبنی بر تشــکیل مجلس اعانت برای رسیدگی به 
امور قحطی زدگان و بینوایان منتشــر کرد و نشان 
داد این اقدام را می توان به صورت ســازمان یافته 
و قانونــی انجــام داد. در رمضــان 1288 هجری 
قمری، در روزنامه »ایران« مطلبــی با این مفاد به 
چاپ رسید: »در این اوقات که به فاصله خشکسالی 
و گرانی در بعضی از ممالــک ایران آذوقه کمیاب و 
گران اســت، مردم بی بضاعت از اوطان خود آواره و 
پریشان شده اند؛ ازجمله جمعی کثیر به دارالخالفه 
تهران آمده و با کمال بینوایی به گدایی اشــتغال 
یافته اند صدارت عظمی چنان صــالح دیدند که 
فقرای مجتمعه دارالخالفه تهران را در منازل معینه 
جمع آوری نموده و درصدد حفظ جان آن ها برآیند 
و از آن جا که در هر دولت از دول نزدیک و دور برای 
اعانت مســاکین و فقرا مجلسی آراســته و اجزای 
امینی در آن مرتب اســت کــه در خصوص اعانت 
فقرا گفت وگو می نمایند، در دارالخالفه نیز انعقاد 
این مجلس را مقرون به صواب دیدند و مجلسی در 

جنب تلگرافخانه دولت ترتیب دادند«.
تشکیل مجلس اعانت دارالخالفه از دیگر کارهای 
نوین و متفاوتی بود که درحوزه خدمات عام المنفعه 
در این زمان انجام شــد. همچنین ایجاد مدرســه 
مخصوص برای اطفال فقیر و بی سرپرســت، تهیه 
لباس نظامــی و مقرری برای آنان به سرپرســتی 
میرزا حسین خان کارپرداز از دیگر اقداماتی است 
که از سوی دولت و بعد از ماجرای قحطی 1288ش 

انجام گرفت. 

       فعاليت مبلغان مسيحی
در دوره قاجار فعالیت مبلغان مذهبی مســیحی 
خارجی در ایران شدت یافت که عالوه بر مسیحیان 
اقشار مختلف ایرانی اعم از مسلمانان و پیروان سایر 
ادیان می توانســتند از آن خدمات بهره مند شوند. 
هر کدام از مبلغان سیاســت های خــاص خود را 
داشتند و با توجه به آن، اقداماتی را که جنبه خیریه 
و عام المنفعه داشتند انجام می دادند. این هیأت ها  
که معموالً از ســوی مراکز مذهبی آن کشورها به 
مناطق مسیحی نشــین ایران اعزام می شدند، در 
کنار تبلیغات مذهبی به ارائه خدمات بهداشتی و 
آموزشــی نیز می پرداختند. از جمله این اقدامات 
می توان به تأسیس بیمارســتان آمریکایی ها در 
تهران اشــاره داشــت که عالوه از مداوای رایگان 

بیماران، تأمین و تهیه داروی آنــان را نیز بر عهده 
داشت. 

همچنین نخســتین مدارس جدیــد غیر دولتی 
در ایران، در اوایل ســده سیزدهم شمسی، توسط 
هیئت های مذهبی اروپایی و امریکایی تأســیس 
شــدند. برای اولین بار، یک هیئت مذهبی آلمانی 
در ســال 1209ش در تبریز و شــیراز مبادرت به 
تأسیس این گونه مدارس کرد. البته این دو مدرسه 
بیش از چند سال دوام نیاوردند. در سال 1212ش 
هیئت های امریکایی در ارومیه و روستاهای اطراف 
آن چنین مدارسی را تأســیس کردند. چند سال 
بعد ، هیئت های فرانسوی نیز مدارس مشابهی در 
تبریز و روســتاهای اطراف آن ایجاد کردند. رقابت 
میان هیئت هــای مذهبی اروپایــی و امریکاییـ  
که گرایش های مذهبی متفاوتی نیز داشــتندـ  به 
گسترش این گونه مدارس کمک می کرد. به زودی 
دامنه تشــکیل این مدارس به تهــران، اصفهان و 

برخی دیگر از شهرهای ایران رسید. 
شــمار این گونه مدارس تا اواخر ســده دوازدهم 
به ده ها مورد رســید. در اوایل فقــط خانواده های 
مســیحی ســاکن در شــهرها و مناطق نامبرده 
فرزندان خود را به این گونه مدارس می فرستادند 
اما به تدریج، مســلمانان نیز به این مدارس اقبال 
نشــان دادند و فرزندان خود را برای آموزش به این 

مدارس روانه کردند. 

    فعاليت افراد خوشنام 
با شــروع ســلطنت مظفرالدین شــاه و صدارت 
امین الدوله، فضای سیاســی و فرهنگی پایتخت 

بازتر شد.
 میرزا علی خان امین الدوله که از رجال خوشــنام 
و خیر به شــمار می رفت به تأســی از افرادی چون 
ســید جمال الدین اســدآبادی، حاج شیخ هادی 
نجم آبادی و سید محمد طباطبایی در مدت کوتاه 
صدارتش منشــأ خدمات بسیاری شــد. از جمله 
خدمات او می توان حمایت از تأســیس مدرســه 

رشدیه را نام برد. 
نخستین مدرســه ابتدایی جدید ایرانی، در سال 
1267 ش، یعنی حدود 60 ســال پس از تأسیس 
اولین مدرسه هیئت های مذهبی خارجی، با همت 

میرزا حسن رشدیه در تبریز تأسیس شده بود. 
میرزا حسن که در سفرهای خود )به ویژه به بیروت 
و اســتانبول(، متوجه نقش نظام آموزشی جدید 
در پیشرفت و ترقی اجتماعی شــده بود، در صدد 

برآمد تا خود این کار مهم را آغاز کند. او در ســال 
1261 شمسی مدرســه ای با عنوان رشدیه )این 
نام را از مدارس جدیــد عثمانی اقتباس کرده بود( 
در ایروان تأســیس کرد که بیشــتر دانش آموزان 
آن را ایرانیان مقیم آن شهر تشــکیل می دادند. با 
صدارت امین الدوله، رشدیه این امکان را یافت که 

مدرسه ای نیز در تهران تأسیس کند. 
همچنین به واسطه حمایت هایی که امین الدوله از 
خیرین به عمل آورد و وجود روحانیون روشنفکری 
چون شیخ هادی نجم آبادی که به تشویق خیرین 
می پرداخت، گروهی دیگر از خیرین جهت ارتقای 
سطح دانش عمومی و ارتقای این دانش به صورت 
رایگان میان کودکان فقیر و بی سرپرســت گامی 
بزرگ بــرای اصــالح ســاختارهای اجتماعی و 
اقتصادی جامع ایران برداشتند. از جمله این افراد 
می توان به میرزا ســید کریم خــان فیروزکوهی، 
میرزا محمــود خان احتشــام الســلطنه، میرزا 
حسن خان شــوکت منشــی، میرزا حسن خان 
رشــدیه، میرزا یحیی دولت آبــادی و مدیر الدوله 
گیالنی اشاره کرد. تأســیس مدرسه ای برای ایتام 
با عنوان »مدرســه خیریه« در محله حســن آباد 
تهران از جمله اقدامات این افراد بود. این مدرســه 
را می توان پنجمین مدرسه نوین ایران و با تازه ترین 
شــیوه کاری متدوال در مدارس اروپایی به شمار 
آورد. همچنین تقبل هزینه تعدای از ایتام، تأسیس 
دواخانه ای از محل درآمد و امــوال خود در محله 
چاله میدان تهران را می توان از دیگر اقدامات این 

افراد بر شمرد.

      انجمن معارف
گروهی از درباریان متجدد و روشنفکر برای آن که 
در کار تأسیس مدارس و نظارت بر آن ها هماهنگی 
الزم را داشته باشند انجمنی به نام انجمن معارف 
تشکیل دادند که عالوه بر اهداف و برنامه هایی که 
برای این انجمن در نظر گرفته شــده بود بتوانند 
کمک های مالی اشــخاص را نظم دهنــد و افراد 
متمول را به انجام کارهــای عام المنفعه و خیریه 
تشــویق و ترغیب کنند تا برای گسترش مدارس 
و کمک به آن هــا به جمع آوری اعانــت بپردازند. 
همچنین جمع آوری کودکان سادات بی سرپرست 
که در کوچه ها و خیابان هــا پراکنده بوده و گدایی 
می کردند از جمله اقدامــات تازه ای بود که انجمن 

معارف انجام می داد. 
ادامه دارد...

مدارسغیردولتي
نخســتین مدارس جدید غیر دولتی، توســط هیئت های مذهبــی اروپایی و 
امریکایی تأســیس شــدند. برای اولین بار، یک هیئت مذهبی آلمانی در سال 

1209ش در تبریز و شیراز مبادرت به تأسیس این گونه مدارس کرد.

میرزا علی خان 
امین الدوله که از 

رجال خوشنام 
و خیر به شمار 

می رفت به تأسی 
از افرادی چون 

سید جمال الدین 
اسدآبادی، حاج 

شیخ هادی 
نجم آبادی 

و سد محمد 
طباطبایی در 

مدت کوتاه 
صدارتش منشأ 

خدمات بسیاری 
شد
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از نخســتین ســال های پس از پیروزی انقالب در سال 57 
)1979(، نظام تــازه قوام یافته جمهوری اســالمی ایران به 
فعال ترین دولت در زمینه پیگیری حقوق ملت های مسلمان 
در عرصه های جهانی تبدیل شــد که در ابتــدا تا حدودی 
همراهی مصر، پاکستان و عربستان ســعودی را نیزهمراه 
داشت اما رفته رفته دولت های مزبور نیز خود را مقید به قرائتی 
قومی از اسالم کردند که با ذات انسان شمول دین خاتم سازگار 

نبود و به همین دلیل دیدگاه هایشان فاقد تأثیرگذاری بود.
با وجود این اختالف دیدگاه، نمایندگان این کشورها در دهه 
1980 بارها اعالمیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم درنظر 
گرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشــورهای غیرغربی مورد 
انتقاد قرار می دادند. در ســال 1981 نماینده کشــورمان در 
سازمان ملل موضع انقالب نوپای اسالمی را در مورد اعالمیه 
جهانی حقوق بشر چنین بیان کرد: »این اعالمیه یک برداشت 
سکوالر نسبی گرایانه از فرهنگ یهودیـ  مسیحی است که 
نمی تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسالمی اجرا 

شود.«
اســتدالل پیشــگامانی مانند حضرت آیت اهلل محمدعلی 
تســخیری و همراهانش در نظام جمهوری اسالمی ایران این 
بود: »مفهوم حقوق بشــر به معناي حقوق اساسي و اولیه اي 
است که تمام انســان ها در آن از جهت انسانیت شریک اند. 
اما اساس حقوق بشر سازمان ملل بر تطابق با فرهنگ غرب و 
دین مسحیت قرار گرفته حال آن که حقوق بشر جهاني اسالم، 
تعارضي با جوامع اسالمي و مقررات حاکم بر آن ها ندارد، از این 

رو، در این کشورها قابل اجرا است.«
ادامه در صفحه 25

روزتولد  دوباره 
تمدن اسالمی

پرونده ای تفصيلي برای روز حقوق بشر 
اسالمی و کرامت انسانی و مزيت حقوق بشر 

اسالمي بر نسخه غربي اش

پرونده ويژه
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اسالم؛   دقيق ترين    
حقوق بشر

حقوق بشر،منهای 
ارزش های دينی

 از عدالت تا
 حريم خصوصی

اسالم از انسان گرايی 
 متعالی و واال 
سخن می گويد

ضد بشرها
 و ضد دين ها 
را مشارکت داديم

در اين پرونده بخوانيد

وم
ش د

خـ
ب
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حقوق بشر اسالمي
حقوق بشر و اصول اخالقي

مفهوم حقوق بشــر ارتباط تنگاتنگی بــا اصول اخالقــی و اخالقیات دارد. 
حق هایی که منعکس کننده ارزش های یک جامعه هستند، از بیشترین بخت 

در اجرای موفقیت آمیز برخوردار هستند. 

علی صفری
کارشناس ارشد حقوق

حق های مختلفی وجود دارد که برخی ریشــه در طبیعت انسان 
یا جامعه و برخــی دیگر در آموزه ها و ارزش هــای دینی دارد ولی 
ارزش های دینی متعالی تر و متکامل تر اســت. حقوق بشر، نقطه 
مرکزی دایره مباحث و دغدغه های حقوقی انســان مدرن، فارغ 
از کاربرد سیاســی اش با چهره ای علم الیقینی، افکار جهان سومی 
را نیز به خود مشــغول کرده. این در حالی است که انسان متفکر و 
صاحب نظر مدرن در واقعیت تاریخی، در حال تجربه دوران فکری 
پست مدرنیسم است؛ دوره ای که ویژگی بارز آن نسبیت معرفتی 

و اخالقی است. 

حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل

در عالم واقعیت و در شرایط مختلف، اتفاقات دیگری چيستی  حق
رخ می دهد و رسیدن به آن حقوق بشر را برای انسان 
تبدیل به آرزو می کند. مقدمه اعالمیه حقوق بشــر 
که در دســامبر 1948 صادر شد، تأکید می کند که 
شناسایی کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انکار 
تمام اعضای خانواده بشری، بنیان آزادی، عدالت و 
صلح در جهان است. اگر چه در ساختار بین المللی، 
اهمیت حقوق بشر به طور گسترده ای پذیرفته شده 
است، اما ابهامات قابل توجهی درباره ماهیت و نقش 

دقیق آن در خصوص بین الملل وجود دارد. 

   منظور از حق چیست؟
این مســئله که »منظور از حق چیســت؟« بسیار 
بحث برانگیــز و موضوع مباحثات گســترده ای در 
فلسفه حقوق بوده است. به عنوان مثال، برخی حق ها 
به عنوان تعهدات الزام آور دانسته می شوند و برخی 
دیگر صرفاً مشخص کننده یک الگوی رفتاری بالقوه 
برای آینده هستند. مشکل و ضمانت اجرا در رابطه با 
حقوق بشر در حقوق بین الملل مسئله دیگری است 
که می تواند در توصیف این پدیده تأثیرگذار باشــد. 
برخی نویســندگان تکرار عدم رعایت هنجارهای 
حقوق بشــری را به مثابه دلیلی بر رویــه دولت ها 
می دانند که انکارکننده وجود یک ساختار مبتنی بر 
اصول حقوق بشــری در حقوق بین الملل است. اگر 
چه نباید از نقض قوانین حقوق بشری غافل ماند، اما 
چنین رویکردی نه تنها از حیث آکادمیک نادرست 
اســت بلکه عمیقاً منفی اســت. مفهوم حقوق بشر 
ارتباط تنگاتنگی با اصول اخالقی و اخالقیات دارد. 
حق هایی که منعکس کننده ارزش های یک جامعه 

هستند، از بیشــترین بخت در اجرای موفقیت آمیز 
برخــوردار هســتند. حق های مثبت مشــتمل بر 
آن دســته از حق ها هســتند کــه درون یک نظام 
حقوقی متجلی می شوند صرف نظر از این که بیانگر 
مالحظات اخالقی باشند یا نباشند، درحالی که یک 
حق اخالقی لزوماً از طریق قانون قابل اجرا نیســت. 
حق ها می توانند از منابع مختلفی ناشی شوند؛ خواه 
مذهب یا طبیعت انسان، یا طبیعت جامعه، دیدگاه 
حقوق طبیعی، همان گونه که در قرائت های سنتی 
این دیدگاه یا از ســوی جنبش های حقوق طبیعی 
مطرح می شــود، آن اســت که برخــی از حق ها از 
حقوق متعالی تر از حقوق موضوعه یا حقوق ساخته 
دست بشر نشــأت می گیرند. این حقوق متعالی تر 
متشکل از یک مجموعه اصول جهانی مطلق است و 
بر تمام افراد بشری در تمام زمان ها و مکان ها اعمال 
می شود. رویکرد حقوق طبیعی در قرن هفدهم که 
ابتدا در افکار جان الک متجلی شد، وجود حق های 
مسلمی از قبیل حق بر حیات، حق بر آزادی و حق بر 
مالکیت را بر مبنای قرارداد اجتماعی که پایان بخش 
شرایط دشــوار وضعیت بوده، پایه گذاری کرد. این 
رویکرد، این امکان را به وجــود آورد که بتوان به یک 
نوع حقوق متعالی تر متوسل شد و از این رو، توانست 
روشی قدرتمند برای محدود کردن خودسرانه ارائه 
کند. اگر چه در قرن نوزدهم به دلیل مشکالتی مانند 
روش شناسی غیر منسجم و غیر تجربی، این رویکرد 
محبوبیت خود را از دســت داد اما در قرن بیستم به 
منظور تثبیت حقوق بشر در درون جامعه بین المللی 

به عنوان اصول جهانی از ارزش باالیی برخوردار بود.

   اقدامات جنبش سیاست محور
موضوع دیگری کــه جالب توجه اســت، اقدامات 
جنبش سیاست محور است که درصدد شناسایی، 
توصیف و ترتیب بخشــیدن به شــمار گسترده ای 
از عوامل مؤثر در فرآیند ایجاد و تجهیز حقوق بشــر 
است. در این راستا، هشــت ارزش همبسته مطرح 
شــده اند که عبارتند از: مطالبات مربوط به احترام، 
قدرت، روشــنگری، رفاه، سالمت، مهارت، عواطف 
و درستکاری. کرامت انســانی مفهوم کلیدی این 
ارزش ها و هدف نهایی جامعــه جهانی که به دنبال 
توزیع دموکراتیک ارزش ها است، محسوب می شود. 
تمام این مباحث مطرح شــده، حاکی از پیچیدگی 
ماهیت مفهوم حقوق بشــر در ســیاق فرآیندهای 
عامل حقوقی و سیاسی و همچنین بیانگر اهمیت و 

مرکزیت این مفاهیم است.

   حقوق بشر چیست؟
حقوق بشر از آن دســت واژگان و اصطالحاتی است 
که نمی شود به راحتی برای آن تعریفی ارائه داد که 
مورد قبول همگان باشــد. با این حال با جمع بندی 
نظرات مختلفی که در این باره وجود دارد، می توان 
گفت: »حقوق بشر به حقوق اساسی و بنیادین انسان 
می پردازد که فارغ از اختالفات عقیدتی و تفاوت های 
افراد بشر در نژاد، قومیت، ملیت و تابعیت، وجود آن 
ذاتی و طبیعی و رعایت آن الزامی و ضروری است«. 
اگر چه چنین تعریفی متناســب با طبیعت و ذات 
انسان است ولی تعریفی کاماًل آرمانی است؛ چرا که 
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ایشــان حرکتی بــزرگ را با هــدف احیای کرامت انســان بر 
مبنای آموزه های قــرآن در کنار تأکید بر حفظ اشــتراکات با 
منشــور حقوق بشــر جهانی آغاز کردند که خیلی زود ثمر داد 
و تقریباً همزمان با تحول بزرگ برچیده شدن دیوارهای آهنین 
کمونیسم در اروپا، سد بزرگ به رسمیت شناخته شدن حقوق 

بشر در کشورهای اسالمی نیز شکسته شد. 
ســرانجام در چهاردهم مرداد 1369 )5 اوت 1990( سازمان 
همکاری )کنفرانس( اسالمی اعالمیه اسالمی حقوق بشر را در 

سطح دولت های اسالمی به تصویب رساند.
در ســال 138۷ )2008( بنا به پیشــنهاد جمهوری اسالمی 
ایران، ســالروز صدور این اعالمیه به عنوان »روز حقوق بشــر 
اسالمی و کرامت انسانی« نامیده شــد، روزی که حقیقتاً ملل 
مســلمان با محوریت حق در جهان معاصر دســت همبستگی 
داده و موجودیت تمدن اســالمی را به جهان اعالم کرده بودند. 
این اتفاق حتی در تقسیم بندی های سیاسی جهان معاصر نیز 
بسیار توسط غرب جدی گرفته شــده بود تا آن جا که ساموئل 
هانتینگتون معروف، همبســتگی کشورهای اسالمی در زمینه 
حقوق مســلمین را سنگ بنای ســوء تعبیرش از جهان آینده 

تحت عنوان »برخورد تمدن ها« قرار داد.
ایــران از ســال 1388)2009(، ایــن روز را در تقویــم ملــی 
مناســبت های خود گنجاند و امســال برای ششــمین ســال 
پیاپی این مناســبت گرامی داشته می شــود اما متأسفانه اغلب 
کشورهای مسلمان که بنا بود آن را در سطحی ملی و بین المللی 

گرامی دارند با سردی با این مناسبت تاریخی مواجه می شوند.
در روز حقوق بشــر اسالمی ضمن بزرگداشــت دستاوردهای 
مثبت متنوعی که در ســطح یکایک کشــورهای اسالمی در 
حیطه های متنوع حقوق انسانی طی یک سال گذشته به دست 
آمده و ضمن ابــراز نگرانی از موارد نقض حقوق انســانی که به 
اشکال مختلف بروز یافته اســت، بار دیگر این پرسش مشفقانه 
مطرح می شــود که چرا نباید در یکایک کشــورهای اسالمی 
قوانین و مقررات مختلف، عملکرد ساز و کارهای متنوع اجرایی 
و قضایی و فرهنگ عمومی و رفتــاری قاطبه مردم، همه و همه 
انعکاس دهنده رعایت حقوق و آزادی های مشــروع انسان ها و 
مقابله با ظلم و تعدی باشد؟ به راستی اگر ما به خوبی هنجارها 
و معیارهای درســت در زمینه رعایت حقوق انسان ها را رعایت 
کنیم و به تعهدات شــرعی و حقوقی خود در این زمینه پایبند 
باشیم دیگر در کشورهای اسالمی شاهد جنایاتی همانند آنچه 
امروز به اسم اسالم در یمن، سوریه، عراق، بحرین یا یمن شاهد 
هستیم خواهیم بود؟ آیا دیگر دایه های مهربان تر از مادر حقوق 
به اصطالح بشــر و قدرت های سیاســی زورگو مجالی خواهند 
یافت که برای ملت های مسلمان نسخه بپیچند و خود را منادی 
حقوق و آزادی ها جا بیندازند و به ویرانگری و کشــتار و ســتم 

بپردازند؟ 

روزتولد  دوباره تمدن اسالمی

ادامه از 22

حقوق بشر محور و هدف 
توسعه است

طرح و بیان »پرسش« مهم ترین حقوق بشر و یک نعمت اختصاصی برای اوست. هیچ مخلوقی 
در عالم هستی توان طرح و بیان پرسش را ندارد. پرسش اساســی در این بحث این است که 

حقوق بشر در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چه جایگاهی دارد و چه نقشی را ایفا می کند؟
نحوه مواجهه متفکران مســلمان با مقوالت نوپیدای جهان اسالم مانند مدیریت، عقالنیت، 
توسعه، حقوق بشر و ... متفاوت است. متفکران مسلمان درباره مقوالت نوپیدای جهان اسالم 
دیدگاه های مختلفی دارنــد: گروهی از متفکران در جهان اســالم معتقدند که در مقابل این 
مفاهیم نوپیدا یا باید نفی مطلق و یا باید تسلیم مطلق داشته باشیم. به نظرم آثار این دو دیدگاه 

کاماًل یکی است و هر دو زیان بار هستند.
برخی از اندیشــمندان غربــی معتقدند مفاهیم 
جدید مفهوم های فلسفی یا یک پارچه ای هستند 
که یا باید کاماًل پذیرفته و یا باید کاماًل رد شــوند و 
بنابراین وابسته کردن این مفاهیم با پسوند اسالمی 
یا غربی اشتباه اســت. بعضی ها هم می گویند که 
توسعه یا حقوق بشر اســالمی و غیر اسالمی ندارد 
یا باید این ها را کاماًل پذیرفت یا باید کاماًل رد کرد 
راه سومی وجود ندارد. نگاه دومی وجود دارد که از 
نگاه اول هم خطرناک تر است، این نگاه معتقد است 
مفاهیم را می پذیریم اما فرهنگ اسالمی و ایرانی را 
به گونه ای تأویل می کنیم که با این مفاهیم سازگار 
باشد. این گروه معتقدند در تعارض میان آموزه های 
حقوق بشــر غربی با تکالیف دینی، آنچه که مقدم 
اســت حقوق بشــر غربی اســت. گروه دیگر هم 
مفاهیم جدید را می پذیرند اما مفاهیم دینی را به 
گونه ای توجیه می کنند که با آن ها سازگار باشد که 

برخوردی التقاطی و بسیار خطرناک است.
شهید مطهری در کتاب »نهضت های اسالمی در 
صد سال اخیر« نگاه های التقاطی را خطرنا ک ترین 
آفت برای انقالب اســالمی و کشــور می دانست. 
چنیــن موضعــی راه را برای تحریــف حقایق باز 
می کند و مــا را بــه بدعت ها رهنمــون می کند. 
هیچ کدام از این دو شــیوه، پسندیده جوان ایرانی 
مسلمان نیست. نظر صحیح باید گزینش اجتهادی 

باشد، باید این مفاهیم را آن گونه که در دامن غرب 
وجود دارد بررســی کنیم و اگر با موازین دینی و 
اسالمی قابل جمع اســت بپذیریم و اال آن را نباید 

پذیرفت که نقطه عزیمت بحث ما از این جاست.
سکوالریســم یعنی جدایی دیــن از اداره جامعه 
یا فردی کردن دین یا محــدود کردن قلمرو دین.

شــهید مطهری حداقل در چهار کتاب خود علت 
رواج سکوالریســم را معلول عملکرد بد و تفسیر 
غیر منطقی کلیسا از حقوق انسان می داند. ایشان 
معتقد اســت که پیدایش سکوالریســم، معلول 
متفکران دین دار یا دین دوســت بود و آن ها برای 
حفظ قداست دین از دست حاکمان ظالم و فاسد 

راهی جز این کار نداشتند. 
در تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، »انسان« 
نقش محوری و اساسی دارد، حقوق بشر هم محور 

و هم هدف توسعه است. 
از نظر مســلمانان ایرانی هدف توسعه و دورنمای 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت باید احیای کرامت 
انسانی و حقوق انسانی باشــد. یکی از نقاط ضعف 
توســعه غربی این است که انســان، محور توسعه 
نیست، در توسعه غربی انسان محور توسعه نیست 
و اگر هم باشد انسان جدا از خداوند و آخرت محور 
اســت، خداوند در آیات 32 تا 34 ســوره ابراهیم، 

پیشرفت را برای تکامل انسان می خواهد. 

دکتر محسن  اسماعیلی
عضو حقوقدان شوراي نگهبان
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حقوق بشر اسالمي

مصطفی بیات
مدرس دانشگاه

در طول تاریخ غرب، فالسفه و متفکران و مکاتب فلسفی، اولین 
کسانی بودند که در حوزه حقوق انسانی و روابط اجتماعی سخن 
گفتند و به بررسی این روابط پرداختند. با این حال، تحت تأثیر 
فضای سیاســی جوامع، گاهًا دولت ها هم به اجبار در این مسیر 
اعالمیه هایی را صادر کردند. آنچه که امروزه از آن به عنوان سند 
اعالمیه حقوق بشر یاد می شود در دسامبر 1948 تصویب و در 
دهه بعدی با میثاق نامه هایی تقویت شد. نوشتار پیش رو، سیر 
تکامل اعالمیه های حقوق بشــر در جهان )به استثنای دنیای 
اسالم( را از قرن هجدهم مورد بحث قرار داده و مهم ترین مفاد 
اعالمیه 1948 را مرور کرده اســت. با نگاهی به ســیر تاریخی 
کشــورهای غربی می توان گفت که از اواخــر قرن هیجدهم 
میالدی، آن ها در مســیر احقاق حقوق بشر، منهای ارزش های 

دینی، تالش کرده اند. 

بازخوانی حقوق بشر جهانی با نگاهی به سیر تاریخی آن
حقوق بشر،منهای ارزش های دينی

   اولین اعالمیه حقوق بشر
در بین کشــورهای غربی، اولین اعالمیه حقوق 
بشر مربوط به دولت فرانسه است. پس از انقالب 
کبیر فرانســه در ماه اوت ســال 1۷89میالدی 
اولین اعالمیه حقوق بشر غربی از کشور فرانسه 
منتشر شد. این اعالمیه در یک مقدمه و 1۷ ماده 
به تصویب رسید. علت آغاز این موضوع از فرانسه 
به خاطر فضای سیاسی و انقالب مردمی بود که 
در این کشــور رخ داده بود. این اعالمیه نه تنها 
تأثیر عمیقی بر حقوق اساســی دولت فرانســه 
داشــت بلکه در تدوین حقوق بشــر در سازمان 

ملل متحد نیز تأثیرگذار بود.
البته در مسئله حقوق بشــر غربی، متفکران 
و اندیشــمندان غربی تالش های زیادی انجام 
دادند که از جمله این افــراد می توان از زنون، 
مارکوس اورلیوس، منتســکیو، سیســرون، 

ســنکا، ژوســتینین، توماس آکویناس، جان 
الک، توماس پین و ... نام برد.

 اعالمیه حقوق بشر جهانی
جنگ جهانــی اول و دوم، صدمات اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بی شماری را به 
جهان به خصوص کشــورهای غربی وارد کرد. 
بعد از سپری شدن این ســختی ها، زمان آن 
فرارسیده بود که جامعه جهانی بر عنصر اصلی 
جامعه یعنی انســان تأکید و حقوق اساسی او 
را احیا کند. آنچه با عنوان حقوق بشــر برای 
انسان بیان شــد، چیزی جز حقوق طبیعی و 
حقوق اولیه و الزم برای حیات انســان نبود. 
ازاین رو در ســازمان ملل متحد حدود پنجاه 
و هشــت دولت بر مفاد اعالمیه حقوق بشــر 
جهانــی کــه در دســامبر 1948 به صورت 
قطعنامه شــماره 21۷  در یــک مقدمه و 30 

ماده تدوین شده بود رأی مثبت دادند.
این اعالمیه خیلی زود با واکنش های جدی در 
جوامع اسالمی مواجه شد. در حقیقت اعالمیه 
قاهره را باید واکنشی از سوی جوامع اسالمی 

به موارد اختالفی در این اعالمیه دانست.

 اعالمیه رم
بعد از گذشــت دو ســال از تصویــب اعالمیه 
حقوق بشر در ســازمان ملل متحد، غربی ها در 
ســال 1950 گام جدی تر دیگری در حمایت از 
حقوق بشر و آزادی های سیاسی برداشتند و در 
4 نوامبــر 1950 در رم اعالمیه ای را به تصویب 
رســاندند و پرتکل هــای ضمیمه بــه تدریج تا 
ســال 1966 به آن اضافه شد. این اعالمیه که تا 
امروز یکی از مهم ترین اعالمیه هایی اســت که 
درباره حقوق بشــر در غرب به تصویب رسیده، 
دارای 66 ماده است. براســاس این اعالمیه که 
کاماًل الزام آور بوده، مســئله حقوق بشر ضمانت 
اجرایی قانونی کســب کرد. مهم ترین ماده های 

آن عبارت است از:
ماده 1: حق مردم بر تعیین سرنوشــت خود؛ 
ماده 6: حق بر حیات؛ مــاده ۷و8: ممنوعیت 
شــکنجه و بردگی؛ ماده 9 حق بــر آزادی و 
امنیت فردی؛ ماده 14: دادرسی عادالنه؛ ماده 
18: آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ ماده 22: 
آزادی انجمن؛ ماده 2۷: حق اشخاص متعلق 

به اقلیت ها در بهره مندی از فرهنگ خود.
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 منشور اجتماعی اروپا
در ســومین گام، در 1961 میالدی، منشور 
اجتماعی اروپا در شهر تورن به تصویب رسید. 
در این منشــور دو جنبه اساسی دیده می شد 
و بر روی همین دو اصل هم تکیه شــده بود 
که عبارت بودند از حقــوق اقتصادی و حقوق 
اجتماعی. براساس این منشور، تأکیدی جدی 
بر موضوع اقتصاد شــده بود که به واسطه آن 
باید اوضاع اقتصادی شهرنشینان و روستائیان 
بهبود پیدا کنــد. در موضوع حقوق اجتماعی 
هم بر این مقوله تأکید شده بود که همه اتباع 
اروپایی، فارغ از تفکرات دینی و مذهبی، رنگ 
پوســت، نژاد، جنس و... از حقوق مساوی در 
تمام امکانات و امتیازات در اجتماع برخوردار 

هستند.

 حقوق بشر در قاره امریکا
در کنار کشورهای اروپایی، در قاره امریکا هم 
در مسیر حقوق بشــر، گام های برداشته شده 
که به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:

1ـ اعالمیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر در 
سال 1948 در شهر بوگوتا به تصویب رسید.

2ـ کمیسیون حقوق بشــر در بین کشورهای 
امریکایی از سال 1960 کار خود را آغاز کرده 

است.
3ـ قرارداد آمریکایی حقوق بشر در 22 نوامبر 

1969 تصویب شد.

 حقوق بشر در قاره آفریقا
درباره آفریقا هم باید به منشور بانجول اشاره 
کرد که راجع به حقوق بشــر و مردم سخن به 
میان آورد. این منشور در سال 1981 توسط 
ســازمان وحدت آفریقا به تصویب رسید و در 
سال 1986 الزم االجرا شد. منشور آفریقایی 
نخست کنوانسیون حقوق بشری است که به 
تفضیل به تکالیف فرد در مقابل دولت، جامعه 
و خانــواده می پــردازد. اگر چه در دســامبر 
1948، پنجاه وهشــت دولــت بر پای ســند 
حقوق بشــر امضا زدند، ولی در مسیر اجرایی 

این اعالمیه مشکالت زیادی وجود داشت. 
در ادامــه تالش بــرای حقوق بشــر، اقدامات 
دیگری هم صورت گرفت. در همین راســتا دو 
میثاق جدید در 16 دســامبر 1966 میالدی 
به تصویب مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 

رســیده اســت که از جهت حقوقی و سیاسی 
پس از اعالمیه جهانی حقوق بشر ارزش زیادی 
دارند و در واقع مکمل آن اســت. یکی از آن ها 
راجع به حقوق مدنی و سیاســی است و دارای 
یک مقدمه و 53 ماده است و دیگری مربوط به 
حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و 

شامل یک مقدمه و 31 ماده است.

 بررسی محتوایی منشور حقوق بشر
آنچه گفته شــد، مســیری بود کــه غرب در 
جهــت تدویــن و تصویــب حقوق بشــر در 
کشــورها و نهادهای بین المللــی به تصویب 
رساند. در بخش پایانی این نوشتار به بررسی 
محتوایی منشــور حقوق بشر ســازمان ملل 

متحد پرداخته می شود.
منشور حقوق بشر ســازمان ملل در دسامبر 
1948 در یک مقدمه و 30 مــاده به تصویب 
رســید. در »ماده 1« این اعالمیه ســه اصل 
کلی که زیر بنای حقوق بشــر می باشد مطرح 
شــده اســت که عبارتند از: آزادی، برابری و 
برادری. در »ماده 2« اعالمیه نیز بر اصل عدم 
تبعیض تأکیــد دارد. آنجا که تصریح می کند: 
»هرکســی می تواند از حقــوق و آزادی های 
مندرج در اعالمیه بدون هیچ تفاوتی از لحاظ 
نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاســی، 
یا هر عقیــده دیگر و همچنیــن ملیت، وضع 
اجتماعــی، ثــروت، والدت یا هــر موقعیت 
دیگر، از تمام حقوق و تمــام آزادی هایی که 
در اعالمیه حاضر ذکر شده اســت، بهره مند 
شود.« بقیه مواد اعالمیه به چهار دسته قابل 

تقسیم است:
دســته اول )مواد ۳ تــا 11( حقوق و 

آزادی های شخصی:
این حقــوق در اعالمیه های قبلــی و قوانین 
اساسی بیشتر کشــورها مندرج است. مانند: 
حق حیات )ماده 3( که نه تنها شامل حمایت 
از افــراد در برابــر هرگونه تجاوز بــه زندگی 
و تمامیت جســمی اوســت بلکه حمایت از 
انســان در برابر خطراتی که جســم و جان او 
را تهدیــد می کند را نیــز در برمی گیرد. حق 
آزادی که نه تنها آزادی جســمی و ایمنی در 
برابر بازداشــت ها و تبعیدهــای غیرقانونی و 
منع بردگی و خرید و فروش انســان ها را دربر 
می گیرد، بلکه آزادی حقوقی انسان و تعیین 

حق دفاع در برابر دادگاه هــا، حق مراجعه به 
دادگاه در مقابل خودسری ها و سوء استفاده ها 

و قانون شکنی ها را نیز شامل می شود.
دسته دوم ) مواد 12 تا 17 (: 

این مــواد مربوط به حقوق بنیــادی فرد در 
رابطه با خانواده، ســرزمین و اشــیاء جهان 
است. مرد و زن به طور مســاوی حق دارند 
ازدواج کننــد، خانــواده تشــکیل دهند، 
اقامتگاهی داشــته باشــند و از یک زندگی 
خصوصی کــه دور از مزاحمت های دیگران 
باشد، متمتع شــوند. خانواده عنصر طبیعی 
و بنیادی جامعه است و حق دارد از حمایت 
جامعه برخوردار شــود. هر انسانی شایسته 
اســت که تابعیتی داشته باشــد. آزادانه در 
محلی مســکن انتخاب کند، کشور خود را 
ترک کند و به کشــور دیگری پناهنده شود. 
انســان حق دارد به طور فــردی یا جمعی 
سلطه خود را بر اشیاء جهان اعمال کند و از 
هیچ کس نمی توان بدون مجوز قانونی سلب 

مالکیت شود.
دسته سوم )مواد 18 تا 21(:

شــامل آزادی های عمومی و حقوق سیاسی 
بنیادی است. در این دســته آزادی اندیشه، 
عقیده، مذهــب و بیان و نیز آزادی تشــکیل 
اجتماعــات و همچنیــن حق هرکســی به 
مشــارکت در اداره امور عمومی کشــور خود 
ازطریق شرکت در انتخابات و حق اشتغال به 

مشاغل عمومی اعالم شده است .
دسته چهارم )مواد 22 تا 27(:

ایــن دســته مربوط بــه حقــوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی بــوده و در اعالمیه های 
قبل از اعالمیه جهانی ســابقه نداشته است. 
ماده 22 بیان می کند که هرکســی حق دارد 
از حقوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
که برای کرامت شــخصیت او ضروری است 
برخوردار شــود، مواد 23 تا 2۷ به پاره ای از 
حقوق انســان مثل حق شــغل، حق انتخاب 
آزاد شــغل، آزادی اتحادیه، حق برخورداری 
از تأمین اجتماعی، دفاع از ســالمت، حقوق 
مادران و کودکان، حق تفریحات، حق تعلیم 
و تربیت و حق حمایت از نوآوری های ادبی و 
هنری اشاره می کند. در مواد پایانی یعنی 28 
تا 30 هم به روابط انســان و جامعه پرداخته 

شده است. 

 حقوق بشر غربي 
مرد و زن به طور مســاوی حق دارنــد ازدواج کنند، خانواده تشــکیل دهند، 
اقامتگاهی داشته باشــند و از یک زندگی خصوصی که دور از مزاحمت های 

دیگران باشد، بهره مند شوند.

در مسئله 
حقوق بشر 

غربی،  متفکران و  
اندیشمندان غربی 
تالش های زیادی 

انجام دادند که 
ازجمله این افراد 
می توان از زنون، 

مارکوس اورلیوس، 
منتسکیو، 

سیسرون، سنکا، 
ژوستینین، 

توماس آکویناس، 
جان الک، 

توماس پین و ... 
نام برد
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حقوق بشر اسالمي
لزوم توجه به فرهنگ بومي

در مســائل حقوق بشــر بایســتی به فرهنگ های بومی توجه شود، 
و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و ســنن و فلسفه غربی است، 

نبایستی جهانی تلقی شود. 

اسالم؛   دقيق ترين    حقوق بشر
حقوق بشر اسالمی با عنایت به دیدگاه های رهبر انقالب

به کوشش سید سجاد ایزدهی
 مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

»حقوق بشــر در تمدن غرب و فرهنگ غــرب، غیر از 
حقوق بشر در فرهنگ اسالمی اســت ... حقوق بشر در 
اسالم به معنای حقوق فردی بی حد و اندازه نیست. در 
اسالم مقرراتی هست. متقاباًل آن حقوق بشر، این حق 
را هم به طور ضمنی به انســان ها داده است.« )بیانات 
آیت اهلل خامنه ای در جمع مسئوالن وزارت امور خارجه، 

سفرا  و کارداران 5/2/ 13۷4(
آن چه بحث از حقوق بشر مبتنی بر دیدگاه های اسالم و 
تمایز آن با حقوق بشری که در نظام های غربی، در قالب 
اعالمیه حقوق بشــر، محور عمل قرار گرفته را ضروری 
کرده این است که این واژه در جهان معاصر دارای تأثیر 
بسیار بوده بلکه در دهه های اخیر بیش از آن که جنبه 
اخالقی و حقوقی داشته باشد، جنبه سیاسی پیدا کرده 
است و قدرت های غربی مطابق همین اعالمیه، تهدیدها 
و مشکالت را بر نظام های سیاسی و جوامع دیگر تحمیل 
کرده اند. از این روی، هر نظام سیاســی می بایســت با 
عنایت به فرهنگ و هنجارهــای بومی خویش، مراد از 
این مفاهیم را تبیین کرده و احکام متناسب با آن را اجرا 
نماید. بلکه با عنایت به پیشینه بسیار زیاد بحث حقوق 
بشر در دین اســالم و وجود بیکران آموزه های حقوق 
بشر در این دین و اســتفاده نابجا، ابزاری و غیرمناسب 
از این مفهوم در جهان غرب، ضرورت باز تعریف مقوله 
حقوق بشر در دین اســالم، ضروری تر جلوه می کند: 
»ظریف ترین و دقیق ترین نمونه های حقوق بشــر در 
اسالم اســت. حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری 
از عدالت، حق برخورداری از رفاه و بقیه  حقوق اساسی 
یک جامعه در اسالم قابل تأمین است. از منابع اسالمی 
می شــود این ها را استفاده کرد و اســالم دستور او را به 
مســلمین داده و پیش از این که متفکرین غرب به این 
اصالت ها و ارزش ها توجه بکنند اســالم انسان ها را به 
آن ها متوجه کرده اســت. باید برگردیم به اسالم؛ آنچه 
سهم متفکرین اسالمی می شــود بررسی و تحقیق در 
باب حقوق بشر و به طور کلی نظام حقوقی اسالم است.« 

)بیانات آیت اهلل خامنه ای در مراسم افتتاحیه  پنجمین 
کنفرانس اندیشه  اسالمی 1365/11/9(

 امتیاز حقوق بشر اسالمی از مدل غربی 
تأکید نظــام غربی بر اســتفاده از واژه حقوق بشــر و 
یکسان انگاری مفهوم غربی این واژه در همه جوامع بر 
محور »اعالمیه جهانی حقوق بشر«، در حالی صورت 
می پذیرد که اســالم، خود از داعیه داران و پیشگامان 
حقوق بشــر در طول تاریخ بوده  است. حقوق اسالمی 
مبتنی بر نیازهــای جامــع انســانی، می تواند بلکه 
می بایست در قبال حقوق بشــر غربی، محور عمل در 

جوامع اسالمی قرار گیرد. 
»اگر دنیای غــرب و فرهنگ غرب این مســئله را در 
قرون اخیر مورد توجه قرار داد، اســالم از قرن ها پیش 
به مسئله  حقوق بشــر آن هم با ابعاد بســیار وسیع و 
همه جانبه توجه کرده و به صورت ریشــه ای چیزی به 
نام حقوق بشــر و اصالتی به عنوان حق آدمی و انسانی 
در سرتاســر آثار اسالمی مشهود اســت. آیات کریمه  
قرآن، روایاتی که از پیشوایان دین از رسول اکرم و ائمه  
اطهار)ع( به ما رسیده و هر کدام از حقوق اساسی را که 
بشر در این دوره  اخیر به آن توجه پیدا کرده مورد تأکید 
قرار داد.« )بیانات آیت اهلل خامنه ای در مراسم افتتاحیه  

پنجمین کنفرانس اندیشه  اسالمی11/9/ 65(
آیت اهلل خامنه ای، حقوق بشــر اسالمی را برتر و باالتر از 
حقوق بشر غربی دانســته و مؤلفه های برآمده از حقوق 
بشــر اســالمی از قبیل آزادی، عدالت، مردم ساالری 
را نیز باالتر و مترّقی تر از رقیب غربی اش اعالم داشــته 
است: »حقوق بشر به سبکی که اسالم مطرح می کند، 
به مراتب راقي تر از آنچه که دنیای دمکراســی مطرح 
می کند، است. عدالت اجتماعی ما، از دنیای به اصطالح 
سوسیالیسم، پیشرفته تر است. حقوق بشر و آزادي های 
فردی ما، از آنچه که در دنیای به اصطالح دمکراســی 
مطرح می شــود، پیشرفته تر اســت.« )بیانات آیت اهلل 

خامنه ای در دیدار با مدیران ســتاد فرماندهی کّل قوا 
)1368/12/21

 استفاده ابزاری غرب از حقوق بشر 
عالوه بر این که حقوق بشــر مورد نظر غرب، از مبانی و 
اساس مبتنی بر آموزه های لیبرالیستی برخوردار بوده 
و از همین روی، حقوق مبتنی بــر آموزه های ماّدی را 
محور تصمیم سازی و عملکرد خویش در همه جوامع 
قرار می دهند، اســتفاده ابــزاری و دو پهلــو از آن در 
کشورهای مختلف، موجب شــده است که این حقوق 
بشر از کارکرد خویش نیز غافل شــده و بیشتر از آن که 
حیثیتی به جهت بــرآوردن اهــداف و غایات اعالمیه 
جهانی حقوق بشر باشــد، به ابزاری سیاسی برای فشار 
آوردن به کشورهای دیگر تبدیل شــود. زیرا در حالی 
آنان، کشــورهایی مانند ایران را به عدم مراعات آزادی، 
مردم ســاالری و حقوق زنان مّتهم می کنند، که عماًل 
کشــورهای جنوب خلیج فــارس کــه دارای رژیمی 
پادشاهی و غیر انتخابی هســتند، زنان از ابتدائی ترین 
حقوق محروم بوده و بسیاری از آزادی ها در آن جوامع 
به رسمّیت شناخته نمی شــود، نه تنها در معرض این 
اتّهام ها قرار ندارند، بلکه از حمایت کشــورهای غربی 
نیز برخوردارند. این برخورد دوگانــه که در چارچوب 
منطق یک بام و دو هوا قرار دارد، تنها در ذیل اســتفاده 
ابزاری از مقوله حقوق بشــر به جهت وارد کردن فشار 
سیاسی، إرعاب و به خدمت گرفتن کشورها در راستای 
اهداف و غایات نظام ســلطه، قابل ارزیابی است:»برای 
این ها، اسم حقوق بشــر، یک دکان و یک حربه است. 
هرجا که با دولتی مخالف باشند و بخواهند به جنگ او 
بروند و او را زیر فشــار قرار بدهند، مسأله  حقوق بشر را 
َعلَم می کنند. این همه در دنیا دولت ها و کشــورهایی 
هستند که اصاًل به حقوق بشری قائل نیستند؛ زیر بال 
رژیم امریکا دارند زندگی و تنفس می کنند؛ احدی هم 
متعرض نمی شود. آن جایی هم که ملت ها و دولت هایی 
مخالف آن ها باشند، این ها را زیر فشار می گذارند و انواع 
و اقســام اتهام ها را به آن ها می زنند.« )بیانات آیت اهلل 
خامنه ای در دیدار با فضال، طالب و اقشار مختلف مردم 

قم 13۷0/10/19(

 لزوم طرد قرائت جهانی از منشــور حقوق 
بشر غربی 
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تعريف حقوق بشر در اسالم
 حقوق بشر در اسالم به معنای حقوق فردی بی حد و اندازه نیست. در اسالم 
مقرراتی هســت. متقابالً آن حقوق بشــر، این حق را هــم به طور ضمنی به 

انسان ها داده است.

»کسانی که ته دلشان، حقوقی برای بشر قایل نیستند؛ 
و اگر حقی برای انسان قایلند، برای انسان غربی است، 
نه برای هر انســان؛ و حاضرند که میلیون ها انســان 
غیرغربی، برای حفظ ســعادت و ســالمت خودشان 
نابود و فدا بشــوند. این آدم های دروغگو، شعار حقوق 
بشر را علیه جمهوری اسالمی علم می کنند و قباًل هم 
فشارهای سیاسی از این قبیل و فشارهایی از طریق به 
وجود آوردن مراکز فساد و تباهی در داخل را علم کرده 
بودند.« )بیانات آیت اهلل خامنــه ای در آغاز هفتمین 
گردهمایی ائمه  جمعه ی سراسر کشور، 13۷0/6/25(

آیــت اهلل خامنه ای که از یک ســو فقیهــی صاحب نام 
بوده و در میان اندیشــمندان اســالمی، در عرصه های 
مختلفی از علوم انسانی و اسالمی به عنوان اندیشمندی 
صاحب نظر شناخته می شــوند و از سوی دیگر در طول 
ســه دهه تصّدی عناصــر کلیدی در نظــام جمهوری 
اسالمی ایران، به درایت و تیزهوشی در شناخت مباحث 
عمده فرهنگی و اندیشــگی در جهان اســالم، اشتهار 
دارند، در موارد بسیاری، مباحث حقوق بشر را در اسالم 
و غرب مورد اشاره قرار داده و تمایز نگرش این دو نسبت 
به هم را خاطر نشــان کرده و امتیازات قرائت اسالمی از 

گونه غربی آن را مورد عنایت قرار داده اند. 
مطابق نگرش آیت اهلل خامنه ای که در راستای درک 
جامع از اسالم قرار دارد، حقوق بشــر غربی نه تنها 
نمی تواند مــدل مطلوبی برای جوامع اســالمی، به 
شمار آید، بلکه با توّجه به این که این قرائت به درکی 
ناقص از انســان مبتنی بوده و نیازهای واقعی وی و 
جامعه انســانی مطلوب را در نظر نمی گیرد، حّتی 
برای جوامع غربی نیز مفید نخواهد بود. از این روی، 
نه تنها در فرایند استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق 
بشر غربی، نمی بایســت به منشور حقوق بشر غربی 
تن در داده و بــه آن تمکین کرد، بلکــه با عنایت به 
دیرپا بودن مباحث حقوق بشر و درک واقع بینانه و 
جامع از انسان در اسالم و نوپدید بودن آن در جوامع 
غربی  و فروکاستن انسان به موجودی ماّدی و بسنده 
کردن نیازهای وی، به عرصه ماّدیات و لذات دنیوی، 
اگر اّدعای محوریّت حقوق بشــر اسالمی برای همه 
جهان وجود نداشته باشــد، الاقل می بایست با طرد 
قرائت جهانی از منشــور حقوق بشــر غربی، مدل 
مطلوب اســالمی آن در جهان اسالم، ارائه شده و در 

جهان اسالم، محور عمل قرار گیرد. 
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حقوق بشر اسالمي
حريم خصوصی

از حقوق مسلم بشر آن است  در زندگی و حریم خصوصی خود مصون 
باشد و هیچ گونه تجسسی و شنود در احوال انسان بلکه ورود به حریم 

خصوصی و منزل انسان را بدون اجازه صاحب خانه منع می کند.

اسماعیل   لطفی

 با رجوع به قرآن مجید می توان نتیجه گرفت که اســاس و ریشه 
پندها، دســتورات و توصیه ها و احکام قــرآن در زمینه رعایت 
حق الناس مقدم بر حق اهلل اســت یعنی حقوق انسان آن قدر مهم 
بوده و آدمی آن قدر در پیشگاه خداوند متعال عزیز و محترم است 
که از او به عنوان جانشــین خود و اشــرف مخلوقات نام برده و به 
شیطان و فرشــتگان امر می کند که به او سجده کند. بر این اساس 
تضعیف حقوق انسان در قرآن، به عنوان گناه نابخشودنی معرفی 
شده است. بنابراین الزم است که ابعاد حقوق انسان شناخته شود 
تا آدمی از آن عدول نکند و مورد نفرین و غضب خداوند قرار نگیرد.

مؤلفه های حقوق بشر در قرآن کریم

از عدالت تا حريم خصوصی
و همه اقوام و ادیان در صــورت تبعیت از حکم خدا و 
عمل نیک به بهشت وارد می شوند. قرآن ریشه همه 
ادیان الهی را ترویج یکتاپرستی و دوری از مضامین 
شــرک و انجام اعمال صالح می داند و این سه اصل را 
شرط الزم برای انســان دین مدار می داند و لذا افکار 
و عقاید مختلف دینی را محترم می شــمارد و از این 
حیث همه آدمیــان را دعوت به وحــدت می کند و 
توصیه می کند کــه هیچ کس نبایــد در دین خود 
زیاده روی کند.  قرآن همه پیامبران را از جنس بشر 
دانسته که به واسطه تقدیر و خواست الهی، یا داشتن 
زمینه آگاه و وجدان بیــدار، همچنین نیک مردی و 
امین بودن در میان انســان ها به این مقام رسیده اند. 
قرآن ریشــه تبعیت نکردن انســان ها از کتاب های 
آسمانی را عالوه بر عدم باور نســبت به نزول پیامبر 
از جنس بشــر، پیروزی محض از آئیــن و اعتقادات 
موروثی خود دانســته که تعصب، کینه، حســد و 
محدودنگری مانــع از پذیرش قول بهتر می شــود. 
از این نــگاه و پند قرآنی می تــوان نتیجه گرفت که 
هر نوع ســخن و قول برتری را بایستی با دقت شنید 
و در صورت منطقی بودن از آن تبعیت نمود و به این 
نکته انحرافی کشیده نشویم که این مطلب توسط چه 
کسی بیان شده بلکه باید دید مطلب مذکور چیست 
و چه می گوید و چقدر با نیاز انســان در تعامل است و 

چقدر با حقیقت نزدیک است. 
قرآن این اختیار را به بشــر داده است که خود آئین 
و مذهبــش را به عنــوان اصول دیــن و مذهب که 
تقلیدی نیســت با آگاهی و بینش انتخاب کند و در 
این راســتا حتی به پیامبرش نیز وحی می کند که 
وی تنها، پیام رســان اســت و حق نــدارد عقیده و 
نظری را به کســی تحمیل کند لذا قرآن بشر را فارغ 
از هر نــوع عقیده و آئین دینــی و مذهبی، دعوت به 
یکتاپرســتی و نیکوکاری و وحــدت می کند و این 
اعمال را مهم ترین و اصلی تریــن عمل صالح از نگاه 
و خواســت الهی می داند. از طرفی پیامبران را انسان 
مافوق و از جنس بشــر می داند نه مافوق انســان؛ تا 
انسان در مسیر اعتقادات خود به شرک نزدیک نشود 
لذا از نگاه قرآن همه انسان ها با هر آئین و مسلکی اگر 
از حکم خدا تبعیت کنند و اعمال نیک انجام دهند و 

از مضامین شرک دوری گزینند، در پیشگاه خداوند 
متعال روسپید شده و به بهشت او وارد می شوند. این 
مسئله نشان می دهد که در دین اسالم با اجرای این 
حکم بزرگ قرآن مجید، همه اقوام و ادیان می توانند 
در کنار یکدیگر به زندگی مســالمت آمیز خود ادامه 
دهند. با این وصف از نگاه خداوند متعال همه انسان ها 
با هر نوع آئین و مسلکی در پیشگاه او یکسانند و تنها 
معیار برتری آدمی نزد او ورود وی به بهشــت ابدی، 
پرهیزگاری وی اســت. بنابراین به انســان متذکر 
می شــود که از غرور و تعصــب غیرمنطقی در دین 
خود دســت بردارد و فارغ از هر نوع آئین و مسلکی، 
به یکتاپرستی و انجام اعمال صالح و پرهیزگاری به 
عنوان وظیفه انسانی خود بپردازند. بنابراین پیروان 
ادیان آسمانی بایســتی به یکدیگر احترام گذاشته 
و در کمــال صداقت، دوســتی، بــرادری، برابری و 
نیکوکاری به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر 
ادامه دهند. بنابراین بشــر مختار است که در کمال 
آزادی اندیشــه و بدون اجبار، هر نوع عقیده و آئین و 
مذهبی را بپذیرد و باید به نگرش هــا و افکار و عقاید 
دینی و مذهبی دیگران احترام بگذارد و این موضوع 
به عنوان دومین قانون، معیار و شاخص حقوق بشر 

در قرآن معرفی شده است. 

  در امان بودن جان انسان
یکی از اصلی ترین مضامین حقوق بشــر آن اســت 
که جان انسان در امان باشــد و مورد تعرض و قتل یا 
شــکنجه قرار نگیرد و اگر چنین شود حق قصاص 
برای خانــواده او قائل شــوند. در ایــن ارتباط نیز 
قرآن نفس و جان آدمی را بســیار محترم شــمرده 
به طوری که جســارت به نفس آدمی و ریختن خون 
او را حرام دانســته )البته بدون دلیل و حکم قانونی 
و محکمه پســند( و در صورت وقوع این امر، آن را با 
جســارت به تمام آدمیان روی زمین معادل دانسته 
است. آنقدر نفس و جان آدمی از نگاه قرآن مهم است 
که خداوند به شــکنجه گران، مرگ می فرستد. این 
مسئله نشان می دهد که در دین اسالم با اجرای این 
حکم بزرگ قرآن مجید، عماًل هر گونه اقدام در جهت 
نابودی و اذیت و آزار بشر، ازجمله ساخت سالح های 
هسته ای و کشــتار جمعی حرام است. قرآن نفس و 
جان آدمی را بســیار محترم می شمارد به طوری که 
تأکید به عدم قتل نفس بــدون قصاص و بدون دلیل 
و پرهیز از شکنجه انسان ها می کند. بنابراین از نظر 
قرآن ترور و شــکنجه یک امر غیرانسانی است و این 
موضوع به عنوان ســومین قانون، معیار و شــاخص 

  برابری انسان ها
قرآن همه انســان ها را فارغ از هر رنگ و نژاد و طبقه، 
زن بودن یا مرد بودن. بسیار محترم می شمارد و همه 
انســان ها را از نظر حقوقی برابــر می داند و اختالف 
ظاهری در بدو تولــد را ذات و قانون و اقبال طبیعت 
می داند که بایســتی به آن تمکین کــرد و مخالف 
نژادپرســتی اســت و معیار برتری آدمی نزد خدای 
متعال را در میزان اعمال نیک وی و تقوی او می داند. 
ازطرفی قرآن دنیا را دار مکافات دانسته به طوری که 
مشکالت بشر را نتیجه اعمال وی می داند. بنابراین 
برابری انسان ها از نظر حرمت و حقوق و آزادی، فارغ 
از هر رنگ و نژاد، تابعیت و زبان، جنســیت، مذهب و 
عقیده و دارایی، اولین قانون، معیار و شاخص حقوق 
بشــر در قرآن معرفی می شــود. این مسئله نشان 
می دهد که در دین اســالم با اجرای این حکم بزرگ 
قرآن مجید، عماًل نژادپرستی و هیتلریسم و ... جایی 
ندارد. خداوند در آیات 13 سوره حجرات، 38 سوره 
انعام، 32 و 34 سوره نســاء، 21 سوره روم، 32 سوره 
زخرف، آیه ۷1 سوره نحل، 21، 25 و 30 سوره اسراء، 
28 سوره ص، 100 ســوره مائده، 21 سوره جاثیه، 
251 سوره بقره، 40 سوره حج و 30 سوره شوری در 

این باره صحبت کرده است. 

  اقوام و ادیان
بهشت خداوند در انحصار هیچ گروه خاصی نیست 

پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي
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 در امان بودن جان انسان
یکی از اصلی ترین مضامین حقوق بشر آن است که جان انسان در امان باشد 
و مورد تعرض و قتل یا شکنجه قرار نگیرد و اگر چنین شود حق قصاص برای 

خانواده او قائل شوند.

حقوق بشر در قرآن معرفی شــده است. خداوند در 
آیات 32 ســوره مائده، 33 سوره اســراء، 68 سوره 
فرقان، 151 سوره انعام، 126 ســوره نحل و 4 الی 8 

سوره بروج به این مباحث پرداخته است. 

  حریم خصوصی
از دیگر حقوق مســلم بشــر آن اســت که در منزل 
خود و در زندگــی و حریم خصوصــی خود مصون 
باشد و هیچ گونه تجسسی و شــنود در احوال انسان 
بلکه ورود به حریم خصوصی و منزل انسان را بدون 
اجازه صاحب خانه منع می کنــد، البته الزم به تذکر 
است که ممکن است در این زمینه حکمی قضایی از 
بابت فردی و انسانی به خاطر جنایتی یا نقض حقوق 
اجتماعی صادر شده باشــد که این موضوع استثناء 
خواهد بود و جزو حقوق قانونگذار اســت؛ چرا که در 

شرایط خاصی ممکن اســت مثاًل یک فرد جانی در 
منزل خود مرتکب جنایت شــده باشد پس این فرد 

بایستی با حکم قضایی منزلش تفتیش شود  و... 
این مسئله نشان می دهد که در دین اسالم با اجرای 
این حکم بزرگ قرآن مجید و به طریق اولی، شــنود 
مکالمــات نیز حرام اســت. بنابراین قــرآن، حریم 

خصوصی همه انسان ها را بسیار محترم می شمارد .

  عدالت
یکی دیگر از حقوق مسلم بشری آن است که عدالت 
در جامعه مستقر شــود و از حق و حقیقت در همه جا 
و در مقابل هرکس دفاع شود و برای هر شخص با هر 
جایگاهی حرمت الزم قائل شوند تا حق وی تضعیف 
نشــود. قرآن نیز در این ارتباط ســفارش به استقرار 
عدالت و احقاق حق و پیاده سازی حکومت بر مبانی 

عدل می کند به طــوری که هجرت و جهــاد در راه 
استقرار حق را واجب می داند و جایگزینی حکومت 
مســتضعفین و صالحین را به جــای حکومت ظلم 
قطعی می شمرد.  قرآن مروج عدالت، شهادت و دفاع 
از حق و حقیقت و ظلم ستیزی در همه حال است و به 
مسند قضا و قضاوت استقالل می دهد و عدالت را پایه 
و اســاس هر حکومت می داند، لذا هدف اسالم پیاده 
ســازی عدالت و قوانین عادالنه در جامعه است. این 
امر در راســتای اجرای فرامین الهی مبتنی بر کتب 
آســمانی و انجام اعمال صالح صورت می گیرد، لذا 
بایســتی دیوان عدالت و قوه قضائیه قوی و مستقل 
ایجاد شــود تا همه افراد جامعه بتواننــد به صورت 
برابر و بدون تبعیض در برابر قانــون، از حقوق خود و 
دیگران دفاع کنند.  قرآن همه مردم را در قبال دفاع 
از حق و حقیقت و ایســتادگی در برابر ظلم و ستم، 
چه در ارتباط با بستگان خود و چه در ارتباط با سایر 
افراد شهر، کشور و حتی ســایر انسان های روی کره 
زمین مسئول می داند و از همگان می خواهد که برای 
برقراری عدالت قیام کنند. ایــن موضوع نمی تواند 
محقق شود مگر آنکه کرسی قضا نیز فارغ از هرگونه 
وابستگی قومی و قشــری و حزبی ایجاد شده باشد 
تا این که بتواند حــق مظلوم را از ظالــم بگیرد و این 
موضوع به عنوان ششــمین قانون، معیار و شاخص 
حقوق بشر در قرآن معرفی شده است. نتیجه این که 
اســتقرار عدالت در جامعه، وظیفه همه حکومت ها 
است و شــهادت و دفاع از حق و حقیقت در همه جا و 
برای همه کس و هر حکومتی، یک اصل است. دفاع 
از مظلوم و مقابله با ظلم و ســتم مرز نمی شناســد و 
همگان وظیفه دارند از حقوق انسان ها در همه جای 
دنیا دفاع کنند. بنابراین قــوه قضائیه و مقام قضاوت 
در کشور بایستی مســتقل و فرابخشی و فراجناحی 
باشد تا پایگاه محکمی برای احقاق حق مظلوم باشد. 
خداوند در آیات 25 ســوره حدید، 135 سوره نساء، 
8 سوره مائده، 42 و 43 ســوره بقره، ۷2 سوره فرقان 
و 1 الی 3 سوره عصر، 111 ســوره توبه، 216 و 21۷ 
سوره بقره، 110 سوره نحل، 20 و 21 سوره توبه، 195 
سوره آل عمران، ۷4 سوره انفال و ۷5 سوره نساء، 113 
سوره نساء، 39 سوره شــوری، 190 الی 193 سوره 
بقره، 39 سوره حج، 105 سوره انبیاء، 5 سوره قصص، 
55 سوره نور،81 سوره اسراء و 14 سوره ابراهیم به این 
مباحث پرداخته است. در آیات مذکور خداوند متعالی 
متذکر می شــود که باطل محو و نابودشدنی است و 
حق باطل را نابود می کند و یقیناًروزگاری نیکوکاران 

بر جهان حاکم خواهند شد. 

