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دانشجو ها همه 
فرزندان من هستند

ساعت حدود ۴:۳۰ است و دانشــجویان در انتهای خیابان فلسطین صف کشیده اند. بچه های 
زیــادی بــه امیــد آن کــه آن جــا دوســتی ببیننــد یــا فرشــته ای برایشــان کارت بیــاورد، زیــر آفتــاب 
ایستاده اند. زبانشان روزه است و چشمشــان مدام پی دانشجویانی می چرخد که از سر خیابان به 

سمت حسینیه می آیند.
صــف کارت دارهــا، اما جداســت؛ سرشــان را پاییــن انداخته انــد تا نکند کســی آن هــا را ببینــد و در 
رودربایستی قرار بگیرند و شرمنده شان بشوند؛ در دلشان، اما قند آب می شــود. صف آرام آرام جلو 
می رود. بچه ها کفش هایشــان را به کفشــداری می دهند. یکی از دانشــجویان جلــوی در ورودی 
حســینیه شــعری به بچه ها می دهد که همخوانی کنند. انگار از بچه های دفتــر تحکیم وحدت 

است.
ساعت ۵ است و حسینیه دارد پر می شود. بعضی آن جلو زیر لب شعری زمزمه می کنند که ناگهان 
در حسینیه می پیچد »منم باید برم، آره برم سرم بره/ نذارم هیچ حرومی طرف حرم بره« و همه با 
آن سینه می زنند. بعد، همان عضو شواری مرکزی دفتر تحکیم پشــت تریبون می آید تا شعری را 
که بچه های شان بین دانشجویان پخش کرده اند، همخوانی بکنند. یکی دو باری تکرار می کنند 

و بعد هم صلوات...
دانشــجویان خودجوش شــروع بــه شــعار دادن می کننــد. »مرگ بــر آمریــکا« و »مرگ بر اســرائیل« 
ترجیع بند شعارهاست، و بعد حسینیه آرام می شود. ساعت ۵:۱۵ دقیقه است؛ مسئولین تدارکات 
مراسم، صندلی رهبری را می چینند. یک صندلی معمولی، یک میز کوچک، چند برگ کاغذ و یک 

خودکار. شعار ها هم جنس دیگری گرفته:  ای پسر فاطمه/ منتظر شماییم...

گزارش دیدار صمیمی جوانان دانشجو 
با رهبر معظم انقالب 

طرح های خاقانه و دیوان ساالری در حوزه آموزش عالی. چند 
پیشنهاد هم می دهد و آقا از حرف هایش یادداشت برمی دارند. 
ســپس نقد تند و تیزی به ســازمان تأمین اجتماعی می کند که 
دوباره آقا دســت به قلم می شــود. صحبتش که تمام می شود، 

پیش آقا می رود و آقا تحسینش می کنند.
مجــری از رعایــت زمــان توســط اولین ســخنران تشــکر می کند 
و می گوید امیدوارم تا آخر مراســم همه رعایــت کنند؛ جمع بلند 

می گوید احسنت! 
نفر دوم نماینده گروه های جهادی است. آرام صحبت می کند، 
اما دغدغه  هایی جدی از روستا های دورافتاده به حسینیه امام 
خمینی آورده. می گوید مســئوالن بایــد از جهادی هــا به عنوان 
معین دستگاه های اجرایی کشور در محرومیت زدایی استفاده 
کنند. آقا ســر تــکان می دهنــد و تأییــد می کنند. یــک کنایه هم 
به مســئوالن می زند: »مســئوالن باید بخشــی از وقت خود را در 
اردو های جهادی به ســر ببرنــد؛ آن هم نه بــرای گرفتن عکس 
یادگاری!« آقا تبســمی بر لــب دارند و جمعیت این بار احســنتی 
بلندتــر و یک صداتر می گوینــد. در البــه الی صحبتش هم یکی 
دو احســنت بی مورد دیگر هم از گوشه و کنار حسینیه به گوش 

می رسد.
صحبتش که تمام می شود، مجری به حالت تذکر به جمعیت 
گر می شود بی جا احسنت نگویید. این بار با صدایی  می گوید؛ ا
بلندتر در جواب او می گویند: احسنت! نفر بعدی نماینده جامعه 
اسامی دانشجویان است. حسین اخگرپور صحبتش را با این 
عبارت شــروع می کند: »بســم اهلل و باهلل و علی ملت رسول اهلل« 
از خواندن این عبارت آقا تعجب می کنند که قرار است اخگرپور 
بعدش چه بگوید. با تعجــب به او نگاه می کننــد. او متنش را با 
جمله ای از شهید بهشتی ادامه می دهد که »من تلخی برخورد 
صادقانــه را بــه شــیرینی برخــورد منافقانــه ترجیــح می دهم.« 
صحبتــش را بــا نقــد وزارت علــوم شــروع می کنــد و چشــم ها 
برمی گــردد ســوی وزیــر کــه در گوشــه حســینیه روی صندلــی 
نشسته. عرق از پیشانی اخگرپور شــره کرده؛ وقت ۷ دقیقه ای 

مجبورش کرده سرعتش را چند برابر کند.
نماینده جامعه اســامی بــه برنامه ریزی دسیســه چینان برای 
آینده انقاب اشــاره می کند و می گوید: »انگار احمق ها یادشــان 
رفته سرنوشت مهدی هاشمی را، احمق ها یادشان رفته تاریخ 
دهه ۶۰ و قائم مقام معزول را.« دانشجویان با تکبیر بدرقه اش 

می کنند.
اخگرپــور کاغذهایــش را روی تریبــون جــا می گــذارد و پیش آقا 
می رود. با لهجه شیرین ترکی اش با آقا صحبت می کند. آقا هم 
به ترکی از او می پرســند اهل کجایی؟ جوابش را که می شنوند، 
با خنــده بــه او می گوینــد نزدیکی هــای خامنــه اســت. بعد هم 
کنــش به ابــراز نگرانــی او بــرای آینــده انقــاب و فردای  آقــا در وا
انقاب، یک جمله آرام بخــش می گویند »نگران فردا نباشــید؛ 
خدای امروز، همان خدای فرداســت؛ شما ها هم که هستید.« 
نوبت نماینده دفتر تحکیم اســت. اخگر پور وقت پایین آمدن 
می خواهد کاغذهایش را از روی تریبــون بردارد که بدون توجه 
به نماینده تحکیم، کاغذ های او را هم بر می دارد. مواجهه این 

دو، صدای خنده را در حسینیه می پیچاند.
اســماعیل کوهی مقدم، دبیر دفتــر تحکیم وحدت، پیشــنهاد 

دارد آقا جلســه ای با کارآفرینان جوان برگزار کنند؛ آقا یادداشت 
می کننــد. بعــد هــم از نبــود ســازوکار اعتراض در کشــور ســخن 
می گوید که جمعیت احســنت می گویند. نقطه اوج صحبتش 
درباره شــورای عالی انقــاب فرهنگی اســت؛ می گویــد »از قضا 
ســرکنگبین صفــرا فــزود/ روغن بــادام خشــکی می نمــود« آقا و 
دانشــجویان می خندنــد. مخبــر دزفولــی، دبیــر شــورای عالی 
انقــاب فرهنگــی، لبــش را می گــزد و دســتی بــه روی دســتش 

می کشد.
کوهی مقــدم گریــزی بــه مســائل زنــان می زنــد و کنایــه ای بــه 
معاونت زنــان و خانــواده در دولت »معاونــت امور زنــان و مثًا! 
کسیون زناِن مجلس بر خاکستر فمنیستی کردن  خانواده و فرا
جامعــه می دمند« حــاال دختر ها »احســنت« می گوینــد. آن قدر 
هماهنگ هســتند که پســر ها همه می خندند. مجــری دوباره 
پشــت تریبون می آید و از رعایت زمان تشکر می کند و جمعیت 

دوباره با خنده به مجری می گوید »احسنت«
عدالتخــواه  جنبــش  نماینــده  معتمدی نــژاد،  محمدجــواد 
دانشــجویی، باید پشــت تریبــون بیاید. قبل از شــروع مراســم 
در توییتــر وعــده یــک متــن طوفانــی را داده اســت. خیلــی تند 
صحبــت می کنــد و کامــش محــاوره ای اســت. متنــش تمامًا 
در حوزه عدالتخواهی اســت. نقد قوه قضاییــه و چند کنایه به 
صداوســیما! از رویکرد »تو چه کاره ای؟« در قــوه قضاییه انتقاد 
می کنــد و می گویــد »مــردم وقتــی می بیننــد با یــک آفتابــه دزد 
کنــون برخوردی نظیــر آنچه  به تنــدی برخورد می شــود، امــا تا
امیرالمؤمنیــن بــا ابن َهَرمــه انجــام دادنــد، بــا مدیــر متخلــف 
جمهوری اسامی صورت نگرفته است، به کلیت نظام بدبین 
می شــوند و می گویند نکند این ها همه با همند؟« صداوســیما 
را هــم حســابی می نــوازد و بعــد از برنامــه آقــا بــرای تحــول در 

صداوسیما و قوه قضائیه سؤال می کند.
صحبتش که تمــام می شــود و پیش آقا مــی رود، آقــا می گویند 
»خب درد ها را گفتید، راه حل هــا را هم از نظر خودتان بگویید. 
تشــکل شــما سال هاســت که مورد تأیید مــن اســت، در همین 

آقا در واکنش به 
ابراز نگرانی نماینده 

جامعه اسالمی 
برای آینده انقالب و 
فردای انقالب، یک 

جمله آرام بخش 
یند »نگران  می گو

فردا نباشید؛ خدای 
امروز، همان خدای 

فرداست؛ شما ها هم 
که هستید.«

باالی صندلی رهبری، حدیثــی از امیرالمومنین علی)ع( نصب 
شــده که آقا بار ها در همین دیــدار دانشــجویی آن را خوانده اند: 
»الِعلــُم ُســلطاٌن، َمــن َوَجــَدُه صــاَل ِبــِه، وَمــن َلــم َیِجــدُه صیَل 
َعَلیــِه«. رأس ســاعت ۵:۳۰ پرده هــای جایــگاه کنــار مــی رود؛ 
دانشــجویان بــه ســمت جلــو هجــوم می برنــد. دســت ها رو به 
آقاســت با شــعار های محکم »ای رهبــر آزاده/ آماده ایــم آماده« 
بعضی چشمشان پر از اشک اســت. آقا می خواهد دانشجویان 
بنشینند، اما حاال کسی عقب برو نیست. همه در یک فشردگی 
مطلق بــه ســر می برنــد. قــاری شــروع می کنــد بــه خوانــدن آیه 
سوِل ِاذا  ذیَن آَمُنوا اســَتجیبوا هلِلَِّ َو ِللّرَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
۲۴ ســوره انفال: »یا أ
ُکم ِلما ُیحییُکم«  َدعا

حاال نوبت بچه هاست که شعرشــان را همخوانی کنند. آقا هم 
یک نسخه از شــعر را در دســت دارند و می خوانند. دانشجویان 
ع می رسند که »پشت هر لبخند دشمن یک کمین  به این مصر
اســت« و آقا با تکان دادن ســر تأیید می کنند. این تأیید در بیت 
بعد هم که اشــاره به »خودکفایی« دارد، دوباره تکرار می شــود. 

مجری صحبتش را با این شعر آغاز می کند:
»اول سام و بعد سام و سپس سام
با هر نفس ارادت و با هر نفس سام

معنای عشق غیر سام و علیک نیست
وقتی سام رکن نماز است، پس سام«

همــان اول کار، مجــری چنــد خط و نشــان بــرای ســخنران ها 
می کشد: »امسال برای اولین بار یک تریبون مجزا برای مجری 
در نظر گرفته شــده تا مدیریــت زمان هــم بهتر انجام شــود. هر 
نفر ۷ دقیقه!« بعد رو به آقا می گوید: »آقا اجازه هســت جلســه را 
با صحبت دانشــجویان شــروع کنیــم؟« آقا با خنــده می گویند: 
»این جلسه که اجازه نمی خواهد؛ جلســه برای همین تشکیل 
شــده که بچه ها صحبت کننــد« جمع هم می خنــدد و صلوات 

می فرستد.
فرشــاد متبــوع، دانشــجوی نخبــه دانشــگاه شــریف، اولیــن 
ســخنران اســت کــه انــگار بــه نمایندگــی از دانشــجویان بنیاد 
نخبگان آمده اســت. انتقــاد دارد از توجه نکردن بــه پژوهش و 

میکائیل دیانی
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راهــــــــبرد

رهبـر انقـاب اسـامی در سـخنرانی نیمـه خـرداد خـود بـا اشـاره بـه نقشـه های 
دشـمن در سـه زمینه فشـار اقتصادی، فشـار روانی و فشـار عملی، به تبیین این 
مـوارد پرداختنـد. ایشـان ضمـن تأکیـد بـر این که »نقشـه  دشـمن را می شناسـیم؛ 
نقشـه  دشـمن را کامـًا می دانیـم چیسـت و آن نقشـه را بـرای مـردم افشـا می کنیـم؛ و البّتـه 
مـردم عزیـز مـا خودشـان خیلـی چیزهـا را می داننـد و می فهمنـد و حـس می کننـد« تصریـح 
نمودند که هدف همه فشارهای دشمن سیطره  بر کشور عزیز ما ایران است، همچنان که 

بـر بعضـی از کشـورهای بدبخـت روسـیاه منطقه سـیطره و تسـّلط دارد.

یم     تحر
فشــار اقتصــادی، تحریــم اســت، جلوگیــری از همــکاری 
کشــورها در زمینه هــای اقتصــادی با ماســت؛ این فشــارها 
را وارد می کننــد. نتیجــه ای کــه آن هــا می خواهند از فشــار 
اقتصادی بگیرند، این را درســت توّجه کنید! مسئله  آن ها 
از فشــار اقتصــادی و تحریــم، صرفــًا زیــر فشــار قــرار دادِن 
دســتگاه دولت و حکومت نیســت؛ می خواهند مّلت ایران 
را به ســتوه بیاورند به خیال خودشان می گویند مّلت ایران 
را بــه ســتوه بیاوریم تــا نظــام اســامی ناچار بشــود تســلیم 
زورگویی هــای مــا بشــود؛ هدفشــان این اســت. نــه مّلت را 
شــناختند، نه نظام را شــناختند؛ این فشار اقتصادی است 
با ایــن هــدف، که ایــن هــدف بــه توفیق الهــی و بــه فضل 
الهی و با تــاش مســئولین و با هّمــت مردم، ان شــاءاهلل به 

کام خواهد ماند. کّلی نا
اّما فشــار روانی؛ این خیلی نکته  حائز توّجه و مهّمی است. 
نقــاط قــّوت جمهــوری اســامی را، نقــاط قّوتــی کــه بــرای 
کشــور و برای مّلــت مایــه  اقتدار و مایه  تقویت اســت نشــان 
کرده انــد و آن هــا را در تبلیغــات و در برخوردهــا به عنــوان 
نقــاط چالش آفریــن معّرفــی می کننــد؛ بــرای این کــه مّلــت 

ایران را نسبت به آن ها دلسرد کنند.
فرض بفرمایید یکی پیشــرفت هســته ای اســت. پیشرفت 
هســته ای، افتخــار فّنــاوری کشــور بوده اســت. پیشــرفت 
هســته ای در کشــور، مایــه افتخــار فّنــاوری و دانــش فّنــی 
کــرده؛  کشــور بــوده، اســتعداد جوان هــای مــا را مشــّخص 
کــه  کوچکــی نیســت. شــاید یادتــان باشــد آن  روزی  چیــز 
مــا احتیــاج داشــتیم بــه اورانیــوم غنی سازی شــده  بیســت 
 درصد بــرای عــاج بیماری ها؛ موجــودِی بیســت  درصد ما 
نزدیِک تمــام شــدن بــود و بایســتی آن را تهّیــه می کردیم. 
از کجا تهّیــه کنیم؟ بایســتی از کشــورهای بیگانه 
ـ مثل آمریــکا، مثل اروپــا و امثال این هــاـ  این را 
تهّیــه می کردیم که انواع و اقســام اشــکاالت 
را ســر راه ما گذاشــتند، انواع و اقســام شروط 
و موانــع را ســر راه مــا گذاشــتند؛ بــرای این کــه 
فهمیدنــد مــا احتیــاج داریــم. وقتــی یــک مّلــت بــه یک 
شــرایط  دارد،  حیاتــی  احتیــاج  دارد،  احتیــاج  چیــزی 
فروشنده را، تحمیات فروشــنده را ناچار قبول می کند؛ 
این ها خواســتند از ایــن فرصت اســتفاده کننــد و پی درپی 
شــرط و شــروط بــرای مــا گذاشــتند؛ ماه هــا، شــاید بیــش از 
گفتگوهــا و رفت و آمد هــا و حرف زدن هــا طــول  یک ســال 
کشید؛ عقب نشــینی نمی کردند، توّقعات خودشان را تکرار 

می کردند.
جمهــوری اســامی بــه جوان هــای خــودش اعتمــاد کرد و 

ایــن را از آن ها خواســت. جوان های ما دســت به کار شــدند 
و توانســتند در مقابل چشــم های متعّجب آن هــا، اورانیوم 
تولیــد  داخــل  در  خودشــان  را  درصــد  بیســت  غنی شــده  
کننــد و به وجــود بیاورنــد؛ بــدون این کــه الگویــی از بیرون 
داشــته باشــند! آن ها را حیرت زده کرد؛ مســئله این جوری 
اســت. قــدرت حرکــت علمــی و فّنــاورِی متخّصصیــن مــا، 
دانشــمندان ما، جوانان مــاـ  که االن همان دانشــمندان در 
کشــورند، همان جوانان در کشــورند، حضور دارندـ  دشــمن 
را عصبی کــرد، خشــمگین کرد؛ خــب این یــک نقطه  قّوت 
بسیار بزرگ برای کشور اســت؛ هم آبرو و مایه  اعتبار است، 
هم در عمل، موجب پیشــرفت کشور اســت. این را که یک 
کم  نقطه  قــّوت مّلی اســت، آمدنــد در تبلیغات انبــوه و مترا
کردنــد بــه نقطــه   خودشــان، در ذهــن بعضی هــا تبدیــل 
چالش آفریــن و نقطه  ضعــف؛ گفتند که مســئله  هســته اِی 
کشــور موجب تنــش اســت، موجب چالــش اســت، موجب 
فشــار دشــمنان اســت، چه فایــده ای بــرای مــا دارد! نقطه  
قــّوت را تبدیــل می کنند بــه یــک نقطه چالش آفریــن برای 
این که این نقطه  قّوت را ســلب کننــد، از او بگیرند؛ این کاِر 
روانی است، این یک کار روانِی کامًا ریشه ای و مهم است 
کــه یــک مّلــت را نســبت بــه دســتاوردهای بــزرگ خــودش 

کنند. بدبین 
یــک مثــال دیگــر، همین مســئله  موشــکی اســت. ســاخت 
گــون و اقتــدار موشــکی، موجــب ایجــاد  موشــک های گونا
امنّیــت در کشــور اســت. جوان هــای مــا یادشــان نیســت، 
همین شــهر تهــران در زیــر آتش موشــک های شــبانه روزِی 
انســان ها  دشــمن می ســوخت! خانه هــا خــراب می شــد، 
کشــته می شــدند؛ در شــهر تهــران! شــهرهای جبهــهـ  مثــل 
دزفــول، مثل اهــواز، مثل شــوش و بقّیــه  شــهرهاـ  که جای 
خــود دارد؛ حّتــی تــا شــهرهای دوردســت، موشــک های 
دفــاع  وســیله   نداشــتیم،  موشــک  مــا  می رســید!  دشــمن 
نداشــتیم، مجبــور بودیــم دســتمان را روی هــم بگذاریم، 
کنیــم! امــروز جوانــان مــا توانســته اند بــه قــدرت  تماشــا 
موشــکی اّول منطقــه تبدیــل بشــوند. دشــمن می دانــد که 
گر یکــی بزند، ده تــا می خوَرد. پس موشــک، مایــه  امنّیت  ا
و نقطه  قّوت اســت. ببینید؛ دشــمن روی مســئله  موشــکی 
متمرکــز می شــود. یــک عــّده ای هــم متأّســفانه در داخل با 

دشمن هم صدا می شوند که »آقا چه فایده ای دارد؟«

وی ما     آبر
عدالت خواهــِی  مســئله   مــا،  قــّوت  نقــاط  از  دیگــر  یکــی 
بین المللــی جمهوری اســامی اســت؛ این بــرای جمهوری 
طرفــدار  اســامی  جمهــوری  این کــه  آبروســت.  اســامی 
مّلت هــای مظلــوم باشــد، آبروســت؛ این کــه طرفــدار مّلــت 
فلســطین باشــد، یک آبروســت. جمهوری اســامی نیروی 
مقاومــت در مقابل رژیــم صهیونیســتی را در منطقه تقویت 
کــرده اســت. دشــمنانی را، عوامــل مزاحــم و مضــّری را ـ 
بــه نــام داعــش و جبهةالّنصــره و امثــال این هــاـ  در عراق و 
کردنــد؛ جمهــوری اســامی از نیــروی  در ســوریه درســت 
مقاومت در ایــن منطقه حمایــت کرد؛ ایــن عدالت خواهی 

اســت؛ ایــن دفــاع از مّلــت فلســطین اســت؛ ایــن دفــاع از 
تمامّیــت  از  دفــاع  اســت،  منطقــه  کشــورهای  اســتقال 
ارضــی کشورهاســت. ایــن نقطــه  قــّوت اســت. ایــن نقطه  
قــّوت را به عنــوان دخالــت جمهــوری اســامی، بــه یــک 
مســئله  چالش آفریــن تبدیــل می کننــد و وانمــود می کننــد 
و معّرفــی می کننــد و روی آن تکیــه می کننــد؛ ایــن وضعــی 
اســت که امروز مــا بــا دشــمن داریــم. عواملشــان در داخل 
هــم متأّســفانه مشــغولند؛ یــک روز در خیابان هــای تهران 
کــه روز دفــاع از فلســطین اســت،  بــه مناســبت روز قــدس 
کمک کننــدگان بــه  شــعار »نــه غــّزه، نــه لبنــان« دادنــد. 
جنــگ روانی دشــمن در داخــل، موجودات بدی هســتند، 

موجودات حقیری هستند؛ این سرافکندگی دارد.
کــه یــک شــکل  امــروز هــم کســانی درصــدد ایــن هســتند 
معیــوب از برجــام را بــر کشــور تحمیــل کننــد؛ دولت هــای 
خارجی دنبال این هســتند و یــک عّده ای در داخــل تبلیغ 
گر این نشــود، جنگ خواهد شــد؛ نــه آقا، این  می کنند که ا
دروغ است، این تبلیغ به نفع دشــمن است. هدف دشمن 
معلوم اســت؛ دشــمن درصدد آن اســت که ما از نقاط قّوت 
خودمان صرف نظــر کنیم، از عناصــر اقتدار مّلــی خودمان 
دســت برداریم تا راحت تر بتواند بر کشــور ما، بر مّلت ما، بر 
سرنوشــت ما و آینده  ما مســّلط بشــود؛ یک چنیــن فکری را 
آن ها کرده اند و مّلت در مقابل این حرکت ایســتاده اســت؛ 

این فشار روانی.

     سراب آشوب
و اّما فشــار عملی، کــه ]درباره [ ایــن هم فقط یــک جمله به 
همه  مّلت عزیزمان عرض می کنم در سرتاســر کشــور؛ فشــار 
عملی شــان عبــارت اســت از این کــه در کشــور آشــوب ایجاد 
کنند؛ ایــن برنامــه  قطعی آن هاســت کــه البّتــه ســِر آن ها به 
ســنگ خواهــد خــورد؛ همچنان  کــه تــا حاال خــورده اســت. 
نقشه  دشمن این است که از مطالبات مردمی سوءاستفاده 
کننــد. ممکــن اســت در یــک شــهری، در یــک نقطــه ای 
کشــور یــک عــّده ای مطالبــه ای داشــته باشــند، جمــع  از 
بشــوند، دنبــال مطالباتنــد؛ مثــًا کارگرانــی هســتند، دنبال 
مطالبــات کارگری انــد؛ یــا مردمــی در یــک شــهری، دنبــال 
مطالبات شــهری خودشان هســتند. دشــمن در یک چنین 
مــواردی نقشــه می کشــد، عوامــل نفــوذی خــود را، در واقع 
اشــرار و انســان های خبیثــی را بــه تعــداد معــدودی در ایــن 
اجتماعــات وارد می کننــد تا اجتماعــات آرام مــردم را تبدیل 
کنند به حرکــت ضــّد امنّیتــی و حرکت آشــوبگرانه تــا به این 
وســیله کشــور را و مّلت را و نظــام جمهوری اســامی را بدنام 
کنند؛ این را مردم در سراســر کشور توّجه داشــته باشند؛ این 
نقشه  دشمن اســت، ما خبر داریم؛ نشســته اند برنامه ریزی 
کرده اند برای ایــن کار؛ البّته بــه گمان من، بلکــه به اعتقاد 
راســخ من، این ها کــور خوانده اند و مــردم عزیز مــا در مقابل 
آنچه آن هــا برنامه ریــزی کرده اند با قــدرت، با شــهامت، با 
هوشیاری خواهند ایســتاد. و من توصیه می کنم مردم عزیز 
ما همچنان  که تا امروز هشیاری خودشان را حفظ کرده اند، 

باز هم حفظ کنند. 

امروز جوانان ما 
توانسته اند به قدرت 
موشکی اّول منطقه 

تبدیل بشوند. 
دشمن می داند که 
اگر یکی بزند، ده تا 

می خوَرد. پس 
موشک، مایه  امنّیت 
و نقطه  قّوت است. 
ببینید؛ دشمن روی 

مسئله  موشکی 
متمرکز  می شود. یک 
عّده ای هم متأّسفانه 

در داخل با دشمن 
هم صدا می شوند که 

»آقا چه فایده ای 
دارد؟«

افشای نقشه های دشمن
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که مســلمان بوده اند و ســه نفــر از این هــا می گفتند کــه بعد از 
اتمام تحصیلشــان به انگلســتان خواهند رفت؛ چون امکان 
کار برای زنــان محجبــه در فرانســه نیســت و حتــی در دوران 

تحصیلشان هم بسیار اذیت شده اند.
شــرایط در فرانســه طــوری بــود کــه هرازچندگاهــی با نــگاه و 
با کالم مورد بازخواســت قــرار می گرفتم. به شــکل مکــرر باید 
پاســخگو می بودم که این هــا خودش فشــار زیــادی را به من 
وارد می کرد. جدای از این ها چون خیلی از مســائل اســالمی و 
اخالقی را رعایت می کــردم، زیاد مــورد تذکر و بازخواســت قرار 
می گرفتم کــه مثاًل چــرا در این مراســم دســت ندادیــد، خیلی 
برای ما بد شــده اســت یا چرا شــما یک  ســری آداب و رسوم ما 
را زیر پا گذاشــته اید؟ به هر شــکل با این مــوارد مواجه بوده ام 
و مــدام تذکــر می گرفتم. فشــار زیــادی بــه مــن وارد می کردند 
و بــا وجــود پیشــنهاد تدریــس در دانشــگاه های فرانســه، بــه 
دلیل فشــار زیادی کــه بابت حجاب بــه من وارد کــرده بودند 
و همچنیــن ارائــه دانــش و تخصصــم بــه مــردم کشــورم بعد 
از اتمــام تحصیالتم بــه ایران بازگشــتم. حــاال این کــه این ها 
درســت می گویند یا مــا؟ االن وضعیت ایــن کشــور در رابطه با 
فالن وضعیت کشــور من چه فرقــی دارد؟ دلیلــش چه چیزی 
گر شما  می تواند باشد؟ همه این ســؤال ها وجود دارد و اتفاقًا ا
انسان فرهیخته ای باشید، به همه این موارد فکر می کنید و 
مهم این اســت که جواب همه این ســؤال ها را داشــته باشید 
و مهــم این اســت کــه حقیقــت را بدانیــد. تمــام ایرانی هایی 
ج می شــوند به عنوان ســفیر ایران محســوب  که از ایــران خار

می شوند.
ای کاش یک جــوری بــود که تمــام مــردم ما وقتــی می رفتند 
خوش بگذرانند و پایشــان را از مرز بیرون می گذاشتند، پیش 
خودشــان می گفتند من االن ســفیر ایران هســتم یــا وقتی به 
کشــور بــاز می گردند نظــر چند نفــر را عــوض می کردنــد. کاش 
اصاًل سر این بخش مســابقه می گذاشتیم. کاش یک کمپین 
ارائه ایران داشــته باشــیم. از این جهت من خیلــی دلم برای 
کشورم می سوزد. به این دلیل که ما هم مثل همه کشورهای 
دنیا، مشــکالتی داریم. یک زمانی هســت من و شما کنار هم 
کشــورمان می افتــد،  کــه در  نشســته ایم و بابــت اتفاقاتــی 
حرص می خوریم. حاال این بخش ها می تواند فرهنگی، 
اقتصادی، سیاســی و... باشــد. با هم حــرف می زنیم 
که چطــور می شــود این را درســت کــرد؟ من و شــما 
قرار نیســت برویم از یک نفر که آن ور آب است، 
بپرســیم. بــه نظــر تــو مــن کشــورم را چطــور 
کنــم؟ او خــودش و  می توانــم درســت 
کشورش هزار مشکل دارد و باز هم او 
برای من کاری انجــام نمی دهد. 
من بایــد بــرای خودم و کشــورم 

فکر کنم.

بــرای همیــن می گویــم که 
 ای کاش مــا کمپین هــای 
ارائــه ایــران داشــتیم. به 
کافــی همــه دنیا  انــدازه 

شرایط در فرانسه 
طوری بود که 

هرازچندگاهی با 
نگاه و با کالم مورد 

بازخواست قرار 
می گرفتم. به شکل 
مکرر باید پاسخگو 
می بودم که این ها 

خودش فشار 
یادی را به من وارد  ز

می کرد. جدای از 
این ها چون خیلی 
از مسائل اسالمی 

و اخالقی را رعایت 
یاد مورد  می کردم، ز
تذکر و بازخواست 

قرار می گرفتم

کمپین ارائه ایران داشته باشیم کاش 
»یه دفعه چشمم به یه اتوبوس افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایساد 
تـوی ایسـتگاه. راننـده اتوبـوس رو خامـوش کـرد و سـوت زنان از اتوبـوس پیـاده 

شـد. رفتـم جلـو، سـام کـردم و گفتم: عـذر می خـوام. امروز اتوبوس نیسـت؟
گفـت: نـه، امـروز اعتصابـه. دوسـت داشـتم بدونـم اعتصـاب بـرای چیـه؛ بـه خصـوص کـه 
داشـتم متضـرر می شـدم و ناخواسـته در زنجیـره نتایـج اعتصاب دخیل شـده بـودم. گفتم: 
ببخشـید... می شـه بدونم برای چی راننده ها اعتصاب کردند؟ راننده اتوبوس یه نگاهی 

بـه مـن انداخـت و گفـت: ایـن یه موضـوع ملیه. بـه خارجیـا ارتباطی نـداره.«
ایـن بخـش از کتـاب »خاطـرات سـفیر« بـرای هـر کسـی کـه کتـاب می خوانـد انـواع و اقسـام 
حس هـا را منتقـل می کنـد، ایـن کتـاب، خاطـرات نیلوفـر شـادمهری از دوران زندگـی اش در 
فرانسـه اسـت. کتابی که با نگارشـی صمیمی و سـاده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس 
می بـرد و او را بـا رویدادهـا، تجربه هـا و خاطـرات ایـن دختـر دانشـجوی مسـلمان شـریک 
می کنـد؛ خاطـرات دختـر مسـلمانی کـه در کشـور فرانسـه، هرچنـد بـرای ادامه تحصیـل در 
مقطع دکتری حضور دارد اما سـفیری شـده اسـت برای دفاع از حقیقت اسـام. مواجهه او 
بـا آدم هـای مختلـف و اتفاقـات متفاوت، این خاطرات را جذاب تر می کند؛ از قبول نشـدنش 
در بهتریـن دانشـگاه فرانسـه تنهـا بـه دلیـل حجابـش و دسـت نـدادن بـا سرشـناس ترین 
اسـاتید مـرد تـا برگـزاری دعـای عهـد در اتـاق خوابـگاه. این کتاب در نمایشـگاه کتـاب تهران 
پرفروش ترین اثر انتشـارات سـوره مهر بود. مشـرق، گفتگویی با نیلوفر شـادمهری داشـته 

 اسـت کـه بـا هـم می خوانیـم. 

پای صحبت نویسنده کتاب پرفروش »خاطرات سفیر«

از کتابتان شروع کنیم و این که چرا تصمیم گرفته اید 
این کتاب را بنویسید؟

من واقعًا تصمیمی برای چاپ کتاب نداشتم. نثر این کتابی 
که االن می بینیم و شــکل و شــمایلش، دقیقًا نشــان می دهد 
که تصمیم اولیه مــن برای نگارش چاپ کتاب به این شــکل 
نبــود. مــن خاطراتــم را بــه شــکل روزانــه یادداشــت برداری 
می کــردم و بخشــی از این هــا را زمانــی که فرانســه بــودم روی 
گم گذاشــتم. بعد درس هایم ســنگین شــد و فرصت این  وبال
گم مســکوت مانــد تا این که برگشــتم ایران و  کارها نبود و وبال
گ را به مــن بده و این  همســرم گفت که پرینت خاطرات وبال
کار را کردم و اصاًل در جریان نبودم که ایشــان چه کاری انجام 
می دهد و واقعًا کل این ماجرا لطف ایشان بود. یک روز به من 
گفت که بقیه خاطرات را هم بده. بعد که جریان را پرســیدم، 
گفت خاطرات را به انتشارات ســوره مهر داده ام و می خواهند 
آن را در قالب یــک کتاب چاپ کنند و این گونه شــد که ســال 

92 خاطرات را دادیم و سال 96 کتاب چاپ شد.

شما طراحی صنعتی خوانده اید. چه شد که تصمیم 

گرفتید در فضای آموزشــی دیگری غیر از ایــران ادامه 
تحصیل دهید؟

قطعــًا می خواســتم بــروم و دکترایم را بگیــرم. به چنــد دلیل، 
اول این کــه در مطالعاتــم بــه حیطــه ای رســیدم کــه بــه نظــر 
خودم قابل اثبات بود و بســیار حیطه مهمی بــود و خیلی دلم 
می خواســت که روی این موضوع کار مطالعاتی انجام دهم. 
اما ایــن در قالب یک تــز دکتــری امکان پذیر بود و مــا در ایران 
دکتری طراحی صنعتی نداشتیم . نه تنها آن موقع نداشتیم، 
االن هــم نداریم و بــرای همین تنهــا راهی که بــرای من باقی 
ج از کشــور بــروم. طراحی صنعتی  می ماند این بود که به خار
هم چون جزو رشته هایی است که به دیزاین برمی گردد همه 
کشورها هم آن را ندارند. برخی رشته ها مثل »علوم پزشکی« 
و »مهندســی« را همه کشورها دارند، اما یک ســری از رشته ها 
هستند که همه جا ندارند. در آن کشــورهایی که این رشته را 
داشــتند و در بحث آموزش به صورت حرفــه ای در این زمینه 
فعــال بودنــد، مــن فرانســه را خیلــی دوســت داشــتم؛ مرحله 
اول آن کــه بــه واســطه این کــه مــن در حیطــه ای از فرهنگ و 
محصول کار می کردم و فرانسه هم کشــوری بود که در زمینه 
ارزش گذاشــتن برای هنر و ادبیات و زبان ادعا داشــت، برایم 
مهم بود کــه بدانم این ها حرفی بــرای گفتن دارنــد یا نه، که 

داشتند؛ چون زیاد در این حیطه کار کرده بودند.
مرحله دوم این بود که زبان فرانسه را هم خیلی زبان غنی ای 
می دانســتم و آن موقــع انگلیســی را کامــل بلــد بــودم و فکــر 
گــر بخواهم بــروم و یک زبــان دیگر یــاد بگیرم،  می کردم که ا
کدام زبان را دوست دارم؟ به لحاظ موسیقایی معتقدم هیچ 
زبانی بــه زیبایی زبــان فرانســه نیســت و این بود کــه ترجیح 

دادم به فرانسه بروم.

مطمئنــًا فضای فرهنگی ای کــه در آن جــا غالب بوده 
است برای شــما مسئله شــده و کتاب را نوشته اید. 
گر بخواهید بــه عنوان کســی که مثل اســم کتاب،  ا
ســفیر اســت بــرای دانشــجویانی کــه آن جــا داریــم، 

نکته ای را بگویید چه چیزی را عنوان می کنید؟
واقعًا به داشته های فردی که می رود بستگی دارد. کسی که 
نمی داند چه کاری دارد انجام می دهد، خیلی طبیعی اســت 
که در آن شــرایط قــرار بگیرد و نتوانــد هیچ دفاعــی بکند و به 
داشته هایش شــک کند. یعنی به این فکر می کند که نکند 
این ها راســت می گوینــد. برای همیــن قبــل از رفتنش باید 
جــواب همه ســؤال هایی را که ممکن اســت از او بپرســند، 
داشــته باشــد. شــما وقتی وارد فرهنگ دیگری می شوید 
تقابــل رفتارهــا و گفتارهــا و فرهنگ ها را به شــکل عمده 
می بینید. خیلی هم بدیهی است که به همه چیز دوباره 

فکر کنید.
مــن در آن جا در فضای دانشــگاه و زندگی در فرانســه به 
دلیل داشــتن حجــاب تضاد زیــادی را با دیگــران حس 
می کــردم، وقتــی در اجتمــاع قــرار می گیرید و مــدام قرار 
باشــد با یک جمعیت و گروهی برای دفــاع از عقایدت 
وارد بحث شــوی، فشــار هنجاری زیادی را برایت به 
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كانــون غنچه های هــال بــرای كــودكان ٥ تــا ٧ ســال در نظر 
گرفته شركت كنند.

