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بشر هرگاه که به لبه پرتگاه نیستی و نابودی رســیده و امیدی به نجاتش 
نبوده به طرزی غریب به نشــانه ای از غیب دســت آویختــه و ایمانش را 
دوباره بنا کرده است. این ســال ها که در هر گوشه جهان جغد جنگ النه 
کرده و بر ویرانه های تمدن بشــری آوای مرگ را فریــاد می کند در انتظار 
نشانه ای از غیب نشســته ایم تا دســت ســرگردانی مان را بگیرد و از این 
موج های بال خیز به ســالمت گذر دهد . کودک سه ساله سوری که صورت 
بر ســاحل دریای مدیترانه نهاده و بر گوش زمین تلقیــن افهم می خواند 
شاید آن نشانه اساطیری باشد که از دل دریا برآمده تا خواب های سنگین 
بشر را آشفته کند و نهیبی باشــد بر عافیت طلبی غربی ها و نادانی برخی 
اهالی مشرق .کودک ســوری حاال فریادش بلندتر از همه رسانه های عالم 
و پرنفوذتر از فتاوای مفتیان قبله گم کرده ، مظلومیت ملت ســوریه را در 
گوش گران زمین نجوا می کند . این تحفه خشــونتی است که بر آن رنگ 
مقدس زده اند تا جهالت و لجاجت کوردالنه شــان را بــزک کنند .آنان که 
چنگال افراطی گری را تیز می کنند و در جان جوانان مسلمان فرو می برند 
به انحطاط تمدن نوظهور اســالمی کمر بســته اند و قیــام ، جهاد و ظلم 
ســتیزی را چنان بازتعریف کرده اند که برادر ُکشــی از آن حاصل شده و 
تاراج ثروت های مادی و ســرمایه های معنوی را در پی داشته است . خوارج 
که نخستین مبانی خشونت را در تاریخ اســالم با تفسیرهای کالمی خود 
تئوریزه کردند ایمان و عمل صالح را مساوی یکدیگر می دانستند و معتقد 
بودند آن کس که اهل عمل صالح )شــریعت ( نیســت مومن نیســت و از 
دین خارج و خونش مباح اســت . چنین مبنایی دست آویز خونریزی های 
بی شــمار اهل فتنه صفین شــد تا امیرمومنان حجت بر آن ها تمام کرد 
و در نهروان غائله شــان را پایان داد . اکنون به دســت طمــع و فریبکاری 
غرب و جهالت و نادانی برخی مسلمانان ، فرزندان ابن تیمیه غائله ای دیگر 
برپا کرده اند . جوانان مســلمان در جنگ تن و جان می فرسایند و کودکان 

مسلمان دل به دریای بی پناهی می زنند .
مهاجرت اجباری پدیده ای اســت دردآلود اگر با ترس و فرار آمیخته باشــد 

دردناک تر است . منطقه ما اکنون گرفتار این درد بزرگ است .
درد ترک ناگزیر وطن و تــرس از نیافتن قطعه زمینی برای آرامش و جان به 

در بردن از گلوله هایی که از هر جهت ممکن است ببارد . 
گام های این کودک سه ساله آن قدر بزرگ نبود که در قایقی ناامن از دریای 
مدیترانه بگذرد ، دریایی که سال ها قبل مجاهدان مسلمان با گذر از آن وارد 

اروپا شدند.
نه آن شمشــیرها که اســالم را به اروپا برد تمدن اســالمی پایداری در آن 
سرزمین بنا کرد و نه این گلوله ها که غربی ها به بالد اسالمی صادر کرده اند 
تمدن غربی را در بین مسلمانان استوار می سازد. امید که سال ها بعد عدالت ، 
دانش و رحمت دنیای اسالم با گذر از همه موج ها بشر را در زیر کلمه توحید 

به آرامش و صلح پایدار هدایت کند .  
سردبير

گذر از موج های بال

کلمه نخست



    7مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره سوم   |       شهریور 1394

بيانات رهبر معظم انقالب در دیدار 
شركت كنندگان در اجالس مجمع 
 جهانی اهل بيت )ع( و اتحادیه رادیو 

و تلویزیون های اسالمی

مبارزه با نقشه های 
استکبار مصداق بارز 

جهاد فی سبیل اهلل است

راهبرد
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راهبرد
ابزار های ایجاد اختالف

ايجاد گروههای جرار، هتاک و جبار تکفيری که امريکاييها به دســت داشتن 
در ايجاد آنها اذعان کرده اند، مهمترين ابزار برای ايجاد اختالف های به ظاهر 

مذهبی ميان ملتها است.

دلیل به ســراغ ســوریه رفتند. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: بعد از آغاز 
ماجرای ســوریه، عده ای مسلمان بی بصیرت 
در نقشه طراحی شده قرار گرفتند و با پرکردن 
جدول دشــمن، کشــور ســوریه را به چنین 
وضعیتی رساندند. ایشان تأکید کردند: آنچه 
که امروز در عراق، سوریه، یمن و مناطق دیگر 
در حال روی دادن است و تالش می شود از آن 
به عنوان »جنگ مذهبی« یاد شــود، به هیچ 
وجه جنگ مذهبی نیست بلکه جنگ سیاسی 
اســت. رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان 
کردند: امروز مهمترین وظیفه، تالش برای از 

بین بردن این اختالفها است. 

    دست دوســتی ایران به سوی همه 
دولتهای اسالمی

حضرت آیــت اهلل خامنه ای گفتنــد: ما صریحاً 
و علناً گفته ایــم که جمهوری اســالمی ایران 
دســت دوســتی را به ســوی همــه دولتهای 
اســالمی منطقه دراز مــی کند و بــا دولتهای 
مسلمان هیچ مشــکلی ندارد.  ایشان افزودند: 
جمهوری اســالمی ایران با اغلب همســایگان 
خود روابط دوســتانه دارد البته برخی کشورها 
هم با ما اختالف دارند و لجاجت و خباثت انجام 
می دهنــد ولی ایران بنــا را بر روابــط خوب با 
همسایگان و دولتهای اســالمی و بویژه ملتهای 

منطقه گذارده است. 
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مبنای 
رفتار جمهوری اســالمی ایران، اصولی اســت 
که امام بزرگوار )ره( بواســطه پایبندی به آنها 
توانست انقالب اسالمی را پیروز کند و به مرحله 
ثبات برساند. حضرت آیت اهلل خامنه ای »اشداء 
علی الکفار رحمــاء بینهم« را یکــی از اصول و 
مبانی مستحکم نظام اســالمی خواند و تأکید 
کردند: ما براساس درس امام بزرگوار )ره( و خط 
مسلم جمهوری اســالمی، با استکبار سرآشتی 
نداریم اما با برادران مســلمان بنای دوســتی و 

رفاقت داریم. 
ایشــان خاطرنشــان کردند: مــا در حمایت از 
مظلوم توجهــی به مذهب نمــی کنیم و همان 
حمایتی را که از برادران شــیعه خود در لبنان 
کردیم، از برادران اهل ســنت خــود در غزه نیز 
انجام داده ایم و مســئله فلسطین را مسئله اول 

جهان اسالم می دانیم. 

     تبيين نقشه دشمن 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، نظام ســلطه و در 
رأس آن ایاالت متحــده امریکا را مصداق عینی 
و مظهــر کامل »مفهــوم دشــمن« خواندند و 
تأکید کردند: آمریــکا هیچ بهره ای از اخالقیات 
انســانی ندارد و بدون هیچ ابائی و در پوشــش 
الفاظ زیبا و لبخند، دســت به خباثت و جنایت 
می زند. رهبر انقالب اســالمی سپس، به تبیین 
نقشه دشــمن در شــرایط کنونی پرداختند و 
افزودند: این نقشــه بر دو پایه »ایجاد اختالف« 
و »نفوذ« استوار اســت. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای درخصوص طراحی دشــمن برای اختالف 
انگیزی خاطرنشان کردند: ایجاد اختالف میان 
دولتها و خطرناک تر از آن میان ملتها در دستور 

کار استکبار قرار دارد. 

   انگليسی ها متخصص اختالف افكنی
ایشــان با اشــاره به اینکه در مقطــع فعلی 
برای ایجــاد اختالف میان ملتهــا از عناوینی 
همچون شیعه و ســنی اســتفاده می شود، 
انگلیســی ها را متخصص اختــالف افکنی و 
امریکاییها را شــاگرد آنها خواندند و افزودند: 
ایجاد گروههای جرار، هتاک و جبار تکفیری 
که امریکاییها به دست داشــتن در ایجاد آنها 
اذعان کــرده اند، مهمترین ابــزار برای ایجاد 
اختالف های بــه ظاهر مذهبی میــان ملتها 
است که متأســفانه برخی مســلمانان ساده 
لوح نیز به دلیل نداشــتن بصیرت، فریب این 
توطئه و نقشــه را خورده و در داخل طراحی 
دشــمن قرار گرفته اند. رهبر انقالب اسالمی 
نمونه واضح این موضوع را مسئله سوریه بیان 
کردند و گفتند: هنگامی که در تونس و مصر، 
حکومتهای طاغوتی با شــعارهای اســالمی 
ســرنگون شــدند، امریکاییها و صهیونیستها 
تصمیــم گرفتند از این فرمول بــرای نابودی 
کشورهای مقاومت استفاده کنند و به همین 

رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه برگزاری 
ششمین مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت 
علیهم الســالم، الزمه پیروی از اهل بیت پیامبر 
صلوات اهلل علیهــم اجمعیــن را ترویج معارف 
اسالمی، اقامه احکام الهی، مجاهدت در راه خدا 
با همه وجود، و مبارزه با ظلم و ظالم برشمردند 
و تأکید کردنــد: مجاهــدت در راه خدا فقط به 
معنای جنگ نظامی نیســت بلکه شامل مبارزه 

فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیز می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
امروز مصــداق عینــی مجاهــدت در راه خدا 
شناخت نقشه های استکبار در منطقه اسالمی 
و بویژه منطقه راهبردی و حســاس غرب آسیا 
و برنامه ریزی برای مبارزه با آنها اســت که این 
مبارزه باید شامل مقابله دفاعی و مقابله هجومی 
باشد. رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به توطئه 
های استکبار در منطقه در یکصد سال گذشته 
گفتند: اگر چه توطئه های اســتکبار در منطقه 
اســالمی، ســابقه ای طوالنی دارد اما فشارها 
و توطئه هــا از زمان پیروزی انقالب اســالمی 
در ایران، تشــدید شــد تا این تجربــه در دیگر 
کشورها تکرار نشود. ایشان خاطرنشان کردند: 
نظام جمهوری اســالمی از 35 ســال گذشته 
همواره هــدف تهدیدها، تحریم ها، فشــارهای 
امنیتــی و توطئه های گوناگون سیاســی بوده 
و ملت ایران به این فشــارها عادت کرده است. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: البته توطئه های 
دشمنان در منطقه غرب آســیا، بعد از نهضت 
بیداری اســالمی که چند ســال قبل از شمال 
آفریقا آغاز شــد، به دلیل سراســیمگی دشمن 
شدت بیشــتری گرفت. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای گفتند: تصور آنها این اســت که توانسته اند، 
نهضت بیداری اسالمی را سرکوب کنند اما این 
نهضت سرکوب شــدنی نیست و همچنان ادامه 
دارد و دیر یا زود واقعیت خود را نشــان خواهد 

داد. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روزدوشــنبه )بيست و ششــم مرداد ماه( در 
دیدار علما، صاحبنظران و ميهمانان اجالس مجمع جهانی اهل بيت عليهم الســالم و اجالس اتحادیه رادیو 
تلویزیونهای اسالمی، مبارزه با نقشه های اســتكبار در منطقه را مصداق بارز جهاد فی سبيل اهلل خواندند و با 
اشاره به مقابله قاطع با »تالش امریكا برای سوءاستفاده از نتایج مذاكرات هسته ای و نفوذ اقتصادی سياسی و 
فرهنگی در ایران«، افزودند: نقشه نظام سلطه در منطقه بر دو پایه ایجاد اختالف و نفوذ استوار است كه باید با 

نقشه های صحيح هجومی و دفاعی به مبارزه هوشيارانه و بی وقفه با آن پرداخت. 
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حمایت از مظلوم 
 ما در حمايــت از مظلوم توجهی به مذهــب نمی کنيم و همان حمايتــی را که از 
برادران شيعه خود در لبنان کرديم، از برادران اهل سنت خود در غزه نيز انجام داده 

ايم و مسئله فلسطين را مسئله اول جهان اسالم می دانيم. 

متحده، افزودند: ایران، از مقاومت در منطقه از 
جمله مقاومت فلسطین کاماًل دفاع می کند و 
از هرکسی که با اسرائیل مبارزه می کند و رژیم 
صهیونیستی را می کوبد حمایت خواهد کرد. 
ایشان مقابله با سیاستهای تفرقه انگیز امریکا 
و مراکز اختالف افکن را از دیگر سیاســتهای 
اصلــی ایران برشــمردند و تأکیــد کردند: ما 
تشــیعی را که پایگاه و مرکز تبلیغاتش لندن 
است و نقش جاده صاف کن استکبار را ایفا می 

کند اصوالً تشیع نمی دانیم. 

    حمایت از مردم بحرین و یمن
رهبر انقــالب دفاع جمهوری اســالمی ایران از 
همه مظلومان از جمله مــردم بحرین و یمن را 
خاطرنشان کردند و افزودند: برخالف ادعاهای 
بی پایه، ما در این کشــورها دخالتی نمی کنیم 
اما به حمایت از مردم مظلــوم ادامه می دهیم. 
ایشان با انتقاد شدید از کشــتار مظلومان یمن 
و ویران کردن این کشور گفتند: پیگیری برخی 
اهداف سیاســی آن هــم با روشــهای حماقت 
آمیز، باعــث ادامه جنایات در حــق مردم یمن 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع 
بندی این بخــش از سخنانشــان افزودند: در 
مناطق دیگر جهان اســالم از جمله پاکستان و 

افغانســتان نیز حوادث دردآوری روی می دهد 
که مســلمانان باید با بصیرت و هوشــیاری این 

مشکالت را عالج کنند. 

    لــزوم تقویــت اتحادیــه رادیو 
تلویزیونهای اسالمی

رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان، 
اتحادیه رادیو تلویزیونهای اســالمی را مرکزی 
بســیار مهم برای مقابله با امپراطوری خطرناک 
و مافیــای پیچیده رســانه هــای امریکایی -  
صهیونیســتی خواندند و افزودنــد: این حرکت 
باید کاماًل تقویت شود و گســترش یابد. ایشان 
فاصله فراوان رســانه هــای اکثر کشــورهای 
اسالمی از خواســتهای مردم مسلمان و تبعیت 
این رسانه ها از سیاستهای خطرناک استکبار را 
یادآور شــدند و افزودند: »امپراطوری رسانه ای 
ظالمان«، در عین ادعای بی طرفی، با تحریف و 
دروغ و انواع روشهای پیچیده، در خدمت اهداف 
زورگویان جهانی اســت. رهبر انقالب در پایان 
سخنانشــان افزودند: با وجود رجزخوانی های 
اســتکبار و دنباله های آن، بدون تردید عزت و 
قدرت اسالم، به برکت حضور مردان و جوانان و 
زنان مجاهد، روشن و تضمین شده است و آینده 

منطقه به ملتهای مسلمان تعلق دارد. 

     تشــدید اختالف در دنيای اسالم 
ممنوع است

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در جمــع بندی 
موضوع »ایجــاد اختالف« به عنــوان پایه اول 
نقشه دشــمن در منطقه اســالمی غرب آسیا، 
خاطرنشان کردند: تشــدید اختالف در دنیای 
اسالم ممنوع است و ما با هر رفتار و حرکتی که 
موجب ایجاد اختالف شود حتی از جانب برخی 
گروههای شــیعه مخالفیم و اهانت به مقدسات 

اهل سنت را محکوم می کنیم. 

    تالش واشنگتن برای سوءاستفاده از 
نتایج مذاكرات هسته ای 

رهبر انقالب اســالمی، »نفوذ« در کشورهای 
منطقه را دومین نقشه شوم امریکا برشمردند 
و تأکید کردند: ایاالت متحــده درصدد نفوذ 
دهها ســاله در منطقه و بازســازی آبروی از 
دســت رفته خویش اســت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشــاره به تالش واشــنگتن برای 
سوءاســتفاده از نتایــج مذاکرات هســته ای 
افزودند: امریکایی ها مــی خواهند از توافقی 
که هنوز نه در ایران و نــه در امریکا تکلیفش 
و رد یا قبول شــدنش معلوم نیســت، وسیله 
ای برای نفوذ در ایران بســازند امــا ما این راه 
را قاطعانه بسته ایم و با همه توان باالی خود، 
اجازه نفوذ اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و یا 
حضور سیاسی در ایران را به امریکایی ها نمی 
دهیم. ایشان سیاستهای منطقه ای جمهوری 
اسالمی را نقطه مقابل سیاستهای منطقه ای 
امریکا خواندند و افزودند: آنها به دنبال تجزیه 
کشورهای منطقه و ایجاد کشورهای کوچک و 
تابع هســتند اما به حول و قوه الهی این اتفاق 

رخ نخواهد داد. 
رهبر انقالب هشــدارهای قبلی خود را درباره 
تالش امریــکا بــرای تجزیه عراق یــادآوری 
کردند و افزودند: برخی، از آن سخنان تعجب 
می کردند اما امروز امریکایــی ها به صراحت 
از تجزیه عراق دم می زننــد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزودند: تجزیه عــراق و اگر بتوانند 
سوریه، هدف مشــخص امریکایی هاست اما 
تمامیت ارضی کشــورهای منطقــه و عراق و 
سوریه برای ما بســیار مهم است. رهبر انقالب 
در ادامه تبیین تقابل سیاســتهای منطقه ای 
جمهوری اسالمی با سیاســتهای رژیم ایاالت 
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حضرت امام علي بن موســي الرضا)ع( 11 ذی القعده 
در مدينه  منوره به دنيا آمد. كنيه ايشان ابوالحسن و 
رضا، صابر، رضي و وفّي از القاب آن حضرت هستند. 
مــادرش ام البنين كه تكتــم، نجمه و طاهــره اش نيز 
مي خوانند. هارون الرشــيد، محمد اميــن و عبداللَّ 
مأمون در زمــان امــام رضــا )ع( خالفت كردنــد. آن 
حضرت در اواخر عمر، به درخواســت مأمون عباسي، 
به مرو رفتــه و به اصــرار خليفــه، واليتعهــدي او را 
مي پذيــرد. مأمون قصد داشــت با تحميــل پذيرش 
واليتعهدي، هم امام را تحت نظر داشــته باشد و هم 
خود را دوستدار اهل بيت عنوان كرده و از محبوبيت 
برخــوردار گردد، امــا ســرانجام امام را به شــهادت 
رساند. چهارم شهريور همچنين به عنوان روز كارمند 

نامگذاری شده است.

31 شــهريور مصــادف بــا روز هشــتم ذی الحجــه 
پــدر  عبــدالل  حضــرت  ازدواج  ســالروز 
پيامبراكرم)ص( با آمنه اســت. ثمــره اين ازدواج 
مبارک تنهــا يــک فرزنــد و آن هم وجــود مقّدس 
حضرت خاتــم االنبيــاء حضــرت محمــد)ص( بود.
همچنين 31 شــهريور ســال 1359 جنــگ صدام 

عليه ايران شروع شد.

نام او محمد و نام پدرش زكريــا و كنيه اش ابوبكر 
اســت. مورخــان شــرقی در كتاب هايشــان او را 
محمد بن زكريــای رازی خوانده اند، امــا اروپاييان 
و مورخان غربی از او به نام هــای رازس Rhazes و 
رازی Al-Razi در كتاب های خــود ياد كرده اند. به 
گفته ابوريحان بيرونی وی در شــعبان ســال ۲51 
هجری )۸۶5 ميالدی( در ری متولد شــده و دوران 
كودكی و نوجوانی  و جوانی اش دراين شهر گذشت. 
رازی آثار ماندگاری در زمينة پزشــكی و شــيمی و 
فلسفه نوشته است و به  عنوان كاشف الكل و جوهر 
گوگرد )اسيد ســولفوريک( مشهور است. به گفته 
جرج ســارتن، پدر تاريــخ علــم، رازی »بزرگ ترين 
پزشک ايران و جهان اســالم در زمان قرون وسطی 
بود.« پنجم شــهريور بــه احترام زكريــای رازی به 

عنوان روز داروسازي نامگذاری شده است.

در اين روز دفتر نخســت وزيري به دست منافقان 
منفجر شد و شــهادت مظلومانه شــهيدان رجايي و 

باهنر در سال 13۶0 را به همراه داشت. 
اين روز آغاز هفتــه دولت نامگذاری شــد تا عالوه 
بر گراميداشــت  يــادو خاطــره شــهيدان رجايی  و 
باهنر، فرصتی برای يادآوری تــالش های خالصانه 

مجاهدان اين كشور باشد.

بزرگداشت ميالد امام رضا)ع( 
 

 انفجار دفتر نخست وزيريمحمدبن زكرياي رازي 

كشتار حجاج ايرانی شهادت امام محمد باقر)ع(  ازدواج حضرت 
 
عبدالل با آمنه 

۲9 شــهريور مصادف با ۶ذی الحجه سالروز كشتار 
حجــاج ايرانی در مراســم برائــت از مشــركان در 
ســال 13۶۶ اســت. پس از آن كه حجاج ايرانی در 
طی تظاهرات برائت از مشــركين، »شــعار مرگ بر 
آمريكا« و »مرگ بر اسرائيل« سر دادند، نيروهای 
امنيتی عربســتان بر آنان آتش گشــودند. در اين 
تظاهــرات ۴0۲ نفــر كشــته )۲۷5 ايرانــی، ۸5 
عربستانی از جمله نيروی پليس و ۴5 تن از حاجيان 
ديگر كشــورها( و ۶۴9 نفر زخمــی )303 ايرانی، 

1۴5 عربستانی و ۲01 از ديگر ملل( شدند.

30 شــهريور مصادف بــا روز هفتم مــاه ذی الحجه 
شــهادت امام محمد باقر)ع( در ســال 11۴ هجری 
قمری اســت. لقب آن حضــرت باقر يــا باقرالعلوم 
اســت؛ به اين معنا كــه دريای دانش را شــكافت و 
اسرار علوم را آشكار ســاخت .القاب ديگری مانند 
شــاكر و صابر و هــادی نيز بــرای آن حضــرت ذكر 
كرده اند كه هريک مبيّن صفتــی از صفات آن امام 

بزرگوار است .
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حادثه تظاهــرات 1۷ شــهريور كه به جمعه ســياه 
معروف شــد، به واقعه كشــتار تظاهركنندگان در 
محالت فقيرنشين جنوب تهران و همچنين ميدان 
ژاله، توســط نيروهای نظامی ارتش شاهنشــاهی 
گفته می شود كه در هفدهم شــهريور 135۷ و در 
جريان ناآرامی هايی كه به پيروزی انقالب ايران در 

اين سال انجاميد، رخ داد.

روز ۲5 مــاه ذي القعــده روز دحواالرض اســت كه 
يكي از چهار روزي كه در تمام سال به فضيلت روزه 
مشهور است. دحواالرض به معنای روزی است كه 
طبــق روايات اولين قطعــه از خاک زميــن كه همان 

خاک مكه است از زير آب بيرون آمده است.

آيــت الل طالقانی اوليــن امــام جمعه تهــران بود 
و در جريــان نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت 
ايران مبــارزات ارزنــده ای داشــت. او تالش های 
فراوانی برای احقــاق حقوق ملت ايــران از چنگال 

استعمارگران انجام داد.

۲3 شــهريور مصادف با روز آخر ذی القعده شهادت 
امــام محمد تقــی)ع( اســت كه پــس از شــهادت 
پدرش امــام رضا)ع( درســال ۲03 قمــری، مقام 
منيع امامت را در هشــت  ســالگی بر عهده گرفت و 
آن را به راســتی و درســتی هديت كرد و به مقصد 
عالی رســانيد. معتصم، خليفه عباسی و جعفر، پسر 
مأمــون، ســمی را در انگــور تزريق كردنــد و برای 
ام فضل )دختر مامون و همســر امام( فرستادند. 
ام فضل نيز آن را در ميان كاســه ای گذاشت و جلو 
امام جواد)ع( نهاد و از آن انگور بسيار توصيف كرد. 
سرانجام آن حضرت از انگور خورد و طولی نكشيد 
كه آثار سم را در خود احســاس كرد. امام جواد )ع( 
در كنار جدش امام كاظم )ع( در مقابر قريش شــهر 
ـ به خاک  ـ كه امروز به آن كاظمين می گويندـ  بغدادـ 

سپرده شدند.

 قيام خونين مردم تهران در 
 وفات آيت الل روز دحو االرضميدان شهدا

 
سيدمحمود طالقاني 

شهادت امام جواد)ع(  روز والدت حضرت
 
 ابراهيم خليل)ع(

 تولد شهريار و روز
 شعر و ادب فارسي 

اول مــاه ذی الحجــه روز والدت حضــرت ابراهيــم 
خليل)ع( پيامبر بزرگ و بت شــكن و بناكننده خانه 
كعبه است. نمرود، پادشــاه زمان حضرت ابراهيم، 
بر اســاس پيشــگويی كاهنان و ســتاره شناســان 
كه از به دنيا آمــدن كودكی كه تاج و تخــت او را در 
هم می كوبد خبــر داده بودنــد، دســتور داده بود 
از زنان باردار مراقبت بســيار به عمــل آيد. از اين 
رو مادر حضــرت ابراهيــم، اميله، به هنــگام درد 
زايمان رو به صحرا نهاد و فرزنــد خود، ابراهيم، را 
در غاری در باالی كوهی به دنيا آورد و تا ســال ها او 
را در همــان مكان مخفی نگه داشــت. همچنين۲۴ 
شــهريور مصادف با اول ماه ذی الحجــه روز ازدواج 
اميرمؤمنان علی)ع( و حضرت صديقه كبری فاطمه 

زهرا)س( )در سال دوم هجری( است. 

ســيد محمدحســين بهجــت تبريــزی متخلــص 
بــه شــهريار )پيــش از آن بهجــت( بــه زبان هــای 
تركی آذربايجانی و فارســی شــعر ســروده است. 
وی در تبريــز به دنيــا آمــد و بنــا بــه وصيتش در 
مقبره الشــعرای همين شهر به خاک ســپرده شد. 
۲۷ شهريور را »روز شعر و ادب فارسی« نام گذاری 
كرده انــد. وجه تســميه اين نــام گذاری ســالروز 
درگذشت شــهريار شاعر شهير كشــورمان است. 
مهم ترين اثر اســتاد شــهريار منظومه حيدربابايه 
سالم )ســالم به حيدربابا( اســت كه از شاه كارهای 
ادبيات تركی آذربايجانی به شــمار می رود. از جمله 
غزل هــای معــروف او می تــوان به »علــی ای همای 

رحمت« و »آمدی جانم به قربانت« اشاره كرد. 



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره سوم   |       شهریور 1394 12    

آداب

ادعـایرؤيـتامـامزمـان)عج(

وظیفهاهلايماندراينبارهچیست؟

انديشه مهدويت در تفکر شــيعی از جايگاهی بس عظيم و مرتبه ای واال برخوردار است. اعتقاد به امام زمان و ظهور 
ايشان در آخرالزمان از جمله اعتقادات مســلم دنيای تشيع اســت که اگر در يک نگاه کلی به معنای ظهور منجی 
آخرالزمان باشد، يک انديشه جهانی و بلکه يک عنصر فطری است. امتياز مسأله مهدويت شيعی، شفافيت و وضوح 
مثال زدنی آن در کنار تأکيد بر پرهيز از هرگونه گمانه زنی و راه يافتن اوهام و خياالت به اين ساحت شريف است که باعث 
می شود انديشه مهدويت شــيعی ضمن قرارگرفتن در جايگاهی رفيع، توانايی تبديل به يک دکترين و يک گفتمان 
نظری و عملی نيز داشته باشد.  در طول تاريخ، انديشه های استعماری سعی داشته اند به سبب آن که موضوع مهدويت 
با عالقه های قلبی جامعه شيعه پيوند خورده و شخصيت حضرت بقيه اهلل به عنوان يک آرمان بلند و يک معشوق غايب 
در تمامی عرصه های سياسی، فرهنگی، فلسفی و هنری تأثيرگذار بوده است، اگر بتوانند، از اين نگاه بلند برای مقاصد 
شوم بهره برداری کنند و اگر نشد تقدس و عظمت اين مسأله را زير سوال ببرند. ساخت شخصيت هايی که ادعای امام 
زمان بودن داشتند و جريان سازی بر اساس آن شــخصيت ها مانند آنچه در فرقه منحرف بهاييت ديده می شود يک 
روی اين سکه و سوق دادن جريان عاشقانه شيعه به وجود نورانی حضرت بقيه اهلل)عج( به سمت خرافه و ارائه تصويری 
غيرعقالنی و غيردينی از اين انديشه تابناک برای خدشه دار شدن اين موضوع در داخل و خارج جامعه اسالمی مانند 

ساخت بازی ها و فيلم های موهن روی ديگر اين سکه است.

کارشناس امور دينی
دکتر محمد شيخ االسالمی
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  چرا اين ادعاها شکل گرفت؟
شــکل گيری اين ادعاها مبنايی کامــًا ديندارانه 
دارد و برآمده از احساســات و عواطف دينی اســت 
که نتوانسته شکل ســالم و صحيح خود را بيابد و يا 
بازيابد. برای افراد ديرباور که در وجود امام عصر شک 
می کردند، هيچ چيز جز رؤيت ايشان نمی توانست 
يقين آور باشــد. چه اين عده از مخالفان باشند يا از 
موافقان ساده و سطحی. به همين سبب بسياری از 
متدينين با مراجعه به علمای بزرگوار و صاحبدالن 
روزگار برای آن که باور اعتقاد به امام غايب را تقويت 
کنند جريان ماقات های خوبــان روزگار با امام را 
می شنيدند و با بيان آن برای مردم ايمان به مهدويت 
را در سطح توده جامعه تقويت می کردند. دليل دوم 
اثبات ورود امام زمان در مسايل شيعه و ايفای نقش 
امام معصوم در ســطح جامعه حتی در زمان غيبت 
است. به عبارت ديگر هرگاه کسی در فايده امام غايب 
برای جامعه شيعی ترديد می کرد بازگوکردن يک 
جريان از ماقات نيکان روزگار با امام زمان و توصيه 
شخصی يا اجتماعی ايشان که باعث هدايت جامعه 
شيعه در طول تاريخ شــده است، می توانست پاسخ 
خوبی برای اين شبهه باشد. بنابراين ذکر جريان اين 
ماقات ها ذاتاً مذموم نيست و کتاب های بسياری در 
بيان اين جريانات از علمای جليل القدر موجود است 
اما بيان جريان ماقات خوبــان با امام عصر با ادعای 
ارتباط مستمر با ايشان و گرفتن توصيه و دستور از 
ايشان آن هم در تمامی مسايل شخصی و اجتماعی 
افراد با اين مسأله تفاوت جدی دارد و امر مذموم هم 

همين است. 
  نقش روحانيت در پاسداشت 

انديشه های ناب شيعی 
روحانيت شيعه از آغاز دوره غيبت کبرای امام عصر 
به عنوان پاسدار انديشــه های ناب شيعی سعی در 
حفظ و حراست از اين اعتقاد در عرصه های نظری و 
عملی داشته است. تأليف کتب متعدد با رويکردهای 
متفاوت اخاقی، اعتقادی و تاريخی و روايی از يک سو 
و طرح نام بلند آوازه حضرت بقيه اهلل در عرصه های 
تبليغی برای توجه قلوب به سمت اين حقيقت نورانی 
و تحکم پيوند عاطفی ميان امام و امت از سوی ديگر 
از جمله تاش های مهم روحانيت شيعی برای حفظ 
اين اعتقاد اصيل و جريان ساز در جامعه شيعی بوده 
است. اما بايد دانســت که اعتقاد به وجود منجی در 
آخرالزمان به عنوان يک اصل کلی جهانی و اعتقاد به 
وجود حضرت ولی عصر و انتظار ظهور ايشان با توجه 
به کوته فکری برخی دوســتان و ارادتمندان و مشی 

سياسی دنيای سلطه گرفتار آسيب های جدی شده 
است که کم توجهی به آن می تواند ضمن خدشه وارد 
کردن به شرافت اين اصل اصيل، کارکرد سازنده آن 
را نيز در حوزه های شــخصی و اجتماعی از بين ببرد 
و آن را در حد يک بــاور خرافی و احتماالً غيرعقانی 
و حتی مختص به طبقه فرودســتان و مستضعفان 
فکری جامعــه تنزل دهد. از جمله ايــن رفتارها که 
امکان وقوع اين آســيب را جدی تر می کند ادعای 
ارتباط با امــام عصر و احتماالً گرفتن دســتورات و 
توصيه هايی از ايشان است که متأسفانه اخيراً نيز در 
محافل مذهبی و دينی باب شده و حتی گاهی برخی 
گروه های سياســی برای تقدس بخشيدن به جهت 
فکری خود از اين انديشه اصيل بهره برداری ابزاری 
می کنند. پرسش فقهی اين شماره نشريه مرتبط با 
همين مسأله اســت. يعنی اين که آيا کسی در زمان 
غيبت کبرای ولی عصــر می تواند ادعــای ارتباط 
با ايشان را داشته باشــد و اگر چنين ادعايی درست 

نيست وظيفه شيعيان در قبال اين ادعا چيست؟
  آيا اين ادعاها غلط است؟

فقه، دانشی اســت که به ظاهر افعال می پردازد 
و در مقام تطبيق ادعاها با واقع نيســت. اين که 
مدعی ديدار با امام عصر آيا واقعاً ايشان را ديده يا 
نه امری است و اين که بازگوکردن اين جريان به 
عنوان يک فعل انســانی چه حکم فقهی ای دارد 
امر ديگری است. مانند آن که در قضای اسامی 
نيز حتی اگر يک ســوی دعوا امام معصوم باشد 
اگر حجت شرعی نداشته باشــد ادعای او ثابت 
نيســت مانند آنچه در قضيه امام علی)ع( و آن 
مرد مســيحی رخ داد. پس فقيه به دنبال اثبات 
صدق و کذب اين ادعا نيســت بلکــه به دنبال 
يافتن درستی يا نادرستی اين فعل يعنی ادعای 

رؤيت است.
  اشکال در چيست؟

بايد دانست که زنده بودن امام زمان و هدايات ظاهری 
و معنوی ايشان چيزی نيست که بتوان در آن ترديد 
کرد و مسأله رؤيت امام عصر در زمان غيبت از چنان 
تواتری برخوردار است که امکان ورود هرگونه شک 
و ترديــد را منتفــی می کند. پس اشــکال در اصل 
ماقات با امام عصر نيست بلکه پرسش اصلی در مورد 
بازگوکردن اين ماقات ها برای مردم و آســيب های 
احتمالی چنين ادعاهايی است. بنابراين اشکال در 
اصل ديدار نيست بلکه در بيان اين گونه ماقات ها و 
يا ادعای ارتباط مســتمر با امام زمان و ارائه توصيه و 

دستور از زبان مبارک ايشان است. 
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تاريخچهوقف)3(

همان گونه که اشاره شــد در زمان قاجار 
امــور و فعاليت هــای خيريــه در امتداد 
ســنت فرهنگی گذشــته ايرانيان ادامه 
يافت. به دنبال تحوالت گســترده ای که 
در سياست بين الملل در بحبوحه استقرار 
نظام مشــروطه صورت گرفت ايران وارد 
شرايط تازه سياسی اجتماعی شد. انقاب 
مشروطه رويداد عظيمي بود که در ايران 
اواخر دوره قاجار به وقوع پيوست و اثرات 
ديرپايــي را از نظر سياســي، اجتماعي، 
فرهنگي و... بر آن جامعه به جا گذاشــت. 
اين انقــاب را مي توان نقطــه عطفي در 
کل تاريخ اين ســرزمين به شــمار آورد 
که طي آن مردم ســتمديده ايران براي 
محدود کردن قدرت مطلقه پادشــاهان 
به پاخاسته، استبداد را به زانو درآورده و 

مشروطه را برقرارکردند. 

   تحول وقف
در ايــن دوران مقولــه وقف بــا تحولی 
متناسب با اوضاع و شرايط زمان به همراه 
بود. اين تحول از ســويی ناشــی از تعدد 
روحانيون و راه يافتن آن ها به شــهرها و 
روســتاها و توصيه آن ها به وقف و ديگر 
موارد مبتنی بر موقوفــات بود. همچنين 
توســعه تعداد نفرات روحانيت و رشــد 

وقف  و  مشروطه
پس از پیروزی انقالب مشروطه و روی کار آمدن نخستین کابینه دولت، به 
ریاست میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله، هشــت وزارتخانه تشکیل شد و 

اداره اوقاف در زیر مجموعه ادارات تابعه قرار گرفت.

در سلسله مقاالتی با عنوان تبارشناسی 
مؤسسات خيريه در ايران تالش می شود 
با بهره گيری از نگاه تاريخی و استفاده از 
اســناد و مدارک موجود به تبارشناسی 
مؤسســات خيريه ايرانـ  اعم از دولتی 
و مردمیـ  پرداخته شود و ضمن تحليل 
ـ تاريخــی، عوامل تأثيرگذار  اجتماعی 
بر شکل گيری و تکوين انواع مؤسسات 
خيريه در ايران مورد بررسی قرار گيرد. 
در اين راستا ســنت وقف به عنوان تبار 
فعاليت های خيريــه در اين مرز و بوم تا 
زمان قاجار پيگيری شد و مورد بررسی 
و واکاوی قرار گرفــت. در اين مقاله به 
ادامه تبار شناسی فعاليت ها و مؤسسات 
خيريه در دوران مشــروطيت پرداخته 

می شود.

تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران

دوران مشروطه 
 تحول در وقف
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سريع مدارس طاب به فعاليت مضاعفی 
در اين رابطه منجر می شــد. حل و فصل 
کارهای مردمی و ثبت موقوفات و اماک، 
شــرايط ممتازی برای روحانيت به وجود 
آورد و با پيدايش مرجعيــت کل، پديده 
نوظهور ديگری به ايــن مجموعه افزوده 
شد. از سوی ديگر تحول در وقف ناشی از 
راه يافتن افراد فرهيخته و نخبه به جامعه 

واقفان بود. 
افرادی مانند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 
که از تحصيــات جديد برخــوردار بود 
و کامــًا با شــرايط جهانــی و وضعيت 
جامعه و فرهنگ ايرانی آشــنايی داشت، 
با رويکــردی جديد تاش کــرد مبتنی 
بر نيازهــای جامعه روش هــای جديد از 
مصاديق وقف را در خدمــت مردم به کار 
گيرد. يکــی از بزرگ تريــن و موفق ترين 
نمونه های وقف نامــه از وی تحت عنوان 
انستيتو پاستور اســت. 100 سال پيش 
مرحــوم فرمانفرمايان محل ســاختمان 
انستيتو پاســتور را برای اســتفاده از آن 
در تهيه واکســن وقف کرد. بعد از مرحوم 
فرمانفرمايان، فرزنــد وي نيز منزل خود 
را در تجريش وقف انســتيتو پاستور کرد 
و دوســت او مرحوم مميززاده خانه اش را 

وقف پاستور کرد.

   وقف در دوره تجدد
 در دوران مشــروطه جامعــه ايــران به 
سرعت آهنگ نوگرايی و تجدد می سرود و 
مفاهيمی مانند حقوق مردم، نقش مردم 
در نظام سياســی و اجتماعی، تأســيس 
نهادهای مدنی و ده ها مقوله جديد مطرح 
شده بود. در اين راســتا وقف که مفاد آن 
موجب ورود مردم به نهادهايی می شــد 
که مديريت آن در دســت دولــت بود، با 
مفاهيــم و مقوالت فوق تناســب مثبتی 
يافته بود و به عنوان معبری که نخبگان و 
فعاالن اجتماعی از طريق آن می توانستند 
فعاليت های خود را پيگيری کنند، مبدل 
شــده بود. دوران مشــروطه که در عمل 
بســتری پراکنــده و غير ســازمان يافته 
در شــکل گيری فضای جديد ايران بود، 
موجبات فراهم آمدن مجرای فعاليت های 

اجتماعــی جديــد در قالب مؤسســات 
خيريه را ايجاد می کرد.

پس از پيروزی انقاب مشــروطه و روی 
کار آمدن نخســتين کابينــه دولت، به 
رياست ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله، 
هشــت وزارتخانه تشکيل شــد و اداره 
اوقاف در زيــر مجموعــه ادارات تابعه 
قرار گرفــت.  همچنين بــه منظور رفع 
نيازهايی که شــرايط خاص ايران اقتضا 
می کرد در ســال 1324 ق مجلسی به 
نــام حفظ الصحــه دولتی ايجاد شــد و 
تمام اموری که بعدها جنبه عام المنفعه 
می يافتند، تحت الشعاع اين شرايط تازه 

قرار می گرفتند. 
با تصويب قانــون اداری وزارت معارف، 
اداره اوقاف بــه عنوان يکــی از ادارات 
تابعــه وزارتخانه معارف شــروع به کار 
کــرد و در رونــد تحوالتی کــه جامعه 
با آن هــا روبــرو بود و بــا اســتفاده از 
روح حاکــم بــر وقــف و مشــارکت 
 نخبگان مــردم در حــوادث اجتماعی، 
شــيوه ای جديد بهره گيری از موقوفات 
از جمله استفاده از وقف به عنوان روزنه 
ورود بخش خصوصی عرصه ظهور يافت. 
اينک از سوی افراد انديشــمند جامعه 
که متشــکل از رجال قاجاری و تحصيل 
کرده های به اروپا رفتــه بودند تفکرات 
نوينی نسبت به مسائل اجتماعی و رفع 
نقيصه ها و کاســتی هايی کــه به عنوان 

ضرورت تلقی می شد به وجود آمد. 

   مراکــز و مؤسســات  خيريه 
دولتی

از اين زمــان به بعد، مراکز و مؤسســات 
عام المنفعــه و خيريه متعــدد مردمی و 
دولتی ايجاد شدند که با ساختاری نوين و 
در زمان و مکانی معين و با حضور افرادی 
مشــخص چون بينوايــان، ايتــام، زنان 
بی سرپرســت، ناتوانان و بيماران آغاز به 

کار کردند.  
اقدامات خيريه ای که در ايــن دوران به 
انجام می رســيد نشــان از رويکرد جديد 
داشــت که انجام فعاليت های عام المنفعه 
و خيريه را دســتخوش تغييــر می کرد. 

اين اقدامات که بيانگر توجــه افراد خير 
و نيکوکار به به معضــات اجتماعی افراد 
نيازمند جامعه بود، عاوه بر توجه به رفع 
نيازهای اوليه زندگی در گامی جديدتر و 
با تغيير در بينش افراد نيکوکار، ســامان 
دادن وضعيت فرهنگــی نيازمندان را نيز 

در بر می گرفت. 
با شکل گيری مؤسســات خيريه نوين که 
عملکردشــان الزاماً با موقوفات هم عرض 
نبود، دو دسته مؤسسات خيريه مقطعی 
و خيريه پايدار نيز به وجود آمد. مؤسسات 
خيريــه مقطعی در زمانــی معين و برای 
کاری مشــخص تشکيل می شــدند تا با 
همکاری هم مدرسه ای بسازند يا پلی بنا 
کنند و يا به ســاختن آب انباری مشغول 

شوند. 
زمانی هم که اين امور پايان می يافت، اين 
گروه متفرق می شــدند. در شکل دوم که 
به مؤسسات خيريه پايدار موسوم هستند 
مجموعــه کارکردهای خير بــا توجه به 
اساســنامه و برنامه کار و هــدف هيأت 
امنا و ضوابط خاص مربــوط به کار انجام 
می شد. اين مؤسسات که دارای انتظامات 
جديدی بــود از تحوالت پــس از انقاب 
مشــروطيت و تأســيس مجلس شورای 

ملی تاثير پذيرفته بودند. 

منابع:
خان،  حسن  محمد  اعتمادالســلطنه، 
تاريخ منتظم ناصــری، تصحيح محمد 
اسماعيل رضوانی، دنيای کتاب، تهران، 

1367، ج 3.
حائری، عبدالهادی، نخستين رويارويی 
با دو رويه تمدن  ايران  انديشــه گران 
بورژوازی غرب، انتشــارات اميرکبير، 

تهران، 1372.
مصطفوی رجالــی، مينودخت، وقف در 

ايران، بينا، بيجا، 1351.
ملــک زاده، الهام، مؤسســات خيريه 
رفاهی بهداشتی در دوره رضا شاه، نشر 

تاريخ ايران، تهران، 1382.
از  ايران  تاريخ  باقر، روشــمار  عاقلی، 
مشروطه تا انقالب اسالمی، نشر گفتار، 

تهران 1369، ج 1.

انستیتو پاستور
یکی از بزرگ ترین و موفق ترین نمونه هــای وقف نامه از فرمانفرمایان تحت 
عنوان انستیتو پاستور است. 100 سال پیش وی محل ساختمان انستیتو 

پاستور را برای استفاده از آن در تهیه واکسن وقف کرد. 

با تصویب قانون 
اداری وزارت 
معارف، اداره 

اوقاف به عنوان 
یکی از ادارات تابعه 
وزارتخانه معارف 
شروع به کار کرد و 
در روند تحوالتی 

که جامعه با 
آن ها روبرو بود 
و با استفاده از 

روح حاکم بر 
وقف و مشارکت 
نخبگان مردم در 

حوادث اجتماعی، 
شیوهی جدید 

بهره گیری از 
موقوفات از جمله 
استفاده از وقف به 
عنوان روزنه ورود 
بخش خصوصی 
عرصه ظهور یافت
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داعش

دیدگاه

بررسی آداب معاشرت و روابط 
اجتماعی در آموزه های رضوی

برنامه ای جامع 
برای همزیستی

گفت وگو

تأثیر فرهنگی و اجتماعی ورود 
امام هشتم به ایران 

برکات بی شمار 
سفر امام رضا )ع(

گفت وگو

شرایط اجتماعی و فرهنگی 
عصر امام رضا)ع(

 تالش برای 
اصالح جامعه

 مبانی سبک زندگی رضوی 
باعث سعادت انسان ها می شود

راهبردی جامع
برای بشریت
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اندیـشه

گفت وگو

گفت وگو با محمدباقر پورامینی 
درباره سبک زندگی رضوی 

عیسی     می گریست 
و می خندید

دیدگاه

 یادداشتی از 
محمدکاظم رحمتی

ویژگی های 
صحیفه الرضا )ع(

دیدگاه

 یادداشتی از 
آیت اهلل سید حسن مصطفوی

فلسفه الهی در 
مناظرات امام رضا)ع(
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دیدگاه
تاکید بر کرامت انسانی

نگاه کرامت آمیز و اخــاق مدارحضرت رضا )ع(به انســان، ناشــی از این 
حقیقت اســت که انســان به عنوان خلیفه  خداوند بر روی زمین از چنان 

شرافتی برخوردار است که سزاوار هیچ برخورد ناشایستی نیست.

دکتر احمدعلی افتخاری
استاد دانشگاه اصول الدین

از منظر امام رضا)ع( آدمی در ارتباطات اجتماعی، باید معتقد به پایه ها و اصولی باشد تا شالوده  تعامالت وی، 
بر اساس شایستگی های رفتاری پی ریزی شود. مهم ترین این پایه ها و اصول در مهندسی ارتباطات اجتماعی 

رضوی شامل چند مورد می شود که در این نوشتار به آن می پردازیم.  

بررسی آداب معاشرت و روابط اجتماعی در آموزه های رضوی که باعث 
سعادت فرد و جامعه می شود

برنامه ای جامع برای 
همزیستی انسان ها

تاریخ فراوان می توان یافت كه نمونه های بارز آن 
در رفتار فرعون و فرعون صفتان نمایان اســت و 
شــیوه  آنان بر بی احترامی و تحقیر مردم مبتنی 
است. چنان كه قرآن به صراحت به آن اشاره كرده 
َُّهْم كانُوا َقْوماً  است: »َفاْســَتَخفَّ َقْوَمُه َفاَطاُعُوه اِن
فاِســقیَن/ فرعون مردم خویش را كوچك شمرد 
و آنان از او پیروی كردند، آن ها قومی فاســقند.« 
)زخرف/54(. قــرآن، فرعون را مظهــر برخورد 

تحقیرآمیز با انســان، معرفی كرده است و به این 
ترتیب، هركس در ارتباطــات اجتماعی خویش، 
آنان را به دیده  حقارت بنگرد و كوچك شــمارد، 
پیرو فرعون است. در مقابل این گروه، پیامبران و 
اولیای خدا قرار دارند كه در سیره و رفتار خویش 
در اجتماع با مردم، تکریم انســان ها و احترام به 
حقوق آنان را ســرلوحه  برنامه های خویش قرار 
داده اند كه نماد عینی این گروه، پیامبر اكرم)ص( 

و از آن جمله حضرت رضا)ع( هستند.
رفتــار حضــرت)ع( در ارتباطــات اجتماعــی 
دیدگاهی فراتر از دید یك مسلمان به مسلمانی 
دیگر اســت؛ چراكه از دیدگاه حضرت)ع( ، آدمی 
از شــرافت و كرامت انســانی خاصی برخوردار 
اســت و مصداق عینی فرمایش خویش را استوار 
منا بَنی  بركالم خدا می ســازد كــه: » َو لَقــد َكرَّ
آَدَم َو َحَملْنــا ُهم فِی الَبرِّ َو الَْبْحــر َو َرَزْقناُهم ِمَن 
ــن َخلَْقنا  لناُهــم َعلی َكثیِر ِممَّ یِّبــاِت َو َفضَّ الطَّ
تَْفضیاًل/ ما آدمی زادگان را گرامی داشــتیم و به 
ایشــان ارج و ارزش دادیم و وســایل حملشان را 
درخشــکی و دریا فراهم كردیم، )یعنی به آن ها 
قدرتی دادیم( كه درخشکی و دریا بتوانند خود و 
وسایلشان را از نقطه ای به نقطه  دیگر حمل كنند و 
روزی های خوب و پاک به آن ها دادیم و آن ها را بر 
بسیاری از موجوداتی كه آفریدیم برتری دادیم« 

)اسراء/70(.
نگاه كرامت آمیز و اخــالق مدارحضرت رضا )ع(

به انســان، آن چنان كه از رفتار و سخن ایشان بر 
می آید، ناشی از این حقیقت اســت كه انسان به 
عنوان خلیفه  خداوند بــر روی زمین)بقره/30( 
از چنان شــرافتی برخوردار اســت كه ســزاوار 
هیچ برخورد ناشایســت و تحقیرآمیزی نیست. 
شــاهد این ادعا، در ارتباطات اجتماعی امام رضا 
)ع( همان رفتار عملی ایشــان در سفر به خراسان 
است كه حضرت در هنگام صرف غذا، بدون هیچ 
ادعا یا تکلفی با خلق و خویی بسیارخوش در كنار 
غالمان سیاه نشســت و در پاسخ به اعتراض یکی 
از افراد نســبت به این رفتار حضرت)ع( فرمودند: 
»پروردگار ما یکی اســت، پدر و مادر ماهم یکی 
اســت و پاداش ما هم بــه كرداراســت« )اصول 
كافــی، ج4، ص23(. و در ادامه نیز فرمودند، مگر 
نشنیده اید كه جّدم رســول اهلل فرمودند: »مبادا 
فردی از انسان ها را كوچك بشمارید و تحقیر كنید 
كه كوچك آنان نزد خدا بزرگ است« )ابی فراس 

المالکی، تنبیه الخواطر، ج 1، ص31(.

    احترام به حقوق و کرامت انسان ها
مــردم در رفتارهــای اجتماعــی و چگونگــی 
روابطشــان با یك دیگر، به دو دســته تقســیم 
می شوند و ارتباطات اجتماعی خویش را با یکدیگر 
از دو دیدگاه پــی می ریزند: رفتار مبتنی بر تکریم 
و احترام به حقوق همگانی، شــیوه ای مبتنی بر 

اهانت و بی احترامی به دیگران.
نمونه  دوم رفتار در ارتباطات اجتماعی را در طول 



    19مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره سوم   |       شهریور 1394

 عیادت بیماران
دیدار از بیماران در اخاق اســامی بسیار توصیه شده اســت و یكی دیگر از 
نمودهای اخاق اجتماعی امام رضا)ع( رعایت همین دستور اکید اسام بود. 

در تاریخ نمونه های فراوانی در این باره ذکر شده است.

كار می بست و فراخوان عملی می داد و می فرمود: 
»شما انسان ها پیوسته در خیر و سعادت خواهید 
بود، مادامی كه یکدیگر را دوست بدارید و در حق 
دیگران رفق و مدارا داشــته باشید.« )بحاراالنوار، 
ج72، ص460(. در روایتــی نیز آمده اســت: از 
امام رضا علیه الســالم پیرامون حد این مســألهـ  
رفق و مدارا در ارتباطات اجتماعیـ  ســؤال شد؟ 
حضرت در پاســخ فرمودند: »همانا رفق، رأفت و 
نرمش همراه هیچ چیزی نخواهد بود، مگر این كه 
بر وزانت و زیبایی و جاذبــه  آن می افزاید و از هیچ 
عملی جدا نخواهد بود مگــر این كه موجب عیب 
و نقص آن عمل می گــردد.« )همان، ص119( و 
نیز كالم جدش امام باقــر)ع( را فرمودند: اگر رفق 
)مالیمت و نرمش با دیگران( مخلوقی مجســم 
بود، دیده می شد كه هیچ آفریده ای از آفریده های 
خداوند به زیبایی و نیکویی آن نیســت.« )همان 
، ص120(. و همواره نیــز توصیه می فرمودند كه 
به این كالم خداوند جامه عمل بپوشــانید كه: »... 
عفو كنید و صرفنظر نمایید، آیا دوست نمی دارید 
خداوند شــما را ببخشــاید و خداوند آمرزنده و 

مهربان است.«
البته تمام توصیه ها و تأكیدات ایشــان در این باره 
با مردم، پیرامون ارتباطات اجتماعی چه در سیره 
نظری و چه در بعد عملی، فقط با كسانی است كه 
در امور دین ســهل انگاری نمی كنند و احیاناً تنها 
در حق حضرت )ع( ظلم و ســتمی روا داشته اند؛ 
در این صورت اســت كه امام رضا)ع( به آسانی از 
آنان گذشــته و پیرامونشــان حتی با رفق و مدارا 
نیز برخورد كرده اســت. اما در آن جا كه حق خدا 
پایمال می شود، یا احکام الهی به تعطیلی و نادیده 
گرفته می شود و باطل مســلط می گردد، رعایت 
این مســأله در دیدگاه ایشــان هیچ گونه معنای 

ندارد. 
رفتار امام رضا)ع( همــان فرمایش موال علی)ع( 
اســت كه فرمودند: »التُْدِهنُوا فِی الَْحقِّ اَذا َوَرَد 
ْفُتُمــوَه َفَتِصرُوا ُخْســراناً ُمبیناً/ در  َعلَْیُکْم َو َعرَّ
حق، مداهنه و مدارا روا مدارید، و سستی مکنید 
هنگامی كه حق برشما وارد شد وآن را شناختید، 
زیرا دچار خســران آشــکار می شــوید.« )نهج 
البالغه، خطبــه 34(. همان گونه كه قرآن كریم 
نیز در حوزه  اصول و ارزش ها هیچ گونه تسامح و 
سازشی را برنمی تابد و هرگونه پیشنهاد سازش 
و معامله بر ســر اصــول را مردود دانســته اند و 
بیــنَ َو دُّوا لَو تُِدَهُن  می فرماید: » َفالتُِطِع الُْمَکذِّ

َفُیدِهُنوَن« )قلم، 9 و 8(. بنابراین در بینش قرآنی 
رضوی پیرامون این امر، عفو و مــدارا، مرزهای 
عقیدتــی و فکــری را درنوردیده و به وســعت 
انسانیت، گسترش یافته اســت و هرگز آن را به 
مؤمنان محدود نســاخته، بلکه تمامی انسان ها 

را در جای خود سازمند گذشت و مدارا می داند.

  رعایت حقوق خویشاوندان 
در رهنمودهای اجتماعی اسالم، سیره  اخالقی 
امامان بزرگوار، بعد از زن و شــوهر و پدر و مادر، 
داشتن رابطه با خویشــاوندان از اولویت ویژه ای 
برخوردار اســت، به طوری كه صلــه رحم امری 
واجب به شمار آمده اســت. صله رحم از اموری 
است كه در اسالم بدان سفارش شده است و امام 
رضا )ع(در حدیثی، بركات آن را شــمرده است: 
ُه أن یَنســأ فِی اََجلِه و یْزداد فی ِرْزقِِه  »َمن َســرَّ
َفلیِصل َرحَمه« / كســی كه دوست دارد عمری 
بلند و روزی ای فراوان داشــته باشد، صله رحم 
به جای آورد.« )بحاراالنــوار، ج 71( آن حضرت 
در جای دیگر بــه نقل از پیامبر اكــرم صلی اهلل 
علیه و آله فرمود: »كســی كه به من قول دهد با 
خویشــاوندان خود صله رحم كند، من برای او 
چهار چیز ضمانت كنم: خدا او را دوســت بدارد، 
روزی او را فراخ گردانــد، عمر او را طوالنی كند، و 
او را به بهشت برد.« )سیره، سخنان و آموزه های 
امــام رضــا )ع(ـ ص 56ـ  بنیــاد پژوهش های 

اسالمی، مشهد(.

  یاری نیازمندان
یکی از ویژگی هــای مهم اخالقــی اجتماعی 
پیشوایان ما، هم سانی با محرومان است. با آن كه 
امام رضا )ع(مقام والیتعهدی داشــتند، در این 
باره به شیوه  پدرانش عمل می كرد. آن حضرت 
در ضرورت رفتار انســانی با بینوایان فرمودند: 
»َمْن لَقی َفقیراً ُمسلِماً َفَسلََّم َعلَیِه ِخالَف َسالُمَه 
َوَجلَّ یْوَم الِقیاَمه َو ُهَو َعلَیِه  َعلی الَغِنّی لَِقی اهللُ َعزَّ
َغضباٌن/ كسی كه با مسلمانی تهی دست روبه رو 
شود و همانند سالمی كه به ثروت مند می دهد 
و به او ســالم ندهد، در قیامت خدا را نسبت به 
خود، خشمگین خواهد یافت.« )همان، ص 58( 
در باره اخالق اجتماعی امام رضا )ع( و در رابطه 
با نوع رفتار ایشــان با محرومــان آن حضرت به 
عنوان الگویی كامل برای اّمت خود محســوب 

می شد. 

  مروت و مدارا با همگان 
براساس روایات وارده، نیمی از زندگی اجتماعی و 
معاشرت با مردم، در گرو مدارا با آنان است )وسائل 
الشــیعه، ج11، ص214(، زیرا رابطــه  خداوند با 
موجودات نیز بر اساس رحمت )انعام/12، غافر/7( 
و محبت و بر بنیان ربوبیت اســتوار گشته است و 
ارتباطات اجتماعــی افراد با یکدیگــر نیز پیوند 
ناگسســتنی برادری و »اخوت« )حجرات/10( 
بنا نهاده شده اســت و انسان عاقل و با تدبیر كسی 
است كه از این موضوع بهره كامل بگیرد )االمدی، 
غررالحکم، ج1، ص 328( و با استفاده  خردمندانه 
و مدبّرانه از مدارای با مردم، در ارتباطات اجتماعی 
خود، زندگی درســت و منطقی و ســالمی را پی 
ریزد. و حقیقــت نیز جز این نیســت كه مروت و 
مــدارا درارتباطات اجتماعی ســنتی حســنه و 
نیك در اسالم اســت كه از گسترش مخالفت ها و 
فُق یَِقلُّ َحدَّ  دشــمنی ها جلوگیری می كند: »الِرّ
الُمخالَِفه/ با اعمال سیاست مبتنی بر رفق و مدارا، 
مخالفت های اجتماعی كاهش می یابد.« )همان(.

حضرت امام رضا)ع( در این زمینه می فرمایند: »به 
كســی كه اخالق نیك و روحیه  رفق و مدار اعطا 
شده باشد، در حقیقت همه ارزش ها و آسایش ها 
به او اعطا شــده اســت و وضع او در دنیا و آخرت 
نیك خواهد بود و آن كســی كــه از اخالق نیك و 
مدارا محروم باشــد، این محرومیت راهی است به 
ســوی هر بدی و بال؛ مگر آن كــه چنین فردی به 
امداد الهی از بدی ها باز داشــته شود.« )ابن شعبه 
حرانی، تحف العقول، ص 336( و نیز فرمودند: »از 
خلق های نیکوی پیامبران )ع( مدارا با مردم بوده 
است و مؤمن باید این خلق و خوی پیامبرش را الگو 
قرار دهد و بدان عمل نماید.« )عیون اخبارالّرضا، 
ج2، ص157(. همچنین ایشان در جای دیگر در 
تبیین اهمیت این مسأله اظهار داشتند: »خداوند 
عزوجل رفیق اســت )رفق و مدارا با خلق دارد( و 
رفق را دوســت دارد و پاداشــی كه در برابر رفق و 
مــدارا می دهــد، در برابر جبر و ســتیز )هرچند 
برای خیر باشــد( نمی دهد.« )اصول كافی، ج2 

ص119(.
بنابراین حضرت در راســتای اجرای این امر، تنها 
به ســفارش و مدارا با مردم و رفــق و مالیمت در 
ارتباطــات اجتماعی با آنان بســنده نکرده، بلکه 
خود در عمل و ســیره رفتاری حتی در برخورد با 
مخالفان و دشمنانش در جلســات مناظره همه 
 آنچه را كه در بعد نظری به آن اعتقاد داشــت، به 

مهر و محبت مردم 
در دل امام رضا 

)ع(به عنوان ولی 
خدا نهادینه بود تا 

جایی که همواره 
تاش می کرد در 
کنار آنان باشد. 
به همین خاطر 

مردم را با لبخند، 
مهربانی و محبت 

می پذیرفت، 
و همیشه در 

ماقات ها با تبسم 
و لبخند با مردم 

برخورد می کرد، و 
بدین گونه به مردم 

روحیه می داد و 
آن ها را به خودش 

نزدیك می کرد. 
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گفت وگو
تثبیت امامت

امام رضا)ع( امامت را طوری تثبیت می کند که در آن جمعیت کسی خواب تبعیت 
غیر از اهل بیت)ع( را نمی بیند. بعد از جریان این حدیث، امام هادی)ع( نقش مهمی 

در رهبری مردم این منطقه داشتند و دورا دور مردم را رهبری می کردند.

زینب     ملکی

از جمله رویدادها و اتفاق های مهمی که در تاریخ ایران از جایگاه و منزلت واالیی برخوردار اســت، سفر امام 
رضا)ع( به ایران و استقرار ایشان در مرکز خالفت، یعنی مرو)خراسان( در جایگاه والیتعهدی است. هر چند 
این سفر با اصرارهای مأمون، خلیفه وقت عباسی، انجام شد اما در عمل دارای آثار و پیامدهای درخشانی است.  
پرواضح است که سیاست امام در این سفر تنها به افشای سیاست های خائنانه مأمون محدود نمی شد، بلکه در 
این هجرت اهداف عالی دیگری نیز مورد توجه امام رضا)ع( قرار گرفت که از جمله آن ها تالش برای برقراری 
پیوند با ایرانیان متمایل به تشیع و تبدیل خراسان بزرگ به کانون تشیع و تالش برای تحکیم مبانی عقیدتی 
و کالمی شیعه با استفاده از فرصت ولیعهدی بوده اســت. در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین محمدجواد 
مروجی طبسی، محقق و نویسنده کشورمان به بررســی اثرات فرهنگی اجتماعی ورود امام رضا)ع( به ایران 
پرداختیم که اکنون از نظر شما می گذرد. حکمت های رضوی، سیره قرآنی امام رضا)ع( و ... از جمله تحقیقات 

مروجی طبسی در مورد امام رضا)ع( است.

 تأثیر فرهنگی و اجتماعی ورود امام هشتم به ایران 
در گفت و گو با محمدجواد مروجی طبسی

 برکات بی شمار سفر
 امام رضا )ع( از مدینه تا مرو

    استاد! زمانی که امام رضا به ایران 
آمدند، شــرایط سیاسی و اجتماعی 

ایران چگونه بود؟
حضرت امام رضا)ع( در یك شرایط بسیار سخت 
و مشــکل، مدینه را اجباراً، نه اختیاراً، به طرف 
خراســان ترک كردند. آن زمان شرایط سخت 
سیاسی بر جامعه اسالمی حاكم بود. شورش ها، 
انقالب ها و كشتارهایی در شــهرهای مختلف 
جهان اسالم مانند بغداد، بصره و شهرهای دیگر 
روی می داد. از طرفی به تازگی مأمون از كشتن 
برادرش و گرفتن حکومت فارغ شده بود كه این 
كار، مشــکالتی را هم برایش ایجــاد كرده بود. 
این اقدامات با حركت ها و شورش های علوی ها 
كه تعدادشــان كم هم نبود، مواجه شد. با وجود 
ظلم هایی كه از طرف حکومت مشاهده می شد 
مردم، خصوصــاً علوی ها به مقابلــه با حکومت 
پرداخته بودند و در این راه كشته های زیادی هم 
دادند كه می توان این شــورش ها و حركت های 
خودجوش را در كتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج 

اصفهانی جستجو كرد.
     یکی از دالیل اصــرار مأمون به 
ولیعهــدی امام رضــا)ع( خاموش 
کردن این شــورش ها بود، درست 

است؟!
در زمان حضرت امام رضا)ع( این شــورش ها به 
خصوص شــورش های علوی ها به حدی بود كه 
مأمون مانده بود برای خواباندن این شــورش ها 
چه كار كنــد. همان طــور كه گفتیــد یکی از 
نظریه هــای اصرار مأمــون به ولیعهــدی امام 
رضا)ع( این اســت كه مأمون خواست از دست 
علوی ها خالص و خیالش راحت شــود و آن ها 
را به نحوی كنترل كند. در طــرف مقابل چون 
امام)ع( می دانســت این حركت از طرف مأمون 
برای این اســت كه چهره ایشــان را از بین ببرد 
یا در نظر مردم مخدوش كند، بنابراین از همان 
ابتدای حركت از مدینه فرمود این ســفری كه 
می روم، سفر آخر من اســت و دیگری برگشتی 

در كار نیست.
    پــس با ایــن وجود چــرا امام 

والیتعهدی را پذیرفتند؟
امام رضــا)ع( بر ســر پذیرش یا عــدم پذیرش 
والیتعهدی با مأمون ســخت درگیر بود. مأمون 
دنبال این بود كه امام رضــا)ع( را به نحوی قانع 
كند كــه این والیتعهــدی را بپذیرد تــا بتواند 
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محبت رضوی
هر کجا امام رضا)ع( قدم مبارک خود را می گذاشته بذر تشیع و بذر خافت اللهی 
در آن جا کاشته می شد و مردم به امام عاقه مند می شدند.کسانی که اهل بیت)ع( 

را می شناختند و به امام عاقه مند بودند، عاقه شان بیشتر می شد. 

واداشت برای این كه شــخصیت امام را بشکند 
ولی این به نفع امام شد. امام رضا)ع( در این باره 
می فرماید: می دانید چه وقت مأمون از دعوت به 
مناظره پشیمان می شود؟ وقتی كه تمام كسانی 
كه آن ها را برای شکســت قــدرت و هیبت من 
دعوت كرده شکســت بخورند و جواب سؤاالت 
خود را از ما بگیرند. در این زمان است كه مأمون 
پشیمان می شود كه چرا چنین كاری كردم كه 

امام را به این ها معرفی كردم.
    امام رضا)ع( در مســیر حرکت 
خود از مدینه تا مرو بر مردم شهرها و 

روستاها چه تأثیری گذاشته بودند؟
هر كجــا امام رضــا)ع( قــدم مبارک خــود را 
می گذاشته بذر تشیع و بذر خالفت الهی در آن جا 
كاشته می شد و مردم به امام عالقه مند می شدند. 
كســانی كه اهل بیت)ع( را می شــناختند و به 
امام عالقه مند بودند، عالقه شــان بیشتر می شد. 
كســانی كه آن ها را نمی شــناختند و عالقه ای 
نداشتند، با دیدن امام و مشــاهده رفتار و گفتار 
و عظمت روحی ایشــان شیفته می شــدند، لذا 
می بینید كه در این مســیری كه امام از مدینه تا 
مرو رفتند مسیر همه جزو ارادتمندان اهل بیت 
شدند. در این مســیر شــهر و دیاری نداریم كه 

امروزه دشمنان خدا در آن جا زندگی كنند.
    االن وظیفه مــا در قبال اهداف 

بلند سفر امام رضا)ع( چیست؟
ما باید یکبار دیگر این مســیر را بازسازی كنیم 
و ببینیم حرف هایــی كه امام رضــا)ع( در این 
مسیر زده چیست؟ سخنانی كه گفته چیست؟ 
افرادی كه امام تربیــت كردند افرادی كه همراه 
امام بودند چه كســانی بودند و چه نقل هایی در 
این زمینه داریم. مأمون افرادی را می فرســتد 
كه امام را تا خراســان همراهی كنند. این افراد 
تمام حركات امام را زیر نظر می گیرند. در فالن 
منزل امام)ع( در مورد احکام عقایدی چه فرمود 
و تأثیراتش چه بوده اســت و حتی باید ببینیم 
كه امام در نیشابور چه مسأله ای در جامعه دینی 
آفریدند كه تا امروز مردم یادشــان نمی رود. اگر 
یك روزی آن صحنه بازسازی شود عالقه مندان 
خــاص خــودش نســبت به امــام رضــا)ع( 

عالقه مندتر خواهند شد.
    همــه اتفاق های مســیر جاده 
والیت )از مدینه تــا مرو( یک طرف 
و حدیث سلســلة الذهــب و اتفاق 

نیشــابور یک طــرف، در این مورد 
بیشتر توضیح می دهید؟

امــام وارد نیشــابور می شــوند؛ روزی كــه 
می خواهند از شهر خارج شوند تمام اهل قلم، 
نویسندگان، محدثان آن زمان و تمام كسانی 
كه آثار اهل بیت)ع( و پیامبر)ص( را ســینه به 
سینه منتقل كردند، به دنبال امام راه افتادند و 
گریه می كردند برای اینکه امام یك لحظه رخ 
بنمایاند و ســر از كجاوه بیرون بیاورد و یك بار 
دیگر مردم ایشان را ببینند. در آخر امر از امام 
درخواست می كنند كه به هر حال شنیده ای و 
حدیثی از رسول خدا)ص( برایشان نقل بکند 
كه امام حدیث سلســلة الذهب معروف را كه 
امروزه به ثبت رســیده فرمودند. این حدیث را 
باید با آب طال نوشــت و در خانه ها نگهداری 
كرد كــه از زبان امام رضا)ع(، امام موســی بن 
جعفر)ع(، امام صادق)ع( تا برسد به دیگر ائمه 
و حضرت امیرمؤمنان)ع( و از زبان پیامبر)ص( 
و از زبان لوح و قلم و از مبــدأ اعالی پروردگار 
است كه فرموده اســت كه »كلمه ال اله اال اهلل 
حصنی فمن قالها دخل حصنــی و من دخل 
حصنی امن مــن عذابی«. حضــرت در ادامه 
یك جمله فرمود كه تلنگری به جهان اســالم 
زد كه تا امــروز پس لرزه هــای آن هنوز ادامه 
دارد. جهان اســالم در حیرت از فرمایش امام 
است، نوشــته اند 25 هزار قلم به دست منتظر 
بودند تا حرف امام را بنویسند. این تعداد غیر از 
مردم عادی بودند كه آمده بودند سخن امام را 
بشنوند. امام رضا)ع( یك بار دیگر سر از كجاوه 
بیرون می آورد و می فرماید: بشــرطها و انا من 

شروطها. 
امام رضا)ع( امامت را طوری تثبیت می كند كه 
در آن جمعیت كســی خواب تبعیت غیر از اهل 
بیت)ع( را نمی بیند. بعــد از جریان این حدیث، 
امام هــادی)ع( نقش مهمــی در رهبری مردم 
این منطقه داشــتند و دورا دور مردم را رهبری 
می كردند. امام حسن عسکری)ع( هم نماینده 
داشــتند و ابراهیم بن عبده نیشــابوری بود كه 
این ها همه تأثیر حضــور امام رضــا)ع( در آن 
منطقه بوده است. به هر حال ورود حضرت امام 
رضــا)ع( كاری كرد كه امروز منطقه خراســان 
تبدیل به منطقه ای شــده كه منطقه فرهنگ، 
علم، آداب و اخالق است. این ها امکان پذیر نشد، 

مگر از حضور ذی جود حضرت امام رضا)ع(. 

شــورش ها را بخواباند، امام)ع( قبول نکردند و 
در آخر امر با تهدیدهای جــدی كه مأمون علیه 
امام رضا)ع( كرد، امام فرمــود: حاال كه این طور 
هست من به هر حال این را می پذیرم؛ با شرایطی 
كه گفتن آن مجال دیگــری را می طلبد. مأمون 
با والیتعهدی امام رضا)ع( خواســت به كسانی 
كه شــورش ها را رهبری می كردند بفهماند كه 
رئیس شما، بزرگ شما، رهبر شــما، امام شما، 
ولیعهد حکومت است و دیگر شما چه می گویید. 
مأمون خواســت امام رضــا)ع( را در مقابل این 
مســأله قرار دهد لذا زیدالنار برادر امام موسی 
كاظم)ع( را آوردنــد. خالصه این كه حرف هایی 
در این میان مطرح هســت و بعضــی از رهبران 
شــورش های علوی خدمت امام می رســیدند. 
مأمون بــا فراخواندن امام)ع( به مرو، توانســت 
امام)ع( را در یك نقطه متمركز كند. كسانی كه 
می خواستند از سراسر جهان اسالم به دیدار امام 
بیایند آن ها را وسط راه نیســت و نابود می كرد. 
مثاًل گفته می شــود كه حضرت معصومه)س( 
در بین راه مســموم و به شهادت رسید. یا بعضی 
از امامزاده هایی كه در راه بودند، دســتور دادند 
آن ها را بکشید. در طوس عده ای از سادات علوی 
كه حدود شصت نفر بودند را گردن زده و در چاه 
انداختند كه به چاه هارونیه معروف است. قصد 
مأمون این بود كه این شــرایط را به نفع خودش 

تمام كند و علیه شورش ها و انقالبیون بایستد.
    پس مأمون در شــرایط بسیار 
سختی که با آن دســت و پنجه نرم 
می کرد امــام را مجبــور به ترک 
مدینه کرد تا به این وسیله بتواند بر 
شــورش ها غلبه پیدا کند، اما آمدن 

امام چه خیر و برکتی داشته است؟
امام رضــا)ع( را اجبارا از مدینه بــه بالد غربت و 
مرو بردند. این اتفاقات برای جامعه شیعه خیلی 
مشکل بوده اســت اما از همین راه فکر امام)ع( 
به وسیله دشــمنان انتقال پیدا می كرد. معارف 
بی نظیر اهل بیــت)ع( كه تا آن زمــان فقط در 
محدوده مدینه و كوفه بوده است گسترش پیدا 
كرد. گفته می شود عدو شود سبب خیر، اگر خدا 
خواهد. دشــمن كاری كرد كه امــام به دیگران 
معرفی شود. دشــمن با این كار امام را به جامعه 
جهانی معرفــی كرد. امام را بــه محیطی آورد و 
خواسته یا ناخواسته، دانســته یا ندانسته اعلم 
علمای آن روز را جمع كرد و بــه مناظره با امام 

امامان معصوم 
می خواستند 
فرهنگ اهل 
بیت)ع( را به 

وسیله ایران و 
ایرانی به جامعه 

بشری منتقل 
کنند. چون نقش 

قم و ایران در عصر 
امامت و والیت 
با نقش مدینه و 
مكه در آن اصاً 

قابل مقایسه 
نیست. واقعاً 

نقش مدینه صفر 
است، با این که 

اهل بیت)ع( 
حضور 260 ساله 

در آن جا داشتند. 
مردم مدینه غیر 
از ضدیت با اهل 
بیت)ع( چیزی 

نداشتند
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گفت وگو
 اصالح نظام اعتقادی جامعه

امام رضا)ع( به دو شكل آموزش ابتدایی و نقد احتجاجی به بیان حقایق قرآنی پرداختند. 
مبنای اصلی اســتناد امام به قرآن عاوه بر تســلط کامل به قرآن کریم، اعتقاد راسخ 

ایشان به حجیت کام الهی و نیز جامعیت این کتاب نسبت به همه حقایق بود.

 شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر امام رضا)ع(
 در گفت وگو با دکتر مجید معارف

تالش برای اصالح نظام 
اعتقادی جامعه

203 هجری بود، بــا نیمه دوم قرن دوم هجری 
برابــری می كنــد. حضرت به مدت20 ســال 
)183-203ه.ق( در این دوران عهده دار امامت 
شیعیان و به نوعی هدایت جامعه اسالمی شد. 
در عصر امام رضا)ع( جامعه اسالمی دستخوش 
تحوالت زیادی از نظر سیاســی و فرهنگی شد. 
پس از درگذشــت امام موســی بن جعفر)ع(، 
چند دســتگی خاصی بین شــیعیان به وجود 
آمد، عــده ای از شــیعیان در پذیــرش امامت 
امام رضا)ع( شــکی به خــود راه ندادند كه این 
جریان به قطعیه شــهرت دارند. امــا عالوه بر 
وجود برخی از فرقه های انحرافی مانند زیدیه، 
فطحیه، طوایف متعدد غــالت و مفوضه كه از 
قبل وجود داشــته و فعالیــت می كردند، فتنه 
جدیدی نیز در بین شــیعیان ظاهر شد كه به 
فتنه واقفیه معروف اســت. اســاس این فتنه 
از آن جا ناشــی شــد كه برخی از اصحاب امام 
هفتــم)ع( با برداشــت غلــط از روایاتی كه به 
آن حضرت نســبت قائمیت می داد، معتقد به 
مهدویت موســی بن جعفر و توقف در امامت او 
شدند. آنان به این جهت امامت امام رضا)ع( را 
هم مورد انکار قرار دادند. طبق برخی از روایات 
طمع برخی از سران واقفیه نســبت به اماناتی 
كه از امام هفتــم در اختیار داشــتند و فقدان 
هرگونه فرزند تا آن زمان بــرای امام رضا)ع( از 
عوامل دیگری بود كه بــه تأثیر ادعاهای واقفیه 
بر مردم دامن می زد. به این ترتیب گروه زیادی 
از شیعیان مفتون وسوســه های واقفیه شدند 
و از قبــول امامت امــام رضا)ع( ســرباز زدند. 
10سال ابتدای امامت امام رضا)ع( كه مصادف 
با واپسین سال های خالفت هارون الرشید بود، 
به مبارزه فکری آن حضرت با فرقه های انحرافی 
شیعه خصوصاً تخطئه واقفیه گذشت و نتیجه 
آن تثبیت جریان حق و برطرف شدن شبهاتی 
بود كه جریان های انحرافی در اذهان شیعیان 

به وجود آورند.
     سیاســت امام در برخورد با این 
گروه چه بود، منظورم این است که 
از چه روش هایی )گفتگــو، انکار، 
مخالفت، بحث و احتجاج، مبارزه و 
...( برای مقابله با این گروه استفاده 

می کردند؟
امام رضــا)ع( با صبــر و بردبــاری مثال زدنی 
در مســیر هدایت علمی فریب خــوردگان و از 

شــک و تردید گروهی از شیعیان 
امام رضــا)ع( چه  قرار گرفــت. 

برخوردی با این گروه ها داشتند؟ 
زندگی امام رضــا)ع( با توجه بــه تاریخ تولد تا 
شهادت ایشــان كه در فاصله سال های 148 تا 

     شــرایط اجتماعی و فرهنگی 
عصر امام رضا)ع( چگونه بوده است؟ 
با شهادت امام کاظم)ع( شیعیان به 
گروه های مختلفی تقســیم شدند، 
حتی امامت امــام رضا)ع( هم مورد 

سید حسین امامی
دبیر بخش اندیشه

امام رضا)ع( در بزرگ ترین و عالی ترین خانواده در اسالم رشــد و نمو یافت. شخصیت ملکوتی و مقام شامخ علمی 
و زهد و اخالق ایشان سبب شد که در سراسر دنیای اســالم به عنوان بزرگ ترین و محبوب ترین فرد خاندان رسول 
اکرم)ص( مورد قبول عامه باشد. امام در برخورد با مردم چهره راستین اسالم را ترسیم می کرد، آن هم در عصری که 
جالل و شکوه پوشالی دستگاه خالفت از این آیین، سیمای دیگری ارائه می داد. بعد از شهادت امام موسی کاظم)ع( 
میان اصحاب و یاران پدرش اختالف افتاده بود و امام رضا)ع( از هر فرصتی اســتفاده می کردند و به نشــر مبانی و 
مسائل اعتقادی و استدالل و روشنگری و تربیت شاگردان می پرداختند تا در میان جریان های گوناگون، نظام حق 
شناخته شود. شناخت شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر امام رضا)ع( برای درک بهتر فعالیت های ایشان الزم است 

که در گفت و گو با دکتر مجید معارف استاد دانشگاه تهران به بررسی این موضوع پرداختیم.
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مناظرات امام رضا)ع( 
آنچه در گفتگوهای امام رضا)ع( و بســیاری از مناظــرات آن حضرت دیدنی 
است رویكرد قرآنی ویژه ای است که به عنوان محور اصلی استدالل های آن 

حضرت می توان مشاهده کرد.

در عرصه های فقهــی و كالمی، از نظر جریانات 
فقهی، برخــی از مذاهــب از جملــه مالکیه، 
حنفیه، شــافعیه پا به عرصه وجود گذاشــته و 
احمد جنبل نیز در ایــن دوره زندگی می كرد 
كه البته به دلیل اختالفــات فکری او با معتزله 
در مســأله خلق قرآن، به زندان افتــاد. از نظر 
كالمی نیز جریان هایــی چون خوارج ، مرجئه، 
معتزله و اهل حدیث در بســیاری از مســائل 
اعتقادی با هم اختالف نظر داشــته و در مقام 
رد و تکفیــر یکدیگر بر می آمدنــد و چنان كه 
مشهور است یکی از مهم ترین نزاع های كالمی 
این دوره، نزاع اهل حدیث با معتزله در مســأله 
حدوث و قدم قرآن بود و ایــن موضوع به دلیل 
جانبداری خلفاـ  گاه از طرفداران حدوث قرآن 
و گاه از طرفداران قــدم آنـ  به صحنه تعقیب و 
دستگیری عده ای از بزرگان مذهبی اهل سنت 
در دوران  هارون الرشــید تا متوكل عباســی 

تبدیل شد.
     یکــی از مهم ترین ویژگی های 
فرهنگی دوران امام رضا)ع( نهضت 
ترجمه اســت. نهضت ترجمه چه 
آثاری داشــت و امام رضا)ع( چه 

برخوردی با آن داشتند؟
بله همان طور كه گفتید گسترش موج ترجمه 
آثار یونانی یکی دیگــر از ویژگی های فرهنگی 
این دوران اســت. به عقیده برخی از محققان، 
ترجمه علوم بیگانه در بین مســلمانان ادواری 
را پشت ســر گذاشــته كه دومین دوره آن در 
حکومــت مأمون یعنــی از ســال 198 به بعد 
بوده است. در اثر شــیوع ترجمه آثار بیگانگان، 
افکار و عقاید علمی، عمدتاً با جهت گیر ی های 
مادی وارد فرهنگ مسلمانان شد. این شرایط 
در كنار حمایت های مأمون عباسی از تشکیل 
مناظرات علمی با حضور ســران ادیان مذاهب 
توحیــدی در آن روزگار، نقش بارزی برای امام 
رضا)ع( پدید آورد تا با ورود به صحنه مناظرات 
بتواند تفسیر صحیحی از اسالم به دست دهد. 
در این مناظرات امام رضا)ع( با محور قرار دادن 
قرآن، ســنت و احادیث پیامبر اســالم)ص(، 
متون مورد قبــول علمای یهود، نصــاری و ... 
حتی استدالل های عقلی و هر كدام به تناسب 
شــرایط، نقش مهمی در اثبات حقانیت اسالم 
نسبت به ســایر ادیان و تفکر شــیعه نسبت به 

سایر مذاهب اسالمی ایفا كرد. 

ســوی دیگر طرد قاطع فرق انحرافی ازجمله 
غالت و واقفیه توانســت بســیاری از شیعیان 
را به مســیر صحیح بازگرداند. طــرح و بحث 
مسائل آزمونی در حدیث شــیعه كه به موجب 
آن بــزرگان مذهبی ادعای مدعیــان امامت را 
به محك آزمون می گذاشــتند، از واقعیت های 
همین دوران است و به گفته محمد بن عیسی 
بن عبیــد یقطینی، او توانســت پانــزده هزار 
مسأله شــرعی كه در راســتای تحقیق امامت 
امام رضا)ع( از آن حضرت ســؤال شــده بود را 
همراه با پاســخ های آن بزرگوار در كتابی به نام 
»المسائل المجربه« گردآوری كند.  از روایات 
به جامانده از امام رضا)ع( حــدود یك چهارم 
آن در موضوع امامت است كه حاكی از فعالیت 
شدید ایشان برای تنویر افکار شیعیان و جامعه 
اسالمی است. بر اســاس برخی از شواهد روایی 
آن حضرت در دوران خالفت هارون الرشــید، 
سنت تقیه كه ســیره پدران بزرگوارشان بود را 
نیز كنار گذاشــته و امامت خود را علنی ساخت 
و در مواجهه بــا منکران و اهــل تردید به اقامه 
دلیل پرداخت چرا كه از جانــب الهی مطمئن 
شــده بود كه گزندی از هارون الرشید به ایشان 

اصابت نخواهد كرد.  
      در این دوران اوضاع شــیعیان 
چگونه بــود؟ هم از نظــر قدرت 

سیاسی و هم از نظر اجتماعی.
ایــن دوره برابــر با عصــر ســلطه همه جانبه 
بنی عباس بر جوامع اســالمی بــوده و بالطبع 
شــیعیان اقتــدار چندانی نداشــتند، مگر در 
برهه هایی از تاریخ كــه بنی عباس خود گرفتار 
خصومت های داخلی می شدند؛ از جمله دوره 
جنگ های امین با مأمون. استیالی بنی عباسی 
از نظر تاریخی مطلبی مشهود است و با پیروزی 
مأمون بر برادر خود، اوضاع سیاســی جامعه در 
جهت ثبــات و پایداری به پیش رفــت. در این 
دوره و با واگذاری والیتعهدی از سوی مأمون به 
امام رضا)ع(ـ  كه با اغراض ویژه ای همراه بودـ  
به ظاهر گشایشــی برای شیعه به وجود آمد كه 

دوام چندانی هم نیاورد.
      اوضاع جامعه اسالمی در دوران 

امام رضا)ع( چگونه بوده است؟
از جهت وضعیت فرهنگی جامعــه، عصر امام 
رضا)ع( به نســبت اوضاع مذهبی اهل ســنت 
مصادف بود با ظهور انشــعابات فکری مختلف 

امامان اهل بیت )ع( با تأســی از جدشان رســول خدا )ص( انس 
ویژه ای با قرآن داشتند و مقید به سیرة خاصی در تالوت مکرر قرآن 
و تدبر در معانی و مضامین آن بوده اند. )تفصیل این ســیره را نك: 
معارف، مباحثی در تاریخ و علــوم قرآنی 160-168(. در حدیثی 
آمده است كه رسول گرامی اسالم )ص( ختم قرآن در كمتر از سه 
روز را به عبداهلل بن عمرو بن عاص اجازه نداده و فرمود: »كسی كه 
قرآن را در كمتر از ســه روز ختم كند فهمی از آن عایدش نخواهد 
شد.« )نك صاحب المبانی، 27 و 28( بر اساس این مبنا اهل بیت 
)ع( با آن كه واقف بر معانی قرآن بودند، اما از شــتابزدگی در مسیر 
تالوت و ختم قرآن احتناب داشــتند تا از مصادیــق آیه: »الذین 
آتیناهم الکتاب یتلونه حــق تالوته اولئك یؤمنــون به« )بقره، 
121( گردند. طبق روایاتی كه در ذیل این آیه وارد شــده اســت، 
به جا آوردن حق تالوت آیات قرآن، به وقــوف و مکث در برخورد 
با آیات رحمت و عذاب اســت، )حر عاملی، 863/4( و نیز واكنش 
مناسب داشتن در مواجهه با آیات تسبیح و تهلیلی قرآن )همانجا 
و نیز كلینی، 2/ 615( و این كه تالوت قــرآن نباید تند و ارتجالی 
مانند قرائت یك نفس اشــعار در فضای دهان پراكنده شود، بلکه 
قرآن به گونه ای تالوت شود كه دل های سخت را تحت تأثیر قرار 
دهد. )كلینی، 614/2( با توجه به این ســیره، امام رضا )ع( از انس 
دائمی با قرآن برخوردار بود و كثرت تالوت و ختم های مکرر قران 
در برنامه زندگی آن حضرت قرار داشت. در حدیثی سیره قرآنی آن 
حضرت بدین صورت گزارش شده كه آن بزرگوار هر شب ساعاتی 
را به تالوت قرآن اختصاص می داد و چون به آیاتی برخورد می كرد 
كه در آن از بهشت و دوزخ سخن به میان آمده، گریان می شد و در 
همان حال بهشــت را از خداوند طلب كرده و از آتش دوزخ به ذات 
مقدسش پناه می برد. )صدوق، عیون اخبار الرضا، 428/2( طبق 
حدیث دیگر كه گزارش ابراهیم بــن عباس از حاالت امام رضا )ع( 
است آن بزرگوار به هنگام قرائت سوره های قرآن، به شکل آرام و زیر 
لب واكنش هایی در تصدیق مضامین آیات و سوره های تالوت شده 
به زبان می آورد از جمله چون: »قل هو اهلل احد« را قرائت می كرد، 
آرام اقرار می كرد كــه »اهلل احد« و چون تالوت ســوره را به پایان 
می رساند عرض می كرد: »كذلك اهلل ربّنا« و... )تفصیل واكنش ها 
در مقابل چند ســوره را نك: صدوق، عیون اخبار الرضا، 428/2-

429 و نیز شریف قریشی، 296/1: تعقیبه علی بعض االمور ]آیات 
و سور[( و نیز آن حضرت هر سه روز یك بار به ختم قرآن مبادرت 
می كرد. و در عین حال می فرمود: »اگر بخواهم می توانم قرآن را در 
كمتر از ســه روز ختم كنم اما هرگز به آیه ای برخورد نکردم مگر 
آن كه در مضامین آن اندیشــه كردم كه این آیه در خصوص چه 
موضوعی نازل شده و در چه زمان و شــرایطی فرود آمده است، به 

همین سبب هر سه روز یك بار به ختم قرآن می پردازم.« 

امام رضا)ع( و قرآن

برش گفت وگو
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سفر امام رضا)ع( به ایران در یکی 
از حســاس ترین مقاطع تاریخی 
ایــران زمیــن رخ داده اســت. 

امــام)ع( در مواجهــه با 
مردم خراســان و نیشابور 
جهت گیری هــای  بــر 
فرهنگی، علمی، اعتقادی 
و سیاســی آنــان تأثیــر 
گذاشــتند. این اتفاق به 
واقع پاسخی بود به آنچه 
مردم به دنبال كشــف آن 
بودند. اگر این ســفر رخ 
نمی داد، شــاید سمت و 
ســوی مردم ایران غیر از 
آنچه كه رخ داد، می شــد 
و ایران به عنوان یك نقطه 
حساس در جهان اسالم، 
در یك وضع آشــفته ای 

قرار می گرفت و شــاید هم دچار 
تشتت می شد. ســفر امام)ع( آثار 

چندگانه ای بر ملت ایران بر جای 
گذاشــت. مردم ایران با نگاهی كه 
كم وبیش تــا آن روز پیــدا كرده 
بودنــد نــگاه مثبتی به 
اهل بیت)ع( داشــتند و 
این ســفر و اثرات آن این 
نگاه آن هــا را تقویت كرد 
و مردم بر ایــن نگاه ثابت 
قدم شــدند و مکتب اهل 
بیــت)ع( در درون و نهان 
بســیاری از فرهیختگان 
و مــردم، بــه خصــوص 
وارد  خراســان  خطــه 
این كه  به خصوص  شــد. 
خطه خراســان هم نقش 
تأثیرگذارتری را نسبت به 
دیگر مناطق داشت. به هر 
حال می توان گفت ســفر 
امام رضا)ع( به ایران نقطه عطفی 

در جامعه ایرانی شد.

برکات ورود امام رضا)ع( به ایران
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ویژگی های منحصر بفرد صحیفه الرضا )ع(
از آثار مشــهور و در دسترس منسوب 
به امــام رضــا)ع(، اثری اســت به نام 
صحیفةالرضا مشتمل بر احادیثی كه 

آن حضرت به صورت مسند 
از پدران خود از پیامبر)ص( 
نقل كرده است. متن مذكور 
به دلیل همیــن ویژگی در 
میان اهل ســنت نیز روایت 
شده و شناخته شــده بوده 
اســت. دســت  كم از اواخر 
قرن ســوم و در قرن چهارم 
شــهرت اثر مذكور در میان 
صوفیان خراسانی باعث شده 
تا ســند آن برای نقل برخی 
مطالب تفســیری صوفیانه 
كه نســخه نهایی آن توسط 
أبوعبدالرحمن ســلمی به 
بخشــی از میراث صوفیان 

خراسان تبدیل شــده، مورد استفاده 
قرار گیرد. همچنیــن تحریرهایی از 

متن مذكــور در قرون بعــدی وجود 
داشته كه حاوی حدیثی درباره  عشق 
بوده كــه تحریر مذكــور در منازعات 
میان صوفیان و متشرعه در 
عصر صفویه مورد اســتناد 
صوفیان قرار گرفته اســت. 
نجاشــی )متوفی 450 ق( 
نســخه اثر مذكــور را نزد 
استادش ابن جندی )متوفی 
396( كه او خــود از عبداهلل 
بن احمد بن عامر سماع نقل 
كرده و اجازه روایت داشته، 
بیان كرده اســت. اثر مذكور 
به دلیل مسند بودن روایات 
و سلسله سند آن مورد توجه 
عالمان سنی نیز بوده است و 
شهرت فراوانی حتی در میان 
اهل حدیث داشته است كه 
تعدد طرق روایت و اسناد مختلف نقل 

آن دلیلی بر این مدعاست. 
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رویکرد تفکر سیاســی شیعه كه در 
قالب امامت تبلور داشــت، در دوران 
حیات امــام رضــا )ع( در چالش با 

جریان هایــی قــرار گرفت 
كــه از آن جملــه تفکــر 
اعتزال بــود.  اعتــزال كه 
از نیمــه اول قــرن دوم به 
عنوان یــك مکتب كالمی 
ســر برآورد، البتــه دارای 
فرقه هــاي  و  شــاخه ها 
متعددی گردیــد كه وجه 
 مشــترک همه آن هــا را 
در پنــج اصــل اعتقــادی 
خالصه كرده انــد؛ توحید، 
بیــن  المنزلــة  عــدل، 
المنزلتین، وعــد و وعید، 
و امــر به معــروف و نهی از 
منکر. با این اصول اعتقادی 

خواســتند تا تمایز خویش را با دیگر 
مذاهب زمانه نشــان دهند؛ توحید 

در مقابل ملحده و معطله و دهریه و 
مشبهه، عدل در مقابل مجبره، وعد 
و وعیــد در رد مرجئــه، منزلت بین 
 منزلتیــن در مقابل خوارج

 و امر به معــروف و نهی از 
 منکــر در تناظر با شــیعه

 امامیه. اندیشــه اعتزال در 
دوره امام رضا)ع(، با حمایت 
خلیفه حاكم كه خود به آن 
باور یافته بود، به اوج رسید. 
مأمــون عباســی كه طی 
ســال های )198قـ  218 
ق( خلیفــه بود به  شــدت 
متأثر از معتزله و حامی آن 
بود.  وی با برگزاری مجالس 
علمی كوشید تا اندیشه های 
بگســترد.  را  اعتزالیــون 
براســاس چنین بــاوری، 
پیشوایی مسلمین در كوتاه مدت به 

امری موروثی مبدل  شد.

جریان های فکری دوران امام رضا)ع( فلسفه الهی در مناظرات امام رضا)ع(
زمان امام رضا)ع( كه مقارن مأمون 
عباســی بود، عصر طالیــی علمی 
در دنیای اسالم اســت. در آن زمان 

كتب ارســطو و دیگر كتب 
فلســفی و علمی یونانیان 
ترجمه شده بود. مأمون از 
دانشمندان زمان خود بود؛ 
هیچ  یك از خلفای عباسی 
بــه انــدازه وی در علــوم 
مختلف اعم از كالم، طب، 
نجــوم، ادبیات عــرب و... 

احاطه علمی نداشته اند.
 وی دوست داشت مجالس 
مناظره بیــن علمای ادیان 
مختلــف برقــرار كند در 
یکی از سمینارهای علمی 
كه با حضور امــام رضا)ع( 
صورت گرفت همه علمای 

یهود و مســیحی و مجوس و حتی 
بی دینان حضــور داشــتند و یك 

بحــث آزاد علمی برپا شــد. در آن 
مناظره »احمد بزنطی« از نســبت 
زمان، مــکان و كیفیت بــا خداوند 
 می پرســد و امــام چنان

 پاسخ محکم و حکیمانه ای 
كــه  می دهــد  وی  بــه 
در همــان جــا پیشــانی 
 امــام را می بوســد و بــه 
شــیعه  حقــه  مذهــب 

می گراید.
 اگر بنا باشــد خــدا مکان 
داشــته باشــد و مــکان 
الزمه وجودش باشــد پس 
مکان  نمی توانــد  خودش 
خلــق كند پــس باید اول 
مکانش را یکی دیگر خلق 
كند و اگر خــودش مکان 
را خلــق كند نقــد كالم 
می شود و تسلســل می شود لذا خدا 

مکان ندارد.
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گفت وگو
دستگیری از نیازمندان

یاران و دوستداران حضرت رضا)ع( در مواجهه با مشكات زندگی، بسیاری 
از مسائل و نیازمندی های خویش را با امام مطرح می کردند. حضرت نیز 

به راحتی و با ماطفت، برای برآورده شدن خواست آنان اقدام می کردند. 

سیده معصومه محمدی

از نکات برجسته در سبک زندگی ائمه)ع( ســادگی و بی آرایه بودن ایشان است با این که ایشان صاحب علم و کماالتی 
بودند که هیچ یک از انسان های زمانه شان نداشتند؛ زیرا آنان علم الهی را دارا بوده و از نور الهی بهره مند بودند، ولی در 
عین سادگی می زیستند و از بذل دارایی خویش دریغ نمی کردند. در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر 
پورامینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به بررسی سبک زندگی امام رضا)ع( پرداختیم که 
اکنون از نظر شما می گذرد. »چهره ها و روزها: روایت های تاریخی در نگاه امام رضا)ع(«، »وصف آفتاب: والدت تا شهادت 
امام رضا)ع(«، »بیست سال امامت: نگاهی به دوران امامت امام رضا)ع(«، »سلوک سیاسی: سیره سیاسی امام رضا)ع(«، 
»منزلت زیارت: ویژگی ها و آداب زیارت امام رضا)ع(«، »سبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام رضا)ع(« و »حیات 

علمی: دانش و دانش گستری امام رضا)ع(« از آثار وی در مورد امام رضا)ع( است.

گفت وگو با محمدباقر پورامینی درباره سبک زندگی رضوی 

عیسی می گریست و می خندید

سبك رفتار دانست. با توجه به شناخت مفهوم 
سیره، وقتی از سیره امام رضا)ع( یاد می كنیم، 
به واقع در پی شــناخت سبك و اســلوب رفتار 
امام در حوزه های مشــخص هستیم. در سیره، 
پاسخ این پرســش ها را می یابیم: سبك امام در 
زندگی عبادی خود چگونه بود؟ ســبك ایشان 
در معاشرت با یاران چگونه بود؟ امام با خانواده 
خود چگونه معاشرت داشــتند؟ سبك و روش 
وی در رفتار با دشــمنان چه بود؟ روش تبلیغی 
امام چه بود؟ ســبك رهبری و مدیریت امام در 
جامعه چه بود؟ و ده ها سبك دیگر كه در سیره 
بدان پاسخ داده می شود. با توضیح فوق، ارتباط 
سیره با سبك زندگی نیز روشن می گردد: سبك 
زندگی به مســائلی برمی گردد كه متن زندگی 
انســان را در دنیا شــکل می دهد. بدیهی است 
تکیه بر ســبك زندگی اسالمی متکی بر سیره و 
توصیه های معصوم خواهد بود و زندگی مؤمنان 
از زاویه متن زندگی امام، رفتــار، روش و حتی 

توصیه ایشان ترسیم می شود. 
   بــا توجه به تغییرات اساســی 
در زندگی بشــر از دوره ســنتی به 
دوره مــدرن و با وجــود ارتباطات 
و عرصه هــای مختلــف زندگی و 
پیچیدگی های دوره مدرن، آیا واقعًا 
می توانیم با مطالعه ســیره حضرت 
رضا)ع( از آن بــرای امروز خودمان 

الگو بگیریم؟
طبیعی است كه امکان استفاده از سیره و منش 
پیشــوایان معصوم برای همگان فراهم اســت. 
پس موظفیم همچون تأسی به پیامبر)ص(، در 
گفتار و رفتار از امام نیز بهــره بگیریم. خداوند 
می فرماید: » لقد كان لکم فی رســول  اهلل اسوة 

حسنة لمن كان یرجوا اهلل و الیوم االخر.«
وجــود پیغمبر و اوصیــای پــس از او، كانونی 
اســت كه ما از آن باید روش زندگی را استخراج 
كنیم. رفتــار معصومان آن قدر عمیق اســت 
كه از جزئی ترین كار ایشــان می تــوان قوانین 
زندگــی را اســتخراج كــرد. یــك كار و رفتار 
كوچك معصوم همچون چراغ، شــعله و نوری 
است كه مســافت های بســیار دور را به انسان 
نشان می دهد. آیت اهلل شهید مرتضی مطهری 
دراین باره معتقد اســت ما ظلمی نظیر ظلمی 
كه در مــورد قــرآن كرده ایم، در مورد ســیره 
پیغمبر و ائمه اطهار كرده ایم. ســیره انبیا و اولیا 

كه در این وزن، واژه بر نوع عمل داللت می كند. 
مثال »َجلَْسه« یعنی نشستن و »ِجلَْسه« یعنی 
سبك و نوع نشستن. ســیر یعنی رفتن و سیره 
یعنی نوع و سبك رفتن. در تبیین معنای سیره 
به »هیئــت«، »حالــت«، »روش«، »رفتار«، 
»راه و رسم« و »ســلوک« نیز اشاره شده است 
و در مجموع می توان ســیره را به معنای نوع و 

  آقای دکتــر! وقتی از ســیره 
امام رضا)ع( صحبت می شود، منظور 
چیســت و چه ارتباطی با ســبک 

زندگی ممکن است داشته باشد؟
»سیره« در زبان عربی از ماده »سیر« است. سیر 
یعنی حركت، رفتن، راه رفتن و »ســیره« یعنی 
نوع راه رفتن. به عبارتی سیره بر وزن فعله است 
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خلق وخوی جامع امام
آنچه در زندگی امام رضا)ع( همچون ســایر معصومان کاماً آشــكار اســت 
و می تــوان به آن به عنــوان محــوری در الگوگیری تكیه کرد، این اســت که 

خلق و خوی امام مانند سخن و دینشان جامع و همه جانبه بود.

دارد تا انســان را به حیــات مؤمنامه رهنمون 
كند. این نوع عقل در ایــن احادیث همان عقل 
معاش اســت: » أدّل شــی ء علی غزاره العقل، 
ُحســن الّتدبیر/ بهترین دلیل بر زیادتِی عقل، 
ُحسن تدبیر اســت.«  نیز بنگرید به این سخن 
امام رضــا)ع(: »مهربانی با مــردم نیمی از عقل 

است.«
سبك زندگی اســالمی و عقل معاش، توجه به 
اجرای اسالم با همه ابعاد آن در تمام عرصه های 
زندگی آدمی اســت و می توان در دسته بندی 
مشــخص و با مالحظه ارتباطات سه گانه انسان 
با خدا و خود و خلق، زندگی مؤمنانه ای ساخت 
و با تکیه بر متن ســخن و سیره معصومان شیوه 

زیستن را مشق كرد.
   امــام رضــا)ع(  در برخورد با 

دیگران چه سبکی داشتند؟ 
نوع برخورد و معاشــرت پســندیده ایشــان 
به گونه ای بود كه بدون استثنا، در دل های مردم 
نفوذ فراوان داشتند. همواره متبسم و خوش رو 
بودنــد، می فرمودند: »عیســی می گریســت 
و می خندیــد؛ ولیکــن یحیی می گریســت و 
نمی خندید. ســیره عیســی نیکوتر اســت.« 
امام در معاشــرت نیکو، ســرآمد و مثال زدنی 
بودنــد. ابراهیم بن عباس می گفــت: »امام رضا 
)ع( با ســخن هرگز بــه هیچ كس جفــا نکرد 
و كالم كســی را نبرید تا مگر شــخص از گفتن 
باز ایســتد. حاجتی را كه می توانست  برآورده 
ســازد، رد نمی كرد. پاهایــش را دراز نمی كرد 
و هرگز روبه روی كســی كه نشســته بود، تکیه 
نمی داد و هیچ كس از غالمــان و خادمان خود 
را دشــنام نمی داد. هرگز آب دهــان بر زمین 
نمی افکند و در خنــده اش قهقهه نمی زد؛ بلکه 
تبســم می نمود.« مردم به  راحتــی به حضور 
امام می رســیدند و خواست و ســؤال خویش 
را طرح می كردنــد؛ زیرا حضرت بعــد از اینکه 
از نماز و ســجده خود فارغ می شــدند، جلوس 
می كردند، مردم در خدمتشان حاضر می شدند 

و احتیاجات خود را عرضه می داشتند.
امام با مردم بســیار نرم و آرام سخن می گفتند 
و دربارة كسی ســخن ناروا بر زبان نمی راندند.  
هركس با وی صحبت می كــرد، آن حضرت به 
ســخنان او گوش می دادند و تــا مطلب او تمام 
نمی شــد، ســخن او را قطع نمی كردنــد. این 
ســفارش را به یاران خود می فرمودند: »هرگاه 

با مردی حضوری خواســتی ســخن بگویی، او 
را با كنیــه مخاطب قرار بده و هرگاه خواســتی 
از كســی  كه غایب است، ســخن بگویی، او را با 

نامش عنوان كن.«
امام  رضا)ع( با زیردســتان و خادمــان خود با 
مهربانی و مالیمت رفتار می كردند. هنگامی كه 
تنها می شــدند، همه آنان را از بزرگ و كوچك 
جمــع می كردند و بــا آنان ســخن می گفتند. 
ایشــان به آنان انس می گرفتند و آنــان با او. در 
تنهایی، هنگامی كه برای امــام غذا می آوردند، 
آن حضرت خادمــان و حتی دربــان و نگهبان 
را بر ســر سفره شان می نشــاندند و با آن ها غذا 

می خوردند. 
مردی از اهالی بلخ می گفت: در سفر خراسان با 
امام رضا)ع( همراه بودم. روزی ســفره گسترده 
بودند و امام همه خدمتگــزاران و غالمان حتی 
سیاهان را بر آن سفره نشــاندند تا همراه او غذا 
بخورند. بــه امام عرض كردم: »فدایتان شــوم. 
بهتر است اینان بر سفره ای جداگانه بنشینند.« 
فرمود: »ساكت  باش. پروردگار همه یکی است، 
پدر و مادر همه یکی است و پاداش هم به اَعمال 

است.«
حضرت به آمد و شــد مؤمنان با یکدیگر، تأكید 
داشتند و می فرمودند: »ســخی از غذای مردم 
می خورد تا مردم هم در ســر ســفره او حاضر 
شــوند و از غذاهای او بخورند؛ امــا بخیل برای 
این كه مردم از طعام او نخورند، از خوردن طعام 
دیگران خودداری می كند.« ایشــان مهمان را 
دوست می داشتند و بر اكرام او پای می فشردند. 
شبی امام میهمان داشــتند. در میان صحبت، 
چراغ نقصی پیدا كرد. میهمان امام دست پیش 
آورد تا چراغ را درســت كند. امام نگذاشتند و 
خود ایــن كار را انجــام دادنــد و فرمودند: »ما 
گروهی هســتیم كه میهمانان خــود را به كار 

نمی گیریم.«
تواضع و فروتنــی امام مثال زدنــی بود. روزی 
شــخصی كه امــام را نمی شــناخت، در حمام 
از ایشــان خواســت تا او را كیسه بکشــد. امام  
پذیرفتند و مشــغول شــدند. دیگــران امام را 
بدان شــخص معرفی كردند و او با شرمندگی 
به عذرخواهی پرداخت؛ ولی امــام بی توجه به 
عذرخواهی او همچنان او را كیسه می كشیدند 
و او را دلداری می دادند كه طوری نشــده است. 
امام در كنار تأكید بر معاشرت كریمانه با مردم، 

و مخصوصاً سیره پیغمبر اكرم و ائمه معصومین 
را برداشــتیم، به طاق آسمان كوبیدیم، گفتیم: 
او كه پیغمبر اســت. نتیجه اش این است كه اگر 
یك عمر بــرای ما تاریخ پیغمبــر بگویند، برای 
ما درس نیســت و مثل این اســت كه بگویند 
فرشــتگان در عالم باال چنین كردند. فرشتگان 
كردند به ما چه مربوط؛ یعنی این منبع شناخت 
را هم از ما گرفتند. در صورتــی كه اگر این جور  
بود، خدا به جای پیغمبر فرشــته می فرســتاد. 
پیغمبر یعنی انســان كامل، علی یعنی انسان 
كامل، حسین یعنی انســان كامل، زهرا یعنی 
انســان كامل؛ یعنی مشخصات بشریت را دارند 
با كمال عالی مافوق ملکی؛ یعنی مانند یك بشر 
گرسنه می شوند غذا می خورند، تشنه می شوند 
آب می خورند، احتیاج به خواب پیدا می كنند، 
بچه های خودشــان را دوســت دارند،  عاطفه 
دارند و لهذا می توانند مقتدا باشند. اگر این جور 

نبودند، امام و پیشوا نبودند.
آنچــه در زندگــی امام رضــا همچون ســایر 
معصومان كاماًل آشکار اســت و می توان به آن 
به عنــوان محــوری در الگوگیــری تکیه كرد، 
این اســت كه خلق و خوی امام مانند ســخن و 
دینشــان جامع و همه جانبه بــود. امام در همه 

ابعاد انسانی در حد كمال و تمام بودند. 
   ســبک زندگی به چه معناست ، 
چه نوع ســبک زندگی از ســیره و 
سخن امام رضا)ع( بیرون بکشیم و 

سرلوحه خود قرار دهیم؟
ســبك زندگی ناظــر به مســائلی اســت كه 
متن زندگی انســان را در دنیا شــکل می دهد. 
به عبارتی، وقتی از چگونگی زیســتن مؤمنانه 
سخن می گویند، تمام مســائلی را كه آدمی در 
متن زندگی بــا آن مواجه اســت، باید مدنظر 
قرار داد و ازاین رو گســتره سبك زندگی عرصه 
وســیعی از رفتار آدمی با خدا، خــود، خانواده، 

جامعه و حتی طبیعت را در برمی گیرد. 
ســبك زندگی با مفهوم عقل معاش كه همان 
»شیوه زیســتن« است، یکســان است؛ یعنی 
عقلی كه به انســان می گوید چطور باید زندگی 
كرد. كاركــرد این عقل در راســتای چگونگی 
تدبیر زندگی، چاره اندیشــی درباره معضالت 
و مشــکالت زندگی، تالش بــرای هماهنگی 
با قوانیــن شــرعی و ســازگاری بــا آن ها در 
ســامان دهی زندگی مناســب و مطلوب قرار 

نوع برخورد 
و معاشرت 

پسندیده ایشان 
به گونه ای بود که 

بدون استثنا، در 
دل های مردم نفوذ 

فراوان داشتند. 
همواره متبسم 

و خوش رو بودند 
و می فرمودند: 

»عیسی 
می گریست 
و می خندید؛ 
ولیكن یحیی 
می گریست و 

نمی خندید. سیره 
عیسی نیكوتر 

است.«
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صعصعه بن صوحــان رفت. وقتی خواســت 
حركت كند، فرمود: صعصعــه، مبادا عیادت و 
دیدار من از تو موجِب به خود بالیدن تو شــود. 
متوجه خود باش. مثــل این كه چنین جریانی 
نیز بــرای تو پیش آمــد. مبادا فریــب آرزو را 
بخوری. تــو را به پناه خدا می ســپارم و برایت 

سالمتی می خواهم.« 
به هنــگام بیمــاری یــاران، امام علــی  بــن 
 موســی الرضا)ع( به عیادت ایشــان می آمدند. 
یحیی  بــن  محمد بــن  جعفر وقتی داســتان 
بیماری پدرش را می گویــد، به عیادت حضرت 

رضا اشاره می كند.
   سیره امام در رفع نیازهای یاران 
و توجه به خواست ها و برطرف کردن 

آن ها چگونه بود؟
یــاران و دوســتداران حضــرت رضــا)ع( در 
مواجهه با مشکالت زندگی، بسیاری از مسائل 
و نیازمندی هــای خویــش را با امــام مطرح 
می كردند. حضرت نیــز به راحتی و با مالطفت، 
بــرای برآورده شــدن خواســت آنــان اقدام 
می كردند. در این زمینه نمونه هایی به چشــم 

می خورد: 
1. موسی  بن  مهران در نامه ای از امام درخواست 
كرد كه برای فرزند بیمارش دعا كنند. حضرت 
نیز در پاســخ نامه او گفتند: »خداوند به شــما 
فرزند شایســته ای عطا خواهد كــرد.« فرزند 
بیمار او درگذشــت و فرزند صالح دیگری از وی 

پدید آمد.
2. ابومحمد غفاری گوید: قرض سنگینی داشتم 
و بســیار اندوهگین بودم. جز علی بن موســی 
كسی را ســراغ نداشــتم كه این حاجت را روا 
كند. در یکــی از روزهــا، صبــح زود خدمت 
آن جناب رســیدم و پس از گرفتــن اذن ورود، 
حضورشان ُمشرف شدم. ایشان ابتدا فرمودند: 
»ای ابومحمــد، از حاجت تو اطــالع داریم و ما 
باید قرض تــو را بپردازیم.« هنگامی كه شــب 
فرا رسید، غالمشــان افطار آورد و افطار كردیم. 
بیان كردنــد: »ای ابومحمد، شــب در این جا 
می خوابی یا مــی روی؟« عرض كــردم: » ای 
سید و ســرور من، اگر نیازمندی مرا رفع كنید 
و بروم، بهتر اســت.« در این هنگام، دست خود 
را زیر فرش بردند و ُمشــتی از زیر آن برآوردند و 
به من دادند. از منزل آن حضرت بیرون آمدم و 
نزدیك چراغی رفتم. به آنچه مرحمت فرموده 

بودند، نگاه كردم. معلوم شد كه آن ها دینارهای 
ســرخ و زردند. روی اولین دیناری كه به  نظرم 
رسید، نوشته بود: »ای ابومحمد، این 50 دینار 
اســت: 26 دینار برای قرضت و 24 دینار برای 
مخارج خاندانت.« وقتی صبح شــد، از آن دینار 

مخصوص اثری نبود. 
3. موســی  بن  عمر بن  بزیع در نامــه ای از امام 
درخواســت كرد: »از خداونــد بخواهید از دو 
كنیزم، دو پســر به من عطا كند.« امام دو پاسخ 
برای او نوشــتند. در پاســخ اول چنین مرقوم 
داشتند: »ان شاءاهلل برای شما دعا می كنم.« در 
نامه دیگری نیز نوشتند: »خداوند به من و شما 
بهترین عافیت را عطا كند و در دنیا و آخرت، ما 
را مشمول عواطف خود قرار دهد. همه كارها در 
دست خداوند عزوجل اســت و با تقدیرات خود 
كارها را انجام می دهد. برای تــو از آن دو كنیز، 
یك پسر و یك دختر متولد می شود. به مباركی 
و میمنت، پســر را محمد و دختر را فاطمه نام 
بگذار.« موسی  بن  عمر می گوید: »همان  طوری 
 كه حضرت رضا فرموده بودند، یك پســر و یك 

دختر از آنان متولد شدند.«
4. احمد بن  كرخی می گوید: بیــش از ده نفر از 
اوالد من، بعد از تولد ُمردند و فرزندی نداشــتم. 
در یکی از سال ها، به حج رفتم و خدمت حضرت 
رضا رسیدم. سالم كردم و دستشان را بوسیدم. 
از ایشــان چند مسأله پرســیدم و درباره مرگ 
فرزندانم چاره خواســتم. حضــرت رضا مدتی 
ســر خود را پایین انداختند و دعا كردند. سپس 
فرمودند: »امیدوارم بعــد از مراجعت، خداوند 
به تو فرزندانی عنایت كنــد و در ایام زندگی، از 
آنان بهره مند شوی. خداوند هرگاه اراده كند كه 

دعای بنده ای را برآورد، قدرت آن را دارد.« 
5. ابومحمد مصــری گوید: بــه حضرت رضا 
نامه نوشتم و از ایشان اجازه خواستم كه برای 
تجارت، به  طرف مصــر بــروم. فرمودند: »تا 
هرگاه خداوند بخواهد، اقامت كنید.« دو سال 
ماندم. بار دیگر برای ایشــان نوشتم كه اجازه 
دهید از این شهر بیرون روم. فرمودند: »اینك 
بیرون روید. خداوند به شــما بركت می دهد و 
اوضاع  و احوال تغییر می كند.« از شــهر خارج 
شــدم و به  طرف مصــر رفتــم. در آن جا مال 
فراوانی به  دســت آوردم. در ایــن هنگام، در 
بغداد آشوب پدید آمد؛ اما از آن هرج  و مرج ها 

آسوده شده بودم.

درباره معاشــرت با اشرار هشــدار می دادند و 
می فرمودند: »هرگاه شــنیدی مــردی حق را 
انکار می كند یا تکذیــب می نماید یا اهل حق را 
دشــنام می دهد، از نزد او برخیز و با او مجالست 

مکن.«
   نوع معاشــرت و توجه امام به 

شیعیان و پیروان خود چگونه بود؟
امام  رضــا)ع( در معاشــرت با یــاران همواره 
متبسم و خوش رو بودند. ایشان را در معاشرِت 
نیکــو، ســرآمد و مثال زدنــی می دانســتند. 
یکــی از ویژگی های معاشــرت یاران بــا امام، 
راحتی آنان با ایشــان بود. این نکته نشــان از 
چیرگی صمیمیت در رفتار امام با یاران اســت. 
اسماعیل  بن  مهران می گوید: روزی من و احمد 
بزنطی در صریا خدمت امام رســیدیم. درباره 
ســن مبارک آن حضــرت بحــث می كردیم. 
احمد گفت: »وقتــی  كه نزد امــام  رضا رفتیم، 
یادآوری كن تا سن شــریف حضرت را بپرسم. 
بارها خواسته ام بپرســم؛ اما فراموش كرده ام.« 
زمانی  كه خدمتشان رســیدیم، بر ایشان سالم 
كردیم و نشســتیم. حضرت رو به احمد كردند 
و فرمودند: »ای احمد، چند سال داری؟« احمد 
گفت: »39 ســال.« حضرت فرمودند: »اما من 

43 سال دارم.«
احمد بزنطــی می گویــد: روزی حضرت رضا 
َمركب خود را برایم فرســتادند تا خدمتشان 
برســم. در صریا خدمتشــان رســیدم. صریا 
یکی از مناطق اطراف مدینه بود؛ تمام شــب 
را آن جا بودم. پس از شــام  خوردن فرمودند: 
»رختخواب بیندازید.« برایم بالشــی طبری 
و رواندازی خوش بــو و شــاهانه و نیز لحافی 
مروی آوردند. فرمودند: »چه تصمیمی داری؟ 
می خوابی؟« عــرض كــردم: »آری فدایتان 
شوم.« با دســت خود لحاف را رویم كشیدند 
و فرمودنــد: »شــبت بخیر باشــد.« روی بام 
بودیم. وقتی آقا پاییــن رفتند، با خودم گفتم: 
»چه مقام و موقعیتی در نزد امام پیدا كرده ام 
كه هیچ كس را چنان مقامی نیســت.« ناگاه 
شــخصی صدا زد: »احمد.« صدا را نشناختم. 
چیزی نگذشــت كه غالم آقا آمد و گفت: »بیا 
خدمت موالیم.« پایین رفتم. دیدم آن جناب 
به طرف من می آیند. فرمودند: »دســتت را به 
من بده.« دســت خود را دادم. آن را فشردند 
و ســپس فرمودند: »امیرالمؤمنین به عیادت 

حضرت به آمد 
و شد مؤمنان 
با یكدیگر، 
تأکید داشتند 
و می فرمودند: 
»سخی از غذای 
مردم می خورد تا 
مردم هم در سر 
سفره او حاضر 
شوند و از غذاهای 
او بخورند؛ اما 
بخیل برای 
این که مردم از 
طعام او نخورند، 
از خوردن طعام 
دیگران خودداری 
می کند.«

الگوهای کامل برای زندگی
طبیعی است که امكان اســتفاده از سیره و منش پیشــوایان معصوم برای 
همگان فراهم اســت. پس موظفیم همچون تأســی به پیامبر)ص(، در گفتار و 

رفتار از امام رضا)ع( نیز بهره بگیریم.
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دیدگاه

سرشت سلفی های تکفیری و 
راهبردهای مواجهه با آن ها

شاخصه های 
تکفیر 

بین الملل

 شیعیان جزیره مروارید 
تنهاتر از همیشه هستند

بحرین غریب 
ماند!

تیتر دو

ایران بزرگ ترین قربانی ترور 
طی 37 سال پس از انقالب

این 23 ستاره
آن 17 هزار شهید

زمینه شکل گیری گروه های افراطی و 
راه های مبارزه با آنان

آدم کشان  تاریخ
داعش و منافقان
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دیدگاه
شاخصه های تکفیر

مراد از شاخصه های تکفیر،  این اســت که اگر در جامعه ای مشاهده شد به راحتی 
می توان از دیــدن آن اوصاف پی برد که: یــک، تکفیر وجــود دارد، دو، تکفیر در چه 

سطحی است، سه، عمق تکفیر چقدر است، چهار، مسیر و مقصد تکفیر کجاست. 

به تکفیر به طول بینجامد و حکم معلق شــود 
و معموالً جهــل، خطا، اکراه، تاویــل و تقلید را 

برون رفت از آن می دانستند.
با این همه، فقه سلفی ـ تکفیری بر سه پایه مهم 
استوار است که هر یک به تنهایی می تواند مولد 

خشونت در میان آنان باشد.

 1.توحید
درباره توحید باید گفت که سلفیه با برابر کردن 
توحید با عبادت، اقدام به زیر سؤال بردن باور و 

اعمال دیگر مسلمانان می کنند.

الف( توحیــد در الوهیت: ســلفیه با عدم 
تفکیک ســتایش از پرســش، حکم به مشرک 
دانستن مســلمان تکریم کننده انبیاء و اولیای 
الهی می دهند. این تفکر، با گســتردن معنای 
عبادت، هــر گونه خضوعی در برابــر پروردگار 
را عبادت می شــمرد. آن ها از عبــادت همان 
معنای لغوی آن یعنــی خضوع را اراده می کنند 
و خضوع شیعیان نســبت به اهل بیت را شرک 
می داننــد. در حالی که عبادت خضــوع توأم با 
اعتقاد به الوهیت خضوع شــونده است و صرف 
خضوع کردن عبادت به شمار نمی آید. به همین 
دلیل خضوع کردن فرزنــد در برابر پدر عبادت 
نیســت و اعتقاد به الوهیت امامان معصوم نیز 
از نظر شیعیان نیز شرک است. به همین دلیل، 
ســلفیه همچنین ضمن نفی توسل و شفاعت و 
مشرک دانستن قائلین به آن، رفتن بر سر قبور 
انبیاء و صالحین و توســل به آن ها را نامشــروع 
و شــرک می داند. البته از دیدگاه سلفیه توسل 
مشروع شــامل مواردی مانند توســل به خدا و 
اسماء و صفات او، توســل هر انسانی به کارهای 
نیک خود، توســل به دعای برادر مؤمن در حال 
حیات می شــود. در مورد تبرک نیز تنها تبرک 
مجاز، استالم و بوســیدن حجراالسود و استالم 
رکن یمانــی و تبرک به پیامبــر)ص( در زمان 
حیات ایشان است و بنابراین تبرک رایج در بین 

مسلمانان شرک و بدعت است.
ب( توحید در اســماء و صفات: به عقیده 
ســلفیه باید اقدام به حمل ظاهری کردن تمام 
اســماء و صفات موجود در قرآن درباره خداوند 
کرد. این اندیشــه با اتخاذ رویکرد تجسمی به 
خداوند و انکار رویکــرد تنزیهی، بر رؤیت خدا با 
استفاده از حواس ظاهری در روز قیامت، اثبات 
دســت برای خداوند، صــورت خداوند و آمدن 
خداوند با توجه به آیات قــرآن تأکید می ورزد. 
نکته مهمی که در بحث توحید وجود دارد تجلی 
آن در سپهر سیاست اســت؛ یعنی اینکه اعتقاد 
توحید سبب می شــود تا آن ها بر این نکته نیز 
تأکید کنند که حق قانون گــذاری منحصراً در 
اختیار خداوند اســت و هر نوع قانون موضوعه 
را نفی کنند. بنابراین، هر دولتی اعم از شــیعه و 
سنی عالوه بر احکام شریعت، قانونی وضع کند 
را قبول نمی کنند و چیزی به نام حوزه  مباحات 
را نمی پذیرند. به همین دلیل از نظر ســلفی ها، 
هر کسی که قانونی را وضع کند، مشرک است، 

اصل اول حفظ نظام بود یعنی نمی شــد حاکم 
اســالمی را تکفیر کرد. حاکم را باید یا دعا کرد 
و یا نصیحت، بــه همین دلیل ابــن تیمیه قیام 
امام حســین )ع( علیه یزیــد را تقبیح می کرد. 
به عبارتی دیگر تکفیر در فقیه ســنتی به حوزه 
مدنی محدود بود. اصــل دوم: هر کس ظاهری 
اسالمی داشت را تکفیر نمی کردند. اصل سوم: 
تکفیر را به حاکم اســالمی ارجــاع می دادند تا 
او اجرای حکــم کند و خود فرد نمی توانســت 
به اجرای حد بپردازد. اصل چهارم: در نســبت 
دادن تکفیر آن قدر احتیــاط می کردند تا حکم 

دکتر عبدالوهاب فراتی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

فقه تکفیر مطلب جدیدی نیســت و از قدیم در فقه کالسیک شیعه و ســنی در مواردی مثل نسبت دادن کفر به 
مشرکانـ  ساب النبی )ص( وجود داشت اما فقهاء چنین موضوع و حکمی را تحت قواعد و ضوابطی می بردند که در  

ادامه به آن اشاره  می شود.

سرشت سلفی های تکفیری و راهبردهای مواجهه با آن ها

شاخصه های تکفیر 
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حذف مرجعیت
دومین مبنای فقهی ســلفی ها، مفهوم اّتباع النص اســت. اتباع النص 
به معنای حذف مرجعیت مفتی و دعوت مســتقیم مؤمنان به فهم نص 

اسالمی است.

دارد، نیســت، بلکه مراد شــریعتی است که در 
نصوص دینی، احادیث و قرآن وجود دارد.

   راه کار مواجهه با سلفی های تکفیری
تکفیری ها خــود را محور اصلی تفکر ســلفی 
قلمــداد کرده اند، کــه ضمــن دوري از وهابی 
نامیدن خود، بر ســلفی بودن نیز اصرار دارند. 
آنان ســعی می کنند ســایر جریانات سلفی را 
با محور خویش مدیریت کننــد. در مواجهه با 
گروه های تکفیری، این حرکت انحرافی را باید 
در تضاد با اصول و باور ســلف دانست و بر عدم 
مصادره این عنوان از ســوي آنــان، تأکیدکرد؛ 
راه کاري کــه در ســخن مقام معظــم رهبری 
چنین بیان می شود: »سلفی گري اگر به معناي 
اصول گرایی در کتاب و ســنت و وفــاداري به 
ارزش های اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات 
و احیاء شریعت و نفی غرب زدگی باشد، همگی 
سلفی باشــید و اگر به معناي تعصب و تحجر و 
خشــونت میان ادیان و مذاهب اسالمی ترجمه 
شــود، با نوگرایی، ســماحت و عقالنیتـ  که 
ارکان تفکر و تمدن اسالمی اندـ  سازگار نخواهد 
بود و خود باعث ترویج ســکوالریزم و بی دینی 
خواهد شــد.« به همین دلیل، سلفی گری نه با 
وهابیت مساوی اســت و نه با اهل سنت. سلف 
که به معنای اقتداء به ســلف صالح از جمله اهل 
بیت )ع( است شــامل همه گروه های مسلمان 
به ویژه شــیعیان نیز می شــود. از ایــن رو الزم 
اســت میان این مفاهیم تفکیک دقیقی صورت 
پذیرد و سپس به طور علی حده بر شاخصه های 
گروه هــای تکفیــری تأکید شــود.  مــراد از 
شاخصه های تکفیر، عبارت از اوصافی است که 
اگر در جامعه ای مشــاهده شــد به راحتی و به 
سادگی می توان از دیدن آن اوصاف پی برد که: 
1- تکفیر وجود دارد  2- تکفیر در چه ســطحی 
است  3- عمق تکفیر چقدر اســت  4- مسیر و 

مقصد تکفیر کجاست. 

   شاخصه های تکفیر
با این توضیح، شاخصه های تکفیر عبارت است 
از: الف( خشــونت عریان و دائمی. خشــونت، 
آشکارترین مشخصه ای است که یک تکفیری با 
آن شناخته می شود و در واقع مشخصه اوست. 
امام علی )ع( درباره تکفیری هــای زمان خود 
می فرمایند: »ســیوفکم علی عواتقکم« یعنی 

چون حق انحصاری خداوند را نقض کرده و وارد 
حاکمیت خداوند شده و بنابراین مشرک است.

   2. اتباع النص
دومیــن مبنــای فقهــی ســلفی ها، مفهوم 
اتّباع النص اســت. اتباع النص به معنای حذف 
مرجعیت مفتــی و دعوت مســتقیم مؤمنان 
به فهم نص اســالمی اســت. از این رو، منظور 
ســلفی ها از مفهوم اتّباع این اســت که انسان 
مسلمان از هیچ کســی تقلید نکند، بلکه از نص 
تبعیت کند. در چنین رجوعی به نص اسالمی، 
فرد ســلفی عالوه بر حــوزه عبــادات، در تمام 
آنچه مربوط به حوزه های حیات انســانی است 
به قرآن و ســنت مراجعه می کند و به فهم خود 
از نشــانه های نص صحه می گذارد. اما آنچه در 
ارجاع مســتقیم به نص وجود دارد آن است که 
نص واجد نشــانه های زیادی اســت که تولید 
خشــونت می کند و اتکاء به فهم غیر اجتهادی 
مؤمنان می تواند به کشــتار دیگران منجر شود. 
معموالً در فقه سنتی ظرفیت های خشونت آمیز 
برخــی از آموزه های نص مثل آیــات مربوط به 
جهاد و کشتن مشرکان، توسط واسطه هایی در 
فهم مثل مفتی )در تفکر اهل ســنت( یا امامـ  
مجتهد )در تفکر شیعی( خنثی می شود و مانع 
ظهور جریان های خود ســر در میان مسلمانان 

می گردد.

   3.تزکیه مجتمع اسالمی
سومین مســأله در فقه ســلفیه، تزکیه است. 
مفهوم تزکیه نزد آنان با برداشــتی که ما از آن 
داریم، متفاوت اســت. در ادبیات شیعه، مفهوم 
تزکیه این است که گاهی انسان به خود مراجعه 
کرده و اعمال خــود را ارزیابی کند و بر طبق آن 
تصمیم بگیرد، درحالی که منظور ســلفی ها از 
تزکیه چیز دیگری اســت. آن ها معتقدند امت 
اســالمی به خطا رفته اســت و باید به مســیر 
اصلی اش بازگردانده شــود. پس منظور آن ها از 
تزکیه، تزکیه امت اســت تا تزکیه افراد. مفهوم 
امت هم با مفهوم حکومت خود را شکل می دهد. 
در واقع، آن ها معتقدند کــه تزکیه  امت دو ابزار 
دارد: یکی عمل بــه شــریعت و دیگری وجود 
حکومتی که حامی شریعت باشد؛ یعنی چنین 
حکومتی می تواند تزکیه را شــکل دهد. منظور 
از شریعت، شــریعتی که در مکاتب اربعه وجود 

ابتدا باید دانست که هدف از تشکیل گروهک های 
تروریستی که ســاخته و پرداخته دست آمریکا، 
غــرب، رژیم صهیونیســتی و وهابیت ســعودی 
هســتند، تخریب چهره واقعی اســالم است که 
غرب از این موضوع برای ترویج اسالم هراسی در 
سطح جوامع غربی استفاده می کند. جریان سازی 
رسانه های غربی علیه اســالم معتدل به گونه ای 
اســت که گروهک های تکفیری به عنوان ابزاری 
برای عملیاتی کردن اهداف این جریان هستند و 
داعش با تخریب مســاجد و آثار باستانی و کشتار 
مردم در راســتای ارائه چهره ای خشن و بی رحم 
از اسالم نزد افکار عمومی، برای غرب سنگ تمام 
می گذارد که البته با توجــه به تهدید داعش برای 
انهدام خانه کعبه، این گروهک در صدد است تا به 
بهترین نحو ممکن مأموریت خــود را برای غرب 

انجام دهد.
تخریب مساجد از زشت ترین و پلیدترین اقدامات 
داعش است که هدف از این دست اقدامات ایجاد 
شکاف و اختالف میان کشورها و مذاهب اسالمی 
به ویژه شیعه و سنی است که عربستان سعودی و 
برخی کشــورهای منطقه به این مساله دامن زده 
و به همین دلیل تخریب، یکــی از مأموریت های 
مهم گروهک تروریســتی داعش اســت. طبیعی 
است با انجام عملیات انتحاری و تروِر نمازگزاران، 
ـ همان گونه که اخیرا مســجد امــام صادق )ع( 
در کویت منهدم شــدـ  یک نوع وحشــت و ترس 
در دل ها ایجاد می شــود و داعــش از این رهگذر 
تالش می کند تا با ایجاد رعب و وحشت از حضور 
مســلمانان در مســاجد ممانعت به عمــل آورد، 
در حقیقت ایــن یکی از مأموریت هــای وهابیت 
تکفیری است چرا که رژیم صهیونیستی پی برده 
مسجد عامل وحدت مسلمانان است لذا بایدآن را 

از حضور مسلمانان خالی کرد.
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دیدگاه

این فرمایش پیامبر اســالم )ص( است. یعنی 
مشخصه فکری این ها آن است که در محدوده 
اســالم باقی نمی مانند؛ چراکه حــدود را علما 
مشــخص می کنند و تکفیری ها اصاًل کاری با 

علما ندارند.

   خطرات ناشــی از رشــد و توسعه 
جریان های تکفیری 

ســطوح دینــی و اجتماعــی کــه شــامل 
انحصارطلبی مذهبی و ایجاد تفرقه مذهبی در 
جوامع اسالمی، امکان جذب طبقات اجتماعی 
پایین و متوســط بــه دلیل ارتباط داشــتن با 
عقاید فکــری و دینی مــردم، امــکان جذب 
طبقات محــروم و ناراضی جامعه بــه دلیل در 
اختیارداشتن توانایی های مالی این جریان ها و 
امکان همراه سازی ســریع سایر جوامع سنی با 

این جریان ها می شود.
سطوح سیاســیـ  امنیتی که شــامل اجرای 
پروژه هــای براندازانه در منطقه در راســتای 
اهــداف راهبــردی غــرب، ضربــه زدن به 
فرآیندهــای اســتقالل خواهانه ملت هــای 
مسلمان، همراستا شــدن اهداف و منافع این 
جریان ها با مطالبــات قومی و مذهبی،کاهش 
تمایل و انگیزه در جریان های اصیل اســالمی 
برای به دســت گرفتــن قــدرت و حاکمیت، 
افزایش ســطح خشــونت ها و جنگ طلبی در 
جوامــع اســالمی، افزایش ســطح بی ثباتی 
و ناامنــی در کشــورهای منطقه اســالمی، 
آســیب زدن به محــور مقاومــت منطقه ای، 
ایجــاد انحــراف در ماهیت اصیــل بیداری 
اســالمی، نمایان شــدن چشــم انداز جنگ 
مذهبی در منطقه و تضعیف قدرت کشورهای 
مهــم اســالمی در مقابــل طرح هــای رژیم 

صهیونیستی است.
سطوح سیاســیـ  تبلیغاتی شــامل مواردی 
چون تخریب چهره جهان اســالم و ارائه چهره 
بسیار خشــن و غیرمنطقی از اسالم، دور کردن 
جهان اسالم از اهداف واقعی و اصلی آن و ایجاد 
انحــراف در اصــول، ایجاد واگرایــی درجهان 

اسالم می شود.  

   راهبردهای مشــخص در مواجهه با 
گروه های سلفی تکفیری

در این راســتا، برخی رویکردهای راهبردی 

پیشــنهاد می شــود. رویکــرد فرهنگــیـ  
اجتماعی که شامل این موارد است: شناخت 
انگیــزه جریان های تکفیــری و تالش برای 
خنثی ســازی آن ها بــا رویکردهــای نرم، 
جداسازی جوامع سنی میانه رو و علمای آن ها 
از جریان های تندرو، افشاسازی گفتمان های 
انحرافــی ایــن جریان ها، برجســته کردن 
رفتارهای ضدبشــری و ضدانســانی آن ها، 
معرفی مناســب تشــیع و مکتب اهل بیت 
)ع(، بهره گیــری از فتاوای اهل ســنت برای 
مقابله فرهنگی با آن هــا، ایجاد حرکت های 
فکری و فرهنگی در ســطوح جهان اسالم از 
جمله نشســت ها فکری و علمی، اقدام علیه 
تکفیری ها در ســطوح مجامــع بین المللی 
در چارچــوب مبارزه مشــترک جهانی علیه 

تروریسم. 
رویکردهای سیاســی راهکار دیگری اســت 
که در برگیرنده ســر فصل های ذیل می شود: 
ایجاد ائتالف  های مشــترک منطقه ای برای 
مقابله با این جریان ها، تشــدید نگرانی های 
بین المللــی بــه ویژه اروپــا از توســعه این 
جریان هــا و امکان بازگشــت آن هــا به این 
کشــورها، تقویت جبهه مخالفــان )به دلیل 
فقر نظری و مشــی افراطی سلفیان تکفیری، 
زمینه تقویت مخالفان به وجود آمده اســت. 
چهار طیف مهــم دارای اقبال خــاص و نیز 
نقش تعیین کننده در آینده جهان اســالم، 
به جز شــیعه را می توان ماتریدی، صوفیه و 

نومعتزلیه دانست.(

   یک نکته مهم
با این همه باید بر این نکته نیز تأکید شود که در 
برخورد با تکفیری ها باید تقوا رعایت شــود. اگر 
تکفیر که نســبت دادن بی قاعده کفر به عده ای 
اســت، اقدامی نادرست اســت، از آن طرف هم 
نسبت دادن بی قاعده تکفیری بودن به عده ای 

نادرست است.
 این گونه نباشــد که ما نیز هر کسی را که قدری 
رابطه اش بــا ما خوب نبود، تکفیــری بخوانیم. 
از این نظر باید دقت کرد که حســاب سلفی ها 
را از تکفیری هــا جدا کرد. تکفیــر و تکفیری را 
باید آن چنان که هســتند و در همان ســطح و 
 حدی که قــرار دارند معرفی کرد و بــا آن ها به

 مبارزه پرداخت.

شمشــیرهایتان بر گردن هایتان آویخته است. 
محل قرارگیری شمشیر در نیام است، اما وقتی 
روی گردن قــرار گیرد، یعنی مــن می خواهم 

کسی را بکشم.
ب(آســیب زدن به افراد بی گنــاه و غیر دخیل 
در موضوع. خلط کردن افراد یــک مجموعه و 
کشــتن همگی آن ها برخالف آیه شریفه »َواَل 
تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أُْخَری«. از نظر اسالم، اگر خطایی 
از پدر ســر زد، گناه آن به پای پســر نوشــته 
نشود. مشخصه تکفیر آن اســت که نمی تواند 
این گونه باشــد. هر جا که یک تکفیری حضور 
داشته باشــد، یک منطقه را به آتش می کشد. 
او نمی تواند اقدامات افراد را به دیگران ســرایت 

ندهد.
ج( حرکت تصاعدی در تکفیــر دیگران. آن ها 
ابتدا دیگران را گمراه می خوانند، ســپس آن ها 
را تکفیر می کنند و در مرحله سوم آن ها را بدون 
متمایز کــردن از یکدیگر می کشــند و در این 
مسیر، ابتدا از یک نفر یا یک جمعیت کم شروع 
می کنند و ســپس دایره گمراهــان و کافران را 
به زعم خود گسترش می دهند. در فرد تکفیری 
تصاعد و افزایش نهادینه شده است؛ او همیشه 
دایره متدینــان را تنگ تر می کنــد. چنان که 
امیرالمؤمنیــن )ع( خطاب بــه تکفیری های 
زمان خود فرمودند: »اگــر مخالفت با من از این 
روســت که می پندارید من خطا کرده و گمراه 
شــده ام، پس چرا همه را از دم شمشیرهایی که 
بر شــانه حمایل کرده اید، می گذرانید و کسی 
را که گناه کرده با کســی که گناه نکرده درهم 

می آمیزید؟«
د( کشــتن اهــل اســالم. این مشــخصه در 
تکفیری ها وجود دارد که میدان و محل کشتار 
را داخل امت مســلمان قرار می دهند و کشتن 
را متوجه مســلمانان می کنند. آنان عطشــی 
سیرناشــدنی در مسلمان کشــی و برادرکشی 
دارند. در کتب اهل سنت روایتی از قول پیامبر 
)ص( در وصــف خوارج اســت کــه فرمودند: 
»یقتلــون اهل االســالم« آنان اهل اســالم را 

می کشند.
ذ( فاصله گرفتن از دین. مســتندات روایی این 
شــاخصه از اوصاف تکفیری ها در کتب شیعه و 
اهل سنت آمده است. تعبیر دینی آن »مروق« 
به معنای عبور کردن از اســالم است: »یْمُرُقوَن 
ِمیِة«  ــْهُم ِمــَن الرَّ ِم َکَما یْمُرُق السَّ ِمَن اْلِْســالَ

باید بر این نکته 
نیز تأکید شود 
که در برخورد 
با تکفیری ها 
باید تقوا رعایت 
شود. اگر تکفیر 
که نسبت دادن 
بی قاعده کفر به 
عده ای است، 
اقدامی نادرست 
است، از آن طرف 
هم نسبت دادن 
بی قاعده تکفیری 
بودن به عده ای 
نادرست است. 
این گونه نباشد که 
ما نیز هر کسی را 
که قدری رابطه اش 
با ما خوب نبود، 
تکفیری بخوانیم

تضاد با باور سلف
در مواجهه با گروه های تکفیری، این حرکت انحرافی را باید در تضاد 
با اصول و باور سلف دانست و بر عدم مصادره این عنوان از سوي آنان، 

تأکیدکردند.
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نسیم   اسدپور

مســلماً در ظهور پدیده های اجتماعی عوامل مختلفی تأثیرگذارند. در طول تاریخ اســالم ، جریان های مختلف 
افراطی به وجود آمد که تأثیرات زیادی را بر جای گذاشت. در دوره معاصر گروه های مختلفی با اندیشه های افراطی 
و تکفیری به وجود آمدند که داعش بدترین شکل و نمونه آن است. یکی از مواردی که باید در خصوص بروز گروه های 
افراطی مثل داعش یا گروه های مشابهی که بعداً ظهور خواهند کرد توضیح داد این است که بر طبق تئوری یا برنامه 
و مانیفست نگاشته شده توسط هنری کیسینجر وزیر اسبق امور خارجه آمریکا با نام خاورمیانه بزرگ، می بایست 
هالل شیعی در خاورمیانه از بین رفته و کشورهای بزرگ و مقتدر منطقه از جمله ایران، سوریه، لبنان، اردن، یمن، مصر 
و سایر کشورهای خاورمیانه به کشورهای کوچک و غیرمقتدر تقسیم شوند و بهترین وسیله برای این مقصد شوم، 
استفاده از گروه های افراطی است که با نام دین اسالم که دین غالب خاورمیانه است وارد میدان شده و با حرکت های 
افراطی، زمینه های اجرای تئوری های غربی را در خاورمیانه فراهم کند. در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر 
محمدمحسن مروجی طبسی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فرق تشــیع دانشگاه ادیان و مذاهب، به بررسی علل 

ظهور گروه های افراطی پرداختیم که از نظر شما می گذرد.

علل ظهور گروه های افراطی و آینده آن ها در گفت وگو با مدیر گروه فرق 
تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

پایان داعش

ســر هر عملکرد خشــنی، قطعاً تفکرخشن 
و افراطی وجــود دارد یعنی هــر عملکردی 
که توأم بــا افراط و خشــونت باشــد قطعاً 
ایدئولوژی و تفکر افراطی پشــت آن وجود 
دارد. دوم این که اساس جریان ها و فرقه های 
افراطی که حتی در جهان اسالم و به ویژه در 
جهان غیرشیعه و اهل ســنت وجود داشته، 
به خوانش های سیاســی بر می گشت که این 
خوانش های سیاســی منجر به گرایش های 
اعتقادی می شــد و بعــد از ایــن مرحله به 
گرایش های سیاسی اعتقادی تبدیل می شد 

یعنی سه مرحله را طی می کرد. 
وقتی بــه تاریخ مراجعه می کنیم بســیاری 
از انحرافات و افراط گری هــا از افراطی های 
سیاسی شروع شد. یعنی صاحبان این تفکر 
اصال اعتقاد خاصی نداشــتند کــه دیگران 
دشمن خدا هستند یا نه؟! فقط می خواستند 
به منفعتی سیاســی، جاه، مقــام، خالفتی، 
ملوک و پادشاهی برســند. حضرت علی)ع( 
را کنار زدند چون در ابتدای کار کامال انگیزه 
سیاســی و دنیاطلبانه بود، امــا در ادامه این 
انگیزه سیاسی به یک سری کارهای اعتقادی 
مرتبط شــد و بعد از آن به حرکت سیاســی 
اقتصادی تبدیل شــد که اکنون شــاهد آن 
هســتیم و متأســفانه در حــوزه بحث های 
اعتقــادی و تکفیری و عقیدتی ســلفی ها و 

وهابیت هم این گونه هستند.
     گاهی اوقــات عده ای دغدغه 
دین و اســالم، خدا و پیامبر)ص( 
دارند اما از ســر نادانی دست به 
شــما  این که  اما  می زنند.  عملی 
این ،گونه  عــده  ایــن  فرمودید 
نیســتند یعنی می دانند کارشان 
منفعت های  اما  اســت  نادرست 
دنیای باعث شد که دست به چنین 
کاری بزنند جالب است، یعنی شما 
این رویکرد را به دوره معاصر و به 
افراط گری های به نام اسالم کنونی 

هم تعمیم می دهید؟
قطعا همین طور است. در مســأله داعش و 
امثال آن هــا دو حوزه را بایــد از هم تفکیک 
کنیم؛ یــک هواداران جاهل و رؤســای آگاه 
و منفعــت طلب. یک عده هســتند که واقعاً 
نمی دانند و جاهل هســتند و تحــت تأثیر 

اسالم به چه عواملی بستگی دارد. 
آیا علت آن ها گریز از عقل و تعقل 

بوده است؟
بیان چند پیش فرض یا مقدمه برای پاسخ به 
این سؤال شما الزم اســت؛ اول این که پشت 

     آقای دکتر! گروه های افراطی 
در طول تاریخ اسالم مانند خوارج 
و ... وجود داشتند. در دوره معاصر 
هم که تعداد آن ها زیاد است. علت 
ظهور گروه هــای افراطی در دین 

مجاهدت سربازان گمنام امام زمان)عج(
جریان داعش عمر طوالنی نخواهد داشــت. البته ما نباید زحمات سربازان 
گمنام امــام زمان)عــج( و عزیزانمان در ســوریه و عراق، به فرماندهی ســردار 

سلیمانی را فراموش کنیم.
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گفتوگو
هدف شوم استکبار

اتفاق هایی که در امروزه خاورمیانه در حال روی دادن اســت؛ مانند حمله 
به یمن، حمله به سوریه، حمله به عراق و کشورهای مختلف در راستای 

خاورمیانه جدیدی است که استکبار به دنبال آن است.

خداوند آنها را هدایت کند و نجات دهد.
     در گســترش داعش نقش 
استکبار جهانی و صهیونیست ها 

را تا چه حد می دانید؟
فکر می کنم این، ســؤال اشــتباه است. ما 
باید ببینیم کشــورهای اسالمی در توطئه 
و نقشه اســتکبار چقدر نقش دارند. پیش 
فرض قطعی ما در بسیاری از اتفاقات علیه 
اســالم و انقالب این اســت که استکبار و 
صهیونیسم جهانی و استعمار پیر، انگلیس 
خبیث اتفاقــات خاورمیانه را بازیگردانی و 
کارگردانی می کنند. بایــد ببینیم برخی 
از کشورهای به ظاهر اســالمی همسایه، 
چه نقشــی در پیاده شــده نقشــه های 
اســتکبار دارند. یعنــی ما باید ســؤال را 
این گونه مطــرح کنیم؛ چرا کشــوری که 
داعیه دار خدمت و خادم الحرمین اســت 
و ادعا می کند که مکــه و مدینه حرم امن 
الهی در دســت اوســت، مجری استکبار 
می شود؟ بهترین تعبیر را حضرت امام)ره( 
درباره عربســتان یهودی داشــتند و هم 
حضرت آقا دارنــد. تعبیر حضرت امام)ره( 
در صحیفه نور از عربســتان این است که 
اســالم آمریکایی را ترویــج می کنند. به 
ظاهر قــرآن چــاپ می کنند، بــه ظاهر 
می گویند ما خادم الحرمین هستیم اما در 
واقع اســالم آمریکایی را رواج می دهند و 
متأسفانه فقط رنگ و بوی به ظاهر اسالمی 
را دارند. ســخنی که مقام معظم رهبری 
درباره حملــه ناجوانمردانه عربســتان به 
یمن فرمودنــد در ادامه فرمایشــات امام 
است. ایشان فرمودند کار عربستان نسبت 
به یمن دقیقاً همان کاری اســت که رژیم 
غاصب اسرائیل نســبت به غزه و فلسطین 
انجام می دهد. این مقایســه در حد تشبیه 
نیست. این مقایسه یعنی عربستان یهودی 
با رژیم غاصب صهیونیســتی هیچ تفاوتی 
نمی کنــد. عربســتان به ظاهر اســالمی 
است. باید ببینیم چرا برخی از کشورهای 
اســالمی مثل ترکیه و برخی از کشورهای 
عربی، مجری عوامل و نقشه های استکبار 

هستند.
از طرف دیگر می بینیم برخی از کشورهای 
اســالمی مثل کشــور عــراق، ســوریه، 

پاکستان هوشــیارانه در این زمینه عمل 
کردند و خود را از این مهلکه نجات دادند و 
در بازی استکبار و عربستان قرار نگرفتند. 
15ـ  10 سال پیش زمانی که جورج بوش 
رئیس جمهــور ایاالت متحده بــود، خانم 
رایــس ســفرهای خاورمیانــه ای خود را 
شــروع کرد و در آخریــن گام گفت که ما 
دنبال خاورمیانه جدید هستیم. هیچ کدام 
از کشورهای اســالمی این حرف را جدی 
نگرفتند، اگرچه می دانســتند داســتان 
چیست و منظور او از این حرف چیست. با 
آمریکا هم پیمان شدند. اتفاق هایی که در 
امروزه خاورمیانه در حال روی دادن است؛ 
مانند حمله به یمن، حمله به سوریه، حمله 
به عراق و کشــورهای مختلف در راستای 
خاورمیانه جدیدی اســت که استکبار به 
دنبال آن است. جالب اســت که استکبار 
می خواهد ما کشورهای اســالمی از بین 
برویم و خودمان با دســت خود داریم این 
کار را انجام دهیم یعنی نیــازی ندارد که 
هزینه ای در این باره پرداخــت کند. تنها 
نقشــه الزم را کشــیده و هزینــه اجرای 
این نقشه را کشــورهای به ظاهر اسالمی 

می دهند.
این نکته اساســی اســت که خوانندگان 
محترم باید به این مســأله توجه داشــته 
باشد که اســتکبار به دنبال اجرای اهداف 

خود است، در این کار او شکی نیست. 
     تبلیغــات زیــادی صورت 
گرفت که ظهــور داعش و غیره 
مربوط به حــوادث آخرالزمانی 
است. شما تا چه حد این مسائل 
را تأیید می کنید یا صحبت کردن 
در مورد این موضوع را درســت 

می دانید؟
درباره مســأله آخرالزمانــی نکته مهمی 
را بایــد عرض کنــم؛ ما در روایــات، یک 
اصطالح آِخرالزمــان داریم و یک اصطالح 
آَخرالزمان. این دو اصطالح بســیار تفاوت 
دارند. آِخر به معنای تمام شدن و انتهاست 
متضاد آن اول اســت اما آَخر بــه معنای 
دیگری اســت وقتی می گوییم آِخرالزمان 
یعنی همین االن دوره زمان ما تمام شــده 
و داریم وارد زمان دیگری می شــویم. این 

تبلیغاتــی که در کشــورهای بــه ظاهر 
اســالمی، از طــرف عربســتان و ســایر 
کشورها که آن ها را حمایت می کنند قرار 
می گیرند. این عده یک ســری جوان های 
خام و بی اطالعی هســتند که تحت تأثیر 
تبلیغات قرار گرفته و وارد این گروه شدند. 
اما ســرکرده های این ها عالمانه و عامدانه 
ایــن کار را انجام می دهنــد و دیگر بحث 
سیاسی نیســت. اعتراف از افرادی که در 
سوریه و یا در عراق دســتگیر شدند نشان 
می دهد که آن ها فریــب خورده اند. مثاًل 
وقتی با جوانانی که از لیبی،تونس،مصر یا 
چچن صحبت می کردنــد می گفتند؛ به ما 
گفتند بیایید با اسرائیل بجنگید و قدس را 
آزاد کنید یعنی اصوالً با این منطق جوان ها 
را آوردند. جوان بدون اطالع که خبر ندارد، 
فکر می کند دولت بشــار اســد، نتانیاهو و 
رژیم غاصب صهیونیســتی هست و با این 
نیت با او مبارزه می کند. عموماً کسانی که 
هوادار یا ســیاهی لشکر داعش شدند عالم 
و عامدانه در این راه حرکــت نمی کنند و 
خبر هم ندارند امــا از اعتقادات پاک آن ها 
ســوء اســتفاده می شــود. جوان الئیک 
ضددین به ظاهر سنی که در این جبهه ها 
شرکت نمی کند این ها معموالً جوان های 
متدینی هســتند که به خدا و پیامبر)ص( 
و به قــرآن کریــم معتقدند امــا بصیرت 
ندارند و نتواســتند از چنــگال تبلیغات 
سوء افراطیون وهابی و سلفی سالم بیرون 

بیایند و دچار انحرافات شدند.
حضرت آقا ســال ها قبل در حرم حضرت 
امام)ره( قبل از این که داعــش عماًل وارد 
عراق شود، فرمودند بســیاری از برادران 
مســلمان و دینی ما در این گروه هستند 
اما جاهل هســتند و راه را گم کردند. ما با 
این ها هیچ جنگی نداریم البته اگر کسی به 
کشور ما و حریم ما تجاوز کند قطعاً پاسخ 
دندان شــکنی خواهد دید. حضرت آقا در 
این مسأله بسیار دقیق به این نکته ظریف 
اشاره فرمودند که بسیاری از هواداران این 
گروه افرادی هســتند که اعتقادات پاکی 
دارند و به خدا و پیغمبــر معتقدند اما راه 
را اشتباهی به آن ها نشــان دادند و آن ها 
در دام این مسأله گرفتار شدند. ان شاء اهلل 

پیش فرض قطعی 
ما در بسیاری 
از اتفاقات علیه 
اسالم و انقالب این 
است که استکبار 
و صهیونیسم 
جهانی و استعمار 
پیر، انگلیس 
خبیث اتفاقات 
خاورمیانه را 
بازیگردانی 
و کارگردانی 
می کنند
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دست های پشت پرده
پیش فرض قطعی ما در بسیاری از اتفاقات علیه اســالم و انقالب این است 
که استکبار و صهیونیســم جهانی و اســتعمار پیر، انگلیس خبیث اتفاقات 

خاورمیانه را بازیگردانی و کارگردانی می کنند.