قرآن این اختیار 
را به بشر داده 
است که خود 

آئین و مذهبش را 
به عنوان اصول 
دین و مذهب که 
تقلیدی نیست 

با آگاهی و بینش 
انتخاب کند و در 
این راستا حتی 
به پیامبرش نیز 

وحی می کند 
که وی تنها، 

پیام رسان است 
و حق ندارد 

عقیده و نظری 
را به کسی 
تحمیل کند



حقوق بشر اسالمي
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ویژگی های حقوق بشر اسالمی در گفت وگو با بهمن اکبری، 
عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسالمی

 اسالم از انسان گرايی متعالی
 و واال سخن می گويد

موضوع حقوق بشر پرداخته اند.
اما ما با تفحصی که در مبانی این موضوع در قرآن 
و روایات داریم به طور مشروح تر و کامل تر و شاید 
بتوان گفت با زوایای بیشتری موضوع حقوق بشر 
نه به معنای اصطالح سیاسی جدید بلکه به مفهوم 
فلسفه زندگی و سعادت انسان ها به طور گسترده از 
ادبیات دینی استفاده شده است. به عنوان نمونه 
وقتی صحبت از کرامت در اندیشــه های حقوق 
بشــر می کنیم که مبنای اصلی اعالمیه جهانی 
حقوق بشــر کرامت انســانی یا ارجمندی ارزش 
انسان و ارزشــمندی انسان اســت. این مفهوم 
14 قرن پیش در قــرآن کریم بــه بهترین وجه 
توضیح داده شده اســت، وقتی از کرامت انسانی 
ْمَنا بَِني  ســخن می گوید، می فرماید: »َولََقــْد َکرَّ
آَدَم: ما آدمیان را کرامت بخشــیدیم و کرامت در 
ذات انســان ها وجود دارد یعنی انســان به ما هو 
انسان، مکرم خداســت. توسط آفریدگار هستی، 
ارزشــمندی برای او مقرر و مقدس شــده است، 
فارغ از دیدگاه های اومانیستی و انسان گرایی که 
ممکن است تعابیر منفی یا نادرستی از آن صورت 
گیرد در اسالم از انسان گرایی متعالی و واال سخن 
می گوییم که آیات فراوانی در این باره وجود دارد 
مخصوصاً آیاتی که اشــاره می کند که انسان در 
بهترین موقعیت آفریده شده اســت. »لََقْد َخلَْقَنا 
اْلِنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم«. أَْحَسِن تَْقِویٍم بهترین 
جایگاه آفرینشی اســت که می تواند در مجموعه 
آفرینش وجود داشته باشــد و در جاهای دیگر، 
قرآن کریم انســان را به گونه ای خطاب و تعبیر 
می کند که آدمی و آدمیان برگزیدگان آفریدگار 
و آفرینش هســتند. در ادبیات ما هم گفته شده 
است که همه اشیاء هســتی برای انسان و انسان 
برای خداست. این یک انسان شناسی متعالی است 
که در یک نگاه تمام هستی را برای انسان و از نگاه 

دیگر انسان را برای خدا تفسیر می کند.

   رویکرد ما به اعالمیه حقوق بشر 
باید چگونه باشــد، آیا رویکرد فعلی 

درست است؟
بنده معتقدم ما باید رویکرد منفی که نســبت به 
اعالمیه جهانی حقوق بشر داریم را اصالح کنیم 
و در این اعالمیه مفاهیم حداکثری وجود دارد که 
اگر هیچ گونه ســازگاری با مفاهیم الهیاتی ندارد 
اما به نظرم از مفاهیم الهیاتی سرچشــمه گرفته 
است. ممکن اســت از بعضی از مواد این اعالمیه 

سید حسین امامی

افتخار بزرگ اسالم این است که توانسته کرامت انسانی را در حقوق 
خود تأمین کند. امروز باید حقوق بشر نســل چهارمی را مبتنی بر 
حقوق اسالمی و انســانی تدوین کرد و محققان حوزه حقوق جامعه 
اسالمی ایران در این زمینه وظیفه ای مهم بر عهده دارند. در گفت وگو 
با حجت االسالم والمسلمین دکتر بهمن اکبری، عضو شورای علمی 
کمیسیون حقوق بشر اسالمی، رایزن سابق فرهنگی ایران در تانزانیا 
و ازبکستان و مشاور رئیس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و 
استاد دانشگاه به بررسی ویژگی های حقوق بشر اسالمی پرداختیم 

که اکنون از نظر شما می گذرد.

دبیر گروه اندیشه

ویژگی هایی است و چه تفاوتی با حقوق 
بشر غربی دارد؟

واژه حقوق بشــر اســالمی واژه کاملی نیســت 
بهتر اســت که از نظریه اســالمی حقوق بشر یا 
حقوق بشر در گفتمان اســالمی سخن بگوئیم. 
اصطالح حقوق بشر  غربي نیز مفهومی است که 
بعد از جنگ جهانی دوم تولید شد گرچه مبانی، 
فلســفه و اصول این اصطالح از قبل وجود داشته 
اســت. اما به عنوان اصطالح سیاسی و اجتماعی 
بعد از جنــگ جهانی دوم در غرب بــه وجود آمد 
چون غربی ها دچار بحران هویت شــده بودند به 
این معنا که پس از رنســانس، غرب فکر می کرد 
با گســترش دانش تجربی و دانش و علم )علم به 
معنای علم تجربی و طبیعی نه به معنای دانش و 
علوم انسانی و اجتماعی( می تواند سعادت دنیا و 
آخرت انسان ها را تأمین کند اما در سعادت بخشی 
با جنگ جهانی و کشتار میلیونی انسان ها در دل 
اروپا مواجه شدند، چون با نژادپرستی و قوم پرستی 
و به عبارتی مجموعه تبعیض های انسانی مواجه 
شدند. به نظر با این جنگ شوک بزرگی به جامعه 
انسانی وارد شد و انسان ها متوجه شدند که دانش 
به معنای دانش تجربی محض فــارغ از الهیات و 
مســائل انســانی ره به جایی نمی برد و نمی تواند 
سعادت بخش جامعه باشــد. ناگزیر مجموعه ای 
از انســان های دلسوخته و کســانی که دلسوزان 
ســعادت بشــری بودند گرد هم آمدند و تصمیم 
گرفتند مفهومی به نام حقوق بشــر را پیش بینی 
کنند و در ضمن مواد قانونی که دولت ها را از تعدی 
به حقوق انســان ها محفوظ می کند این اصطالح 

چند نسل را پشت سر گذاشته است. 

  بحث حقوق بشر چقدر در اندیشه 
اندیشمندان گذشته ریشه دارد و چقدر 
مدرن و جدید اســت؟ چقدر در ادیان 

ریشه دارد؟
این بحث بعد از جنگ جهانــی دوم به عنوان یک 
اصطالح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تولید شد 
اما بدان معنا نیســت که اصول، مبانی، فلسفه و 
قواعد اصلی حقوق بشــر در ذهن انسان ها نبوده 
باشد نه! از گذشته و دیرباز بوده است، هم در آثار 
فالسفه مغرب زمین این اندیشــه ها را می بینیم 
هم در اندیشه های فیلســوفان و متفکران شرق 
و به طور طبیعی و عمیق تــر در مفاهیم الهیاتی و 
دینی )ادیان الهی یهودیت، مسیحیت و اسالم( به 

  چرا ما  امــروز در عرصه بین الملل 
در حوزه حقوق  بشــر با چالش روبه رو 

هستیم؟
در سه دهه اخیر پس از پیروزی انقالب اسالمی و 
در دهه چهارم، مصادف و مواجهه با چهار چالش 
بنیادین در عرصه بین الملل هســتیم؛ نخستین 
آن ها در حوزه ســالح کشــتار جمعــی و بحث 
هسته ای اســت که امیدواریم به نتایج درست و 
صحیحی برسد. با فتوایی که مقام معظم رهبری 
در این باره دادند و سالح هســته ای را در بخش 
تولید، تکثیر، انباشــت، اســتفاده و فروش شرعاً 
حرام تلقی کردند این موضــوع از بحث امنیتیـ  

نظامی به بحث فرهنگی تبدیل شد. 
موضوع دوم چالشــی و مســئله برانگیز میان ما 
و عرصه بین الملل، مســئله تروریســم است که 
متأسفانه با وجود این که خود ما قربانی تروریسم 
و خصوصاً تروریســم دولتی بودیم و هستیم و در 
عرصه بین الملل با آن مبارزه می کنیم همیشه در 
صف اتهام بودیم. مسئله سومی که ما با آن مواجه 
خواهیم بــود پرونده حقوق بشــر و در ضمن آن 

پرونده چهارم حقوق زنان است. 

  حقوق بشــر اســالمی دارای چه 
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تفسیر درستی صورت نگیرد و به نحوی با برخی 
از احــکام فقهی یا ارزش هــای اخالقی یا معارف 
الهیاتی در تعارض ظاهری باشــد کــه طبیعتاً 
باید تفسیر درســتی از این ها ارائه داد و تعارض 
را از بین برد. کاماًل قبول دارم که متأسفانه امروز 
از این اعالمیه و بحث حقوق بشــر سوء استفاده 
می شود؛ استانداردهای دوگانه در رفتار دولت های 
قدرتمند و ابرقدرت نسبت به برداشت های حقوق 

بشری به چشم می خورد. 
مفهوم مورد نظرم این اســت که ما می خواهیم از 
ظرفیت انسانی الهیاتی اعالمیه حقوق بشر به نفع 
مظلومان و محرومان و طبقات درمانده و کسانی 
که مورد ظلم و ستم قرار می گیرند استفاده کنیم 
و اعالمیــه جهانی حقوق بشــر را دادگاهی علیه 
ستمگران امپریالیســتی یا امپریالیسم جهانی 

تبدیل کنیم. 
ما نباید خودمان را از این اعالمیه کنار بکشــیم 
تا ابزاری در دست آن ها باشــد. مثاًل در منطقه، 
جمهوری اسالمی ایران با وجود این که انتخابات 
فراوانی را برگزار کرده اســت و تــا حدود زیادی 
توانسته اصول انسانی و کرامت انسانی را مخصوصاً 
در بخش مشارکت سیاســی و اجتماعی تحقق 
ببخشــد ولی بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. 
در بسیاری از کشــورهای منطقه قانون اساسی 
وجود ندارد. رفراندومی وجود ندارد و حقوق مسلم 
انســان ها مثاًل حقوق زنان مخدوش شده است. 
در حقوق قضایی و کیفری این کشــورها با قواعد 
ضد انسانی مواجه هســتیم اما برای این کشورها 
پرونده ای تشکیل نمی شود و گزارشی علیه آن ها 

تهیه نمی شود.

   یکســری انتقادهایی به حقوق 
بشر اسالمی هم مطرح می شود، مثاًل 
این که چرا اسالم بین حقوق مسلمان 
و غیرمســلمان تفاوت قائل می شود؟ 
شما چه پاسخی به این پرسش یا شبهه 

دارید؟
ما باید نظریه اسالمی حقوق بشر را تدوین کنیم، 
اما متأسفانه تجربه فراوانی در این میان نداریم 
تنها تجربه او آی سی یا سازمان همکاری های 
اسالمی هســت که اعالمیه ای را به نام اعالمیه 
اسالمی حقوق بشر نوشت . جمهوری اسالمی 
ایران هم در این موضوع دخالت داشت مرحوم 
عالمــه محمدتقی جعفــری در ایــن باب هم 

دخالت در نگارش داشت و هم کتاب مفصلی را 
تحت عنوان حقوق بشر اسالمی تدوین کردند. 
مقصودم این اســت که در این اعالمیه اسالمی 
حقوق بشــر که تجربه شــده، تفاوت آشکاری 
دیده نمی شود و انسان مورد احترام اسالم است. 
در قرآن بیشــترین خطاب ها به انســان است. 
مجموعه انســان ها مخاطب پیامبر اکرم)ص( 
و قرآن هســتند و قرآن به صورت فرااسالمی، 
فرادینی، فراجغرافیایی، فرانــژادی و فرازبانی 
تعریف می کند. این طور نیســت که خودش را 
در دامنه محدود مؤمنین یا مسلمانان محدود 
کند البته به طور طبیعی کسانی که از پارسایی 
بیشــتری برخوردارند، کریم ترند. پارســایی 
می تواند در انسان به ماهو انسان و فارغ از اسالم 
و غیراسالمی باشــد اما به هر حال کسی که به 
مبانی اسالمی توجه و دقت کند برخورداریش 

از پارسایی و تقوا بیشتر خواهد بود. 
مقصود جدی و اصلی من این است که در رفتار 
کشورهای اســالمی و مســلمانان که چنین 
اعالمیه ای را تدوین کردند رفتارهایی همســو 
با اعالمیه نمی بینیم. متأسفانه خود کشورهای 
اســالمی در عمل به این اعالمیه، عقب نشینی 

کردند و هرگز به این امور اقدام نکردند. 
اگر دقیــق به مفاهیــم و مبانی اســالم توجه 
کنیم هیچ فاصلــه ای بین حقوق مســلمان و 

غیرمسلمان وجود ندارد. 
بیــداری اســالمی از علل اصلی نبــود جامعه 
عدالــت ورز و جامعه ای اســت کــه جوانان و 
مردم اش از حقوق اساســی برخوردار باشــند. 
مستبدان در کشــورهای اســالمی حکومت 
می کنند و متأسفانه مســلمان مورد توجه قرار 
نمی گیرند و به حقوق و اعالمیه اسالمی حقوق 

بشر هم توجه نمی شود.

   حقوق بشر اسالمی چه کارکردی 
دارد و چگونه می توان آن را در جهان 

معرفی کرد؟
حقوق بشر در گفتمان اسالمی یا نظریه اسالمی 
حقوق بشر امروز ضرورت است نه امر لوکس یا 
امری که بتــوان از آن کناره گیری کرد. در نظم 
بین الملل فعلــی و در روابط بین الملل توجه به 
نخست مفهوم الهیات و دیانت شکل گرفته است 
و به ویژه توجه جهانیان در عرصه بین الملل به 
موضوع اسالم و مبانی اسالم بسیار جدی است. 

علت تولید اســالم جعلی و اسالم بدلی داعش 
در برابر اســالم حقیقی همین است که رغبت 
عمومی را از سمت اسالم واقعی به سمت اسالم 

جعلی متمایل کند. 
پروژه داعش یا اسالم بدلی یا اسالم آمریکایی و 
یا اسالم انگلیسی و یا حتی اخیراً تشیع انگلیسی 
که مطرح شده است به این علت بوده که از میل 
عمومی به سمت رغبت اسالم جلوگیری شود و 
این روند کاهش پیدا کنــد. بنابراین امر حقوق 
بشر اسالمی بحث جدی، امری ضروری و امری 

غیرتشریفاتی است. 
دوم این که کارکردش این است که شما وقتی 
نظریه اسالمی را در باب حقوق بشر ارائه کنید 
که بتواند در جامعه اســالمی به برقراری صلح، 
امنیت و عدالت منجــر و به برقــراری صلح و 
امنیت و عدالت منتهی شــود آنگاه می توانیم 
دفــاع عالمانه و کامــاًل بدون پیــش داوری از 

مفاهیم اسالمی داشته باشیم. 

نارسايي واژه
 واژه حقــوق بشــر اســالمی واژه کاملــی نیســت بهتــر اســت کــه 
 از نظریــه اســالمی حقوق بشــر یا حقــوق بشــر در گفتمان اســالمی 

سخن بگوئیم.
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شروین طاهری

 با گذشــت ربع قرن از رویداد تاریخی صدر اعالمیه حقوق بشــر 
اســالمی، هنوز موانع زیادی بر سر راه عملی شــدن مفاد آن در 
کشورهای اســالمی امضا کننده آن به چشم می خورد. دکتر صباح 
زنگنه  نماینده پیشین مجلس و ســفیر و نماینده وقت ایران نزد 
سازمان همکاری)کنفرانس( اســالمی یا OIC، هم اکنون در سمت 
مشاورت بین الملل قوه قضائیه نقش پررنگی در رسانه ها در تحلیل 
اوضاع جهان و منطقــه خاورمیانه دارد و در عیــن حال به عنوان 
مؤسس مجمع احیاء فرهنگ اسالمی فعالیت دارد. به گفته استاد 
زنگنه، همبستگی کشورهای اسالمی بر سر احقاق حقوق مسلمین 
چنان اهمیت دارد که حتی ســاموئل هانتینگتــون، ارائه دهنده 
نظریه برخورد تمدن ها، یکی از معدود موارد اجماع این کشــورها 
در ابتدای دهــه 1990 را مبنای »تهدید اســالمی برای غرب« در 
نظریه خود قرار داده اســت. با این حال او کماکان معتقد به تعامل 
حقوقدانان اسالمی و غربی و حفظ اشتراکات حقوق بشر اسالمی با 
روایت بین المللی آن است.به مناسبت فرا رسیدن چهاردهم مرداد 
ماه، روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی، در گفت و گو با ایشان 
به مرور زمینه های جنبشــی پرداختیم که 25 سال پیش از جده تا 

تهران و قاهره و وین امتداد یافت.

گفت و گو با دکتر صباح زنگنه، از پیشگامان 
تدوین منشور حقوق بشر اسالمی

نظريه برخورد 
تمدن ها پاسخي به 
حقوق بشر اسالمي

محض یا مشــارکت صرف در اجــالس حقوق 
بشــر بین المللی، دیدگاه های خودشــان را از 
منظر اســالم تعریف کنند و حقوق بشر را ازآن 
دیدگاه تبیین کنند. این شــد که نشست هایی 
تشکیل شد. برخی از کشورها هم که اصاًل عضو 
کنوانسیون جهانی حقوق بشــر نبودند و حتی 
کنوانســیون های چندگانه ملل را امضا نکرده 
بودند از این طریق ســعی کردند گام به گام به 
سمت همکاری در ســطح جهان حرکت کنند 
و وثیقه یا منشور حقوق بشــر اسالمی را تبیین 

کنند و به آن استناد کنند.

  یک ابهام تاریخــی در مورد آن 
مقطع وجود دارد که حتی نمی دانیم 

رئیس هیأت ایرانی که بود؟
در اجالس قاهره هم بیشــتر حضــرت آیت اهلل 
تســخیری از طرف جمهوری اســالمی ایران 
شرکت داشتند. حتی همزمان با جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران خود آیت اهلل رئیس هیأت ایران 
بود که در ریاض در یکــی از اجالس طارق عزیز 
رئیس هیأت عراقی بود. آیت اهلل تسخیری بسیار 
صریح و شــجاعانه در آن محیطی که همه دفاع 
می کردند از عــراق، وزیر خارجه صــدام را زیر 
سؤال کشید و پرســید که یک شخص مسیحی 
چگونه می خواهد در بحث حقوق بشر اسالمی 

نماینده یک کشور مسلمان باشد؟

   ایده اولیه حقوق بشر اسالمي را 
خود ایران داده بود؟

بله، حدود ســال 1368 بود. در نشست تهران 
کمیته ای تشــکیل شــده بود که در آن کمیته 
بنده و عــده ای دیگر بودیم و بیــن چند گزینه 
باید هم خودمان انتخاب می کردیم و هم کمک 
می کردیم به بقیه کشورها. ما سه طیف داشتیم 
از کشــورهای اســالمی به لحاظ ارتباطشــان 
با حقوق بشر و اســالم. یک تعدادی از کشورها 
الئیک بودند و به مفاهیم دینــی یا تعلق خاطر 
نداشــتند یا مخالفت می کردند مثل ترکیه آن 
زمان و ســنگال.  گرچه ضد آن هــم نبود ولی 
پایبندش هم نبودند، مثل ســوریه و تا حدودی 
مصر و برخی دیگر.گروه دوم کشورهایی بودند 
که موازین حقوق بشری را برنمی تافتند و قبول 
نداشتند و با آن در ستیز بودند و هرگونه سخن 
در این بــاب را رد می کردنــد. در هیچ اجالس 
حقوق بشری حاضر به شرکت نبودند و در هیچ 
کنوانسیونی وارد نمی شــدند و از طرح همین 
عنوان حقوق بشــر جــوش می آوردنــد، مثل 
عربستان ســعودی، ســودان و چند تای دیگر. 
اما در میان 2 طیف یاد شــده که در منتهی الیه 
موافقــت و مخالفت بــا مفاهیم حقوق بشــر 
بین المللی بودند، کشــورهایی مثل جمهوری 
اسالمی ایران به حقوق بشر معتقد بوده و عمل 
می کرد و قانون اساســی اش مــوارد زیادی از 
احترام، حفاظت و دفاع از حقوق بشــر را شامل 

می شد.

  سازمان کنفرانس اسالمی چگونه 
از حالت انفعالی به ابتکار عمل رسید؟ 
به تدریج در نتیجه مذاکرات ایران با کشــورهای 
اسالمی آن ها راضی شدند تا سخنی برای گفتن 
داشته باشــیم و فقط از موضع رد یا تأیید حقوق 
بشر غربی برخورد نکنیم. خب مباحث جدیدی 
هم آن زمان مطرح شــده بود مثل مفهوم حقوق 
بشر جوامع، مفهوم حقوق توسعه جوامع، بدین 
معنی عالوه بر حقوق فرد باید به حقوق و فرهنگ 
جامعه و حقوق توسعه اجتماعی فراگیر هم باید 
توجه کرد و احترام گذاشت. بنابر این کشورهایی 
که به شدت فاصله داشــتند از هر گونه توجه به  
حقوق بشــرـ  مثل عربســتانـ  کم کم مایل به 
مشارکت شدند. همچنین مصری ها به دلیل این 

حقوق جوامع
 مفهوم حقوق بشــر جوامع و مفهوم حقوق توسعه جوامع بدین معنی 
اســت که عالوه بر حقوق فرد باید به حقوق و فرهنگ جامعه و حقوق 

توسعه اجتماعی فراگیر هم  احترام گذاشت.

  به عنــوان یکی از پیشــگامان 
تدوین حقوق بشر اسالمی و همچنین 
ســفیر ســابق ایران در سازمان 
همکاری اســالمی، لطفاً شرح دهید 
که چه پیشینه ای به صدور اعالمیه 
حقوق بشر اســالمی در سال 1۳69 

منجر شد؟ 
دولت هــای اســالمی در اواخر دهــه 1980 
میالدی تصمیم گرفتنــد که به جــای انتقاد 
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که دانشگاه االزهر زمینه مساعدی داشت و آماده 
همکاری بود باعث شد که بین ایران و مصر یک 
حرکت مشترکی انجام شــود و با حضور برخی 
از حقوق دان های متدین مصر به تدوین منشور 

بپردازیم.

  در جریان تدوین حقوق بشــر 
اســالمی دقیقًا چه بحث هایی بین 
حقوق دان های ایران و کشــورهای 

دیگر چه مباحثی مطرح بود؟
عمده حقوق دان هــای اســالمی می گفتند ما 
عضو کنوانسیون ها نیستیم و نمی خواهیم وارد 
مقوله ای بشــویم که بعد مجبور شویم مرحله به 
مرحله جوابگوی کشــورهای غربی باشیم. خب 
در عربســتان به عنوان مثال نه انتخاباتی بود و 
نه حق بیــان وجود داشــت و هنــوز هم وجود 
ندارد. یعنی حقوق ســاده و اولیه بشــر حقیقتاً 
رعایت نمی شد و این ها حاضر نبودند که بپذیرند 
انســان ها کرامتی دارند. اما قرآن آن همه تأکید 
دارد بر ایــن مفاهیم و نمی شــود از این مفاهیم 
صرف نظر کرد. دولت هایی نظیر سعودی نگران 
بودند که اگر الف حقوق بشــر را بپذیرند مجبور 
شــوند تا یای آخر آن بروند و ناچار از عضویت در 

محافل بین المللی شوند.

  گویا کشــورهای مخالف تنها در 
صورتــی حاضر به امضای منشــور 
حقوق بشــر اسالمی شــده بودند 
که قید ضمانــت اجرایــی و تعهد 
دولت های امضا کننده به مفاد منشور 

را بردارید؟
همین طور اســت. اوالً مفهوم حمایت از حقوق 
بشر را به خصوص عربســتانی ها نمی پذیرفتند 
و ترویج را ترجیح می دادنــد. باالخره هیچ جای 
سنجشی وجود نداشــت که ببینیم مفاد حقوق 
بشر اسالمی را در کشور خودشان ترویج کرده اند 
یا خیر؟ اما حمایت و حفاظت از حقوق بشر قابل 
سنجش است و معیار دارد که اگر فعالی به زندان 
افتاد، اگر روزنامه ای بسته شــد یا سخندانی از 
سخن گفتن منع شد امتیاز منفی دارد. به همین 
دلیل آن هــا قید ترویــج )Promotion( را در 
 )Protection( منشــور پذیرفتند ولی حفاظت
را رد کردند. همین موضــوع زمینه عدم اجرای 
منشور را فراهم می کرد. چون وقتی هدف فقط 

ترویج باشــد ابزاری برای ضمانــت اجرایی نیاز 
نخواهد بود. اما متأســفانه چون کمتر به کشور 
میزبان )عربســتان( و خــود ســازمان اعتماد 
هست این است که این سازمان بیشتر به کشتار 

یمنی ها مشغول است تا دفاع از حقوق بشر.

  امروز حقوق بشر دستاویز بزرگی 
شده برای قدرت های غربی تا در امور 
دیگر کشورها دخالت کنند در حالی 
که در اعالمیه جهانی حقوق بشر هم 

ضمانت اجرایی وجود ندارد؟
به هر حال مزیتش همین بود که کشــورهای 
اســالمی دیگر بدین واســطه مجبور شــدند 
مباحــث حقوق بشــری را مطــرح کنند و در 
کنفرانس هــا شــرکت کنند. کنوانســیون ها 
درســت اســت که مکانیزم اجرایــی والزامی 
ندارند اما حضور در محافل مســتلزم اوالً، ارائه 
گزارش ســاالنه است و کشــورهایی که عضو 
نیستند گزارشــی ارائه نمی کنند. گزارش هم 
که نباشد کسی ســؤال نمی کند. ثانیاً اگر امور 
جلوتر برود و مورد مناقشــه قرار بگیرد تحکم 
گزارشــگر ویژه هم که برای خیلی از کشورها 
تعیین می شــود پیش می آید. ثالثاً خود بدنه 
تشــکیالت کمیســیون عالی حقوق بشر اگر 
کشــوری گزارش ناقصی بدهد، موظف است 
که ســاالنه گزارش هــای نقض حقوق بشــر 
در آن کشــور را ارائه کند که بارهــا دیده ایم 
علیه اسرائیل، آمریکا و کشــورهای بزرگ هم 
گزارش های نقض داده می شــود اگرچه سعی 
می شــود مراعات اســتانداردهای کشورهای 
غربی به عمــل بیاید تا با حیله هــای گوناگون 
حقوق بشــر را نقض کنند. البته مفهوم نقض 
حقوق بشــر خودش به بحث وسیعی نیاز دارد 
که دولت های ســلطه گر اگر هم حقوق بشر و 
حقوق بیان را ظاهراً در کشورهایشــان رعایت 
می کنندـ  کــه نمی کننــدـ  در عوض حقوق 
بشــر ســایر کشــورها و ملت ها را به رسمیت 
نمی شناسند. به همین دلیل شاهد دخالت ها، 
کودتاهــا و حضــور نظامــی و کشــتارها در 
کشــورهای مختلف از طرق گوناگون هستیم، 
از استفاده از ســالح های کشتار جمعی گرفته 
تا وسائل جاسوسی از کشــورها. چقدر کشتار 
توســط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در 
عراق و اففانســتان و دیگر کشورهای آسیایی 

و آفریقایــی انجام شــده که خــط ممتدی از 
نقض حقوق بشر توســط قدرت های سلطه گر 
غربی در این کشورها به چشم می خورد. بنابر 
این تبیین مفهوم حقوق بشــر نیاز دارد به یک 
سازوکار و ضمانت قوی تری که از همان حقوق 
بشــر بین المللی هم در کشــورهای گوناگون 

حفاظت بکند تا غربی ها نقضش نکنند.

  ربع قرن از صدور اعالمیه حقوق 
بشر اسالمی می گذرد.آیا دستاوردی 
در کشورهای اسالمی داشته که شما 

شاهدش بوده باشید؟
تنهــا موردی کــه توانســتیم نســبتاً در آن با 
کشــورهای اســالمی هماهنگ و موفق عمل 
کنیم، بحران بوســنی هرزگوین بــود. آن زمان 
در وین، اجــالس جهانی بازنگری حقوق بشــر 
تشکیل شده بود و آن جا تقریباً اغلب کشورهای 
اســالمی حتی آن هایی کــه الئیــک بودند یا 
برعکــس با طرح مفهــوم حقوق بشــر مخالف 
بودند، کنار هم ایستادند و مشترکاً یک قطعنامه 
مســتقلی در این زمینه  امضا و صادر کردند. تا 
آن جا که ساموئل هانتینگتون در کتاب معروف 
خودشـ  برخورد تمدن هاـ  به این واقعه اشــاره 
کرد و آن را یک تحول فرهنگی بزرگی تلقی کرد 
 کــه از آن به عنوان درگیری یــا جنگ تمدن ها 

نام برد.

  شــما به عنوان یکی از پیشروان 
حقوق بشر اســالمی، انتظار دارید 
نام گذاری  عنــوان  بدین  که  روزی 
شــده)14 مرداد( چه بازتابی داشته 

باشد؟
اوالً که این مباحث و مفاهیم در جامعه مطرح 
شــود. علی ای حــال حفظ کرامت انســان ها 
یک وظیفه اســالمی و انسانی اســت که باید 
به آن عمل کرد. ثانیاً با تشــکیل کارگاه های 
ویژه ای به بســط این مفاهیم کمک شود. ثالثاً 
حقوق دان های اســالمی بــا حقوق دان های 
غربی و دیگــر بخش های جهــان تعامل و به 
قرائت های یکدیگر توجه کنند و برای تکمیل 
و توســعه این مفاهیم در سطح جهانی تالش 
شــود. همچنین باید نســبت به بــاال بردن 
استانداردهای مشترک حقوق بشر اسالمی و 

حقوق بشر جهانی اقدام کرد. 

آيت اهلل تسخيری
همزمان با جنگ تحمیلی، آیــت اهلل تســخیری در ریاض، که همــه از عراق دفاع 
می کردند، وزیر خارجه صدام را زیر سؤال کشید و پرسید که یک شخص مسیحی 

چگونه می خواهد در بحث حقوق بشر اسالمی نماینده یک کشور مسلمان باشد؟

در وین اغلب 
کشورهای 

اسالمی مشترکاً 
یک قطعنامه  
به نفع بوسني 
صادر کردند تا 

آن جا که ساموئل 
هانتینگتون در 
کتاب معروف 

خودش آن را یک 
تحول فرهنگی 

بزرگی تلقی کرد 
که از آن به عنوان 
درگیری یا جنگ 

تمدن ها نام برد.
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روشــنگری های امام جعفــر صــادق)ع( در دوران حیات 
خود باعث شــد که شــیعه از بین تمامی امامان معصوم و 
 جان فشــانی های آن ها، به مذهب جعفری شــناخته شود. 
امام صادق)ع( طوالنی تریــن دوره امامت بر شــیعیان را 
بین ســایر حضرات معصومین)ع( داشــتند و در زمانی که 
راهزنی های اعتقــادی فرق و نحله هــای مختلف کالمی و 
دسیسه های سیاسی مخالفان، راه راستین پیامبر اسالم)ص( 
 را تهدید می کرد، شــیعه از این دوران پرخطــر با هدایت 

امام جعفر صادق)ع( به سالمت عبور کند. 

احیای تشیع

انـديشه
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وم
ش س

خـ
ب

امام صادق )ع( پديد 
آورنده سبکی از 
زندگی دينی است

تبیین کننده مرزهای 
اعتقادی شیعه

 تعلیم و تربیت
 از منظر امام صادق)ع(

 سبک زندگی علمی از 
منظر امام صادق)ع(

در اين پرونده بخوانید
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تهذيب شیعه
قیام علمی امام برای تهذیب شــیعه و حرکت در جهت نفی غلو و دور کردن 
شیعیان از جریان غلو از مهم ترین اقدام هاي امام صادق)ع( برای حفظ فرهنگ 

اصل اسالم )و سبک زندگی دینی شیعیان( است.

  عوامل موفقیت امام
قبل از بيــان پروژه های فرهنگي امــام صادق)ع( 
و نــوع فعاليت هــاي ایشــان در احيــاء، حفظ و 
گسترش سبک زندگی شــيعی بهتر است اول به 
دالئــل موفقيت آن حضرت اشــاره كنيم تا فضای 
اجتماعــی، علمی و فرهنگــی آن زمان ملموس تر 

شود. عوامل موفقيت آن حضرت عبارتند از: 
1 عصر امــام باقــر)ع( و امام صــادق)ع( عصر 
گســترش علوم اهل بيت در زمينه هــاي مختلف 
بود. این مسئله درباره امام صادق)ع( بيشتر صدق 
مي كند و این به دليل مصادف شــدن بخشــي از 
دوران امامت آن حضرت، با فضاي باز سياســي بود 
كه در نتيجه خأل سياسي ناشي از انقراض حاكميت 
نيرومنــد امویان از یــک طــرف و روي كار آمدن 

بني عباس از طرف دیگر به وجود آمده بود. 
2  دليل دوم این بود كه امام محمد باقر)ع( این 
نهضت فرهنگي را آغاز و زمينه را براي فعاليت هاي 

امام صادق)ع( مهيا كرده بود.
3  به نظر مي رسد فشــارهایي كه خلفاي قبلي 
روي مســلمانان وارد كــرده بودنــد و مانع رابطه 
آزادشــان با ائمه شــده بودند و نيز ممانعتشان از 
نوشتن احادیث باعث شــده بود كه مردم از آزادي 
ایجاد شده اســتقبال كنند و براي استفاده از علوم 
الهي ائمه به سوي ایشان شــتافته و از محضرشان 
 بهــره ببرند بــه همين دليــل در جلســه درس 
امــام جعفــر صــادق)ع( هــزاران تــن حضور 
 داشتند؛ بسياري از شــبهات مطرح و توسط امام 

پاسخ داده می شد.
4  ازطرفي هم اهل تسنن به تكاپو افتاده بودند 
و باید موضع امام در این زمينه مشــخص مي شــد 
تا صحت و ســقم راهشان معين شــود. لذا این نيز 
دليلي بر كثرت فعاليت هاي امام صادق)ع( شد كه 

به موفقيت ایشان در این زمينه انجاميد. 
5 از آنجا كه آن حضــرت مدینــه را به عنوان 
مركز فعاليت علمــیـ  فرهنگی خود انتخاب كرده 
بودند این مسئله دستيابي مردم را به ایشان آسان 
مي ساخت چرا كه هر ســاله گروه هاي بسياري از 
مســلمانان براي اداي مناسک حج و رفع مشكالت 

و مســائل علمي و نظري خود بــه حرمين )مكه و 
مدینه( رهسپار مي شدند و در آن جا بود كه آنان با 
امام صادق)ع( و مدرسه بزرگ آن حضرت برخورد 
مي كردند و هر آنچه را كه مي خواســتند در نزد آن 

حضرت مي یافتند. 

 برنامه های امام برای باال بردن ســطح 
علمیـ  فرهنگی

امام صادق)ع( با دقت نظر در شــرایط جامعه و یک 
برنامه ریزی هدفمند، فعاليت های خود را برای باال 
بردن ســطح علمیـ  فرهنگی و با دیــدگاه احياء، 
گسترش و حفظ ســبک زندگی دینی مسلمانان 
و باألخص شــيعيان آغــاز كردنــد و برنامه های 
خود را در قالب 6 پروژه عظيم به انجام رســاندند 
كه عبارتنــد از: رویارویي بــا فرهنگ هاي بيگانه و 
نهضت ترجمه، مناظره، راهی براي حفظ ســبک 
زندگی دینی شــيعيان، رویارویی بامبانی نادرست 
مكتب حنفی، مبارزه با غاليان برای حفظ ســبک 
زندگی دینی شــيعيان، تربيت افسران جنگ نرم، 
شــكل گيری فقه جعفری و ســبک جدید زندگی 
دینی شــيعيان، رویارویي با فرهنگ هاي بيگانه و 

نهضت ترجمه. 

 روش مبارزه با تهاجم فرهنگي بیگانگان 
از آن جا كه هدف امام صــادق)ع( به وجود آوردن 
یک فرهنگ جامع شــيعي و سبک صحيح زندگی 
دینی بود در این راه هرچه در توان داشــتند به كار 
بســتند و از را  ه هــای مختلفی به مبــارزه با موانع 
پرداختند. یكي از موانع، تهاجم فرهنگي بيگانگان 
بود كه امام با درایت خویش و به روش گفت و گو كه 
در قالب مناظره بود، بــا آن برخورد كردند. یكي از 
طرح هاي فرهنگي امام صادق)ع( رویارویي درست 
با فرهنگ هاي بيگانه بود. فتوحات اسالمي موجب 
شد تا برخوردهاي نيرومندي ميان مسلمانان و تازه 
مســلمانان پدید آید. از آ ن جا كه بيشتر مسلمانان 
درك و بينش شایسته و اســتوار از اسالم نداشتند 
گاهي این برخوردها به نتایــج منفي مي انجاميد و 

مسلمانان را به دو گروه تقسيم مي كرد. 

مهناز   اکبری

با توجه به جو سیاسي و اجتماعي ویژه ای که حاکم شده 
بود، امام صادق)ع( فعالیت آشــكار خود را آغاز کرد. 
ضعف بني امیه و انتقال قدرت بــه بني عباس، امام را از 
خشم و حمله فرمانروایان و مراقبت شدید آن ها در امان 
نگه داشت. این عوامل به امام یاري رساند تا کار خود را 
با روش علني و ظاهري انجام دهد. آن حضرت فعالیت 
و کوشش خود را به مساعي عملي سخت کوشانه آغاز 
و حوزه فكري و ثمربخش خویــش را که بزرگان فقه و 
متفكران عظیم از آن بیرون آمدنــد، در صفوف امت، 
افتتاح کرد و پس از او شاگردان مكتب ایشان به عنوان 

ثروتي فرهنگي براي امت بر جاي ماندند. 

 امام صادق )ع( پدید آورنده فرهنگ
 جامع و سبكی از زندگی دینی است

6 پروژه عظیم
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نهضت علمی
وقتی امام صادق)ع( نهضت علمی خود را گسترش داد هزاران پژوهنده دانش 
با اشــتیاق فراوان از راه هاي دور و نزدیک به مدینه آمدند. حتي بســیاري از 
متفكران غیر اسالمي نیز براي مناظره و بحث علمي خدمت امام مي رسیدند.

گروه اول محافظه كاران و قشری گرایاني بودند كه 
تنها جنبــه ظاهري دین را گرفتــه و از فهم جوهر 
و حقيقت آن بــاز مانده بودند. این هــا عقل و خرد 
خود را همراه با آن معيارها گــم كرده بودند. گروه 
دوم تندروهایي بودند كه شــدیداً از وضع موجود 
در جامعه تأثير پذیرفتــه بودند. آن ها معيارها را به 
كناري افكنده و تنها به آنچه عقل هاي كوته شــان 
برحســب اختالف گرایش ها و دگرگوني شرایط به 
آنان دیكتــه مي كرد اكتفا كرده بودنــد. اعراب در 
آن روزگار با اندیشه هاي یوناني هيچ گونه آشنایي 
نداشتند و تنها شــمار اندكي از مسلمانان كه تمام 
ابعاد فلســفه نظري امام را درك كــرده بودند و به 
وجود تفاوت ميان آن ها و دیگر تئوري ها پي بردند، 
مي توانســتند با اقامه دليل و برهــان اصول فكري 
اســالم را اثبات كنند و اصــول و تئوري هاي دیگر 
مكاتب را درهم بكوبند. این عده اندك، با كســاني 
برخورد مي كردند كه معلومات آن ها بر مجموعه اي 
از احادیثي كه از ابوهریره و امثال او روایت شــده 
بود؛ محدود بود و اصاًل بــه تناقضات فراواني كه در 
آن ها به چشم مي خورد توجه نشــان نمي دادند و 
خود را بر حق گمان مي كردنــد. از این رو هر كدام 
حزبي راه مي انداخــت و مــردم را پنهاني دعوت 
مي كرد. در این شــرایط نياز به معلمي نمونه چون 
امام صادق)ع( كاماًل احســاس مي شد تا خط مشي 
مســلمانان را تعدیل كند و راه درســت را به آن ها 
نشان دهد. امام برخود الزم مي دید كه در برابر این 
گروه ها به ســتيز برخيزد و اوهام باطــل آن ها را از 

هم بشكافد.

 طرحی برای رویارویی با فرهنگ بیگانه
آن حضرت براي رســيدن به این هدف ســه طرح 
خردمندانــه ترســيم كردنــد تا ســبک زندگی 
مســلمانان و به ویــژه شــيعيان در رویارویــی با 

فرهنگ های بيگانه آسيب نبيند كه عبارتند از: 
1 او قســمتي از مدرســه اش را بــه كســاني 
اختصاص داد كه از فلســفه )به ویژه فلسفه یونان( 
آگاهي داشتند و به خوبي از نظر اسالم درباره آن ها 
و دالئلي كه آن فلسفه ها را نقص مي كرد آگاه بودند 

كســاني همچون هشــام بن حكم متكلم پرآوازه و 
عمران بن ایمن دیگر مشاهير علم و حكمت و كالم 

كه به معيارهاي نظري اسالم نيز آگاه بودند.
2 آن حضرت به نوشتن رســاله هایي همچون 

»توحيد مفصل« و »اهليجه« و ... اقدام كرد. 
3 رویارویي شــخصي با ســران اندیشــه های 
الحادی. طــرح ســوم، مؤثرترین طــرح بود پس 
حضرت با افرادي مثل ابن ابي العوجاء وابن طالوت 

و ابن اعمي و ابن مقفع و ... روبه رو شد. 

 مناظره، راهی براي حفظ سبک زندگی 
دینی مسلمانان 

وقتی امام صادق)ع( نهضت علمی خود را گسترش 
داد هــزاران پژوهنده دانــش با اشــتياق فراوان 
از راه هــاي دور و نزدیک به مدینــه آمدند. حتي 
بسياري از متفكران غير اســالمي نيز براي مناظره 
و بحث علمي خدمت امام مي رســيدند و حضرت 
با آنان مناظره می كردند. در ایــن زمان علم كالم 
رونق فراواني داشت لذا امام از این راه نيز به ترویج 
فرهنگ اسالمي و شــيعي پرداختند و هرجا الزم 
بود و شــرایط فراهم مي شــد مناظره می كردند. 
تعدادی از مناظره های امام صادق)ع( بين ایشــان 
و زنادقه روي داد و تعدادي نيز مناظره هایی اســت 
كه به درخواست منصور عباسي بين امام و كفار یا 

بزرگان اهل سنت رد و بدل می شد. 

 مبارزه بــا غالیان برای حفظ ســبک 
زندگی دینی شیعیان

غلو به معنای افراط، ارتفاع، باالرفتن و تجاوز از حد 
و حدود هر چيزی اســت. كلمه غلو و مشتقات آن 
دوباردر قرآن به معنی غلو در دین آمده اســت: »یا 
اهَل الَکتاِب ال تِغلوا فی دینکم و ال تََقولوا علی اهللِ اال 
ا المسیُح عیسَی ابُن مریم رسوُل اهلِلِ و کلَمتُه  الّحق اِنمَّ
القیها الی مریَم و روٌح منه فآِمنُوا با اهللِ و رســولِِه و ال 
تقولوا ثلثٌة انتهوا خیراً لکم إنّما اهلل الٌه واحٌد سبحانَه 
ان لِکوَن لَه َولٌد... « این آیه درباره مســيحيان است 
كه پيامبر خود حضرت عيســی)ع( را از حد فراتر 
برده، او را پســر خدا دانســتند و قائل به خدایان 

سه گانه یعنی پدر و پسر و روح القدس شدند. 
»قتُل یا اَهل الِکتاَب ال تَغلو فــی دیِنَُکم غیَر الَحّق و 
التتَّبعوا اَهواَء قوٍم َضّلواِ من قَبُل و اََضّلوا کثیراً و َضّلوا 

بیل« عن ِسوآء السَّ
غلو اســاس دین را مــورد تهدید قــرار داده بود و 
برای شــيعيان خطرناك بود زیرا نــه تنها از درون 
سبب ایجاد آشــفتگی در عقاید شــيعه می شد و 
آن را منزوی می كرد بلكه شــيعه را در نظر دیگران 
انســان هایی بی قيد و بند نسبت به دین نشان داده 
و بدبينی همگان را نســبت به شــيعيان به وجود 
می آورد. زیرا غاليان می كوشيدند تا با رخنه درون 
شيعه آن را از داخل متالشی كرده و چهره خارجی 

آن را خراب كنند. 

 اقدامات امام صادق )ع ( در برابر غالیان
امام صادق)ع( و پس از ایشــان سایر ائمه به شدت 
در برابر غاليان ایســتادگی كردند. قيام علمی امام 
برای تهذیب شــيعه و حركت در جهت نفی غلو و 
دور كــردن شــيعيان از جریان غلــو از مهم ترین 
اقدامات امام صادق)ع( بــرای حفظ فرهنگ اصل 
اسالم )و ســبک زندگی دینی شيعيان( است و نيز 
ازجمله اقدامات امام، دور كردن شــيعيان اصيل از 
غاليان منحرف بود. زیرا وجــود ارتباط ميان آن ها 
و جاذبه های احتمالی موجود در غالت می توانست 
كسانی از شيعيان را به ســوی غلو بكشاند، به ویژه 
كه غاليان به دروغ خود را مرتبط به امامان معرفی 
كرده و در برابــر تكذیب امامان اظهــار می كردند 
كه این تكذیب صرفاً از روی تقيه اســت و این امر 
در فریب شــيعيان ســاده دل مؤثر بود. به همين 
دليل امام به یارانشــان فرمود: »با غالت نشســت 
و برخاســت نكرده و هم غذا نشــوید و همراهشان 

چيزی ننوشيد و با آن ها مصافحه نكنيد.« 
امام صادق)ع( وظيفه مهم حفظ و صيانت شــيعه 
از انحــراف را در رأس برنامه خود قــرار داد و آن را 
از تأثير پذیری در برابر انحرافات موجود عصر خود، 
كه خلوص فكــری و عقيدتی و اســتقالل مكتبی 
 شــيعه را به طور مداوم مورد تهدید قــرار می داد 

بازداشت. 
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گفت وگو
چرا فعالیت فرهنگي؟

 امام صادق )ع(  در شــرایط ویژه آن زمان فعالیت هــای فرهنگی را در پیش 
می گیرند که ادامه دهنده کار پدر بزرگوارشان بود و کار فرهنگی امام باقر)ع( 

را به کمال رساند.

سیدحسین  امامی

روشنگری های امام جعفر صادق)ع( در دوران حیات خود باعث شد 
که شیعه از بین تمام امامان معصوم و جان فشانی های آن ها، به مذهب 
جعفری شناخته شــود. امام صادق)ع( طوالنی ترین دوره امامت بر 
شیعیان را بین ســایر حضرات معصومین)ع( داشتند و در زمانی که 
راهزنی های اعتقادی فرق و نحله های مختلف کالمی و دسیسه های 
سیاسی مخالفان، راه راســتین پیامبر اسالم)ص( را تهدید می کرد، 
شیعه از این دوران پرخطر با هدایت امام جعفر صادق)ع( به سالمت 
عبور کند. درباره اقتضائات آن دوران و شــیوه ای که امام صادق)ع( 
برای گسترش اسالم راستین اتخاد فرمودند، با دکتر مجید معارف، 
استاد دانشگاه تهران به گفت وگو نشسته ایم. وی عالوه بر مقاالت و 
پژوهش های مختلف در خصوص علوم قرآن و معارف اسالمی، صاحب 
مقاالت و تألیفاتی مانند کتب »پژوهشــی در تاریخ حدیث شیعه«، 
»در آمدی بر تاریخ قرآن«، »پرسش و پاسخ هایی در شناخت تاریخ 

علوم قرآن«، »مباحثی در تاریخ و علوم قرآن« است.  

دوران امامت امام جعفر صادق)ع( در گفت وگو با مجید معارف

تبیین کننده مرزهای اعتقادی شیعه
   دوره امامت امــام صادق)ع( 
هم زمان با فراز و نشیب های زیادی 
از لحــاظ تاریخــی در خالفت بر 
همچنین  و  اسالمی  سرزمین های 
مباحث کالمی همراه بوده اســت. 
لطفًا این نقاط مهم را که آغاز مسیر 
اســالم  جهان  فرهنگی  تحوالت 

است تشریح کنید!
حضرت امــام جعفر صــادق)ع( پيشــوای 
جهان شــيعه هســتند. این امام همام نقش 
انكارناپذیــری در احيــای معارف اســالمی 
داشــتند و در واقع معرف اســالم راســتين 
به جامعه بودنــد و در این جهت نــه تنها بر 
شيعيان بلكه بر همه مسلمانان حق عظيمی 
دارند. ایــن بزرگوار در 17 ربيع االول ســال 
83 هجری قمری متولد شــدند و فرزند امام 
محمد باقر)ع( هســتند كه پس از شــهادت 

امام محمــد باقر)ع( در ســال 114 هجری، 
عهده دار امامت شــيعيان شــدند و تا سال 
148 به مدت 34 سال، یكی از طوالنی ترین 

دوره های امامت شيعيان را عهده دار بودند.
دوران امام صادق)ع( دوره خاصی است زیرا 
این زمان بــا دوره انتقال قــدرت از بنی اميه 
بــه بنی عباس مصادف  شــد كه یــک اتفاق 
مهم سياسی بود. سلســله ای برچيده شد و 
سلســله جدید به جای آن بر سركار آمد. در 
زمان امام صادق)ع(، جنگ ها و درگيری های 
شدیدی بين بنی  اميه و جبهه تازه ظهوریافته 
بنی عبــاس روی داد كــه ســرانجام در این 
نبردهــا بنی  عباس به پيروزی رســيد. آنچه 
كه در این قسمت نباید از آن غافل شویم این 
است كه جبهه ای كه با بنی اميه در حال نبرد 
بود، متشكل از اتحادی از بنی عباس و علویان 

ناراضی از حكومت بنی اميه بود. 
بنی عباس ســعی كردند كه كليــه نيروهای 
مخالــف بــا بنی  اميه را بســيج كننــد و در 
ایــن راه از عدم رضایت و خشــم شــيعيان 
عليه بنی  اميه اســتفاده كردنــد و با بزرگان 
اهل بيت)ع( از تبــار امام حســن)ع( كه در 
آن روزگار به بنی  الحســن)ع( مشهور بودند، 
نامه نگاری كردنــد. بنی  عباس از طرفی دیگر 
با امام صادق)ع( نامه نگاری كردند و ایشــان 
را دعوت كردند كه بــا نهضت آن ها همكاری 

كنند.

   امام صادق)ع( چه پاسخی به 
این درخواست ها دادند؟

آنچــه كــه در موضع گيری هــای حكيمانه 
ایشان قابل ذكر اســت این است كه ایشان به 
نامه ســردمداران این نهضت یعنی ابوسلمه 
حالل، شخصيت معتبر سياســی و ابومسلم 
خراسانی، شخصيت معتبر نظامی این نهضت 
پاســخ منفی دادند. امام صادق)ع( آن موقع 
می دانستند كه بنی  عباس درصورت پيروزی 
تبدیل به یک بنی  اميه جدید از نظر خشونت 
و قدرت طلبی و ظلم می شــود. در آن زمان 
شــعار نهضت بنی عباس این بــود كه فعاًل با 
بنی اميــه می جنگيم و بعــد از پيروزی، یک 
شــخصيت عادل و مرضی آل محمد)ص( را 
به خالفت انتخاب می كنيم. در حالي كه بعد 
از پيروزی برخالف شــعار خود عمل كردند 

دبیر گروه اندیشه
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احیای معارف اسالمی
این امام همام نقش انكارناپذیری در احیای معارف اسالمی داشتند و در واقع 
معرف اسالم راستین به جامعه بودند و در این جهت نه تنها بر شیعیان بلكه بر 

همه مسلمانان حق عظیمی دارند. 

و با ابوالعباس ســفاح بيعت كردنــد و بعد از 
او خالفت به برادر ابوجعفــر، منصور دوانقی 

رسيد. 

   یكــی از ویژگی هــای دوران 
امامت امام صادق)ع( وجود نحله ها 
و جریانات فكری و مذهبی است که 
امام صادق)ع( نیز مدرسه و مكتب 
جعفری را بنا نهادند. در این مورد 

بیشتر توضیح می دهید؟
بلــه! همان طور كــه گفتيد اگر ما شــرایط 
عصر امــام جعفر صــادق)ع( را از نظر وجود 
جریان هــای مختلــف فكــری و فرهنگی 
بســنجيم، عصر ایجــاد جریان های مختلف 
فكری و مذهبی اســت. این جریان ها به ویژه 
در اهل سنت با جریان فكری مالک ابن انس 
پررنگ تر شد كه بعدها رئيس مذهب مالكی 
شــد. ابوحنيفه، رئيس مذهب حنفی نيز در 
این دوره بوده اســت. همچنين جریان های 
كالمی مانند خــوارج، مرجئــه، معتزله و ... 
هر كدام تفســيری را از اســالم بــه نمایش 
گذاشتند كه اكثر این تفسيرها و برداشت ها 
با سنت اصيل اسالمی مغایرت داشت. در این 
شــرایط امام جعفر صادق)ع( ضامن بهترین 
و صحيح ترین قرائتی تفسير از اسالم بودند. 
هميــن مســئله فعاليت هــای فرهنگی در 
كارنامه امام صــادق)ع( را بر هرگونه فعاليت 
مســتقيم سياســی مقــدم و دارای اولویت 

می كند. 

   چرا امام صــادق)ع( فعالیت 
سیاســی و نظامــی نكردند و به 

اصطالح قیام ها را حمایت نكردند؟
اگر قرار بود امام صادق)ع( كار سياسی انجام 
دهنــد باید خود ایشــان پرچمــدار نهضت 
بودند نه این كــه در ركاب بنی عباس مبارزه 
كننــد. امام، حجــت الهی و معصوم اســت 
و بر حجت الهی جایز نيســت كــه در ركاب 
شخص دیگر قيام كند. حتی اگر خود ایشان 
هم می خواســتند پرچم مبارزه سياســی را 
برافرازند، شيعيان واقعی اندكی حامی ایشان 
بودند. البته شيعيان ظاهری و شناسنامه ای 
در آن روزگار زیاد بودند اما ایشان به اصحابی 
باوفا و عاشق، شــهادت طلب و مطيع مطلق 

احتيــاج داشــتند. در این شــرایط امام)ع( 
فعاليت های فرهنگــی را در پيش می گيرند 
كه ادامه دهنده كار پدر بزرگوارشان بود و كار 

فرهنگی امام باقر)ع( را به كمال رساند.

   روش امــام در فعالیت هــای 
فرهنگی چه بود، یعنی در واقع راز 
آن  فرهنگی  فعالیت های  موفقیت 

حضرت چه بود؟
امام صــادق)ع( در فعاليت هــای فرهنگی، 
دوگونه كار انجام دادنــد: اول ارتباط با عامه 
مردم و مطلــق جامعه اســالمی و مخصوصاً 
بزرگان اهل ســنت ماننــد ابوحنيفه، مالک 
ابن انس و ... بــود كه ســؤاالت فكری خود 
را از ایشــان می پرســيدند و دوم، ارتبــاط 
خاص ایشان با شــيعيان بود كه برای آینده 
كادرسازی می كردند و مانند زراره، ابوبصير، 
محمد بن مســلم در این مكتب تربيت شدند 
كــه بعدها هر یــک از آن ها در یــک منطقه 
مرجع شــدند. امام صادق)ع( درون شــيعه 
با برداشــت ها و قرائت هــای انحرافی از تفكر 
شيعی مبارزه می كردند كه مهم ترین مبارزه 
ایشــان در این جبهه را مبــارزه با جميعتی 
به نام غــالت و غاليان باید دانســت كه آن ها 
یک نحله انحرافی بودند كــه از طریق غلو در 
مقام اهل بيت)ع( صفاتی را مانند ربوبيت كه 
مخصوص خداوند بود به اهل بيت)ع( نسبت 
می دادند و امام ایشــان را طرد كرد تا مكتب 
اهل بيت)ع(، كه بعد از دوره امام ســجاد)ع( 
دوباره پا بــه عرصــه جامعه گذاشــته بود، 
توسط تفكر غالت تفسير به رأی نشود. خود 
اندیشــه های غلوآميز می توانست بهانه ای را 
به دست حاكمان عباســی دهد تا یک مبارزه 
بی امان را عليه مكتــب اهل بيت)ع( در پيش 

بگيرند. 

   چــرا در میان شــیعیان و در 
امام صادق)ع( بر سر امامت  دوره 
و جانشینی اختالف نظر ایجاد شد؟

بحــث اختــالف در جانشــينی مختص به 
این دوران نيســت بلكه حتــی در دوره امام 
سجاد)ع( نيز فرقه زیدیه ایجاد شد و عده ای 
تابع فرزند امام ســجاد)ع( با نام زید شــدند. 
انشــعابات مذهبی در دوره امام صادق)ع( بر 

سر امامت، ریشه در ظهور غالت و منحرفان 
مذهبــی دارد. این غــالت بودند كــه برای 
اســماعيل، ادعای امامت كردند وگرنه خود 
اســماعيل ادعایی نداشته اســت. اسماعيل 
در حيات پــدرش از دنيا رفت و توســط امام 
صادق)ع( تشييع جنازه شد اما بعد از شهادت 
امام صادق)ع( غــالت از باب انحراف در افكار 
شيعه گفتند كه اســماعيل نمرده است و بار 
دیگر ظهور پيــدا می كند و توانســتند عده 

 كمی را هم تحت تأثير قرار دهند. 
فرقــه ای دیگر با نــام فتحيه، یعنــی قائالن 
به امامت عبداهلل ، پســر امام صــادق)ع( در 
آن دوره ایجاد شــد كه از لحاظ سن و سال، 
عبداهلل بزرگ تر از امام كاظــم)ع( بود و فرد 
خودخــواه و فرصت طلبی بــود و از این اصل 
كه طبق برخی از مبانی، امامت باید به فرزند 
ارشد منتقل شود اســتفاده می كند و بعد از 
شهادت امام صادق)ع( ادعای امامت می كند. 

   امام، جانشــین خــود را به 
صراحت معرفی نكرده بودند!

امام صــادق)ع( در دوره ای زندگی می كردند 
كه باید حتی در معرفی جانشــين و امام بعد 
از خود نيــز تقيه می كردند. بعد از شــهادت 
امام صادق)ع(، منصور عباســی به فرماندار 
مدینه به نام ســليمان بن جعفر نامه نوشت 
كه در وســایل امام صادق)ع( جستجو كن و 
وصيت ایشــان را پيدا كن و وصی و جانشين 
امام صادق)ع( را گردن بزن كه دامنه امامت 
جمع شــود. او نيز وصيت نامــه را پيدا كرد 
و دید كه امام صادق)ع( بــه پنج نفر وصيت 
كرده اســت كه عبارت بودند از: اول منصور 
عباســی، دوم فرماندار مدینه، ســوم زبيده 
همسرشــان، چهارم موســی بن جعفر)ع( و 

پنجم فرزندشان عبداهلل. 
منصــور به حاكــم مدینــه گفت كــه این 
وصيت نامــه اندكی بعد باعــث اختالف بين 
شــيعيان می شــود. البته امام صادق)ع( به 
اصحاب خاص خود فرمــوده بودند كه وصی 
واقعی چه كسی است و بدین خاطر شيعيان 

واقعی گمراه نشدند. 
فتحيه هماننــد موجی بودند كــه در تاریخ 
بــر روی آب ایجاد شــدند و بعد به ســرعت 

مضمحل شدند. 

امام صادق)ع( 
در  فعالیت های 

فرهنگی، 
دوگونه کار 

انجام دادند: اول 
ارتباط با عامه 
مردم و مطلق 

جامعه اسالمی 
و مخصوصاً 

بزرگان اهل سنت 
مانند ابوحنیفه، 

مالک ابن انس 
و ... بود که 

سؤاالت فكری 
خود را از ایشان 

می پرسیدند 
و دوم، ارتباط 

خاص ایشان با 
شیعیان بود



ا نديشـه

مهروماه   |       ماهنامه تحلیلی   |       شماره دوم   |       مرداد 1394 42    

امام جایگاه داشــت و حضرت عالوه بــر حركت كلی و 
مســير اصلی، به صورت موردی با این انحرافات مبارزه 

می كردند. 

  احیای مكتب تشیع
عصر امام صادق)ع( عصری بود كه فتنه و آشوب سراسر 
كشورهای اسالمی را فرا گرفته و موج خشم و نارضایتی 
مردم از حكومت بنی اميه تمام نقــاط را طوفانی كرده 
بود. دوران حكومت حاكمــان بنی اميه هرچه به پایان 
خود می رسيد پریشانی و نابســامانی فزونی می یافت. 
اســتانداران بســيار ظلم می كردند و وضع اقتصادی 
مردم بر اثر فشار طبق حاكم به بدترین صورت درآمده 
بود. این اوضاع و شرایط زمينه را برای فعاليت های امام 
صادق)ع( آماده كرد به طوری كه مكتب تشيع را نه تنها 
در برابر امواج طوفانی مكاتب دیگر حفظ كرد بلكه این 

مكتب به طرز شگفت انگيزی احيا شد. 
امام)ع( خطــوط فكری )اصلی( را بــه جامعه عرضه و 
شاگردانشان را تشویق به تدوین كردند. بر پایه تشویق 
ایشان اصول اربع ماه تنظيم شد و بر اساس آن تشيع و 
صورت و ســازمان جدید خود را نشان داد. ایشان با این 
كار نشان دادند كه تشيع هم مذهب است و هم حكومت 
و بين این دو هيچ جدایی نيست. تشيع در عصر ایشان 
شــكل جدیدی گرفت و سنت و شــيوه پيامبر)ص( و 
طرز برخورد آن ها به مسائل و اندیشه های الهی شان به 
صورتی سازمان یافته و منسجم آشكار شد و به صورت 
یک مكتب درآمد به طوری كه كتبی كه فقه شيعه بر آن 
استوار است پایه های تأليف و تدوین آن ها در آن عصر 

گذارده شده است. 

  گشوده شدن باب اجتهاد
امام)ع( تحرك خاصی در دنيای علم و فقه پدید آوردند 
و شــاگردان خود را وادار كردند كه در چهره علم كالم و 
به كارگيری شيوه تحقيق و بررسی و استنباط حقایق 
را كشف كنند. شيوه ایشــان در فقه همان شيوه تفكر 
اسالمی یا استنباط بود و از قياس و رأی افراد را بر حذر 
می داشتند.  امام)ع( با پایه گذاری فقاهت و فهم مسائل، 
باب مباحثاتی عظيم و پر دامنــه را در جامعه علمی آن 
روز گشودند و با روشی كه به شاگردان تعليم می دادند 

  اهداف نهضت فرهنگی امام صادق)ع(
امام)ع( در قالب هــای مختلفی در صدد تغيير فرهنگ 
درجات علمی افراد جامعــه آن زمان تالش می كردند 
 كه برای ســهولت فهم در چنــد مورد زیــر خالصه 

شده است: 
1  تربیت راویان: از گذر ممنوعيت نقل احادیث 
در مدت زمان طوالنی توســط حكام اموی، احساس 
نياز شــدید به نقل روایات و ســخن پيامبــر)ص( و 
اميرمؤمنان)ع(، امام)ع( را واداشت به تربيت راویان در 
ابعاد مختلف آن روی آورند. لذا اینــک از آن امام در هر 
زمينه ای روایت وجود دارد و این است راز ناميده شدن 
مذهب شيعه به )جعفری(. راویان با فراگرفتن هزاران 
حدیث در علومی چون تفســير، فقــه، تاریخ، مواعظ، 

اخالق، كالم و ... سدی در برابر انحرافات ایجاد كردند. 
این حجم گســترده از راویان در واقــع كمبود روایت 
از منبع بــی پایان امامت را در طــی دوره های مختلف 
توانست جبران كند و از این حيث امام به موفقيت الزم 
دست یافت تا جایی كه روایت از این امام همام منحصر 
به شيعه نشد و اهل ســنت نيز روایات فراوانی در كتب 

خود آوردند. 
2 تربیت مبلغان و مناظره کنندگان: عالوه بر 
ایجاد خزائن اطالعات )راویان( كه منابع خبری موثق 
تلقی می شدند آن حضرت به ایجاد شبكه ای از شاگردان 
ویژه همت گمارد تا به دومين هدف خود یعنی زدودن 
اختالط و التقاط همت گماردند و شــبهات را از چهره 

دین بزدایند. 
3  مبارزه با انحرافات: اواخر عصر بنی اميه زمانی 
بود كه مباحث علمــی تاحدودی رونــق گرفته بود و 
از طرف حكومت نيز منبع كتابت برداشــته شده بود و 
آخرین خلفای اموی در حقيقت آمادگی بيشتری برای 
ميدان دادن به مباحث علمی داشتند و البته شرایط آن 
زمان چيزی جز این نيز ایجاب نمی كرد. با این شرایط 
از مهم ترین فعاليت های امــام)ع( مقابله با انحرافاتی 
بود كه از دامنه همان شــرایط به وجود آمده بود. نقطه 
مقابل فعاليت تشــيع، فعاليت ها و زیرشاخه های اهل 
تســنن بود. امام عالوه بر آن دو حركــت اصولی، برای 
رفع انحرافات نيز می كوشيدند. مبارزه با برداشت های 
جاهالنه و قرائت های ســليقه ای از دین نيز در مكتب 

احیای تشیع 
تعلیم و تربیت از منظر امام صادق)ع(

صفورا آقایی فروشانی

شهرت علمی  امام صادق )ع( آن چنان چشمگیر  
بود که از نقاط بســیار دور برای حضور در درس 
ایشــان می آمدند و از دریای علوم الهی ایشان 
بهره مند می شدند این اشتیاق نه تنها در دل های 
دانشمندان و متفكران اسالمی، بلكه متفكران 
و علمای غیر اســالمی نیز مشــتاق استفاده از 
جلسات درس و بحث ایشان بودند. شرح پاسخ ها 
و مناظرات امام بــا فرقه های گوناگون و صاحبان 
عقیده های مختلف از جالب ترین صفحات تاریخ 
علمی سده های اول اسالم است. در باب عظمت 
علمی امام صادق)ع( شواهد فراوانی وجود دارد. 
فقها و دانشــمندان بزرگ در برابر عظمت علمی 
آن حضرت ســر تعظیم فرود می آورند و برتری 
علمی او را می ستودند. شیخ مفید می نویسد: »به 
قدری علوم از آن حضرت نقل شــده که زبان زد 
مردم گشته و آوازه آن همه جا پخش شده است 
و ازهیچ یک از افراد خاندان او به اندازه او علم و 

دانش نقل نشده است.«
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توصیه   به پرهیزگاری با  حسن خلق
امام)ع( در کار مســائل فقهی و علمی به آموزش اخالقیات نیز بسیار اهمیت 
می دادند. ایشان با عمل و گاهی حتی بدون هیچ سخنی و توصیه ای مردم را 

به پرهیزگاری و حسن خلق دعوت می کردند.