    ٣ هزار كانون در مهدهای كودك 
توجه به مســئله آموزش به كودكان و خردســاالن در محیطی 
كه شــرایط حضور آن هــا را در كنار دیگر همســاالن فراهم كند، 
یكی از مهم ترین فعالیت هایی است كه برای انتقال مفاهیم 
كثری كــودكان بــه كانــون غنچه های  آموزشــی و جــذب حدا
هــال انجــام می شــود. در پــی تفاهــم بــا ســازمان بهزیســتی 
كشــور، ٣ هــزار كانون غنچه هــای هــال در مهدهــای كودك  
كشور شروع به فعالیت كرده اســت تا كودكان ضمن حضور در 
كنار همساالن و در یك محیط آموزشی، آموزش های مورد نظر 
كانون را فرا بگیرند. مدیــران مهدهای كودكی كه عاقمند به 
همكاری با جمعیــت هال احمــر هســتند، از طریــق ارتباط با 
شــعب جمعیت هال  احمر برای تأســیس كانون غنچه های 

هال در مهدكودك اقدام می كنند.

    دست های مهربان
كودكان و خردســاالن كانون غنچه های هال، از همین ســن 
و ســال یاد می گیرند چگونه بــرای كمك به دیگران دســت به 
ح »دســت های مهربــان« یكــی از برنامه هــای  كار شــوند. طــر
موفق سازمان جوانان جمعیت هال  احمر است كه مشاركت 
كــودكان و خردســاالن را در فعالیت هــای بشردوســتانه جلــب 
كرده اســت. همزمان بــا روز جهانــی و هفته ملی كــودك )١٥ تا 
٢١ مهرماه(، سازمان جوانان جمعیت هال  احمر برنامه های 
متنوعی بــرای كودكان و غنچه هــای هال برگــزار می كند. در 
ح دســت های مهربــان، كودكان اســباب بازی های ســالم  طر
خود را به چادرهای محل استقرار جوانان هال احمر تحویل 
می دهند تا پــس از جمع آوری، میان كــودكان مناطق محروم 
كز اصلی  ح هر شــعبه یك چــادر را در مرا توزیع شــود. در این طر
شــهر برپا و كار جمــع آوری اســباب بازی ها را انجــام می دهد و 
غنچه های هال و كودكان نیز از همین سن و سال راه و روش 

نوع دوستی را یاد می گیرند.

    آموزش٣ میلیون كودك
آموزش های كانــون غنچه های هال 

كــز پیش دبســتانی نیــز  بــه مرا
رســیده اســت. از میان 

كــودك  ٣ میلیــون 
كه در این رده سنی 

هســتند، نزدیــك به 
یــك میلیــون كــودك در 

كز پیش دبســتانی وابســته به وزارت آموزش و پرورش تحصیل می كننــد كه همین موضوع  مرا
زمینه های مناســبی را بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی بــه این رده ســنی فراهم می كند. از ســال 
١٣٩٣ فعالیت كانون غنچه های هال با انعقــاد تفاهم نامه ای میان معــاون آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان جوانان گســترش یافــت و ایجــاد ٥٠٠ كانون غنچه 
كز پیش دبستانی در مرحله نخست در دســتور كار قرار گرفت. این كانون با اولویت  هال در مرا

تأسیس در مناطق كم برخوردار كشور به ویژه در مناطق مرزی به فعالیت خود ادامه می دهد.

    سوگندنامه غنچه های هالل
كودكانــی كــه عضــو كانــون غنچه هــای هــال می شــوند ســوگندنامه ای را بــا مضمــون زیــر در 
مراســم گشــایش این كانون قرائت می كنند. من به  عنوان كوچك ترین عضو ســازمان جوانان 
هال احمــر، به خــدا ســوگند می خورم كــه همــواره مهــر و محبــت و دوست داشــتن را ســرلوحه 
كارهایم قرار داده و برای كمك به انســان ها و احترام به آن ها همیشــه تاش كنم. من با احترام 
به اصــول و اهــداف هال  احمــر به خــدای خود قــول می دهم كــه در همــه كارهایــم صداقت و 
راستی داشته باشم و برای ایجاد دوستی بین همه انسان ها، كمك كنم. من كه عضوی وفادار 
به همه مهربانی ها هســتم، قســم می خورم كه شــبیه انســان های بــزرگ و مهم ماننــد امامان 
كاری از زندگی و سامت همه انســان ها دفاع كنم و به همه آدم ها  معصوم)ع(، با گذشــت و فدا
بدون هیچ گونه تفاوتی كمك كنم.  ای خدای خوب، بزرگ و مهربان، كمكم كن تا همیشه به 

قراری كه با تو بستم عمل كنم.

    قصه گویی مدد و مهربان
»مدد و مهربان« دو شــخصیت كارتونی محبوب غنچه های هال كه حســابی میان غنچه ها 
هوادار دارند، برای خردساالن هالی قصه می گویند. با توجه به تأثیرپذیری شنیداری كودكان 
از قصه ها و همین طــور عاقمنــدی آنان به شــنیدن قصه شــب، محتوای قصه های آموزشــی 
كنون  مدد و مهربان با شــماره تمــاس ٦٤٢٧ )در شهرســتان ها ٠٢١ ـ ٦٤٢٧( راه اندازی شــده و تا
٧٠ داســتان بر روی آن قرار گرفته اســت. غنچه هــای هال با شــماره گیری این شــماره، بدون 

پرداخت هزینه اضافی قصه آموزشی می شنوند.
٣ هزار آموزش مباحث امدادی و آشنایی با اهداف و فعالیت های جمعیت هال  احمر و صلیب 
خ، هر ســال در بیش از ٣ هزار مهدكودك و مركز پیش دبســتانی در اختیار كودكان بین ٥ تا ٧   ســر
ســال یا همان غنچه های هال قرار می گیرد. ســاالنه بیش از ١٠٠ هزار كودك بین ٥ تا ٧ سال در 
قالب كانون غنچه های هال احمر سراسر كشور، با مباحث امدادی و فعالیت های هال  احمر 

آشنا می شوند.

    نشریه ماه مهربان
كانون غنچه های هال، برای جلب، جذب و مهم تــر از آن، نگهداری كودكان 
در كانــون و نیز آشــنایی بیشــتر آن ها با فعالیت هــا و خدمات هــال  احمر 
كاردســتی،  و  از طریــق ســرگرمی، داســتان  آمــوزش خودامــدادی  و 
نشــریه ای ویژه این گروه ســنی بــه نام نشــریه تخصصی بشردوســتی 
كودكان»مــاه مهربــان« منتشــر می شــود. در ایــن نشــریه  و امــدادی 
شــخصیت های محــوری كانــون غنچه هــای هــال )مــدد و مهربان( 
در كنار شــخصیت های جدیدی ماننــد آدم آهنــی، قاطی پاتــی و... در 
گون و به صورت غیر  مستقیم اهداف هال  احمر را  موقعیت های گونا

به غنچه های هال آموزش می دهند.  

یكـی از رویكردهـای اصلـی سـازمان جوانـان جمعیـت هـال  احمـر، آشـناكردن 
خردسـاالن و كـودكان بـا اهـداف انسان دوسـتانه هـال  احمـر و آمـوزش ابتدایـی 
آنـان بـا اصـول خودامـدادی برای پیشـگیری از حوادث ناگوار اسـت. كـودكان در 
سـنین خردسـالی آمادگـی بیشـتری بـرای پذیـرش آموزش ها دارنـد و در نتیجه آموزشـی كه 
بـرای غنچه هـای هـال در نظـر گرفته شـده، در وجود كودك نهادینه می شـود. بـا برخی از 
این آموزش ها از بروز بسـیاری از حوادث ناگوار آینده جلوگیری شـده و تک تک این كودكان 
در آینـده بـه سـفیران صلـح و دوسـتی تبدیـل خواهنـد شـد. »شـهروند« در ایـن گزارش شـما 

را بـا مهم تریـن فعالیت هـا، اهـداف و برنامه هـای كانـون غنچه هـای هـال آشـنا می كنـد. 

    غنچه های هالل در مناطق كم برخوردار
گیــر غنچه هــای هال بــا هــدف انتقــال مفاهیم آموزشــی بــه كــودكان مناطق  كانون هــای فرا
كز پیش دبستانی، كودكان  كم برخوردار كشور راه اندازی شده اند. با وجود مهدهای كودك و مرا
بسیاری به ویژه در مناطق محروم كشور هستند كه با ساختار قدیمی این كانون نمی توانستند 
گیر، كودكانی كه  با جمعیت هال  احمر ارتباط برقرار كننــد. با راه اندازی كانون هــای فرا

در هیــچ مهدكودك یــا مركز پیش دبســتانی عضو نیســتند، 
به صــورت  مطالبــی  شــامل  آموزشــی  بســته های 
تصویــری، صوتــی و بازی هــای فكــری متنــوع بــا 
محتــوای آشــنایی بــا اهــداف، اصــول و فعالیت هــا 
بشردوستانه و امدادی هال  احمر را دریافت كرده 

كانــون  و در صــورت تمایــل، بــه عضویــت 
گیــر غنچه های هــال درمی آینــد. در  فرا
هــر اســتان یــك كانــون در مركز اســتان 

كــودكان  عضویــت  بــرای 

واجد شــرایط تشــكیل می شــود و ایــن كــودكان می تواننــد در 
جشــنواره های كشــوری و برنامه های متمركز اســتان شــركت 

كنند.

    غنچه ها هم قصه می گویند
»قصه گویی« هم روش دیگری اســت كــه كانون غنچه های 
هال بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی به كودكان و خردســاالن 
از آن بهــره  می گیــرد. جشــنواره ملــی خاطــره و قصه گویــی 
»ســیاره مهربانی« با هدف آشنایی بیشــتر غنچه های هال، 
با جمعیت هــال  احمــر و فعالیت هــای بشردوســتانه آن و نیز 
ترغیب كــودكان بــه انجــام فعالیت هــای نیكوكارانه نســبت 
به دوســتان و خانــواده، برگزار می شــود. بــرای شــركت در این 
جشــنواره، غنچه های هال و نیز كودكان ٧ تا ١٢ سال پس از 
برقراری یك ارتباط تلفنی ســاده، داستان و خاطره خود 

كثر در مدت ٥ دقیقه تعریف می كنند. را حدا

    جشنواره و مسابقه نقاشی
یكــی دیگــر از فعالیت هــای اثر گــذار بــرای آمــوزش و نهادینــه 
كــردن مفاهیمــی مانند صلــح، نوع دوســتی، عدم خشــونت 
و... در كــودكان خردســال و غنچه هــای هــال، برگــزاری 
جشنواره های ملی نقاشی ویژه كودكان است. 
كــودكان بــا كشــیدن نقاشــی، دنیــای درونــی 
خــود را بــه تصویــر كشــیده و از طریــق مشــاهده 
نقاشــی همســاالن خــود نیــز بــه رهیافت هــای جدید 
دســت پیدا می كنند. از طرفــی خانواده هــای كودكانی 
كه می خواهند در جشنواره ها شــركت كنند نیز با موضوعاتی 
ماننــد صلــح، تفاهــم، كنتــرل خشــم و... مواجــه می شــوند. 
به همیــن دلیــل ســازمان جوانــان، جشــنواره های نقاشــی را 
با مشــاركت شــبكه پویای تلویزیــون برگزار كــرده تــا از طریق 
آمــوزش غیرمســتقیم، كــودكان و خردســاالن را بــا مفاهیــم 
مدنظر آشــنا كند. عاوه بر غنچه های هال، كــودكان ٧ تا 
ح هایــی كــه  ١٢ ســال هــم می تواننــد در جشــنواره ها و طر
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كلمهنخست

مسابقه ای درگرفته است در جمع کردن مال، تأمین غیر ضروریات زندگی و تبدیل داشته ها به چیزهایی 
که ارزششان ماندگارتر است و یحتمل بیشتر هم می شود.

عده ای کــه تعدادشــان کم هــم نیســت و از قضــا برخی از مــا هم جزوشــان هســتیم، ریــال را بــه دالر و طال 
تبدیل می کنند. شنیده ایم قرار اســت بالیی برســد و افتاده ایم به جان بازار و هرچه بیشتر تالش می کنیم 
کــت خود را بــه تأخیــر بیندازیم.  آینده ای را کــه ممکن اســت تباه و تیره شــود روشــن تر کنیــم و قدری هال
هرچه هم بعضــی اطالع می دهنــد کــه اآلن این کارها بــه ضرر همه اســت و فقط بــازار و امنیــت اقتصادی 
مردم را دســتخوش تالطم می کند، گوش شــنوایی وجود ندارد. از همان چند ســال قبل که دولت از مردم 
خواهش کــرد آن ها که یارانــه الزم ندارند خودشــان انصــراف دهند ولی عــده کمی چنین کردنــد با این که 
تعداد نیازمندان به یارانه خیلی کمتر از دریافت کنندگان آن بود، می شــد فهمید که حــرف زدن با مردم در 
موضوعــات اقتصادی را بلد نیســتیم. ظاهــرًا درباره معیشــت مردم حرف مشــترکی نبوده اســت. مدیران 
شــبانه روزی تالش می کردند تا روزگار کشــور و اقتصاد ملی بهتر شــود. شکی نیســت روزگار مردم بهتر شده 
و خدمات فراوانی هم ارائه شــده اســت، شــکی نیســت چه میزان خدمان اجتماعــی و رفاهی بــرای مردم 
فراهم آمده اســت، اما نکته مغفــول، از دســت رفتن همزبانی با مردم اســت. زبــان مردم و مســئوالن فرق 
کات در بیان کاهش یافته است. سیاستمداران اقناع گر جای خود را به سیاستمداران  کرده و تفاهم و اشترا
ارشادگر داده اند. مردم در همه سال های بعد انقالب عادت کرده بودند که در بیان مسئوالن انقالبی کشور 
طوری خطاب شــوند که صاحبان اصلی انقالب و کشــور هستند، ولی نعمت هســتند، حرف اصلی را آن ها 
می زنند؛ این ها فقط شــعار نبود، بلکه مردم باور داشــتند، مدیران کشور هم باور داشــتند و این گونه عمل 

می کردند. 
گر خــود را خدمت گزار مــردم و خــادم آن ها می دانســت، واقعًا اعتقــادش این بــود و رفتارش  امام خمینــی ا
چنین بود. مردم هم چون می دانســتند این اعتقــاد واقعی امام اســت و در عمل هم چنیــن رفتار می کند، 
دلباخته و شیفته او بودند. به خاطر او جان دادند و آنچه می گفت را می پذیرفتند. امام از مردم می خواست 
به جبهــه بروند و جــان بدهند برای حفظ دین و کشــور و مــردم چنان می کردند .چه شــد کــه مردمی که از 
ج جبهه می کردند، حاال دالر  جان می گذشــتند، از یارانه نگذشتند؟ چه شد مردمی که پس اندازشــان را خر
می خرند؟ چه شد زنانی که گوشواره و النگو از دست و گوش درمی آوردند و برای کمک به محرومان انفاق 
می کردند، بر سر خریدن طال و سکه مســابقه گذاشته اند؟ چه شده اســت؟ چه کرده ایم با خودمان؟ - چه 

مردم و چه مدیران - چرا امیدها کمرنگ شده و سیاهی ها از هر طرف هجوم آورده اند؟ 
گر این ها صعیف یا تضعیف  جانمایه اعتقاد به جمهوری اسالمی همین دو کلمه بوده است؛ مردم و دین. ا
شوند، ارتباط مردم و حکومت کمرنگ می شود. حضور گسترده و جدی مردم در عرصه های مختلف دفاع 
و کار برای حفظ و پیشرفت کشور ریشه در اعتقاد به دین و تزئینی نبودن نقش مردم در اداره دارد. این ها 
را باید تقویت کرد .در شــرایط کنونی همبســتگی و انســجام، با محوریت دین و مردم، می تواند مشکالت 
گر بداننــد همه دارای شــرایط یکســان هســتند و ویژه خواری  پیش رو را کوچــک و قابل حــل کند. مــردم ا
گر بدانند مســئوالن بیش از آن ها در سختی و تنگنا قرار دارند،  وجود ندارد، هر مشکلی را تحمل می کنند. ا
مشــکالت را تحمل می کنند. اما واقعیت این است؛ مســابقه دنیاطلبی را برخی از مردم از بعضی مسئوالن 
گرفته اند. الگوها را اصالح کنیم. به یکدیگر اتکا کنیم و به خداوند توکل کنیم. دســت خدا با جماعت  فرا

است. 

دست خدا با جماعت است 

یاسراحمدوند
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی نماینده ولی فقیه 



اسلامی  انقلاب  معظلم  رهبلر  خامنله ای،  آیلت اهلل  حضلرت  گذشلته  ملاه 
دیدارهلای متعلددی بلا اقشلار مختلف مردم داشلتند. در بخلش راهبرد این 
شلماره علاوه بلر بازخوانلی فرازهایلی از سلخنرانی مهلم ایشلان بله مناسلبت 
اسلاتید  بله  لله  توصیه هلای معظلم  و  املام خمینلی)ره(  سلالروز درگذشلت 
دانشلگاه، روایتلی خواندنلی از دیلدار صمیملی ایشلان بلا دانشلجویان نیلز بله 
کشلیده شلده اسلت. همچنیلن یادداشلتی تحلیللی دربلاره دروغلی  تصویلر 
کله ایلن روزهلا دربلاره جنلگ آمریلكا علیه جمهلوری اسلامی ایلران در برخی 

رسلانه ها رواج یافتله بله مخاطبلان مهلر و ملاه عرضله شلده اسلت. 

   افشای نقشه های دشمن    تهدید نامعتبر    شباهت های مراد و مرید    مطلقًا 
اعتماد و اطمینان نمی کنیم    دانشجو ها همه  فرزندان من هستند    صبر انقالبی 
در کنار خشم انقالبی    انقالب تمام نمی شود ادامه دارد     امیدوار  و خوش بین به 

آینده    از تجربه ها  درس بگیریم   

راهــــــــبرد

۵
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رهبـر انقـاب اسـامی در سـخنرانی نیمـه خـرداد خـود بـا اشـاره بـه نقشـه های 
دشـمن در سـه زمینه فشـار اقتصادی، فشـار روانی و فشـار عملی، به تبیین این 
مـوارد پرداختنـد. ایشـان ضمـن تأکیـد بـر این که »نقشـه  دشـمن را می شناسـیم؛ 
نقشـه  دشـمن را کامـًا می دانیـم چیسـت و آن نقشـه را بـرای مـردم افشـا می کنیـم؛ و البّتـه 
مـردم عزیـز مـا خودشـان خیلـی چیزهـا را می داننـد و می فهمنـد و حـس می کننـد« تصریـح 
نمودند که هدف همه فشارهای دشمن سیطره  بر کشور عزیز ما ایران است، همچنان که 

بـر بعضـی از کشـورهای بدبخـت روسـیاه منطقه سـیطره و تسـّلط دارد.

یم     تحر
فشــار اقتصــادی، تحریــم اســت، جلوگیــری از همــکاری 
کشــورها در زمینه هــای اقتصــادی با ماســت؛ این فشــارها 
را وارد می کننــد. نتیجــه ای کــه آن هــا می خواهند از فشــار 
اقتصادی بگیرند، این را درســت توّجه کنید! مسئله  آن ها 
از فشــار اقتصــادی و تحریــم، صرفــًا زیــر فشــار قــرار دادِن 
دســتگاه دولت و حکومت نیســت؛ می خواهند مّلت ایران 
را به ســتوه بیاورند به خیال خودشان می گویند مّلت ایران 
را بــه ســتوه بیاوریم تــا نظــام اســالمی ناچار بشــود تســلیم 
زورگویی هــای مــا بشــود؛ هدفشــان این اســت. نــه مّلت را 
شــناختند، نه نظام را شــناختند؛ این فشار اقتصادی است 
با ایــن هــدف، که ایــن هــدف بــه توفیق الهــی و بــه فضل 
الهی و با تــالش مســئولین و با هّمــت مردم، ان شــاءاهلل به 

کام خواهد ماند. کّلی نا
اّما فشــار روانی؛ این خیلی نکته  حائز توّجه و مهّمی است. 
نقــاط قــّوت جمهــوری اســالمی را، نقــاط قّوتــی کــه بــرای 
کشــور و برای مّلــت مایــه  اقتدار و مایه  تقویت اســت نشــان 
کرده انــد و آن هــا را در تبلیغــات و در برخوردهــا به عنــوان 
نقــاط چالش آفریــن معّرفــی می کننــد؛ بــرای این کــه مّلــت 

ایران را نسبت به آن ها دلسرد کنند.
فرض بفرمایید یکی پیشــرفت هســته ای اســت. پیشرفت 
هســته ای، افتخــار فّنــاوری کشــور بوده اســت. پیشــرفت 
هســته ای در کشــور، مایــه افتخــار فّنــاوری و دانــش فّنــی 
کــرده؛  کشــور بــوده، اســتعداد جوان هــای مــا را مشــّخص 
کــه  کوچکــی نیســت. شــاید یادتــان باشــد آن  روزی  چیــز 
مــا احتیــاج داشــتیم بــه اورانیــوم غنی سازی شــده  بیســت 
 درصد بــرای عــالج بیماری ها؛ موجــودِی بیســت  درصد ما 
نزدیِک تمــام شــدن بــود و بایســتی آن را تهّیــه می کردیم. 
از کجا تهّیــه کنیم؟ بایســتی از کشــورهای بیگانه 
ـ مثل آمریــکا، مثل اروپــا و امثال این هــاـ  این را 
تهّیــه می کردیم که انواع و اقســام اشــکاالت 
را ســر راه ما گذاشــتند، انواع و اقســام شروط 
و موانــع را ســر راه مــا گذاشــتند؛ بــرای این کــه 
فهمیدنــد مــا احتیــاج داریــم. وقتــی یــک مّلــت بــه یک 
شــرایط  دارد،  حیاتــی  احتیــاج  دارد،  احتیــاج  چیــزی 
فروشنده را، تحمیالت فروشــنده را ناچار قبول می کند؛ 
این ها خواســتند از ایــن فرصت اســتفاده کننــد و پی درپی 
شــرط و شــروط بــرای مــا گذاشــتند؛ ماه هــا، شــاید بیــش از 
گفتگوهــا و رفت و آمد هــا و حرف زدن هــا طــول  یک ســال 
کشید؛ عقب نشــینی نمی کردند، توّقعات خودشان را تکرار 

می کردند.
جمهــوری اســالمی بــه جوان هــای خــودش اعتمــاد کرد و 

افشای نقشه های دشمن
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ایــن را از آن ها خواســت. جوان های ما دســت به کار شــدند 
و توانســتند در مقابل چشــم های متعّجب آن هــا، اورانیوم 
تولیــد  داخــل  در  خودشــان  را  درصــد  بیســت  غنی شــده  
کننــد و به وجــود بیاورنــد؛ بــدون این کــه الگویــی از بیرون 
داشــته باشــند! آن ها را حیرت زده کرد؛ مســئله این جوری 
اســت. قــدرت حرکــت علمــی و فّنــاورِی متخّصصیــن مــا، 
دانشــمندان ما، جوانان مــاـ  که االن همان دانشــمندان در 
کشــورند، همان جوانان در کشــورند، حضور دارندـ  دشــمن 
را عصبی کــرد، خشــمگین کرد؛ خــب این یــک نقطه  قّوت 
بسیار بزرگ برای کشور اســت؛ هم آبرو و مایه  اعتبار است، 
هم در عمل، موجب پیشــرفت کشور اســت. این را که یک 
کم  نقطه  قــّوت مّلی اســت، آمدنــد در تبلیغات انبــوه و مترا
کردنــد بــه نقطــه   خودشــان، در ذهــن بعضی هــا تبدیــل 
چالش آفریــن و نقطه  ضعــف؛ گفتند که مســئله  هســته اِی 
کشــور موجب تنــش اســت، موجب چالــش اســت، موجب 
فشــار دشــمنان اســت، چه فایــده ای بــرای مــا دارد! نقطه  
قــّوت را تبدیــل می کنند بــه یــک نقطه چالش آفریــن برای 
این که این نقطه  قّوت را ســلب کننــد، از او بگیرند؛ این کاِر 
روانی است، این یک کار روانِی کاماًل ریشه ای و مهم است 
کــه یــک مّلــت را نســبت بــه دســتاوردهای بــزرگ خــودش 

کنند. بدبین 
یــک مثــال دیگــر، همین مســئله  موشــکی اســت. ســاخت 
گــون و اقتــدار موشــکی، موجــب ایجــاد  موشــک های گونا
امنّیــت در کشــور اســت. جوان هــای مــا یادشــان نیســت، 
همین شــهر تهــران در زیــر آتش موشــک های شــبانه روزِی 
انســان ها  دشــمن می ســوخت! خانه هــا خــراب می شــد، 
کشــته می شــدند؛ در شــهر تهــران! شــهرهای جبهــهـ  مثــل 
دزفــول، مثل اهــواز، مثل شــوش و بقّیــه  شــهرهاـ  که جای 
خــود دارد؛ حّتــی تــا شــهرهای دوردســت، موشــک های 
دفــاع  وســیله   نداشــتیم،  موشــک  مــا  می رســید!  دشــمن 
نداشــتیم، مجبــور بودیــم دســتمان را روی هــم بگذاریم، 
کنیــم! امــروز جوانــان مــا توانســته اند بــه قــدرت  تماشــا 
موشــکی اّول منطقــه تبدیــل بشــوند. دشــمن می دانــد که 
گر یکــی بزند، ده تــا می خوَرد. پس موشــک، مایــه  امنّیت  ا
و نقطه  قّوت اســت. ببینید؛ دشــمن روی مســئله  موشــکی 
متمرکــز می شــود. یــک عــّده ای هــم متأّســفانه در داخل با 

دشمن هم صدا می شوند که »آقا چه فایده ای دارد؟«

وی ما     آبر
عدالت خواهــِی  مســئله   مــا،  قــّوت  نقــاط  از  دیگــر  یکــی 
بین المللــی جمهوری اســالمی اســت؛ این بــرای جمهوری 
طرفــدار  اســالمی  جمهــوری  این کــه  آبروســت.  اســالمی 
مّلت هــای مظلــوم باشــد، آبروســت؛ این کــه طرفــدار مّلــت 
فلســطین باشــد، یک آبروســت. جمهوری اســالمی نیروی 
مقاومــت در مقابل رژیــم صهیونیســتی را در منطقه تقویت 
کــرده اســت. دشــمنانی را، عوامــل مزاحــم و مضــّری را ـ 
بــه نــام داعــش و جبهةالّنصــره و امثــال این هــاـ  در عراق و 
کردنــد؛ جمهــوری اســالمی از نیــروی  در ســوریه درســت 
مقاومت در ایــن منطقه حمایــت کرد؛ ایــن عدالت خواهی 

اســت؛ ایــن دفــاع از مّلــت فلســطین اســت؛ ایــن دفــاع از 
تمامّیــت  از  دفــاع  اســت،  منطقــه  کشــورهای  اســتقالل 
ارضــی کشورهاســت. ایــن نقطــه  قــّوت اســت. ایــن نقطه  
قــّوت را به عنــوان دخالــت جمهــوری اســالمی، بــه یــک 
مســئله  چالش آفریــن تبدیــل می کننــد و وانمــود می کننــد 
و معّرفــی می کننــد و روی آن تکیــه می کننــد؛ ایــن وضعــی 
اســت که امروز مــا بــا دشــمن داریــم. عواملشــان در داخل 
هــم متأّســفانه مشــغولند؛ یــک روز در خیابان هــای تهران 
کــه روز دفــاع از فلســطین اســت،  بــه مناســبت روز قــدس 
کمک کننــدگان بــه  شــعار »نــه غــّزه، نــه لبنــان« دادنــد. 
جنــگ روانی دشــمن در داخــل، موجودات بدی هســتند، 

موجودات حقیری هستند؛ این سرافکندگی دارد.
کــه یــک شــکل  امــروز هــم کســانی درصــدد ایــن هســتند 
معیــوب از برجــام را بــر کشــور تحمیــل کننــد؛ دولت هــای 
خارجی دنبال این هســتند و یــک عّده ای در داخــل تبلیغ 
گر این نشــود، جنگ خواهد شــد؛ نــه آقا، این  می کنند که ا
دروغ است، این تبلیغ به نفع دشــمن است. هدف دشمن 
معلوم اســت؛ دشــمن درصدد آن اســت که ما از نقاط قّوت 
خودمان صرف نظــر کنیم، از عناصــر اقتدار مّلــی خودمان 
دســت برداریم تا راحت تر بتواند بر کشــور ما، بر مّلت ما، بر 
سرنوشــت ما و آینده  ما مســّلط بشــود؛ یک چنیــن فکری را 
آن ها کرده اند و مّلت در مقابل این حرکت ایســتاده اســت؛ 

این فشار روانی.

     سراب آشوب
و اّما فشــار عملی، کــه ]درباره [ ایــن هم فقط یــک جمله به 
همه  مّلت عزیزمان عرض می کنم در سرتاســر کشــور؛ فشــار 
عملی شــان عبــارت اســت از این کــه در کشــور آشــوب ایجاد 
کنند؛ ایــن برنامــه  قطعی آن هاســت کــه البّتــه ســِر آن ها به 
ســنگ خواهــد خــورد؛ همچنان  کــه تــا حاال خــورده اســت. 
نقشه  دشمن این است که از مطالبات مردمی سوءاستفاده 
کننــد. ممکــن اســت در یــک شــهری، در یــک نقطــه ای 
کشــور یــک عــّده ای مطالبــه ای داشــته باشــند، جمــع  از 
بشــوند، دنبــال مطالباتنــد؛ مثــاًل کارگرانــی هســتند، دنبال 
مطالبــات کارگری انــد؛ یــا مردمــی در یــک شــهری، دنبــال 
مطالبات شــهری خودشان هســتند. دشــمن در یک چنین 
مــواردی نقشــه می کشــد، عوامــل نفــوذی خــود را، در واقع 
اشــرار و انســان های خبیثــی را بــه تعــداد معــدودی در ایــن 
اجتماعــات وارد می کننــد تا اجتماعــات آرام مــردم را تبدیل 
کنند به حرکــت ضــّد امنّیتــی و حرکت آشــوبگرانه تــا به این 
وســیله کشــور را و مّلت را و نظــام جمهوری اســالمی را بدنام 
کنند؛ این را مردم در سراســر کشور توّجه داشــته باشند؛ این 
نقشه  دشمن اســت، ما خبر داریم؛ نشســته اند برنامه ریزی 
کرده اند برای ایــن کار؛ البّته بــه گمان من، بلکــه به اعتقاد 
راســخ من، این ها کــور خوانده اند و مــردم عزیز مــا در مقابل 
آنچه آن هــا برنامه ریــزی کرده اند با قــدرت، با شــهامت، با 
هوشیاری خواهند ایســتاد. و من توصیه می کنم مردم عزیز 
ما همچنان  که تا امروز هشیاری خودشان را حفظ کرده اند، 

باز هم حفظ کنند. 

امروز جوانان ما 
توانسته اند به قدرت 
موشکی اّول منطقه 

تبدیل بشوند. 
دشمن می داند که 
اگر یکی بزند، ده تا 

می خوَرد. پس 
موشک، مایه  امنّیت 
و نقطه  قّوت است. 
ببینید؛ دشمن روی 

مسئله  موشکی 
متمرکز  می شود. یک 
عّده ای هم متأّسفانه 

در داخل با دشمن 
هم صدا می شوند که 

»آقا چه فایده ای 
دارد؟«
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تهدید نامعتبر
رهبـر انقـاب اسـامی در سـخنرانی ۱۴ خـرداد امسـال، تـاش برخـی عناصـر 
اشـتباه  را  »برجـام«  بـا  جنـگ«  »وقـوع  دادن  ارتبـاط  بـرای  داخلـی  و  خارجـی 
خواندنـد و فرمودنـد: »امـروز هـم کسـانی درصـدد ایـن هسـتند کـه یـک شـکل 
معیـوب از برجـام را بـر کشـور تحمیـل کننـد؛ دولت هـای خارجـی دنبـال ایـن هسـتند و یـک 
عـّده ای در داخـل تبلیـغ می کننـد کـه اگـر ایـن نشـود، جنـگ خواهـد شـد؛ نـه آقـا، ایـن دروغ 
اسـت، این تبلیغ به نفع دشـمن اسـت. هدف دشـمن معلوم است؛ دشـمن درصدد آن است 
کـه مـا از نقـاط قـّوت خودمان صرف نظر کنیم، از عناصر اقتدار مّلی خودمان دسـت برداریم 
تـا راحت تـر بتوانـد بـر کشـور مـا، بـر مّلـت مـا، بـر سرنوشـت مـا و آینـده  مـا مسـّلط بشـود.« 

یادداشـت زیـر برخـی از دالیـل بی اعتبـار بـودن تهدیـد بـه جنـگ را مـرور می کنـد. 

غ بزرگ     درو
جنگ، چنان پدیــده  مرارت بار و ُپررنجی اســت کــه همه  ملت هــا، خصوصًا ملت هایی کــه آن را 
تجربه کرده اند، همواره از آن گریزانند؛ همین تلخی و گریزان بودن ملت هاست که موجب شده 
»تهدید به جنگ« در زمــره  تهدیدات رایج و مؤثر قــرار بگیرد و قدرت های زورگو بــرای وادار کردن 

دولت ها و ملت های هدف به عقب نشینی و تمکین در برابر خود، از این حربه استفاده کنند.
خطا در بــرآورد وقوع جنــگ از هر طــرف که صورت بگیرد خســارت بار اســت؛ چه آن کــه جنِگ در 
حال وقوع را نادیده بگیریم و چه این که تهدید به جنگ غیرواقعی و در چارچوب عملیات روانی 
را قطعی قلمداد کنیــم. نادیده گرفتن جنــِگ در حال وقــوع، منجر به عدم آمادگــی و غافلگیری 
می شود و قطعی قلمداد کردن »تهدید غیر واقعی به جنگ« منجر به کوتاه آمدن در برابر دشمن 
و امتیاز دادن و پذیرش ذلت؛ بنابراین مســئوالن طراز اول کشــور باید در این باره بــرآورد و ارزیابی 

دقیقی داشته باشند.
در کشور ما و مطابق قانون اساسی، رهبری با صالحیت ترین جایگاه برای چنین برآوردی است، 

درباره دروغی که به نفع دشمن است

مهدی فضائلی

چرا کــه مطابق اصــل 110 قانــون اساســی، هــم فرماندهی کل 
نیروهای مســلح بــر عهده  ایشــان اســت و هــم اعــالن جنگ و 
صلح و بســیج نیروها. رهبر معظم انقالب اسالمی یک بار دیگر 
در ســخنرانی 1۴ خــرداد و در بیســت ونهمین ســالگرد ارتحــال 
ملکوتی بنیان گــذار جمهوری اســالمی ایــران، ارتباط داشــتن 
»وقوع جنــگ« بــا »برجــام« را دروغ خواندنــد و این یادداشــت 
تالش می کند برخی از دالیلی که ایــن دروغ را یا به عبارت دیگر 
»بی اعتبار بــودن تهدید بــه جنگ« را اثبــات می کند بپــردازد. 
مناسب است یادآوری کنم طی حدود ســه دهه  گذشته، چند 
بار کشــور در آســتانه  ورود به جنگ قــرار گرفته، لیکن بــا تدابیر 
هوشــمندانه  رهبر معظم انقالب، خطر جنگ از ســر کشــور رفع 

شده است! در این جا به دو مورد از این موارد می پردازم.