کاری که ما باید 
انجام بدهیم و 

مردم را با آن گره 
بزنیم شناخت 

امام زمان)عج( و 
ولی زمان است. 

در زمان غیبت 
ما باید با کارها و 

عملکردهای خود 
دل ایشان را شاد 
نگه داریم و امام 
زمان)عج( را در 
دل خود حاضر 

ببینیم

حاضر ببینیــم. همچنین تبعیــت از ولی 
زمان خودمان و والیت پذیری نســبت به 
اوامر و نواهی مقام معظم رهبری که نائب 
خاص امام زمان)عج( هستند بر ما واجب 
اســت. این که بخواهیــم وارد بحث های 
تطبیق روایات با شــرایط روز جهان شویم 
بحث های تخصصی است که پتانسیل آن 
در بین مردم وجود نــدارد و تبعات منفی 

خواهد داشت.
     شــما چه آینده ای را برای 
داعش  مانند  افراطی  گروه های 
و ســایر گروه هــای افراطی و 
سلفی که در خاورمیانه هستند 

پیش بینی می کنید؟
باید این موضوع را از چند منظر نگاه کرد؛ 
ممکن اســت زمانی بخواهیم ببینیم این 
جماعت چه بازخوردی در جهان اســالم 
داشــتند و براســاس این بازخوردگیری 
بخواهیم آینده را ترســیم کنیم. زمانی 
هم در جهان غیر اسالم و در غرب و اروپا 
می خواهیم ایــن مســأله را ببینیم. آن 
چیزی که من می توانم بــه ضرس قاطع 
بگویــم این اســت که در جهان اســالم 
داعش دیگــر پایگاهی نــدارد، این را نه 
به خاطر این که بخواهــم تبلیغات بکنم 
می گویــم. واقعیــت را عــرض می کنم؛ 
چون ارتباط من با جوان های کشورهای 
منطقه زیاد است این واقعیت را می بینم. 
بســیاری از جوان های منطقه اهل دین و 
دیانت نیســتند یا اگر هم باشند در این 
فضــا و وادی نیســتند و ایــن کاری که 
داعش انجام داده اســت را مصداق ظلم 
و خشــونت می دانند. داعش پایگاهی در 
جهان اســالم ندارند در میــان برخی از 
دولت ها منظورم نیست بلکه میان مردم 
مد نظر من اســت. داعــش و گروه های 
افراطی پایگاه مردمی ندارد. در پاکستان 
که مهــد افراطی گــری اســت جوان ها 
و مردم از این وضعیت خســته شــدند. 
مدرسه اهل ســنت که با مدرسه شیعه از 
گذشته با هم در جدال بودند دیگر از این 

وضعیت خسته شدند.
اما نســبت به اروپا و غرب، داعش اسالم را 
به نحوی در دنیا معرفی می کرد که نزدیک 

بود شــاهد جنگ تمام عیــار صلیبی بین 
اسالم و مسیحیت شــویم. داعش داشت 
کاری می کرد که هدف آمریکا و اســتکبار 
جهانی تحقــق یابد. آینده ای که ترســیم 
می شــد آینده بســیار خطرناکی بود اما 
درایت مقام معظم رهبری باعث شــد که 

دنیا اسالم واقعی را بشناسد.
با توجه بــه ایــن حرف هایی کــه گفته 
شــدجریان داعش عمر طوالنی نخواهد 
داشــت. البته ما نباید زحمات ســربازان 
گمنام امــام زمان)عــج( و عزیزانمان در 
ســوریه و عراق، بــه فرماندهی ســردار 
سلیمانی را فراموش کنیم؛ این بزرگواران 
نقش مهمی داشــتند که مردم اهل سنت 
نســبت به داعش بدبین شــوند و داعش 
پایگاه مردمی خود را از دست بدهد. این ها 
از عواملی اســت که باعث شده که حالت 
خوش بینانه ای نســبت به آینده داشــته 
باشیم و عمر چندانی برای داعش و امثال 
ذلک تصور نکنیم. گروه های سلفی بعد از 
مدتی مضمحل می شــوند برای این که نه 
پایگاه مردمی در جهان اســالم دارند و در 
اروپا هم بســیاری از مردم متوجه شدند 
که اسالم شــیعی غیر از اسالم غیرشیعی 

است.
در پایان نکته ای را کــه می خواهم عرض 
کنم تلویحاً و بعضاً تصریحاً توســط مقام 
معظم رهبری بیان شد. ایشان در سخنان 
خود خطاب بــه علمای مســلمین و اهل 
سنت اشاره داشــتند که اگر علمای اهل 
سنت از حالت علمای درباری بودن خارج 
می شــدند و مســتقل از دولت ها حرکت 
می کردنــد و عزت نفس و اســتقالل رأی 
خودشــان را حفظ می کردند، االن شاهد 
این افراط گری ها و برادرکشی ها در جهان 
اسالم نبودیم که به راحتی در بحرین این 
جنایت ها را انجام دهند، در ماه های حرام 
به یمن حملــه کنند، در عراق، ســوریه، 
فلسطین و امثال ذلک این اتفاقات بیفتد. 
همه این ها به این امر بر می گردد که هنوز 
علمــای بالد اســالمی در خــواب غفلت 
هســتند و این هــا نتیجه همــان درباری 
بودن آن هاست که باعث شده کار به اینجا 

بکشد. 

همان نگاه و چرخشــی به تاریخ است که 
معموالً برخی ها مدت زمان صد ســال را 
برای دوره هــا در نظر می گیرنــد. این که 
برخی نشــانه هایی را به عنوان آخرالزمان 
مطــرح می کننــد بیــن آَخرالزمــان و 

آِخرالزمان خلط کردند.
آن چیزی کــه ما می توانیــم در مورد آن 
صحبت کنیم دوره آَخرالزمان است یعنی 
این که ما در دوران گذار هســتیم و داریم 
از زمانی به زمان دیگر وارد می شویم. حاال 
اگر کسی می خواهد تطبیق کند یا حرفی 
در این زمینه بزند اگر در این دایره باشــد 
درســت اســت. یعنی ما بگوییم در دوره 
آخرالزمان جنگ و کشــتار می شــود . در 
طول تاریخ از این گونه اتفاقات بسیار وجود 
داشته است و در زمان های قبل هم چنین 
ادعایی شــده بود اما واقعاً آخرالزمان نبود 
و ظهوری صــورت نگرفت چــون تحلیل 

نادرست بود.
دو نشــانه قطعی برای ظهــور حضرت 
مهدی)عــج( داریــم که یکــی صیحه 
آسمانی اســت و دیگری هم کشته شدن 
نفس زکیه اســت بین رکــن و مقام در 
مســجدالحرام. این دو روایت و نشانه از 
نشــانه های قطعی در آِخرالزمان اســت 
یعنــی دیگر زمــان به پایان می رســد و 
حضــرت حجت)عج( ظهــور می کند اما 
نشــانه های دیگری که مثــاًل می گویند 
پرچم های ســیاه برافراشــته می شود و 
آن را با پرچم های ســیاه داعش مطابقت 
می دهند .مصــداق آَخرالزمان هســتند. 
من توصیــه می کنم که مــردم وارد این 
گونه بحث ها نشــوند، و استراتژیست ها و 
کارشناســان نظامی و غیر نظامی که در 
پدافند غیرعامــل و جاهای دیگر فعالیت 
می کنند قطعاً باید ایــن اتفاقات را رصد 

کنند و نسبت به آن ها حساس باشند. 
این که زندگی مــردم را به ایــن بحث ها 
گره بزنیم کار نادرستی اســت. کاری که 
ما بایــد انجام بدهیم و مــردم را با آن گره 
بزنیم شناخت امام زمان)عج( و ولی زمان 
اســت. در زمان غیبت ما باید بــا کارها و 
عملکردهای خود دل ایشــان را شاد نگه 
داریم و امــام زمان)عــج( را در دل خود 
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روایتدیگران

   با توجه به مــوارد اخیر به نظر 
می رسد داعش تسلیحات شیمیایی 
داشــته باشــد. این چه سطحی 
از نگرانی هــای بین المللــی را بر 

می انگیزد؟
می دانید که این نوع ســالح ها واقعاً ترســناک 
هســتند. اما ترســناک بودن آن ها بیش از آن 
چیزی اســت که واقع می شــود. در این مورد 
خاص، من حتی مطمئن نیستم که یک ُکرد هم 
توسط حمله شیمیایی مفروض )در مخمور در 
جنوب شهر اربیل( کشته شده باشد. در جریان 
جنگ جهانی اول سالح های شیمیایی به شکل 
وسیعی مورد استفاده قرار می گرفتند، اما نتایج 
آن برای طرف هایی که از آن استفاده می کردند 

ناامید کننده بود.
 چــون مشــاهد می شــد در مناطقــی که از 
ســالح های متعــارف اســتفاده شــده بود، 
انسان هاي بیشتری کشــته می شدند، نسبت 
به مناطقی که در آن ها از تســلیحات شیمیایی 
استفاده شده بود. این احساس در مردم می ماند 
که استفاده از ســالح های غیرمتعارف، همیشه 
کشــنده ترین تاکتیک ها هستند. ما این تفاوت 
دوگانه را میان تسلیحات متعارف و غیرمتعارف 
قائل می شــویم، اما قطعاً تفــاوت بزرگی میان 
مثاًل سالح هســته ای با اســتفاده از گاز کلرین 
یا خردل وجــود دارد و به هیچ وجــه نمی توان 
چنین حمالتی را به منزلــه تغییردهنده بازی 

محسوب کرد.
   شاید به قول شــما این حمالت 
شیمیایی تغییر اساســی در بازی 
خونینی که داعش بــه راه انداخته 
ایجاد نکند، اما مســلمًا تاثیر بسیار 
مخربی بر رســانه ها و افکار عمومی 

می گذارد.
بله ولــی در عین حال همین جنــگ روانی از 
ســر ترس هم که شده کشــورهای بیشتری 
را به جنگ با داعش می کشــاند. مثاًل ترکیه 
ـ بــه عنوان دولتی کــه حتی علنــاً به عنوان 
حامــی داعش مــورد انتقاد قــرار می گرفت 
ـ از این پس مجبور اســت جلوی آن بایستد 
و این گونه، شــبه نظامیان تکفیری دست کم 
ســخت تر می توانند به ســوریه رخنه کنند. 
بنابراین از نظر من این دســت خشــونت ها 
مثل حمالت شــیمیایی، باعث می شوند که 

عباس قیداری

گزارش های اخیر درباره استفاده داعش از سالح شیمیایی )گاز کلر( در شمال عراق، نگرانی های وسیعی را در 
مورد عواقب مدارای غرب با این گروهک تروریســتی وهابی پدید آورده است. اگرچه خشونت بی حد و حصر 
جنایتکاران تکفیری که در حال تسری به کشورهای بیشتر و بیشــتری است، باعث شده قدرت های جهان 
در باب اتحاد علیه داعش و محکــوم کردن فجایع به وجود آمده لفاظی کنند، اما باید دانســت که مانورهای 
ژئوپلیتیکی فاقد جدیت الزم برای اقدامی هماهنگ هســتند که برای شکســت داعش الزم است. این باور 
دکتر مکس آبراهامز، استاد دانشگاه تحقیقاتی نورث ایسترن در ایالت ماساچوست آمریکاست. این محقق 
سرشناس اهل بوستون معتقد اســت هیچ قدرتی جز اتحاد و یکپارچگی ساکنان خاورمیانه به ویژه اکثریت 
مسلمان آن نمی تواند جلوی تسری انگل داعش را بگیرد، به طوری که اگر شکاف شیعه و سنی میان ملت های 
این منطقه نبود، آن ها در شــرایطی که اراده قدرت های بزرگ و دولت هایشان بر از بین بردن تکفیری ها قرار 
گرفته، می توانستند ائتالفی مؤثر برای ریشه کن کردن امثال دولت اسالمی تشکیل دهند. اما متأسفانه چنین 

روندی به چشم نمی خورد.

گفت وگو با دکتر مکس آبرامز استاد دانشگاه و محقق آمریکایی 

 شیعه و سنی 
علیه داعش متحد شوند

پیامد یک ائتالف
به قول الوروف وزیر خارجه روسیه اگر سنی ها و شیعیان در ائتالفی بزرگ 
علیه داعش گــرد می آمدند، اصالً آیا دیگر آمریــکا و غرب از خطر خالفت 

اسالمی حرف می زدند؟
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ائتالف بزرگ تری علیه داعش تشکیل شوند 
و همین طور جمعیت بومی ســنی را طوری 
منزجز می کنند که امکان پیوســتن آن ها به 
گروه خالفت اســالمی کمتر می شــود. پس 
شیمیایی راهبرد مناسبی برای تروریست ها 
نخواهد بود و فقط کاربــرد تاکتیکی دارد کما 
این که اخیراً تالش هایــی در رده های باالی 
داعش شاهد بودیم که انتشار تصاویر اعدام ها 

را قدغن کنند.
   اخیراً ایران و روسیه فراخوانی 
برای تشکیل ائتالفی وسیع تر علیه 
داعش داده اند کــه حتی نیروهای 
غیر هم ســو با دولت غربی و عربی 
ائتــالف موجود، مثــل گروه های 
شــیعه عراق یا نیروهــای دولتی 
سوریه را نیز شــامل می شود. آیا 
شــما روزی را می بینید که شرق و 

غرب علیه داعش متحد شوند؟ 
نه صادقانــه بگویم که من چنیــن ائتالفی را 
باور ندارم و این طرح کاماًل ناموفق خواهد بود 
چون برای بســیاری از طرف های این ائتالف 

فرضی از ســنی ها، شــیعیان، آمریکایی ها، 
انگلیســی ها و روس ها، داعش بــه هیچ وجه 
الویت اصلی خصومت محسوب نمی شود. این 
فرض که همه ما جمع شویم و علیه یک گروه 
تروریســتی بجنگیم، این ســوال را به وجود 
می آورد که خب »آیا اگر همه ما متحد بودیم 

اصاًل داعشی در کار می بود؟« 
  داعش نتیجه تضادهاست. مثاًل 
آمریکایی ها وقتــی نام حکومت 
بشار اسد به میان می آید زانوانشان 
سست می شود و می پرسند که »اگر 
ما داعش را حذف کنیم آیا آن وقت 
به نفع اسد کار نکرده ایم، آن هم در 

حالی که ما می خواهیم او برود؟«
همچنین اهل ســنت منطقه در چنین ائتالف 
فرضی قطعــاً در فراهم کردن نیــروی زمینی 
برای مبارزه با داعش اختــالل ایجاد می کنند، 
چرا که مبارزان شــیعه و نیروهای بشار اسد را 
که بار اصلی جنگ زمینی با داعش را در عراق و 
سوریه به دوش می کشند، دشمن می پندارند. 
پس چنین ائتالفی در عمل، نشــدنی است. اما 

من دوست دارم در این جا به حرف های الوروف 
وزیر خارجه روسیه اشــاره کنم که اگر سنی ها 
و شــیعیان در ائتالفی بزرگ علیه داعش گرد 
می آمدند، اصاًل آیا دیگر آمریکا و غرب از خطر 

خالفت اسالمی حرف می زدند؟
  منظورتان این اســت که وجود 

اسد در جنگ با داعش مضر است؟
به هیچ وجه. اتفاقاً فکر می کنم جایگزین های 
فعلی برای اسد اوضاع را بدتر می کنند. ما این 
را قباًل بــا تغییر رژیم در لیبــی و عراق تجربه 
کرده ایم. آن دولت هــا رفتند اما در عوض چه 
اتفاقی افتاد؟ تروریســت ها روی کار آمدند. 
اسد هر چقدر هم که میان طیف های مختلف 
مــردم خودش نامحبــوب باشــد، فاصله ای 
آشــکار با تصویری دارد که جامعه بین المللی 
از گروه خالفت اسالمی یا حتی تکفیری های 
پائین مرتبه تری مثل جبهــه النصره دارد. در 
حقیقت یکی از دالیل رشد جنایت تکفیری ها 
همیــن کم توان شــدن ارتش ســوریه بوده 
است. بنابراین من رفتن اسد را تحولی مثبت 

نمی بینم. 

حمالت شیمیایی  داعش
این دست خشــونت ها مثل حمالت شیمیایی، باعث می شــوند که ائتالف 
بزرگ تری علیه داعش تشکیل شوند پس شــیمیایی راهبرد مناسبی برای 

تروریست ها نخواهد بود و فقط کاربرد تاکتیکی دارد.
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اصــوالً ایجاد گروه های تکفیری و گســترش 
دادن آن ها طــرح بین المللی بــود که اصل 
ایده آن را مئیر داگان، رییس پیشین موساد 
پایه ریزی کرد. این طرح به ویژه پس از جنگ 
سی و ســه روزه علیه لبنان که از سوی آمریکا 
و اسرائیل برنامه ریزی شــده بود، برای نابود 
کردن مقاومت و پیاده کردن طرح خاورمیانه 
جدید شــکل گرفت و در حقیقت پس از آن 
که اسرائیل نتوانســت پس از سی و سه روز به 
هدف خود برســد، تصمیم گرفته شــد برای 
مقابلــه با گســترش محبوبیت حــزب اهلل و 
مقاومت، گروه هــای تکفیــری را در منطقه 
ایجاد و پخــش کنند. در همــان زمان یعنی 
پس از اعالم آتش بــس )14 اوت 2006(، در 
ماه اکتبر یعنی دو ماه پــس از آن، کاندولیزا 
رایس، وزیر وقت امــور خارجه ایاالت متحده 
آمریکا، بــه قاهره ســفر کــرد و در آن جا با 
مسؤولیت پنج کشور عربی، جلسه ای تشکیل 

و در این جلســه بنا شــد گروه تروریستی و 
تکفیری داعش ایجاد شود و این گروه به عراق 
و ســوریه با هدف تضعیف جمهوری اسالمی 
ایران و محور مقاومت و سپس تجزیه منطقه 
از طریق ایجاد درگیری میان شــیعه و سنی 
و اختالفات مذهبی و قومی، گســیل داشته 
شــوند. به همیــن دلیل مشــاهده می کنیم 
گروه های تکفیری بیشتر به نمادهای دینی از 
جمله مساجد و حسینیه ها حمله می کنند تا 
پیروان دیگر مذاهب را وادار به واکنش کرده 
و آن ها دســت به عملیات انتقام جویانه زده 
و به ایــن ترتیب برخوردهای خشــونت آمیز 
میان مذاهب به ویژه شیعه و سنی در منطقه 
گسترش یابد تا در نهایت منطقه تجزیه شود. 
بنابراین تخریب مســاجد نیز در همین راستا 
صورت می گیرد تا با این اتفاق، آتش خشم و 
انتقام میان پیروان مذاهب افروخته شده و در 
صدد انتقام برآینــد. همان طور که اخیراً یکی 

از مقامــات پنتاگون در ســخنان خود گفته 
بود تنهــا راه حل عراق، تجزیه این کشــور به 
سه کشور کردی در شــمال، سنی در وسط و 
شیعه در جنوب اســت؛ آن ها تجزیه منطقه 
را در نظر دارند که البته پیش از این ســودان 
را نیز تجزیه کرده بودنــد و در خصوص یمن 
و ســوریه نیز همین طرح در دست استکبار 

است.
این طرح یعنی تجزیه منطقــه به دولت های 
کوچک بــه این منظور در دســت اســت تا 
دولت هــای کوچــک همیشــه بــا یکدیگر 
درگیر بــوده و اوالً حضور اســرائیل به عنوان 
یک کشــور یهودی در منطقه توجیه شود و 
ثانیاً با از بین بردن مراکز قــدرت در منطقه، 
دیگر تهدیدی برای اســرائیل وجود نداشته 
باشد؛ لذا این طرحی اســت که آن ها به اجرا 
درآورده اند که از بین بردن مساجد نیز یکی از 

زیرمجموعه های این طرح است.

 داعش طرح بین المللی موساد است
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گفتوگو

محبوبه عزیزی

رشد جریانات افراطی اسالمی در دو دهه اخیر امری کاماًل محســوس بوده است. این جریانات که موسوم به »سلفی« 
هستند، گروه ها و دسته بندی های متفاوتی دارند. آن ها در دو دهه اخیر از بازیگران غیردولتی مؤثر در صحنه معادالت 
منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بوده اند. پدیده حضور قدرت های فرامنطقه ای در این منطقه، تحوالت مربوط 
به بیداری اسالمی و بحران ســوریه به دیده شدن بیشتر این گروه ها کمک کرده اســت. در گفتگو با دکتر سیدجواد 
میری، دانشــیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی به بررسی ویژگی ها و تفاوت های 
این گروه های افراطی پرداختیم.  جواد میری متولد 1350، دانشــیار پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی 
کارشناسی و کارشناسی ارشدش را در دانشــگاه گوتنبرگ سوئد در حوزه فلســفه و دین گذرانده و در سال 2002 
از دانشگاه بریستول انگلســتان با نگارش رســاله ای درباره مقارنه افکار گید تروگفمان از غرب با اندیشه های اقبال 
الهوری و علی شریعتی از شرق، دکترا گرفته اســت. وی عالوه بر ســمت های مدیریتی و تدریس در دانشگاه های 
مختلف انگلستان، مالزی و روسیه تاکنون بیش از 10 کتاب به زبان انگلیسی درباره علوم اجتماعی نگاشته است. وجه 
متمایز این محقق بررسی های تطبیقی او میان اندیشمندان ایرانی، اســالمی با متفکران غربی است، مقایسه میان 
مالصدرا و کارل یاسپرس در کنار معرفی اندیشــه های امام موسی صدر و عالمه جعفری در سطح بین المللی از ویژگی 

کارهای اوست. وی اخیراً با حضور در کشورهای منطقه به بررسی میدانی گروه های افراطی پرداخته است.

     چه اختالف و شــباهت هایی بین 
گروه بوکوحــرام و داعــش و دیگر 
گروه های افراطی در خاورمیانه مانند 

القاعده و طالبان وجود دارد؟
شباهت کلی این گروه ها در این است که تقریباً همه 
این گروه ها به گونه ای از دل قرائت سلفی و وهابیت 
بیرون آمده اند. همه این گروه ها به گونه های مختلف 
ترجمان ســلفی گری و وهابیت هستند. شباهت 
دیگر این گروه ها که بیشــتر به حوزه لجســتیک 
برمی گردد این اســت که تمامی ایــن گروه ها به 
گونه های مختلف با اشــرافیت عربستان سعودی 
یعنی با اشراف و شــاهزادگان این کشور در ارتباط 
هســتند یعنی تأمین مالی این گروه هــا از طرف 
اشراف و شــاهزادگان عربستان ســعودی صورت 

می گیرد.
نکته دیگر که درباره وجوه اشتراک و شباهت های 
داعش و بوکوحرام در برابــر القاعده و طالبان وجود 
دارد این اســت که داعش و بوکوحرام )و بیشــتر 
داعش( به جای این که صحبت از تغییر هژمونی در 
روابط بین الملل یا صحبت از مبارزه با امپریالیســم 
غرب یا صحبت از مبارزه با صهیونیســم جهانی را 
در درون خود برجســته کنند، توجه و تمرکزشان 
را بر ایدئولوژی تفرقه در جهان اســالم گذاشته اند. 
به عنوان مثال به جــای این که اســرائیل را حتی 
به صورت تبلیغــی مورد هجمه قرار دهند ســعی 
می کنند به نیروهای مختلفی که در جهان اســالم 

وجود دارد  هجوم ببرند.
     بوکوحرام چه تفاوت هایی با داعش 

دارد؟
جنبه تئوریک بوکوحرام به گونــه ای با قرائت های 
ســلفی که در غرب آفریقا و حتی در شرق و شمال 
آفریقا وجود داشــته قرابت هایــی دارد که در ذیل 
مباحث مقتضیات زمان و مدرنیته یــا آنچه که به 
عنوان مسأله ســنت و مدرنیته را چگونه باید حل 
کرد یا نزاع ســنت و مدرنیته می توان بوکوحرام را 
مطرح کرد، البته به صورت بسیار سخیف و عوامانه. 
همان طور که از نام »بوکوحرام« مشــخص است، 
بوکو حــرام یعنی کتاب حرام)ممنــوع(. منظور از 
کتاب، هم تعلیم و تربیت مدرن است یعنی به زبان 
دیگر مدرنیته و ظواهــر آن و انحای مختلف آن که 
در جهان اسالم رســوخ کرده حرام است و کسانی 
که ســعی می کنند در این چارچوب ها، قالب ها و 
پاردایم ها، زندگی معاصر یک فرد مسلمان و جامعه 
اســالمی را تحریک کنند کافر هستند و مستحق 

 نقش فتواهای نادرست در گسترش داعش
 امروزه حتی فتاوی علمای سنتی وهابی هم دیگر مد نظر داعش نیست 
بلکه داعش شــورای فتوا تشــکیل داده اســت و به گونه ای مشروعیت 

علمای وهابی عربستان سعودی را هم زیر سؤال برده است.

شباهت ها و تفاوت های گروه های افراطی در گفت وگو با دکتر سیدجواد 
میری. این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی معتقد است باید با 

شیوه های فرهنگی با داعش مقابله کرد

فکر خبیث
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جایی را ســراغ نداریم که طالبان عملیات انتحاری 
انجام داده باشــند. به زبان دیگر طالبــان ماهیتاً با 
القاعده متفاوت اســت چرا که القاعده ایدئولوژی 
انترناسیونالیســتی برای خود تعریف کرده است و 
در این ایدئولوژی اولین و اصلی ترین دشــمن خود 
را امپریالیســم یعنی آمریکا تعریف کرده. القاعده 
ســعی می کرد در برابــر این دشــمن در هر جای 
دنیا سلول های مبارزه ای تشــکیل دهد و از آن ها 
برای ضربــه زدن و نابودی آمریــکا و هم قطارانش 
استفاده کند ولی چیزی که امروزه با عنوان داعش 
می شناســیم تفاوت های بســیاری با القاعده در 

تاکتیک و روش دارد.
     می توانید در مــورد این تفاوت ها 
بیشتر توضیح دهید و این تفاوت ها را 

باز کنید؟
می توان این را از دو منظر مورد بررسی قرار داد: یکی 
ســطح تئوریک، یعنی واقعاً مبانی فقهی و کالمی 
داعش چیســت و چه تفاوت ها و شــباهت هایی با 
القاعده دارد. دوم این که چه بازیگرانی این مجموعه 
تروریســتی داعش را رهبری می کنند. برای فهم 
این موضوع باید نگاهی به وضعیتی بیندازیم که در 
عراق بعد از فروپاشی دولت بعثی صدام روی داد. چه 
اتفاقی بعد از اشغال عراق در وضع آرایش گروه های 
تندرو و نیروهای نظامی امنیتی بعثی در عراق اتفاق 
افتاد؟ آیا به یک باره ژنرال و مردان امنیتی حزب بعث 
همگی یا توبه کردند یا ناپدید شدند یا کشته شدند 
و...؟ این عده با کمک نیروهای امنیتی اســرائیل، 
عربســتان و اردن و ســرمایه ای که از بعضی سران 
ارتش حزب بعث در اختیار داشتند، آرایش جدیدی 
را در مناطق سنی نشین عراق ایجاد کردند و در زیر 
لوای گونه ای از اســالم یا به نام اسالم، حرکت های 
جدیدی را شروع کردند. گفتمان اسالمی به گونه ای 
انگیزه مبارزه و جهاد و انگیزه تغییــر و تحول را در 
جوامع اســالمی یدک می کشــد. به همین خاطر 
بازمانده های حزب بعث نمی توانســتند با نام بعث، 
کمونیســتی یا شــیوعی دوباره بــه حرکت های 
خودشان ادامه دهند. به عنوان مثال از این گفتمان 
اسالمی برای رسیدن به اهداف خودشان که دقیقاً 
و تحقیقاً اهداف اســالمی است اســتفاده کردند. 
نیروهای تندرویی که در کشورهای اسالمی وجود 
داشتند و به گونه ای نیروهای تحول خواه محسوب 
می شدند بر ضد حکومت های استبدادی خودشان 
مانند نیروهــای وهابی که در داخل عربســتان بر 
ضد حکومت آل ســعود بودند یــا در داخل اردن، 

اشد مجازات.
وقتی بخواهیــم در مورد داعــش صحبت کنیم و 
ببینیم چه شــباهت ها و تفاوت هایی بــا القاعده 
و طالبان دارد بایــد قدری بین القاعــده و طالبان 
تمایزها و تفاوت هایی را قائل شــویم، چون طالبان 
یکی از نیروهای بومی افغانستان بود که در چارچوب 
ژئوپلیتیک که منطقه شبه قاره هند، منطقه غرب 
آســیا و تا حدودی منطقه آســیای مرکزی که به 
صورت جزئی از شــوروی ســابق مطرح می شد به 
وجود آمد و نســبتش با القاعده قــدری متفاوت 
است. به این معنا که زمانی که شوروی، افغانستان را 
اشغال کرد و بعد از آن مسأله رسیدن به آب های گرم 
خلیج فارس به صوت جدی مطرح شد، آمریکایی ها 
تصمیم گرفتند نیروهایی را در برابر ارتش ســرخ 
شــوروی علم کننــد و در این بــازی ژئوپلیتیک، 
مجاهدین افغانستان مطرح شــدند که به صورت 
جدی در برابر ارتش سرخ شوروی مقاومت کردند 
و سرانجام به شکست شــوروی منجر شد. ولی بقا 
و اســتمرار مجاهدین به گونه ای با سیاســت های 
منطقه ای پاکســتان و با نگاه وهابیت عربستان و 
تا حدودی سیاســت های کالن آمریــکا در تضاد 
قرار گرفت و به همین خاطر آن ها ســعی کردند در 
مثلثی که در یک سو عربستان، سوی دیگر پاکستان 
و ضلع سوم هم آمریکا قرار داشت آرایش جدیدی 
را تعریف کننــد که در این آرایــش جدید، طالبان 
متولد شد، چون نیروهای مجاهدین افغان معروف 
به مجاهدین مســلمان افغان به گونه ای با ایران و تا 
حدودی با هندوستان نزدیکی و قرابت داشتند و این 
موضوع برای پاکســتان که می خواست سعی کند 
افغانستان را به عمق اســتراتژیک خود تبدیل کند 
در تضاد بود. به همین خاطر طالبان به عنوان نیروی 
بومی در داخل مرزهای افغانســتان رسالت خود را 
تعریف کرد و تقریباً هیچ نشانه ای از این امر نداریم 
که طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان حرکتی 
را انجام داده باشد. البته در این جا این بحث مطرح 

می شود که تکلیف طالبان پاکستان چه می شود؟
اگر بخواهیم ایــن نکته را بفهمیــم باید وضعیت 
جغرافیایــی منطقــه پشــتوها که معــروف به 
پشتونستان است را بشناسیم. آن ها طرح دیگری 
دارند و می خواهند افغانســتان تجزیه شــود و با 
منطقه شمال پاکستان و جنوب افغانستان کشوری 
بنام پشتونستان تشــکیل دهند که به گونه ای این 
مناطق از نظر قومیتی، زبانی و مسلکی و مذهبی به 
همدیگر نزدیک هســتند، ولی خارج از این منطقه 

یا مصر یا بسیاری از کشــورهای آفریقایی اسالمی 
و حتی در داخل اروپا و آمریــکا به گونه ای با کمک 
ســرویس های اطالعاتی و امنیتی اروپــا و آمریکا 
و کشــورهای عربی منطقه و تا حــدودی با کمک 
ترکیه کانالیزه شدند که در عراق و سوریه با عنوان 
داعش یا دولت اسالمی شــام و عراق حرکت هایی 
را انجام دهند که این حرکت هــا نه تنها در امتداد 
حرکت های اسالمی سلفی قبلی نبود، بلکه در نابود 
کردن زمینه های ایجاد حرکت های اسالمِی پیش 

رو بود.
     در بین نیروهــای داعش و افراطی 
گروهی از مســلمانان وجود دارند که 
صبغه اسالمی نداشتند یعنی پدر و مادر 
آن ها مسلمان نبودند و در یک خانواده 
اسالمی متولد نشده بودند بلکه این ها 
تازه مسلمانان هستند. این ها را چگونه 

می توان تحلیل کرد؟
این تازه مسلمان های آلمانی، مجارستانی، روسی، 
اروپایی و آمریکایی و... پدیده ای هســتند که باید 
به عنوان جامعه شناس، روان شــناس اجتماعی و 
مردم شناس به آن بپردازیم که چه عواملی باعث شد 
کسی که تنها چند ماه اســت که مسلمان شده، به 
این سرعت به سمت حرکت های افراطی و قتل عام 
و شــیوه های رعب آور روی آورد. یعنی باید بدانیم 
چه عواملی باعث این گونه رفتار می شود. به عنوان 
مثال در مســاجد آلمان یا در مراکز اسالمی اروپا یا 
انگلســتان و آمریکا ائمه جماعات یا کسانی که در 
این کشورها مراجع دینی محسوب می شوند، چه 
تبلیغاتی را انجام می دهند؟ یعنی کسی که امامت 
جماعت را بر عهده دارد یا شــیخ مرکز اسالمی قرار 
می گیرد چه پیام یا قرائتی از اسالم را ترویج می کند 
که کسی که مسلمان می شــود به جای این که یاد 
بگیرد کــه عبادات خود را درســت انجــام دهد تا 
بعداً بتواند شــیوه های رحمت و محبت و لطف که 
از بزرگ ترین بخش های اســالم اســت را بفهمد و 
مفاهیم انفاق و صدقه را یاد بگیرد، به این چیزها روی 
می آورد و اول به سمت شمشــیر کشیدن کشیده 
می شود. این نکته ای اســت که نیاز به بررسی های 
عمیق دارد و این جاســت که ما می توانیم ارتباطی 
بیــن حلقه های ثــروت و ســرمایه داری برخی از 
شاهزاگان عربستان ســعودی در کشورهایی مثل 
پاکستان و افغانستان و کشــورهای اروپای غربی و 
حتی در کشورهایی مثل نیوزلند و استرالیا ببینیم 
که چگونه جوانان تازه مسلمان در این کشورها را به 

داعش امروز 
تبدیل به منظومه 
فکری شده است 

و این منظومه 
فکری با تمام 

اغالط و اشتباهات 
و انحرافاتی 

پیروانی دارند و 
ما برای مبارزه 

با این انحرافات 
نیاز به راه کارهای 
فرهنگی داریم که 
بتواند به صورت 

نرم افزاری از درون 
به آن ضربه بزند و 
آن را تهی کند. نیاز 
به مردم شناسان و 
جامعه شناسانی 
داریم که منطقه 

را بشناسند و 
بتوانند بفهمند که 
آداب و رسوم این 

مردم چگونه است 
و با چه ابزاری 

می توان به صورت 
مردمی آن ها را 

تجهیز کرد

علیه آل سعود
شاید در پنج ـ شش ماه آینده یکی از مناطقی که تحت هجوم داعش قرار خواهد 
گرفت عربستان اســت. هم اکنون هم داریم چند حرکت را در این ارتباط مشاهده 

می کنیم. یعنی آل سعود هم برای آن ها دولت مشروع محسوب نمی شود.
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گفتوگو

سمت رادیکالیسم و قتل و قتال سوق می دهند، به 
جای این که به سمتی سوق دهد که حداقل از اسالم 

عقالنیت و معنویت را دریابند.
این سؤال کلیدی مطرح می شــود که آیا وهابیت و 
سلفی گری که خود را به عنوان پارادایم دینی مطرح 
می کنند، آیا واقعا پارادایم دینــی منبعث و ملهم از 
سنت فکری اسالمی هست یا ریشه در رادیکالیسمی 
دارد که این رادیکالیسم هیچ وجه اشتراکی با اسالم 
به عنوان دین معنویت و رحمانیت و عقالنیت ندارد. 
این امر را باید مورد بررسی قرار داد چون تا زمانی که 
نتوانیم این ادعا را به صورت مســتدل بیان کنیم که 
وهابیت و سلفی گری به معنای بازگشت به ریشه های 
دینی سلف صالح نیســت و این برداشت و خوانش 
اشتباه است، نمی توانیم جلوی جوانان را بگیریم. باید 
بتوانیم این را به جوانان، تازه مسلمانان و دنیای امروز 
مستدل بیان کنیم و این گزاره را شفاف نشان دهیم 
که وهابیت و سلفی گری نه تنها بازگشت به گذشته 
سلف صالح نیســت، بلکه کنار گذاشتن سنت های 
عقالنی، حکمی و معنوی اسالم و در آغوش گرفتن 
نوعی از مدرنیســم عوام گونه اســت که اصاًل ربطی 
به دین نــدارد. پدیده ای که امروز بــه عنوان داعش 
می بینیم اتفاق نادری نیست بلکه سلفی گری که به 
معنای بازگشت به گذشته در بین عوام مطرح شده 
است، جهش و پرش به سمت مدرنیسم ابزارانگارانه 
اســت که ســنت و عقالنیت دینــی و معنویت را 
می خواهد کنار بزند و داعش مولود همین سلفی گری 
وهابی است و اگر نتوانیم این تفکیک را قائل شویم، 
فکر می کنیم داعش اتفاق نادری است که روی داده 

است.
     نقش فتواهای نادرست در گسترش 

داعش تا چه حد بوده است؟
امروزه حتی فتاوی علمای سنتی وهابی هم دیگر مد 
نظر داعش نیســت بلکه داعش شورای فتوا تشکیل 
داده اســت و به گونه ای مشــروعیت علمای وهابی 
عربستان سعودی را هم زیر ســؤال برده است. چون 
دســت به کارهایی می زند که ایــن کارها حتی در 
ذهن علمای وهابی عربستان هم نمی گنجد. یعنی 
به زبان علمای وهابی عربستان سعودی دیگر مرجع 
تقلید داعشی ها نیستند، بلکه داعشی ها رهبر خود 
و شورای فقهی ای که تشکیل داده اند را، صاحب فتوا 
می دانند و مشروعیت خودشان را از این شورای فتوا 
می گیرند که این کار چرخش بسیار خطرناکی است.

     چرا؟
برای این که همــه کارهــای نظامــی، امنیتی و 

لجســتیکی را که به عنوان مثال می خواهند انجام 
دهند را با نام و زبان اسالم انجام می دهند. یعنی به 
تفسیر نادرست از قرآن و حدیث مجهول و برداشت 
نادرســت از حدیث ارجاع می دهند و از این طریق 
می خواهند برای خودشان مشروعیت ایجاد کنند. 
به عنوان مثال تجاوز به دختــران ایزدی، قتل عام 
مردان ایزدی و کردها و اعراب و شیعیان و هر کسی 
که با آن ها موافق نیست را با این قرائت های مجعول، 
مشــروعیت می دهند. اگــر به صــورت صریح تر 
بخواهیم بیان کنیم شــاید در پنج ـ شش ماه آینده 
یکی از مناطقی که تحت هجوم داعش قرار خواهد 
گرفت عربستان اســت. هم اکنون هم داریم چند 
حرکت را در این ارتباط مشــاهده می کنیم. یعنی 
آل ســعود هم برای آن ها دولت مشروع محسوب 
نمی شود و علمای آن ها را هم علمایی می شناسند 

که با حکام جائر تبانی می کنند.
     شما به کشــورهای مختلف سفر 
کردید و به عراق رفتیــد و تحقیقات 
میدانی داشــتید. در این کشورها چه 
چیزهایی را مشــاهده کردید؟راه کار 
نهایی مقابلــه با داعش از نظر شــما 

چیست؟
حقیقت امر این است که اســتراتژی ایران در برابر 
داعش تاکنون به گونه ای بوده اســت که به صورت 
ســخت افزاری بتواند جلوی پیشــروی این گروه 
به ســمت عتبات و حتی به سمت دمشق که باعث 
سقوط بشار اسد می شود را بگیرد و با کمک حزب اهلل 
و نیروهای مردمی در عراق و در لبنان و سوریه سعی 
کردند جلوی آن ها ایستادگی کنند. این استراتژی 
تاکنون موفق بوده ولی نکته بسیار کلیدی و محوری 
این اســت که داعش فقط نیروی نظامی نیســت، 
بلکه داعش امروزه تبدیل به فرهنگ شــده است. 
داعش امروز تبدیل به منظومه فکری شــده است 
و این منظومه فکری با تمام اغالط و اشــتباهات و 
انحرافاتی پیروانــی دارند و ما برای مبــارزه با این 
انحرافات نیاز به راه کارهای فرهنگی داریم که بتواند 
به صورت نرم افــزاری از درون به آن ضربه بزند و آن 
را تهی کند. نیاز به مردم شناسان و جامعه شناسانی 
داریم که منطقه را بشناســند و بتوانند بفهمند که 
آداب و رســوم این مردم چگونه است و با چه ابزاری 
می توان به صورت مردمی آن هــا را تجهیز کرد که 
نه تنها در برابر داعش به عنوان نیروی نظامی، بلکه 
داعش به عنوان فکر و الگوی تفکر و پارادایم و شیوه 

زیست هم مقابله کنند. 

لزوم آگاه سازی
باید بتوانیم این گزاره را شــفاف نشــان دهیم که وهابیت و سلفی گری نه تنها 
بازگشت به گذشته سلف صالح نیست، بلکه کنار گذاشتن سنت های عقالنی، 

حکمی و معنوی اسالم و در آغوش گرفتن نوعی از مدرنیسم عوام گونه است.

مهم ترین پایه تفکر صهیونیســتی بازگشــت به 
سرزمین فلسطین یعنی سرزمین موعود از نگاه 
آن ها، و سپس برپایی هیکل ســوم، یعنی معبد 
ســوم یهودیان اســت. در حالی که این اندیشه 
خرافه ای اســت که در تلمود مطرح می شــود. 
در حقیقــت تخریــب مســجداالقصی بخش 
جدایی ناپذیر تفکر صهیونیســتی اســت که در 
قالب پروژه ای تعریف شــده در راســتای برپایی 
معبد سوم دنبال می شــود و این مسأله احساس 
مســئولیت مســلمانان را برای حفظ این مکان 
مقــدس دوچنــدان می کند. به همیــن ترتیب 
داعش که خود را داراالســالم می خواند و خارج 
از خود را کافر خطاب می کند، به هر مســجدی 
که در اختیارش نیست نســبت دارالکفر داده و 
در صدد از بین بــردن آن برمی آید این در حالی 
اســت که خداوند در آیه 18 ســوره مبارکه جن 
می فرمایــد: »و مســاجد ویژه خداســت، پس 
هیچ کس را با خــدا مخوانیــد«؛ بنابراین رفتار 

تکفیری ها با این آیه هیچ گونه تناسبی ندارد.
در حقیقت تکفیری ها از اســالمی که منتســب 
به خودشان نیســت به شدت می ترســند و در 
صدد از بین بــردن پایه های آن هســتند، اما در 
مورد اســرائیل وضعیت تفــاوت دارد، هر چند 
هدف آن ها با تکفیری ها مشــترک است اما رژیم 
صهیونیســتی احســاس می کنــد، بزرگ ترین 
خطر بــرای آن ها اســالم گرایان و نیز مســاجد 
هستند. امروز مقاومت در فلســطین، مقاومتی 
اســت که از دل مســجد بیرون می آیــد و همه 
نیروهای مقاومت حماس و جهــاد که در جنگ 
غزه در مقابل اســرائیل ایســتادگی کردند، اهل 
مسجد و مســجدی هســتند و تخریب مسجد 
از نگاه اســرائیل یعنی از بین بــردن محل تولید 

جهادگران واقعی در غزه.

 تالش برای تبدیل 
یک خرافه به واقعیت!
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دکتر محمدصادق کوشکی 
استاد دانشگاه تهران

هرچند در حوزه رفتاری شباهت های قابل توجهی بین عملکرد خوارج آن هم در دوران اولیه شکل گیری با گروه های 
تکفیری دوران معاصر وجود دارد اما بســترها و خاســتگاه های فکری این دو جریان متفاوت است. خوارج، اولین 
کسانی بودند که به واسطه قشری نگری و سطحی نگری به نفی حکومت رســیده بودند. به همین خاطر حکومت را 
شّری می دانستند که باید با آن مقابله کنند و عماًل این تفکر باطل موجب شــد که خوارج به نوعی قائل به آنارشی 
باشند. هرچند که خوارج در نسل های دوم و سوم به نوعی تعدیل شــدند و حتی توانستند در مقاطعی و در برخی از 

مناطق دورافتاده جهان اسالم حکومت تشکیل دهند.

ویژگی های مشترک گروه های تکفیری کدام است؟

کپی یا اصل

بین بقیه ائمــه چهارگانه اهل ســنت دیدگاه 
تندروتری داشت و به همین خاطر فتاوا و موضع 
گیری هایــی متفاوت با دیگر اهل ســنت مثل 
حنفی ها، مالکی ها و شافعی ها داشت که با آن ها 
متفاوت بود و به همین خاطر تعداد کســانی که 
به گرایش حنبلی پیوستند در طول تاریخ اهل 
سنت تعداد زیادی نیست. این گرایش حنبلی 
که گرایش ارتدوکس در بیــن تفکر فقهی اهل 

سنت محسوب می شود، چند قرن بعد، حدوداً 
در قرن ششم توسط ابن تیمیه دچار دگردیسی 
شــد و جهشــی در آن بــه وجود آمــد. یعنی 
ابن تیمیه در راســتای خط فکری که توســط 
احمد بن حنبــل طراحی و ایجاد شــده بود، در 
نگرش خاص فقهی که حتی در بخشی از اوقات 
به حوزه های کالمی نیز کشیده می شد، نگرش 
ســلفی را با این عنوان که بایستی برای رسیدن 
به مکتب خالص اســالم به ســیره سلف صالح 
یعنی پیامبر)ص( و صحابه رجــوع کنیم و این 
بازگشت به سیره ســلف صالح یعنی پیشینیان 
صالح مقصود صحابه پیامبر)ص(، باعث شــد 
که ابن تیمیه بنیانگذار مشــی در حوزه فقهی و 
حتی فکری جهان اهل ســنت باشــد که تحت 
عنوان ســلفیه از آن یاد می شــود که به دنبال 
احیای دستاوردها و نظام اجتماعی سلف صالح 

یا صحابه پیامبر)ص( است.

   ظهور محمد بن عبدالوهاب
این دیدگاه که توســط ابن تیمیه دچار جهشی 
شد، در ادامه همان مسیری که امام احمد حنبل 
طراحی کرده بود دیدگاه ارتدوکس و تندروانه 
خود را ادامه داد تا اینکه در قرن سیزده هجری 
اتفاقی افتاد و آن ظهور محمــد بن عبدالوهاب 
بــود. محمد بن عبدالوهاب تحــت تأثیر افکار 
ابن تیمیه و قبل از آن افکار امام احمد بن حنبل 
گرایشی تحت عنوان وهابیت را تأسیس کرد که 
البته در تأسیس این گرایش بدون تردید نقش 
اســتعمار انگلیس و قدرت های آن روز مشخصا 
دخالت انگلیسی ها مؤثر و بارز هست به صورتی 
که حتی برادر محمد بــن عبدالوهاب در کتابی 
که به عنــوان ردیه بــر اندیشــه های برادرش 
نوشته به خاســتگاه مشــکوک تفکر وهابیت 
اشــاره می کند. به هــر حــال وهابیت جهش 
دیگری در این مسیر ایجاد می کند و افراط گری 
و تندروی را که دو بنیانگذار ســلفی گری ایجاد 
کرده بودند، به حد باالتری از افراط می رســاند. 
به حدی که در این عرصــه تقریباً عقل تعطیل 
می شود و برای به دست آوردن راه درست و غلط 
و حق و باطل صرفاً به مالک های ســلف صالح 
اســتناد می شــود و به همین خاطر هم هست 
که با نگاه کامــاًل قشــری گرایانه و متحجرانه 
هرگونه اســتدالل عقلی کنار گذاشته می شود 
و در نتیجــه همین دیدگاه هم هســت که مثاًل 

حضرت امیر)ع( در توصیف خوارج می فرماید: 
»آن هــا قومی هســتند کــه هدف درســتی 
داشتند اما مســیر غلطی را انتخاب کردند.« اما 
گروه هایی که تحت عنوان ســلفی یا تکفیری 
می شناســیم که البته با هم تفاوت هایی دارند 
ادامه طرز تفکری هســتند که از ســوی یکی 
از ائمه چهارگانه اهل ســنت یعنــی امام احمد 
حنبل پایه گذاری شــد. امام احمــد حنبل در 

 آینده داعش
این گروه مثل نسخه های قبلی القاعده، عرب های افغان و طالبان، تاریخ مصرف 
دارد. هنگامی که تازگی و جذابیت خود را از دست بدهد و احیاناً برای کسانی که 

می خواهند از آن ها بهره برداری کنند غیر قابل کنترل شود از بین می رود.
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تقویت تفکر انقالب اسالمی
 فعال بــودن ارتــش آمریکایــی و صهیونیســتی و درگیری با مردم مســلمان 
منطقه باعث می شــد نفرت عمومی در این منطقه نســبت بــه آمریکایی ها و 

صهیونیست ها شکل گیرد و تفکر انقالب اسالمی تقویت شود.

قالب اهداف سیاســی مخفی در مصر در دوران 
حکومت انور سادات حضور داشتند و با حکومت 
هم درگیر شدند. بخشــی از تفکر تکفیری که 
مســتقیم به ابن تیمیه برمی گشــت در گروه 
اخوان المســلمین نفوذ کرد و شــاخه هایی از 
اخوان المسلمین مصر و بعد اخوان المسلمین 

در سایر کشورهای عربی را پوشش داد.

   اشتراکات گروه های تکفیری
آن چیزی کــه امروزه با آن طرف هســتیم این 
اســت که وهابیــت و تفکــر تکفیری ناشــی 
از وهابیــت با تفکــر تکفیری که مســتقیم از 
ابن تیمیه نشــأت گرفته، پیوند خورده اســت. 
این دو گرایــش تکفیــری که در یــک نقطه 
مشترک هستند و آن این اســت که غیر از خود 
بقیه مســلمانان را کافر و مهدورالدم می دانند. 
با حمایــت مالی عربســتان و قطــر و طراحی 
صهیونیست ها و پشتیبانی کالن آمریکایی ها، 
به نوعی بازیگــر نقش اول منطقه غرب آســیا 
شــدند، آن هم به این علت که بعد از شکســت 
ســنگین آمریکا در عراق و همین طــور بعد از 
شکست های جدی  صهیونیســت ها در لبنان و 
فلسطین از جانب مقاومت اســالمی در این دو 
منطقه متحمل شــدند، هم صهیونیســت ها و 
هم آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که دیگر 
نباید سربازان آن ها در این منطقه با مسلمانان 
درگیر شــوند و بــرای درگیری با مســلمانان 
در ایــن منطقه هزینه کنند. چــون فعال بودن 
ارتش آمریکایی و صهیونیســتی و درگیری با 
مــردم مســلمان منطقه باعث می شــد نفرت 
عمومی در این منطقه نســبت به آمریکایی ها 
و صهیونیســت ها شــکل گیرد و تفکر انقالب 
اســالمی تقویت شــود. به همین خاطر آن ها 
به این نتیجه رســیدند که بایســتی یک عنصر 
جدیــدی برگرفته از خود منطقــه در تحوالت 
منطقه وارد کننــد که چند نقــش را ایفا کند: 
یک نقش این که با انقالب اســالمی مقابله کند. 
نقش دیگر اینکه طراحی های آن ها در خصوص 
منطقه غرب آسیا را انجام دهد. نقش دیگر اینکه 
این نیروی جدید از توانایی منطقه غرب آسیا و 
مسلمین تشکیل شــود تا هر خسارتی به آن ها 
وارد شــد گویی به کل جهان اســالم وارد شده 
اســت و از طرف دیگر ارتش رژیم صهیونیستی 
و آمریکا و هیئــت حاکمه ایــن دو موجودیت 

دیگر درگیر نباشــند و حس نفرت نســبت به 
آمریکایی ها و صهیونیست ها از بین برود و حس 
نفرت را به جای آمریکا و رژیم صهیونیســتی به 
این گروه تازه منتقل شــود. یعنی گروه جدید 
سیبل حس نفرت منطقه شود در حالی که قباًل 

آمریکا و اسرائیل سیبل نفرت منطقه بودند.
با این دیدگاه و با توجه بــه آمادگی جدی که 
ســعودی ها و قطری ها داشــتند که آن ها را 
پشــتیبانی کنند و علمای وهابی تکفیری از 
سوی عربســتان و قطر پشــتیبانی می شدند 
و از طــرف دیگر تربیــت هزاران مســلمان 
وهابی و افرادی که گرایش تکفیری داشــتند 
در ســال های گذشــته توسط ســعودی  ها و 
قطری ها در کشورهای مختلف عربی، در واقع 
مشــخص بود که بازیگر این نقش چه کســی 
است. جریان تکفیری که در قالب چهره هایی 
مثل النصرة در ســوریه، القاعــده در عراق یا 
شــکل مدرن آن در قالب داعــش خودش را 
نشان داد. ظهور این پدیده ها باعث شد که اوالً 
جهان اسالم انرژی خود را متوجه مقابله با این 
جریانات کند و توجه جهان اســالم از مقابله 
با آمریکا و رژیم صهیونیســتی به مقابله با این 
جریان معطوف شود و دشمن خود را به جای 
آنکه آمریــکا و رژیم صهیونیســتی بداند این 
گروه ها بداند، و عماًل درگیر شدن جهان اسالم 
با این گروه ها موجب شــود که تــوان درونی 
جهان اســالم دچار فرســایش شــود. همان 
هدفی که صهیونیست ها و آمریکایی   ها دنبال 
آن بودند دنبال می شد، اما در این مجال دیگر 
آن ها مستقیم حضور نداشتند و نیروهایشان 
کشته نمی شــدند و از بودجه نظامی و دفاعی 
آن ها هزینه نمی شــد، بلکه بخشــی از جهان 
اســالم در قالب تکفیری ها با هزینه و نیروی 
انسانی جهان اســالم به جان بخش دیگری از 
جهان اســالم می افتاد و اگراز طرفین کســی 
کشــته می شــد و یا امکاناتی نابود می شــد 
آمریکایی ها و اسرائیلی ها استقبال می کردند. 
ایــن تفکر تکفیری بــا گرایش ابــن تیمیه یا 
گرایش تکفیری بــا گرایش وهابیت عماًل فضا 
را در منطقه غرب آسیا در طول پنج سال اخیر 
و صحنه را که کاماًل بر ضد آمریکا و اســرائیل 
جهت گیری کرده بود، تغییر دادند و عماًل این 
دســتاوردها با حرکت جریانات تکفیری برای 

آمریکا و اسرائیل به ارمغان آورد. 

به کفر شــیعیان و همه کســانی کــه ضوابط و 
اســتانداردهای وهابیت را رعایــت نمی کنند 
حکم می شــود. یعنی ایــن دیدگاهــی که از 
وهابیت نشأت گرفت، مسلمین را به دو قسمت 
تقســیم کرد؛ کســانی که تفکر وهابی دارند و 
مسلمان محسوب می شــوند و کسانی که فاقد 
تفکر وهابی هســتند و از دین خارج شــده اند. 
این دیدگاه بقیه مســلمانان را تکفیر می کرد و 
به عنوان دیدگاه تکفیری معروف شد. البته در 
وهله اول وهابی ها به این دلیل که می دانستند 
نمی توانند همه مســلمین را تکفیــر کنند بر 
تکفیر شیعیان تمرکز کردند؛ آن هم به استناد 
سیره و احادیثی که برخی از صحابه پیامبر)ص( 
داشــتند و این عده به آن ها تمسک می جستند 
اما در مقاطعی مشاهده می کنیم حتی با قدرت 
گرفتن وهابی ها مثاًل وقتی که وهابیت با قبیله 
آل سعود پیوند می خورد، حتی در منطقه حجاز 
شاهد کشتار عده بسیار زیادی از مردم و اعضای 
قبایلی هســتیم که آن ها سنی مذهب بودند اما 
به جرم این که وهابیت را نپذیرفته بودند، آن ها 
هم به نوعی تکفیر شدند و آل ســعود آن ها را از 

دم تیغ گذراندند و قتل عام کردند. 
در مقطعی که این اندیشــه وهابــی که رویکرد 
تکفیری پیدا کرده اســت با قتــل عام عجیبی 
روبرو هستیم در این دوران نه تنها به شهر کربال 
حمله، مردم را قتل عام و ســعی می کنند کربال 
را با خاک یکســان کنند، و بــه نجف هم حمله 
می کنند و آن جا را محاصره می کنند، بلکه حتی 
قبایل اهل ســنت منطقه حجاز را هم قتل عام 
می کنند. بــه تدریج این تفکــر وهابیت به این 
نتیجه می رســد که نمی تواند همه مسلمانان 
را تکفیر کند و عماًل تکفیر را متوجه شــیعیان 
می کند این یــک نحله از تفکر وهابیت اســت. 
اما بخش دیگری از پیــروان این تیمیه که دیگر 
نمی توان آن ها را وهابی نامید، بلکه گرایشــات 
عمیقی به تفکرات ســلفی ابن تیمیه داشتند، 
در جاهایی مانند مصر، مخصوصاً در اواخر قرن 
ســیزده و اوایل قرن چهارده قمری به تشکیل 
گروه هایی اقــدام کردند مثل گــروه التکفیر و 
الهجره که این گروه همه مســلمانان را به دلیل 
خروج از سنت ســلف صالح تکفیر می کردند و 
به این نتیجه رســیده بودند که غیــر از ما عده 
معدود که به روش ســلف صالح باقــی ماندیم 
بقیه مسلمانان کافر هستند که این عده هم در 

وقتی از گروه های 
تکفیری سؤال 
می شود که 
چرا علیه یهود 
موضع گیری 
نمی کنید، 
می گویند ما اول 
با کفاری که در 
سرزمین های 
اسالمی هستند 
درگیر می شویم 
ـ منظور شیعیان 
و حتی اهل سنت 
استـ  و سپس به 
سراغ یهودی ها 
خواهیم رفت. 
اما در عمل وقتی 
فعالیت ها و 
اقدامات آن ها را 
بررسی می کنیم 
مشاهده می کنیم 
که جریانات 
تکفیری حتی در 
سه نسل قبل هم 
با یهودی ها کاری 
نداشتند

یادداشت
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ایران بزرگ ترین قربانی  افراطی گری طی 
37 سال پس از انقالب اسالمی است

17 هـزار
 شهید ترور

تیتر  دو
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شکاف بنی صدر و منافع ملی
هرچــه از وخامــت اوضــاع جنــگ تحمیلــی می گذشــت و کارنامــه 
کارشــکنی های او در رأس قــوه مجریه قطورتر می شــد، شــکاف میان 

بنی صدر و منافع ملی آشکارتر می گشت.

علی آران

فاصله نمادین هفدهم خرداد تا هشتم شهریور ماه 1360 را باید پرمخاطره ترین گردنه پس از انقالب اسالمی 
و بزرگ ترین آزمون ثبات نظام نوپای جمهوری اسالمی در ایران دانست. طی این 84 روز همزمان با نخستین 
سال تجاوز صدام به خاک کشورمان، گروهک منافقین با همدستی رئیس جمهور وقت، ابوالحسن بنی صدرـ  
که آخر خرداد همان سال با رای مجلس عزل شــدـ  ترور کلیدی ترین رهبران فکری و اجرایی نظام را که تنها 
کمی بیشتر از دو سال از عمرش می گذشــت، در پیش گرفتند. در نهایت اگرچه نخستین رئیس جمهور ایران 
عزل خود را بهانه ای برای ترور دومین رئیس جمهور، شهید محمد علی رجایی ساخت، اما موج ترور،توطئه و 
تفرقه افکنی که او به همراه گروهک رجوی در تابستان خونین 60 به راه انداخت، با وجوِد گرفتن ارزشمند ترین 
چهره های انقالبی، باعث همبستگی بیشتر جمهوری اسالمی با مردم شد؛ سرانجام این که آن آتش سوزان بر 
ابراهیم زمان، گلستان شد و جانشین خمینی از بوته آزمایش الهی برای آینده به ودیعه ماند. این شد که ایران 

در یک سال سه رئیس جمهور به خود دید.

 نفاق علیه جمهوری
هرچــه از وخامــت اوضاع جنــگ تحمیلی 
می گذشــت و کارنامه کارشــکنی های او در 
رأس قوه مجریه قطورتر می شد، شکاف میان 
بنی صدر و منافع ملی آشــکارتر می گشت. با 
 آن که قانون اساسی نخســت وزیر را مسئول 
اجرایی کشــور معرفی می کرد، بنی صدر در 
پی کســب اختیارات بیشــتر برای خود بود 
و حتی اصرار داشــت که نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز با او هماهنگ باشند. او که 
مطابق قانون موظف به ابالغ مصوبات مجلس 
به دولت برای اجرا بود، عماًل از این کار سرباز 
می زد و در آن شــرایط حســاس که سراسر 
غرب کشور در آستانه اشــغال توسط صدام 
قرار داشت، کشور را همواره در حالت انتظار 
برای اجرای قوانین نگه می داشــت. او حتی 
در انتخاب و معرفــی وزرای کابینه نیز تعلل 
می کرد. این رفتار، موجب تشــدید اختالف 
درون قوه مجریه میان او و نخست وزیر از یک 

زمینه های بمب گذاری هشتم شهریور 60 در دفتر نخست وزیری

زخمی التهاب دوران ها

روایت
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اعالن جنگ بنی صدر 
 به دنبال عزل بنی صــدر از فرماندهی کل قــوا با حکم امام بر اثــر اخالل در 
روند دفاع مقدس ارتش و بسیج مردمی و ســپس خلع از ریاست جمهوری، 

منافقین با دستور بنی صدر رسماً به نظام اعالن جنگ دادند.

مرداد، وارد فاز نهایی ترور شدند. 
 ترور کور

به فاصله کمتر از یک هفته از عزل بنی صدر، 
دو شــخصیت بزرگ و همه جانبه سیاســی، 
مذهبــی، فرهنگی و اجتماعی کــه از همان 
زمان در عین جوانی محتمل ترین گزینه های 
جانشــینی امام خمینــی )ره( بودند، هدف 
ترور قرار گرفتنــد.  منافقین که از 30 خرداد 
وارد فاز تقابل مســلحانه با جمهوری اسالمی 
شــده بودند »واحد ویژه تــرور« راه اندازی 
کردند که دســت به ترورهای موفق و ناموفق 

زیادی زد. 
هفتم تیرمــاه، هنوز خبر ترور روز گذشــته  
آیــت اهلل ســیدعلی خامنــه ای داغ بود که 
ســاختمان حــزب جمهــوری در خیابان 
سرچشمه  تهران منفجر شد و شهید بهشتی 
)دبیرکل حزب و رئیس دیوان عالی کشــور( 
به همراه ۷2 نفر از اعضــای حزب جمهوری 
شــامل 4 تن از وزرای کابینــه و 2۷ نماینده 

مجلس به شهادت رسیدند. 
غریب آن که، دکتر بهشتی و محمد منتظری 
اولین کسانی بودند که روز ششم تیر ماه پس 
از ســوء قصد به آیت اهلل خامنــه ای و انتقال 
ایشــان به بیمارســتان بهارلوی تهــران بر 
بالین ایشان حاضر شــدند و فردای آن خود 
در حادثه هفتم تیر به شــهادت رسیدند. یک 
روز در هشــتم تیر نیز محمد کچوئی رئیس 
زندان اوین به دست یکی از زندانیان به ظاهر 
تواب منافقین شهید شــد. اما این فتنه گویی 
انگیزه ای مضاعف بــرای انقالبیــون ایجاد 
کرد به طــوری که ظرف یک مــاه پس از آن 
نه تنها بسیج مردم و حکومت باعث سرکوب 
فتنه دســتگیری هزاران تن از منافقین شد، 
بلکه روند دفاع مقدس هم که تــا آن زمان با 
شکســت هایی مداوم همراه بــود در پنجم 
مرداد ماه با شکست حصر آبادان طی عملیات 
بیت المقدس وارد فاز تازه ای شد. بنی صدر و 
مســعود رجوی که قیام مورد انتظار آنان که 
منجر به سرنگونی حکومت شــود، رخ نداد، 
از فرودگاه مهرآباد و بــا هواپیمایی که بهزاد 
معزی هدایت آن را برعهده داشــت از ایران 
گریخته و وارد فرودگاه پاریس شدند. آن ها به 
همراه گروه های دیگر شــورای ملی مقاومت 
ایران را بــرای مبارزه با جمهوری اســالمی 

ایران تشکیل دادند.
در ایــن فاصلــه محمدعلــی رجایــی وزیر 
ســابق آموزش و پــرورش و نماینده مجلس 
48 ســاله که الگوی یک انقالبــی مکتبی و 
ساده زیســت بــود در انتخابــات دوم مرداد 
1360 با کســب بیــش از 13 میلیون رأی 
مردم به عنــوان دومین رئیــس جمهوری 
اســالمی ایران انتخاب شد. او دبیر کل جدید 
حزب جمهوری اســالمی، محمدجواد باهنر 
را به مقام نخســت وزیری خویش برگزید. در 
همان حال عناصر نفــاق، هنوز در جای جای 
حکومت مخفی شــده و النه کرده بودند. دو 
ماه پس از حادثه هفتم تیر، یکی از این عناصر 
به نام مســعود کشــمیري که خود را پشت 
عنوان جانشین دبیر شــوراي امنیت مخفی 
کرده و دسترسی نامحدودی به دفتر نخست 
وزیری داشــت، ضمن بمب گذاری در جلسه 
مشــترک رئیس جمهــور و نخســت وزیر از 

کشور گریخت.
شــورای ترور )شــورای ملی مقاومت ایران( 
در پاریس ایــن جنایت آشــکار را به عنوان 
یک پیروزی جشــن گرفت و بدین ترتیب نام 
بنی صدر که در رأس آن شــورا قرار داشت، به 
عنوان نخستین رئیس جمهور رئیس جمهور 

ُکش ایران در تاریخ به بدنامی ثبت شد. 
طرفه آن که در آن زمان رجــوی هم مدعی 

ریاست جمهوری در تبعید ایران بود.
اگرچه این ترور منافقیــن ظاهراً موفق از آب 
درآمده و موقتاً ضربه ســختی به دســتگاه 
اجرایی مملکت وارد کرده بود، اما همان گونه 
که روند همبســتگی ملی پــس از ترورهای 
تیرماه نشان داد، برآورد دشــمنان از میزان 
آســیب پذیری حکومت حتی در میان مدت 
اشــتباه از آب درآمد و عیــار حقیقی انقالب 

مشخص شد. 
طبق اعترافات ســال های بعد خود بنی صدر 
معارضه مســلحانه او و همدســتانش نهایتاً 
بر قدرت حامیــان امام خمینی افــزود، به  
طوری کــه در جریــان پاالیشــی انقالبی 
اســالمی همــه گروه هــای سیاســی، جز 
آن هایی که در ردیف نیروهــای »مکتبی« 
قرار داشــتند، از میدان خارج شــدند و همه 
 مراکز سیاسی به سنگر سربازان خمینی)ره( 

بدل شدند.  

سو و رؤسای قوای مقننه و قضاییه از دیگر سو 
شده بود.

هفدهم خــرداد 1360 روز توقیف روزنامه 
انقالب اسالمی متعلق به بنی صدر به دستور 
دادســتان انقالب اســالمی و بنا به تصمیم 
شورای ســه نفره حل اختالف منصوب امام 
خمینی )ره( به اتهام تشــنج زایی در جامعه 
و مخل بودن به اســالم بود، روزی که عماًل 
بنی صدر به حاکمیت انقالبی نظام پشت کرد 
و به خاطر نداشتن پایگاه مردمی همان طور 
که خود بعدهــا اعتراف کرد محبور شــد با 
مسعود رجوی ســرکرده گروهک منافقین 
دست دوستی اســتراتژیک دهد. این اتحاد 
شــوم در همان ابتدا تصمیــم گرفت برای 
براندازی جمهوری اســالمی یا دســت کم 
مصادره آن به شــکل مطلــوب خود فضای 
کشور را به آشوب بکشــاند و رفته رفته تمام 
نخبگان و چهره های کلیدی انقالبی را یکی 
پس از دیگــری ترور شــخصیتی و فیزیکی 
کند. به دنبال عزل بنی صدر از فرماندهی کل 
قوا با حکم امــام بر اثر اخــالل در روند دفاع 
مقدس ارتش و بســیج مردمی و سپس خلع 
از ریاســت جمهوری به خاطــر بی کفایتی 
توســط نمایندگان مجلس اول، منافقین با 
دستور بنی صدر رســماً به نظام اعالن جنگ 

دادند.
2۹ خرداد 1360، مســعود رجوی به همراه 
بنی صدر که در خفا به سر می برد، مردم را به 
قیام فراخواندند و از هوادارانشان خواستند تا 

علیه حکومت در خیابان ها حضور یابند. 
بنی صــدر در 30 خــرداد 1360 بــا حکم 
امــام)ره( از فرماندهي کل قوا برکنار شــد، 
در31 خرداد با تصویب الیحــه عدم کفایت 
سیاســيـ  خود براي ادامه ریاست جمهوري 
در مجلس شوراي اســالمي روبرو شد و اول 
تیر ماه متعاقب تصویــب الیحه، به حکم امام 
)ره( از ریاســت جمهوري عزل شــد. اما در 
حالی که به خاطر جرائم و خیانت هایش تحت 
تعقیب قرار گرفته و متواری بود و در حالی که 
شورش ها و فتنه های همزمان به هواخواهی 
او توســط گروهک رجوی در سطح جامعه و 
کشور خیلی زود خنثی شــده بودند، آن ها تا 
پیش از گریختن از کشــور با لباس زنانه، زیر 
ابروی برداشته و چهره آرایش کرده در هفتم 

دکتر بهشتی و 
محمد منتظری 

اولین کسانی 
بودند که روز ششم 
تیر ماه پس از سوء 
قصد به سیدعلی 

خامنه ای و 
انتقال ایشان 
به بیمارستان 

بهارلوی تهران 
بر بالین ایشان 
حاضر شدند و 
فردای آن خود 
در حادثه هفتم 
تیر به شهادت 

رسیدند
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دشمن در لباس خودی
 تا مدت ها بعد کمتر کسی باور می کرد که جلســه شورای امنیت کشور با 
حضور رئیس جمهور و نخست وزیر مملکت توسط معاون همین شورا به 

خاک و خون کشیده شده باشد: مسعود کشمیری!

بهزاد   مهر کش

روزنامه اطالعات در روز 9 شهریور در گزارش لحظه به لحظه انفجار دفتر نخست وزیر نوشت: »حادثه انفجار در ساعت 
3 بعدازظهر دیروز روی داد و در این ســاعت، آقایــان محمدعلی رجایی رئیس جمهــوری و دکتر محمدجواد باهنر 
نخست وزیر و چند تن از مقامات نظامی و امنیتی کشور در یک جلسه فوق العاده شرکت داشتند. در پی انفجار بمب که 
گفته می شود در داخل یک کیف دستی جاسازی شده بود، قسمت هایی از طبقه اول و طبقه دوم ساختمان نخست وزیری 
در مجاورت خیابان پاستور دچار حریق شد و آتش و دود فضای محل انفجار را فرا گرفت. در این حادثه محمدعلی رجایی 
رئیس جمهور و دکتر محمدجواد باهنر نخست وزیر و چند تن از مقامات مملکتی که در جلسه مذکور حضور داشتند به 

درجه رفیع شهادت نایل شدند. تعداد مجروحین و شهدا تا ساعت 12 شب، 8 شهید و 23 مجروح گزارش شده بود. 