از آیات و مفــاد قرآنی، احكام و قوانين اســالم را بيرون 
می كشيدند و به شــكل عمل در می آورند. ایشان باب 
اجتهاد را باز گذاشتند و قانون آزاد اندیشی را در جامعه 
علمی ترویج كردند و فرمودند اگر مجتهد در استنباط و 
اجتهاد خود به حق برســد برای او دو پاداش است و اگر 
راه استنباط او درست باشــد و آن چه كه به دست آورد 
منطبق با حق نباشد باز هم برای او اجر استنباط وجود 
دارد. در ســایه زحمات امام صادق)ع( افكار اســالمی 
و خط صریح و صحيح آن از نو متجلی شــد. شاگردان 
سازمان یافته ایشان توانستند به عنوان مدافعان علمی 
و فرهنگی آن مكتب باشند و حقانيت اسالم و تشيع را به 

جامعه اسالمی آن روز به مرحله اثبات برساند. 
نكته مهم در این بحث آن اســت كه امــام بارها اعالم 
فرمودند: آن چه می گویيم از پدر من او از پدر خویش و 
... از علی بن ابی طالب است و حدیث علی حدیث رسول 

اهلل و نص او قول خداوند است. 

  احیای فقه شیعه
مهم ترین دوره ای كه مكتب تشــيع توانســت شالوده 
اساســی برای خود بریــزد همين دوره بــود. امام)ع( 
دانشــمندان بی شــمار تربيت كردند و به اطراف بالد 
اسالمی گسيل داشتند و خالصه علوم و معارف و اصول 
تغييرناپذیر خود را به رشته تحریر درآوردند. از همين 
نظرات كه جعفر بن محمد را رئيس مذهب شيعه قلمداد 
می كنند و تشيع، عنوان افتخار آفرین مذهب جعفری 
به خود گرفــت.  در باب فقهی، مكتــب امام صادق)ع( 
قوی ترین و نيرومندترین مكتب هــای آن زمان بوده 
است. تمام رهبران اهل ســنت بالواسطه یا با واسطه از 
شــاگردان امام صادق)ع( بوده اند. امام)ع( در مســائل 
فقهی طبقاتی به وجود آورده بودند به نام فقها كه جواب 
مسائل را می دادند؛ مدینه یكی از این مراكز بود. كوفه و 

بصره نيز از دیگر مراكز بودند. 

  احیای کالم شیعه
با گشــوده شــدن باب اجتهاد و به وجود آمدن مسائل 
فقهی كم كم بين اهل ســنت و شيعيان و همچنين در 
بين شيعيان، اختالفاتی به وجود آمد و مباحث كالمی 
و دفاع از اصول عقاید و اثبات مســائل اصولی، ضرورت 

پيدا كرد. لذا طبقه ای به وجود آمد به نام متكلمين كه 
در اصول عقاید و مسائل اصولی مباحثه داشتند. درباره 
خدا، صفات خدا، آیات قرآن، نبــوت و حقيقت وحی و 

امامت بحث می كردند. 

  احیای اخالق شیعه
امام)ع( در كار مســائل فقهــی و علمی بــه آموزش 
اخالقيات نيز بسيار اهميت می دادند. بيشترین تأثير 
آموزشی اخالقيات در عمل ایشــان بود. ایشان با عمل 
و گاهی حتی بدون هيچ ســخنی و توصيه ای مردم را 
به پرهيزگاری و حسن خلق دعوت می كردند. البته در 
جای خود نيز به مردم توصيه می كردند و می خواستند 
پرهيزكار باشــند و فكری برای قيامت خود بكنند. در 
مورد دختران هميشــه توصيه داشتند و می فرمودند: 
دختر چون گلی خوشبو اســت او را می بویی و روزی او 
با خداوند است. امام)ع( هميشــه مردم را به اعتدال و 
ميانه روی و حسن خلق و حسن جوار دعوت می كردند و 
همين امر باعث می شد كه كم كم به طور شگفت انگيزی 

تأثير بر رفتار و اخالق عامه مردم داشته باشند. 

  توجه دادن به اهل بیت)ع(
حق اهل بيت عليه السالم در همان روزهای اوليه وفات 
پيامبر از دســت رفته بود و به تدریج در سایه القائات در 
دشــمنی ها، این حقوق بيش از پيش فراموش و ارزش 
و اعتبارشان كمرنگ تر می شد. بعدها در عصر بنی اميه 
و آل مروان سعی بر این شد كه اهل بيت را به فراموشی 
بســپارند و همين كار را انجام دادند. كار امام صادق)ع( 
 احيای اهل بيــت )ع( و توجــه دادن عامه به ســوی 

ایشان بود. 

  توجه دادن به مباحث قرآن
امام)ع( در آن زمــان آن چنان شــوق وعالقه به قرآن 
را در دل مردم كاشــتند كه مردم بی نهایت در اطراف 
قرآن و مســائل مربوط بــه آن كاوش می كردند. روی 
كلمه به كلمه قرآن تفكر و حســاب می كردند تا جایی 
كه طبقه ای بــه وجود آمد به نــام )اقراء( كــه قرآن را 
می خواندند و كلمات قرآن را به طرز صحيحی به مردم 
می آموختند. از آن باالتر، جلســات تغيير قرآن و بيان 

معانی قرآن و احادیث پيامبر نيز رونق زیادی گرفته بود. 
   توسعه افكار و ترویج روح علم و تحقیق 

درعصر امام)ع( عقاید گوناگــون و متضاد و متعارض و 
مخالف با اسالم راستين وجود داشت كه پيروان آن ها 
با هم درگيری داشــتند. حتی به مرور، كســانی پيدا 
شــدند كه برای خداوند صورت قائل شدند. امام)ع( به 
اصالح عقاید پرداختند و در زمينه توحيد، جبر، قضا و 
قدر و مسائل گوناگون تالش هایی ارزنده داشتند و برای 
تعدیل خطوط فكری و جهت دهی آن ها و بقای جامعه 
اسالمی كوشش كردند. ایشان با آموزش ها، بحث ها و 
نقدهای خود، ریشه بســياری از افكار خرافی را زدند و 
نهضتی علمی آميخته با دین و اعتقاد، به وجود آوردند 
كه تداوم حياتش تا امروز مالحظه می شــود. امام)ع( 
كوشــيدند بدعت ها را از ميان بردارنــد، خطوط غير 
اســالمی را معرفی و نمایان كنند، انحرافات را از اصل و 
ریشه به مردم بشناسانند و نشــان دهند كه بسياری از 
آن چه را كه مردم در عصر او اصيل می شمارند، اصالت 
ندارند.  از خدمات مهم امام به جامعه علمی، توســعه 
افكار و اندیشــه و آزاد ســاختن آن از قيود و بندهای 
موهومات بود. ایشــان خود به عنوان امام مردم، بحث 
آزاد عرضه اندیشه ها در محافل علمی را، بدون هيچ گونه 
محدودیتی پایه گذاری كردند، تا حدی كه یک مادی 
ملحد هم حق یافت كه آراء و عقاید خــود را به ميدان 
بكشد و عرضه بدارد و البته دیگران نيز در برابر این ابراز 
عقيده حق خــود می دیدند كه به تقابــل آراء و بحث و 
بررسی بپردازند و خط فكری خود را ارائه دهند و در این 
تقابل، حق از ناحق باید شناخته می شد. مسئله بحث 
آزاد و تعبدی نبودن قبول دین، ســبب شد كه مردم به 
ســوی مذهبی كه امام صادق)ع( پيشوای آن بود روی 
آوردند و توجهات به سوی محضر درس و به بحث ایشان 
معطوف شود. این مسئله در آن روزگار اهميت داشت، 
بدان خاطر كه نه امام دارای پســت و مقامی بودند كه 
عده ای تطميع شــوند و نه پولی و مهریه در كار بود كه 
موجب جلب نظر شود.  آری، امام صادق)ع( این حق را 
بر گردن فالسفه و دانشمندان دارند كه زمينه ساز شرح 
صدر، در شنيدن آراء و نظرات مخالف در جامعه است و 
هركس حق دارد در یک محفل علمی، دیدگاه خود را 

محک بزند. 



ا نديشـه
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آرامش می یابند.« )ابن شعبه حرانی، 1358، ص302(

  تأکید بر اخالق محوری 
 از بررســی مجمــوع روایــات و ســيره علمــی 
امام صادق)ع(، می توان بــه اصول و مبانی متعددی 
در زمينه نظام تعليم و تربيت دست یافت كه در این 
مقاله تالش شده است تا به برخی از آن ها اشاره شود. 
در ادامه به نظر می رسد از دیگر مبانی قابل استخراج 
از كالم ایشان، تأكيد بر اخالق محوری و رعایت آداب 
اخالقی در تعليم و تعلم باشد. از این روی آن امام همام 
می فرمایند: »از ما نيســت كســی كه به بزرگ ترها 
احترام و به كوچک ترها رحم نكنــد«. همچنين از 
آن حضرت نقل شده است كه هرگز امام حسين)ع( 
جلوتر از امام حســن)ع( حركــت نمی كردند و اگر 
 آن دو با هــم بودند هرگز امام حســين)ع( جلوتر از 
امام حسن)ع( سخن نمی گفت. )كلينی، 1401ق، 

ج3، ص73( 
همچنيــن در بيانــی دیگــر می فرماینــد: »صبر و 
راستگویی و بردباری و خوش خلقی از اخالق پيامبران 

اســت و در روز قيامــت چيزی بهتر از حســن خلق 
در ميــزان )اعمال( گذاشــته نمی شــود. همچنين 
می فرمایند: هر كس جویا و پيرو ما باشد و از دشمنان 
ما پيروی نكند و چيزی كه می داند بگوید و از آن چه كه 
نمی داند یا بر او مشــكل )مشتبه( است، سكوت كند، 

در بهشت است. )كمپانی، 1363، ص52(
در این سخن امام نكته تربيتی مهمی نهفته است كه 
راهنمای همه معلمان و دانش آموزان است. معلم باید 
بر آن چه واقف اســت، بياموزد و در آن چه نمی داند 
ســكوت كند. در تعليم و تربيت نباید چيزی غلط و 
ناصواب آموخت و معلم در این مهم بيشترین نقش 
را دارد. واژه »نمی دانم«، بســيار آموزنده تر است از 
»می دانم«ی كه نمی آموزد. همچنين از ســخنان 
ایشان اســت كه: »ســه چيز در او بالغت و شيوایی 
اســت، معنی مقصود را رســاندن، از سخن بيهوده 
دوری جستن، و با لفظ كم، معنی بسيار فهماندن.« 

)ابن شعبه بحرانی، 1358 ، ص332(

  تأکید بر رعایت تقوای علمی
یكی دیگر از سفارشات بســيار مهم ائمه اطهار)ع(، 
رعایت تقوا و توجه به آن اســت. بر این اســاس تقوا، 
یكی از مبانی بســيار مهم در تربيت اسالمی است. از 
مجموع بيانات متعدد امام صادق)ع( در این زمينه، 
این گونه برداشــت می شــود كه الزم است انسان 
در همه حال مســئله تقوا را رعایت كنــد كه یكی از 
مهم ترین زمينه های آن، رعایت تقوا در تعليم و تعلم 
است. به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره كرد: 
امام صادق)ع( می فرماید:» سزاوار نيست برای مومن 
كه در مجلسی بنشــيند كه در آن معصيت می شود 
و نمی تواند جلوی آن را بگيرد.« )كلينی، 1401ق، 
ج2، ص374(   همچنين از آنجــا كه از دیگر اصول و 

مبانی تعليم و تربيت، رعایت ادب و تقوا  است. 

  توصیه به آموزش های اجتماعی
طبق ســيره و ســخنان امام صادق)ع(، الزم است 
كه نظام آموزشــی جامعه براســاس هدف و برنامه 
مشــخصی به تعليم و تربيت افراد اقدام كند كه این 
هدف با عناوینی كلی و در قالب تــالش برای آماده 
كردن دانش آمــوزان و متعلمان بــراي انجام امور 
دنيوی و پذیرش مســئوليت های مهم در جامعه در 

  تأکید بر خدا باوری
باید گفت كه از منظر دین مبين اســالم، مهم ترین 
هدف از تعليــم و تعلــم و تربيت اســالمی، انس با 
خداوند و تالش برای تقرب به اوســت و این یكی از 
مهم ترین وجوه مميزه تربيت دینیـ   اسالمی با انواع 
دیگر تربيت محسوب می شــود. بر این اساس تأكيد 
بر انس و گرایش به خداوند نيز در ســيره و سخنان 
معصومين فراوان آمده است. این دستور كه می توان 
آن را همچــون فرآیندی دانســت كه با شــناخت 
خداوند شروع شده و با گرایش و انس به خداوند ادامه 
می یابد، یک مبنای كليدی در نظــام تعليم و تعلم 

است. )باقری، 1384، ص93(
به عنوان نمونه امام صادق)ع( دوستان حقيقی خود را 
چنين معرفی می كند:» آن ها با خدا انس گرفته اند و از 
آن چه كه مال اندوزان به آن انس گرفته اند در هراسند. 
مومنان از نعمت های الهی بهره می برنــد اما به آن ها 
وابسته نمی شوند. وابستگی به مال دنيا موجب بندگی 
انسان در برابر مادیات خواهد شــد. زراندوزان هماره 
به ثروت خود وابســته اند و شــيعيان واقعی با یاد خدا 

مبانی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق)ع(
راه های رستگاری

فرشته جانی پور  

امامان شیعه در سیره و سخنان خود به تمام جنبه های انسان )بدنی، روحی، عقلی، 
عاطفی و دینی( توجه کرده اند و از سیره و سخنان آنان می توان در تمام این جنبه ها، 
اهداف و مبانی تربیتی آن را اســتخراج کرد. در ادامه تالش می شود تا نمونه هایی از 
سیره و ســخنان امام صادق )ع( در زمینه های دینیـ  اخالقی، اجتماعی و سیاسی 
را ذکر و از خالل آن اصول و مبانی تعلیم و تعلم را جهت دســتیابی به سبک زندگی 

علمی آن امام همام استخراج کنیم.

آموزش حکومت داری
آموزش نحوه حكومت داری به شكل عادالنه و فهم معارف سیاسی دین اسالم 
که مهم ترین ارکان آن محبت به جامعه اســالمی و بیزاری و دوری از غاصبان و 

ظالمان است، یكی از اصول و مبانی کلیدی تعلیم و تربیت اسالمی بوده است.
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زبان روایات بيان شده است.
بر این اساس باید گفت كه بی شــک یكی از اهداف 
نظام تعليم و تربيت می بایســت آماده كردن افراد 
برای پذیرش مســئوليت های اجتماعی باشد و این 
خود گام بزرگی برای هدف محور كردن آموزش های 
اجتماعی است. بر این اساس هر فردی باید حرفه ای 
را آموخته و به آن مشغول شود. از همين روی است كه 
امام صادق)ع( یاران و پيروان خود را به كســب مال 
حالل تشویق می كرد و از آنان می خواست كه در كار 
خود كوشا باشند و از هرگونه تنبلی و كسالت دوری 

كنند. )باهنر، 1360 ، ص15(
ایشان كار كردن و تجارت را موجب عزت و سربلندی 
انســان می دانســت و می فرمود: »صبح زود برای 
به دست آوردن عزت خود بروید ولی تأكيد می كردند 
كه تجارت باید سالم و كسب درآمد از راه های درست 
و مشروع باشــد. آن گرامی هرگونه كوشش و تالش 
را برای توســعه زندگی خود و خانواده، حج و زیارت 
رفتن، صدقه دادن و صله رحــم كردن را تالش برای 
آخرت می دانســتند نه دنيا.« )كمپانــی، 1363، 
ص91(. ایشان خود نيز كار می كردند و در روزهای 
بسيار گرم تابستان، عرق ریزان در مزرعه و باغ خود 
فعاليت می كرد. هر وقت كارگری را به كار می گرفت، 
پيش از خشــک شــدن عرقش مــزدش را می داد. 

)خامنه ای، 1386، ص62(

  توجه به مبانی سیاست اسالمی
آموزش نحوه حكومت داری به شــكل عادالنه و فهم 
معارف سياسی دین اســالم كه مهم ترین اركان آن 
محبت به جامعه اسالمی و بيزاری و دوری از غاصبان 
و ظالمان است، یكی از اصول و مبانی كليدی تعليم 
و تربيت اسالمی بوده كه نشــانه های تأكيد بر آن در 
سيره و ســخنان امامان معصوم)ع(، به وضوح قابل 
درك و مشاهده اســت. همان طور كه نحوه آموزش 
عملی این بزرگان، سراسر مبارزه با ظلم و بی عدالتی 
و توجه به مســتمندان و حمایت از حق و حقيقت و 

مستضعفين بوده است.
امام صادق)ع( حتــی در مجالس عمومی خليفه نيز 
حاضر نمی شــد زیرا حكومت را غاصب می دانست و 
حاضر نبود با پای خود بدان جا بــرود، زیرا با این كار 
از ناحق بودن آنان چشم پوشــی می شــد و تنها در 

برخی مواقع و به خاطر مصالحی حضور می یافتند. 
به همين دليل منصور ضمن نامه ای به امام نوشــت: 
چرا تو به اطراف ما مانند سایر مردم نمی آیی؟ امام در 
پاسخ نوشت: نزد ما چيزی نيست كه به خاطر آن از تو 
بترســيم و بيایيم؛ نزد تو نيز در مورد آخرتت چيزی 
نيست كه به آن اميدوار باشيم. تو نعمتی نداری كه 
بيایيم و به خاطر آن به تو تبریــک بگویيم و آن چه 
كه اكنون داری آن را بــال و عذاب نمی دانی تا بيایيم 
و تسليت گویيم. منصور نوشــت: بيا تا ما را نصيحت 
كنی. امام نيز نوشت: كســی كه آخرت را بخواهد با 
تو همنشين نمی شود و كســی كه دنيا را بخواهد به 
خاطر دنيای خود، تو را نصيحت نمی كند. )كمپانی، 

1363، ص41( 
از همين روی ایشان در برنامه های آموزشی و تربيتی 
خود، حمایت از ناتوانان و نيازمندان و كمک به ایشان 
را به عنوان برنامه های اصلی معرفی كرده و جایگاهی 
ویژه در نظام تعليم و تربيت اســالمی برای آن قائل 
بودند؛ چنان كه می فرمایند: »ای پسر جندب، آن كه 
در انجام حاجت برادرش گام زند چون كسی است كه 
ميان صفا و مروه سعی كند و برآورنده حاجتش چون 
كسی اســت كه روز بدر در راه خدا به خون غلطيده، 
و خدا هيــچ مردمی را عــذاب نكرده مگــر هنگام 
بی اعتنایی به حقوق فقراء خودشــان.« )ابن شعبه 

بحرانی، 1358 ، ص313(
امام)ع( در نهایت عالقه به كار و تالش، هرگز فریفته 
درهم و دینار نمی شد و بهترین كار را از نظر خداوند 
تقسيم دارایی خود با نيازمندان می دانست. به عنوان 
مثال امام)ع( در مورد باغ شــخصی خود می فرمود: 
»وقتی خرماهــا می رســد، می گویــم دیوارها را 
بشــكافند تا مردم وارد شــوند و بخورند. همچنين 
می گویم 10 ظرف خرما كه بر ســر هــر یک ده نفر 
بتوانند بنشينند آماده سازند تا وقتی ده نفر خوردند، 
ده نفر دیگر بيایند و هر یــک، یک مد خرما بخورند. 
آن گاه می خواهم برای تمام همسایگان باغ )پيرمرد، 
پيرزن، مریض، كودك و هر كس دیگر كه توان آمدن 
به باغ را نداشــته( یک مد خرما ببرند. ســپس مزد 
باغبان و كارگران و... را می دهم و باقی مانده محصول 
را به مدینه آورده بين نيازمندان تقســيم می كنم و 
دست آخر از محصول چهارهزار دیناری، چهارصد 

درهم برایم می ماند.« )حيدر، 1369، ص23( 

 توجه به حقوق دیگــران از تأکیدات مؤکد همه 
ائمه اطهار )علیهم السالم( بوده که در روایات از 
آن به »حق الناس« تعبیر شــده است. به عنوان 
مثال امام صادق)ع( در ایــن زمینه می فرمایند: 
»آسان ترین حقوق این اســت که برای برادرش 
)برادر مســلمان( آن را بخواهد کــه برای خود 
می خواهد و در حق او نخواهد آن را که برای خود 
نمی خواهد. در راه برآوردن حاجتش قدم بردارد، 
خشــنودی او را بخواهد و به گفتــه او مخالفت 

ننماید.« )مطهری، 1368، ص93(
باید گفت که توجه به حقــوق فردی و اجتماعی 
دیگران امری بســیار مهم و حیاتی در تعلیم و 
تربیت است و آموزش این امر می بایست یكی از 
اهداف و برنامه های نظام تعلیم و تربیت اسالمی 
باشــد. در این زمینه می توان به حقوق والدین به 
فرزندان )در مقام اولین مربیان(، حقوق فرزندان 
به والدین، حقوق معلمان به دانش آموزان و حقوق 
دانش آموزان به معلمان اشاره کرد. مثاًل در آیات و 
روایات، به احترام والدین بسیار تأکید شده است 
و قرآن کریم می فرماید که بــه آن ها حتی یک 

»اف« هم نگویید.
فرزندان نیز نسبت به والدین حقوقی دارند.

 امام صــادق)ع( می فرمایند: »پــدر و مادر را بر 
فرزند سه حق اســت. شــكر آنان در هر حال، 
اطاعتشان در هر امر و نهی که عصیت خدا نباشد، 
و خیرخواهی برای آن ها در نهان و عیان، و فرزند 
را بر آنان ســه حق اســت، مادر خوب انتخاب 
 کردن، نام خوب نهــادن و پرورش خوب دادن.«

 )ابن شعبه بحرانی، 1358 ، ص337(

 توجه به حقوق 
 فردی و اجتماعی

 در نظام تعلیم و تربیت



فرهـنگ ايثار
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نام مرداد برای مردم ایران زمین یادآور گرمای شــدید 
تابستان است و برای مردم خوزســتان خرماپزان. اما 
تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس در این گرمای طاقت فرسا، 
روزگاری را در ذهنشــان حــک کرده اند کــه یادآور 

ایثارگری هاست.

 مرداد
 ماه ُپر  رخداد

فرهنگ ايثار
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ماه مرداد در سال های 
دفاع مقدس پر از 
رخداد بود

عملیات مرصاد به 
 روایت شهید 
صیاد شیرازی

 اشک ها و
 لبخندها

زیبایی های
 اسـارت

چلچراغی که 
خاموش شد!

در این پرونده بخوانید
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رويـداد

سامیه امیني

نام مرداد برای مردم ایران زمین یادآور گرمای شدید تابستان 
است و برای مردم خوزســتان خرماپزان. اما تاریخ و جغرافیای 
دفاع مقدس در این گرمای طاقت فرسا، روزگاری را در ذهنشان 

حک کرده اند که یادآور ایثارگری هاست.

عملیات »مرصاد« گذر کنــی. »مرصاد« را به خاطر 
می ســپاریم و از 5 مرداد عبور می کنیــم تا رخداد 
ششــمین روز مرداد را ورق بزنیم؛ روزشــمار دفاع 
مقدس در این روز روایتگر مرحلــه پنجم عملیات 

بزرگ »رمضان« در سال 61 است.
15 مرداد قصه پر کشــیدن قربانــی در عید قربان 
سال 1366 اســت؛ روزی که شهید سرلشگر خلبان 
»عباس بابایی« برای آخرین بار بربال پرنده آهنی اش 
می نشیند و به دیدار حق می شتابد.17 مرداد 1377 
هرچند 10 ســال از پایان دفاعی مقدس می گذرد 
اما راوی پایداری رادمردانی اســت که ناجوانمردانه 
توسط گروهک طالبان در مزار شــریف افغانستان 
جام شهادت نوشیدند. 8 دیپلمات و سرکنسول ایران 
به همراه محمود صارمی خبرنگار شهید خبرگزاری 
جمهوری اسالمی در ســاختمان کنسولگری ایران 
به رگبار بســته شــدند. به همین مناسبت، شورای 
فرهنگ عمومی، هفدهم مردادماه هرسال را به عنوان 
»روز خبرنگار« نام گذاری کرد. بیســت و چهارمین 
روز این ماه از اشــغال پاوه توسط عناصر تجزیه طلب 
ضدانقالب یک ســال قبل از تحمیل جنگ در سال 

58 روایت می کند. بیست وششــمین روز خود شور 
تاریخ بر تــارک مردادماه اســت، روزی که آزادگان 
سلحشــور دربند رژیم بعثی پس از سال ها اسارت 
به خاک پاک میهن اســالمی ایران پا نهادند؛ روزی 
که پس از 2 ســال دفاع، آزادگی را با سرداران رنج و 
آزادی به جشن و سرور نشســتیم و روزی شد برای 
آغاز بازگشــت آزادگان. روزی که نمی توان آن را به 

دست فراموشی سپرد.
27 مردادماه از ســال های 58 و 67 روایت هایی دارد 
و می نویسد: سال 58 حماسه خونین پاوه که در پی 
آن حضرت امــام خمینی )ره( بــر حرکت نظامیان 
به ســوی ســنندج و ســرکوب ضدانقالب دستور 
اکید و فوری دادند را شــاهد بودم و ســال 67 واقعه 
برقراری آتش بس میــان ایران و عــراق را به نظاره 
نشســتم. فردای آن روز، 28 مرداد پاک سازی پاوه 
از ضدانقالبیان توسط ســپاه و ارتش و پیش مرگان 
مســلمان کرد را در سال 58 شــهادت می دهد. 30 
روز از خاطره گویی جغرافیای شرق کارون می گذرد 
که پای خاطرات بندر امام خمینــی در آخرین روز 
مردادماه چهل فروند هواپیمــای عراقی بگوید که 
در ســال 66 او را موردحملــه قراردادند و همچنین 
ســقوط یکــی از ایــن 40 کالغ را به خاطــر دارد. 
فراموش نمی کنیم که بیــان تاریخ »دفاع مقدس« 
جدا از روزهای شــهادت »شهیدان« نیست و هرروز 
»مرداد« خود به تنهایی شاهد جمعی از کبوتران بال 

گشوده است.

     آزادی اسرا
روزها و ماه ها می گذشت و آتش جنگ بیشتر شعله 
می کشید. روزبه  روز تعداد اســرا و مفقودین بیشتر 
می شــد و همین طور تعداد مراجعین و دلواپسان. تا 
آنجا که از سال 67 تا 69 که آزادگان بازگشتند، تعداد 
مفقودین در 2 یا 3 ماه اول 2 برابر 7 ســال گذشــته 
شــد. همه اســرا و مفقودین در ابتدا جزء مفقودین 
به حســاب می آمدند، تنها آن تعــدادی که صدام 
ملعون اجازه می داد تا اسامی آن ها به دست ما برسد، 
حکم اســیر را داشــتند، بقیه مفقوداالثر به حساب 
می آمدند. روزهای ســخت و طاقت فرســایی بود. 
هرروز افرادی می آمدند و ســراغ برادر، فرزند، پدر، 
شوهر و... را می گرفتند، شــیون سر می دادند، آن ها 
اشک را میهمان چشم هایشان می کردند و ما بغض 
را در گلوهایمان خفه. باحالی آشفته آن ها را به آرامش 
دعوت می کردیم. درحالی که خود ما نیز حالی بهتر 
از آن ها نداشــتیم. در آن دوران سخت گیری صدام 

     رخدادهای مرداد
جغرافیای شــرق کارون، خاطرات خــود از اولین 
 روز مردادمــاه 67 را بــه یــاد می آورد کــه طنین 
»فنای فی اهلل« گوشــش را نوازش داد و شاهد عینی 
عملیات »لبیک یا خمینی« شد.  جاده ماهشهر سوم 
مرداد را به یاد می آورد و می گوید: ســال 60 بود که 
عملیات کوچک شهید چمران رخ داد.  صفحه تاریخ 
را که ورق بزنی از پنجم مــرداد به راحتی نمی توان 
گذشت، گوشت را که به صدای تاریخ بسپاری از نفاق 
منافقین فریاد برمی آورد و از رشادت های سپاه اسالم 
در منطقه اسالم آباد غرب رجزخوانی می کند. نجوای 
تاریخ چنان در گوشت زنگ می زند که نمی توانی از 

ماه مرداد در سال های دفاع مقدس پر از رخداد بود
از مرصاد تا آزادگی

شهادت عباس بابایي
15 مرداد قصه پر کشــیدن قربانی در عید قربان سال 1366 است؛ روزی که 
شهید سرلشــگر خلبان عباس بابایی برای آخرین بار بربال پرنده آهنی اش 

می نشیند و به دیدار حق می شتابد.
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روزبه روز  بیشتر می شــد و از ردوبدل کردن نامه ها 
جلوگیری می کرد. این قساوت ها زخمی عمیق تر به 

دل خانواده های دلواپس رزمندگان می زد.

     دستیابی به هر آنچه می خواستیم
پس از آتش بس دو ســال طول کشید تا مبادله اسرا 
اجرایی شود، در صورتی که مطابق کنوانسیون سوم 
ژنو، پس از مخاصمــه جنگ باید تمام اســرا بدون 
تأخیر به کشــور خود بازگردانده شــوند. صدام، در 
نامه ای خطاب به مقامات ایران خواســتار مذاکرات 
در راستای صلح شــد و ایران در پاســخ نوشت: »ما 
مصّممیم که درراه صلح همانند دوران دفاع، اعتماد 
مردم را به همراه داشته باشیم«.  17 مرداد 69 ایران 
بر معاهده 1975 تأکید کرد. رییس جمهور عراق نیز 
شش روز بعد آن را پذیرفت و با تأکید بر اینکه »به هر 
آنچه می خواستید دست یافتید«، اعالم کرد: مبادله 
فوری و همه جانبه تمام اسرا، از طریق مرزهای زمینی 
صورت خواهد گرفت و مــا آغازگر این اقدام خواهیم 
بود. این گونه شد که 26 مردادماه اولین گروه اسرای 
جنگی آزاد و به آغوش ملت بازگشــتند. تمام مردم 
ایران این پیروزی را جشن گرفتند. آزادگان سرافراز 
ایرانی با ورود از چند نقطه مرزی، بوسه بر خاک ایران 
زدند. زیارت حرم امام و همچنین دیــدار با رهبر از 

نخستین برنامه ها و اقدامات مشترک آزادگان بود.

     از فراز تا سهراب
در ابتدای پرونده با توجه به اهمیت نقش هالل احمر 
در رســیدگی به امور اســرا چه در روزهای اسارت 
و چه بازگشت، به ســراغ بهجت افراز که 18 سال از 
عمــر بازنشســتگی اش را در خدمت »رســیدگی 
به امور اســرا و مفقودیــن« گذرانــده می رویم تا از 
خدمات این سازمان به اســرا و خانواده هایشان در 
این 10  سال جدایی مطلع شــویم. در روزهای اولیه 
جنگ تحمیلــی از گروهان 150 نفــری 26 نفر که 
عبدالرحمان فرخ ســهراب نیز همراه آنان بود اسیر 
می شــوند و بقیه گروهان شــهید. این آزاده امروزه 
مســئول جمعیت آزادگان دفاع مقدس است، پای 
میز گفت وگو می نشــیند که از اســارت تا انسجام 
آزادگان روایت و نقش مرحوم حاج ســید علی اکبر 
ابوترابی را در ایجاد این انسجام تبیین کند. همچنین 
سراغ سید حبیب موســوی مقدم، رزمنده، روحانی 
و جانبازی که عملیات مرصاد را با تمام وجود لمس 
 کرده و در عملیاتی که بعدهــا منافقان »چلچراغ« 

خواندنش  رفتیم. 

عملیــات »مرصــاد« در مقابــل تهاجمی توســط 
ســازمان مجاهدین خلق بــه نام »فــروغ جاویدان« 
طرح ریزی شــده پــس از آتش بس، ســال 1367 به 
پیروزی نشســت. عملیاتی که مجامــع جهانی تا آن 
روز بر طبل اتمام جنگ می کوبید، با حمالت گسترده 
بعثی ها به تصور این که ایــران دیگر توان ادامه جنگ و 
دفاع را ندارد، ســکوت اختیار و تنها نظاره گر حمالت 
وحشیانه بعثی ها با همکاری منافقین شدند. در ادامه 
روایت شــهید صیاد شــیرازی از این عملیات را مرور 

می کنیم. 
چند روز پیــش از عملیات ایران تازه داشــت قطعنامه 
را می پذیرفت کــه عراقی ها سوءاســتفاده کردند. فکر 
کردند جنگ تمام شــد و ما هیچ آمادگی نداریم، آمدند 
از چهارده محور در غرب کشــور، هجوم آوردند. دشمن 
رزمندگان ما را دور زد. ما تــا آن روز، چهل تا پنجاه هزار 
اســیر از آن ها داشتیم و آن ها اســیر از ما کمتر داشتند. 
هنوز امضای قطعنامه خشــک نشــده بــود که تماس 
گرفتند و گفتند: دشمن از ســرپل ذهاب، گردنه پاتاق 
با ســرعت ســرش را انداخته پایین می آید. گفتم: کدام 
دشــمن؟! اگر از یک محور دارد می آید پــس چه جور 
دشمن اســت؟! گفتند: نمی دانیم، همین طور آمده اآلن 
به کرند هم رســیده و گرفته. چون بعد از پاتاق، می شود 
کرند، بعد از کرند، می شود اســالم آباد غرب و سپس به 
کرمانشــاه می آید.  حکمی خورد و رفتیم کرمانشــاه. 
رسیدیم، دیدیم محشــری بود. مردم از شدت وحشت 
بیرون شــهر ریخته اند. شب پاســداری سراسیمه آمد، 
گفت: در اســالم آباد دیدم منافقین ریختند و شــهر را 

گرفتند.

    با کدام نیرو؟
نخستین کسی که جلوی آن ها را گرفته بود، خود مردم 
بودند. به »شمخانی« معاون عملیاتی وقت در ستاد کل 
گفتم: نیروهایمان هم در جبهه مانده اند. اینجا نیروی 
زمینی که نداریــم و باید هوایی حملــه کنیم. گفتم: 
صبح تا هوا روشن شد، شــروع کنیم، وگرنه، منافقین 

بریزند، اوضاع خراب می شود.

    مالئکه جنگیدند
صبح به گردنه چارزبر رفتیم، دیدم وضعیت غیرعادی 
است، با خاک ریز جاده را بستند. پشتش سنگر گرفتند 
و با تفنگ ســبک می جنگند. من اسمشــان را مالئکه 
می گذارم. گردانی از تیپ انصارالحســین )ع( همدان 
عازم منطقه جنوب بودند که در مســیر با این ها روبه رو 
می شــوند. یک دفعه نگاه کردم، مقابــل آن خاک ریز، 

پشت سر هم تانک، خودرو و نفربر منافقین همین جور 
چسبیده بودند و فشار می آورند تا از خاک ریز رد شوند. 
نزدیک به 50 درصد این گردان شــهید می شوند، اما 

منافقین از خاک ریز گذر نمی کند.

    کار خدا
به خلبان گفتم: این ها دشمن اند، شروع کنید به زدن تا 
بقیه هم برسند. رفتند و برگشتند، گفتند: رفتیم جلو، 
دیدیم خودی اند. برای چه بزنیم؟ هر چه ســعی کردم 
بفهمانم که منافق اند، گفتند: نــه! حدود 500 متری 
ستون زرهی نشســتیم و پیاده شــدیم. متوجه بحث 
شــدند که آن ها را می خواهیم بزنیم، ســرلوله توپ را 
به طرف ما نشانه گرفتند. وارد هم نبودند، زدند، گلوله 
50 متری ما به زمین خورد، خوشحال شدم و خودشان 
ثابت کردند خودی نیستند. گفتم: دیدید خودی ها را؟ 
با لهجه کرمانشاهی گفتند: به علی قسم، اآلن حسابش 
را می رسیم. سوار بالگرد شــدند و رفتند. اولین راکتی 
که زدند، کار خدا بود که خورد به ماشــین مهماتشان. 
ماشین منفجر شد. گلوله های داخلش مثل آتش فشان 
باال می رفت. هر چه از آن ها ســقط می کردیم، دوباره 
مثل قارچ می روییدند. نیروهای ســپاه از خوزستان و 
ارتش هم از محور ایالم آمــد. از گردنه چارزبر تا گردنه 

حسن آباد که 5 کیلومتر است، محاصره شد.

    آخرین روز مرصاد
24 ساعت نگذشــته بود که به لطف خداوند، به سوی 
شــیارهای ارتفاعات فرار کردند، شــیارها بسته بود، 
راه نداشــت، هر چه انتظار کشــیدیم، نیامدند. رفتیم 
دنبال آن ها، دیدیم مرده اند. همه سیانور خورده بودند. 
خداوند در آخــر روز عملیات »مرصاد« آیه شــریفه 
)توبه-14( که می فرماید: »با این ها بجنگید، من این ها 
را به دست شــما عذاب می کنم و دل های مؤمن را شفا 
می دهم و به شــما پیروزی می دهیــم.« را احیا کرد و 
نقطه آخر جنگ بــا عذاب منافقــان و پیروزی عظیم 

برای ما رقم خورد. 

عملیات مرصاد به روایت شهید صیاد شیرازی

پیروزی عظیم

مرور
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گفت وگو
خاطره هیجان انگیز

یکی از صحنه هایی که برایم بســیار هیجان انگیزاســت زمانی بود که تعدادی از 
رزمنده هایی که از قبل شهید اعالم شده بودند و خانواده ها برای آن ها مراسم ختم 

گرفته بودند؛ ناگهان خبر اسارت و زنده  بودنشان در عراق به دست می رسید.

نیوشا   شاهرودي

26 مردادماه یادآور سالروز بازگشــت آزادگان سرافرازي است که 
پس از تحمل سال هاي اســارت در اردوگاه هاي عراق، سال 1369 به 
میهن اسالمي بازگشتند. به این مناسبت پای صحبت بهجت افراز که 
خانواده آزادگان او را بانام »ام االســرا« می شناسند، نشستیم تا یاد 
آن روزهای سخت را زنده کنیم و شاید گوشه ای از رشادت های نسل 
انقالب، برای نسل امروز به تصویر کشیده شود. خودش می گوید: »18 
سال در هالل احمر با اشک های خانواده های چشم انتظار گریستم و با 
لبخندهایشان شاد شدم.« افراز 18 سال در سمت مدیر بخش اسرا 
و مفقودین جنگ ســازمان هالل احمر فعالیت داشته و 18 سال در 
خدمت آزادگان و خانواده هایشــان در اداره رسیدگی به امور اسرا و 

مفقودین جمعیت هالل احمر بوده است.

گفت و گو با بهجت افراز، بانویی که 18 سال، لیست اسامی اسرا و آزادگان را دریافت می کرد

اشک ها و لبخندها
   به یاد دارید اولین خبر اسارت را به 

چه کسانی دادید؟
من از ســال 63 وارد ســازمان هالل احمر شدم. آن 
موقع تعداد اسرا خیلی کم بود. خوب به خاطر دارم، 
اولین خبر اسارت برای عملیات خیبر بود که خیلی 
اسیر داده بودیم. عملیات خیلی سختی بود. ما 8 ماه 
از هیچ کس خبر نداشتیم خانواده ها خیلی بی قرار 
و بی تاب بودند. بعد از 8 ماه اســامی حدود هزار نفر 
آمد. یکی از این افراد غالمرضــا گلبو کارمند بانک 
صادرات بودکه اسیرشــده بود. مادر آن اسیر خیلی 
ناراحت بود و بی تابی می کرد. آن روز مادر اسیر گلبو 
برای چندمین بار به سازمان آمد باحالی آشفته. در 
همان روز خوشبختانه نامه پسرش هم به دستمان 
رسیده بود؛ نامه ای که نشــان می داد پسر این مادر 

بی قرار اسیر شده اســت. خبر اسارت پسرش را من 
به او دادم. قبل از این نامــه غالمرضا گلبو نامش در 
لیست مفقوداالثرها بود. مادر غالمرضا با شنیدن این 
خبر کلی خوشحال شد، اشک در چشمانش خیمه 
زد و روی موزاییک های دفتر سجده شکر به جا آورد. 
حدود 1 ساعت در اتاقم بود. آن روز دعا و گریه شوق 

زمزمه همه بود.
نفر بعدی همسر یک پزشک نیروی دریایی بود که 
خیلی هم بی قراری می کرد. بارهــا و بارها می آمد و 
ســراغ همســرش را می گرفت. اولین سری که در 
آغوش گرفتم و بوسیدم و آرام کردم سر خانم دکتر 
پاکرودی بود؛ زنی که همســرش پیدا نشــد و جزو 
مفقودین باقــی ماند تا زمانی کــه در آزادی بزرگ، 

همسر او هم به آغوش خانواده بازگشت.
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اولین خبر
من از سال 63 وارد سازمان هالل احمر شــدم. آن موقع تعداد اسرا خیلی کم 
بود. خوب به خاطر دارم، اولین خبر اسارت برای عملیات خیبر بود که خیلی 

اسیر داده بودیم. عملیات خیلی سختی بود.

   شــده بود که در بین اسامی اسرا، 
نامی از اقوام خودتان هم باشد؟

بله. نــوه عمویــم مفقوداالثر شــده بــود. بیچاره 
پســرعمویم خیلی بی تابی می کــرد و بی قرار بود. 
اسم پســرش جزو اسامی اســرا نبود. کم کم ناامید 
شــده بودیم. تا این که یک روز از طرف صلیب سرخ 
نامه های جدید و لیست اسامی اســرا را آوردند. آن 
روز برای این که از نگرانی پسرعمویم بکاهم به کمک 
همکارها همه نامه ها را گشــتیم تا این که در یکی از 
نامه ها اســم نوه عمویم را دیدم من هم به سرعت به 

خانواده اش خبر دادم.

   رفتار کدام یک از اسرا بر روی شما 
تأثیرگذار بود؟

مهدی تهانیان از اســرای اصفهانی بود. او و علیرضا 
رحیمی وقتی خبرنــگار هندی خواســت با آن ها 
مصاحبه کند، قبول نکردند و گفتنــد تا زمانی که 
حجاب نداشــته باشــی مصاحبه نمی کنیم. او هم 
ســاری )لباس هندی(خود را روی سرش کشید و 

بعد با رضایت آنان شروع به مصاحبه کرد.
یادم است که خبرنگار هندی برای تضعیف روحیه 
بچه ها به تهانیــان گفت: »آقــای خمینی گفتند 
شــماها که ســن تان کم اســت و به جبهه آمدید 
بچه های من نیستید!« تهانیان در پاسخ به خبرنگار 
هندی جواب داد: ایشــان رهبر من اســت و هرچه 
بگویند درســت اســت و ما به خاطر خدا و خواست 

رهبر به اینجا آمدیم.

   نقش هالل احمر و صلیب سرخ در 
رابطه با اسرا چه بود؟

صلیب ســرخ به بازدید آن ها می رفــت و نامه ها را 
می رساند و ما هم به خانواده ها می دادیم.

  از شهدای آزاده و اولین خبر شهادت 
اسرا بگویید.

119 نفر از اسیران شهید شــده بودند و حدود 500 
نفر هــم مفقوداالثر که خبر شهادتشــان بعداً به ما 
رسید. وقتی خبر شهادت اسیری به اداره ما می رسید 
آنجا تبدیل به ماتمکده می شــد و غم و غصه از در و 
دیوار آن آشــکار بود. زمانی که صلیب سرخ اسامی 
شــهدا با نامه ها، آدرس و عکس شــهدا را روی میز 
می گذاشت، اداره ما  در حالتی میان خشم و غم فرو 
می رفت. همه شروع می کردند به شــیون و زاری و 
حال همه بد و طاقت فرســا می شد. فکرش را بکنید 

ما باید این اطالعات و مدارک را به خانواده درجه یک 
آن ها می دادیم. لحظه ای که خبر شهادت اسرا را به 

خانواده هایشان داده می شد، خیلی دردناک بود.

   در میان اســیران، اسرایی شاخص 
بودند که 4 نفر از آن ها خانم بودند. آیا در 

این سازمان با هم همکاری داشتید؟
بله آن ها در زمان های لزوم بــه اداره ما می آمدند و 

کمک حال ما بودند.

   چه زمانی از اسارت شهید تندگویان 
ـ وزیر نفت وقتـ  مطلع شدید؟

از همان روز اول که من به آن ســازمان رفتم همه از 
این حادثه مطلــع بودند. وی به همــراه مهندس 
بوشهری و مهندس یحیوی که از معاونینش بودند 
اسیر شد. با همسران این عزیزان ارتباط تنگاتنگی 
داشتیم و آن ها خیلی به اداره سر می زدند؛ زمانی که 
جسد شــهید تندگویان را تحویل دادند ما با همسر 
وی به کرمانشاه رفتیم و جســد را تحویل گرفتیم و 

بازگشتیم.

   در 26 مردادماه روز آزادسازی اسرا 
شما تا کجا به استقبال شان رفته بودید؟

روز چهارشنبه 24 مرداد در ستاد دیگری برای امور 
آزادگان جلســه داشــتیم. وقتی ازآنجا بازگشتیم 
همکارانم این خبــر را دادند که صــدام 26 مرداد 
هزار نفر را یک طرفــه آزاد می کند. صدام بیشــتر 
اوقات به وعده های خود عمــل نمی کرد به همین 
علت من باورم نمی شــد. گاهی اوقات ما به فرودگاه 
می رفتیم امــا به جای 50 نفر اعالم شــده 20 نفر را 
تحویل می دادند. با این حال روز 5 شــنبه 25 مرداد 
با یک هواپیمــا از طرف نیروی هوایــی ارتش عازم 
شدیم. در این ســفر خانم تندگویان را دعوت کردم 
که با اســتقبال وی روبه رو شــدم. به همراه 3 نفر از 
خانم های همکار رفتیم به فرودگاه نیروهای ارتش، 
سوار هواپیما شــدیم، غروب به کرمانشاه رسیدیم 
و شــب آنجا ماندیم. فردا صبح به سمت اسالم آباد 
غرب رفتیم و بعد از یک توقف کوتاه به قصرشیرین 
رســیدیم. در قصرشــیرین شــب را در یک خرابه 
گذراندیم که حتی سقف هم نداشت؛ اما فردای آن 
شب، روز خیلی قشنگی بود. ساعت 3 اولین اتوبوس 
آمد؛ خوشــحالی وصف ناپذیری در چشممان موج 
می زد. من با 2 شاخه گل گالیل در جلوی اتوبوس ها 
خوشــامد می گفتم. پس از 10 ســال آرزوی ما به 

واقعیت پیوسته بود؛ سال ها می گذشت و ما چنین 
روزی را آرزو داشتیم.

   آن روز اسرا را به کجا انتقال دادند؟
اســرا را به پــادگان اهلل اکبــر در اســالم آباد غرب 
بردند. در راه تمام روســتایی ها شــادی و پایکوبی 
می کردند. چون مــاه صفر بود من بــه آن ها تذکر 
دادم اما آن ها گفتند در این روز خود امام حســین 
)علیه الســالم( هم از آزاد شــدن اســرا خوشحال 
هســتند چه برســد به ما. هنگامی که به اسالم آباد 
رســیدیم به ســرعت وارد هالل احمر شدیم. شب 
تصمیم گرفتیم به پادگان اهلل اکبــر برویم و آزاده ها 
 را ببینیم که فقــط به من و خانــم تندگویان اجازه 

دیدار دادند.

   از حال و هــوای آزادگان در پادگان 
اهلل اکبر برایمان بگویید.

آزادگان در حال اســتراحت بودند و مــا با چند نفر 
که از طریق نامه هایشــان با آن ها آشنا بودیم کمی 
صحبت کردیم و فردا به کرمانشــاه برگشــتیم و 
ازآنجا به تهران. باید زود بازمی گشتیم به اداره، چون 
مراجعه کنندگان بسیار زیاد شده بود. بعد از آن دیگر 
وقتی سر مرز خسروی اسرا را تحویل ایران می دادند 
از طریق دورنگار به وزارت اطالعات خبر می دادند و 

ما اسامی را به چشم انتظاران آن ها اعالم می کردیم.

     در چنــد جمله حال و اشــتیاق 
خودتان را در زمان آزادســازی اسرا 

برایمان توصیف کنید.
یکی از صحنه هایی که برایم بسیار هیجان انگیزاست 
زمانی بود که تعــدادی از رزمنده هایــی که از قبل 
شــهید اعالم شــده بودند و خانواده ها برای آن ها 
مراسم ختم گرفته بودند؛ ناگهان خبر اسارت و زنده  
بودنشان در عراق به دست می رســید. ما این خبر 
خوب و هیجان انگیز را به خانواده ها اعالم می کردیم. 
یکی از بهترین اتفاقات شــیرین و خوش در حیطه 

کاری من همین اتفاق بود.

   خانواده تان با این شــغل سخت و 
طاقت فرسای شما مشکل نداشتند؟

نه خدا را شکر، خانواده بافرهنگ و تحصیل کرده ای 
دارم که مرا درک می کنند. همســرم در ســال 74 
فوت کرد. او مرا همیشــه در انجام کارهایم کمک و 

پشتیبانی می کرد. 

مهدی تهانیان از 
اسرای اصفهانی 
بود. او و علیرضا 

رحیمی وقتی 
خبرنگار هندی 
خواست با آن ها 

مصاحبه کند، 
قبول نکردند و 
گفتند تا زمانی 

که حجاب 
نداشته باشی 

مصاحبه 
نمی کنیم. او 

هم ساری 
)لباس هندی(

خود را روی 
سرش کشید و 
بعد با رضایت 
آنان شروع به 
مصاحبه کرد
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آن روزها 8 ســال بیشتر نداشــتم. تنها دخترک کوچک و 
شــیرین بابا بودم. مهرماه 59 مرا به مدرسه برد؛ همان روز 
قول داد اگر معدلم بیســت شــود برویم تهران، بگردیم و 
تفریح کنیم. اما هنوز روزهای مهرماه ســپری نشده بود که 
بابا به جبهه رفت، ماه ها گذشــت و از او خبری نبود. من هم 
ســعی می کردم خوب درس بخوانم که وقتی بابا به خانه آمد 
با کارنامه ام از او پذیرایی کنم. خردادماه ســال 1360 آمد و 
من امتحاناتم را با معدل 20 پشت سر گذاشتم هرروز چشمم 
به در بود تا بابا از دربیاید و پوتین هایش را درآورد آن لحظه 
 که در آغوشــش می پرم بگویم: »بابا بیست شدم حاال زود 

بریم تهران.«

روایتی از فرزند یک شهید آزاده

مدرسه نمره خوبی بگیرد و معدلش بیست رضوان و ماه قرمز!
بشود، او را به تهران بیاورم، با هم به گردش 
برویم و از باغ وحش و جاهای دیدنی تهران 
دیدن کنیــم. حاال دخترم بــه قول خودش 
وفا کرده و معدلش بیســت شــده اســت و 
از آنجا کــه نمی خواهم یک ســرباز در برابر 
فرزندش خجالت زده و شــرمگین شــود از 
شما می خواهم که نامه را در روزنامه کیهان 
یا اطالعات چاپ کنید تا همشهری هایم به 
قولی که به او داده ام به جــای من وفا کنند 
و او را بــرای گــردش و تفریــح و بازدید از 
باغ وحش به تهران ببرنــد.« گویا نامه بابا در 

روزنامه اطالعات چاپ شده بود.

 بابا به قولش وفا کرد
هالل احمر که خود را مسئول خانواده اسرا و 
مفقودین می دانست، دست به کار شده بود و 
از هالل احمر خرم آباد درخواســت کرده بود 

برای من و مادر بلیت هواپیما تهیه کنند.
در کمال ادب و احترام به تهران رســیدیم. 
همان جا بود که آن خانم مهربان ســراغمان 

آمد و گفت: من )بهجت( افراز هستم...
از دو نفر از همکارهایش خواســت تا میزبان 
من و مادر باشــند. هتل هویزه اولین جایی 
بود که رفتیــم. از آن روز به بعد هم به مدت 

یک هفته با ما بودند. 
با ماشــینی که از هالل احمر آمــده بود به 
باغ وحش، تله کابین توچال، پارک و چندین 
فروشگاه اســباب بازی رفتیم، خیلی خوش 
گذشــت اما جای بابا خالی بــود، بابا قولش 
را قبــل از آمدنش ادا کرده بــود. هر جا من 
می خواســتم می رفتیم و بهتریــن خاطره 
زندگی ام را بابا برایم به وســیله هالل احمر 

آفریده بود.
یک هفته به خوشی گذشت روز آخر رفتیم 
دفتر آقای صدر، )مدیــرکل امور بین الملل 
هالل احمــر( آقای صــدر با مهربانــی از ما 
استقبال کرد و هدایایی به من داد. در میان 
آن ها چنــد جلد کتاب به چشــم می خورد. 
یکــی از آن ها را برداشــتم و از خانــم افراز 

خواستم برای من یادگاری بنویسد.
او هم نوشت:

رضوانک رزمنده ام/ دخترک ارزنده ام
دانی چرا بابا تو را؟/ از جان ودل، قربان تو را؟

چون تو گل این چمنی / شکوفه یاسمنی
خدا تو را برای ما / حفظ نماید، جان ما

راهی خرم آباد شــدیم. خانم افراز هم برای 
این که خیال بابا از بابت سفارشــی که کرده 
بود، راحت شــود برایش چند قطعه عکس 
از گــردش گاه هایی که من را بــرده بودند، 

فرستادند.

 بابا ما را قزوین برد
بعد از چنــد وقــت دوبــاره هالل احمر به 
ســراغمان آمــد. بابا دوبــاره نامه نوشــته 
بود؛  تشــکر کــرده و گفته بود میــل دارد، 
خانواده اش بــه قزوین که شــهر حاج آقای 
ابوترابی اســت؛ نقل مکان کننــد و در آنجا 

زندگی کنند.
پس از اطالع از تمایل ما چون مادر فرهنگی 
بود، خانم افراز با آموزش و پرورش قزوین و 
خرم آباد مکاتبه می کند و ماجرا را به صورت 
 مبســوط توضیح می دهد. آن ها بــا انتقال

 مادر از خرم آباد به قزوین موافقت می کنند. 
 در خانه هــای ســازمانی ارتــش در قزوین

 هم یک خانه برای سکونت ما درنظر گرفته 
شد.

 بابا رفت
من بزرگ شــده بودم و وارد دبیرستان و از 
نظر فرهنگــی و اجتماعی جــزو فعاالن و 
نخبگان مدرســه بودم که یک هم اندیشی 
در قزوین برگزار شــد، خانم افــراز هم یکی 
از مدعوین بود. محل برگزاری هم اندیشــی، 
دبیرســتان ما بود. بعد از هم اندیشی خودم 
را از بیــن جمعیت به خانم افراز رســاندم و 

چهره اش را غرق بوسه کردم.
در چشم هایم که نگاه انداخت، گفتم: خانم 

افراز، منم رضوان، رضوان رزمنده.
سال ها گذشــت و از آن روز به بعد هرچند 

وقت یک بار باهم تماس داشتیم.
حاال پزشــک هســتم و بــا یک پزشــک 
ازدواج کرده ام، بابا در آزادی بزرگ اســرا به 
آغوش گــرم و منتظر خانواده بازگشــت اما 
متأسفانه چند سال بعد در اثر بیماری ناشی 
از اسارت، فوت کرد و به خیل شهدا پیوست.

من دکتر رضوان رزمنده فرزند شهید آزاده 
محمود رزمنده هستم. 

 نامه بابا آمد
روزی صــدای زنــگ خانه به صــدا درآمد 
با ذوق و شوق دویدم ســمت در تا در را باز 
کردم غم چهــره ام را گرفت به جــای بابا با 
لباس های خاکــی، دو خانم بــا لباس های 
ســفید با یک ماه قرمز پشت در بودند. آن ها 
دستی از روی مهربانی بر ســرم کشیدند و 
گفتند: منــزل »محمود رزمنده« اســت؟ 

گفتم: بله بفرمایید؟
یکی از خانم هــا با لبخند شــیرینی گفت: 
حتماً تو هم رضوان خانم هستی؟ گفتم: بله 

خودم هستم.
اجازه گرفتند و آمدند داخل حیاط. 

مادرم را صــدا زدم وقتی او هــم به جمع ما 
اضافه شــد، یکی از خانم ها گفت: نامه ای از 
اســرای جنگی که درجه دار ارتشــی است 
به مرکز مفقودین و اســرای هالل احمر در 
تهران رســیده که خطاب بــه هالل احمر 

نوشته شده بود.
بابــا در نامه نوشــته بــود: »هم وطن، من 
محمود رزمنده هستم و یک دختر کوچک 
بــه نــام رضــوان دارم کــه در کالس دوم 
ابتدایی تحصیل می کند و همراه با مادرش 
در خرم آبــاد زندگی می کنــد. اینجانب به 
دخترم قــول داده بــودم در صورتی که در 
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  اسارت عالی بود!
سهراب ذاتاً شوخ طبع است و گفت وگو را با چاشنی 
طنز آمیخته می کند. وقتی از او می پرســیم اسارت 
چگونه بود، می گوید: خیلی عالی. بعد هم دلیل این 
اظهارنظر را این گونه بیان می کند: به علت انسجام 
و اخوتی که به برکت حضور ســید آزادگان مرحوم 
حاج ســید علی اکبر ابوترابی ایجادشده بود، کسی 
ناله و شــکوه نمی کرد. به رغم شکنجه های جسمی 
 و دردهای جســمانی خوش می گذشت و روح مان 

آزاد بود.

  در اسارت توانمند شدیم
این آزاده می گوید: اعتقاد داریــم آزادگان در طول 
اسارت خود تجربه ها و توانمندی هایی کسب کردند؛ 
برای همین از بازگشت این توانایی در همه زمینه ها 
به کمک شــان آمد. درصد باالیی از آن هــا دارای 
تحصیالت باالیی شدند و به  جرأت می توانم بگویم، 
باالی 80 درصد دارای تحصیالت عالی هســتند و 
حدود 40 درصد آن ها نیــز دارای تحصیالت دکترا 

به باال هستند.

  آزادگان؛ آماده خدمت
سهراب با اشــاره به توانمندی های آزادگان تأکید 
می کند آن ها آماده خدمت به مردم و جامعه شــان 
هســتند؛ همان طور که طی این همه سال بوده اند: 
زمانی که وارد ایران شــدیم امام)ره( یک ســخنی 
برایمان به ارث گذاشــته بودند: »اگر روزی اســرا 
آمدند و من نبــودم به آن هــا بگویید کــه من در 
فکرشــان بودم.« در حقیقت امام یک پیام را برای 
ما به یادگار گذاشــته بودند و ما آن را گرفتیم؛ وقتی 
امام می گویند من در فکر آن ها بــودم یعنی وقتی 
برگشتید همان گونه که من شما را فراموش نکرده 
بودم شما هم راه من را فراموش نکنید. از طرفی هم 
حضرت آقا در بدو ورود اسرا، آن ها را »ذخایر انقالب« 
نامیدند و در سخنرانی اخیرشان در جمع آزادگان 
آنان را الماس های درخشان خوانده اند. از سویی هم 
حاج آقا ابوترابی در تمام برخوردهایش با اسرا تأکید 
کرده است: »پاک باشــید و خدمتگزار« ما همه این 
فرمایشات را سرلوحه کار و زندگی مان قرارداده ایم. 
آزادگان آماده اند تا بــا تحصیالت خود ادامه دهنده 
راه امام)ره( باشــند و به عنوان ذخایر انقالب پاک، 
منســجم و درخشــان چون الماس به مردم والیی 

ایران خدمت کنند.

  چگونگی تشکیل جمعیت آزادگان
در ادامه، بحث چگونگی تشکیل »جمعیت آزادگان 
دفاع مقدس« وسط می آید. سهراب پایه تشکیل آن 
را در روزهای اسارت می داند و می گوید: این تشکل 

در طول 10 سال که در اسارت بوده ایم شکل گرفت. 
ما مبارزه ای اخالقی با حضور حاج آقــا ابوترابی در 
برخورد با عراقی ها آغاز کردیم و یک انسجامی را از 
آن روزها در بین خودمان داشــته ایم. سهراب علت 
ایجاد ظاهری چنین تشــکلی را جمع شدن ستاد 
آزادگان می داند که پس  از آن تحت پوشــش بنیاد 
شهید قرار می گیرند. به گفته او ،درگذشت حاج آقا 
ابوترابی به عنوان پدر معنوی آزادگان یکی دیگر از 
دالیل تشــکیل »جمعیت آزادگان دفاع مقدس« 
بوده: این مسائل باعث شــد تا بچه ها دورهم جمع و 
برای تشکیل جمعیت و اتحاد بیشتر اقدام کنند. این 
تشکل جای پدر خالی معنوی آن ها را پر می کند و از 
لحاظ حقوقی و مسائل دیگر پشتیبان آزاده ها است. 
با جمع بندی نظرات و آرا در آخرین روزهای ســال 

1390 این سازمان مردم نهاد به ثبت می رسد.

  خدمت یک خائن!
از سهراب می پرســیم »حاج آقا ابوترابی کیست« 
که آن قــدر آزاده ها به او می نازند؟ پاســخ می دهد: 
یک سال و نیم از اسارت ما می گذشت که یک سید 
روحانی را آوردند و در ســلولی جداگانه تحت نظر و 
شــکنجه قرار دادند. تا روزی که عدو شــد ســبب 
خیر و »بنی صدر« خائن خدمتی در حق اســرا کرد 
که حاج آقا زنده ماند و در بین اســرا زندگی و پدری 
کرد. خدمت بنی صدر خائن چه می توانست باشد؟! 
سهراب در پاسخ می گوید: حاج آقا ابوترابی نماینده 
امام)ره( در وزارت دفاع بود که از همرزم های شهید 

با عبدالرحمان فرخ سهراب رزمنده، آزاده و 
 جانبازی که دبیری جمعیت آزادگان 

دفاع مقدس را برعهده دارد

زیبایی های اسـارت

سعیده     فاطمي

عبدالرحمان فرخ سهراب ســرباز وظیفه ژاندارمری در مبارزه با قاچاق 
بوده؛ 22 مهر 1359 که از راه می رســد به عنوان آر.پی .جی زن از آبادان به 
خرمشهر می رود. همزمان با تجاوز رژیم دست نشانده بعث در حمله ای که 
صدام معدوم آن را »عملیات قادسیه« نام گذاری کرده بود، به اسارت رژیم 
بعث درمی آید و پس از تحمل 10 سال اســارت یا دقیق تر، 118 ماه و هفت 
روز، در بند زندان های بعث می شــود. سهراب باالخره 29 مردادماه 1369 
به آغوش گرم میهن بازمی گردد. به این مناسبت »مهروماه« پای صحبت 
عبدالرحمان فرخ ســهراب، دبیر جمعیت آزادگان دفاع مقدس نشسته 
اســت. بخش زیادی از گفت  و گو به خاطرات و ذکر یاد از حجت االســالم 
والمسلمین سیدعلی اکبر ابوترابی، ســید آزادگان و از دوستان سهراب 

گذشت.

منش یک انسان بزرگ
حجت االســالم ابوترابــی با منــش و رفتــاری که داشــت همــه را تحت 
تاثیرقرارداده بود حتی عراقی ها را: پس  ازاین که آرامش بر اردوگاه ما مسلط 

شد بعثی ها تصمیم گرفتند حاج آقا را به اردوگاه های دیگر هم ببرند.
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ياد
چمران محســوب می شــد و در اولین مجروحیت 
شهید چمران در ستاد جنگ های نامنظم، حاج آقا 
ابوترابی به اســارت بعثی ها درمی آید. چون حمله 
خیلی ســنگین بود شــهید چمران تصور می کند 
حاج آقا شهید شده و حتی مطلب زیبایی در رثایش 
می نویسد که به خوبی او را به همگان معرفی می کند. 
درحالی که حاجی به اسارت دشــمن درآمده بود، 
در قزوین مراســم ختمی برای او برگزار می شــود. 
بنی صدر هم برای عوام فریبــی مردم قزوین، در این 
مراسم حاضر می شــود و در سخنرانی ای می گوید: 
»شهید ابوترابی از دوســتان ما بوده است.« پس از 
پخش این خبر و شنیدن آن توسط بعثی ها بالفاصله 
او را از سلول به اردوگاه انتقال می دهند. درحالی که 
پیش از آن، او را شــکنجه می دادند تا جایی که شب 
قبل با یک میخ سرش را سوراخ کرده بودند. ابوترابی 
از فرماندهان بعث، علت این تغییر رفتار را ســؤال 

می کند و پاسخ می شنود که ما اطالع نداشتیم شما 
از دوستان جناب آقای »بنی صدر« هستید. به خاطر 
همین می گوییم بنی صدر هرچقــدر خیانت کرد 
باالخره خدمت هم کرد! او با دوستی عوام فریبی اش 

به اسرا خدمت بزرگی کرد.