    جنگ اول خلیج فارس
کــه آمریــکا و  نخســتین بــار زمســتان 1۳۶9 و هنگامــی بــود 
ج کردن عراق از کویت دست به عملیات  متحدانش برای خار
گســترده زدنــد. در ایــن جنگ کــه به جنــگ اول خلیــج فارس 
معــروف شــد، جریــان مشــهور بــه چــپ در داخــل کشــور مصرًا 
خواســتار ورود ایــران بــه جنــگ در حمایــت از صدام بــود! این 
جریان حتی پس از تصمیم شــورای عالی امنیــت ملی مبنی بر 
بی طرفــی ایــران در جنــگ بیــن عــراق و آمریــکا و متحدانش، 
ج مجلس بــرای ورود  تمکین نکرده و هــر روز در مجلــس و خار
ایران به جنــگ در مقابل آمریکا فشــار مــی آورد. البته از ســوی 
دیگــر، غربی هــا نیــز مــا را بــه ورود بــه جنــگ و انتقــام از صدام 

تحریک می کردند! 
خاتمه بخــش ایــن ماجــرای حســاسـ  کــه اندکــی بی تدبیری 
و هیجان زدگــی موجــب می شــد ایــراِن تــازه رهاشــده از جنگ 
تحمیلــی هشت ســاله، وارد جنگی بشــود که جز ویرانــی ایران 
پایانــی نداشــتـ  موضــع قاطــع رهبــری بــود. چهــار روز پــس از 
اعالم نظر شورای عالی امنیت ملی، در شرایطی که نمایندگان 
مجلس از هر دو طیف، هر روز نطقی له یا علیه مصوبه  شــورای 
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عالی امنیــت ملی ایــراد می کردند، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
در دیدار بــا مجمع نماینــدگان، طــالب و فضالی حــوزه  علمیه 
قم، طــی ســخنانی مهــم، موضــع رســمی جمهــوری اســالمی 
ایران در قبال تحوالت منطقه را تشــریح کردند. ایشان در این 
ســخنرانی، با انتقــاد شــدید از حمــالت ارتــش آمریکا بــه مردم 
کید و  بی دفاع عراق، بر موضــع بی طرفی جمهوری اســالمی تأ

البته آن را تبیین کردند.
ایشــان در پایــان، صراحتــًا گفتند: »جمهــوری اســالمی، هر دو 
جناح را رد می کند؛ چون در هر دو طرف، انگیزه ها ماّدی است 
و به همین دلیــل هم بــا یکدیگر تعارض پیــدا کرده انــد. آن ها 
به دلیل مــاّدی بودن، با هــم تعارض پیــدا کرده انــد. این طور 
نیست که یکی الهی و یکی هم ماّدی است. جنگ اسالم و کفر 

نیست. این، موضع ملت ایران ماست.«

   حمله به طالبان
دومیــن مقطــع حساســی کــه می رفــت تــا جمهــوری اســالمی 
ک کند، پــس از حمله   ایــران را وارد جنگــی ناخواســته و خطرنا
گوســت 1998  طالبــان بــه مــزار شــریف در افغانســتان، در آ
)1۳۷۷ شمســی( بــود. در این حملــه که سرکنســولگری ایران 
در مزار شــریف نیز جزو اهداف طالبان قرار گرفت، 11 ایرانی )10 

دیپلمات و یک خبرنگار( شهید شدند.
پــس از ایــن رویــداد تروریســتی، جلســه  فوق العــاده  شــورای 
کثر اعضای این شــورا به ریاســت  عالی امنیت ملی تشــکیل و ا
رئیس جمهــور وقــت رأی بــه حملــه بــه افغانســتان )طالبــان( 
دادند و نتیجه  این رأی گیــری به عنوان مصوبه  شــورای عالی 

امنیت ملی برای رهبری ارسال شد.
موضوع حمله بــه طالبان آن قدر جدی بود کــه همزمان با طی 
فرآینــد در شــورای عالی امنیــت ملــی، حــدود 100 هــزار نیروی 
نظامی در مرزهای شــرقی کشــور مســتقر و آماده  عملیات شده 
بودند، لیکــن حضرت آیــت اهلل خامنه ای برخــالف رویه  غالب 
خود که مصوبات شــورای عالــی امنیت ملــی را تأیید می کنند، 
به صــورت مســتدل بــا ایــن مصوبــه مخالفــت کردنــد و ایــران 
اســالمی را یک بــار دیگــر از ورود بــه جنگــی پرخســارت حفــظ 

کردند.
البته پــس از ایــن مخالفــت، ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
عملیات محــدود دیگری را علیــه طالبان طراحــی و با موافقت 
رهبری اجــرا کرد که موجــب تنّبــه طالبان و عقب نشــینی این 
گروه در برابر جمهوری اســالمی ایران شــد. آنچه گفته شد تنها 
دو نمونــه از مــواردی بــود کــه تدابیــر رهبــری مانع بــروز جنگ 
بــرای کشــورمان شــد تــا برخــالف تبلیغــات و عملیــات روانــی 
دشــمن، معلوم شــود رهبر حکیم انقالب اســالمی نه تنها برای 
ایجاد تنــش اهــل ماجراجویی نیســتند، بلکــه با هوشــیاری و 
آینده نگــری، همــواره کشــور را از میــان بحران هــا و تالطمــات 
داخلی و منطقه ای به سالمت به ساحل امن و آرامش راهبری 

کرده اند.
گاهــی و  همیــن رهبــر، امــا بــا تجربــه ای به مراتــب بیشــتر و آ
شناخت عمیق تر از دشمن، بروز جنگ را به خاطر تن ندادن به 
برجام معیوب، دروغ می خوانــد؛ چرا؟حداقل چهار دلیل برای 

بی اعتبار بودن این تهدید به جنگ، می توان برشمرد:

۱.شکستهایآمریکادرعراقوافغانستان
آمریکایی هــا پس از ماجرای مشــکوک 11ســپتامبر، به عراق و افغانســتان لشکرکشــی کرده و 
عراق را به اشــغال خود درآوردند. حجم نیرو، تجهیزات و ادوات نظامــی که آمریکا برای این 
عملیات به کار گرفت پس از جنگ جهانی دوم، بی ســابقه بود و شــرایط روحــی روانی داخل 
آمریکا و حتی فضــای بین المللی کامــاًل به نفع آمریــکا بود، اما ســرانجام آمریکا ناچــار به ترک 
عراق شد و برای اولین بار در تاریخ این کشور، یک دولت شیعی و نزدیک به جمهوری اسالمی 

ایران در عراق بر سر کار آمد! 
2.شکستآمریکاودههاهمپیمانمنطقهایوفرامنطقهایاشدرجنگهایمنطقه

آمریکا و بیش از هشــتاد کشــور، حدود هفت ســال پیش، در اجالس اســتانبول تصمیم گرفتند 
بشار اسد از حکومت ساقط و مخالفین وی بر ســر کار بیایند، ولی تنها با حضور روسیه و مهم تر از 
آن کمک مستشاری جمهوری اسالمی ایران، همه  ترفندهای آنان با شکست روبه رو شد و امروز 
دولت قانونی سوریه همچنان و مستحکم تر از قبل در دمشق مستقر است و مخالفیِن مستظهر 

به آمریکا و دیگر قدرت ها تارومار شده و مستأصل به دنبال برون رفت از این بحران هستند.
3.نفوذمنطقهایایران

همه  دشــمنان انقالب اســالمی می دانند تعرض به ایران عزیز یعنــی برانگیختن همه  محور 
مقاومت در لبنان، ســوریه، عراق، یمن، افغانســتان و... و این یعنی مواجه کردن نیروهای 

مستقرشان در منطقه نه فقط با تهدید، بلکه با اقدامات کاماًل واقعی! 
۴.قدرتبازدارندگیودفاعیباالیایران

چهارمین دلیل، قدرت بازدارندگی و دفاعی باالی جمهوری اســالمی ایران اســت؛ قدرتی که 
توان و آمادگی اقدام علیه تمام منافع آمریکا و هم پیمانانش در منطقه را دارد و همه  پایگاه ها 
و ناوهــای آمریــکا در منطقه زیر آتــش موشــک ها و دیگــر ظرفیت های نظامــی او قــرار دارند. 
به این دالیــل اضافه کنید »شــرایط داخلی آمریــکا« را که با بدهــی چند هزار تریلیــون دالری، 
جنگ اقتصــادی با چیــن و اروپــا و... و مخالفت نخبگان این کشــور با ترامپ دســت وپنجه 
نــرم می کنــد. حــال، آیــا آمریکایــی کــه رئیس جمهــورش چندیــن بــار از هزینــه  بی حاصل ۷ 
تریلیون دالری کشــورش در منطقه ابراز ناخرســندی کرده، در حضور رســمی نظامی در عراق 
و افغانســتان شکســت خورده، در جنگ نیابتی در منطقه مفتضح شــده، در صــورت ورود به 
جنگ مستقیم و ســخت با جمهوری اســالمی ایران، تمام نیروهای مســتقر خود در منطقه و 
هم پیمانانش را در معرض خطر قطعی ایران و هم پیمانان او قرار می دهد؟ آیا آمریکا از قدرت 
باالی دفاعی ایران که به ســرعت می تواند افزایش هم یابد مطلع اســت؟ آیــا می داند ممکن 

است وارد نبردی شود که پایانش در خوش بینانه ترین حالت برای او نامعلوم است؟
آمریکا خوب می داند جمهوری اســالمی ایــران اهل جنگ نیســت، اما در صــورت وقوع، مرد 
جنگ اســت! ترامپ برخالف ظاهر دیوانه اش، به عنوان یک تاجر کالن که با قواعد تجارت 
به خوبی آشناست، اهل هزینه  و فایده است و خوب می داند در چنین نبردی، جز »خسارت« 

دستاوردی نخواهد داشت.
آمریکا فقــط در صورتی به ایــران حمله  نظامــی خواهد کرد کــه ایران مؤلفه هــای قدرت خود 
از جمله »توان موشــکی«، »نفوذ منطقه ای«، »انســجام داخلی« و »ایمان به خدا« را از دست 
داده باشد؛ هدفی که با لطائف الحیل آن را دنبال می کند. پس مادامی که جمهوری اسالمی 
ایران قدرتمند اســت و از این مؤلفه ها برخوردار، هیچ قدرتی جرأت تعرض سخت به ایران را 

دارد؛ بنابراین جنگ، دروغی بیش نیست. 

......
یکا فقط در صورتی به ایران حمله  نظامی خواهد کرد که ایران مؤلفه های قدرت  آمر
خود از جمله »توان موشکی«، »نفوذ منطقه ای«، »انسجام داخلی« و »ایمان به 
خدا« را از دست داده باشد؛ هدفی که با لطائف الحیل آن را دنبال می کند. پس 

مادامی که جمهوری اسالمی ایران قدرتمند است و از این مؤلفه ها برخوردار، هیچ 
قدرتی جرأت تعرض سخت به ایران را دارد؛ بنابراین جنگ، دروغی بیش نیست
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شباهت های 
مراد و مرید

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای )مدظلـه العالـی( در سـخنرانی چهاردهـم خـرداد در 
جوار مرقد مطهر امام راحل، ابتدا به مناسـبت همزمانی شـهادت امیرالمؤمنین 
بیـان شـباهت های  بـه  امـام خمینـی)ره( در سـه سـرفصل  بـا رحلـت  علـی)ع( 
زندگـی حضـرت علـی)ع( و پیـرو صـادق ایشـان پرداختنـد. ایشـان با اشـاره به این کـه »امام 
یکـی از قّله هـای بلنـد اسـت و بعـد از ایـن هـم مّلـت مـا، اّمـت ما همـواره از امام سـخن خواهد 
گفـت و شایسـته هـم همیـن اسـت؛ زیـرا امـام، نمـاد انقـاب اسـت و ایـن کشـور بـدون موتـور 
ُپرقـدرت انقـاب بـه هدف هـای خـود، بـه آرزوهـای بـزرگ خـود دسـت نخواهـد یافـت« 
افزودند: »امسال این همزمانی با اّیام شهادت امیرالمؤمنین)ع(، شباهت هایی را به ذهن 
مـی آورد میـان ایـن پیـرو صـادق، ایـن پیرو حقیقـی امیرالمؤمنیـن و آن پیشـوای واال و بزرگ؛ 
شـباهت هایی وجـود دارد کـه مایـه  افتخـار مّلـت ایـران و اّمـت اسـامی اسـت؛ توّجـه به این 
شباهت ها مهم و مفید است برای پیدا کردن راه درست و همچنین برای آشنایی بیشتر با 

امـام بزرگوارمـان.« در ادامـه بـه ایـن سـرفصل ها اشـاره می شـود.

   صالبت و لطافت
در امیرالمؤمنیــن دو خصوصّیــِت ظاهــرًا متضاد جمع شــده 
بــود؛ یکــی صالبــت، ایســتادگی و شــّدت، و یکــی لطافــت، 
صفــا و رّقــت؛ ایــن هــر دو در امیرالمؤمنیــن-در اوج و در 
کمــال خــود- وجــود داشــت. صالبــت و شــّدت در برابــر هر 
حرکــت نابه حــق: در برابــر ظلــم، در برابــر ظالــم، در برابــر 
گری؛  انحراف از راه خدا، در برابر طغیانگــری، در برابر اغوا
و  صالبــت  منتهــای  بــا  امیرالمؤمنیــن  این هــا  مقابــل  در 
کــه نظیــر آن تــا امــروز دیــده نشــده  اســتحکام می ایســتاد 
اســت. در مقام مواجهه  با ذکر الهــی و یاد الهی از ســویی، و 
در برخورد بــا مظلومین، محرومان، ضعفا و مســتضعفان از 

سوی دیگر، در نهایت لطافت و رّقت عمل می کرد.
امیرالمؤمنیــن)ع( در برابــر معاویــه، بــا آن صالبــت برخورد 
کرد؛ مشــورت به امیرالمؤمنیــن دادند که مّدتــی صبر کنید 
و معاویــه را از اســتانداری شــام عــزل نکنید؛ زیر بــار نرفت. 
صالبــت امیر المؤمنیــن در مقابــل آن دو صحابــی قدیمــی 
و موّجــه و بســیار آبرومند کــه توّقعاتــی داشــتند و چیزهایی 
می خواســتند کــه بــه نظــر امیرالمؤمنیــن نا به حق بــود؛ زیر 
بــار توّقعات آن هــا نرفــت و با کمــال صالبــت و ایســتادگی، 
کــه مّدعــی اســالم بودنــد  ج  کــرد. در برابــر خــوار مقاومــت 
کــه میــزان حقیقــی اســالم بــود  و در مقابــل امیرالمؤمنیــن 
ایســتاده بودند، در مقابل این هــا و کج روی هــای این ها و 
کج فهمی های این هــا، امیرالمؤمنین در نهایت اســتحکام 
و صالبــت ایســتاد. از یــک طــرف، یک چنیــن صالبتــی را 

انسان از این انسان واال و ولّی بزرگ خدا مشاهده می کند.
اّمــا از طرفــی هــم در مقابــل ضعفــا، در مقابل مســتضعفان 
آن چنــان رّقتــی، آن چنــان لطافتــی، آن چنــان صفایــی از 
کــه انســان متحّیــر می ماند.  امیرالمؤمنیــن دیده می شــود 
داســتان رفتــن بــه خانــه  آن همســر شــهیدی کــه یتیمانــی 
داردـ  به صــورت ناشــناسـ  و رفتــن کنــار تنــور و نــان پختن 
برای آن ها و سرگرم کردن کودکان آن ها، داستان معروفی 
این همــه  از  می کنــد  حیــرت  انســان  شــنیده اید؛  و  اســت 
لطافت! یا در ماجرای حمله  به اســتان انبار عراق که اشــراِر 
ســپاهیان شــام حمله کردند و اســتاندار امیرالمؤمنین را به 
قتل رســاندند و به خانه های مردم حملــه کردند، کودکان 
را کشــتند، زن ها را تهدید کردنــد، امیرالمؤمنین می فرماید 
که »انســان مســلمان از این کــه بشــنود بیگانگان بــه خانه  
مردِم بی دفــاع حملــه کرده انــد و زیورها و زینت هــای زنان 
گــر از غّصــه و از تأّســف بمیــرد، او را  را از آن هــا گرفته انــد، ا
مالمت و ســرزنش نباید کرد؛ یعنی شایسته اســت. ببینید؛ 
نســبت به دفاع از حقوق ضعفا یک چنین احساس عجیب 
و شــگفت آوری را انســان از امیرالمؤمنین مشاهده می کند! 

این، دو خصوصّیت متضاد در امیرالمؤمنین.
در امــام راحــل مــا، عینــًا همیــن دو خصوصّیــت مشــاهده 
ایســتادگِی  اســتحکام،  صالبــت،  یک ســو  از  می شــود؛ 
محکم در مقابــل ســتمگران، در مقابل بدی هــا. در مقابل 
مثــل صخــره   پهلــوی  فاســد  و  و طاغوتــی  رژیــم منحــط 
مســتحکمی ایســتاد؛ در مقابل آمریکا مثل کوه ایســتاد؛ در 
برابــر تهدیدهــا، در برابر صــّدام متجــاوز در جنــگ تحمیلی 

فصل مشترک ویژگی های
 امیرالمؤمنین� و امام خمینی�
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و دفــاع هشت ســاله، در برابــر فتنه هــای داخلــی، حّتــی در 
گرد قدیمی و صحابی قدیمی خود به خاطر این که  برابر شــا
رفتــار او را برخــالف حــق مشــاهده می کــرد، بــدون هیــچ 

مالحظه ای ایستاد؛ این صالبت امام.
انســان  را  بزرگــوار  امــام  لطافــت  و  رّقــت  از طــرف دیگــر، 
مشــاهده می کنــد. پیغامــی از مــادر شــهید بــه آن بزرگــوار 
می رســد، بنده خــودم پیامی را از یــک مادر شــهیدی برای 
امام بزرگوار بردم، آن مرد باصالبت، چشــمانش ُپر از اشک 
گذشــت  کاری و  شــد! تأّثــر در مقابــل پیغــام ارادت و فــدا
مــادر شــهید؛ و دفاعــش از مســتضعفان، از پابرهنــگان که 
در کلمات امــام بزرگــوار فراوان اســت. این یک ســرفصل و 

شباهت عجیب امام بزرگوار به پیشوای مّتقیان.

وز    قدݥرتمند، مظلوم، پیر
در امیرالمؤمنین یک پدیده  شــگفت آوری وجود دارد؛ ســه 
خصوصّیِت بــه ظاهر ناســازگار در امیرالمؤمنین جمع شــده 
اســت. امیرالمؤمنین، هم انســان قــوی و مقتدری اســت، 
انســان قدرتمندی اســت، هم در عین  حال مظلوم اســت، 
گــون پیــروِز نهایــی  گونا و هــم در عیــن  حــال در حــوادث 
است؛ این ســه خصوصّیت در امیرالمؤمنین و در حاالت آن 

بزرگوار مشهود است.
درســت  بخواهیــم  گــر  ا را  امیرالمؤمنیــن  قــّوت  و  اقتــدار 
بفهمیم، باید نگاه کنیم به گســتره  وســیع محــّل حکومت 
کــه تحــت مدیرّیــت  کشــور باعظمتــی  امیرالمؤمنیــن؛ آن 
امیرالمؤمنیــن اداره می شــد؛ از منتهــای شــرق افغانســتان 
کنونی تــا کنــار دریــای مدیترانــه و مصــرـ  همه  ایــن منطقه  
وســیع ـ تحــت مدیرّیــت امیرالمؤمنیــن اداره می شــد؛ بــا 
کمــال قــدرت و اســتحکام. اراده  پوالدیــن او، شــجاعت 
و هنــر نظامی گــری او، زبــان قــوی و منطــق جــّذاب اوـ  کــه 
از  و سرشــار  ُپرشــور  و خطبه هــای  امیرالمؤمنیــن  کلمــات 
حکمــت او تا امــروز درس هــای نورانی برای دل هــای آحاد 
بشــر اســتـ  نشــانه های اقتــدار اســت؛ بــازوی قــوی، فکــر 
قوی، اراده  قــوی، مدیرّیت قوی، زبان قوی؛ یک انســان 

قوی و مقتدر.
اســت؛  مظلــوم  قــوی،  انســان  همیــن  عیــن  حــال،  در 
رفتــار  در  دشــمنان،  رفتــار  در  او  مظلومّیــت  نشــانه های 
کــه عوامــِل  حســودان، در تهمت هــای ناجوانمردانــه ای 
وارد  او  حیــات  زمــان  در  امیرالمؤمنیــن  بــه  دشــمنانش 
از  بعضــی  کــه  ـ  او  خــواّص دل  به  دنیا ســپرده   در  آوردنــد، 
نزدیکانش و خواّصش بــه  خاطر دنیاطلبی از او جدا شــدند 
ـ اســت. این هــا نشــانه  مظلومّیــت آن بزرگــوار اســت. ایــن 
فشــاِر واردآمــده  از جوانــب مختلــف بر این انســان بــزرگ تا 
حّدی است که گاهی این انســان صبور و دریادل و شکیبا، 
آن طــوری که معروف اســت با چــاه درددل می کنــد، با چاه 
حرف می زنــد؛ این نشــان دهنده  مظلومّیــت امیرالمؤمنین 
اســت. بعــد از رحلــت او و شــهادت او هــم تــا ســال های 
متمــادی، دشــمنان او که بــر اریکــه  حکومت، بر ســلطنت 
مســّلط شــده بودند، در سرتاسر کشــور اسالمی وســیع بر سر 
منابر بــه او اهانــت می کردنــد و ]نســبت[ بــه امیرالمؤمنین 

-مجّسمه  تقوا و عدالت و دادگری- بدگویی می کردند.
نــگاه  را  قضایــا  ع  مجمــو وقتــی  انســان  عیــن  حــال  در 
می کنــد، می بینــد در این مصــاف طوالنــی، پیــروز نهایی، 
نــام  کنیــد  مالحظــه  شــما  امــروز  اســت.  امیرالمؤمنیــن 
امیرالمؤمنیــن، شــخصّیت امیرالمؤمنیــن در آفــاق عظیــم 
بشــر و تاریخ انســان کجاســت؛ در اوج اســت و از دشــمنان 
انســان های  درس  او  نهج البالغــه   نیســت.  خبــری  او 
واالست؛ سیره  او برجسته ترین و درخشان ترین سیره  یک 
انســان بعــد از نبّی مکّرم اســالم اســت؛ عدالــت او، عبادت 
او و شــخصّیت عظیــم او امــروز در دنیــا برجســته اســت؛ 
راه او بــر راه دشــمنانش پیروز شــده اســت و پیــروز نهایی، 

امیرالمؤمنین بود.
همین ســه خصوصّیــت در امــام بزرگوار مــا، در امــام راحل 
نیز جمع شــده بــود. امام بزرگوار یک انســان قــوی و مقتدر 
بود؛ انســانی کــه توانســت حکومــت طاغوتــِی دیکتاتورِی 
وراثتی را بعد از دو هزار ســال، در این کشــور وســیع و بزرگ 
از اریکــه  قدرت به زیر بکشــد؛ ایــن خیلی قــدرت می طلبد؛ 
نشانه  قّوت فوق العاده  امام بزرگوار اســت. توانست آمریکا 
را کــه منافع حیاتــی برای خــود در این جا تعریــف کرده بود 
شکســت بدهــد و بــه عقب نشــینی وادار کنــد؛ توطئه هــا را 
کام بگذارد.  خنثــی کنــد، و طّراحــان جنــگ تحمیلــی را نــا
کــرده بودنــد،  کــه جنــگ تحمیلــی را طّراحــی  آن کســانی 
کــردن نظــام  کــردن انقــالب و ریشــه کن  غرضشــان نابــود 
اســالمی بــود؛ امــام بزرگــوار از ایــن تهدیــد، یــک فرصــت 
به وجــود آورد؛ این ها نشــانه  قــّوت و قــدرت و اقتــدار امام 

بزرگوار است.
در عین  حال امــام بزرگوار ما مظلوم بــود، به خاطر تبلیغات 
او؛ تبلیغــات اهانت بــار به طــور  گســترده  دشــمنان علیــه 
مداوم در زمــان حیاتش و تــا مّدت ها بعــد از رحلتش ادامه 
داشــت؛ رفتارهایی از کســانی که آن رفتارهــا از آن ها توّقع 
نمی رفت، نســبت بــه امــام بزرگــوار انجــام گرفت کــه این 
نشــانه  مظلومّیت امام بزرگــوار بــود و دل تنگی های امام را 
انسان می تواند از البه الی سخنان مســتحکم و ُپرصالبت 
او در مجموعــه  بیاناتــش پیدا کنــد که نشــان می دهد این 
مرد بزرگ، دل تنگی های بســیاری هم داشــته است؛ این 

هم مظلومّیت اوست.
بعــدی  نقطــه   آن  هــم  بزرگــوار  امــام  نهایــِی  پیــروزی  و 
مثــل  پیــروزی.  آن  مظلومّیــت،  آن  اقتــدار،  آن  اســت؛ 
امیرالمؤمنیــن، امــام بزرگــوار هــم پیروز شــد. پیــروزِی او، 
در اســتحکام نظــام اســالمی، در بقــای نظام اســالمی و در 
رشــد و توســعه و پیشــرفت نظام اســالمی خودش را نشــان 
می دهــد؛ بســیاری از آرزوهــای امــام، بعــد از رحلــت امــام 
تحّقــق پیــدا کــرد؛ خودبــاوری کشــور، خودکفایی کشــور، 
پیشرفت علمی و فّناوری کشور، پیشــرفت سیاسی کشور، 
توســعه  صفحه  نفوذ کشــور و جمهوری اســالمی در منطقه  
وســیع غرب آســیا و شــمال آفریقا؛ این ها چیزهایی بود که 
اّتفاق افتاد و این پیــروزِی گفتمان امــام و راه امام و روش 
امام بــود. بســیاری از ایــن آرزوها تحّقــق پیدا کرده اســت 
و بســیاری دیگــر از آرزوهــای امــام بــه اذن   اهلل تحّقــق پیدا 

 سه خصوصّیِت 
به ظاهر ناسازگار 
در امیرالمؤمنین 

جمع شده است. 
امیرالمؤمنین، هم 

انسان قوی و 
مقتدری است، 

انسان قدرتمندی 
است، هم در عین  
حال مظلوم است، 
و هم در عین  حال 

در حوادث گوناگون 
پیروِز نهایی است؛ 

این سه خصوصّیت 
در امیرالمؤمنین و در 

حاالت آن بزرگوار 
مشهود است
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خواهد کــرد و جمهــوری اســالمِی امام بزرگــوار مــا روز به روز 
اعتال و عظمــت بیشــتری خواهــد یافــت و همین اســت که 
دشــمنان را دســتپاچه و عصبی کرده اســت. عزیــزان من، 
جوانان عزیز، مّلت بزرگ ایران! حرکاتی که شــما از دشمن 
مشــاهده می کنید، نشــانه  دســتپاچگی و آشــفتگی دشــمن 
اســت، نشــانه  عصبــی شــدن دشــمن اســت، نشــانه  اقتدار 
او نیســت. آنچــه از دشــمن امــروز علیــه جمهوری اســالمی 
ســر می زند، از ســِر اقتــدار نیســت؛ به خاطــر این اســت که از 
پیشرفت جمهوری اســالمی، از عظمت جمهوری اسالمی، 
از ایســتادگی مّلــت ایــران آشــفته اســت، عصبــی اســت، 

دستپاچه است؛ این حرکات، ناشی از آن است.

   نشانه شناسی دشمنان
ســرفصل ســّوم. نشانه شناســی دشــمنان امیرالمؤمنیــن، 
ایــن هــم درس آمــوز اســت. جبهــه  مقابــِل امیرالمؤمنیــن 
را شــما مالحظــه کنید کــه در تاریخ مشــّخص شــده اســت: 
کثیــن، مارقیــن. قاســطین یعنــی دشــمنان  قاســطین، نا
کثیــن یعنــی همراهان  بنیانــی حکومــت امیرالمؤمنیــن؛ نا
سســت نهاد و سســت بنیادی کــه بیعــت را زیــر پا گذاشــتند 
به خاطــر زخارف دنیــوی، به خاطر هوس هــا و آلودگی های 
و  نادان هــا  و  کج فهم هــا  ]یعنــی[  مارقیــن  و  دنیایــی؛ 
جاهل هایی که به خیال اســالم، به خیــال تبعّیت از قرآن، 
در مقابل قرآن مجّســم که امیرالمؤمنین اســت ایســتادند؛ 
کــه  قاســطین  اســت.  امیرالمؤمنیــن  مقابــِل  ایــن جبهــه  
دشــمنان بنیانی بودنــد، بــا اصــل حکومــت امیرالمؤمنین 
کــه  کــه بدیلــی  مخالــف بودنــد و بعدهــا تاریــخ نشــان داد 
این هــا بــرای حکومــت امیرالمؤمنیــن می توانســتند ارائــه 
و  و عبیداهلل زیادهــا  بــود: حّجاج بن یوســف ها  چــه  کننــد 
از طــرف آن  کــه  بودنــد  کســانی  یوســف بن عمر ثقفی هــا 
جایگزیــن  بنیادیــن،  دشــمنان  آن  طــرف  از  قاســطین، 
حکومت عــدل علــوی شــدند. ســهم خواهان و دنیاطلبان 
کج فهم هــا هــم به نحــو دیگــری.  هــم به نحــو دیگــری و 

البّته کج فهمی مربــوط به توده های مارقین بود و رؤســای 
آن هــا احتمااًل بــا دشــمنان بی زدوبنــد نبودند، کمــا این که 
ج می گوینــد و اّدعا  در تاریــخ چنیــن چیــزی را در مورد خــوار

می شود.
در مــورد امام بزرگــوار هم همین ســه جبهه وجود داشــتند، 
یعنــی جبهــه  مخالفیــن امــام راحــل هــم از این ســه بخش 
ترکیب شده اســت. آمریکا، رژیم صهیونیستی و وابستگان 
آن ها در داخــل، قاســطیِن در مقابِل امام بزرگــوار ما بودند. 
کــه بــا اصــل حکومــت جمهــوری  کســانی بودنــد  این هــا 
کمّیــِت انســانی مثــل امــام  اســالمی و نظــام اســالمی و حا
بزرگــوار مخالــف بودنــد؛ آن ها هــم دنبــال جایگزیــن برای 
ایــن حکومــت بودنــد و هســتند؛ جایگزین هــای آن ها هم 
حّجاج بن یوســف های امروزنــد؛ آن ها هم معلوم اســت که 
کثین  چــه کســانی ]هســتند[. در جبهــه مخالفیــن امــام، نا
یعنــی بیعت شــکنان، همــان همرهــان سســت کمربندند. 
مقابــل  در  کــه  سســت کمربند  همرهــان  آن  از  وای 
خواســته های دنیایــی نتوانســتند مقاومــت کننــد! میدان 
تســاُبق الی الخیرات را تبدیل کردند بــه میدان جنگ برای 
قدرت و جنــگ برای دســتیابی به حطــام دنیــوی! در بین 
آن ها هــم همه جــور ]بودنــد[؛ در زمــان امیرالمؤمنین، هم 
امثال طلحــه و زبیر بودنــد، هم افراد کوچکــی در این جمع 
کثین وجود داشــتند. در زمان امام هــم قضّیه همین بود  نا
ع  و امــام بزرگــوار در مقابل ایــن جبهه  گســترده  وســیِع متنّو
گاه هاـ  آن  کســانی بودند کــه در مقابل  ایســتاد. مارقینـ  ناآ
امــام بزرگــوار مــا، موقعّیــت کشــور را، موقعّیــت انقــالب را، 
موقعّیت مّلــت ایران را نفهمیدند، جبهه بندی دشــمنان را 
نشــناختند، شیوه های دشــمنِی دشــمنان را درک نکردند، 
به چیزهای کوچک ســرگرم شــدند، عظمــت حرکت امام را 
گر نمونه هایی را بخواهیم  نتوانســتند تشــخیص بدهند. ا
مشــاهده کنیم، در این دوراِن ما امثال گروه های داعش و 
مانند این ها، و در اّول انقالب، گروه های منافقین و اشباه 
آن ها ]بودنــد[ کــه رؤسایشــان خائــن و زیردست هایشــانـ  

طبقات پایینشانـ  جاهل و فریب خورده بودند.
این ســه گروه و دشــمنی این ســه گــروه، مخصــوص زمان 
امــام هم نبــود، بعــد از امام هــم اســتمرار پیدا کرده اســت. 
گــروه در مقابــل نظــام اســالمی و  امــروز هــم همیــن ســه 
میراث بزرگ امام که جمهوری اســالمی اســت، صف آرایی 
جمهــوری  ایســتادگی  و  مقاومــت  و  مبــارزه  و  کرده انــد 
اســالمی از تعّرض آن هــا جلوگیــری کــرده اســت. البّته این 
جبهــه  مختلط، بــا همه  توانشــان ســعی می کننــد در مقابل 
کننــد، مشــکالتی درســت  جمهــوری اســالمی اخال لگــری 
ُکنــد  می کننــد،  دشــوار  را  ایــران  مّلــت  حرکــت  می کننــد، 
می کننــد، اّمــا نمی تواننــد جلــوی پیشــرفت مّلــت ایــران را 

بگیرند.
خدا را سپاســگزاریم کــه در دورانی زندگــی می کنیم که یک 
انســان بزرگی را دیدیم که با موالی مّتقیــان و رهبر آزادگان 
تاریخ، امیرالمؤمنین، این شــباهت ها را داشــت و توانست 
محصــوِل ایــن عظمــِت خــود را بــرای مّلــت ایــران باقــی 

بگذارد. 

یم  یکا، رژ آمر
صهیونیستی و 

وابستگان آن ها در 
داخل، قاسطیِن در 

مقابِل امام بزرگوار 
ما بودند. این ها 
کسانی بودند که 
با اصل حکومت 

جمهوری اسالمی 
و نظام اسالمی و 
حاکمّیِت انسانی 

مثل امام بزرگوار 
مخالف بودند؛ آن ها 
ین  هم دنبال جایگز
برای این حکومت 

بودند و هستند؛ 
جایگزین های 

آن ها هم حّجاج بن  
یوسف های امروزند
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مطلقًا اعتماد و اطمینان نمی کنیم
»امام)رضوان اهلل علیـه( چگونـه بـا ایـن وضعّیـت )دشـمنی ها و دشـمنان( مواجـه 
می شـد؟ الگـوی امـام چگونـه اسـت؟« آیـت اهلل خامنـه ای بـا طـرح پرسـش های 
انقـاب  بنیانگـذار  ارتحـال  بزرگداشـت  مراسـم  در  خویـش  سـخنرانی  در  فـوق 
اسامی، به بیان 7 خصوصّیت در الگوی رفتاری امام در مواجهه با دشمنان پرداختند که 

بـا بهره منـدی از بیـان ایشـان بـه آن هـا اشـاره می کنیـم.

1. امام در مواجهه  با این دشمنی ها و دشــمنان، برخورد شــجاعانه و فّعال داشت، برخورِد 
از روی ضعف و انفعال نداشــت؛ امام هرگز منفعل نشــد؛ نه احســاس ضعف کرد و نه از خود 

ضعف نشان داد؛ در مقابل دشــمنان، قدرتمندانه و به صورت فّعال ایستاد.
2. امام از هیجان زدگی پرهیــز می کرد؛ امام در مقابل حوادث، هیجان  زده نمی شــد و تکیه 
بــه احساســات خالــی از عقالنّیــت نمی کــرد؛ تصمیم هــای امــام، تصمیم های شــجاعانه و 

همراه با احساســات محکم بود، اّما مبتنی بر محاسبات عقالنی.
۳. امــام اولوّیت ها را رعایت می کــرد؛ بر اولوّیت ها تمرکــز می کرد. فــرض بفرمایید در دوران 
مبــارزات، اولوّیت امــام مقابله  با رژیم ســلطنت بــود و مســائل حاشــیه ای را وارد میداِن کار 
خود نمی کــرد؛ در دوران جنــگ تحمیلــی، اولوّیت امام مســئله  جنــگ بود؛ امــام بارها این 
را فرموده بودند کــه جنگ در رأس امور اســت، دفاع مقّدس در رأس امور اســت، و واقع هم 
همین بــود. متمرکــز بر یــک مســئله  دارای اولوّیت می شــد و حواشــی را وارِد میــداِن اهتماِم 
خــود نمی کــرد. در اّول انقــالبـ  در همــان روزهــای اّول و هفته هــای اّولـ  در رفتــار امــام، 
انسان با شــگفتی مشــاهده می کند تکیه  امام بر قانون اساســی، بر ایجاد نظام، بر ترتیبات 

قانونی و بر این چیزها بود؛ یعنی بر روی آن نقطه  اصلی متمرکز می شــد.
گاه و توانایــی  ۴. اعتمــاد بــه توانایی هــای مــردم؛ امــام، مّلــت ایــران را مّلــِت بــزرگ و آ
می دانســت، بــه آن ها اعتمــاد می کــرد، بــه آن هــا خوش بین بــود؛ مخصوصــًا بــه جوانان. 
مشــاهده کنیــد در فرمایشــات امام کــه چقدر نســبت بــه مّلت خوش بین اســت، نســبت به 

جوانان خوش بین است.
5. بی اعتمــادی بــه دشــمن؛ امــام در طــول ده ســال حضــور بابرکــت خــود در رأس نظــام 
اســالمی، یــک لحظه بــه دشــمن اعتمــاد نکــرد؛ بــه پیشــنهادهای دشــمن بدبین بــود؛ به 
تظاهرات آن هــا بی اعتنا بود؛ دشــمن را به معنای واقعِی کلمه، دشــمن می دانســت و به او 

اعتماد نمی کرد.
۶. اهتمام بــه همبســتگی و اّتحاد مّلت؛ ایــن هم یکــی از خصوصّیات الگــوی رفتارِی امام 
در مقابل این دشــمنی ها بــود. هر چیزی که مّلت را به دو دســته تقســیم کنــد، به دو قطب 

تقسیم کند، از نظر امام مردود بود.
۷. ایمان و اعتقاد راســخ به نصرت الهی و به وعــده  الهی؛ این هم آن نقطــه  اصلی. اّتکای 
امام به نصــرت الهی بود؛ همه  تــالش خود را می کرد، با همــه  وجود در میدان بــود، اّما امید 
او بســته  به نصــرت الهی و بــه قــدرت الهــی و تکیه  او بــه قــدرت الهی بــود. امام بــه ِاحدی 
گــر کار را   الُحســَنیین اعتقــاد واقعی داشــتـ  مــا لنــا ااّل ِاحــدی الُحســَنیینـ  و معتقــد بود که ا
گر کار بــرای خدا انجــام بگیــرد، هیچ گونه ضرری  برای خــدا بکنیم، دِر ضرر بســته اســت؛ ا
گر پیشــرفت هم نکردیم، کاری را که  متوّجه و عاید نخواهد شــد؛ یا پیشــرفت می کنیم، یا ا

وظیفه  ما بوده است انجام داده ایم و در مقابل پروردگار سرافرازیم.