 هشتم شهریور؛ روزی که
 رجایی و باهنر بهشتی شدند

اخیانی رئیس ســتاد ژاندارمری جمهوری اسالمی 
ایران، ســرهنگ کتیبه ای نماینده ستاد مشترک 
ارتش و عده ای از کارکنان نخست وزیری و چند عابر 
که در لحظه انفجار بمب از مقابل ســاختمان عبور 
می کردند. اجســاد شــهدای این فاجعه به صورتی 
ســوخته بود که به هیچ وجه شناسایی آن ها ممکن 
نبود. از ســوی دیگر در میان زخمی های این حادثه 

اثری از برادران رجایی و باهنر به چشــم نمی خورد 
و بدین ترتیب حدس زده می شــد که 2 جســد از 
سه جسد به دســت آمده متعلق به رئیس جمهور و 
نخست وزیر باشــد. باالخره در آخرین ساعت شب 
پیکرهای قربانیان حادثه 8 شهریور از روی عالئمی 
که در دندان های طالی پیشــین هر کدام از آن ها 
وجود داشت شناســایی شــدند.«  جلسه شوراي 
امنیت در اتاق جلســات دولت برگزار مي شــد، از 
آن جا تا مجلس فاصله زیادي نبود تا جایي که وقتي 
هاشمي رفسنجاني ساعت 3 بعدازظهر، عازم رفتن 
به جلسه علني مجلس مي شــود، صداي انفجاری 
مي شــنود، از پنجره که نگاه مي کنــد، دود و آتش 
مي بیند: »جنازه ها را به سالن مجلس آوردند، سخت 
ســوخته بودند. رجایي و باهنر را فقط از دندان هاي 
طالي جلوي دهان و آسیاب شان مي شد تشخیص 
داد. مقداري گوشت هم در کیسه نایلوني جمع کرده 
بودند به عنوان فرد دیگري به نام مسعود کشمیري 
منشي جلســه…« )خاطرات هاشمي رفسنجاني 
ســال 60( آیت ا... بیات زنجاني هم کــه آن زمان 
نماینده مجلس بوده، مي گوید: »یک ساعت گذشت 
که بهزاد نبــوي با موي و ریش ســوخته به مجلس 
آمد. پرسیدم چه شــده، گفت دفتر نخست وزیري 

در میان مجروحان تعدادی از مســئوالن کشــور 
حضور داشتند که عبارت بودند از: آقایان سرهنگ 
وحید دستجردی سرپرست شــهربانی جمهوری 
اســالمی ایران )که در نهایت شهید شد(، سرهنگ 
سیدموســی نامجو وزیر دفــاع و نماینــده امام در 
شــورای عالی دفاع، تیمسار شــرف خواه جانشین 
فرمانده نیروی زمینی، سرهنگ وصالی، سرهنگ 

 3 اردیبهشت 1358 
 گروهک فرقان

شهید سرلشکر قرنی، 
نخستین فرمانده ستاد کل 

ارتش جمهوری اسالمی

1

  4 شهریور 1358 
علی اسدی از گروهک فرقان

 شهید عراقی

3

 12 اردیبهشت 1358
گروهک فرقان

 استاد شهید مرتضی 
مطهری 

2

 6 تیر 1358 /مسعود 
تقی زاده از گروهک فرقان

 آیت/ ا... قاضی طباطبایی، 
اولین شهید محراب

4

23 شهید شاخص ترور
23 شهید بزرگواری که مهم ترین 
چهره های ترورشــده طی 37 
سال پس از انقالب اسالمی ایران 
محسوب می شــوند، به همراه 

تاریخ و عامل شهادتشان:

بازخوانی
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کشمیری مهره پنهان منافقین
کشــمیری نامه ای بــدون نام خطــاب بــه رجوی نوشــت که بــا عبارت 
»الســالم علیک یا مسعود، الســالم علیک یا مریم، الســالم علیک یا وارث 

امیرالمؤمنین...« آغاز می شود.

خسرو تهراني از جلسه خارج شد اما پیش از خروج 
از جلســه کیف بزرگي را که همیشه همراه داشت با 
پا به نزدیکي رئیس جمهور هدایت کرد. او سپس از 
ساختمان نخست وزیري خارج مي شود و در میدان 
پاستور نزد کساني مي رود که منتظر هستند تا دبیر 
شــوراي امنیت را به یک خانه امــن انتقال دهند. 
هم زمان صداي انفجار شدیدي منطقه را مي لرزاند. 
مطابق نظر کارشناسان بمب از نوع خاص »تخریبي 
ـ آتش زا« بوده که از حدود 2 پوند تي ان تي و مقداري 
منیزیم تشکیل و در یک کیف دستي جاسازي شده 
بوده. عجیب آن که تا مدت ها بعد، تالش هایی پیگیر 
به منظور جسدسازی برای کشمیری وجود داشت 
و حتی یک بار سعی کردند جسد دیگری را به جای 
منافق گریزپا دفن کنند. اما نیروهای اطالعات تقلب 
را کشــف کردند. در حالی که خبرگزاري فرانسه به 
نقل از خبرگزاري پارس )کــه بعدها به خبرگزاري 
جمهوري اســالمي ایرنا تغییر نام یافت( اعالم کرد، 
گروه مجاهدین خلق در انگلستان طي اطالعیه اي 
مسئولیت این انفجار را پذیرفته اند، اما بهزاد نبوي، 
در مصاحبه مندرج در کتاب »بیم ها و امیدها« تأکید 
مي کند: »توجه کنید! منافقین ]مجاهدین خلق[، 
هرگز مســئولیت فاجعه انفجار حــزب جمهوري 
اســالمي و انفجار نخســت وزیري را کــه طي آن 
بســیاري از چهره هاي شــاخص نظام و انقالب به 

شهادت رسیدند، به عهده نگرفتند!«
هاشمي رفســنجاني هم در خاطرات سال 60 خود 
درباره علت اعالم نام کشمیري در بین کشته شدگان 
انفجار به همین مسئله اشاره مي کند: »این کار براي 
این بود کــه منافقین فکر کنند نظــام نمي داند که 
مسعود کشمیري عامل انفجار بوده و از غفلت آن ها 

براي دستگیر کردن او استفاده شود.«

   کشمیري از کجا آمد و کجا رفت؟
در حقیقت ماهیت کشمیری نشانه آمریکایی بودن 
ســاختار گروهک رجوی از بدو انقالب است. او پس 

از انقــالب در حالی در ضد اطالعــات مرکزي نیروي 
هوایــي و مرکز مستشــاري آمریکایي هــا به عنوان 
نماینده نخســت وزیر دولت موقت و زیر نظر کمیته 
اداره دوم ارتش مستقر بود که در این مدت به مداخله 
و جلوگیــري از به جریان افتــادن و محاکمه عامالن 
کشــتار 1۷ شــهریور اقدام کرد. از بدو تأسیس طرح 
و برنامه ســپاه پاسداران انقالب اســالمي نیز مدتي 
به عضویت آن درآمد که بعدهــا آن را توصیه فرمانده 
ارشــد بخش عملیات منافقین می داند. همچنین در 
نامه ای بدون نام که خطاب به رجوی نوشت و با عبارت 
»الســالم علیک یا مسعود، الســالم علیک یا مریم، 
السالم علیک یا وارث امیرالمؤمنین...« آغاز می شود، 
کشمیری شرح می دهد که چگونه به توصیه مهدي 
افتخاري، عضو ارشد سازمان، شــورای امنیت را زیر 
نظر گرفته است. کشــمیري مدتي کوتاه نیز در دفتر 
محسن سازگارا معاونت سیاسي اجتماعي بهزاد نبوي، 
وزیر وقت مشــاور در امور اجرایي مشغول به کار شد و 
از آن جا به دفتر اطالعات و تحقیقات نخســت وزیري 
به سرپرستي خسرو تهراني رفت. وي در آن جا مدتي 
به فعالیت در دبیرخانه شــوراي امنیــت پرداخت و 
سپس جانشین خســرو تهراني در دبیرخانه شوراي 
امنیت شــد. عملکرد وي در این جایگاه آن چنان بود 
که بسیاري به غلط تصور کرده اند خود او دبیر شوراي 
امنیت بوده اســت. بعدها حاج سیداحمد خمیني در 
دیدار با فرماندهان، مسئوالن و اعضاي یگان حفاظت 
نیروي مقاومت بسیج و کارکنان نیروي هوایي ارتش 
فاش کرد که پیش از واقعه هشتم شهریور کشمیري 
تالش کرده بود به اســم دبیر شــوراي امنیت همان 
چمدان مواد منفجــره که در دفتر نخســت وزیری 
کار گذاشــت را بیاورد و در کنارحضرت امام بگذارد، 
اما »ســماجت کردیم و گفتیم نه چنیــن اجازه اي را 
نمي دهیم. کشمیري از ترس این که نکند آن چمدان 
را در ســه راه بیت بگذارد و خودش بیاید خدمت امام! 
آن جا بچه هاي حفاظت به آن ســاک مشکوک شوند 
و مسأله روشن شــود به عنوان اعتراض همراه کیفش 

منفجر و تعدادي کشته شدند و همان جا اعالم شد 
که کشمیري شــهید شده اســت. نام کشمیري را 

نخستین بار همان جا شنیدم.«

   کشمیری، منافقی در قلب امنیت 
اما تا مدت ها بعد کمتر کسی باور می کرد که جلسه 
شــورای امنیت کشــور با حضور رئیس جمهور و 
نخست وزیر مملکت توســط معاون همین شورا به 
خاک و خون کشیده شده باشد: مسعود کشمیری! 
در ظاهر معاون خســرو تهراني امــا در اصل عنصر 
منافقین که تا این سطح نفوذ کرده بود. او پس از این 

ترور متواری شد و در نهایت به اروپا فرار کرد.
کشــمیری را چنین توصیــف می کننــد: قیافه 
حق به جانب، ریش محرابي و صورت ســرخ و سفید 
موجه، تسبیح به دســت و اهل اســتخاره و دعاي 
کمیل خواندن در جلسات و پیش قدم در پیش نماز 
شــدن. این تصویري اســت نقش بســته شده در 
ذهن ها از مسعود کشــمیري تا پیش از انفجار دفتر 
نخســت وزیري. البته یک تصویر تکراري دیگر هم 
از او هســت. این که او همواره 2 خــودکار در جیب 
داشت؛ یکي براي نوشــته هاي خود و دیگري براي 
اموال بیت المال. برخي هم خاطرشــان هست که او 
گاه به گاه پیشــنهادهاي تندي هم علیه منافقین 
داشته و یک بار پیشنهاد بمباران ایستگاه رادیویي 
منافقین را داده بود. کسي که در همه جلسات بوده 
اما توجه خاصي را به خود جلب نمي کرده. مي رفته؛ 
مي آمده و حتي درباره او گفته شــده که موقع تردد 
در دفتر نخست وزیري بازرسي بدني هم نمي شده. 
هرچه مي خواسته اســت مي برده و مي آورده. شاید 
براي همین بود که آن روز هم کســي متوجه نشد 
چگونه آن بمب ساعتي را وارد ساختمان کرده است. 
او همان کسی بود که ضبط صوت بزرگ مخصوص 
ضبط جلسات را درســت نزدیک شهیدان رجایي و 
باهنر قرار داد و طبق معمول هر جلسه چاي ریخت 
و براي حاضرین آورد و پــس از گفتگوي کوتاهي با 

27 آذر 1358 
 گروهک فرقان

شهید دکتر مفتح، 
پیونددهنده حوزه و دانشگاه 

5

7 تیر  1360
گروهک منافقین

شهید محمد منتظری

7

 8 تیر 1360
گروهک منافقین

شهید محمد کچویی

9

 7 تیر 1360 
گروهک منافقین

شهید دکتر بهشتی، رئیس 
دیوان عالی کشور 

6

 7 تیر 1360
گروهک منافقین

شهید غالمحسن حقانی

8

عد
ه ب

فح
ر ص

ه د
دام

ا

هاشمي 
رفسنجاني : 

»جنازه ها را به 
سالن مجلس 
آوردند، سخت 
سوخته بودند. 

رجایي و باهنر را 
فقط از دندان هاي 

طالي جلوي 
دهان و آسیاب شان 
مي شد تشخیص 

داد. مقداري 
گوشت هم در 

کیسه نایلوني 
جمع کرده بودند 

به عنوان فرد 
دیگري به نام 

مسعود کشمیري 
منشي جلسه«
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عبور از بحران ترور
 ترور بزرگ ترین مغزهای ایدئولوژیک و بهترین مســئولین سیاسی کشور در 
عرض چند ماه، می تواند هر نظام سیاســی را با چالــش عمیق و بزرگی مواجه 

سازد؛ اما نظام جمهوری اسالمی از همه این موضوعات به سالمت عبور کرد.

علی  قدیربحری

نام آن ها در میان 17 هزار قربانی ایرانی ترورهای داخلی و خارجی برای متوقف ســاختن 
انقالب اسالمی می درخشد. آن 23 شهید نماد مبارزات سه نسل انقالب هستند؛ بزرگانی 
چون اســتاد شــهید مرتضی مطهری که چراغ راه و نظریه پرداز مبارزات منجر به انقالب 
اسالمی 1357 بود، شهید دکتر بهشتی که مغز متفکر نظام برآمده از انقالب بود و سربازانی 
فداکار از شــهید سرلشکر قرنی و شهید ســپهبد صیاد شــیرازی گرفته تا دانشمندان 
هسته ای شهید که طی بیش از سه دهه برای تبدیل نهال جمهوری اسالمی ایران به درختی 
تناور در میدان عمل جانفشــانی کردند. اگرچه ترورهای کور معاندان داخلی و دشمنان 
خارجی آن ها را از ملت ایران گرفت، اما در عین حال به خاطر الگو بودنشان در دوران پر بار 

حیات خود، هر یک به چراغ های روشن از گذشته فراراه آینده ما بدل شده اند.

ایران بزرگ ترین قربانی ترور طی 37 سال پس از انقالب 
اسالمی است

این 23 ستاره
آن 17 هزار شهید

از ایــن حیث، اغــراق نکرده ایم اگــر بگوییم که 
»کیفیــت« و »کمیــت« ترورهایی کــه بعد از 
انقالب اســالمی رخ داد، در هیچ انقالب دیگری 
در جهان ســابقه نداشته اســت. در هیچ کدام از 
انقالب های دیگر جهان، ایــن تعداد ترور صورت 
نگرفته اســت. آن هم ترورهایی که هرکدام آن ها 
اگر در نظام سیاســی دیگری اتفــاق افتاده بود، 
بدون تردید موجبات فروپاشــی آن نظام را مهیا 
می کرد. ترور بزرگ ترین مغزهای ایدئولوژیک و 
بهترین مسئولین سیاســی کشور در عرض چند 
ماه، می تواند هر نظام سیاســی را با چالش عمیق 
و بزرگی مواجه سازد؛ اما نظام جمهوری اسالمی 
از همه این موضوعات به سالمت عبور کرد. رهبر 

انقالب سال گذشــته در این باره گفتند: »امروز 
منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند؛ در جلسات 
گوناگون، در کمیسیون های کنگره آمریکا شرکت 
می کنند، همین عناصر منافق، همین هایی که در 
این جا آحاد مردم را کشــتند، بزرگان را کشتند، 
علما را کشتند، دانشمندان را کشتند، سیاسیون 
را کشتند و انفجارات به وجود آوردند، امروز آن جا 
با آن ها هســتند.« عالوه بر این نخبگان و بزرگان، 
بیش از 1۷ هزار تن از مردم عادی نیز در آماج ترور 
این جریان ها قرار گرفتنــد. به طوری که می توان 
گفت تا پیش از ظهور فتنه تکفیری در عراق و شام، 
ایران بزرگ ترین قربانی ترور ســازماندهی شده 

بوده است.

برگشــت. همان کیف در دفتر نخست وزیري جلوي 
مرحوم رجایي و باهنر گذاشــته شد و آن جا را منفجر 
کرد و این 2 شــهید بزرگوار را از ما گرفتند.« سرانجام 
کمتر از دو ســال پیش برخي منابع از رؤیت شدن او 
و دیگر عضو گروهک منافقیــن »محمدرضا کالهي 
صمدي« که عامل انفجار حزب جمهوري اسالمي و 
شهادت بهشتی و ۷2 تن از یاران انقالب بود در آلمان 
خبر دادند. این دو نفــوذی جنایتکار و حقیقتاً منافق 
فرقه رجوي در جمهوري اســالمي، هنگام حضور در 
رستوراني در شهر کلن و رانندگي در شهر هامبورگ 

آلمان مشاهده شده بودند.

  آقایی که جانشین رجایی شد
در پی شــهادت محمدعلی رجایی و محمدجواد 
باهنر، طبق اصل یک صد و ســی ام قانون اساسی 
شورای موقت ریاست جمهوری تشکیل شد تا امور 
کشور توسط این شورا مرکب از هاشمی رفسنجانی، 
ریاست مجلس شورای اسالمی و موسوی اردبیلی 
رئیس دیوان عالی کشور تا انتخاب رئیس جمهوری 
جدید، اداره شود. شورای موقت ریاست جمهوری 
پس از اســتقرار در اولیــن گام در رابطــه با واقعه 
بمب گذاری در دفتر نخســت وزیری اطالعیه ای 
صادر و با اعالم تعطیلی نهم شــهریور، در سراســر 
کشــور پنج روز عزای عمومی اعالم کرد. در روز 11 
شهریور ماه شــورای موقت ریاست جمهوری طی 
نامه ای به مجلس شورای اسالمی، مرحوم آیت اهلل 
مهدوی کنی را به عنوان نخست وزیر پیشنهاد کرد. 
یک ماه بعد 10 مهر 1360 سومین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران برگزار شــد و از میان 42 
نامزد، آیت اهلل خامنه ای با کسب 15 میلیون و ۹05 
هــزار و ۹8۷ رای )۹5٪ آرا( رئیس جمهور ایران و 
جانشین شهید رجایی شد. همان آقایی که سه ماه 
پیش از آن خدا او را در حادثه ترور ششم تیر مسجد 
ابوذر تهران برای ملت حفظ کــرده بود و در نهایت 

ردای امام)ره( را به ارث برد. 

بعدها حاج 
سیداحمد خمیني 
فاش کرد که 
پیش از واقعه 
هشتم شهریور 
کشمیري 
تالش کرده بود 
به اسم دبیر 
شوراي امنیت 
همان چمدان 
مواد منفجره 
که در دفتر 
نخست وزیری کار 
گذاشت را بیاورد 
و در کنارحضرت 
امام بگذارد

  15 تیر 1360
گروهک منافقین

شهید کامیاب، نماینده 
مشهد

10

 14 شهریور 1360 

شهید قدوسی، دادستان 
انقالب که عرصه را بر منافقان 

تنگ کرده بود

12

 7 مهر 1360شهادت هنگام 
تدریس توسط منافقین

شهید هاشمی نژاد

14

   1 مرداد 1360
گروهک منافقین

شهید حسن آیت

11

  20 شهریور 1360 /نیکخو 
عامل گروهک منافقین

 آیت ا... مدنی، دومین شهید 
محراب

13

گزارشویژه
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سه جریان معاند انقالب
جریان های معاند بــا انقالب اســالمی در اوایل انقالب به ۳ دســته عمده مورد 
حمایت ابرقدرت های خارجی )توده ای ها، خلقی ها،کوموله(، منحرفین مذهبی 

)گروهک فرقان( و التقاطی ها )منافقین و حزب ملی( تقسیم می شدند. 

طوری که اگرچه در بدو انقالب جریان های متشکل 
مارکسیســتی معاند نظام مثل حــزب توده وجود 
داشتند که با تفکراتی نزدیک به بلوک شرق و سابقه 
مبارزاتی قبــل از انقالب با حکومــت پهلوی دوم و 
انگیزه تشکیل حکومتی مشابه شوروی کمونیستی 
مبارزه می کردند، اما هیچ گاه از مبارزه سیاسی فراتر 
نرفته و در نهایت با انحالل حزب توده در اردیبهشت 
62 به خاطر جاسوسی برای کا.گ.ب از صحنه کنار 

رفتند.
از دیگر جریان های معانــد، ملی گراها بودند؛ مثل 
حزب ملی ایران و شکل سوم جریان های التقاطی که 
به دو گروه تقسیم می شد؛ جریان هایی که علی رغم 
التقاط مبارزه مسلحانه نداشتند و جریان هایی که 
پس از گذشــت مدت کوتاهی از انقــالب، ماهیت 
خود را در عناد با اســالم و انقــالب رو کردند و وارد 
فاز مسلحانه شــدند. تمامی این جریان ها در شروع 
پیروزی انقــالب به خاطر حفظ جایــگاه خود بین 
مردم، وقتــی دیدند قاطبــه ملت بــر آرمان های 
امام راحل تأکید دارنــد، در ظاهر امر، خود را مطیع 

حضــرت امــام معرفی 
اما مسیر  می کردند 

هر کدام از ایــن جریان ها به نوعــی از انقالب جدا 
شد. گروهک فرقان که از ابتدا نســبتی با انقالب و 
حتی سابقه مبارزه با پهلوی را هم نداشت. سازمان 
مجاهدین خلق یا منافقین هم پس از اســتیضاح 
بنی صدر علناً با صدور بیانیه ای مبارزه مســلحانه 
بــا جمهوری اســالمی را پیــش گرفتنــد. نقطه 
اشــتراک گروه فرقان با منافق ها در این بود که هر 
دو )به خصوص فرقان( مبارزه را مبتنی بر باورهای 
اسالمی می دانســتند. در حالی که اســالم آن ها 
تنها برداشت های شــخصی و سطحی و مصادره به 
مطلوب آیات و روایات بود که منجر به التقاط آن ها 
شد. بنیه های فکری این گروهک ها به حدی پایین 
بود که بسیاری از افرادشان حتی در شاخه نظامی، 
پس از دســتگیری در مواجهه فکری با حقیقت، به 
راحتی شکستند و از مســیر عناد برگشتند. البته 
باید در نظر داشــت که پس از مــوج اولیه ترورهای 
منافقین از خرداد تا مــرداد 1360 با فرار بنی صدر 
و رجوی به پاریس و تشــکیل شــورای ترور تحت 
عنوان شــورای ملی مقاومت ایــران، این گروهک 
عماًل آلت دســت ســرویس های اطالعاتی غربی 
برای ضربه زدن بــه انقالب نوپای ایــران بود و 
این نقش مزدورانه را تــا امروز نیز حفظ کرده 
اســت. همانگونه که در سال های اخیر هم 
گروهک هایی مانند »جنداهلل« در مناطق 
شرقی ایران به عنوان آلت دست آمریکا و 
عربســتان علیه ملت ایران جنایت می کنند. 
اما با گذشت زمان و ثبات یافتن نظام جمهوری 
اسالمی در داخل شاهد هستیم که سرویس های 
جاسوسی دشمن نظیر موساد مســتقیماً اقدام به 
ترور می کنند. از دی ماه 88 تا دی ماه ۹0 رنگ و بوی 
ترورها و »جهت« آن ها تغییر پیدا کرد. دشمن که تا 
پیش از این، »ترورهای سیاســی« را با هدف حذف 
سیاسیون عالی رتبه نظام در دستور کار داشت، در 
فاصله زمانی مذکور »ترورهای علمی« را کلید زد و 
چند تن از اندیشمندان هسته ای ایران را به شهادت 

  ترور؛ دست معاندین، ردپای غرب
از فردای به ثمر رسیدن انقالب اسالمی ایران، موج 
»مخالفت ها« و »مزاحمت های« داخلی و خارجی 
برای ضربه زدن به آن آغاز شــد. یکی از راه هایی که 
در طول این 35 سال از عمر انقالب اسالمی، همواره 
توسط دشــمنان داخلی و خارجی برای ضربه زدن 
به انقالب ایران استفاده شــده است، »ترور« است. 
»Terror« که به معنای وحشــت و ترس است، به 
رفتار و اعمال فرد یا گروهی گفته می شود که از راه 
ایجاد ترس و وحشت و به کار بردن زور و خشونت، به 
دنبال رسیدن به اهداف سیاسی خود هستند. از این 
منظر، ترور را می توان قدیمی ترین و شایع ترین ابزار 
برای حذف مخالفان قلمداد کــرد؛ به طوری که در 
طول تاریخ حیات بشر می توان نمونه های زیادی از 

آن را مشاهده کرد.
جریان های معاند با انقالب اسالمی در اوایل انقالب 
به 3 دسته عمده مورد حمایت ابرقدرت های خارجی 
)توده ای ها، خلقی ها،کوموله(، منحرفین مذهبی 

)گروهک فرقــان( و التقاطی هــا )منافقین 
و حــزب ملــی( تقســیم می شــدند. 
امــا در عمــل، از نخســتین روزهای 
مشــروعیت یافتن نظام جمهوری 
اســالمی در ایران با همه پرســی 
تاریخــی 12 فروردیــن 1358، 
عمدتاً این دســتگاه سلطه غرب 

بود که در خفــا جریان تــرور علیه 
چهره های بزرگ تریــن انقالب قرن 

بیســتم را هدایت می کرد. به 

  11 تیر 1361 / ابراهیم زاده 
از گروهک منافقین

آیت ا... شهید صدوقی، 
چهارمین شهید محراب

16

 10 شهریور 1377
گروهک منافقین

18(شهید اسداهلل الجوردی، 
دادستان انقالب در دهه 60

18

20 آذر 1360 
گروهک منافقین

 آیت ا... شهید دستغیب، 
سومین شهید محراب 

15

 21 تیر 1361 /خداکرمی 
عامل گروهک منافقین

 آیت ا... اشرفی اصفهانی، 
پنجمین شهید محراب

17

 21 فروردین 1378  
گروهک منافقین

شهید سپهبد صیاد 
شیرازی

19
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از دیگر جریان های 
معاند، ملی گراها 
بودند؛ مثل حزب 
ملی ایران و شکل 
سوم جریان های 

التقاطی که 
به دو گروه 

تقسیم می شد؛ 
جریان هایی که 

علی رغم التقاط 
مبارزه مسلحانه 

نداشتند و 
جریان هایی که 

پس از گذشت 
مدت کوتاهی از 
انقالب، ماهیت 

خود را در عناد با 
اسالم و انقالب رو 

کردند و وارد فاز 
مسلحانه شدند
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را نگیرنــد، دیری نخواهد پایید کــه الگوی انقالب 
اســالمی در تمام جهان اســالم و بلکه کشورهای 
مستقل جهان تکثیر شــود. بنابراین به هر طریقی 
که شــده، می بایســت جلوی این انقالب را گرفته 
و در حرکت آن اخالل ایجاد کننــد. از همین روی، 
رهبر انقالب در بیانات سال گذشته خود به مناسبت 
ارتحال امــام )ره(، یکی از راه هــای ایجاد مزاحمت 
دشــمنان برای انقالب اسالمی را مســأله »ترور« 
برشــمرده و فرمودند: »یکی از کارهــا فعال کردن 
گروه های ترور و راه انداختن گروه های تروریســت 
است؛ این را در عراق انجام دادند، در افغانستان انجام 
دادند، در برخی از کشــورهای عربی منطقه انجام 
دادند، در کشــور خود ما هم انجام دادند؛ گروه های 
تروریست را راه بیندازند، آدم های مشخص را ]ترور 
کنند[. در کشور ما دانشمندان را زدند، متخصصین 
انرژی هســته ای را زدند و به شهادت رساندند، قبل 
از آن هم کسان دیگری، نخبگان سیاسی، نخبگان 

فرهنگی، شــخصیت های علمی، شخصیت های 
روحانی را زدند؛ و این ها زیر دامن آمریکا رشد کردند، 
بعضی هم به خاطر این خدماتی که به آمریکا کردند 
مورد قبول و پذیرش آمریکایی ها قرار گرفتند. امروز 
منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند؛ در جلســات 
گوناگون، در کمیسیون های کنگره آمریکا شرکت 
می کنند، همیــن عناصر منافــق، همین هایی که 
در این جا آحاد مردم را کشــتند، بزرگان را کشتند، 
علما را کشتند، دانشمندان را کشتند، سیاسیون را 
کشــتند و انفجارات به وجود آوردند، امروز آن جا با 

آن ها هستند.«

  خون هایــی که جمهوری اســالمی را 
آبیاری کردند

اما در تحلیل این ترورها باید اذعان کرد که به ســه 
دلیل باعث تثبیت انقالب اســالمی شدند؛ نخست 
آن که همواره اهداف مقــدس و واال دارای مخالفانی 
بوده اســت و بنابراین در راه رســیدن به آن، چنین 
حوادثــی طبیعــی اســت. دوم، بر خــالف تصور 
معاندین، چنین ترورهایی موجــب احیای مجدد 
اسالم و انسجام بیشتر مردم می شــود. و سوم، این 
ترورها اتفاقاً موجب تثبیت و تقویت نظام جمهوری 
اســالمی خواهد شــد. به قول امــام خمینی)ره(: 
»این ها اگر هدف شان هدم اسالم است، اسالم با این 
خون ها زنده می شــود و اگر هدف شان این است که 
جمهوری اسالمی از بین برود، جمهوری اسالمی با 
این خون ها آبیاری می شــود.« بنیانگذار جمهوری 
اســالمی همچنین منطق کور این ترورها را چنین 
رسوا کرد: »دلیل عجز شماست که در سیاهی شب، 
متفکران ما را می کشید. برای این که منطق ندارید. 
اگر منطق داشــتید که صحبت می کردید، مباحثه 
می کردید. لکــن منطق ندارید. منطق شــما ترور 
اســت. منطق اســالم ترور را باطل می داند. اسالم 
منطق دارد. لکن با ترور شــخصیت های بزرگ ما، 

شخص های بزرگ ما، اسالم ما تأیید می شود.« 

رساند؛ دکتر مجید شهریاری، دکتر فریدون عباسی، 
دکتر علی محمدی، داریوش رضایی نژاد و مصطفی 
احمدی روشــن. بارها و بارها مقامــات اطالعاتی و 
منابع خبری رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم نســبت به ترور چهار چهره علمی و 
فنی ایران در فاصله سال های 88 تا ۹0 در ارتباط با 

توسعه هسته ای کشورمان اعتراف کرده اند.

  مهار انقالب با ترور
اما پرســش اصلی آن اســت که این ترورها چرا و به 
چه دلیل انجام می شــد؟ اهداف و مقاصد معاندین 
و دشــمنان از انجام این ترورها چه بوده است؟ چرا 
دشمنان ایران از این ابزار برای ضربه زدن به انقالب 
اسالمی اســتفاده کرده و می کنند؟ به نظر می رسد 
مهم ترین عاملی که موجب انجام این ترورها شده و 
می شود »مهار انقالب« بوده است. دشمنان انقالب 
به خوبی می دانستند که اگر جلوی انقالب اسالمی 

منافقین در آغوش آمریکا
 رهبر انقالب: »امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارند؛ در جلسات گوناگون، در 
کمیسیون های کنگره آمریکا شرکت می کنند، همین عناصر منافق، همین هایی که 

در این جا آحاد مردم ، بزرگان ، علما، دانشمندان و سیاسیون را کشتند.

  22 دی 1388 
موساد اسرائیل

شهید دکتر مسعود 
علی محمدی، دانشمند 

هسته ای

20

اول مرداد 1390 
موساد اسرائیل

شهید داریوش رضایی نژاد، 
دانشمند هسته ای

22

  8 آذر 1389 
موساد اسرائیل

شهید دکتر مجید شهریاری، 
دانشمند هسته ای

21

21 دی 1390
موساد اسرائیل

شهید مصطفی احمدی 
روشن، معاون بازرگانی 

سایت هسته ای نطنز

23

گزارشویژه
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آزاده شهریاری

»جاسم الغریب« یک بحرینی شیعه پر شــور بود که تقریبا تمام مسئولیت های فرودگاهی هواپیمایی دولتی 
»گالف ایر« در فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( تا اواخر ســال 2010 روی دوش او بود. »گالف ایر« شرکت 
هواپیمایی ملی بحرین اســت و تا قبل از برگزاری مســابقات فرمول خون)لقبی که مخالفان آل خلیفه روی 
مســابقات فرومول یک( در این جزیره باســتانی جنوب خلیج فارس ، افکار عمومی جهانی بحرین را فقط از 

طریق آن می شناختند.

65 درصد تقلیل یافته است.سیاســت سرکوب 
و اختنــاق و تفتیش حکومت منامه بســیاری از 
ســاکنان اصیل بحرینی را مجبور بــه ترک دیار 
کرده و طبق گزارش های غیر رسمی بیش از 10 
هزار شهروند شیعه که تا چند پشتشان در جزیره 
مروارید زندگی می کردند لغو تابعیت شــده اند. 
کار به جایی رســیده که مروارید جهان تشیع با 
جمعیتی حدود یک میلیون و دویســت هزار نفر 
که نیمی از آن ها مهاجران غیر بحرینی هســتند 
شــاهد حضور 10 درصدی هندوها شده است و 
مسیحیت مذهب دوم کشــور پس از اسالم 15 
درصد جمعیــت را به خود اختصــاص می دهد.

سیاست کنترل جمعیت اکثریت شیعه در بحرین 
تازگی ندارد و در حقیقت حاصل حضور استعمار 
بریتانیا از قرن نوزدهــم در بزرگ ترین منبع آب 
شیرین خلیج فارس اســت که همچنین نامش 
در تاریخ به خاطر مرواریدهــای بی نظیرش می 

درخشد.
برگردیم به »جاسم الغریب« ، مردی که زمستان 
2011 بــا اوج گرفتن انقــالب میدان لــوء لوء 
)مروارید( پستش را در تهران رها کرد و به انقالبی 
ها پیوســت.آخرین باری که پیش از بازگشت به 
منامه دیدمش شــبی بود که به منزل ما آمده بود 
و همسرم به شــوخی می گفت دیدار بعدی ما در 
خانه جاسم در ایران کوچک و او هم عصبانی می 
شد و می گفت نه ما کشــوری مستقل هستیم و 
برای خودمان پادشــاه داریم ونمی خواهیم زیر 
بار جمهوری اسالمی برویم چون به مردم سخت 
می گیرد.اما در کمال تناقض لحظاتی بعد  وقتی 
هنگام شام پای تلویزیون در حال صحبت بودیم  
ناگهان فریادی کشــید و گفت »ساکت آقایمان 
دارد حرف می زند!« و ســر چرخاندیم و دیدیم 
اخبار سخنان رهبری را پخش می کند.آن  شب 
هنوز چند روز مانــده بود که بوعزیــزی، جوان 
سبزی فروش تونسی بخاطر توقیف چرخ دستی 
اش بیکار شود و در اعتراض خود را به آتش بکشد 
و آتش انقــالب به دســتگاه دیکتاتورهای عربی 
بیاندازد.انقالب بحرین تقریبا یک ماه پس از آن 
در 14 فوریه 2011 آغاز شــد،همزمان در مصر و 
لیبی و یمن و اردن و عربســتان و عراق و سوریه  
و مراکش هم مــوج خیزش بهار عربــی یا همان 

بیداری اسالمی آغاز شده بود.
اما حتی پیش از این مــوج ، در آخرین دیدار من 
و پدر وهمســرم با آقــای غریب در تهــران  او که 

امام حسین)ع( و امام خامنه ای در جزیره است، 
جایی که شــیعیان تا پیش از سیاست استحاله 
جمعیتی دیکتاتوری خلیفه - کوچاندن ســلفی 
ها از کشورهای عربی و پاکســتان و بنگالدش و 
همین طورهندوها و سری النکایی ها و فیلیپینی 
ها از یک  ســو و تبعیض در مورد اکثریت شیعه از 
سوی دیگر - یعنی تا همین 5 سال پیش بیش از 
80 درصد جمعیت بومی را تشــکیل می دادند.

این نســبت از زمــان انقالب بحریــن به حدود 

آقای غریب اما در ایران اصــال غریب نبود مگر در 
ماه محرم ! می گفت در این ماه در تهران احساس 
غریبی می کند چون در هیچ جای ایران عزاداری 
برای ساالر شــهیدان به پای محله های قدیمی 
منامه و محرق و شــبه جزیره شــیعه نشین دراز 
نمی رسد.او در حقیقت مثل خیلی دیگر از بحرانی 
ها اصالتی ایرانی داشــت و خود را هم ایرانی می 
دانست.اگرچه با لهجه عربی اما به سادگی فارسی 
حرف می زد و می گفت زبان فارسی زبان عاشقان 

شیعیان جزیره مروارید43 سال پس از استقالل و 4 سال و نیم پس از 
انقالب تنهاتر از همیشه هستند

بحرین غریب ماند!

تظاهرات استقالل بحرین
در خیابان های مدرن منامه یا در معرهای ســنتی الدراز بارها شاهد شلیک 
مزدوران اردنی و ســعودی و اماراتی به ســوی بحرینی های بودیم که تنها 

فریاد استقالل سر می دادند.
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بینالملل

سعود و آمریکایی ها هم دوباره بخاطر تحوالت 
بحرین نگران شوند. عربستان نه تنها بخاطر تمام 
منابع نفت بحرین که در مصادره خود دارد  بلکه 
به دلیل احتمال گســترش موج هویت خواهی 
شیعیان جزیره -که یکی از اصیل ترین جریانات 
منطقه عربی-اســالمی پس از بیداری اسالمی 
بوده اســت- به آن ســوی پل عظیم فهد روی 
دریای بحرین و منطقه شیعه نشین الشرقیه در 
شبه جزیره حجاز نگران است.دژخیمان ریاض 
از زمان انقالب تا کنون مســتقیما در سرکوب 
بحرینی ها نقش دارنــد و نیروهای ضربت می 
فرســتند. از طرف دیگر آمریکا که ناوگان پنجم 
دریایی خود را در بزرگ ترین پایگاه نظامی اش 
در خاورمیانه در بندر منامه مستقر کرده وحشت 
دارد که با خیزش شــیعیان نه تنهــا این پایگاه 
مهم را در نزدیکی ایــران و در قلب خلیج فارس 
از دست بدهد بلکه قیام ضد استبداد و طبعا ضد 
دیکتاتوری از بحرین به ســایر شیخ نشین های 

آلت دستش سرایت کند. 
امسال شــاید نخســتین بار بود که آمریکا رسما 
نگرانی اش نســبت به تظاهــرات 14 اوت -روز 
استقالل بحرین از اســتعمار انگلیس – را به آل 
خلیفه ابراز می کرد.دســتاوردهای شیعیان در 
قالب جریان های مقاومت علیــه تکفیری ها در 
عراق و لبنان و حضور قدرتمندانه شیعیان حوثی 
در یمن ، کاخ سفید را حقیقتا نگران الگوبرداری 

انقالبیون بحرین کرده است.
شمار تظاهرکنندگان به قدری بود که حکومت 
غافلگیر شــد ، انگار روزهای نخست انقالب عینا 
تکرار می شــد.با  وجود منع رفــت و آمد هزاران 
نفر به میدان شهدا ) همان میدان لوء لوء( هجوم 
بردند و بار دیگر پس از چهار ســال در آن سقوط 
آل خلیفه را خواستار شــدند.اما در خیابان های 
مدرن منامه یا در معبرهای ســنتی الدراز بارها 
شاهد شلیک مزدوران اردنی و سعودی و اماراتی 
به ســوی بحرینی های بودیم که  نه تنها ضد آل 
خلیفه شعار نمی دادند بلکه تنها فریاد استقالل 
ســر می دادند.رژیم گمان می کرد که با مستقر 
کردن هزاران مزدور خارجی در خیابان ها، زمام 
امور را به دســت گرفته و موفق به سرکوب ملت 
شــده اســت؛ اما تظاهرات 14 آگوست 2015 
به جهانیان و تمــام ناظران ثابت کــرد که نمی 
توان ملت بحرین را ســرکوب کرد و یا به تسلیم 

واداشت. 

همیشه با تعصبی خاص نسبت به زندگی ایرانی 
ها و شــیعیان در بحرین صحبــت می کرد کمی 
هم ســر درد دل را از حکومت آل خلیفه گشود؛ 
حکومتی که به او برخالف اکثریت شیعیان پستی 
مهم داده و حقوق ماهانه تقریبا 10 هزار دالری به 
حسابش می ریخت .کم کم معلوم شد تبعیض ها 
و تحمیل ها چنان اســت که حتی یک آدم  پولدار 
و سرخوش و  به قول خودش »عشق آمریکا« هم 
نمی تواند ظلم خلیفه را نادیــده بگیرد.مثال می 
گفت دلش می خواسته در نیروی هوایی یا دریایی 
کشورش خدمت کند اما ارتش شیعیان را به بهانه 
های مختلف از خدمت نظامــی و امنیتی محروم 
می کند و در عوض بنگالدشــی ها و پاکستانی ها 
را به خدمت می گیرد. به ویژه از تحمیل هندی-

بنگالدشی ها و شرق آســیایی ها به جامعه اصیل 
بحرین می نالید و تلویحا اعتــراف کرد که تازگی 
ها گاهی در خانه هم احساس غربت می کند. این 
نارضایتی پنهان بود که او را چند هفته بعد به منامه 
کشاند.تماس های مکرر ما با شماره 0۹35 او که 
قاعدتا باید در بحرین هم برقرار می شد بالجواب 
ماندند. گویی نارضایتی کارگزار ویژه هواپیمایی 
دولتی آل خلیفه ســرانجام تبدیل به خشــمی 
مقدس علیه دیکتاتورشــده بود کــه او را چون 
قطره ای به سوی رود خروشــان انقالب بحرینی 
ها می کشــاند.دیگر هیچ گاه خبری از »جاســم 
الغریب« به ما نرسید.شاید جزو شهدای میدان لوء 
لوء بوده باشد که خلیفه با همدستی سعودی ها در 
آن مردم را با  نماد ملی شان درو کرد.یا شاید هنوز 
در زندان های تاریک حکومت است و صدایش به 
گوش کسی نمی رسد.هر چه هست ، جاسم برای 
ما غریب ماند، مثل سایر شیعیان جزیره مروارید 
که43 سال پس از اســتقالل و 4 سال و نیم پس از 

انقالب تنهاتر از همیشه هستند.
مــاه گذشــته 23 مــرداد) 14 اوت(، چهل و 
ســومین ســالگرد انقالب بحرین موج انقالب 
دوباره به تکاپــو افتاد.با وجود همه ســرکوب 
ها،کشتارها،دســتگیری انقالبیــون  و رهبران 
آن ها و حتی کودکان و زنان،مسجد و حسینیه 
ســوزی ها ،تبعیدها و فشــارهای حکومت آل 
خلیفه بر اکثریــت ۷00 هزار نفری شــیعیان 
جزیره ، آن ها هنوز خســته نشــده و امیدوار به 
اصالح نظام هستند.آن ها تظاهرات روز استقالل 
را پر شور تر از دو سال گذشته برگزار کردند و این 
باعث شد عالوه بر خلفه دست نشانده منامه ،آل 

زبان عاشقان امام حسین)ع( 
 مثل خیلی دیگر از بحرانی ها اصالتی ایرانی داشت و خود را هم ایرانی می 
دانست.اگرچه با لهجه عربی اما به ســادگی فارسی حرف می زد و می گفت 

زبان فارسی زبان عاشقان امام حسین)ع( و امام خامنه ای در جزیره است.

نارضایتی 
کارگزار ویژه 
هواپیمایی 
دولتی آل خلیفه 
سرانجام تبدیل 
به خشمی 
مقدس علیه 
دیکتاتورشده 
بود که او را 
چون قطره ای 
به سوی رود 
خروشان انقالب 
بحرینی ها می 
کشاند.دیگر 
هیچ گاه خبری 
از »جاسم 
الغریب« به ما 
نرسید.شاید 
جزو شهدای 
میدان لوء لوء 
بوده باشد
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حکومت نظامی  راکفلرها
حکومت نظامی آمریکا که توسط خاندان راکفلر و دیگر خاندان های یهودی 
صهیونیست این کشور اداره می شود، در پایان روز قدرت را به دولت مرکزی  

تحویل دادند .

برج های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون در 
واشنگتن کوبیدند. این گناهی است که نه آمریکا تا 
امروز توانسته ثابت کند  که القاعده مرتکبش  شده 
و نه افتخاری اســت که بنیانگذار القاعده ، اسامه بن 
الدن -  که به روایتی دو ســال پس 11 سپتامبر به 
مرگ طبیعی مرده اما آمریکایی ها مدعی کشتنش 
در دهه گرد آن واقعه هســتند – بر خالف بسیاری 
عملیات دیگر بدان بالیده باشد. 14 سال پس از 11 
سپتامبر، جنگ نسل ســوم یا همان جنگ جهانی 
سوم، جنگی حول محور  تروریسم یا به عبارت بهتر 
جنگ نیابتی غرب با رقبای هژمونیکش  ،  لحظه به 
لحظه در حال تخریب جهان اسالم است، در حالی 
که غربی ها گویا که دچار نابینائی شــده و حرفهای 
اولیه شان را ماشین وار در مورد تخریب برج ها تکرار 
می کنند.14 سال است در خاورمیانه شاهد بازتولید 
جنایت علیه بشــریت و به ویژه مسلمانان بر مبنای 
یک سناریوی واحد هســتیم.اما آیا تا کنون از خود 

پرسیده ایم که  نقطه آغاز سناریو چه بود؟

  شورش دولت سایه بر دولت رسمی 
می توان از مجموعه افشــاگری های برجسته ترین 
محققان فرانسوی، آمریکایی و روسی درباره پشت 

رویدادهای 11 سپتامبر به شکلی که از سوی رسانه 
های ســلطه به پیشداری ســی ان ان ، فاکس نیوز، 
ان بی ســی ، الجزیره ، بی بی سی ، اســکای ، ان بی 
ســی ، یورو نیوز و .... طرح ریزی شده بود تا به عنوان 
تصویری بی بدیل در خاطرة عمومی جهانیان حک 
شود ،به این معنا که بیش از یک دهه است این رسانه 
ها از ســوء قصد عظیمی که نیویورک و واشــنگتن 
را هدف گرفت ســخن می گویند ولی از تحولی که 
متعاقب در قدرت حاکم بر جهــان روی داد و چهرة 
جهان را عمیقاً تغییر داد هرگز حرفی نمی زنند و آن 

را همچنان پشت پرده پنهان نگاه می دارند.
محققان سرشناس بســیاری از آن روز مستندات 
خود را از حقایق پشــت پرده رویدادی که از نظر آن 
ها با وجود وحشتناک و کشنده بودنش ،ساختگی 
بود ارائه کرده اند.اما هنوز رسانه های جریان اصلی 
غرب همان داســتان اولیه را شرح و بسط می دهند.

داستانی ساده و یک خطی که انگار تهیه کننده فیلم 
11 ســپتامبر حتی از پیش از تولید آن اصرار داشته 
روی جلد فیلم حک شود: عناصر تروریست القاعده 
از آن سر دنیا آمدند و همه سیســتم های امنیتی و 
دفاع میهنی آمریــکا را دور زدند و ســه هواپیمای 
مســافر بری بوئینگ را روی آســمان دزدیدند و به 

مهرداد   حسینی

روز جمعه بیستم شهریور ماه ، چهاردهمین ســالگرد واقعه ای است که همچنان رویدادهای 
پس ازخود در قرن بیســت و یکم را به دنبال خود می کشاند. هنوز هم اتفاقات حوالی 10 صبح 
روز 11 سپتامبر 2001  درمحله آسمانخراش های نیویورک ، منهتن جلوی چشم بسیاری از مردم 
جهان رژه می روند.هیچ خبری در تاریخ بشر همانند اصابت آن دو هواپیمای بوئینگ به برج 
های دوقلوی تجارت جهانی این چنین ســینمایی نبوده است ؛ نه لحظه پا گذاشتن نخستین 
انسان روی کره ماه ، نه ترور پرزیدنت کندی در تگزاس، نه گلی که مارادونا با دست به انگلیس 
زد و نه حتی لحظه تحویل عصر دیجیتال 2000 و آغاز قرن بیست و یکم . اما آیا آن چه ما در قاب 
تصاویر شبکه های متعدد تلویزیونی می دیدیم هم یک پالن سینمایی بود که همه چیزش از 

قبل توسط مشاوران هالیوودی سازمان سیا برنامه ریزی شده بود؟

 چرا 14 پس سال از واقعه 11 سپتامبر هنوز
 چی زیادی از آن  نمی دانیم؟

 کودتای نامرئی در پس 
صحنه های سینمایی
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بینالملل
سناریویی علیه مسلمانان

14 سال است در خاورمیانه شــاهد بازتولید جنایت علیه بشریت و به ویژه 
مســلمانان بر مبنای یک ســناریوی واحد هســتیم.اما آیا تا کنون از خود 

پرسیده ایم که  نقطه آغاز سناریو چه بود؟

وزیر رژیم صهیونیستی، آریل شارون پیش از خود 
بوش از طریق تلویزیون به مــردم آمریکا اعالم کرد 
که از مدت های مدیدی با امور تروریســتی آشنائی 
دارد و به آنها اظهار هــم دردی کرد. در ضمن، آریل 
شارون اعالم کرد که ســوء قصد ها به پایان رسیده 
است، ولی باید بپرسیم که اگراو دستی در این ماجرا 
نداشته، از کجا می توانســت بداند که سوء قصدها 
به پایان رسیده اســت؟ می توانیم تا ابد دربارة نبود 
انسجام در تعبیر رسمی سران و رسانه های غربی از 
سوء قصدها گفتگو کنیم، ولی در یک مورد هیچ جای 
بحثی وجود ندارد : طرح تداوم دولت بی هیچ دلیل 
موجهی به اجرا گذاشته شد. در تمام دنیا، خلع رئیس 
جمهور و بازداشت اعضای پارلمان توسط ارتش یک 

نام بیشتر ندارد : کودتای نظامی.
شاید بپرســید اگر این یک کودتا بود پس چرا رئیس 
جمهور درپایان روز بــه مقام خود بازگردانده شــد. 
مشخصا این همان موضوعی است که نئو محافظه کار 
اسرائیلی-آمریکائی »ادوارد التواک« در رسالة بسیار 
مهم خود با عنوان »کودتا«  می نویســد. به باور او، یک 
کودتای خوب آنی اســت که هیچکــس بدان آگاهی 
نداشته باشد زیرا آنهائی را که در قدرت هستند حفظ 
می کند ولی سیاســت جدیدی را به آنها تحمیل می 
کند.بی دلیل نیســت که آمریکا از وقتی آمریکا شده ، 
قهار ترین کودتا کننده تاریخ لقب گرفته )رجوع شود 
به شــماره مرداد ماه مهر و ماه( چــرا که چنین نظریه 
پردازان کار کشته ای برای این امر داشته است. خالصه 
در روز یازدهم ســپتامبر اصل فوری تــداوم دولت در 
ایاالت متحده به اجرا گذاشته شــد. بالفاصله الیحة 
میهن دوستی به تصویب کنگره رسید که در نتیجه آن 
حمله های تالفی جویانه اما در حقیقت امپریالیستی 
آمریکا تأیید شــد. چند روز بعد رئیس جمهور بوش 
نیز در کمپ دیدوید آن را تأیید کــرد : ایاالت متحده 
بایستی به افغانســتان، عراق، لیبی، ســوریه، لبنان، 
سودان، سومالی و ســرانجام به ایران حمله کند. تازه 
امروزتنها نیمی از این برنامه به اجرا گذاشته شده است 
و اوباما سال گذشته اعالم کرد که این طرح را در سوریه 

پی گیری خواهد کرد.البته اگر دیگر زور آمریکا برسد.

   پیش بینی های متناقض
 14 سال پیش، بسیاری از هم پیمانان ایاالت متحده 
آنچه را که مثل روز روشــن بود واپس زدند و پیش 
بینی های واشنگتن را ندیده گرفتند. حال تمام آن 
پیش بینی های کسانی که آن روز » ضد آمریکائی « 
خوانده می شدند – نظیرمقام رهبری حضرت آیت 

اهلل خامنه ای -به وقوع پیوسته است. به عنوان مثال، 
امروز شگفت زده هستند که ناتو از پیاده نظام شاخه 
مغرب القاعده –که اساس داعش امروزی را تشکیل 
می دهد -  برای ســرنگونی قذافی در لیبی استفاده 
کرده است و داعشی ها و تکفیری های مشابهشان 
در پهنه ای وســیع از شرق آسیا و آســیای میانه و 
افغانستان تا غرب آفریقا بالی جان جهان اسالم شده 
اند. حتی در اوکراین هم یک گروه از داعشی ها علیه 
روس گرایان می جنگند! از فردای یازدهم سپتامبر 
افکار عمومی جهانی به دو شقه کامال نابرابر تقسیم 
شد.شــقه بزرگ آن ها بودند که آن چه را رســانه 
های سلطه نشانشان می دادند می دیدند و باور می 
کردند؛ اما شقه بسیار کوچکتر ترجیح دادند چشم 

هایشان را به صورت کامال باز نبندند و فکر کنند.
برای همین امروز مردم بســیار معدودی از جزئیات 
مشکوک اما کامال مســتند آن واقعه خبر دارند:آیا 
ماجرای به هم ریختن دفاتر ساختمان آینزهاور که 
ضمیمة کاخ سفید اســت را می دانستید؟ چرا هیچ 
گاه دولت آمریکا از حمله تروریســتها به کاخ سفید 
صحبت نکرد؟ یا در مورد موشــکی که جدای از دو 
هواپیما به برج های دو قلوی نیویورک اصابت کرده 
و توسط تلویزیون شــهری نیویورک فیلمبرداری 
شده چه می دانید؟ از آن تاریخ تا امروز گردانندگان 
صهیونیســت آمریکا در پی برخورد با اژدهای زرد 
)چین( بوده اند.11 ســپتامبر بــرای این طراحی 
و اجرا شــد که پیش از ابرقدرت شدن چین، آمریکا 
بهانه ای یابد تا شریان های انرژی )خاورمیانه( و نقاط 
استراتژیک جهان را قبضه کند. اما در همین فاصله 
چند قدرت ژئوپلتیکی و ایدئولوژیک دیگر هم ســر 
بــر آوردند. جمهوری اســالمی ایران محاســبات 
صهیونیست ها را با تثبیت و رشد خود به هم ریخت، 
همین طور به دلیل رشد اقتصادی، سیاسی و نظامی 
روسیه تحت فرمان پوتین نقشــه سلطه پس از 11 

سپتامبر دچار اختالل شد.
 روســیه اوایل پوتین و ایران تحت حکومت اصالح 
طلبان ناگهــان دوباره ماهیت ضد امپریالیســتی 
سابقشــان را بازتاب دادند و در این میان کشورهای 
بریکس مثــل هند و آفریقای جنوبــی  و همچنین 
تحول ضد آمریکایی در سیاســت آمریکای التین ، 
راکفلرها را غافلگیر کرد.با همه این ها باید بدانیم که 
طراحان 11 ســپتامبر قبل از آن که خیلی دیر شود 
و به قول فرد ذکریا ، قرن بــدون آمریکا حقیقتا رخ 
بنماید در حال طرح دومین واقعه ســینمایی قرن 

بیست و یکم هستند. 

پرده یازدهم ســپتامبر، ســناریویی واحد را بدین 
شکل استخراج کرد:

در حواشی ساعت 10 صبح به وقت نیویورک)شرق 
آمریکا(  که ســوء قصد به برج های »مرکز تجارت 
جهانی« و مقر پنتاگون صورت گرفته بود، مشــاور 
ضد تروریستی کاخ سفید، ریچارد کالرک برنامة » 
تداوم دولت « را به اجرا گذاشت. این برنامه هدفش 
جایگزین ســاختن قوه های مجریــه و قضائیه در 
صورت وقوع تخریب در جنگ هســته ای است. در 
آن روز هیچ دلیل برای اجرائی ساختن چنین قانونی 
وجود نداشــت اما در هر صورت طبق قانون »تداوم 
دولت« ،جرج بوش پســر برای یک نصفه روز به نفع 

حکومت نظامی از مقام خود معزول شد.
در طــول آن روز، اعضــای کنگــره و وابســتگان 
خانوادگی و سیاسی شان تحت نظارت قوای نظامی 
در پناه گاه های حافظت شده در نزدیکی واشنگتن، 
همچنین در مجتمع گرینبریر در ویرجینیای غربی 
و مونت ویدر ویرجینیا مستقر شدند. این مراکز در 
حقیقت تبعیدگاه های موقت اداره کنندگان پنهان 

آمریکا برای نخبگان سیاسی بودند: راکفلرها!
حتی امروز کشف شده که فیلم معروفی که رئیس 
جمهور وقت را هنگام شــنیدن خبر واقعه یازدهم 
ســپتامبر در حال خواندن قصه برای بچه های یک 
مهد کودک- آن هم از روی کتابــی که برعکس به 

دست گرفته – نشان می دهد بعدا ضبط شده است.
حکومت نظامی آمریکا که در حقیقت برآمده از تمام 
صنایع و کمیته هایی است که توسط خاندان راکفلر و 
دیگر خاندان های یهودی صهیونیست این کشور اداره 
می شود، در پایان روز قدرت را به دولت مرکزی  تحویل 
دادند و جرج بوش تازه ســاعت هشت شب  توانست از 
طریق تلویزیون برای شهروندان آمریکائی سخنرانی 
کند.در عصر دیجیتال او در آن فاصله 10 ســاعته چه 
توجیهی برای صحبت نکردن با مــردم ینگه دنیا در 

مورد بزرگ ترین اتفاق تاریخ معاصرشان داشت؟
اطالعات ســرویس های مخفی روســیه فاش می 
کنند که  تمام آن روز، رئیس جمهور ســابق جرج 
بوش ســرگردان بود و از ترس این که مورد اصابت 
گلولة ســربازان خودش قرار نگیرد، در خواســت 
کرد که با زره پــوش فاصلة بین دو پایــگاه نظامی 
را بپیماید و رفت و آمد کند. رئیس جمهور روســیه 
والدیمیر پوتین تمام روز ســعی کرده بود تلفنی با 
رئیس جمهــور آمریکا تماس بگیرد تــا از هر گونه 
سوء تعبیر و اتهامی علیه روســیه جلوگیری کند، 
ولی موفق نشــده بود. نزدیکی ساعت 16، نحست 

اطالعات 
سرویس های 
مخفی روسیه 
فاش می کنند 
که  تمام آن روز، 
رئیس جمهور 
سابق جرج 
بوش بین دو 
پایگاه نظامی 
سرگردان بود. 
رئیس جمهور 
روسیه والدیمیر 
پوتین تمام روز 
سعی کرده بود 
تلفنی با رئیس 
جمهور آمریکا 
تماس بگیرد  
ولی موفق 
نشده بود
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کتاب

 کتاب های ادبیات پایداری 
در صدرپرفروش ها

همچنان
 در   اوج

ادبیات

 گفت وگو با علیرضا قزوه 
درباره شعر انقالب 

 ادامه شعر 
اصیل فارسي

سینما

روایتی از کارگردان
فیلم محمدرسول اهلل)ص( 

 نه از جنس شعار
 نه دنبال گیشه

 فیلم محمدرسول اهلل)ص( 
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تصویر و حس

ص(
( هلل

ل ا
سو

در
حم

م م
فیل

 از 
یی

ما
   ن
ادب و هـنر



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره سوم   |       شهریور 1394 56    

کتاب

     کدام کتاب ها پرفروش می شوند؟ 
اما محتوا، ویترین عرضه و شناخته شدن انتشارات 
را شــاید بتوان عوامل اصلی فروش کتاب و به ویژه 
فروش آن دانســت. نکته ای که در چند سال اخیر 
دیده می شــود این اســت که مخاطبان بیشتر با 
آگاهی سراغ کتاب های یک ناشر می روند و معموالً 
دنبال آثاری در راســتای کتاب های قبلی آن ناشر 
هستند و این یعنی ناشر برای مخاطب ایجاد انتظار 
کرده  است. به عبارت دیگر ناشر روی مخاطب کار 
کرده  تا خود را بشناســاند. مصداقی پیش برویم؛ 

مثاًل این که مخاطبی که کتاب»همپای صاعقه« را 
خوانده است، حاال سراغ کتاب »ضربت متقابل« را 
می گیرد. بعد از ذکر نکاتی که شاید درآمد مناسبی 
باشــد برای آغاز بحث، بپردازیم به پرفروش ترین 
کتاب های دفاع مقــدس و این که پیشــینه این 
کتاب ها چیســت و چرا پرفروش شــده اند؟ و نیز 
عواملی همچون محتوا، ویتریــن عرضه و وظایف 
ناشــر و نیز نقش نویســنده را درباره هــر کدام از 
کتاب های پرفروش بررسی کنیم تا میزان مصداق 

تئوری های باال را در عمل ارزیابی کنیم.

  »دا« پرفروش ترین کتاب، چرا؟ 
بی شــک همه حتــی بــدون نــگاه بــه آمار 
پرفروش ترین کتاب های دفاع مقدس می توانیم 
حدس بزنیم که کدام کتاب در صدر این لیســت 
قرار دارد.کتاب »دا« همان کتاب اســت. کتابی 
که در صدر پرفروش ترین های آمارهای مختلف 
قرار گرفته است. این کتاب که روایتگر خاطرات 
یک دختر 17 ســاله از روزهای آغازین جنگ و 
روزهای مقاومت خرمشــهر در برابر ارتش عراق 
اســت، در کمتر از یک ســال به چاپ 65 رسید. 
این کتاب در همان مدت آن قدر ســر و صدا کرده 
و ســوژه گزارش و مصاحبه و نقد بوده اســت که 
به راحتی می شــد پرفروش شــدن آن را حدس 
زد. محتوای این کتــاب در موضوع دفاع مقدس 
است، اما چه می شود که محتوای این کتاب تا این 
حد تأثیرگذار جلوه کــرده و توجه همه را به خود 
جلب می کند. شاید بررسی گام به گام، کمی در 
جستجوی پاسخ این سؤال کمک کند. کتاب »دا« 
اولین کتابی اســت که جنگ را از زاویه دید یک 
دختر 17 ســاله روایت می کند و از همین روست 
که در روایت دفاع مقــدس به نکات و موضوعاتی 
اشاره می کند که تا پیش از این مورد موضوعیت 
نداشــته اند و همین نکته است که باعث می شود 
تا درباره این کتاب گفته شود »دا ناگفته هایی از 
جنگ را روایت می کند.« بیان جزئیات در کتاب 
»دا« و روایت لحظه به لحظه از دیگر مشخصات 
محتوایی آن است که این ویژگی در کنار تدوین 
بسیار خوب و داستان گونه، آن را به کتابی تبدیل 
کرده که بسیاری به اشتباه عنوان رمان را برای آن 

برمی گزینند.
در کنار ایــن دو ویژگی محتوایــی، خصوصیات 
بســیار دیگری نیز می توان نام برد که همگی بر 
نقش محتوایی این کتاب در پرفروش شــدنش 
اشاره دارد. گذشته از محتوای کتاب، اطالع رسانی 
و نیز فراهم کردن ویترین مناســب و قابل قبول 
برای گروه ها و افراد مختلــف را می توان از عوامل 
دیگر موفقیت »دا« در جذب مخاطب دانســت. 
تعریف برنامه خبری و اطالع رسانی مناسب برای 
معرفی کتاب در همین راســتا قابل توجه است. 
برگزاری جلسه خبری و سپس رونمایی کتاب و 
نیز انعکاس نظرات افراد مختلف تأثیرگذار درباره 
کتاب، بخش های مختلفی از همین برنامه خبری 

است که ویترین کتاب را تشکیل می دهد. 

همچنان در اوج
سید محمد طباطبایی حسینی

کتاب کاالیی فرهنگی است، اما همه این را هم می پذیریم، نه کتاب و نه هیچ یک از محصوالت فرهنگی نتوانسته اند 
از اقتصاد ب َری جویند و بی توجه به شرایط بازار جایگاه خود را در گروه هدف )مخاطب( پیدا کنند. مسئوالن فرهنگی 
هم در تصمیم گیری  های خود از این عناصر غافل نیســتند و یکی از مالک های سنجش موفقیت اثر را میزان فروش 
آن می دانند. سوای این دیدگاه، چه عواملی موجب می شــوند مردم برای خرید محصول فرهنگی مانند کتاب پول 
بپردازند و اثری به عنوان کتاب پرفروش معرفی شود؟نویسنده، ناشر، محتوا، جوایز ادبی یا موضوع؟ کدام یک عامل 
تعیین کننده اند؟ برخی فروش کتاب را محصول پروسه ای می دانند از تربیت نویسنده تا تربیت مخاطب که نگارش 
متن، چاپ، توزیع، معرفی و حلقه های پی درپی خوانده شدن یک کتاب را در دل دارد؛ یعنی همه عوامل نشر کتاب 

که هر کدام قطعه ای از یک سیستم هستند. 

آگاهی کتاب خوان ها
  در چند سال اخیر مخاطبان بیشتر با آگاهی سراغ کتاب های یک ناشر می روند 
و معموالً دنبال آثاری در راستای کتاب های قبلی آن ناشر هستند و این یعنی 

ناشر برای مخاطب ایجاد انتظار کرده  است.

 کتاب های ادبیات پایداری سالهاست در صدرپرفروش ترین 
و پرمخاطب ترین آثارند
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عـوامل پر فروش 
شدن  کـتاب های 

دفـاع مقدس

   گذشت زمان 
ادبیات جنگ را به سه دسته تقسیم می کنند؛ همزمان 
با جنگ، بعد از جنگ، دور از جنگ. با این که هنوز کمتر 

از سه دهه از پایان جنگ تحمیلی گذشته اما ادبیات 
جنگ )دفاع مقدس( از عاطفی بودن ادبیات هم زمان 
با جنگ گذر کرده و به عقالنیت ادبیات جنگ در دوره 
دور از جنگ رسیده است. این عقالنیت باعث می شود 

تا نگاه های تازه و حرف های ناگفته از جنگ، مجال 
نوشته شدن پیدا کنند و این خود باعث ایجاد جذابیت 
و پرفروش شدن کتاب های دفاع مقدس می شود. این 
مهم درباره مجموعه کتاب های خرمشهر و کتاب های 

دسته یک و ضربت متقابل و بسیاری دیگر از کتاب های 
دفاع مقدس مصداق دارد.

   اطالع رسانی مناسب 
بی تردید اطالع رسانی کتاب هاي دفاع مقدس در 

سال های اخیر بسیار خوب و بهتر از سایر کتاب ها بوده 
است. برنامه ریزی و تالش ناشران فعال در این حوزه 

در موضوع اطالع رسانی و همراهی رسانه ملی 
باعث شده تا کتاب های 

دفاع مقدس 
از تبلیغ خوبی 

بهره مند شوند. این 
عامل به طور حتم 

در باال رفتن فروش 
آثار دفاع مقدس 

مؤثر است.

   تقریظات رهبر انقالب
رهبر معظم انقالب تاکنون 55 قطعه یادداشت و تقریظ به صورت کتبی و شفاهی 

مرقوم فرموده اند که 40 عدد از آن ها به آثار دفاع مقدس اختصاص دارد؛ البته 
این میزان اعالم شده به جز حواشی است که ایشان بر کتاب های مختلف مرقوم 
فرموده اند. همواره کتاب هایی که رهبری انقالب بر آن ها یادداشت نوشته اند و 

جامعه از نظر مثبت ایشان بر کتاب مطلع شده، در ردیف کتاب های پرفروش قرار 
گرفته است. چه این که ایشان جدای از جایگاه رهبری شان به عنوان یک کتابخوان 
و کتاب شناس حرفه ای شناخته می شوند. از این میان می توان به کتاب های پایی 

که جا ماند، لشکر خوبان، نورالدین پسر ایران و ... اشاره کرد.

   شکل و شمایل 
شکل و شمایل مناسب کتاب هاي دفاع مقدس 

در سال های اخیر با پیشرفت کیفی بسیار خوبی 
همراه بوده است. بهره گیری از گرافیست های خالق 

و خوش ذوق و نیز توجه قطع و فونت و طرح جلد 
مناسب، باعث شده تا کتاب های دفاع مقدس بیشتر 

به چشم بیایند. کتاب »سرباز سال های ابری« و »این 
هشت سال چگونه گذشت؟« و 

کتاب »دا« مثال های 
بسیار خوبی برای این 

موضوع هستند. به طور 
حتم بخشی از فروش 

کتاب های دفاع مقدس 
در سال های اخیر 

ارتباط مستقیم با شکل 
و شمایل خوب آن ها 

داشته است.  

نقش نقد کتاب
برگزاری جلســه خبری و ســپس رونمایی کتاب و نیز انعکاس نظرات افراد 
مختلف تأثیرگذار درباره کتاب، بخش های مختلفی از همین برنامه خبری 

است که ویترین کتاب را تشکیل می دهد.

  موضوع
اهمیت موضوع دفاع مقدس برای جامعه ما چنان زیاد است که هنوز بعد از 

گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ، با آن ارتباط قلبی و صمیمی برقرار 
کرده اند. از طرف دیگر این موضوع ظرفیت های زیادی برای نوشتن فراهم 
کرده است.  به گونه ای که رهبر انقالب بارها تأکید کرده اند هزاران کتاب 

می توان درباره دفاع مقدس نوشت. اهمیت موضوع دفاع مقدس باعث شده 
تا مردم با شخصیت بابانظر ارتباط برقرار کنند و با او بخندند و با او گریه کنند. 

این مهم، یکی از عوامل پرفروش شدن کتاب های دفاع مقدس است.

   بهره گیری از چهره ها
حضور چهره های هنری و سینمایی در 

معرفی کتاب های دفاع مقدس را می توان 
دلیل دیگری بر پرفروش شدن آن ها ذکر 

کرد. کتاب »دا« نمونه بارز این موضوع 
است. حضور پرویز پرستویی در فیلم معرفی 

کتاب »بابانظر« و مصاحبه های مکرر 
او در تجلیل از این 

کتاب، حضور و 
سخنرانی رضا 

کیانیان در مراسم 
رونمایی کتاب 

»شنام« و ... 
مصداقی دیگری در 

این رابطه است.
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ادبیات
تکیه شعر انقالب بر فرد نیست

شــعر انقالب بر روي یک فرد یا نوع خاصي از شعر بنا نشده است. اگرچه ما در 
این دوره شاعران بزرگي چون احمد عزیزي، علي معلم و مرحوم قیصر امین پور 

را داشتیم اما هیچ کدام از آن ها به تنهایي نماینده  شعر انقالب نیستند .

ویژه به معنویات، شعر مقاومت، اعتراض و شعر آییني 
از ویژگي هاي پررنگ شــعر این دوره است. در واقع 
باید گفت در سبک شناسي شاعران این دوره آنچه 
بسیار به چشم مي خورد و بسامد باالیي دارد توجه به 

چنین محتوایي است.

   سبکي به نام انقالب
شــاعر مجموعه »با کاروان نیزه« در پاسخ به این 
ســؤال که آیا می توان برای شــعر انقالب با وجود 
همین ویژگی های متمایز ســبکی مستقل قائل 
شد یا نه، می گوید: تغییر سبک معموالً با تغییرات 
عمده در فضاي اجتماعي و سیاسي ایجاد مي شود، 
اما براي ظهور یک سبک جدید با ویژگي هاي بارز 
و مشــخص آن کم و بیش به یک یــا دو قرن زمان 
نیاز است تا اشــعار و به تبع آن شیوة جدید شعر به 
پختگي کامل برســد. این امر به وضوح در ســبک 
خراســاني و عراقي دیده مي شــود. حتي سبک 
بازگشــت هم براي رهایي کامل از ســبک هندي 
و معرفي خود، چنین زماني را پشــت سر گذاشت. 
با توجه به این دیدگاه، ســه دهه براي شکل گیري 
ســبک انقالب یا جمهوري زمان کمي است و باید 

حداقل چند دهة دیگر بگذرد.
این شاعر آیینی ادامه می دهد: ترکیب سازي و حتي 
پرداختن به قالب هاي مختلف در هیچ دوره اي مانند 
دورة انقالب متنوع نبوده است. همین عوامل نشان 
مي دهد شــعر انقالب از جنس دیگري اســت و در 
عین حال که از همة سبک ها بهره برده است و همة 
سبک هاي موجود در ادب فارسي را به خدمت خود 
درآورده، اما حرفي زده که حرف تازه اي است. توجه 
به شعر مقاومت، شعراعتراض و تمرکز بر شعر آییني 
از جمله این موارد هستند.شــاعر مجموعه »صبح 
بنارس« شــعر انقالب را بیشــتر محصول جریان 
انقالب می داند تا یک فرد خــاص؛ نکتة دیگري که 
باید به آن توجه شــود این اســت که شعر انقالب بر 
روي یک فرد یا نوع خاصي از شــعر بنا نشده است. 
اگرچه ما در این دوره شــاعران بزرگي چون احمد 
عزیزي، علي معلم و مرحوم قیصر امین پور را داشتیم 
اما هیچ کدام از آن ها به تنهایي نمایندة شعر انقالب 
نیستند بلکه در کلیت، جنس شعر آن ها از جنسي 
متفاوت اســت و با وجود این ها مي توان امیدوار به 

شکل گیري سبکي جدید در شعر فارسي بود.

   هنوز با قله ها فاصله داریم
با وجود شــاعران بزرگی که در حوزه شــعر انقالب 

ادامه دهنده همین جریان است، ادامه می دهد: شعر 
انقالب در ادامة شعر اصیل فارسي است و معلماني 
چون شــهریار، امیري فیروزکوهي و مهرداد اوستا 
دارد. با این حــال این شــعر از ویژگي هاي خاصي 
برخوردار اســت که تا پیش از آن در هیچ دوره اي به 

چشم نمي خورد.
قزوه با اشــاره به مهم ترین ویژگی های شعر انقالب 
که تا پیش از این در شــعر فارسی سابقه نداشته یا از 
اهمیت کمتری برخوردار بوده است، می گوید: توجه 

شاعر مجموعه »عشق علیه الســالم« با بازخوانی 
مهم ترین جریانات شعری پیش از انقالب می گوید: 
پیش از پیروزي انقالب اسالمي شــاهد دو جریان 
عمده در شعر بوده ایم؛ یکي از آن ها شعر اصیلي است 
که به عنوان یک میراث ادبي حفظ شــده و از سوي 
شاعران توانمند تا این دوره تداوم یافته است. از سوي 
دیگر گروهي نیز بودند که سعي در رواج شعرهایي با 

مفاهیم خاص در فضاي ادبي داشتند.
وی با بیان این که شعر انقالب در واقع به لحاظ کلیت، 

سیامک صدیقي

انقالب اسالمی جدا از تغییرات بسیاری که در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور داشت، در حوزه 
ادبی نیز باعث شــد تا ابعاد و الیه های چندبُعدی مبانی اســالمی و آرمان های انقالبی در شقوق فعالیت ها و 
تولیدات هنری ایران هویدا شده و مجالی برای بروز و ظهور پیدا کند. ادبیات پس از انقالب، چه در حوزه شعر و 
چه نثر، تغییرات بسیاری داشته و تجربیات متعددی را در این سی و چند سال پشت سر گذاشته است. دامنه 
این تغییرات گاه به حدی زیاد بود که حتی برخی از منتقدان و صاحب نظران عرصه فرهنگ از ایجاد ســبک 
انقالب ســخن می گویند. علیرضا قزوه، از شاعران نام آشــنای انقالب در این گفتگو درباره ادبیات انقالب و 

تجربیات متعدد شاعران این دوره و نوآوری های آن ها سخن گفته است که می خوانید. 

گفت وگو با علیرضا قزوه درباره شعر انقالب 

ادامه شعر اصیل فارسي
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جایگاه غزل انقالب 
در یک مقایسة کلي، غزل سبک انقالب هنوز نتوانسته است با غزل بزرگاني 
چون موالنا، سعدي و حافظ مقایسه شود و از آن ها باالتر برود. این مقایسه 

حتي با شاعران بزرگ سبک هندي مانند صائب و بیدل هم میسر نیست.

    غزل؛ قالب رایج شعر انقالب
غزل همواره محبوب ترین و دلنشــین ترین قالب 
شعری در ایران بوده اســت و همیشه از این قالب به 
عنوان رایج ترین قالب زبان فارســی نــام برده اند. 
تنها در دوره کوتاهی از دوران معاصر، شــعر نیمایی 
توانست جای غزل را بگیرد. در دوره انقالب بار دیگر 
غزل یکه تاز می شود و شاعران غزل سرای بسیاری 
پا به عرصه ادب کشــور می گذارند؛ شــاعرانی که 
غزل آن ها بیشــتر به لحاظ محتوایی ویژگی های 
متمایزی از دوره های پیشین دارد. قزوه درباره غزل 
و ویژگی های آن در دوره انقالب می گوید: قالب غزل 
تقریباً در تمام ادوار شــعر فارسي قالب رایج شعري 
بوده اســت. این قالب از نظر کمــي و کیفي در دورة 
انقالب هم به مهم ترین قالب شــعري تبدیل شده 
است. شــاعر مجموعه »دو رکعت عشق« با اشاره به 
ویژگی های غزل در این دوره می گوید: غزل انقالب 
کمابیش ادامه دهندة غزل گذشتگان است و آنچه 
غزل امروز را از شعر گذشتگان متمایز مي کند، بحث 
محتوا اســت. این محتواي جدید ظرفیت مناسبي 
براي غنابخشــي به این قالب ماندگار شعر فارسي 
اســت. محتوایی که پس از انقالب از سوی شاعران 
برای سرودن غزل به کار رفت، محتوایی به نسبت بکر 
بود و یکی از دســتاوردهای آن غزلـ  حماسه است. 
در مجموع باید گفت شــاعران دوره انقالب در غزل 

و قصیده توانستند نمونه های ماندگار خلق کنند. 

اسالمی رشد کرده و مجموعه های ماندگاری منتشر 
کرده انــد، علیرضا قزوه همچنان معتقد اســت که 
با قله ها فاصله داریم و پتانســیل شعر انقالب بسیار 
بیش از چیزی اســت که تاکنون شــاعران تجربه 
کرده اند: تجربیات شاعران انقالب نه تنها در محتوا 
و اندیشه که حتي در شکل و ساختار نیز خود را نشان 
داده اســت، به طور مثال اگر غزل روزگار خودمان را 
بررســي کنیم به کارگیري اوزان بلند عروضي که 
شاهد تجربیات کمي از آن در دوران پیش از انقالب 
بوده ایم، در این دوره به طور محسوسي افزایش یافته 

است. 
او با اشــاره به برخی دیگــر از این تجربیــات ادامه 
می دهد: تجربیــات دیگري نیز دیده مي شــود که 
نیاز به پختگي و رشد بیشتري دارد. در یک مقایسة 
کلي، غزل سبک انقالب هنوز نتوانسته است با غزل 
بزرگاني چون موالنا، سعدي و حافظ مقایسه شود و 
از آن ها باالتر برود. این مقایسه حتي با شاعران بزرگ 

سبک هندي مانند صائب و بیدل هم میسر نیست.
این شاعر آیینی کشور تأکید می کند: شاعر انقالب 
هنوز نتوانسته است با وجود ظرفیت هاي فراواني 
کــه دارد از جهت معماري کلمــات و زیبایي هاي 
معنوي، شعر را به حدي رساند که حافظ یا سعدي 
رســانده اند. از این جهت باید گفت ما هنوز با قله ها 
فاصله داریــم و باید تالش هاي بیشــتري در این 

زمینه صورت گیرد.