  کتک خوردن ثواب ندارد!
بعد هم پای خاطرات حجت االســالم والمسلمین 
سیدعلی اکبر ابوترابی به میان می آید: قبل از ورود 
حاج آقا به اردوگاه تعداد معدودی ضدانقالب حضور 
داشتند و اردوگاه به دو بخش سربازان خمینی)ره( و 
ضدانقالب تقسیم شده بود. ذهنیت ما هم این بود که 
وقتی شکنجه می شویم، ثواب می بریم. برای همین، 
هرکس کتک بیشتری می خورد احساس می کرد 
ثواب بیشتری نصیبش شده است. سال 60 بود که 
حاج آقا به اردوگاه وارد شد و با این ذهنیت مبارزه کرد 
و گفت: در اسالم چنین چیزی نداریم که به شما ظلم 
شود و ثواب ببرید. باید تالش کنید که زیر شکنجه 
نروید. حاال اگر هم کتک خوردید این که ثواب دارد 
یا ندارد با خداســت. باید بدنتان را سالم نگه دارید تا 

به ایران برگردید.

  اسارت جایی برای خودسازی
ســهراب بــه ویژگی هــای دیگــر ابوترابــی و 
تأثیرگذاری اش بر اســرا اشــاره می کند: حاج آقا با 
تأکید بر ورزش و آموزش، از همان روز اول ما را تحت 
تعلیم قرار داد. به  صــورت مخفی ورزش های رزمی 
را آغاز کردیم و ورزش هــای عمومی مانند والیبال 
و فوتبال را با توپ سیفون شــروع کردیم که بعدها 
عراقی ها توپ پالســتیکی برایمان آوردند. با آمدن 
صلیب سرخ، گروه ورزشی توپ های مختلفی را در 

اختیارمان گذاشت. 

  تالش ابوترابی برای وحدت اسرا
سهراب سراغ تالش مهم دیگری از ابوترابی می رود 
و می گوید: کار بعدی که حاج آقا ابوترابی برای بهبود 
اردوگاه انجام داد، آشتی دادن بین اسرای انقالبی و 
ضدانقالبی بود. او از روز اول خیلی راحت به ســمت 
آن ها رفت و با آن ها رفیق شــد. معتقد بود باید باهم 
دوست باشیم و بر هم تأثیر بگذاریم. سعی می کرد 
بین این دو گروه اتحاد و همبستگی ایجاد کند و این 
همان بنیاد و پایه انسجام ما بود. به جز عده معدودی 
که مخالفت قلبی داشتند که جذب منافقین شدند 
و از اردوگاه رفتنــد یــا پناهنده شــدند، بقیه باهم 

برگشتیم به میهن و هنوز هم دارای چنین انسجامی 
هستیم که با درگذشت حاج آقا و منحل شدن ستاد 
از بین نرفت. برای تقویت این انســجام دســت به 
تشکیل جمعیت آزادگان دفاع مقدس زدیم و خدا را 

شکر بهترین دوستان برای همدیگر هستیم.

  تأثیر روی عراقی ها
این آزاده می گوید حجت االســالم ابوترابی با منش 
و رفتاری که داشــت همه را تحت تأثیر قرارداده بود 
حتی عراقی ها را. پس  از این کــه آرامش بر اردوگاه 
ما مسلط شــد بعثی ها تصمیم گرفتند حاج آقا را به 
اردوگاه های دیگر هم ببرند. او هم انســجام را در آن 
مکان ها ایجاد می کرد. حاج آقــا معتقد بود، مبارزه 
همیشه مبارزه منفی نیســت برای همین مبارزه 
مثبت را آغاز کرده بود تا جایی که حتی روی بعثی ها 
هم تأثیر گذاشت. به گونه ای رفتار کرد که در زمان 
آزادی، نگهبانان گریه می کردند و می گفتند شــما 
می روید ما چه کنیم. این ها افــرادی بودند که 10 
ســال در آن اردوگاه زندگی کــرده بودند؛ حاال چرا 
10 سال ثابت بودند به این دلیل که خدمت اجباری 
عراق 5 ســال بود و هنگام جنگ دو برابر می شد و به 
10 سال می رسید. وقتی زمان خداحافظی رسیده 
بود آن ها می گفتند اگر شما بروید ما چه کار کنیم؟ 
حاج آقا با لبخندی به آن ها گفــت: »غصه نخورید 
کویتی ها را صدام برایتان صید کرده و می آورد.« با 
ابراز ناراحتی می گفتند ما به شما عادت کرده ایم به 
مهربانی و دوستی تان.همچنین گفتند: »رسیدید 
به ملت تان سالم ما را برسانید و بگویید که ما مأمور 

و معذور بودیم.«

  کمندی برای زندانبان
به گفته سهراب، تأثیر رفتار، اخالق و منش ابوترابی 
تا جایی بوده که یکی از ســربازان عراقی از مرز فرار 
می کند و خودش را به او می رساند: جریان ازاین قرار 
است که وقتی در حال شکنجه حاج آقا بوده چوبش 
از دســتش می افتد. حاج آقا دوال می شود چوب را 
برمــی دارد و به او می دهد و می گویــد: »وظیفه ات 
را انجام بــده تا بعد به خاطر قصور تنبیه نشــوی.« 
زندانبان چــوب را می انــدازد و می گوید نمی زنم. 
این سرباز پس از معاوضه اســرا به ایران می آید و در 
امور برون مرزی به نیروهــای ایرانی کمک می کند. 
بعدازاین که صدام ســرنگون می شــود بــه عراق 
برمی گردد و در دفاع از حرمین شریفین به شهادت 

می رسد. 

خاطره

بزرگ منشی در باغ هالل احمر
از اسارت برگشــته بودم، پنج روزی نگذشته بود که مادرم گفت: 
»برو باغ هالل احمر؛ آن جا خانمی هست که از طرف هالل احمر 
مسئولیت رسیدگی به امور اسرا و مفقودین را بر عهده دارد. برو به 
دیدنش و از طرف من تشــکر کن. وقتی نبودی من آن ها را خیلی 
اذیت کردم.« فردای آن روز رفتم زیر پل ســیدخندان . وارد باغ 
بزرگی شــدم، پس از عبور از البه الی درخت ها به سالنی باریک 
رسیدم. خانمی آمد و گفت: »بفرمایید، امرتون؟« گفتم: با خانم 
افراز کار دارم. سهراب هستم. تا گفتم سهراب، از هر اتاقی یک خانم 
بیرون آمد! می گفتند: »سالم آقای ســهراب!، خوب هستید؟« 
پیش خودم گفتم مــادرم چه به روز این هــا آورده که همه من را 
می شناسند! گویا مادرم در این 10 ســال که من نبودم پاشنه در 
اتاق این بنده خداها را درآورده بــوده! در همین حین یک خانم 
میان سال با چادر مشکی از روبه رو آمد و گفت: »خانم ها بفرمایید، 
به کارهای تان برسید.« به من هم گفت: »سهراب پسرم، خوبید؟ 
مامان خوب  هستند؟« گفتم: الحمداهلل، ببخشــید خانم افراز، 
حالل کنید. گفت: »چرا عذرخواهی می کنی مادر؟« گفتم با این 
برخورد معلوم است مادرم چه بر سر شما آورده. او هم گفت: »نه، 
ایشان خانم خوبی هستند ما دلمان برایش می سوخت. می آمد، 
می نشست و گریه می کرد.« همان جا متوجه بزرگ منشی خانم 
افراز )مدیر وقت بخش اسرا و مفقودین جنگ سازمان هالل احمر( 
شدم و همچنان به ایشان ارادت دارم. خانم افراز به نام »ام االسرا« 
شــناخته می شــود ولی در کل مادر اســرا و مفقودین برای او 

شناس تر از آزادگان هستند.

یاد امام )ره(
زمانی که وارد ایران شــدیم امام)ره( یک ســخنی برای مان به ارث گذاشته 
بودند: »اگر روزی اســرا آمدنــد و من نبودم بــه آن ها بگوییــد که من در 

فکرشان بودم.«
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سامیه   امیني

»امروز مهران، فردا تهــران! در عملیاتی 
که بعدها منافقان »چلچراغ« خواندنش. 
منافقــان از دو محور وارد خاک کشــور 
شدند؛ محور اول از شــهر مهران و محور 
دوم از طریق اســالم آباد و قصر شیرین. 
دشمن وقتی وارد قصر شیرین شد با رعب 
و وحشتی که به راه انداخته بود، توانست 
اهالی شهر را از خانه و کاشانه شان بیرون 
براند. شــهر تخلیه شــد. وقتی خبر این 
واقعه در کشور پیچید احساس مسئولیت 
کردم و عازم جبهه های غرب کشور شدم. 
آن زمان یــک طلبه بودم و ایســتادگی 
در برابر دشــمنان این مرزوبوم را وظیفه 
خود می دانســتم. در غرب بالفاصله پس 
از گذراندن دوره های آموزشــی به ایالم 
اعزام شــدم. وقتی به منطقه اسالم آباد 
رســیدیم، منافقان تقریبًا تمام شــهر را 
تصرف کرده بودند و تمام نیروهایشــان را 
در مناطق حساس شهر مستقرشده بود؛ 
اما بااین حال ما وارد شــهر شدیم...« این 
صحبت ها گوشــه ای از خاطرات جانباز 
ســید حبیب موســوی مقدم است که از 
عملیات مرصاد که در مرداد 67 انجام شد، 
بیان می کند. پای صحبت های این روحانی 
رزمنده نشســتیم و شــنونده خاطرات 

تکان دهنده ای شدیم. 

گفت و گو با سید حبیب 
موسوی مقدم، رزمنده ای 

که عملیات مرصاد را با تمام 
وجود لمس کرده است

چلچراغی که 
خاموش شد!
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خاطرات
شــلیک ها و تیراندازی های منافقین و آتشی را 
که در شهر می سوزاندند را می شنیدم. اسلحه ام 
داخل ماشین مانده بود. در آن وضعیت فقط فکر 
کردم هر طور که شده خودم را البه الی درختان 
بکشــانم؛ اما همین که نیم خیز شدم تا حرکت 
کنم، یکــی از منافقین که تصــور می کرد کارم 
تمام  شده متوجه شــد تکان می خورم و زنده ام. 
با اســلحه کمری اش آمد باالی ســرم و سه تیر 
خالص به سمتم شلیک کرد. گلوله ها اصابت کرد 
به ناحیه چپ بدنم. یکی به پهلو، یکی به پایین تنه 
و دیگری هم به رانم اصابت کرد. وقتی این اتفاق 
افتاد از حالت نیم خیز به روی خاک افتادم. در آن 
حال ناگهان به زبانم آمد و به حضرت زهرا )س( 
گفتم 14 هزار صلوات نذر شــما می کنم تا مرا از 

دست این ها نجات دهید.

 من زنده ام!
موسوی ادامه می دهد: ساعت 11 شب شده بود 
و من هنوز هشیار بودم. دو نفر آمدند باالی سرم. 
وقتی صورتم را با آن وضع متالشی شــده دیدند 
گفتند که این دیگر شهید شده است. لفظ شهید 
را که آورد فهمیدم که نیروی خودی اســت؛ اما 
هرچه تالش کردم تا فریاد بزنم و بگویم: »کمک، 
من زنده ام« نتوانستم. صدایم درنمی آمد. خون 
زیادی از من رفتــه بود و دیگر نه می توانســتم 
حرکت کنم و نه صحبت. با تمام توانم، توانستم 
با آرنجم به پای یکی از آن دو نفــر بزنم. آن بنده 
خدا هم نشست کنارم و ما به هر زحمتی شده بود 
از گلویم صدای آرامی بیــرون آمد و گفتم: »من 
زنده هستم« مرا انداختند پشت وانت. همین طور 
که وانت داشــت می رفت پنج نفر دیگر هم سوار 
شــدند. من دیگر قادر به صحبت کردن نبودم. 
کف وانت آهنی بود و تکان خوردن های ماشین 
آزارم می داد. یکی از این بســیجی ها که ســوار 
وانت شده بود، در آن تاریکی مرا ندید و نشست 
بود روی سینه ام! هر چه کردم تا او را متوجه کنم، 
نتوانستم. تقریباً به ماهی دشت اسالم آباد رسیده 
بودیم یعنی حــدوداً 3 کیلومتر بعد، که باالخره 
متوجه شد که روی ســینه من نشسته است. در 
بیمارستان ماهی دشت نتوانستند برای وضعیت 
من کاری کنند و گفتند: »باید سریعاً به کرمانشاه 
منتقل شود.« ساعت 3:30 بامداد را نشان می داد 
و من تمام این مدت هشــیار بودم. به کرمانشاه 
اعزام شدم. از ماهی دشــت تا کرمانشاه کمتر از 

 پیش از گفت وگو
سید حبیب موسوی مقدم از شــاگردان مرحوم 
کافی اســت که ســال 1359 به دنبال عالقه اش 
در حوزه علوم قرآنی از ایالم روانه مدرسه رجبیه 
قم شــد. ســید حبیب ســال 1340 در منطقه 
کوهستانی و کردنشــین آبدانان ایالم پا به عرصه 
وجود گذاشــت تا در عملیات مرصــاد نام خود را 
بر صفحه تاریخ ماندگار کنــد. »مهروماه « در ماه 
ضیافت الهی پذیرای این سید بزرگوار و خاطرات 
او از عملیات مرصاد و ماجرای مجروحیتش شد. 
او ابتدا می گوید: این روزها اولین رمضانی اســت 
که مرحوم آیت اهلل غیــوری نماینده ولی فقیه در 
هالل احمر، در بین ما نیســت بهتر است یادی از 
او کنم. وی سه دهه در هالل احمر این مسئولیت 
را بر عهده داشــت. همچنین جای تشکر دارد از 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بابت انتخاب 
آیت اهلل معزی برای جانشینی وی. موفقیت او را در 

این جایگاه از خداوند منان مسئلت دارم.

 خیال خام منافقان
مجروحیت عمده ســید حبیب موســوی مقدم 
حاصل حضــور او در عملیــات مرصاد اســت. 
موسوی وقتی در عملیات مرصاد شرکت می کرد، 

6عملیات دیگر را در جبهه تجربه کرده بود: »وقتی 
منافقان مهران را گرفتند و خبرش به قم رســید، 
من بر خود ننگ دیدم که آرام گیرم و هم وطنان و 
همشهریانم زیر یوغ جسارت نامردان باشد. خود را 
به غرب رساندم. »ان المنافقون لکاذبون« منافقان 
را خیال برداشــته بود که راه تا تهران برایشــان 
گشوده است و همان گونه که از جاده وارد مهران 
شــدند می توانند تا تهران را تصرف کنند. آن ها 
حتی مصاحبه ای که در مهــران انجام داده بودند 
را نیمه کاره رها کرده بودند تــا در تهران تکمیل 
کنند! اما با درایت شــهید صیاد شــیرازی آن ها 
وارد منطقه ای به نام »چارزبر« کــه امروزه بانام 
»تنگه مرصاد« شناخته می شود شدند که حدود 
6 کیلومترمربع زمین هموار اســت؛ پس از ورود 
تمام لشگر منافقان به آنجا، »هلی برد« جمهوری 

اسالمی آنان را ناکام کرد.«

 وقتی سه تیر خالص خوردم!
موســوی نقبی به خاطرات می زند: »با خودروی 
نظامی سپاه در داخل شهر اســالم آباد حرکت 
می کردیم. پرنده پر نمــی زد. دور میدان اصلی 
شهر که رسیدیم، 4 نفر با لباس بسیجی ایستاده 
بودند. با دیدن ماشین سپاه، خودشان را انداختند 
جلوی ماشین و اشــاره به مجروحی کردند که 
نقش زمین شده بود. وقتی ایستادیم گفتند: »این 
مجروح را هم با خود ببرید«. راننده مان بالفاصله 
از ماشین پیاده شد تا به مجروح کمک کند. من 
هم در را باز کردم تا برای انتقال مجروح به داخل 
خودرو، کمک کنم در همین حیــن راننده را به 
رگبار گرفتند! هنــوز در کامل باز نکرده بودم که 
نارنجک پرتاب کردند جلوی ماشــین. نارنجک 
منفجر شد و رد ترکش ها و سرخی آن ها را روی 
صورتم احســاس کردم و بی هوش شدم. بعدها 
متوجه شــدم براثر اصابت ترکش ها سمت چپ 
چهره ام به طور کامل از بین رفته اســت. گویا آن 
شب رأس ســاعت 9، ســران منافقین دستور 
عملیات به نیروهای خود داده بودند. آن شــب 
نیروهای شان که در قسمت های حساس و مهم 
مستقرشــده بود، یک دفعه و باهم شروع کردند 
به تیراندازی. با شلیک به بیمارســتان و به مقر 
سپاه پاســداران رعب و وحشت شهر را برداشت 
و مردم بی دفــاع وحشــت زده از شــهر خارج 
می شدند. وقتی به خودم آمدم با بدنی آغشته به 
خون کنار ماشین نقش زمین شده بودم. صدای 

نكته

مسئولیت های اجرایی
روایت ســید حبیب موســوی مقدم از فعالیت های اجرایی و 
نیز مســئولیتش در جمعیت هالل احمر. او می گوید: حدود 
17 سال در بنیاد شــهید خدمت کردم و نیروی رسمی آن جا 
محسوب می شــدم. پس  از آن، مسئول ریاســت بنیاد شهید 
آبدانان و سپس مهران شدم. در ادامه ریاست اداره مددکاری 
بنیاد شهید اســتان ایالم و اداره یادمان ها را برعهده گرفتم تا 
این که پس از اجرای قانون حالت اشــتغال جانبازان از بنیاد 
شــهید کناره گرفتم و به قم بازگشــتم. پس از چند ماهی به 

ایالم رفتم و امام جمعه یکی از شهرها بودم.
بعــد از آن بحث دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر در استان ها از سوی مرحوم آیت اهلل غیوری مطرح 
شــد و مجلس با آن موافقت کرد. بنابراین حدود شش سال 
مســئول دفتر نمایندگی اســتان ایالم در هالل احمر شدم. 
اکنون نیــز به عنوان یک ســرباز در خدمت آیــت اهلل معزی 
به عنوان دبیر ستاد اقامه نماز و ســتاد امربه معروف و نهی از 
منکر جمعیت هالل احمر هســتم. همچنین مسئولیت امور 

استان ها نیز بر دوش بنده است.

احساس مسوولیت 
وقتی منافقان مهــران را گرفتند و خبرش به قم رســید، من بر خود ننگ 
دیدم که آرام گیرم و هم وطنان و همشــهریانم زیر یوغ جسارت نامردان 

باشد. خود را به غرب رساندم. 
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40 دقیقه راه بود حدود ساعت 4:30 دقیقه صبح 
به بیمارستان طالقان کرمانشاه رسیدیم. جلوی 
بخش پذیرش بودیم که اذان صبح پخش شــد. 
هنوز هشیار بودم و حرف ها را می شنیدم. مسئول 
پذیرش گفت: »این که کسی همراهش نیست. 
این طور نمی شود عملش کرد.« دیگری می گفت: 
»اآلن وقت این حرف ها نیست وضعیتش وخیم 
است. انگشت خودش را پای کاغذ بزنید، فرصت 
از دست می رود و نمی توان منتظر کسی ماند.« 
هوش و حواس داشــتم؛ اما چشمانم بسته بود و 
بی هیچ حرکت و صحبتی. انگشــتم را پای برگه 

زدند و انتقالم دادند به اتاق عمل.

 مرا تحمل کنید! 
ســید حبیب موســوی مقدم در ادامه از فردای 
روزی می گوید که یک عمل ســخت جراحی را 
پشت ســر گذاشــته بود: »فردای آن روز حدود 
ســاعت 8 صبح بود که به هوش آمدم. با هواپیما 
انتقالــم دادند به بیمارســتان تبریــز؛ همراه با 
 26 مجــروح دیگــر. وقتــی وارد بیمارســتان 
امام خمینی)ره( شدم  پزشکم  بدون بی هوشی 
با سوزن و نخ باالی تخت صورتم را دوخت و آنجا 
برایم واقعاً یک شکنجه گاه بود. ساکشنی که در 
قفسه سینه ام قرار داده بود سه روز بعد به حدی 
پر شــد که داشــت به داخل بدنم بازمی گشت. 
روز هشتم یک زوج مســن به بیمارستان برای 
مالقات مجروحان آمدند. من هم هرچه شماره از 
خانواده داشتم نوشتم و خواستم تماس بگیرند. 
 ســپردم به آن ها که بگویند من در بیمارستان 
امام خمینی)ره( تبریز بســتری هســتم. به آن 
زوج مسن سفارش کردم که ترجیحاً سعی کنند 
شــماره اول را بگیرند چون روحیه پدر همسرم 
بهتر است. ساعت هنوز از 12 شب نگذشته بود 
که تلفن را از باالی تخت برایــم آوردند و گفتند 
از ایــالم تمــاس گرفته اند. عمویم بــود. گفتم 
وضعیت من به این صورت اســت که تیر به بدنم 
اصابت کرده و صورتم مجروح شــده و چشمم را 
ازدســت داده ام؛ اما هنوز زنده ام. بعد از پایان این 
تماس، خانواده ام شــبانه حرکت کردند و حدود 
ساعت 6 صبح خودشان را به من رساندند. بنده 
خداها با دیدن وضعیت صورتم دگرگون شدند 
و من به آن ها دلداری مــی دادم. آن روز صورتم 
عفونت شدیدی کرده بود و سیاه شده بود. یادم 
هست که از آن ها آینه خواستم تا خودم را ببینم 

اما امتناع کردند. من هم به شوخی گفتم: »دیگه 
شــده و باید تحملم کنید.  من دیگر سیاه پوست 

شدم.«

 آن پزشک یک منافق بود!
موســوی از پشــت پرده های یک مجروحیت 
در بیمارســتان های شــلوغ آن زمان می گوید: 
»به خاطر دارم که در بیمارستان تبریز، روز اول 
که درد داشتم 13-14 بار فرستادم دنبال دکتر؛ 
اما نیامد. روز دوم هم به همین منوال گذشــت. 
تا روز سوم دوباره نوبت پرســتاری بود که از روز 
اول از حال من باخبر بــود. رو به من کرد و گفت: 
»هنوز پزشک نیامده؟!« گفتم نه. ترکی هم که 
بلد نبودم. منظورم را به سختی می رساندم. او هم 
بالفاصله رفت از طریق مددکاری پزشک را باالی 
سرم آورد. من هم به او گفتم: »نمی دانم مسلمانی 
یا مسیحی و یا یهودی؛ اما هر دینی داری بگذار 
حس نوع دوستی در میانمان باشد. سه روز است 
که من دارم درد می کشم و می فرستم دنبال شما 
اما هر بار شب آمد و شما نیامدی.« به پرستاری 
که همراهش بــود گفت ساکشــن را دربیاورد 
و بعد از ســه روز دردم کمی آرام شــد. بعد از آن 
احساس ضعف شــدیدی می کردم. توان بدنم را 
ازدست داده بودم. به پسرعمویم گفتم تنها کاری 
که می توانید برای من انجام بدهید این است که 
مرا ازاینجا خارج کنید و ببرید تهران. خانواده ام 
به مــددکاری مراجعــه کردنــد و آن ها گفتند 
حالش وخیم اســت و امکان ندارد. مسئولیت را 
خودمان پذیرفتیم و از بیمارستان خارج شدیم. 
در فرودگاه جایــی بود مخصــوص مجروحان 
جنگی که به غیراز من افــراد دیگری هم بودند. 
پاســداری هم آنجا بود که دادش باال رفته بود. 
پرسیدم: »چی شده؟« گفت: »من با پای خودم 
به بیمارستان رفتم، پام سالم بود اما این ها پایم را 
از زانو قطع کردند!« وقتی رسیدیم تهران فورا به 
پسرعمویم گفتم با آقای تبریزی در مرکز وزارت 
اطالعات تماس بگیرد و بگویــد فالنی مجروح 

است.
ســاعت 10 صبح تماس گرفت و حدود ساعت 
3 و نیم در ساعت مالقات به بیمارستان بقیه اهلل 
آمد. تمام واقعه را تعریف کردم که این پزشــک 
همکاری نکرده است. گفتم وضعیت بدین گونه 
بود که شرح دادم. پاسداری هم با پای سالم آمده 
بود آنجا امــا از زانو پایش را قطــع کردند. او هم 

گفت 2 بازرس ویژه می فرستم به مالقاتت و شما 
عین این مطلب را به آن ها نیز بگویید. بازرس ها 
آمدند و شرح واقعه دادم. یکی از بازرس ها گفت: 
»اتفاقاً جنازه دو نفر از شــهدا آنجا مفقودشــده 
اســت.« پس از بررسی مشخص شد این پزشک 
بنده خدا بهتر است بگویم بنده شیطان هم دوره 
مسعود رجوی و از دوستان نزدیک مسعود رجوی 
بوده اســت.« به گفته آقای موســوی، پزشک 

منافق پس از بررسی ها به سزای اعمالش رسید.

 بگذار کور شوم!
موسوی مقدم خاطراتش را این طور پی می گیرد: 
»55 روز در بیمارســتان گذشت. چشم چپم را 
از دســت  داده بودم. بیش از 6 تا 7 عمل جراحی 
را پشت سر گذاشــتم تا مقداری صورتم شکل و 
شمایل پیدا کرد. قرار شد دو هفته بعد از مرخص 
شدنم از بیمارستان برای عمل چشم اقدام کنم. 
رفتم ایالم. نوبــت عمل 20 دی بود و قرار شــد 
یک روز قبل بستری شوم. قبل از بستری شدن 
به قم رفتم برای زیارت کریمه اهل بیت حضرت 
معصومه )ســالم اهلل علیها(. پــس از زیارت در 
صحن نشسته بودم که کسی آمد و گفت: »سالم 
حاج آقا« من هم جوابش را با سالم و احوال پرسی 
دادم. گفت: »می خواهی چشمت را عمل کنی؟« 
گفتم: بله. گفت: »عمل نکن.« گفتم: چرا. گفت: 
» چون وقتی مردمک چشم پاره شده باشد بعد 
از عمل، چشــم نور را پخش می کند.« با خودم 
گفتم این از کجا می دانســت مــن می خواهم 
چشمم را عمل کنم؟ بعد هرچه گشتم پیدایش 
نکردم. شــکی در دلم افتاد و رفتم خدمت استاد 
بهاءالدینی و واقعه را برای او تعریف کردم. ایشان 
گفتند: »بگذار استخاره بگیرم.« استخاره گرفت 
و گفت عمل نکن، بد آمد. وقتــی او گفت عمل 
نکن من هم تصمیم گرفتم اگر این چشم کور هم 

شود دیگر عمل نمی کنم!
فردای آن روز به تهران آمدم و مانند بقیه بیماران 
نوبت گرفتــم و رفتم پیش پزشــک معالجم اما 
مدارک و پرونده پزشــکی ام را به او ندادم و گفتم 
چشــمم ضربه خورده. او بعــد از معاینه گفت: 
چشــمت دارد خودش را ترمیم می کند. گفتم: 
حقیقتش من بیمار شما هستم و ماجرا را تعریف 
کردم. دوباره چشــمم را زیر دســتگاه برد و بعد 
گفت: این چشم نه  تنها نیازی به عمل ندارد که 

حتی به عینک هم احتیاج ندارد.«

وقتي شهید نشدم!
ساعت 11 شب شده بود و من هنوز هشــیار بودم. دو نفر آمدند باالی سرم. 
وقتی صورتم را با آن وضع متالشی شده دیدند گفتند که این دیگر شهید شده 

است. لفظ شهید را که آورد فهمیدم که نیروی خودی است.

همین که 
نیم خیز شدم 

تا حرکت 
کنم، یکی از 
منافقین که 

تصور می کرد 
کارم تمام  شده 

متوجه شد 
تکان می خورم 

و زنده ام. 
با اسلحه 

کمری اش آمد 
باالی سرم و 

سه تیر خالص 
به سمتم 

شلیک کرد
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چرا با این که مصدق نخست وزیر ایران 7 ژانویه 1952 به عنوان 
شخصیت برگزیده سال 1951 و الگوی مورد تأیید دموکراسی 
آمریکایی روی جلد مجله تایم- مهم ترین تابلوی دیپلماسی 
آمریکایی در کمرکش قرن بیســتم رفته بود - تنها یک سال 
ویک ماه بعد از آن در فوریه 1952، هندرســون سفیر ایاالت 
متحده در تهران در هماهنگی با محمد رضا شاه، نقشه قتلش را 
می کشید ؟ و چرا آمریکایی ها تا 28 مرداد 1332 با وجود دست 
دوستی دراز کردن مصدق به سوی ترومن و آیزنهاور، رؤسای 
جمهور ایاالت متحده و ستایش الگوی دموکراسی آمریکایی از 

سوی او ، از توطئه علیه اش دست نکشیدند. 

28 مرداد
كودتا عليه مردم

تاريـخ
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  دشمنی آمریکا با ما 
از كجا شکل گرفت؟

 توطئه اندیشي
 عليه آمریکا

 صادرات ایالت متحده 
به همه قاره ها

 نخستين
 جنگ هاي آمریکا

66 دسيسه
 شيطان 

در این پرونده بخوانيد

جم
ش پن

خـ
ب
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توهين به حيثيت ایراني
تاریخدانان غربی معترفند که آن کودتــا نه فقط در ژنوم آحــاد ایرانیان به عنوان 
توهینی حیثیتی از ســوی خصم آمریکاییـ  انگلیسی شان ثبت شده بلکه حتی 

وجدان تاریخی آمریکایی ها و انگلیسی ها را معذب کرده است. 

علی آران

هفته نامه »تایم«، ماشین زمان قرن بیســتم، قرن آمریکا، رهبر 
دموکراسی نوپای ایرانی را با شروع سال 1952 میالدی سوار کرد 
اما در گرماگرم تابستان 1953 با قپانی جلوی در زندان دیکتاتور 
ایران پیاده اش کرد. بدین ترتیب دوستی تاریخی ایران و آمریکا 
که با ســفر رویایی دکتر محمد مصدق به ینگه دنیاـ متعاقب ملی 
شدن صنعت نفت و پایان استعمار مســتقیم انگلیس در ایران به 
اوج خود رســیده بود، به دو سال هم نکشید . تمدن کهن پارسی و 
نوخاسته های مدرن یانکی بعد از رفاقتی کوتاه، با کودتای 19 اوت 
1953 میالدی عصر دشمنی طوالنی را که تا امروز بیش از شش دهه 
کش پیدا کرده آغاز کردند. تاریخدانان غربی نیز معترفند که آن 
کودتا نه فقط در ژنوم آحــاد ایرانیان به عنوان توهینی حیثیتی از 
سوی خصم آمریکایی انگلیسی شان ثبت شده بلکه حتی وجدان 
تاریخی آمریکایی ها و انگلیســی ها را چندان معذب کرده که تا 
امروز جزو معدود رخدادهای جهان ســومی است که در فرهنگ 
معاصر آنگلوساکسون ها با مورخه ای غیرالتین و به همان تاریخ 
فارسی اش منعکس شده اســت: 28 مرداد )1332 خورشیدی(؛ 
روزی که بزرگ ترین دشمن ما در هیبت آمریکا متولد شد. اما باید 

پرسید دشمنی آشکار آمریکا با ما چرا و چگونه شکل گرفت؟ 

 کودتایی به کام آمریکا
تا مدت ها تحلیل گران و سیاسیون مخالف شاه هنوز 
آن کودتا را مشخصاً کار انگلیسی هایی می خواندند 
که سخت تشــنه منابع نفت از دست رفته شان در 
ایران بودنــد . این غلط مصطلح تا ســال ها و حتی 
همین اواخر با نظریه توطئه بسیاری از هم میهنان 
ما عجین شــده بود؛ اما هرچه گذشت آشکارتر شد 
که آن کودتا به نام اســتعمار فرتوت بریتانیا ولی در 
حقیقت به کام ابرقدرت جدید آمریکا انجام شــده 
بود که به ســرعت جایش را در جهان پس از جنگ 
جهانــی دوم می گرفت. هرچنــد بزرگ ترین گواه 
آمریکایی بودن کودتا تسلط بی چون و چرای کاخ 
سفید بر تحوالت دربار شــاه در ربع قرن باقی مانده 
از ســلطنت پهلوی تا زمان انقضای تاریخ مصرفش 
در بهمن 1357 بــود اما به طور تدریجی کشــف 
اسناد سیاسی محرمانه ســفارت آن ها در تهران، 
اعترافات تاریخی برندگان و بازندگان انقالب، سپس 
عذرخواهی تاریخی مادلین آلبرایت، وزیر خارجه 
بیل کلینتون و از آن باالتر باراک اوباما رئیس جمهور 
ایاالت متحده از ایرانی ها به خاطر کودتا و سرانجام 

خارج شدن اســناد و پرونده های پروژه موسوم به 
آژاکــس)TPAJAX( از طبقه بندی های محرمانه 
سازمان سیا در قرن بیســت و یکم، به آن رسمیت 
بخشــیدند. در واقع کودتای 28 مــرداد به قدری 
آمریکایی بود که چپ ها و توده ای ها در نظریه های 
توطئه خود، انقالب اســالمی 1357 را از فرط ضد 
آمریکایی بودن، بدل انگلیســی ها به کودتای ربع 

قرن قبل رقیب استعماری شان می پنداشتند. 
حال ایــن بحث ها قرون وســطایی جلوه می کنند 
چون اسناد رســمی ســیا و ده ها اعتراف و روایت 
مستند فرستادگان وقت واشنگتن درباره کودتای 
28 مرداد پیــش روی مــا هســتند. تازه ترین و 
مهم تریــن آن ها به صورت یــک مجموعه کامل از 
متن و مســتندات درست در شــصتمین سالگرد 
کودتا در 19 اوت 2013 توسط سیا روی وب سایت 
آرشــیو امنیت ملی آمریکا منتشر شد، همان سند 
منتشره ســال 1981 که آن زمان اغلب صفحاتش 
سیاه )سانسور( شــده بود. همزمان ام آی 6 بخش 
برون مرزی ســازمان جاسوســی انگلیس با ارائه 
مدارکی نقش خــود را در کودتــا پذیرفت اگرچه 
برخی از این اعتراف ها که در غالب مســتندهایی از 
شبکه هایی مثل بی بی ســی پخش شدند اما اتفاقاً 
نشان می دادند که انگلیسی ها بیشتر مباشر و ناظر 

عملیات آژاکس بوده اند تا مجری آن. 
در مقابــل ســند ســیا تاریخچــه ای کامــل از 
مبانی،توجیهــات، انگیزه ها،گزینه هــا، مراحل و 
پیامد هــای کودتای 28 مرداد به دســت می دهد. 
البته به این نکته مهم نیز باید اشــاره کرد که پس از 
دخالت آمریکا در جنگ دوم جهانی به نفع انگلیس، 
استعمار پیر بدنه فرسوده خود را برای حفظ حداقلی 
منافع دوران امپراتــوری در اختیار پســر عموی 
تازه بــه دوران آمده در آن ســوی اقیانوس اطلس 
قرار داد به طوری که ثابت شــده بخش برون مرزی 
اینتلیجس ســرویس تا زمان قدرت گرفتن حزب 
کارگر در جزیره )اوایل دهــه 1970( کاماًل تحت 
پوشش سازمان ســیا فعالیت می کرد که کودتای 

سال 1953 نیز از آن مستثنی نبود. 
مثاًل آن طور که از اسناد ســیا در مورد مقدمات این 
کودتا برمی آیــد، بازی روانی مأمــور اصلی محلی 
بریتانیا در ایران ) شــاپور ریپورتر معروف( با شــاه 
مبنی بر گنجاندن واژه »دقیقاً« در اعالن رســمی 
نیمه شب توســط گوینده رادیو لندن در حقیقت 
به پیشنهاد سازمان سیا برای شهامت دادن به شاه 
ترسو برای امضای فرمان های کودتا صورت گرفته 

  دشمنی آمریکا با ما از کجا شکل گرفت؟
28 مرداد، تولد یک دشمن 
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بازي رواني با شاه
بازی روانی مأمور اصلی محلی بریتانیا در ایران )شــاپور ریپورتر معروف( با شــاه در 
اعالن رسمی نیمه شب توسط گوینده رادیو لندن در حقیقت به پیشنهاد سازمان سیا 

برای شهامت دادن به شاه ترسو برای امضای فرمان های کودتا صورت گرفته بود. 

بود. شــاپور ریپورتر ابرجاسوس انگلیسی به عنوان 
کاشف حقیقی رضا شاه و کسی که سلطنت پهلوي 
را براي خانواده میرپنج ارمغان آورده و از او حمایت 
کرده بود کاماًل مورد اعتمــاد محمدرضا بود. او در 
همین راستا وظیفه داشــت پیام شوارزکوف ژنرال 
آمریکایی مورد عالقه و احترام شــاه را تأیید کند و 
به شــاه اطمینان دهد که کودتا یک اقدام مشترک 
بریتانیایی آمریکایی اســت. با ایــن حربه نورمن 
شوارزکوف در سفرش به ایران که طرح کودتا را به 
اطالع شاه رسانده بود موفق شد برای عزل مصدق 
و منصوب کردن زاهدی به سمت نخست وزیر و نیز 
درخواست از ارتش برای وفادار باقی ماندن به مقام 

سلطنت، فرمان کتبی امضا شده او را بگیرد. 

 زدن دولت ملی ایران به چوب کمونیسم 
مطابق توجیهاتی کــه در مقدمه متن منتشــره 
ســیا)2013( به منظــور زمینه چینــی دخالت 
نظامی و اطالعاتی واشــنگتن در ایران پس از ملی 
شــدن صنعت نفت آمده: » در پایان ســال 1952 
این موضوع روشن شــده بود که دولت مصدق در 
ایران قادر نیســت مســئله نفت را به ترتیبی که به 
دلخواه کشورهای ذی نفع غربی باشد، فیصله دهد؛ 
دولت ایران به مرحلــه خطرناک غیرقانونی بودن و 
مواجهه با مشکل کسری بودجه نزدیک می شد؛ با 
طوالنی کردن دوره نخست وزیری محمد مصدق، 
قانون اساسی کشــور نادیده گرفته می شد، تمایل 
مصدق به حفظ قدرت شــخصی انگیزه اصلی بود و 
کشور براساس سیاست های غیرمسئوالنه مصدق 
که مبتنی بر احساســات بود، اداره می شــد. این 
سیاست ها موقعیت شاه و ارتش را در حد خطرناکی 
تضعیف کرده بود؛ دولت با حزب توده )کمونیست( 
ایران همکاری نزدیکی داشت. با توجه به این عوامل، 
حدس زده می شــد که ایران با خطر واقعی رفتن به 
پشت پرده آهنین روبه روســت؛ اگر چنین اتفاقی 
می افتاد به معنی یک پیروزی واقعی برای شوروی 
در جریان جنگ سرد و یک شکست مهم برای غرب 

در خاورمیانه بود. «
در نهایت در رأس هرم تصمیم ســازی ســازمان 
تازه تأســیس اطالعات مرکزی آمریکا )ســیا( از 
گزارش های اطالعاتی کســانی مثل لوی وســلی 
هندرسون سفیر وقت واشنگتن در تهران که البته 
بســیار نیز تحت تأثیر محمد رضا پهلوی به عنوان 
یک دیکتاتور به خطر افتاده بود چنین اســتنباط 
شــده بود که » برای بهبود وضعیت موجود ایران، 

هیچ راه حلی جز طرح عملیات پنهانی که شــرح 
داده می شــود وجود ندارد: هــدف اصلی عملیات 
آژاکس، ساقط کردن دولت مصدق، احیای وجهه 
و قدرت شــاه و جایگزین کردن دولــت مصدق با 
دولتی بود که بتواند ایران را با سیاست های سازنده 
اداره کند. هدف طرح آژاکس بــه ویژه بازگرداندن 
قدرت به دولتی بود که بتواند مناقشه نفت را فیصله 
دهد و ایران را از نظر اقتصــادی و مالی قوی کند و با 
قدرت تمام اعضای حزب کمونیســت را که به طور 

خطرناکی قوی شده بود، محاکمه کند. «
بدین ترتیب آلن دالس، رئیس سیا و نیز هندرسون 
با مشــورت طرف های انگلیســی در طرح نهایی 
کودتا که در 19 ژوئن 1953 برای کرمیت روزولت 
رئیس جمهور به کاخ ســفید ارســال شد به بزرگ 
نمایی خطر کمونیسم در ایران بدون شاه پرداختند. 
درنتیجه در کاخ ســفید نیز دلیل غایی کودتا علیه 
دولت منتخب ایران طبق روال ســال های جنگ 
سرد آمریکا با شوروی »خطر افتادن ایران در دامن 

کمونیسم« بر اثر بی ثباتی عنوان شد. 

 اتاق بیضی، اتاق عملیات کودتا
اگرچــه در طــرح عملیــات پنهانی کــه با هدف 
برانــدازی دولت جبهــه ملی به نخســت وزیری 
مصدق ابتــدا بــرای 16 آوریل 1953 بــا عنوان 
»عوامل ذیدخل در ســرنگونی مصدق« طراحی 
شــد، دیدگاه هــای ســازمان ســری و وزارت 
خارجــه انگلیس لحــاظ شــده و حتــی انجام 
 عملیات مشــترک ســیا و اس . آی . اس)ام آی6(

 به تصویب نهایی هر دو سازمان سری رسیده بود اما 
نقش انگلیسی ها در سراسر روند کودتا از مشاورت و 
راهنمایی رفقای آمریکایی شان فراتر نرفت. حتی 
عوامل اجرایــی اصلی از آمریکا به تهــران رفتند و 
هزینه های عملیات، شامل مبالغ الزم برای خریدن 
سیاست مداران و رسانه ها و ارتشــی های مزدور و 
شوراندن اراذل و اوباش در حین کودتا و کمک های 
مالی برای پرداخت حقوق های آخر ماه کارمندان و 
ارتشیان پس از کودتا از سوی واشنگتن تأمین شد 
به طوری که دو میلیون دالر قبل و پنج میلیون دالر 

بعد از کودتای 28 مرداد هزینه شد. 
همچنین وقتی کودتا در تاریخ مقررش 16 اوت به 
خاطر درز اطالعاتی در ارتش ایران شکست خورد 
و شــاه به بغداد پرواز کرد، زاهدی فرمانده نظامی 
کودتا تحت حفاظت سیا مخفی شــد و افسرهای 
ارشد او توانستند از تعقیب نیروهای امنیتی مصدق 

که در صدد یافتن عوامل اصلی مخالفین بودند، در 
امان بمانند. گویی اتاق عملیات آژاکس مستقیماً 
در اتاق بیضی کاخ ســفید تشکیل شده بود و حتی 
پس از رفتن شاه به رم پرزیدنت روزولت و دفتر سیا 
در ایران مرتباً به او دلگرمــی می دادند که پیروزی 
ظاهری مصدق گمراه کننده اســت و نشانه های 
منســجمی وجود دارد مبنی بر این که ارتش هنوز 

به شاه وفادار است. 
در اوایل بعــد از ظهر 17 اوت 1953، هندرســون 
ســفیر آمریکا به تهران بازگشــت. از طریق یک 
کنفرانس مطبوعاتی که سیا ترتیب داده بود و نیز 
تسهیالت انتشاراتی مخفی سیا، سرلشکر زاهدی 
به مردم ایــران اعالم کرد که نخســت وزیر قانونی 
ایران اســت و مصدق به یک کودتــای غیرقانونی 
علیه او دست زده اســت. عمال سیا تعدادی زیادی 
از تصاویر فرمان ها مبنــی بر عزل مصدق و انتصاب 
زاهدی به عنوان نخســت وزیر را انتشار دادند. این 

کار تأثیر فوق العاده ای بر روی مردم تهران داشت. 
در تاریخ 19 اوت 1953، تظاهرات طرفداری از شاه 
که از بازار شروع شده بود گسترش یافت. تسهیالت 
بخش سیاســی دفتر ســیا در تهران نیز به شروع 
تظاهرات طرفداران شــاه کمک کرده بود. ارتش، 
خیلی زود به جنبش طرفداری از شــاه پیوســت 
و تا ظهر روز 19 اوت، روشــن بود که کنترل تهران 
و چند مرکز استانی به دســت گروه های خیابانی 
طرفدار شــاه و نیز واحدهای ارتشی افتاده است. با 
راهنمایی دفتر ســیا در تهران، سرلشکر زاهدی از 
مخفیگاه خود بیرون آمد تــا دولت را رهبری کند. 
ابتدا در یک ســخنرانی رادیویی اعالم مي کند که 
رئیس دولت است. سپس دفتر ستاد مشترک ارتش 
تسخیر می شــود. خانه مصدق را غارت می کنند و 
سیاست مداران و افسران طرفدار مصدق بازداشت 
می شوند. تا پایان روز، کشــور در کنترل زاهدی، 
نخســت وزیر جدید قرار گرفتــه و اعضای دولت 
مصدق، مخفی یا زندانی شــده بودند. با شــورش 
محدود عــده ای ارازل و اوباش برای اولین بار شــاه 
دچار این توهم شد که ملت اختیارات را به او واگذار 
کرده است و ترغیب شد که برگردد واندکی بعد به 

ایران بازگشت. 

 ریشه یابی دشمنی آمریکا با ایران 
حقیقتاً دشــمنی آشــکار آمریــکا با مــا چرا و 
چگونه شــکل گرفت؟ یکی از محققــان معاصر 
که مجدانه ســعی کرده به پرســش مزبور پاسخ 

حتی پس از 
رفتن شاه به رم 

پرزیدنت روزولت 
و دفتر سیا در 

ایران مرتباً 
به او دلگرمی 

می دادند 
که پیروزی 

ظاهری مصدق 
گمراه کننده 

است و 
نشانه های 
منسجمی 

وجود دارد مبنی 
بر این که ارتش 

هنوز به شاه 
وفادار است



تاريـخ

مهروماه   |       ماهنامه تحلیلی   |       شماره دوم   |       مرداد 1394 62    

دهــد یرواند آبراهامیــان مورخ چپگــرای ارمنی 
تبــار اســت کــه در مقدمه کتــاب اخیــر خود 
 دربــاره زمینه های کودتــای 28 مــرداد با عنوان 
» کودتای 1953، سیا و ریشــه های روابط معاصر 
ایران و آمریکا« می نویســد: » ادعای حســن نیت 
بریتانیا در مذاکرات نفتــی با دولت مصدق و ادعای 
تالش آمریــکا برای ایفــای نقش بــه عنوان یک 
میانجی صادق صلح و تالش برای ناتوان نشان دادن 
مصدق از رسیدن به یک مصالحه، به دلیل لجاجت 
شــخصی او و دیگری به چالش کشیدن این تعبیر 
است که کودتا صرفاً در مقوله  جنگ سرد بود و ربط 
چندانی به منافع نفتی ایران و تســلط بر آن توسط 
قدرت های بزرگ غربی نداشت.« نویسنده در این 
کتاب تــالش می کند تا جایگاه کودتا را مشــخصاً 
و در درون مناقشــه  میان امپریالیسم و ملی گرایی، 
بین جهان اول و جهان سوم، بین شمال و جنوب و 
میان اقتصادهای صنعتی توسعه یافته و کشورهای 
توسعه نیافته  متکی به صادرات مواد خام، شناسایی 
کند. او تأکیــد دارد که »با وجود بــه کاربردن زبان 
جنگ ســرد و ادعای تــالش برای کنتــرل نفوذ 
کمونیسم در منطقه  خاورمیانه، این موضوع هرگز 
نمی توانســت توجیهی برای اقدام نظامی و انجام 

کودتا در ایران تلقی شود. «
از آن جا که موضوع مورد مناقشه در این میان، نفت 
اســت، کتاب حاضر چنین اســتدالل می کند که 

ایاالت متحده آمریکا نیز به انــدازه بریتانیا در این 
بحران ســرمایه گذاری کرده بود اما حتی مهم تر از 
خود نفت به عنوان کاالیی تجــاری، نفت به عنوان 
ابزاری امپریالیســتی مدنظــر آمریکایی ها بود. از 
نظر آبراهامیان علت مشــارکت آمریــکا در کودتا 
صرفا خطر توســعه کمونیســم نبود، بلکه مسئله 
تبعاتی مطرح بود که ملی شــدن نفت می توانست 
بر مناطقــی به دوردســتی اندونــزی و آمریکای 
جنوبی و خلیج فارس به جا بگــذارد. کنترل تولید 
نفت که در اختیار شــرکت های غربی بود، در اوایل 
دهه 1350/1970 به دولت های بومی واگذار شد 
اما چنین زیانی در اوایــل دهه 1330/1950 امری 

کاماًل غیرقابل پذیرش بود. 
به اعتقاد آبراهامیان، ملی کردن صنعت نفت ایران 
بر ســر »کنترل« بود و شرایط »مناقشه بر سر همه 
یا هیچ« را برای طرفین ایجاد کرد. به باور نویسنده، 
برای مصدق و ایران مســئله  »حاکمیت و استقالل 
ملی« مطرح بود و برای شرکت نفت و بریتانیا، ملی 
شدن نفت ایران، درست برعکس و علیه منافع ملی و 
حاکمیت و کنترل بریتانیا بر منطقه ارزیابی می شد 
و از این جهــت، قدرت مانور طرفین ماجرا بســیار 

محدود بود. 
او در جایی از کتاب می نویســد: »آمریــکا در ابتدا 
تصمیم داشت که وارد این دعوا نشود. آمریکا حتی 
بریتانیا را به پذیرش ملی شــدن نفت ترغیب کرد، 

تالش هایی صورت داد تا مناقشه از راه مذاکره حل 
و فصل شــود و بریتانیا را از حمله به ایران منصرف 
کرد. آمریکا این موضع بی طرفانــه را تا پایان دوره 
ریاســت جمهوری ترومن در ژانویه 1953 دی ماه 
1331 حفظ کــرد، اما آن موقع دیگر بســیاری از 
مقامات امریکایی به این نتیجه رســیده بودند که 
سرپیچی مصدق از رســیدن به توافق در مناقشه 
نفتی، نوعی بی ثباتی سیاســی ایجاد می کند که 
ایران را در معرض خطر سقوط به ورطه کمونیسم 

قرار می دهد. «
کتاب حاضر چنین اســتدالل می کند که ایاالت 
متحده آمریکا و بریتانیا بــرای توجیه کودتا از زبان 
جنگ سرد گفتمان مسلط زمانه استفاده کردند، اما 
نگرانی عمده آن ها تهدید کمونیسم نبود بلکه آن ها 
بیشتر به پیامدهای ملی شدن نفت در سراسر جهان 
توجه داشتند. دقیقاً به همین دلیل بوده که بسیاری 
از ایرانیان، مصدق را تحسین می کردند و می کنند. 

آبراهامیان دســت آخر می آورد: »دیرپاترین تأثیر 
کودتا، اثرگذاری آن بر حافظه جمعی)مردم ایران( 
بود. این اقدام نه تنها نگاه توطئه اندیشانه غالب در 
فرهنگ سیاسی را تشدید کرد بلکه آمریکا را نیز به 

این تصویر افزود. «

 آمریکا دشمن تمدني 
چرا با این که مصدق نخســت وزیر ایران 7 ژانویه 
1952 به عنوان شخصیت برگزیده سال 1951 و 
الگوی مورد تأیید دموکراسی آمریکایی روی جلد 
مجله تایمـ  مهم ترین تابلوی دیپلماسی آمریکایی 
در کمرکش قرن بیســتم رفته بودـ  تنها یک سال 
و یک ماه بعــد از آن در فوریه 1952، هندرســون 
ســفیر ایاالت متحده در تهــران در هماهنگی با 
محمدرضاشاه، نقشــه قتلش را می کشید ؟ و چرا 
آمریکایی ها با وجود دســت دوســتی دراز کردن 
مصدق به سوی ترومن و آیزنهاور، رؤسای جمهور 
ایاالت متحــده و ســتایش الگوی دموکراســی 
آمریکایی از ســوی او ، از توطئه علیه اش دســت 
نکشیدند تا سرانجام چند ماه بعد در 19 اوت 1953 
یا 28 مــرداد 1332، دولت منتخبش را براندازند و 
یک دیکتاتور دیکتاتورزاده غیر منتخب را به جای 

او نماد  اراده ملت ایران بدانند؟
در واقع آن چه محققانی مثــل یرواند آبراهامیان 
فراموش می کنند این اســت که آمریکا ســخت 
نیازمند روشــنفکران و رهبراني هم ســو با الگوي 
توسعه نوین خود بود. حذف مصدق توسط آمریکا 

توطئه اندیشي عليه آمریکا
دیرپاترین تأثیر کودتا، اثرگذاری آن بر حافظه جمعی )مردم ایران( بود. این 
اقدام نه تنها نگاه توطئه اندیشــانه غالب در فرهنگ سیاسی را تشدید کرد 

بلکه آمریکا را نیز به این تصویر افزود. 
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در روزگاری صــورت گرفت کــه او تبدیل به یک 
سمبل در میان روشــنفکران و رهبران جهان اولی 
و جهان سومی شده بود و البته این نماد محبوب با 
همه سخت سری اش در دوران شیوع اندیشه های 
چپ منطبق با الگوهای شوروی مارکسیستی حتی 
در خود ایاالت متحده، صراحتاً الگوهای آمریکایی 
را تأیید مي کرد. هنوز هشــدارهاي دکتر حسین 
فاطمي وزیر خارجه و مرید مصدق در گوش زمان 
پیچیده که »خطر آمریکاي عملگرا بسیار جدي تر از 
خطر انگلیس گذشته گراست. « مصدق همیشه به 
حرف هاي فاطمي گوش مي داد اما بر مضمونشان 

چشم مي بست. 
اگر هم بحث آمریکایي ها با ایران نفت بود که آن ها 
همان زمان بزرگ ترین منابع نفتی جهان را داشتند. 
خطر کمونیسم در ایران نیز پروپاگاندایی بیش نبود 
چون عوامل سیا و وزارت خارجه براساس شناخت 
عینی شان از جامعه آن زمان کشورمان و همچنین 
میراث روانشناسانه و شــرق شناسانه ای که از پسر 
عموهای آنگلوساکسونشــان به ارث برده بودند به 
خوبی از شــکاف عمیق میان جامعه عمدتاً سنتي 
ایران با اقلیت بســیار بي خطر توده ای هاي حامی 
کمونیسم آگاهی داشتند. پس حقیقتاً چرا یانکی ها 

در 28 مرداد با ما از درخصومت در آمدند؟
از گزارش های افشــا شده مأموران ســیا و وزارت 
خارجه آمریکا کاماًل پیداست که حتی آن چه تحت 
عنوان درخواســت های محمد رضــا پهلوی برای 
حذف مصدق به گوش کاخ ســفید رســانده شده 
در اصل به طور مستقیم توســط عوامل آمریکایی 
و انگلیســی یا غیرمســتقیم از طریــق اطرافیان 
و نزدیکان شــاه نظیر خواهرش اشــرف بــه او القا 
می شده است وگرنه طبق اســناد مزبور » شاه خود 
را شخصی که قادر به تصمیم گرفتن نیست نشان 
داده بود. بنابر این تصمیم گرفته شــد برای تحت 
فشار قرار دادن او برای همکاری، از تدابیری استفاده 
شود. همچنین دلیل جلب همکاری شاه به عنوان 
یک بخش اصلی این طرح اطمینان حاصل کردن 
از شرکت پادگان های نظامی تهران در کودتا و نیز 
قانونی جلوه کردن انتصاب نخست وزیر جدید بوده 

است. « 
به عبارت دیگر از نگاه تیزبین جاسوسان آمریکایی، 
محمدرضا پهلوی به قدری حقیر و بــی اراده بوده 
است که حتی به قیمت اخراج خود و خانواده اش از 
ایران توســط مصدق و از دست رفتن سلطنتی که 
ارث پدری اش می پنداشت نیز جرأت اقدام جدی 

نظامی را در ایران نداشته است. 
در نتیجه باید این فرض را مطرح کرد که اگر شــاه 
به هر دلیل حاضر به همکاری با کودتای آمریکایی 
نمی شد آیا به سادگی او را با مهره ای دیگر جایگزین 
نمی کردنــد؟ آن گاه انگیزه هــای شاه دوســتی و 
میهن پرســتی که ظاهراً عوامل داخلــی کودتا را 
با پــروژه آژاکس همراه می کرد به همان ســادگی 
قابل جایگزیني با انگیزه های القایی توسط عوامل 
رسانه ای و تبلیغاتی ســیا نبودند . مثاًل با تحریک 
عواطف مذهبی بخشــی از جامعه روحانیت و راه 
انداختن یک انقالب ســطحي ضد کمونیســتی 
مشــترکاً علیه دولت و حزب توده و با رهبری یک 
فرمانده نظامی وابســته مثل سرلشگر زاهدی هم 

مي شد به همان هدف رسید. 
نتیجه ای که از این فرض کامــاًل محتمل تاریخی 
می توان گرفت ما را به این ســو ســوق می دهد که 
بی ثباتی مصــدق، خطر کمونیســم و حتی نفت، 
همگی صرفا بهانه هایی برای دخالت امپریالیســم 
آمریکا در ایــران در آن مقطع تاریخــی بوده اند و 
هدف اصلی واشنگتن از خصومت ورزیدن به ملت 
ایران ابتدا برای مطیع کردن و مســتعمره ساختن 
یک ملت بزرگ در حال رشــد و خودآگاهی بود و 
بعد محکم کردن جای پای خود در قلب منطقه ای 

که ایران محوریت تمدنی و فرهنگی آن را داشت. 
باید جهت دشــمنی ابرقدرت آمریــکا به عنوان 

پیشــروی اســتعمار نوین را پیش از هرچیز خود 
ملت ایران بدانیم. ملتی که اگر مثل بســیاری ملل 
اروپایــی و ملت های روســیه،چین و هند فرصت 
بیدارشدن در آن مقطع زمانی را می یافت بی شک 
از همان زمان راه توسعه طلبی ها و زیاده خواهی های 
اســتعمار نوپــاي آمریکایی ها در خــاک خود و 
منطقه خاورمیانه ســد مي کرد. از آن جا که یکي از 
بزرگ ترین مزیت هاي استعمار آمریکایي انحصار 
منابع نفت و گاز به وی ژه در خاورمیانه بوده اســت 
مي توان تصور کرد که با خیزش قطب ایران هرگز 
به شــکل امپراتوري امروزي فربه نمي شــد. این 
نیروی هویتی عظیم ایران شــیعی بود که وصفش 
از مستشــرقان غربی بــه مستشــاران آمریکایی 
رســیده و آن ها را نگران بسط منافعشــان در این 
قســمت از جهان کرده بود. قیام 15 خرداد 42 با 
گذشت یک دهه از کودتای 28 مرداد 32 و ظهور 
رهبری به نام آیت اهلل ســید روح اهلل خمینی که 
برای احیای آن نیروی هویتی عظیم برخاســت 
ثابت کرد آمریکایی ها اشتباه نکرده بودند و اتفاقاً 
در خصومت شان صادق بوده اند اما غافل از این که 
دشمنی دشمنی می آورد. سرانجام با گذشت ربع 
قرن از تولد دشمنی به نام آمریکا در ایران، کابوس 
سیا به حقیقت پیوســت و همان دشمنی که در 
کالبد این ملت جستجو می کرد به شکل یک روح 

انقالبی مهار ناشدنی تولد یافت.   

كودتاي نفتي 
از نظر آبراهامیان علت مشــارکت آمریکا در کودتا صرفاً خطر توسعه کمونیسم 
نبود، بلکه مسئله تبعاتی مطرح بود که ملی شدن نفت می توانست بر مناطقی به 

دوردستی اندونزی و آمریکای جنوبی و خلیج فارس به جا بگذارد. 



تاريـخ

مهروماه   |       ماهنامه تحلیلی   |       شماره دوم   |       مرداد 1394 64    

»این ها در دنیا دم از آزادی و دم از دموکراسی و دم از حقوق بشر و 
این حرف ها می زدند؛ در عمل آن قدر دولت های غربی با این شعارها 
عماًل مخالفت کردند و نقض کردند این شــعارها را که امروز طرح 
این شعارها در دنیا از ســوی غربی ها به صورت یک امر مستهجن 
درآمده است؛ یعنی افراد صاحب فکر می فهمند. تعداد کودتاهایی 
که دولت های غربی و قدرت های غربی علیه دولت های مســتقل 
غالبًا دولت های مّلی انجام دادند، یک تعداد عجیبی اســت. طبق 
بعضی از گزارش هــا، آمریکا پس از جنــگ دّوم ]جهانی[ تا امروز 
برای سرنگونی پنجاه دولت اقدام کرده! در مورد پنجاه دولت انواع 
و اقســام اقدام ها را کرده؛ با ده ها جریان مقاومِت مردمی مخالفت 

کرده که این ها در کارنامه آمریکا و دیگران مضبوط است. « 
رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای در دیدار با 
اعضای مجلس خبرگان رهبری )شهریور ماه 93(

180 مورد تهاجم، دخالت نظامی و کودتای مسقیم یا غیر مستقیم در چهار گوشه جهان
صادرات آمریکا به همه قاره ها

هنوز هم تصور غالب این اســت که امپریالیســم 
آمریکا پــس از جنگ دوم جهانی جای اســتعمار 
پیر انگلیس را گرفت اما تاریخ بــه ما می گوید که 
ایاالت متحده از همان ابتدای شکل گیری شــان و 
بسیار پیش از آن که اعالمیه هم پیمانی )استقالل 
آمریــکا( را امضا کننــد موجودیتی اســتعماری 
داشــتند. حتی پیش از آن که تجارت برده داری 
مبتنی بر اســتثمار ســیاهان آفریقایــی از اوخر 
قرن هفدهم میالدی باعث رونــق اقتصاد ایاالت 
ســیزده گانه کرانه های شــرقی ارض جدید شود، 
مهاجران مهاجــم اروپایی بنیان گــذار آمریکا در 
نقش اسرائیلی های دوران خود، سه قرن نسل کشی 
مستمر بومیان آمریکای شمالی یعنی سرخپوستان 
را برای اشــغال ســرزمین ها و منابع بکرشان آغاز 

کرده بودند. نــاوگان تجارت و بــرده داری ایاالت 
متحده در اصل توســط شــرکای آنگلوساکسون 
پادشــاهی متحد بریتانیا و در شــراکت با دزدان 
دریایی قهار اقیانوس اطلس برپا شد اگرچه پس از 
چند دهه همین دزدان دریایی توسط آمریکایی ها 
از صحنه کنار رفتند. دســت کم یک قرن پیش از 
نخســتین جنگ برون مرزی ارتش آمریکا که در 
تاریخ رسمی این کشور علیه اسپانیایی ها )1898 
میالدی( به ثبت رسیده اســت، اولین بار ناوگان 
آمریکای تازه مستقل شــده از بریتانیا در 1798 
میالدی در همدســتی با دزدان دریایی کارائیب 
واقعی بر سر تصاحب جزیره هائیتی )دومینیکن( 
با فرانســوی ها درگیر شــد و تنها دو سال بعد در 
آســتانه تحویل قرن نوزدهم میالدی، دریانوردان 

مفهوم كودتا
اصطالح فرانســوی کودتا به معنی »ضربه ناگهانی به دولت« می تواند به شکل 
هر مداخله ای اعم از نظامی، سیاســی، اقتصادی و رســانه ای باشــد خواه از 
داخل،نظیر کودتای رایج نظامیان بر علیه دولت مستقر در یک کشور، یا از خارج. 
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یانکی فرسنگ ها آن سوتر در بندر طرابلس)لیبی( 
در شــمال آفریقا، درگیر نزاع موســوم به »جنگ 
اول بربر« در تاریخ معاصر آمریکا شــدند که هدف 
آن نفوذ بــه قلمروی آبی عثمانی ها و مســلمانان 
در دریــای مدیترانه بود. از آن زمــان تا امروز طی 
215 سال این امپریالیســت ذاتی با بیش از 180 
مورد تهاجــم، دخالت نظامی و کودتای مســقیم 
یا غیرمســتقیم در چهارگوشــه جهان، تبدیل به 
کدخدای آشــنای همیشــه تهدیدگر کره خاکی 
شــده اســت که امام خمینی )ره( نام »شیطان 

بزرگ« را بر پیشانی اش حک کرد. 
عملگرایــی امپراتوری هــا با ســلطه گری آن ها 
توجیه می شــود کــه آن هــم بــا نظامی گری و 
مداخله گری شان معنا می یابد. حال فرقی نمی کند 
که آمریکایی ها مزورانه حقوق بشــر یا دموکراسی 
را بهانه حمله، دخالت یا توطئه در دیگر کشــورها 
سازند یا صریحاً منافع و امنیت ملی شان را؛ چون در 
هر صورت پنتاگون و سیا به عنوان نیروی پیشبرانه 
و فرمان دستگاه ســلطه آمریکایی از منبع انرژی 
حاصل از حــرص قدرت طلبی سیاســت مداران 
کاخ سفید و کنگره و سرمایه ساالران اداره کننده 
صندوق ذخیره فــدرال )بانک مرکــزی آمریکا و 

جهان سرمایه داری( بهره می گیرند. 
بر این اســاس آمریکایی ها با وجود ادعای برتری 
تمدنی و فناورانــه و القای تأثیرگــذاری مطلق 
بر دیگر ملت هــای جهان هرگز برای بســط دو 
سده ای سلطه شان بر جهان دل خود را به قدرت 
نرمشان خوش نکرده اند و در هر فرصتی به قلدری 
و زورگویی در قالب قدرت ســخت امپریالیستی 
متوسل شده اند که نتیجه آن ده ها جنگ ویرانگر، 
کشــتارجمعی، شــورش خونین و کودتای ضد 
دموکراتیک بوده اســت به طوری که امروز دیگر 
ضرب المثل »کار کار انگلیسی هاست« در وجدان 
جمعی مــردم جهان جــای خود را بــه ذهنیت 
کدخدای آمریکایی داده که بر مبنای آن پشت هر 
جنگ داخلی و خارجی، هر نسل کشــی و کشتار 
جمعی و هر ســرکوب و جنایتی می توان رد پای 
سیا یا کاخ سفید را یافت. از بحران اوکراین گرفته 
تا جنگ نیابتی تکفیری هــای داعش و النصره و 

بوکوحرام در آسیا و آفریقا. 
اگر اصطالح فرانسوی کودتا )coup d'état( را به 
معنی »ضربه ناگهانی به دولت« بدانیم، این ضربه 
می تواند به شــکل هر مداخله ای اعــم از نظامی، 
سیاسی، اقتصادی و رسانه ای باشد خواه از داخل، 

نظیر کودتای رایج نظامیان بر علیه دولت مستقر 
در یک کشــور، یا از خارج، همانند آن چه دیروز با 
لشکرکشی بین المللی به عراق شاهد بودیم یا امروز 
در مورد جنگ نیابتی داعش در عراق و ســوریه و 

لبنان شاهد هستیم. 
آمریکا تا چندی پیش قــدرت نظامی برتر جهان 
بود ولی حاال که در کنار متحــدان غربی اش این 
مزیت را از دست داده است بیشتر از پیش روی به 
کودتاهای غیر مستقیم آورده است. دستگاه های 
تبلیغاتی آمریکا و متحدان اروپایی اش تالش دارند 
به این حرکات و فعالیت های گروه های تروریستی 
لقــب حرکت هــای »آزادی بخــش« بدهند اما 
صداقت از نوع آمریکایی اش به ســرعت با جنایات 
داعش و جبهه النصره علیه بشریت برمال می شود 
و شورشــیان میانه رو یا مخافان سیاسی همدست 

شورشیان افراطی از آب در می آیند. 
زمانی که براندازی یک حکومــت از طریق جنگ 
مستقیم کشورهای غربی با یک کشور یا یک نظام 
باشد، شاید از نظر فرضیات علمی سیاسی نتوان نام 
کودتا بر آن گذاشــت. اما می توان به طور مصطلح 
آن را کودتای نظامی یــک دولت علیه دولت دیگر 
دانســت. اقدامی که آمریکا و شــرکایش درعراق 
و افغانســتان و لیبی انجام دادند؛ چــرا که این ها 
مداخله مستقیم نظامی در امور داخلی یک کشور 

دیگر است. 
برای نخســتین بار ســعی شــده با اســتفاده از 
منابع و اســناد معتبر آمریکایــی، همه حمالت، 
دخالت ها، کودتاها و توطئه های نظامی مستقیم و 
غیرمستقیم دولت آمریکا در جهان طی بیش از دو 
قرن یادآوری شود. بدین منظور منابعی چون سند 
»ثبت کنگره ای آمریکا ژوئن 1969«، تاریخ »180 
پهلوگیری نیروی دریایی ایاالت متحده«، گزارش 
»ضدجاسوسی، ژوئیه و آگوست 1982« اثر اگ و 
مخیجانی، گزارش »موارد استفاده از زور نیروهای 
آمریکا در خارج، 1798-1993« تالیف الن ســی 
کالیر برای سرویس تحقیقات کنگره ای در کنگره 
آمریکا و »اعتصاب و نجات« به کوشــش السبرگ 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
چنان که در ستون سمت چپ مشاهده مي کنید، 
تعداد مداخالت نظامــی دولت آمریــکا در امور 
ملت هــای دیگر طی 217 ســال گذشــته حتی 
بریتانیا را هم که در این فاصله دست کم 150 سال 
امپراتوری جهانی داشــت پشت ســر می گذارد و 

رکوردی قابل ثبت در کتاب گینس خواهد بود.   