  راه امام
بــرادران عزیــز، خواهــران  بــه شــما عــرض می کنــم  مــن 
عزیــز و مّلــت بزرگ ایــران! مــا بعــد از امــام، همــان راه امام 
کــرد:  کرده ایــم و ان شــاءاهلل خواهیــم  را موبه مــو دنبــال 
دچــار انفعــال و ضعــف نمی شــویم و بــه حــول و قــّوه  الهــی 
در برابــر زیاده خواهــی و زورگویــی بیگانــگان و دشــمنان 
می ایســتیم؛ هیجان زده و احساســاتی تصمیم نمی گیریم، 
به جای متــن به حاشــیه هایی که برایمان می ســازند اعتنا 
نمی کنیــم و وارد حواشــی نمی شــویم، ســرگرم نمی شــویم؛ 
الهــی  بــه هدایــت  الهــی و  بــه توفیــق  را  اولوّیت هایمــان 
تشــخیص می دهیــم؛ و بــه امیــد خــدا بــه مردممــان، بــه 
توانایی های آن ها و به جوانــان عزیزمان اعتماد می کنیم؛ 
و بــه دشــمن مطلقــًا اعتمــاد و اطمینــان نمی کنیــم؛ مــردم 
عزیزمــان را از دودســتگی و دوقطبــی برحــذر می داریــم؛ 
و به نصــرت الهــی هــم اطمینــان داریــم. شــک نداریم که 
مّلت ایــران، با این انگیزه و با این احساســی کــه امروز دارد 
حرکت می کند، با ایــن ایمان، با این امیــد، قطعًا به توفیق 

الهی و به حول و قّوه  الهی پیروز خواهد شد. 

روش مواجهه با دشمنی ها به شیوه امام خمینی )ره(
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دانشجو ها همه 
فرزندان من هستند

ساعت حدود ۴:۳0 است و دانشــجویان در انتهای خیابان فلسطین صف کشیده اند. بچه های 
زیــادی بــه امیــد آن کــه آن جــا دوســتی ببیننــد یــا فرشــته ای برایشــان کارت بیــاورد، زیــر آفتــاب 
ایستاده اند. زبانشان روزه است و چشمشــان مدام پی دانشجویانی می چرخد که از سر خیابان به 

سمت حسینیه می آیند.
صــف کارت دارهــا، اما جداســت؛ سرشــان را پاییــن انداخته انــد تا نکند کســی آن هــا را ببینــد و در 
رودربایستی قرار بگیرند و شرمنده شان بشوند؛ در دلشان، اما قند آب می شــود. صف آرام آرام جلو 
می رود. بچه ها کفش هایشــان را به کفشــداری می دهند. یکی از دانشــجویان جلــوی در ورودی 
حســینیه شــعری به بچه ها می دهد که همخوانی کنند. انگار از بچه های دفتــر تحکیم وحدت 

است.
ساعت 5 است و حسینیه دارد پر می شود. بعضی آن جلو زیر لب شعری زمزمه می کنند که ناگهان 
در حسینیه می پیچد »منم باید برم، آره برم سرم بره/ نذارم هیچ حرومی طرف حرم بره« و همه با 
آن سینه می زنند. بعد، همان عضو شواری مرکزی دفتر تحکیم پشــت تریبون می آید تا شعری را 
که بچه های شان بین دانشجویان پخش کرده اند، همخوانی بکنند. یکی دو باری تکرار می کنند 

و بعد هم صلوات...
دانشــجویان خودجوش شــروع بــه شــعار دادن می کننــد. »مرگ بــر آمریــکا« و »مرگ بر اســرائیل« 
ترجیع بند شعارهاست، و بعد حسینیه آرام می شود. ساعت 5:15 دقیقه است؛ مسئولین تدارکات 
مراسم، صندلی رهبری را می چینند. یک صندلی معمولی، یک میز کوچک، چند برگ کاغذ و یک 

خودکار. شعار ها هم جنس دیگری گرفته:  ای پسر فاطمه/ منتظر شماییم...

گزارش دیدار صمیمی جوانان دانشجو 
با رهبر معظم انقالب 

باالی صندلی رهبری، حدیثــی از امیرالمومنین علی)ع( نصب 
شــده که آقا بار ها در همین دیــدار دانشــجویی آن را خوانده اند: 
»الِعلــُم ُســلطاٌن، َمــن َوَجــَدُه صــاَل ِبــِه، وَمــن َلــم َیِجــدُه صیَل 
َعَلیــِه«. رأس ســاعت 5:۳0 پرده هــای جایــگاه کنــار مــی رود؛ 
دانشــجویان بــه ســمت جلــو هجــوم می برنــد. دســت ها رو به 
آقاســت با شــعار های محکم »ای رهبــر آزاده/ آماده ایــم آماده« 
بعضی چشمشان پر از اشک اســت. آقا می خواهد دانشجویان 
بنشینند، اما حاال کسی عقب برو نیست. همه در یک فشردگی 
مطلق بــه ســر می برنــد. قــاری شــروع می کنــد بــه خوانــدن آیه 
سوِل ِاذا  ذیَن آَمُنوا اســَتجیبوا هلِلَِّ َو ِللّرَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
2۴ ســوره انفال: »یا أ
ُکم ِلما ُیحییُکم«  َدعا

حاال نوبت بچه هاست که شعرشــان را همخوانی کنند. آقا هم 
یک نسخه از شــعر را در دســت دارند و می خوانند. دانشجویان 
ع می رسند که »پشت هر لبخند دشمن یک کمین  به این مصر
اســت« و آقا با تکان دادن ســر تأیید می کنند. این تأیید در بیت 
بعد هم که اشــاره به »خودکفایی« دارد، دوباره تکرار می شــود. 

مجری صحبتش را با این شعر آغاز می کند:
»اول سالم و بعد سالم و سپس سالم
با هر نفس ارادت و با هر نفس سالم

معنای عشق غیر سالم و علیک نیست
وقتی سالم رکن نماز است، پس سالم«

همــان اول کار، مجــری چنــد خط و نشــان بــرای ســخنران ها 
می کشد: »امسال برای اولین بار یک تریبون مجزا برای مجری 
در نظر گرفته شــده تا مدیریــت زمان هــم بهتر انجام شــود. هر 
نفر ۷ دقیقه!« بعد رو به آقا می گوید: »آقا اجازه هســت جلســه را 
با صحبت دانشــجویان شــروع کنیــم؟« آقا با خنــده می گویند: 
»این جلسه که اجازه نمی خواهد؛ جلســه برای همین تشکیل 
شــده که بچه ها صحبت کننــد« جمع هم می خنــدد و صلوات 

می فرستد.
فرشــاد متبــوع، دانشــجوی نخبــه دانشــگاه شــریف، اولیــن 
ســخنران اســت کــه انــگار بــه نمایندگــی از دانشــجویان بنیاد 
نخبگان آمده اســت. انتقــاد دارد از توجه نکردن بــه پژوهش و 

میکائیل دیانی
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طرح های خالقانه و دیوان ساالری در حوزه آموزش عالی. چند 
پیشنهاد هم می دهد و آقا از حرف هایش یادداشت برمی دارند. 
ســپس نقد تند و تیزی به ســازمان تأمین اجتماعی می کند که 
دوباره آقا دســت به قلم می شــود. صحبتش که تمام می شود، 

پیش آقا می رود و آقا تحسینش می کنند.
مجــری از رعایــت زمــان توســط اولین ســخنران تشــکر می کند 
و می گوید امیدوارم تا آخر مراســم همه رعایــت کنند؛ جمع بلند 

می گوید احسنت! 
نفر دوم نماینده گروه های جهادی است. آرام صحبت می کند، 
اما دغدغه  هایی جدی از روستا های دورافتاده به حسینیه امام 
خمینی آورده. می گوید مســئوالن بایــد از جهادی هــا به عنوان 
معین دستگاه های اجرایی کشور در محرومیت زدایی استفاده 
کنند. آقا ســر تــکان می دهنــد و تأییــد می کنند. یــک کنایه هم 
به مســئوالن می زند: »مســئوالن باید بخشــی از وقت خود را در 
اردو های جهادی به ســر ببرنــد؛ آن هم نه بــرای گرفتن عکس 
یادگاری!« آقا تبســمی بر لــب دارند و جمعیت این بار احســنتی 
بلندتــر و یک صداتر می گوینــد. در البــه الی صحبتش هم یکی 
دو احســنت بی مورد دیگر هم از گوشه و کنار حسینیه به گوش 

می رسد.
صحبتش که تمام می شود، مجری به حالت تذکر به جمعیت 
گر می شود بی جا احسنت نگویید. این بار با صدایی  می گوید؛ ا
بلندتر در جواب او می گویند: احسنت! نفر بعدی نماینده جامعه 
اسالمی دانشجویان است. حسین اخگرپور صحبتش را با این 
عبارت شــروع می کند: »بســم اهلل و باهلل و علی ملت رسول اهلل« 
از خواندن این عبارت آقا تعجب می کنند که قرار است اخگرپور 
بعدش چه بگوید. با تعجــب به او نگاه می کننــد. او متنش را با 
جمله ای از شهید بهشتی ادامه می دهد که »من تلخی برخورد 
صادقانــه را بــه شــیرینی برخــورد منافقانــه ترجیــح می دهم.« 
صحبتــش را بــا نقــد وزارت علــوم شــروع می کنــد و چشــم ها 
برمی گــردد ســوی وزیــر کــه در گوشــه حســینیه روی صندلــی 
نشسته. عرق از پیشانی اخگرپور شــره کرده؛ وقت ۷ دقیقه ای 

مجبورش کرده سرعتش را چند برابر کند.
نماینده جامعه اســالمی بــه برنامه ریزی دسیســه چینان برای 
آینده انقالب اشــاره می کند و می گوید: »انگار احمق ها یادشــان 
رفته سرنوشت مهدی هاشمی را، احمق ها یادشان رفته تاریخ 
دهه ۶0 و قائم مقام معزول را.« دانشجویان با تکبیر بدرقه اش 

می کنند.
اخگرپــور کاغذهایــش را روی تریبــون جــا می گــذارد و پیش آقا 
می رود. با لهجه شیرین ترکی اش با آقا صحبت می کند. آقا هم 
به ترکی از او می پرســند اهل کجایی؟ جوابش را که می شنوند، 
با خنــده بــه او می گوینــد نزدیکی هــای خامنــه اســت. بعد هم 
کنــش به ابــراز نگرانــی او بــرای آینــده انقــالب و فردای  آقــا در وا
انقالب، یک جمله آرام بخــش می گویند »نگران فردا نباشــید؛ 
خدای امروز، همان خدای فرداســت؛ شما ها هم که هستید.« 
نوبت نماینده دفتر تحکیم اســت. اخگر پور وقت پایین آمدن 
می خواهد کاغذهایش را از روی تریبــون بردارد که بدون توجه 
به نماینده تحکیم، کاغذ های او را هم بر می دارد. مواجهه این 

دو، صدای خنده را در حسینیه می پیچاند.
اســماعیل کوهی مقدم، دبیر دفتــر تحکیم وحدت، پیشــنهاد 

دارد آقا جلســه ای با کارآفرینان جوان برگزار کنند؛ آقا یادداشت 
می کننــد. بعــد هــم از نبــود ســازوکار اعتراض در کشــور ســخن 
می گوید که جمعیت احســنت می گویند. نقطه اوج صحبتش 
درباره شــورای عالی انقــالب فرهنگی اســت؛ می گویــد »از قضا 
ســرکنگبین صفــرا فــزود/ روغن بــادام خشــکی می نمــود« آقا و 
دانشــجویان می خندنــد. مخبــر دزفولــی، دبیــر شــورای عالی 
انقــالب فرهنگــی، لبــش را می گــزد و دســتی بــه روی دســتش 

می کشد.
کوهی مقــدم گریــزی بــه مســائل زنــان می زنــد و کنایــه ای بــه 
معاونت زنــان و خانــواده در دولت »معاونــت امور زنــان و مثاًل! 
کسیون زناِن مجلس بر خاکستر فمنیستی کردن  خانواده و فرا
جامعــه می دمند« حــاال دختر ها »احســنت« می گوینــد. آن قدر 
هماهنگ هســتند که پســر ها همه می خندند. مجــری دوباره 
پشــت تریبون می آید و از رعایت زمان تشکر می کند و جمعیت 

دوباره با خنده به مجری می گوید »احسنت«
عدالتخــواه  جنبــش  نماینــده  معتمدی نــژاد،  محمدجــواد 
دانشــجویی، باید پشــت تریبــون بیاید. قبل از شــروع مراســم 
در توییتــر وعــده یــک متــن طوفانــی را داده اســت. خیلــی تند 
صحبــت می کنــد و کالمــش محــاوره ای اســت. متنــش تمامًا 
در حوزه عدالتخواهی اســت. نقد قوه قضاییــه و چند کنایه به 
صداوســیما! از رویکرد »تو چه کاره ای؟« در قــوه قضاییه انتقاد 
می کنــد و می گویــد »مــردم وقتــی می بیننــد با یــک آفتابــه دزد 
کنــون برخوردی نظیــر آنچه  به تنــدی برخورد می شــود، امــا تا
امیرالمؤمنیــن بــا ابن َهَرمــه انجــام دادنــد، بــا مدیــر متخلــف 
جمهوری اسالمی صورت نگرفته است، به کلیت نظام بدبین 
می شــوند و می گویند نکند این ها همه با همند؟« صداوســیما 
را هــم حســابی می نــوازد و بعــد از برنامــه آقــا بــرای تحــول در 

صداوسیما و قوه قضائیه سؤال می کند.
صحبتش که تمــام می شــود و پیش آقا مــی رود، آقــا می گویند 
»خب درد ها را گفتید، راه حل هــا را هم از نظر خودتان بگویید. 
تشــکل شــما سال هاســت که مورد تأیید مــن اســت، در همین 

آقا در واکنش به 
ابراز نگرانی نماینده 

جامعه اسالمی 
برای آینده انقالب و 
فردای انقالب، یک 

جمله آرام بخش 
یند »نگران  می گو

فردا نباشید؛ خدای 
امروز، همان خدای 

فرداست؛ شما ها هم 
که هستید.«
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دو موضوع که از من ســؤال کردید )صداوســیما و قــوه قضائیه( 
راه حل هــا را هــم از نظــر تشــکل خودتــان بنویســید و بدهیــد.« 
معتمدی نژاد که حاال حسابی شارژ شده، می پرسد بنویسیم به 
دستتان می رســد؟ آقا می گویند: بله حتمًا. یکی از دانشجویان 
می خواهد فضای دونفره نماینده جنبش و آقا را بشکند و شروع 
می کند به شعار دادن که »ما همه سرباز توایم...« هنوز شعارش 

تمام نشده، همه می گویند هیس...
نوبت به نماینده بسیج می رسد. صحبت از »آستان کاخ سفید« 
و »دخیل بســتن به پنجره های کاخ الیزه و باکینگهام« توسط 
مســئولین می کند و حضار می خندند. از دولتی ها و مجلســی ها 
می خواهــد کــه به خاطر تحمیــل هزینه هــای برجام بر نظــام از 

مردم عذرخواهی کنند. جمعیت »احسنت« می گوید.
بعــد از او ســحر مهرابــی، نماینده نشــریات دانشــجویی پشــت 
تریبون می آید. محور سخنرانی اش را گذاشته بر قانون و توجه 
به قانون اساسی. کنایه هایی هم درباره حصر فتنه گران می زند 
و آن را نادرســت می دانــد. دانشــجویان، امــا بــا شــعار »مــرگ بر 
فتنه گر« همراهی اش می کنند. او که اتفاقًا ترجیع بند سخنانش 
رعایت ّمر قانون است، برخالف دیگران به جای ۷ دقیقه وقت 
قانونی، 10 دقیقه صحبت می کند و به تذکر مجری هم توجهی 
ندارد! چند نفر از آن وســط داد می زنند »مدعی قانون؛ بیشــتر از 
۷ دقیقه صحبــت کــردن بی قانونی اســت« آقا دستشــان را باال 
می آورند به نشانه آن که بگذارید صحبتش را بکند. صحبتش 
که تمــام می شــود مجری بــا کنایــه می گویــد: »خوب نیســت از 
قانون صحبت کنید و خودتان بی قانونی کنید« جمعیت برای 

اولین بار جدی جدی به مجری »احسنت« می گوید! 
مهرابی هــم ماننــد بقیــه دانشــجویان بعــد از صحبتش پیش 
آقا مــی رود. آقــا می گوینــد متنــی را کــه خواندید به مــن بدهید. 
متنش را می دهد. آقا می گویند »دانشجو ها همه بچه های من 
هستند.« به آقا می گوید شیرازی اســت و درخواست یک هدیه 

می کند. آقا می گویند قرآن بهتان هدیه می دهم.
نفــر بعــدی هــم کــه نماینــده اتحادیــه دانشــجویی دانشــگاه 
آزاد اســت، دوبــاره صحبتــش را بــا تذکــر بــه نماینــده نشــریات 
دانشــجویی شــروع می کند. مهم ترین نکته او مسئله آقازادگی 
است و می گوید »آقازادگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشکل 
کشور است، اصالح طلب و اصولگرا هم ندارد، معمم و مکال هم 
ندارد« آقا در حالــی که دارند می نویســند، از زیر عینک نگاهش 
می کنند و لبخند می زنند. به دولتی ها انتقاد می کند که بیابان 
بــی آب و علف برجــام را بــه گالبــی تشــبیه کرده انــد و جمعیت 
می خنــدد. حرفــش که تمــام می شــود، مجــری در مقــام وکیل 
مدافع برگزارکنندگان جلسه، جوابش را می دهد و می گوید ۴ نفر 

از سخنرانان از دانشگاه آزاد هستند! 
اســم و عنوان نفــر بعــدی را که مجــری می خواند »دانشــجوی 
غ التحصیل فوق دکتری دانشگاه کمبریج انگلیس«  نخبه فار
همه به نشــانه تعجب می گویند »اووووه« و شاغل در »مؤسسه 
رویان« صحبت سیدمهدی خلیق رضوی بیشتر ناظر به فراهم 
کردن شرایط برای نخبگان علمی در کشــور است و گریزی هم 
به خدمت ســربازی برای آن هــا می زند. گریــزی که آقا بعــدًا در 
سخنانشان می گویند بررسی خواهد شد. البته وقتی بعد از پایان 
صحبت هم باال مــی رود، آقا می گویند نکته شــما دربــاره نظام 

گر خواستید بنویسید بدهید. وظیفه چندان روشن نبود، ا
بعــد از او نوبــت نماینــده کانون هــای فرهنگــی و هیئت هــای 
مذهبی اســت؛ از تخصیص نیافتن بودجه ها گله دارد. آخرین 
نوبت از آِن نماینده اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل است. محکم صحبت می کند و بعد از چند سخنرانی با 
ریتم آرام دوباره دانشــجویان را نیم خیز می کند. محور بحثش 
»ارتجــاع« اســت و می گوید »معتقدیم چالــش امروز مــا، ارتجاع 
نســبت به آرمان ها و ارزش های اساســی انقالب اســالمی یعنی 
اســتقالل، عدالت و آزادی اســت.« آقا به نشــانه تأیید سر تکان 
می دهنــد. متنــش طوالنــی اســت و ناچــار اســت مثــل نماینده 
جامعه اسالمی و جنبش عدالتخواه تند تند بخواند. هر فرازش 
با »احســنت« دانشــجویان همراه اســت، اما خودش دستش را 

باال می گیرد، یعنی اجازه بدهید متن به سرانجام برسد.
از برخورد امنیتی با کارگــران مظلوم انتقاد دارد. دســت آخر هم 
می گویــد آن هایــی کــه کارگــران را بــا برخوردشــان اپوزیســیون 
می کننــد »خدا لعنتشــان کنــد!« آقا لبخنــد می زننــد و جمعیت 
رویکرد هــا در  برخــی  بــه  نقــدی  دوبــاره احســنت می گویــد. 
حــوزه آزادی دارد کــه بــرای کشــور هزینــه درســت می کننــد. از 
حاشیه ســازی ها گالیــه دارد؛ پــای بحــث کنســرت را هــم بــه 
حســینیه امام خمینی باز می کند و مثال می زند کــه از چند هزار 
کنسرت، چند تای آن که لغو می شــود، حاشیه سازی می کنند. 
صحبت هایش که تمام می شــود، آقــا می گوینــد »خیلی خوب 

بود.«
11نفر از دانشجویان سخنرانی کرده اند و حاال نوبت آقاست. اما 
یکی از آن وسط بلند می شــود و اجازه صحبت می خواهد. آقا با 
خنده می گویند »می دانید که در این جلسه من کاره ای نیستم؛ 
گر به من باشد می گویم همه  همه کاره ایشان )مجری( اســت؛ ا
صحبــت کننــد.« مجــری تذکر می دهــد که وقــت گذشــته، اما 
دانشجو دســت بردار نیســت و فقط دو دقیقه وقت می خواهد. 
آقا می گوینــد از همان جــا حرفت را بــزن؛ او گالیه هایــی در مورد 
وضعیت سیستان و بلوچستان بیان می کند و می نشیند. نیمه 
نخست دیدار به پایان می رسد و همه مشتاقانه منتظر سخنان 

رهبر انقالب هستند.  

یان  11نفر از دانشجو
سخنرانی کرده اند و 

حاال نوبت آقاست. 
اما یکی از آن وسط 

بلند می شود و اجازه 
صحبت می خواهد. 
یند  آقا با خنده می گو
»می دانید که در این 

جلسه من کاره ای 
نیستم؛ همه کاره 
ایشان )مجری( 

است؛ اگر به من 
یم همه  باشد می گو

صحبت کنند.« 
مجری تذکر می دهد 
که وقت گذشته، اما 
دانشجو دست بردار 

نیست و فقط 
دو دقیقه وقت 
می خواهد. آقا 

یند از همان  می گو
جا حرفت را بزن؛ او 
گالیه هایی در مورد 
وضعیت سیستان 
و بلوچستان بیان 
می کند و می نشیند
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صبر انقالبی
کنار خشم انقالبی در 

نیمــه دوم دیدار اســت و وقــت صحبت هــای آقــا و دانشــجویانی کــه بســان کالس درس پای 
صحبت اســتاد نشســته اند. آقا می گویند جلســه متنوع بــود؛ انتقاد، گالیــه، اعتــراض و تأیید؛ 
همه چیز بود و به معنای واقعی دانشجویی. حاال آقا خودشــان را در جبهه دانشجویان تعریف 
می کنند و می گویند بسیاری از اعتراض و انتقاد های شــما اعتراض ها و انتقاد های خود من به 
دستگاه هاســت، اما حل کردن و دسترســی به آرمان ها هم به ســادگی میســر نیســت. آقا مثال 
صداوسیما را می زنند و می گویند »بنده در مواجهه با صداوســیماـ  چه در مدیریت فعلی و چه در 

مدیریت های قبلیـ  همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.«
آقا از جوانی و آرمانخواهی دانشــجویان صحبــت می کنند، اما وقتی می خواهند در مورد ســن و 
ســال خودشــان صحبت کنند، کمی مکث می کنند و بعد این بیت از ناصر خســرو را می خوانند 
»دیــر بمانــدم در این ســرای کهن مــن/ تا کهنــم کــرد صحبــت دی و بهمــن« و از تجربه شــان 
می گوینــد که دسترســی بــه آرمان هــا کار ســاده ای نیســت. چند نکتــه دربــاره انقالبی بــودن و 
انقالبی ماندن که محور بحث امروزشــان اســت، بیان می کنند. اول آرمان ها را بر می شمارند و 

بعد راه های رسیدن به آن ها و موانع پیش رو را.
تذکر جدی شان به دانشجویان این است که این مسیر و این انگیزه را ادامه دهید و مانند برخی 
افــراد نباشــید کــه در دوره ای همین طور پرشــور و هیجــان بودند، اما بعــدًا خط عــوض کردند. 
آقا در البه الی بحث کنایه هایــی هم به دانشــجویان می زنند. مثاًل وقتــی می خواهند از کتاب 
»خاطرات َعَلم« چیزی درباره رژیم پهلوی نقل کنند، با شوخی به دانشجویان می گویند »حاال 
شــما که متأســفانه اهل کتاب نیســتید، ولی من کتابخوانم و از شــما هم می خواهم که کتاب 
بخوانید.« همین جا آقا گریزی هم به صحبت دانشجوی سیستانی می زنند و یادآوری زندگی 
بســیار ســخت تر از امروز مردم آن دیار قبــل از انقالب اســالمی »مــن در همان رژیم در سیســتان 

زندگی کرده ام، در سال های 5۶ و 5۷ و مردم آن جا در بدبختی محض بودند آن زمان.«
به بحث آزادی که می رسند، صحبت نماینده یکی از تشــکل ها را تأیید می کنند و آزادی را هم 

توصیه به جوانان آرمان خواه

از بــرکات انقالب می خواننــد. در یــادآوری خفقان رژیم شــاه، 
کستانی شــان در آن ایام نقل می کنند  ماجرایی را از دوســت پا
که بــرای ایشــان تعریــف کــرده بــوده اعالمیــه ای را در یکی از 
کســتان خوانــده بودند، امــا ایــن کار در آن زمان  پارک های پا

برای یک ایرانی بسیار تعجب آور بوده.
آقا درباره مجــال ندادن بــه انتقاد ها در صداوســیما که برخی 
دانشــجویان در صحبت هایشــان بــود، آن طــرف قضیــه را 
هــم می گویند که برخــی دولتی هــا طاقت همیــن انتقاد های 
موجود در صداوسیما را هم ندارند و مکرر پیش ایشان می آید 
و از مطالــب انتقــادی برخــی برنامه هــای صداوســیما مثــل 
20:۳0 گالیه می کنند. جمعیت می خندد و وزیر بهداشت هم 

لبخندی می زند.
بعــد آقــا حاشیه ســازی و ســرگرم شــدن بــه حاشــیه ها را از 
موانــع رســیدن بــه آرمان هــای انقــالب می خواننــد و ایــن بار 
دربــاره  اســالمی  انجمن هــای  نماینــده  صحبت هــای  بــه 
کنســرت ها گریــز تأییدآمیــز می زننــد. آقــا نگاهــی به ســاعت 
می اندازنــد و می گوینــد بخــش دیگــر حرف هایــم در مــورد 
دانشــگاه و تشکل هاســت که نمی دانــم وقت می شــود یا نه؛ 
دانشــجویان می گویند بعد از افطار وقت هســت. آقــا با خنده 
جواب می دهند »آقایون از کیسه خلیفه می بخشند؟!« همه 

می خندند.
»برخی می گوینــد چرا رهبری همه مشــکالت را گــردن آمریکا 
و انگلیــس خبیــث می انــدازد« آقــا همین جا مکــث می کنند و 
می گویند »خب خدا لعنت کند آمریکا و انگلیس خبیث را، اما 
بنده بیشــتر مشــکالت و موانع را داخلی و درونــی می دانم که 

البته دشمنان از آن ها سوءاستفاده می کنند.«
آقا تعریــض دیگــری هــم بــه دانشــجویان می زنند کــه برای 
رســیدن بــه آرمان هــا بایــد صبور بــود نــه مثــل بچه هایی که 
خانواده شــان تــازه غــذا را روی گاز گذاشــته و زیرش را روشــن 
کرده، این ها مــدام پا می کوبند کــه من غــذا می خواهم. صبر 
انقالبی در کنار خشــم انقالبی، تعبیری اســت که آقــا روی آن 

تکیه می کنند.
»نمی خواهم کلمه غربــی به کار ببــرم، اما این جــا ناچارم که 
بگویم بعضی هــا هی ناامیــدی را »پمپــاژ« می کننــد.« آقا این 
کار را کار دشــمنانه می خواننــد و بعــد هــم از یــک کار موذیانه 
در چند ســال اخیر بــرای تطهیر رژیــم پهلوی می گوینــد »حاال 
کید آقــا بر نیاز  این ها قابل تطهیر هم نیســتند.« دســت آخر تأ
به صراحت و شجاعت در مطالبه گری اســت. استاد در پایان 
درس امــروز یــک فراخــوان مهــم بــه لشــکر جوانــان مؤمــن و 
انقالبی اش می دهد: همه بایــد وارد میــدان مطالبه و تحقق 
آرمان هــای انقــالب بشــوید. بعد هــم می گوینــد »البتــه امروز 
و از آنچــه بچه ها گفتند مشــخص اســت هم صراحــت دارند 
گرچه من برخی از حرف ها را قبول ندارم، اما  هم شــجاعت. ا
شــجاعت را قبول دارم.« آقا دوباره به ســاعت نگاه می کنند و 
می پرسند: اذان که نشده؟ جواب می شــوند »چرا شده« آقا رو 
به دانشجویان می گویند »خب وقت تمام شد.« دانشجویان 
دوبــاره تقاضــای ادامــه جلســه بعــد از افطــار را دارند کــه آقا با 
خنده، اما محکم »والســالم علیکم و رحمــه اهلل« می گویند تا 

پرونده کالس این رمضان نیز پای درس استاد بسته شود. 
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انقالب تمام نمی شود
ادامــــه دارد

   مراحل انقالب
انقــالب مراحلــی دارد؛ آنچــه در اّول انقــالب در ســال 5۷ 
اّتفاق افتــاد، مرحله  اّول انقــالب بود یعنی انفجــار در مقابِل 
نظــاِم غلــِط باطــِل طاغــوت و ایجــاد یــک نظــام جدیــد بــر 
مبنــای آرمان هــا و ارزش هــای نو و بــا لغت نــو، با تعابیــر نو، 
بــا مفاهیم نــو؛ ایــن مرحلــه  اّول انقالب بــود. بعــد در مرحله  
کنــد؛ ایــن  دّوم، ایــن نظــام بایســتی ارزش هــا را محّقــق 
ارزش هــا و آرمان هایــی کــه حــاال اشــاره می کنــم و بعضــی را 
می گویم، بایــد در جامعــه تحّقق ببخشــد. به ایــن ارزش ها 
گــر بخواهــد تحّقق ببخشــد، یــک دســتگاه مدیرّیتــی الزم  ا
دارد که آن می شــود دولــت انقالبــی. بنابراین مرحلــه  بعد از 
نظام انقالبی، ایجــاد دولت انقالبی اســت، دولتی که ارکان 
آن، انقــالب را از بن دندان بــاور کرده باشــند و دنبال انقالب 
باشــند. بعد کــه ایــن دولــت انقالبی تشــکیل شــد، آن وقت 
بایستی به وســیله  اجرایّیات درســتـ  قانون درست، اجرای 
ح شــده، این  درســتـ  ایــن آرمان هــا و ارزش هایــی کــه مطر
آرزوهــای بــزرگ انقالبــی، یکی یکــی در جامعــه تحّقــق پیدا 
کننــد؛ آن وقت نتیجه می شــود جامعه  انقالبــی؛ یک جامعه  
انقالبی به وجود می آید که این مرحله  چهارم اســت. حرکت 
انقالبی، نظام انقالبی، دولت انقالبی، جامعه  انقالبی؛ این 
چهارم ]اســت[. بعد که جامعه  انقالبی درست شد، آن وقت 
زمینه برای ایجاد تمّدن انقالبی و اســالمی به وجود می آید. 
حاال من تعبیر به »انقالبی« کردم؛ بــه جای کلمه  »انقالبی« 
می توانیــد کلمه  »اســالمی« بگذاریــد؛ یعنی دولت اســالمی، 
جامعه  اسالمی، تمّدن اســالمی؛ این مراحلی است که وجود 

دارد.

   آرمان های انقالب
بنابراین انقالب تمام نمی شود، انقالب استمرار دارد، انقالب 
ادامه دارد، انقــالب متوّقف نمی شــود. یــک صیرورتی وجود 
دارد؛ صیــرورت یعنــی شــدن، شــدِن دائــم، تحــّول دائمــی؛ 
کــه  در مســیر انقــالب یــک صیــرورت دائمــی ای وجــود دارد 
ایــن صیــرورت دائمــی، بــه تدریــج آن آرزوهــای بــزرگ را، آن 
ارزش های واال را، آن آرمان ها را در جامعه تحّقق می بخشــد. 
خب، حــاال این آرمان هــای بزرگ چیســت؟ من شــش  هفت 
مورد از این آرمان های بــزرگ را ذکر می کنم؛ البّته فقط این ها 

نیست.
۱.یکی،عّزتمّلیاست؛ این یکی  از آرمان های انقالب 
است؛ این خیلی مهم است! عّزت مّلی یعنی احساس افتخار 
مّلی که این احســاِس افتخار، ناشــی از واقعّیات باشد، ناشی 
از یــک واقعّیاتــی در متن جامعــه و بــر روی زمین، و نــه مّتکی 
بر توّهمات و تصــّورات؛ َواال گاهی اوقات احســاس افتخار به 
حکومت کیان و هخامنشــیان و مانند این ها هم بود؛ این ها 
تصّورات واهی و توّهم است، افتخارآفرین نیست. عّزت مّلی 
یعنی احســاس افتخار، مّتکــی بــه واقعّیت؛ ایــن خیلی مهم 
گر چنانچه  است. این عّزت مّلی از جمله  چیزهایی است که ا
در یک کشوری از بین رفت و نابود شــد، هوّیت آن مّلت نابود 

می شود؛ دیگر هیچ چیز گیر آن مّلت نخواهد آمد.
ایــن  بنــده روی  کــه  مّلــی؛  اعتمادبهنفــس 2.دّوم،

رهبـر معظـم انقـاب در دیـدار بـا دانشـجویان، بـه موضـوع انقـاب، آرمان هـای 
انقاب و انقابی ماندن اشـاره داشـتند. ایشـان با اشـاره به این که »در مجموعه  
انقاب، از اّوِل انقاب یک تفّکر غلطی وجود داشـت و آن این بود که انقاب، تا 
وقـِت تشـکیل نظـام اسـت؛ وقتی کـه نظام تشـکیل شـد و نهادهـا و مقـّررات و دیوان سـاالری 
و ماننـد این هـا مسـتقر شـد، دیگـر انقـاب بـرود دنبـال کارش؛ دیگـر کاری بـا انقـاب نداریـم؛ 
انقـاب را هـم معنـا می کننـد بـه تنـش و دعـوا و سـروصدا و کارهـای غیـر قانونـی و از ایـن 
حرف هـا« فرمودنـد: »یـک چنیـن تفّکـری مال امـروز نیسـت و از روز اّول پیـروزی انقاب یک 
چنین تفّکری وجود داشت؛ این تفّکر، غلط است.« ایشان سپس مراحل مختلف انقاب، 
آرمان هـای آن و شـیوه انقابی مانـدن را تشـریح فرمودنـد. در متـن پیـش رو بخش هایـی از 

بیانـات ایشـان در این بـاره را می خوانیـم: 
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کــرده ام ـ در ســال های  اعتمادبه نفــس مّلــی مفّصــاًل بحــث 
گذشــته، در مجامع بزرگـ  کــه ایــن اعتمادبه نفس مّلــی، راه 
گر این اعتمادبه نفس وجود داشــت،  وابســتگی را می بندد. ا
مّلــت احســاس نمی کنــد کــه بــه وابســتگی نیــاز دارد، بلکه از 

وابستگِی به دیگران می گریزد.
3.اســتقاللسیاســی،اقتصادی،فرهنگــی؛ این یکی 
گر چنانچــه این وجود  از آرمان هاســت ]برای[ یک مّلت؛ که ا
داشــتـ  یعنــی اســتقالل سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی که 
هرکدام یک فصل طوالنی ای داردـ  آن مّلت مجبور نمی شــود 
کــه زورگویــی و تحمیــل را از زورگویــان و زیاده خواهــان عالــم 

تحّمل کند. یکی از آرزوها استقالل است.
۴.آزادی؛ آزادی اندیشــه، آزادی بیــان، آزادی عمــل. 
البّته این جــا یکی از عزیزانــی که صحبت کردنــد، یک جمله  
کوتاهــی راجع بــه آزادی گفتنــد که کاماًل درســت بــود. آزادی 
از جملــه  مقوالتی اســت کــه حتمًا بــه قانــون، بــه چهارچوب 
گــر قانون و  احتیــاج دارد. چون طبیعت آزادی این اســت که ا
چهارچوب وجود نداشــته باشــد، از حد تجاوز خواهد کرد، به 
تعّدی و بــه ولنــگاری و به جاهای بــدی خواهــد انجامید که 
امــروز شــما نمونه هایــش را در غــرب مشــاهده می کنیــد. این 
گر در جامعه، آزادی فکر،  گر نباشد، رشد وجود ندارد. ا آزادی ا
آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی عمل وجود نداشته باشد، 
رشد در جامعه متوّقف خواهد شد. رشــد جامعهـ  رشد معنوی 
جامعــهـ  و پیشــرفت جامعه، حتمــًا به ایــن آزادی هــا احتیاج 

دارد.
۵.اســتقرارعدالــت،نفــیتبعیــض،نفــیفاصلههای
طبقاتــی؛ این هــا جــزو آرزوهای بــزرگ اســت. اصــاًل در قرآن، 
اقامه  قسط را مسئله  اصلی و هدف پیغمبران می داند: »ِلَیقوَم 
الّناُس ِبالِقســط« ما ]هــم[ راه پیغمبــران را می رویــم دیگر، ما 
راه اســالم و راه پیغمبــران را داریــم می رویــم. بنابرایــن قطعــًا 
عدالــت، یکی از برترین یا شــاید بشــود گفــت برتریــن آرمان و 
ارزشی است که دنبالش بایستی باشیم. با لّفاظی هم عدالت 
درســت نمی شــود. عدالــت البّتــه چیز ســختی اســت؛ اجرای 

عدالت جزو سخت ترین کارهاست.
۶.پیشــرفتماّدیوتمّدنیبهبرکتعلــموفّناوری؛ 
این هم یکی از آرمان هاست. یعنی کشور از عقب ماندگی باید 

نجات پیدا کند.
۷.یکــیدیگــرازآرمانهارشــداخالقهایمعاشــرتی
]است[؛ معاشرت مردم، معاشرت های اخالقی باشد. رحم، 
انفاق، ایثار، کمک، تعاون و مانند این ها؛ رشد این خلقّیاتی 

که مربوط به معاشرت انسان ها با هم در جامعه است.
۸.آمادهســازیفضابــرایرشــدمعنوّیــتورهاییاز
بردگِیشهوتوغضبدرانســانهایمستعد؛ این هم 
یکی از آن برترین آرزوهاســت که غالبًا به این توّجه نیست. 
بایــد فضا جــوری بشــود کــه انســان های مســتعد بتوانند در 
آن فضا حرکت کننــد، امثال حــاج میرزا علی آقــای قاضی ها 
و عاّلمه طباطبایی ها و شــخصّیت های برجسته این جوری 
بــه وجــود بیاینــد؛ انســان های واال و برتر کــه از ایــن فضای 
ماّدی توانســته اند تعالی پیدا کنند و فراتــر بروند؛ یعنی فضا 
بایســتی برای این آمــاده بشــود. البّته همه  ما اســتعداد یک 

چنیــن چیــزی را نداریــم اّمــا در میان ما کســانی هســتند که 
استعداد این حرکت را دارند، به خصوص در دوره  جوانی.