هیچ هنــری در ایران قدمت شــعر و قدرت آن را ندارد. شــعر 
همواره در زندگی ایرانیان دخیل بوده و همیشه جایگاه ویژه ای 
در زندگی اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاســی مردم این مرز و 
بوم داشته است.  اهمیت شــعر به اندازه ای است که رهبری طی 
ســخنانی آن را ثروت ملی نامیده اند. مقام معظم رهبری طی 
بیاناتی که در نیمه رمضان سال ۸7 و خطاب به شاعران حاضر در 
ضیافت افطار ارائه کردند در کنار تصریح بر این که شعر می تواند 
یک ثروت ملی قلمداد شود اظهار داشتند: »اوالً باید این ثروت را 
ایجاد کرد، ثانیاً باید این را روز به روز افزایش داد که دچار خسران 
و کم آمدن و کاهش نشــود. ثالثاً باید از آن برای نیازهای کشور، 
اســتفاده بهتر و برتر کرد.« بیژن ارژن از شاعران معاصر کشور 
در گفتگو با ماهنامه هالل، با اشــاره به ضرورت تولید این ثروت 
و شرایط فراهم سازی آن گفت: رهبری در دیدار چند سال پیش 
با شعرا فرمودند شعر، ثروت ملی است. اما آیا مسئوالن فرهنگی 
کشور به میزان الزم به این سخن رهبری توجه کردند. ایشان در 
سال های بعد نیز در بخشی از فرمایشات شان روی سخن شان با 
مسئوالن فرهنگی کشور بود. ایشان فرمودند که شعر هنر اول 
ماست و باید بودجة بیشــتری صرف شعر شود. این شاعر اضافه 
کرد: سینما اگر در غرب رشد پیدا کرد به این علت بوده که تئاتر 
مال آن ها است، ما باید روی شعر سرمایه گذاری کنیم. مسئوالن 
فرهنگی می توانند بودجة فرهنگی را مناسب تر تقسیم کنند و با 
تعدیل بودجه هنرهایی مثل نقاشی و هنرهاي تجسمی، به شعر 

کشور کمک بیشتری کنند.
ارژن یکی از شــرایط تحقق این امر را بها دادن به شاعران جوان 
می داند و می گوید: من در جلسات شعرخوانی بسیاری از جمله 
در بعضی از جلســاتی که با حضور مقام معظــم رهبری برگزار 
شده، نوبت شــعرخوانی ام را به شــاعران جوان داده ام، زیرا در 
این جلسات، بحث شــعرخوانی من مطرح نبوده است، اما برای 
شاعران جوان فرصت مناسبی برای نشان دادن توانایی هایشان 
است. وی با بیان این که برای تحقق این خواسته، باید بر جلسات 
شعرخوانی و کیفیت آن ها افزوده شود، می گوید: این که شخص 
اول مملکت با شعرا جلسة شعرخوانی برگزار می کند برای جامعة 
شعری کشور بسیار باارزش است. همین تأکید بر شعر است که 
نشان می دهد پتانسیل ها بسیار باالست و باید حرکتی جدی تر 

در این زمینه صورت گیرد.
ارژن با بیــان این مطلب که شــاعران درددل بســیاری دارند 
می گوید: امیدواریم جلسة پرســش و پاسخ شعرا با مقام معظم 
رهبری برگزار شود تا شاعران درددل هایشان را با ایشان مطرح 
 کنند تــا متولیان فرهنگی توجه بیشــتری به این مشــکالت

 داشته باشند.

شعر ثروت ملی ماست

ديدگـاه

شعر

خون طفالن یمن
جدیدترین سروده علیرضا قزوه درباره مردم مظلوم یمن و ظلم آل سعود 

 لب اگر باز کنم سّر مگو می ریزد
می روم گریه کنم چشم فرو می ریزد

 چند وقت است می و ساقی و ساغر همه اوست
دست من باده نمی ریزد، او می ریزد

 چند ماه است که در راه گلویم خار است
چشم من بغض دلش را به گلو می ریزد
 جوی ها در همه جا روی به دریا دارند

این چه دریاست که یک باره به جو می ریزد
 بی خبر از نفس سوخته حاالن مگذر

خاصه صبحی که سبو پشت سبو می ریزد
 این قدر پشت سر سوختگان حرف مزن

من اگر ها کنم از آینه هو می ریزد
 هر طرف می نگری داغ اویس قَرن است

خون طفالن یمن از همه سو می ریزد
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سینما

مضمونی را نمی توان با اســتانداردهای مرسوم 
داســتان گویی در سینمای کالســیک ارزیابی 
کرد. اساساً این جنس داســتان گویی متکی بر 
روایت به گونه ای است که الگوی داستان پردازی 
خاص خــود را می طلبد. حال اگر بپرســید این 
الگو چیســت؟ باید گفت این الگو به زعم آقای 
مجیدی، آقای میرکریمی و دیگر دوستان متکی 
بر یک »حضور« بوده است. حضور یک شخصیت 
معنوی و مقدس. رســالت این فیلم نمایش این 
»حضور« و تجربه این لحظه بوده است. فیلم به 
دنبال خلق لحظاتی از تصویر و حس بوده است 
و بیشتر بر روی رابطه با احساس مخاطب تمرکز 
داشته اســت. مخاطب باید در طول مدت فیلم 
حضــور معنوی شــخص اول داســتان را حس 

می کرد.
  درباره فرآینده نگارش فیلمنامه 
از  کــه چگونه  می دهیــد  توضیح 
روایت ها و مســتندات تاریخی بهره 
گرفتید؟ آیا ابتــدا مجموعه روایاتی 
اســتخراج شــد و بعد براساس آن 

به جهت حــس و حال و قدرت نمایشــی کاری 
درخشان است که نظر مخاطب را به خود جلب 
می کند و واقعاً باید بابت ساخت و کارگردانی آن 

به آقای مجیدی تبریک گفت.
  در زمینه داستان گویی هم فیلم را 

محصولی موفق می دانید؟
ببینید طبیعی اســت که چنین فیلمی با چنین 

  پیش از هر چیز عالقمندم زاویه 
نگاه خودتان را بــه محصول نهایی 

رونمایی شده بر پرده سینما بدانم.
آنچــه می توانم دربــاره فیلم »محمد رســول 
اهلل)ص(« مطرح کنم این اســت کــه این فیلم 
محصولــی در حــد و انــدازه اســتانداردهای 
بین المللی اســت. فیلمی که ما بــر پرده دیدیم 

محمد صابری

بیژن میرباقری کارگردان و فیلمنامه نویسی نام آشنا برای پیگیران ســینمای ایران است. »ما همه خوبیم«، »روز 
برمی آید«، »دوزخ، برزخ، بهشت«و »طبقه ســوم« )۱۳۸۸( چهار فیلمی است که میرباقری در کارنامه کارگردانی 
خود دارد. نام او در شناسنامه فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« به عنوان دســتیار کارگردان مطرح شده است، اما به 
اســتناد تیتراژ پایانی عالوه بر همراهی با مجید مجیدی و کامبوزیا پرتوی در بازنویسی و دیالوگ نویسی فیلمنامه، 

کارگردانی واحد دو پروژه را هم برعهده داشته است. به بهانه اکران فیلم با او به گفتگو نشستیم.

گفت وگو با بیژن میرباقری درباره نگارش فیلمنامه و کارگردانی 
»محمدرسول اهلل)ص(« 

خلق لحظاتی از تصویر و حس

رابطه فیلم با احساس مخاطب
فیلم به دنبال خلق لحظاتی از تصویر و حس بوده است و بیشتر بر روی 
رابطه با احساس مخاطب تمرکز داشته است. مخاطب باید در طول مدت 

فیلم حضور معنوی شخص اول داستان را حس می کرد.
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تاریخ نیست. مانند آنچه در قالب رابطه حلیمه و 
همسرش با پیامبر)ص( شاهد آن بودیم.

   غیــر از خــط ســیر زندگی 
پیامبر)ص( در داســتان های فرعی 
و شــخصیت هایی مانند ساموئل و یا 
حتی کیفیت حضور عمــوی پیامبر 
هم پایبندی به مستندات تاریخی را 

داشتید؟
در مورد این بخش از داســتان هم ما با نگرشی 
تاریخی مبنــی بر کیفیت حضور قــوم یهود در 
جزیره العرب مواجه بودیم. افرادی که با اســتناد 
به روایت های کتاب مقدس خود که در آن ظهور 
پیامبری در این سرزمین نوید داده شده بود، به 

این سرزمین آمده بودند. 
در عین حال به دلیل تجارت در جاده ابریشــم 
هم تعدادی از این قوم در این ســرزمین حضور 
داشــتند. چراکه خــط تجاری مهمــی در آن 
مقطع در این ســرزمین وجود داشته است. این 
موضوعــات تاریخی باعث شــد تخیلی شــکل 
بگیرد و خط داســتانی دیگری مانند ســاموئل 
در فیلمنامه متولد شــود. به خصوص که قرآن 
 به صراحــت این طیــف از یهودیــان پایبند به

 کتــاب آســمانی در آن مقطــع را »مؤمنین« 
خطاب کرده است.  شخصیت ســاموئل هم در 
فیلم »محمد رســول اهلل)ص(« در واقع مؤمنی 
است که به دنبال موعود خود می گردد. هرچند 
برداشــت دیگــری از اتفاقــات و رویدادهــای 

پیرامون خود دارد.
   در فیلم دو فصل درخشان از نظر 
اجرا وجود دارد؛ یکی حمله ســپاه 
ابرهه و دیگری معجزه پیامبر)ص( در 
دقایق پایانی فیلم. برای این دو بخش 
اوالً در مرحله نگارش چقدر به امکان 
اجرای سخت افزاری آن فکر کردید و 
ثانیًا پرداختن به این دو واقعه چقدر 
الزام دراماتیک داشــت و چقدر به 
واسطه جذابیت بصری در روایت جای 

گرفت؟
این دوفصل از همان آغاز که داستان اولیه فیلم 
در ذهن مجید مجیدی شــکل گرفتــه بود در 
روایت وجود داشت. این ها عناصر تفکیک ناپذیر 
این فیلمنامه بودند و مجیدی حتی پیش از آغاز 
نگارش فیلمنامه به کیفیت اجرای این دو صحنه 

فکر کرده بود. 

داســتان شــکل گرفت یا براساس 
الزامات داســتانی ســراغ روایت و 

مستندات رفتید؟
تحقیقــات مفصلی درباره همه چیــز این پروژه 
انجام شــده بود. تیم های مختلفی در موضوعات 
مختلــف تحقیقاتــی را انجــام داده بودند که 
براساس این تحقیقات داســتان پردازی شده و 
فیلمنامه اولیه شکل گرفته بود. بعدها در مراحل 
مختلف بازنویســی نســخه نهایی که هم اکنون 

روی پرده رفته است آماده شد.
   با توجه به این که در ابتدا روایات 
و مستندات تاریخی را به عنوان مواد 
خام اولیه در دســت داشتید، برای 
نگارش داســتان تا چه اندازه خود را 
پایبند به این مواد اولیه می دانستید 
و چقدر قوه تخیل تــان در این زمینه 

امکان فعالیت داشت؟
همه این موارد در کنار هم وجود داشــت. یعنی 
باید قصه ها و مســتندات اولیه را می دانستیم تا 
براساس آن تخیل کنیم و داســتان را به تصویر 
درآوریم. بــه تعبیری این دو بخــش از هم قابل 

تفکیک نیست.
   این ســؤال را از این جهت طرح 
کردم که آقای مجیدی در جایی گفته 
بودند که هدف فیلــم تاریخ نگاری 
نبــوده و بــه دنبال روایــت تاریخ 

نبوده ایم.
آقای مجیدی به درســتی گفته اند کــه الزامی 
به روایت تاریخ نداشــته ایم، اما مبتنی بر تاریخ 
داستان شــکل گرفته و در مواردی روح شاعرانه 
ایشــان مجال بیشــتری برای تخیل به او داد و 
به تعبیری برداشــت خود را از حال و هوای یک 

مقطع تاریخی ارائه کرده است.
 به عنوان مثال مــا می دانیم کــه در آن مقطع 
تاریخی کودکان از مکه خارج می شــدند و بعد 
از دو ســال به خانواده خود بازمی گشــتند. این 
اتفاقی اســت که درباره شخصیت اصلی داستان 
ما یعنــی پیامبر اســالم )ص( هم شــاهد آن 

هستیم. 
به خصوص که ایشــان تا 6 ســالگی با دایه اش 
حلیمه زندگی می کرده اســت. تــا این جا ما با 
تاریخ مواجهیم، اما این که در آن مقطع 6 ســاله 
چه گذشته است محصول نگرشی شاعرانه است 
که اگرچه متکی بر تاریخ اســت، اما الزاماً روایت 

ایمان دارم چهره رحمانی پیامبــر تنها متعلق به 
جهان اسالم نیست. با این باور که پیامبر اسالم به 
ساحت انسان، نگاه زیبایی داشته فیلم را ساختیم 
و معتقدم با ظرفیت هایی کــه دارد می تواند با هر 
مخاطبی ارتباط نزدیک برقــرار کند. هم زمان با 
این نمایش، پخش جهانی فیلــم هم آغاز خواهد 
شد. این فیلم اساساً با این نگاه شروع و ساخته شد 

که وفاقی در جهان اسالم به وجود آورد. 
فیلم محمد رسول اهلل)ص( نه از جنس شعار است 
و نه از جنسی که به دنبال گیشه باشد. ضمناً برای 
معرفی چهــره پیامبر اســالم نمی توانیم قیمتی 
بگذاریم. به نظرم هزینه ای که برای معرفی چهره 
رحمانی پیامبر )ص( می کنیم قیمتی نیست، اما 
معتقدم این فیلم در گیشه هم قطعاً موفق خواهد 
بود و به واسطه حضور مقدس پیامبر)ص(، چه در 
ایران و چه در خارج از کشــور، به لحاظ اقتصادی 

موفقیت های بسیارخوبی بدست می آورد.
مدت هاست که این ســوال برای من مطرح است: 
چرا در این سال ها که به اسالم هجمه می شود ما 
فقط واکنش نشــان می دهیم و متأسفانه همین 
واکنش ها هم به عنوان تصاویری خشــونت آمیز 
در رســانه های دنیا بازتاب داده می شــود. به این 
نتیجه رســیدم که ما به جای عمــل کردن، فقط 
عکس العمل داریم. این عکس العمل ها هم تنها به 
آتش زدن پرچم و اعتراض منتهی می شد، دریغ از 
این که واکنشی عملی نسبت به این موضوع داشته 
باشــیم. ضمن این که تصاویری از این اعتراضات 
را در رسانه های شــان بــه نمایــش می گذارند و 
احساســات پاک این افراد را به خشــونت تعبیر 
می کنند. این به عنوان یــک درد برای من مطرح 
اســت که چــرا این قدر نســبت بــه پرداخت به 

پیامبرمان بی توجه بوده ایم.

 نه از جنس شعار
 نه دنبال گیشه
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روح شاعرانه فیلم
آقای مجیدی به درســتی گفته اند که الزامی به روایت تاریخ نداشته ایم، اما 
مبتنی بر تاریخ داستان شکل گرفته و در مواردی روح شاعرانه ایشان مجال 

بیشتری برای تخیل به او داد.
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پاتوق

شعر

 ای گل زیبای هستی آن هیاهوها گذشت
دوره تنهایی ات در دامن صحرا گذشت

 عاشقان تشنه لب را درس داد آن روز که
غیرت دستان عباس تو از دریا گذشت

 خون جوشان تو دیروز آشکارا سلطه یافت
نام تو از تارک تاریخی فردا گذشت

 هر که را از فاطمیون دیده باشی گفته است
لحظه های روشنم با نام یا زهرا گذشت 

 یا امیرالمومنین عمار و سلمان آمده ست
یا رسول اهلل آن غم های بی پروا گذشت

 هیچ بیم غربت زینب مبادا در دلت
عاشقان آماده اند و آب از سرها گذشت
 بار دیگر زینب کبرا نخواهد شد اسیر 

ای یزیدی های نادان »عصر عاشورا« گذشت

 برای مظلومیت
 شیعیان سوریه

وقتی شــیراز بودم، وقتی اصفهان بودم، وقتی خرم آبــاد یا هر جایی بودم کــه وطنم بود، همه 
گفتگوهایمان شعر بود بی آن که اصاًل شعری بلد باشــیم: گل ها را تو آب بده، من هم می روم که 
برای تو نان بگیرم.  اصاًل جمله های دروغ را از قیدهای زیادشــان می شناســم. اما حاال این جا که 
هستم این جا که باز از سر تعجب، باز اسمش همان شــیراز و اصفهان و خرم آباد یا هر جایی است، 
چون دیگر نمی فهمم که وطنم هست یا که نیست، گفتگوها بوی نان نمی دهد بوی شعر نمی دهد. 
چهارسال اســت که مرا آورده اند و روی یک تخت انداخته اند و حاال این تختـ  همان تخت چهار 
سال پیشـ  هم بستر بیماری است و هم تخت انتظار و هم صندلی میهمان هایی که هرازگاهی به 
دیدنم می آیند.  از میان فامیل، دایی پدرم زیاد به دیدنم می آید، از ســر سبقت در ثواب، وگرنه که 
حرفی برای گفتن نداریم. آن زمان که زورم می رسید، آن زمان که ته مانده یک آدم معمولی بودم، 
سالی یک بار دایی پدرم را می دیدم. آن موقع هم حرفی نداشتیم. این هم از شانس من است که آدم 
خوبی مثل او آن کسی نیست که من می خواهم به دیدنم بیاید. رفقا قبل از چهار سال پیش، سالی 
یکی دو بار دسته جمعی می آیند و همه شــان به اصرار جعفر می آیند و البد می آیند که همدیگر 
را ببینند. جعفر بیچاره هم که باید از مادر بیمارش مراقبت کند و قســط بدهکاری های پدرش را 
بدهد. حاال که این طور افتاده ام روی این تخت، همین تختی که مثل چهار سال پیش است و هیچ 
فرقی نکرده، کار زمین مانده ای ندارم و دوره شکایت کردنم گذشته و آرزوی مرگ هم نمی کنم و 
از هیچ کس طلب کار نیستم.حاال که رفقایم برای دیدِن هم سالی دوبار می آیند، دیگر آن آدم های 
قبل نیستند. فقط آدم هایی هستند که البد بعضی روزها خوبند و بعضی وقت ها بَدند و این خوب 
بودنشان و آن بد بودنشــان به من ربط ندارد.  دیگر یادم رفته که چه ســفرها رفته بودیم و چقدر 
درددل می کردیم و ادعای رفاقت و...  حاال خوشــَیم به همین تنهایی است و البد همین تنهایی 

است که توکل کردن را یادم می دهد. 

سیدحسن مبارزگل ها را تو آب بده

مجتبي شاعري

داستان
کوتاه

هنوز از اســتخوان های مطهر آن هــا می توان فریاد یا حســین )ع( 
شــنید. هنوز فریاد اهلل اکبر آن ها از تابوت تا ملکوت بلند است. هنوز 
زمزمه های عاشــقانه و عارفانه آن ها را از میان سنگرهای عشق و ایثار 
می توان شنید. هنوز ناله ها و بدن های ترکش خورده و خون پاکشان را 
که از البه الی نیزارها جاری است، می توان مشاهده کرد. گویی اروند 

تشنه دیدار آن هاست و از دوری آن ها بی تابی می کند.
هنوز هروقت که چفیه خاکی آن ها را به مشــام جان نزدیک می کنی، 
به راحتی عطر خــوش آن روزها را می توانی استشــمام کنی که روح 
تازه ای بــر کالبدمان می دمد. هنوز نجواهــای خداحافظی و هق هق 
گریه های عاشقانه شــان را در شــب های عملیات می توانی بشنوی. 
هنوز ندای ملکوتی آن هــا را می توانی بشــنوی که مــا را به اتحاد، 
برادری، وحدت و بصیرت جهت ایســتادگی در برابر دشمنان دعوت 

می کنند 
شــهدای غواص را می گویم. همین میهمانان دست بسته ای که این 
روزها ما میزبان شان هستیم. غواصانی که این روزها گویی در ملکوت 

اعلی غواصی می کنند و هیچ مرز و کرانه ای برای آنان محدود کننده و 
خطرآفرین نیست. و ما چسبیده به تابوت شان، نگاه به آسمان داریم و 
از غواصِی بی منتهای آنان غبطه می خوریم. آری، ما غبطه می خوریم 
که چرا این قدر از شما دور شدیم. غبطه می خوریم که چرا بین غواصی 
در آســمان و زمین، غواصی در زمین را برگزیدیم. با خود می گویم آیا 
واقعاَ دستان آنان بسته است؟ اگر دســتان آنان بسته است پس چرا 
این همه مشتاق به استقبال شان آمدند تا از این میهمانان سخاوتمند 
تحفه و یادگاری بگیرند. به دســتان خودم نگاه می کنم و بیش از هر 
زمان شــرمنده می شوم. دســتانی که باز اســت ولی خالی است، اما 
دستان آنان که می گویند بسته است، پُرتر از همیشه است. نمی دانم 
چه بگویم و چه بنویسم که در شأن شان باشــد. با خود می گویم بهتر 
است چیزی نگویم تا پیش اینان که دستانشان پر از معنویت و عشق 
است دستان خالی من لو نرود. فقط از عمق جان می گویم: میهمانان 
عزیز، میزبانان خود را ببخشــید. ما را عفو کنید که با دستان خالی به 

استقبال تان آمدیم. ما را ببخشید. همین/تمام 

غواصانی در آسمان، غواصانی در زمین!

کوروش غفاری 

پاتوق
شما
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دریچه

 روش هایی برای 
حفظ کالم وحی

چگونه  حافظ 
قرآن شویم؟

گفت وگو

 تدبر در قرآن در گفت و گو 
با مهدی مقامی

به سمت نور
 و  رحمت

یادداشت

 نیاز جامعه جهانی به فرامین 
قرآن کریم

 شفای   جان
  و جامعه

روش  هایی برای حفظ قرآن و نیز 
بهره بردن از آیات الهی

 درس  هایی
  از کالم وحی

قـرآن
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دریچه
حفظ قرآن در جمع

حافظانی که خود به تنهایی اقدام به حفظ قــرآن کرده اند عالوه بر تالش 
و صرف انرژی بیشــتر، تسلط کمتری نسبت به کســانی دارند که ضمن 

حضور در جمع، قرآن را به ذهن سپرده اند.

    اهمیت حفظ قرآن 
در قرآن فقط يك جا درباره  به خاطرســپاري 
كتاب خدا، ســخن به ميان آمده است، آنجا 
كه مي فرمايد: »َواْذُكــْرَن ما يُْتلى فِي بُُيوتُِكنَّ 
َ كاَن لَِطيفاً  ِ َو الِْحْكَمــِة إِنَّ اللَّ ِمْن آيــاِت اللَّ
َخِبيراً« )احزاب/ 34( حكمت و آيات الهي را 
كه در خانه هاي شما تالوت مي شود، به خاطر 
بسپاريد. )بدانيد كه( همانا خداوند مهربان و 
از همه آگاه اســت. »ذكر« در اين آيه در قبال 
نسيان )فراموشي( به معناي حفظ و به خاطر 
سپردن اســت. ) توضيح: در تفســير آيه، دو 
احتمال داده شده، يكي آن چه كه در باال ذكر 
شد و ديگري اين كه ذكر به معناي شكر است؛ 
يعني خدا را شكر كنيد از اين كه خداوند شما 
)زنان پيامبر( را در خانه  وحي قرار داده است؛ 
عالمه طباطبايي تفســير اول را پسنديده و 
دومي را ضعيف شــمرده است. )براي توضيح 
بيشتر به تفسير الميزان و مجمع البيان ذيل 

آيه  34 سوره احزاب مراجعه شود.(
اين آيه در واقــع ارزش حفظ قــرآن را براي 
مســلمانان گــوش زد مي كنــد. مخاطبان 
آيه، زنــان رســول خدايند امــا از آن جا كه 
اساس شــريعت بر حفظ قرآن و سنت پيامبر 
گرامــي)ص( اســت، مي توان گفــت: در واقع 
مخاطب آيــه گروهي خاص نيســت و همه  
مسلمانان در تمســك به قرآن، سنت و حفظ 

آن شريك هستند.

جامع قرآن یا حافظ قرآن
حافظه و ذاكره، نيرويى در انســان است كه 
معلومــات را نگهــداری مى كنــد، در قرون 
اخير به كســى كه قرآن يا تعــداد زيادی از 
احاديث معصوميــن)ع( را حفظ كند، حافظ 
گفته مى شــود، در حالى كه در صدر اسالم به 
چنين شخصى جامع گفته مى شد. از اين رو 
نام گذاری شــخصى كه قرآن را حفظ كرده 
اســت به حافظ از اصطالحات شريعت اسالم 
نيست. )بصيری مهر؛ 1384: 49( واژه حافظ 
در روزگار پيامبر اسالم)ص( به معنای فردی 
كه همه متن قرآن را به خاطر ســپرده، نبوده 
و پس از صدر اســالم چنيــن معنايى يافته 
است، در زمان ايشــان از فردی كه بخشى از 
كتاب خدا را نيــز از حفظ بود بــا اين عبارت 

چگونه  حافظ قرآن شویم؟
روش حفظ قرآن کریم، روشی سلیقه ای است و زمینه حفظ برای هر فرد 
نسبت به  دیگری تفاوت دارد. با این حال روش هایی وجود دارند که مورد 

پذیرش همه اساتید بزرگ قرآن است که در این نوشتار به آن پرداخته شده

صدیقه صادقین

خداوند در آیات 15 و 16 سوره عبس می فرمایند: »بَِأیِْدي َسَفَرٍة ِکَراٍم بََرَرٍة« آیات الهي به دست »سفیران نیك 
رفتار« سپرده شده است. امام صادق)ع( می فرمایند: حافظ قرآني که به قرآن عمل کند، با فرشتگان پیغام بر و 
نیك رفتار هم نشین خواهد شد. این روایت بر همراهي حافظان و مفسران با سفیران گواهي مي دهد. بي تردید 
وقتي دانشمندان و حافظان قرآن کاري شبیه فرشتگان و حامالن وحي انجام مي دهند، با آنها در یك جایگاه 
 ِ و رتبه قرار مي گیرند. همچنین در آیه 34 سوره احزاب آمده است: »َواْذُکْرَن َما یُْتَلی ِفي بُُیوتُِكنَّ ِمْن آیَاِت اللَّ
َ َکاَن لَِطیًفا َخِبیًرا: آنچه را که از آیات خدا و ]ســخنان[ حكمت]آمیز[ در خانه های شما خوانده  َوالِْحْكَمِة إِنَّ اللَّ
می شود یاد کنید در حقیقت  خدا همواره دقیق و آگاه است )یكی از مفاهیمی که برای »اذکرن« گفته اند، حفظ 

کردن آیه است(
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مزیت حفظ قرآن بدون ترجمه
 تجربه نشان داده است کســانی که از قرآن بدون ترجمه استفاده می کنند، 
اتقان و استحکام محفوظات آنها بیشتر است. همچنین حافظ باید تا پایان 

مدت حفظ از رسم الخط یکسانی استفاده کند. 

مؤسسات قرآنى در نظر گرفته شود چون اين 
مؤسسات، نبايد پايه كارشان بر روی آزمون و 
خطا باشد، گاهى بازگرداندن و اصالح  فردی 
كه در كالس حفظ قرآن دچار آســيب شده 
است، بسيار مشكل و حتى غير ممكن خواهد 

بود.

  نقش وسایل کمك آموزشی
وســايل و امكانات كمك آموزشى نقش مهم 
و مؤثری در پيشرفت يا ركود آموزشى دارند، 
اغلب مؤسسات قرآنى و افراد موفق در حفظ 
قرآن ايــن چند مورد را يادآور مى شــوند كه 
اولين وســيله مورد نياز در قرائت و يا حفظ، 
كتاب قرآن اســت، يعنى مصحفــى كه از آن 
برای حفظ قرآن اســتفاده مى شــود بدون 
ترجمه و حواشــى باشــد و دليــل آن ايجاد 

تمركز حواس بر روی متن آيات است.
 تجربه نشــان داده است كســانى كه از قرآن 
بــدون ترجمه اســتفاده مى كننــد، اتقان و 
اســتحكام محفوظات آنها بيشــتر اســت. 
همچنين حافظ بايد تا پايــان مدت حفظ از 
رسم الخط يكســانى اســتفاده كند. دومين 
وســيله نوارهای ترتيل قرآن است، چون از 
خصوصيات مهم شــيوه ترتيل اين است كه 
عبارات قرآنى سلسله وار و يكى پس از ديگری 
از مخارج حروف خود بيرون آمده و اين توان 
را به حافظ قرآن مى دهد تا بتواند محفوظات 
خــود را روان ارائه كند و نيز شــنيدن ترتيل 
قرآن در مــرور محفوظات قرآنــى حافظ نيز 

مؤثر است. )نجفى؛ 1385: 100 و103(
 مؤسســات قرآنى كه اولويــت فعاليت های 
خود را به حفظ قرآن قــرار داده اند، همچنان 
برای قشــر نوجوان و بزرگســال با استفاده 
 از نــوار ترتيــل قــرآن كالس هــا را اداره 
مى كننــد و فقط تفــاوت  بين مؤسســات، 
در طريقه اســتفاده اســت، به طــور نمونه 
 مؤسســه مهد قــرآن همچنان بــر طريقه

 اســتماع نوار های ترتيل اســتاد پرهيزگار 
)سه بار تكرار( برای قرآن آموزان خود تأكيد 
دارد، اما جامعةالقرآن طى ســال های اخير، 
نوار تالوت استاد منشــاوی را توصيه مى كند 
و يكــى از داليل آن را كمتر اســتفاده كردن 
اســتاد منشــاوی در ترتيل خود از الحان و 
نغمات قرآنى مى داند كه ذهن نو آموز را كمتر 

درگير يادگيــری الحان مى كند و ســومين 
مورد برپايى كالس و جلسه حفظ قرآن است. 
ايجاد انگيزه توسط مربى و بيان نكات مثبت 
حفظ آيــات برای قرآن آمــوزان از مهم ترين 
ثمرات جلســات حفظ اســت؛ در برخورد با 
حافظانى كه خود به تنهايــى اقدام به حفظ 
قرآن كرده اند در مى يابيم كه عالوه بر تالش 
و صرف انرژی بيشــتر، تسلط كمتری نسبت 
به كســانى دارند كه ضمن حضور در جمع، 
قرآن را به ذهن ســپرده اند و جلسات عمومى 
بهترين مكان جهــت از بين رفتــن ترس و 
كم رويى افراد است. )همان منبع، ص110( 
روش حفظ قــرآن به صورت  شــنيداری به 
دليل ثابت شــدن تأثير آن بر حفظ كودكان، 
افراد بى ســواد و نابينايان همچنان پيشــتاز 

است.

  زمان حفظ 
يكى از مــوارد بحث بر انگيز طى ســال های 
اخير، مــدت زمان حفــظ از زمــان آغاز تا 
اتمام حفظ كل قــرآن كريم اســت. برخى 
كارشناســان همچنــان تأكيــد دارند كه 
حفظ قــرآن در كوتا مدت بــرای نوجوانان 
از نظر مباحــث اخالقى و روان شناســى به 
صالح نيســت و داليلى چون افســردگى را 
بيان مى كنند؛ به دليل اينكــه پس از مدتى 
ميزان محفوظــات حافظ كاهــش مى يابد 
و ممكن است به فراموشى ســپرده شود، اما 
جامعه همچنان به آن شــخص به ديد حافظ 
مســلط به كل قرآن مى نگرد و در هر جلسه و 
محفلى برای ارائه محفوظاتش از او استقبال 
مى كننــد در حالى كه اين حس فراموشــى 
در حافظ قــرآن باعث آزارش مى شــود.اما 
افرادی كه با حفــظ طوالنى مدت مخالف اند، 
معتقدنــد اين  گونــه حفظ قــرآن به مدت 
طوالنى فرسايشى عمل خواهد كرد و پس از 
مدتى فرد با به وجود آمدن شرايط مختلف و 
موانعى كه ممكن اســت در زندگى او ايجاد 
شود، حفظ را نيمه كاره رها مى كند. برخى از 
كارشناسان، حفظ كل قرآن در مدت دو سال 
را بهترين زمان ارزيابــى  كردند كه مى توان 
همزمان بحث تثبيــت و يادگيری مفاهيم را 
بدون هيچ گونه شــتاب زدگى و احياناً ايجاد 

آسيب های روانى پيش برد.  

ياد مى كردند. )دائرةالمعارف تشــيع ج 6 ص 
386 به نقل از مقدســى؛ 1383: 21( جدای 
از پرداختن به معنــای لغوی، حفظ، تحفيظ، 
حافظ و َحَمَل، موضوع حفــظ كردن قرآن از 
موضوعاتى اســت كه نكات مثبت و منفى را 
توأمان دارد، به عنــوان نمونه در كنار تازگى، 
شيرينى و آسانى حفظ، دشواری، فداكاری، 
شكيبايى، پايداری و مراقبت نيز وجود دارد، 
موضوع به ذهن سپردن آيات قرآن به عنوان 
نخســتين مرحله نيســت، زيرا خداوند اين 
ْرنَا  كار را برای ما آسان كرده اســت »َولََقْد يَسَّ
ِكــر« )قمر / 17(  ْكــِر َفَهْل ِمن مُّدَّ الُْقْرآَن لِلذِّ
لكن مشــكل، ادامه و پشتكار است و نيز جای 
دادن محفوظ به ذهن به حــدی كه بر ذوق و 

سليقه شخص آسان آيد.
ارزش و اعتبــار عمل هر فرد در گــرو نيت و 
هدف اوست، قصد هر شــخص برای ورود به 
حيطه حفظ قرآن كريم فقط بايد خدا باشد؛ 
آنگاه با اســتمداد از عنايات الهى و توسل به 
ائمه معصومين)ع( به اين مقوله ارزشــمند 
بپردازد. امــام جعفر صــادق)ع( در روايتى 
حامالن قرآن را به سه دسته تقسيم مى كنند، 
گروهى قرآن را وســيله امرار معاش و تقرب 
و تفاخر قرار مى دهند، عــده ای فقط حروف 
آن را گرفته و حدودش را ضايع ســاخته اند و 
دسته سوم با دستورات شفابخش آن بيماری 
فكــری و روحى خــود را درمــان مى كنند. 

)كنزالعمال، ج 3 ص 729( 

    روش حفظ قرآن کریم
روش حفظ قرآن كريم، روشــى ســليقه ای 
است، يعنى زمينه حفظ برای هر فرد نسبت 
به فرد ديگر تفــاوت دارد و مى توان به تعداد 
تمام انســا ن ها روش های حفــظ متفاوت را 
در نظر گرفت. با اين حــال روش هايى وجود 
دارند كــه مورد پذيرش همه اســاتيد بزرگ 
 قرآن اســت و مى توان گفت كــه روش های 
معمــول حفظ قرآن اســت و اغلــب حفاظ 
از ايــن طريق به حفــظ قــرآن پرداخته اند. 
)مقدســى؛ 1383: 26( شــايد فــردی كه 
اراده كرده اســت كه قرآن را حفظ كند، پس 
از آزمون و خطا، روشــى را برای حفظ قرآن 
 پيدا كند، اما روشــى اصولى با در نظر گرفتن

 مدت زمان كافى برای حفظ قرآن، بايد برای 

روش حفظ قرآن 
کریم، روشی 

سلیقه ای است، 
یعنی زمینه 

حفظ برای هر 
فرد نسبت به فرد 
دیگر تفاوت دارد و 
می توان به تعداد 

تمام انسا ن ها 
روش های حفظ 

متفاوت را در 
نظر گرفت. با این 

حال روش هایی 
وجود دارند که 

مورد پذیرش همه 
اساتید بزرگ قرآن 

است و می توان 
 گفت که روش های 

معمول حفظ 
قرآن است و اغلب 

حفاظ از این طریق 
به حفظ قرآن 

پرداخته اند
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جمالت دسته به دست مي آيد. مقايسه اي، تفهم 
معنايي منظور است كه از تناســبات، تقابالت 
و اشــتراكات صــدر و ذيل الفــاظ متن حاصل 
مي شــود. مجموعي، هم تفهم معنايي است كه 
از ســير و ارتباط بين دســته هاي متن حاصل 
مي شود. هدايتي، تفهم معنايي است كه از سير 
ســوره، روند حكيمانه اصالح و رشــد در سوره 
فهميده مي شود و تأثيرگذار بر بينش و انگيزش 
است. همگاني، تفهم آســان، زيبا و رسايي است 
كه موجب ماندگاري در جــان همه مخاطبان 
است. روشمند، تفهمي اســت كه بر پايه اصول 
و قواعد عقاليِي گفت وگو نظام مند و ضابطه مند 
است. از اين رو تفهم ذوقي در تعريف جايگاهي 

ندارد.
مراد از ظاهــر، نص و ظاهر معنــاي الفاظ قرآن 
كريم است. به دليل ســعه معنايي »متن«، اين 
واژه در تعريف گنجانده شده است؛ زيرا ميتوان 
متن را هم بر سوره، هم بر بزرگتر از آن ) در تدبّر 
ميان ُسَور ( و هم بر بخشي از سوره اطالق نمود. 
رهبر معظــم انقالب مي فرمايد: انــس با قرآن، 
يعني قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن 
و در مفاهيم قرآني تدبر كردن و آنها را فهميدن. 
فارسي زبان ها ميتوانند از ترجمه قرآن استفاده 
كنند و كلمات قرآني را بــه طور تقريب بفهمند 
و مضامين آيات قــرآن را دريابند و در آن ها فكر 
و تأمل كنند.)خطبه هــاي رهبر معظم انقالب 

اسالمى در نماز جمعه تهران10/01/69(
     تدبر در میان فعالیت های قرآنی 

دیگر چه جایگاهی دارد؟
قبل از ورود به بحث بايد ببينيم ما چه وظيفه ای 
در قبال قرآن داريم. در يك نگاه كلى ما انســانها 
نسبت به قرآن ســه وظيفه عمده داريم: انس با 
قرآن، فهم قــرآن و عمل بــه قرآن.انس با قرآن 
مراتب و مصاديق متعــددی دارد مانند: همراه 
داشتن قرآن، احترام قرآن، تالوت قرآن، حفظ 
قرآن و ماننــد اين مــوارد، فهم قــرآن دارای 
مراتب مختلف اســت كه برخــى از مراتب فهم 
قــرآن وظيفه همــه و مقدور همه اســت، ولى 
برخــى از مراتب فهم قرآن تخصصى اســت كه 
نه وظيفه همه و نه مقدور همگان است. تدبر در 
قرآن وظيفه ای عمومى است كه مقدور همگان 
اســت گرچه مقدماتى دارد و مقدمات آن بايد 
كسب شــود، ولى تفســير قرآن، تطبيق قرآن 
و ماننــد آن نه وظيفه همگان اســت و نه مقدور 

گويايي الفاظ و رسايي معاني اش مقصود خود را 
به صورت كامل به مخاطبانش تفهيم مي كند. 

     پس الزم اســت هر کدام از این 
اصطالحات را جداگانه معنا کنید؟

سباقي، تفهم معنايي اســت كه از طريق نص و 
ظاهر الفاظ به ذهن ســبقت مي گيرد. سياقي، 
تفهم معنايي اســت كه از مالحظه ارتباط بين 

      ابتدا بفرمائید که تدبر چیست؟
تدبر عبارت اســت از تفّهِم ســباقي، ســياقي، 
مقايســه اي، مجموعــي، هدايتــي، همگانِي 
روشــمنِد ظاهر متن قــرآن كريم. بــا توجه به 
اينكه تفهم فرع بر تفهيم اســت، مانند تعلم كه 
فرع بر تعليم اســت و چون اصِل هنــِر تفهيم به 
خوِد قرآن نسبت داده شده، پس قرآن به واسطه 

به سمت نور و  رحمت
تدبر در قرآن در گفت و گو با مهدی مقامی، استاد حوزه و دانشگاه

سیده معصومه محمدی 

هدف از نزول قرآن این است که انسان را هدایت کند. پیام او حیات بخشیدن است)انفال/24( و دعوت به ساختن 
انساني که از قید تعلقات مادي وارسته باشد. انســان برتر که دعوت به حق و صبر کند )عصر/3( تا هم خود انسان 
قرآني شــود و هم از جمع چنین افرادي، جامعه اي از بهترین انسان ها پدید آید. جامعه اي که عدل ، نیكي، رحمت، 
کرامت انساني، وفا و صداقت در آن مستقر باشد و منكر، جهل، ضاللت، ســتم و سوء اخالق در آن ریشه کن شود. 
پیام قرآن هدایت به سمت خیر و نور و رحمت و رفع هر گونه ظلمت. )مائده/16( در قرآن کریم پنج وظیفه، ناظر به 
قرآن به ما مسلمانان امر شده است: قرائت، استماع، ترتیل، تالوت و تدبر که مهم ترین آن تدبر است. در گفت وگو 
با حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی مقامی، استاد حوزه و دانشــگاه و مدیرعامل مؤسسه فرهنگی تدبر در 
قرآن و سیره  و عضو هیئت مدیره تشكلهای قرآنی کشور به بررســی تفاوت های تدبر با دیگر فعالیت های قرآنی 
پرداخته ایم. از وی تاکنون کتاب های »سیمای تدبر«، »تدبر از منظر قرآن، اهل بیت)ع(، امام و رهبری«، »عاشورا، 

موتور حرکت قرون اسالمی در جهت تفكرات صحیح اسالمي« و ... منتشر شده است.

مراتب فهم قرآن
فهم قرآن دارای مراتب مختلف است که برخی از مراتب فهم قرآن وظیفه 
همه و مقدور همه است، ولی برخی از مراتب فهم قرآن تخصصی است که 

نه وظیفه همه و نه مقدور همگان است. گفت وگو
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قرآن اســت.رابعا: تدبر قــرآن دريافت معنای 
اوليه قرآن اســت، ولى تفســير قرآن پردازش 
آيات قرآن به وســيله مبادی و مبانى اجتهادی 
و برداشت از قرآن است. خامسا: تدبر به فهم هاي 
مجموعي و اوليه مى پردازد، ولى تفســير عالوه 
بر فهم های مجموعى و كلى، به فهم هاي جزئي 
نيز مى پردازد.سادسا: در تدبر قرآن، كتاب خدا، 
معلم و انسان، مســتمع آن است، ولى در تفسير 
مفسر با اســتفاده از منابع مختلف به دنبال فهم 

دقيق آيات است.
رهبر معظم انقالب در ارتباط با رابطه تدبر قرآن 
با تفســير قرآن مى فرمايد: »اصــال تدبر برای 
تفسير كردن نيست؛ برای فهميدن مراد است. 
انسان هر سخن حكيمانه ای را دوگونه مى تواند 
تلقى كند: يكى سرســری و با ســهل انگاری؛ 
ديگری بــا دقــت و كنجكاوانه. ايــن اصال به 
مرحله  تفســير كردن و تعبير كردن نمى رسد. 
تدبری كه در قرآن الزم اســت، پرهيز كردن از 
سرسری نگريستن در قرآن است؛ يعنى شما هر 
آيه  قرآنى را كه مى خوانيد، با تأمل و ژرف نگری 
باشد و دنبال فهميدن باشــيد. اين همان تدبر 
است و بدون اينكه نيازی به اين باشد كه انسان، 
ساليق خودش را به قرآن تحميل كند كه همان 
تفسير به رأی اســت خواهيد ديد كه باب هايى 
را از معرفت، به حســب محتوای آيه هرچه كه 
محتوای آيه اســت باز مى كند. مثل ســطوح 
مختلف درياســت كه هر كس در هر ســطحى 
برود، بهره ای از آن خواهد برد حاال اين تشــبيه 
نارسايى است، ليكن برای تقريب به ذهن است 
البته هر چيزی را كه انسان نفهميد، هر معنايى 
را كه درست، ســر در نياورد و تركيب يا عبارِت 
مشكلى بود، به تفسير مراجعه مى كند. منظورم 
اين است كه تدبر، اصال به عالم »تفسير به رأی« 
نزديك نمى شود. )گفت و شــنود رهبر معظم 
انقالب اســالمى به مناســبت ميالد حضرت 

فاطمه  زهرا )سالم الل عليها( 77/07/18(
     برخی این شبهه را ایجاد کرده اند 
که تدبر در قرآن مانند تفســیر به 
رأی اســت، چون هر کسب به زعم 
خود برداشــتی از آیه قرآن خواهد 
داشت، شما چه پاسخی به این شبهه 

می توانید بدهید؟
جالب اســت كه برخى افراد تدبر را با تفسير به 
رأی خلط كرده اند و ايــن گونه گمان گرده اند 

كه فهم قرآن چه سطوح اوليه آن و چه سطوح 
عميق آن مخصوص مفســرين است و ديگران 
حق ندارنــد وارد مقولــه فهم قرآن شــوند، 
حضرت امام)ره( اين بــزرگ مرد و احياكننده 
قرآن در عصر حاضر دربــاره اين نگاه در كتاب 
»آداب الصلــوة« مى فرمايد: »يكــي ديگر از 
حجب كــه مانع از اســتفاده از ايــن صحيفه 
نورانّيه اســت اعتقاد به آن است كه جز آن كه 
مفســرين نوشــته يا فهميده اند كسي را حق 
استفاده از قرآن شريف نيســت و تفكر و تدبر 
در آيات شريفه را به تفسير به رأي، كه ممنوع 
است، اشــتباه نموده اند؛ و به واسطه اين رأي 
فاسد و عقيده باطله قرآن شــريف را از جميع 
فنوِن استفاده عاري نموده و آن را بكلي مهجور 
نموده اند؛ در صورتي كه اســتفادات اخالقي و 
ايماني و عرفاني به هيچ وجه مربوط به تفسير 
نيست تا تفسير به رأي باشــد. )آداب الصلوة، 

ص199(
     در ادامه همان بحث تفاوت تدبر 
با تفسیر و ترجمه، بفرمائید که تدبر 
با تفكر چه تفاوت ها و شباهت هایی 

دارد؟
اين پندار كه مقصود از »تدبّــر در قرآن« همان 
تفكر و تعقل در آيات اســت، نمي تواند صحيح 
باشد، زيرا در اين صورت در آيات از همين فعل ها 
رون  استفاده مي شد و مثاًل مي فرمود: »أفال تََتَفكَّ
في القرآن« يــا »أفال تَعِقلوَن القــرآن« و مانند 
اينها، چنانكه اين گونه تعبيرات در قرآن درباره 

امور ديگر آمده است.
تفكــر قرآنى از چنــد جهت بــا تدبــر قرآنى 
متمايز اســت: تدبر قرآنى، تدبر در نقل و الفاظ 
قرآن اســت، ولى تفكر قرآنى، تفكــر در عين و 
موجوداتى اســت كه در آيات قرآن به آنها توجه 
داده شــده اســت. از اين رو تدبر قرآن به آيات 
قرآن و قول مى پردازد، ولى تفكــر در آفرينش 
آســمان ها و زمين و ماننــد آن اســت. تدبر از 
جهتى نظــم داخلي آيات تشــريعى قــرآن را 
اثبات مي كند، اما تفكــر اثبات كننده نظم آيات 
تكوينــى و خارجي اســت و همچنيــن اثبات 
كننده خالق آيات تكوينى و خارجى. تدبر قرآن، 
استماع قرآن است ولى تفكر قرآنى، انديشيدن 
در آيات الهى اســت. تدبر قرآن بــا تكرار قرائت 
به دســت مى آيد، ولــى تفكر قرآن بــا چيدن 

مقدمات و نتيجه گرفتن از آنها. 

همگان. سومين وظيفه ای كه ما نسبت به قرآن 
داريم عمل به قرآن اســت كه عمل به قرآن نيز 
دارای مراتب و مصاديق متعدد و متفاوتى است.

با اين توضيح تدبر در قــرآن وظيفه و فريضه ای 
عمومى اســت كه از ســنخ فهم قرآن اســت و 
مقدور همگان نيز هســت، گرچه عرض شــد 
كه تدبر قرآن درای مقدمــات و پيش نيازهايى 
اســت.تدبر قرآن، دارای مبانى، ماهيت، روش و 
ثمرات خاصى اســت كه اين فعاليت قرآنى را از 
ديگر فعاليت ها متمايز كرده است. گرچه برخى 
از نويســندگان، حريم معنايى واژگان قرآنى را 
رعايت نكرده و تدبر، تفكــر، تعقل  را به يك معنا 
دانســته و به جای يكديگر به كار مى برند و لكن 
تدبر قرآنى بــا تفكر قرآنى، تذكــر قرآنى، تفقه 
در قرآن و ديگــر فعاليت های قرآنــى متمايز و 
متفاوت اســت؛ گرچه اين فعاليت های قرآنى با 

يكديگر اشتراكاتى نيز دارند. 
     تفاوت تدبر در قــرآن با ترجمه 

قرآن چیست؟
ترجمه از چند جهت با تدبر متفاوت است:تدبر 
قرآن نگاهى پيوســته به آيــات، ولى ترجمه 
نگاهى بريده بريده به آيات قرآن اســت ، تدبر 
قرآن اليه اول فهم معنايــى قرآن، ولى ترجمه 
گزيده تفســير اســت. تدبر قرآن بــه معنای 
دريافت معنای اوليه قرآن اســت، ولى ترجمه 
معادل ســازی واژگان قرآنى است.،تدبر قرآن 
در بردارنده نگاهى هدايتى اســت، ولى ترجمه 
برگــردان واژه ها بــه زبانى ديگر اســت.تدبر 
فعاليتى عمومى قرآنى اســت، ولــى ترجمه 

فعاليتى تخصصى است.
     پس با این وجــود تدبر در قرآن 

با تفسیر قرآن چه تفاوت هایی دارد؟
تفســير قرآن از جهات مختلفى بــا تدبر قرآن 
متفاوت اســت. اوال: مخاطب تدبر قرآن عموم 
مردم هستند، ولى مخاطب تفسير گروه خاصى 
از علما و انديشــمندان هســتند. ثانيا: در تدبر 
قرآن فقط از آيات قرآن استفاده مى شود »تدبّر 
القرآن بالقرآن«، ولى در تفســير قرآن ، از خود 
آيات قرآن، روايات، عقل و ديگر منابع استنباط 
و تفسير استفاده مى شود.  ثالثا: تدبر قرآن اولين 
اليه فهم معنای قرآن اســت، ولى تفسير قرآن 
ژرف انديشــى و عمق يابــى در اليه های عميق 
قرآن اســت. به عبارت ديگر تدبر، شــنا كردن 
در ســطح قرآن، ولى تفســير غواصى در اعماق 

تدبر قرآن از 
سویی مکمل 

دیگر فعالیت هاي 
عمومي قرآني 

مانند روخواني، 
روان خواني، 

تجوید، ترتیل، 
قرائت، صوت و 
لحن، ترجمه و 
مفاهیم و حفظ 

است که به 
منزله سقفي 
بر مجموعه 
اینهاست که 

آنها را هدفمند و 
تأثیرگذار مي سازد 

و از سوي دیگر 
مقدمه اي است 

براي ورود به 
عرصه تفسیر 

قرآن کریم

زمینه جامعه قرآنی
اگر ما قرائت قرآن را که از مقوله انس با قرآن است با تدبر در قرآن که از مقوله فهم 
قرآن اســت و همچنین با عمل به قرآن در نظر بگیریم و عمل کنیم آن وقت قرآن 

تأثیر شایسته خود را در زندگی ما خواهد گذاشت و جامعه ما قرآنی خواهد شد.
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بر محفوظات و حســن قرائت رتبه های برتر و ممتاز 
مسابقات مختلف در كشورهای جهان اسالم را از آن 
خود مى كنند و اين موضوع از افتخارات نظام مقدس 

جمهوری اسالمى است. 
    برخی از کشورهای اسالمی در مقوله 
حفظ از ما جلوترند، آیا این مطلب صحت 

دارد؟ 
بله! واقعيت همين است. برخى از كشورهای اسالمى 
از جهت تعداد حفاظ از ما بسيار جلوترند. البته گاهى 
به دليل عدم آگاهى و مطالعه دقيق و ميدانى در مورد 
برخى از كشــورها اغراق و بزرگ نمايى مى شود. اما 
برخى كشورهای اسالمى موفقيت های قابل توجهى 
دارند كه قطعاً الزم اســت از تجــارب آنها به صورت 
عملياتى بهره برداری شود. مثاًل كشور پاكستان كه 
همسايه شرقى ماست، حقيقتاً از آمار بااليى در تعداد 
حفاظ برخوردار است. بنده خودم طى سفری كه سال 
گذشته به پاكستان داشتم از شــهرها و روستاهای 
مختلف آن كشور بازديد كردم و انصافاً تأييد مى كنم 
كه موفقيت هــای َكّمى زيــادی كســب كرده اند. 
سعودی، ســودان، بنگالدش و خيلى از كشورهای 

اسالمى همين گونه اند.
    با توجه به تحقیقات علمی و میدانی 
جناب عالی چه عواملی در توسعه کّمی 

حفظ در این کشورها موثر بوده است؟
اوالً بخشى از موضوع ريشه تاريخى دارد. اهل سنت 
براساس تاريخ سياسى خودشان و نظريه بزرگانشان، 
از ابتدا اعتقاد داشتند كه »حسبنا كتاب الل« و اين را 
شعار كردند و ترويج دادند. حفظ قرآن هم كه سنت 
اصيل نبوی بود در همين جريان سياسى و اعتقادی 
اهل سنت رشد كرد و امروز هيچ چيز به اندازه حفظ 
قرآن ميان اهل ســنت اهميــت و موضوعيت ندارد. 
دوم اهميــت اجتماعــى و ارزش علمــى حفظ در 
كشورهای اســالمى اســت. حّفاظ قرآن از احترام و 
ارزش اجتماعــى بااليى برخوردارنــد. ببينيد مثاًل 
در كشورهای عربى و كشــورهای شبه قاره به حدی 
واژه »حافظ« اهميت دارد كه هر كســى با هر سمتى 
و رتبه علمى وقتى حافظ قرآن است، ابتدا همين را به 
عنوان معرفى خود پيشوند اسمش مى كند مثاًل مى 
گويد: »حافظ دكتور...... « و مردم برای چنين افرادی 
جايگاه اجتماعى خاصى قائلند. سوم: رويكرد دينى 
مردم بر مبنای حفظ قرآن است. مثاًل در كشور مصر، 
دانشــگاه االزهر قاهره از جايگاه علمى بسيار بااليى 
در كشورهای اسالمى برخوردار است و البته قدمت 
تاريخى زيادی دارد. شــرط ورود برخى از رشــته ها 

را با هدف تربيــت 10 ميليون حافظ قرآن ترســيم 
فرمودند حركت جدی و رو به رشــدی را ايجاد كرده 
و تقريباً همه كشور بسيج شــده اند تا به هدف مذكور 
دست يابيم كه قطعاً به نظر مى رســد تالش زيادی 
الزم اســت و البته فرصت و زمان كافى. اما به هر حال 
آنچه امروز شــاهد آن هستيم شــكل گيری دغدغه 
رسيدن به مطلوب اســت كه به حمدالل ايجاد شده. 
از لحاظ كيفيت نيز كه شــاهد حضور موفق ُحفاظ 
بين المللــى در صحنه های رقابت هــای بين المللى 
هستيم كه معموالً حفاظ ايرانى به جهت تسلط كافى 

    جناب آقــای نجفی، هــم اکنون 
وضعیت حفظ در کشور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
خوشــبختانه با همت بلندی كه اســاتيد قرآنى در 
همه نقاط كشــور دارند و با اهتمام مسئوالن دلسوز 
نظام مقدس جمهوری اسالمى و در رآس همه مقام 
معظم رهبری، طى سال های اخير افق های جديدی 
فراســوی جامعه قرآنى گشــوده شــده كه جريان 
پرشتاب حفظ قرآن كريم در صدر اين فعاليت ها جای 
گرفته است. تأكيد رهبری كه چشم انداز قرآنى كشور 

 وظیفه تان این است 
بخوانید و بدانید

وضعیت حفظ قرآن در کشورهای اسالمی در گفت وگو با رضا نجفی
سیدحسین امامی

رضا نجفی، محقق، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس، حافظ کل قرآن کریم و پژوهشگر بین المللی در 
حوزه های قرآنی و فرهنگی است. وی متولد سال 1354 و ســاکن بوشهر، دارای تحصیالت علوم قرآنی و حدیث است. 
سال 1378 نماینده ایران در مسابقات بین المللی عربستان ســعودی و سال 1380 منتخب مسابقات سراسری اوقاف 
جهت حضور در مسابقات کشور مصر بود.  محصول پژوهشــهای وی تألیف هفت عنوان کتاب قرآن پژوهی و سفرهای 
متعدد بین المللی به کشورهای اسالمی ازجمله عربستان، لبنان، قطر، ترکیه، امارات، سوریه، اندونزی، پاکستان و دیدار 
و رایزنی با شخصیت های تأثیرگذار قرآنی و فرهنگی و حضور در مجامع مختلف بوده است. گفت و گوی زیر درخصوص 

جایگاه حفظ و تحفیظ قرآن کریم در عرصه بین المللی با وی انجام شده است که اکنون از نظر شما می گذرد.

مراکزموقوفه
 مراکز قرآنی کشورهای شــبه قاره و جنوب شرق آســیا کامالً ساده اداره 
می شــوند و عمده اعتبــارات اینها از طریــق موقوفــات و خیرین تأمین 

می شود. گفت وگو
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مسجدالحرام و مســجدالنبى)ص( نيز همين روش 
كاماًل مشهور اســت. اين دو روش را كه عرض كردم 
از چند جهت تأثير بيشــتری در حفظ دارند. اول از 
جهت به ذهن سپاری راحت تر و البته بهتر آيات. دوم 
اينكه نگارش و اقراء تثبيت آيات را استحكام قوی تری 
مى دهد و فراموشــى كمتر اتفاق مى افتد. به عبارت 
ديگر ماندگاری محفوظات بيشتر است. سوم اينكه 
تداعى محفوظات موقع بازخوانى هم راحت اســت. 
يعنى حافظ قرآن محفوظــات را راحت تر در ذهنش 
يادآوری مى كند. چهارم: ايــن دو روش تأثير زيادی 
در حفظ آيات مشابه و همين طور حفظ آيات مشكل 
دارد. چون هميشه تكرار و ممارست پيچيدگى كار را 

حل نمى كند. 
    کار مؤسســات در ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
طى سال های اخير با شكل گيری نهادهای برنامه ريز 
قرآنى، كارها شــكل خوبى پيــدا كرده امــا نياز به 
شتاب بيشتر اســت. هنوز فعاليت های قرآنى رنگ 
 و  بوی دولتــى مى دهد. بايد مردم خودشــان صفر تا 
صد فعاليت ها را مديريت و اجــرا كنند و نقش دولت 
حمايت و هدايت باشــند. يك مطلب ديگری هم كه 
به نظر حقير خيلــى اهميت دارد اين اســت كه در 
مؤسســات ما گاهى همه چيز هســت جز آموزش 

صحيح قرآن. 
برخى عزيــزان عالقه مند فقط ســعى مــى كنند 
كامپيوتــر و تلويزيون، ميز و نرم افزار و ســخت افزار 
جمع كنند. بنده برخــى از مراكز را بازديد كرده ام كه 
نمايشگاهى از امكانات است اما دريغ از چهار تا شاگرد 
قرآنى و حافظ و قاری. در حالى كــه در دنيا اينگونه 
نيست. بايد قدر اين همت نعمت را بدانيم. قدر نظام 
جمهوری اســالمى و حاكميت را بدانيم. واقعاً خيلى 
از مواقع امكانات معطــل مى مانند. برخى حرف ها را 
نمى توان گفت. بنده از مركزی بازديد كردم كه مدير 
آن مركز مى گفت: ما تعداد هفتــاد نفر حافظ داريم 
كه حدود پانــزده نفر از آنها حافظ كل هســتند. باور 
كنيد از تعدادی از اينها خواهش كردم به ســئواالت 
اينجانب پاســخ دهند و هيچ كدام آمادگى نداشتند 
و بهانه مى آوردند! گاهى آمارهــا با واقعيت ها خيلى 
مغايرت دارد. البته خيلى از دوستان هم انصافاً خدمت 
مى كنند و صادقانه به ندای مقام معظم رهبری لبيك 
گفته اند. به هر حال جايــگاه ما از لحاظ كيفى در دنيا 
خوب اســت اما از لحاظ توســعه كمــى و فراگيری 
عمومى بايد بيشتر تالش كنيم. توصيه ها و دستورات 

رهبری هم دقيقاً ناظر بر همين موضوع است.  

اين است كه داوطلب حافظ كل باشد. ديگر رشته ها 
نيز الزاماً دانشــجو بايــد در طول تحصيــل و قبل از 
فارغ التحصيلى حافظ كل قرآن شود. در كشور تركيه 
و شهر استانبول، مركزی بنام » هاساكى« هست كه 
وظيفه اش تربيت امامان جماعت است. مركزی دينى 
است. متقاضى فراوان هم دارد. شرط ورود آن حفظ 
كل قرآن است. من ساعت ها از اين مركز بازديد كردم 
و با مدير، اساتيد و طالب آن گفتگو نمودم واقعاً همين 
طور اســت.   چهارم اينكه حفظ قرآن در طول زمان 
تبديل به فرهنگ شده است. حفظ قرآن اختصاص به 
گروهى خاص ندارد. در الهور پاكستان و طى بازديد 
از مؤسسه » منهاج القرآن« پيرمردی كه شغلش آنجا 
نگهبان بود با من گفتگو كرد. معلوم شد كه حافظ كل 
قرآن است. روز اول كه آمده و بچه ها را ديده كه قرآن 
حفظ مى كنند. او هم شــروع كــرده و به مدت چهار 
ســال حافظ كل شده است. در كشــور اندونزی و در 
حومه جاكارتا رفتيم و با مغــازه داری كه خودش و دو 
فرزندش حافظ قرآن بودند گفت و گو كرديم. مى گفت 
همســرش نيز حافظ قرآن اســت و مى خواهد همه 
نوه هايش هم در آينده حافظ قرآن شــوند. فرهنگ 

حفظ در كشورهای اسالمى اين گونه است. 
    آیا از لحاظ روش هــای حفظ هم در 
کشورهای اســالمی نكته قابل توجهی 

وجود دارد؟ 
بله! روش های حفظ در دنيای اسالم متنوع است. من 
در كتابى كه ان شــاءالل به زودی منتشر خواهد شد 
مفصل در اين خصوص مطلب نوشته ام. اما آنچه كه 
در حوصله اين نشريه است اينكه در كشورهای عربى 
و افريقايى روش بســيار خوبى است كه متأسفانه در 
ايران اصاًل مرسوم نيست و آن روش حفظ نوشتاری يا 
كتابت است. يعنى قرآن آموز آيه هايى را كه مى خواهد 
حفظ كند مى نويسد تا به ذهن بسپارد. البته تكرار و 
ممارســت، ركن اصلى كار حفظ است، لكن نگارش 
آيات موجب استحكام مطالب در ذهن مى شود. ابزار 
ابتدايى هم استفاده مى كنند. مخصوصاً عبارت ها و 
آياتى كه حفظ آنها مشكل است را چند بار مى نويسند 
تا مطمئن شوند كه حفظ شده اند. روش بسيار خوبى 
است. يك روش ديگری كه مشــاهده كردم و ميان 
كشورهای اسالمى رايج است، شــيوه »اقراء« است 
يعنى اينكه حفاظ حتماً بايد محفوظاتشــان را برای 
استاد بخوانند و او غلط گيری كند. مخصوصاً ُحفاظ 
ســعودی به اين روش تقيد ويژه ای دارند. در مجمع 
حفاظ مكه با اساتيد كه گفت و گو مى كردم بسيار بر 
اين شيوه تأكيد داشــتند و اتقافاً در حلقه های حفظ 

بهره  از تجربه دیگران
 برخی از کشورهای اســالمی از جهت تعداد حفاظ از ما بسیار جلوترند.  برخی 
کشــورهای اســالمی موفقیت های قابل توجهی دارند که قطعاً الزم اســت از 

تجارب آنها به صورت عملیاتی بهره برداری شود.

در كشورهای مختلف شــكل كار بســيار متنوع و گاهى 
متفاوت اســت. نكته اول بســيار پر اهميت اســت اينكه 
همه فعاليت های قرآنى در كشــورهای مختلف توســط 
خود مــردم و عوامل غيردولتى، برنامه ريــزی، مديريت و 
اجرا مى شود. البته دولت ها به طرق متفاوت در موضوعات 
قرآنى ورود مستقيم و غيرمستقيم مى كنند اما شاكله كار 
به دست مردم است و حكومت ها تقريباً بى طرف هستند به 
جز محدودی از كشورها كه به اعتقاد حقير بيشتر استفاده 
ابزاری از قرآن مى كنند و هدفشان توسعه وهابيت است تا 
خدمت به قرآن. پشت صحنه هم دست صهيونيست كاماًل 

پيداست.
مطلب بعــد اينكه در كشــورهای عربى چه كشــورهای 
آسيايى و چه كشــورهای افريقايى مراكز مردمى معموالً 
تحت عنوان »معهد« فعالند. در كشــورهای شــبه قاره و 
جنوب شرق آســيا هم معموالً با عناوينى مثل »آكادمى« 
و »انستيتو« و مثل اينها توســعه زيادی دارند. بيشتر اين 
مراكز به صورت شبانه روزی فعاليت مى كنند. البته برخى 
از اين مراكز در واقع مدارس علميه اهل ســنت هستند كه 
محور كارشــان قرآن و مخصوصاً حفظ اســت. اين مراكز 
كاماًل ساده اداره مى شــوند و عمده اعتبارات اينها از طريق 
موقوفات و خيرين تأمين مى شــود. دولت ها كه كمكى به 
اين موضوعات نمى كنند. حقيقتاً هم فعال هستند. انسان 
تعجب مى كند در كشور تركيه كه كاماًل چهره ای اروپايى 
دارد. اين همه مراكز قرآنى فعال هســتند. فقط در شــهر 
استانبول بيش از ششــصد مركز تعليم و تحفيظ زير نظر 
ســازمان ديانت فعاليت مى كند. در كشور پاكستان در هر 
خيابانى چند مركز تحفيظ قرآن تأســيس شــده و مردم 
فرزندانشــان را به آنها مى ســپارند. در بنــگالدش مراكز 
خيريه فراوانى كار تعليم و تحفيــظ را برعهده دارند. اهل 
ســنت در شــهرهای لبنان مراكز متعددی بــرای تعليم 
و تحفيــظ راه اندازی كردنــد. در اندونــزی برخى مراكز 
دانشگاهى آموزش فنون قرائت و حفظ را برعهده دارند. در 
كشور مصر هنوز مكتب خانه ها به عنوان »كّتاب« فعال اند 
و روش های ســنتى قرآن آموزش مى دهند. انصافاً وقتى 
اينها را از نزديك مشاهده مى كنيم نســبت به محبوبيت 

قرآن احساس غرور مى  كنيم. 

روش  آموزش قرآن  در 
دیگر کشور ها

برش گفت وگو
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درباره كســانى كه خود را فراموش كرده اند چنين 
آورده اســت: » و ال تكونوا كالذين نسوالل فانسيهم 

انفسهم اولئك هم الفاسقون«.

 ترسیم رابطه صحیح انسان با خدا
  قرآن در ترسيم رابطه صحيح و شايسته انسان با خداوند 
وظايف و رفتارهايى را متوجه انســان ساخته است از 
قبيل: ضرورت شناخت صحيح خداوند، پرهيز از انواع 
شــرك وضرورت يكتا پرســتى در همه ابعاد به ويژه 
توحيد ربوبى ، توّكل بر خداونــد ، رضا به قضای االهى ، 
عبودت و پرستش، ذكر   و ياد و مناجات با خداوند ، خوف 
و رجا ، حسن ظن به خدا ، شــكر نسبت به نعمت های 
خداوند . اوج دعوت خداوند به رضا به قضای الهى در اين 
آيه منعكس شده است : » لكيال تأسوا على مافاتكم و ال 
تفرحوا بما آتاكم« و نيز آيه » قل لن يصيبنا اال ما كتب الل 
لنا هو مولينا و على الل فليتوكل المؤمنون« اساسى ترين 
دعوت قرآن در رعايت اصول اخالقى در رفتار اجتماعى 
رعايت عدل و احسان است. بر اساس عدل برانسان الزم 
است به هيچكس ستم روا ندارد و وظايف و تكاليف خود 
نسبت به ديگران را بدون كم و كاســتى انجام رساند و 
بر اساس احســان از او خواسته شده نه به عنوان وظيفه 
بلكه به عنوان رفتاری كريمانه خود پيشگام در خوبى ها 
شــود و از خطا و لغزش های ديگران درگذرد ما بر اين 
دو نوع رفتار عنــوان رفتار عادالنه و رفتار محســنانه 
گذاشــته ايم. آيه : » ان الل يامر بالعدل واالحســان.« 
بيان گر اين اصل بنيادين اســت . بر اســاس اين قانون 
بســياری از فضيلت ها و رذيلت های اخالق اجتماعى 
تفسير مى شود.  پرهيز از دورنگى ، دو زبانى، آزار ديگران 
با دســت يا زبان اجتناب از غيبت ، تجسس، سوء ظن ، 
لقب زشت دادن ،  اجتناب ازدروغ، مكر و حيله. غّش در 
معامله و كم فروشى از مظاهر رفتارهای عادالنه است و 
پاســخ نيك به رفتار بد ديگران دادن، فروبردن خشم و 
عفو و گذشت از لغزش ديگران، حلم و خويشتن داری 
در برخورد با رفتارها و درشــتخويى های اشــخاص، 
مهربانى  كــردن و برقراركردن پيونــد در برابرقطع آن 
ازســوی خانواده يا دوســتان از رفتارهای محسنانه 
اســت. به عنوان نمونه قرآن بارها بر گذشت و بخشش 
تأكيد كرده و آن را زمينه ســاز مغفرت الهى دانســته 
 است: »وليعفوا و ليصفحوا اال تحبون ان يغفرالل لكم.« 
و فروبردن خشم و گذشت از ديگران را از صفات مومنان 
بر شمرده است.»والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس 
و الل يحب المحسنين.« پيداست با چنين آموزه هايى 
چهره حقيقى انســان كامل كه مورد نظــر همه اديان 

آسمانى است ، تحقق خواهد پذيرفت .  

تلقى شــده و لذت ها و كامرانى های آن فراتر از حد و 
مرز خيال معرفى گردد ، ديگر حرص و آزمندی برای 
كسب بيشتر دنيا و ارتكاب انواع جرم ها برای بدست 

آوردن دنيای بيشتر معنا نخواهد داشت .

  قرآن و تبیین ارزش ها و ضد ارزش ها
 بر اين اســاس ، اگر نظام اخالق اسالمى را ترسيم گر 
رابطه انســان با خود، خدا و جهان پيرامــون اعم از 
رابطه با خانــواده، اجتماع و محيط زيســت بدانيم 
قرآن و روايات همســو با يكديگر به تبيين ارزش ها 
و ضد ارزش های اخالقى در هر يــك از اين زمينه ها 
پرداخته اند .  پيام بلند قرآن در ضرورت خويشــتن 
شناســى اين آيه اســت: »يا ايها الذين آمنوا عليكم 
انفســكم اليضركم من ّضل اذا اهتديتم « و در برابر 

  شفابخشی قرآن
 قرآن  چنان انديشــه و جان انســان را به نور دانش و 
بينش روشن مى ســازد كه تمام ريشه های  آسيب 
های روحى را مى خشــكاند . به عنــوان مثال وقتى 
قرآن اعالم مى كند كه وسعت يا تنگى روزی ، نشاندن 
اشخاص به تخت شاهى يا پوشاندن لباس فقر بر آنان 
بر اساس حكمت ها و مصلحت ها انجام گرفته و چنان 
نيست كه خداوند با سرمايه داران مهربان و با فقيران 
نامهربان باشــد و يكى از رازهای ايــن امور مى تواند 
امتحان الهى تلقى گردد ، ديگر افســوس خوردن بر 
حال ديگران يا حسادت جايى نخواهد داشت . وقتى 
قرار باشد دنيا از نگاه اين كتاب آسمانى متاعى اندك 
، بى بها، زودگذر، فريبنده، بازی و بازيچه باشــد و در 
برابر ، آخرت حياتى جاويد و ماندگار، حياتى واقعى 

شفای جان  وجامعه
 اگر جامعه جهانی بیش از گذشته رو به سوی قرآن آورد و آن را کتاب زندگی خود 

قرار دهد کژی ها در حوزه اخالق فردی ، اجتماعی و جهانی از بین خواهد رفت
علی نصیری

قرآن خود را در سه آیه شــفای دل ها  و ســقای مومنان معرفی کرده اســت؛» یا أَیَها النَّاُس َقْد َجاَءتْكْم َمْوِعَظٌة  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران 
ُدوِر َوُهًدی َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنیَن «،» َونَُنزُِّل ِمْن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشــَفاٌء َوَرْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنیَن « ؛ ِّكْم َوِشــَفاٌء لَِما ِفی الصُّ  ِمْن َرب

» ُقْل ُهَو لِلَِّذیَن آَمُنوا ُهًدی َوِشَفاٌء «

تبیین ارزش ها و ضد ارزش ها
اگر نظام اخالق اسالمی را ترسیم گر رابطه انسان با خود، خدا و جهان پیرامون اعم از 
رابطه با خانواده، اجتماع و محیط زیست بدانیم قرآن و روایات همسو با یکدیگر به 

تبیین ارزش ها و ضد ارزش های اخالقی در هر یك از این زمینه ها پرداخته اند .  یادداشت
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خاطرات

علی حیدری از چگونگی 
اسارتش گفته است

 سه ماه که  
هشت سال شد!

گفت و گو

گفت وگو با همسر و فرزند 
شهید هاشمی

زندگی ای 
سراسر ایثار

گفت وگو

روز داروساز همراه با دکتر 
سیدمهدی رضایت 

 صحنه هایی
 تکان دهنده

گزارشی از صعود آزادگان به قله دماوند 
این اتفاق صحنه ای دیگر از پایمردی و 

اراده آزادگان سر افراز کشورمان را رقم زد

قدرت    ایمان

فرهنگ ایثار 
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رویداد
عملیاتی به یاد شهید مدنی

هفت روز پس از شهادت »شهید مدنی« عملیاتی به یاد وی در منطقه شرق 
کرخه و محور سوسنگردـ  اهواز به اجرا درآمد که از جمله عملیات محدود 

جنگ ایران و عراق است.

سامیه   امینی

هنوز چشم از نخستین روز شــهریور نچرخانده ایم که دومین روز آن خبر شــهادت سرداری را روایت 
می کند که به یمن آن هفته دولت آغاز می شــود. ســردار »ســیدکاظم کاظمی« خطاب به مسئولین و 
دولتمردان در وصیت نامه خود می نویســد: »صحبتی با مســئولین، دولتیان و مجلســیان، شمارا به 
خدا قســمتان می دهم به خون پاک شــهدای عزیزتان،  به عظمت و عزت امام )ره( مبادا لحظه ای از یاد 
مستضعفان و محرومان غافل شوید. شما سمبل انقالب هســتید، لحظه ای از جان فشانی درراه انقالب 
اسالمی کوتاهی نکنید. دوستان! تشــکیالت اسالمی را برپا کنید، تشــکیالت تحت رهبری مستقیم 
روحانیت و شــخص ولی فقیه. از راه فقه و حوزه بیرون نروید... مســئولین قضایی به خون شهدا، سرور 
شــهیدان مظلوم انقالب دکتر بهشــتی و یارانش، به خون مدنی و دســتغیب و دیگران خیانت نکنید 
و منافقین و ملحدین تواب را آزاد نکنید. اگر هرکســی به وسیله توابین به شــهادت برسد، خونش پای 
مسئولین است...« هفته دولت که در دوم شهریور با شهادت سردار »کاظمی« آغاز شده در هشتم شهریور 
به  روز»دولت«، انفجار دفتر ریاست جمهوری و شهادت مظلومانه شهیدان »باهنر« و»رجایی« می رسد. 
دولت شــهید رجائی در آن دوره بحرانی حداکثر تالش و کوشــش خود را برای خدمت به اهداف مقدس 

انقالب، صادقانه انجام داد تا آن جا که جان خویش را بر سر آن نهادند.