ارتش آمریکا عالوه بر 66 مورد مداخله نظامــی در امور ملت های دیگر، در 
جنگ های جهانی اول و دوم قرن بیســتم و جنگ داخلــی آمریکا در قرن 

نوزدهم هم مشارکت داشته است: 
1798 تا 1800 میالدی: جنگ اعالن نشده به فرانسه در جزیره هائیتی

1801 تا 1805: جنگ بربر اول با طرابلس لیبی
1806: حمله به اسپانیایی ها در ریوگرانده مکزیک

1806 تا 1810: جنگ آمریکا با فرانسوی ها و اسپانیایی ها در دریای کارائیب
1812 تا 1819: اشغال فلوریدای شرقی از متصرفات اسپانیا در مکزیک

1812: جنگ دریایی و زمینی با بریتانیا
1813: اشغال جزایر مارکساس

1814 تا 1825: درگیری های اســکادران های نیــروی دریایی آمریکا با 
اسپانیا، فرانسه و انگلیس در دریای کارائیب

1815: جنگ دوم بربر در شمال آفریقا با حضور نیروهای کاپیتان دکاتیور 
در الجزایر و طرابلس

1822 تا 1825: حمله آمریکا به بنادر اسپانیایی جزایر کوبا و پورتوریکو
1827: اشغال سه جزیره یونانی توسط نیروی دریایی یانکی ها
1831: اشغال جزایر مالویناس )فالکلند( در نزدیکی آرژانتین

1832: حمله دریایی آمریکایی به قلعه باتو در جزیره سوماترای اندونزی
1833: پیاده کردن نیرو در بوئنوس آیرس آرژانتین و جنگ محلی

1835 تا 1836: سرکوب شورش های پرو
1836: مشارکت در جنگ استقالل تگزاس با مکزیک

1837: لشگرکشی نا تمام برای اشغال کانادا
1838: حمله تنبیهی مجدد به سوماترا

1840 تا 1841: اشغال جزایر فیجی و ساموآ
1842: اشغال موقت بنادر مونتری و سن دیگوی مکزیک

1843: پهلوگیری ناوگان نظامی در کانتون چین
1843: پهلوگیری ناوگان نظامی در ساحل عاج

1846 تا 1848: جنگ با مکزیک و اشغال نیمی از خاک آن
1840: اعزام نیروی دریایی آمریکا به اسمیرنای عثمانی

1852 تا 1853: اعزام مجدد نیرو به آرژانتین
1854: به توپ بستن شهر سان خوان نیکاراگوئه و سپس آتش زدن آن 

1855: حمله نیروی دریایی به مونته ویدئوی اروگوئه
1856: سرکوب شورش در پاناما

1856: اعزام ناوگان به کانتون چین
1856: اشغال جزایر هاوائی

1857: اعزام نیرو به نیکاراگوئه
1858: اعزام نیرو به اروگوئه
1859: اعزام نیرو به فیجی

1859: اعزام نیروی بسیار به پاراگوئه
1859: لشکرکشی به شانگهای چین
1859: ورود نظامی به شمال مکزیک

1860: حمله به مستعمرات پرتغال در غرب آفریقا
1860: اعزام نیروی دریایی و زمینی به پاناما

1863: اعزام نیرو به شیمونوسکی ژاپن
1864: اعزام نیرو به یدوی ژاپن

1865: اعزام نیرو به پاناما
1866: اشغال ماتاموروس در پاناما

1866:پهلوگرفتن ناوگان آمریکا در نیوچوانگ چین
1867: پهلوگرفتن ناوگان در ماناگوای نیکاراگوئه
1867: پهلوگرفتن ناوگان در جزیره فرمز)تایوان(

نخستين جنگ هاي آمريكا
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1824ـ   مکزیک01
پس از استقالل مکزیک از پادشاهی اسپانیا در سال 
1821، ژنرال ایتوربیده به عنوان امپراتور این کشور 
بر تخت نشست. اما با توطئه شورای مشورتی وابسته 
به لژهای ماسونی تازه تأسیس آمریکا، انقالبی تحت 
عنوان جمهوری خواهی درگرفت کــه امپراتور را از 

قدرت برکنار و اعدام کردند.

 ایاالت متحده آمریکا،نیمي ازایاالت متحده مکزیک 
را با سقوط امپراتوری و ضعف حکومت مرکزی بلعید. 

1918ـ    روسیه02
انقالب حزب بلشــویک روسیه در ســال 1917 با 
مخالفت آشکار دولت »وودرو ویلسون«، روبه رو شد. 
در سال 1918، نیروهای متحدین از جمله آمریکا به 

روسیه لشکرکشی نظامی کردند. 

1928ـ   چین03
چیانگ کای شک فرمانده نظامی چینی پس از مرگ 
سون یات سن در 1925 مدعی رهبری شد. آمریکا و 
انگلیس بالفاصله از او که مسیحی بود و افکار به شدت 

غربگرایانه داشت حمایت کردند . 

 1948ـ   ونزئال04
 رومولو بتانکــورت رئیس جمهوری که هنوز هم پدر 
مردم ساالری و انتخابات آزاد ونزئال خوانده می شود 
در ســال 1945 روی کار آمد و اصالحات اساسی را 
همراه بــا ملی کردن نفــت آغاز کرد امــا با کودتای 
طراحی شــده در واشــنگتن توســط نظامی ها و با 

حمایت لیبرال ها سرنگون شد. 

 1949ـ   چین05
پس از جنگ جهانی دوم، حمایت آمریکا و انگلیس 

ایالت متحده رکوردار مداخله نظامی در امور کشورها است

66 دسيسه شيطان 
تعداد مداخالت و کودتاهاي نظامی خارجي دولت هاي آمریکا طی 217 ســال گذشــته حتی امپراتوري بریتانیا را 
پشت سر می گذارد. در اینجا 66 دسیسه واشنگتن علیه دولت ها و ملت هاي دیگر را مرور مي کنیم که این ها به غیر 

از ده ها مورد اعالن جنگ رسمي آمریکا هستند:

1928ـ چين
چیانگ کای شــک فرمانده نظامی چینی پس از مرگ ســون یات ســن در 
۱۹۲۵ مدعی رهبری شد. آمریکا و انگلیس بالفاصله از او که مسیحی بود 

و افکار به شدت غربگرایانه داشت حمایت کردند . 
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از چیانگ کای شــک رئیس جمهــور غرب گرا علیه 
کمونیســت های چین به رهبری مائو تسه زدونگ 
شکست خورد اما غرب تا دو دهه به جای چین چند 
صد میلیونی جزیره تایوان را به عنوان جمهوری چین 

در سازمان ملل به رسمیت مي شناخت. 

1949ـ   یونان06
آمریکا با فتنه انگیزی در یونــان، جنگ داخلی این 
کشــور را به راه انداخــت که 154 هزار نفر کشــته، 
40هزار نفر بازداشت و زندانی و 6 هزار نفر به موجب 
احکام نظامی توسط دادگاه نظامی یونان اعدام شدند. 

 1949ـ   سوریه07

 1952ـ    کوبا08
 کودتاي ژنرال »باتیستا« به تشویق آمریکایي ها. 

 1953ـ   ایران09
 کودتاي 28 مرداد

 1953ـ آلبانی10
 بین ســال های 1949 تــا 1953 دولــت آمریکا و 
بریتانیا در اقدامی مشــترک دولت قانونی آلبانی که 
کوچک ترین و شــکننده ترین دولت کمونیستی در 

اروپای شرقی بود را ساقط کردند. 

 1954ـ   گواتماال11
 ســازمان ســیا از براندازی دولت گواتماال که با رأی 
مردم انتخاب شــده بود کودتایي کــرد که منجر به 

شکل گیری جنگ داخلی در این کشور شد. 

 1957ـ   تایلند12

 1958ـ   الئوس13
 بین سال های 1958 تا 1960 سیا حداقل مهندسی 
و طراحی سه کودتا را برای دور نگه داشتن گروه های 

چپ گرا از قدرت بر عهده داشت و دو میلیون تن بمب 
بر سر مردم بی گناه الئوس ریخت. 

 1958ـ   لبنان14
 اشــغال نظامی لبنان به واسطه ناوگان ششم نیروی 

دریایی آمریکا در حمایت از »کمیل شمعون«. 

 1958ـ  عراق15
 در 1958 پــس از این که پادشــاهی تحت حمایت 
بریتانیا در عراق توســط »عبدل قاسم« فروپاشید 
سیا صدام حسین جوان 22 ســاله را مأمور کرد که 

رئیس جمهور جدید را ترور کند. 

 1959ـ   کوبا16
 سازمان سیا با اقدامات آیزنهاور و کندی تبعیدی ها و 
پناهندگان ضدکمونیست کوبایی را آموزش داد و در 
عملیات ناکام خلیج خوک ها تالش کرد دولت فیدل 

کاسترو را سرنگون کند. 

1960ـ    کنگو17
ســازمان ســیا هشــدار داد رئیس جمهور پاتریس 
لومومبا قهرمان مبــارزات برای اســتقالل کنگو  از 
بلژیک در تالش اســت تا به حکومتی کمونیســتی 
تبدیل شود و از طریق حمله نیروهاي بلژیکي سعي 

کرد از پدید آمدن کوبایی دیگر جلوگیری کند. 

 1960ـ   ترکیه18

 1961ـ   اکوادر19

 1961ـ    ویتنام جنوبی20

1963ـ   دومینیکن21
جمهوری دومینیکن سازمان سیا از براندازی »رافائل 
تروخیو«، دیکتاتور جمهــوری دومینیکن حمایت 

می کرد و سرانجام وی را کشت. 

1963ـ    کنگو22
 آمریکا به طور غیر مســتقیم و با همکاری سربازان 
بلژیکی در امور کنگو مداخلــه کرد و با کمک عوامل 
داخلی چون موســی چومبــه، رئیس جمهور کنگو 
پاتریس لومومبا را به قتل رســانده و دولت کنگو را 

سرنگون کردند. 

 1963ـ عراق23
 آمریکا کودتایی سه ســاله علیه دولت عراق طراحی 
کرد که »عبدالکریم قاسم« رئیس جمهور چپ گراي 
آن بود و دو سال قبل پادشــاهی غرب گرای عراق را 

سرنگون کرده بود. 

 1965ـ    زئیر24
 کنگو با کودتــای آمریکایی »جوزف موبوتو« تجزیه 
شد و موبوتو با انحالل انتخابات در سال 1965 خود 
را به عنوان رئیس جمهور زئیر اعالم کرد و 30 ســال 

دیکتاتور آن بود. 

 1966ـ عراق25

 1967ـ    یونان26
 دولت مردمی یونان به بهانه گرایش کمونیســتي با 

کودتای آمریکایی سرنگون شد. 

 1968ـ    پاناما27

 1969ـ    غنا28
 چهره ضد امپریالیســتی »کوام نکرومه« با کسب 
استقالل از انگلیس در 1965به عنوان رئیس جمهور 
غنا برگزیده شــد اما چهار ســال بعد بــا کودتایي 

آمریکایي برکنار شد. 

 1970ـ    کامبوج29
 نیکسون دستور بمباران پنهانی، غیر قانونی و بسیار 

 1959ـ كوبا
 ســازمان ســیا بــا اقدامــات آیزنهــاور و کنــدی تبعیدی هــا و پناهندگان 
ضدکمونیست کوبایی را آموزش داد و در عملیات ناکام خلیج خوک ها تالش 

کرد دولت فیدل کاسترو را سرنگون کند. 

۱۹63ـ 
دومینیکن؛
جمهوری 
دومینیکن 

سازمان سیا از 
براندازی »رافائل 

تروخیو«، 
دیکتاتور 

جمهوری 
دومینیکن 

حمایت می کرد 
و سرانجام وی 

را کشت
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سنگین کامبوج در ســال 1969 را  صادر کرد که نیم 
میلیون نفر را کشت و ســپس »خمرهای سرخ« در 
ســال 1973 در حالی که از طریق ســفارت ایاالت 
متحده در بانکوک حمایت مالی و نظامی می شــدند 
قدرت را به دســت گرفتند و حداقل دو میلیون نفر از 
مردم خود را کشتند. اما در نهایت توسط ارتش ویتنام 

مجبور به ترک کشور شدند. 

 1971ـ   ترکیه30

 1971ـ    بولیوی31

 1973ـ    شیلی32
 دولت کندی تیمی متشــکل از 100 مأمور سیا و 
وزارت خارجه را به شیلی فرســتاد تا در انتخابات 
ســال 1964 نتیجه را عوض کند. کمپین »ترس 
ســرخ« با تصاویــر تیربــاران افــراد و تانک های 
شوروی به تولید برنامه های رادیویی و پخش اخبار 
ساختگی پرداختند تا در نهایت »ادواردو فری« با 
رأی اکثریت زنان انتخابات 1964 را از آلنده برد. اما 
آلنده در سال 1970 به رغم تحریم های اقتصادی 
و کمپین بی ثبات سازی آمریکا در انتخابات پیروز 

شد. 

 1973ـ   اروگوئه33

 1976ـ  آرژانتین34
 دولــت دموکراتیــک آرژانتین با کودتــای نظامی 
سازمان ســیا در 24 مارس 1976 ســرنگون شد. 
حکومت نظامي ژنرال بیدال 30 هزار مخالف عمدتاً 
جوان را ربود یا کشــت و 400 کودک نیز به ســرقت 

رفتند. 

 1977ـ   پاکستان35

 1980ـ    ایران36
در 18 تیــر مــاه 1359 )9 ژوئیــه 1980( کودتای 
آمریکایی نوژه با دســتگیری و کشته شدن تعدادی 
از عوامل آن که نظامیان وفادار بــه طاغوت بودند در 
پایگاه شــکاري شــاهرخي در کبودرآهنگ استان 

همدان شکست خورد. 

 1980ـ   ترکیه37
پاول هنز، از مدیران ارشــد ســازمان ســیا به انجام 

کودتایی در ترکیه در سال 1980 اعتراف کرد. 

 1980ـ    کره جنوبی38
امریکا در کره جنوبی کودتای نظامی کرد. 

 1981ـ   جزایر سیشل39
مزدوران ســیا و رژیم آپارتایدآفریقــای جنوبی در 
قالب تیم راگبی راهی جزایر سیشل شدند و کودتای 

نظامی کردند. 

 1982ـ   چاد40
آمریکا دست نشانده خود »حسین حبری« را پس از هزینه 

10 میلیارد دالر ي و گسترده در چاد به قدرت رساند. 

 1983ـ   گرانادا41
حمله نظامیــان آمریکایی به کوچک ترین کشــور 
جهــان و قتل عام ســاکنان بــه بهانــه حفاظت از 

دانشجویان یانکي. 

 1984ـ    گینه42

 1987ـ     بورکینافاسو43

 1989ـ    پاناما44
در 20 سپتامبر 1989 نظامیان آمریکایی کشور پاناما 
را به دستور »جرج بوش«، رئیس جمهور وقت آمریکا 
به اشــغال خود در آوردند تا ژنرال »مانوئل نوریگا«، 
رهبر وقت پانامــا را بازداشــت و در آمریکا محاکمه 
کنند. در این اشغال، بیش از دو هزار نفر کشته شدند. 

 1989ـ    پاراگوئه 45

 1990ـ    فیلیپین46
جت های آمریکایی با پوشــش هوایی در کودتا علیه 
حکومت دیکتاتور دســت نشانده شــان »فردیناند 

 2014 تا امروز عراق
با طرح محرمانه سیا، موساد،ســازمان اطالعات ترکیه و اســتخبارات عربستان در 
راستای تجزیه منطقه نفت خیز و سنی نشین غرب و شــمال عراق، داعش با خلیفه 
خواندن ابوبکر البغدادي موصل، تکریت و استان االنبار را با جنایات بسیار اشغال کرد. 
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مارکوس« شرکت کردند. 

 1991ـ   نیکاراگوئه 47
ســازمان ســیا بین ســال های 1981 تا 1990 قصد 
براندازی دولت »ساندینیستا« در نیکاراگوئه را داشت. 

1990ـ    السالوادور48
جنگ داخلی دهــه 1980 در این کشــور که با قیام 
مردمی علیه حکومت دست نشــانده آغاز شده بود با 
قتل عام بي رحمانه نزدیک به 70 هزار نفر پایان یافت. 

1991ـ    هائیتی49
نخستین دولت منتخب و دموکراتیک تحت رهبری 
»جین برتراند آرستید«  در سال 1991 بر سر کار آمد 
اما با کودتای نظامی مورد حمایت آمریکا ســرنگون 
شــد. هرچند دوباره آرســتید با حمایــت مردمی 

توانست در سال 2000 دوباره بر سر کار بیاید. 

 1994ـ    هائیتی50
اعمال محاصره علیه دولت آریستید . 

 1995ـ    کامبوج51
آمریکا سرانجام رژیم کمونیستی کامبوج را از قدرت 

ساقط کرد. 

 1995ـ  قطر52
روز 23 ژوئن 1995 شــیخ حمدآل ثانی ولیعهد قطر 
که تازه از آمریکا برگشــته بود با کودتایي تلویزیوني 

جای پدرش شیخ خلیفه امیر وقت قطر را گرفت. 

 1996ـ    اوگاندا53

 1997ـ     کلمبیا54
دخالت نظامی آمریکا علیه کارتل مواد مخدر »پابلو 
اسکوبار«  طی ده سال باعث قتل عام های وحشیانه 

مردم کلمبیا شد. 

 1999ـ   پاکستان55
در ســال 1999، در جریان کودتای نظامی »پرویز 
مشــرف« در پاکســتان، حمایت ها و نقش آمریکا 
در حذف تحریم اقتصــادی علیه پاکســتان کاماًل 

محسوس بود. 

 2002ـ    ونزوئال56
در آوریل 2002 کابینه بوش انجام کودتا را در ونزوئال 
بر علیه )هوگو چاوز( رئیس جمهور این کشور صادر 
کرد اما بعد از 2 مــاه اعتصابات سراســری مردم در 
حمایت از چاوز و محکومیت کودتا از طرف 19 کشور 

امریکای التین چاوز به قدرت بازگشت. 

 2003ـ   گرجستان57
در نوامبــر 2003، امریکا با حمایت خــود، )انقالب 
نارنجی( را در گرجســتان به پیروزی رساند و دولت 
»شواردنادزه« را ســرنگون کرد و از »ساکاشویلی« 

حمایت کرد. 

 2004ـ   هائیتی58
دولت آریستید که سال 2000 با رأي مردم بازگشته 

بود با تلفات زیاد دوباره سرنگون شد. 

 2004ـ   اوکراین59
واشــنگتن در اوکراین از زمان اســتقالل این کشور 
در ســال 1991 برای حکومت احزاب و کاندیداهای 
طرفدار غرب تالش کــرد و نقطــه اوج آن »انقالب 

نارنجی« سال 2004 بود. 

 2005ـ   ازبکستان60
هزار نفر از مردم بیگناه بر اثــر مداخله امریکا در یک 

براندازي ناموفق کشته شدند. 

 2005ـ   قرقیزستان61
در مارس 2005 و در ادامه انقالب اوکراین، آمریکا در 
قرقیزستان نیز انقالب رنگین ایجاد کرد و دولت این 

کشور را نیز سرنگون کرد. 

 2009ـ   هندوراس62
ســرکوب و قتل مخالفان سیاســی، روزنامه نگاران 
و فعاالن اتحادیه ها پس از کودتاي ســیا علیه دولت 

زالیا. 

 2011ـ    لیبي63
با حمایت و انتقال شــاخه القاعده مغــرب در لیبي 
علیه دیکتاتوري معمر القذافي اگرچه او سقوط کرد 
و کشــته شــد اما لیبي عماًل  میان گرو ه هاي مسلح 

چندپاره شد. 

 2011 تا امروز سوریه64
طبــق نقشــه آمریکایــي تغییــر جغرافیــاي 
خاورمیانه با حمایت از گروه هاي مســلح معارض 
ســوري و گروه هاي تکفیري وهابي متشــکل از 
تروریست هاي خارجي از ژانویه 2011، شهرهای 
مختلف ســوریه نظیر دمشــق، حمــات، جبله، 
الذقیه، درعا و حمص صحنه جنگ داخلي شدند. 
کمک های مالی و لجســتیکی اسرائیل،عربستان، 
قطر، ترکیه و اردن به نیروهای شورشی تحت عنوان 
ارتش آزاد و جنایتکاران زیر مجموعه القاعده نظیر 
داعش و جبهه النصره با اعزام تروریست های القاعده 
مغرب از لیبی،شــمال آفریقا و اروپا همچنان ادامه 
دارد و باعث مرگ دســت کم 500 هزار ســوري و 

آوارگي 6 میلیون نفر شده است. 

 2014ـ   اوکراین65
دولت های »ویکتور یوشچنکو« و »یولیا تیموشنکو« 
هم با حمایــت غرب به سرنوشــت دولت های دیگر 
تحت حمایت غرب گرفتار و به فساد کشیده شدند و 
»ویکتور یانوکوویچ« نخست وزیر سابق این کشور در 

سال 2010 به ریاست جمهوری انتخاب شد. 

 2014 تا امروز عراق66
با طرح محرمانه سیا، موساد،سازمان اطالعات ترکیه 
و استخبارات عربستان در راســتای تجزیه منطقه 
نفت خیز و سنی نشین غرب و شــمال عراق، داعش 
با خلیفه خواندن ابوبکــر البغدادي موصل، تکریت و 

استان االنبار را با جنایات بسیار اشغال کرد.   

 1973ـ شيلی
 کمپین »ترس ســرخ« با تصاویر تیرباران افراد و تانک های شوروی به تولید 
برنامه های رادیویی و پخش اخبار ساختگی پرداختند تا در نهایت »ادواردو 

فری« با رأی اکثریت زنان انتخابات ۱۹64 را از آلنده برد. 

در سال ۱۹۹۹ 
در جریان 

کودتای نظامی 
»پرویز مشرف« 

در پاکستان، 
حمایت ها و 

نقش آمریکا در 
حذف تحریم 

اقتصادی علیه 
پاکستان کامالً 
محسوس بود



بينالـملل
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ماجرای »سعودی لیکس« که به انتشار 70 هزار سند محرمانه 
وزارت خارجه، وزارت کشور و استخبارات عربستان سعودی 
اطالق می شود در وهله نخست همه نگاه ها را به سوی پایگاه 
افشاگر ویکی لیکس و مدیر مشهورش ژولیان آسانژ معطوف 
ساخت، اما تحلیل گران غربی کم کم متوجه شدند که ویکی 
لیکس تنها بخش کوچک مرئی کوه یخ عظیمی است که نامش 
»ارتش سایبری یمن« )YCA(اســت. این ارتش سایبری در 
بیانیه اش اعالم کرد:»ما به شــبکه وزارت خارجه عربستان 
سعودی دسترسی پیدا کردیم و بر بیش از 3 هزار کامپیوتر و 
سرورهای این وزارتخانه تسلط داریم«. آن ها بالفاصله تعدادی 
از اسناد هک شده را منتشــر کردند وبه دشمنان پیام دادند 

»جایی برای پنهان شدن پیدا کنید. «

سعودي ليكس

بينالـملل
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دیپلماسی تكفيری 
 سعودی: نه شيعه
 نه سنی!

شاهزادگان  عرب 
غرق در فساد

ویكی ليكس اهرم 
 فشار آمریكا 
عليه رژیم سعودی 

تفرقه افكني
 سعودي

 ارتش سایبری 
یمن عشاق آیت اهلل 
خامنه ای هستند

در این پرونده بخوانيد
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سياست تكفيري
اسناد ویکی لیکس ثابت می کند که چگونه سعودی ها و داعش، سیاستی تکفیری 
را در جهان اســام دنبال می کنند که هدفش به قول ســید حسن نصراهلل، نفی هر 

موجودیتی اعم از شیعه و سنی غیر از موجودیت منحوس خودشان است. 

محمد علي واحدي

اگر عامل رشد ســرطانی مکتب منحرف وهابیت در دهه های اخیر 
را دامن زدن به اختالفات مداوم میان مذاهب و فرق اهل تســنن و 
همچنین میان آن ها با شیعیان برشــماریم، آن گاه نقش آل سعود 
به عنوان تنها حامی رســم وهابیت در جهان،در تفرقه افکنی میان 
مسلمین خود به خود آشکار می شــود. اما در مقطع فعلی که داعیه 
دروغین وهابیون چون خالفت ابوبکر البغدادی و سیادت سلمان بن 
عبدالعزیز سعودی بر مسلمین گوش فلک را کر کرده است، رسوایی 
فتنه ها و تفرقه افکنی های ریاض در کشورهای اسالمی و عربی نیاز 
به شاهدی متقن داشت. این شاهد غیبی که به لطف سربازان گمنام 
»ارتش سایبری یمن« و هوشمندی آنان در اســتفاده تاکتیکی از 
پایگاه افشاگر ویکی لیکس به دست آمد، شامل دست کم 500 هزار 
برگ )تصویر( از اســناد فوق محرمانه وزارت خارجه، وزارت کشور و 
استخبارات رژیم حاکم بر عربستان می شــود که تا پایان ماه ژوئن 
انتشار تنها 10 درصد از آن ها، رژیم سعودی را در آستانه بزرگ ترین 

رسوایی خود قرار داده است. 

عبدالباری عطوان، روزنامه نگار و تحلیل گر برجسته 
جهان عرب می نویســد که اســناد فاش شــده در 
ویکی لیکس به مثابه زلزله تمام عیــار بوده و حتی 
سد سانسور و خفقان عربســتان بر رسانه های عربی 
را به واسطه ابعاد جهانی اش شکسته است. قطعاً اشاره 
او به برپا شــدن موج انقالب ها در کشورهای عربی 
تحت عنوان بیداری اسالمی به فاصله چند ماه پس از 
نخستین افشاگری های ویکی لیکس در سال 2009 
است. بدین ترتیب از »ســعودی لیکس« بوی بهار و 
بیداری دیگری به ویژه عربستان و شیخ نشین های 

خلیج فارس به مشام می رسد. 
در پاســخ به مخاطبانی کــه این افشــاگری های 
قطره چکانی مجــازی علیه آل ســعود را پدیده ای 
عادی در دهکده رسانه ای جهان امروز بر می شمارند 
باید گفت که اکثــر جوامع عربــی و به ویژه جوامع 
اســتبداد زده و رفاه زده شیخ نشین ها هرگز سیاسی 
نبوده اند. در مقابســه با مردم ما کــه به خاطر تلفیق 
هوش ذاتــی و فرهنگ واالیشــان با جریــان آزاد 

اطالعاتی بی سابقه سال های پس از انقالب اسالمی 
1979 به ســطحی تاریخی از بینش باالی سیاسی 
دست یافته اند، جوامع عمدتاً سنی کشورهای عرب 
همســایه در نخستین مراحل شــکل گیری بینش 
سیاسی قرار دارند. در حقیقت باید خود را جای یک 
مسلمان سنی معتقد در عربستان یا مصر بگذاریم تا 
درک کنیم که مثاًل افشــای سند وابستگی دانشگاه 
االزهر، به  عنوان مرکز جهانی ادبیــات عرب و علوم 
اسالمی سنی، به دربار فاسد آل ســعود تا چه اندازه 

هولناک و مشمئز کننده است! 
شــاید اصاًل به همین خاطر بود که با گذشت چهار 
سال و اندی از بیداری اســالمی در خاورمیانه شاهد 
رنگ باختن انقالب های حقیقی به نفع ضد انقالب ها 
و همچنین شــورش های کــور و خشــن قومی یا 
سلفی به اسم انقالب از لیبی گرفته تا سوریه و عراق 
بوده ایم، چندان که هنوز بســیاری از مســلمانان 
کم بینش تر جهان عرب، شورش های توأم با جنایت 
امثال داعــش و جبهه النصره را انقالب اهل ســنت 

اسناد »سعودی لیکس« درباره توطئه های آل سعود در جهان اسالم می گویند
دیپلماسی تكفيری سعودی: نه شيعه، نه سنی!
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زلزله سعودي
عبدالباری عطوان، روزنامه نگار و تحلیلگر برجســته جهان عرب می نویســد که 
اسناد فاش شده در ویکی لیکس به مثابه زلزله تمام عیار بوده و حتی سد سانسور 

و خفقان عربستان بر رسانه های عربی را بواسطه ابعاد جهانی اش شکسته است. 

در بالد رافضی)شــیعه( تلقی می کننــد. مردمی 
ســاده دل که شــخصیتی بی بندوبار و فاسد نظیر 
سلمان بن عبدالعزیز را صرفاً به واسطه پادشاهی بر 
عربستان ســعودی، خادم حرفین شریفین، یعنی 
مقدس ترین نوامیس مســلمانان تصور می کنند، 
باید هم سر بریدن ها و انسان ســوزی های داعش را 
نماد انقالبی گری بدانند. عربستان سعودی به عنوان 
پدرخوانــده داعش، از فرصــت انقالب های عربی و 
ایجاد بی ثباتی در مرحله گــذر و انتقالی انقالب ها، 
بیشترین بهره را برد. ایجاد الگوی سخیف و غیرواقعی 
از اســالم )حتی با منحرف ســاختن جنبش اصیل 
سنی اخوان المســلمین(، از بین بردن توان داخلی 
)سیاســی و نظامی و اقتصادی ( ملت های مسلمان 
و تغییر الگوی دشمن هراسی از اسرائیل به مذهب، 
امتیازگیری سیاســی از رژیم صهیونیستی و امریکا 
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای مدیریــت داعش و 
جریان هــای تکفیری بخش مهمی از دیپلماســی 
تکفیری ریاض در 4 سال اخیر بوده است. رسانه های 
وابسته سعودی نیز نقش مهمی در توجیه اقدامات 
داعش و جریان هــای تکفیری برعهــده گرفتند و 

یک باره به اتاق فکر این گروه ها تبدیل شدند. 

 بیداری دوباره شیعه و سنی
امروز با انتشار عمومی اسناد تاریک آل سعود، چشم 
جماعت مزبور به اطالعاتی مســتند باز می شود که 
جایگاه کاذب خیر و شــر بر اساس تعاریف دستوری 
مفتیان حکومتی ســلفی و وهابی را در ذهن آن ها 
دگرگون می ســازد. آن گاه عمق فســاد و سالوس 
شاهزاد ها و مفتیانی که ســمبل شرافت و دینداری 

تلقی می شدند آشکار می شود. 
در حالی که دشــمنی آل ســعود با شــیعیان چند 
صباحی است با ســرکوب انقالب موازی بحرینی ها 
و اهالی الشرقیه عربســتان، حمایت از شیعه کشی 
در پاکســتان و بلوچســتان ایران ، تجاوز به یمن و 
جنایت علیه بشریت از سر دشمنی با شیعیان حوثی، 
دسیسه چینی علیه حزب اهلل لبنان و فتاوای حمایت 
از تکفیری ها در قتل شــیعیان مصر و عراق و شــام 
آشکار شده اما حاال بسیاری مسلمانان سنی مذهب 
در آفریقای شــمالی، خاورمیانه، آسیای صغیری و 
مرکزی و شرقی و حتی اروپا هم از خالل مطالعه این 
اسناد در می یابند که رهبران مذهبی و سیاسی شان 
تحت تأثیر رشــوه های ســعودی به آن ها در مورد 
ام القری بودن حاکمــان جائر عربســتان در میان 
اهل ســنت دروغ گفته اند. اسناد ویکی لیکس ثابت 

می کند که چگونه ســعودی ها و فرزند ناخلفشان 
داعش، سیاســتی تکفیری را در جهان اسالم دنبال 
می کنند که هدفش به قول سید حسن نصراهلل، نفی 
هر موجودیتی اعم از شیعه و سنی غیر از موجودیت 

منحوس خودشان است. 

 حق السکوت به فقرای عربستان
این بیداری حتی شامل حال اکثریت سنی مذهب 
جامعه عربستان نیز می شــود که خود را با دسیسه 
مشــترک خاندان حاکم و اقلیت تقریباً یک میلیون 
نفری وهابیــون مواجه می بینند. در اســناد وزارت 
خارجــه عربســتان نشــانه های بارزی از فســاد 
شــاهزادگان ســعودی و مفتیان وهابی به چشــم 
می خورد که قطعــاً برای اکثر مردم این کشــور که 
قریب به 20 درصــد آنها در یکــی از ثروتمندترین 
کشــورهای جهان با »فقــر« دســت و پنجه نرم 
می کنند، جالب توجه خواهد بــود. فراموش نکنیم 
پادشــاه ســابق عربســتان به منظور جلوگیری از 
دست دادن فقرای این کشــور با موج اول »بیداری 
اســالمی«، با درک موقعیت متزلزل خود ناچار شد 
اصالحات 10 بندی را اعالم و به هــر خانواده بیش 
از 10 هزار ریال ســعودی حق بی عملــی یا همان 

حق السکوت سیاسی اعطا کند. 

 فتنه داعش در عراق
در میان اسناد افشا شده با ســربرگ وزارت خارجه 
عربستان مشخصاً اسنادی دال بر فریفتن و خریدن 
شیوخ قبایل و عشیره های سنی عراق و ترغیب آن ها 
به دشمنی با دولت سابق این کشور به نخست وزیری 
نوری المالکی و اختالف افکنی میان آنان و شیعیان 
به چشــم می خورد. این همان توطئه ای اســت که 
از چند ســال قبل برای زمینه ســازی فتنه بزرگ 
تکفیری)داعش( دنبال شــد. در یکی از آن ها چند 
محور به کمیته ای در وزارت خارجه که ظاهراً هدفش 
تفرقه افکنی میان اهل سنت و شیعه های عراق است 
دیکته می شود: »محور قبایل و عشیره ها، بر ما الزم 
است که با رهبران قبایل و شــیوخ آنها تماس برقرار 
کنیم و با اســتفاده از مال و دیگر وسایل آنها را جذب 
و تأیید آن ها را برای عربستان و سیاست هایش کسب 
کنیم. . . محور دوم، شــامل دعوت از شخصیت های 
تأثیرگذار در زمینه دینی، علمی، سیاسی و فرهنگی 
برای حضــور در مناصب های فرهنگــی و علمی در 
عربستان. محور سوم، اهمیت هماهنگی بین وزارت 
خارجه و دستگاه استخبارات در مورد گزارش های 

اوضاع عراق.«  امــروز همه می دانیم کــه داعش از 
شکاف های مذهبی و فرقه ای ایجاد شده در مناطق 
غربی و شــمالی عراق بود که توانست در میان قائله 
ســنی های به ظاهر ناراضی با دولت مرکزی کشور 
عمدتاً شیعه نشــین عراق توانســت به استان های 
االنبار، نینوا و صالح الدین نفــوذ کند. اما مهم ترین 
سند بی شک به رشوه نیم میلیارد دالر به عالی ترین 
شخصیت سیاســی ســنی عراق برای همدستی با 
داعش در جریان ســقوط موصل مربوط می شود. 
به طوری که دولــت ریاض 13 روز پس از ســقوط 
»موصل« به دســت »داعش« 575 میلیون دالر به 
حساب »اسامه النجیفی« رئیس وقت پارلمان عراق 
و برادر فرماندار خائن این شــهر واریز می کند. سند 
آن نامه ای است به امضای رئیس دستگاه اطالعات 
عمومی عربستان، خالد بن بندر بن عبدالعزیز: »برادر 
ارجمند و محترم جناب آقای »اسامه النجیفی«، به 
اطالع می رساند ما مبلغ 575 میلیون دالر براساس 
قراردادی که با بانک »نیکســتایل« ترکیه داشتیم، 
به شــماره حســاب »B23Q21746AI« و چک 
شماره KS8954021 در تاریخ 2014/6/22 واریز 
کردیم. امیدواریم که پیش از اعالم آمادگی شما برای 
اجرای آنچه میان ما توافق شده، از آن برداشت نکنید. 
تا پس از این براســاس درصدهایی که برای هر یک 
از شــخصیت های معین در توافق ما مشخص شده، 

تقسیم شود«. 

 پدرخوانده فتنه های منطقه
یکی دیگر از وجوه اسناد افشا شده، بر مال شدن این 
حقیقت است که حاکمان عربستان بر خالف ادعای 
مزدوران ســبز،14 مارســی، االصالحی ، مبارکی، 
العراقیه ای یا ائتالفی ملی شــان در ایــران، لبنان، 
یمن، مصر، عراق و شــام و دیگر کشورهای منطقه 
هرگز خیرخواه هیچ همسایه ای نبوده اند و مدام در 
حال دخالت در امور داخلی آنها هستند. این همان 
نکته ای اســت که ژولیان آسانژ، مدیر ویکی لیکس 
هم در هنگام افشای اسناد به آن اذعان دارد: »اسناد 
عربستان ســعودی پرده از یک دیکتاتوری مرموز 
و غیرقابل پیش بینی برمــی دارد که عالوه بر گرامی 
داشــتن صدمین اعدام با گردن زدن در سال جاری، 

به تهدیدی علیه همسایگانش تبدیل شده است. «
حمایت از سران فتنه در ایران، تطمیع جریان های 
خائــن ضــد مقاومــت و ضــد اســتقالل لبنان، 
ســرمایه گذاری همزمان روی دولت وابسته هادی 
در صنعا، تجزیه طلبان در عدن و تکفیری های یمن، 

در میان اسناد 
افشا شده 
با سربرگ 

وزارت خارجه 
عربستان 
مشخصا 

اسنادی دال بر 
فریفتن و خریدن 

شیوخ قبایل 
و عشیره های 

سنی عراق و 
ترغیب آن ها 
به دشمنی با 
دولت سابق 

این کشور به 
نخست وزیری 
نوری المالکی و 
اختاف افکنی 

میان آنان و 
شیعیان به 

چشم می خورد
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پازل

عياشي هاي شبانه
یکی از تکان دهنده ترین اســناد ویکی لیکس که در روزنامه گاردین انعکاس پیدا 
کرد از شب نشینی ها، عیاشی شاهزادگان و مقامات عربستان سعودی بیخ گوش 

باصطاح خادم حرمین شریفین حکایت داشت. 

و فرهنگــی بر لزوم کمــک به ســیل زدگان تایلند 
در سال 2011 و پوشش رســانه ای آن تأکید دارد تا 
با نفوذ ایران شیعی در تایلند مقابله شود. همچنین 
اســناد نشــان از آن دارد که از همان آغــاز بحران 
سوریه، عربســتان، ترکیه، قطر و جریان 14 مارس 
از تروریست ها و مخالفان ســوریه تمام قد حمایت 
کرده اند. شبکه تلویزیونی نبأ با استناد به همین اسناد 
ویکی لیکس بود که ماهیت گروه 14 مارس لبنان به 
ریاست »سعد حریری« را که شعار حاکمیت ملی و 
استقالل لبنان سر می دهد، افشا کرد. به این ترتیب به 
مردم لبنان ثابت شد 14 مارس، بزرگ ترین دشمن 
حزب اهلل و وحدت لبنانی ها، به دستور دربار آل سعود 
عمل می کند و تحت سلطه دالرهای نفتی آنها قرار 

دارد. 
حتی پیش از لو رفتن اســناد محرمانه ســعودی، 
اعترافات مقامات غربی نقش عربستان و شرکایش 
را در جنگ افروزی میان شیعه و سنی فاش ساخته 
بود. در مهم ترین این اظهارنظرها ، کمتر از یک سال 
پیش نفر دوم کاخ ســفید صراحتاً واژه جنگ نیابتی 
را بکار برد. جو بایدن معاون اوباما در سخنرانی خود 
در دانشگاه هاروارد آمریکا گفت: »در جنگ سوریه 
هم پیمان های منطقه ای ما اســت مثــاًل ترک ها، 
ســعودی ها و اماراتی ها یک جنگ نیابتی بین اهل 

تســنن و شــیعیان به راه انداختند و صدها میلیون 
دالر پــول و ده ها هزار تن ســالح برای کســانی که 
موافق جنگیدن با اســد بودند، هزینه کردند. بایدن 
تأکید کرد کســانی که این میزان اســلحه و پول را 
دریافت کردند اعضــای جبهه النصــره و القاعده و 
سایر گروه های افراطی بودند که از سایر مناطق دنیا 
به ســوریه آمده بودند و اگر باور ندارید به نتیجه این 

درگیری ها نگاه کنید. «

 رسانه های تفرقه 
در کنار همه توطئه های میدانی و سیاسی، آل سعود 
تالشــی ویژه را در جنگ نــرم چه بــرای براندازی 
جمهوری اســالمی ایران و چه تفرقــه افکنی میان 
شیعه و سنی آغاز کرده اســت. این تهاجم نرم هم در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی )که برخی آن ها 
مثل توئیتر تحت نفوذ سرمایه داران سعودی است که 
به همین دلیل به رسانه ارگانیک گروه های تکفیری 
داعش و النصره و جیش االســالم تبدیل شــده( و 
هم در شــبکه های ماهواره ای با هدف ســوق دادن 
مطالبات مردمی ایران و کشورهای محور مقاومت به 
ســمت نارضایتی و طغیان به صورت جدی در حال 
اجراســت. به عنوان نمونه در یکی از اســناد منتشر 
شــده، به تالش های وزارت امور خارجه عربســتان 

حمایت از ســرکوب انقالب مصر توســط مبارک و 
هدایت مســتقیم کودتای السیسی، خریدن برخی 
سیاســت مداران عراقی و تزریق پــول میان قبایل 
و همچنین صرف میلیاردها دالر بــرای مخالفان و 
معارضان نظام دمشق با هدف سرنگونی بشار اسد؛ 
گروه آســانژ با آن گنجینه اطالعاتی ذی قیمتی که 
از یمنی ها دریافت داشــته اند، در همــه این موارد 

اسنادی مهم رو کرده اند. 
اسناد افشا شده همچنین ســیلی هشیار کننده ای 
بر صورت خوش خیــاالن داخلی می نــوازد و ثابت 
می کنــد بر خــالف نظر آن هــا رابطه عربســتان 
نه با ایران و نه با شــیعیان، هیچ گاه برادرانه و از ســر 
احترام متقابل نبوده که حال به واســطه بروز برخی 
افراط گرایی های داخلی دســتخوش تغییر شــده 
باشد. تقریباً تمام 50 هزار ســندی که تاکنون افشا 
شــده در یک نکته مشترک هســتند و آن دشمنی 
مستقیم یا غیرمستقیم سعودی ها با انقالب اسالمی 
ایران، محور مقاومت ضد صهیونیســتی و محبان 
اهل بیت)ع( در سراسر جهان است. مثاًل در یک سند 
ریاض برای اخالل در سفر سردار قاسم سلیمانی به 
لبنان، با نامه نگاری محرمانه اقدام به بســیج عمال 
وابســته خود می کند. حتی یکی از اسناد مکاتباتی 
سفارت عربســتان در بانکوک با وزیر امور اقتصادی 

یکی از تکان دهنده ترین اســناد ویکی لیکس که در 
روزنامه گاردین انعکاس پیدا کرد از شب نشینی ها، 
عیاشــی شــاهزادگان و مقامات عربستان سعودی 

بیخ گوش باصطالح خادم حرمین شریفین حکایت 
داشت. در حالی که شرطه های عربستانی به همه امور 
خصوصی و عمومی مردم و زائران سرک می کشند، 
به اعتراف دیپلمات هــای آمریکایی تحت حفاظت 
خاصه آن ها، در کاخ های امرا و شــاهزادگان در جده 
جشن های شبانه ای برگزار می شود که مواد مخدر، 
مشــروبات الکلی و زنان بدکاره همنشین حاضران 
است. گفته می شود انتشار این گزارش واکنش های 
بی سابقه ای حتی در میان اکثریت سنی عربستانی ها 
داشته اســت و از واکنش ها در شبکه های اجتماعی 
پیداســت که ســرانجام پرده ضخیم ســنتی میان 
مردم خاموش و حاکمان سعودی دریده شده است. 
گزارش شــده که طی 24 ســاعت پس از انتشار این 
خبر در رســانه های غربی و به رغم سانسور وسیع آن 
در جریان اصلی رسانه های عربی که با پول آل سعود 
و متحدانشان اداره می شوند، تنها در توئیتر میلیون ها 
پست عربی با مضامین مشــابه »دو رویی اسالمی« 
یا »اسالم منافقانه« ســعودی ها ارسال شده است. با 

شاهزادگان  عرب غرق در فساد

اسالم منافقانه سعودی
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تفرقه افكني سعودي
در کنار همه توطئه های میدانی و سیاسی، آل سعود تاشی ویژه را در جنگ نرم 
چه برای براندازی جمهوری اسامی ایران و چه تفرقه افکنی میان شیعه و سنی 

آغاز کرده است. 

پازل

برای راه اندازی یک شــبکه تلویزیونی ضدایرانی و 
ضدشیعی از طریق شــخصی به نام مصطفی بکری، 
اشاره شــده اســت. یا این که دولت عربستان قصد 
داشته شــبکه تلویزیونی ضد ایرانی و ضد شیعی به 
2 زبان فارسی و انگلیســی از بحرین راه اندازی کند. 
نامی که برای این شبکه پیشنهاد شده »هندیجان« 
است و در سند مذکور تصریح شــده که این نام از نام 
شهری در نزدیکی اهواز گرفته شده است. این به غیر 
از ده ها شبکه ماهواره ای است که هم اکنون در نقاب 
ترویج وهابیت، دفاع از اهل تسنن و اقلیت های قومی 
یا حتی در پوشش شــیعه گرایی به اختالف افکنی 
میان مسلمانان می پردازند، از جمله شبکه هایی که 
به هزینه ریاض و تحت حمایت معنوی برخی مراجع 
دروغین به سمپاشــی به سبک تشــیع موسوم به 

انگلیسی می پردازند. 
همچنین سندی دیگر حاوی مکاتبات سفیر دولت 
سعودی در تهران با ریاض است که در آن ابزارهایی 
مانند فیســبوک و توییتــر یا حمایت رســانه ای از 
چهره های مخالف نظــام در خارج بــرای براندازی 
نظام انقالبی اسالمی ایران پیشنهاد می شود. سفیر 
مداخله گر عربستان در نامه خود تأکید دارد که باید 
از وسایل ارتباط جمعی مانند اینترنت، روزنامه ها و 
شبکه های ماهواره ای در جهت بزرگنمایی مشکالت 

و اختالفات در ایران استفاده کرد. همچنین مدعی 
شــده که با توجه به افزایش نرخ بیــکاری و تورم و 
همچنین رشد فســاد و رابطه بازی در جامعه ایران، 
ناامیدی در میــان مردم ایران به وجــود آمده و باید 
وجود چنین شــرایطی را برای تغییر نظام در ایران 

مغتنم شمرد. 
از میان محرمانه هــای درز کرده ســعوی لیکس 
همچنین در می یابیم که سال هاست ایران هراسی 
و شیعه هراسی در دســتور کار وزارت امور خارجه 
عربستان قرار دارد که این ثابت می کند مسئوالن 
ارشــد ریاض تاچه میزان از قــدرت فزاینده ایران 
هــراس دارند و چــرا به قول نشــریه فرانســوی 
آتالنتیکو، ائتالفی محرمانــه میان تل آویو و ریاض 
علیه بسط انقالب اســالمی ایران در منطقه شکل 

گرفته است؟
 با همه اهمیت اسناد فاش شــده، هنوز رسانه های 
غربی بر بسیاری ابعاد رســوایی »سعوی لیکس« 
ســرپوش می گذارند. به قول مکــس آبرامز عضو 
یهودی شــورای روابط خارجی آمریــکا: »تصور 
کنید اگر چنین اسنادی به جای عربستان، درباره 
ایران منتشر شده بود، چقدر پوشش رسانه ای پیدا 
می کرد! سکوت رسانه ای در این باره، خودش یک 

خبر عمده است. «   

دسترسی پایگاه افشــاگر ویکی لیکس به اسناد سری و محرمانه بر 
کسی پوشیده نیست و آنچه طی ماه اخیر در مورد آل سعود به ویژه 
از اسناد وزارت امور خارجه شان نظیر مکاتبات سفارت عربستان در 
تهران منتشر شده است کاماًل با واقعیت های موجود مطابقت دارد. 
این ثابت می کند که عربستان همواره در طول 35 سال سپری شده 
از انقالب اسالمی ایران، نقشی کاماًل تخریبی در رخدادهای منطقه 
و مخصوصاً در رابطه با ایران داشــته است. در طول جنگ تحمیلی 
عراق علیه ما، عربســتان با کمک سایر کشــورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس حدود 120 میلیارد دالر به صدام کمک مالی 
کرد. بر اساس اسناد منتشر شــده از سوی ویکی لیکس عربستان با 
گروهک های تروریســتی معاند همکاری های تنگاتنگی داشت و 
کمک مالی گسترده ای در اختیار گروهک های تروریستی قرار داد 

و هنوز هم می دهد. 
انتشار این گونه اسناد اوالً نشان می دهد که اختالف میان واشنگتن و 
ریاض کاماًل رسانه ای شده است و عربستان به دلیل اتخاذ شیوه های 
کاماًل تخریبی در مسائل لبنان، سوریه، عراق و یمن با آمریکا دچار 
اختالف سیاسی شده است. ســفر اخیر نایب ولیعهد عربستان به 
روسیه و مالقات وی با پوتین نشــان می دهد که عربستان سعودی 
به کلی از سیاست های امریکا و از تالش باراک اوباما برای نزدیک تر 

شدن به ایران ناامید و در صدد یارگیری جدید برآمده است. 
حقیقت این است که عربســتان در طول یک ســال و نیم گذشته 
یک جبهه عبری عربی برای تخریب مذاکرات ایران تشکیل داده و 
همزمان از سوی دیگر البی صهیونیستی علیه کاخ سفید فشارهایی 
وارد کرده اســت. انتشار این اسناد می توانســت رژیم آل سعود که 
یکی از موانع به توافق رسیدن ایران با پنج به عالوه یک بود در انزوای 

شدید سیاسی قرار دهد و نقش ریاض را کمرنگ تر کند. 
پس قطعاً انتشــار این گونه اسناد با اشــاره آمریکا چراغ سبزی که 
به ویکی لیکس داده صورت گرفته اســت. ظاهر امر هم این اســت 
که باراک اوباما در طول ماه های اخیر انتقادهای شــدیدی نسبت 
به سیاســت های ریاض در منطقه و نبود دموکراسی در کشورهای 
عضو شورای خلیج فارس داشت. خالصه اختالف نظر شدیدی میان 
واشنگتن و ریاض بروز کرده و کاخ ســفید هم تالش می کند از ابزار 
مختلف رسانه ای برای تحت فشار گذاشتن سعودی ها استفاده کند 
که این باعث می شد عربستان درآینده با بحران پیچیده تری مواجه 
شــود. همچنین عربســتان به دلیل ادامه حمله به یمن و شکست 
سیاست هایش در مصر، عراق و سوریه با انزوای شدید سیاسی مواجه 
شده است. در این شرایط که آل ســعود با بحران منطقه ای و داخلی 
مواجه شده است، رسوایی »ســعودی لیکس« یک ضربه شکننده 
و شکستی سیاســی برای آن ها تلقی می شــود. در آینده عربستان 
سعودی بیش از پیش دچار انزوای سیاسی در منطقه خواهد شد و 
این به ضرر عربستان است. رژیم آل ســعود جایگاه خود را در سطح 

منطقه و جهان از دست خواهد داد.   

 ویکی لیکس اهرم فشار آمریکا 
علیه رژیم سعودی است

یادداشت

حسن هانی زاده
 کارشنان مسائل خاورمیانه

چنین رسوایی هایی مؤمنان اهل تسنن عربستان 
که تعدادشــان کم هم نیســت روز بــه روز این 
احساس را که پادشــاه به آن ها خیانت می کند در 
خود تقویت می کنند. در تلکسی از کنسول گری 
آمریکا که نوامبــر 2009 به عنــوان »زندگی پر 
هیاهــوی نخبگان در جده، پشــت پــرده چهره 
محافظه کار وهابیت در خیابان های عربســتان« 
صادر شده، آمده است: »این آزادی و غوطه خوردن 
در شهوات فقط به این دلیل ممکن است که پلیس 
عربستان هیچ گاه قادر نیست کاخ شاهزادگان یا 
اطرافیان شاهزادگان را تحت نظر داشته باشد. « 
در عوض پلیس سعودی به شدت مبادی ورودی و 
خروجی شهرکی را که این اتفاقات در آن می افتد 
کنترل می کرده تا مردم عادی بویی از آن نبرند. در 
این سند محرمانه فاش شده به یکی از جشن ها در 
شهرکی نزدیک شهر جده واقع در ساحل دریای 
سرخ اشاره شد که در شــب هالوین با حضور 150 
نفر برگزار شده است و بسیاری از حاضران در این 

جشن از افرادی در دهه بیســت و سی عمر خود 
بودند. میزبانان خانواده بزرگ ثنایان از معتمدین 
آل ســعود بوده و از جمله افرادی که در این جشن 
حاضر بودند کارکنان کنسول گری آمریکا بوده اند. 
. . این جشن شبیه باشــگاه های شبانه در خارج از 
عربستان بود که برای برپایی آن مقدار قابل توجهی 
مشــروبات الکلی تهیه می شــود. در این جشن 
جوانان با موسیقی می رقصیدند، همگی لباس های 
نیمه برهنه به تن داشــتند. کارکنان تشــریفات 
چنین جشــن هایی غالباً اتباع فیلپینی هستند 
و مشروباتی که در این جشــن ها توزیع می شود 
غالبا مشروباتی است که در داخل عربستان تهیه 
می شود و به صدیقی) دوســت من( معروف است 
به این دلیل که مشــروبات خارجی در بازار سیاه 
عربســتان به شدت گران اســت. جشن های این 
چنینی که غالبــاً زنان بدکاره یک پــای ثابت آن 
هستند اخیراً به امری طبیعی در جده تبدیل شده 

است.   
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گفتوگـو
درون گرا شدن عربستان

همه ایــن اتفاقات می تواند به درون گرا شــدن دولت عربســتان یــا حتی از هم 
پاشیدگی آن منجر شود تا دیگر فرصت دخالت در مسائل جهانی یا منطقه ای 

را نداشته باشد. 

عباس قیداری

نخستین بار نام ارتش سایبری یمن اواخر فروردین 94 )آوریل 2015( در رابطه با هک شدن پایگاه برخط شبکه خبری 
الحیات عربستان در رسانه ها پیچید؛ الحیاتی که از تجاوز ائتالف عربی غربی به رهبری آل سعود به یمن حمایت می کرد. 
ارتش سایبری یمن با این حرکت می خواســت به مزدوران حکومت ریاض بفهماند که حمایتشان از قتل عام یمنی ها 
بی پاسخ نمی ماند. کمی بیشتر از یک ماه بعد نام ارتش سایبری تبدیل به تیتر یک رسانه های غربی و عربی شد چرا که 
آن ها در اوج حمالت هوایی و توپخانه ای وحشیانه سعودی ها به غیرنظامیان یمن، پاتکی سنگین به قلب دیپلماتیک 
عربستان زدند. اوج تأثیرگذاری این حمله سایبری زمانی بود که اسامه احمد السنوسی، عضو برجسته وزارت خارجه 
عربستان، هک شــدن اطالعات مربوط به این وزارتخانه را تایید کرد. از آن روز کمتر کارشناس فناوری و امنیت رایانه 
باور می کند که ارتشی مجازی که کل بایگانی محرمانه وزارت خارجه ســعودی ها را خالی کرده است، از کشوری مثل 
یمن با ظرفیت بسیار محدود آی تی و فناوری پیشــرفته سرربرآورده باشــد. یکی ازآن ها »پیر لوئیجی پاگانینی« 
سردبیرایتالیایی مجله» دفاع مجازی« است که در این باره با مهروماه به گقتگو پرداخته است. آقای پاگانینی همچنین 
خود از فعاالن عرصه سایبری است و در کنار مسئولیت امنیت اطالعات شرکت بیت فور لید که در زمینه مدیریت هویت 

مجازی فعال است، عضو »انیسا«، آژانس اتحادیه اروپایی امنیت اطالعات، نیز محسوب می شود. 

   آقای پاگانینی مطمئنا هیچ کس بهتر 
از شما اهمیت فنی هک کردن اطالعات 
حکومتی مثل سعودی را درک نمی کند. 
آیا ســعودی لیکس پیروزی تاکتیکی 
برای یمنی هاســت یا یک دســتاورد 
راهبردی در جنگی که در ماه های اخیر 
توسط عربستان به آن ها تحمیل شده 

است؟
برای این کــه ببینیم آن چه شــما می گویید یعنی 
ســعودی لیکس برای یمنی ها پیروزی تاکتیکی 
اســت یا راهبردی باید اول ببینیم که آیا اصال آن ها 
این حمله را بــه بخش بایگانــی مکاتبات خارجی 
وزارت خارجه عربســتان انجام داده اند یا خیر؟ در 
حال حاضر با توجه به گســتردگی اطالعات لو رفته 
و این که این اســناد اول از همه از کدام منبع منتشر 
شده باید گفت که سه فرضیه کلی در این مورد وجود 
دارد. بسته به هر یک از این فرضیه ها می توان گفت 
که الحوثی ها و متحدشــان علی عبــداهلل صالح در 
یمن، رقبای شاه فعلی عربستان در خاندان سعودی 
و یا رقبــای منطقه ای عربســتان صاحب پیروزی 

تاکتیکی شده اند. 

   پس شما معتقد به دست هایی باالتر 
از یمن هستید؟

قطعاً! اما منظور من این نیســت که ارتش سایبری 
یمن الزاما وجــود خارجی ندارد بلکــه این یک نام 
اســت برای گروهی از ابرهکرهــای بین المللی که 
برای اهداف مالی یا سیاســی خود مشترکا مخازن 
اطالعاتی نسبتا در دســترس تر دولت عربستان در 
مقایســه با بخش های نظامی و اطالعاتی و یا بخش 
خصوصی و کمپانی های نفتی را هدف قرار داده اند 
آن هم وزارتخانه ای که حدود چهل سال در اختیار 
یک شاهزاده برجسته مثل ســعود فیصل بوده و او 
ناگهان از وزارتش برکنار شــده است. بعد این اسناد 
در اختیار یک خبرگزاری ایرانی )فارس نیوز( طبق 
ادعای خــود ایرانی ها قرار گرفته و تــازه در مرحله 
آخر به دســت ژولین آسانژ رسیده اســت. در این 
بین گروه های هکر مســتقل مثــل آنونیموس و یا 
دولتی ها هم هســتند که روس ها و چینی ها در این 
مورد برای خودشان امپراتوری دارند و بعد تازه نوبت 
اسرائیلی ها و آمریکایی ها می رسد. در حقیقت برای 
یک متخصص امنیت اطالعات سایبری، هر یک از 
نشانه های حمله ســایبری به عربستان ذهن من را 

معطوف به یک طرف جهان می کند. 

گفت و گوي اختصاصي با پیر لوئیجی پاگانینی، متخصص سایبری 
آژانس اتحادیه اروپایی امنیت اطالعات

 ارتش سایبری یمن عشاق 
آیت اهلل خامنه ای هستند
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فضاي بدون مرز سایبري 
احتمالش خیلی زیاد اســت که یک جــوان آمریکایی در کافــه ای در نیویورک 
نشسته باشد و در این عملیات عشاق آیت  اهلل خامنه ای را یاری کرده باشد. این 

یعنی بدون مرز بودن فضای سایبری که برای من بسیار جذاب است. 

   یعنی اول باید ببینیم چه کســی از 
رسوا شــدن توطئه های سعودی ها در 

خاورمیانه سود می برده است؟
به عقیده من مسئله می تواند از این هم فراتر باشد، 
بحث ضربه زدن به موجودیت یک حکومت اســت 
چون این اطالعات تا آن جا که منتشــر شــده اند 
عمدتا جدید و مربوط به سال های 2010 تا 2015 
هســتند و هویت و کارهای چهره ها و شخصیت ها 
و ســازمان های داخل و خــارج از عربســتان را لو 
می دهند. خب یک حکومت از همین افراد تشکیل 
می شــود. اتفاقاً این بخش در تخصص من اســت و 
می دانم که هر یک از افرادی که نامشــان در اسناد 
به قول شــما ســعودی لیکس آمده است ممکن 
اســت چقدر نســبت به محفوظ ماندن حساب ها 
و رایانه های شــخصی و کاری شــان و فعالیت های 
کاری خودشان و کارمندانشان در فضای عمومی و 
سایبری حساس باشند و قراردادهای مشاوره حریم 
مجازی با شرکت های بزرگ امنیت اطالعات مثل 
شــرکت ما منعقد کنند. پس مجموعه ای وسیع از 
افراد و شــبکه ها در کنار دولت عربستان هدف قرار 

گرفته اند. 

  شما یکی از نخستین فعاالن امنیت 
مجازی بودید که در ســطح جهانی به 
تشریح روش هک کردن ارتش سایبری 
یمن پرداختید و آن را بیشتر یک نوع 
مشارکت سیاسی دانستید تا حرفه ای. 

روش کار این گروه چیست؟
گروهی به نام ارتش ســایبری یمن تا پیش از حمله 
14 آوریل به سایت شــبکه الحیات عربستان وجود 
نداشــت یا حداقل خودش را آفتابی نکــرده بود. ما 
در جهان عرب قباًل با ارتش های ســایبری سوریه یا 
حزب اهلل لبنان آشنا شــده بودیم که مشخصاً علیه 
مرکز داده های اسرائیل حمالت آشکار می کردند و 
حمالتشــان هم محدود بود که البته به خاطر دفاع 
ســایبری قال توجه اســرائیلی ها هم هست. گروه 
سایبری آنونیموس )ناشــناخته( و ارتش سایبری 
پلیس ســابق اوکراین یا عقاب طالیــی را هم باید 
جزو دیگــر گروه های معاصر هکری گذاشــت که 
اهداف سیاسی را دنبال می کنند نه اقتصادی چون 
اطالعاتشان و اقداماتشان را در سطح عمومی منتشر 
می کنند در حالی که هزاران شرکت و سازمان و گروه 
در جهان سایبری فعال هستند که اگر یک نفر مثل 
ادوارد اسنودن پیدا نشــود که در سوت خود بدمد 

ســال ها بدون سروصدا سرگرم ســرقت اطالعات 
هســتند. بر خالف تصور عمومی این تشــکیالت 
هکری فقط مخصوص آمریکا یا کشورهای اروپایی 
نیستد بلکه شامل چین و روسیه و ژاپن و هند و ایران 
و اســرائیل و سایرین هم می شــوند اما فعالیتشان 
محرمانه است. اخیرا حتی شــنیدم که داعش هم 
برای خودش یک تیم هکــر راه انداخته که ممکن 

است از هر کجای جهان تأمین شود. 