   یک جاده باز
بدیهی اســت کــه ایــن آرمان هــا در کوتاه مــّدت تحّقــق پیدا 
گر بخواهیــم این آرمان هــا در جامعــه تحّقق پیدا  نمی کنــد؛ ا
کند، یک حرکت بلندمــّدت الزم دارد. یعنی چــه؟ یعنی زنده 
بــودن انقــالب. ببینیــد! این کــه مــدام می گوییــم انقالبــی 
گــر چنانچه  باشــیم، انقالبی بمانیــم، معنایش این اســت. ا
کــرد، تحّقــق ایــن آرمان هــا ممکــن  انقــالب اســتمرار پیــدا 
گاهی و هوشــیاری  گر چنانچه این اســتمرار با آ خواهد شــد؛ ا
و دّقِت نظر و مانند این ها باشــد، تحّقق ایــن آرمان ها قطعی 
گــر وســط راه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که  خواهــد شــد؛ اّمــا ا
انقالب دیگــر الزم نیســت، دیگر دیوان ســاالری و تشــکیالت 
حکومت ]باشــد، این هــا تحّقق پیــدا نمی کند[. مگــر ما اصاًل 
انقالب کردیم بــرای این که آن هــا بروند، حکومــت را بدهند 
به ما؟ مگر برای این انقالب کردیم که حکومت را ]بگیریم[؟ 
آن هایی که مبارزه می کردند، آن هایی که شاّلق می خوردند، 
آن هایی که زنــدان می رفتند، چیــزی را که فکــر نمی کردند، 
این بــود که یــک روزی این انقالب پیــروز بشــود، این ها مثاًل 
بشــوند وزیر، وکیل، رهبــر، رئیس و این حرف هــا؛ به ذهن ها 
خطور نمی کرد؛ برای هدفی حرکت می کردند و کار می کردند. 
هدف این نبود که یک عّده ای مدیرّیت را تحویل ما بدهند، 
ما هم مثل آن ها شــروع کنیم مدیرّیت کــردن، منتها ]آن ها[ 
گر  آدم های بــدی بودنــد، مــا آدم هایــی خوبی باشــیم؛ کــه ا
آن جــور باشــد، خــوب هــم نمی مانیــم؛ انســاْن خــوب هــم 
نمی ماَنــد. پــس بنابرایــن، انقــالب بایــد اســتمرار پیــدا کند. 
ببینید! مــن بــا اســتدالل دارم می گویم کــه انقالبــی باید بود 
و انقالبی باید مانــد و انقالبی بایــد حرکت کرد، کــه طبعًا این 

الزاماتی دارد؛ انقالبی حرکت کردن الزاماتی دارد.
پس نتیجــه این ]اســت[ـ  مــن می خواهــم ایــن را بگویــمـ  در 
همه  ایــن زمینه هایی که گفتــم، ]یعنی[ ارزش هــا و آرمان ها 
کــرده.  رفتــه، پیشــرفت  انقــالب جلــو  بــزرگ،  آرزوهــای  و 
شــبیه آن چیــزی که شــما مثــاًل فــرض کنیــد در زمینــه  علم و 
فّنــاوری مشــاهده می کنیــد. حاال مثــاًل ایــن برادرمــان گفت 
من در »رویان« هســتم. رویــان یک نمونه اســت؛ یک روزی 
بّچه هــای زحمت کــش و ســخت کوش رویــان ایــن مســئله  
سّلول های بنیادی را یاد گرفتند، وارد کشور کردند و صنعت 
تولیــد ســّلول های بنیــادی و تکثیــر ســّلول های بنیــادی را 
که آن روز در دنیا شــاید ســه چهار کشــور فقط این را داشــتند، 
این هــا توانســتند انجــام بدهنــد؛ در زمینه هــای دیگــر هــم 
همین جــور؛ فــراوان از ایــن قبیــل پیشــرفت های صنعتــی و 

علمی و فّناوری وجود دارد. بنابراین پیشرفت وجود داشته.
این جــوری نباشــد کــه مــا خودمــان، خودمــان را بــه اشــتباه 
بیندازیــم، بگوییــم »آقــا، هیــچ فایــده ای نــدارد، نشــده، 
پیشــرفت نکردیــم و نمی توانیــم بکنیــم«؛ نخیر، پیشــرفت 
کردیم، بــاز هم ان شــاءاهلل پیشــرفت خواهیم کــرد؛ این کار، 
یک جاّده  باز اســت؛ ما یک اتوبان را به صورت یک بن بست 

تصویر نکنیم. 

 استقرار عدالت، 
نفی تبعیض، نفی 

فاصله های طبقاتی؛ 
این ها جزو آرزوهای 
بزرگ است. اصاًل 

در قرآن، اقامه  قسط 
را مسئله  اصلی و 

هدف پیغمبران 
می داند: »ِلَیقوَم 

الّناُس ِبالِقسط« ما 
]هم[ راه پیغمبران 
یم دیگر،  را می رو
ما راه اسالم و راه 
یم  پیغمبران را دار
یم. بنابراین  می رو

 عدالت، یکی 
ً
قطعا

ین یا شاید  از برتر
ین  بشود گفت برتر

آرمان و ارزشی است 
که دنبالش بایستی 

باشیم
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امیدوار  و 
خوش بین به 

آینده

   الزامات دانشگاه
یکی از این الزامات عبارت اســت از درگیر شــدن با مسائل کشــور؛ یعنی دانشــگاه خودش را از 
مسائل کشور جدا نداند و مســائل کشور، چالش های کشــور برای دانشگاه، مســائل واقعی و 
حقیقی و اصلی باشد. دّوم، تربیت فرهنگی و اخالقی و هوّیتی دانشجویان است؛ یعنی فراتر 
از تعلیم، مسئله  تربیت؛ آن هم با جهت گیری اخالقی، معنوی، تلطیف روحی و دمیدن روح 

احساس هوّیت در مجموعه  جوان دانشجو.
ســّوم، یــک صیــرورت دائمــی در محیــط دانشــگاه، یــک تحــّول مســتمر و دائمــی در محیــط 
دانشــگاه؛ عّلت هم این اســت که اّواًل همه  نهادهای عالم احتیاج به تحّول دارند، چون بشــر 

در حــال تحــّول و در حــال پیشــرفت و در حال حرکت اســت، 
بنابراین نهادهای بشــری همه بایســتی در خودشان قدرت 
تحّول دائمی را ایجاد کنند و این یک دغدغه ای باشد برای 
آن ها؛ ثانیًا دانشــگاه مــا بی رودربایســتی غلــط بنیان گذاری 
شــده، از اّول غلــط بنیان گــذاری شــده؛ ایــن معنایــش ایــن 
نیســت که محیــط دانشــگاه محیط غلطی اســت یــا محیط 
بدی اســت، نخیــر، خوشــبختانه دانشــگاه مــا فرآورده های 
به وســیله   دانشــگاه  بنــای  لکــن  داشــته،  خــوب  بســیار 
آدم هــای نامطمئــن و بــا سیاســت های نامطمئــن در زمــان 
حکومــت طاغوت گذاشــته شــده و این بنــا همچنــان وجود 
دارد: دانشــگاه را مبنی بــر دین زدایــی بنیان گــذاری کردند؛ 
دانشــگاه را مبنــی بــر تقلیــد علمی و نــه ابتــکار علمــی و تولید 
علم، بنیان گذاری کردند؛ دانشگاه این جوری بنیان گذاری 
شــده و خب بعضــی  از آثارش هــم تا امــروز هنوز امتــداد دارد. 
بنابرایــن یــک اصالح، یــک تحــّول و یــک صیــرورت درونی 
بــرای دانشــگاه به طــور مســتمر الزم اســت. این ســه مــورد از 

الزامات است؛ و البّته الزامات دیگری هم هست...

   تربیت قّوه  عاقله
آن الزام دّوم کــه عرض کردیــم، تربیت اخالقــی و فرهنگی و 
هوّیتی اســت: تربیت قــّوه  عاقله. قــّوه  عاقله چیســت؟ عقل 
چیست؟ عقل در ادبّیات اســالمی فقط آن دستگاهی نیست 
که محاســبات ماّدی می کند برای مــا؛ نه، »َالَعقُل  مــا ُعِبَد ِبِه  
کُتِســَب ِبِهــا لَجنــان«؛ عقــل ایــن اســت. »َالَعقــُل   حمــُن  َوا الّرَ
َیهدی  َو ُینجی«؛ عقل این اســت. عقل باید بتواند انسان ها 

در بیسـت و پنجمیـن روز از مـاه مبـارک رمضـان، رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در 
دیـدار جمعـی از اسـتادان، نخبـگان و پژوهشـگران دانشـگاه ها، بـه الزامـات نقش 
دانشـگاه بـه عنـوان پرورش دهنـده قـوه عاقلـه بـرای اداره کشـور اشـاره کردنـد. 
ایشـان بـا تأکیـد بـر این کـه دانشـگاه یـک مرکز بسـیار مهـم اسـت فرمودند:»ایـن را مـا از روی 
بـاور عمیـق و قلبـی می گوییـم و مـن اسـتدالل دارم بـرای ایـن مسـئله؛ چـرا؟ بـرای خاطـر 
این کـه یکـی از مراکـز مهـّم تربیـت قـّوه  عاقلـه  کشـور، دانشـگاه اسـت و هیـچ کشـوری بـدون 
وجـود یـک قـّوه  عاقلـه، قابـل اداره و قابـل پیشـرفت نیسـت.« سـپس ایشـان بـا اشـاره بـه 
این کـه ایـن دو مقّدمـه یـک نتیجـه می دهـد و آن ایـن اسـت کـه یـک دانشـگاه خـوب بـرای 
کشور حیاتی است، افزودند: »اساتید در دانشگاه نقش فوق العاده ای دارند؛ یعنی در این 
فرایند سـاختن و پرورش دادن قّوه  عاقله برای اداره  کشـور، اسـتاد یک نقش ویژه ای دارد؛ 
بنابراین جایگاه  اسـتادان، بسـیار مهم، بسـیار عزیز و حّسـاس است.« رهبر انقاب تصریح 
کردند اگر دانشگاه بخواهد این نقش را درست ایفا کند، یک الزاماتی دارد که باید حتمًا به 
آن ها توّجه کند. ایشـان به سـه مورد از این الزامات اشـاره فرمودند. در متن زیر گزیده ای از 

فرمایشـات ایشـان را مـرور می کنیـم.

چشم انداز حرکت  دانشگاهیان
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را تعالــی ببخشــد. عقــل در یــک ســطح، آن عاملی اســت که 
انســان را به مقام ُقرب می رســاند، به مقام توحید می رساند؛ 
در یک ســطح پایین تر، عقل آن چیزی اســت که انسان را به 
سْبک زندگی اسالمی می رساند؛ در یک سطح دیگر هم عقل 
آن چیزی اســت کــه ارتباطات مــاّدی زندگــی دنیــا را تنظیم 
می کنــد؛ همــه  این هــا کار عقل اســت. عقــل و قــّوه  عاقله آن 
قّوه ای اســت که بتواند همه  این ها را دارا باشد؛ پس احتیاج 
به تربیت معنــوی دارد. دانشــجوها را تربیت معنــوی کنید. 
این ها جواننــد؛ جوان به طورطبیعی لطیف اســت، بالّنســبه 
کیزه است، قابل حرکت در جهت معنوی است؛ و این باید  پا
هِر ِااّل ِبالَعقل«؛  در دانشگاه تأمین بشود. »ال ُیسَتعاُن  َعَلی  الّدَ
کــه ممکــن نیســت. بنابرایــن جنبــه   زندگــی بــدون عقــل 
تربیتــِی ایــن قــّوه  عاقله بایســتی قــوی باشــد؛ دانشــگاه باید 
جوان هایی را تربیت کند که باایمان باشــند، باشرف باشند، 
اهل اقدام باشــند، تنبل نباشــند، اهل تالش باشــند، دارای 
اعتمادبه نفــس باشــند، حق پذیر باشــند، حق طلب باشــند؛ 
این هــا خصلت هــای یــک انســان واالســت؛ اســالم این جــور 
گــر چنان چه به  انســانی را می خواهد؛ این انســان اســت که ا
مدیرّیــت جامعــه رســید، جامعــه را می تواند به ســمت صالح 
و فــالح هدایــت بکنــد، َوااّل این کــه حاال فــرض کنیــد االن در 
فضای مجازی معمول شده، کار عادی و رایجی است که به 
همدیگر بدگویی کنند، این به آن، آن بــه این تهمت بزنند، 
یک ضعف کوچــک را بزرگ کنند، آبــروی مؤمــن را ببرند که 
معلــوم هــم نباشــد چه کســی اســت؛ خــب خیلــی چیــز بدی 
اســت. در بین جوان های ما یک چنین چیزهایی وجود دارد 
که باید جلویش گرفته بشــود؛ این با تربیــت معنوی ]ممکن 

است[.
در مجلس پیغمبــر یک نفری بــه ِعرض یــک مؤمنی تعّرض 
کــرد، به آبروی یــک مؤمنی یــک تعّرضی کــردـ  حاال نــدارد در 
روایت کــه چه جــور تعّرضیـ  یک نفــر دیگر در همــان مجلس 
از آن مؤمنــی کــه مــورد تعــّرض قــرار گرفتــه بــود دفــاع کــرد. 
پیغمبــر فرمودنــد ایــن کاری که تــو کــردیـ  که دفــاع کردی 
از آبروی مؤمنـ  این حاجــز در مقابل آتش جهّنم اســت، این 
حجــاب در مقابل آتش جهّنم اســت؛ ســبک زندگی اســالمی 
یعنی ایــن؛ یعنی »ِارَحم ُترَحــم«؛ رحم کن تا مــورد ترّحم قرار 
بگیری از طرف خدای متعال؛ این ها باید آموزش داده بشود 
به جوان های مــا. جوان مــا باید »َاِشــّداُء َعَلــی الُکّفــاِر ُرَحماُء 
َبیَنُهــم« ]باشــند[ـ  همیــن آیــه ای کــه این جــا تــالوت کردندـ  
این جــوری تربیت بشــود؛ در مقابل ظلــم بایســتد، در مقابل 
متعّرض و متعــّدی بایســتد، اّما با بــرادر مؤمن، بــا مهربانی، 
با گذشــت رفتار کند؛ باید به جوانمان گذشــت را یاد بدهیم. 
گر چنان چه امروز این جوان تهذیب نشــد، فردا که مســئول  ا
یک بخشی شــد، کار را یا ضعیف انجام می دهد یا نامطمئن 
انجام می دهد یــا غلط انجــام می دهــد. این که امــروز حاضر 
است برای شــوخی، برای وقت گذرانی، برای اشباع آن حّس 
درونی به کســی تعــّرض بکند، فــردا وقتی کــه در رقابت های 
انتخاباتــی مثاًل قــرار گرفــت، حاضر اســت برای ُبــرد خودش 
آبــروی یــک انســان مؤمــن را به کّلــی زیــر پــا بگــذارد؛ ایــن، 

آن جوری می شود دیگر؛ آن جا هم همین تأثیر را می بخشد.

   احساس هویت
یکــی هــم مســئله  بی هوّیتــی اســت؛ جــوان را باهوّیــت بــار 
گــر جامعــه ای احســاس هوّیــت نکــرد، صداهای  بیاوریــد. ا
بلنــد تحّکم آمیــز، راحــت او را مغلــوب خواهــد کــرد. آن کــه 
کــه احســاس هوّیــت  کســی اســت  ایســتادگی می کنــد، آن 
می کند؛ حــاال این هوّیــت، گاهــی هوّیت مّلی اســت، گاهی 
هوّیــت دینــی اســت، گاهــی هوّیــت انســانی اســت، شــرف 
اســت؛ هرچه؛ با هوّیــت باید بــار بیایند. خوشــبختانه امروز 
جامعه  اســالمیـ  ایرانــی ما یک هوّیــت ریشــه دار و تاریخی و 
قوی و قابل اســتقامتی دارد که این را نشــان هم داده؛ این 
را به جوانمان بایستی منتقل بکنیم. پس مسئله  فرهنگی، 
مســئله  مهّمی اســت؛ بخش هــای فرهنگــی باید احســاس 

مسئولّیت کنند و در این زمینه باید کار کنند...
عزیــزان! دانشــگاه بایــد دانشــجوی امیــدوار بــه آینــده، 
آینــده  بــه  کشــور و خوش بیــن  بــه وضعّیــت  خوش بیــن 
تربیت بکند. اساســی ترین مســئله این اســت. دانشجوی 
امروز بایســتی مطمئن بشــود کــه فردا کــه نوبــت مدیرّیت 
و کارایــی و تدبیــر و اصــالح و ماننــد این هــا به او می رســد، 
آنچه تحویل او خواهد شد، یک کشــوِر بهتر از امروز است؛ 
این امیدواری را بایســتی به دانشــجو داد. واقع قضّیه هم 
همین است؛ ما امروز نســبت به ده ســال پیش، نسبت به 
بیســت ســال پیــش، نســبت به چهــل ســال پیش، بســیار 
جلــو رفته ایم. حــاال بعضــی از شــما کــه در جریانیــد؛ ]ولی[ 
خیلی هایتــان جوانیــد، یعنــی ســی ســاِل پیــش یادتــان 
نیســتـ  وضع کشــور هــم یادتــان نیســت، وضع دانشــگاه 
هــم یادتــان نیســتـ  اّمــا مــن بــه شــما عــرض می کنــم که 
کشــور و پیشــرفت محیــط دانشــگاهی در ایــن  پیشــرفت 
بیســت ســی ســال، یــک پیشــرفت واقعــًا تحســین برانگیز 
اســت. ]پس[ دانشــجو باید این جــور تربیت بشــود: معتقد 
بــه توانایی هــای کشــور، معتقــد بــه موّفقّیت هــای کشــور 
ـ چــه موّفقّیت هــای داخلــی، چــه موّفقّیت هــای خارجــیـ  
معتقد به پیشــرفت کشــور و توانایی کشــور و قدرت کشــور 
بر آینده سازی؛ باید معتقد باشــد، موقعّیت کشور را در دنیا 

بشناسد.
مــا االن در دنیــا کشــوری هســتیم کــه بیشــترین دشــمن را 
داریــم در بیــن دولت هــای مســتکبر و در بیــن قدرتمنــدان 
بــی ارزش، و بیشــترین طرفــدار را داریــم در بیــن توده هــای 
مردم در بسیاری از کشورها، نمی گویم در همه  کشورها، اّما 
در بسیاری از کشــورها؛ آن مقداری که جمهوری اسالمی در 
خیلی از این کشــورها آبرومند استـ  در کشــورهای همسایه 
و فراتر از همسایهـ  هیچ کشــور دیگری از کشورهای بیگانه، 
گرایــش و  کــه  ایــن مقــدار آبرومنــد نیســت. ممکــن اســت 
مجذوبّیــت نســبت بــه فــرض کنید فــالن کشــوِر پیشــرفته  
علمی وجود داشته باشــد، اّما عالقه و ارادت ابدا. جمهوری 
اســالمی این جایگاه را دارد، این پایگاه را دارد؛ برای همین 
کــه دشــمنان خبیــث و مصّممــی دارد و همــه   هــم هســت 
این دشــمنان هم بــه توفیــق الهــی در مقابــل مّلت ایــران و 
جمهوری اســالمی شکســت خواهنــد خــورد و کاری از پیش 

نمی برند. 

دانشگاه باید 
جوان هایی را تربیت 

کند که باایمان 
باشند، باشرف 

باشند، اهل اقدام 
باشند، تنبل نباشند، 

اهل تالش باشند، 
دارای اعتمادبه نفس 

باشند، حق پذیر 
باشند، حق طلب 

باشند؛ این ها 
خصلت های یک 

انسان واالست؛ 
اسالم این جور 

انسانی را می خواهد
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از تجربه ها 
درس بگیریم

   مقّدمه
الزمه هر تصمیمی این اســت که ما به تجربه های گذشــته  خودمان مراجعه کنیم: »من جّرب 
گــر از تجربه هــا درس نگرفتیم، قطعــًا ضــرر خواهیم کــرد. باید  المجــّرب حّلــت بــه الّندامــة«؛ ا
تجربه ها را در مقابل چشــم خودمان بگذاریم، مالحظه کنیم و از این تجربه ها درس بگیریم. 
چند تجربه در مقابل ماســت... این ها، هم برای تصمیم گیری امروز ما مهم اســت، هم برای 
آیندگان مهم اســت؛ هم برای آن کســانی کــه در آینده می خواهنــد مواجه بشــوند با مجموعه  

گون، و جمهوری اسالمی را ان شاءاهلل با قدرت پیش ببرند مهم است. کارهای گونا

   بدعهدی آمریکا
تجربه  اّول این است که دولت جمهوری اسالمی نمی تواند با آمریکا تعامل کند؛ چرا؟ به خاطر 
این که آمریــکا پای بند بــه تعّهدات خودش نیســت. نگوییــد این هــا کار این دولت اســت و کار 
ترامپ است؛ نه، دولت قبل هم که با ما نشست، صحبت کرد و وزیر خارجه اش ده روز، پانزده 
روز در اروپا پای بند جلســات بــود، آن ها هــم تقریبًا همین جــور ]بودند[؛ حاال به شــکل دیگری 
عمل کردند ولی نقض کردند؛ آن ها هــم تحریم کردند، آن ها هم برخالف تعّهدات خودشــان 
عمــل کردند. دولــت آمریکا برخــالف تعّهدات خودش عمــل می کند؛ ایــن باِر اّول هم نیســت؛ 
گون قبلی هم همیــن را تأیید می کند. مجموعه  برخوردهایی کــه از اّول با برجام  قضایای گونا
کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات های ما، نقض روح و جسم برجام بود؛ این را دیپلمات های 
محتــرم ما که خودشــان ایــن زحمت را کشــیده بودنــد و واقعــًا تالش شــبانه روزی کــرده بودند 
برای مســئله  برجام، بارهــا و مکــّرر در زماِن ایــن دولــت و در زمان دولــت قبِل آمریــکا گفتند که 
برجام نقض شــده؛ گاهی روح برجام و گاهی جســم برجام را نقض کردند. خــب، دولتی با این 
خصوصّیات که به این راحتی معاهده  بین المللی را نقض می کند، بعد هم مثل آب خوردن زیر 
ج شدم-با کارهای نمایشی تلویزیونی؛ امضایش  امضایش می زند و می گوید من از معاهده خار

ج شــدیم از فــالن ]معاهده[-خب  را نشــان می دهد که ما خار
پیداســت که با این دولت الاقل جمهوری اســالمی نمی تواند 
تعامل کنــد. این جــواِب آن کســانی که بارهــا وبارها بــه ما در 
کــره نمی کنیــد، چرا با  طول زمان می گفتنــد چرا بــا آمریکا مذا
آمریکا تعامل نمی کنید؛ این جوابش. آمریــکا البّته با خیلی از 
گون  کشورهای دیگر هم همین جور است؛ با دولت های گونا
دیگر هم همین جور اســت که آن مورِد بحث ما نیست؛ الاقل 
جمهوری اســالمی نمی تواند با آمریکا تعامل کنــد، نمی تواند 

کار کند.
ایــران پای بنــد بــود، وفــادار بــود بــه ایــن تعّهــد، یعنــی هیچ 
بهانــه ای این هــا ندارنــد؛ آژانــس بین المللــی ]انــرژی[ اتمــی 
بارها و بارها تصدیــق کرده، دیگــران هم تصدیــق کردند که 
ایــران پای بند بــوده، ]پس[ هیــچ بهانــه ای ندارنــد؛ در عین  
حال شــما می بینید راحــت این معاهــده  بین المللــی را به هم 
می زننــد، زیــر امضــای خودشــان می زننــد، حرفشــان را پس 
می گیرنــد و می گویند نــه، قبــول نداریــم. خب با یــک چنین 
کــرد، نمی شــود بــه او  کــره  دولتــی نمی شــود نشســت و مذا
اطمینان کرد، نمی شــود با او قرارداد امضا کرد، با او نمی شود 
کار کــرد؛ این حاصل قضّیــه. البّتــه این که گفتیم »بــا ما قابل 
اعتمــاد نیســتند«، این قــدر مســّلم قضّیه اســت؛ بنــده وقتی 
نگاه می کنم بــه قضایای منطقــه و قضایای کشــور خودمان 
و ماننــد این ها، می بینــم با دیگــران هــم همین جــور بودند. 
محّمدرضــا پهلــوی از ســال ۳2 تــا ســال 5۷ یعنی 25 ســال، 
مطیع محض این ها بــود. بارهاوبارها رفتاری بــا او کردند که 

در هفتمیـن روز از مـاه مبـارک رمضـان، سـران قـوا، مسـئوالن و کارگـزاران نظـام، 
جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگـی بـا حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، رهبـر معظـم انقـاب اسـامی، دیـدار 
کردند. در این دیدار ایشـان با اشـاره به تجربه های شـش گانه جمهوری اسـامی ایران در 
مواجهـه بـا دشـمنان، هرگونـه تصمیـم بـرای آینـده را منوط بـه درس گرفتـن از این تجربه ها 

دانسـتند. در این جـا بـه ایـن تجـارب از بیـان رهبـر معظـم انقـاب اشـاره می شـود.
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شــما خاطرات َعَلــم را کــه مالحظه کنیــد، ]می بینید[ شــاه در 
مالقات با رفیق نزدیکش َعَلمـ  البّته جرأت نمی کند در بیرون 
و علنــی این حــرف را بزنــد یا بــه خــود آمریکایی ها بگویــدـ  بنا 
می کند از  آمریکایی ها شــکایت کردن که این کار را کردند، آن 
کار را کردند؛ لکن در نهایت، تســلیم آن هاســت. بعــد از آن که 
سرنوشــت آن بدبخــت و روســیاه این جوری شــد کــه از ایران 
گریخــت و رفت، بــه آمریــکا راهــش ندادنــد؛ یعنــی اّول رفت 
و یک مّدتــی در آمریکا بــود، بیرونش کردند. یعنــی با یک نفر 
نوکِر صمیمِی 25 ساله  خودشــان هم این جوری رفتار کردند. 
شــبیه همیــن، ُحســنی مبارک بــود. در آن روزهــای حّساســی 
که انقالب در مصر شــروع شــده بــود و به اوج رســیده بــود و هر 
آن ممکــن بود یــک حادثــه ای اّتفــاق بیفتــد، یک ســاعت از 
ُحسنی مبارک حمایت کردند، چند ساعت بعدش رد کردند، 
چند ســاعت بعدش جــور دیگر حــرف زدند، بعد هــم رهایش 
کردند رفت؛ تمام شد؛ ُحســنی مبارکی که سی ســال در اختیار 
کامل این ها بــود و هر کار گفتند عمل کرد در قضّیه  فلســطین 
و غیر فلسطین. این ها این جوری  هستند دیگر؛ آمریکایی ها 
این جــوری  هســتند؛ دولــت آمریــکا، رژیــم آمریــکا این جوری 

است؛ این تجربه  اّول.

   دشمنی عمیق
تجربــه  دّوم، عمــق دشــمنی آمریــکا بــا ایــران و بــا جمهــوری 
اســالمی اســت. دشــمنی، دشــمنِی عمیــق اســت، دشــمنِی 
ســطحی نیســت. مخالفت بــر اســاس و بــر محور مســئله ای 

مثل مســئله  اتمی نیســت، ایــن را همــه فهمیده انــد؛ بحث، 
فراتر از این هاســت. بحث این اســت که این ها بــا نظامی که 
در این منطقه  حّساس سر بلند کرده، ایستاده، قد برافراشته، 
رشــد کرده، با ظلم های آمریــکا مخالفت می کند، نســبت به 
آمریکا هیچ گونــه مالحظــه کاری نمی کنــد، روحیــه  مقاومت 
را در منطقه توســعه می دهد، پرچم اســالم را در دست گرفته 
مخالفنــد؛ عمیقًا مخالفند. مســئله  آن هــا این اســت که این 
نظام اســالمی و جمهوری اســالمی نبایــد باشــد؛ نه فقط این 
نظــام نباشــد، ]بلکــه[ آن مردمــی کــه ایــن نظــام را حمایــت 
می کننــد یعنــی مّلت ایــران هــم منفــور ســران حکومت های 
آمریکاینــد. یکــی از معاونــان رئیس جمهــور آمریــکاـ  نــه ایــن 
رئیس جمهــور، یکــی از رؤســای جمهور قبلــیـ  صریحــًا گفت 
که ما باید ریشــه  مّلت ایران راـ  نه ریشــه  جمهوری اســالمی راـ  
بَکنیم. خب، پس مسئله  آمریکا با جمهوری اسالمی مسئله  
این نیســت که حاال دعوای این ها مثاًل ســِر قضّیه  هســته ای 
یا ســِر قضّیــه  موشــک یــا ماننــد این هــا باشــد؛ نخیــر، قضّیه  
هســته ای و موشــک و امثال این ها هم یک داستان دیگری 
دارد؛ یعنــی تکیــه  روی آن هــاـ  ایــن را حــاال شــاید در ضمــن 
صحبت عرض کردمـ  برای این است که عناصر مؤّلفه  قدرت 
جمهوری اســالمی را این هــا می خواهند از بیــن ببرند. این ها 
مؤّلفات قدرت جمهوری اسالمی و اقتدار مّلت ایران است؛ از 
این جهت اســت که روی این ها تکیه می کنند. این هم این 
تجربه، و از این تجربه نمی شود صرف نظر کرد. یادمان باشد 
که آمریکا دشمن مّلت ایران و دشمن نظام جمهوری اسالمی 
است؛ ]آن هم[ دشمنِی عمیق. بحث هسته ای و اتمی و این 

حرف ها نیست؛ بحِث اصِل نظام جمهوری اسالمی است.

   انعطاف بی فایده
تجربه  ســّوم این اســت کــه انعطــاف در مقابــل این دشــمنـ  
به خاطــر مصلحت ســنجی های موســمی ای کــه خب مــا در 
یــک مــواردی داریــمـ  تیــغ دشــمنِی او را ُکنــد نخواهــد کــرد، 
بلکــه او را گســتاخ تر خواهد کــرد؛ این هم یک تجربه اســت. 
فرامــوش نکنیــم هــر جایــی کــه مــا مقــداری کوتــاه آمدیــم، 
آن ها تندتر آمدنــد. همان رئیس جمهور شــریری که خودش 
مجّســمه  شــرارت بــودـ  بــوش دّومـ  در مقابــل انعطاف هایی 
که دولت وقت نســبت به او نشــان داده بــود، ایــران را محور 
شــرارت نامید و با افتخار ایســتاد، اســم محور شــرارت را روی 
ایــران گذاشــت؛ ]چــون[ در مقابــل او انعطاف هایــی نشــان 
داده شــده بــود. االن هــم شــما مالحظــه کنیــد؛ مــا خــب در 
مقابل خیلــی از ایــن تحریم هایــی که این هــا ایجــاد کردند، 
کارهایی که کردند، خالف هایی کــه کردند، اعتراض کردیم 
اّمــا یــک حرکــت عملــی قــوی ای انجــام ندادیــم؛ ]ایــن[ در 
واقع یک نــوع هزینه پرداختــن بود. در مقابــل پرداختن این 
هزینه ها، حاال شــما می بینید که رئیس جمهــور آمریکا و وزیر 
خارجه اش،گســتاخ، طلبکارانه، وقیح، می آینــد به میدان و 
حــرف می زنند، طلبــکاری می کننــد؛ عقب نشــینی در مقابل 
آ ن هــا، انعطــاف در مقابــل آن هــا هیچ تأثیــری در کــم  کردن 
گر چنان چه فرض کنیم کســی هست  دشــمنی آن ها ندارد. ا
که احســاس می کند »خب، یک دشــمِن این جوری را ما از سر 

ما نبایستی مسائل 
کشور را، مسائل 

اقتصادی کشور و 
مسائل گوناگون 
کشور را گره بزنیم 

به امری که از 
اختیار ما خارج 
است، در بیرون 

کشور تدبیر می شود 
و تصمیم گیری 
می شود. وقتی 

ما مسئله  اقتصاد 
کشور را، کسب و کار 

کشور را به مسئله  
برجام گره می زنیم، 
نتیجه این می شود 
که صاحبان کار و 

سرمایه چند ماه 
باید منتظر بمانند 

تا ببینند خارجی ها 
در مورد برجام چه 
تصمیمی می گیرند؛ 

چند ماه تأّمل کنند، 
صبر کنند، منتظر 

بمانند تا ببینند که 
آیا در توافق می مانند 

یا از توافق خارج 
می شوند؛ امضا 
می کنند یا امضا 

نمی کنند
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باز کنیم، نگذاریم دشــمنی کنــد«، راه جلوگیری از دشــمنِی او، انعطاف و کوتاه آمدن نیســت؛ 
گر می خواهید کاری کنید که او دشمنی نکند، خیلی خب، راهش را پیدا کنید، اّما این راهش  ا
نیست که ما در مقابل او کوتاه بیاییم و عقب نشــینی کنیم. ]این[ البّته مخصوص آمریکا هم 
نیســت؛ غربی ها عمدتًا همین جور هســتند. مــا فراموش نمی کنیــمـ  یعنی این جــزو چیزهایی 
که طرفدار  است که در تاریخ ما قابل فراموش شدن نیستـ  که در یک دوره ای رئیس جمهور ما
نرمش در مقابل غرب و مانند این ها بود، از طرف یک دولت غربــیـ  از طرف آلمان؛ در ماجرای 
میکونوسـ  بــه دادگاه احضار شــد ســِر یک حــرف بی ربــط و بی منطقــی؛ یعنی این قــدر این ها 
چشم ســفید و ُپررو و وقیحند؛ از ایــن قبیل اّتفاقات باز هــم افتاده. این هم یک تجربه اســت. 
یادمان باشــد راه جلوگیری از دشــمنِی این دشــمن ها، عقب نشــینی و انعطــاف و مانند این ها 

نیست.

   ایستادگی
یک تجربه  دیگر، نقطه  مقابل این جریان اســت و آن، این است که ایســتادگی در مقابل آن ها، 
امکان بســیار زیاِد عقب  نشــاندن آن هــا را دارد. در همین قضایای هســته ای این قضّیــه اّتفاق 
افتاد؛ در ســال 8۳ و 8۴ همه  تأسیســات ما تعطیــل بود دیگــر؛ می دانید که کارخانه  یو ســی اف 
کراتی که کرده بودیم و برای این که پرونده   اصفهان را ُمهر وموم کرده بودیم به خاطر همین مذا
جمهوری اســالمی عادی بشــود، پرونده هســته ای ایران عادی بشــود؛ هر چه ما عقب نشینی 
کردیم، آن ها جلو آمدند؛ هر چه ما نرمش به خرج دادیم، آن ها تندتر شدند؛ تا باالخره به هیئت 
ایرانی گفتند آقا، تضمینی که شما باید بدهید، فقط به یک شکل حاصل می شود و آن این است 
که تمام تأسیســات هســته ای تان را جمع کنید؛ همه را جمع کنید! کاری شــبیه کاری که لیبی 
انجام داد. تضمین واقعی این اســت؛ َوااّل تضمین صلح آمیز بودن فّعالّیت هســته ای شــما جور 
دیگری ممکن نیســت؛ فقط همین جور ممکن است که شــما همه  تأسیســات را حذف ]کنید[؛ 
یعنی این جور این ها وارد میدان شــدند. حــاال کارخانه  اصفهانـ  که خب یــک کارخانه  ابتدایی 
بود دیگرـ  تعطیل بود، غنی ســازی هم اصاًل به معنــای حقیقی خودش وجود نداشــت؛ حّتی ما 
برای این که یک یا دو یا ســه ســانتریفیوژ داشته باشــیم، بحث می کردیم و می گفتند نمی شود! 
موافقت نمی کردند که ما یک سانتریفیوژ یا دو سانتریفیوژ یا سه سانتریفیوژ داشته باشیم. بعد، 
ما دیدیم این ها خیلی دارند زیادی حرف می زنند، زیادی ُپررویی می کنند، واقعًا دارند وقاحت 
می کنند، گفتیم پس بازی تمام؛ ُمهروموم ها را شکســتیم، کارخانه  یو ســی اف را راه انداختیم، 
غنی ســازی را در نطنز و بعد در جاهای دیگر همین طور راه انداختیم، رسیدیم به بیست درصد؛ 
یعنی مــا از ســه ونیم درصدی کــه این هــا اجــازه نمی دادند حرکــت کردیــم و جوان هــای مؤمن 
ما توانســتند غنی ســازی بیســت درصد را تأمین کنند و کارهای فراوانی که در جریان هســتید و 
می دانید. وقتی که به این جا رسیدیم، این ها آمدند با اصرار، به یک معنا با التماس به ما گفتند 
که خیلی خب، حاال شــما بیایید قبول کنید که بیســت درصــد را انجام ندهید، مثاًل پنــج هزار یا 
شــش هزار ســانتریفیوژ داشــته باشــیدـ  حاال این ها همان هایــی بودند که ســه ســانتریفیوژ یا دو 
سانتریفیوژ را هم اجازه نمی دادندـ  ]می گفتند[ عیب ندارد؛ بیایید غنی سازی بکنید، مثاًل شش 
هزار سانتریفیوژ داشــته باشید یا فالن مقدار غنی ســازِی سه ونیم درصد را داشــته باشید؛ این ها 
همان ها هستند. االن آقای دکتر روحانی گفتند؛ این هاـ  ســازمان ملل و دستگاه های گوناگون 
سیاســی جهانـ  به خیــال خودشــان حّق غنی ســازی ایــران را ]بــه رســمّیت[ شــناخته اند؛ بله، 
کره نیست؛ اشــتباه نکنیم؛ منشأش پیشــرفت ماست؛ ما چون  شناخته اند، ]اّما[ منشــأش مذا
پیشــرفت کرده ایم، چــون حرکت کرده ایــم، چون به بیســت درصد رســیده ایم، این هــا به تب 

کــره کنیم و این را  گر چنان چه بنا بود مذا راضی شــده اند؛ َوااّل ا
کره به دست بیاوریم، تا امروز و تا هرگز به دست نمی آمد.  با مذا
این هم یــک تجربه اســت کــه در مقابــل زیاده خواهــی طرف 
مقابل و جبهــه  مقابل، انســان منافع خــودش را دنبــال کند و 

شجاعانه حرکت کند و پیش برود.