 شرحی گذرا بر آن چه در شهریورماه گذشته؛ از قیام خونین میدان الله 
تا آغاز جنگ تحمیلی

    کربالی دو میعادگاه کاوهماهی به رنگ خون
عملیات کربالی 2 در ساعت یک بامداد مورخ 
10 شهریور 1365 با رمز مبارک »یا اباعبداهلل 
الحسین )علیه الســالم(« در منطقه عملیاتی 
حاج عمــران و با اهــداف انهــدام نیروهای 
دشمن، تســلط بر ارتفاعات حساس منطقه و 
کمک و تداوم مبارزان مسلمان شمال عراق و 
تصرف مجدد ارتفاع مهم 2519 و شهید صدر 
و به وسعت منطقه عملیاتی 50 کیلومترمربع 
آغاز شد و در محور شمالی، ارتفاع شهید صدر 
تصرف شــد. فــردای آن روز در ادامه عملیات 
سردار شجاع اسالم و ســرباز وارسته حضرت 
بقیه اهلل االعظــم )عج( »محمــودکاوه« مزد 
جهــاد را دریافت کرد و بر بلنــدای قله 2519 
حاج عمــران به پــرواز درآمــد و دل صخره و 
کوه، یاد و خاطــره شــجاعت های بی نظیر او 
را در خــود ثبت کرد. تقویم در دهم شــهریور 
سال 60 عملیاتی در محور شــحیطیه، غرب 
ارتفاعات اهلل اکبر را در ســیاهه خود یادداشت 
می کند و روای عملیــات کربالی 3 در یازدهم 
شهریورماه 1366 با رمز »حسبنا نعم الوکیل« 

می شود.
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خیال خام صدام
به طورکلی اهداف عراق از حمله به ایران در ســه سطح لغو قرارداد الجزایر، 
تجزیه ایران با جدا کردن استان خوزستان و براندازی نظام جمهوری اسالمی 

ایران طبقه بندی می شود.

انقالب در حال انجام بود که در کنار این هدف 
در حرکت مردم انقالبی ایــران تأثیرگذار بود. 
صدالبته که بیان آن هم از حــوزه این بخش و 

هم از حوصله این گزاره خارج است.

    تکرار قصه محراب و فرق شکفته
بیســتم شــهریور 1360 فریاد از بارش خون 
در محراب نماز دارد، شــهید مدنــی، نماینده 
امام خمینی )قدس ســره( و امام جمعه تبریز، 
تجســم تقوا و فضیلت و پارســایی بعد از اقامه 
نماز در محراب نماز جمعــه، همچون جدش 
امیرالمؤمنیــن علــی )ع( به دســت یکی از 
شــقی ترین منافقین روزگار به شهادت رسید. 
ارتجــاع داخلی بــا حمایِت ســرمایه داران و 
استثمارگران داخل و خارج، امام جمعه تبریز را 
به عنوان قربانی تبلیغات و حرکت ضدانقالبی 
خود برگزیده بود، زیرا دومین شهیِد محراب، 
برای افشــای ماهیــت پلید آن هــا به صورت 

خستگی ناپذیری فعالیت می کرد.

    گرفتن زهرچشم از بعث
26 شهریورماه ســال 1359، صدام را به یاد 
دارد که »قــرارداد 1975 الجزایــر« را پاره 
و ادعای تســلط کامل بر آب راه اروند کرد و 
این بهانه ای شــد تا تهاجــم همه جانبه ای 
برای تســلط بر ایران زمیــن در کور ذهنش 
خواب ببیند. 26 شــهریورماه 1361 رمز »یا 
جواداالئمه )ع(« دشمن را اضطراب فرو برد 
و بیم حمله دوبــاره را در وجودش زنده کرد. 
این عملیات محدود در جبهه میانی و منطقه 
عملیاتی میمک صورت گرفت. نقش عشایر 

در هجوم به دشمن چشمگیر بود.

    شرق کرخه تا دهوک
هفــت روز پس از شــهادت »شــهید مدنی« 
عملیاتی بــه یاد وی در منطقه شــرق کرخه و 
محور سوســنگردـ  اهواز به اجــرا درآمد که از 
جمله عملیــات محدود جنگ ایــران و عراق 
اســت و به  منظور انهدام توان رزمی دشــمن 
در منطقــه عمومــی سوســنگرد، به صورت 
محدود انجام شــد. شــش ســال بعد یکی از 
عملیات های نامنظم که توسط نیروی زمینی 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی و با هدایت و 
فرماندهــی قــرارگاه »رمضــان« و همکاری 

معارضان ُکرد عراقی به اجــرا درآمد، عملیات 
»ظفر 1« در منطقه عملیاتی استان»دهوک« 
و استان »سلیمانیه« کردستان عراق بود. 28 
شهریور ســال 60 ، سوسنگرد پس از یک سال 
محاصــره آزادی را بر خود دید و 30 شــهریور 
سال 66 کشــتی تجاری ایران در خلیج  فارس 
مورد تهاجم وحشــیانه بالگردهای آمریکایی 

قرار گرفت.

    سه هدف برای لغو یک قرارداد
هنوز به تعداد انگشــتان یک دســت از پاره 
شدن »قرارداد 1975 الجزایر« نمی گذشت 
که حکومت بعث عراق، تهاجم سراسری خود 
به خاک جمهوری اســالمی ایران را آغاز کرد. 
به طورکلی اهداف عــراق از حمله به ایران در 
سه ســطح لغو قرارداد الجزایر، تجزیه ایران با 
جدا کردن استان خوزستان و براندازی نظام 
جمهوری اسالمی ایران طبقه بندی می شود. 
صبحگاه روز 31 شــهریور 1359 خورشــید 
ســوزان جنوب را کامل بر پیکره خرمشــهر 
پهن نکرده بــود که با حمله هوایــی عراق به 
چند فرودگاه ایــران و تعرض زمینی همزمان 
ارتش بعث به شــهرهای غرب و جنوب ایران، 
جنگ 8 ساله حکومت صدام حسین بر پیکره 
جمهوری تازه نفس اســالمی ایــران تحمیل 

شد.

    آغاز و انجام یک تحمیل
این جنگ در حالی شروع شــد که مردم ایران 
دوران نقاهت پس از انقــالب را می گذراندند و 
طبعاً به بازسازی کشــور و آرامش و سازندگی 
می اندیشــیدند. نیروهای مســلح نیز به دلیل 
آن کــه انتظار جنــگ را نداشــتند، از آمادگی 
چندانی بــرای رویارویی در یــک نبرد بزرگ 
برخــوردار نبودند. به همین دالیــل، نظامیان 
عراق در ماه های اول پس از شروع حمله، موفق 
شدند چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران 
تصرف کنند؛ بــا این وجود جنگ عــراق علیه 
ایران 2 هــزار و 887 روزبه طــول انجامید و در 
انتهای این جنگ نابرابر همه دنیا ســر شکست 
فرود آوردند و از ایران تقاضای آتش بس کردند 
و رزمندگان ما پیروز میدان مقاومت شدند. آغاز 
این جنگ علل گوناگونــی دارد که از حوصله و 

حوزه بحث خارج است. 

    میمنت 13
می گویند که 13 نحس است؛ هست یا نیست 
قطعاً فرقــی نمی کنــد وقتی نــام اباعبداهلل 
الحسین )ع( رمز عملیات است یُمن می شود. 
عملیات چریکــی فتح 10 در ســاعت 1/45 
دقیقــه بامداد روز 13 شــهریور ســال 66 در 
منطقه سیدکان شمال شــرقی منطقه اربیل 
عراق و با اهداف تداوم گسترش نبرد نیروهای 
مبارز عراق، پاســخگویی به شرارت های رژیم 
بعــث در بمبــاران مراکز غیرنظامــی ایران و 
گلوله باران روســتاهای کردنشــین به مرحله 

اجرا درآمد.

    شش روز پس از انفجار
چهاردهم شهریورماه سالروز شهادت آیت اهلل 
قدوسی و شهید هوشــنگ وحید دستجردی 
است که توسط دشمنان اســالم به مقام رفیع 
شهادت دســت یافتند. شــهید قدوسی پس 
از ســال ها تالش و دفاع از آرمان های اسالم و 
ســی ویک ماه خدمت به عنوان دادستان کل 
انقالب اســالمی به دنبال انفجــار یک بمب 
آتش زا در محل دادستانی کل انقالب اسالمی 
به فیض شهادت نائل شد. همچنین در چنین 
روزی ســرتیپ هوشــنگ وحید دستجردی 
که خدمــات ارزنــده ای را به میهن اســالمی 
ارائــه کرده بود، در ســمت رییس شــهربانی 
کل کشــور، ســرانجام در واقعه انفجار دفتر 
نخست وزیری به شدت زخمی شده بود و شش 

روز بعد براثر جراحات وارده، به شهادت رسید.

    ژاله ها الله می شوند
امان از تاریخ نوشــت که ژاله را به الله پیوست 
می دهد؛ حماســه خونیــن هفده شــهریور 
حادثه ای اســت بــس عظیم که اگر ســالیان 
متمادی در وصف آن و یاد هزاران شــهید آن 
روز، ســخن گفته شــود، باز قلم از ادای حق 
آن واقعه خونین عاجز خواهــد بود. روزی که 
آن قدر از رگ الله های وطن خون جوشــید که 
میدان ژاله نام شــهدا بر خود نهاد. حرکتی که 
روز هفده شهریور 57 به دســت جالدان شاه 
و کماندوهای اسرائیل به خون نشست، دارای 
هدفی مقدس بود که مردم قهرمــان ما با نثار 
خون هــزاران جوان خود درصــدد تثبیت آن 
بودند. یک ســری جریانات سیاسی در مسیر 

 هفته دولت که 
در دوم شهریور 

با شهادت سردار 
»کاظمی« آغاز 
شده در هشتم 
شهریور به روز 

»دولت«، انفجار 
دفتر ریاست 
جمهوری و 

شهادت مظلومانه 
شهیدان »باهنر« و 
»رجایی« می رسد؛ 

علت نام گذاری 
چنین روزی این 

است که دولت 
شهید رجائی، 

نخستین دولت 
مکتبی بود که 

پس از حاکمیت 
لیبرال ها در کشور، 

عهده دار امور 
مملکت شد
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خاطره
روایت اسارت

سه تیر به من اصابت کرد یکی به دست دیگری به پا و آن آخری که سرم را 
نشانه رفته بود، بی هوشم کرد. دو ماه در بیمارستان بصره بی هوش بودم و 

پس از دو ماه که چشم هایم باز کردم متوجه شدم که اسیر شده ام.

صالح  اکبری

دکترعلی حیدری متولد 1347 شهرســتان ورامین و معــاون عتبات عالیات مرکز پزشــکی حج و زیارت 
هالل احمر است. 11 ساله بود که انقالب پیروز شد. از همان زمان به عضویت پایگاه کمیل مسجد امیرالمؤمنین 
)ع( ورامین درآمد. چند سالی گذشت و علی کوچولو نوجوانی غیور شــده بود. سال 61 پس از عملیات فتح 
المبین در عید و بیت المقدس، آزادی خرمشهر 14 ساله می شود. همان زمان بود که در ربنای نمازهایش »الهم 

رزقنا شهادت فی سبیلک« می خواند.

پای خاطرات معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت  جمعیت هالل احمر. 
علی حیدری از چگونگی اسارتش گفته است

سه ماه که  هشت سال شد!

فرزند نوجوان خود داشــت امــا در نهایت که 
اصرار فرزند را می بیند، می گوید: اشکال ندارد 
در سه ماه تابســتان که تعطیالت مدارس است 
به جبهه برو و برای اول مهر برگرد که به درست 

لطمه نخورد.
حیدری می گوید: برای اعزام بــه منطقه، وارد 
پایگاه شــدم که مســئول اعزام گفت ســنت 
کم اســت. مثل بقیه بــا گرفتن یــک کپی از 
شناسنامه و دســت کاری آن از 47 به 44 خود 

را به صف مقدم جبهه رســاندم. وقتی به پاسگاه 
زید می رسد، مرحله ســوم عملیات رمضان به 
فرماندهی شــهید »حاج محمدابراهیم همت« 
کلید خورده بود. از قرار معلوم افسر مافوقی که از 
ارکان لشکر ارتش جمهوری اسالمی ایران بود و 
جاسوس به اصطالح نیروی ستون پنجم دشمن 
محسوب می شده و از حزب توده بوده است که 
تمام عملیات را ریزبه ریز در اختیار لشکر زرهی 

صدام قرار داده بود.

 8 کیلومتری که به سوی ما آمد!
حیــدری روایت می کنــد: قرار بود آن شــب 
8 کیلومتــر پیاده برویم تا برســیم به نیروهای 
عراقــی. از خاک ریز که ســرازیر شــدیم هنوز 
100 تا 200 متری پیشــروی نکرده بودیم که 
شاهد استقبال نیروی ارتش بعثی شدیم. تمام 
تانک ها را جلو کشیده بودند و به محض رسیدن 
تیپ 27 محمد رسول اهلل )ص( همه را به رگبار 
توپ بستند؛ در آن شــرایط دو راه بیشتر نمانده 
بود؛ یا باید برمی گشتیم یا مقاومت می کردیم. 
بچه هــا راه دوم را برمی گزیننــد و پایداری در 
مقابل نیروهای دشــمن را به جــان می خرند. 
محشری بود و شکار تانک خود قصه ای دارد. در 
یکی دو ســاعت اول همه تانک ها را از پیشروی 
بازداشــتند، بچه ها بیش از 180 تانک شــکار 
کردند و باقی فرار کردند. این لطف خداوند بود 
چراکه ما قرار بــود 8 کیلومتر پیاده روی کنیم و 
صبح خسته به خط دشمن برســیم اما پس از 
تنها حدود 200 متر ســرحال بــا آن ها روبه رو 
شــدیم و خودشــان خط را برایمان جلو آورده 
بودند؛ راه باز شــد و تا کنار کانال پرورش ماهی 
رسیدیم. تعداد زیادی اسیر گرفتیم شب هنگام 
بود کــه صــدای موتور شــهید »اســماعیل 
قهرمانی« ما را به بیرون ســنگر کشاند و اعالم 
کرد که فردا ســاعت 8 صبح نیروهای تازه نفس 
جایگزیــن نیروهــای عمل کننــده عملیات 
می شــوند و ما به پشــت جبهه برمی گردیم تا 

برای عملیات بعدی مهیا شویم.

 ما 30 نفر
دکتــر حیــدری خاطراتــش را این گونه پی 
می گیرد: صبحگاه بود که لوله تانک های بعثی 
ســر برآوردند و از بی ســیم خبر دادند نیروی 
تیپ امام حســین )ع( که از جناح راســت قرار 

 تعطیالت تابستانی من
باالخــره طاقت نیــاورد و تصمیــم گرفت که 
باوجود مخالفت پدر و مادر، خــود را به  جنگی 
که حزب ناجوانمرد بعث به پاکرده بود برساند. 
خود می گوید: از دانش آموزان ممتاز مدرســه 
بودم و بــا معدل باالی 19 ســال تحصیلی پایه 
اول مقطع دبیرســتان )البته دوره چهارســاله 
قدیم( را به پایان رســاندم و نفر اول شهرستان 
ورامین شــده بودم. لذا پدر اصــرار به تحصیل 
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خدمت به زائران
پس از خروج از دانشگاه تهران به مدت 2 سال در مرکز پزشکی هالل احمر حج و زیارت 
خدمت کردم و ســال 84 »معاونت عتبات پزشکی عراق و ســوریه« را بر عهده گرفتم. 

امروز نیز با بسته شدن سوریه به زائران کربالی معال و نجف اشرف خدمت می کنم.

تصمیم می گیــرد درها را به روی خــود ببند و 
درس بخواند. هنوز اولین سالگرد ورود آزادگان 
را جشــن نگرفته بودیم که علی آقا حیدری سه 
سال مانده از دبیرســتان را می خواند، امتحان 
می دهد، دیپلم می گیرد و در کنکور پزشــکی 
سال 1370 رتبه 44 را کســب می کند و پشت 
میز علوم پزشکی دانشــگاه تهران می نشیند. 
هفت سال بعد با معدل »الف« به عنوان پزشک 
عمومی بــه هم میهنان خود خدمت رســانی 
می کند. ســال 77 که فارغ التحصیل می شود 
به عنوان »معاونت فرهنگی دانشــگاه تهران« 
منصوب و استخدام می شود؛ تا سال 82 نیز در 

این سنگر فرهنگی ارائه خدمات می دهد.

   این گونه هاللی شدم
روایــت اواز چگونگــی حضــور در ســازمان 
هالل احمر هم شنیدنی اســت: پس از خروج از 
دانشگاه تهران به مدت 2 سال در مرکز پزشکی 
هالل احمر حج و زیارت خدمت کردم و ســال 
84 »معاونت عتبات پزشکی عراق و سوریه« را 
بر عهده گرفتم. امروز نیز با بســته شدن سوریه 
به زائــران کربالی معال و نجف اشــرف خدمت 

می کنم.
به گفته وی هالل احمــر درمانگاه های خاصی 
در نجف و کربال و کاظمین ویــژه زائران ایرانی 
احداث و ایجاد کرده اســت. این درمانگاه ها که 
در نجف، کربــال و کاظمین قــرار دارند در طی 
این 12 سال مسئولیتش بر عهده »آزاده جانباز 
دکتر حیدری« بوده اســت و هم اکنون نیز این 
مســئولیت را هم برعهده دارد. می گوید: زائران 
ایرانی به ایــن 6 درمانگاه مراجعــه می کنند. 
چراکه زائران زبــان نمی دانند و مــا نیز هر ماه 
پرستار، پزشک، کارشناس بهداشت و مسئول 
آزمایشــگاه اعــزام می کنیم؛ در کل مســائل 
بهداشــت و درمان زائران خودمان را خود مهیا 
می کنیم. ارائه خدمات در مناســبت ها تغییر و 
تحوالتی دارد. در مناســبت هایی چون تاسوعا 
و عاشــورای حســینی، اربعین و نیمه شعبان 
خدمات خاص زائران خودمان نیست و هر زائر از 
هر کشوری مراجعه کند ارائه خدمات می دهیم. 
معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت 
هالل احمر در پاســخ به این کــه تاکنون پیش 
آمده به عنوان پزشــک در این پایگاه ها کشیک 
دهد، می گوید: در اوایل که پزشــک اعزامی کم 

بود برای سرکشی و بازرسی می رفتم بیماران را 
ویزیت می کردم.

 از این سیطره تا آن سیطره فرج است
دکتر حیدری نقبــی به خاطــره ای خواندنی 
هم می زنــد: در ســال های ابتدایــی برقراری 
این معاونــت به دلیل نداشــتن تجربه تصمیم 
می گیریم تا تریلی حامل تجهیــزات را در روز 
تاســوعا به کربال برســانیم. حرکت کرده و از 
مهران عبور کردیم که به یک دوراهی رسیدیم. 
مأمور عراقی جلوی ماشــین را گرفت و گفت: 
»ممنــوع!« و ادامه داد فراموش کردید شــب 
تاسوعا است و ماشین اجازه عبور ندارد، شخص 
پیاده هم به سختی اجازه دارد برود. آن وقت شما 
تریلی با این همه بار را دارید می برید. اصاًل شما 
چه انتظــاری از ما دارید مــا نمی گذاریم پرنده 
بپرد بعد یــک تریلی دارو را می خواهید شــب 

تاسوعا وارد کربال کنید؟
هر چه اصرار کردم که تجربه نداشــتیم و برای 
زائران می بریم قبول نکرد که نکرد. نیم ساعتی 
چک وچانــه زدیم. البتــه گفتنی اســت که با 
اســتانداری کربال هماهنگ کرده بودیم اما این 
»سیطره« در حوزه استحفاظی کربال محسوب 
نمی شد. نیم ساعتی گذشت آن زمان تاسوعا در 
زمستان بود، هوا ســرد شده بود و بچه ها خسته 
شــده بودند. تصمیم گرفتم بریم نجف تخلیه 

کنیم و بعد از عاشورا ببریم کربال.
رو بــه کربال کــردم و پــس از ســالم، گفتم یا 
اباعبــداهلل ... و درد دل کــردم. دیگــر چاره ای 
نداشتیم باالخره به راننده گفتم برگردیم. وقتی 
خواست دور بزند افســر عراقی گفت: »چه کار 
می کنی؟« گفتم: »نمی گذارید برویم چاره ای 
نداریــم.« نگاهی به من کرد و گفــت: »ببین از 
این سیطره تا سیطره بعدی در اختیار من است. 
اینجا را باز می کنم برو اما نمی دانم در ســیطره 

بعدی چه اتفاقی می افتد.«
راه را باز کرد و با ســالم و صلوات به همراه شوق 
بچه ها حرکت کردیم دو تا ماشــین اســکورت 
یکی جلو و دیگری عقب تریلی برایمان گذاشت 
و راهی مان کرد. به ســیطره بعدی که رسیدیم 
جزو حوزه اســتحفاظی کربال بود. دو تا ماشین 
اســکورت از اســتانداری کربال دنبالمان آمده 
بودند و خود تا شــهر همراهی مان کردند. شب 

تاسوعا داروها را به مراکز درمانی رساندیم. 

بود قلب عمل کننده یعنی تیپ محمد رســول 
)ص( را پشتیبانی کنند به میدان مین برخورده 
و نتوانسته جلو بیاید. ارتش عراق هم از سیستم 
چینش مثلثی اسرائیلی برای تانک ها استفاده 
کرده بود که از هر طرف هجوم می بردیم به یک 
ضلع آن برخورد می کردیم و از ســویی حدود 
5 تا 6 هــزار نفر بودیم که اگــر می ماندیم همه 
قتل عام می شدیم. مســئوالن تصمیم گرفتند 
30 نفر بمانند تا دشــمن سرگرم شــود و بقیه 
بتواننــد بازگردند. من نیز تصمیــم گرفتم جز 
این 30 نفــر داوطلب قرار بگیــرم. تعداد گلوله 
آرپی جی کمی داشتیم ضمن اینکه به گونه ای 
باید مقابله می کردیم تا متوجه تعداد کم بچه ها 
نشوند. حدود 4 تا 5 ساعت سرگرم شدند. چند 
متری جلو می آمدند، وقتی با شلیک آرپی جی 
مواجه می شــدند به عقب باز می گشتند. نهایتاً 
از 5 صبح تا 11 صبح زمین گیرشــان کردیم و 
حدود ظهر دیگر گلوله ای نمانــده بود و بچه ها 
هم عقب کشیده بودند.نزدیک اذان بود و آفتاب 
ظهر مستقیم می تابید؛ عکس العملی از ما دیده 
نمی شــد برای همین هم دشمن جلو کشید و با 
چند تیر مســتقیم تعدادی از آن 30 نفر شهید 
شدند. ما هم تعدادی اســیر عراقی گرفتیم اما 
چون نمی توانستیم به عقب برسانیم رهایشان 
کردیم و عراقی ها هم که نمی دانســتند این ها 
خودی هستند به رگبار بستند و کشتند. وقتی 
به خاک ریز ما رســیدند و دیدند که 30 نفر هم 
نمی شویم خشم بر چهره های مکروهشان نقش  
بست و خنده های زیرکانه به لب های ما نشست. 
با قناســه تفنگ ما را هدف قراردادند؛ سه تیر به 
من اصابت کرد یکی به دســت دیگری به پا و آن 
آخری که سرم را نشانه رفته بود، بی هوشم کرد. 
دو ماه در بیمارستان بصره بی هوش بودم و پس 
از دو ماه که چشم هایم باز کردم متوجه شدم که 

اسیر شده ام.

 تعطیالت تابستانی ام تمام شد!
نوجوان تیزهوشی که قرار بود سه ماه تعطیالت 
را به جبهه بــرای دفاع مقدس برود 8 ســال در 
اســارت دشــمن پایداری و مقاومت می کند 
و ســپس با آزادی بــزرگ در مــرداد 69 پا به 
خاک میهن می گذارد او که تنهــا نوجوان 14 
ســال های بیش نبود که رفت و امــروز جوانی 
22 ساله برگشته بود. این بار با تمام مخالفت ها 

برای اعزام به 
منطقه، وارد 

پایگاه شدم که 
مسئول اعزام 
گفت سنت کم 

است. مثل بقیه 
با گرفتن یک کپی 

از شناسنامه و 
دست کاری آن از 
47 به 44 خود 
را به صف مقدم 

جبهه رساندم
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گفت وگو
به نام مادر

مادرم در سن کم با دو بچه کوچک، می شود همســر شهید و پس ازدواج مجدد 
نه تنها مانع حضور همسرش در جبهه نمی شود، که مشوق او هم بوده تا جایی 

که هنوز طعم فرزند نورسیده را نچشیده اند که دوباره می شود همسر شهید.

محمد  حسینی

سیده راضیه مکی همسر شهید سیدمصطفی هاشمی، به همراه فرزند ارشدش دکتر سیدمحمدرضا هاشمی 
مهمانان این شماره »مهر و ماه« شــدند تا  از زندگی دو شهیدشان بگویند و با جانباز 70 درصدشان آشنایمان 
کنند. در آن زمان، آبادان به منطقه ای مبدل شد که به »پاریس ایران« شهره شده بود. سیده راضیه که کودکی 
بیش نبود، در مدرسه ای به نام »مدرسه ملی« که مؤسس آن علما بودند تحصیل را شروع می کند. تحصیالت 
ابتدایی خود را در آن جا گذراند، پس از فراغت از دوره ابتدایی، به دلیل تغییر و تحول کادر آموزشی و استخدام 
اساتید مرد به صورت متفرقه تحصیالت راهنمایی خود را می گذراند و بعد از آن به کار خیاطی مشغول می شود. 
پس از ورود به قم دوره راهنمایی را تکمیل می کند.اما بــه خاطر فرزندان، به رغم عالقه به درس، تحصیل علم 
را متوقف می کند و هم زمان با پذیرش فرزند بزرگش در رشته پزشکی دانشــگاه تهران، به تهران نقل مکان 
می کند و تحصیالت خود را در آن جا ادامه می دهد و با دریافت دیپلم وارد دانشــگاه می شود. او هنوز دست از 

فعالیت برنداشته و به عنوان معتمد بنیاد شهید، به امور خانواده شهدا رسیدگی می کند.

گفت وگو با سرکار خانم سیده راضیه مکی و دکتر سید محمد رضا هاشمی فرزندش؛ 
پای خاطرات کسی که دو همسرش شهید شده و همسر فعلی اش جانباز است

زندگی ای سراسر ایثار

می کرد و تکنســین اتاق عمل بود. او که از فعاالن 
ضدشاهنشاهی در بیمارستان »شیر و خورشید« 
متعلق بــه جمعیــت هالل احمر بــود، به عنوان 
تکنسین اتاق عمل خدمت می کرد. قبل از جنگ 

با توافِق هم در تاریخ 57/1/1 موقع سال تحویل در 
مسجدالنبی، به عقد هم درآمدیم.

   مگر در بیمارســتان چه کار کرده 
بود که از او با نام فعال ضدشاهنشاهی 

نام بردید؟
سیدمصطفی بسیار وظیفه شناس و مسئول بودند 
و اگر در زمان انقالب زخمی اي می آوردند، به آن ها 
کمک می کرد و به خانواده هایشــان اطالع می داد 
تا پیگیر مجروحشان باشــند، درحالی که این کار 

مبارزه سیاسی محسوب می شد.
   سیدمصطفی صاحب فرزند شده 

بودند؟
از وی 2 فرزند دارم به نام های دکتر سیدمحمدرضا 
و انسیه که دخترم اآلن ازدواج کرده است و دارای 
فرزند اســت. انســیه تحصیالت خود را در مقطع 
لیسانس به پایان رسانده، پسر بزرگمان 1 سال و 3 

ماهه بودند که جنگ شد.
   از نحوه شهادت سیدمصطفی خبر 

دارید؟
سید به دلیل اهمیت شــغلش نمی توانستند شهر 
را تــرک کنند، اما مــن را به دلیل بــاردار بودن و 
شرایط نامناســب و نبود امکانات کافی مانند برق 
و آب، بــرای زندگی بــه مکان دیگری فرســتاد. 
ســیدمصطفی متولد ســوم آذرمــاه 1328 در 
شــهرآبادان اســت که چهارم بهمن 1359 براثر 

اصابت موشک به بیمارستان شهید می شود.
   شما به کدام شــهر رفتید و علت 

انتخاب آن شهر چه بود؟
ما را به قم فرســتاد. من و فرزندم همراه خانواده ام 
به آن جا رفتیــم. پدرم روحانی بــود و مادربزرگ 
مادری ام در یک  خانه قدیمي در آن جا ساکن بود. 
شرایط زندگي برای آن ها مهیا تر بود برای همین 
شهر قم را انتخاب و به آن جا نقل مکان کردیم. همه 
چند وقتــي در خانه مادربــزرگ زندگی کردیم و 
ســپس در آن جا خانه ای اجاره و بعدها خریداری 

کردیم.
  لطفــا از زندگی بعد از شــهادت 

سیدمصطفی می گویید؟
 یک ســال پس از شهادت ســیدمصطفی با برادر 
او ازدواج کردم و همراه شــان به منطقــه رفتم . 
حدود 2 ســال در خط مقدم زندگــی کردیم و با 
وجود 2 بچه کوچــک دوباره باردار شــدم که به 
دلیل شرایط طاقت فرسای آن جا بچه سقط شد و 
دکترها گفتند که باید از این مکان دور بشوم تا باز 

   بــرای شــروع از آشــنایی و 
ازدواجتــان با ســیدمصطفی که از 
امدادگران هالل احمر نیز بوده بگویید.

ســید در آن حوالی محل ســکونت مــا خدمت 
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یک الگوی موفق
در کنار همســر جانبازم توانســتم مقاطع مختلــف تحصیلی را بــا وجود تمام 
مســئولیت های یک زن خانه دار و مادر ایرانی تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهم 

و این موفقیت را مرهون لطف خدا و تالش خودم و حمایت های خانواده ام می دانم.

بوده. به هرحــال زندگــی در منطقه های جنگی 
بین توپ و تفنگ و موشــک کار بسیار خطرناکی 
است. کسی که کنکور داده باشــد بقیه امتحانات 
برایش سختی ندارد. کســی که در کودکی بیشتر 
ســختی دیده و در جبهه زندگی می کرده و با این 
شرایط کنار آمده و این ســختی ها را لمس کرده 
باشد، ســختی های دیگر برایش سخت محسوب 

نمی شود.
   این ســختی ها بر دیدگاه شما به 

زندگی تأثیرگذار بوده است؟
در حال حاضر به مناطق محــروم خدمات رایگان 
ارائه می دهم و اگر از آن ابتــدا در ناز و نعمت بودم 
اآلن نمی توانســتم وضعیت آن ها را درک کنم و 
ارائه این چنیــن خدماتی بدون اجــر و مزد برایم 

سخت بود و این برگرفته از ایثار پدر و مادر است.
    مگر مادر هم ایثار کرده اند؟

مادرم در ســن کم بــا دو بچه کوچک، می شــود 
همســر شــهید و پس ازدواج مجدد نه تنها مانع 
حضور همسرش در جبهه نمی شود، که مشوق او 
هم بوده تــا جایی که هنوز طعم فرزند نورســیده 
را نچشیده اند که دوباره می شــود همسر شهید. 
در سن 20 سالگی با این  همه مشــقات و داشتن 
ســه فرزند کوچک و بی سرپرســت فوق لیسانس 
خود را در زمینه حقوق جــزا می گیرد. کنار همه 
این مســائل هم فرزندانش را همه جانبه حمایت 
می کند و هم دوباره تصمیم می گیرد ایثار را کامل 
کند و در خدمــت جانباز 70 درصــد قطع عضو 
درمی آید.این عملکرد اگر شواهد ایثار نیست پس 

نامش را چه چیز دیگری می توان نهاد؟
   در اطرافتان بیــن جوانان روحیه 

ایثار را زنده می بینید؟
خود بچه های هالل احمــر خیلی جاها بدون هیچ 
چشم داشــت و انگیزه ای خدمت رسانی می کنند 
و موجب تشــویق و ایجاد انگیزه در ما می شوند و 
شور آن را در اربعین گذشــته شاهد بودیم. به طور 
مثال سال گذشــته در مرز چذابه بین مرز مهران 
و شــلمچه، افرادي که در حال بازگشــت بودند، 
برای معاینه به ما مراجعه کردند، ازدحام در آن جا 
بسیار زیاد بود و با داشــتن یک گروه 17-18 نفره 
و 3 پزشک، باز هم حجم کار زیاد بود. به طوری که 
2 ساعت یکســره ویزیت و 4 ســاعت استراحت 
می کردیم. در حال حاضر کارهای درمانی بعضی 
از جانبازان را که هرکدام یــادگاری در بدن دارند 

انجام می دهم. 

سقط نداشته باشم. در ســال 1361 بعد از آزادی 
خرمشــهر دوباره به آبادان رفتیم. فرزند مشترک 
من و سیدرسول در تاریخ 63/12/15 به دنیا آمد 
و نام شهید اول را زنده کرد. اســم کودک را به یاد 
عمویش مصطفی گذاشــتیم ؛ در حالی  که 4 ماه و 
نیم بیشتر نداشت پدرش شهید شد. اسفند 1363 
ساختمان جهادســازندگی توسط نیروهای عراق 
بمباران شد و همســرم به همراه تعدادی دیگر از 
همکارانشان به شــهادت رســیدند. پیکر مطهر 
وی در قبرســتان بقیع نزدیک مسجد جمکران به 

خاک سپرده شد.
   بعد از شهادت همسرانتان افسرده 

و گوشه گیر نشدید؟
بعد از شــهادت همسرم و گذشــت زمان کم کم 
خودم را پیدا کردم و توانســتم تحصیالتم را ادامه 
دهم. در آن ســال ها با یکی از خانم های همسایه 
ارتبــاط نزدیکی داشــتم. با هم در مراســم های 
معنوی همچون ســالگرد شــهدا و مراسم ادعیه 

خوانی و این گونه برنامه ها شرکت می کردیم.
در کنار همسر جانبازم توانســتم مقاطع مختلف 
تحصیلی را با وجود تمام مســئولیت های یک زن 
خانه دار و مادر ایرانی تا مقطع کارشناســی ارشد 
ادامه دهــم و این موفقیت را مرهــون لطف خدا و 

تالش خودم و حمایت های خانواده ام می دانم.
   کــی و چگونه تصمیــم گرفتید 

همسر یک جانباز باشید؟
بعد از چند ســال، در ســال 76 در زمــان دوران 
تحصیل بود که ازدواج من با جانباز 70 درصد قطع 
عضو، محمدقاسمی برحســب اتفاق پیش آمد. او 
دست راســتش از زیر آرنج قطع اســت و از دست 
چپ فقط انگشت کوچکشــان باقی مانده .از ناحیه 
یک چشــم دچار کم بینایی است، البته وی در حال 
حاضر استاد دانشــگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه 
است. دکتر محمدقاســمی که استاد دانشگاه علوم 
فقه است در سال 63 در غرب کشور، چندین مرتبه 
مجروح شــد و عالوه بر ناحیه دستانش، انگشتان و 

چشم و پایش آسیب دیده است.
   دکتر ســیدمحمدرضا هاشــمی 
بفرمایید با توجه بــه این که در زمان 
کودکــی جنــگ، جابه جایی هــا و 
تغییرات زیــادی را تجربه کردید، آیا 
این مصائب دستاوردی هم داشته و در 

موفقیت هایتان مؤثر است؟
در زمان کودکی، جابه جایی ها و تغییرات مفصلی 

22 اسفندماه ســال گذشــته به مناسبت روز شــهید بود که 
نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر درِ خانــه خانواده 
شهید امدادگر سیدمصطفی هاشمی را زد و به دیدارشان رفت. 
حجت االسالم والمســلمین معزی در این دیدار مقام این شهید 
را پاس داشت و گفت: در 8 سال دفاع مقدس سربازان جان برکف 
نظام با ایستادگی در مقابل دشــمنان، ایستادگی واالیی از خود 
نشان دادند و بعدازآن نیز خانواده شــهدا با روحیه باالی خود به 

ملت ایران درس امید دادند.

   مبتال به فراموشی نشویم
تاریخ شــهدا باید زنده بماند، شهدا هیچ گاه فراموش نمی شوند، 
بلکه این ما هســتیم که گاهی به فراموشــی مبتال می شــویم. 
حجت االسالم والمسلمین معزی افزود: با ایستادگی و مقاومت 
رزمندگان دلیر به ویژه بســیجیان سلحشــور در جریان جنگ 
تحمیلی، نه تنها رژیم صدام شکست خورد بلکه استکبار جهانی 

هم در حرکت های سیاسی مقهور قدرت ملت ایران شدند.

   همیشه در سنگر
همسر شهید مصطفی هاشــمی نیز در جریان این دیدار، گفت: 
فعاالن جمعیت هالل احمر همیشه در سنگر بوده اند و پابه پای 
شــهدا و خانواده آن ها حرکت کرده اند. هالل احمر، نهاد مردمی 
است که بدون هیچ گونه منت اقدامات را پیش می برد و همگام با 
سایر ترجمان های نظامی و امدادی در مناطق و حوادث مختلف 

حضور پیدا می کند.

   سنت حسنه
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر یادآور شــد: ســنت 
حسنه دیدار با خانواده شــهدا را از رهبر معظم انقالب اسالمی 
»مدظله العالی« آموخته ایم و در ســرلوحه فعالیت های خود و 
هالل احمر قرار داده و به یاری پروردگار متعال ادامه خواهد یافت.

درس امید

دیدار
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فرهنگ ایثار
خاطره ای تلخ

بعضی از مجروحاني که می آوردند به اورژانس اوضاع  و احوال وخیمی داشــتند. 
خمپاره به شکمش خورده و از هم باز شده و دل  و رودة بیرون ریخته، باید با رعایت 

مسائل اولیه آن ها را به داخل شکم برمی گرداندیم و به وسیله باند می بستیم.

نیوشا شاهرودی 

 دکتر ســیدمهدی رضایت از نخســتین فارغ التحصیالن رشته تخصصی داروســازی در ایران است که در 
حال حاضر ریاست دانشــگاه علوم دارویی دانشگاه آزاد اســالمی تهران را بر عهده دارد. رشته تخصصی او 
داروشناسی و سم شناسی اســت اما در عین  حال دکترای عمومی داروســازی را نیز کسب کرده است. عضو 
هیأت علمی و استادتمام دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هست. او سال 87 مسئولیت علوم دارویی دانشگاه 
تهران را بر عهده می گیرد و مدتی بعد مدیــر گروه فارموکلوژی تهران می شــود . در همین حین، دبیر امور 
دانشجویان شاهد ایثارگران علوم پزشکی ایران می شود که نزدیک 17 سال به این کار مشغول بوده.می گوید 

این خدمت جزو پرافتخارترین کارهایش بوده که می توانست انجام بدهد.

 روز داروساز همراه با دکتر سیدمهدی رضایت درباره خاطراتش از
 امداد رسانی در جبهه

صحنه هایی تکان دهنده

قرآن بودم و کتاب های تا کالس ششــم 
را روخوانــی می کــردم، فرزند ارشــد 
خانواده هستم و دو تا برادر و سه خواهر 

دارم.
رضایت، جبهه را از دوران دبیرســتان 
تجربه کرده و می شناســد اما حضورش 

در جبهه به عنوان مددکار پس از قبولی 
در رشــته پزشــکی آغاز می شود: سال 
62 در رشــته دامپزشــکی قبول شدم 
ولی بعد تغییر رشته دادم و به دانشکده 
داروسازی مشهد رفتم. بعد از آن هربار 
که به جبهه اعزام شــدم، به عنوان کادر 
پزشــکی حاضر می شــدم. مهم ترین و 
بدترین خاطرات من برای زمانی اســت 
که به عنوان کادر پزشــکی در اورژانس 
خط بودم. در کل 3 مرتبه به عنوان کادر 
پزشکی به جبهه رفتم. بار اول از طریق 
هالل احمر و 2 بار آخر از طرف بســیج 

رفتم.

   اورژانس خط...
این هم بقیه خاطرات رضایت از جبهه: 
در آن روزگار دو اتفــاق برایــم خیلی 
تأثیرگذار بود. اورژانــس خط مقدم که 
باشی باید جرأتت را باالتر ببری. قبل از 
اعزام یک دوره ای را در بیمارستان امام 
رضا )علیه السالم( مشهد گذرانده بودم 

و خیلی روی کارم مسلط شده بودم.
بخیه زدن، تزریقات و در کل کمک های 
اولیــه را فراگرفتــه بودم، چــون هم 
در رشــته داروســازی واحــدی بنام 
کمک های اولیه در ســال های ابتدایی 
پاس می کنیــم و هم این کــه در جبهه 
باید این چیزها را یاد گرفت. نزدیک یک 
ماه در اورژانس امام رضا )علیه الســالم( 
کمک های اولیــه را آموختــم و عالقه 
بســیار هم داشــتم. در اورژانس خط 
جرأت زیــاد می خواهد، کمتر کســی 

بیش از شش روز دوام می آورد.
داشتیم مهیای حضور در اورژانس خط 
می شــدیم که فرمانده گفت قرار است 
دو هفته آن جا بمانیم؛ همین لحظه بود 
که در بین قدیمی ترها هلهله ای به پاشد 
که مگر می شــود بیش از شش روز در 
اورژانس خط ماند. اول متوجه دلیل این 
حرف نمی شــدم؛ اما کم کمک فهمیدم 

اورژانس خط یعنی چه.

   صدای تلفن بد
در آن روزها سنگر یک تلفن داشت که 

   حضور در جبهــه به عنوان 
مددکار

رضایــت در خانواده متوســط مذهبی 
به دنیــا آمد: مــادرم از بچگــی مرا به 
مکتب خانــه بــرد تــا قــرآن بیاموزم 
به طوری که در سن 6-7 سالگی حافظ 
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 بدی بود.

   کوکتل افاقه نمی کرد
اتفــاق دوم هــم  زمانــی رخ داد که به 
نقاهــت گاه شــیمیایی منتقل شــدم. 
دانشجوی سال چهارم داروسازی بودم 
که دوره های آموزشی درمان شیمیایی 
را در تهران گذراندم. دکتــر فروتن در 
حــوزه درمان ســالح های شــیمیایی 
مســئولیت داشــت. یک هفتــه به ما 
آموزش دادند که با جانبازان شیمیایی 
چگونه برخــورد کنیم و بعــد هم اعزام 

شدیم به نقاهت گاه اهواز.
به علت فاصله زیاد نقاهــت گاه تا محل 
حادثه، وقتی آن ها را بــه آن جا منتقل 
مي کردند، چشم هایشــان می سوخت و 
نمی دیدند و اگر کسی که نسبتا حالش 
بهتر اســت در بین آن ها وجود داشت، 
او ابتدا پیاده می شــد و بقیه پشــت سر 
او به راه می افتادنــد. اول محیط را تمیز 
می کردیــم، لباس هایشــان را عــوض 
می کردنــد، مــواد ضدعفونی کننــده 
می زدنــد و بعد داخل نقاهــت گاه وارد 
می شــدند. هر چه می گذشت وضعیت 
آن ها بدتر می شــد تعدادی هم امکان 
داشت شهید بشوند. شــب ها دردشان 
خیلی زیاد می شد و آن قدر زمزمه های 
درد شنیده می شــد که به یاد صحرای 

محشر می افتادیم.
چنــد تــا داروی ضــددرد را مخلوط 
می کردیم و کوکتل به دســت می آمد 
که اگر این را به یک آدم عادی می زدی، 
چند صباحی می خوابید. دوز باال به این 
مجروح هــا تزریق می کردیــم اما افاقه 

نمی کرد.
در آن میان یک رزمنده روســتایی بود 
که از من تقاضای ُمســکن کرد. کمی از 
ُمسکن به او تزریق کردم. از من خواست 
پیشش بمانم. با مشاهده تاول های روی 
پشت و سایر قسمت های بدنش متوجه 
شــدم اوضاعــش وخیم اســت و چند 
ســاعت دیگر بیشــتر زنده نمی ماند. با 
این  حال ضدعفونی کردم و باند بســتم. 

او ظرف 48 ساعت شهید شد. 

خیلی ازش خوشــمان نمی آمد؛ چون 
با هر بار نواختن زنگــش دلمان گواهی 
حادثه بــد و ناگواری مــی داد. صدایش 
به این معنــا بود که بایــد آمبوالنس ها 
را اعــزام کنیــم چــون تعداد بســیار 
زیــادی شــهید و جانبــاز داده ایم. در 
اورژانس خط کارهــای مقدماتی انجام 
می دادیم.نزدیکی های عصر شــده بود. 
نور خورشــید مایل می تابید و افرادی 
را کــه در معرض دید قــرار می گرفتند 

شناسایی می کرد.
چادر اورژانس ما در معــرض دید بود و 
هرازچند گاهی خمپــاره می زدند و ما 
در ســنگرها پناه می گرفتیم، این  یک 
اتفاق روتین بود که برای ما عادی شده 
بود، اما آن تلفن چیزی بود که هیچ گاه 
عادی نمی شد و با هربار نواختن زنگش 
دل مــن را می لرزاند؛ و تمــام ذکرهای 
آموخته شــده در این چند سال را به لب 

می آوردم.
بعضــی از مجروحاني کــه می آوردند 
به اورژانــس اوضاع  و احــوال وخیمی 
داشتند. خمپاره به شکمش خورده و از 
هم باز شــده و دل  و رودة بیرون ریخته، 
باید با رعایت مســائل اولیــه آن ها را به 
داخل شــکم برمی گرداندیم و به وسیله 

باند می بستیم.

   صدای تلفن بد درآمد
آن روز هم تلفن بــد زنگ زد و صدایش 
ســنگر را لرزاند و رزمنــده ای از گردان 
اصفهــان آوردنــد که تمــام  صورتش 
خونی بود. خون هــا را از صورتش پاک 
کردم. در ایــن مواقع یک دســتگاهی 
است به نام ساکشن که خون را از دهان 
با مکش خارج می کند تا به خفگی فرد 
منجر نشــود. در حال انجام مکش بودم 
که دیدم دســتگاه حالــت غیرعادی به 
خــود گرفته و به خوبی مکــش را انجام 
نمی دهد. دهانش را بــاز کردم و متوجه 
شــدم مقداری از زبانش بریده  شــده، 
دوستم حالش بد شــد و کنار رفت؛ اما 
من دوباره شست وشــو داده و کارهای 
 اولیــه را انجــام دادم. کال تلفن خیلی

جبهه پر از صحنه های تکان دهند و در عین حال 
درس آموز  بود. خاطرم هســت وقتي عراقي ها به 
خط زده بودند و پیشــروي صــورت گرفته بود ما 
همه بیماران را در بیمارستان صحرایي روي یک 
وانت قرار داریم و نزدیک به 20 مجروح را ســوار 
بر یک آمبوالنس کردیم تــا بتوانیم از منطقه دور 
شــویم.رزمنده هاي مجروحي که در کانال بودند 
فقط از ما درخواســت آب مي کردند و هیچ کدام 

نمي خواستند آن ها را به عقب برگردانیم.
خمپــاره اي در بازوي رزمنــده اي رفته و در حال 
انفجار بود حتــي تخریب چي ها از تــرس انفجار 
خمپاره حاضر به خارج کــردن آن از بدن رزمنده 
نبوند اما یک پزشــک در حالي با رشــادت خود 
خمپــاره را از دســت رزمنده درآورد که غســل 
شــهادت کرده بود چون هر آن احتمال مي رفت 
خمپاره منفجر شــود.در عملیات والفجر پزشکي 
به نام دکتر فرشید همتي، مســوول بهداري بود، 
خاطرم هســت برادر رزمنده اي جلوي چشمش 
شهید شده بود؛ سرباز عراقي که برادر این رزمنده 
را به شهادت رسانده بود مجروح بود و وي را براي 

مداوا به همان بهداري آوردند.
این رزمنــده به حدي ناراحــت و عصباني بود که 
اســلحه را برداشــت تا عراقي را بکشــد اما دکتر 
همتي در برابر این رزمنده مقاومــت کرد . دکتر 
همتي که فیلــم »روزهای زندگی« بر اســاس او 
ساخته شد، بارها شــده بود 72 ساعت نخوابیده 
بــود و در ســرماي زمســتان روي ســرش آب 
مي ریخت تــا بتواند براي مــداواي بیماران بیدار 

بماند. 
وانگهی در زمان دفاع مقدس زنان زیادي داشتیم 
کــه در خط مقــدم و در برابر هجوم و پیشــروي 
عراقي ها به اسارت گرفته شــدند، به عنوان مثال 
خانم ناهیدي که پرســتار زمان جنگ بود، اسیر 

شد و بعد از چند سال از اسارت آزاد شد.

پزشكي با غسل 
شهادت 

ري
 نو

تر
دک

ت
هم

د 
هی

م ش
رز

هم
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گزارش ویژه
وجد آلمانی

تعدادی آلمانی برای کوهنوردی آمده بودند که مترجمانی ایرانی داشتند 
و آن ها گفتند که ما جانبازیم... آلمانی ها خیلی به وجد آمدند و از ما استقبال 

خیلی خوبی کردند و در کنار ما چند عکس گرفتند.

سامیه  امینی 

24 مرداد ســال 1394؛ صحنه ای دیگر از پایمردی و اراده فوالدین آزادگان عزیزمان تصویر شــد؛ آن ها قله 
دماوند را فتح کردند تا یک بار دیگــر ثابت کنند هیچ چیزی نمی تواند جلــوی اراده را بگیرد. این گزارش را 

بخوانید:

گزارشی از صعود آزادگان به قله دماوند؛ این اتفاق صحنه ای دیگر از پایمردی 
و اراده آزادگان سر افراز کشورمان را رقم زد

دماوند زیر پای شما

تکی«. یکی از دوســتان آمد و کنارش نشست اما 
داستان به همین جا ختم نشد و اشاره کرد؛ یعنی 
صبر کن بابــا! هربار که می خواســتم فریم عکس 
بگیرم ممانعت می کرد و مدام بــه جمع آدم های 
داخل کادر اضافه می شــد. مــات و مبهوت ماندم 
که درست شــنیده ام و او گفته بود از من »عکس 
تکی« بگیر؟ همه جمعیت در کادر جمع شــدند 
و باالخره مجوز از سوی ســید صادر شد. اما همان 
لحظه زنگ گوشــی اش فضا را پر کرد؛ باز ســید 
دستور توقف داد که با پیوســتن آقای یوسفی به 
جمع و سالم علیک باالخره توانستم عکسی را که 

مشاهده می کنید ثبت کنم.

در آخر یکی از دوســتان گفت »عکس تکی« رمز 
ماســت. به دالیل متعدد امکان همراهی گروه را 
ندارم، این گونه شد که از آزاده محمدرضا گلشنی 
عکاس و فیلمبردار می خواهم تا ضمن تهیه عکس 
احواالت خود و دوســتانش را برای ما روایت کند. 
خب قرار است که تشــکیل دهندگان این فریم به 
قله پرشکوه و با اقتدار دماوند که همواره میعادگاه 
کوهنــوردان و طبیعت دوســتان بوده اســت را 
بپیمایند و خاطره ای را به مناســبت روز »آزادی 
بزرگ آزادگان دفاع مقــدس« بر تن دماوند نصب 
کنند. بلــه همان دیو ســپید پای دربنــد! همان 
گنبد گیتــی ای دماوند! که با ارتفــاع 5628 متر 
)ارتفاع ثبت شــده با GPS( بلندترین قله ایران و 
خاورمیانه نام گرفته اســت. یــک نیروی عجیبی 
همواره کســانی را که بارها آن را صعود کرده اند، 
به سوی خود فرامی خواند. برنامه امسال آزادگان 

صعود از جبهه شمال شرقی است.

  دماوند نماد ملی
محمدرضا گلشنی 10 سال از جوانی اش به اسارت 
گذشــته و هم اکنون در خدمت گزاری به آزادگان 
ســعی می کند تا با حضور در همایش ها و برنامه، 

دوربین خود را پر از عکس های یادگاری کند.
او به خبرنگار »مهر و ماه« از صعود 50 نفر از اعضای 
جمعیت آزادگان دفاع مقدس تا ارتفاع 5000 پایی 
دماوند می گوید: سال گذشــته بود که برای اولین 
بار 30 نفر از آزادگان تا ارتفــاع 3700 پایی دماوند 
صعود کردند و حاال برای بار دوم این اتفاق توســط 
جمعیــت آزادگان دفاع مقــدس روی می دهــد. 
در این گردهمایــی حدود 40 نفر شــرکت کننده 
حاضر شــده اند، به یاد حاج آقا ابوترابی، که یکی از 
کوهنوردان معــروف ایرانی بود و چندیــن بار قله 
دماوند را فتح کــرد و از یک طرف می رفت و از طرف 
دیگر می آمد. دماوند نماد ملی ما اســت که نشــانه 
اســتقامت اســتواری و پایداری اســت، مثل ملت 
ایــران صبور و درعین حــال درون آتشــینی دارد. 
قله آتش فشــانی اســت که اآلن خاموش است ولی 
به موقع کوالک می کند. ســال گذشــته تعدادمان 
بیشتر بود اما امســال به دلیل برگزاری یک مراسم 
در تــاالر وحدت و یکــی در قزوین کاهــش یافت. 
مردم از حضور ما در آن جا خیلی اســتقبال کردند 
و با دیدن آزادگان و جانبازان خوشــحال شــدند. 
بعد ادامه می دهد: در زمان جنگ تمام کشــورهای 
جهان مخصوصاً اروپاییان از عــراق حمایت کردند 

خیلی ها با شــنیدن عکس تکی به مفهوم عکس 
انفرادی می رســند. من هم وقتی شنبه ساعت 6 
بعدازظهر روز 24 مردادماه بــرای بدرقه آزادگان 
رفته بودم، با شــنیدن درخواســت عکس تکی از 
سیدحسن ذریه زهرایی به همین مفهوم رسیدم. 
اما منظره ای را که در انتها ثبــت کردم، نمی دانم 
گویای چه مفهومی است. ســید با دیدن من سرپا 
ایســتاد و پس از ســالم علیک گفت از من عکس 
تکی بگیر. اســتقبال کردم و آماده شدم تا عکس 
تکی بگیرم، اما با اشــاره گفت دست نگهدار آماده 
بشوم و دوباره بلند شــد و رفت باالی سکویی که 
رویش نشســته بود و با صدای بلند گفت: »عکس 
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آمار صعود
محمدرضا گلشنی: سال گذشته برای اولین بار 30 نفر از آزادگان تا ارتفاع 3700 پایی 
دماوند صعود کردند و حاال برای بار دوم این اتفاق توسط جمعیت آزادگان دفاع مقدس 

روی می دهد. در این گردهمایی حدود 40 نفر شرکت کننده حاضر شده اند.

بیدار شــده ایم و گویا هنگامه نماز صبح اســت. 
پس از نشــاط گرفتن از آب وهوای دماوند، به صف 
نماز می ایســتیم. روز موعود فرا می رسد، گرد هم 
می آییم و پس از صبحانــه در رودهن، انرژی الزم 

برای روز پیش رو را ذخیره می کنیم.
هوا روشن شــده و گروه مشــغول به تــن کردن 
بلوزهایی اســت که به رنگ آبی مالیم است و مهیا 
شده تا همه یکدست باشــیم، و من مشغول ثبت 
تصاویر. ســپس به ورزش باســتانی می پردازیم 
و دوربین های صدا و ســیما نظاره گر این شــور. با 
بستن کوله ها، راهی می شــویم و حاال می رویم تا 
همچون روزهای مهیا شدن برای حضور در میدان 
نبرد، از زیر قرآن رد شویم و ســوار بر رخش های 
سبز موسوم به »ون« ســمت طلوع آفتاب را هدف 
گرفتیم و حرکــت کردیم به ســمت »میمه« که 

ابتدایی ترین نقطه »دماوند« محسوب می شود.

  اینجا گوسفندسراست
مســافت حــدود 45 دقیقــه ای تــا نزدیکــی 
گوسفندسرا را با ماشــین پیمودیم و بقیه را پیاده 
طی می کنیم. مســیر تا گوسفندســرا، شــامل 
12 کیلومتر آســفالت و 5 کیلومتر خاکی اســت. 
به ســمت شــمال رینه حرکت کردیم. ماشین ها 
را در پارکینــگ پارک کــرده و یک مســیری را 
با نیســان پیمودیم تــا این که به گوسفندســرا 
رســیدیم. در آن جا یک هماهنگی ایجاد کردیم 
که همه در یک ردیــف منظم راه بروند و کســی 
متفرق و یا تند و کند راه نرود. صدا و ســیما آمده 
بود، داشــت ضبط و مصاحبه می کــرد. یک ون 
همراهمــان بود کــه تجهیــزات و پذیرایی های 
بین راهی را انجام مــی داد. آمبوالنس هالل احمر 
و 2 پزشــک یار هالل احمر هم مــا را در این طرح 
همراهی می کردند. علی نظریان به علت ناراحتی 
قلبی خود باالتر نیامد و همان جا ماند. پارسال نیز 
دچار حمله قلبی شد، ولی به علت حرکت نمادین 

همراهمان بود.
به »گوسفندسرا« رسیده و پیاده می شویم تا برای 
قدری اســتراحت و مصاحبه با رسانه های حاضر 
اتراق کنیم. با شــروع حرکت، همه منظم در یک 
صف کوه را باال می روند. گــروه یکپارچه و در کنار 
هم کوه پیمایی خود را در ساعت 9:30 صبح رو به 
قله دماوند آغاز می کنیم. کمــی بعد توقفی برای 
نرمش و حرکات کششــی خواهیم داشــت. هوا 
صاف و آفتابی با باد مالیــم بود، با این  وجود آفتاب 

 چهره ها را می ســوزاند و نشــانه های خود را بر آن 
می نگارد. حرکت را پی گرفته به  طوری که تقریباً 
هر 55 دقیقــه 5 دقیقه اســتراحت داریم. در این 

 بین و در استراحت ها، مراسم جذاب برپا می شود.
پس از چند ساعت کوه پیمایی در مکانی استراحت 
می کنیم و بــه یــاد هم رزم ها و هــم بندهایمان 
مولودی و ســرود برپــا مي خوانیــم. از این گروه 
کوه پیمایــی اســتقبال بی نظیــری می شــود و 
خیلی ها از شهرســتان و مناطق دور بــا ما همراه 
شده اند و از دوباره دیدن هم در یک اکیپ ورزشی 

بسیار خرسند هستند.

  وجد آلمانی ها
عشــایر گله هایشــان را به چــرا آورده بودند. هوا 
معتدل بــود و با وجــود آفتاب، گرما مــا را اذیت 
نمی کــرد. در آن میان تعــدادی آلمانــی برای 
کوهنوردی آمــده بودند که مترجمانــی ایرانی 
داشتند و آن ها گفتند که ما جانبازیم... آلمانی ها 
خیلی به وجد آمدند و از ما اســتقبال خیلی خوبی 
کردند و در کنار ما چند عکــس گرفتند آلمانی ها 
کوهنورد بودند و سرعتشان از ما خیلی بیشتر بود 
و از ما فاصلــه گرفتند. بعد از طی مســافتی برای 
اســتراحت و مصاحبه مســتقر شــدیم و دوباره 
حرکت کردیم. راســتی به خاطر داشته باشید که 
این کوه پیمایی یک حرکت خودجوش اســت که 

خیلی خوش می گذرد.

  سنگ های دیدنی دیو سپید
حاال یک ساعتی اســت که از گوسفندسرا حرکت 
کرده ایم و در ســمت راسِت مســیر، سنگ های 
جالبی به اشــکال مختلف دیده می شــوند. یک 
سنگ شبیه ســر عقاب و سنگ دیگری شبیه یک 
مرغ نشســته و یا صورت یک دلقــک. این منطقه 
و اشکال ســنگ های آتش فشــانی آن، به خوبی 
قوه تخیل شــخص را بــه کار می گیرد. گــروه با 
حرکتــی آرام و پیوســته و منظــم حرکت خود 
را ادامه می دهد. دوســتان از این که در این فصل 
ســال در چنین هوایی به دماوند صعود می کنند، 
خوشحال هستند. در پشت سر، خط الراس دوبرار 
به مرور رخ نمایی می کند و عظمت خود را نشــان 
می دهد. در سمت دیگر، قله گل زرد دیده می شود. 
قله پاشوره نیز در سمت شــرق به آرامی رخ خود 
را نشــان می دهد. به مــرور و با نزدیک شــدن به 
پناهگاه، دریاچه سد الر و در دوردست، قله توچال 

ولی ملت ایران ســر خم نکرد و یــک وجب از خاک 
خود را از دســت نداد. ما دماوند را اسطوره خود قرار 
می دهیم و در اســارت با صبر زیاد و اقتدا به حضرت 
زینب )سالم اهلل علیها( و امام حسین )علیه السالم( 
آن روزهای سخت را پشت سر گذاشــتیم. دماوند 
برای ملت ایران نماد الهی است. هدف از این صعود 
افزایش اعتمادبه نفس آزادگان و ایجاد انگیزه برای 
تالش و فعالیت باگذشــت چندین دهــه از پایان 
اســارت اســت و حفظ روحیه وحــدت و همدلی 
به منظور تقویت حضور یکپارچــه آزادگان در تمام 
عرصه ها از برنامه هــای اصلی جمعیــت آزادگان 

دفاع مقدس محسوب می شود.
به گفته او متوســط ســن آزادگان 50 سال است 
که البته در موقع اســارت، تعداد کثیری از آن ها 
بســیار کم ســن و ســال بودند و حتی در دوران 
اسارت تعدادی از آزادگان بین 10 تا 15 سال سن 
داشــتند و در اردوگاه اطفال به سر می بردند. این 
را هم مي گوید که 40 هزار و 484 آزاده در کشــور 
داریم که بیشــترین تعداد به اســتان های تهران 
و اصفهان و کمترین شــمار به اســتان خراسان 

جنوبی اختصاص دارد.

  تهران ساعت 20
ادامه ســفر صعود به روایت محمدرضا گلشــنی: 
ســاعت 8 بعدازظهر کوله ها را بر دوش می کشیم 
و آماده ایم. ماشین می رســد و پس از سوارشدن 
به ســمت بومهن حرکت می کند؛ بــه آبعلی که 
می رسیم نســیم خنکش جانمان را تازه می کند 
و خســتگی راه را از تن خارج. حضور مسئول بنیاد 
شــهید، فرماندار و نیروی انتظامی شهرســتان 
دماونــد که به اســتقبال آمده اند خوشــحالمان 
می کند. آب سرد این منطقه وقتی به سروصورت 
بچه ها می خورد، کرختی راه و ماشین را به شادابی 
و نشــاط مبدل می کند. ســاعت 9 غــروب وضو 
می گیریم و به اقامه نماز در اردوگاه بنیاد شــهید 
و ایثارگران می رویم. شب در غذاخوری سخنرانی 
برقرار اســت و ما هم پس از صرف شــام به آن جا 
می رویم تا ضمن اســتفاده از صحبت ها، مراســم 
مولودی خوانی برگزار کنیم. عقربه های ســاعت 
حدود 11 را نشان می دهند و با تمام شدن مراسم، 

هرکس براي استراحت به جایگاه خود مي رود.

  یکشنبه 5:30 رودهن
اینجا روستاســت و ما با شــنیدن صدای خروس 

به »گوسفندسرا« 
رسیده و پیاده 

می شویم تا برای 
قدری استراحت 

و مصاحبه با 
رسانه های حاضر 

اتراق کنیم. با 
شروع حرکت، 
همه منظم در 

یک صف کوه را 
باال می روند. گروه 
یکپارچه و در کنار 

هم کوه پیمایی 
خود را در ساعت 
9:30 صبح رو به 

قله دماوند آغاز 
می کنیم
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فرهنگ ایثار

شده را خوردیم. از وســط حیاط خانه آقا رضا، 
نهري است که از چشمه جاری می شود و بسیار 
خنک است، دســت و صورت خود را شستیم و 
به اســتراحت پرداختیم. حدود ســاعت 5-4 
بود که به ســمت تهران بازگشــتیم. یک طرف 
تاریکــی و از ســوی دیگر طلــوع! بــازی نور 
خورشــید، صحنه های زیبایی پدید آورده بود 
و رنگ های آتشــین به پهنه های کوه ها و قله ها 
داده بود. امسال مسافت بیشــتری را پیمودیم. 

پارسال صعودمان بیشــتر بود در یک ارتفاعی 
به مولــودی و تواشــیح و شــادی گذراندیم در 
طول مســیر تدارکات بین راهی پذیرایی کردند 
و افرادی با کیسه هایی در دست مراقب زباله ها و 

محیط زیست بودند.
در این کوهنوردی مشــکل خاصی نداشتیم فقط 
بعضی ها کمی ضعف زانو داشــتند کــه ما رعایت 
می کردیم و تا قله هم نرفتیم. باالتر از گوسفندسرا، 
مســجد صاحب الزمان )عــج(، تا آن جــا حدوداً 
رفتیم. برای ما 12 ســاعت و بــرای کوهنوردان 
8 ساعت طول کشــید. به علت داشتن گوگرد در 
ارتفاعات و مشــکالت تنفسی و ســایر مشکالتي 
با زیاد شــدن ارتفاع و فشــار هوا بیشتر مي شود و 
همچنین امکان بروز حمالت قلبــی که به دلیل 
باال بودن سن افراد گروه احتمال بیشتري داشت، 
به ارتفاعات نرفتیم. در ارتفاع 4870 متری، دیگر 
تقریباً بوی گوگرد احساس می شود. تپه گوگردی 
شــبیه بســتر مریخ یا کره ماه اســت. سنگ ها و 
خاک سفید و زرد و ســبز که از جای جای آن بخار 
گوگرد خارج می شــود. ازآن جا مسافت زیادی تا 
قله حدود یک ساعت راه اســت برای کوهنوردان. 
عکس هایی به یــادگار گرفتیم و بــا کوهنوردان 
دیگر خوش وبشــی کردیم، آن هایی که ضعیف تر 

بودند ته صف آرام می آمدند.
به زودی قصد فتح قله آرارات در ارمنســتان را در 

نظر داریم...  

نیز دیده می شود.
گروه احســاس خســتگی نمی کند و ســریع تر 
ازآنچه پیش بینی کرده بودم، داشتیم به پناهگاه 
می رســیدیم. با دیدن پناهــگاه، گــروه انرژی 
دوباره ای می گیــرد. مدت زیادی نگذشــت که 
همگی با هم در ســاعت 14:45 و بعد از 5 ساعت 

و 15 دقیقه به پناهگاه می رسیم.

  بازی نور
هرازچندی توقف و استراحت داشتیم و از تنقالت 
خوشمزه همدیگر میل می کردیم. شوق رسیدن، 
در گروه بســیار زیاد اســت و ناراحتــی خاصی 
در هیچ یــک از دوســتان وجود نــدارد. پرنده ها 
و پروانه ها نیز در مسیر به اســتقبال ما می آیند و 
به زیبایی طبیعت اطراف دامــن می زنند. ما برای 
پرسیدن نام گلی ناشناس... چه سفرها کرده ایم... 
چه ســفرها کرده ایم... وقتی می رسیم هوا تاریک 
است، اما نور مهتاب روشــنایی خوبی ایجاد کرده. 
ساعت 9 تا 10 به خواب می رویم و از زور خستگی، 

خواب راحتی را تجربه می کنیم.

  خاطره ای که جذاب شد
محمدرضا گلشــنی حاال با احســاس رضایت 
از تجربه صعــود دمانــد آن را خاطره ای جذاب 
برای خود و دوســتان می دانــد و می گوید: در 
راه بازگشت همه خســته و خاکی بودیم رفتیم 
رینه منزل پدر آزاده »رضا الهی« غذای سفارش 

نکته

فرصتی برای تقویت روحیه
سیدرضا معصوم زاده، 27 ماه در اســارت گذراند و جزو مفقوداالثرها اعالم شده بود. بعد از 
2 سالی که با جمعیت دفاع مقدس آزادگان آشنا و روحیه اش بهتر شد و با دوستان زیادی 
آشنا شده است و دوســتان قدیمی خود را پیداکرده اســت این اردوها تأثیر به سزایی در 
روحیه آن ها دارد و ماهی یک بار به استخر می روند و در کنار هم خاطرات آن زمان را تعریف 
می کنند. او می گوید وقتی به دماوند می آییم با دیدن عظمت قله دماوند یاد عظمت خدای 
خالق می افتیم و قدردان لطف وی بابت دادن صبر و شــکیبایی در آن روزهای ســخت و 
طاقت فرسا می شویم. سیدمحمد جالل الدینی در تاریخ 61/2/2 اسیر و در 69/5/26 آزاد 
شده اســت. او از این گردهمایی احساس خرســندی می کند و می گوید روز بسیار خوبی 
بود و باعث شــد بعد از سال ها دوســتان زمان جنگ خود را ببینند و به یاد گذشته ها با هم 
خوش وبش کنند و روز خوبی را در کنار هم داشته باشند. باورم نمی شد توانستم این مسیر 
سخت و سنگین را به آخر برســانم. هم ذوق داشــتم و هم  دلم می خواست از آن کسی که 

مددکارم شده و به من نیروی باال آمدن داده بود تشکر کنم.
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آشنایی با دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در استان اصفهان

تأکید  بر
 کارهای  فرهنگی

گفت و گو

گفت و گو با سید محمد
 مغیث   الدین کاشانی

 سنت وقف  را 
ترویج کنید

گزارش ویژه
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 گزارش 
یک سفر

اصفهان میزبان سومین سفر 
استانی نماینده ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر بود

پریســا زمانی | نماینــده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر در ســومین برنامه 
استانی خود  به اصفهان سفر کرد و مورد 
استقبال آیت اهلل مهدوی، نماینده مجلس 
خبرگان رهبــری و امــام جمعه موقت 
اصفهان، مدیرعامل و جمعی از مدیران، 
کارکنــان و اعضاء جمعیــت هالل احمر 
استان اصفهان قرار گرفت. در نخستین 
برنامه این سفر اســتانی، حجت االسالم 
والمســلمین معزی در گلستان شهدای 
اصفهان حضور پیدا کرد و ضمن تکریم و 
ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، به زیارت 

مزار عالمه مجلسی رفت.

  دیدارهای جداگانه با 
رئیس حوزه علمیه و امام جمعه اصفهان

نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر در دیدارهای 
جداگانه با رئیــس حوزه علمیــه اصفهــان و نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه این اســتان مالقات و گفتگو کرد. 
حجت االسالم والمسلمین معزی در جریان این دیدارها 
با تشــریح برنامه ها و فعالیت های جمعیت هالل احمر، 
گفت: »هالل احمر ایران تا حدودی ناشــناخته اســت 
و خیلی ها فکر می کنند این جمعیت دولتی اســت، در 
صورتی که ایــن موضوع یاری مســئوالن را می طلبد تا 
مردم را بــرای همراهی با این نهاد عام المنفعه تشــویق 
کنند. خوشــبختانه با همراهی و همدلــی مدیران این 
اســتان، جمعیت هالل احمر اصفهان تا به امروز خوش 
درخشیده است و حتی در بحث آموزش های بین المللی 

نیز حرفی برای گفتن دارد.«

  آیت اهلل مظاهری:
تقویت هالل احمر، تقویت نظام است

آیــت اهلل مظاهری، رئیس حــوزه علمیه اصفهــان در دیدار 
با حجت االســالم معزی بــا تقدیر فعالیت هــای جمعیت 
هالل احمر، گفت: »هالل احمر نهاد مقدسی است که در میان 
مردم از محبوبیت خاصی برخوردار است. فعالیت های صورت 
گرفته در سطح جمعیت به گونه ای بوده است که باعث برتری 
این نهاد نســبت به سایر ســازمان ها و نهادها در کشور شده 
اســت. در واقع تقویت هالل احمر، تقویت نظام است، چرا که 
خدمات جمعیت ایران در سطح بین المللی باعث سرافرازی 
نظام جمهوری اسالمی شده اســت.« وی همچنین با تأکید 
بر لزوم افزایش چنــد برابری بودجه این نهــاد عام المنفعه، 
افزود: »این جمعیت نشان داده است با وجود بودجه محدود، 
همیشه اقدامات اساسی انجام داده است و اگر بودجه این نهاد 

چند برابر نیز شود، هنوز جای هزینه کردن دارد.«

دکتر محســن مومنی مدیر عامــل جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهــان در جلســه شــورای اداری جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان با اشــاره به حوادث مختلفی 
که در سطح اســتان اصفهان به وقوع می پیوندد، گفت: 
»موقعیت جغرافیایی و همچنین واقع شــدن به عنوان 
استان مرکز در کشور تردد بســیاری را به وجود آورده و 
باعث شــده در بحث عملیات های جــاده ای رتبه اول را 

در کشور داشته باشــیم.«  بعد از پایان این جلسه، حجت 
االســالم والمســلمین معزی در دفتر آیت اهلل مهدوی، 
نماینــده مجلس خبــرگان رهبــری و مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت اســتان حضور پیدا کرد 
و پس از شنیدن گزارش تفصیلی کارکنان دفتر، پیرامون 
لزوم پررنگ شــدن امور فرهنگی در ســطح جمعیت و 

ارتقای آن در فعالیت ها به بحث و گفتگو پرداخت. 