   اما در مــورد یمنی ها ما شــاهد 
هستیم که آن ها مشــخصا در پاسخ 
حمالت هوایی عربستان به مردمشان 
این حمالت را انجــام می دهند. یعنی 

انگیزه ای ملی وجود داشته است؟ 
بله همین طور اســت ولی داشــتن انگیزه با توان 
سایبری متفاوت اســت. می دانیم که یمن نه گروه 
هکری بزرگی دارد و نه توان بســیج آن هــا را دارد. 
ضمن این که مــن در جریان شــروع کمپینی که 
برای حمله به شبکه های دولتی عربستان راه افتاد 
بودم. این یک فراخوان آشــکار بود از همه هکرهای 
جهان که از روز 20 مه با هشتگ #OpSaud روی 
حساب های توئیتر فعال شد و دو روز بعد اعالم شد 
که وزارت خارجه سعودی هک شــده است. اولین 
خبر آن را خبرگزاری فارس ایران منتشــر کرد که 
می گفت مستقیماً اخبار و اسناد را از ارتش سایبری 
یمن می گیرد. طبق این اخبار ارتش سایبری یمن 
اطالعات مربوط بــه کارمندان دولتی ســعودی و 
وابسته های دیپلماتیکشــان را از شبکه دسترسی 
دیپلماتیــک وزارت خارجه و دولت عربســتان که 
شبکه آسیب پذیرتری در مقایسه با مرکزداده های 
درون ارگانی است هک کرده بود. حتی در بین اسناد 
کپی پاسپورت افراد هم بود که در حجم وسیعی در 
 /pastebin. com/ قالب حساب های عضو ســایت
یا سایت های افشــای اطالعات دیگر منتشر شده 
بودند. متعاقب آن شبکه روسی راشا تودی اخباری 

از این حمله پخش کرد. 

  پس شــما ایران را مستقیماً دخیل 
می دانید؟

نکته اینجاســت که وقتی به حساب های مزبور سر 
می زدیم در بســیاری موارد بــا صفحه هایی با پس 
زمینه بزرگ آیــت اهلل خامنه ای رهبــر عالی ایران 
مواجه می شدیم که نام رهبر حوثی های یمن و آرم 
جنبش سیاسی شان انصاراهلل و همچنین صورتک 

معروف گروه هکرهای آنونیمــوس هم روی آن ها 
نقش بسته بود و شــعار مقاومت می داد. حدودا در 
فاز اول 10 حساب پیست بین اسناد عربستان را به 
همین شکل منتشر کردند که طبق ادعای گروهی 
که ارتش ســایبری یمن معرفی می شــدند روزانه 
بیش از یک میلیون ســند وزارت خارجه عربستان 
را هک کرده بودند. این رقم را مقایســه کنید با تنها 
500 هزار ســندی که به ویکی لیکس داده اند. پس 
ابعاد کار بســیار وسیع تر از آن اســت که یک گروه 
هکری بومی یمن بتواند از عهده اش برآید. به همین 
دلیل من تصور می کنم در وهلــه اول باید گفت که 
عشــاق آیت اهلل خامنه ای از هر ملیت و مذهبی این 
حرکت را ســازماندهی کرده اند. امــا در عین حال 
این حمله می تواند با همکاری گروه آنونیموس که 
می دانیم بیشتر به مسکو و آسانژ نزدیک هستند و 
همچنین عناصری از داخل عربستان انجام گرفته 
باشد. بالفاصله پس از این حمله ما شاهد بودیم که 
جانشــین ولیعهد عربســتان که جنگ با یمنی ها 
مستقیماً زیر نظر اوســت در اقدامی تاریخی با یک 
گروه بزرگ نظامی به مســکو رفت . از طرف دیگر 
توئیترهای مخالفان عربســتانی مدام از تقابل های 
نگران کننده داخل خاندان سعودی خبر می دهند. 
ضمن این که همه این اتفاقات می تواند به درون گرا 
شدن دولت عربســتان یا حتی از هم پاشیدگی آن 
منجر شود تا دیگر فرصت دخالت در مسائل جهانی 
یا منطقه ای را نداشته باشد که این خواست مشترک 
دولت های دولت ایران و آمریکاســت که در آستانه 
توافق هسته ای مهمی هستند. از آن جا که اسرائیل 
هم تا حدی درگیر ســعودی لیکس شــده حدس 
نهایی من این است که ساختار ارتش سایبری یمن 
ترکیبی از همان ارتش های سایبری سوریه و حزب 
اهلل لبنان اســت که می دانیم از آنونیموس که خود 
شــامل ده ها گروه ســایبری دیگر می شود کمک 

می گیرند. 

 این پدیده چه پیامی دارد؟
آن چه برایم جالب اســت نحوه عملیــات انفرادی 
هکرهاســت چرا که احتمالش خیلی زیاد است که 
یک جوان آمریکایی در کافه ای در نیویورک نشسته 
باشد و در این عملیات عشــاق آیت  اهلل خامنه ای را 
یاری کرده باشــد. این یعنی بدون مرز بودن فضای 
سایبری که برای من بســیار جذاب است. در عین 
حال شما ایرانی ها باید برای عکس العمل سایبری 

رقیبانتان آماده باشید.   

گروهی به نام 
ارتش سایبری 

یمن تا پیش 
از حمله 14 

آوریل به سایت 
شبکه الحیات 

عربستان وجود 
نداشت یا حداقل 
خودش را آفتابی 
نکرده بود. ما در 
جهان عرب قباً 

با ارتش های 
سایبری سوریه 

یا حزب اهلل 
لبنان آشنا 

شده بودیم که 
مشخصاً علیه 
مرکز داده های 

اسرائیل حمات 
آشکار می کردند
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رمضان امسال سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر درحالی 
دوازدهمین برنامه ملــی همای رحمت را برگــزار کرد که 
طرح هایی نو در برنامه های حمایتیـ  مردمی خود داشــت؛ 
توزیع 146 هزار سبد غذایی، 5 هزار سفره مهربانی، برگزاری 
آیین های متعدد برای جمــع آوری کمک به نفع خانواده های 
نیازمند،اقدامات اورژانســی، توانمندســازی بیماران برای 
پرداخت هزینه دارویــیـ  درمانی )از جملــه مبتالیان به 
بیماری های خاص( و همچنین کمک به آوارگان و جنگ زدگان 

یمن، بخشی از این طرح محسوب می شود.

 خدمت؛ بی مزد
 و بی منت

هـالل
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نيم قرن خدمت 
صادقانه

 باران مهربانی
 در ماه مهربانی

 يمن ما را 
فرا مي خواند

نظارت و ارتقای 
فرهنگ دينی

از شرايط موجود تا 
وضعيت مطلوب

در اين پرونده بخوانيد

تم
 هف

ش
خـ

ب
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 حجت االســام والمســلمین معزی در مراسم 
معارفه معاون جدید فرهنگی و امور اســتان های 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر، 
با تأکید بر این که انقاب اسامی ایران یک انقاب 
کامًا فرهنگی بود، گفت: نظام ستم شاهی، نظامی 
دیکتاتور بود که جریان دین ســتیزی را در سطح 

جامعه پراکنده بود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و ارتباطات 
مردمی جمعیت هال احمر، نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هال احمر با اشاره به این که نهضتی که 
امام خمینی)ره( آغاز کرد نهضتی دینیـ  فرهنگی 
بود، افــزود: امام راحل تاش کــرد تا این نهضت 
عاشورایی را در پرتو دین در سطح جامعه به پیش 
ببرد. در واقع امــام خمینــی )ره( در جریان این 
نهضت از دین بهره برد و شور و شعور دینی مردم 
را در دو جبهه مکتب عاشورایی و همچنین انتظار 
برای آینده روشن در پرتو ظهور امام زمان)عج(، به 

حرکت وامی داشت. 
معزی خاطر نشان کرد: تبلور این جریان در هشت 

ســال دفاع مقدس به طور کامل نمایــان بود. وی 
با اشــاره به این که نظام جمهوری اسامی، نظامی 
دین محور اســت که برپایه فرهنگ دینی شــکل 
گرفته اســت، افــزود: نظامی که پــس از انقاب 
در ایران شــکل گرفــت، نظامی اســت که تاش 
 داشــته معرفت و فرهنگ دینی در ســطح جامعه 

تحقق پذیرد. 
معزی افزود: جمعیت هال احمر یکی از نهادهای 
خدمتگزاری است که بعد از انقاب اسامی بر پایه 
مفاهیم این چنینی به حرکت خود ادامه داده است.

 نجاتگران با توان کامل به میدان آمدند
نماینده ولی فقیــه در جمعیــت هال احمر در 
ادامه به ظرفیت باالی جمعیت هال احمر برای 
خدمت به مردم اشــاره کرد و گفــت: فعاالن در 
جمعیت با بهره مندی از فرهنگ دینی در شرایط 
متفاوت در کنار مــردم بوده اند و هرجا که نیاز به 
ارائه خدمات بــوده، با آمادگــی کامل در عرصه 
حضور پیدا کرده اند. وی افزود: نمونه این حضور 
در جریان توفان و ســیاب اخیر در ۱۵ اســتان 
کشــور بود که با حضور به موقع و آمادگی کامل 
امدادگران همراه شد و نجاتگران با توان کامل به 

میدان آمدند. 
حجت االســام والمســلمین معزی، بیان کرد: 
هدف اصلــی همه فعــاالن این نهــاد مردمی، 
خدمت به انســان ها و بخشــیدن حیات دوباره 
 به آســیب دیدگان، با حفظ کرامت آنهاســت. 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر با تأکید 
بر این که این حرکت بایــد مبتنی بر جهان بینی 
باشــد، افزود: در واقع از عمده ترین وظایف حوزه 
نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هال احمر، 
نظارت و ارتقای فرهنگ دینی در سطح جمعیت 
اســت. وی در ادامه با تقدیر از فعالیت های آقای 
ظاهر رستمی در ســمت معاونت فرهنگی حوزه 
نمایندگی ولی فقیه، با اباغ حکمی جناب آقای 
حجت االسام والمســلمین زاهدی را به عنوان 
معاون جدید فرهنگی و امور اســتان های حوزه 

نمایندگی ولی فقیه، معرفی کرد.

 ارتباط مؤثر با سازمان ها
معاون ســابق فرهنگی و امور اســتان های حوزه 
نمایندگی ولی فقیه نیز که با حکم رئیس جمعیت 
به عنوان مدیر عامل شرکت صنایع نساجی هال 
ایران منصوب شده اســت، در این مراسم با تکریم 
مقام نماینده ولی فقیــه در جمعیت هال احمر، 
گفت: حوزه فرهنگی و امور استان ها با چالش هایی 
همراه بود که سعی بنده و همکاران در این مدت، 
مرتفع کــردن این چالش ها بود. ظاهر رســتمی 
به مرتفع شدن مشــکل بودجه در سال ۹۳ اشاره 
کرد و افزود: یکی از مهم تریــن چالش هایی که با 
آن مواجه بودیم عدم ارتباط با ســازمان ها بود که 
این ارتبــاط را در قالب تفاهم نامــه ای با برگزاری 
جشــنواره های قرآنی برقرار کردیم.رســتمی در 
ادامه به سایر فعالیت های صورت گرفته در معاونت 
فرهنگــی و امور اســتان های حــوزه نمایندگی 
ولی فقیه اشــاره و خاطر نشــان کــرد: امیدوارم 
اقدامات انجام شده، رضایت خاطر نماینده محترم 
ولی فقیه در جمعیت هال احمر و سایر مسئوالن 

را فراهم آورده باشد.

  فعالیــت در جمعیــت هالل احمــر 
افتخارآمیز است

حجت االسام والمســلمین زاهدی نیــز در ادامه 
این مراسم با اشــاره به این که حضور و خدمت در 
جمعیت هال احمر یک افتخار به حساب می آید، 
گفت: امیــدوارم با توجه به اعتمــادی که به بنده 
حاصل شده اســت، بتوانم نه تنها در زبان بلکه در 
عمل نیز با برنامه ریزی مناسب در حوزه فرهنگی، 

در جهت ارتقای برنامه ها گام بردارم.
گفتنی اســت، پیش از این نیز حجت االســام و 
المســلمین معزی در همایش مدیران ستادی و 
عامل جمعیت هال احمر و در جمع مســئوالن 
جمعیت، ضمــن تقدیــر از جناب آقــای ظاهر 
رستمی، حجت االســام والمسلمین زاهدی را به 
عنوان معاون جدید فرهنگی و امور اســتان های 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر 

معرفی کرده بود.   

نظارت و ارتقای 
فرهنگ دينی

معاون فرهنگی و امور استان های حوزه 
نمایندگی ولی فقیه منصوب شد

نكته

 متن حکم حجت االســالم والمســلمین معزی خطاب به
 حجت االسالم والمسلمین حسینعلی زاهدی:

 نظر به سوابق ارزشــمند علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این 
اباغ به عنوان معاون فرهنگی و امور اســتان های حوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هال احمر منصوب می شــوید. اهم وظایف 
جنابعالی ایجاد بســتر مناســب براي انجام فعالیت های فرهنگی، 
آموزش معارف اسامی و آموزه های دینی و فرهنگ اصیل اسامی 
در راســتای تقویت و ارتقاء فضایل اخاقی، انســانی و اســامی و 
ارزیابی هدفمند و آسیب شناســی دقیق و مســتمر فعالیت های 

فرهنگی و آموزشی در جمعیت هال احمر است. 
امید است با اســتعانت از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت 
 بقیه اهلل االعظم)عــج( و بهره گیــری از رهنمودهــای حکیمانــه 
مقام معظــم رهبــری )مدظله العالی( در انجام وظایــف محوله، با 

همکاری دیگر مسئوالن ذی ربط جمعیت، موفق باشید.
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چهارشــنبه دهم تیر ماه همزمان با روز میاد امام حســن 
مجتبی)ع( بین نماز ظهر و عصر، مراســمی کوتــاه اما پر از 
معنویت با حضور کارکنان ســازمان هال احمر در نمازخانه 

ساختمان صلح برگزار شد.
مراسم با مداحی به مناســبت میاد امام حسن مجتبی)ع( 
آغاز و در ادامه حجت االســام معزی نماینــده ولی فقیه در 
جمعیت هال احمر درباره اهمیت پرداختن به قرآن به ویژه 
در ایام ماه مبــارک رمضان چند دقیقه ای ســخنرانی کرد. 
وی تاوت قرآن را از برکات ماه رمضان دانســت و احادیث و 
روایاتی از معصومین علیه السام درباره اهمیت تاوت قرآن 
و حافظ قرآن بودن بیان کرد. حجت االســام معزی ضمن 
تبریک میاد امام حسن مجتبی)علیه السام( درباره جایگاه 
ایشــان به ایراد ســخنرانی پرداخت و صحبت های خود را با 
ســفارش به خواندن، یادگیری و ترویج و عمــل به قرآن به 

پایان رساند.
همچنین در پایان برنامه از زهرا شــیرزاد نوجوان ۱7 ساله 
از فرزندان کارمندان ســازمان که از هفت سالگی حافظ کل 

قرآن کریم شده، تقدیر شد. 
حجت االســام معزی ضمن اهدا لوح تقدیــر و هدیه به این 

نوجوان، عمل به قرآن را درکنار حافظ بودن مهم دانست.
زهــرا شــیرزاد کــه در مقطــع ســوم دبیرســتان و در 
رشــته ریاضی در حــال تحصیــل اســت، می گویــد: از 
چهار ســالگی همراه مادرم به کاس های قــرآن می رفتم، 
هفت ســالگی موفق به حفظ کامل شــدم و در ادامه تثبیت 
 حفــظ را انجــام دادم و درحــال حاضــر هم ایــن روند را 

ادامه می دهم.   

تقدیر از نوجوان حافظ قرآن

گزارش

برنامه ملی همای رحمت حاال بعد از دوازده سال برگزاری نام و اعتبار فراوانی به دست آورده 
است. این برنامه هر سال به مناســبت ماه مبارک رمضان توسط سازمان داوطلبان جمعیت 

هالل احمر در سراسر کشور برگزار می شود.

باران مهربانی    در ماه مهربانی

اعضای شورای شــهر، چهره های هنری و ورزشی 
در باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار و 
طی آن 660 میلیون تومان هزینه درمان کودکان 
مبتا به بیماری های خاص جمع آوری شد. در این 
مراسم، نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر با 
تأکید بر این که انفاق باید بــه دور از هرگونه منت 
باشــد، گفت: یکی از مهم تریــن جنبه های انفاق 
صحیح این است که فرد نیازمند را  از  رذیلت اخاقی 
دور می کند و ایجاد نشــاط و روشــن شدن چراغ 
محبت در دل ها از دیگر آثاری است که انفاق روی 
افراد جامعه می گذارد.  حجت االسام معزی افزود: 
تاش مسئوالن سازمان داوطلبان و این طرح برای 
تسکین آالم بشری، همچنین التیام بخشیدن به 

روح و روان انسان ها قابل ستایش و تقدیر است.

 مشارکت خّیرین
رئیس جمعیــت هال احمر هم در این مراســم 
گفت: برنامه همای رحمــت و در قالب آن اجرای 
بــاران مهربانی به همت جمعیــت هال احمر و 
ســازمان داوطلبان این جمعیت با هدف ترویج 
مهربانی میان آحاد مــردم به صورت همزمان در 

سراسر کشور اجرا می شود. 
دکتر امیر حسین ضیائی با تأکید بر این که برپایی 
سفره های مهربانی با مشــارکت خّیرین ازجمله 
برنامه های داوطلبی این جمعیت اســت که باید 
بیش از گذشته گسترش یابد، خاطر نشان کرد: 
ترویج فرهنگ ایثار و گذشــت  ایجاد یک جامعه 

آرام را در پی خواهد داشت.

  کمک به محرومان؛ وظیفه ای دینی
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هال احمر هم با 
اشاره به فضای کلی این برنامه، گفت: به رغم این که 
در مأموریت های این سازمان تاش برای شناخت 
انواع محرومیت ها، نارسایی مادی و معنوی، یافتن 
محرومان و تــاش برای رفــع محرومیت یکی از 
رسالت های اصلی آن تعیین شده است اما نباید از 
یاد برد که کمک به محرومان به عنوان یکی وظیفه 

دینی بر عهده تک تک مسلمین است.   

برنامه ملــی همای رحمت در ایــام منتهی به ماه 
مبارک رمضان در فراخوانی از مردم نیکوکار، اعضا 
و داوطلبان، صاحبان صنایع و حرف، مســئوالن 
ذی ربط، هنرمنــدان و ورزشــکاران، چهره های 
علمی و سیاســی دعوت می کند تا در مشارکتی 
تأثیرگذار در این برنامــه ملی گردهم آیند. اهداف 
ارزشــمندی هم دنبال می کند که خوشبختانه 
در این راه موفق بــوده: اهدافــی همچون ترویج 
ارزش های انسان دوستانه با تأسی از امیرالمومنین 
)علیه الســام( در شیوه خدمت رســانی و کمک 
به ایتام، حفظ کرامت انســانی نیازمندان و رشد 
ایمانی معنوی شان در این ایام، هدایت کمک های 
مردمی با توجه به فضای معنوی این ماه در راستای 
حمایت از خانواده هــای محروم، ایجــاد زمینه 
مشارکت خّیران و نیکوکاران در اجرای برنامه های 
عام المنفعــه و خیریه و ایجاد فضای مناســب به 
منظور تعامــل تنگاتنگ خّیریــن و نیکوکاران با 

گروه های هدف برای تأمین بخشی از نیازهایشان.

 در خانه دوازدهم چه گذشت؟
رمضان امســال ســازمان داوطلبــان جمعیت 
هال احمر در حالــی دوازدهمیــن برنامه ملی 
همای رحمت را برگزار کــرد که طرح هایی نو در 
برنامه های حمایتیـ   مردمی خود داشت؛ توزیع 
۱46 هزار سبد غذایی، ۵ هزار ســفره مهربانی، 
برگزاری آیین هــای متعدد بــرای جمع آوری 
کمک به نفــع خانواده هــای نیازمند،اقدامات 
اورژانسی، توانمندسازی بیماران برای پرداخت 
هزینه دارویــیـ  درمانی )از جملــه مبتایان به 
بیماری های خاص( و همچنین کمک به آوارگان 
و جنگ زدگان یمن بخشی از این طرح محسوب 
می شــود. این حمایت ها شــامل خانواده های 
نیازمندی می شــود که تحت پوشش هیچ نهاد 

حمایتی در کشور نیستند.

 تقدیر معزي از طرح همای رحمت
یکی از این مراســم ها روز پنج شنبه چهارم تیر ماه 
با حضور جمعی از مسئوالن جمعیت هال احمر، 

ترويج فرهنگ ايثار
دکتر  امیرحســین ضیائی بــا تأکید بر این کــه برپایی ســفره های مهربانی با 
مشارکت خّیرین ازجمله برنامه های داوطلبی این جمعیت است، خاطر نشان 

کرد: ترویج فرهنگ ایثار و گذشت  ایجاد یک جامعه آرام را در پی خواهد داشت.
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عضويت با حس نوع دوستي
ما بیش از دو میلون نفر عضو داوطلب و جوان داریم. بر اساس ماده 22، خدمت 
داوطلبانه است بدون هیچ چشم داشــت مالی، اجتماعی، سیاسی و فرد تنها با 

یک حس نوع دوستانه و بشر دوستانه عضو می شود.

زهرا فرآورده

ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر به منظور احیاء و تحقق 
اصل خدمات داوطلبانه، با هدف حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
از طریق ســازماندهی و بهره گیری از توان و مساعدت افراد و 
اقشــار توانمند تشکیل شــده و در طول ســال فعالیت های 
گسترده ای دارد. این فعالیت ها در مناسبت های خاص مثل ماه 
مبارک رمضان ویژه تر هم می شوند کما این که امسال سازمان 
داوطلبان برنامه های متنوعی اجرا کرد. ســراغ فرح ناز رافع 
رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر رفتیم تا درباره 

وظایف و فعالیت های این سازمان گفت و گو کنیم.

توانمندان و نیاز نیازمندان اســت. هــر مأموریت و 
فعالیتی که در ســازمان رقم می زنیم بر این اساس 
است که بتوانیم حلقه وصل باشــیم. تاش ما این 
است که ســقف مشــارکت را افزایش دهیم، حس 
مســئولیت پذیری اجتماعی را زنده نگــه داریم و 
گســترش دهیم تا مردم نســبت به هم بی تفاوت 
نباشــند؛ کارها خاصه در درمان نیست. خدمات 
ما شــامل ســامت، رفاهی، حمایتی، پیشگیری 
اســت که این فعالیت هــا در حقیقت براســاس 
مأموریت هایی اســت که فدراســیون بین المللی 
صلیب ســرخ و جمعیت های ملی بــرای ما تعریف 
کرده. همچنین اساســنامه جمعیت با عنوان یک 
قانون باالدستی برای ما محســوب می شود. ما دو 
مأموریت اساسی داریم: اول امداد و نجات در حوادث 
و ســوانح. دوم  فعالیت های بشردوستانه که تنها در 
حوادث نیســت و در مواقع عادی دایره فعالیت ما را 
گسترده می کند. مبارزه با فقر، پیشگیری از اعتیاد، 
پیشگیری از سرطان، توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار و ... طیف گسترده ای از فعالیت هایی است که 

در حوزه های اجتماعی می تواند مؤثر باشد.

  این اصول شــامل چه موضوعاتی 
می شود؟

شامل چند اصل است. یکی از آن  ها کرامت انسانی 
است. یعنی اگر کمک و خدمتی انجام می شود حتماً 
باید در چارچوب کرامت انسانی باشد.گاهی براساس 
اصول اسام و آیاتی که اشاره شده که در خفا صدقه 
بدهید )ماننــد کمک های امام علی علیه الســام( 
خدمات غیرعلنــی انجام می شــود و گاهی هم که 
برای ترویج و تشویق الزم اســت کار به شکل علنی 
انجام می گیرد. دیگری اصل بی طرفی و بی غرضی 
در درگیری هاست. طرف هیچ قشری را نمی گیریم 
و با نگاهی فرا ملی و انسان دوســتانه به افراد کمک 
می کنیم؛ سیاه یا سفید، مسلمان یا غیر مسلمان و... 
. در واقع اولویت با فردی اســت که مصدومیت و نیاز 
بیشتری دارد. اصل بعدی خدمت داوطلبانه است؛ به 
این معنا که تمام فعالیت ها بدون چشم داشت مالی و 
امتیاز است. اصل جهانی بودن هم براساس تعریف 
سازمانی فعالیت ها در گســتره جهانی، کشوری و 
استان تعریف می شود که بیانگر بحث جهان شمولی 
اســت.اصل استقال دیگر اصلی اســت که قوانین 
مشخصی را پذیرفته ایم اما در کمک رسانی استقال 
وجود دارد. با درنظر گرفتن این اصول سعی می شود 

گفت و گو با فرح ناز رافع رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر

نيم قرن خدمت صادقانه
سازمان داوطلبان جمعیت هال احمر بیش از ۵0 
سال است که تشکیل شده. عمده فعالیت سازمان 
بعد از انقاب، مشــارکت های گسترده برای کمک 
به جبهه، برپایی پایگاه های ســیار برای جمع آوری 
و ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی در زلزله هایی 
مثل بم، رودبار، آذربایجان شرقی و... بوده است. یکی 
از اصول اساسی نهضت های بین المللی صلیب سرخ 
و جمعیت های ملی اصل خدمت داوطلبانه اســت. 
ماده 7 اساسنامه اشاره صریح کرده به ارائه خدمت 
داوطلبان و انجــام فعالیت داوطلبانــه مگر در یک 
سری از فعالیت هایی که کارهای اداری وجود دارد. 
ماده 6 به عضویت افراد در اســاس نامه اشاره دارد و 
این که هرکس در هرجایی که باشــد می تواند عضو 
جمعیت هال احمر شــود؛ زن یا مرد، بــا هر نگاه و 
دیدی کــه دارد. خدمت در جمعیــت هال احمر 
افتخاری است مگر در پســت هایی که بنا به دالیل 
اداری و تشــکیاتی یا به موجب قوانین و مقررات 
کادر ثابت و حقوق بگیر الزم باشد؛ در تمام فعالیت ها 

اصل بر خدمت داوطلبانه است.

   ســازمان داوطلبان چه قدر عضو 
دارد؟ 

ما بیش از دو میلیــون نفر عضو داوطلــب و جوان 
داریم که تعــداد زیادی از اعضا داوطلب هســتند. 
براســاس ماده 22، خدمت داوطلبانه اســت بدون 
هیچ چشم داشــت مالی، اجتماعی، سیاسی و فرد 
تنها با یک حس نوع دوســتانه و بشردوستانه عضو 
می شود و به دنبال هیچ امتیازی نیست. در حقیقت یا 
تخصصش را درخدمت جامعه قرار می دهد یا منابع 
مالی خود را یا پل ارتباطی می شود بین افراد توانمند 
و نیازمند. برای افرادی هم که تخصص یا منابع مالی 

ندارند خدمت مشارکتی تعریف کرده ایم.

  جمعیت هالل احمر بیشتر با کارهای 
امداد و نجات و خدمات درمانی معرفی 
شده است. جدای از این فعالیت ها چه 

کارهایی انجام می شود؟
ســازمان داوطلبان معروف به حلقــه اتصال توان 

   سازمانی که شــما مسئولیت آن را 
برعهده دارید با نام داوطلبان گره خورده 
و این ذهنیت را ایجاد می کند که بخش 
عمده ای از فعالیت های این ســازمان 
براساس مشارکت داوطلبانه است، لطفًا 

در این مورد کمی توضیح دهید.
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حلقه وصل
ســازمان داوطلبان معروف به حلقه اتصال توان توانمندان و نیاز نیازمندان 
است. هر مأموریت و فعالیتی که در سازمان رقم می زنیم بر این اساس است که 

بتوانیم حلقه وصل باشیم.

به اهداف مورد نظر نزدیک شد.

  این اهــداف درچارچوب خاصی 
تعریف شده یا این که منظور همان اصل 
خدمت رســانی در حوزه های مختلف 

است؟
جامعه هدف شامل ســالمندان، معلوالن، بیماران 
نیازمند، زنان سرپرســت خانوار و بدسرپرســت، 
خانواده های آســیب دیده از حوادث و آسیب دیده 
اجتماعی و... هســتند؛ در راســتای کمک رسانی 
در این موارد چهار هدف داریم که براســاس این ها 

فعالیت می کنیم:
۱. تاش ما تسکین آالم بشر در هر شرایط است؛ این 
تاش فقط در سیل و زلزله و جنگ نیست. مشکاتی 
کــه در اثر آســیب های اجتماعی اتفــاق می افتد: 

زندانیان و خانواده هایشان، اعتیاد و خانواده ها و... .
2. تأمین احترام انسان ها درتمام فعالیت ها.

۳. تاش برای برقراری دوستی، تفاهم و صلح میان 
ملت ها. در هر کاری هدف صلح جهانی و پایدار میان 

ملت هاست.
4. حمایت از زندگی و ســامت انسان ها )سامت 

جسم روح( بدون درنظر گرفتن تبعیض.

  برای جذب نیرو چــه کارهایی در 
سازمان شما انجام می شود؟ فراخوان 
می دهید یا امکان عضویت برای هرکس 

در هر شرایطی فراهم است؟
به مناسبت های مختلف فراخوان عمومی می دهیم 
و زمانی که نیازمندیم فراخــوان اختصاصی داریم؛ 
مانند نیاز به پزشک متخصص، مشاور حقوقی و ... . 
در شرایط عادی هم هرکســی می تواند عضو شود. 
افراد وقتی جذب شــدند در گروه هــای چهارگانه 
سازماندهی می شــوند: »گروه هدایت« از اساتید 
دانشــگاه و افراد صاحب نظر و خاق تشکیل شده 
است. تمام پروژه های هدایت در »گروه مشارکت« 
اجرا می شود. که البته حتماً نیاز به تخصص و مهارت 
نیست و می توانند آموزش ببینند. کارشان خدماتی 
مثل سرکشــی به بیماران، ســالمندان، نگهداری 
از بیماران، ایســتادن ســر صندوق و معرفی افراد 
نیازمند به توانمند هاست. در »گروه مهارت« از افراد 
متخصص در زمینه های مختلف در جاهایی که نیاز 
باشد استفاده می شــود. و »گروه حمایت« شامل 
کسانی است که توان مالی دارند و پروژه هایی را که 
گروه هدایت طراحی و گروه مشارکت اجرا می کند 

را پشتیبانی مالی و لجستیک می کنند.

  بعد از جذب، فعالیت تعریف شده ای 
برای داوطلبان وجود دارد؟

داوطلب ها در این چهار گروه سازماندهی می شوند 
و بعد چهار هزار خانه داوطلب در کل کشــور وجود 
دارد که این چهار گــروه در آن ها فعالیت می کنند. 
هر خانه داوطلب هیئت مدیره دارد و کًا همه چیز 
مردمی اســت. از خود مردم برای خودشان؛ ما فقط 
هدایت می کنیم. پروژه های بهداشــتی، درمانی، 
آموزشــی، فرهنگی، مذهبی، حمایتی و معیشتی 
از فعالیت های این افراد اســت. سال گذشته حدود 
7 میلیون نفر تحت پوشــش خدمات پروژه ای در 
سراسر کشور قرار گرفتند. به طور موردی از نیروها 
برای انجام این چهار مأموریت اســتفاده می شود: 
کمک به تأمین منابع انسانی داوطلب برای جمع در 
راستای اهداف جمعیت،کمک به تأمین منابع مالی 
مورد نیاز، جمــع آوری و هدایت کمک های نقدی و 
غیرنقدی برای آســیب دیدگان ملی و بین المللی، 
ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به آسیب دیدگان 

حوادث و سوانح، افراد و اقشار آسیب پذیر و...

  برای فعالیت اعضــا در چارچوب 
اهداف و قوانین ســازمان چه کارهایی 

انجام می شود؟
برای این کــه اعضا بعد از عضویــت در چارچوب ما 
کارکنند ابتدا یک آموزش عمومی می بینند؛ مثل 
امــداد کمک های اولیه و بعــد دوره های تخصصی 
شــامل آموزش کتــاب کار داوطلبی، آشــنایی با 
مدیریت منابع جذب داوطلب، رفتار تیمی و... را یاد 
می گیرند. مدل رفتاری یک داوطلب هم شامل این 
موارد است: تعریف شایســتگی برای حس افتخار و 
بزرگ منشی داوطلب، تعریف مدل رفتاری به اسم 
مدل شایســتگی رفتاری، رهبری تیمی، مدیریت 
برنامه ریزی، تصمیمی گیــری، مدیریت برخورد، 
معتمد بــودن، امین بودن، تفکــر انتقادی، هوش 
عمومی، ارزیابی عمکرد خود و ارتباط مؤثر با دیگران. 
داوطلب زمانی می تواند یک پروژه را انجام دهد که 

این آموزش ها را دیده باشد.

   چند مورد از برنامه های ســاالنه و 
طرح هایی که در مناسبت های مختلف 
مثل ایام مــاه مبارک رمضــان انجام 

می شود را ذکر می کنید؟

بله؛ یکی از آن ها کاروان ســامت اســت؛ پزشکان 
متخصص بدون چشم داشــت در مناطق محروم و 
آسیب پذیر حاضر می شوند و ارائه خدمت می کنند. 
بیش از ۱ میلیون نفرخدمت  درمانی توسط کاروان 
سامت و چادرهای ســامت با کمک این پزشکان 
در سال گذشــته انجام شــد. برای کاروان سامت 
ابتدا نیازسنجی می شود و بعد براساس نیاز نیروی 
موردنظر اعزام می شود. دیگری چادرهای سامت 
اســت که در مناطق پر تردد، مناســبت های ملی 
ـ مذهبی مانند شــب های قدر، تاســوعا و عاشورا، 
عید نوروز و... برپا می شــود. برنامه ملی فرشتگان 
رحمت هم یک طرح ملی است و در ایام نوروز اتفاق 
می افتد؛ در این طرح بسته های عیدانه به دست زنان 
سرپرست خانواده می رسد. طرح همای رحمت نیز 
دوازده سال در ایام ماه مبارک رمضان اجرا می شود 
و ســبدهای کاغذی را شبانه به دســت نیازمندان 
می رسانیم. طرح باران مهربانی دیگر طرح ما است. 
این طرح از ســه سال پیش شروع شــده که در این 
برنامه سفره های مهربانی را پهن می کنیم و خیرین 
برای کمک به نیازمنــدان گلریزان انجام می دهند. 
امســال جمع آوری این کمک ها با هدف کودکان 
صعب العاج و مردم یمن اتفاق افتاد. گاهی هم تنها 
برنامه سفره مهربانی را داریم که خیرین و نیازمندان 
در آن حضور دارند. تــا پایان ماه مبــارک رمضان 
امسال ۵ هزار ســفره مهربانی اجرا شد که در بعضی 
با نام باران مهربانی برای کمک رسانی به گروه هایی 

مشخص گلریزان هم انجام شد.
   برای جلب اعتماد مردم چه اقداماتی 

انجام می شود؟
با ســازمان های مردم نهاد و همســو با اهداف مان 
پروژه های مشــترک بــرای کاهش آســیب های 
اجتماعی داریم. اگر اعتماد و کمــک مردم نبود ما 
نمی توانستیم بیش از 6 میلیون نفر در سال گذشته 
خدمات ارائه بدهیــم. هنرمندان و ورزشــکاران و 
چهره های سیاســی و نام آور زیادی اسامی شان در 
سازمان داوطلبان ثبت شــده که در انجام کار خیر 
پیش قدم هستند. افرادی مانند: داریوش ارجمند، 
رضا کیانیان، داود رشیدی، بهنوش بختیاری، جواد 
رضویان و... حضور این افراد خیلی تأثیرگذار است. 
همین که در کنار ما باشند کمک بزرگی به جلب نظر 
مردم می کند. سال گذشــته حضور فرهاد قائمیان 
کنار ما برای جمع آوری کمک به بیماران سرطانی 
بسیار خوب بود یا بهنوش بختیاری که همیشه کنار 

ما بوده؛ از همه شان تشکر می کنم.   

تا پایان ماه 
مبارک رمضان 
امسال 5 هزار 

سفره مهربانی 
اجرا شد که 

در بعضی 
با نام باران 

مهربانی برای 
کمک رسانی 
به گروه هایی 

مشخص 
گلریزان هم 

انجام شد
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اولین چیــزی که در همــان ابتدا جلــب توجه 
می کند، چند چادری اســت که در مســیر رود 
بنا شــده اند و جوان هایی که راحــت درون این 
چادرها مشغول اســتراحتند. از یکی از مسئوالن 
شــنیده ام در لحظه ســیل نزدیک دویســتـ  
ســیصد کامیون چوب و درخت پاییــن آمده و 
خیلی ها که از سیل ناگهانی غافلگیر شده بودند، 
ســوار بر این کنده ها، فریاد می زدند و با موج آب 
این سو و آن سو می رفتند.مســیر آسفالت جاده 
در بیشــتر مناطق تا بســتر رود حداقل ۱۵ متر 
باالتر اســت، اما گاردریل هایی که کج شــده اند 
و گل و الی به همه جاشــان چسبیده است نشان 
می دهد ســیل جاده را نیز تســخیر کرده بود. به 
کارگاه چینی هــا که مــی رســیم اولین چیزی 
که جلب توجه می کنــد، اتومبیل هایی اســت 
که در بســتر رود و در زیر توده عظیم گل مدفون 
شــده اند و همچنین کانکســی که نیمی از آن را 
آب برده و حــدود ۳0 کارگر چینــی با کاه های 
 ایمنی شان مشــغول جمع آوری ابزارشان از زیر 
گل و الی هســتند. کمی جلوتر کــه می رویم، 
باغ های کشــاورزی آغــاز می شــود. گل و الی 
چســبیده به دیواره رودخانه، نشان می دهد آب 
در این مناطق تا ده متر باال آمده اســت. مسئول 
جمعیت هال احمر منطقه می گوید: سیل همه 
چیز را با خود به این جا آورده است، این جا پر است 
از آثار مخرب ســیل و ممکن است در جست و جو 
 در میان این حجم گل و الی چیزهای بســیاری 

پیدا شود.

 امدادرسانی  از دقایق اول
مســئول جمعیت هال احمر منطقــه ۵ تهران 
با بیان این مطلب که آغاز جســت وجو و کمک به 
حادثه دیدگان سیل از لحظه وقوع این حادثه آغاز 

شده، از دو مرحله پاکسازی خبر داد.
فرحناز فرجی در گفت وگو بــا خبرنگار ما با بیان 
این مطلب که با اعام وقوع ســیل در منطقه کن 
ـ ســولقان، ۱40 نفر به محل حادثه اعزام شدند، 
گفت: این افراد در قالب هفت تیم جســت وجو و 
4 تیم به همراه سگ های جســتجو و نجات، وارد 
محدوده سیل شدند. در همان دقایق اولیه وقوع 
ســیل 20 خانوار را جابه جا کردیم که این مسئله 
بســیار حائز اهمیت بود. فرجی با بیــان این که 
بیشترین اجساد در دو روز اول کشف شد، گفت: 
در دو روز اول به کمک آتش نشانی اجساد بیرون 
کشیده شد و حدود ۹ جســد را کشف کردیم که 

تنها یکی از آن ها بومی بود.

 تشریح نجات ٢٠ نفر از درماندگان
اصغــر افراشــته، رئیــس اداره عملیــات امداد 
هال احمر استان تهران در تشــریح این مطلب 
می گوید: تاریکی شــب و طوفــان، باعث ترس و 
دلهره شدید  حادثه دیدگان شده بود.  امدادگران 
در اولین حرکت ســعی کردند به حمایت روانی 
آنها بپردازند؛ ما به این افراد اطمینان دادیم که از 
رودخانه عبور خواهند کــرد. به علت دلهره باالی 
حادثه دیــدگان و تاریکی هوا انتقــال آنها صبح 
صورت گرفت و پس از طناب بنــدی، از رودخانه 
عبور کردند و از طریق خــودروی امدادونجات به 
میدان ابتدایی امامزاد داوود انتقال داده و از طریق 

آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند.

 اعزام  فوري امدادگران
دکتر ناصر چرخساز در تشریح این امدادرسانی ها 
و همچنین میزان آمادگــی جمعیت هال احمر 
برای مقابله با این حادثه می گوید: به محض اطاع، 
نیروهای سازمان امداد و نجات به مناطق مربوطه 

اعزام شدند و با همکاری ســایر دستگاه ها مانند 
سازمان راهداری، اورژانس، راهنماییـ  رانندگی 

و... توانستیم موضوع را مدیریت کنیم.
وی در این باره ادامــه می دهد: در برخی جاها نیاز 
بود که راه بسته شود، مانند تونل کن که احتمال 
ریزش آن وجود داشت و در برخی جاهای دیگر نیز 
باید مدیریت به گونه ای صورت می گرفت که راه ها 
باز شوند. تمام این موارد با هماهنگی پلیس انجام 
و نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند.چرخساز 
می گوید: از طرف دیگر بایــد طبقه بندی حادثه 
صورت می گرفت؛ به طوری که مشــخص شــود 
کدام مناطق از مخاطرات بیشــتری برخوردارند. 
به ایــن ترتیب با شناســایی این مــوارد به انجام 
اقدامات الزم ســرعت عمل بخشیدیم. از آنجا که 
اعام شده بود روستای سنگان تهران را آب برده، 
اولین قدم اعزام نیروها و رفع مشکات این منطقه 
بود. پس از آن به مابقی مناطق رســیدگی شد. در 
برخی بخش ها نیز زیرساخت ها نظیر برق و وسایل 
ارتباطی از بین رفته بود و همین امر کار ما را سخت 

می کرد. تاریکی هوا نیز مزیدی بر علت شده بود.

 مانعی برای بالگردهای امدادی
وی درباره چرایی عدم اعــزام بالگردهای امدادی 
به مناطق حادثه دیده نیز می گوید: کوهســتانی 
بودن منطقه، شــدت باد و تاریکی دست به دست 
هم دادند کــه نتوانیم پــروازی را انجــام دهیم. 
اگر این اتفاق در طول روز حادث شــده بود شاید 
می توانســتیم اعزام پروازی هم داشــته باشیم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر 
در ادامه صحبت هایــش می گویــد: در گام اول 
افرادی که در معرض خطر بودند، هدایت شــدند 
و بخشی از افرادی که در محاصره سیل گیر افتاده 
بودند، نجات یافتند. به فاصله چند ســاعت راه ها 
باز شــد و نهایتاً حدود ساعت ســه تا چهار صبح 
روز دوشــنبه خودروها رها شــده و برگشت داده 
شدند. از آن روز تا اکنون هم عملیات جستجوی 

مفقودین ادامه دارد.  

مروري کوتاه بر آن چه در سیل اخیر گذشت
ابتداي ماه حدود 1۳ استان کشــور دچار حادثه سیل و آبگرفتگی 
شــدند و تا لحظه تنظیم این گزارش، جســتجوهای امدادگران 
هالل احمر برای یافتن مفقودین و امداد رساني به مردم ادامه دارد. 
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان این که چهار 
ســیل بزرگ در استان های کردســتان، قزوین، سیجان در جاده 
چالوس و حاشیه رودخانه کن در استان تهران اتفاق افتاد، از تمرکز 
بر این بخش ها سخن گفته اســت. همین مسئله زمینه ای شد برای 

بازدید ما از محدوده کن و فعالیت های هالل احمر در این منطقه.

سفرنامه مهرباني
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در بحراني تریــن روزهاي تاریــخ معاصر یمن که 
آل سعود متجاوز براي پنجمین ماه متوالي به بازي 
مرگ با آتش و آتش بــس ادامه مي دهد ،جمهوري 
اسامي ایران همچنان پیشتاز امداد رساني به مردم 

مظلوم یمن است.
بحران انســاني در یمــن درحال حاضــر در صدر 
بحران هاي بشري اســت به طوري که بنا به گزارش 
سازمان خیریه آکسفام تا پیش از آتش بس ۵ روزه 
هفته آخر ژوئیــه  که آن هم پس از دو روز توســط 
سعودي ها و متحدان شــان نقض شد،  ۱۳ میلیون 
نفــر از جمعیت 2۵ میلیون یمنــي در تاش برای 
یافتن غذا و دارو بوده و نشانه های بارزی از فروپاشی 
کامل جامعه یمن به چشــم می خورد. در این میان 
6 میلیون نفر در آستانه گرســنگي کامل هستند 
ضمن این که در گرم ترین روزهاي تابستان بحران 
بي آبي در بســیاري از شهرهاي کشــور به مرحله 

خطرناکي رسیده است. 
به نظر مي رســد این روزها فقیر ترین کشور عربي 
همدم و یاوري بهتر از دالوران پارســي هال احمر 
نداشته باشــد. مقام معظم رهبري در فرمایشات 
اخیرشــان درباره کمک بــه مردم یمــن تأکید 
کرده اند که الویت با غذا و دارو اســت نه اســلحه.

حســین امیر عبداللهیان معــاون عربی آفریقایی 
وزارت امورخارجه کشورمان ضمن اشاره به خطای 
استراتژیک عربستان در حمله به ملت فقیر اما مقاوم 
جنوب جزیره العرب، شرایط انسانی یمن را فاجعه 
آمیز برشمرده و احســاس مسئولیت مردم و دولت 
ایران را  براي کمک به ملت ستمدیده یمن و توقف 
تجاوز و رفع محاصره انسانی آنها توسط متجاوزان 

بسیار ویژه توصیف کرده است.
از 6 فروردین و آغازحمله ائتاف سعودي ،نخستین 
محموله هاي کمک هــاي انسان دوســتانه ایران 
به یمن به صورت هوایي ارسال شــد؛ اما پس از آن 
که متجاوزان ســعودي مانع از نشســتن آخرین 
هواپیماي امدادگر ما در فرودگاه صعده شدند و این 
فرودگاه را بمباران کردنــد، هال احمر جمهوري 
اســامي ایران تصمیم گرفت عملیــات امداد را 
از طریق دریا ادامه دهد. اعزام نخســتین کشــتي 
امدادرسان با نام »ایران شــاهد« از بندرعباس به 
سوي بندر الحدیده یمن تبدیل به یک اتفاق جهاني 
شــد که با افزایش فشــارها و تهدیدات محاصره 
کنندگان غربيـ  عربي یمن از طریق دریا و آسمان، 
بازتاب هاي هرچــه مثبت تري در مــورد مقاصد 
انسان دوستانه ایران در رســانه هاي بین المللي به 
ارمغان آورد. در نهایت کشتي نجات محموله هاي 
غذایي، دارویي و امدادي اش را در بندر جیبوتي در 

آن سوي تنگه عدن تخلیه کرد.
ناصر چرخســاز رئیس جمعیــت امــداد و نجات 
هال احمر در مراســم تقدیر از تیم اعزامی کشــتی 
نجات به یمن، با اشــاره به روند مثبت امداد رســانی 
جمعیت هال احمر گفت: »با وجود آنکه مقدار آذوقه 
ارسالی به کشور یمن در مقابل جمعیت 2۵ میلیونی 
کم بود، اما جمعیت هال احمر ایران توانست فریاد 

مظلومیت این افراد را به گوش جهان برساند.« 
به گفته معاون امور بین الملل  و حقوق بشردوستانه 
جمعیت هال احمــر ، دومین محموله کمک های 
انسان دوستانه هال احمر ایران در کشتي »آرزو« 
و ســومین محموله به حجم ۱2 هزار تن به مقصد 

یمن اواخر خرداد از کشــور جیبوتی در کشــتی 
»مونا« بارگیری شدند.  دکتر شهاب الدین محمدی  
عراقی در واپسین روزهاي تیر ماه نیز  از ارسال یک 
محموله دارویی و بهداشــتی دیگر بــه یمن خبر 
داد. این محموله که عمدتاً شــامل دارو و تجهیزات 
پزشکی است با توجه به نیاز اعام شده هال احمر 
یمن و وزارت بهداشــت این کشــور و با هماهنگی 
صورت گرفته با آنها تهیه و آماده و در آخرین مهلت 

آتش بس در اوایل مرداد ماه ارسال شده است. 
او پزشــکان بدون مرز فرانســه را مشــتاق ترین 
شریک اخیر ســازمان هال احمر ایران در زمینه 
کمک رساني و همچنین هال احمرهاي سوریه و 
ترین دعوت کنندگان این سازمان  سومالی را مصر ّ

برشمرده است.  

تالش دیپلماتیک برای رفع محاصره انسانی یمن و امداد 
بي وقفه سازمان هالل احمر ایران 

يمن ما را فرا مي خواند 

نكته

استقبال از پایگاه هاي هالل احمر
معاون امور بین الملل هال احمر بسیاري از محموله هاي انسان دوستانه  
ارســالي به یمن را از محل کمک هــای مردمی کــه در نقاط مختلف 
کشــورمان جمع آوری شده اند دانســته  و خطاب به مردم بشردوست 
ایران تأکید کرد: »ما تنها می توانیــم کمک های نقدی مردم را دریافت 
کنیم؛ چرا که شــرایط حاکم در یمن برای ارســال اجناس و کاالهای 
پراکنده مهیا نیســت.«  همچنین به گفته رئیس ســازمان داوطلبان 
جمعیت هال احمر، ســیل هدایاي مردم نوعدوســت کشورمان به 
پایگاه های جمع آوری کمک های نقدی به نفع مردم ســتمدیده یمن 
در شب های قدر در مســاجد و تکایا و در مزار شهدا و مسیر راهپیمایی 
روز قدس سرازیر شــده اند و البته در روزهاي عادي هم کمک ها بسیار 
قابل توجه بوده انــد. طرح جمع آوري کمک هــاي هموطنان نیکوکار 
و خّیرین کشــورمان با عنوان »یمن مــا را فرا مي خوانــد«  از طریق 
پایگاه هاي هال احمر در سراسر کشور و همچنین شماره حساب ریالي 
۹۹۹۹۹ نزد بانک هاي ملي، ملت، صادرات، تجارت، ســپه، مســکن، 
دي، شهر و شماره حســاب ارزي 702070 بانک ملي به نام جمعیت 

هال احمر همچنان با استقبال گسترده مردمي مواجه است.



هـالل
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فاطمه  حبیبي

حجت االسالم والمسلمین اسداهلل اسدی مسئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی است. او پس از دوره 
راهنمایی، تحصیل دروس حوزوی را شروع کرد و در حوزه های علمیه 
خراسان، قم و کاشان ادامه تحصیل داد. حجت االسالم اسدی از سال 
1۳65 تا امروز در مشهد مشغول به تحصیل، تبلیغ و انجام فعالیت های 
فرهنگی است.اسدی در سال 1۳8٠ در ســازمان تبلیغات اسالمی 
استخدام و در سمت معاون مدیر کل تبلیغات خراسان رضوی شروع 
به کار کرد. او از سال 1۳9٠ به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان خراســان رضوی فعالیت دارد.اسدی 
همچنین در طول این ســال ها در کنار کار اداری فعالیت های دینی، 

قرآنی و دانشگاهی نیز داشته است.

با حجت االسالم اسدی مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 

استان خراسان رضوی

از شرايط موجود 
تا وضعيت مطلوب

 محدوده کاری نمایندگان ولی فقیه 
در استان ها بر چه اساسی تعریف شده 

است؟ 
هال احمر جمهوری اسامی ایران از سه منظر 
نهادی مردمی است. اول به لحاظ مأموریت های 
هال احمر که توســط اعضا، جوانان، امدادگران 
و داوطلبــان انجام می شــود. دوم مدیریتی که 
از طریق شــوراهای اجرایی، هیأت مدیره های 
استانی و مجمع عالی هال احمر شکل می گیرد. 
سوم به لحاظ حمایت های مالی که باز هم توسط 
مردم انجام می شود. لذا می توان گفت هال احمر 
در یک مثلث مردمی بــودن فعالیت می کند و 

تحقق بُعد مردمی بودن در این مثلث است. 

  و نقش نماینده ولی فقیه چیست؟
در زمان حضرت امام)ره( ایشــان نماینده ای را 
برای حضور در هال احمر معرفــی فرمودند. از 
آن زمان ایــن عنوان وجود دارد؛ شــاخص های 
اصلی مأموریت نماینده ولی فقیــه در دو محور 
اصلی اســت. اولیِن آن مربوط بــه نظارت های 
شرعی اســت؛ با توجه به این که هال احمر در 
شــرایط بحرانی و خاص اقدام بــه جمع آوری 
کمک های مردمی می کند، موقوفات، مصالحات 
و سایر موارد احتیاج به نظارت شرعی دارد. یعنی 
دخل و خرج ها و انطباق هزینه ها با سیاست ها و 
نیات واقفین نیازمند نظارت های شــرعی است. 
بنابراین از شاخه های اصلی نمایندگی ولی فقیه 
در نگاه کان بحث نظارت های شرعی و انطباق 

فعالیت ها با موازین شرع مقدس اسام است.
شــاخه دوم مأموریت و شــرح وظایف نمایندگی 
ولی فقیه، بحث سیاســت گذاری های فرهنگی در 
راستای مأموریت های هال احمر برای کارمندان، 
پرسنل و اعضا است. با توجه به این که هال احمر 
یک نهاد مردمی است، مأموریت ها را معموالً مردم 
انجام می دهند و نقش هال احمر نقش واسطه ای 
است. بنابراین الزم اســت فرهنگ ایثار، فرهنگ 
خطرپذیری و فرهنگ رســیدگی و دستگیری به 
نیازمندان را در شــرایط مختلــف نهادینه کنیم. 
وانگهی، برای این کــه بتوان از تــوان توانمندان 
اســتفاده کنیم و در اختیار نیازمندان قرار دهیم 
یک برنامه ریزی فرهنگی نیاز است که باید به لحاظ 
آموزشی و مبانی فکری و عقیدتی با سیاست های 
نظام جمهوری اسامی ایران و منویات رهبری در 

هال احمر هم خوانی داشته باشد.

  سیاســت گذاری های فرهنگی 
به عنوان یکی از شــاخه های اصلی 
در حــوزه کاری نمایندگی ولی فقیه 
محــدوده گســتره ای دارد؛ ایــن 
سیاست ها بر چه اساســی انتخاب 

می شود؟
ما در هر شــرایطی نیازمند به تناسب ســازی 
مفاهیم فرهنگی هســتیم. در شرایط فعلی باید 
مهم ترین آسیب هایی که در جامعه جوان کشور 
وجود دارد را شناســایی و روی آن ها کار کنیم. 
آن چه االن جوانان ما را تهدیــد می کند مبانی 
فکری اعتقادی و تغییر ســبک زندگی است که 
همیشــه از دغدغه های رهبری بوده و سالیانی 
است که مسئوالن را به این مهم توجه می دهند. 
در حال حاضر سبک زندگی اسامی میان مردم 
کمرنگ شده و گرایش به ســبک زندگی غربی 
وجود دارد که آثار این آفت ها و آســیب ها را در 
جامعه کنونی می بینیم. به طور مثال می توان به 
موضوع نهاد خانواده اشاره کنیم که امروز از ناحیه 
دشمن قداست زدایی می شــود و اکنون خانواده 
کمتر شــکل می گیرد و اگر هم شکل گرفت با 
مشــکات جدی ای مانند طاق مــورد تهدید 
است. این ها همه در حوزه کاری و فعالیت های ما 
اســت. یا مباحث مربوط به امر به معروف و نهی 
از منکر در مجموعه فعالیت هــای هال احمر از 
موضوعاتی اســت که باید مورد بحث و بررسی و 
سیاست گذاری قرار بگیرد. افزایش آگاهی های 
سیاســی از ضرورت های جوان امروز اســت تا 
از مسائل ارزشــی و کان سیاســی و سیاست 
جهانی و درون کشوری بی خبر نباشد. باالخره ما 
وظیفه داریم حول محور آگاهــی و فهم و علم و 
درک صحیح عمل کنیم و جامعه ای سعادتمند 
بســازیم. نباید جامعه ما از آگاهی های سیاسی 

عقب بیفتد و تضعیف شود.

  انتخاب موضوع و نوع فعالیت های 
فرهنگی بر چه مبنایی است؟

در همه این حوزه ها شورایی داریم به نام شورای 
فرهنگی؛ شــورایی کــه در حقیقــت اتاق فکر 
سیاست گذاری فرهنگی اســت و باید به منزله 
قرارگاه فرماندهــی فرهنگی فعالیــت کند. ما 
عاوه بر اســتفاده از فکر و تجربه همــکاران، با 
همکاری اساتید دانشــگاه ها، حوزه های علمیه 
و کارشــناس های مختلف روی مسائل مختلف 

مواظب سبك زندگي باشيم
آن چه االن جوانان ما را تهدید می کند مبانی فکــری اعتقادی و تغییر 
سبک زندگی است که همیشــه از دغدغه های رهبری بوده و سالیانی 

است که مسئوالن را به این مهم توجه می دهند.
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فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطالعه و براساس 
آن سیاست گذاری می کنیم.

یکــی دیگــر از نــکات در ایــن راســتا بحث 
مناسبت های ملی و مذهبی است که هر کدام بار 
مفهومی بسیار ارزشمند و سازندگی های باالیی 
در تاریخ دارد. باید این مناســبت ها را به نحوی 
سیاســت گذاری کنیم که تاریخ گذشــته ما در 

جهت حرکت صحیح آینده جامعه باشد.
مســئله دیگر لزوم رســیدگی به موضوع قرآن 
اســت. رهبری سالیانی اســت که درباره توجه، 
تدبر، عمل، تفســیر و حفظ قرآن مدام گوشزد 
می کنند؛ ما باید برای خودمان تعیین کنیم که 
ســهم هال احمر در برابر این خواسته رهبری 
به چه شکل اســت. ما نباید بی توجه به امر قرآن 
باشیم. بنابراین مباحث قرآنی در مناسبت های 
مختلف از طریق تفســیر، ختم قــرآن، تدبر در 
قرآن و ... در دســتور کار ما قرار دارد. آشنایی با 
سیره عملی اهل بیت پیغمبر)ص( باید در دستور 
کارهای فرهنگی باشد. در مجموع، حوزه فعالیت 
فرهنگی بسیار وسیع اســت و باید هرآنچه نیاز 
جامعه است و به شکوفایی و رشــد قابلیت ها و 
شایستگی های جوانان کمک می کند، با نگاهی 

همه جانبه و فراگیر به کار گیریم.

  از فعالیت های مختص به اســتان 
خراسان رضوی که در چند وقت اخیر 
اتفاق افتاده مواردی هســت که نام 

ببرید؟
آخرین کار ما در این زمینه در راســتای ترویج 
قرآن بوده است. سال گذشــته به دلیل این که 
سی و ششمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
بود مسابقه حفظ ســی و ششمین سوره قرآن 
که سوره مبارک یس است و قلب قرآن نامیده 
می شود را برگزار کردیم که مورد استقبال قرار 
گرفت. نفرات اول تا ســوم با هدیه ای تشویق 
شــدند که این کار آثار و برکات خوبی به دنبال 
داشت و همکاران و اعضا تقاضای استمرار آن را 
داشتند. چون ما در مشهد امام رضا علیه السام 
هستیم از این فضای ملکوتی برای استفاده بهتر 
بهره می بریم. یکی از برنامه های ما در این راستا 
فرهنگ ســازی برای زیارت با پای پیاده است 
که با همت بخش جوانان فعال شده است. این 
برنامه سال گذشته در ایام شــهادت امام رضا 
علیه السام و حضرت زهرا ســام  اهلل به قصد 

عرض تسلیت از امامزادگان شهرستان نیشابور 
و قدمگاه حضرت شروع شــد و برکات خوبی 

داشت.

 در زمینه تبلیغــات برای جذب 
افراد و معرفی فعالیت های هالل احمر 
در سطح اســتان چه اقداماتی انجام 

می شود؟
در بحث تبلیغات در راستای معرفی هال احمر، 
مأموریت هــای بشردوســتانه و عضوگیری به 
شــیوه های داریم. یکی جوانان ما هســتند که 
مجموع فعالیت های آن ها بــا جذابیت هایی که 
دارد زمینه مشارکت و دعوت را فراهم می کند؛ 
دوم همایش های مختلفی اســت که در استان 
ما به برکت وجــود حرم امام رضا علیه الســام 
برگزار می شود و پیام رســانی های خوبی دارد. 
سومین روش هم اســتفاده از امکانات دیداری 
و شنیداری در سطح شــهر از جمله بیلبوردها و 
تبلیغات شــهری اســت. همچنین با همکاری 
صدا وسیما، تیزرهای تبلیغاتی پخش می شود 
و مــردم به طــور دقیق تــر از برنامه های هال 
اطاع می یابند. همچنین از طریق نشــریات و 
روزنامه ها اطاع رســانی می کنیم. عاوه بر این 
سعی می کنیم از ظرفیت سایت ها و شبکه های 
اجتماعی اســتفاده کامل شــود. ائمه جماعات 
و کانون طــاب هــم پیام رســان های خوبی 
هســتند که می توانند این ظرفیت ها را به مردم 

بشناسانند.

  استان ها چه اندازه می توانند در 
پیشــبرد اهداف کلی هالل احمر که 
بر پایه خدمت رسانی و حفظ کرامت 

انسانی است تأثیرگذار باشند ؟ 
ســؤال خوبی اســت؛ الزم می دانم به گســتره 
مأموریتی هال احمر اشاره کنم. مأموریت های 
هال احمر خیلی وسیع است و منحصر به بحث 
جاده و سیل و امثالهم نمی شود. متأسفانه تلقی 
جامعه از هال احمر صرفاً محدود به موارد خاص 
است که وقتی سیل یا زلزله بیاید خدمتی برای 
امداد و نجات اقدام می کند. در حالی که ما بیش 
از چهل مأموریت داریم. یکــی از این ها مفهوم 
زیبای کاهش آالم بشری اســت؛ یعنی بررسی 
اموری که امروز دغدغه اســت و روح بشر را آزار 
می دهد. در جامعه خودمــان می توانم اعتیاد را 

مثال بزنم که متأسفانه دامن جمعی از جوانان ما 
را گرفته است. اگر واقعاً هال احمر مأموریت اش 
کاهش آالم بشری است این از درد هایی است که 

جامعه را رنجور کرده است.

  یعنی اعتقاد دارید که باید نگرش به 
هالل احمر عوض شود.

بله، یک بازنگــری و بازخوانی کامل در وظایف و 
اهداف هال احمر نیاز اســت. ما در سطح کان 
باید مأموریت های هال احمر را براساس قوانین 
باالدســتی مورد بازخوانی مجدد قــرار دهیم و 
برای این که ســاز و کارمان را تعریف کنیم باید 
با دانشــگاه ها و مراکز علمی، مراکز معنوی مثل 
مساجد و حسینیه ها ارتباط برقرار کنیم. امداد 
و نجات تنها مربوط به فرد آســیب دیده پشت 
فرمــان در جاده نیســت بلکه وظیفــه دارد به 
جوان هایی که به خاطر بی توجهی در دام اعتیاد 
نابود می شــوند کمک کند. بنابراین اســتان ها 
وقتی می توانند بــه این اهداف برســند که در 
سطح کان دوباره مأموریت هایمان را بازخوانی 
کنیم و براساس اولویت بندی ها در شرح وظایف 
امداد، ساز و کار مدیریتی و اجرایی فراهم کنیم. 
به نظر من اســتان ها می توانند بــه این اهداف 
برسند منتهی ساز و کار هم به لحاظ ساختاری 
سیاســت گذاری اجرایی نیاز به بازخوانی دارد. 
ضمن این که االن از نظر امکانات و منابع انسانی 
هنوز کمبود هســت. به نظر من میان شــرایط 

موجودمان با شرایط مطلوب بسیار فاصله دارد.

    استان ها در بحث های بین المللی 
به چه شکل فعالیت دارند؟ به طور مثال 
در رابطه با اقداماتی که جهت کمک به 
مردم یمن انجام می شود چه می کنند؟ 

سیاســت گذاری ها در مرکز اتفــاق می افتد و 
به شــکل هماهنگ در مرکز اســتان ها اجرایی 
می شــود. ما امسال شماره حســاب هایی اعام 
کردیــم و در شــب های احیــاء و مســیرهای 
راهپیمایی روز قــدس پایگاهاو چادرهایی برای 
جمــع آوری کمک های نقدی به مــردم مظلوم 
یمن ایجاد کردیم. طبیعتاً ما هال احمر را یک ید 
واحد می دانیم که فعالیت هایش هماهنگ با کل 
کشور انجام می شــود. رسیدگی به مردم مظلوم 
دنیــا از وظایف هال احمــر و از وظایف دینی و 

اعتقادی ما مسلمانان و شیعیان است.  

لزو م تغيير نگاه
امداد و نجات تنها مربوط به فرد آســیب دیده پشــت فرمان در جاده نیست 
بلکه وظیفه دارد به جوان هایی که به خاطر بی توجهــی در دام اعتیاد نابود 

می شوند کمک کند.

یکی از 
برنامه های ما 

در این راستا 
فرهنگ سازی 

برای زیارت 
با پای پیاده 

است که با همت 
بخش جوانان 
فعال شده. این 

برنامه سال 
گذشته در ایام 

 شهادت 
امام رضا 

)ع( و حضرت 

زهرا)س( به قصد 
عرض تسلیت 
از امامزادگان 

شهرستان 
نیشابور  و 

قدمگاه حضرت 
شروع شد و 

برکات خوبی 
داشت



ادب  و هـنر

مهروماه   |       ماهنامه تحلیلی   |       شماره دوم   |       مرداد 1394 88    

تلویزیون تأثیرگذارترین رسانه در عصر حاضر است؛ حتی مؤثرتر 
ازشــبکه های پرتعداد اجتماعی. این شبکه ها که افکار عمومی 
گردانندگان اصلی آن ها هستند، همچنان تحت تأثیر تلویزیون 
قرار دارند و خیلی وقت ها خوراک خود را از این رســانه تأمین 
می کنند. جزئیاتش بماند. نتیجه این چند کلمه این که تلویزیون 
رســالت بزرگی در شــکل دهی به اتفاقات و جریان های مهم 
جامعه دارد که گاهی موفق بــوده و گاهی خیر. در یک دهه اخیر 
مســئوالن تلویزیون از ماه مبارک رمضان استفاده چندگانه ای 
کرده اند که از مهم ترین آن می توان دعــوت مردم به کار خیر و 
دستگیری ازمستمندان اشاره کرد. این اتفاق امسال به اوج رسید 

و برنامه های مختلفی دراین راستا روی آنتن رفت.