   همراهِی اروپا با آمریکا
یک تجربــه  دیگــر که ایــن هم تجربــه  مهّمــی اســت، تجربه  
همراهــِی اروپا بــا آمریــکا در مهم تریــن موارد اســت. مــا بنای 
دعوا کــردن با اروپایی هــا را نداریم؛ با این ســه کشــور اروپایی 
بنای معارضه و مخالفــت و بگومگو نداریم، اّمــا واقعّیت ها را 
باید بدانیم. این سه کشور نشان داده اند که در حّساس ترین 
مــوارد بــا آمریــکا همراهــی می کننــد و دنبــال آمریــکا حرکــت 
کرات  می کنند. حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در جریان مذا
را همه یادشــان هســت؛ در بازی »پلیــس بد و پلیــس خوب« 
می گفتنــد او نقــش »پلیس بــد« را ایفــا می کنــد؛ البّتــه قطعًا با 
هماهنگــی آمریکایی ها بود؛ یــا برخــورد انگلیس هــا در قبال 
حّق خرید کیک زرد که مسّلم شــده بود و قطعی شده بود و در 
برجام پیش بینی شده بود که ما از یک مرکزی و محّلی کیک 
زرد تهّیه کنیم و بخریــم و بیاوریم، ]اّمــا[ انگلیس ها جلویش 
را گرفتند؛ یعنــی این ها با آمریکا همــکاری می کنند، همراهی 
کنــون این جور بــوده. این هم یک تجربه اســت؛  می کنند؛ تا
ایــن را فراموش نکنیم. این هــا در مقام حــرف یک چیزهایی 
می گویند، اّما در مقام عمل، تا االن ما ندیده ایمـ  یعنی به نظر 
من تا االن ما این را مشاهده نکرده ایم؛ بنده یادم نمی آیدـ  که 
این ها به معنای واقعی کلمه ایستاده باشند و در مقابل آمریکا 

از حق دفاع کرده باشند.

   معطل برجام
یک تجربه  مهّم دیگــر در این قضایــای برجام، این اســت که 
گره زدن حّل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل 
خارجی، یک خطای بزرگی است. ما نبایستی مسائل کشور را، 
مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشــور را گره بزنیم 
به امــری کــه از اختیار مــا خارج اســت، در بیــرون کشــور تدبیر 
می شــود و تصمیم گیــری می شــود. وقتــی مــا مســئله  اقتصاد 
کشــور را، کســب و کار کشــور را به مســئله  برجــام گــره می زنیم، 
نتیجه این می شــود کــه صاحبان کار و ســرمایه چند مــاه باید 
منتظر بمانند تا ببینند خارجی ها در مورد برجام چه تصمیمی 
می گیرند؛ چند مــاه تأّمــل کنند، صبر کننــد، منتظــر بمانند تا 
ببینند که آیــا در توافــق می مانند یــا از توافق خارج می شــوند؛ 
امضــا می کنند یــا امضــا نمی کنند؛ بعــد از آن کــه امضــا کردند، 
پای بند امضا می مانند یا نمی مانند! مرّتب بایســتی دســتگاه 
فّعاِل اقتصادِی مردمِی کشــور در انتظار رفتار خارجی ها باشد. 
نمی توانیــم ظرفّیــت کشــور را معّطل توافــق برجــام بگذاریم؛ 
مّدتی معّطل اجرای برجام، مّدتی معّطل خروج و عدم خروج 
از برجام؛ آن هم در مقابل دشمنی مثل آمریکا. این ها بخشی 
از تجربه های ماســت؛ این تجربه ها را بایســتی در نظر داشته 
زیده نشــویم و در 

َ
باشــیم تا تکرار نشــود و از یک ســوراخ دو بار گ

قضایای بعدی این تجربه ها را به  طورکامل به کار ببندیم.

......
یان مذاکرات را  یر خارجه فرانسه در جر حرکت زشت وز

همه یادشان هست؛ در بازی »پلیس بد و پلیس خوب« 
 با 

ً
می گفتند او نقش »پلیس بد« را ایفا می کند؛ البّته قطعا

یکایی ها بود هماهنگی آمر



کننلده داسلتان حلرف و حدیث هایلی  »نقلل محافلل« ایلن شلماره روایلت 
کنلار شلنیده و شلاید خودملان هلم دربلاره آن بحلث  گوشله و  کله در  اسلت 
بلر سلر شلیوه هزینه کلرد  کله  کلرده باشلیم. بازتلاب جنجال هایلی  و جلدل 
و ورزشلی  توسلط چهره هلای هنلری  کمک هلای مردملی جملع آوری شلده 
کلذب دربلاره  فقلر ملردم  در گرفلت و همچنیلن انعلكاس یلک خبلر و تصویلر 
سیسلتان و بلوچسلتان در شلبكه های اجتماعی قسمت هایی از این بخش 

را تشلكیل داده اسلت.  

  همـه حسـاب ها، کتـاب دارنـد؟    شـبکه هایی کـه چهـره می سـازند و چهـره 
می سـوزانند    نیکـوکاری بـه روش چهره هـای بین المللـی  از تختـی تـا سـلفی 
با کانکس    گرگ های سیاسـی  علیه گرسـنگان  دروغی که مردم سیسـتان 
و بلوچسـتان را آشـفته کـرد!    خودنمایـی بـه قیمـت ریختـن آبـروی دیگـران  

دسـت به گریبان با خشکســالی   

نقلمحافل

2۵
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همه حساب ها
کتاب دارند؟

به حسـاب  کـه  کرمانشـاه  زلزلـه زدگان  بـه  کمک هـای مردمـی  باتکلیفـی  خبـر 
شـخصی سـلبریتی ها واریـز شـده، ایـن روزها در فضای مجـازی و در میـان مردم 
دهـان بـه دهـان می چرخـد و هـر روز حاشـیه های آن وسـیع تر می شـود. امـا ایـن 
نکته حائز اهمیت است که این خبر و حاشیه های آن تا چه اندازه صحت دارد و در صورت 

حقیقـی بـودن آن، علـت فرجـام تلـخ ایـن ماجـرا چیسـت و ریشـه در کجـا دارد؟ 

مردم کشــور ما همــواره به مهربانی و گشــاده دســتی، خصوصــًا در مواقع بروز بحــران معروف 
هســتند تــا جایــی کــه بخشــندگی و ســخاوت ایشــان کــه برگرفتــه از فرامیــن نــاب اســالمی 
و فرهنگ غنــی ایرانی اســت در میان دیگر کشــورها نیــز زبانزد اســت. صفحات تاریــخ ایران 
ع حوادث غیر مترقبه ای چون ســیل، زلزله و آسیب دیدن  بیانگر آن اســت که به محض وقو
هموطنان،کمک هــای مردمــی همچــون ســیلی خروشــان بــه منطقــه حادثه دیــده ســرازیر 
گیــر شــدن فضــای مجــازی در میــان مــردم و گســترش  می شــود. پیشــرفت تکنولــوژی، فرا
دایره ارتباطــات افراد از طریــق شــبکه های اینترنتی این روزهــا از ُبعد مثبت ماجــرا به کمک 
حادثه دیدگان شــتافته تا مشــکالت، کمبودها و نیازهای ایشــان دقیق  و درســت تر به گوش 
مــردم خیراندیش برســد؛ امــا ُبعــد منفی ماجرا آن جاســت کــه تعدادی ســودجو از این حســن 
نیت سوءاســتفاده می کنند و از این راه ســودی کالن بــه جیب می زنند. ایــن روی تلخ فرجام 
کمک هــای مردمــی در حــوادث غیــر مترقبــه باعث شــده تــا بســیاری از مردم بــا این بــاور که 
ع زلزلــه و ســیل و روزی دیگر بــه بهانه بیمــاری نادر  تعدادی ســودجو یــک روز به بهانــه وقــو
کودکی، راهی آسان برای سرکیســه کردن مردم پیدا کرده اند، دست و دلشان به یاری رسانی 
بــه هموطنان آســیب دیده نــرود و اعتمادشــان نســبت بــه دســتگاه ها، نهادهــا و ارگان های 

کمک رسان کمرنگ شود.

داستان جمع آوری کمک های مردمی
توسط چهره های مشهور

فرناز رخشنده

   حلقه مفقوده
پس از زلزله ســال گذشــته کرمانشــاه، مردم همچون گذشــته 
برای رساندن کمک های خود به آسیب دیدگان، به نهادهای 
حمایتــی همچون ســازمان بهزیســتی کشــور، جمعیــت هالل  
احمــر، کمیتــه امــداد و در بعضــی مــوارد بــه مؤسســات خیریــه 
اعتمــاد کردنــد. امــا بســیاری دیگــر بــه واســطه سرشناســی و 
محبوبیت برخی هنرمندان و ســلبریتی ها؛ کمک های نقدی 
و غیرنقــدی خــود را بــا نیت رســیدن به دســت آســیب دیدگان 
حــوادث، به آن ها  ســپردند، که براســاس گزارش مســئوالن در 
بســیاری از موارد سرنوشــت نهایی کمک های فوق مشخص 
کنــون کمتــر کســی هــم پیگیــر موضــوع چگونگی  نیســت  و تا

هزینه شدن کمک ها  شده است.
رئیــس جمعیــت هالل احمــر، علی اصغــر پیونــدی، در ایــن 
خصــوص می گویــد: موضــوع ورود ســلبریتی ها به جمــع آوری 
کمک هــای مردمــی در زمــان وقــوع بحــران، در بســیاری از 
کشــورهای دنیا وجود دارد و تنها مختص ایران نیســت؛ نکته 
قابل تامل این جاســت که در سایر کشــورها چهره های مشهور 
پــس از جمــع آوری کمک هــای مردمــی بــه واســطه نهادهای 
کمک هــای فــوق را بــه مــردم حادثه دیــده  حمایتــی معتبــر 
می رسانند و این در واقع همان مســئله ای است که در کشور ما 

کمتر به آن توجه می شود.
پیونــدی می افزایــد: جمعیــت هالل احمــر ایــران بــه عنــوان 
یکی از اصلی ترین ارگان هــای متولی جمع آوری و ســاماندهی 
کمک هــای مردمــی در حــوادث مختلــف، در جریــان زلزلــه 
کرمانشاه نیز همچون گذشــته حضوری پررنگ و فعال داشت 
و پــس از حادثه هــم از برخــی هنرمنــدان و چهره های مشــهور 
درخواســت کرد که گزارش عملکرد و نحــوه هزینه کمک های 
مردمی جمع آوری شده خود را به این سازمان به عنوان مرجع 
رســمی جمــع آوری کمــک بــه حادثه دیــدگان ارائــه کننــد کــه 
متاســفانه اســتقبال خوبی از این موضوع از طرف ســلبریتی ها 

صورت نگرفت.
عدم پاسخگویی شفاف برخی از سلبریتی ها از یک سو و تداوم 
جمع آوری کمک های مردمی به بهانه هــای مختلف از جمله 
تجهیز مناطق زلزلــه زده با اســتفاده از فضای مجازی از ســوی 
دیگر، این فرضیه را واقعی تر جلوه می دهد که ایشان از فرصت 
مهیا شده نهایت اســتفاده را می کنند تا سودی به جیب بزنند. 
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در واقع عدم ارائه گزارش عملکرد دقیق در خصوص چگونگی 
هزینه کرد کمک های مردمی، خیانت در امانتی اســت که این 
روزها تعــداد کمــی از هنرمنــدان و چهره هــای مشــهور در مورد 
حادثه زلزله کرمانشاه در پیش گرفته اند و با خیانت به اعتماد 
مــردم، اعتماد بــه همه ایــن قشــر را کــه اتفاقــًا بســیاری از جزو 

چهره های خیر جامعه هستند، از بین می برند.

   اعداد و ارقام میلیاردی 
همیــن  در  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده  جاســمی،  سیدقاســم 
خصوص می گوید: ســلبریتی ها حدود 12 میلیارد تومان کمک 
مردمــی بــرای زلزلــه زدگان کرمانشــاه جمــع آوری کرده انــد؛ به 
طوری کــه در حــال حاضــر، 8 میلیــارد و 500 میلیون تومــان از 
این کمک ها به حســاب یکی از ورزشــکاران واریز شــده اســت. 
همچنین یک چهره خّیر 5 میلیارد و 200 میلیون تومان و یک 
چهره سیاسی نیز ۳ میلیارد و 200 میلیون تومان کمک مردمی 

در اختیار دارند.
اما مهم ترین حاشــیه ها زمانی بر ســر زبان ها افتاد کــه فرماندار 
و رئیس شــورای شــهر ســرپل ذهاب اعالم کردند که با گذشت 
چندین ماه از زلزله کرمانشاه هیچ خبری از کمک های مردمی 
جمع آوری شده توســط ســلبریتی ها نبوده و معلوم نیست این 
کمک ها بــرای چه اموری هزینه شــده اند. موضوعــی که افکار 
عمومی را به این سؤال مشــغول کرد که چه نهادی مسئولیت 
نظارت بــر حرکت هــای مردمــی ســلبریتی ها را عهده دار اســت 
و آیا ایــن کمک هــا واقعًا به دســت نیازمنــدان می رســد و نکته 
دیگر این که، چرا با وجود نهاد های حمایتی مانند هالل احمر، 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی، هنرمندان و ورزشکاران باید 

برای جمع آوری کمک های مردمی پیشقدم شوند.
در همین راســتا ســرهنگ کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران، 
ضمن اشــاره بــه مسدود ســازی حســاب ۴ ســلبریتی کــه اقدام 
کــرده بودنــد می گویــد:  کمک هــای مردمــی  بــه جمــع آوری 
ســلبریتی هایی که کمک هــای مردمــی را جمــع آوری می کنند 
بایــد دارای مجوز باشــند، در غیر این صــورت، با آن هــا برخورد 
جــدی خواهــد شــد. وی می افزایــد: برخــی از ایــن چهره هــای 
معــروف ادعــا می کننــد از ســوی ســازمان های کمیتــه امــداد، 
کــز ذی ربط دارای مجوز هســتند،  بهزیســتی، هالل احمر یا مرا
امــا هیچ کــدام از ایــن ســازمان ها تــا بــه حــال گزارشــی در ایــن 
خصوص به پلیس فتــا اعالم نکرده اند. از ســوی دیگر به علت 
زمان بر بودن بررســی فعالیت های تمام ســلبریتی های کشــور 
و کمک هــای مردمی جمع آوری شــده توســط آن هــا، ضروری 
اســت تا نهاد های حمایتی اعالم کنند که کــدام چهره معروف 
دارای مجــوز اســت. بــا ایــن همــه، مســئوالن مشــارکت های 
مردمــی ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امداد بــه صراحــت اعالم 
کرده اند که هیچ مجوزی از سوی ایشان به چهره های معروف 
بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی تا به حــال صادر نشــده 

است.

   پای درد و دل مسئوالن
محمــد کوزه گــر، قائــم مقــام مشــارکت های مردمــی ســازمان 
بهزیســتی، نیــز درایــن بــاره می گویــد: بــه تازگــی شــماری از 

ســلبریتی ها اقــدام بــه جمــع آوری کمک هــای مردمــی می کننــد. به طــوری کــه برخــی از آن هــا 
شفاف ســازی های الزم را درخصــوص هزینــه کردن ایــن منابع انجــام نمی دهند و ایــن موضوع 
باعث شــده تــا مردم نســبت بــه آن هــا بی اعتمــاد شــوند و حتــی ایــن کار موجــب از دســت دادن 
کزی که  محبوبیتشان در جامعه خواهد شد. ســازمان بهزیستی تنها می تواند بر مؤسســات و مرا
کز و افراد دیگر  مجوز از این سازمان دارند نظارت کند، به  همین علت از کمک هایی که توسط مرا

انجام می شود اطالعی نداریم و نمی توانیم نظارتی بر عملکرد آن ها داشته باشیم.
کوزه گــر، نبــود تبلیغــات و اطالع رســانی مناســب در زمینــه اقدامــات ســازمان های بهزیســتی، 
هــالل احمــر و کمیته امــداد را یکــی از دالیــل واریــز کمک های مردمــی بــه ســلبریتی ها می داند و 
می گوید: یکــی از مهم ترین ضعف های ما در ســال های اخیر نبــود تبلیغات دربــاره ترغیب مردم 
به کمک رســانی اســت که رســانه ملی یکی از عوامل مؤثر در این زمینه اســت. بر اســاس قانون، 
گذار شــده صرف  ما نمی توانیم بودجــه ای را که برای تأمین هزینه هــای اصلی مددجوها به ما وا
هزینه هــای تبلیغاتــی کنیــم. همچنین، بودجــه ای نیــز بــرای فعالیت هــای تبلیغاتــی نداریم. 
به  همین دلیل وظیفه صداوســیما به عنوان رســانه ملی اســت کــه حداقل از مــردم تقاضا کند به 
کز نگهــداری معلوالن در شــهر خود ســر بزنند و به آن هــا کمک کننــد و در زمان وقــوع حوادث  مرا
نیز کمک های خود را به اشــخاص یا افراد حقیقی ندهند، بلکه ســازما ن ها و نهادهای رســمی را 

واسطه میان خود و حادثه دیدگان قرار دهند. 

   عدم صدور مجوز 
ابوالقاسم رستگار، مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی و انفاقات کمیته امداد 
کشــور، نیز با اشــاره به این که هیچ مجوزی از ســوی آن هــا به ســلبریتی ها داده نشــده، می گوید: 
زمانی که زلزله کرمانشــاه اتفــاق افتاد، ســازمان هــالل  احمر جمــع آوری کمک های مردمــی را بر 
عهده گرفت؛ کمیته امداد هم در کنار هالل احمر به علت این که وظیفه کمک رســانی به مردم را 
بر عهده دارد شــروع به کمک رســانی به مردم و مددجویان خود کرد. در این زلزله ما شاهد حضور 
برخی از خیریه ها و نیکوکاران بودیم که مجوز الزم را دریافت کــرده بودند، اما برخی از هنرمندان 
برای کمک به مردم پیشــقدم شــدند که هیچ مجــوزی نداشــتند. بنابراین، آن ها تنهــا به علت 
این که چهره معروفی بودنــد وارد موضوع جمع آوری کمک های مردمی شــدند. اما هیچ نظارتی 

بر عملکرد آن ها صورت نگرفت. 
او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه هنرمنــدان بــا جوســازی و تحریــک احساســات مردمــی باعث 
جریحه دار شــدن احساساتشــان شــدند، می گوید: برخی از آن هــا حتی به تخریب ســازمان های 
مــردم نهــاد پرداختنــد. به طــوری کــه مکــرر اعــالم می کردنــد نهاد هــای مردمــی ممکــن اســت 
هزینه هــای جمع آوری شــده را صــرف اقدامات دیگــر کنند و به دســت مــردم زلزله زده نرســانند. 
متأسفانه ما در جریان نیســتیم که آن ها چه مقدار کمک جمع آوری کردند و این هزینه ها صرف 
چه اقداماتی شــده و بر همین اســاس در این مورد قضــاوت نمی کنیم، اما به مــردم می گوییم که 

هیچ اطمینان و مدیریتی در خصوص کمک های آن ها به سلبریتی ها وجود ندارد.
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که چهره می سازند  شبکه هایی 
و چهره می سوزانند

تعـدادی از چهره هـای معـروف و مشـهور در واکنـش بـه آنچـه در فضـای مجازی 
دربـاره کمک هـای مردمـی بـه حادثه دیـدگان مطـرح شـده، اقـدام بـه انتشـار 
پیام هـای کوتـاه اینسـتاگرامی و توییتـری کردنـد. بـرای مثـال بهـرام رادان کـه 
نامش جزو سـلبریتی های فعال در این ماجرا بود در پیامش گفته که هیچ شـماره حسـاب 
شـخصی را اعـام نکـرده و فقـط یـک مؤسسـه خیریـه معتبـر را بـرای جمـع آوری کمک هـای 
مردمـی معرفـی کـرده اسـت. نیکـی کریمـی و الهـام پاوه نـژاد نیـز از دیگـر کسـانی هسـتند کـه 
پاسخ های شفافی در این خصوص داده اند. استفاده نادرست از فضای مجازی و سرعت 
شـیوع شـایعه در شـبکه های اجتماعی یکی از عواملی اسـت که در جنجال هایی این چنین 
تنـور ماجـرا را داغ می کننـد. شـاید همـکاری چهره هـا بـا نهادهـای متولـی کمک رسـانی و 
شـفافیت در هزینه کـرد مبالـغ جمـع آوری شـده در تعامـل بـا این نهادها می توانسـت فرصت 

چهره سـوزی را از شـبکه های مجـازی بگیـرد. 

    تأسیس خانه فرهنگ
به گــزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای گذشــته خبری به دســت رســانه ها رســیده کــه در آن 
مهدی اصالنی، فیلمبردار ســینما بــه عنوان مدیــر پروژه خانه فرهنگ ســرپل ذهــاب معرفی 
شده و درباره پول های جمع شده توسط نیکی کریمی توضیح داده است. وی در توضیحاتی 
آورده اســت: خانم کریمی، من و چند تن از افــراد محلی چند روز بعد از زلزله به ســر پل رفتیم و 
بعد از چند جلسه هم فکری با مشاور، روانشــناس و جامعه شناس قرار شد کودکان، نوجوانان 
و جوانان، محلی برای تحصیل و تفریح داشــته باشــند به نام »خانه فرهنگ« که هم بتوانند 
در آن آموزش های الزم را ببینند و هم بعد از زلزله، سرگرمی که می دانید در شهرستان ها چقدر 

به آن احتیاج است داشته باشند؛ ضمن این که بتوانند استعدادهایشان را نیز کشف کنند.

واکنش سلبریتی ها به جنجال فضای مجازی

محمدرضا بختیاری

اصالنی افــزوده اســت: خانــم کریمی همــان ابتدا تمــام پول 
جمع شده توسط مردم را برای من به عنوان مدیر پروژه واریز 
کرد. چون مدتــی بعد از زلزله فصل زمســتان بــود، مقداری از 
ک و مواد غذایی شد که ما چند کامیون  آن صرف خرید پوشا
را به مقصد منطقه بارگیری کردیم و با مدیریت من و نظارت 
خانم کریمی این اقالم به دست خانواده های نیازمند رسید. 
اما درخصــوص خانــه فرهنــگ، گرفتن جا، ســاخت و ســاز و 
تبدیــل آن به خانــه فرهنگ زمــان می بــرد، اما افتتــاح خانه 
فرهنگ ســرپل ذهاب به امید خدا تــا اوایل تابســتان انجام 
می شــود. ضمن این که ما قبل از هر اقدامی ابتدا با چند نهاد 
صحبت کردیم، ولی دیدیــم دیدگاه های آن ها با ما متفاوت 
اســت و ترجیح دادیم مســتقل عمل کنیــم، ولی از هر کســی 
که در این راه یاریمان کــرده حتمًا در گشــایش خانه فرهنگ 

دعوت خواهیم کرد.

    بی توجهی به قوانین و نهادهای خدمت رسان
هرچند کــه ورود بی قاعده افــراد کم تجربــه در مواقع بحران 
مسئله ای اســت که بارها توســط نهادهای خدمت رسان به 
افراد و مناطق بحــران زده مورد تذکــر قرار گرفتــه و نهادهای 
ذیربــط از مــردم و افــرادی کــه شــخصًا اقــدام به جمــع آوری 
کمک های مردمی می کنند خواســته اند که ایــن رفتارها را در 
چارچــوب قانونــی و از مســیرهای تعریف شــده انجــام دهند 
تا از ایجــاد حاشــیه پرهیز شــود. در حــال حاضر و با باز شــدن 
ایــن پرونــده، اعتماد مــردم نیز بــه چهره های شناخته شــده 

مخدوش می شود.
با توجــه به آنچــه مهــدی اصالنی گفــت، می تــوان این گونه 
نتیجه گیری کرد که گروه کمک رسانی که وی سرگروهشان 
خدمت رســان  نهادهــای  و  ســازمان ها  بــه  نســبت  اســت 
رســمی مانند هالل  احمر که مســئولیت و وظیفه  اصلی شــان 
کمک رسانی و امدادرسانی به حادثه دیدگان است، اشراف و 
اطالعات جامــع و کامل تری از شــرایط، نیازهــا و کمبودهای 
موجــود در منطقــه زلزلــه زده دارنــد. حــال بایــد دیــد اساســًا 
تشــکیل خانه فرهنگ با کدام مجوز و براســاس کدام قانون 

بوده و فعالیت هایش را در کدام چارچوب دنبال می کند.

    عرصه تنگ، عامل شایعه سازی
به گزارش خبرگــزاری برنا، الهــام پاوه نژاد نیز جــزو بازیگرانی 
کــه نامــش در لیســت ســلبریتی های ماجــرای زلزلــه  بــوده 
کرمانشاه به چشم می خورد. پاوه نژاد در این خصوص گفته 
اســت: وقتی عرصه به برخــی افراد تنــگ می شــود، از طریق 
شایعه ســازی ســعی در تخریــب دیگــران دارنــد. صفحــه ای 
گرام، عکس بنده و ســه تــن از چهره هــای معروف  در اینســتا
دیگر را منتشــر کرده و مدعی شــده که این اشخاص مبلغ ۳0 
میلیارد تومان از کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه 
را اختالس کرده اند. واقعیت این اســت که بنده در طی زلزله 
کمک هــای بســیاری را بــرای هموطنــان ارســال کــردم، امــا 
هرگز شــماره حســاب شــخصی اعالم نکــردم که مــردم مبالغ 
خــود را بــه آن حســاب ها واریــز کننــد و حســاب بلوکــه شــود؛ 
ایــن تنها یــک تهمــت و کذب مطلــق اســت. بنده اقــالم غیر 
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نقدی که با کمک مــردم جمع آوری شــده بود را نیــز از طریق 
خیریه »ققنوس مهــر« به مناطق ارســال می کردیــم و در این 
گرام و تلگرام  خصــوص مــدارک و اســناد و تصاویــر در اینســتا
موجود اســت. حدود ۴00 تن اقــالم غیر نقدی )بــه ارزش 20 
میلیون تومان( به مناطق زلزله زده ارسال شد که از روز ششم 
پس از زلزله با حضور مســتقیم در مناطق زلزلــه زده در جریان 

توزیع و پخش این اقالم بودم.
پاوه نــژاد در خصــوص سوء اســتفاده صفحــات زرد مجازی از 
پست این کانال های خبرســاز گفت: »یکی دیگر از بازیگران 
نیز بــا انتشــار ویدیویی ایــن ادعــا را تکذیــب کــرده و صفحه 
گرام با حــذف آن پســت، عذرخواهــی خود را رســانده  اینســتا
اســت. اما از نظر من این عذرخواهی باید با یک پســت ثابت 
گرام از ســوی ادمین این کانال نســبت بــه افرادی  در اینســتا
که در این لیســت بوده اند و بی جهت نســبت به آن ها تهمت 
زده شده ابراز شــود تا زمینه سایر سوء استفاده های صفحات 
زرد بســته شــود. کســانی که با اعالم حســاب شــخص مبالغ 
مردمــی در راســتای حمایــت از زلزلــه زدگان اعــالم کرده انــد، 
خود باید پاســخگو باشــند، اما بنده حساب شــخصی در این 
راســتا اعالم نکرده ام. حسابی هم که اعالم شــده بود مربوط 
به مرکز خیریه »ققنوس نور« بود که بــا آن مبالغ دو درمانگاه 
خیریــه در مناطــق بزمیرآبــاد و زرده احداث شــد. از طرف من 
تنها مبلغی که جمع آوری شــد بــه ارزش 15 میلیــون تومان از 
گرام موجود  جشنواره نورنگار بود. مدارک این مبلغ در اینستا
اســت. بــا ایــن مبالــغ یــک کارگاه خیاطــی در منطقــه پاتــاق 
گرس که شبکه رسانه ملی استانی  راه اندازی شد که شبکه زا
اســت، از این کارگاه یک گــزارش تهیه کرد. تمام اســناد این 
مبالــغ در کانال های تلگرامی بنده موجود اســت. متأســفانه 
زمانی که این مدارک باید دیده شود، دیده نمی شود و چنین 

مشکالتی را به همراه دارد.«

    امداد رسانی به سبک سلبریتی ها
در  معــروف  چهره هــای  هــدف  بــه  اشــاره  بــا  پاوه نــژاد 
گفــت: »در روزهــای  کمک رســانی بــه هموطنــان زلزلــه زده 
ابتدایــی زلزلــه اطالعــات دقیقــی از ابعــاد حادثــه نداشــتیم. 
بعــد از اعــزام تیــم و بررســی حادثــه، متوجــه شــدیم بحــران 
بســیار ســنگین اســت و گســتردگی تخریب بســیار اســت. ما 
کی افتــاده و طبیعتــًا  کــه چــه اتفــاق وحشــتنا می دانســتیم 
احتیاج به کمک اســت و احتمــال می دادیم کــه آمادگی الزم 
برای امداد وجود نــدارد و این ما را بیشــتر می ترســاند. زمانی 
که بــه منطقه زلزلــه زده رفتم و از نزدیک با گوشــت و پوســت 
و خونــم آن همه رنج و غــم را دیدم، یکــی از ترس های بزرگم 
خ دهد. زلزله  این شــد که مبادا این اتفاق بــرای تهران هــم ر
ک بــود، چــون متوجه شــدیم ســتاد  کرمانشــاه بســیار دردنــا
بحــران  در مناطــق مختلــف زمــان می بــرد تــا نظــم بگیــرد و 
بتواند حرکت کننــد. اما این مســئله در خصوص ســتادهای 
مردمی صادق نبود و ســتادهای مردمی بسیار منظم تر عمل 

کردند.
وی در خصــوص اقــالم ارســال شــده ای کــه موفق شــدند به 
روستاهای زلزله زده برسانند چنین توضیح داد: »ما چندین 

سری بسته های بهداشتی و غذایی حتی آموزش کودکان به 
منطقه رساندیم. از بسته های شــب یلدا شروع کردیم که به 
لحاظ روحی و روانی بتوانیم حال بهتری را برای زلزله زدگان 
فراهم کنیم. بسته های شب یلدا، شــب عید و شب رمضان 
را فراهم کردیم تا بهتر بتوانیم در یاری به عزیزان زلزله دیده 
اقدام کنیم. متأســفانه ایجــاد تفکر مخرب بســیار راحت تر از 
تفکر ســازنده اســت. به راحتــی می شــود چهره ســازنده تمام 
آدم هایــی که آن جــا هســتند خراب کــرد، ولــی جلــب دوباره 
اعتماد بسیار ســخت اســت. بدون اغراق و با جرأت و اعتقاد 
می توانــم بگویــم کــه چندیــن برابــر حجــم تهمت هایی که 
زده شــد عذرخواهی و محبت مردم را دریافت کردم، پیام ها 
و کامنت هــای عزیزانــی که در منطقــه بودند و بــه خاطر این 
فحاشــی ها از مــا بــه جــای فحاشــان معــذرت خواســتند، اما 
واقعیت این است که تأثیر این اتفاق مخرب خیلی به لحاظ 

روانی آسیب زننده تر است.«

    نقش رسانه ها
پاوه نــژاد در خصــوص تفاوت هــای بیــن نقــش ســلبریتی ها 
در زلزلــه بــم و کرمانشــاه اذعــان داشــت: »در طــول تمامــی 
خ داده خیلــی از چهره هــا  کنــون در ایــران ر زلزله هایــی کــه تا
گــر  ا شــخصه  بــه  داشــتند.  انسان دوســتانه  فعالیت هــای 
حضــورم در زلزلــه کرمانشــاه پررنگ تــر بــود، تنهــا بــه دلیــل 

اصالتم و شناختم از آن منطقه و فرهنگ آن افراد بود.«
پاوه نــژاد در خصوص همراه شــدن ســلبریتی ها در یک ســال 
گذشــته برای از بین بردن بســیاری از آســیب های اجتماعی 
از پیکر کشــور و علــت ایــن همراهی پررنــگ گفــت: »از کلمه 
ســلبریتی اســتفاده نمی کنم چــرا که فکــر می کنم ایــن روزها 
تبدیــل بــه فحــش شــده و ترجیــح می دهــم از واژه چهره هــا 
گر نقش چهره ها در کمک به رفع آسیب های  استفاده کنم. ا
اجتماعی زیاد شــده، تنها به دلیل پررنگ تر شدن رسانه ها و 
قدرت بیشتر آن هاســت؛ در صورتی که این همراهی همیشه 
بوده، اما در حال حاضر بیشتر دیده می شود. علی دایی برای 
زلزله ورزقان هم حرکت بزرگی انجام دادند، علت اینکه این 
حرکت دیده نشــد به دلیل این بود که آن زمان رســانه مانند 
حاال گســترده نبود. همه ما بایــد از ابزار مدرن رســانه به نحو 
احســن اســتفاده کنیــم کــه متأســفانه در حــال حاضــر زمینه 

سوء استفاده از آن بیشتر از زمینه استفاده است.«

الهام پاوه نژاد : 
ما چندین سری 

بسته های بهداشتی 
و غذایی حتی 

آموزش کودکان به 
منطقه رساندیم. 

از بسته های شب 
یلدا شروع کردیم 

که به لحاظ روحی 
و روانی بتوانیم 

حال بهتری را برای 
زلزله زدگان فراهم 
کنیم. بسته های 

شب یلدا، شب عید 
و شب رمضان را 

فراهم کردیم تا بهتر 
بتوانیم در یاری به 
یزان زلزله دیده  عز

اقدام کنیم. متأسفانه 
ایجاد تفکر مخرب 

بسیار راحت تر از 
تفکر سازنده است
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نیکوکاری 
به روش 

چهره های 
بین المللی

بـه  رسـیدگی  و  حادثه دیـدگان  بـه  مردمـی  کمک رسـانی  غیرمترقبـه،  حـوادث 
مشـکات و نیازهـای اجتماعـی افـراد نیازمنـد فقـط مختـص کشـور مـا نیسـت. 
امـا چهره هـای سرشـناس دنیـا چطـور نسـبت بـه حـوادث غیرمترقبـه واکنـش 
نشـان می دهند و چگونه به حادثه دیدگان یاری می رسـانند و در راسـتای حل مشـکات و 
نیازهای اجتماعی جوامع عمل می کنند؟ در قوانین بین المللی برای چهره های سرشناس 
دنیا اگرچه مثل شـرکت ها مسـئولیت اجتماعی تعریف نشـده، اما آن ها هم ِدین خود را به 
جامعه از طریق فعالیت های نیکوکارانه شان ادا می کنند؛ فعالیت هایی که به واسطه آن ها، 
هـم محبوبیـت بیشـتری کسـب می کننـد و هـم می تواننـد جریان سـاز باشـند. معروف تریـن 

چهره هـای نیکـوکار دنیـا و حوزه هـای فعالیتشـان را در ادامـه می خوانیـد. 

   بیل گیتس، مؤسس بزرگ ترین خیریه دنیا
بیل گیتس، فقط مؤسس شرکت عظیم مایکروسافت نیســت. او صاحب بزرگ ترین مؤسسه 
خیریه جهــان، یعنی بنیاد خیریه »بیــل و ملیندا گیتس« 
هــم هســت. او و همســرش ایــن بنیــاد را در ســال 2000 
تأســیس کردند تا برای بهبود وضعیت معیشتی کودکان 
کشــورهای جهــان ســومی تــالش کننــد. همچنیــن این 
بنیاد برای افزایش سالمتی و کاهش فقر در جهان تالش 
می کند و سعی دارد دسترســی همه افراد را به تکنولوژی و 
آمــوزش افزایش دهد. بنیــاد بیل و ملینــدا گیتس آن قدر 
بــرای ایــن خانــواده اهمیــت دارد کــه بیــل گیتــس همه 

ثروت خــود را وقف آن کــرده و حتی پــس از مرگش 
میراثی برای ۳ فرزند خود باقی نگذاشته است.