  رتبه اول اصفهان در پوشش عملیات های جاده ای
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نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر همچنین با 
حضور در جلســه شــورای اداری جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان، به زمینه مناسب جمعیت هالل احمر 
بــرای گســترش امورفرهنگی اشــاره کــرد وگفت: 
»پرداختن به مسائل فرهنگی و ارتقای آن در جمعیت، 
مقوله ارزشــمندی اســت که باید به نحو احسن از آن 
بهره برد.« حجت االســالم معزی بــا تأکید بر تالش 

برای تقویت امور فرهنگی در ســطح جمعیت، تصریح 
کرد: »بــر همین اســاس برنامه هــای مختلفی چون 
انتشــار مجله مهر و ماه، راه اندازی ســایت ویژه حوزه 
نمایندگی ولی فقیه، برگزاری همایش ها و کنفرانس ها 
در حوزه هــای گوناگونــی چون اخــالق امدادگری و 
ارتقاء فرهنــگ نماز و همچنین برنامه های آموزشــی 
گوناگون را، در دستور کار قرار دادیم. یکی از مهم ترین 

ابعاد اقدامات فرهنگی ما تــالش برای تقویت این امور 
از طریق فضای مجازی بــود که در آینــده نزدیک با 
رونمایی از ســایت ویــژه حوزه نمایندگــی ولی فقیه 
تحقق می یابــد. برنامه های آموزشــی متفاوتی را نیز 
با توجه به مناطق مختلف در دســتور کار داریم که با 
همکاری مؤسسه علمی کاربردی هالل ایران به زودی 

عملیاتی می شود.«

 بازدیــد از مرکز آموزش های تخصصــی امداد و 
نجــات و تیم هــای تخصصی طــالب یکی دیگر 
از برنامه های ســفر اســتانی نماینــده ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر بود. حجت االســالم 
والمســلمین معزی در جریان این بازدید با اشاره 
به حرکــت جدیدی که با تشــکیل کانون طالب 
در جمعیت هالل احمر آغاز شــده اســت، گفت: 
»حضور روحانیــون در عرصه امــداد و نجات در 

کنار ســایر مســئولیت هایی که دارنــد، خدمت 
بســیار واالیی اســت و نعمتی محسوب می شود 
که خداوند به این عزیزان عطا کرده اســت، چرا 
که حضور آن هــا در زمان وقوع حــوادث و بعد از 
آن، موجب دلگرمی و ایجاد حس امید در حادثه 
دیدگان می شود. باید توجه داشت امداد و نجات 
تنها به لحظه وقــوع حادثه محدود نمی شــود و 
قســمت عمده ای از آن به حمایت های روانی بعد 

از حادثه و بازگرداندن روحیه برای شروع زندگی 
مجدد مربوط می شود که حضور روحانیون در این 
بخش می تواند بسیار مؤثر و کمک کننده باشد. با 
توجه به امکاناتی که در این مرکز و ســایر مراکز 
اینچنینی وجــود دارد، جمعیت هالل احمر ایران 
محور آموزش های ملــی و بین المللی قرار گرفته 
اســت و این موضوع از لحاظ دیپلماتیک اهمیت 

باالیی دارد.«

  بازدید از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اصفهان
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، بعد از شــرکت در مانور نجات گران 
اصفهان، با حضــور در مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات اســتان اصفهان، از 
 طریق ویدئو کنفرانس، با ســازمان امداد و نجات و مرکز سایر استان ها ارتباط 

بر قرار کرد. 
حجت السالم والمسلمین معزی در این ارتباط ویدئویی با رئیس سازمان امداد 
و نجات در تهران، ضمن تقدیــر از عملکرد مثبت نجات گران اســتان اصفهان 
در مانوری که به طــور هماهنگ برگزار کرده بودند، گفــت:» این گونه آمادگی 
قبل از حادثه برای مردم بسیار دلشاد  کننده اســت و به نوعی برای آن ها حس 
دلگرمی ایجاد می کند. نجات گران اســتان اصفهان با چابکــی و انرژی زیاد در 
این مانور حضور پیــدا کرده و ثابت کردنــد از آمادگی کامل بــرای حضور در 
حوادث احتمالــی برخوردار هســتند.« معزی، همچنین با تقدیــر از عملکرد 
کل نجات گران هالل احمر در ســیل و توفان اخیر در ســطح کشــور، افزود:» 
امیدوارم به نوعی پیش روید که اســتانداردهای بین المللی را پشت گذاشته و 
موفق تر از گذشــته وارد میدان شــوید. در واقع یکی از مهم ترین فضیلت های 
اخالق امدادگری این است که همیشــه دیگران را بر خود مقدم می دارند و باید 
 ســعی کنیم این روحیه جهادی در میان ســایر اعضا و کارکنــان جمعیت نیز

 حاکم شود.«

  بازدید از مرکز آموزش های تخصصی امداد و نجات

   تأکید  حجت االسالم معزی بر تقویت فرهنگی هالل احمر
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 مرکز بین المللی آموزش های تخصصی امدادونجات استان اصفهان

  حضور کارگشای طالب در پایگاه های امدادی
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان  در جریان 
بازدید حجت االسالم معزی  از پایگاه های امداد جاده  ای 
مال احمد و شهدای امدادگر کوهپایه با اشاره به دوره های 
آموزشــی بین المللی کــه برای کشــورهای مختلف در 
این مرکز برگزار شده است، گفت: »ســطح این دوره ها 
در حدی بوده که رضایت باالی مســئوالن فدراسیون را 
در پی داشــت، این موضوع حتی در بازدیدی که الحاج 
اس ســی دبیر کل فدراســیون بین المللی صلیب سرخ 
و هالل احمر، داشــتند نیز مورد تأیید و تحســین قرار 
گرفت.« دکتر محســن مؤمنی همچنین به حضور مؤثر 
طالب در پایگاه های امدادی اشاره کرد و افزود: »حضور 
روحانیــون بزرگــوار در پایگاه های امــدادی، در کنار 
نیروهای سایر مراکز بسیار کارگشا بوده است و ما سعی 
کردیم با استفاده از این فرصت، ارتباط معنوی مناسبی 
در میان نجاتگــران پایگاه ها ایجاد کنیــم.« مدیر مرکز 
بین المللی آموزش های تخصصی امداد و نجات اســتان 
اصفهان نیز در این بازدید بــا قدردانی از حضور نماینده 
محترم ولی فقیه در ایــن مرکز و توجهی کــه به مقوله 
آموزش های امدادی نشان داده، گفت: »یکی از مهم ترین 
ابعــاد فعالیت های مرکــز در آموزش روحانیون شــکل 
گرفت و تالش کردیم تا طالب در کنــار ترویج مباحث 
فرهنگی و دینی بتوانند در بحث امدادرسانی نیز به ارائه 

خدمت بپردازند.«

  حضور در شهرستان نائین
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در دومین روز از ســفر به اصفهان، با استقبال امام جمعه 
و جمعی از مسئوالن شهرســتان نائین و همچنین اعضا و کارکنان هالل احمر وارد این شهرستان 
شد. حجت الســالم والمسلمین معزی ســپس در گلزار شــهدا نائین حضور پیدا کرد و ضمن ارج 
نهادن به مقام شــامخ شــهدا، با آرمان های آن ها تجدید میثاق کرد. حجت الســالم والمسلمین 
معزی با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان نائین و در جمع مسئوالن اداری و انتظامی این شهر 
ضمن تقدیر از میزبانی صمیمانه ای که صورت گرفت، گفت: »شهرســتان نائین دارای محورهای 
مواصالتی مهم و ترانزیتی اســت که به عنوان یکی از شــاهراه های اصلی کشور به حساب می آید. 
حوادث ترافیکی یکی از عواملی اســت که باعث بروز رنج جســمانی در انسان می شود، شهرستان 
نائین نیز با توجه به موقعیتی که دارد شــاهد حوادث بســیاری است که خوشــبختانه با عملکرد 
مناســب جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، این حوادث تا کنون به خوبی پوشــش داده شده 
است.« حجت السالم والمسلمین سجادی، امام جمعه شهرستان نائین نیز در این دیدار با تشکر و 
 قدردانی از حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در جمع مردم شهرســتان نائین، گفت:
» نائین یکی از شهرستان های خاصی است که به نوعی چهارراه مواصالتی کشور به حساب می آید.
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  زمینه مناسب برای تربیت فرهنگی
 در هالل احمر

 حجت االســالم والمســلمین معزی همچنین با حضور در جمع امدادگران، جوانان، 
داوطلبان و کارکنان جمعیت هالل احمر شهرستان نائین به سرمایه های عظیم انقالب 
در کشــور اشــاره و تصریح کرد: »ملت ایران در برابر 5 قدرت بزرگ جهان ایستادگی 
کرد و با دست خالی بعد از انقالب اسالمی نظامی پایه گذاری کرد که در حال حاضر در 
دنیای کنونی برای همه قدرت ها قابل توجه اســت«. معزی در ادامه با اشاره به زمینه 
مناســبی که در جمعیت هالل احمر برای رشــد و تربیت فرهنگی وجود دارد، افزود: 
»جمعیت هالل احمر ایران در میان 189 جمعیت و صلیب سرخ دنیا، در دره دهم قرار 
دارد و این موفقیت به خاطر حضور پرشــور و تالش همیشــگی اعضاء آن محقق شده 
است. امدادگران و نجات گران جمعیت در بدترین شــرایط مردم را تحت حمایت قرار 
می دهند، در واقع این سرشــت سرمایه عظیمی اســت که از ایمان و دین مردم ایران 

نشأت گرفته است.«

     هشدار انتخاباتی
نماینده ولی فقیه همچنین در ادامه از پایگاه های امداد جاده ای مال احمد و شــهدای 
امدادگر کوهپایه بازدید کرد. حجت االســالم والمســلمین معزی ، با حضور در جمع 
نجات گران ای دو پایگاه ، گفت: »یکی از مهم ترین ابعاد امدادگری، زنده ماندن روحیه 
انسانیت است که به وضوح در وجود شما نمایان است. در واقع مردم به جمعیت اعتماد 
و اعتقاد دارند و باید توجه داشــت، این اعتماد با فعالیت های حاشیه ای از بین نرود.« 
وی  با اشاره به در پیش داشــتن دو انتخابات در کشور، افزود: »شــرکت در انتخابات 
وظیفه شرعی و ملی ما است، اما از سویی نباید از موقعیت هالل احمر در درگیری های 
انتخاباتی ســود برد. جانبداری از یک جریان و یا یک فرد از سوی جمعیت هالل احمر 
به هیچ وجه جایز نیســت و حضور پرچم هالل احمر در ایــن درگیری ها باعث کاهش 
اعتماد مردم و خدشه دار شدن وجهه هالل احمر می شــود، چرا که جمعیت یک نهاد 
عام المنفعه و بی طرف است که به دور از هرگونه جبهه گیری سیاسی فعالیت هایش را 

پیش می برد.«

    فعالیت چشمگیر جمعیت هالل احمر
آیت اهلل طباطبائی نژاد، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان نیز در دیدار با 
حجت االسالم والمســلمین معزی، گفت: »جمعیت هالل احمر در چند سال 
اخیر فعالیت چشــمگیری داشته است و به خوبی در ســطح منطقه و جهان 
درخشیده اســت. خدمات هالل احمر به حدی ارزنده بوده که در حال حاضر 
در خیلی از حوادث اگر جمعیت حضور نداشــته باشــد، عده زیادی از مردم 
جانشان را از دســت می دهند. همراهی ســایر نهادها با این جمعیت مردمی 
 امری ضروری اســت و باید کاری کنیم که هالل احمر جایگاه مناســب تری

 پیدا کند.« 
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علی   رضایی

وقتی برای تهیه گزارش به حوزه نمایندگی ولی فقیه در اســتان 
اصفهان مراجعه کردیم آن چه خیلی زود نظرمان را جلب کرد حس 
همدلی و همکاری میان مســئوالن بود. این همدلی رمز موفقیت 
دفتر اصفهان شــده. ترجیع بند گفته های مســئوالن این بود که 
در استان اصفهان، همدلی بســیار مناسبی بین مسئوالن جمعیت 
و مســئول دفتر نمایندگی وجود دارد و  این اتفاق باعث رشــد و 
موفقیت  های زیادی شده است. می گویند: این اتحاد موجب شده 
تا مشکالت ، بهتر و آســان  تر از میان برداشته شود. در بخش های 
مختلف جمعیت چه با مدیــر عامل و چه معاونت  هــا، هر طرح و 
برنامه  ای که وجود داشته باشد، با همفکری به مرحله اجرا می رسد. 
حضور دفتر نمایندگی ولی فقیه در معاونت امداد و جوانان پررنگ و 
تأثیرگذار است و خود معاونین نیز برنامه  های فرهنگی  مذهبی خود 
را با دفتر هماهنگ می کنند.یادآور می شــود حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در اســتان اصفهان زیر نظر آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی 

اداره می شود. در ادامه گذری داریم بر فعالیت های این دفتر.

آشنایی با دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان اصفهان

 همدلی، همفکری 
و تأکید بر کارهای فرهنگی

از بهتریــن فعالیت هایی که در دفتر اســتان 
اصفهان انجــام می گیــرد و بــر وجهه خوب 
جمعیت استان اصفهان در بین مردم می افزاید، 
ارتباط با خیریــن و دســتگیری از نیازمندان 
اســت. روزانه تعداد زیادی از نیازمندان به این 
دفتر مراجعه می کنند که پس از انجام تحقیق، 
گوشه   ای از نیازشــان برطرف می شود. منتهی 
چون دفتر نمایندگی بودجــۀ حمایتی ندارد، 
به ناچار تمــام این کمک ها را کــه در قالب وام، 
کمک جهیزیه، کمک  هزینــه دارو و مواردی از 
این قبیل اســت، از خیرین تأمیــن و پرداخت 
می شــود. البته مردم همه ایــن کمک ها را به 
حســاب جمعیت می گذارند، چون از ارتباط با 

خیرین بی اطالعند. 
 در ادامــه برخــی از فعالیت هــا کــه زیر نظر 
نمایندگی ولي فقیه در اســتان انجام شده مرور 

می شود:

  شورای فرهنگی: شورای فرهنگی جمعیت، 
با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولي فقیه، مدیر 
عامل و معاونین محتــرم و برنامه  ریزی دقیق 
فرهنگی برای همۀ قســمت  ها، ماهیانه یک بار 
تشکیل می شــود؛ در دبیرخانۀ این شورا در هر 
جلسه بحث   های فرهنگی یک بخش از جمعیت 
مورد گفتگو و تبادل نظر قرار می گیرد و پس از 
کار کارشناسی، پیشــنهاداتی برای سروسامان 
بخشــیدن به موضوعات فرهنگی آماده شده و 
در جلسه شورا ارائه می شــود. این پیشنهادات 
با رأی اکثریت آرا مصوب و اجرائی می شــوند. 
دبیرخانه بر حســن انجام مصوبات نیز نظارت 
دارد و در هرجلسه گزارشــی از روند مصوبات 

قبلی ارائه می کند.
  طرح طلبه امدادگر: در ایــن طرح طالب 
فاضل حوزه علمیه، در دوره  های آموزش امداد 
و نجات شــرکت می کنند و پس از اخذ مدارک 
دوره های تخصصی، در ایام تبلیغی همچون ماه 
مبارک رمضان و در روزهای پنجشنبه و جمعه 
در پایگاه  هــای هالل احمر حضــور می یابند و 
به کار امدادی و فرهنگی مشــغول می شــوند. 
برخی از وظیفه های طلبۀ امدادگر عبارت است 
از: برگزاری نماز جماعــت، اجرای کالس  های 
آموزشــی، مشــاوره دادن به امدادگران عزیز، 
برگزاری نشســت های اعتقادی و اخالقی و ... 
الزم به ذکر است طالب امدادگر در ماه مبارک 
رمضان ســال 94 بیش از 70 نوبت به پایگاه  ها 

اعزام شدند. 
  پرســمان )گفتگــوی آزاد(:در روزهای 
دوشنبه هر هفته بعد از نماز ظهر و عصر جلسۀ 
پرســش و پاســخ با جوانان در حضور مسئول 
دفتر نمایندگی ولي فقیه به مدت یک ســاعت 
برگزار می شــود. در این جلسه هر هفته حدود 
چهل تا هفتاد نفر از جوانان در سالن کنفرانس 
جمعیت حاضر می شوند و سؤاالت خود را در هر 
موضوعی که باشد مطرح کرده و پاسخ شفاهی 
مســئول دفتر را دریافت می کنند. امدادگران 
و جوانان اســتان نیز با هماهنگی قبلی، در این 
جلسه حاضر شده و به طور مستقیم به پرسش  و 

پاسخ می  پردازند.
  سخنرانی روزهای شنبه: مســئول دفتر 
نمایندگی در روزهای شــنبه بعد از اقامۀ نماز 
ظهر و عصر، حدود نیم ســاعت به بیان معارف 
دینــی می پردازند. موضوعاتی که از ســال 86 

ارتباط گسترده با خیرین
از بهترین فعالیت هایی که در دفتر استان اصفهان انجام می گیرد و بر وجهه 
خوب جمعیت اســتان اصفهان در بین مردم می افزایــد، ارتباط با خیرین و 

دستگیری از نیازمندان است.  دفتر اصفهان
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تاکنون مورد بحث واقع شــده عبارت اســت 
از: تفســیر مناجات شعبانیه، تفســیر زیارت 
آل یــس، یــک دوره بحث درباره »احســان و 
نیکی« و هم اکنــون نیز به بحــث در موضوع 

»گناه  شناسی« مشغول هستند.  
  مشاوره حضوری برای آقایان: در روزهای 
شنبه بعد از سخنرانی حدود چهل  پنجاه نفر از 
مردم، که بیشــتر از جوانان هستند، مشکالت 

خود  را بیان می کنند و پاسخ می گیرند. 
  مشــاوره خصوصی : در روزهای شــنبه و 
دوشــنبه، هر روز یک ســاعت بــه مراجعات 
مردمــی و مشــاوره های اخالقــی، اعتقادی، 
خانوادگی و ... اختصاص دارد که عالقه مندان، 
با تعیین وقت قبلی بــه دفتر مراجعه می کنند. 
مهم ترین مراجعات روزانۀ دفتر عبارت است از: 
درمان وســواس که تا به حال صدها نفر درمان 
شده اند، مشــکالت خانوادگی، گرفتاری  های 
قضائی و اداری. عدۀ زیادی نیز برای حل مشکل 
اشتغال، و برخی برای هزینه  های دارو، جهیزیه 
و معیشــت روزانۀ زندگی مراجعه می کنند که 

هر کدام به تناسب خود حل و فصل می شود.
  اعزام روحانی در برنامه های مختلف:دفتر 
نمایندگی ولي فقیه در استان اصفهان، از سال 
86 تاکنون در بســیاری از اردوهای کشوری، 
کاروان  های نیکــوکاری، و اردوهای ســازمان 
جوانان، روحانی اعزام کرده اســت. معموالً در 
این برنامه  ها به خاطر ارتباط تنگاتنگ روحانی با 
جوانان، فعالیت  های دینی خوبی انجام می شود 
که تا امروز حدود 35 نفر از فضالی حوزه علمیه 

در قالب امام جماعت، طلبه امدادگر و روحانی 
اعزامی به برنامه  هــای فرهنگی بــا این دفتر 

همکاری دارند.
  احیای امر به معروف و نهی از منکر:مجموعه 
جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان، در طول 
سال با حدود بیســت هزار نفر از جوانان مواجه 
اســت که برای حضور در کالس های مختلف به 
جمعیت مراجعه می کننــد. از کارهای این دفتر 
اســتقرار 5 نفر از بانوان خبره در امر تذکر لسانی 
و مشــاوره در مجموعۀ شهرستان اصفهان است 
که با برنامه  ریزی فرهنگی بــه احیای این فرضه 

و عملیاتی کردن آن می پردازند. 
 دوره  های آموزشی احکام و نماز :از دیگر 
فعالیت های این دفتــر، برگــزاری دوره  های 
ضمن خدمت با موضوع احکام و نماز اســت که 
به عنوان مثال در یک دورۀ یک روزه، همه 400 
کارمند جمعیت هالل احمرا اســتان در مرکز 
آموزش های تخصصی گرد هم آمده و با استفاده 
از اساتید با تجربه، دوره تخصصی آموزش احکام 
نماز را گذرانده اند. دو دوره آموزشی دیگر نیز در 

سطح مدیران شعب برگزار شده است. 
  ارتقاء سطح کیفی ائمه جماعات:در استان 
اصفهان روزانه دوزاده نفر از روحانیون به اقامه 
نماز جماعت می پردازنــد. این دفتر برای ارتقاء 
سطح علمی روحانیون، طی چند دوره اقدام به 
برگزاری دوره های بیان احکام، و تبلیغ کرده؛ در 
این دوره  ها از اساتید کشوری همچون حضرت 
حجت االسالم و المســلمین فالح زاده استفاده 

شده است. 

حضور بیست هزار نفر از جوانان
جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان، در طول ســال با حدود بیســت 
هزار نفر از جوانان مواجه اســت که برای حضور در کالس های مختلف به 

جمعیت مراجعه می کنند.

آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در سال 1341 هجری 
شمسی در شهر نجف اشــرف، و در خانواده  ای از تبار 
علم و تقوی و پارســایی دیده به جهان گشود. ایشان 
در سن چهارده ســالگی وارد حوزه علمیه شد و در راه 
تحصیل علوم حوزوی و معارف اسالمی از هیچ تالشی 
فروگذار نکــرد. وی از همان ابتدا بــه تدریس دروس 
مختلف حوزوی اهتمام ورزیده و شــاگردان زیادی را 

تربیت کرد.
 در این بین از رســالت مهم روحانیــت، یعنی تبلیغ 
دین نیز غافل نبود و از همان ســال  های اول طلبگی 
به این مهم همت گماشت. بعد از اتمام دروس سطح، 
از محضر بزرگانــی همچون مرحوم آیــت اهلل صافی 
)رحمــه اهلل(، مرحــوم آیــت اهلل صادقی)رحمه اهلل( 
و حضرت آیــت اهلل العظمــی مظاهری)دام عزه(، در 
ســطح خارج فقه و اصول توشــه برداشــت. باالخره 
پس از جدیت فــراوان در تحصیل علم و موفقیت  های 
چشمگیر، بر کرسی تدریس خارج فقه و اصول نشست 
و هر روز شاگردان زیادی را بهره مند می سازند. اهتمام 
به تفســیر قرآن نیز از دیگر برنامه  های منظم ایشان 
اســت؛ به طوری که هفته  ای ســه روز به بیان تفسیر 
قرآن می پــردازد. آیــت اهلل سیدابوالحســن مهدوی 
در کنار تالش  های علمی در ســطوح عالــی حوزه، از 
کارهای اجتماعی نیز فاصلــه نگرفتند و تصدی گری 
در جایگاه  هایــی را که الزم می  دانســت پذیرفت که 
نمایندگی مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، 
امام جمعه موقت اصفهان، و در نهایت مســئول دفتر 
نماینگــی ولي فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان 

اصفهان از آن جمله است.

برگی از زندگی

دریچه

نکته

وظایف مهم دفاتر نمایندگی ولي فقیه
دفتــر نمایندگی ولي فقیــه در اســتان  ها، دو وظیفه ســنگین بــر دوش دارد؛ یکی 
برنامه  ریزی و طراحی امور فرهنگی در همه ســطوح و برای همه فعالیت  های فرهنگی 
که در هر بخشی انجام می شود؛ اعم از جوانان، داوطلبان، امدادگران و کارمندان خدوم 
جمعیت. و دیگری نظارت بر امور فرهنگی و شــرعی است؛ دائره نظارت بر امور شرعی 
نیز از موقوفات و موهوبات آغاز شــده و تا کوچک ترین خالف شــرعی که در ســطح 
مجموعه رخ می دهد ادامه دارد. در حقیقت اســتان  ها بازوی اجرایی طرح  های ابالغی 
از سوی مرکز هستند؛ طرح در تهران تصویب می شــود و استان باید با همه مشکالتی 
که دارد آن را بومی ســازی کرده و اجرا کند. از این جهت پیشــانی کاِر هالل احمر در 

استان  ها نمایان می شود. 
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گـفت وگو

زهرا موسوي

در بسیاري از روایات اسالمي از وقف به »صدقه جاریه«  تعبیر شده 
که داراي ثواب و فضیلت هاي فراواني اســت. پیامبرگرامي اسالم 
صلي اهلل علیه و آله فرمودند: »هرگاه مؤمن بمیرد، عمل او به جز سه 
مورد قطع مي شود: صدقه جاریه )وقف(، علمي که از آن سود برده 
مي شــود یا فرزند صالحي که برایش دعا مي کند.« برای گفت و گو 
درباره اهمیت وقف و نیز فعالیت هایی که جمعیت هالل احمر در این 
باره دارد سراغ سید محمد مغیث الدین کاشانی رفتیم. او مدیر کل 

امالک و موقوفات جمعیت هالل احمر است. 

گفت و گو با سید محمد مغیث الدین کاشانی
 مدیر کل امالک و موقوفات جمعیت هالل احمر

صحیح، اصولی و شرعی صرف عواید براساس 
اهداف و نیت واقف اســت که بی تردید اجرای 
شفاف آن، بر اساس موازین شــرعی و مبانی 
قانونی فصل الخطــاب عملیاتــی کردن یک 
موقوفه اســت. بــا این که در قــرآن آیاتی که 
مستقیم به وقف اشاره شــده باشد نیست اما 
آیات زیــادی وجود دارد که غیر مســتقیم به 
این موضوع اشــاره کرده، ماننــد »والباقیات 
الصالحــات خیر عند ربک ثوابــا و خیر عمال« 
و یا آیه » فاســتبقو الخیــرات« و... همچنین 
پیامبر اکرم صلی اهلل و ائمه اطهار علیه الســالم 
هم ســفارش مؤکد داشــتند بر امــر وقف و 
خودشــان در این راه از اولین واقفین هستند. 
برای نمونــه پیامبر اکــرم)ص( و امام علي)ع( 
باغ  هــای هفتگانه به نام بســاتین الســبعه و 
همچنیــن حیاطین الســبعه را وقف اســالم 

کردند تا خیراتی باشــد برای مسلمین. مردم 
خیراندیش ما نیز با تأســی از این سیره، طی 
سالیان متمادی این سازمان را امین خودشان 
دانســته و به تبع در حد مقدورات قسمتی از 
مال و دارایی خود را به عنوان وقف، صلح و هبه 
به جمعیت هالل احمر اهدا کردند که بی تردید 
جذب این اموال توانسته بسیاری از مشکالت 
جمعیت را حل کند و آثارش در سراسرکشور 
قابل رؤیت و توجه اســت. جمعیت هالل احمر 
نیز به عنوان امانت دار این اموال، تمام تالش و 
همت خود را برای نیل به اهداف و نیات وافقین 

و اشاعه این سنت نبوی به کار گرفته است.
  شــرایط خاصی بــرای قبول 

موقوفات وجود دارد؟ 
مسلماً جمعیت هالل احمر در راستای اهداف 
موظف خود می بایست این عقود ناقله را جذب 
کند، اما به دلیل عدم فرهنگ ســازی مناسب، 
آمار قابل توجهی از ایــن واگذاری ها با اهداف 
جمعیت موضوعیت ندارنــد و درصدی از این 
واگذاری ها بــه دالیل متعــددی مانند وجود 
متصرفیــن و معارضیــن در راســتای اهداف 
واقفین انجــام نمی شــود. به همیــن دلیل 
طی سالیان گذشته متأســفانه درصد جذب 
وقف از طــرف خیرین به شــکل قابل توجهی 
پایین آمده، که عالوه بر مــوارد مذکور ایجاد 
ســازمان ها و مراکــز هم ســو در زمینه وقف 
نیز دلیل دیگــری بر این مدعا اســت، البته با 
سیاســت گذاری جدیدی که در این اداره کل 
در حال انجام اســت و همچنین پیگیری های 
مجدانــه کــه در جهــت شفاف ســازی و 
بهره برداری اصولی در راســتای نیات واقفین 
و ایجــاد زمینه مناســب برای صــرف عوائد 
ایجادشده، بی تردید اعتماد مردم نیک اندیش 
ما برای واگذاری اموال غیرمنقول به جمعیت، 
صرفاً در جهت مشــاغل موظف خود بیش از 
گذشــته خواهد شــد. برای این که بتوانیم به 
این هدف مقدس برســیم می بایســت تمام 
مدیران ذی ربط دســت یاری به ما بدهند که 
خوشبختانه مسئوالن نیز این دغدغه را داشته 

و مجدانه به ما کمک می کنند.
در اینجا الزم اســت بــه این موضوع اشــاره 
کنم که بعضاً عنوان می شــود چون جمعیت 
هالل احمر یک مرکز عام المنفعه است پس هر 
عمل خیرخواهانه ای را می توانیم انجام دهیم 

هدفمند سازي
پول سرگردان در جامعه زیاد است. هنر ما این اســت که با بررسی مستدل 
موضوع، بتوانیم این پول ها را در راســتای اهــداف خیرخواهانه جمعیت 

سرازیر کنیم.

  به طــور کلی مســأله وقف در 
تعریفی  چــه  هالل احمر  جمعیت 

دارد؟
وقف فــارغ از تعاریف حقوقــی و فقهی آن که 
در اینجا بــه آن نمی پردازیــم، همان راه های 

سنت وقف  را ترویج کنید
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اما تعریف مــا در حوزه وقف کاماًل مشــخص 
است. ما نمی توانیم در هر موردی وارد شویم؛ 
سیل می آید، زلزله می آید و جمعیت بر اساس 
اهداف خود به هم نوعان یاری می رساند اما این 
امر خداپســندانه ربطی به وقف ندارد. اهداف 
خیرخواهانه در قالب وقــف را باید طبق آنچه 
که در وظایف جمعیت مشخص است نهادینه 

کنیم.
در وضعیت موجود نیــاز جمعیت هالل احمر 
بــرای جــذب موقوفــات، عمدتا مربــوط به 
پایگاه هــای امــدادی، انبارهای امــدادی و 
مراکــزی تحت عنــوان خانه هــای داوطلبی 
و در آینــده نزدیــک خانــه وقف اســت که 
کارشناســی های الزم در ایــن زمینه در حال 
انجام اســت؛ به طورکلی مبنای مــا در زمینه 
جذب موقوفات براســاس نیاز جمعیت است. 
زیرا اگر شــخص خّیری موقوفــه ای را که ما 
نیازی بــه آن نداریم به جمعیــت وقف کند، 
مجدداً به گذشته بر می گردیم و به چالش های 

موجود که از سالیان دور وارث آن هستیم. 
  برای معرفی نیازهای جمعیت به 
خیرین اقدام خاصی انجام می شود؟

بــا کنــکاش در واگذاری هــای گذشــته، 
کارشناســی های مــدون بــه عمــل آمده، 
مشــکالت قبل را رصد کردیــم و برای این که 
در آینده دچــار ابهامات و معضالتی نشــویم 
درحال حاضر نیاز جمعیت را مدنظرقرار داده 
و براســاس همان نیاز اقدام بــه جذب وقف، 
صلح و هبه می کنیم که ایــن موضوع به تمام 
جمعیت های اســتان اعالم و منعکس شــده 
است. در این زمینه به اســتان ها اعالم کردیم 
خّیرین را با جمعیت بیشتر آشنا کنند. خّیری 
که نگاهش به جمعیت نزدیک اســت برایش 
بسترســازی کنند و نیازها و اهــداف را به او 
بگویند. خّیر برایــش فرقی ندارد که چه کاری 
می کند، این وظیفه استان هاست که زمینه را 
مهیا و جمعیت را بیشتر و بهتر به خیر معرفی 
کنند تــا بر اســاس اهدافمان جذب داشــته 
باشــیم و با چالش های قدیم روبه رو نشــویم. 
بدون شک چنانچه این کار هدفمند و منطقی 
تحقق پذیرد بار مالی بسیار زیادی از جمعیت 
برداشــته و یکی از دغدغه های جدی مرتفع 
شده و این سازمان بدون صرف هزینه نیازهای 
خود را مرتفع خواهد کــرد. نکته حایز اهمیت 

این که این حوزه تعامل کافی و وافی با نماینده 
محترم ولی فقیه در جمعیت هالل احمر داشته 
تا هرگونه ابهامات شــرعی را مرتفع ســازد و 
بدین وسیله بســتر ضابطه مندی مهیا شود تا 
موقوفات بالتکلیف جمعیت در مسیراهداف و 
وظایف خود که همان اجرای شرعی و قانونی 

نیات است قدم بردارد. 
  در اســتفاده از موقوفــات تا 
چه اندازه به نّیــات خّیرین توجه 

می شود؟
در مرحله عمل به نیات واقــف باید در قرائت 
وقف نامه و الزاماتی که توسط واقف عنوان شده 
وسواس به خرج داد تا بدانیم چه نیتی داشته 
و عواید را در چه مســیری خرج کنیم. این بار 
ســنگین بر دوش تمام متولیــان امر جاری و 
ســاری اســت و نباید انحراف از نیت داشته 
باشــیم. همچنین هیچ عاملی نمی تواند مانع 
اجرای نیات واقف شود مگر در موارد استثنایی 
آن هم با اخذ نظریه شــرعی. برای پیشــبرد 
اهداف و نیات واقف می بایســت تعامل الزم بر 
مبنای موازین شــرعی و قانونی بین متولی و 
ناظر برقرار باشــد. متولی خود را امین موقوفه 
بداند و با آگاهی به قانون و مقررات وقف تسلط 
کافی نیز به قرائت وقف نامه داشــته باشد. در 
مجموع انجام دقیق و شــفاف نیــات واقفین 
فصل الخطــاب عملیاتی کردن یــک موقوفه 
است و همان گونه که گذشــت انتظار می رود 
با اجرای دســتورالعمل مالی محاســباتی و 
معامالتی موقوفات، عواید موقوفات برابر نیت 

واقف هزینه شوند.
   برای این کــه خیرین با آگاهی 
بیشتری موقوفات خود را در اختیار 
جمعیت هالل احمر قرار دهند اقدام 

خاصی صورت گرفته؟
در بحث وقف در نظر داریم یک موج فرهنگی و 
خبری در زمینه وقف ایجاد کنیم که بی تردید 
این اقــدام در یک معاونت یــا اداره کل عملی 
نمی شــود؛ برای اجرای این طــرح از تمامی 
مســئوالن ذی ربط اســتمداد می طلبیم. در 
این خصــوص تمــام برنامه هــا پیش بینی و 
کارشناسی های الزم صورت پذیرفته که قابل 

دفاع و رؤیت است.
عالوه بــر این در بحــث تبلیغــات CRM  یا 
بانک اطالعاتــی که قابلیت وقــف در هالل و 

ارتباط گیری مؤثر را داشــته باشــد، برگزاری 
همایش و دعــوت از خّیرین، ارســال پیامک 
در مناســبت های مختلف بــا معرفی وقف در 
هالل احمر، تبلیغات در بیلبوردهای شهری و 
بین شهری، ایجاد ســایت وقف، تفاهم نامه با 

دستگاه ها را درنظر داریم.
احساس می کنم باید نگاه به وقف در جمعیت 
جدی تر باشــد. اگر صحبت از امداد و نجات، 
جوانــان، داوطلبــان می کنیم کــه کامال به 
حق اســت، حداقل بــه همان انــدازه باید به 
وقف نگاه داشــته باشــیم؛ چرا کــه امالک و 
موقوفات آورده چشــم گیری دارند . همچنین 
جمعیت های هالل احمر اســتان ها می بایست 
با خیرین ارتباط تنگاتنگی داشــته باشــند و 
با معرفی خیرین و نیکوکارانــی که آماده این 
اقدامات انســانی هســتند خألهای موجود را 
پوشــش دهند. هنر استان هاست که خیرین 
را همان طور که نســبت به احداث مدرســه، 
پرورشگاه، مســجد و... اقدام می کنند،  جذب 
جمعیت نیز کنند. همیــن که خیری آمادگی 
اهدای اموال خود را دارد اما از وقف شــناختی 
ندارد، می بایســت این ســنت حســنه را که 
پیامبراکــرم)ص( بر آن تأکید داشــتند به او 
بشناساند و اگر اثرات این حرکت خداپسندانه 
و آثار درونی و بیرونی آن را بازگو کنیم مسلماً 
شخص خیر با آرامش بیشــتری  اقدام به این 

عمل می کند.
نکته حائز اهمیــت این که شــاید نیکوکاری 
نخواهد وقف کند کــه بی تردیــد نباید مانع 
بشــویم و در اینجا صلــح و هبه را پیشــنهاد 
می دهیم و به استان ها اعالم شده است شرایط 
را سخت نکنند. پول سرگردان در جامعه زیاد 
است. هنر ما این اســت که با بررسی مستدل 
موضــوع، بتوانیم ایــن پول ها را در راســتای 
اهداف خیرخواهانه جمعیت ســرازیر کنیم. 
منظور از پول های ســرگردان پول های اضافی 
است که در اختیار متمکنین و خیرینی است 
که می خواهند کمک کنند امــا نمی دانند به 

چه شکل.
  برنامه خاصی برای ضابطه مند 
امور موقوفات جمعیت  اداره  شدن 

در سطح کشور انجام شده است؟
وقتی چالش های وقف و مشــکالت را بررسی 
کردیم به این نتیجه رســیدیم که متأســفانه 

خانه وقف
در وضعیت موجود نیــاز جمعیت هالل احمــر برای جــذب موقوفات، عمدتــاً مربوط به 
پایگاه های امدادی، انبارهای امدادی و مراکزی تحت عنوان خانه های داوطلبی و در آینده 

نزدیک خانه وقف است که کارشناسی های الزم در این زمینه در حال انجام است.

با کنکاش در 
واگذاری های 

گذشته، 
کارشناسی های 

مدون به عمل 
آمده، مشکالت 

قبل را رصد 
کردیم و برای 
اینکه در آینده 
دچار  ابهامات 

و معضالتی 
نشویم درحال 

حاضر نیاز 
جمعیت را 
مدنظرقرار 

داده و براساس 
همان نیاز اقدام 
به جذب وقف، 

صلح و هبه 
می کنیم
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گـفت وگو
عواید موقوفات به دلیل نداشــتن آیین نامه یا 
دســتورالعمل متقن و قوی، بعضــاً به بیراهه 
مــی رود. به همین دلیــل و بر مبنــای ماده 
97 آیین نامــه مالی محاســباتی و معامالتی 
جمعیــت هالل احمرکه می گویــد امور مالی 
محاسباتی موقوفات جمعیت هالل احمر تابع 
دســتور العملی خواهد بود که توسط معاونت 
حقوقی و امور مجلس و به تبع اداره کل امالک 
موقوفــات تهیه و پس از تصویب کمیســیون 
دائمی شــورای عالی و تأیید نماینده محترم 
ولی فقیه در جمعیت، توســط ریاست محترم 
جمعیت به سراسر کشور ابالغ گردد؛ معاونت 
حقوقی و امور مجلس و این اداره کل این مهم 
را پس از ماه ها کارشناســی، پیش نویس آن را 
تهیه و توســط کمیته ای منتخب نهایی کرد.

امیدوارم با اجرایی شــدن این دستورالعمل، 
دســتاورد گرانبهــا و به یاد ماندنــی در اداره 
امور موقوفات جمعیــت هالل احمر به یادگار 
بگذاریم و باقیات الصالحات بیاد ماندنی برای 
جمعیــت هالل احمــر باشــد و همچنین بار 
سنگینی که برحسب وظیفه بر ما محول شده 

برای جمعیت ماندگار شود.
عمده مســائلی که برای این دســتورالعمل 
پیش بینی کردیــم ضابطه مند کردن فرآیند 
عملیات مالی موقوفــات، ایجاد وحدت رویه 
و اداره بهینــه موقوفــات در راســتای نیات 
واقفین، انجام برنامه هــای تحولی برای احیا 
و توســعه موقوفات، هدفمند بودن استقالل 
موقوفــات، رعایت موازین شــرعی و قانونی 
موقوفــات اســت.همچنین در دوره جدید 
موقوفــات، مصالحات و موهوبــات جمعیت 
هالل احمر به روز شــده، اطالعات متقن در 
بانک اطالعات امــالک، اســناد و موقوفات 
این اداره کل ثبت شــده اند و تمــام مدیران 
ما در ســطوح مختلف بر مبنای نیاز به بانک 
اطالعات دسترســی دارند، ضمــن این که 
هرگونه گزارش گیری و پــردازش اطالعات 

کاماًل امکان پذیر است.
   برای این که مشکالت گذشته 
اتفــاق نیفتــد و بالتکلیفی در 
استفاده از موقوفات وجود نداشته 
باشــد اداره کل امالک و موقوفات 

چه اقداماتی انجام داده است؟ 
بیانات ریاست محترم جمعیت و فرمایشات 

ریاســت محترم جمهور در هفتــه هالل که 
بحث وقف را مطرح کردند، بار ســنگینی را 
روی دوش ما گذاشــت و االن مکلف هستیم 
منویــات عزیزان را به ســر منــزل مقصود 
برســانیم و در حال حاضر کارهای مقدماتی 

را انجام می دهیم. 
دو پیشــنهاد داریــم: برای تمام اســتان ها 
خانه وقف را پیشــنهاد دادیم کــه پروپوزال 
این کار آماده شــده اما هنوز نهایی نشــده 
اســت، برای تحقق این امر صرفاً از نیروهای 
استان اســتفاده خواهیم کرد و در هر استان 
و شهرستان وظایفی را در این رابطه مشخص 
و معین می کنیم که در پروپوزال پیشنهادی 
آمده اســت. این کار هزینــه ای هم نخواهد 
داشت و از ظرفیت ها و امکانات جمعیت های 

استان استفاده خواهد شد.
همچنین برای تحقق ایــن موضوع و جذب 
موقوفــات جدید، فرآیندی را پــس از ماه ها 
کارشناسی تهیه و تدوین کرده ایم که انتظار 
می رود با همیــاری و همکاری جمعیت های 
اســتان واگذاری هــای تأثیرگــذاری برای 
جمعیت هالل احمر داشــته باشیم. پیشنهاد 
مطرح دیگر هم مجمــع خیرین برای جذب 
موقوفات اســت؛ هر دو را ارایه می دهیم و هر 
دو قابل دفاع هســتند. عمــده برنامه ما این 
است که هزینه نداشته باشند و آورده ای که 

می آوریم براساس نیاز جمعیت باشد.
  بــرای عــده ای ایــن تصور 
وجــود دارد که از ابتدا ســازمان 
اوقاف متولی امر وقف در کشــور 
بوده درحالی کــه ظاهراً جمعیت 
هالل احمر از قبل از شــکل گیری 
این ســازمان در امر وقف فعالیت 
داشته اســت. در این باره توضیح 

می دهید؟
ســازمان اوقاف به دلیــل تعداد بی شــمار 
امامزادگان و مساجد در سطح کشور متولی 
این امر بوده اســت، اما جمعیت  هالل احمر 
نیز به عنــوان یــک ســازمان عام المنفعه 
و انسان دوســتانه کــه درســال 1301 در 
کشــورمان ایجاد شــد جذب موقوفات را در 

دستور کار خود قرارداد. 
در ســال 1307 اولیــن موقوفه در اســتان 
مازندران، شهرســتان ســاری به جمعیت 

واگذار شــد که تاکنون نیز این واگذاری ها با 
وجود فراز و نشــیب های فراوان ادامه دارد. 
برابر مطالعــات به عمل آمده از ســالیان دور 
تاکنون سازمان اوقاف، جمعیت هالل احمر، 
آســتان قدس رضــوی و آســتان حضرت 
معصومه)س( از پیشــگامان ترویج و اشاعه 
این ســنت حســنه نبوی در ســطح کشور 
هســتند. در گذشــته موقوفــات جمعیت 
هالل احمر به دلیل تنوع فعالیت ها، در مسیر 
و اهداف بیشــتری جذب می شــدند؛ برای 
نمونه مراکــز درمانی، احــداث مراکز اداری 
و داوطلبــی، پایگاه های امــدادی، احداث 
پرورشگاه، احداث مدرسه، احداث زایشگاه، 
مراکز پــرورش اســالمی، کتابخانــه و ... را 
می توان نام برد و حتی در مســائل خارج از 
این چارچوب هم وارد می شد. به همین دلیل 
موقوفات جمعیت تنوع و گستردگی خاصی 
داشت، اما بعد از انقالب شکوهمند اسالمی، 
در سال 1358  برابر بخشنامه 1600 صادره 
از ســوی هیأت وزیران وقت، تمــام مراکز 
درمانی که در قالب عقود ناقله شرعی )وقف، 
صلح، هبه( به جمعیت واگذار شــده بودند با 
حفظ مالکیت جمعیت، بهره برداری آنان به 
وزارت بهداشت سپرده می شــود که در این 
خصوص یکــی از عظیم ترین موقوفات ما که 
مراکز درمانی بودند و می توانســتیم خیرین 
را در این مسیر جذب کنیم از ما جدا شد، به 
همین دلیل آمار جذب موقوفات در جمعیت 
هالل احمر کم رنگ شد، مگر جذب تعدادی 
محدود مرکز درمانــی. بزرگ ترین موقوفات 
جمعیت هالل احمر در شهرستان رفسنجان 
با بیش از 400 هکتار باغات و اراضی موقوفه، 
شهرستان بابل شامل 5 روستا، تکاب شامل 
اراضی، رقبات و قطعات زیادی از روســتاها، 
شهرستان صحنه شامل 7 روستا، شهرستان 
لنگرود تعــداد 59 مغازه و تعداد وســیع و 
چشمگیر دیگر در ســطح کشور، همین طور 
بیمارســتان ها و مراکز درمانــی متعدد که 
البته ایــن نمونه ای از موقوفــات، مصالحات 
و موهوبــات جمعیت هالل احمر اســت. در 
پایان ضمن تقدیر و تشکر ازحسن توجه این 
ماهنامه وزین به این موضــوع،  برای تمامی 
دســت اندرکاران، از حضرت واهــب العطایا 

توفیق و سربلندی شما راخواستارم. 

برای پیشبرد 
اهداف و نیات 
واقف می بایست 
تعامل الزم بر 
مبنای موازین 
شرعی و قانونی 
بین متولی و 
ناظر برقرار باشد. 
متولی خود را 
امین موقوفه بداند 
و با آگاهی به قانون 
و مقررات وقف 
تسلط کافی نیز به 
قرائت وقف نامه 
داشته باشد

زمینه جذب موقوفات جدید
 برای جــذب موقوفات جدید، فرآینــدی را پس از ماه ها کارشناســی تهیه و 
تدوین کرده ایم که انتظار می رود با همیاری و همکاری جمعیت های اســتان 

واگذاری های تأثیرگذاری برای جمعیت هالل احمر داشته باشیم. 
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نهم مــرداد ماه همایش توجیهیـ  آموزشــی 
کادر ســالمت حج تمتع  ســال 94 در سالن 
اجتماعات ســازمان حج و زیارت برگزار شد. 
در این همایش حجت االســالم  والمســلمین 
عبدالحســین معزی، نماینــده ولی  فقیه در 
جمعیت هالل  احمر، مهندس حمید محمدی 
معاون حــج  عمــره و عتبات ســازمان حج و 
زیارت و دکتر سید علی  مرعشی، رئیس مرکز 
پزشــکی حج و زیارت جمعیــت هالل  احمر 

حضور داشتند.

اسالمی  انسان  دوستی  نگاه  ترویج   
در جهان 

نماینــده ولی  فقیه در جمعیــت هالل  احمر با 
اشاره به این که جمعیت داوطلبان هالل احمر 
ایــران در جهــان، مقــام اول را دارد، تصریح 
کرد: »مــا دو نوع تبلیــغ داریم؛ یکــی پیام 
کالمی و دیگــری تبلیغ عملــی و رفتاری. در 
هالل احمر به دلیــل مباحث بین  المللی، رفتار 
ما بهترین تبلیغ برای اســالم است. وقتی یک 
انســان فــداکار می گوید که چون مســلمان 
هســتم، چنین عملکردی دارم و چون اسالم 
گفته اســت، چنین از جان خود برای دیگران 
می  گذرم، این بزرگ ترین ترویج عملی اسالم 

در جهان اســت.« او در ادامه اظهار داشــت: 
»یکــی از مهم ترین آموزه  هــای حج، پذیرش 
مسئولیت اســت و باعث می شــود نسبت به 
انسان  های رنج دیده احساس مسئولیت داشته 
باشید. از ســویی دیگر در نظر داشته باشید، 
پرچم هالل احمــر نماد خدمت به انســان  ها 
محسوب می شــود و در طول سالیان اخیر این 
خدمت به صورت چشمگیری صورت پذیرفته. 
پذیرفتن و ارایه خدمات بــه بیماران و حجاج 
بیت  اهلل  الحرام نشان  دهنده آن است که فعاالن 
در هالل احمر ایران نســبت به آالم و دردهای 
انسان  ها بی  تفاوت نیســتند و تالش دارند تا با 
ســطح امکانات محدودی که در اختیار دارند، 
بهترین خدمــات را بــه ضیوف الرحمان ارایه 

دهند.«

 تالش در جهت آرامش روحی زائران
وی در ادامه با اشــاره به این که خدمت گزاران 
در کادر ســالمت حج تمتع مسئولیت بزرگی 
را بــر دوش دارنــد، افزود: »خداونــد متعال، 
شما را مبارک و سودمند قرار داده است و این 
سودمندی مسئولیت ســنگینی را برای شما 
پدید آورده است. یکی از مهم  ترین جنبه  های 
فعالیت شما خدمتگزاران باید تالش در جهت 

آرامش روحی زائران باشــد، چرا کــه رفتار و 
برخورد پزشک با بیمار تأثیر باالیی در تسکین 

آالم دارد و به نوعی خاطره  ساز است.« 

 توصیه به زائران
نماینده ولی فقیه در هالل احمر به زائران حج 
توصیه کرد: »در گام اول حجاج باید سرزمینی 
که به آن می روند و فریضه  ای را که می خواهند 
به جای بیاورند، بشناسند.  حجاج وقت خود را 
به گفتگوهای بیهوده در کاروان نگذرانند و اگر 
در کنار هم هستند همدیگر را به حق و نیکی 

توصیه کنند.«

 باالترین رتبــه در ارایه خدمات به 
زائران

همچنین در این همایش ســیدعلی مرعشی، 
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت اظهار داشت: 
»بر اســاس ارزشــیابی  های صورت گرفته از 
ســوی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج 
و زیــارت، باالترین رتبه در ارایــه خدمات به 
زائران خانه خدا به مرکز پزشکی حج و زیارت 
جمعیت هالل احمر تعلــق گرفته و این مهم با 
همکاری و همفکری همــکاران در این مرکز 

محقق شده است«. 

لزوم شناخت فریضه و سرزمین حج
نماینده ولی فقیه در هالل احمر: حجاج باید ســرزمینی که بــه آن می روند و 
فریضه  ای را که می خواهند به جای بیاورند، بشناسند.  حجاج همدیگر را به 

حق و نیکی توصیه کنند.

سخنان  نماینده ولی  فقیه در جمعیت هالل  احمر،  در همایش توجیهیـ  آموزشی کادر سالمت حج تمتع

کنگره عظیم  الهی و مسئولیت بزرگ
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همزمان با فرارسیدن دهه کرامت ۳۰۰ عضو جوان هالل احمر 
از ۳۱ استان کشور مسیر نیشــابور )قدمگاه( تا مشهدالرضا 
علیه الســالم را با پای پیاده راهپیمایــی کردند. این طرح 
از روز ۳۱ مرداد همزمان با آغاز دهه کرامت شــروع و تا روز 
پنجم شهریور مصادف با میالد با سعادت امام رضا)ع( ادامه 
داشت.  طرح از قدمگاه عشق، سال گذشته برای نخستین بار 
برگزار شد و ۲۰۰ عضو جوان از ۱۴ استان کشور در آن شرکت 
داشــتند. این طرح به ابتکار معاونت جوانان استان خراسان 
رضوی و با حمایت ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر اجرا 

شد. 

 در آستانه میالد با سعادت امام رضا)ع( جوانان هالل احمر  
از قدمگاه تا مشهدالرضا)ع( پیاده روی  کردند

اگر عاشقی کنی و جوانی

بــود و بچه هــا شــب را بایــد در امامــزاده 
می گذراندنــد. صبــح، بعد از نمــاز جماعت 
همه آمــاده حرکت شــدند. روحیــه عالی و 
شاد بچه ها در طول مسیر، نشــان مي داد که 
همه آن ها با دلی سرشــار از امید آمده بودند. 
جوانــان هالل احمری همه متحدالشــکل با 
تي شــرت هایی طراحی شــده در یک ستون 
به ســمت میعادگاه عاشقی رهســپار شدند. 
حیــن راه، توقف هــا و ســخنرانی روحانیون 
خوش اخالق کاروان شــور و اشتیاق جوانان را 

بیشتر می کرد.

 اشتیاق برای رسیدن
در میــان این همه عاشــق، خادمان جمعیت 
هالل احمر خراســان رضوی که تمام وقت و 
کار و زندگی خودشان را صرف خدمت رسانی 
به زائرین پیاده حرم رضوی  کردند، حســابی 
در میان جمعیت به چشــم می آمدند و همه از 
آن ها انرژی می گرفتند. بچه ها در مســیر در 
مدح و ستایش امام رضا )ع( می خواندند: »ای 

صفای قلب زارم، هرچــه دارم از تو دارم علی 
موسی الرضا، علی موسی الرضا«.

در طول مســیر هر کدام به یک شکل حضور 
خــود و دوستان شــان را در قــاب تصاویــر 
گوشی و دوربین هایشــان ثبت می کردند. از 
عکس های دسته جمعی در توقفگاه ها گرفته 
تا عکس های ســلفی در طول مسیر که نشان 
از شور و اشتیاق آن ها داشــت. مسیر سپری 
می شد و وعده دیدار هر لحظه نزدیک تر. همه 
جا پر بود از عشق و فرقی نمی کرد جوانان از چه 
قومیتی در طرح حاضر شده اند، همه به عشق 
امام رضا)ع( حرکت می کردنــد. چندتایی از 
بچه ها که انگار در شــوق دیدار عجله داشتند 
و می خواســتند زودتــر برســند، از گروه ها 
جدا شــدند و تصمیم گرفتند ادامه مســیر را 
بدوند. یکی از آن ها می گفت من نیت کردم از 

کردستان تا حرم را بدوم.

 حضور مسئوالن ستادی
مسئوالن مختلف ســتادی از سازمان جوانان 
و جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی 
در این طــرح جوانان را همراهــی کردند. در 
این میان حضور معاون دانش آموزی و رئیس 
حراست ســازمان جوانان هالل احمر بیشتر از 
سایرین باعث دلگرمی جوانان شده بود. معاون 
دانش آموزی سازمان در خصوص برگزاری این 
طرح می گوید: نفس برگــزاری برنامه قدمگاه 
عشق از هر نظر ارزشــمند است. سعید بابایی 
در خصوص جنبه هــای مختلــف این طرح 

  مهمان امام رضا )ع( خسته نمی شود
از همان روز اول فضایی معنوی میان بچه های 
ســازمان مــوج مــی زد. گروه هــای اعزامی 
از اســتان ها یکی پــس از دیگــری پذیرش 
می شدند. بعضی از این عاشــقان چند روزی 
را در مســیر بودند اما وقتی از خستگی آن ها 
سؤال می شد همه یک جواب داشتند، آن هم 
این بود که ما مهمان امام رضاییم و خســتگی 

برای ما معنایی ندارد.
شــروع پیــاده روی از امامــزاده یحیــی)ع( 
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منا اصطالحی است برای کشــورهای عمده تولیدکننده نفت 
در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا. الیاس الغانم، رئیس دفتر 
منطقه  خاورمیانه و شــمال آفریقا )منا( فدراسیون بین  المللی  
جمعیت  های  ملی صلیب  سرخ و هالل  احمر که اواخر مرداد ماه 
با هیأت همراه به منظور گسترش همکاری و استفاده از ظرفیت 
 های جمعیــت هالل  احمر ایران به تهران ســفر کــرده بودند، 
دیدارهایی با دکتر ضیایی، رئیــس جمعیت هالل احمر، دکتر 
مسعود حبیبی، رئیس سازمان جوانان و دکتر سیدرضا رئیس 

کرمی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هالل احمر داشتند.

      انعقاد تفاهمنامه 
 دکتــر ضیایی رئیــس جمعیت هالل احمر با اشــاره بــه انعقاد 
تفاهمنامه همکاری میان فدراســیون بین المللی جمعیت های 
صلیب  ســرخ و هالل احمر، ســازمان حفاظت محیط  زیســت و 
هالل احمر ایران، تصریح کرد: »انعقاد این تفاهم نامه فرصت خوبی 
برای ادامه همکاری  ها در این زمینه است و هالل احمر ایران راغب 

به ادامه فعالیت ها براساس تفاهم نامه منعقد شده است.«

تقدیر از هالل احمر
الیاس الغانم نیز در دیدار با دبیرکل جمعیت هالل احمر با تقدیر 
از تالش  ها و کمک  های هالل احمر ایــران برای حمایت از دیگر 
کشورها، افزود: »هالل احمر ایران همواره در کمک به یمن و غزه 
و سایر کشورها با وجود همه مشــکالت، وظیفه خود را به نحو 
احســن انجام داده و می توان این راه را به  عنوان نمونه ادامه داده 

و با توسعه همکاری  ها، رسیدگی به نیازمندان را افزایش داد.«

     چشمگیر بودن ارایه خدمات داوطلبانه
رئیس بخش توسعه و مشــارکت دفتر منطقه  ای منا،  در دیداری 
با مســئوالن ســازمان داوطلبان جمعیــت هالل احمر ضمن 
تحسین برنامه ها و طرح  های سازمان داوطلبان گفت: »جمعیت 
ملی صلیب  سرخ و هالل احمر بســیاری از کشورها عالقه مند به 
طرح  های این سازمان و همکاری برای اجرای آن ها در کشورشان 
هستند.« بایارما لینتان اظهار کرد: »میزان و کیفیت ارایه خدمات 
داوطلبانه در این سازمان بسیار چشمگیر است و من تحت  تأثیر 

برنامه  ها و طرح های متعدد داوطلبان ایرانی قرار گرفتم.« 

 صلح  و آرامش
 برای همه

گزارش

دیدار رئیس دفتر منطقه  خاورمیانه و شمال 
آفریقا )منا( با مدیران جمعیت هالل احمر 

توضیح می دهد: جنبه عبادی و معنوی طرح 
کاماًل نمایان و آشکار اســت و کمک می کند 
تا جوانان از این نظر رشد کنند. جنبه دیگری 
که در اجرای این طرح نهفته، حفظ سالمت و 

تندرستی جوانان است.
او ادامه می دهد: امــا جنبه بعدی اجرای این 
طرح که شاید خیلی در ظاهر نمایان نباشد، 
حضور جوانان در عرصه اجتماع است. در این 
سه روز جوانان مسیرهای مختلفی در داخل 
و خارج از شــهر طی کردند و مردم با روبرو 
شدن با این جمعیت، به صورت غیرمستقیم، 
سازمان جوانان را شناختند و با فعالیت های 
این ســازمان آشنا شــدند. بابایی می گوید: 
جنبه پایانی حس و حال خوبی بود که بچه ها 
به زائران حضــرت مي دادنــد و این چیزی 
نیســت که در قاب تصویر و کلمــات بتوان 
بیان کرد. هنگام رفتــن کاروان براي زیارت 
امام رضا)ع( و ورود بــه مرقد، خیلی از مردم 
دلشــان با این جوانان همراه بود و حتی در 
طول مسیر خیلی از آن ها جوانان را همراهی 
کردنــد. بابایی در پایان با اشــاره به اهمیت 
تداوم این طرح در سال های آینده می گوید: 
امیدواریم با همت و کمک جمعیت استان و 
معاونت فرهنگی مقام معظم رهبری بتوانیم 
سال آینده شــاهد حضور بیشــتر جوانان 

باشیم.

 تپه سالم و پایان انتظار
بچه ها مســیر را می رفتند که با اشاره حاج آقا 

توقــف کردند. گنبــد طالیی امــام رضا)ع( 
همچون ستاره ای در دوردست می درخشید. 
حاج آقا گفت: این جا اولین نقطه ای اســت که 
گنبد طالیی حرم رویت می شــود و مشــهور 
اســت به تپه ســالم. بچه ها که حاال اشک در 
چشم هایشان جمع شده بود، با گفتن السالم 
علیــک یا علی ابن موســی الرضا به ســاحت 
مقدس امام رضــا)ع( ادای احتــرام کردند. 
در تپه ســالم همه زیر آســمان نماز جماعت 
خواندند و دست به دعا شــدند. حرکت ادامه 
پیداکرد و از این جا به بعد هر قدم که برداشته 
می شــد گنبد طالیــی بیشــتر خودنمایی 

می کرد.

 قطعه ای از بهشت
کاروان به ورودی مشــهد مقدس که رسید، 
اعضا در مســجد رباط طرق مســتقر شدند. 
شــب میالد امام رضا)ع( در مســجد، جشن 
میالد امام مهربانی ها برپا شد. صبح روز آخر 
بچه ها آماده شدند و به سمت حرم مطهر راه 
افتادند. زمزمه ها و اشعاری که بچه ها در مدح 
امام رضــا)ع( می خواندند زیادتر شــده بود. 
جمعیت به حرم که نزدیک شد، همه یک صدا 
صلوات خاصه امام رئوف را خواندند. در حرم 
مطهر انگار در قطعه ای از بهشت حضور داری. 
اینجا قطعه ای از بهشت اســت... حاجتت را 
بگویی یا نگویی مهم نیست؛ تنها کافی است 
بگویی السالم علیک یا علی ابن موسی الرضا 

علیه السالم. 

جشن میالد امام مهربانی ها
کاروان بــه ورودی مشــهد مقــدس که رســید، اعضــا در مســجد رباط 
 طرق مســتقر شــدند. شــب میالد امام رضا)ع( در مســجد، جشن میالد 

 امام مهربانی ها برپا شد. 
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دکتر وحید قبادی  دانا درمراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، 
با تشــکر از اعتماد رئیس و دبیرکل جمعیت هالل احمر در مدت خدمت در سازمان جوانان 
و همچنین دکتر فرهادی و دکتر موســوی به پاس حمایت هایی کــه در مدت مدیریت وی 
از سازمان جوانان داشتند، گفت: حوزه جوانان از مهم ترین بخش  های جمعیت هالل احمر 
است. وی، دکتر حبیبی را پیشکســوت خود عنوان کرد و افزود: »همواره دکتر حبیبی قبل 
از من در یک مجموعه مشــغول فعالیت بوده و من پس از وی و به دعوت دکتر حبیبی در آن 
مجموعه مشغول خدمت شده  ام و این برای نخستین بار است که دکتر حبیبی بعد از من در 

سازمانی مشغول به فعالیت می شود و این نشان از سوابق طوالنی و موفق مدیریتی وی دارد.«

   شبکه جوانان خالق و پویا در داخل کشور
دکتر مسعود حبیبی هم با تشکر از اعتماد رئیس و دبیرکل جمعیت هالل احمر برای تصدی 
مدیریت سازمان جوانان به وی، گفت: »در چند ســال اخیر همفکری و تعامل دورادوری با 
سازمان جوانان داشته ام، اما پس از مطرح  شدن پیشــنهاد مدیریت سازمان جوانان، تمرکز 
خاصی بر فعالیت جوانان داشــته  و مشــاهده کردم که تیمی بسیار منســجم، بانشاط و با 

برنامه  های زمان  بندی شده در این حوزه خدمت می کنند.«

  موفقیت چشمگیر هالل احمر در حوزه جوانان
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به این که فعالیت در حوزه جوانان بســیار مهم بوده 
و از وظایف ذاتی جمعیت هالل احمر اســت، گفت: »هالل احمر در ۲ ســال گذشــته به 
پیشرفت  های بسیار خوبی در حوزه جوانان دســت یافته و مصمم هستیم تا در این حوزه 
بسیار مهم، فعالیت  های خود را توسعه دهیم.« دکتر ضیائی با اشاره به این که دکتر حبیبی، 
فردی با سابقه و دارای مراتب علمی، فضل و فهم فرهنگی است، عنوان کرد: »مدیریت وی 
در چند سال اخیر در مجتمع داروییـ  درمانی هالل با توجه به شرایط و منابع در اختیار، 

بسیار خوب و مناسب بوده است.«  

در جلســه معارفه معاون حقوقی و امور مجلس، دکتر ضیائی رئیــس جمعیت هالل احمر با 
تقدیر از تالش ها و همکاری های دکتر اهلل  یاری به  عنوان معاون ســابق حقوقی و امور مجلس 
جمعیت هالل احمر و دکتر پرند و سایر همکاران این معاونت، با اشــاره به انتصاب علی لیالی، 
به  عنوان معاون جدید این حــوزه، گفت: »آقای لیالی از میان نامزدهای مختلف برای ســمت 
معاونت مجلس و امور حقوقی جمعیت انتخاب شــده و دارای سوابق بسیار خوب در حوزه های 
مدیریتی و چهره تعاملِی مثبتی در این زمینه بوده اند.«  معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت 
هالل احمر هم ضمن تبریک دهه کرامت گفت: »خرسندم که پس از نهاد مردمی چون سازمان 
حج و زیارت، توفیق یافته ام در نهادی چون هالل احمر که برخاســته از مردم اســت، مشغول 

خدمت گزاری شوم.«

   دیدار معاون حقوقی و امور مجلس با نماینده ولی فقیه در هالل احمر
معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هالل احمر در نخستین روز کاری خود پس از مراسم 
معارفه، با نماینده ولی فقیه در جمعیت دیدار و گفتگو کرد. حجت االســالم  والمســلمین 
معزی در این دیدار با تقدیر از انتصاب صورت گرفته، گفــت: »حوزه حقوقی و امور مجلس 
حوزه اي سخت و آسان به حساب می آید؛ آســان از آن لحاظ که با مردم و نمایندگان آن ها 
ارتباط دارند. کاری ســخت از آن جهت کــه توقعات و نیازهای جامعــه را که کاماًل بر حق 
اســت، باید با امکانات محدود برطرف کنند.« معزی با مقدس خواندن فعالیت در جمعیت 
هالل احمر، افزود: »ســابقه کاری جناب آقای لیالی در ســازمان حج و زیارت و در خدمت 
به حجاج بوده و اکنون نیز در ایــن نهاد باارزش برای دومین بار فرصــت خدمت به مردم را 
پیدا کرده است که این نشان از توفیق ایشــان دارد.«معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت 
هالل احمر نیز در این دیدار گفت: »در نخســتین روز از فعالیت، این نیاز را در خود احساس 
می کردم که از نظرات و نکات راهبردی حجت االسالم  والمسلمین معزی در شروع مأموریت 
در این نهاد مردمی بهره ببرم.« علی لیالی اظهار داشت: »امیدوارم در طول مأموریت خود، 

بتوانم گامی هرچند ناچیز در راه توسعه مأموریت های جمعیت هالل احمر بردارم.« 

 مراسم تودیع و معارفه مسئول سازمان جوانان
 با حضور مسووالن جمعیت هالل احمربرگزار شد

 گزارشی از معارفه معاون حقوقی و امور مجلس
 جمعیت هالل احمر

برنامه ریزی برای ایجاد شبکه 
جوانان کشورهای مسلمان

ظرفیت های فراوان یک حوزه 
برای جذب خیرین
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گفت وگو

مد و پوشش در کشور نیاز به 
بازنگری مجدد دارد

کلینیک بد  سلیقگی

هشدار یک فوق تخصص گوارش 
درباره تغذیه در دنیای امروز

بالهای 
فست فودی

تغذیه

 ویژگی های یک 
صبحانه خوب

 چه بخوریم
 چه نخوریم؟

 وظیفه پدر  و مادر در مقابل نماز 
و عفاف فرزندان چیست؟

مسیر زندگی

خانواده
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سیره

    قرآن چه می گوید؟
در قرآن دو آیه بسیار مهم وجود دارد که تکلیف 
والدین درباره نمازخوان  شــدن فرزندشــان را 
روشــن می کند. یکی دســتور خداوند به پیامبر 
اکرم)ص( است و یکی رفتار حضرت ابراهیم)ع( 
نسبت به فرزندانش در نمازخوانی. اولین آیه که 
در آن دســتور خداوند به پیامبر بیان شــده آیه 
131سوره طه اســت که خداوند در آن به پیامبر 
دستور می دهد:» خانواده ات را به نماز امر و بر آن 
پافشاری کن.« این آیه به صراحت بیان می کند 
که یکی از وظایف پدر آن است که بر نماز امر کند 
و نسبت به این امر عملی، صبر و پافشاری داشته 
باشد. این پافشاری البته به معنای استفاده از زور 
برای نمازخوان شدن فرزندان و خانواده نیست، 
اما حداقل به این معنا هســت که پدر باید نسبت 
به نمازخوان شــدن فرزندانش دغدغه داشــته 
باشــد و از راه های مختلف برای نماز خوان شدن 
آنان تالش کند. آزادی مطلــق  دادن به فرزند و 
بازگذاشتن دست او که هر وقت خواست شروع به 
نماز خوانی کند و تقید به نماز پیداکند، مطلوب 

دکتر محمد شیخ االسالمی
کارشناس امور دینی

شاید هر کدام از ما در زندگی مان این پرسش مهم را از خودمان کرده باشیم که واقعا وظیفه ما نسبت به فرزندان مان 
چیست. درواقع این یک نگرانی جدی برای هر کسی اســت که پدر و مادرشدن را تجربه کرده باشد. دو سر طیف در 
پاسخ این سوال وسواس و از بین بردن انتخاب فرزند به طور مطلق و آزادی دادن و بی خیال بودن نسبت به رفتارهای 
فرزندان به طور مطلق است. برخی از پدر و مادرها به طور کلی خود را متولی تمام اتفاقات زندگی فرزندان می دانند 
و حتی در پنجاه و شصت سالگی فرزند هم دســت از تربیت او برنمی دارند و بعضی پدر و مادرها از روز نوزادی فرزند 
به بهانه احترام به اختیار و عقل فرزند اجازه می دهند که هرکاری می خواهد بکند و دســت او را برای هر تجربه ای 
باز می گذارند.  اگر نگاهی به دور و بر خود بیندازیم حتمــًا می بینیم خانواده هایی را که در هرکدام از این تیپ ها قرار 
دارند و احتماالً از نتایج این انتخاب خود هم چندان راضی نیســتند. البته مقصود ما در این نوشتار تمرکز بر تربیت 
دینی فرزندان است و من می خواهم به مسأله نماز و نمازخوانی فرزندان اشاره کنم. مسأله ای که شاید امروز یکی از 
مهم ترین دغدغه های پدران و مادران است و شاید مدام در این اندیشه اند که با توجه به اهمیت نماز در اسالم و آثار و 

برکات نماز چگونه از نمازخوان شدن فرزندشان اطمینان یابند.

وظیفه پدر ومادر در مقابل نماز و عفاف فرزندان چیست؟

از قرآن بیاموزیم

تقید به نماز
آزادی مطلق  دادن به فرزند و بازگذاشتن دست او که هر وقت خواست شروع 
به نماز خوانی کند و تقید به نماز پیداکند، مطلوب دین نیست. این دستور در 

هیچ امر دیگری در امور دین در آیات قرآن دیده نمی شود. 
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پیچیدگــی ای در روابط برخودار شــده که واقعاً 
نمی توان انتظار داشــت که پــدران و مادران بر 
اخالق جنسی فرزندانشان تسلط داشته باشند و 
بتوانند آن را مدیریــت کنند. به خصوص که این 
روزها بیشتر انرژی همســران صرف نگه داشتن 
زندگی مشترکشان می شــود و روابط نادرست، 
این روزها، خانواده ها را در آستانه ازهم پاشیدگی 
جدی قرار داده اســت. در واقع ایــن روزها زن و 
شوهرها خیلی هنر داشته باشند بتوانند همدیگر 
را برای هم حفظ کنند و نگه داشــتن فرزندان و 
مدیریت اخالق جنســی آنان و روابط مختلف و 
چند بعــدی آنــان کاری ســخت تر و به مراتب 

سنگین تر به شمار می رود. 
داستان حضرت یوسف، داســتان حفظ حجاب 
و عفاف و روابط پیچیده انســانی است و اگرچه 
می توان از جنبه هــای مختلف از این داســتان 
قرآنی، درس های آموزنــده ای دریافت، تردیدی 
نیست که مســأله حفظ خود در فضای گناه، از 
مهم تریــن و بلکه مهم ترین درس این داســتان 

پیامبرمحور، در حوزه رفتار خانوادگی است. 

  عبرتی برای همسران
به نظرم می شــود به دو نکته مهم در این جریان 
اشــاره کرد. همه ما در جریان درخواست زلیخا 
از یوســف )ع(، توان باالی یوســف در مدیریت 
خود را می ســتاییم و آن را به عنــوان یک اتفاق 
و تصمیم بســیار مهم در زندگی حضرت یوسف 
برمی شــمریم. این البته درست است اما به نظرم 
می توان به رفتار همســر زلیخا هم به عنوان یک 
رفتــار فوق العاده اخالقی اشــاره کــرد که توان 
بــاالی او را در مدیریــت بر خــود، حفظ آبروی 
همســر و حفظ کیان خانواده را نشان می دهد. 
درست است که همسر زلیخا درست در لحظه ای 
رسید که نباید می رســید و چیزی را فهمید که 
هر مردی از فهمیدن آن احساس مرگ می کند، 
اما به جای آن که آبروی همســر خود را ببرد، از 
یوسف خواســت که از گناه زلیخا بگذرد و گفت: 
»یوســف! از این قصه بگــذر و زلیخا! تــو نیز بر 
گناه خود پــرده بکش!« یعنی حتی نخواســت 
که گناه زلیخــا را به روی او بیاورد. این درســی 
بســیار مهم در رفتار خانوادگی اســت. مردها و 
زن هایی که نقطه ضعفی در روابط همسرانشــان 
می بینند، به جای آن کــه او را بی آبرو کنند، بهتر 
است که الپوشــانی کنند و با مدیریت بر خود و 

بر رفتار جنسی شان، همسرشان را به سمت خود 
بکشانند؛ همسر زلیخا که نه خود خداپرست بود 
و نه خانواده اش حتی برای حفظ آبروی خودش 
هم که شــده چنین رفتاری را پیش کشــید چه 
برسد به کســانی که ادعای خداپرستی و تدین 
دارند. روایات بسیاری از ضرورت تغافل همسران 
در رفتارهای خانوادگیشــان سخن می گوید و بر 

آن تأکید می کند.

  در دایره رحمت خداوند
اما نکته دوم کــه راهبرد اســالم در مدیریت بر 
خواسته های نفسانی اســت در این آیه بیان شده 
است: »به درســتی که نفس به بدی امر می کند 
مگر نفســی که مشــمول رحمــت خداوند قرار 

گرفته باشد.« 
برای آن کــه خانــواده ای در تمام ســطوحـ  از 
پدر و مــادر گرفته تــا فرزنــدانـ  بتوانند توان 
خودنگهداری در فضای آلوده امروزی پیدا کنند، 
راه آن اســت که خود را در دایره رحمت خداوند 
بیندازنــد. هیچ کس نمی توانــد از خود مطمئن 
باشد مگر آن که مورد رحمت خداوند قرار بگیرد. 
این البته نافی رعایت تقوا نیست، اما همان توان 
تقوا نیز به شــرطی در انســان پدید خواهد آمد 
که انسان، مرحوم باشــد. راه های جلب رحمت 
خداوند نیز در قرآن آمده اســت: احسان در آیه 
56 سوره اعراف، امیدواری در آیه 53 سوره زمر، 
روحیه اطاعت از خدا و رسول در آیه 132 سوره 
آل عمران و دعا در آیه آخر ســوره فرقان از جمله 

راه کارهای قرآنی برای جلب رحمت خداست.
بهترین راه بــرای عفاف و حجــاب در خانواده و 
جامعه، قرارگرفتن خانواده در دایره رحمت الهی 
است. پدر و مادر باید تالش کنند که اسباب جلب 
رحمت خداوند در فضای خانواده فراهم شــود. 
شــاید یکی از مهم ترین راه هــای جلب رحمت 
خداوند، گریه و برقــراری روضه های خانوادگی 
و خانگی باشــد. چرا که مصداق اتم رحمت الهی 
وجود مقدی امام حســین علیه الســالم اســت 
که او را رحمت واســعه خداونــدی می خوانیم: 
الســالم علیک یا رحمــت اهلل الواســعه. به نظر 
می رسد ســنت برگزاری روضه های خانگی یکی 
از مهم ترین راه ها بــرای بیمه کــردن خانه ها و 
خانواده هــا در برابر فســاد و بی تقوایی در روابط 
خانوادگی اســت؛ ســنتی که بخشــی از سبک 

زندگی ماست و نباید فراموش شود. 

دین نیست. این دســتور در هیچ امر دیگری در 
امور دین در آیات قرآن دیده نمی شود. 

اما آیه دوم، آیه چهلم سوره ابراهیم است. در این 
گروه آیات که در آن داســتان حضرت ابراهیم و 
هجرت ایشان به ســرزمین مکه و تنهاگذاشتن 
هاجر و اســماعیل به تفصیل بیان شــده است، 
حضرت ابراهیم )ع( چند خواسته مهم از خداوند 
طلب می کند. بدیهی اســت که این خواســته ها 
با فضایی کــه این پیامبر خدا در آن قرارداشــته 
می تواند از مهم تریــن دعاها و بلکــه مهم ترین 
دعای یــک پدر بــرای خانــواده و فرزندانش به 
شمار آید. در آیه چهلم، ابراهیم به خداوند عرض 
می کند: »خدایا! من و فرزندانم را برپاکننده نماز 
قرار بده و دعای مرا بپذیر!« خوب است همین جا 
بگویم که یکــی از پیامبرانی که به طور جدی در 
ارتباط با خانواده اش تعریف می شــود و در تمام 
جریــان نبوتش همراهی او با خانــواده اش دیده 
می شــود، حضرت ابراهیم )ع( اســت و حقیقتاً 
ازدواج ایشان با هاجر بر اساس اصرار همسر اول 
ایشان ســاره اتفاق افتاد. در تمام جریان زندگی 
حضرت ابراهیم)ع( ما خانواده ایشان را می بینیم؛ 
از ارتباط ایشان با عمویشان آذر که بت پرست بود 
تا ازدواج ایشان با ســاره و هاجر و فرزنددارشدن 
ایشــان از هر دو بانو. آخرین صحنه ای هم که از 
ایشــان در قرآن آمده مســأله ذبح فرزند ایشان 
حضرت اسماعیل است. این پیامبر با این تعلقات 
خانوادگــی، دعای مهمــی که می کنــد دعای 
نمازخوان شــدن فرزندانش و بلکه نسلش تا روز 

قیامت است. 
با این دو آیه مشخص می شود که برای نمازخوان 
شدن خانواده و فرزند باید دو کار هم زمان انجام 
داد؛ هــم از روش های مختلف بــر خواندن نماز 
توســط فرزندان پافشــاری کرد به گونه ای که 
فرزند از نماز احساس بدی نداشــته باشد و هم 
برای پیوند فرزندان با نماز دعا کرد و این دعا را به 
طور مستمر انجام داد. چه بهتر که این دعا برای 
نماز خوان شــدن فرزندان به یک دعای جدی در 
مساجد و منابر تبدیل شود. دعایی که حتماً تا به 

حال کم شنیده ایم.