قاب انفاق

ادب و هنر
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تم
هش

ش 
خـ

ب

حاشيه نگاري بر 
ديدار شاعران با 
رهبر انقالب

پاتوق؛ صفحه اي 
براي شعر وادب

بررسی سبک های 
شعری مهرداد اوستا

قاب 
انفاق

 يک قصه 
ساده و معمولی

در اين پرونده بخوانيد
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گزارش   ويژه

عبداهلل   امامی 

در شــب والدت کریم اهل بیت حضرت امام حســن مجتبی)ع(، 
جمعی از اهالی فرهنگ، اســاتید شــعر و ادب فارسی، شاعران 
جوان و پیشکسوت کشور و تعدادی از شاعران از کشورهای هند، 
پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و آذربایجان، با حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند. در ادامه، بخشي 

از حاشیه هاي این مراسم  به راویت فارس را مي خوانید.

»آقا من گاهی که برنامه مشــاعره شما رو می بینم، 
از تسلط شما بر شعر خیلی لذت می برم.« مجتبی 
رحماندوســت می آید و کتاب داســتان و شعری 
قدیمی را می دهد و می گوید از وقتی رفتیم مجلس 

از خالقیت افتادیم.

  شعر جوانانه در 90 سالگي
بعد از نمــاز هم باز عده ای دور آقا جمع می شــوند. 
قرآن خوانده می شود و علیرضا قزوه شروع می کند. 
از حمید ســبزواری با عبارت »بزرگ جماعت شعر 
انقالب« نام می برد و می خواهد که او شــعرخوانی 
را شــروع کند. اولین آفرین آقا را اولین بند از شعر او 

دشت می کند:
خوش نشینان ساحل بدانند
موج این بحر را رامشی نیست

دل به امید رامش نبندند
بحر را ذوق آسایشی نیست

آقا آفرین می گویند. آخرین بیت هم عالوه بر آفرین 
آقا، آفرین و احسنت جمعیت را هم می گیرد: 

خوش نشینان ساحل بدانند

تا که دریاست این شور و حال است
چشم سازش ز دریا ندارند

سازش موج و ساحل محال است...
آقا می گویند: »شعر جوانانه ای بود، معلوم می شود 
که در 90 سالگی هم می توان شعر جوانانه گفت.« و 

بعد برای سالمتی سبزواری دعا می کنند.

   شاعران همسایه
قزوه استاد محمد اکرام از پاکستان را معرفی می کند 
و می گوید که از اقبال شناســان کارکشته است. آقا 
می فرمایند که دکتر اکرام را می شناســند و کتاب 
ایشان درباره اقبال را قریب سی سال قبل دیده اند. 
اکرام شــعرش را می خواند. آقای دهــر مندرات از 
هندوستان نفر بعدی اســت. قزوه برای معرفی او 
چند دقیقــه ای صحبت می کند. اینکــه پدرش از 
مبارزان استقالل طلبی در هند و وزیر دولت جواهر 
لعل نهرو بوده و خانوادگی عاشق اهل بیت هستند. 
خود دهر مندرات هم چندین کتاب درباره اهل بیت 
دارد که در یکی از آن ها اشــعار 400 شاعر هندو در 
مدح پیامبر اســالم)ص( جمع آوری شده است و 
او حتی حاضر نشــده که برای این زحمت ده ساله 
حق التالیفــی بگیرد.  نفر بعدی آقای شــاه منصور 
شاه میرزا از تاجیکستان است. قزوه از مرتضی امیری 
اسفندقه می خواهد که جایش را در ردیف اول به این 

شاعر تاجیک بدهد تا بیاید و شعر بخواند. 

   کاِرتون درسته!
قزوه این بار خاطــره ای تعریف می  کند درباره تأثیر 
شــعرخوانی غیرایرانی ها در این جلســات. این که 
بعد از شعرخوانی یک اســتاد هندی در سال قبل، 
120 دانشجوی سانسکریت آن استاد رفته اند و در 
کالس زبان فارســی ثبت نام کرده اند. آقا یک باره 
بدون این که به قزوه نگاه کنند، با دســت به او اشاره 
می کنند و با لحــن خاصی می گوینــد: »کارِتون 
درسته«! سالن منفجر می شــود! قزوه می خواهد 
یک جوری جمعش کند اما نمی شود. آقای زامیق 
محمودزاده از آذربایجان نفر بعدی است که شعری 
به زبان آذری می خواند. قبلش چند جمله ای با آقا 
حرف می زند. سالم مؤمنین کشــور آذربایجان را 
می رساند، التماس دعا می گوید و در آخر هم تبرکی 
می خواهد. جملــه ای هم می گوید کــه با کمک 
آشــنایی ناقصم به زبان آذری فقــط معنی بخش 
دومش را می فهمــم »ما چون.... حســرتمون هم 

زیاده«! دلم می سوزد.

آقا تشریف آوردند. بیســت دقیقه ای به اذان مانده. 
آقا دســت تکان می دهند و با افرادی که نزدیک تر 
هســتند احوالپرســی می کنند. حاال شاعرها هر 
کدام می رونــد و چند لحظه ای حــرف می زنند و 
کتاب می دهند و می آیند. اســتاد حمید سبزواری 
می آیند. آقا او را  از دور می بینند. با صدای بلند صدا 
می زنند آقای حمید... . راه باز می شــود و این شاعر 
پیشکسوت که حال و روز جسمی خوبی هم ندارد 
با کمک بقیــه آرام آرام نزدیک می شــود .»بیایید 
ببوسمتون...« آقا به دکتر اسماعیل آذر می گویند: 

حاشیه نگاري بر دیدار شاعران با رهبر انقالب

شب شعر و شيريني

ناصر فيض
من یقین دارم تذکرات رهبری به شــاعران باعث ایجــاد نوعی تجدیدنظر 
درونی در شاعر می شود و او را وا می دارد تا به آنچه کرده بیندیشد و به نظرم 

این رویداد در نهایت به نفع شعر است.
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   ما وارثان مرده غزنین و کابلیم
نفر بعدی آقای سید سکندر حسینی از افغانستان 
اســت که ظاهــراً جامانده بــود. غــزل مثنوی 
شــورانگیزی را می خواند. چند جایش از آقا آفرین 

می گوید.
ما وارثان مرده غزنین و کابلیم

ما الشه ای شدیم و غذای درندگان
بودای زخم خورده عصر تفنگ و مرگ

چشم تو هست راوی تاریخ باستان
وقتی کتاب کهنه تاریخ زنده شد

سرگیجه می رود همه شهر ناگهان
فصل مذاکرات سیاسی شروع شد

گویا عالج واقعه قبل از وقوع شد
از درد ما تمام جهان گریه می کند
بلخ غریب با هیجان گریه می کند

در رقص مرگ و گریه چل دختران بلخ
خوابیده صد روایت و صد داستان تلخ

آقا می گویند: »از افغانستان خاطرات شعری خوبی 
داریم اما االن این خیز دوباره شــعری خیلی جالب 
اســت«. آقا می پرســند آقای کاظمی هم هستند 
در جمع؟ که پاســخ منفی اســت. امجد ویسی از 
کردستان شــعر می خواند. ابتدا شــعر کوتاهی به 

کردی می خواند و ترجمه می کند و بعد شــعری به 
فارسی. آقا از کردستان و مردمش تعریف می کنند.

   نوبت شاعر طنز پیشه
عبــاس احمــدی که ایــن روزهــا کتــاب طنز 
دانشگاه نامه اش روی بورس اســت، شعر بعدی را 
می خواند، شــعری به طنز کــه در واقع نقیضه ای 
است بر یکی از اشــعار فاضل نظری. آقا می پرسند 
که اجازه گرفته و نقیضه گفته یــا نه؟ که احمدی 
می گوید گرفته. خود نظری هم در جلســه است و 

تأیید می کند.
احمدی اول بیتی از شعر نظری را می خواند: 

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است
در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است

آقا آفرین می گوینــد! احمدی رنــدی می کند و 
می گوید: »اتفاقاً بهترین بیتــش هم همین بود«. 
آقامی خندند. احمــدی حاال نقیضــه خودش را 
می خواند و بعد از همــان بیت اول، آقــا کنایه ای 

می زنند: 
مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است

وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است
آقا می گویند: »معلوم هم نیســت«! احمدی ادامه 

می دهد:
واژه ها امروز ابعاد جدیدی یافتند

گر به جای رشوه گفتی پول چایی بهتر است
وقت جنگیدن به درگاه مدیراِن نترس!

از میان جمله واجب ها، کفایی بهتر است
آقا بلنــد می خندند. شــعر هم که تمام می شــود 
آقا آفریــن می گوینــد و می گویند شــعر نکات 
حکمت آمیزی داشت. دو نفر شــاعر جوان و نسبتاً 
گمنام جلوی من نشســته اند و به صــورت زنده و 
مستقیم شعرها را نقد می کنند! حسابی روی مخم 

هستند!
نفر بعد ســید محمدصادق آتشی است که شعری 

آتشین درباره وحدت امت اسالم مي خواند: 
مسجد یکی، مناره یکی و اذان یکی است
قبله یکی، کتاب یکی، آرمان یکی است
 ما را به گرد کعبه قراری است مشترک

یعنی قرار و مقصد این کاروان یکی است
 فرموده است: »واعتصموا...، ال تفرقوا«

راه نجات خواهی اگر ریسمان یکی است
 توحید حرف اول دین محمد است

اسالم ناب در همه جای جهان یکی است
 مکر یهود عامل جنگ و جدایی است

پس دشمن مقابلمان بی گمان یکی است
 سنی و شیعه فرق ندارد برایشان

وقت بریدن سرمان تیغشان یکی است
 سادات، پیش اهل تسنن گرامی اند

اکرام و احترام به این خاندان یکی است
 دشمن! دسیسه تو به جایی نمی رسد

تا آن زمان که رهبر بیدارمان یکی است
شعرش که تمام می شــود آقا تحویلش می گیرند: 
»یکی از موضوعاتــی که امروز خیلــی نیاز داریم 

همین است«.
 

   شعرت، زن پسنده!
امیری اســفندقه می آید در ردیف اول می نشیند. 
می گوید که دیشب هفت هشت ده شــعر را برای 
همســرم خواندم و او این را برای اینکه پیش شما 
بخوانم انتخاب کرد. آقا می گویند: پس شــعرت، 
زن پســنده! همه می خندند. اســفندقه ســالم 
همسایه هایش را هم که غالباً از خانواده های شهدا 
هستند می رســاند. اســفندقه می خواند و چقدر 

خوب می خواند: 
عمر از چهل گذشت و دلم ناامید نیست

عاشق شدن هنوز از این دل بعید نیست  

حسين اسرافيلی
اینکه رهبر انقالب با وجود تمام دغدغه ها و مشکالت کاری خود یک شب را 
در سال برای دیدار با شاعران اختصاص می دهند به معنی این است که شعر 

به عنوان میراث بزرگ ایرانیان برای ایشان تا چه اندازه اهمیت دارد.

نكته

ضرورت دفاع صریح شعر شرافتمندانه از جبهه حق
حضرت آیت اهلل خامنه ای اثرگذاری کم نظیر شعر را زمینه ساز ایجاد مسئولیت های سنگین 
برای شــاعر خواندند و با تأکید بر ضرورت دفاع صریح شعر شــرافتمندانه از جبهه حق در 
مقابل جبهه باطل و سلطه دستگاه های تبلیغاتی آن در دنیا، خاطرنشان کردند: شعر انقالب، 
شعری است که در همین جهت و در خدمت اهداف انقالب یعنی عدالت، انسانیت، وحدت، 
رفعت ملی، پیشرفت همه جانبه کشور و انسان سازی باشــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
اشاره به امکان استفاده دو ســویه از ابزار مؤثر شعر در جهت »هدایت مخاطب« یا در مسیر 
»ساقط کردن او به سمت کج راهه«، افزودند: امروز با گســترش ابزارهای رسانه ای جدید، 
برخی دست ها در صدد هســتند که با انحراف شــعِر جوانان از فضای لطیف و با احساس 
حماسی و انقالبی، شعر را در خدمت فرهنگ لجام گسیخته و به دور از هنجارهای انسانی و 

تحت تأثیر غرایز جنسی، نفع طلبی شخصی و ستایش ظلم قرار دهند.
رهبر انقالب با تمجید از ایستادگی برخی شاعران جوان در برابر این فضای مسموم، تأکید 
کردند: این ایستادگی نشانه همان مسئولیت شناسی است و امروز هر شعری که بر ضد ظلم 
و در راســتای اهداف امت اســالمی از جمله درباره یمن، بحرین، لبنان، غزه و فلسطین، و 
سوریه گفته شــود، مصداق شــعر حکمت آمیز است. ایشــان در همین زمینه، دعوت به 
»بی طرفی شــاعر در دعوای حق و باطل« را بی معنی خواندند و تأکید کردند: اگر شاعر و 
هنرمند نسبت به جنگ حق و باطل بی طرف باشــد، در عمل استعداد و نعمت خدادادی 
خود را ضایع کرده و چنانچه در خدمت جبهه باطل قرار بگیرد، کار او خیانت و جنایت است.

بعد از نماز هم 
باز عده ای 

دور آقا جمع 
می شوند. قرآن 

خوانده می شود 
و علیرضا قزوه 

شروع می کند. از 
حمید سبزواری 

با عبارت 
»بزرگ جماعت 

شعر انقالب« 
نام می برد و 

می خواهد که او 
شعرخوانی را 

شروع کند. 
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یاسر نوروزی
کارشناس   ادبیات

مهرداد اوستا ادامه سلسله شــاعران بزرگ و کالسیک ایران در 
عصر حاضر اســت. او حلقه مفقوده اي بود که شعر متعالي و فخیم 
و دیواني دیروز را چون میراثي گرانقدر از نیاکان به شــعر متعهد و 

مردمي امروز پیوند زد.

بررسی سبک های شعری مهرداد اوستا

با من بگو تا کيستی؟
بر خلوت دل سرزده یک ره درآ ساغر زده 

آخر نگویی سرزده، از من چه کوتاهی بگو؟ 

من عاشق تنهایی ام سرگشته شیدایی ام 
دیوانه ای رسوایی ام، تو هرچه می خواهی بگو

  قصیده
یکــي از ویژگي هــاي شــعرهاي آغازیــن 
انقالب این اســت که به لحاظ ســبکي هنوز 
شــکل ویژه اي نگرفته اســت و نمي توان آن 
را زیرشاخه ســبک هاي خراســاني، عراقي، 
هندي یــا مکتب بازگشــت قــرار داد. دکتر 
منوچهــر اکبــري در کتاب »نقــد و تحلیل 
ادبیات انقالب اسالمي« همچنین بر این باور 
است که شــاعران در این برهه متأثر از انواع 
ســبک هاي پیش از خود هستند و هر یک بنا 
به طبع و ذوق خود، شعر مي گویند. به همین 
جهت استفاده از قالب هاي مختلف شعري نیز 
در آثار این دوره مرسوم اســت. اما در قصیده 
بازگشت به سبک خراساني و تأثیر از شاعران 
آن دوره بیشــتر مد نظر شاعران بوده؛ تأثیر از 
شاعراني چون منوچهري، انوري، ناصرخسرو، 
مسعود ســعد ســلمان. همچنین اوستا را به 
تعبیري بدیل خاقانــي نامیده اند. از آن رو که 
با ذخیره هاي کم نظیر عقلي و نقلي در ادبیات، 
قصیده را به عنوان یک قالب شعري فراموش 
شــده، احیاء کرد و با قصاید پرمغز و نغز خود 
آن را روح و رونقــي دوباره بخشــید. یکي از 
مهم ترین قصایــد او »خورشــید تابان جهاد 

اسالمي«، است:
َفری ای جهان زیر شهپر گرفته

همای ز گردون فراتر گرفته
...

بتان را سریر خدایی ز سر بر
به منشور اهلل اکبر گرفته

خمینی،  امام ای که داد والیت
به توفیق دادار داور گرفته

...
همه نغمه  نایي نینوایي

به ني تا نواي نواگر گرفته

خدایي کمالت، االهي خصالت
به گوهر کشیده، به زیور گرفته

  مثنوي
در مثنوي هــاي انقالبي، کمتــر مثنوي هایي 
مي بینیم که توانســته باشند تا پایان جذابیت 
خــود را حفظ کننــد و شــکوه آغازین خود 
را از دســت ندهند. در کل به نظر مي رســد 
مثنوي هــاي دوره  دوم شــاعران انقالبــي و 
متعهد قدرتمند باشــد. امــا در مثنوي هاي 
مهرداد اوســتا جــالل و جبروت شــاعران 
حماسه سراي همچنان وجود دارد که از جمله 
آن ها مي توان به »حماســه آرش« و »مثنوي 
ببر« اشــاره کرد. او »مثنوي ببر« را هم وزن با 
وزن شاهنامه ســروده و »حماسه آرش« نیز 
یکي از آثار ماندگارش اســت. البته به جهت 
بازخواني اسطوره هاي باســتان این اولین بار 
نبود که چنین منظومه اي ســروده مي شد اما 
به جهت توصیف دقیق مکان و زمان داستان 
و روح پهلوانــی و دیگر شــرایطی که از یک 
منظومه حماسی می توان توقع داشت، بار اول 
بود که چنین منظومــه ای بلند و نو، در تجلی 
داستانی کهن سروده مي شــد. زبان منظومه 
همچنان که از اوســتا انتظار می رود، در تمام 
داستان استوار و یکدست و سنت گرایانه است. 
گویش قدیمی خراسان که زبان منظومه از آن 
مایه ور است با قدمت داستان یک نوع مراعات 
نظیر معنــوی ایجــاد می کند. بیان اوســتا 
برجسته و غنی اســت، تعبیرات و تشبیهات 
بلندش در نهایت زیبایی است، ترکیبات تازه و 
جاندار او تسلط فوق العاده شاعر را در امکانات 
زبان فارســی نمایــش مي دهــد. همچنین 
مضامیــن به مــوازات وزن تغییــر مي کند و 
تناســب وزني و محتوایي در مثنوي هایش به 

چشم مي خورد.
سپیده می دمید آرام، آرش

خراسان را در آن آیینه می دید
ز ساری تا نشابور و سمرقند
همه بوم و بر دیرینه می دید

قدرت حماسه
در مثنوي هاي مهرداد اوســتا جالل و جبروت شاعران حماسه سراي 
همچنان وجــود دارد که از جملــه آن ها مي توان به »حماســه آرش« و 

»مثنوي ببر« اشاره کرد. 

  غزل
مهرداد اوستا نگرشي فلســفي به شعر داشت 
و از منظري هســتي شــناختي با پدیده هاي 
پیرامــون خــود مواجه مي شــد و در شــعر 
آن را بازتــاب مــي داد. از طرفي بــا دردهاي 
مردم اجتماع بیگانه نبــود. چنان که انعکاس 
رویدادهاي بزرگي مانند انقالب و جنگ را در 
آثارش مي بینیم و مقام شــهدا را در اشعارش 
ارج مي نهد و به ســتایش از آنان بر مي خیزد. 
غزل هاي او بیش از آنکه تغزل باشند، آهنگ 
حماســه دارند و همین ویژگي، غزلیاتش را 
نســبت به هم نوعان و هم روزگارانش متمایز 

مي کند.
با من بگو تا کیستی، مهری؟ بگو، ماهی؟ بگو 

خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو
راندم چو از مهرت سخن، گفتی بسوز و دم مزن 
دیگر بگو از جان من، جانا چه می خواهی؟ بگو 

گیرم نمی گیری دگر، زآشفته عشقت خبر 
بر حال من گاهی نگر، با من سخن گاهی بگو 

ای گل پی هر خس مرو، در خلوت هرکس مرو 
گویی که دانم، پس مرو، گر آگه از راهی بگو 

غمخوار دل ای ِمی نیی، از درد من آگه نیی 
وهلل نیی، باهلل نیی، از دردم آگاهی بگو 
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به دامان افق زد صبحدم، چاک
کشیده موج را نیلی شراری

از این منظر شگفتی را، نشسته
زمانه همچو چشم انتظاری

  قطعه
مرحوم اوستا همواره از جریانات روز آگاه بود 
و گاهي نیز در قالب شعر واکنش هایي به آن ها 
نشان داده است. از جمله قطعات او مي توان به 
»ننگ و رهایي« اشاره کرد که در آن وهابیت 
را محکوم مي کند و با زباني آتشین به مصاف 
این نوع از تفکر متعصــب و منفور مي رود. در 
این شــعر نیز مثل بیشتر آثار اوســتا، زبان و 

آهنگ شعراي بزرگ پیشین حضور دارد: 

اي مژده عدالت مهدي یکي نگر
دّجال را به قدس و حجاز آمده فرود

ننگي چنین به دامن تاریخ کس ندید
چونان که داغ صهیون بر جبهه یهود

...
زآل امّیه این همه بیداد و کین نرفت

کاسالم را ز آل فرومایه سعود
ننگ وهابي است به دامان روزگار
کز دامنش نیاري اال به خون زدود

  نثر
عبدالحســین زرین کــوب دربــاره مرحــوم 
اوستا نوشته بود که او  »ســبک جدیدی را به 
ســبک های نگارش جهان افزود. اعتدال میان 
لفظ و معنا، انتخاب دقیــق الفاظ و تعبیرات و 
به خصوص سعی در پیدا کردن مضامین تازه، 
شــعر او را رنگی می بخشــد که در بسیاری از 
گویندگان نســل جوان، مانند آن را نمی توان 

یافت.« 
در نخســین ســال هاي دهه پنجاه او کتابي 
منتشــر کرد بــا عنــوان »تیرانا« کــه نثري 

شکوهمند و خواندني دارد. نام و نثر این کتاب 
چنان اســت که گویي اوســتا مي خواسته با 
نوشتن آن تسلط خود را بر نثر شاعرانه و شعر 

منثور به رخ مدعیان بکشد. 
دکتر ترکي ، شــاعر و استاد دانشــگاه تهران 
درباره این کتاب اعتقاد دارد مولف در این اثر 
همچنین وسعت دانش خود را درباره ادبیات، 
فلســفه، تاریخ، اسطوره شناســی به خواننده 
نمایــان می ســازد. تیرانا در واقــع محصول 
طوفان های ذهنی نویسنده ای است با تخیلی 
شگفت! مولف بی  آن که آداب و ترتیبی جسته 
باشــد، اندیشــه ها و احساســات خود را در 
زمینه های مختلف، از فلســفه و ادبیات گرفته 

تا مسائل اجتماعی و... بر کاغذ آورده است. 
نثر تیرانا غالباً تحت تأثیر متون کهن فارســی 
به ویژه تاریــخ بیهقی اســت. تیرانــا به یک 
معنی، حســب حال مهرداد اوســتا و شــرح 
اندیشــه ها، دغدغه هــا و دل مشــغولی های 
اوست. بخش هایی از کتاب که به شرح سوانح 
زندگانی مؤلــف می پردازد، بســیار خواندنی 

است. 
البــه الی این صفحــات می بینیم کــه فقر و 
تنگدستی در کنار عشق و شوری بی پایان به 
دانستن و بیشتر دانســتن، چگونه کودکی به 
نام »محمدرضا رحمانی« را از کوران حوادثی 
عجیــب و خواندنــی می گذراند، جــان او را 
صیقل می دهــد و او را ســرانجام به »مهرداد 

اوستا« تبدیل می کند. 
زندگینامه اوســتا، حدیث نفس او به تنهایی 
نیســت، بلکه سرگذشــت سرگشــتگی ها، 
تکاپوها و افتادن ها و برخاستن های یک نسل 
از اهالی فرهنگ این ســرزمین است؛ نسلی 
که از پس ســال های جنگ جهانی بالید و در 
کوران حوادث روزگار، از جمله کشمکش های 
دوران ملی شــدن نفت و پس از آن قد راست 
کرد. این نسل، نزاع تاریخی سنت و مدرنیته 
را با گوشت و پوســت خویش لمس می کرد و 
می کوشــید از رهگذر اندیشه ها و مکتب های 
گاه متناقض از مارکسیســم و ناسیونالیســم 
و ایســم های دیگر گرفته تا عرفان و تصوف، 
روش زندگی کردن در دنیای امروز را بیاموزد 

و به روشنایی فردا نقب بزند. 
اوستا خود برخی از این مکتب ها و شیوه ها را 
در دوره های مختلف زندگانی خویش آزمود و 

سرانجام روح او در کرانه های ایمان و معنویت 
آرام گرفت. 

»تیرانا« در این کتاب، مخاطبی است آشنا که 
نویسنده سرگذشــت دل مجروح خویش را با 
او بازمی گوید. او یک شخصیت مبهم و اثیری 
اســت که در سراســر کتــاب، در چهره های 
مختلف و گاه متضــاد حضــور می یابد و در 
جاهایی کســی نیســت جز خــود مولف یا 
گوشه ای از سایه روشــن های روح دردمند او. 
اوستا در بخش های مختلف کتاب، از بسیاری 
از نام آوران شــعر و ادب و...، از کســانی که با 
آنان به نحوی حشر و نشر داشته یاد می کند و 
این یادکرد معموالً با داوری هایی همراه است. 
کالم او درباره ادیبان و شاعران معاصرش، به 
حکم بصیرتی که او در ســخنوری و نقد ادبی 
داشــت، قابل تأمل و اعتنا و در پاره ای موارد 
منحصر به فرد است. اوستا در تیرانا ستایشگر 
بــزرگ طبیعــت و زیبایی های آن اســت. او 
دل آزرده از دود و دم زندگانــی امروز، آدم ها 
را به بازگشت به طبیعت می خواند. همچنین 
بهترین درودهایش را نثــار فرزندان طبیعت 
می کند؛ همانان که همچون چادرنشــینان، 
شــبانان و ماهیگیــران و... با زبــان طبیعت 
آشــنا هســتند و آن را درمی یابند. اوســتا 
خود به زبــان طبیعت ســخن می گوید و از 
این روســت که نظــم و ترتیب متــداول بر 
نوشــته  های او حاکم نیســت. از نکات قابل 
توجه در نثر تیرانا،ترکیب ســازی های بدیعی 
اســت که محصول ذهن و زبان خالق اوستا و 

چیره دستی او در حوزه کلمات است. 
گزیده تیرانــا را می توان نوعــی »تهذیب« و 
»تحریر« و »تلخیص« دانســت که در ادبیات 

گذشته ما سابقه فراوان دارد. 
همچنیــن فراهم آوردن گزیده ای منســجم 
از کتابی که ذاتاً به دلیل ویژگی ســبکی خود 
نظم و ترتیب خاصی را برنمی تابد، کار آسانی 

نبوده است:
»پس اگر می بینی که مرا در بیان احســاس 
هیچ نظمی نیســت، مرا با تو به همان زبانی 
سخن اســت که نگاه تو را با من... بدان زبان 
که نژاده ترین و زیباترین زبان هاست، به زبان 
آفرینش، زبان برآمدن خورشــید به شــبگیر 
و فرونشســتن آن در امواج اقیانــوس، زبان 

خاموش و گویای همه فرزندان طبیعت...«  

واکنش به زمانه
مرحوم اوســتا همواره از جریانــات روز آگاه بود و گاهي نیز در قالب شــعر 
 واکنش هایي به آن ها نشــان داده اســت. از جملــه قطعــات او مي توان به 

»ننگ و رهایي« اشاره کرد که در آن وهابیت را محکوم مي کند.

زندگینامه 
اوستا، حدیث 

نفس او به 
تنهایی نیست، 
بلکه سرگذشت 
سرگشتگی ها، 

تکاپوها و 
افتادن ها و 

برخاستن های 
یک نسل از 

اهالی فرهنگ 
این سرزمین 

است
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 کریم خواب دیده بود و به هیچ کس نگفته بود 
و فقط از وقتی که خواب دیده بود حال دیگری 
داشت . شــش سال پیش ، شــش سال پیش 
همین موقع ها . اواخر بهار که معلوم نیست بوی 
بهار می دهد یا تابستان کریم را از محل کارش 
اخراج کردند و کریم خانه نشین شد. هیچ کس 
نفهمید کریم چکار کــرده . هیچ کس نفهمید 
پاپوش بوده یا این که کریــم واقعا کاری کرده 
است.  کریم هم معطل نکرد . مثل آدمی هایی 
که قید یک چیزی را می زننــد بی خیال اداره 
شد و برای برگشتن تالشــی نکرد و کسی هم 
پی اش نیامد. حتی رفقایــش نیامدند ببینند 
کریم کجاست و چه می کند . کریم به ضمانت 
و ســفارش یکی از فامیل رفته بود سرکار . بعد 
همان جا آن قدر پیشــرفت کرد که رئیس شد 
و چندین و چند نفر برایــش کار می کردند و 
کریم هیچ وقت طوری رفتار نمی کرد که مثال 
رئیس است . کریم دو ســه تا از هم دانشگاهی 
ها را هم برد سر کار . نه به خاطر رفیق بازی که 
اصال اهل این کارها نبود . رفقایی را برد که می 

دانست کاری بلدند و ســوادی دارند . اما کریم 
را که انداختند بیرون همــان رفقا هم پی اش 
را نگرفتند .  کریم هم معطل نکرد . مثل آدمی 
هایی که قید یک چیــزی را می زنند بی خیال 
اداره شد و حتی تالش نکرد جای دیگری برود 
. هر صبح بلند می شد و ماشینش را روشن می 
کرد و می رفت توی خیابان مسافرکشــی. می 
رفت مسافر کشی یا به قوا خودش مسافر بری . 
هر کدام از فامیل هم می دیدند و چیزی هم می 
گفتند برای کریم مهم نبود . اصال شاید همین 
بود که کریم خواب های عجیب می دید . خواب 
هایی میدید که برای هیچ کس تعریف نمی کرد 
.  توی این شش ســال کریم خیلی چیزها را از 
دســت داده بود . کارش را ، رفقایش را و پدر و 
مادرش . تنهای تنهای تنها شده بود . هیچ وقت 
هم زن نگرفته بود .  از دســت دادن کار خیلی 
مهم نبود . این که دیگــر احترامی توی فامیل 
نداشت این ســخت بود .  این که رفیقی برایش 
نمانده بود . این که رفقایش تازه یادگرفته بودند 
پشت ســر کریم حرف بزنند و گاهی گداری 

که آشــنایی پیدا می شــد که خبر بدگویی 
های رفقا را به گوش کریم برســاند. اما از وقتی 
کریم خواب دیده بود دیگــر غصه نمی خورد . 
غصه نمی خورد که فامیلی ندارد و تنهاست و 
رفقایش دیگر کاری به کارش ندارند . با خودش 
فکر می کرد اصال همین تنها شــدن ، همین 
تنهای تنهای تنها شــدن باعث شــده که این 
خواب خوب را ببیند .  شــب اول رجب خواب 
دیده بود . ماه آدمی های تنها و آدمی هایی که 
فقط همدیگر را داشتند . کریم تا قبل این خواب 
با خودش می گفت آن ها  اگر دیگران رانداشتند 
دست کم همدیگررا داشته اند . خیال می کرد 
خودش تنها تر از آن هاســت . امــا خواب اول 
رجب شــرمنده اش کرده بود . حاال کریم می 
دانست که تنها نیســت .  اصال توی دنیایی که 
هر  گوشه اش به اندازه تمام دنیا جنگ و آشوب 
است چه فرقی می کند که آدمی تنها باشد یا که 
نباشــد . اصال اگر تنهایی رسول ا... نبود ، سینه 
اش جایگاه وحی نمی شــد. مثل فرزندش که 

تنهاست و منتظر اجازه  خداست . 

مادر می خواند:الال الیی... 
صدای انفجاربمب...بچه توی بغل مادرمی ترسد تکان 

می خورد...

-الالالیی...
شــلیک تیر، صدای فریاد مردی که بــرای نظامیان 
سخنرانی می کند.بچه بیشتر خودش را به سینه مادر 
می چسباند.صدای فرو ریختن ســاختمان... صدای 
جیغ کودکان... بچه بیدار می شود و شروع می کند به 

گریه کردن .زن رو به مرد:
- می شه صداش رو کم کنی؟ بچه بیدار شد...

 مرد خیره به مجری اخبار صدای تلویزیون را کم می کند.
مادر می خواند الالالیی...

  به دورها نگاه می کند.خاک، غبار، دود... پای درخت 
آب می ریزد.مشــتی هم روی پاهایش  که از زیر خاک 
استخوان انگشتان پیداست. پایی که مدفون است. به 
کپر نگاه می کند.دختر کوچکش با مین خنثی شده ای 

بازی می کند.

محمد ابراهیمی

داستان
 کوتاه

الالیی مادر

پای غریبه ها را تنها زمانی به داســتان باز کنید که 
مخاطب غافلگیر شود نه اینکه احساس کند سرکار 
گذاشــته شــده. به وجود و نقش همه کارکترهای 
داستان فکر کنید حتی به کسی که تنها یک لیوان 
آب برای قهرمان می آورد.بــه این فکر کنید که چرا 

قهرمان خودش نرفته آب بخورد. 
بــرای پایان بندی داســتان ســراغ نامحتمل ترین 

گزینه ها بروید.
شخصیت ها را یکی یکی خلق کنید. با این کار شما 
مجبور می شوید جهان را از دریچه ذهن یک شخص 
بفهمید و به درک درســتی از او و شرایطش دست 

یابید.
 داســتان باید خودش به پایان برسد شما در مسیر 
حرکت داســتان فضولی نکنید. اطالعــات الزم به 
مخاطب را بدهید تــا مخاطب بتوانــد گزینه های 
مختلف داستان را در ذهنش تحلیل و بررسی کند. 
حتی اگر اینکار مثل خوراندن سوســک به مخاطب 

باشد.

ورت ونه گات جونیور 

کارگاه

چند توصیه برای نویسندگی

نوازش نسیم روی گلبرگ نسترن

مجتبی شاعری

داستان

داستان، شعر ، قطعه هاي ادبي و دل نوشته هاي 
 خود را براي انتشار در مجله به  نشانی

 mehromah.helal@gmail.com  ارسال کنید. 
پاتـوق
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تلویزیون تأثیرگذارترین رسانه در عصر حاضر است؛ حتی مؤثرتر ازشبکه های پرتعداد اجتماعی. این شبکه ها که افکار عمومی 
گردانندگان اصلی آن ها هســتند، همچنان تحت تأثیر تلویزیون قرار دارند و خیلی وقت ها خوراک خود را از این رسانه تأمین 
می کنند. جزئیاتش بماند. نتیجه این چند کلمه این که تلویزیون رسالت بزرگی در شــکل دهی به اتفاقات و جریان های مهم 
جامعه دارد که گاهی موفق بوده و گاهی خیر. در یک دهه اخیر مســئوالن تلویزیون از ماه مبارک رمضان استفاده چندگانه ای 
کرده اند که از مهم ترین آن می توان دعوت مردم به کار خیر و دستگیری ازمستمندان اشاره کرد. این اتفاق امسال به اوج رسید و 

برنامه های مختلفی دراین راستا روی آنتن رفت.
شبکه های مختلف در ماه رمضان تالش 
کردند مردم را به کار خیر تشویق کنند

قاب انفاق

این برنامه شناســنامه شــبکه 
تهران سابق و پنج کنونی شده. 
کاظــم احمــدزاده برنامه اش را 

با حضور مردم برگــزار می کند و 
با راه اندازی بازارچــه خیریه، قصد 

گره گشــایی ازمشــکالت مردم دارد. 
امســال پای چهره های معــروف بیش از 

پیش به برنامه باز شد که ضمن دعوت از مردم 
برای انجام کار نیک، خودشان هم در این امر مشارکت 

داشتند. نکته ویژه جشن رمضان 94 سروشکل آبرومند آن نسبت با 
سال پیش بود که به خاطر نوع کمک به نیازمندان شائبه عدم حفظ کرامت 

آن ها مطرح می شد.

جشن رمضان

روی  دهــه  یــک  از  بیــش 
آنتن شــبکه سه اســت. چند 
ســالی هم هســت کــه دچار 

حاشــیه هایی شــده و امسال به 
اوج رســید. حتــی معاون ســیما 

در نامــه ای از گردانندگان ماه عســل 
خواســت حواسشان به ســوژه ها و شغل 

مهمان های شان باشــد. این برنامه پایه اش را 
روی قصه هایی از زندگی مردم گذاشــته، در کنار آن 

دعوت به کار خیر را فراموش نکرده. امسال هم طرح محسنین را راه 
انداخت و از مردم و چهره های معروف برای گره گشایی از مشکالت نیازمندان 
دعوت کرد. ماه عسل اگر دچار حاشیه نشود به واسطه مخاطب میلیونی اش 

می تواند نقش باالیی در تشویق مردم به امر خیر ایفا کند. 

ماه عسل

ظاهراً برنامه خندوانه شاد کردن 
مردم است اما در ماه رمضان بحث 
انفاق و دســتگیری از نیازمندان 

را فرامــوش نکرد. رامبــد جوان از 
چهره هایی که به برنامه دعوت می کرد 

می خواست قول یک کار که باعث شادی 
حداقل یک نفر شــود را بدهند و بعد هم آن 

اتفاق تصویربرداری و پخش می شد. در کنار این 
اتفاق، رامبد جوان و مهمانانش همواره مردم را به مهربانی 

و کار نیک دعوت می کنند. حال ممکن اســت این کار نیک محدود به 
پاک سازی از طبیعت یا صرفه جویی در آب و برق باشد. ویژگی مهم خندوانه این 
است که به شکل گل درشت شعار نمی دهد و همین باعث همراهی بیشتر مردم 
می شود. کمیپن قطره قطره که در راستای استفاده بهینه از آب راه افتاده نشان 

می دهد خندوانه مقبول خاص و عام است. 

خندوانه

شبکه یک شــهر خدا را در ماه 
مبارک رمضان روی آنتن فرستاد 
و شبکه سه ماه ســپید. رویکرد 

هر دو هم دعوت از مــردم به کار 
خیــر و انفاق بود. ماه ســپید بحث 

ازدواج آســان را هم در دستور کار قرار 
داد و حتی یک زوج ناشــنوا را روی آنتن 

زنده به عقد یکدیگر درآورد. بــه این برنامه ها 
می توان شب های روشــن را هم اضافه کرد. البته ذکر 

این نکته هم ضروری است که برنامه هایی موفق و ماندگار هستند که 
براساس استاندارهای باال ساخته شدند. این سه برنامه به رغم تالش هایی که 

سازندگان داشتند حاوی نوآوری و خالقیت نبودند. 

شهر خدا و ماه سپید
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وگو گفت 

خواهان ادامه شــدند. از طرفی مسئوالن هم 
به این نتیجه رســیدند که تلویزیون به عنوان 
رسانه مردمی اگر قرار است کاری کند تا مردم 
از شــبکه ها و ســریال های ماهواره ای فاصله 
بگیرند بایــد از پروژه هایــی حمایت کنند که 

مورد توجه مردم است.
    »پایتخت4« بیش از سری های 
قبل به مســائل سیاسی تنه می زد. 
این تصمیم به خاطر کمرنگ بودن 
این مسئله در فصل های قبل بود یا 

نیازش را االن احساس کردید؟ 
در »پایتخــت4« ایــن فرصت به وجــود آمد 
تا بتوانیم به مســائل اجتماعی و سیاسی روز 
نیز بپردازیــم. این موضوع در ســه گانه قبلی 
شــاید کمتر به چشــم می آمد، امــا در فصل 
چهارم ســعی کردیــم موضوعاتــی که مردم 
به صورت روزمــره با آن ها درگیر هســتند را 
در قالب داســتان هایمان نشــان دهیم. ما به 
خاطر محدودیت های موجودمان به ســختی 

می توانیم با مسائل سیاسی و ... شوخی کنیم، 
اما بعد از این همه سال سابقه سریال سازی در 
تلویزیــون دیگر با خطوط قرمز رســانه کاماًل 
آشــنا شــدم و می دانم که چطور باید شوخی 
کرد و در مقابل چه چیزی را نشان داد که نقاط 
ضعف و قوت در کنار یکدیگر به تعادل برسند 
و حاصلش تزریق امیدبخشی در جامعه باشد. 

    ویژگی مهم »پایتخت« نزدیکی 
آن به زندگی اســت. تالش می کند 
ســبکی از زندگی که متأسفانه در 
حال فراموشی اســت را به یادمان 
بیاورد. این رویکرد چقدر در طول 

ساخت سریال مد نظر شما است؟
»پایتخت« یک قصه ساده و معمولی از خاندان 
»معمولی« است. زبانش ســاده است و حرف 
مردم همین عصر و زمان را می زند. قصه موازی 
با تولید نوشته می شد و از این جهت با اتفاقات 
روز پیش می رفت. ما قرار نیست صرفاً نمایش 
داشته باشــیم. آنچه برای ما مهم است نفوذ به 
زندگی مردم و نشــان دادن عادت هایی است 
که روزمره با آن سروکار دارند. در »پایتخت« 
هر چیزی می تواند به قصه تبدیل شــود. مثاًل 
آدمی که به خروسش عالقه دارد و با او زندگی 
می کند وقتی خــروس تبدیل به فســنجان 
می شــود واکنش نشــان می دهــد. این قصه 
خیلی ســاده اســت اما ایجاد کمدی و خنده 
می کند و مــردم را از این جهت می خنداند که 
خاطراتی مشــابه این را تجربه کرده اند. سبک 
زندگی اتفاق پیچیده با المان خاصی نیســت، 
در واقع ســبک زندگی یعنی عادت ها، آداب، 
باورها، شــوخی ها و هر چیز که از جنس رفتار 

مردم باشد.
    و مهم تر ایــن که موضوعش بر 

عکس لهجه آن شمولیت دارد.
در این ســریال ما کاراکترهایــی مثل هما را 
داریم که کاماًل فارسی صحبت می کند و گاهی 
افرادی مثل اوس موســی وارد می شــوند که 
مشهدی هســتند. دقیقاً حرف ما همین است 
می خواهیم بگوییم رفتارهــای مردمی که در 
فرهنگ ما جای دارد بخش عمده ای از آن قابل 
تعمیم است. از همه مهم تر اینکه ما نخواستیم 
در »پایتخت« شــخصیت بد و ضــد قهرمان 
داشــته باشــیم. مردم در زندگی خودشــان 
همیشــه ضد قهرمان ندارند. به همین خاطر 

     »پایتخت« بــه فصل چهارم 
رســید. فکرش را می کردید رکورد 
دنباله سازی سریال تلویزیونی را به 

نام خود بزنید؟
ما قرار بود ســریال »پایتخــت« را به صورت 
ســه گانه بســازیم و ادامه ندهیم امــا مردم 
خوشــبختانه به کار عالقــه نشــان دادند و 

خطر توقيف پايتخت
مطمئنم اگر روزی کــه من به عیادت مقــام معظم رهبری رفتم، ایشــان از 
پایتخت دفاع و تعریف نمی کردند، این سریال برای همیشه بایگانی می شد 

و کسی جرأت نمی کرد پایتخت بسازد.

منیژه خسروی

»پایتخت« سریال محبوبی است حتی اگر گاهی قصه اش لنگ بزند. 
فصل چهارم آن باز هم در نظرســنجی های مختلف اول شد تا یک بار 
دیگر محبوبیت این سریال به رخ کشیده شود. »پایتخت 4« بر عکس 
سه فصل پیش که در نوروز پخش می شد، این بار در ماه مبارک رمضان 
به آنتن رسید. شــتاب و عجله در ســاخت، روی کیفیت و قصه اش 
اثرگذاشــت اما مخاطبان باز هم دوستش داشــتند. راز محبوبیت 
پایتختی ها چیست؟ این سؤالی است که در هیاهوی ساخت سریال 

از مقدم پرسیدیم ؛ به همراه چند سؤال دیگر.

گفت و گو با سیروس مقدم درباره دالیل موفقیت و محبوبیت »پایتخت«

يک قصه ساده و معمولی
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بیشتر توانستند با قصه ارتباط برقرار کنند.
    مردم عادت کــرده اند در ایام 
نوروز »پایتخت« را ببینند چه شد 
که امسال سریال پایتخت برای ماه 

مبارک رمضان آماده پخش شد؟
قــرار بود به جای پایتخت ســریال ســنگینی 
و ســختی به اســم »علی البدل« را بســازیم. 
»علی البدل« داستان یک روستای خیالی است 
که مجموعه ای از آدم ها بــا تفکرات مختلف در 
آن زندگــی می کنند. منبع درآمــد مردم این 
آبادی آب گرمی است که خاصیت درمانی دارد. 
اما با ورود یــک آدم جدید به ایــن آبادی همه 
چیز به هم می ریزد. اجرای این طرح کار بسیار 
سختی اســت. پیدا کردن همچین روستایی با 
این شرایط کار دشــواری بود. اکثر بازیگران به 
خاطر حمام کردن، نیمه برهنه هســتند و باید 
کار در تابســتان فیلم برداری می شد. قرار بود 
پارسال تابســتان قبل از عید این پروژه را کار 
کنیم تا قبل از عید پخش شــود ولی به خاطر 
تغییر و تحوالت ساخت سریال غیرممکن شد. 
مدیریت جدید هم از ســاخت سریال استقبال 
کرد ولی بهمن ماه بود و عماًل امکان ســاخت 
این کار نبود. همه چیز داشت منتفی می شد و 
خوشحال بودیم که بعد از چندین سال ایام عید 
را در کنار خانواده هســتیم که ناگهان ساخت 
پایتخت در دستور کار قرار گرفت. گفتیم مطلقاً 
به عید نمی رسیم. ایده داشتیم ولی قصه نوشته 
شده نداشــتیم. در نهایت قرار شــد کار برای 

رمضان آماده شود.
    معموالً دنباله ســازی در کشور 
ما خیلی موفق نیســت در حالی که 
کشورهای دیگر این کار را می کنند 
و نتیجه می گیرند. به نظر شما علت 

چیست؟
فکر می کنم دالیــل زیادی دارد. چــون ما نه 
در مورد سریال ســازی که در خیلــی از موارد 
مثل اقتصــاد، ورزش و... توانایــی برنامه ریزی 
نداریــم. یک سیاســت طوالنی مــدت وجود 
ندارد که مدیران فرهنگی ما بر اســاس آن یک 
برنامه ریــزی بلند مدت بکننــد. از طرفی هم 
متخصص حرفه ای وجود ندارد که بر اســاس 
مخاطب، نیاز ســنجی بکند و نتایج تحقیقات 

را به مدیران اعالم بکند. 
مدیــران فرهنگی مــا فکر می کننــد این میز 

مدیریتی ممکن اســت فقط تا یک سال دیگر 
در اختیارشان باشــد، پس بهتر است به همین 
یک ســال آینده فکر بکنم و بتوانم این مدت را 

به خوبی اداره بکنم. 
دیدگاه بــه فعالیت هــای قبلی هــم این طور 
اســت که انگار قبلی هــا از یک ســیاره دیگر 
آمده اند و دشــمنی دارند، در رابطــه با آینده 
هم که می گویند به ما مربوط نیست. هیچ کس 
برنامه ریزی نمی کند که اگر من به عنوان مدیر 
از این بخــش رفتم، طــوری کار کنم که مدیر 
بعدی سیاست من را ادامه بدهد. از طرف دیگر 
هم مدیران فرهنگی و هم خود ما خیلی دچار 
روزمرگی شــده ایم و انــگار منتظریم ببینیم 
بازتاب هــا چطور اســت و براســاس آن ادامه 

بدهیم یا کاًل کار را قطع کنیم. 
چهار نفر نســبت به پایتخت هجــوم می برند، 
کار قفل می شود و می گوییم دیگر نمی سازیم. 
بزرگــی کار را تأییــد می کنــد، دلمان قرص 
می شــود که بســازیم. هیچ وقت نمی گوییم 
خب ممکن اســت این چهار نفر اشــتباه کنند 
و آن بزرگ درســت بگوید و یا بالعکس. یعنی 
مطمئنم اگــر روزی که من به عیــادت مقام 
معظم رهبری رفتم، ایشــان از پایتخت دفاع و 
تعریف نمی کردند، این ســریال برای همیشه 
بایگانی می شد و کسی جرأت نمی کرد پایتخت 
بسازد چون ما خیلی دچار روزمرگی شده ایم و 
برنامه طوالنی مدت نداریــم. وقتی یک کاری 
درســت پیش می رود و خوراک خوبی به مردم 

می دهیم چرا باید کار را تعطیل کنیم؟ 
    و قاعدتًا این متفاوت از نقد فنی 

سریال است.
بله؛ اگرکســی نقدی دارد، میزگــرد بگذاریم و 
درباره ســریال صحبت کنیم نه این که تا کسی 
چیزی گفــت ســریع کار را قطــع کنیم. یک 
دوره ای به ما می گفتند شــما در مورد پایتخت 
حتی مصاحبه هم نکــن. می گفتیم مگر جنایت 

کرده ایــم؟ ســریال ســاخته ایم مردم 
دوست داشته اند و ســرگرم شده اند. 

بعد هم شــیوه مان این طور نیست 
کــه کار فرهنگــی را بــا بحث 
بدهیــم.  جــواب  فرهنگــی 

می بینیــم مردم ســریال را 
دوســت دارند، گــروه هم 

کارش را پیش می برد.   

به زبان ساده
»پایتخت« یک قصه ساده و معمولی از خاندان »معمولی« است. زبانش ساده 
است و حرف مردم همین عصر و زمان را می زند. آنچه برای ما مهم است نفوذ 

به زندگی مردم و نشان دادن عادت هایی است که روزمره با آن سروکار دارند. 

از زمــان ورود »نقــی معمولــی« و خانواده به شــبکه یک 
چندسالی بیشتر نگذشته است. شخصیت های خیالی سریال 
سیروس مقدم که در قامت نام خانوادگی »معمولی« استادانه 
نقش آفرینی کردند و توانستند بسیاری از مشکالت جامعه را با 

بن مایه طنز قوی و نه صرفاً لودگی به تصویر بکشند.
خانواده ای که بر خالف نام خانوادگی شــان، معمولِی معمولی 
هم نبودند. جنس رفتار، شخصیت ها، ســبک زندگی شان با 
آنچه که تاکنون به عنوان یک سریال طنز می شناختیم متفاوت 
بود. زندگی و فولکلور فرهنگ مازنی ها به انضمام بســیاری از 
ویژگی های مشترک اخالقی میان ایرانیان، خصوصیتی بارزی 
بود که این سریال طنز را از ســایر کارها جدا کرد به خصوص 
این که بعد از مدت ها شــاهد بودیم که بحث »نماز« و التزام به 
حضور مسجد در سطح یک سریال با طیف مخاطب وسیع به 

تصویر کشیده شد.
به بیان دیگر نه تنها در بن مایه متنی ســریال با واجبات روزمره 
دین یعنی نماز خواندن مواجه بودیم،  بلکه در پایتخت دو جریان 
فراتر از این رفت و شــغل »نقی« به عنوان کاراکتر اصلی سریال 
این بود که در یک کارخانه به همراه سایر کارکنان کارخانه، برای 
مساجد گنبد و گلدسته می ســاختند. هر کسی از هما )همسر 
نقی( در مورد شــغل شوهرش می پرســید با این جواب مواجه 

می شد: نقی در گنبد گلدسته سازی کار می کنه... . 
یعنی قرار نبود کــه یک ســریال حتی در قامــت طنز بیاید 
و بی تفــاوت از کنار عادات مردم عبور کند بلکــه از همان ابتدا 
مشــخص بود که روال کلی این ســریال به این سمتي می رود 
که به ظرافت هرچه تمام تر، علقه هــای مذهبی مردم از جمله 
حضور در مســجد و اقامه نماز جماعت را به تصویر بکشد و این 
رویکرد را در هر چهار قســمت این مجموعــه طنز می بینیم، 
یعنی اگر به طور مســتقیم صحبتی هم از مسجد نبود اما در 
چندین ســکانس، مخاطب نماز خوانــدن کاراکترهای 
اصلی را می دید؛ مسئله ای که امروز چندان رونق پررنگی 
در سریال ها ندارد یا اگر داشته باشد مخصوص فرد مسن 
خانواده در سناریوی یک فیلم است. آن چه پایتخت را 
یک سر و گردن به نسبت سایر سریال طنز ویژه 
کرد نوع نگاهش به واقعیــت زندگی مردم 
ایران بود، واقعیتی که با دین و دیانت گره 
خورده است و این مسئله نشان می دهد 
که حتی در قالب یــک مجموعه طنز 
می توان بســیاری از شــعائر دینی از 
جمله اهمیــت »نماز« را بــه مردم 

یادآوری کرد.

بدونزیادهروی
رمزموفقیت»پایتخت«همخوانیبا

واقعیتهایزندگیاست

نگاه
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در قرآن در آیات متعددی به خانواده های مختلفی اشاره شده 
است. این خانواده ها عموماً متعلق به پیامبران و اولیای الهی 
هستند هرچند که در برخی آیات به خانواده های دشمنان خدا 
یا خانواده  هایی که یکی از اعضای آن از کافران بوده نیز اشاره 
شده است مانند همســر حضرت لوط و همسر حضرت نوح. 
درعین حال در بیشتر اوقات هنگامی از مجاهدت های پیامبران 
در قرآن ذکری به میان آمده از خانواده های آنان نیز یاد شده 

است؛ یادآوری ای که همراه با نکات تربیتی نیز بوده است.

 الگوهايي
 براي زندگي

خانـواده
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درس هايی از زندگی 
حضرت آدم )ع( و نوح )ع(

 آسیب های
 تبلت و گوشی

تاثیر فناوری های 
نوين بر  سبک زندگی

خواندني هايي درباره 
تغذيه و سالمت

در اين پرونده بخوانید

هم
ش ن

خـ
ب
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سـيره
درسي از زندگي حضرت  نوح)ع(

داســتان حضرت نوح)ع( نشــان می دهد که اولیای خدا در عین حال که برای 
هدایت و نجات همسر و فرزندانش تالش می کند؛ در بزنگاه های انتخاب بین 

دستور و محبت خداوند و هرچه غیر خدا، خدا را بر می گزیند.

دکتر محمد شیخ االسالمی
کارشناس امور دیني

در قرآن در آیات متعددی به خانواده های مختلفی اشــاره 
شده است. این خانواده ها عمومًا متعلق به پیامبران و اولیای 
الهی هســتند هرچند که در برخی آیات بــه خانواده های 
دشمنان خدا یا خانواده  هایی که یکی از اعضای آن از کافران 
بوده نیز اشاره شده است مانند همسر حضرت لوط و همسر 

حضرت نوح. 
در عین حال در بیشــتر اوقات هنگامــی از مجاهدت های 
پیامبران در قرآن ذکری به میــان آمده از خانواده های آنان 
نیز یاد شده است؛ یادآوری ای که همراه با نکات تربیتی نیز 
بوده است.در ادامه به برخی این داســتان ها و گزیده ای از 

نکات مرتبط با آن اشاره می کنم.

بررسی وضعیت خانواده در قرآن و تاریخ اسالم

درس هايی از زندگی حضرت آدم )ع( و نوح )ع(

 حضرت آدم )ع(
در تمــام گروه آیاتی کــه درباره حضــرت آدم 
علیه السالم نازل شده است، مسئله خانواده ایشان 
نیز مورد توجه قرارگرفته اســت. به طور خاص 
در آیات ســوره بقره :35تا 38: داســتان خلقت 
حضرت آدم)ع(، سوره اعراف: 19تا 23: داستان 
خلقت حضرت آدم)ع(، ســوره طه:117 تا 124: 
داستان خلقت حضرت آدم، ســوره ی مائده:27 
تا 31: داستان هابیل و قابیل، سوره حجرات آیه 
13: نقش خانواده حضرت آدم)ع( در نســل بشر 
به داستان حضرت آدم)ع( به طور مستقیم اشاره 

شده است. 
با یــک نگاه گــذرا، می تــوان نــکات تربیتیـ  

خانوادگی  زیر را از این آیات برداشت کرد: 
   خانواده؛ از روز اول: خلقت آدم و همسرش 

که نشان دهنده این واقعیت است که در نگاه قرآن 
جریان خلقت انســان اساســاً خانوادگی بوده و 

خانواده از نیازهای اولیه انسان هاست.
   اشتباه دونفره: آیاتی که در آن درباره اشتباه 
حضــرت آدم)ع( و حوا)ع( در نزدیک شــدن به 
درخت ممنوعه و خوردن میوه ممنوعه است این 
باور  غلط را رد می کند که حــوا، آدم را فریفت تا 
این تصور را ردکند که مایه بدبختی ها و اشتباه ها 
از اول زنان بوده اند. ازجملــه می توان به عبارت 
»فأزلهما الشیطان« در سوره بقره اشاره کرد که 
نشان دهنده این واقعیت اســت که هر دو اشتباه 

کردند.
   تساوی مطلق: آیات ســوره حجرات تأکید 
بر این واقعیت دارد که همه انســان ها در نســب 
ارجمندی واحد دارند و برای مرد و زن در ســیر 
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نكته
بسیاری عادت دارند بدی فرزند و همسر را نشانه ضعف پدر یا مادر بدانند در 
حالی که ممکن است فرزند و زن پیامبر خدا از بدان شوند در عین حال که خود 

آن پیامبر در اوج معنویت و برتری الهی است.

و ســلوک معنوی و اخالقی تساوی مطلق وجود 
دارد و این فرضیه که زنان ذاتاً در معنویات دارای 

نقص هستند مورد تأیید اسالم نیست.
   احترام به مناظره معنوی: جریان هابیل و 
قابیل نشان می دهد که حضرت آدم)ع( و حوا)ع( 
به عنوان پدر و مادر چگونه بــه آزادی عمل این 
دو برادر احترام می گذاشته اند؛ البته که این پدر 
و مــادر از قصدی که قابیل برای کشــتن هابیل 
داشت خبر نداشته اند و اال حتماً از آن جلوگیری 
می کردند اما اصل قربانــی و مناظره این برادر در 
فضای تقوا حقیقتی بود کــه این پدر و مادر از آن 
خبر داشــتند و دست فرزندانشــان را برای این 
مناظره معنوی بازگذاشــتند. ذکر این نکته هم 
خالی از لطف نیســت که باوری که می گوید که 
دعوای این دو برادر برای ازدواج خواهر زیباتر بود 
بیشتر برآمده از افسانه های یهودی است و روایات 

ما این نظریه را تأیید نمی کند.
   فاجعه نقش دنیا در ارتباط دو برادر: آیات 
مربوط به هابیل و قابیل نشان می دهد که چگونه 
دنیا از روز اول توان خــود را برای فاصله انداختن 
بین انسان ها به رخ انسان ها کشید. درواقع جریان 
این برادر با هر انگیزه ای بود، این واقعیت را نمایان 
ســاخت که تقوا و بی تقوایی می تواند بنیان یک 
خانواده را از بین ببرد و تنهــا خانواده روی زمیِن 
آن  روز را داغدار کند. واقعیتی کــه امروز هم در 

زندگی روزمره با آن مواجهیم...

 خانواده حضرت نوح)ع(
دربــاره  آن  در  کــه  گروه آیاتــی  تمــام   در 
حضرت نوح)ع( سخن گفته شده به خانواده این 
پیامبر دلسوز نیز اشاره شده است. در سوره هود، 
سوره صافات، سوره شعراء و سوره تحریم. تا جایی 
که خداوند در ســوره تحریم زن حضرت نوح)ع( 
را نمونه ای از زن بد معرفی می کنــد: خدا برای 
کافران، زن نوح و زن لــوط را مثل زده که تحت 
سرپرستی و زوجیت دو بنده شایسته از بندگان 
ما بودند، ولــی ]در امر دین و دیــن داری [ به آن 
دو ]بنده شایســته ما[ خیانت ورزیدند و آن دو 
]پیامبر[ چیزی از عذاب خدا را از آن دو زن دفع 
نکردند و ]هنگام مرگ [ به آن دو گفته شد: با وارد 

شوندگان وارد آتش شوید. 
به هرحال آن چه واضح اســت این است که پسر 
و همســر حضرت نوح)ع( با ایشان همراه نبودند 
و حتی با اصرار حضرت نوح)ع(، فرزندشان وارد 

کشــتی نشــد و به رغم دعای حضرت نوح)ع(، 
خداوند ایــن فرزند را بــا بدکاران غــرق کرد: 
نوح)ع( به پروردگارش عــرض کرد: »پروردگارا! 
پســرم از خانــدان من اســت؛ و وعده تــو )در 
مورد نجات خاندانم( حق اســت؛ و تــو از همه 
حکم کنندگان برتــری!« )45( فرمود: »ای نوح! 
او از اهل تو نیســت! او عمل غیر صالحی اســت 
]فرد ناشایسته ای است [! پس، آنچه را از آن آگاه 
نیستی، از من مخواه! من به تو اندرز می دهم تا از 
جاهالن نباشی!!« )46( عرض کرد: »پروردگارا! 
من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از 
آن آگاهی ندارم! و اگر مرا نبخشی، و بر من رحم 

نکنی، از زیانکاران خواهم بود!« 
 نکات زیر هم درباره حضرت نوح)ع( قابل 

توجه است:
   احترام پدر و همســر به اختیار انسانی 
فرزند و همسر: برجســتگی اصلی در داستان 
حضرت نوح)ع( آن اســت که این پیامبر دلسوز 
با وجود آن که می دانســت همسر و فرزندش راه 
غلطی را پیش گرفته اند، نخواســت با زور آنان را 
هدایت کند چرا که اوالً خالف دســتورات الهی 
است و ثانیاً نشدنی است. کسی را به زور نمی توان 
به بهشــت برد که اگر چنین کاری درست بود و 
شدنی بود خدا بر انجام این کار اولی بود. مشیت 
خدا بر این است که انســان ها آزادانه مسیر خود 
را انتخاب کنند حتی اگر همســر و فرزند پیامبر 
خدا باشند؛ خداوند در ســوره یونس می فرماید: 
و اگر پروردگار تو می خواســت، تمام کسانی که 
روی زمین هســتند، همگی به )اجبــار( ایمان 
می آوردند؛ آیا تــو می خواهی مــردم را مجبور 
ســازی که ایمان بیاورند؟! )ایمــان اجباری چه 

سودی دارد؟!(
   نســب ها برای هدایت و آخرت آدم ها 
نمی تواننــد کاری کنند: داســتان حضرت 
نوح)ع( مشــخص می کنــد که نســب ها برای 
آخرت کارایی ندارند و خداوند با کســی در این 
مسئله شــوخی ندارد هرچند که درنظر خداوند 
جمع شدن خانواده ها در بهشت از نعمت های ویژه 
خداست. خداوند در سوره طور می فرماید: کسانی 
که ایمان آوردند و فرزندانشــان به پیروی از آنان 
ایمان اختیار کردند، فرزندانشــان را )در بهشت( 
به آنان ملحق می کنیم؛ و از )پاداش( عملشــان 
چیزی نمی کاهیــم؛ و هر کس در گــرو اعمال 
خویش اســت! )21(. اما در این آیــه هم تأکید 

می کند که هرکسی در گرو اعمال خویش است.
   اهل انسان، کسانی هستند که همسو با 
انسان باشند: در آیات مربوط به دعای نوح برای 
فرزندش آمده است که نوح به خداوند عرض کرد 
که فرزندم از اهل من است و خداوند فرمود نه؛ او از 
اهل تو نیست. این گفت وگو نشان می دهد که اهل 
انســان همدالن آدم اند نه لزوماً خانواده او. یعنی 
برای این که انســان در خانواده خودش احساس 

آرامش کند همدلی و هم باوری هم الزم است.
   بــدِی زن و بچه، نقطه ضعف انســان 
نیست: بسیاری عادت دارند بدی فرزند و همسر 
را نشــانه ضعف پدر یا مادر بداننــد در حالی که 
این آیات نشان می دهد ممکن است فرزند و زن 
پیامبر خدا از بدان شــوند در عین حال که خود 
آن پیامبر در اوج معنویت و برتری الهی اســت. 
همیشه فرزند بد نشــانه مال حرام و کم توجهی 
پدر یا مادر نیست، باالخره خود آن فرزند انسان 
مستقلی است و ممکن است با همه مواظبت های 

والدین از راه حق منحرف شود.
   ولیِّ خــدا، اراده خدا را بــر عواطف 
خانوادگــی اش ترجیح می  دهد: داســتان 
حضرت نوح نشان می دهد که اولیای خدا در عین 
حال که برای هدایت و نجات همسر و فرزندانش 
تالش می کند؛ در بزنگاه های انتخاب بین دستور 
و محبت خداونــد و هرچه غیر خدا، خــدا را بر 
می گزیند. این درس بزرگی بــرای زندگی همه 
انسان ها در همه دوره هاست. اصل دینداری هم 
همین اســت. خداوند نمی فرماید و نمی خواهد 
که انسان خانواده اش را دوست نداشته باشد بلکه 
می خواهد اولویت محبت انسان در تصمیم های 
زندگــی اش خداوند باشــد لذا  در ســوره بقره 
می فرماید: بعضی از مــردم، معبودهایی غیر از 
خداوند برای خــود انتخاب می کننــد؛ و آنها را 
همچون خدا دوست می دارند. اّما آنها که ایمان 
دارند، عشقشان به خدا، شدیدتر است  و در سوره  
توبه نیــز صریح تر می فرماید: بگــو: »اگر پدران 
و فرزندان و برادران و همســران و طایفه شما، و 
اموالی که به دست آورده اید، و تجارتی که از کساد 
شدنش می ترســید، و خانه هایی که به آن عالقه 
دارید، در نظرتــان از خداوند و پیامبرش و جهاد 
در راهش محبوب تر اســت، در انتظار باشید که 
خداوند عذابش را بر شــما نازل کند؛ و خداوند 

جمعّیت نافرمانبردار را هدایت نمی کند! «
ادامه دارد...