   زنان خود سرپرست زیر چتر خالق 
هری پاتر

خالــق هــری پاتــر از فعال تریــن ســلبریتی های دنیــا در 
امــور خیریه اســت؛ به طــوری که در ســال 201۶ بــه خاطر 
کمــک 1۶0 میلیــون دالری اش، از ســوی نشــریه فوربــز در 
جایــگاه اول نیکوکارتریــن نویســندگان جهــان قــرار گرفت. 
رولینگ 51 ساله که خود سال ها یک مادر مجرد بوده، بیشتر 
فعالیت های خیریه اش را بر حمایت از زنان سرپرست خانوار 
متمرکز کرده اســت. او به جز کمک های مالی چشمگیر خود، 
بــرای جمــع آوری کمک های مــردم در ســایر خیریه هــا هم از 
غ برای  هیچ کوششــی فروگذار نمی کند. رنگ کردن تخــم مر
کودکان، حراج وســایل شــخصی و اختصــاص عواید حاصل 
از فــروش کتاب هایــش به مؤسســات خیریــه تنها بخشــی از 
تالش های خانم رولینگ برای رفــع نیازهای زنان و کودکان 

دنیاست.

   جرج کلونی و نجات گرسنگان
حامــی  خیریه هــای  بــه  ثابــت  طــور  بــه  کلونــی  ج  جــر
بی خانمان هــا، گرســنه ها و نیازمنــدان کمــک می کنــد. او با 
همکاری چند چهره دیگــر از جمله برد پیــت و مت دیمون در 
ســال 2008 بنیادی بــه نام »نــه از زاویه دیــد مــا«را راه اندازی 
کرد تا از افــراد به حاشــیه رانده شــده جامعــه حمایت کنــد. او 
همچنین ســابقه درخشــانی در کمــک به گرســنگان آمریکا، 
نجات کودکان تحت خشــونت، مبارزه با ســرطان و ســاخت 
گاه کــردن مــردم از بحران هــای  فیلم هــای مســتند بــرای آ
ج کلونی  جهانــی دارد. همه ایــن فعالیت ها باعث شــد تا جــر
در ســال 2008 به عنــوان یکی از ســفیران صلح ســازمان ملل 

متحد معرفی شود.

   کمک به سرزمین های دور
در حالی که بیشــتر چهره های سرشــناس ترجیح می دهند در 
زمینه های متعددی فعالیت های نیکوکارانه داشته باشند، 
بعضی از سلبریتی ها کمک هایشان را به یک کشور یا منطقه 
جغرافیایــی محــدود کرده اند. بن افلــک، بازیگــر و کارگردان 
آمریکایی یکی از همین چهره هاســت که بیشــتر از هــر چیز بر 
حل بحــران انســانی در جمهــوری دمکراتیک کنگــو متمرکز 
شــده اســت. او با همــکاری ســازمان ملــل فیلمی هــم درباره 

آوارگان کنگو و مشکالت آن ها ساخت.

   به خاطر دختران
آپــرا وینفری که گذشــته ای پــر از فقر و آســیب های اجتماعی 
داشــته، خیریــه ای بــرای کمک بــه دختــران تأســیس کرده 
و در آن ضمــن فراهــم کــردن امکانــات تحصیل دختــران در 
آفریقــا، به کمــک به کــودکان مبتال بــه ایدز یــا متولد شــده در 
خانواده های درگیر با این بیمــاری هم کمک می کند. کمک 
به قربانیان حوادث طبیعی هم بخشی دیگر از فعالیت های 

خیریه این مجری معروف آمریکایی است.  
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از تختی
کانکس تا سلفی با 
گوار  جمــع آوری کمک هــای مردمی توســط چهره هــای سرشــناس در زمانی کــه یک حادثــه نا
گر از مســیر درســت انجــام شــود می تواند منافــع زیادی داشــته  در جامعه بــه وقــع می پیونــد، ا
باشــد، اما زمانی که برخی ظرافت هــا در این میان در نظر گرفته نمی شــود، حساســیت هایی را 
برمی انگیزاند. امــان اهلل قرایی مقدم، جامعه شــناس، در این خصوص می گویــد: هنرمندان از 
گذشته نزد مردم محبوب بودند؛ به طوری که حتی در زلزله گناباد هم مردم زیادی کمک های 
خود را به دســت مرحوم تختی رســاندند تا او برای کمک به مردم آســیب دیده پیشــقدم شود. 
پس از زلزله کرمانشــاه هنرمندان و ورزشــکاران زیادی اقدام به جمــع آوری کمک های مردمی 
کردند، اما هیچ کــدام از آن ها در خصوص این منابــع، شفاف ســازی های الزم را انجام ندادند و 

باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم شدند.
کید بر این که هیچ نهادی مســئولیت نظارت بر اقدامات ســلبریتی ها را بر عهده ندارد،  وی با تأ
می افزایــد: هنــوز از یادهــا نرفتــه کــه در دهــه 80 و هنگامــی کــه زلزله بــم باعــث ویرانی بخش 
عمده ای از شــهر شــد، در کنــار فعالیت رســمی هــالل  احمر و کمیتــه امــداد امام خمینــی که کار 
ســاماندهی کمک هــای مردمــی را انجــام می دادنــد، کمپین هایــی از ســوی هنرمنــدان برای 
جمــع آوری کمک هــای مردمی ایجاد شــد. چند ســال بعــد از زلزلــه بم شــایعاتی دربــاره این که 
ح شــد. پس  کمک هایــی که هنرمندان جمــع آوری کردنــد به مصرف اصلی خود نرســیده مطر
از آن نیز برای زلزله ورزقان بود که هنرمندان ســینما، در پردیس ســینمایی آزادی جمع شــدند 
و کمک هــای مردمــی را جمــع آوری کردنــد و ایــن ماجرا نیــز با ابهامــات بســیاری روبه رو شــد و 
حاال سرنوشــت نامعلوم کمک های مردمی بــرای زلزله زدگان کرمانشــاه و دیگــر نیازمندان که 
ح می شــود. پس از زلزله کرمانشــاه نیز اخبار زیــادی در  به حســاب ســلبریتی ها واریز شــده مطر
خصوص پاسخگو نبودن این هنرمندان مبنی بر کمک های دریافتی منتشر شده که به اعتماد 
عمومی ضربه وارد کرده و حتی توسط هیچ کدام از نهادهای مربوطه بررسی نشد که هر هنرمند 
چقدر لباس، مــواد غذایــی و پول نقــد از مــردم دریافــت کــرده و آن هــا را در کجا و به چه شــکل 

مصرف و هزینه کرده است.

   متولی معلوم است
نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس نیز در نشستی با عنوان »ســرپل ذهاب هفت ماه پس از 
زلزله« ضمن تشریح وضعیت این شهر پس از هفت ماه گذشــت از زلزله به حواشی اخبار مربوط 
به برخــی چهره های سرشــناس هنــری، فرهنگــی در خصــوص بالتکلیفی کمک هــای نقدی 

مردمی که در اختیارشان قرار گرفته پرداخت.
فرهــاد تجــری، نماینده مــردم ســرپل ذهــاب در مجلــس، در خصوص کمــک گرفتــن و اعالم 
حســاب  از ســوی اشــخاص، چهره ها و ســلبیریتی ها در جریان زلزله ســرپل ذهاب گفت: در آن 
ایام متأســفانه برخــی بــا بهره گیــری از ظرفیت شــبکه های اجتماعــی و حتی صــدا و ســیما و با 
مظلوم نمایــی یا با احســاس مســئولیت، حســاب های شــخصی را بــرای دریافــت کمک های 
مردمی اعــالم کردنــد و این رویه باعث شــد بخشــی از کمک هــای مردمی جذب حســاب های 
شــخصی شــود. بســیاری از حســاب هایی که در زمان شــرایط حــاد و اضطــراری ســرپل ذهاب 
نتوانستند به وضعیت مردم منطقه یا زلزله زده کمک کنند. ناتوانی و نداشتن اطالعات کافی، 
عدم مشورت با دستگاه های مســئول و عدم بهره گیری از ظرفیت های محلی، سازمانی و ملی 
باعث شد این کمک ها آن طور که باید اثرگذار نباشــد و در واقع در حق مردم زلزله زده ظلم شد و 

حتمًا این افراد باید پاسخگو باشند که به چه شکل کمک های مردمی را هزینه کردند.
وی بــا بیــان این کــه بــه موجــب قانــون، هــالل احمــر بایــد بــر تمامــی حســاب ها و هزینه های 
انجام گرفته در جریان زلزله سرپل ذهاب نظارت داشته باشد، گفت: این سازمان متولی شرایط 
گاهی الزم از شرایط و نیازهای موجود در محل حادثه،  بحرانی است و مردم باید پس از کسب آ

کمک های نقــدی و غیر  نقــدی خــود را تحویل این ســازمان 
دهنــد تا بــا مدیریــت در بخش هــای مختلــف مورد اســتفاده 
قــرار گیــرد، کــه متأســفانه بــه دلیــل پاییــن بــودن اطالعــات 
مردم از یک ســو و عدم اطالع رسانی کافی رســانه  ملی از سوی 
دیگر، کمک های مردمی به ســمت اشــخاص و حساب های 
شــخصی ریخته شــد، در حالی که این کمك ها باید با واسطه 

هالل  احمر هزینه شود.

   عکس یادگاری سلبریتی ها با کانکس ها
کــه بــا  کــرد: تعــدادی از ایــن ســودجویان  وی خاطرنشــان 
عنوان خّیــر در منطقه حضور داشــتند، در کنار کانکس های 
بــدون نــام ارتــش و ســپاه عکــس گرفته انــد و ایــن تصاویــر 
کــه انجــام  کارهــای خیــری  دروغیــن را بــه عنــوان اســناد 
داده اند به مردم نشــان می دهند. هنوز هم بــا وجود این  که 
منطقــه زلزلــه زده ســرپل ذهــاب در شــرایط پایــداری قــرار 
گرفتــه، پــول و کمک هــای مردمــی در برخــی حســاب های 
شخصی بلوکه شده و صاحبان آن، حســاب و کتاب روشنی 
کنــار  در ایــن خصــوص ارائــه نداده انــد و معلــوم نیســت در 
خدمات اندکی که به ایــن مناطق ارائه کردند، مابقی حجم 
کمک های مردمی به کجا رفته اســت. به همیــن دلیل باید 
مدعی العمــوم بــه ایــن مســئله وارد شــود و از این اشــخاص 
مطالبه کند تا متوجه شــویم این کمک ها که برای استفاده 
مــردم زلزلــه زده در نظــر گرفته شــده بــود، به چه سرنوشــتی 

دچار شده است.
نماینــده مــردم ســرپل ذهــاب اظهــار داشــت: حــاال هــم پس 
از گذشــت هفــت مــاه در مناطق زلزلــه زده عــده ای از افــراد به 
عنوان خّیر با بادیگارد حاضر می شــوند که مردم نیز می دانند 
این افراد از منابع مالی سوءاستفاده هایی کردند. خّیران باید 
کمک ها را در زمینــه اضطرار و نیازهــای اولیه ارائــه می کردند 
نه این کــه کمک هــا در حــوزه خاص هزینه شــود و مشــکالت 
دیگر نیز دیده نشود. البته ما نمی خواهیم حرمت افرادی که 
واقعًا کمک کردند یا قصد کمک دارند  از بیــن برود، ولی روی 
صحبت من با افرادی اســت که بــا باند بــازی مبالغ هنگفتی 
جمع آوری کردند که در زمینه های دیگری صرف شد و سبب 

بی اعتمادی به هنرمندان کشور می شوند.  

محمدجواد  کسمایی
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گرگ های سیاسی 
علیه گرسنگان

چنـدی قبـل رسـانه های فارسـی زبان وابسـته بـه کشـورهای غربـی، خبـری را 
مبنـی بـر این کـه کمیته امداد امام خمینـی)ره( صدقـات صندوق های این نهـاد را 
بـرای مـردم غـزه و فلسـطینیان هزینـه و بـرای ایشـان سـفره افطـار برپـا  می کند با 
سر و صدای بسیار در بوق و کرنا کردند. رسانه های فوق مدعی بودند که این اقدام کمیته 
امداد در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از مردم ایران نیازمند این کمک ها هستند و به 
جـای توجـه بـه ایشـان، مبالـغ هنگفتـی بـا رویکردهـای سیاسـی صرف مـردم دیگر کشـورها 

می شـود. 

 پیش از هــر چیز بایــد به ایــن نکته اشــاره کرد که کمــی بعــد از انتشــار اخبار کــذب در خصوص 
گری  فعالیت های کمیته امداد، یکی از خبرنگاران بی بی ســی فارســی در مطلبی اقدام به افشا
از پشت پرده حمالت ضد انقالب نسبت به این نهاد رسمی کرد. او در نوشته خود به طور واضح 
اعالم کرد که هشتگ زدن علیه کمیته امداد حرکتی کاماًل سیاسی است و افرادی را که کمپین 
ج نشینانی دانست که نگران گرسنگان ایرانی  »نه به صندوق صدقات« را راه انداخته اند؛ خار

نیستند، بلکه اهدافی کاماًل سیاسی را دنبال می کنند.
در نوشــته او آمده اســت: »15درصد کودکان بریتانیا و۳0درصد کودکان آمریکا دچار فقر غذایی 
ح های کمک به  هستند. همچنین در بودجه وزارت بین المللی توســعه بریتانیا که مجری طر
محرومین ممالک است، 18 میلیارد دالر بابت کمک به محرومین دیگر کشورها در نظر گرفته 
کثر ممالک دنیا گرسنه دارند، ولی هیچ ملتی در تاریخ علیه کمک به گرسنه های  شده است. ا

ملتی دیگر کمپین راه اندازی نکرده است.«

راستی آزمایی دلسوزی های مجازی با 
نگاهی به وضعیت فقر در کشورهای غربی

   ناگفته های جامعه بریتانیا
حال با توجه آنچــه در باال آمد به بررســی عملکرد برخــی از این 
کشورها، میزان شهروندان مستمندشان و مقدار کمکی که به 
مردم محروم کشــورهای دیگر می کنند می پردازیم. براســاس 
گزارشی که شبکه بی بی سی چند ماه پیش منتشر کرده، تعداد 
کودکان فقیــر در خانواده های شــاغل بریتانیایی از ســال 2010 
میالدی به شــدت افزایــش یافتــه اســت. در این گــزارش آمده 
است یک پژوهش تازه در بریتانیا نشان می دهد در کمتر از یک 
دهه، تعــداد کودکانی کــه در این کشــور در فقــر زندگی می کنند 
یــک میلیــون نفــر افزایــش یافتــه و آمــار مجمــع اتحادیه های 
صنفی بریتانیا نشانگر آن اســت که بیش از سه میلیون کودک 
در خانواده هایــی زندگــی می کننــد که مجمــوع درآمــد والدین 
آن ها زیــر خط فقر اســت. همچنین حــدود ۶00 هزار نفــر از این 
کــودکان بــه دلیــل قطــع کمــک  هزینه هــای دولتــی و تعییــن 
ســقف حقوق بــرای کارکنــان بخــش دولتی زیــر خط فقــر قرار 
گرفته اند. فرانســس اوگریدی، دبیر کل مجمــع اتحادیه های 
صنفی بریتانیا در خصــوص این آمار  گفته اســت: فقــر کودکان 
در خانواده های شاغل از ســال 2010 به شــدت افزایش یافته و 
کاهش درآمدها و قطــع بعضی کمک  هزینه ها در طی ســال ها 

زیان های انسانی وحشتناکی به جا گذاشته است.
کنــش  از ســوی دیگــر یــک ســخنگوی دولــت بریتانیــا در وا
به ایــن گــزارش اظهار کــرده اســت: مــا اعــداد و ارقــام مجمع 
اتحادیه های صنفی را به رسمیت نمی شناسیم. واقعیت این 
است که تعداد کسانی که در فقر مطلق زندگی می کنند از سال 
2010 تا االن یک میلیون نفر کاهش داشته که شامل ۳00 هزار 
کودک می شــود. اما مــارگارت گرینــوود، وزیر کار دولت ســایه 
بریتانیا، یافته های گزارش تازه را تکان دهنده خوانده و گفته 
این آمــار مربوط همان خانواده هایی اســت کــه از لحاظ مالی 
لب مرز هســتند که ترزا می، نخســت وزیر بریتانیــا، قول داده 
بود که به آن ها کمک می کند، اما نتوانســت. مسلمًا افزایش 
فقر، نتیجــه مســتقیم کاهش حمایت هــای دولتــی و تعیین 

سقف حقوق در بخش های عمومی است.

محمد  جهانشاهی



نقل محافل
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   روی دیگر   اروپا
همچنیــن شــبکه خبــری یورونیــوز نیــز گزارشــی را بــا عنوان 
روی دیگــر اروپا؛ فقــر کــودکان و کارگران منتشــر کرده اســت. 
در این گــزارش آمده: به نظــر می رســد اروپا رکود اقتصــادی را 
پشت سر گذاشــته و روزهای رشــد منفی به پایان رســیده، اما 
بیکاری هنوز زیاد و در سطح مشــخصی ثابت است. علیرغم 
این معضــل، شــاهد رشــد بهــت آور فقــر در اروپــا هســتیم. به 
این معنی کــه تقریبًا از هر چهــار اروپایی، یک نفــر یکی از این 
شرایط را تجربه کرده: درآمد زیر خط فقر، محرومیت شدید از 
نیازهای اولیه یا اخراج از محل کار. به طور متوسط 2۷ درصد 
از کودکان، بزرگساالن و سالمندان در سراسر اروپا در خانه های 
فقیرانه زندگی می کنند و فقر کودکان حتی گریبان کشورهای 
ثروتمنــد اروپایی مثل فرانســه، آلمــان و بریتانیــا را هم گرفته 
اســت. وضعیت فقر در کشــورهای شــرقی و جنوبی اروپا بدتر 
است. برای مثال اســپانیا در ســال 201۶ میالدی ۳.2 درصد 
رشد اقتصادی داشــته با این وجود از هر ســه اسپانیایی، یک 
نفر در فقــر زندگی می کنــد. به این معنــی که درآمــدی کمتر از 
8 هزار یورو در ســال دارند. در آندلوس این رقم در مجموع به 
۴0 درصد و بــرای کــودکان به ۴۴ درصــد می رســد. در آلمان، 
کشــوری کــه نمونــه موفــق ثبــات و رشــد اقتصــادی اســت و 
پایین تریــن میــزان بیــکاری را در اروپــا دارد نیــز مشــکل فقر و 
کارگران فقیر گریبان گیر کشــور شده و بیســت درصد آلمانی ها 
در فقر نسبی به سر می برند. از دید برخی، با اصالح قانون کار، 

مشاغل ساعتی و کارگران روزمزد قربانی شده اند. 

   4میلیون آمریکایی زیر خط فقر
اما ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ وب ســایت »بورگن مگزیــن« با 
اســتناد به آمــار ســازمان ملــل متحــد در گزارشــی آورده اســت 
که: با وجود »نابرابری و فقر« در کشــورهای آمریکای شــمالی 
چــون مکزیک، آمریــکا و کانــادا، 98 میلیون نفــر در آمریکای 
شــمالی در فقــر زندگــی می کننــد و علــل احتمالی این مســئله 
دســتمزدهای پاییــن، نابرابــری کارگــری و شــکاف در حــال 
گسترش بین فقرا و ثروتمندان است. در حال حاضر دست کم 
12.۷ درصــد جمعیــت آمریــکا برابــر بــا ۴0 میلیــون نفــر در فقر 
زندگی می کنند. در کانــادا این میزان هفت و نیــم درصد برابر 
با ۴.9 میلیون نفر است و تقریبًا نیمی از اهالی مکزیک معادل 

5۳.۳ میلیون نفر هم چنین شرایطی را دارند.
وب ســایت مذکور با اشــاره به وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا 
نوشــته: بر اســاس گزارش جوالی ســال 201۶ اداره آمار آمریکا، 
این کشــور جمعیتی برابــر بــا ۳25،۷19،1۷8 نفــر دارد و درآمد 
متوســط خانوار 55،۳22 و درآمد ســرانه ســاالنه 29،829 دالر 
اســت. در حالی کــه بودجه نظامــی آمریــکا از مجمــوع بودجه 
نظامی عربستان، چین، روسیه، انگلیس، هند، فرانسه و ژاپن 
بیشتر است، این کشور با مشکل انبوه شــهروندان زیر خط فقر 
دست و پنجه نرم می کند. آمریکا با اســتفاده از اعطای مزایای 
اجتماعی، کوپن های غذای رایگان، اعتبار حاصل از مالیات بر 
درآمد تالش کرده تا از بخشی از جمعیت این کشور را همچنان 
گــر این موارد ارائه نشــود، جمعیت  باالتر از خط فقر نگــه دارد. ا

فقرا در این کشور تا دو برابر افزایش می یابد.

از ســوی دیگر »لیالنــی فرحا« حقوقــدان ۴9 ســاله کانادایی 
و گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد، در ســفری بــه آمریکا از 
موج بی خانمان هــا در برخــی ایالت های این کشــور به ویژه 
کالیفرنیــا خبــر داده و در خصــوص آمارهــای ایــن حقوقدان 
روزنامــه انگلیســی »گاردیــن« نوشــت: فرحــا در بازدیــد غیــر 
رســمی از شــهر سانفرانسیســکو که بــه دعــوت فرهیختگان 
و طرفداران حقوق بشــر صــورت گرفــت، با مشــاهده اوضاع 
ک بی خانمان هــای ایــن شــهر و بیــان نگرانی بســیار  اســفنا
شدید از این مســئله، وضعیت مردم را در این کشور ثروتمند 

غیرقابل پذیرش ارزیابی کرده است.
گاردین در ادامه افزود: بی خانمانی در آمریکا برای نخســتین 
بــار از دوره رکــود اقتصــادی اواخــر دهــه دو هــزار بــه ایــن ســو 
افزایش یافته به طوری که حدود ۷500 نفر بی خانمان تنها در 
سال گذشته در سانفرانسیسکو شمارش شدند. از این عده دو 
سوم از شرایط بد بهداشتی و پزشکی چون آسیب های مغزی 

و آلودگی به ویروس اچ آی وی رنج می برند.
بر اساس این آمار، در آمریکا تقریبًا هیچ جای مناسبی برای 
افراد بــا حداقل دســتمزد وجــود نــدارد. در این کشــور حدود 
هفــت و نیــم میلیــون مســکن بــرای اجاره دهنــدگان بســیار 
کم درآمــد نیــاز اســت. در سانفرانسیســکو، نــام بیــش از هزار 
بی خانمان در فهرســت اســتفاده از ســرپناه موقت مشــاهده 

می شود.
امــا در کنــار تمــام ایــن اعــداد، ارقــام و آمارهــای اســفبار کــه 
از ســوی رســانه های غربــی منتشــر شــده، بریتانیا بــه گفته 
آمارهــای رســمی شــبکه خبــری بی بی ســی در ســال 2015 
کســتان بیــش ۳50 میلیــون پونــد، اتیوپــی بیــش از  بــه پا
۳00میلیــون پونــد، ســوریه 250 میلیــون پوند و افغانســتان 
کــرده اســت. همچنیــن  کمــک مالــی  ۳00 میلیــون پونــد 
آمریــکا در ســال 201۳ بــه افغانســتان ۴5۳۳ میلیــون دالر، 
مصــر 15۶۶میلیــون دالر، غــزه 100۷میلیــون دالر، اتیوپــی 
۶8۶میلیــون دالر و ســودان ۶18میلیــون دالر کمــک مالــی 
کرده در حالی که فقر و تنگدســتی در کشورهای خودشان به 

یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.   

اسپانیا در سال 
۲۰1۶ میالدی 

۳.۲ درصد رشد 
اقتصادی داشته 

با این وجود از هر 
سه اسپانیایی، یک 

نفر در فقر زندگی 
می کند. به این معنی 

که درآمدی کمتر از 
۸ هزار یورو در سال 

دارند. در آندلوس 
این رقم در مجموع 
به ۴۰ درصد و برای 

کودکان به ۴۴ درصد 
می رسد
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که مردم سیستان  دروغی 
کرد!  و بلوچستان را آشفته 

چنــدی پیش یــک خبرنگار، بــا انتشــار مطلبی کــذب مــردم زابل را آشــفته کــرد. وی با انتشــار 
گرامش از محتویــات یــک ظرف غــذا، ادعا کــرده بود کــه مردم بخشــی از  تصویــری در اینســتا
استان سیستان و بلوچستان به دلیل شــرایط بد معیشتی به خوردن گوشــت گربه و کالغ روی 
آورده اند. بعد از این ماجراها و پس از این که تعداد زیادی از کاربران شبکه های مجازی نوشتند 
که این نخســتین بار نیســت ایــن خبرنگار مطالــب کذب منتشــر می کنــد، او در پســتی دیگر در 

گرامش از انتشار پست جنجالی اش عذرخواهی کرد. اینستا
به گزارش روزنامه شــهروند؛ وی با انتشــار تصویــری از محتویات یک قابلمــه، ادعای عجیب 
کنش هــای زیــادی روبه رو شــد. او نوشــته بــود: »آنچه  و غریبی کــرد که چند ســاعت بعد بــا وا
می بینید، ظرف غذای یک خانواده اســت، تصور می کنید که محتوای آن چیست؟ آنچه این 
خانواده و بسیاری دیگر می خورند گوشت گربه است. آنان حتی از اندک گوشت کالغ ُمرده هم 

نمی توانند بگذرند، چون چاره ای ندارند و می خواهند زنده بمانند...«
چند ســاعت بعد از انتشــار ایــن عکــس در شــبکه های اجتماعــی موجــی از همدردی هــا و بعد 
کنش های منفی در این باره به راه افتاد. بیشترین مخالف خوانی ها با این موضوع را کاربران  وا
فعال سیستان و بلوچســتانی داشــتند. آن ها در مطالب مختلفی نوشــتند کــه چنین موضوعی 
صحت ندارد و مردم این منطقه به حیوانات و به ویژه گربه ها احتــرام خاصی می گذارند. نوید 
کنش  برهان زهــی و مجتبی نــورا، از فعــاالن اجتماعــی و رســانه ای سیستان وبلوچســتان در وا
به ایــن مطلب اعالم کردنــد که چنین موضوعــی صحت نــدارد و چنین قضیــه ای را در منطقه 
و در روســتاهای مــورد اشــاره آن چهره رســانه ای مشــاهده نکرده اند. نویــد برهان زهــی در این 
گرامش پستی گذاشــته مبنی بر این که مردم  باره نوشته اســت: »آن خبرنگار در صفحه اینســتا
بعضی از روستاهای منطقه سیســتان به دلیل فقر و گرســنگی گوشــت گربه و کالغ می خورند. 
امروز مجتبی نــورا فعــال رســانه ای و اجتماعی بــه منطقه سیســتان رفته، به آن روســتاها ســر 
زده و گفتــه کــه همچیــن چیزی صحــت نــدارد.« محمــود بلــوچ زهــی، یکــی دیگــر از کاربران 
کنون مردم محروم  کنش به این موضوع نوشته اســت: »می پذیریم که ا بلوچســتانی هم در وا
سیستان وبلوچســتان فشــار اقتصادی کم ســابقه ای را تحمــل می کنند. می دانیــم که نتیجه 
گاهیم به دلیل انســداد مرزها، برنــج، قوت غالب  کت. آ خشکســالی های اخیر، شــده فقر و فال
مردم، شــده حکم طال، اما نمی پذیریم که مردم مســلمان اســتان به دلیل نداری از گوشت االغ 

و گربه تغذیه کنند.« 

   واکنش مسئوالن
بعــد از پربیننده شــدن ایــن تصویر، خبــر کم کم به مســئوالن منطقه هم رســید. مجتبــی نورا، 
خبرنگار محلی که بــه آن جا رفته بود به نقــل از دهیار روســتای مالدادی نوشــت: »حرف های 
این آقای خبرنگار از پایه بی اســاس و دروغ اســت. ما در این روســتا اصاًل گربه نداریم که کســی 

کنش ها  بخواهد گوشــت آن را بخــورد.« و پــس از آن دیگــر وا
یکی یکی از راه رســید. به تازگی اردشــیر ارباب زهی، بخشــدار 
قرقری، اســتفاده مردم این بخش از گوشــت گربه را تکذیب 
کــرده و گفتــه اســت: »تمــام حرف هــای ایــن خبرنــگار کذب 
محض و ناشــی از بی اطالعــی وی بوده اســت. در بی اطالعی 
او همیــن بس که شهرســتان هیرمنــد را به عنوان یک روســتا 
فرض کرده و اطالع نداشــته که هیرمند یک شهرســتان مجزا 
گانه اســت. مردم دارالوالیه سیستان  و دارای فرمانداری جدا
در دینداری شــهره آفاق هســتند، پس چطور ممکن اســت در 
ماه رمضان با گوشــت گربه افطار کنند؟« به گفته او»هر چند 
سیستان با مشــکالت زیادی روبه روســت اما دولت، خّیران و 
نهادهای حمایتی اجازه نخواهند داد که این شــرایط اســفبار 
خ دهد و تمام این حرف ها توهین به مردم است  برای مردم ر

و از زبان هیچ انسان عاقلی شنیده نمی شود.«
کــه رئیــس کل دادگســتری اســتان  کار امــا بــه جایــی رســید 
سیستان وبلوچســتان گفــت: دادســتانی ایــن اســتان علیــه 
کالغ  و  گربــه  گوشــت  مصــرف  کــذب  خبــر  انتشــاردهنده 
مــرده در بعضــی روســتاهای سیســتان بــه خاطــر فقــر، اعالم 
جرم کــرده اســت. ابراهیم حمیــدی تصریح کــرد: »فــردی از 
احساســات مردم سوءاســتفاده و مطلبی را در فضای مجازی 
منتشــر کرده بود مبنــی بر این که مــردم در بعضی روســتاهای 
سیستان وبلوچســتان به خاطر فقر مجبور به مصرف گوشت 
گربــه و کالغ مــرده شــده اند کــه این مطلــب صحت نداشــت؛ 
البتــه فعاًل از ســوءنیت داشــتن یــا نداشــتن منتشــر کننده این 
مطلب اطــالع نداریم. اما ایــن فرد حتی از خّیرین درخواســت 
کمک کرده و شــماره حســاب خــود را برای جمــع آوری کمک 
منتشر کرده بود. چون این مطلب کذب در بین مردم منطقه 
بازتاب بسیار بدی داشت، دادستانی به عنوان مدعی العموم 
علیــه این فــرد به اتهــام نشــر مطالب خــالف واقع و تشــویش 
اذهــان عمومی اعــالم جرم کــرد و منتشــر کننده ایــن مطلب، 
تحت تعقیب قرار گرفته اســت. فعاًل در حال جمــع آوری ادله 

هستیم، اما هنوز ناشر این مطلب احضار نشده است.« 

   عذرخواهی خبرنگار
بعد از ایــن ماجراهــا، خبرنــگار جنجالی نوشــت: »هموطنان 
عزیــز.  زابلی هــای  سیستان وبلوچســتان،  در  ارجمنــدم 
همان گونه که می دانید دو روز پیش با استناد به گزارش های 
بچه های جهادی مستقر در روســتاهای اطراف زابل مطلبی 
را دربــاره محرومیــت شــدید در ایــن مناطق منتشــر کــردم که 
بازتاب هــای متفاوت، مختلــف و البته گســترده ای در داخل 
ج از کشــور داشــت. به نظر آنچه در آن مطلب گفته شــد  و خار
باعــث ناراحتــی و دلخــوری زابلی هــای گرامــی و مــردم عزیز 
سیستان وبلوچستان شده است و انتشــار آن مطلب و عکس 
را توهیــن بــه خــود تلقــی کرده انــد. بــر خــود وظیفــه می دانم 
گر مطلــب من به هــر دلیل و بــه هر مقــدار، باعث  اعالم کنــم ا
ناراحتی اهالی شریف شهرســتان زابل و استان با تمدن کهن 
سیستان وبلوچســتان شــده، صمیمانه و خاضعانه از فردفرد 
ایــن عزیــزان پــوزش می طلبــم، عذرخواهی می کنــم و طلب 

حاللیت دارم.«  

مهتاب هاشم زاده
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خودنمایی به قیمت 
ریختن آبروی دیگران

زهره ســرابندی، همان زنی اســت که تصویر قابلمه غذایش در روزهای اخیر خبرســاز شــد، اما 
واضح اســت که حتی برای نشــان دادن اوج فقر و تنگدستی هم باید روراســت بود و اخباری بر 
پایه صداقت منتشر کرد. به گزارش روزنامه ایران ، زهره ۳۷ ساله چهره ای تکیده دارد و سنش 
از چهــره اش بســیار جوان تــر اســت. او به دلیــل ناراحتی اعصــاب گوشه نشــین شــده و به گفته 
خودش به جز پســر معلولش با هیچ کس دیگری ارتباط ندارد. برخالف اطالعات اشتباهی که 
کن شهرک  در خبر آمده بود در روستایی از بخش قرقری شهرستان هیرمند زندگی نمی کند و سا
پالیز در حاشــیه شهرســتان زابل اســت. وقتی درباره خبر منتشــر شده مطلع می شــود با تعجب 
غ نداشــتم بــرای همین از مرغــداری نزدیک  می گوید: »رک و راســت بگویــم، من پول خرید مر
غ مجانی گرفتم و غذا پختم، برای کســی هم چیزی تعریــف نکردم، اما  خانه کمی پوســت مر
نمی دانم چطور شــد که عکــس قابلمه غــذای من همه جا پخش شــد و خدانشــناس ها گفتند 

گوشت گربه پخته بودم. هر کسی که این حرف ها را برای من در آورده حالل نمی کنم.«
ج و  گویا پس از مرگ همسر زهره زندگی برایش سخت تر می شود و چون نمی توانست از پس خر
ک  ج خورد و خورا ج بچه هایش بر بیاید، دخترش را به خانواده شــوهرش می سپارد تا خر مخار
و مدرســه او را بدهند، اما پســرش را که 10 ســاله اســت پیش خودش نگاه می دارد، چون کسی 
جز خودش نمی توانــد از او نگهــداری کند، برای این که هــم عقب مانده ذهنی اســت، هم بعد 
از یک تصادف پاهایش کج شده و نمی تواند درســت راه برود. زهره به  دلیل ناراحتی اعصاب، 
کم طاقت اســت و از عهــده کار خاصی که بــرای او منبــع درآمد باشــد برنمی آید. او بــرای تأمین 
کت و آرام در کوچه و خیابان هــا و اطراف  ک خودش و پســرش بیشــتر وقت هــا ســا خورد و خورا
سطل های زباله پرسه می زند و هرچه کیسه و ظرف پالستیکی ببیند جمع و این ضایعات را در 
گوشه ای از خانه اش انبار می کند و منتظر ماشــین های جمع آوری زباله و پالستیک ها می ماند 
تا پالستیک ها را تحویل  دهد و با پولی که از فروش آن ها به دســت می آورد برای خودش و نادر 

نان بخرد.
او از لحاظ روحی به شــدت آسیب دیده اســت در حالی که خودش متوجه این موضوع نیست و 
از این که با پسر 10 ساله اش که دچار معلولیت جسمی و ذهنی است در میان این همه زباله و در 
این آشفته بازار زندگی می کند احساس بدی ندارد. برای همین است که می گوید: همسایه ها و 
فامیل دوســت ندارند به خانه من بیایند، من هم کاری به کار آن ها ندارم و ناراحت نمی شوم. 
تــازه از این کــه هرچنــد وقــت یک بار بــرای مــن و پســرم لبــاس و غــذا می آورنــد خوشــحال هم 
می شــوم. چند وقت پیش از یک خیریه مقداری مــواد غذایی برای من آوردند و آن ها را گوشــه 

اتاق گذاشــتم، امــا وقتی از جمع کــردن پالســتیک ها به خانه 
کی ها نیســتند. به کســی تهمــت دزدی  برگشــتم، دیدم خورا
نزدم و از کســی هــم ناراحت نشــدم چون بــه خــودم گفتم باز 
هم آدم هایــی پیدا می شــوند که به یــک مــادر بی پناه کمک 
کنند یا این که خودم یک راهی پیدا می کنم. این اواخر هوس 
غ کــرده بودم، امــا یخچــال نــدارم و پولی هم نداشــتم که  مر
غ بخــرم. نزدیکی هــای خانه مــا یک مرغــداری اســت به  مــر
غ گرفتم.  آن جا رفتــم و مقــداری پــا، ســر، جگــر و پوســت مــر
خ کردم  غ را هم ســر پوســت ها را جدا پختم و پا، جگر و ســر مر
تا من و نادر بخوریــم. فکر کنم همان روز بود که یک ســری از 
جوان هــا از قابلمه غذایی کــه می پختم عکــس گرفتند. من 
خیال می کردم عکــس را به آدم هــای پولدار نشــان می دهند 
و کمک خرجــم می شــوند، اما فکــر نمی کردم همچیــن دروغ 
بزرگی در مــورد من بگویند کــه روزه ام را با نان خشــک و چای 
گــر ایــن آدم ها غذای امشــبم را  افطــار می کنم. خــدا می داند ا
که شکمبه گوســاله اســت می دیدند می خواستند بگویند چه 

حیوانی را سر بریده ام!«  

محمود  اورعی
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گریبان با  دست به 
خشکســــــالی

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ظرفیـت باالیـی در صنعـت، نیـروی انسـانی و 
کشـاورزی دارد، امـا بـا وجـود تمـام خدماتـی کـه در ایـن اسـتان از سـوی نهادهـا 
و سـازمان های رسـمی انجـام شـده، ایـن اسـتان هنـوز نیازمنـد توجـه بیشـتری 
اسـت. شهرسـتان زاهدان به عنوان مرکز اسـتان سیستان و بلوچستان با مسـاحت 3658۱ 
کیلومتر مربع دارای سه مرکز شهری، چهار بخش و هشت دهستان است. این شهرستان 
دارای اقلیم بیابانی گرم و خشك است و با وجود سرچشمه های رودخانه های الز، بومار، 
کچـه رود و الریـز، ۱۴93 حلقـه چـاه، ۴۱۱ رشـته قنـات، ۱76 رشـته چشـمه در آن و میانگیـن 
بـارش سـاالنه 72 میلیمتـر؛ مـردم ایـن خطـه سال هاسـت بـا خشکسـالی و کمبودهـای 

معیشـتی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد.  