  حضرت یوسف و عفاف و حجاب
یکــی دیگــر از دغدغه هــای پــدران و مادران 
متدیــن در دنیای امروز عفاف و تقوای جنســی 
فرزندانشــان اســت. دنیــای امــروز از چنان 

داستان حضرت 
یوسف، داستان 

حفظ حجاب 
و عفاف و 

روابط پیچیده 
انسانی است و 
اگرچه می توان 

از جنبه های 
مختلف از این 
داستان قرآنی، 

درس های 
آموزنده ای 

دریافت، تردیدی 
نیست که مسأله 

حفظ خود در 
فضای گناه، از 

مهم ترین و بلکه 
مهم ترین درس 

این داستان 
پیامبرمحور، 
در حوزه رفتار 

خانوادگی است

دایره رحمت خداوند
برای آن که خانواده ای در تمام سطوحـ  از پدر و مادر گرفته تا فرزندانـ  بتوانند 
توان خودنگهداری در فضای آلوده امروزی پیدا کنند، راه آن است که خود را 

در دایره رحمت خداوند بیندازند.
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گفت وگو

   با توجه به جایــگاه ایران در میان 
کشورهای اســالمی و اثرگذاری این 
کشــور در عرصه های مختلف، به نظر 
می رسد نتوانســته آن گونه که باید و 
شــاید در زمینه مد و پوشش اسالمی 
نقش آفرینی کند و کشورهایی مانند 
ترکیه و مالزی گوی ســبقت را از ما 

ربوده اند.
ریشه این مســأله را باید در چند محور جستجو 
کرد. در وهله اول بحث تولید پارچه بســیار حائز 
اهمیت اســت. ما در زمینــه پارچــه و تولید آن 
امکان رقابت با دو کشور ترکیه و مالزی را نداریم. 
پارچه های ما خوب هستند اما قابل رقابت با آن ها 
نیســتند. وقتی پارچه خوب متعلق به ما نیست، 
ناچاریم تابع کشورهای صاحب نفوذ باشیم. نکته 
دوم این اســت که اگــر چه مــا طراح های خوب 
داریم، اما هنوز ســالن های مد برای ارائه تولیدات 
جدید نداریم. این طراحان در کشــورهای دیگر 
تولیدات خود را به نمایش می گذارند و بسیار هم 
شناخته شــده اند، اما در ایران هنوز شرایط الزم 
برای حضور فعاالنه آن ها فراهم نشده است. نکته 
سوم هم که در این زمینه بسیار حائز اهمیت است 
بحث حمایت های مادی و معنــوی از مد ایرانی و 
اسالمی است. نمی گویم در ایران بر روی مسأله مد 
سرمایه گذاری نشده، قطعاً شاهد سرمایه گذاری 
و صرف وقت و انرژی بوده ایم امــا این نوع نگاه ها 
مقطعی بوده و با تغییر مدیریت هــا مد و لباس از 

اولویت بیرون آمده است. مد نیاز به ثبات دارد.
   امــا اخیــراً شــاهد برگزاری 
نمایشــگاه های مد و پوشش اسالمی 

هستیم.
بله، مدتی اســت این نمایشــگاه ها در حال رونق 
گرفتن هستند و به نظر می رسد حرکت هایی خوبی 
آغاز شده است. امروز مشارکت ها در این زمینه زیاد 
شده و حتی درخواســت های زیادی از کشورهای 
مختلف برای حضور در نمایشگاه های داخلی داریم. 
از طراحان ما هم بســیار دعوت شده که لباس و مد 
ایرانی را در جشــنواره های خارجی معرفی کنند. 
این دعوت از کشــورهایی مانند فرانسه و ایتالیا نیز 
بوده که نشــان می دهد کم کم ایــران حرکت های 

مثبتی را در این زمینه آغاز کرده است.
   چقدر در طراحی هــای جدید به 
المان هــای ایرانیـ  اســالمی توجه 

می شود.

حدیث   مقدم

در شرایط اجتماعی امروز مد و پوشش اســالمی ایرانی، جایگاه ویژه ای به عنوان یکی از شاخص های سبک زندگی 
دارد. به دلیل اهمیت نقش زنان در خانواده و همچنین تأثیرگذاری و تأثیرپذیــری پنجاه درصدی آن ها در جامعه 
و نقش های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی که ایفا می کنند، اهمیــت برنامه ریزی برای آنان را 
ـ  ایرانی، ضرورت  پررنگ تر می کند. لزوم متناسب سازی پوشش های اجتماعی بر اساس ســبک زندگی اسالمی  
گسترش برندها و الگوهای مد و پوشش اســالمیـ  ایرانی برای بانوان و حفظ امنیت و سالمت روانی افراد، خانواده 
و اجتماع در جهت بهبود و اعتالی نظم اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده از اهمیت بســیاری برخوردار است. اما با 
وجود همه این تأکیدها، کشور ایران نتوانسته تأثیرگذاری مناسبی در حوزه پوشش اسالمی و مد در میان کشورهای 
جهان اسالم داشته باشد و از دیگر سو در داخل کشــور و حتی در ادارات مختلف نیز با نوعی شلختگی و آشفتگی 
در پوشش روبه رو هستیم. دالیل این مســأله در گفتگوی مهر و ماه با دکتر فاطمه بهرامی، دکترای پژوهش هنر از 
دانشــگاه تربیت مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ بررسی شــده است. فاطمی بهرامی همچنین 
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی و استاد فوق ممتاز خوشنویسی است و در این گفتگو از حرکت رو به جلو در زمینه 
پوشش در ایران سخن گفته است. اگر نگاهی به دور و بر خود بیندازیم حتمًا می بینیم خانواده هایی را که در هرکدام 
از این تیپ ها قرار دارند و احتماالً از نتایج این انتخاب خود هم چندان راضی نیستند. البته مقصود ما در این نوشتار 
تمرکز بر تربیت دینی فرزندان است و من می خواهم به مســأله نماز و نمازخوانی فرزندان اشاره کنم. مسأله ای که 
شاید امروز یکی از مهم ترین دغدغه های پدران و مادران است و شاید مدام در این اندیشه اند که با توجه به اهمیت 

نماز در اسالم و آثار و برکات نماز چگونه از نمازخوان شدن فرزندشان اطمینان یابند.

فاطمه بهرامی، استاد دانشگاه معتقد است مد و پوشش در کشور نیاز به 
بازنگری مجدد دارد

بد  سلیقگی
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می شود و سال دیگر رنگ دیگر و کسی نیست که 
به مد سال قبل تمایلی داشته باشد. بعد اقتصادی 
این مســأله اول به خریدار برمی گــردد و دوم به 
فروشنده که مجبور است هر سال لباس هایش را 
تغییر دهد. مدل های قدیمی و رنگ های قدیمی 
از دور خــارج می شــوند که زیان اقتصــادی این 
مسأله دوســویه است. از ســوی دیگر رنگ هایی 
مانند سورمه ای، قهوه ای و غیره که ثبات بیشتری 
دارند هم برای خریــدار و هم برای فروشــنده با 
صرفه ترند. نکته دیگر این اســت که رنگ تیره در 
ایران فراگیرتر شده اســت و مقبولیت عام یافته 
است. رنگ سیاه در کشور ما به دلیل فراگیری به 
عنوان رنگ خنثی مطرح می شود. جالب این که به 
دلیل رنگ پوستمان، رنگ ســیاه به چهره بیشتر 
ایرانی ها می آید اما اگر رنگ صورتمان کمی تیره تر 

بود شاید چندان جالب نبود.
مسأله ســومی که می توان به آن اشاره کرد، بحث 
عرف است. همین فراگیری زمینه ساز عرفی شده 
که اکنون بسیاری از ما از آن تبعیت می کنیم. این 
موضوع به ویژه با افزایش سن جلوه بیشتری پیدا 
می کند و خانم های مســن تر به سمت لباس های 
ســنگین تر می روند. حتی طراحان و فروشندگان 
ما هم فقط تا حــدودی اجــازه ورود رنگ ها را به 
بازار می دهند و در خصوص فراگیر شدن رنگ در 

جامعه مقاومت می کنند.
پیشنهاد شــما برای پوشش بهتر و به 
دور از شلختگی های موجود در ادارات 

و سازمان ها چیست؟ منظورم پوششی 
است که هم ایرانیـ  اسالمی باشد و هم 
به ویژه برای بانوان راحتی و آسودگی به 

همراه بیاورد.
در این زمینه بایــد چند نکته را مدنظر داشــته 
باشــیم. اول این که محیط های کار با هم متفاوت 
هســتند که باید تفاوت ها حتماً دیده شــود. به 
عنوان مثال پوشش در یک کارخانه با بیمارستان 
یا دانشــگاه کاماًل متفاوت اســت. نکته دیگری 
که باید حتماً مورد توجه باشــد این است که این 
تفاوت ها در همه کشورها دیده می شود و پوشش 
در هر کشــوری تابع مقررات آن کشــور است. به 
بیان دیگر در کشــورهای دیگر هر نهادی لباسی 
را تعریف می کند که اعضای آن باید آن پوشــش 
را مورد استفاده قرار دهند. لباسی که نشان دهنده 
فرهنگ آن کشــور و شأن آن دســتگاه باشد. در 
کشور ما هم پوشش بر مبنای شــئونات ایرانیـ  
اسالمی تعریف می شــود. اما یک انتقاد مهم این 
است که بسیاری از سازمان ها و نهادهای مختلف 
معموالً بدون در نظر گرفتن نشــانه شناســی و 
المان های مختلفی از نظیر زیبایی شناسی، رنگ، 
شــرایط کار و... لباس طراحــی می کنند. به بیان 
دیگر نوع پوشــش در ادارات ما بیشتر سلیقه ای 

است و اتفاقاً سلیقه مردانه در آن دخیل است. 
شما به عنوان کارشناسی حقوق مد و 
پوشش وقتی در کالن شهرهای کشور 
راه می روید چه انتقادی به نوع پوشش 

مردم دارید؟
باید بگویم مد و پوشش در کشور نیاز به بازنگری 
مجــدد دارد. چنددســتگی و چنــد ســلیقگی 
بســیاری را شــاهدیم، تعاریف متفاوت اســت و 
چنددستگی وحشتناک، در کشورهای دیگر نیز 
این چنددستگی هست، اما به نسبت ایران بسیار 
کمتر است. یکی از انتقادها به پوشش مردم ایران، 
نبود بحث نشانه شناســی لباس است. در بسیاری 
از کشــورها انتخاب مد یا پوشش بر مبنای دانش 
نشانه شناســی صــورت می گیرد و هر لباســی 
برای مکان های خاص تعریف مشــخص دارد. ما 
متأسفانه شاهدیم در خیلی از موارد لباس خیابان 
و مهمانی یکی اســت یا لباس دانشــگاه و محل 
کارمان مشترک است. در هر کدام از این لباس ها 
نشــانه هایی وجــود دارد که ما نســبت به آن ها 
بی تفاوت هستیم و همین مسأله باعث شلختگی و 

چنددستگی پوشش در کشور شده است. 

خوشبختانه باز هم یک جریان بسیار امیدبخشی 
راه افتاده و آن گرایش به عناصر زیبایی شناســی 
فرهنــگ خودمان اســت. هــر چه کــه در هنر 
بصری ایران دیده می شــود، به شدت مورد عالقه 
قرار گرفتــه و طراحــان به آن طرح هــا گرایش 
پیدا کرده انــد. اهمیت دیگر ایــن گرایش، توجه 
کشــورهای دیگر به المان های ایرانیـ  اســالمی 
ماســت. اما به هر حال مقاومت هایــی هم وجود 
دارد که باید ایســتادگی کرد و به عنوان مثال ما 
بحث خوشنویســی را داشــتیم که تقریباً سال 
۸2 بر روی لباس ها نقش بســت و با مقاومت ها و 
مخالفت های بسیاری روبرو بود. واقعیت این است 
که خوشنویسی روی لباس ابتکار جدیدی نیست 
و ما در دوره صفویه لباسی با نام لباس شفا داشتیم؛ 
لباسی که دعای شفا روی آن نوشته  می شد و به تن 
بیمار می پوشاندند. این لباس در بسیاری از موزه ها 
از جمله موزه های آمریکا موجود اســت، بنابراین 
خوشنویسی روی لباس ابتکار جدیدی نیست اما 

نیاز دارد که بازآفرینی شود.
   یکی از انتقادهایی که به پوشــش 
در کشور می شود تاکید روی رنگ های 
تیره اســت، این گرایش ناشــی از 

چیست؟
این مســأله را از چند بعد می توان بررسی کرد که 
به عقیده من مهم ترین آن بحث اقتصادی اســت. 
به بیان دیگر لباس های روشــن، تابع جریان مد 
هستند. یک ســال خاکستری روشــن یا آبی مد 

نكته

ضرورت الگوسازی ایرانی اسالمی 
حمید رضا قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس| پوشــش هر فرد نشان  دهنده فکر، رفتار، 
سیاست جامعه، آداب و فرهنگ وی اســت و قبل از گویش هر منطقه، پوشش آن به نظر 
می رســد. جریان هویت  بخشی به دســت اندرکاران طراحی مد و لباس به همراه کارگروه 

 سازی از مهم  ترین اهداف کارگروه مد و لباس است.
راه اندازی مجموعه  های تک منظوره عفاف و حجاب، شناخت بیشتر مردم از کیفیت لباس 
مورد نظر، توجه بهتر به مباحث آموزشــی در این زمینه، نزدیک شــدن الگوهای لباس با 
اســتانداردهای جهانی اما با رعایت اصول ایرانی اســالمی، از جملــه مهم  ترین اقدامات و 

برنامه  ها در بخش هویت  بخشی دست  اندرکاران مد و لباس در استان  های مختلف است.
امروز ضرورت دارد تا بخــش خصوصی در زمینه مد و لباس ســرمایه  گذاری کند تا از این 
طریق جریان الگوســازی ایرانی اسالمی را در جامعه داشته باشــیم. مد و لباس موضوعی 
جدید در کشور است چرا که قبل از انقالب و حتی چند سال پس از پیروزی آن، این مقوله 

نتوانست به شیوه  ای مناسب ساماندهی و متمرکز شود.

 ما متأسفانه 
شاهدیم در خیلی 

از موارد لباس 
خیابان و مهمانی 

یکی است یا لباس 
دانشگاه و محل 
کارمان مشترک 

است. در هر کدام 
از این لباس ها 

نشانه هایی وجود 
دارد که ما نسبت 
به آن ها بی تفاوت 

هستیم

طراحی براساس نشانه شناسی
در کشور ما هم پوشش بر مبنای شئونات ایرانیـ  اسالمی تعریف می شود. 
اما یک انتقاد مهم این است که بسیاری از ســازمان ها معموالً بدون در نظر 

گرفتن نشانه شناسی  لباس طراحی می کنند. 
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مشاوره تغذیه

     ایرادات چندگانه فست فودها
دکتــر حســین خدمــت فــوق تخصص 
گوارش و کبد و اســتاد دانشــگاه اســت. 
او با انتقــاد جدی از افزایش فســت فودها و 
جایگزین شــدن آن ها با غذاهای ســنتی و 
اصیــل ایرانی، می گوید: فســت فودها چند 
ایراد اساســی دارنــد که برای بدن بســیار 
مشکل ساز هســتند. این عضو هیأت علمی 
دانشــگاه تأکید می کند: در وهله اول مواد 
تشکیل دهنده آن ها معموالً با کیفیت بسیار 
پایین و تاریخ مصرف گذشته هستند؛ ضمن 
این که از مواد نگهدارنــده ای بهره می گیرند 
که اصاًل مناسب نیستند. همچنین در مواد 
تشکیل دهنده بســیاری از این فست فودها 
باید تردید کرد. گوشــت مورد اســتفاده در 
این فست فودها با مواد بســیار بی کیفیت و 
غیراســتانداردی مخلوط می شود و در تهیه 
آن به هیــچ عنوان نکات بهداشــتی رعایت  
نمی شــود. ایراد دوم آن ها ادویه بسیار زیاد 
به ویژه نمک و فلفل غیراســتانداردی است 
که در این حجم برای بدن و تغذیه بســیار 
نامناسب اند؛ ضمن این که قندها و پروتئین 
آن ها، کیفیت الزم را ندارند و حتی ناســالم 

هستند.
خدمت که عضــو انجمن گــوارش آمریکا 
هم هست با اشــاره به ســومین ایراد مهم 
فســت فودها می گویــد: روغن هایی که در 
طبخ این مواد اســتفاده می شــود، نه تنها 
بســیار بی کیفیت هســتند و حتــی برای 
ســرخ کردن بار اول هم مناسب نیست، اما 
متأسفانه شــاهدیم که فست فودفروشی ها 
بارهــا از ایــن روغن نامناســب اســتفاده 
می کنند؛ به طوری که این روغن به شــدت 

سرطان زا می شود.

   دو چاشنی خطرناک
این فوق تخصص گــوارش و کبد در ادامه از 
دو چاشــنی خطرناکی صحبت می کند که 
معموالً جزو الینفک فســت فودها هستند. 
وی با اشــاره به دو چاشــنی عمــده ای که 
معموالً با این فســت فودها سرو می شود، به 
سس ها اشاره می کند و می گوید: سس های 
بســیار چرب هم همــواره تغذیه ســالم را 
زیر ســؤال می برد. مصرف بیش از حد این 

ریحانه محمدی

اگر بخواهیم یک روز بدون مقصد خیابان های مختلف را گز کنی، قطعًا بیشــترین مغازه ای که چشــمت را مشغول 
می کند، فست فود فروشی است. فست فود به شکل امروزی 95 ســال پیش در هفتم جوالی 1912 در آمریکا متولد 
شد. در این روز رستورانی با نام »اتومات« در نیویورک افتتاح شــد که در واقع نوعی کافه تریا بود. در این رستوران 
غذاهای از پیش آماده را در محفظه های گرم کننده شیشــه ای قرار می دادند و مشــتریان از طریق دستگاه های 
سکه ای اقدام به خرید آن می کردند. اتومات خیلی زود شعبات متعددی در گوشه و کنار آمریکا افتتاح کرد و 20 سال 

بی رقیب باقی ماند. در سردر ورودی رستوران های اتومات نوشته شده بود: »ما کار مادران را کم کرده ایم.«
رستوران های فست فود دو شــاخص اصلی دارند؛ یکی آن که غذا پس از سفارش خیلی ســریع آماده و با حداقل 
امکانات به مشتری ارائه می شود. دوم این که این غذاها در رســتوران ها در حجم زیاد تولید شده و گرم نگه داشته 
شده یا پس از سفارش مشــتری دوباره گرم می شوند. با وجود هشــدارهایی که همیشه نسبت به غذاهای معروف 
به فست فود داده می شود، اما شــاهدیم که هر روز بر میزان مصرف آن غذاها اضافه شده و این غذاها خانواده های 

بیشتری را جذب خود می کنند و به اصطالح کار سرمایه گذاران آن حسابی سکه است.

هشدار یک فوق تخصص گوارش درباره تغذیه در دنیای امروز

بالهای فست فودی

چه کسانی بیشتر آسیب می بینند؟
ســنین زیر 16 سال و باالی 70 ســال بیشترین آســیب بدنی را از این مواد 
ناسالم می بینند و ممکن است آثار سوء آن را بالفاصله مشاهده کنند. با این 

حال باید بگویم بیشترین ضرر به افراد در سنین رشد می رسد.
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می رسند، نوجوانان قطعاً در سال های آینده 
آسیب های آن را خواهند دید.

   ورزش و تناسب وزن را فراموش 
نکنید

خدمت یکی از آســیب های فســت فودها را 
اضافه و زن نام می برد: کســی که فست فود 
می خورد، معمــوالً زیاد و ســریع می خورد 
که این امر مهم ترین عامــل در افزایش وزن 
اســت. افزایش وزن خود حکایتی مجزا دارد 
و آسیب های بســیاری می رســاند و ورزش 
تنها راه مقابله با آن اســت. این فوق تخصص 
گــوارش همچنین بــا بیان این کــه ورزش 
مناسب می تواند آسیب های فست فودها را به 
میزان قابل توجهی کاهــش دهد، می گوید: 
تحرک و ورزش مناسب می تواند مانعی باشد 

برای بسیاری از آسیب های فست فودها.

   تغذیه سالم با سفره ایرانی
در سفره ایراني غذاهای سالم از انواع سبزی، 
مواد لبني و تخم مرغ تهیه مي شود که از نظر 
ارزش تغذیه ای نیز بســیار مناسب هستند 
اما گسترش فســت فود، نقش این غذاها را 
کم مي کند. این مســأله موجب مي شــود 

عادت های خوب تغذیه ای ما نابود شود.
فست فودها به دلیل دارا بودن نمک، چربی 
و مــواد نگهدارنده برای ســالمت فرد مضر 
هستند و مصرف زیاد آن ها توصیه نمی شود. 
مواد نگهدارنــده باعث تولیــد نیتروزآمین 
در بدن می شوند که ســرطان زا بودن آن ها 
اثبات شــده اســت. این مــواد دارای آثار 
تجمعی هســتند و اگر مرتباً استفاده شوند، 

در درازمدت می توانند باعث سرطان شوند.
ســوءتغذیه و گسترش انواع ســرطان قطعاً 
دالیل بســیاری دارد که یکی از اصلی ترین 
آن ها تغذیه نامناســب و ناســالم است. به 
نظر می رســد برای برون رفت از بسیاری از 
مشــکالتی که این روزها به وضوح شــاهد 
آن هســتیم، بهترین توصیه ای که می توان 
کرد، روی آوردن به ســفره های غنی و سالم 
خانواده است و فراموش کردن و پشت پا زدن 
به غذاهای آماده ای که هر روز بر تعداد آن ها 
اضافه می شــود و دائم ما را به ســمت خود 

می خوانند. 

سس ها بسیار برای بدن مضر و آسیب رسان 
هســتند. این فوق تخصص گــوارش تأکید 
دارد: تغذیــه ســالم با چربــی و نمک کم و 
مواد تازه فراهم می شــود، در حالی که این 

فست فودها اصاًل این فاکتورها را ندارند.
خدمت در ادامه با اشــاره به نوشیدنی هایی 
که معموالً با فســت فودها ســرو می شود، 
این طور بیان می کند: نوشــابه در رنگ های 
مختلف جــزو الینفک فست فودهاســت. 
مصرف بیش از حد این نوشــیدنی در ایجاد 
سوءتغذیه بسیار موثر است و مانع اصلی در 

جذب امالح به حساب می آید.

   بیشترین آسیب به کبد و دستگاه 
گوارشی می رسد

وی با بیان این که این فست فودها همه بدن 
را تحت الشعاع خود قرار می دهند، می گوید: 
آسیب این نوع تغذیه ناســالم به همه بدن 
می رسد، اما بیشترین آســیب شامل کبد و 
دستگاه گوارش می شــود. پوکی استخوان، 
کبد چرب و ضعف عضالنی که این روزها به 
شدت با آن روبرو هستیم را باید در این نوع 
تغذیه جســتجو کرد. خدمت با بیان این که 
نوشیدنی ها بیشترین آســیب را بر اسکلت 
بدن و ایجاد پوکی استخوان می شود، عنوان 
می کند: اما فست فودها بیشترین تأثیرشان 
را بر کبد و گــوارش می گذارند. رفالکس و 
تنبلی معده، اختالل سوخت و ساز در کبد و 
کبد چرب از مهم ترین مضرات این دو ماده 

غذایی هستند.

    نوجوانان در سن رشد بیشترین 
آسیب را می بینند

این فوق تخصص گــوارش با بیــان این که 
این مواد بر اســاس سن و ســال آسیب شان 
افزایش و کاهش می یابد، این طور هشــدار 
می دهد: ســنین زیر 16 ســال و باالی 70 
سال بیشــترین آســیب بدنی را از این مواد 
ناســالم می بینند و ممکن است آثار سوء آن 
را بالفاصله مشــاهده کنند. با این حال باید 
بگویم بیشترین ضرر به افراد در سنین رشد 
می رسد. او در توضیح بیشتر می گوید: در این 
ســن بدن نیاز به پروتئین خوب دارد و مواد 
غذایی سالم، اما وقتی این مواد ناسالم به بدن 

هشدار مسئوالن 

دیدگـاه

برای تکمیل گزارش خوب است اشاره ای به صحبت  های 
سیدحسن قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشت بکنیم که 
چندی پیش در پاســخ به پرســش خبرنگاری پیرامون 
مصرف فســت فودها و عادات غذایــی اش این طور گفته 
بود: من هرگز اهل خوردن فســت فود نیســتم و مصرف 
فســت فود در منــزل ما ممنوع اســت. تاکنــون لب به 
سوســیس و کالباس نزده ام و فرزندانم معموالً بیرون از 
منزل غذا نمی خورند. وزیر بهداشــت به صراحت نسبت 
به مصرف فســت فود هشــدار داده: واقعاً توصیه می کنم 
در شــرایط فعلی از سوســیس و کالباس استفاده نشود. 
متأســفانه شــرایط مطلوبی در حوزه غذا نداریم، اما این 

یک مشکل جهانی است و نباید هم سیاه نمایی کنیم.
دکتر رســول دیناروند رئیس ســازمان غــذا و دارو نیز 
در این بــاره گفتــه: مباحث بهداشــتی مشــکل اصلی 
فرآورده های پروتئینی نیســت بلکه مشــکل اصلی آن 
اســت که تغذیه جامعه به ویژه کــودکان و نوجوانان را 
برهم می زند. بر این اســاس مصرف افراطی و روزانه این 
فرآورده ها به هیچ وجه توصیه نمی شود و از نظر تغذیه ای 
کاری خطرناک اســت. از آن سو حســینعلی شهریاری 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در یک برنامه 
تلویزیوني، آن گاه که از تولیــد زیرپله اي خمیر مرغ خبر 
مي دهد، مي گویــد: »وقتي قیمت یک کیلو سوســیس 
و کالباس از یک کیلو گوشــت کمتر اســت، حتماً جایي 
اشکال دارد. اما اشکال کجاســت؟ آیا متولي واحدي به 
لحاظ قانوني براي ســالمت غذایي مردم تعیین نشــده 

است؟«
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   غالت صبحانه  شیرین
غالت  خوردن  به  زیادی  میل  مردم  از  خیلی 
صبحانه ی آماده دارند. این غالت بسیار خوشمزه 
هستند اما در عین حال سرشار از قند بوده و ارزش 
غذایی باالیی ندارند. به همین دلیل حدود یک تا 
دو ساعت بعد از خوردنشان احساس گرسنگی 
خواهید کرد. این غالت سرشار از کربوهیدرات ها 
هستند که میزان قند خون را به سرعت باال برده و با 

همان سرعت پایین می آورند.

    بیسکوییت
اکثر بیسکوییت های مخصوص صبحانه که برخی 
از افراد برای صبحانه مصرف می کنند بسیار شیرین 
و در عین حال فاقد پروتئین و فیبرهای کافی 
داشته  سالمی  تغذیه   می خواهید  اگر  هستند. 
باشید دور این قبیل خوراکی ها را خط قرمز بکشید.

     آب میوه ها 
حواستان باشد که در خصوص آب میوه های تازه 
صحبت نمی کنیم بلکه منظورمان آب میوه های 
صنعتی است؛ چون سرشار از قند هستند و این 
قند به سرعت جذب بدن می شود. این آب میوه ها 
مغذی نیستند و توصیه نمی شوند. یادتان باشد 
نیست.  کافی  تنهایی  به  آب میوه  مصرف  که 
باید پروتئین، فیبرها و کلسیم نیز در برنامه ی 
غذایی تان داشته باشید تا صبحانه ی کاملی میل 

کرده باشید. 

    کیک و انواع شیرینی جات
 خیلی از افراد مصرف کیک، مافین و هر نوع 
شیرینی دیگر را راهی سریع و خوشمزه برای شروع 
صبح می دانند. اما واقعیت این است که انتخاب 
مناسبی نکرده اید. درست است که این خوراکی ها 
خوشمزه هستند و مصرف آن ها ساده است اما 
همین ها سرشار از قند بوده و فیبر و پروتئین و 
ویتامین ندارند. عالوه بر این میزان چربی که برای 
تهیه ی آن ها استفاده می شود زیاد است. حتماً 
می دانید که جذب همزمان میزان زیادی چربی و 

قند تناسب اندامتان را به خطر می اندازد.

     سوسیس و کالباس و رفقا
یکی از بدترین انتخاب هایی که می توانید برای صبحانه 
داشته باشید گوشت های فراوری شده مانند سوسیس، 
کالباس، هات داگ و غیره است. چون این مواد غذایی 
که  هستند  اشباع شده   چرب  اسیدهای  از  سرشار 
دستگاه گوارش را به زحمت می اندازند. نتایج پژوهشی 
که در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان می دهد که 
صبحانه  برای  کالباس  و  سوسیس  منظم  مصرف 
خطر بروز بیماری های قلبی را افزایش می دهند؛ پس 

گوشت های فراوری شده ممنوع!

    شیرین کننده های مصنوعی 
درست است که این قندهای مصنوعی کالری کمتری 
دارند اما با این حال برای سالمتی خیری نخواهند 
داشت. بهتر است از قندهای طبیعی مانند شکر سرخ، 
عسل، شربت افرا و غیره استفاده کنید. کافی است 
حواستان به میزان مصرف این قندهای طبیعی باشد 
و بدون افتادن در دام زیاده روی از طعم و خواص آن ها 

بهره ببرید.

    نان سفید
 نان های سفید مصرف زیادی دارند اما اگر می خواهید 
قند خون و وزنتان را کنترل کنید بهتر است از مصرف این 
نان ها بپرهیزید. چون میزان کربوهیدرات های موجود 
در آن ها باال بوده و قند خون را به سرعت باال می برند. 
بدتر اینکه این نان ها به طور موقت سیرتان می کنند و 
بعد از یک ساعت شما به دنبال ریزه خواری خواهید بود. 
توصیه می کنیم حتماً از نان های سبوس دار که حاوی 

فیبر و پروتئین هستند استفاده کنید.

   مرباهای صنعتی
 درست است که مرباها از میوه ها تهیه می شوند اما 
مرباهایی صنعتی سرشار از قند هستند. در خصوص 
شکالت های صبحانه نیز همین طور است. این مواد، 
پرکالری هستند و اگر به دنبال تناسب اندام هستید 
نباید زیاد مصرف کنید. مرباها و شکالت صبحانه و 
غیره قند خون را باال می برند اما انرژی الزم تا وقت ناهار 
را به بدن نمی دهند. اگر مربادوست هستید بهتر است 

خودتان در منزل نسبت به تهیه ی آن ها اقدام کنید. 

ویژگی های یک صبحانه خوب

چه بخوریم چه نخوریم؟
اگر می خواهید تغذیه  سالمی داشته باشــید و یا الغر شوید باید از صبحانه  ســالم شروع کنید. چون 
این وعده ی غذایــی از اهمیت باالیی برخوردار اســت؛ امــا با این حــال اکثر افراد یــا اهمیتی به آن 
نمی دهنــد و یا اینکه  مواد غذایی ســنگین و پرکالری مصــرف می کنند. اگــر می خواهید یک صبحانه  

سالم میل کنید و در عین حال چاق نشوید از این مواد غذایی پرهیز  کنید.

کی صبحانه بخوریم؟
 حرف آخر اینکه صبحانــه را بالفاصله بعد از بیدار شــدن میل 
کنیــد. هر چه دیرتــر صبحانه میل کنید گرســنگی تان بیشــتر 
شده و بدون شــک دیرتر سیر می شــوید. یادتان باشد که یکی 
از اهداف صبحانه مصــرف مواد غذایی مفیــد دارای پروتئین 
و فیبر کافی اســت تا مــواد مغذی در طــول روز را جــذب کرده 
باشــید. حواســتان باشــد که نیازی به حــذف کلــی چربی ها از 
وعده ی صبحانه نیســت. اگر در هر وعده چربی دریافت نکنید 
بدون شک یک ســاعت بعد احساس گرســنگی خواهید کرد. در 
نتیجه می تــوان گفت که صبحانــه ی کامل می توانــد ترکیبی از 
ماســت یونانی صفر درصد، غالت سرشــار از فیبــر و میوه های 
قرمز باشد؛ اما در این نمونه جای چربی های خوب خالی می ماند. 
بنابراین بهتر است به جای ماســت یا پنیر صفر درصد از انواع 
کم چرب اســتفاده کنید یا اینکه مقــداری گردو یــا آجیل های 

دیگر به صبحانه تان اضافه کنید.
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طبق مطالعه اخیر مصرف کمتر از پنج وعده میوه و سبزیجات در روز با افزایش خطر شکستگی لگن در ارتباط است. به گفته دکتر »لیزا 
بایبرگ«، از دانشگاه آپساال سوئد، دستورالعمل های غذایی بیانگر مصرف روزانه پنج نوبت میوه و سبزیجات است.برای بررسی رابطه 
بین مصرف همیشگی میوه و سبزی با شکستگی لگن، ۴0 هزار و6۴۴ مرد و 3۴ هزار و9۴7 زن بین سنین ۴5 تا ۸3 سال که فاقد هر 
گونه بیماری قلبی عروقی و سرطان بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند.در این مطالعه مشخص شد زنان و مردانی که هیچ سبزی و میوه ای 
در رژیم غذایی شان نداشتند در مقایسه با افرادی که پنج نوبت در روز میوه و سبزی استفاده می کردند، ۸۸ درصد بیشتر در معرض 

شکستگی لگن قرار داشتند. هر چقدر میزان مصرف میوه و سبزیجات بیشتر باشد، این میزان به تدریج کاهش می یابد.

 عواقب کاهش 
مصرف میوه 

خربزه :پیامبر)ص( فرموده اند: خربزه پیش از غذا بدن 
را مي شوید و مرض را ریشه کن مي کند. ایشان توصیه 

مي کرده اند خربزه را با رطب میل کنید.
خرما:  امام صادق )ع( فرموده اند: کسي که 7 دانه خرما 
هنگام خواب بخورد انگل درون بدنش رشد نمي کند. این 
میوه همچنین خستگي را از بدن دور مي کند و بلغم را 

نابود مي سازد.
سیب:امام صادق )ع(  درباره این میوه بهشتي فرموده اند: به 
بیماران مبتال به تب سیب بخورانید زیرا براي رفع تب چیزي 
سودمندتر از سیب نیست. امام علي )ع( نیز فرموده اند: سیب 

بخورید زیرا سیب معده را شستشو مي دهد.
مي خواهد  که  فرمودند:کسي  )ص(  عسل:پیامبر 
حافظه اش زیاد شود عسل بخورد. حضرت علي)ع( نیز 
فرموده اند: سه چیز حافظه را زیاد مي کند: قرائت قرآن، 

خوردن عسل و جویدن کندر.
شیر: پیامبر )ص( فرمودند: به خوردن شیر گاو عادت 
کنید، زیرا مخلوطي از هر درخت است.امام صادق )ع( 
فرمودند: کسي که از نظر جسمي ضعیف و کم طاقت شده 
باید شیر بخورد چراکه شیر گوشت را مي رویاند، چهره را 

باز مي کند و استخوان را محکم مي سازد.
گوشت: امام علي)ع( فرمودند: براي جلوگیري از ضعف 
بدن شیر و گوشت بخورید که شفاي هر درد است.پیامبر 
)ص( نیز فرمودند:گوشت بهترین قاتق هاي بهشت است و 
سرور غذاهاست.امام رضا )ع( هم مي فرمایند: اگر خداوند 
گوشتي بهتر از گوشت گوسفند آفریده بود هر آینه آن را 

فداي اسماعیل مي کرد.
را  سودا  سرکه  )ع(فرمودند:  علي  سرکه:حضرت 
مي شکند، صفرا را خاموش مي کند و دل را  زنده نگاه 
مي دارد.امام صادق )ع( فرمودند: سرکه قدرت تفکر را 

افزایش مي دهد.
تخم مرغ: امام صادق )ع( فرمودند: تخم مرغ سبک است 

و میل به گوشت را از بین مي برد.
بادمجان: امام صادق)ع( فرمودند: بادمجان بخورید، زیرا 
بادمجان مرض پیسي را از بین مي برد. ایشان همچنین 
رسید،  خرما  درخت  میوه  که  هنگامي  مي فرمایند: 
بادمجان بخورید زیرا بادمجان در آن موقع رنگ چهره و 

صورت  را باز مي کند.  

 خواص خوراکی ها 
 به روایت ائمه )ع( 

حوله ها؛ آلوده ترین وسیله خانه

هندوانه و خربزه در طب سنتی

شیرینی استرس را کاهش می دهد

متخصصان با بیان اینکه حوله مورد استفاده در آشپزخانه و حتی حمام 
عامل شیوع میکروب است، اظهار داشتند: از آنجا که سطح حوله برای 
مدت زمان طوالنی مرطوب باقی می ماند موجب حفظ بقای باکتری 
شده و همچنین حوله ها اغلب در پرمیکروب ترین نقاط خانه استفاده 
می شوند. متخصصان دانشگاه آریزونا در بررسی های خود مشاهده کردند 
باکتری »کولیفرم« که در مدفوع موجود است و می تواند موجب شیوع 
مسمومیت غذایی و اسهال شود در ۸9 درصد دستمال های مورد استفاده 
در آشپزخانه و باکتری E.Coli در بیش از 25 درصد حوله ها وجود دارد. 
به گفته کارشناسان، حوله ها بیش از دیگر وسایل خانه و آشپزخانه محل 

مناسبی برای رشد و بقای باکتری ها هستند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا چگونگی اثر قند در 
کننده هایی  شیرین   )برخالف  استرس  کاهش 
مصنوعی مانند آسپارتام( را مورد بررسی قرار دادند. 
نتایج نشان داد هورمون استرس یعنی کورتیزول 
در زنانی که دو هفته ساکاروز )قند معمولی( خورده 
بودند، کاهش یافت. در مرحله بعد از مغز این زنان 
عکسبرداری MRI صورت گرفت و محققان پی 
بردند قند استرس را در هیپوکامپ کاهش می دهد. 

هیپوکامپ بخشی در مغز است که مسئول تنظیم 
دمای بدن، تشنگی، گرسنگی،  خواب، احساسات 
و میل جنسی است.ساکاروز یک کربوهیدرات 
ساده است، یعنی به سرعت در بدن تجزیه می شود 
و باعث می شود فرد برای پر کردن جای خالی آن 
قند بیشتری بخواهد. به گفته محققان، چرخه 
استرس- قند تکرار می شود تا عادت الگوهای 

خوردن بد را شکل دهد. 

خربزه و هندوانه از میوه های فصل تابستان هستند ولی 
باید هنگام مصرف این میوه ها تدابیری را رعایت کرد.

باید دانست که هندوانه دارای طبیعت سرد و تر و خربزه 
طبیعت گرم و تَر است، بنابراین هندوانه برای سرد 

مزاجان مضر است و موجب بروز مشکالتی می شود.
   خواص هندوانه

- هندوانه موجب تسکین تیزی صفرا، خون و تسکین 
تشنگی می شود.

- مصرف هندوانه موجب تولید خون رقیق و بلغم 
شیرین می شود و بسیار رطوبت بخش است.
- رطوبت بدن را زیاد می کند و ادرارآور است.

- خوردن هندوانه بالفاصله بعد از غذا مضر است.
- مصرف ناشتای هندوانه به خصوص در هوای گرم و 

تشنگی زیاد مضر است.
-مصلح هندوانه عسل است و بهتر است بعد از مصرف 

آن کمی عسل مصرف شود تا از ضررهای آن کاسته 
شود. در این باره علی اصل متخصص طب سنتی معتقد 
است: مصرف آن بدون مصلح در سردمزاجان موجب 

ضعف نیروی جنسی و درد مفاصل می شود.
   خواص خربزه 

 - مصرف خربزه سبب افزایش رطوبت مغز و بدن 
می شود.

- چاق کننده بوده، باعث افزایش شیر، عرق و ادرار 
می شود.

- مصرف آن در گرم مزاجان به خصوص در مناطق گرم 
مضر است.

- باید از مصرف خربزه هنگام گرسنگی و ناشتا اجتناب 
کرد.

- مصرف خربزه بالفاصله بعد از غذا مضر است.
- مصرف آب بعد از خوردن خربزه مضر است.
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»کجای این حماسه دروغ بود؟!« یکی دیگر از 
مجموعه سروده های زیبای شاعر دفاع مقدس، 
رجب افشنگ است. تمامی شعرهای این اثر در 
قالب اشعار سپید و کوتاه سروده شده اند. فضای 
و  بازتاب  این مجموعه  افشنگ در  کلی شعر 
تصویرگری دردهای مانده پس از جنگ است. 
گاه اعتراض و گاه غبطه، گاه گله گذاری و گاه 
حزنی در یاد شهدا. این مضامین در کجای این 
حماسه دروغ بود؟ بسیارند: همه چیز/ زیر سر 
اروند/ راز  نیزارهای  این  ناله هاست/  این شب 
هزار شهید را/ در سینه می دمند!« این مجموعه 
حاوی اشعاری ساده، پر از تصویر و خیال و دارای 
پنج  افشنگ  رجب  از  است.  بی تکلف  زبانی 
اثر دیگر نیز باز در همین ساحت منتشر شده 
فریاد  »دوباره  زخمی«،  »کتیبه های  است. 
کن«،»آتش، مرثیه سرزمین من«، »حماسه، 
همین پالک و خاطره« که برگزیده کتاب سال 
 در سال 85 شد و »چقدر شبیه به مرگ است

 این سکوت«.

و  زندگی)گزارش ها  و  )ع(  رضا  امام  کتاب 
داستان هایی کوتاه از زندگی و شیوه رفتاری امام 
رضا علیه السالم( در هشت بخش مختلف شامل 
»امام، خانواده و خویشان«، »امام و مردم«، »امام 
و حاکمان«، »امام، خوراک و بهداشت«، »امام 
و علم و حکمت«، »امام و معصومان«، »امام و 
عبادت« و »امام، دعا و ذکر« می شود که هر بخش 
تالش دارد نقشی مؤثر را در سامان دادن به سبک 
زندگی اهل ایمان داشته باشد. بخش نخست کتاب 
دربردارنده مطالبی همچون زندگی شخصی، مادر 
عابد، نوزاد، فرش و لباس، ساده زیستی و اخالق 
در منزل، شعرخوانی، تکریم فرزند، نامه به فرزند، 
بی مهری  اصرار بی جا،  از منکر خانوادگی،  نهی 
برادران، صله رحم ممنوع، معیار در هزینه خانه، 
زدن فرزند، ممنوع و روابط برادری است. بهداشت 
محاسن  انگشتر،  زدن،  عطر  آراستگی،  و  لباس 
رنگین، خوراک و خوردنی ها، آداب غذاخوردن، 
خرما و چند سفارش خوراکی برخی از موضوعات 
رضا  امام  کتاب  چهارم  بخش  در  مطرح شده 

علیه السالم و زندگی است.

در عصری که انسان   در سرگردانی و تحّیر به سر می  برد، 
ارائه الگویی مناسب برای هدایت و تربیت امری ضروری 
و الزم است. کتاب »خانواده و تربیت مهدوی« به 
معرفی الگویی کامل و کارآمد یعنی امام عصر)عج( به 
عنوان کامل  ترین و تربیت  یافته  ترین انسان عصر معاصر 
می  پردازد. هدف کتاب، تبیین راه کارهای عملی برای 
تربیت نسل منتظر و مهدی  یاور می  باشد. این کتاب، 
همان  طور که از نامش پیداست، رویکردی عملیاتی و 
کاربردی به این مسأله دارد و در ضمِن مباحث کلیدی 
و معرفتی، پیشنهادات جزئی بسیاری ارائه می  کند. 
نویسندگان کتاب، دوران تربیت فرزند را به چهار بخش 
تقسیم می  کنند و با توجه به ویژگی  ها و اقتضائات فرزند 
در این دوره  ها، بر اساس آموزه  های دینی و یافته  های 
تربیتی، راه کارهای تربیت مهدوی در هر دوره را تشریح 
می  کنند. این دوران  های چهارگانه عبارتند از: دوران 
بسترسازی )پیش از تولد(؛ دوران عشق  آفرینی و تربیت 
مهدی  محب )هفت سال اول(؛ دوران تربیت نوجوان 
مهدی  باور )هفت سال دوم(؛ و دوران تربیت جوان 

مهدی  یاور )هفت سال سوم(.

بهترین معرفی کتاب »175 اقیانوس« روایت میالد عرفان پور گردآورنده کتاب است: انتشار خبر تفحص 270 شهید از 
جمله 175 شهید غواص، آغاز سال 1394 را با حماسه و شور عاشورایی پیوند زد تا بار دیگر پرچم مظلومیت و غیرت مردان این 
سرزمین در جهان برافراشته شود و عطری از یوسف های خمینی)ره( به مادران و پدران چشم انتظار برسد. از ابتدای انتشار 
این خبر خوش تا  تشییع تاریخی این شهدا و پس از آن، در کنار فعالیت های سایر هنرمندان، موج گسترده ای از شاعران به 
سرودن درباره این شهدا، بخصوص 175 شهید غواص که در عملیات کربالی چهار، اسیر و با دست بسته »زنده به نور« شده 
بودند، پرداختند. صدها شعر در این جریان سروده شد که از میان آن ها تعدادی که از لحاظ کیفی بهتر به نظر آمدند را جمع 
آوری کردیم تا این پویش مقدس شعری، به عنوان سند وفاداری شاعران به شهیدان اسالم و راه ناتمام آنان به ثبت برسد. در 

این شعرها از زوایای متنوع به این واقعه نگریسته شده و با لحن ها و قالب های گونه گون شعرها به استقبال این شهدا رفته اند.

نویسنده: رجب افشنگ
ناشر: فصل پنجم

گونه: شعر دفاع مقدس

نویسنده: مهدی غالمعلی
ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

گونه: مذهبی 

نویسنده: حجت االسالم مرتضی آقاتهرانی/ 
حجت االسالم محمدباقر حیدری کاشانی

ناشر: کتاب یوسف
گونه: تربیتی

01
 کجای

 این حماسه 
دروغ بود؟!

03

 امام رضا )ع( 
و زندگی

02
خانواده 
و تربیت 
مهدوی

04

175
اقیانوس

گردآورنده: میالد عرفان پور
ناشر: انتشارات شهرستان ادب و صریر

گونه: شعر دفاع مقدس
مجموعه شعرهای سروده شده شاعران برای غواصان شهید
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كـتابخانه

گونه: کتاب علمی برای کودکان بین 7 تا 10 سال
بچه های کالس خانم فریزل، باغچه ای زیبا درست 
کرده اند، اما قطعه  متعلق به فوبی، خالی مانده 
زیبایی  قبلی اش، گل های  در مدرسه   او  است. 
کاشته است. برای همین، بچه ها سوار بر اتوبوس 
جادویی مدرسه، نه تنها به مدرسه قبلی فوبی بلکه 
به داخل یکی از گل های او سفر می کنند. شما 
هم بچه های کالس را در این سفر همراهی کنید 
تا به راز رشد گیاهان پی ببرید. در کالس درس 
خانم فریزل، بچه ها همیشه کارهایی جالب و بامزه 
انجام می دهند و چیزهایی تازه یاد می گیرند. 
خانم فریزل بعد از طرح هر سؤال، دانش آموزان 
را به سفری علمی اما خیال انگیز می برد. »جادوی 
باغبانی« از مجموعه سفرهای علمی، کتابی است 

درباره  رشد گیاهان، منتشر شده توسط نشر افق.

»استطاعت جسمی در حج« تالش دارد با بیان ساده، نکات بهداشتی و 
بیماری های شایع در حج و زیارت را در راستای تأمین و ارتقای سطح سالمت 
و همچنین باال بردن میزان آگاهی های عمومی زائران در قالب مجموعه ای 
نوشتاری و تصویری ارائه دهد. بخش اول، درباره بایدها و نبایدهای بهداشتی 
برای سالمتی زائران در سه مقطع قبل، حین و بعد از تشرف است. در بخش 
دوم کتاب، برای آگاهی حجاج از بیماری هایی که در ایام حج امکان ابتال به 
آن ها وجود دارد، در ابتدا دستگاه های بدن را به صورت ساده همراه با تصاویر 
برای اطالعات عمومی زائران، چه در ایام حج و چه در طول زندگی شان 
توضیح داده شده است.  نویسنده اثر در پایان بخش سوم با توجه به بروز 
اشکال جدیدی از بیماری های خطرناک و کشنده و امکان ابتال و شیوع آن ها 
در موسم حج، مانند بیماری کرونا و ابوال، با توجه به اطالعات موجود، این 
بیماری های جدید را توضیح داده و راه های پیشگیری و مقابله با آن را به 

حجاج گوشزد کرده است.

راه سالمتی در برگیرنده 6 فصل با عنوان های غذاهای ممنوعه و شناخت مواد غذایی مضر، گزینه های 
پیشنهادی مناسب و سالم برای تغذیه هفتگی، شناخت انسان، دستورالعمل های غذایی و نوشیدنی های 
سالم، توصیه ها ، همدم، همرازو همدل است که ریزموضوعاتی همچون شناخت غذاهای ممنوعه و استفاده 
از غذاهای جایگزین به جای غذاهای ممنوعه، برنامه غذایی در ماه مبارک رمضان، رژیم غذایی برای 
پاکسازی بدن، طبع های مختلف مواد غذایی، توصیه به زوج های جوان برای داشتن فرزندی سالم و زیبا، 
غذاهای مخصوص مادران شیرده، غذای نوزادان و کودکان از هفت ماهگی تا دو سالگی، آموزش مسائل 
جنسی به فرزندان و ... را شامل می شود که با توجه به تنوع و جامعیت مباحث مطرح شده به نظر می رسد 

داشتن این کتاب در هر خانواده بسیار مناسب است.

»مرد رؤیاها« عنوان فیلمنامه ای از سیدمهدی شجاعی است که بخشی از 
زندگی پر فراز و فرود چمران را در سه مقطع آمریکا، مصر و لبنان را در برابر 
دیدگان خوانندگان به رشته تحریر در آورده است. کتاب به دوره ای از زندگی 
شهید چمران اشاره دارد که کمتر مورد توجه نویسندگان و خوانندگان قرار 
گرفته است. دوره هایی که هرکدام دارای ویژگی هایی بوده که زندگی چمران 
را متمایز و او را به مرد خدا تبدیل کرده است. همچنین عالوه بر این 3  مقطع 
زمانی به هم پیوسته، نویسنده با استفاده از توانایی های قلمش، گریزی به دوران 
کودکی و نوجوانی چمران زده و سختی هایی را که در رسیدن به موفقیت تحمل 
کرده، به مخاطب نشان می دهد. این اثر در کنار یک روایت ساده و روان، تصویری 
از چمران چریک را در کنار چمران خدا نشان می دهد و خواننده را با زوایای 
شخصیت این مجاهد و مبارز خستگی ناپذیر روبه رو می کند. حضور چمران در 
لبنان و یاری شیعیان لبنان برای رهایی از بند محرومیت این گروه، یکی دیگر از 
تصاویر زیبای این کتاب است که نویسنده با اشراف اطالعاتی بسیار با استفاده از 

قلم محکم خود در برابر دیدگان خواننده به تصویر کشیده است.

نویسنده: جوانا کول
مترجم: رضوان دزفولی

ناشر: افق

08
سفرهای 

علمی: جادوی 
باغبانی

05
استطاعت 

 جسمی
 در حج

07

راه سالمتی

06

مرد رؤیاها

نویسنده: سیدمهدی شجاعی
ناشر: کتاب نیستان

گونه:زندگی نامه داستانی

نویسنده: حسین بهجت نژاد
ناشر: شاملو

گونه:تغذیه و سالمت

نویسنده: قدرت اهلل هادی
ناشر: مشعر

گونه: بهداشتی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره سوم   |       شهریور 1394 108    

قندون جهیزیه نخستین ساخته بلند 
علی مالقلی پور اســت. فرزنــد زنده یاد 
رسول مالقلی پور با قندون جهیزیه ثابت 
کرده ســینما را خوب می شناســد و بلد 
است چطور یک فیلم ســرگرم کننده و 
بدون شعارهای گل درشت بسازد. او حتی 
حواسش بوده که مخاطب امروزی فضای 
مفرح فیلم ها را دوست دارد برای همین تا 
جایی که توانسته بر بار کمدی فیلم اضافه 
کرده. پس اگر حوصله سینما رفتن دارید، 
قندون جهیزیه پیشــنهاد خوبی است و 
لحظات خوشی برای تان رقم می زند. البته 
ابتدای فیلم باید یک مقدار صبور باشید 
تا یخ داستان باز شــود و به مسأله اصلی 
ورود پیدا کند. سردرگمی ابتدایی کمی 
آزاردهنده اســت اما بعد از آن همه چیز 
به قاعده می شــود. محور داستان قندون 
جهیزیه، زوجی اســت که مشکل مالی 
دارند و همزمان باید خانه استیجاری شان 
را تحویــل صاحبخانــه بدهنــد. اکبر 
عبدی، نگار جواهریان، صابر ابر و افسانه 

چهره آزاد از بازیگران این فیلم هستند.
یحیی سکوت نکرد فیلم جذابی است. 
کاوه ابراهیم پور گام اول سینمایی اش را 
محکم برداشته و به خوبی توانسته قصه ای 
جذاب از درونیات یــک کودک رؤیاپرداز 

را به زبان سینمایی برگرداند. ویژگی بارز 
فیلم، قصه گویی و بیــان بدون تکلف آن 
است. فاطمه معتمدآریا، رابعه اسکویی، 
ندا جبرائیلی، تورج منصــوری، و ماهان 

نصیری از جمله بازیگران فیلم هستند.
اشــکان، انگشــتر متبرک و چند 
داســتان دیگر به کارگردانی شهرام 
مکری، هم روایــت جذابــی دارد و هم 
ســاختارش متفاوت از فیلم های مرسوم 
اســت. فیلم بیش از همه به دانشجویان 
سینما و کسانی که روایت های غیرخطی 
را دوســت دارند، توصیه می شود. سینا 
رازانی، هوتن مکری، علی سرابی، سیامک 
صفری و رضا بهبــودی در این فیلم بازی 

کرده اند.
اعترافات ذهن خطرناک من، سومین 
ساخته ســینمایی هومن سیدی است. 
این فیلم هم برای خاص پسندها توصیه 
می شــود، وگرنه اگر دنبال داستان های 
سرراســت هســتید، ســراغش نروید. 
داســتان درباره مردی است که از طریق 
تزریق مــواد مخدر مورد سوءاســتفاده 
قرارمی گیــرد. ســیامک صفــری، نگار 
جواهریــان، عبــاس غزالــی، چکامــه 
چمن ماه، بابک حمیدیان و رؤیا نونهالی 

در این فیلم بازی کرده اند.

ایرانگردی

نام: باغ موزه دفاع مقدس
نشانی: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای 
خیابان سرو، روبه روی پارک طالقانی، موزه دفاع مقدس و 

ترویج فرهنگ مقاومت

جنسجورسالنها

باغ موزه دفاع مقدس در تپه های عباس آباد 
تهران فقط یک محل برای مناســبت های 
خــاص نیســت؛ ویژگی هایــی دارد کــه 
باعث شــده خیلی ها از آن به عنوان مکانی 
سیاحتیـ  معنوی به شــکل مدام استفاده 
کنند. باغ موزه دفاع مقدس از7 تاالر و یک 
قســمت انتهایی که یادمــان دفاع مقدس 
است تشکیل شده: تاالر حیرت و واقعیت، 
تاالر دفاع، تاالر آرامش، تاالر شهادت، تاالر 
پیروزی و تاالر سرانجام. بخش های مختلف 
باغ موزه امکان تجســم عینی برخی فضاها 
و میدان جنگ در ابعاد واقعی یا نمادین، با 
جنگ افزارهای واقعی یا شبیه سازی  شده 
را به بازدید کنندگان می دهد. باغ موزه دفاع 
مقدس، یک موزه رویدادی است و متفاوت 

از موزه هایی اســت که صرفاً بناها و اشیای 
تاریخی را به نمایــش می گذارند. در میان 
تاالرهــای مختلف این باغ مــوزه فقط یک 
تاالر با نام »تاالر پروانه هــا« جنبه موزه ای 
دارد که برای معرفی ســرداران دوران دفاع 
مقدس درنظر گرفته شده اســت. اما بقیه 
تاالرها جنبه رویدادی دارد و می توان تمام 
اتفاقــات دوران دفاع مقــدس را در آن به 
شــکل زنده در همان حال و هوا دید.گذر از 
این 7تاالر و تمرکز روی بخش های مختلف 
آن بیش از 10 ســاعت زمــان می برد. در 
طراحی باغ، این امکان در نظر گرفته شده 
تا بازدید کنندگان امکان خروج از تاالرها را 
پس از هر مرحله داشــته و با وقت بیشتری 

به مرور خاطرات جنگ تحمیلی بپردازند.

7تاالربرایگذراز8سال

 فیلم محمد رسول اهلل )ص( را باید 
دید؛ فیلمی که هم از نظر موضوع 
مورد توجه واهمیت اســت و 
هم از نظر ســاختار سینمایی 
به اســتاندارهای جهانی پهلو 
کودکی  داستان  فیلم،  می زند. 
پیامبر اسالم است، اما قصه از 
روزهای آخر شعب  ابوطالب آغاز 
می شود، حدود ۲۰ دقیقه زمان 
حصر پیامبر اکرم)ص( در شعب 
ابوطالب را شامل می شود و سایر 
صحنه ها به صورت فالش بک 
قبل از تولد تا مقطع ۱۲ سالگی 

پیامبر اکرم )ص( را روایت می کند.

پیشنهاد ویژه

محمد رسول اهلل )ص(
کارگردان:  مجید مجیدي

شــجاع  علیرضا  بازیگران: 
نــوری، مهدی پاکدل، ســاره 
بیات، مینا ســاداتی، محسن 
تنابنده، داریوش فرهنگ، رعنا 

آزادی ور و... 

سينما
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پيشنهـاد

شبکه نمایش خانگی در این چند روز شاهد 
تولیدات ویژه ای نبوده. با این حال از میان 
آثار موجود، مثل ارســال آگهی تسلیت و 
آشنایی با لیال، فیلم تراژدی تا حدودی بهتر 
و برای تماشا مناسب تر است. دلیل آن هم 
به بازیگران و قصه سرراستش باز می گردد. 
یعنی تــراژدی هرچقدر هم کــه به خاطر 
بی تجربگي کارگردان، با اشکاالتی روبه رو 
باشد، حداقل می توانیم امیدوار باشیم که 
به خاطر حضور این بازیگران، با اثری قابل 
قبول روبه رو هستیم. آزیتا موگویی اولین 
فیلمش را براســاس فیلمنامه رضا کریمی 
ســاخته و روی مســائل اجتماعی دست 
گذاشته. ماجرا از جایی شروع می شود که 
مردی به اسم قاسم سبزی کار با بازی مهدی 
هاشمی، برای نجات خانواده اش از مشکالت 
مالی، خود را جلوی یک ماشین می اندازد 
و از دســتیارش حبیب با بازی بهرام رادان 
می خواهد که برود و از مــرد اخاذی کند. 
این نقشــه لو می رود و پس از آن کارگردان 
وارد قصه هــای دیگر می شــود. تراژدی 
می توانست اثری بهتر شــود منتهی برای 
یک کارگردان کار اول نمره قبولی می گیرد. 
فیلم بر خالف خیلی از تولیدات سینمایی 
ما دچار پیچیده گویی و بازی های بی مورد 

فرمی نشده.

قصهقاسمسبزیکار

تراژدی
کارگردان: آزیتا موگویی
محصول : ایران / 1392 

بازیگران: مهدی هاشمی، بهرام رادان، رؤیا نونهالی، پیام 
دهکردی، حسین یاري، پانته آ بهرام و...

 قیمت : 4 هزار تومان

نمایش
خانگی قصهعودودیگران

گذری در بازار موسیقی کشور

 »کوچ بنفشــه ها« تازه ترین آلبوم 
حمیدرضا نوربخش اســت که توســط 
هوشــنگ کامکار و بر اســاس اشــعار 
محمدرضا شــفیعی کدکنی تولید شده. 
ژانر این آلبوم ســنتی و دارای 10 قطعه 
اســت. نوربخش درباره کوچ بنفشــه ها 
گفته: »وقتی مــا در این آلبوم شــور یا 
بیات ترک و یا بیات اصفهان می شنویم 
کمی متفاوت است با هر آنچه که قباًل شــنیده ایم و به نوعی آن ها یک طعم 

خاص دارد«.
 »تا نفس هست« شــهرام شکوهی 
هم منتشر شده. این سومین اثر شکوهی 
محسوب می شــود که در دوازده قطعه 
به نام هــای »دلتنگم«، »رســوا«، »تا 
نفــس هســت«، »ای دل نــرو«، »این 
رسم کجاســت«، »امان از تو«، »یادت 
رفته«، »تسلیم«، »برکه و ماه«، »عاشق 
بمون«، »سراپا عاشق«، »تا نفس هست 

2« وارد بازار شده است.
 »کویرانه ۱۱« در برگیرنده بخش هایي از موســیقي »ُدر محمد نوازنده« 
از نوازنــده چنگي منوجان کرمان اســت. این اثر تکنوازي چنــگ در نواهاي 
کهنوجي، مونتــک، ترانه باال بختیــاري، بداهه نوازي چنــگ و تنبک، نواي 
زهیرکي و ترانه حماسه دوراندیش، سربندي و ترانه شوپاي دهنو و ... را شامل 

می شود.
  »شبگرد کولی باد« تازه ترین آلبوم سهراب پورناظری و شامل دو نوازی 
تنبور و دودوک منتشر اســت. این آلبوم بداهه نوازی در مقام اصفهان و نوا، با 
استفاده از فضاهای موسیقی تنبور و موســیقی ارمنی است. پورناظری، خود 
در این اثر »تنبور« نواخته و »روبیک آروســیان« نوازندگی دودوک را برعهده 

داشته است.
 »ردیف موســیقی ایرانی برای عود« اثر زنده یاد منصور نریمان بتازگی 
منتشر شده.این آلبوم موسیقایی در حالی از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری 
منتشر شد که پیش از این کتاب »ردیف موسیقی ایرانی برای عود« توسط این 
مرکز و انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شــده بود. این کتاب نخستین کتاب 
تالیف شده ساز »عود« در ایران به روایت منصور نریمان از ردیف موسیقی ملی 
ایران است و از سویی مهم ترین کتاب در زمینه آموزش موسیقی ایرانی محسوب 
می شود و استاد نریمان با توجه به ویژگی های ســاز بربط، دستگاه ها و آوازها را 
در محدوده ای از ساز اجرا کرده اند که عالوه بر ایجاد فضای هارمونیکی بهتر، به 
سهولت اجرا در ارائه گوشه ها و حفظ توالی آن ها در زمان اجرا نیز توجه  خاصی 
شده است.شــیوه بربط نوازی، 42 قطعه برای عود و ردیف موسیقی ایرانی برای 
بربط از جمله تالیفات این هنرمند فقید در حوزه موسیقی است. نریمان به دلیل 

عارضه ریوی 23 تیر 94 در بیمارستان بهمن دارفانی را وداع گفت.

موسيقي
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سرنشینان
)بازی پرندگان و آهو(

مراسم گاو بازی در اسپانیا

 تخریب بنای »بعل شمین« با قدمت دوهزار ساله 
در شمال سوریه توسط داعش

سیل و طوفان در هند بیش از 600 هزار نفر رنگین کمان
را آواره کرد

دنيای ما
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جوانان بنگالدشی از روی قطار ها 
مسیر عوض می کنند

اعتراض زن فلسطینی به ساخت و ساز 
شهرک های یهودی نشین

 آیالن کودک 3 ساله سوری
 در ساحل مدیترانه

 عبور خانواده  آواره سوری از مرز
 اتریش و صربستان

بیستمین سالگرد فاجعه نسل کشی مسلمانان بوسنی به دست صرب ها 
که طی آن بیش  از هشت هزار مسلمان در شهر سربرنیتسا کشته شدند

فلسطینیان خانه هایشان را که در جنگ غزه 
ویران شده بود بازسازی می کنند

قـاب
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الزاماتتحققاقتصادمقاومتي
درجمعيتهاللاحمر

کوروش غفاري چراتيـ  روزنامه نگار و کارشــناس 
روابط عمومي جمعیــت هالل احمر مازندران برای ما 
یادداشتی درباره الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي در 
جمعیت هالل احمر ارسال کرده که بخش هایی از آن 

را در ادامه می خوانیم: 
بي تردیــد باید گفت، اقتصــاد مقاومتي یکــي از مهم ترین 
ضرورت هاي نظام جمهوري اسالمي در مقطع کنوني است 
که چندي پیش به عنوان یک راهبرد اقتصــادي در بیانات 
رهبر معظم انقالب تبلــور یافت. زیرا تحلیل شــرایط ملي 
و منطقه اي نشــان مي دهد که در ســال هاي اخیر، تالش 
مضاعف اســتکبار جهاني و معاندان نظام مقدس جمهوري 
اســالمي در تمامي عرصه ها به ویژه عرصه اقتصاد شــتاب 
بیشــتري گرفته اســت. نگاهي به پیام هاي نــوروزي مقام 
معظم رهبري به خصوص در 6 ســال گذشته نشان مي دهد 
که دغدغه اساسي معظم له در ســال هاي اخیر عموماً ناظر 
بر حوزه هاي اقتصادي بوده است. )ســال 87 سال نوآوري و 
شکوفایي، سال 88 سال اصالح الگوي مصرف، سال 89 سال 
همت مضاعف و کار مضاعف، سال 90 سال جهاد اقتصادي و 
سال91سال تولید ملي، حمایت از کار و سرمایه ایراني و سال 

92 نیز سال حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي(
تأمل در منویــات فوق و همچنین اهتمــام ویژه به ابالغیه 
اجراي سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي حکایت از ارتباط 
معناداري دارد که تماماً معطوف به حوزه اقتصاد اســت. به 
بیان دیگر، در شرایط کنوني، مسائل و مباحث اقتصادي و 
خنثي سازي توطئه هاي متعدد دشمنان در حوزه اقتصاد، 
باید به عنوان دغدغه مقام معظم رهبري، راهبرد مهم همه 

تصمیم ســازان، برنامه ریزان و فعاالن عرصه اقتصاد اعم از 
خصوصي، دولتي و باالخره آحاد اقشار جامعه قلمداد شود. 
با این وجود باید گفت، تأکید رهبر معظم انقالب به ضرورت 
اجرایي ساختن برنامه هاي اقتصاد مقاومتي  نشان مي دهد 
که علي رغم همه تالش هاي انجام شــده در حوزه اقتصاد، 
کشور ما نیازمند اقداماتي مؤثرتر و کاربردي تر در این عرصه 
است. که این مصداق را دقیقاً مي توان از واژه پرمغز» اقتصاد 
مقاومتي« دریافت. تأکید مقــام معظم رهبري بر عملیاتي 
ساختن برنامه هاي اقتصاد مقاومتي نشان دهنده ضرورت 
اهتمام جدي مســئوالن و برنامه ریزان به مســائل حوزه 
اقتصاد و اتخاذ تدابیري هوشــمندانه در جهت برون رفت 
از مشکالت به دور از هر گونه اقدام شــعاري و برخوردهاي 
کلیشه اي است. به طورکلي براي دستیابي به چنین هدفي 

باید نکاتی را مد نظر داشت که مهم ترین آن عباتند از:
الف( اقتصاد مقاومتي به عنوان یک راهبرد کالن ملي باید 
به برنامه منطقه اي و در نهایت فرهنگ عمومي و سازماني 
تبدیل شــود تا اهداف آن فراگیر و نتایج آن ملموس باشد. 
براي تحقق چنین هدفي شناسایي و تحلیل درست موانع 
تحقق اقتصاد مقاومتي در هر یک از سازمان ها و مؤسسات 
و همچنین بررســي راه کارهاي برون رفــت از این موانع از 

ضروریات است.
ب( اقتصاد مقاومتي یک الگو و دستورالعمل عمومي نیست 
که به صورت دستوري و بخشنامه اي از باال به پایین اعمال 
شود، این مهم باید بر اساس مقتضیات اقتصادي هر سازمان 

و منطقه تدوین، تبیین و عملیاتي شود.
ج( تســري مفهوم عملیاتي اقتصاد مقاومتي در جمعیت 

هالل احمر مستلزم ایجاد سامانه هاي مغفول مانده اي نظیر 
اتاق فکر و همچنین حذف بوروکراسي، اهتمام به مدیریت 
مشارکتي، شایسته ساالري و پاسخ گویي منطقي و شفاف 
مســئوالن و برنامه ریزان به ســؤاالت موجــود و برآورده 

ساختن حداقل نیازهاي مربوطه است.
د( یکي از مهم ترین عناصر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، 
پویا ســازي جمعیت هــاي اســتاني و شــعب، اهتمام به 
مدیریت دانایي محور و حــذف مدیران ناکارآمد، غیرخالق 
و غیرهمسو مي باشد. پرواضح اســت که این مسأله یکي از 
کلیدي ترین مؤلفه ها در فرآیند تحقق اهداف بلند اقتصاد 
مقاومتي است که باید به دور از هرگونه سیاست زدگي،حّب 
و بغض سیاســي در دســتور کار مدیریت ارشد جمعیت 

هالل احمر در سطح کالن قرار گیرد.

 زمینه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي در جمعیت 
هالل احمر

به طورکلــي یکي از شــاخص ترین ویژگي هاي اقتصادي 
جمعیــت هالل احمر، در اختیار داشــتن گســتره هاي 
وســیعي از اراضي کشــاورزي و امالک وقفي و ملکي در 
استان هاي مختلف کشور است که متأسفانه بخش زیادي 
از مستغالت مذکور به واسطه عدم پیگیري مؤثر حقوقي، 
سال هاســت یا از تملــک و انتفاع جمعیت خارج شــده 
و یا مزایاي اقتصادي آن به قدری ناچیز اســت که به قول 
معروف حســابي نمي توان براي آن بازکرد! بر این اساس 
باید گفت برنامه ریزي به منظور احیــاي اراضي و امالک 
موصوف و تثبیت مالکیت جمعیت هالل احمر، ساماندهي 

استقبال بی نظیر شما از مسابقه مهرو ماه همکاران ما را شگفت زده کرد، در مدت مسابقه بیش از 95۰ پیامک 
دریافت شد که با حذف پیام های تکراری و اشتباه بین حدود 8۰۰ شــماره تلفن قرعه کشی  انجام شد.ضمن 
تبریک به 4۰  برنده شماره نخست نشریه، جوایز ایشان توسط مسئوالن دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان ها 

اهدا خواهد شد.
  سیدسعید غیوری -  اصفهان

 الهام شینی زند - کرمانشاه
 یاسر ملک حسینی - ایالم
 سیده صبا روزبه - لرستان

 کیومرث گهرمهر-کرمانشاه

 مجیدجهانشاهی -کرمانشاه 
 علی شهیدی - آذربایجان شرقی

 امیر نورانی اردبیلی - گلستان
 هادی قاسمی - بندرگز
 محجوبه نامجو- زنجان

 فاطمه عباسی سرخی - مازندران
 رقیه صالحی - ابهر

 ایرج صدیقی - تهران 
 مقدادحسین زاده لیفشاگرد - گیالن

 محدثه شاهرخی
 نگارشمس-  اسفندآباد

 فریده حسن زاده-گیالن
 طاهره صحرایی -خراسان جنوبی

 کامبیز قهرمانی - فارس 
 لیال محمدی 

برنده ها
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باشـگاه مـهرومـاه

 با ســالم و تبریک و تشــکر و ضمــن آرزوي قبولي 
طاعــات و عبادات بســیار از مطالب نشــریه اســتفاده 
بردم. پیشــنهاد حقیر اضافه شــدن صفحات محدود به 
زبان انگلیســي در نشریه است )حســب وظایف ذاتي و 

بین المللي جمعیت(
همچنین به دلیل افزایــش برد نشــریه در خانواده ها و 
جوانان اضافه شــدن صفحات بیشــتر خانواده و جوانان 
و مطالب مرتبط و اضافه شــدن مطالب ســبک زندگي 

اسالمي و ایراني پیشنهاد مي گردد. 
دکتر عبدالرضا مظفرپور

 با سالم و سپاس از عنایت شما، ان شاء اهلل 
به مرور صفحــات مربوط به خانــواده و جوانان 

پربارتر خواهد شد.

 با ســالم؛ آیا امکان ارســال خبرهای مرتبط شعبه 
جهت درج در ماه نامه مهر و ماه وجود دارد ؟

 روابــط عمومــی جمعیــت هالل احمــر شهرســتان 
تربت حیدریه

 با ســالم ؛ این امکان فراهم اســت؛ لطفًا 
اخبار و گزارش های مهم خود را برای نشریه ارسال 

بفرمایید. 

 سالم؛ ضمن تشکر از شما پیشــنهادم این است که 
درباره شبهات دینی و ســؤاالت فراگیر مطالب بیشتری 

منتشر کنید. 
رضایی از شیراز
 با سالم و سپاس از پیشنهاد شما. به یاری 
خداوند در شماره های آینده به این مسأله بیشتر 

خواهیم پرداخت.

 سالم امکان چاپ مطالب خوانندگان وجود دارد؟
 مشتاقانه منتظر مطالب شما برای انتشار 

با نام و عنوان خودتان هستیم. 

پيام  شما

  فرزانه اکبری
 ملیحه وطن  - خراسان رضوي

 جلیل تمیزی فر- اصفهان
 لیال نادری باهر - آذربایجان شرقی

 ایمان شکیب خواه -یاسوج
 سلیمان دانافر - گرگان 

 نعمت الال جدیدی 
 فیروز شیخی - تهران 

 منیرالسادات هاشمی زاده - کرمان
 مریم عسگریزادگان - آذربایجان شرقي

 اسالم پیش دار - هرمزگان 
 کوروش غفاري چراتي - مازندران

 سارا تربان- البرز
 سیدابوالفضل مهدوی -خراسان رضوی

 رضایی نسب - هرمزگان
 سید حسین مهدوی -خراسان رضوی

  اردشیرفقیه ملک مرزبان - البرز
   شهین سلیمی- کرمانشاه

هادی حقیقی -گیالن
فریدون سلیماني -گیالن 

و بهره برداري حداکثري از اراضي موجود با توجه 
به پتانسیل ها و ظرفیت هاي منطقه اي و همچنین 
اهتمام به بهره وري علمي از گســتره هاي موجود 
از طریق لحاظ نمودن مشــوق هاي مؤثر از جمله 
مواردي اســت که در فرآیند بهــره وري از اراضي 
کشاورزي و همچنین امالک جمعیت هالل احمر 

باید مدنظر قرار گیرد.

 بهره وري بهینــه از ظرفیت خیرین و 
نیکوکاران

به طورکلي یکي از بســترهاي مهم تحقق اقتصاد 
مقاومتــي در مجموعــه جمعیــت هالل احمر، 
برنامه ریزي براي اســتفاده بهینه از ظرفیت عظیم 
خیرین و نیکوکاراني اســت کــه هالل احمر را به 
عنوان نهادي امین براي فعالیت هاي بشردوستانه 
برمي گزینند و در راســتاي تحقق اهداف انساني 
این مؤسسه غیردولتي که ناظر بر صیانت از کرامت 
انســاني و مبارزه با فقر وکاهش آالم بشري است از 
هیچ کوششــي فروگذار نمي کنند. از آن جایي که 
جمعیــت هالل احمر جمهوري اســالمي در حال 
حاضر با گروه پرشــماري از خیریــن و متمکنین 
نیک سیرت در تمامي اســتان ها تعامل مؤثر دارد و 
همه ساله طرح هاي متعددي نظیر هماي رحمت 
و فرشتگان رحمت را با استفاده از ظرفیت اعضاي 
داوطلبان متعهد خود به مرحلــه اجرا درمي آورد، 
شایســته اســت در چارچوب تحقق اســتراتژي 
اقتصاد مقاومتي و کاســتن از هزینه هاي عملیاتي 
این جمعیــت، تدوین اســتراتژي راهبــردي به 
منظور پویا ســازي مجامع خیرین در اســتان ها و 
شهرستان ها و برنامه ریزي براي خودگرادني شعب 
جمعیت هالل احمر به عنوان مهم ترین استراتژي 
اقتصادي این مؤسســه غیردولتي در دســتور کار 

قرارگیرد. 

 برنامه ریزي فرهنگي
یکي از موانع تحقــق برنامه ها در کشــور ما عدم 
ظرفیت ســازي در حوزه هاي فرهنگي است. از این 
رو ضروري است به منظور نهادینه ساختن فرهنگ 
اقتصاد مقاومتي، اهتمام به یــک برنامه عملیاتي 
مؤثر با اســتفاده از ابزارهاي رســانه اي و فرهنگي 
و البته به دور از هرگونه اقدام شــعاري در دســتور 
کار قرار گیرد. در همین راســتا بهره گیري بهینه از 
ظرفیت رسانه ها در حوزه مفهوم سازي و همچنین 
تبیین اهداف و چشم انداز راهبرد اقتصاد مقاومتي 
از طریق تولید برنامه هایــي کاربردي و آموزنده در 
حوزه فعالیت هاي صدا و ســیما و سایر رسانه هاي 
مکتوب و مجازي با عنایت به گســتره تأثیرگذاري 
این رســانه ها و تبیین ابعاد پیچیــده توطئه هاي 
مســتمر دشــمنان و معاندان نظام اســالمي در 
حوزه اقتصاد و واکاوي ضرورت اقتصاد مقاومتي و 
همچنین تشریح نمونه هاي موفق در سایر کشورها 
به منظور نیل به اهــداف عالیه نظــام و صیانت از 
دستاوردهاي انقالب اسالمي از جمله مواردي است 
که مي تواند در راســتاي نهادینه ساختن فرهنگ 

اقتصاد مقاومتي مؤثر باشد.
در پایــان تأکید مي شــود تحقق اهــداف اقتصاد 
مقاومتي مستلزم مشــارکت هوشمندانه و فعاالنه 
آحاد کارکنان و الیه هاي مختلف کارشناســي در 
همه ســازمان ها به طور عام و جمعیت هالل احمر 
به صورت خاص اســت. همچنین ضروري است به 
منظور انسجام در برنامه عملیاتي اقتصاد مقاومتي، 
کارگروه یــا دبیرخانــه اي مســتقر در جمعیت 
هالل احمر کشــور برنامه هاي هر یک از استان ها 
را به طور مرتب پایش و چالش هاي فرآرو را به طور 
مستمر تحلیل نماید تا ضمن تحقق منویات مقام 
معظم رهبري در این عرصه، شاهد تحول بنیادین 

در حوزه هاي مختلف جمعیت هالل احمر باشیم.
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