آیاتی که در آن 
درباره اشتباه 

حضرت آدم)ع( 
و حوا)ع( در 

نزدیک شدن به 
درخت ممنوعه 
و خوردن میوه 
ممنوعه است 
این باور  غلط 

را رد می کند 
که حوا، آدم 
را فریفت تا 

این تصور را 
ردکند که مایه 

بدبختی ها و 
اشتباه ها از اول 
زنان بوده اند. از 

جمله می توان به 
عبارت »فأزلهما 

الشیطان« در 
سوره بقره اشاره 

کرد.
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ديدگـاه

حجت االسالم مهدی خداجویان
کارشناس فرهنگ و مسائل خانواده

اگر در گذشــته محصوالت ارائه شده از سوی کشــورها با هدف 
بازاریابی یا گســترش فضاهای تجاری و سودآوری صادر می شد، 
در دوره جدید عالوه بر موارد فوق محصوالت باعث انتقال فرهنگ 
و تمدن نیز هســتند. یک کاال، به مثابه یک سفیر فرهنگی عمل 
می کند و به منزله یک فرســتاده از پیش تعیین شــده و با هدف و 
برنامه است که وارد دنیای ما شده است. بنابراین اگر فرهنگی قصد 
تهاجم داشته باشد، می تواند با استفاده از ابزارها و محصوالت خود 

به راحتی درون جامعه نفوذ پیدا کند. 

تأثیر فناوری های نوین بر سبک زندگی

پیدا کند، اما کمرنگ شــدن فرهنگ عفاف ناشی از مراقب باشیم
ارائه محصوالتی مثل لباس و روسری و کفش است 
که در مورد آن و نحوه اســتفاده از چنین محصولی، 
در شبکه های ماهواره ای و اینترنت تصاویری وجود 
دارد که با شیوه تبلیغاتی جذاب، باعث ترغیب جامعه 
برای استفاده از چنین محصوالتی می شود. کسانی 
که با چنین پوششــی که تفاوت بسیاری با پوشش 
سفارش شده در قرآن و ســنت دینی و ملی ما دارد، 
در ســطح جامعه حضور پیدا می کننــد، آگاهانه یا 

غیرآگاهانه مبلغ فرهنگ بدحجابی می شوند.

    زندگی ماشینی و تغییر رفتار انسانی
وقتی زندگی به ســمت ماشــینی شــدن حرکت 
کرد، رفتارهای انســانی هم تغییر کرد. ابزاری مثل 
گوشــی های همراه باعــث تســریع در ارتباطات 
اجتماعی شــد و امکانی فراهم آورد که انجام کارها 
و تعامالت انسانی حداقل در فضای مجازی سرعت 
بیشتری به خود بگیرد اما در شرایط فعلی، این وسیله 
از حالت یک ابزار برای برقــراری تماس تلفنی فراتر 
رفته و حتی در خصوصی ترین زوایای زندگی فردی 
وارد شده اســت. در حال حاضر گوشی های همراه 
مثل یک رایانه کوچک عمل می کنند که بسیاری از 
ارتباط های اجتماعی را سامان می دهند. اکثر مردم 
در خیابان و در وســایل حمل و نقل عمومی درحال 
استفاده از گوشی های خود هستند و با ارسال پیامک، 
اینترنت و پایگاه های اجتماعی گوناگون با دو یا چند 
نفر ارتباط برقــرار می کنند. ارســال عکس و فیلم، 

    تأثیرات ناآگاهانه کاالهای وارداتی
اگر چه پیــش از ارائه محصــول، مدت های زیادی 
روی آن و نحوه ارائه، شناخت ذائقه و سلیقه جامعه 
دریافت کننده کاال، کار کارشناسی صورت گرفته اما 
باید توجه داشت که موقع عرضه، خود محصول باعث 
جذب مشتری و جلب خریدار می شــود، نه انتشار 
مقاله و کتاب و ارائه مباحث تئوریک در سطح جامعه. 
به عنوان نمونه می تــوان از فرهنگ عفاف و حجاب 
مثال زد. ممکن است کتاب ها یا مقاالتی در نکوهش 
حجاب در عرصه عمومی یا فضاهای مجازی انتشار 

مطلب و پخش شــایعات و اطالعات و اخبار درست 
و نادرســت از جمله مواردی است که روزانه از طریق 
گوشی های همراه با آن مواجه هستیم. حین استفاده 
از فضاهــای مجازی متوجه ادبیاتی هســتیم که به 
سمت و سوی خالصه نویسی یا ناقص نویسی کلمات 
و واژگان پیش می رود و از حیث تکرار به صورت یک 
عادت شــناخته شــده در فضای مجازی درآمده و 
ادبیات نوشتاری را حداقل در فضای سایبری تحت 
تأثیر قرار داده اســت. اگر در گذشته انسان ها به طور 
معمول سعی می کردند هنگام عکس گرفتن حالتی 
رسمی به خود بگیرند، اما در شرایط کنونی بسیاری از 
عکس های ارسالی از طریق گوشی های همراه حالتی 
غیر رسمی و بعضاً ناشایست دارند. دختران و پسرانی 
که مالحظات محکمی برای رعایت مســائل شرعی 
درباره پوشــش نداشــتند، در کوچه و خیابان حد و 
حریم ها را رعایت می کردند، اما متأســفانه همان ها 
با عضویت در گروه هــای وایبر، واتــس آپ، تلگرام 
و اینســتاگرام بدون دغدغه به انتشــار عکس های 
مکشــوف و مطالب غیراخالقی می پردازند. طبیعتاً 
خیلی از ماها درگیر این شبکه می شویم و حتی اگر 
حضور فعال نداشته باشیم و صرفاً خواننده یا پیگیر 
مطالب باشیم، باید در طول شبانه روز اوقات زیادی 
را به این موضوع اختصاص بدهیــم؛ وقت هایی که 
می تواند صرف رســیدگی به امور خانه و خانواده یا 
انجام فعالیت های مفید برای خود یا دیگران شــود. 
بنایراین یک وسیله و محصول فرهنگی و اقتصادی، 

این چنین زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است.

    هشدار!
این سخن درستی اســت که باید مطابق با شرایط 
زمان زندگی کرد. هر نسلی باید فرزند زمان خویش 
باشد. از فناوری ای استفاده می کنیم که به روز باشیم 
و گستره ارتباطی بیشتری پیدا کنیم و از این طریق 
می توانیم فرهنگ بومی خــود را نیز منتقل کنیم. 
ماشینی شــدن بســیاری از فعالیت های فردی و 
اجتماعی باعث تســریع امور شده است. تسهیل در 
رفت و آمد و وســایل ارتباط جمعی از دیگر مواهب 
بهره برداری از فناوری های جدید است، اما در برخی 
امور شخصی و خانوادگی استفاده از این فناوری ها 
سرعتی به روند زندگی بخشیده که هشدار دهنده و 
خطرآفرین است. این که اهل خانواده به جای وقت 
گذاشــتن برای انتخاب محصول ســالم و تغذیه به 
ســمت فســت فود روی آورده اند، دقیقاً نشــان از 

تحمیل فناوری بر زندگی فردی ما دارد.   

حريم كه بايد حرمت داشته باشد
اگر در گذشته انســان ها به طور معمول ســعی می کردند هنگام عکس گرفتن 
حالتی رســمی به خود بگیرند، اما در شــرایط کنونی بســیاری از عکس های 

ارسالی از طریق گوشی های همراه حالتی غیر رسمی و بعضاً ناشایست دارند. 
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امروزه با رشد علم و فناوری شاهد متحول شدن شکل جدیدی از بازی های کودکان هستیم. 
این روزها به هر خانه ای که وارد می شوید، به جای سر و صدای بازی و سرگرم بودن کودکان 
با خمیرهای بازی که خالقیتشــان را باال می برد و مهارت  دست های شان را بیشتر می کرد، 
تبلت هایی در دســت بچه ها جا خوش کرده و جایگزین نه چندان مناسبی بازی های مفرح 
کودکانه شده است. بعضی پدر و مادرها هم که امکان خرید چنین ابزاری برای کودک شان 
ندارند هم از خود گذشتگی کرده و او را با گوشی هوشمند تلفن همراه شان سرگرم می کنند 

و مهارت کودک شان در انجام بازی های مختلف را به رخ این و آن می کشند.

آسیب های تبلت و گوشی

که در  مهمانی ها به جای گــپ زدن با حاضران، 
به غایب های جمع وایبر می زنند و به جای چند 
متر دویدن، به دنبال نصب انواع اپلیکیشن های 
ســالمت روی گوشــی خــود هســتند. هدیه 
پژوهشــگران فنــاوری اطالعات بــه بچه های 
امروزی نه هوش بیشتر و نه ذهن آماده تر است. 
آن ها روی مبل های راحتی، صاحب بدنی خسته 
و انباشــته از چربی می شــوند و پشــت صفحه 
تبلت ها، چشــم هایی آزرده و ذهنی آشفته را از 

آن خود می کنند.
شاید حاال تصمیم بگیرید قانون جدیدی در خانه 
وضع کنید و تصمیم به گرفتن تبلت فرزندتان از 
او بگیرید؛ اما نیازی به محروم کردن فرزندتان از 
این امکانات نیســت، کافی است خودتان همین 
حاال گوشــی را روی زمین بگذارید و نه با حرف، 
بلکه بــا آوردن ورزش و مطالعه به ســاعت های 
مرده تان، به کودک خود هم سبک زندگی سالم 

را آموزش دهید.  

بچه های امروزی تمایلی به دویدن، کاردســتی 
درســت کردن و نقش پذیری در بازی هایی که 
نسل ما از آن ها لذت می برد، ندارند. آن ها ترجیح 
می دهند روی مبل راحتی لم بدهند، یک کاسه 
پفک کنارشان بگذارند و هر روز چندین مرحله 
از بازی ای که به آخر رســاندنش کار هر کســی 
نیســت را رد کنند. پدر و مادر هم خوشحال از 
این که فرزندشان در خانه در کنارشان ساکت و 
آرام در گوشه ای نشسته و به اصطالح سرش در 
الک خودش است؛ غافل از این که این تکنولوژی 
به اصطالح نوین، موجــب ضعف قدرت بینایی و 
حرکت مفاصل و تغییر شکل اندام به خصوص در 
ناحیه پشــت و گردن فرزندان می شود. عالوه بر 
این که اگر بر روی ایــن بازی نظارت کافی وجود 
نداشته باشند ممکن است باعث ایجاد مشکالت 

زیادی برای فرزندانشان شود.
البته جای تعجب نیست؛ بچه های امروزی نمونه 
کوچک شده والدینشان هستند. نمونه آن هایی 

   به خاطر داشــته باشید هدیه کردن گوشــی و تبلت در 
سنین خردســالی اصاًل نشانه پیشــرفت و به اصطالح به روز 
بودن نیست، حتی اگر همه اطرافیان شــما این کار را انجام 
بدهند. اگر می خواهیــد او را با تکنولوژی آشــنا کنید، به او 
اجازه دهید برخی ســاعات روز با تبلت شــما بازی کند اما 

شخصی کردن این وسیله را از چنین سنی شروع نکنید.
  با وضع کــردن برخی قانون ها، ســاعت های اســتفاده 
فرزندتان از رایانه و تبلت را محدود کنیــد. برای مثال به او 
اجازه ندهید که گوشی یا تبلت را سر سفره و میز شام بیاورد.

   محققان می گویند  بازی با تبلت یــا رایانه پیش از خواب 
می تواند ســبب اختالل در خواب کودکان شــود؛ پس به او 
اجازه بازی کردن با تبلت پیش از خواب را ندهید و نگذارید 

آن را به اتاق خوابش ببرد.
   بهتر اســت از خودتان شــروع کنید. هر قــدر هم که از 
لزوم فعالیت بدنــی و قوی تر کردن ارتباطــات رودررو برای 
فرزندتان صحبــت کنید، فایــده ای ندارد. تــا زمانی که او 
می بیند سرگرم شدن  با گوشــی موبایل برایتان شیرین تر از 
گپ زدن با دیگران است، گوشش بدهکار توصیه تان نخواهد 
شــد. اگر می خواهید فرزندتان زندگی مجازی را جایگزین 
تجربه های حقیقی زندگی نکنــد، خودتان در رعایت چنین 

اصلی پیش قدم شوید.
   فردا دیر است. از همین امروز شــروع کنید. اگر تنها یک 
فرزند دارید، بــه او حق دهید برای پر کــردن تنهایی اش به 
تبلت وابسته شود. در چنین شــرایطی به جای جنگیدن با 
او، خودتان برای تغییر شــرایط وارد عمل شوید. بازی های 
دونفره پرتحرک و هیجان انگیز، هم می تواند ســالمت جسم 
فرزندتان را تضمین کند و مهارت های حرکتی اش را تقویت 
کند و هم لحظات شــاد و خوشــی را برایش رقــم بزند. اگر 
کودکتان از چنین نعمتی بهره مند شود دیگر نیازی به مدام 

بازی کردن با تبلت پیدا نخواهد کرد.  

چند پیشنهاد ساده برای نجات کودکان از 
تبلت و گوشی  

از خودتان شروع کنید

راهكار
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به دلیل باورهای غلطی که در مورد سالمت روان وجود دارد، بسیاری از کودکان 
توجه و مراقبت الزم را دریافت نمی کنند. در واقع خانواده ها باید بدانند که اگر در 
مواقع ضروری از روان شــناس کمک بگیرند نشانه ضعف و ناتوانی آن ها نخواهد 
بود. کودکان در مسیر رشد و زندگی خود موانع بسیاری نظیر اضطراب، استرس، 
غم و غیره را تجربه می کنند و بسیار دشوار اســت که بدانیم چه هنگام کودک 
می تواند روی پای خود بایســتد و چه زمانی نیاز به کمک یک متخصص دارد. در 
بسیاری از موارد والدین تا آنجا که ممکن باشد از مراجعه به پزشک و روان شناس 
خودداری می کنند. اگر دست کودکتان شکسته باشد، مراجعه به پزشک اولین 
کاری اســت که انجام خواهید داد؛ پس چرا زمانی که روح کودکتان آسیب دیده 
اســت، از مراجعه به متخصص دوری می کنید؟! خبر بســیار خوب آن است که 
متخصصان می توانند کمک های بسیاری خوبی به کودک شما برسانند. کودکان 
از سن 4 سالگی می توانند به راحتی از این گونه درمان ها بهره ببرند. اگر در کودک 

خود به موارد زیر برخورد کردید، حتمًا به متخصص مراجعه کنید: 

        کودکتان ناگهان شروع به فاصله گرفتن از دوستان خود کرده است.
روابط دوستی به مرور زمان تغییر می کنند و برخی از کودکان گروهای دوستی بزرگ تری را 
می پسندند. اما اگر کودکتان از دوستان خود دوری می کند، می تواند برای شما زنگ خطری 
باشد. حواستان به این جمالت باشد: همه از من متنفر هستند، من یک بازنده هستم، من هیچ 

دوستی ندارم.
       کودکتان در خانه، مدرسه و اجتماع با مشکل روبه رو است.

اگر کودکی از لحاظ احساسی با مشکل روبه رو باشد، بسیار بد رفتار خواهد شد. به طور مثال 
جواب معلم خود را می دهد، خواهر و برادرش را می زند و به حرف مربی خود گوش نمی دهد.

       کودکتان پسرفت کرده است.
یک اصل وجود دارد: هنگامی که کودکان با یک تغییر عمده در زندگی خود مواجه می شوند 
نظیر تولد نوزاد جدید، تغییر محل زندگی یا طالق والدین، ممکن است دچار پسرفت شوند. اما 
رفتارهایی نظیر شب ادراری، وابستگی شدید، ترس بیش ازحد، و کج خلقی هایی که به تغییر 

مربوط نمی شوند یا ماه ها پس از تغییر همچنان باقی می مانند، نشانه هایی از مشکل هستند. 
       کودکتان رفتارهای خود مخربی از خود نشان می دهد.

این مسئله می تواند بسیار سخت باشد، زیرا گاهی کودکان ممکن است بدون آنکه بخواهند 
به خود آسیب برسانند، سر خود را به چیزی بکوبند. اما رفتارهای خودمخرب تکرارشونده، 
می تواند نگران کننده شوند؛  نظیر کندن ناخن ها از ته به نحوی که درد بگیرد، زدن یا بریدن خود.

       عادت های خواب و اشتهای کودکتان تغییر کرده است.
عالمت های نگران کننده می تواند شامل اختالالت خواب، کابوس، پرخوری یا کم خوری 

بیش ازاندازه و سردرد و دل درد شدید را شامل شود.
       کودکتان به شدت ناراحت و نگران است. 

همه کودکان نگرانی هایی داشته و همگی ممکن است گریه کنند و این بخشی از کودکی است؛ 
اما نگرانی هایی که مانع از به مدرسه رفتن او و یا مراقبت از خودش شود، می تواند غیرعادی باشد.

       کودکتان درباره مرگ زیاد سخن می گوید.
هنگامی که کودک با مفهوم مرگ آشنا می شود، بسیار طبیعی خواهد بود که در مورد آن 
صحبت کند. اما صحبت مکرر از مرگ می تواند زنگ خطر باشد. مراقب جمالتی که در مورد 
خودکشی و یا دیگر کشی هستند باشید. هرگونه صحبت در مورد خودکشی و یا کشتن دیگران 

نیاز فوری به کمک متخصص دارد.
به طور کلی شناخت شما از کودکتان بیشتر است. برخی از کودکان می توانند به راحتی 
احساسات خود را بروز دهند. رفتار آن ها را به دقت تحت نظر بگیرید. اگر رفتاری در او می بینید 

که شما را نگران می کند حتماً از یک متخصص کمک بگیرید.

در چه مواقعی باید کودکمان را پیش روانشناس ببریم؟
علت باال رفتن غلظت خون چیست 

و چگونه درمان می شود؟

دلیل کم شدن گلبول های سفید 
خون چیست؟

میخچه چگونه به وجود می آید و 
چگونه درمان می شود؟

افزایش غلظت خون ناشی از افزایش میزان گلبول های قرمز خون است. علل مختلفی 
می تواند این مشکل را به وجود آورند مثل: کاهش اکسیژن رسانی بافتی، بیماری های 
ریوی، زندگی در ارتفاع باال، اختالالت مربوط به هموگلوبین، کشیدن سیگار، افزایش تولید 
اریتروپویتین. درمان عبارت است از درمان عامل زمینه ای درصورت وجود، خروج خون از 
بدن )به صورت حجامت و اهداء خون( و درمان های دارویی جهت کاهش تولید گلبول های 
قرمز خون. به طور کلی اهداء خون در این مشکل بسیار مفید است. از نظر رژیم غذائی: آلبالو 
و آب لیموی ترش مفید است ولی توجه داشته باشید که در مصرف آن ها زیاده روی نکنید.

با نوشیدن آب، غلظت خون در حد متعادل باقی می ماند و مشکالتی چون لخته شدن خون 
بروز نمی کند. به طور کلی میوه ها و سبزی ها به علت دارا بودن ویتامین C و فیبرهای محلول 
و نامحلول، یک عمل حفاظتی در قبال افزایش غلظت خون و کاهش میزان فیبرینوژن 
)پروتئینی که تبدیل به لخته می شود( و افزایش فشار خون دارند. به همین علت افرادی که 

گیاه خوارند، دارای خون رقیق تر و فشارخون و فیبرونوژن پایین تری هستند.

کم شدن گلبول های سفید خون را در اصطالح علمی )لکوپنی( می گویند. کم شدن 
گلبول های سفید خون گاهی بر اثر ضعف عمومی، کم خونی ها و مصرف بعضی داروها پیش 
می آید ولی این کم شدن اگر با تغییراتی در نوع گلبول های چند هسته ای و یک هسته ای هم 
انجام شود، خود عامل مهمی در تشخیص بیماری است. در بیماری هایی مثل حصبه یا تب 
روده، تب مالت، ماالریا، سرخک، هپاتیت، اوریون، فلج کودکان و بیماری های دیگر تعداد 
گلبول های سفید خون پائین می آید. لکوپنی گاهی به علت یک کم خونی ساده و گاهی هم 
به جهت وجود کم خونی های شدید بعد خونریزی و بعضی بیماری های خونی خوش خیم 
و بدخیم دیده می شود. بعضی داروها مثل آنتی هیستامین ها و بعضی آنتی بیوتیک ها و 
مسکن ها و داروهای ضد بیماری های تیروئید ممکن است تعداد گلبول های سفید خون 
را کم کند. گاهی هم لکوپنی هیچ علتی ندارد و خود به خود برطرف می شود ولی چون 

گلبول های سفید از عوامل سیستم ایمنی بدن ما هستند، باید علت آن روشن شود.

علت بروز میخچه فشار وارده به پاست که در اثر پوشیدن کفش های تنگ ایجاد می شود لذا 
خودداری از پوشیدن کفش های تنگ و معیوب اولین قدم در پیشگیری و درمان میخچه 
است. برای درمان میخچه بهتر است ابتدا انگشت آسیب دیده را به مدت 1۰ الی 15 دقیقه 
در آب گرم نگه دارید و سپس با استفاده از سوهان خاص پینه برداری قسمت نرم شده 
میخچه را بردارید تا میخچه با پوست مجاور آن در یک سطح قرار گیرد و سپس با استفاده 
از محلول هایی که ترکیب اصلی آن اسید سالیسیلیک است دقیقاً روی میخچه بزنید تا آنرا 
برطرف کند. توجه داشته باشید که محلول مورد نظر به هیچ وجه نباید با پوست سالم اطراف 
میخچه تماس پیدا کند لذا باید اطراف میخچه را پوشانده و در استفاده از محلول دقت کنید. 
البته برای این منظور از چسب های خاص ضد میخچه هم می توانید استفاده کنید ولی به 
خاطر داشته باشید که ممکن است برای رفع کامل میخچه نیاز به تکرار این کار باشد و حتی 

در مواردی که با این روش ها برطرف نباشد نیاز به جراحی کوچک باشد.
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از علل نهفتگی دندان عقل، نبود فضای کافی برای رویش دندان، 
وجود بافت ضخیم استخوانی روی دندان عقل، وجود بافت ضخیم 
و حجیم روی دندان و عوامل ژنتیک است. بی شک، تاثیر عوامل 
ژنتیک را نمی توان در نهفتگی دندان عقل نادیده گرفت. به عنوان 
مثال، یک فرد می تواند ژن مرتبط با کوچکی اندازه فک را از یکی از 
والدین و ژن مربوط به بزرگی اندازه دندان ها را از والد دیگر دریافت 
کرده باشد. در واقع، نبود تعادل در اندازه فیزیکی دندان ها و فکین 

می تواند سبب نروییدن دندان عقل شود.

  امان از دندان عقلی که نرویَد
بروز  باعث  می توانند  نیمه نهفته  به خصوص  و  نهفته  دندان های 
التهاب و عفونت و بیماری لثه اطراف خود و حتی اطراف دندان های 
مجاور شوند. پوسیدگی دندان مجاور و عفونت لثه روی دندان نهفته 
و گسترش عفونت به دیواره های اطراف حلق، از عوارض احتمالی 
نهفتگی دندان عقل است. همچنین احتمال نفوذ و توسعه عفونت 
به نواحی حلقی و ایجاد آبسه در نواحی حلق وگلو گاه از عوارض 
زاویه  است.  عقل  دندان  نهفتگی  از  ناشی  خطرناک  احتمالی 
قرارگیری دندان نهفته نسبت به دندان های مجاور در بروز عوارض 
نهفتگی موثر است. دندان های نهفته حتی اگر هیچ گونه عارضه ای 
ایجاد نکرده باشند، همیشه پتانسیل بروز مشکالتی نظیر تشکیل 
کیست یا تومور فکی را دارند. همچنین وجود دندان نهفته در 
شرایط خاص می تواند سبب افزایش احتمال شکستگی فک در اثر 
ضربه شود. دندان های نهفته، انجام درمان ارتودنسی را با مشکل 

مواجه کرده و ساخت دندان مصنوعی را مختل می کنند.

با دندان عقل چه کنیم؟  چطور با رژیم غذایی
دکتر عباس سید شاکری /  متخصص بیماری های لثه  آلزایمر را درمان کنیم؟

  خالصی از شر دندان عقل
دندان های کامال نهفته بنا به تشخیص دندانپزشک و در شرایطی که در معاینه 
بالینی و رادیوگرافی دچار تغییرات پاتولوژیک شده باشند، باید خارج شوند. 
گاهی نیز دندان های عقل به دلیل انجام درمان ارتودنسی و پروتزی و بیماری 
لثه باید خارج شوند حتی اگر عوارضی ایجاد نکرده باشند. البته بهترین سن 
جراحی دندان عقل نهفته 17 تا2۰ سالگی و اصوالً قبل از شروع عوارض است. 
در بسیاری موارد، دندان عقل نهفته تا پایان عمر بدون ایجاد مشکل می تواند 
باقی بماند، اما در مواردی که سن بیمار باالی 35 سال باشد و این دندان 

مشکلی برای وی ایجاد نکرده باشد کنترل دوره ای توصیه می شود.
 نشانه های مشکل ساز شدن دندان عقل نهفته

ـ تورم و التهاب و قرمزی مخاط و لثه در محل یا پیرامون دندان عقل
ـ درد و حساسیت به لمس در محل دندان عقل یا در نواحی انتهای فک و 

اطراف حلق و گلو
ـ افزایش ترشحات ناحیه دندان عقل و پیرامون آن

ـ انقباض عضالت فک و صورت و محدودیت در باز کردن دهان
ـ دردهای نامشخص فک و صورت
ـ احساس بوی نامطلوب در دهان

ـ مشاهده تغییرات نامطلوب در معاینات رادیوگرافی.

خوراکی هایی که برای پیشگیری و درمان بیماری آلزایمر 
مفید  هستند: 

و سـاردیـن   قـزل آال  ماهی هایی   مثل    ماهی: مصـرف  
به علت دارا بودن  اسید چرب امگا  3 خطر ابتال به آلزایمر را 

کاهش  می  دهند.
سیب: عامل اصلی ایجاد آلزایمر، رادیکال های آزاد اکسید 
کننده هستند که با افزایش سن بیشتر تولید می شوند. در 
سیب ماده آنتی اکسیدانی به نام کورستین وجود دارد که 
بیشترین مقدار آن در پوستش نهفته است. سیب قرمز در 
مقایسه با سیب زرد و سبز آنتی اکسیدان بیشتری دارد. اگر 
می خواهید جلوی تولید رادیکال ها را بگیرید یا تولید آن ها 
را به حداقل برسانید، حداقل روزی یک عدد سیب قرمز با 

پوست میل کنید.
زردچوبـه: زردچوبه  در درمان  و پیشگیـری  از بیماری  
آلزایمر موثر است. رنگ زرد زرد چوبه به دلیل وجود ماده ای 
محققان   است.    )CURCUMIN(کورکومین نام  به 
دریافتند زردچوبه    یا رنگ  دانه زرد موجود در ادویـه کاری،  
پروتئینی به نام  بتاآمیلیوئیـد را در مغـز موش ها تجزیه   کرده 
و از رسوب   این   پروتئین جلوگیری  می  کند، زیرا این پروتئین 
معتقدند  محققان   می  شود.  مغز  بافت   تخریب   سبـب 
زردچوبه  بیش  از هر داروی  دیگری   در پیشگیری از تشکیل  
توده  پروتئینی  موثر است. این    تحقیق  نشان می دهد، 
می توان از خـواص  ضدالتهابی   و آنتی اکسیـدانی   ایـن مـاده  
در بیماری هایی  ماننـد سـرطان ، آلـزایمـر و بیماری های  

قلبی  بهره  برد.
گردو: گردو را به نام غذای مغز نیز می شناسند و این فقط به 
خاطر شباهت آن به مغز نیست، به خاطر وجود امگا 3 فراوان 
آن می باشد. برای درست عمل کردن مغز، به امگا 3 نیاز 
داریم. آنتی اکسیدان گردو در بین آجیل ها از همه بیشتر 
است. پس مصرف گردو نیز می تواند از آلزایمر پیشگیری 

کند.
  Eبادام: بادام نیز آنتی اکسیدان است. در پوست بادام ویتامین
وجود دارد. این ویتامین، یکی از انواع آنتی اکسیدان ها می باشد.

روغن زیتون: روغن زیتون از بروز فراموشی و آلزایمر در 
افراد مسن جلوگیری می کند. اسیدهای چرب غیراشباع 
موجود در روغن زیتون می  تواند باعث حفظ ساختار غشای 

سلول  های مغزی شوند.
اسید فولیک: طی تحقیقاتی مشخص شد میزان اسید 
فولیک در خون افراد مبتال به آلزایمر پایین است و در 
تحقیق دیگری مشاهده شد مصرف کم سبزیجات سبز رنگ 
موجب افت اسید فولیک خون و بروز لخته های خونی در 
مویرگ های مغز و آسیب به بافت مغز می شود که فراموشی 

را در پی دارد. همچنین مصرف لوبیای سویا نیز مفید است.  

پرسش های خود درباره تغذیه، سالمت، مسائل تربیتی کودکان و 
 نوجوانان را می توانید به سامانه پیامکی 3000486644 و یا نشانی

 mehromah.helal@gmail.com   ارسال کنید. 
مشـاوره
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کاهش وزن با 
خوراکی های نارنجی

نتایج بررسی های اخیر نشــان می دهد که سبزی ها و 
میوه های نارنجی رنگ برای الغری مفید اســت. این 
مواد غذایــی نارنجی رنگ، غنی از فیبــر و دارای قند 
طبیعی اســت. در ادامه ایــن مطلب به برخــی از این 

میوه ها و سبزی ها اشاره می کنیم.

الغری با هویج
خام یا پخته سرشار از فیبر است و ایجاد سیری می کند. 

نسبت به سبزی های دیگر کالری کمتری دارد.

الغری با پرتقال
سرشار از ویتامین C است که برای کاهش وزن مفید 

است زیرا ویتامین C تولید کارنی تین در بدن را 
افزایش می دهد.

الغری با کدو حلوایی
کم کالری و سرشار از فیبر است و به دلیل کند کردن 

روند هاضمه، فرد دیرتر احساس گرسنگی می کند.

الغری با انبه
این میوه در کاهش وزن سریع موثر است و با ایجاد 

انرژی زیاد، فرد را در طول روز فعال نگه می دارد، از آن 
جا که این میوه تولید کننده حرارت است، مصرف آب را 

افزایش دهید.

سم زدایی با بروکلی
بروکلی یک سم زدای عالی و قوی برای بدن است؛ طبق آخرین پژوهش ها سه نوع ریزمغذی گلوکوزینوالت 
که در ترکیبات خاص بروکلــی وجود دارد، باعث چنین خاصیت شــگفت انگیزی می شــود. این ریزمغذی ها 

در تمام فرآیند ســم زدایی بدن شــامل فعالســازی، خنثی ســازی و حذف آالینده های 
بــه عهــده دارند»ITC«هــا مولکول هــای  ناخواســته، نقــش پشــتیبانی را 

تنظیم کننده ســم زدایی هســتند کــه از گلوکوزینوالت های بروکلی درســت 
می شوند و به کنترل فرآیند ســم زدایی کمک می کنند. وقتی برای جبران 
کمبــود ویتامین D فــرد مجبور بــه مصــرف مقادیر باالی مکمل هاســت، 
مصرف فراوان مکمل های ویتامین A و K می تواند متابولیســم ویتامین

D را متعادل نگــه دارد. بروکلی حــاوی ترکیبی از ویتامین )A به شــکل 
بتاکاروتــن( و ویتامین K اســت که این ترکیــب به طــرز غیرمعمولی قوی 

است. بروکلی حاوی نوعی فالوونوئید اســت که بر اساس آخرین تحقیق ها، 
می تواند تجمع مواد آلرژی زا را در بدن کاهش دهــد. این ترکیبات همچنین 

توجیه کننــده خاصیــت ضدعفونی کنندگی بروکلی اســت و دریچه ای روبــه مطالعات 
بیشتر در باره خواص غذایی بروکلی است.

 هیــچ می دانســتید بروکلی بــا آن ســاقه ها و گل هــای کوچکش کــه ظاهری 
درخت  مانند به آن داده یک گیاه ســاخته دســت بشر اســت؟! محققان گیاه شناسی 

و گیاه پــروری با پیوندزدن هــای پی درپی گل کلم و ســایر انــواع کلم هــا، بروکلی را 
پرورش داده اند. نوع خاصــی از بروکلی که تنها در ایالت کالیبریای ایتالیا رشــد می کند، 
در نهایــت باعث معروف شــدن ایــن کلم بــه »کاالبرس« در سراســر جهان شــد اما 

اســم »بروکلی« از کلمــه التین »براکیــوم« به معنی »چند بازو« گرفته شــده اســت.
کاشــت و برداشــت بروکلی همچنان فراگیرتر از قبل می شــد و در ســال 1925 

دانشمندان از خواص بی نظیر و ضدســرطانی این گیاه تعریف  می کردند. البته 
این خواص در ســایر گیاهان چلیپایی مثل کلم بــرگ، گل کلم، کاهو و 

کلم بروکســل )کلم فندوقی( هم پیدا می شــود. بروکلی حاوی 
ویتامین های B، A C  و مواد معدنی مثل پتاسیم، آهن، 

فوالسین )اسیدفولیک( و فیبر است.

با بروکلی به جنگ
 سرطان بروید!

   بروکلی نبین چه ریزه!
گل هــای کوچک بروکلــی میزان رســیده بودن 
و ســالمتش را به شــما نشــان می دهد؛ اگر همه 
گل های ســر بروکلی سبز تیره باشــد، بسیار بهتر 
اســت که گاهی این رنگ طیف بنفش یا آبیـ  سبز 
را هم شامل می شــود. این گل ها نسبت به گل های 
 C سبز روشن یا زرد و سفید، بتاکاروتن و ویتامین
بیشــتری دارند. بروکلی حاوی فیبرهای قابل حل 
و غیرقابل حلی اســت که هر بدن سالمی به آن ها 
نیاز دارد. همچنین حاوی نوعی فالوونوئید اســت 
که در کنار غلبه بر سرطان، به پیشــگیری از بروز 
بیماری های قلبی و نیز به تاخیــر انداختن دیابت 
نوع دو کمک می کند. موقع خریــد بروکلی هایی 
را که گل های شــان ســاییده یا بی رنگ اســت، 
ساقه های شــان سفت و ریشه شــان سخت شده، 
انتخاب نکنید. بین بروکلی تــازه و منجمد، هیچ 
تفاوت قابل ذکری نیست و منجمدها که بسته بندی 
شده هم هستند، ساقه و ریشه اضافه و سفت ندارند 

و مواد مغذی شــان بیشتر حفظ می شــود. البته 
محصوالت منجمد دوبرابر تازه ها سدیم دارند!

   با سرطان بجنگید! 
بروکلی سرشــار از کلســیم و مواد آلی تغذیه ای 
و  اینــدول  بتاکاروتــن،  شــامل  ضــروری 
ایزوتیوسیانیدهاست. این مواد آلی می توانند مانع 
از تشکیل و تجمع مواد ســرطان زا در سلول های 
هدف شوند. اگر می خواهید با بروکلی ضدسرطان 
شوید و ریســک ابتال به انواع سرطان ها را کاهش 
دهید، باید روزی نصف پیمانه بروکلی میل کنید. 
این مقدار بروکلی فقط 22 کیلوکالری انرژی دارد 
اما خواص بسیار ارزشــمندی به بدن می رساند. 
همچنیــن مصــرف بروکلــی می توانــد میزان 
آنتی اکسیدان های بتاکاروتن و لوتئین را در خون 
افزایش دهد و به این ترتیب احتمال اکسیداسیون 
سلول های سالم و همچنین سرطانی شدن شان 

کاهش می یابد.
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سه راه برای بروکلی خوری!

 خام: بروکلی خام تردی 
دلپذیری به ساالد 
می دهد و می تواند 

همراه با روغن زیتون، 
فلفل تند و مقداری 
سیر طعم بی نظیری 

داشته باشد.

 بخارپز: راحت ترین 
راه خوردن بروکلی 

بخارپز کردن است. 
شما می توانید آن را با 

مقدار کمی نمک، سرکه 
و روغن زیتون میل 

کنید.

 کبابی: بروکلی کبابی 
نه تنها تردتر از 

بخارپزش است که طعم 
قوی تری هم دارد. 

شما می توانید آن را با 
مقداری پنیر پارمزان 

نوش جان کنید.
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   در نقش »سس پاستا« 
می توان از بروکلی سسی درست کرد که حسابی برای 
پاستا مناسب است! با مقداری روغن و پنیر می توان 
بروکلی بخارپز را به یک ســس سبز تبدیل کرد. این 
سس واقعاً خوشمزه اســت و به این ترتیب شما هم 
ســبزی مورد نیازتان را مصرف می کنید. کافیست 
گل های ســر نیم کیلو بروکلی را جــدا کنید و در دو 
قاشق آب بخارپزشــان کرده، با مقدار کمی نمک و 
فلفل طعم دارش کنید. مقداری روغن زیتون را در تابه 
گرم کرده، نصف یک پیاز کوچک یا دو عدد پیازچه را 
همراه با دو بن سیر خرد کنید و در روغن تفت دهید.

وقتی پیازها نرم شد، بروکلی را به تابه اضافه کنید و تا 
زمانی که بوی پیازداغ تان درنیامده، اجازه دهید مواد 
با هم بپزند. یک سوم پیمانه جعفری ساطوری شده را 

به محتویات تابه اضافه کرده، آب یک عدد لیموترش 
تازه را رویش بریزید و دو دقیقه مواد را بهم بزنید. در 
نهایت مواد داخل تابه را به مخلوط کن منتقل کرده، 
همراه یک چهارم پیمانه پنیر فتا و همین مقدار آب، 
مخلوط کنید. وقتی مخلوط یکدســتی ایجاد شد، 
مقداری روغن زیتون به آن اضافه کرده و باز هم بزنید 
تا یکنواخت شود. حاال می توانید پاستای خود را با این 

سس مخصوص میل کنید.

   زیبا تر شوید
بروکلی حتی پوست تان را زیبا می کند و سلول هایی 
را که به خاطر اشعه های مضر آفتاب آسیب دیده اند، 
ترمیم می کند. در واقع در طول فرآیند ســم زدایی 
بدن، گلوکورافانین موجود در بروکلی توسط بدن به 
سولفورافان تبدیل می شود و همین ماده بیشترین 
تاثیر را در ترمیم آســیب های پوستی ناشی از تابش 
خورشــید دارد. ســعی کنید حداقل دو، سه بار در 
هفته و هربار حداقل یک تا یــک و نیم پیمانه از انواع 
سبزی های چلیپایی )بروکلی و سایرکلم ها و کاهو( 
را در برنامه غذایی تان داشته باشــید. برای زندگی 
سالم تر می توانید تعداد دفعات مصرف این سبزی ها 

را به چهار، پنج بار در هفته و هربار دو پیمانه برسانید.

   پاستای بروکلی و فتا 
5۰۰ گرم ماکارونی پنه را مطابق دستورالعمل روی 
بســته اش آبکش کنید. گل های بروکلی را شــش 
دقیقه داخل آب بجوشانید و بعد از آب خارج کنید. 
مقداری روغن زیتون را روی حرارت متوســط گرم 
کرده، دو بن ســیر را خرد کرده و دو دقیقه در روغن 
تفت دهید. حــاال 25۰ گرم سوســیس دودی را به 
روغن اضافه کرده و کمی هم بزنید تا سوسیس ها داغ 
شوند. شعله اجاق را باال بکشید و بروکلی، ماکارونی و 
12۰ گرم پنیر فتای خرد شده را به سوسیس و سیر 

اضافه کنید.

سرخ کنیم یا بخارپز؟!
بهترین شــیوه پخــت بروکلی همــان بخارپــز کردن 

اســت؛ به این ترتیب ذرات فیبری آن قابلیت هضم بهتری 
خواهند داشــت و در پی فعل و انفعاالتی که در معده رخ می دهد، 

کلسترول خون را هم کاهش می دهد. بیش از حد پختن بروکلی نه تنها 
باعث له شــدنش می شــود بلکه از بین رفتن خواص و مزه آن را به دنبال 

دارد. پنج دقیقه بخارپز کردن این ســبزی کافی اســت. می دانید که سرخ 
کردن یکی از بدترین و مضرترین شــیوه های طبخ غذاســت اما اگر مشــکل 
اضافه وزن، چربی خون یا بیماری قلبی ندارید، بد نیست برای تغییر ذائقه 
یا برای عالقه مند کردن کودک تان به بروکلی، آن را در کره ســرخ کنید و 

از طعمش لذت ببرید؛ البته فقط گاهی! ســعی کنید موقع سرخ کردن 
بروکلی و مدت زمان ســرخ کردن هم بیش از سه دقیقه نباشد؛ 

به این ترتیب دو ســوم مواد مغذی )شــامل ویتامین ها، 
مــواد معدنــی، فنول هــا و گلوکوزینوالت هــا( 

موجود در بروکلی حفظ خواهد شد.

تغذيه
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اجتماعی  و  فردی  سیره  دقیق  و  صحیح  فهم 
پیامبراعظم)ص( از میان تواریخ موجود، نیازمند 
نقد و ارزیابی عالمانه حدیث در حوزه تاریخ و سیره 
است که این خصیصه خود بدون تبحر و اشرافی 
عالی بر منابع تاریخی حاصل نمی شود. »عالمه سید 
جعفر مرتضی عاملی« را می توان محقق و اندیشمند 
بزرگی در این عرصه دانست که در تاریخ شیعه به 
حق، بی نظیر است. کتاب »سیرت جاودانه« ترجمه 
و تلخیص 10 جلد ابتدایی کتاب »الصحیح من 
سیرة النبی االعظم )ص(« نوشته ایشان است که 
توسط دکتر محمد سپهری در دو جلد به فارسی 
سبک  عالوه بر  ایشان  است.  شده  برگردانده 
ویژه ای که در سیره نگاری دارند، به نقد و ارزیابی 
نقل های تاریخی و حدیثی مبتنی بر آموزه های 
کالمی شیعی پرداخته است و در این زمینه اصول 
و مبانی راهبردی نوینی به خواننده ارائه می دهد. 
دیدگاه های مبتکرانه و ارزشمندی که ایشان در 
شماری از حوادث و وقایع مهم و سرنوشت ساز تاریخ 

اسالم دارد، بر اشتیاق مخاطب می افزاید.  

داستان  آغاز  سر  همیشگی«  »داستان  رمان 
مشهور آبلوموف گانچاروف است. آبلوموف یکی از 
گانچاروف  شاهکار  و  روسیه  ادبیات  شاهکارهای 
و روایت مردی است که اصطالحاً به او آدم اضافی 
می گویند. خود کلمه آبلوموف نیز به معنای انسان 
اضافی و بی مصرف است. شخصیتی بی اراده و بس 
ضعیف که به خاطر آرزوهای دست نیافتنی و دور از 
دسترس خودش را از جامعه متمایز می کند یا جامعه 
او را از خود کنار می گذارد و به آن ها احساس زائد 
بودن و درک نشدن می دهد. این افراد قادر نبودند 
با پیشرفت جامعه خودشان را متفاوت کنند و بر 
قدرت ها و امکاناتشان بیفزایند و همسو با جامعه 
مناسب  کاری  یافتن  توان  بنابراین  کنند  تغییر 
نداشتند و نمی توانستند رفتار اجتماع را درک کنند. 
آبلوموف ها اغلب منزوی، سردرگم و غمگین هستند 
و نویسنده با نمایش چنین شخصیتی بیم آن دارد که 
این رفتار آبلوموف گونه به شکل یک رفتار همگانی 
در جامعه تسری پیدا کند. بی ارادگی و بی تصمیمی 
فراگیر می تواند به داستانی همیشگی تبدیل شود و 

همه جامعه را فرا بگیرد. 

نویسنده از تحصیلکردگان رشته روان شناسی است. 
آن گونه که در کتاب آمده، وی از روان درمانگران 
برجسته بوده و دارای تجارب فراوان در زمینه مشاوره 
و درمان است. راستی، تعریفی هم برای استرس بیان 
شده است؟ نویسنده می گوید: استرس آن چیزی است 
که هنگامی که باور دارید نمی توانید به طور مؤثری با 
یک موقعیت تهدیدآمیز مواجه شوید، آن را تجربه 
می کنید. به عبارت دیگر استرس وقتی ایجاد می شود 
که ذهن شما بر خواسته اولیه بدنتان پیشی می گیرد. 
شاید نزدیک ترین واژه به استرس در زبان فارسی، واژه 
فشار روانی باشد. این نوع از فشار هرچند مستقیماً بر 
جسم افراد وارد نمی شود، اما به دلیل وجود ارتباط قوی 
میان جسم و روان، آثار بسیار قوی بر جسم می گذارد. 
هر چند نویسنده به برخی آثار مثبت استرس نیز 
اشاره کرده است اما در مجموع عدم آگاهی از شیوه 
برخورد با مسائل زندگی سبب می شود آثار منفی آن 
اثرات ناخوشایند زیادی بر جسم و زندگی ما بگذارد. 
مطالب کتاب را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: 
یکی مطالبی که در بخش دو برای کاهش استرس به 
صورت فردی آمده و دیگری مطالبی که در بخش های 
دیگر برای اصالح ساختاری و سبک زندگی استرس زا 

به آن ها اشاره شده است.   

اعداد و ارقام مهم هستند. کودکان ما هم مهم هستند. اعداد و ارقام وقتی به زندگی کودکان ما مربوط می شوند، مهم تر 
هستند. اگر تازه پدر و مادر شده اید که اول راهید. شما از تولد تا سه سالگی کودکتان، فرصت دارید از این کتاب استفاده 
کنید. خواندن کتاب »140 بازی فکری با بچه ها« به شما این امکان را می دهد تا از ابتدای تولد فرزندتان، بله درست از 
ابتدای نوزادی تا سه سالگی به فکر او باشید و با او بازی فکری انجام دهید.این کتاب که با گذشت یک دهه از اولین چاپش 
در ایران هنوز تجدید چاپ می شود، به شما بازی های فکری مناسب نوزادی تا سه سالگی را پیشنهاد می دهد و این 36 ماه 
را به دوازده دوره برای شما تقسیم می کند. سلیقه  شما هم شرط است! ببینید، بخوانید و بازی مناسب کودکتان را بر اساس 

روش تربیتی خودتان برای او انتخاب کنید.از روش تربیتی خودتان غافل نشوید.  

نویسنده: سید جعفر مرتضی عاملی
ناشر:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گونه: اعتقادی 

نویسنده: ایوان الکساندروویچ 
مترجم: حشمت کامرانی

ناشر: هرمس            گونه: رمان

نویسنده: آلن الکین  ناشر: آوند دانش
 مترجم: اکرم قیطاسی  گونه: روان شناسی

01

سیرت 
جاودانه

03

 داستان 
همیشگی

02

مدیریت 
استرس

04

140 بازی 
فکری با بچه ها 

نویسنده: جکی سیلبرگ
مترجم : آناهیتا آذری

ناشر: قدیانی
گونه: کودک
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امروزه دو رویکرد اصلی در مورد مباحث تربیتی 
وجود دارد. رویکرد اول، محور اصلی مباحث را به 
پاسخ  گویی به مشکالت روزمره تربیتی اختصاص 
می  دهد. رویکرد دوم مباحث تربیتی را به صورت 
اگر  رویکرد  این  در  می  کند؛  مطرح  قاعده  مند 
والدین قواعد تربیت فرزند را یاد بگیرند بسیاری 
از مشکالت تربیتی حل خواهد شد. مجموعه»مِن 
دیگِر ما« رویکرد سومی را در پیش گرفته است، 
اصل  را  تربیت  قواعد  آموزش  که  رویکردی 
می  داند؛ اما با ذکر مثال  ها و داستان واره  های 
متعدد تالش می  کند شیوه اجرای این قواعد را 
در مسایل تربیتی روزمره آموزش دهد.مطالعه 
این اثر چشم  انداز تازه  ای را مقابل خانواده  ها ایجاد 
می  کند. برخی از مباحث این دوره پنج جلدی از 

این قرار است:
جلد۱: مشکالت تربیت در دنیای امروز - مبانی 

تربیت دینی - نقش رفتار والدین در تربیت فرزند
جلد۲: محبت و آثار آن در تربیت فرزند - دالیل 

اثر نکردن محبت – شیوه  های ابراز محبت 
جلد3: آثار آزادی کودکان - آثار محدودیت های 
بی  جاـ  چرا فرزندانمان را آزاد نمی  گذاریم؟ـ  هنر 

آزاد گذاشتن کودک 
جلد 4: رابطه بازی با محبت ورزی ـ چرا بازی 
بچه  ها را جدی نمی  گیریم؟ ـ ویژگی  های بازی 

مفید 
جلد 5: جایگاه نگاه در تربیتـ  پیامدهای جسمی 
تلویزیونی شدن ـ- پیامدهای تربیتی تلویزیونی 
شدن ـ دالیل تلویزیونی شدن خانواده  ها ـ برای 

پیشگیری و درمان تلویزیونی شدن چه کنیم؟  

»ضد حاالت« دومین مجموعه طنز سعید بیابانکی پس از کتاب »هی شعر 
تر انگیزد«است که بیشتر شامل نثر بوده و تعدادی از داستان های کوتاه 
فارسی در آن منتشر شده است. ضد حاالت از سوی انتشارات مروارید به 
چاپ رسیده است. این مجموعه اثری است شیوا و دلنشین شامل چهار 
بخش. موضوعات مختلفی از جمله سفر به هند و تاجیکستان شالوده بخش 
اول را تشکیل می دهند و خاطرات دلنشینی از نگارنده در باب شاعری خود 
محتوای بخش دوم را. شاعر در بخش سوم با نام »حافظ + من« به تک بیت 
هایی از خواجه شیراز، پاسخی شیرین و درخور می دهد که نمونه ای از آن در 
پایان یادداشت آمده است و بخش پایانی آن مجموعه ای از سه شعر طنز این 
شاعر خوش قریحه اصفهانی است که مجموعا اثر ارزنده ای را ارائه داده است: 

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت  
 تا بگویند عجب رقص قشنگی دارد

همه  ما دانشمندان معروفی چون »زکریای رازی، جابربن حیان، محمد 
خوارزمی و ابونصر فارابی« را کم یا زیاد می شناسیم، اما شاید حتی نامی از 
»ُحنین بن اسحاق، زکریای طیفوری و بوزجانی« نشنیده باشیم؛ درحالی 
که این دانشوران و دانشمندان، تأثیر ماندگار و جریان سازی در رشد 
علم جهان داشته اند. از این رو، کتاب »100 دانشمند ایران و اسالم« در 
شناخت این دانشمندان به ما کمک می کند. هر صفحه از این کتاب به 
معرفی یکی از این دانشمندان می پردازد.همچنین وقتی جابربن حیان 
کیمیاگر و طبیعت شناس مشهور ایرانی معرفی شده، نویسنده در کنارش 
به چهار دانشمند مرتبط با او »اخوان الصفا، رازی، کندی و َمجریطی« نیز 

پرداخته است.  

اسارت مفهومی است که تا اسیر نشده باشی نمی توانی آن را درک کنی. برای 
یک مرد هم مفهوم اسارت غیر قابل تصور است چه رسد به اینکه این اتفاق را 
از زبان یک دختر 1۷ ساله بشنوی! دختری که در روزهای ابتدایی یک نبرد 
بزرگ اسیر دشمنی شود که به هیچ قانون و اخالق و اصولی پایبند نیست. 
معصومه آباد، راوی کتاب »من زنده ام« یکی از نیروهای جوان هالل احمر 
بوده که بعد از وقوع انقالب اسالمی به عنوان نماینده فرماندار در هالل احمر 
در یکی از یتیم خانه های شهرش مشغول به کار می شود و در زمان آغاز 
حمالت هوایی رژیم بعث به شهر آبادان مجبور به انتقال کودکان به شیراز 
شده و در راه برگشت و در همان روزهای ابتدایی جنگ به اسارت درمی آید. 
او که به همراه سه زن دیگر بیش از چهل ماه در اسارتگاه رژیم بعث محبوس 
بوده اند، بعد از آزادی و بازگشت به وطن در تشرفش به حج تصمیم می گیرد 
که برای حفظ میراث گرانبهای هشت سال دفاع مقدس دست به قلم شود 
و نتیجه کار او کتابی ۵۵0 صفحه ای است که در هشت فصل خود روایت 

روزهای زندگی اش از کودکی تا زمان آزادیش از اسارت را جای داده است. 

مِن دیگِر ما: مهارت هــای تربیت فرزند در دنیای 
امروز)دوره پنج جلدی(

نویسنده: محسن عباسی ولدی
ناشر: جامعه الزهرا

گونه: خانواده / تربیتی

08

مِن دیگِر ما

05

ضد حاالت

07

100 دانشمند 
ایران و اسالم 

06

من زنده ام

نویسنده: معصومه آباد
ناشر: نشر بروج            گونه: خاطره

نویسنده: حسن ساالری
ناشر: محراب قلم

گونه: تاریخی 

نویسنده: سعید بیابانکی
ناشر: مروارید

گونه: شعر طنز

كـتابخانه
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ایرانگردی

فصل تابســتان اســت و تماشای فیلم 
یکــی از بهتریــن ســرگرمی ها. اگر 
گذرتان به ســوپرمارکت محــل افتاد 
چند فیلمی هســت که بتواند نظرتان 

را جلب کند.
شهر موش ها ۲ فیلمي دوست داشتني 
است. مرضیه برومند ســي سال پس از 
ساخت »شــهر موش ها« بار دیگر سراغ 
قهرمان هاي دوست داشتني و محبوب 
بچه هاي دهه شــصت رفت و سري دوم 
آن را ســاخت. »شــهر موش ها« سال 
پیش اکران شد و با استقبال باال روبه رو 
شــد. در این فیلــم موش های »شــهر 
موش ها 1« بزرگ شــده اند و توانستند 
اسمشــو نبر)گربــه شــهر موش ها( را 
شکســت بدهند و شــهری زیبا را برای 
خود بسازند. نکته جالب ارتباطي است 
که نســل جدید با فیلم برقــرار کرده؛  
صــرف  نوســتالژي  در  ســازندگان 
نیفتاده اند و فصل دوم شهر موش ها را بر 
اساس ذائقه کودکان امروزي ساخته اند.

بیا با من در برگیرنده ســه فیلم کوتاه 
است که از نظر مفهومی ارتباطی با هم 
ندارند و نقطه  اشتراک آن ها این است 
که در هر ســه اثر شهاب حسیني، نگار 
جواهریان، مینا ســاداتی و فخرالدین 

صدیق شــریف به عنوان بازیگر حضور 
دارند. یکی از اپیزودهــا )قرار مالقات( 
را حســینی کارگردانی کرده. اگر اسم 
و نام حسینی وسوســه تان می کند آن 
را بخرید امــا انتظار یک اثــر متعارف 

داستان گو نداشته باشید.
روزگاري عشق و جنایت نخستین 
ســاخته بلند داود بی دل است. او برای 
ســوژه فیلمش از یکي از وقایع پس از 
انقالب و ماجراي دشت مغان را انتخاب 
کرده. تالشش این بوده که در بستري 
عاشــقانه فیلمي درباره تاریخ معاصر 
بســازد. در این میان بــه دخالت هاي 
رژیم صهیونیستي هم نقبي بزند. فیلم 
سرگرم کننده اســت، چند نکته ویژه 
تاریخی هم دارد. با اغمــاض از ضعف 

قصه می توان آن را دید و لذت برد.
ته خط را منوچهر هــادی کارگردانی 
کرده اســت. بارزترین ویژگــي فیلم 
قصه جذاب و ســرگرم کننده آن است. 
داستانش را خیلي زود تعریف مي کند 
و تا آخر با گره افکني هاي متعدد بیینده 
را بــا خود همــراه مي ســازد. ترکیب 
بازیگــران هم برگ برنده فیلم اســت؛ 
مجید صالحي از قالب همیشگي خارج 

شده و نقشي جدي بازي کرده.

دندون طال
کارگردان: داود میرباقری

فخیم  مهــدی  بازیگــران: 
زاده،حامد بهداد، حمیدرضا 
آذرنگ، ســتاره اسکندری 

قیمت: 4 هزار تومان

نام : سیری در ایران
seeiran.ir:نشاني

رونقسوپرماركتها

عالقمنــدان ایــران گــردی می توانند با 
مراجعه به سایت »ســیری در ایران« به 
نشــانی http://seeiran.ir اطالعــات 
خوب ومفیدی از مناطق دیدنی کشورمان 
به دســت بیاورند. دراین پایگاه اینترنتی 
عالوه بر معرفی امــکان مذهبی، تاریخی 
و گردشــگری کشــورمان، بســته های 
پیشنهادی در معرفی آبشــارها، موزه ها 
وغذاهــای محلی هر اســتان به چشــم 
می خورد. در کنار این موارد سوغاتی های 
شــهرهای مختلف کشــورمان، صنایع 
دســتی آن ها و همچین اطالعات هتل ها 
شرح داده شده است. دیگر ویژگی خوب 
این ســایت جست و جوی پیشــرفته آن 
است. یعنی اگر کســی بخواهد اطالعات 

الزم درباره یک شــهر را به دســت بیاورد 
ابتدا نام اســتان و بعد شــهر مورد نظر را 
سرچ می کند و خیلی زود با بسته ای کامل 
شامل اطالعات و راهنمایی های مختلف 
دست می یابد. مثاًل کســی که قصد سفر 
به تهــران دارد در باکس اوِل نــوار باالی 
صفحه، نام این استان )تهران( و در باکس 
دوم نام شــهر مورد نظر )تهــران( را وارد 
می کند. کاربر به ترتیب با این منوها روبه رو 
می شــود: همه جاذبه های گردشــگری، 
جاذبه های طبیعــی، جاذبه های تاریخی، 
جاذبه های مذهبی، جاذبه های تفریحی، 
هتل ها، رســتوران ها، غذاهــای محلی، 
سوغاتی، صنایع دستی، موسیقی، بازی ها، 

پایانه های مسافربری و نقشه شهر.

همهاطالعاتاینسرزمين

داود میرباقری سال 78 نمایش 
دندون طال را روی صحنه برد که 
با استقبال باال مواجه شد.او حاال 
نسخه تصویری تئاترش  را قالب 
شبکه  روانه  مینی سریال  یک 
خانگی کرده. این دومین تجربه 
سریال سازی میرباقری درشبکه 
خانگی بعد از شاهگوش است. 
داســتان جذاب، بازیگران پر 
حساب شده  کارگردانی  تعداد، 
میرباقــری و خوش قولی او در 
پخش سریال عواملی است که 
دندون طــال را واجد موفقیت 

کرده.

پیشنهاد ویژه

نمایش
خانگي
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 حریر شــبنم به خوانندگی رحیم عدنانی و آهنگ ســازی مجید 
درخشانی در دو بخش تولید شــده که بخش اول متشکل از تصانیف 
زمانه، وادی عشــق و ساربان و ســاز و آواز )مخالف سه گاه( و )مثنوی 
مخالف( با شعرهایی از الیق شیرعلی، عطار نیشابوری، سعدی و محمد 
سبزواری در دستگاه سه گاه اجرا شده است. بخش دوم شامل تصانیف 
عاشــق زار، الله واژگون، صیاد دل و ســاز و آواز با شعرهایی از حافظ،  

شهرام اقوامی و فایز دشتستانی در دستگاه ابوعطا ساخته شده.
  آلبوم 94 با صدای بنیامین بهادری با 9 قطعه به نام های اشــکال، 
تظاهر، حواسم به توئه، دوره های عاشقی، بارانا، مه آلبود، آهنگ شماره 

چهار، عاشق مثل ماه، به من اعتماد کن منتشر شده است.
 دورها آوایی است جدیدترین اثر محمد معتمدی است. قطعات این 
آلبوم در دستگاه همایون، دشتی، شور، نوا، چهارگاه، دشتی شوشتری و 
آواز اصفهان با شعرهایی از فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج و حسین 

منزوی تولید شده.
 مثل مجســمه مهدی یراحی هم در اختیار مخاطبان قرار گرفته. 
مهدی یراحی در سومین آلبوم رســمی خود 12 قطعه با نام های مثل 
مجسمه، آشوب، باید می شــناختیم همو، آخرین اســیر، داره گریه 
می کنه، بهونه، ساِل درد، دوست نداشت، اشکو بارون، انفرادی، اشتباه 

و شونه های تو را ارائه کرده است. 
 موالنا عنوان آلبومی است که به همت حوزه هنري کردستان منتشر 
شده و در آن 8 قطعه با موضوع عرفاني و نعت و منقبت حضرت رسول 
اکرم)ص( به تنظیم مهدی ارشدی و خوانندگی مهدی ارشدی و نادر 

علیمرادی به چشم مي خورد.
 میان تاریکی علی زند وکیلی هم باز نشــر شــد. این آلبوم  شامل 
قطعاتی با نام میان تاریکی، اعتراض، تکنــوازی تار، درد گنگ، پرنده 
مردنی است، پرواز فروغ و شکوه اندوه قطعاتی هستند که در این آلبوم 

موسیقایی است.

پاپ،سنتيومقامي

ایــن روزهــا فیلم های کمــدی خوب 
می فروشــد؛ حــال می خواهــد مثل 
نهنگ عنبر ســر و شــکلش معقول به 
نظر برســد یا مانند گینس پایه خود را 
بر شوخی های ســطحی گذاشته باشد. 
گینس فاقد داســتان است و مهم تر این 
که شــوخی هایش مناســب خانواده ها 
نیســت.  بگذریم؛ در این شرایط شاید 
فیلمی مثل خداحافظی طوالنی به مذاق 
خیلی ها خوش نیاید چرا که اصل بنایش 
را بر اتفاقات تلخ زندگی اســتوار کرده. 
این فیلم در جشــنواره سال پیش مورد 
استقبال نسبی مخاطبان و منتقدان واقع 
شد و درنهایت سیمرغ نقش اول مرد را 
برای سعید آقاخانی به همراه داشت. او 
در این فیلم نقشی کاماًل جدی بازی کرده 
است. خداحافظی طوالنی عاشقانه ای در 
فضای کارگری و صنعتی   است و ماجرای 
مردی  را روایــت می کند که از اتهام یک 
قتل جنجالی تبرئه شــده، ولی جامعه 
و اطرافیانــش هنوز به عنــوان مجرم 
نگاهش می کنند. مرد کــه درگیر یک 
رابطه عاطفی است، برای تداوم عشق و 
زندگی باید بر این بحران غلبه کند. فیلم 
در نهایت شــما را راضی از سالن خارج 
می کند اما چند ضعف اساســی هم دارد 
که مهم ترین آن ساختار قدیمی و کشدار 

بودن قصه است. 

خداحافظیطوالنی

کارگردان: فرزاد موتمن
بازیگران: سعید آقاخانی، ساره بیات، 

میترا حجار، سهي بانو ذوالقدر

مروري بر آلبوم هاي جدید بازار  موسیقي

سينما

موسيقي

پيشنهـاد
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طبیعت مازندران
 عکس :مهر

ازدواج 150 زوج در غزه 
عکس: مهر

آموزش قرآن خوانی در قزاق محله گرگان
عکس : تسنیم

خسارات سیل در منطقه سیجان - جاده چالوس
عکس :ایسنا

برداشت سیب گالب
عکس :مهر
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پاکستان  | نقاشی به جای خون و دیوارنوشته
عکس :ایرنا

شهر سوخته
عکس : مهر

اسکله صیادی جفره - بوشهر
عکس:تسنیم

بازی های کودکانه در افغانستان
عکس:مهر

طغیان رودخانه تاالر و جاده چالوس
عکس : مهر

طبیعت گیالن در منطقه ییالقی رودبار 
عکس :ایرنا

قـاب
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مسابقه پيامكي مهروماه
عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ آن 

را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.
پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

بهبرگزیدگانجوایزياهداميشود.

SMS

تقوايجامعهدربخشاقتصادچيست؟01
4-اخالقعمومي  3-اقتصادمقاومتي  2-معنویت  1-سرمایهانساني

یكيازعواملمهمفروپاشيخانوادهدرغرب؟02
4-جنگافروزياست 3-بيتوجهيبهحقوقفردياست 2-دوريازدیناست 1-نگاهغيرمتوازنبهحقوقفرداست

روزحقوقبشراسالميچهروزياست؟03
4-پنجمرداد  3-بيستمرداد  2-هفدهمرداد  1-چهاردهمرداد

محمددیباجفرزندكدامامامبود؟04
4-امامهادي)ع(  3-امامجعفرصادق)ع(  2-امامرضا)ع(  1-امامموسيكاظم)ع(

بههمتسازمانداوطلباندرماهمباركرمضانامسالچندسفرهمهربانيبرپاشد؟05
4-ششهزار  3-پنجهزار  2-سههزار  1-دههزار

بيشترینتعدادموقوفاتكشوردركدامشهرستانواقعاست؟06
4-قم  3مشهد  2-تهران  1-رفسنجان

معصومهآبادنویسندهاینكتابوازجوانانعضوهاللاحمربودهاست؟07
4-سيرتجاودانه  3-دا  2-مندیگرما  1-منزندهام

افزایشغلظتخونناشيازچيست؟08
4-افزایشگلبولهايقرمز  3-كهولتسن  2-افزایشضربانقلب  1-باالرفتنفشارخون

آزادگاندرچهروزیبهميهنبازگشتند؟09
4-28مرداد  3-26مرداد  2-17مرداد  1-25مرداد

نامدومينكشتيكهمحمولهكمكدوستانههاللاحمرایرانرابهمردمیمنرساند؟10
4-صلح  3-ایرانشاهد  2-مونا  1-آرزو

درمسابقهشمارهقبل916پيامكبهدستمارسيدكهپسازانجامقرعهكشیاسامیبرندگانوجوایزآنهابهواحد
هایمربوطهاعالمودرشمارهآیندهنيزدرجمیگردد.

3 مرداد
يام تا 1

زمان ارسال پ