درست است که حال سیستان و بلوچستان خوب نیست، اما نه در آن حد که خبرنگار جنجالی 
به دروغ به تصویر کشــید. نماینده مردم سیســتان در مجلس شورای اســالمی در گفتگو با ایلنا 
ضمن اشــاره به اینکه  به دلیل خشکســالی و قطع ارتباط با کشــور همســایه، مــردم منبع درآمد 
آنچنانی ندارند، گفت:حتی در زاهدان که مرکز اســتان است؛ یک ســوم مردم شبکه آب شرب 

ندارند و هنوز هم حدود سه هزار روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی می شوند.
احمد علی کیخا با اشاره به وضعیت بد معیشت و اشتغال مردم اســتان می گوید: در حال حاضر 
از جمعیت ۴00 هزار نفری استان، 200 هزار نفر تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی هستند 
و تنها امید مردم یارانه و حقوقی اســت که از کمیته امداد دریافت می کنند. امســال هم مثل هر 
سال امیدشان به زارعت و کشاورزی شان بوده، اما باز هم محصوالتشان به دلیل خشکسالی از 
بین رفته است. متأسفانه به دلیل گرمای زودرس، گندم ها در حد یک وجب شده و مزه آن تلخ 
است و حتی مناسب برای چرای دام هم نیست. مردم در این روزها به شدت گرفتار خشکسالی 
هســتند، بارندگی که وجــود نــدارد؛ آب هم از افغانســتان می آید که متأســفانه این کشــور آب را 
به روی ما بسته اســت. 1۳0 هزار هکتار وســعت زمین های زراعی اســت که 90 هزار آن اصاًل زیر 
کشــت نرفته؛ این در حالی اســت که عمده مردم این منطقه کارشــان کشــاورزی است و تحت 
پوشــش کمیته امداد هســتند. 50 هزار هکتار هــم که زیــر کشــت رفتــه، آب اول را داده اند، اما 
آب دوم را نتوانســتند تأمین کنند، چرا که نه در چاه نیمه ها آبی هســت و نه در رودخانه ها آبی 

جریان دارد و تمام محصوالت این مردم جلوی چشمانشان از بین می رود.
وی می افزاید: ما هــم جزئی از ایران هســتیم و در طــول تاریخ این مملکت هیــچ نقطه تاریکی 
از مردم سیســتان و بلوچســتان وجود ندارد و هیــچ خیانتی از مردم آن دیده نشــده اســت. مگر 
اهالی سیستان و بلوچستان فرزندان ناتنی این مملکت هستند؟ این ها نیز جزیی از این کشور 
هستند. سیاست های غلط باعث شده مهاجران سیستانی به تهران و حاشیه تهران مهاجرت 
کنانش در طول تاریخ به غیرتمندی مشــهور بودنــد، امروز صدقه بگیر  کنند. منطقه ای که ســا

حال سیستان و بلوچستان خوب نیست اما...

کمیته امداد شــده اند. اقتصاد اســتان از گذشته بر محورهای 
تجارت، دامــداری، کشــاورزی و صیادی بــوده، ولــی از دهه 
گذشته برای کنترل مرزها دیواری کشیدند و با این کار جلوی 
تجــارت را گرفتنــد و راه مبادلــه کاال بــرای نیــاز مصرفــی خود 

مردم هم کاماًل قطع شده است.

   طرح همای رحمت هالل احمر
در این میــان جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچســتان نیز 
کوشــیده اســت به اندازه توان خود در رفع مشکالت معیشتی 
ح ملی  ایــن خطه تــالش کنــد. ایــن جمعیــت همه ســاله طــر
همای رحمت را با هدف ترویج ســیره موالی متقیان حضرت 
علی)ع(، ایجاد بســتر مناســب برای مشــارکت افراد داوطلب 
و خّیــر در کمــک بــه نیازمنــدان و افــراد بی بضاعــت، ترویــج 
فرهنــگ بشردوســتانه و ســازماندهی کمک هــای مردمــی و 

حمایت از خانواده های نیازمند اجرا می کند.
مدیر عامــل جمعیــت هــالل احمــر سیســتان و بلوچســتان با 
ح ملی همای رحمت در ســال جــاری گفت: هزار  اشــاره به طر
ح ملی همــای رحمت  و 5۷0 ســبد مــواد غذایــی در قالب طــر
کنــون میــان خانواده های  از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان تا

نیازمند و ایتام استان توزیع شده است.
رســول راشــکی در خصــوص ســبدهای غذایــی توزیع شــده 
اظهار داشت: این ســبدهای غذایی با هزینه خّیران در قالب 
غ، شــکر، روغن، حبوبــات و برنج توســط داوطلبــان هالل  مر
ح همای رحمت  احمر استان میان نیازمندان توزیع شــد. طر
شبکه گسترده ای در تقویت مشارکت های مردمی، همدلی و 
همدردی با خانواده های نیازمند و مستمند است. همچنین 
در این مدت ۳2 ســفره مهربانی بــرای چهار هــزار و ۴00 نفر در 
ح تا پایان ماه مبارک رمضان  استان برپا شــده اســت و این طر

ادامه خواهد داشت.  



تیرملاه آغشلته بله حلوادث متعلددی اسلت کله از دیربلاز تلا دوران معاصلر بلر 
سرگذشلت سیاسلی مردم ایران تأثیر داشلته  و روایتگر مظلومیت مردم این 
سلرزمین اسلت. حملله بله سلاختمان مجللس شلورای مللی توسلط عواملل 
شلهادت  گوهرشلاد،  مسلجد  صحلن  در  خراسلان  ملردم  کشلتار  اسلتبداد، 
یلاران انقلاب اسلامی در انفجلار دفترحلزب جمهلوری اسلامی و حملله نلاو 
آمریكایی به هواپیمای مسافربری ایران حوادثی است که دربخش تقویم 

تاریلخ دربلاره آنهلا سلخن گفته ایلم.

 تیـری بـه  قلـب انقـالب   برویـم دنبـال کار و مطالعـه  بـرای من  خیلی سـخت 
بود   شلیک کن! فراموش کن!   52 روز در دریا   حمله به دموکراسی  پاسدار 

گوهـر عفـاف  تجدد به سـبک فرنگ  تهاجم به غیـرت ایرانی 

تقویمتاریخ
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تیری به 
قلب انقالب

هفت شــب بعد از شهادت شــهید چمران، شــش روز پس از عزل بنی صدر از ریاســت جمهوری و 
یــک روز پــس از تــرور نافرجــام آیت اهلل خامنه ای در مســجد ابــوذر، ســاختمان حــزب جمهوری 
اســالمی در هفتــم تیــر 1۳۶0 توســط منافقیــن منفجــر شــد. در ایــن حادثــه تروریســتی آیت اهلل 
سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشــور و بیش از ۷0 نفر از یاران انقالب به درجه 
واالی شــهادت رســیدند. در این انفجــار 25 نفر از قــوه مجریــه، 2۷ نماینده مجلــس و 20 عضو 
حزب جمهــوری اســالمی و یــک نفــر از اعضای مجلــس خبرگان قانون اساســی شــهد شــهادت 

نوشیدند.
ح عدم کفایــت سیاســی بنی صدر در مجلس شــورای  روز سه شــنبه، ســی خرداد ماه 1۳۶0، طــر
اســالمی بررســی و با 1۷۷ رأی موافــق، 12 رأی ممتنع و یــک رأی مخالف تصویب شــد و روز اول 
تیرماه، حضرت امام خمینی)ره( حکم عزل بنی صدر را از مقام ریاســت جمهوری صادر کردند. 
ســازمان منافقین پس از ایــن اتفاق اعالم کــرد فعالیت هایش وارد فاز نظامی شــده اســت، موج 
اقدامات تروریستی آن ها به قدری گسترده بود که از مردم عادی در کوچه و خیابان تا مسئولین 
شــاخص نظام اســالمی را در بر گرفت. ســه روز قبل از وقــوع این حادثــه، محمد جــواد قدیری، 
عضو کادر مرکزی ســازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار مســجد ابوذر که در آن آیت اهلل 
خامنه ای، امام جمعه وقت تهران مورد ســوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود با اطمینان خبر 

داده بود که »روز هفتم تیر« کار یک سره خواهد شد.

   تیر ماه غمگین
آغاز به کار حــزب جمهوری اســالمی، 2٩ بهمن ١٣5٧ اســت. 
پنــج نفــر از اعضــای انقالب بــا نــام آیــت اهلل بهشــتی، آیت اهلل 
حجت االســالم  موســوی اردبیلی،  آیــت اهلل  خامنــه ای، 
کبر هاشــمی  رفســنجانی  محمدجــواد باهنر و حجت االســالم ا
پایه این حزب را بنا نهادند تا در مسائل سیاسی کشور تأثیرگذار 
باشــند. ریاســت حزب را دکتر بهشــتی برعهده داشــت که بعد 
از او حجت االســالم باهنر این ســمت را برعهده گرفــت و بعد از 
او نیز تا خردادماه سال ٦٦ که با اشــاره امام خمینی)ره( حزب 
به کار خود پایــان داد، دبیرکلی آن برعهــده آیت اهلل خامنه ای 
بود. ارگان رســمی حزب، روزنامه »جمهوری اسالمی« بود که 

همچنان منتشر می شود.
اولین جلسه شورای حزب جمهوری اسالمی، نه در ساختمان 
ایــن حــزب در محلــه سرچشــمه، بلکــه در »کانــون توحیــد« 
در خیابــان کنــدی کــه بعدهــا بــه خیابــان توحیــد تغییــر نــام 
داد، برگــزار شــد. آیــت اهلل موســوی اردبیلی، از اعضــای حزب 
جمهوری اســالمی، مدیریت کانون توحید را برعهده داشت، 
امــا بعــد از مدتــی بــه ســاختمان خــود در سرچشــمه می آینــد؛ 
ســاختمانی با یک ســالن و چند اتــاق و یک محوطــه روباز که 

زمین بسکتبال بوده است.
خرداد و تیرمــاه ســال ٦٠، اوضاع سیاســی به هم ریخته اســت. 
ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شده و دولتی وجود 
ندارد. آیت اهلل بهشــتی نیز که ریاســت قــوه قضائیــه را برعهده 

علی پورمحسنی
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دارد، ترور و شــهید می شــود. عده ای از نماینــدگان مجلس هم 
در ایــن واقعه مجــروح می شــوند که باعــث می شــود نتوانند در 
جلســات آن شــرکت کنند و مجلس تعطیــل می شــود. آیت اهلل 
خامنه ای نیز یک روز قبــل از این حادثه در مســجد ابوذر تهران 
ترور می شود. ایشان که در آن زمان امام جمعه تهران و نماینده 
امام در شــورای عالی دفاع بودند، برای سخنرانی هفتگی خود 
که در روزهای شنبه برگزار می کردند به این مسجد رفته بودند، 
اما توســط بمبی که در ضبط صوت کنار تریبون او قرار داشــت، 

ترور و به بیمارستان منتقل می شوند.

   دوباره گزیده نشویم
جلســات روز یکشــنبه هفتــم تیــر حــزب جمهــوری اســالمی 
به خاطر بحث و بررســی درباره مســائل روز تشــکیل می شــود. 
گفتگویــی بــا مرتضــی  چنــد ســال پیــش روزنامــه شــرق در 
فضلعلی، یکــی از بازمانــدگان ایــن حادثــه، آن روز را اینچنین 
روایت می کند: »بعــد از نماز مغرب که در زمین بســکتبال کنار 
ساختمان حزب برگزار شــد، سریع به داخل ســالن اجتماعات 
رفتیم. قــرار بــر این بود کــه در مــورد مســائل اقتصــادی که در 
آن زمان بحث مهار تورم بود صحبت شود. بهشــتی اوراقی را 
تهیه کرده بود که ســؤاالتی روی آن نوشته شــده بود تا توسط 
آن نظرخواهی کند. شهید بهشتی پشــت تریبون می رود. آن 
زمان بنی صــدر به تازگی از ریاســت جمهوری برکنار شــده بود، 
عده ای از شهید بهشتی خواستند دستور جلسه را عوض کند، 
آن ها می گفتنــد االن اولویت بحث ریاســت جمهوری اســت و 
بهتر است راجع به آن حرف بزنیم. دکتر بهشتی هم رأی گیری 

کردند و بحث را عوض کردند.«
او لحظه انفجــار را این گونــه توصیف می کند: »بهشــتی کمی 
دربــاره مســائل سیاســی صحبــت کــرد و دربــاره بنی صــدر نیز 
گفت: »باید کاری کنیم که دوباره گزیده نشــویم.« او یک باره 
گفــت »بــرادران، رایحــه  کــرد و  صحبت هــای خــود را قطــع 
دل انگیزی به مشــام می رسد، شــما هم احســاس می کنید؟« 
به یکباره احساس کردم زنگی نواخته شــد و برقی مثل فالش 
دوربین از جلوی چشــمم عبور کرد. وقتی به هــوش آمدم، زیر 
آوار بودم. ابتدا احســاس کردم عرق کرده ام؛ اما متوجه شــدم 
کــه غــرق در خــون هســتم. صندلی های حــزب فلزی بــود که 
باعث شده بود دســته آن بازوی من را قطع کند. آهنی هم به 
سینه من فرو رفته بود و دنده هایم شکســته بودند. هر نفسی 
که می کشــیدم برابر یک عمر بود، فقط یک حفره کوچک جلو 
دهانم بود تا بتوانم کمی نفس بکشــم. صــدای بقیه را خیلی 
خفیــف و دورگه می شــنیدم که نالــه و دعــا می کردند، یا ســراغ 

بهشتی را می گرفتند.«
فضلعلــی، پایــان ایــن لحظــات ســخت را این گونــه توصیــف 
می کنــد: »بعــد از مدتــی متوجــه شــدم ســروصدای زیــادی به 
ک برداری  گوش می رســد. امداد آمــده بــود و می خواســتند خا
ک، دهان من  کنند. فشاری که آن ها می آوردند، باعث شد خا
را پر کنــد که دوبــاره بیهوش شــدم و وقتی به هــوش آمدم، در 

بیمارستان بودم.«
مرتضی فضلعلی، اوضاع حساس سیاســی آن هنگام را هم به 
یاد دارد: »مجلس باید تشــکیل جلســه می داد و نیاز بود که ما 

هم در آن حضور داشــته باشــیم. ما را از بیمارستان به مجلس 
بردند تا جلسه تشکیل شــود، آیت اهلل هاشمی  رفسنجانی هم 

در آن روز نطق تاریخی جانسوز و زیبایی کرد.«

   یادمان شهدا
حــاال در همــان مــکان و به جــای آن ســاختمان فروریختــه، 
یادمانی از شــهدای هفتــم تیــر قــرار دارد. از میدان بهارســتان 
که خیابــان مصطفی خمینــی را به ســمت چهارراه سرچشــمه 
برویــم، روبــه روی ماهی فروشــی های معــروف آن جــا، کوچه 
صیرفی پــور و ســرای ناهیــد و مغازه هــای الستیک فروشــی 
اســت. از همان ابتدای کوچه هم می شود مجموعه فرهنگی 

سرچشمه را دید.
در کنار ســاختمان حزب که فقط یــک دیــوار از آن باقی مانده 
و ســاختمانی نمادین جــای آن را پــر کــرده، موزه ای بنا شــده 
اســت. مرحوم قدیریان، از فرماندهان سپاه، مسئول ساخت 
ایــن مــکان بــوده اســت، در ســال 1۳91 نیــز درهــای آن روی 
مخاطبان باز شــده اســت. این جــا دیگر شــبیه آن ســاختمان 
قدیم حزب نیست و ســالن اجتماعات، موزه، ســالن گفتگو و 

حتی مهدکودک هم دارد.
از در شیشه ای ســاختمان که رد شوی، ســالنی بزرگ قرار دارد 
که در ورودی آن تابلویی بزرگ از شهید بهشتی است. سخنی 
از او هــم خودنمایــی می کنــد: »کســی کــه خــط دارد، دشــمن 
دارد.« در اطراف ســالن نیز عکس ها و ســردیس شــهدای این 
واقعه به نمایش گذاشته شده است. وسایل شخصی بعضی 
شهدا مانند لباس و کیف آن ها در این موزه نگهداری می شود. 
البته به گفته مســئول موزه، نتوانســته اند همه وســایل آن ها 
را جمــع آوری کننــد، بعضــی از خانواده هــای شــهدا همکاری 
نکردند و بعضی نیز وسایلشان را به جاهای دیگر داده بودند. 
کردن وســایل شــهدا و بازماندگان را کاری  او جمع آوری و پیدا

سخت می داند.
او می گویــد: در هنــگام وقــوع انفجــار حــدود ١5٠ نفــر در ایــن 
مکان بوده اند کــه ٧٣ نفر از آنان شــهید و 2٧ نفــر هم مجروح 
می شــوند کــه حجت االســالم فردوســی پور و مهنــدس مختار 
علیــزاده، دو نفــر از بازمانــدگان آن واقعــه، نیــز بعدهــا فــوت 
می کننــد. در آن روز رئیــس قــوه قضائیــه، ۴ وزیــر، ١٣ معــاون 
وزیر، 1 فرماندار، ۳ رئیس ســازمان، 5 مدیرعامــل و ١٣٠ عضو 

حزب حضور داشتند.   

در کنار ساختمان 
حزب که فقط یک 

دیوار از آن باقی 
مانده و ساختمانی 

نمادین جای آن 
را پر کرده، موزه ای 

بنا شده است. 
یان، از  مرحوم قدیر

فرماندهان سپاه، 
مسئول ساخت این 

مکان بوده است، 
در سال 1۳91 نیز 
درهای آن روی 

مخاطبان باز شده 
است. این جا دیگر 
شبیه آن ساختمان 
قدیم حزب نیست 

و سالن اجتماعات، 
موزه، سالن گفتگو 
و حتی مهدکودک 

هم دارد
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کار و مطالعه برویم دنبال 
همسـر  بـا  نشـریات  از  یکـی  بهشـتی،  دکتـر  آیـت اهلل  شـهادت  از  پـس  چنـدی 
ایشان)عزت الشـریعه مـدرس مطلـق( گفتگویـی دربـاره ویژگی هـای اخاقـی و 
رفتـاری شـهید بهشـتی انجـام داد. بـه لحـاظ این کـه ایـن گفتگـو دارای مطالبـی 
اسـت که می تواند سرمشـقی برای زندگی ما باشـد، بخش هایی از آن را برای خوانندگان 

مهـر و مـاه انتخـاب کرده ایـم. 

سیره رفتاری شهید بهشتی از زبان همسر  ایشان

مــردم اثر گذاشــته بــود، بعضی ها داشــت باورشــان می شــد. 
بــرای این کــه می گفتنــد یقینــا بــوده و مــا نمی دیدیــم! ولــی 
بعد از شــهادت ایشــان طوری شــد که دشــمن و دوست گریه 
کردند، حتی دسته دســته می آمدند و از من می خواســتند که 
گــر آقای بهشــتی را خــواب دیدید بگوییــد ما را حــالل کنند،  ا
خیلی تهمت های ناروا زدیم به ایشان، خیلی حرف ها پشت 
سرشــان زدیم! من یک شــب بــه ایشــان  گفتم آقا شــما بروید 
پشــت تلویزیون و رادیو حرف بزنید و جــواب این تهمت ها را 
بدهید، چرا هیچی نمی گویید؟! ایشــان می گفــت برای چی 
بروم خاطر مــردم را از رادیو تلویزیون تلخ کنــم؟ چه بگویم؟ 
من درد دلــم را با خــدا می کنم، خــدا خودش درســت می کند 
همــه ایــن کارهــا را. در ایــن دو ســال کــه خیلــی زندگی بــر ما 
سخت شده بود، بعضی از این مردم چه با تلفن و چه با آمدن 
در خانه، فشــار می آوردنــد، مجاهدین می آمدنــد، مخالفین 

مابعدازفاجعههفتمتیرمیبینیمکهانســجامعجیبیبینملــتبهوجودمیآید.
نظرخودشمادراینموردچیست؟

شهید، از اول نهضت که شــروع شــد و پیش از انقالب 15 ســال دنبال امام بودند. همه ایشان 
را خوب می شــناختند، او چهره شــناخته شــده ای بــود؛ چهــره ای نبود کــه پنهان باشــد و بعد 
پیدا بشــود، ولی بعــد از این که ایــن تهمت های ناروا بــه وی زده شــد، این حرف هــا در روحیه 
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دیگر می آمدند و اذیت می کردند. ولی ایشــان خیلی پرصبر و 
بااستقامت بود در مقابل این مســائل، البته خیلی کم اتفاق 
می افتاد که این مسائل را به آقا بگویم، برای این که روحش 
ناراحت می شــد گاهی که ناراحت بودیم می گفتم نمی دانم 
این مردم از جان ما چی می خواهند؟! ایشــان می گفتند: من 
بایستی مثل محمد)ص( بردبار باشم. پیغمبر هم در مقابل 
این همه توطئه، ایــن همه شــکنجه، این همــه ناراحتی ها 
و تهمت هــای ناروایی کــه به او زدنــد صبور بود. تــو هم مثل 
خدیجه، باید همیشــه خود را آماده نگه داری، مگر خدیجه 

چکار کرد در قبال پیغمبر؟ تو هم باید همان طور باشی؟

شمابهعنوانهمسرایشانبفرماییدنقشایشان
درخانهچهبــودوبهطورکلیرابطهشــانباشــمابه

عنوانهمسروبافرزندانشانبهچهصورتبود؟
موقعی کــه امــام بــه ترکیــه تبعیــد شــدند، مأموریــن آمدند و 
ریختنــد در منزلمان و یک مدرســه دیــن و دانش که ایشــان 
تأســیس کرده بــود و مدرســه حقانــی هم کــه زیر نظر ایشــان 
بود و ایشــان سرپرســت آن جا بود را از ما گرفتند و بعــد ما را به 
تهران تبعید کردند بدون حقوق و هر چیز. ما یک سال و نیم 
آن جــا بودیــم در آن یــک ســال و نیم هــم خیلی رنــج بردیم. 
البته بایــد خدمتتــان عرض کنــم در طــول این 12 ســالی که 
ما در قــم بودیــم منــزل از خودمــان نداشــتیم، همیشــه یک 
یــا دو اتاق اجــاره می کردیــم، زندگی مــا زندگی ســاده طلبگی 
بــود هیــچ تشــریفات و ایــن چیزهــا نبــود. بعــد از این کــه ما را 
به تهــران تبعید کردنــد، مردم بــرای ما منزلــی گرفتند حدود 
امیریه، مــا آن جا بودیــم تا این کــه از طرف چهــار مرجع تقلید 
آقا را دعــوت کردند برای مرکز اســالمی هامبــورگ؛ آن جا یک 
مســجدی بــود کــه بنیانگــذارش آیــت اهلل بروجــردی بودند 
وآقای محققی هم به عنوان یک امام آن جا بود، ولی ایشان 
این اســکلت را به جا گذاشــته و بیــرون آمده بودنــد. البته آن 
ک خیلی  موقــع، زمان قتــل منصــور هم بــود و از طــرف ســاوا
فشــار به مــا می آورنــد و می گفتند این )شــهید دکتر بهشــتی( 
عامــل اصلی تــرور منصور بوده اســت. ایــن به ایــن علت بود 
که ایشان جلســات مختلف با همه کســانی که برای نهضت 
کار می کردند تشــکیل می دادند، این بود که بیشــتر از چشــم 
ایشــان می دیدند. این آقایــان چون واقعًا عالقمنــد بودند به 
آقای بهشــتی، ایشــان را نامزدش کردند و فورًا روانه آلمانش 
ک  کردند. بعد از این که ایشان تشریف بردند تا چهار ماه ساوا
نگذاشت ما برویم، باالخره با چه سختی ها و مشکالتی آقای 
خوانســاری هر طوری بود، ما را روانه کردند. تا 5 سال ایشان 
انجمن اسالمی دانشجویان آن جا را به عهده گرفت و مرتب 

سمینارهایی تشکیل می داد.
دانشــجویان را به مســجد دعــوت می کــرد و باالخره مســجد 
را تمام کــرد. جلوتر از این که مســجد تمام شــود، ما ســه اتاق 
داشــتیم؛ یــک اتاقــش را مــا می نشســتیم و دو اتاقــش تعلق 

داشت به انجمن اسالمی ایرانیان در هامبورگ.
ایشــان این اســم را برداشــت و آن جا را به اســم مرکز اســالمی 
هامبــورگ درآورد، چــون ایرانی که نوشــته بودند کســی زیاد 
نمی آمد، ولی موقعی که مرکز اســالمی شــد مرتب از تمام دنیا 

بــه آن جــا مراجعــه می کردنــد. اولین نمــاز عیــد قربــان که در 
آلمــان خوانــده شــد و خیلی هم بــرای آلمــان عجیب بــود به 
امامت ایشــان خوانده شــد و تقریبًا ســه هــزار نفــر در این نماز 
شرکت کردند و این اولین نماز با این همه جمعیت بود که در 

آن جا برگزار می شد.
من هم در انجمــن خانم ها فعالیت می کــردم؛ یعنی ما هر دو 
مثــل دو تا شــریک بودیم با هم. هیچ وقت ایشــان احســاس 
نمی کرد که یک نفر اســت، ُخب ایشــان نه برادری داشــت و 
نه کس دیگری را و همیشــه به من می گفت تو پشتیبان من 
گر تو دنباله رو  هســتی، هر کاری من تا حاال خواســتم بکنم، ا
و کمــک من نبــودی مــن نمی توانســتم ایــن کارها را بــه ثمر 

برسانم.
من هم هیچ وقت از فعالیت ایشــان جلوگیــری نمی کردم. در 
آن جا )آلمــان( یک وقت بود که تا ســاعت ســه بعــد از نصفه 
شــب برنامه و ســمینار داشــتند، آن وقــت می رفتنــد یکی دو 
ســاعت اســتراحت می کردنــد و برمی گشــتند، بــا ایــن حــال 
هیچ وقت نشــد که مــن بگویــم حق ما چطور شــد؟ همیشــه 
من خوشــحال بودم و می گفتم آقا من خیلــی دلم می خواهد 
که شــما بیشــتر فعالیت کنیــد. ایشــان می گفت خانــم از حق 
شــما گرفته می شــود، ولــی مــن می گفتم مــن خودم خوشــم 
می آید که تــوی این راه ها بروید، مــن هیچ وقت نمی خواهم 
که شــما یک مــردی باشــید کــه بیایید پیــش من بنشــینید، 
تــوی زندگــی بگــو و بخنــد کنیــد و مــا را ســرگرم کنیــد. خــود 
ایشــان هــم هیچ وقت اصــاًل اهــل این حرف هــا نبــودو منزل 
کــه می آمــد همیشــه بحــث بــود و کتــاب و مطالعــه دور هــم 
می نشســتیم و روی یــک کتابــی، روی یــک مطلبــی بــا هم 
بحث می کردیم زندگی ما سرتاسر این بود. حساب این نبود 
که کســی بیاید دور هم جمع بشــوند، دروغ بگویند، بخندند 
و یا غیبــت کنند، حتــی حاضر نمی شــد کوچک تریــن حرفی 
پشــت ســر همیــن بنی صــدر یــا دشــمن های دیگــرش بزنــد، 
گر کوچک تریــن حرفی هم زده می شــد فورًا ایشــان ناراحت  ا
گر  می شد، اخم می کرد و می گفت حرف دیگر نداریم بزنیم! ا
حرفــی نداریم برویم دنبــال کار و مطالعه. من راضی نیســتم 
حرف هیچ کس را بزنید شــما به جای این که بنشــینید پشت 
سر این یا آن حرف بزنید، بگویید خدا به راه راست هدایتش 
کنــد، بــا وجــود این کــه این هــا این همــه دشــنام می دادنــد، 
این همه حرف به ایشــان می زدنــد، اصــاًل هیچ وقت قلبش، 
وجدانــش قبول نمی کرد که کســی بنشــیند پشــت ســر آن ها 
حرف بزند. ایشــان همیشه دلش می خواســت بین مردم و با 
مردم باشــد، هیچ وقت راحت طلب نبود کــه بخواهد زندگی 

راحتی داشته باشد.

باتوجهبهاینکهرفتاریکهایشــاندرخانهداشتند
میتوانــدالگویــیباشــدبــرایتمــامامتاســالمی،

لطفًاخصوصیاتاخالقیایشاندرخانهبگویید؟
ایشــان اواًل خیلــی مهربــان بــود، بــا زن و فرزنــد. بــا مــن کــه 
همســرش بودم مثل یک پدر و فرزند بود؛ یعنی من همیشــه 
احســاس می کردم که با پدرم روبه رو هستم از بس که ایشان 
مهربان و خوش اخالق بود. هیچ وقت در مدت 29 ســال که 

من هیچ وقت از 
فعالیت ایشان 

جلوگیری نمی کردم. 
در آن جا )آلمان( 

یک وقت بود که تا 
ساعت سه بعد از 
نصف شب برنامه 
و سمینار داشتند، 
آن وقت می رفتند 

یکی دو ساعت 
استراحت می کردند 

و برمی گشتند، با 
این حال هیچ وقت 
یم  نشد که من بگو

حق ما چطور 
شد؟ همیشه من 

خوشحال بودم 
و می گفتم آقا من 

خیلی دلم می خواهد 
که شما بیشتر 

فعالیت کنید
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با هم بودیم کوچک ترین چیزی را از ایشان ندیدم که باعث 
دلخوری من بشــود. بــا فرزندانش هم همین طور، ایشــان با 
فرزندانش رفیق بود، هیچ وقت نشــد که حتی بــرای یک بار 
هم سر آن ها داد بزند. آن قدر خوش اخالق بود که آن ساعتی 
که ایشان به ما تعلق داشت واقعًا ما از همنشینی ایشان لذت 
می بردیم، موقعی که دور هم جمع می شــدیم و با هم بودیم 
همیشــه بحــث از خــدا و پیغمبــر می کردنــد و می گفتنــد ائمه 
چنین کردند و شــما هم باید چنین کنید، همین مســائل بود 
و هیچ وقت مــا کوچک ترین ناراحتی از دســت آقا نداشــتیم، 
هر چه هم که در آمــدش بود متعلق بــه ما بود. یعنی ایشــان 
هیچ وقت این مســائِل بگیریــد و ببندید در زندگی نداشــت و 
می گفت که همــه درآمدم متعلق به شماســت. البته ایشــان 
یک دفعه هــم حتی به حقوق دادگســتری دســت نــزد و یک 
قرآن هم بــه خانه نیــاورد. می گفت جایز نیســت در حالی که 
این همه مســتضعف هست، حقوق دادگســتری هم بگیرم. 
شــما باید بدانید زندگی تان با همین حقوق بازنشستگی من 

باید بگذرد.
ج خانــواده  کــه خــر ایشــان ماهــی 5500 تومــان می گرفــت 
ج هــای دیگــر را بــا همان  پســرش، خانــواده، دامــادش و خر
مــی داد، حتی یــادم نرفته کــه یک شــب المپ ســوخته بود، 
من تمام این اطراف را زیر پا گذاشــتم ولی پیدا نکردم، تلفن 
کردم به دادگســتری و گفتم آقا از فروشــگاه دادگســتری یک 
المپ بیاورید، همان جا گفتنــد نه هرگز! خدا نکند من چنین 
کاری بکنم! شما شمع روشن کنید بنشینید بهتر از این است 
که من مال دادگستری را بیاورم. آن قدر پرهیز می کرد ایشان 
از محرم و نامحرم، از دروغ و غیبت و غیره اصاًل یک ســمبلی 
بود چــه در جامعــه، چــه در خانــه. کوچک ترین چیــزی ما از 

ایشان نتوانستیم ببینیم که باعث ناراحتی ما بشود.

خصوصیاتخاصیکهایشاندررفتارشانداشتند
بفرمایید.

یکــی از خصوصیــات خاصــی که ایشــان داشــت این بــود که 
هیچ وقت از مرگ نمی ترســید و همیشــه این را به ما می گفت 
که هیچ وقــت از مرگ نترســید و مــن را هم از مرگ نترســانید، 
من از مــرگ نمی ترســم، آن موقعی کــه شــهادت نصیب من 
ک می روم. خود ایشان هم همیشه  بشود با افتخار به زیر خا
پیشــتاز بود. در انقالب و روزهای تظاهرات هم جلوتر از همه 
بلندگو را دســت می گرفت و هرچه مــا اصرار می کردیــم که آقا 
تیر می زنند، می گفت بکشــند، من نمی توانم ببینــم مردم از 
بین می روند من در خانه بنشــینم، من باید بروم بین مردم، 
گر شهید هم نشــوم با مردم  گر شهید بشوم با مردم باشــم و ا ا
باشم. ایشان از سن 18 ســالگی، از زمان آیت اهلل کاشانی، در 
تمام این تظاهرات شرکت می کردند، هیچ وقت فکر نمی کرد 
که بگوید من می ترسم و از خانه بیرون نروم. همه جا پیشتاز 

بود.
بعــد از انقــالب هــم مرتــب این جــا جلســه داشــتند. آقــای 
طالقانــی، آقــای مطهــری آقــای باهنــر و آقــای خامنــه ای و 
ایشــان در این اتاق جمــع می شــدند و یک وقت جلسه شــان 
چندین ســاعت بــه طــول می کشــید. قبــل از انقــالب این ها 
بیشتر کارشــان را مخفی انجام می دادند، جلساتشان بیشتر 
مخفــی بــود. مهمانی هایــی کــه در خانــه ما بــود از ایــن نوع 
بود، هیچ وقت ایشــان مهمانی هایی که جمع بشــوند با هم 
بگویند و بخندند و ســورچرانی کنند نداشت. هیچ وقت من 
ندیدم ایشــان با دوســتی یا کســی غیر از برای کاری که برای 
اســالم باشــد دور هم جمــع شــوند و من هــم همیشــه از همه 

مسائل و برنامه های ایشان خبر داشتم.

رابطهایشانباامامچگونهبود؟
ایشــان تقریبــًا از 2۳ ســالگی که مــا در قــم بودیم پــای درس 
امــام می رفــت و از امــام نیــرو می گرفــت. البتــه ایشــان چنــد 
درس می رفت، ولــی عالقه خاصی به امام داشــت. در همان 
عاشــورایی که امــام را دســتگیر کردنــد و بعد هم تبعیدشــان 
کردند، دکتر وقتی که می خواســت از خانه بیرون برود گفت: 
خانم شــاید امشــب بر نگــردم. گفتم بــرای چه؟ گفــت برای 
این که من آن ســاعتی کــه ببینم امــام را می خواهنــد بگیرند 
و امــام دیگــر این جــا نیســت و نمی توانــد در این جــا کار بکند 
نمی توانم تحمل کنم. این گذشــت و شــبانه امام را دستگیر 
کردند. از آن به بعد ایشان یک ســاعت راحت نبود، مرتب در 
فکر امام بــود. مرتــب نامه های مخفیانــه از ترکیــه و بعد هم 
از نجف از طرف امام برای ایشــان می آمد دو ســفر هم رفتیم 
آن جا )نجف( چون ایشــان می خواســت خدمت امام برسد. 
ایشــان بین جوان هــای اروپا هــم در تمام بحث هــا می گفت 
ببینید امام چــه می گویند، همان راباید عمــل کنید، ما راهی 
را باید برویم که امام می رود، ما باید همیشــه پشــتیبان امام 
باشیم و ایشــان یک دقیقه هم از امام غافل نشــد. تا موقعی 

که امام به پاریس آمدند و ایشان هم به آن جا رفت.  

یکی از خصوصیات 
خاصی که ایشان 
داشت این بود که 
هیچ وقت از مرگ 

نمی ترسید و همیشه 
این را به ما می گفت 
که هیچ وقت از مرگ 
نترسید و من را هم از 

مرگ نترسانید، من 
از مرگ نمی ترسم، 

آن موقعی که 
شهادت نصیب من 

بشود با افتخار به 
یر خاک می روم.  ز

خود ایشان هم 
همیشه پیشتاز بود
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برای من 
خیلی سخت بود

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، یک روز قبل از فاجعه هفت تیر در مسـجد ابـوذر، در 
جنوب تهران، در حال سـخنرانی مورد سـوءقصد قرار گرفتند و مجروح شـدند. 
از طراحـان ایـن انفجـار جـواد قدیـری بـود کـه به هنگام فـرار از کشـور به بعضی از 
متهمیـن کـه دسـتگیر شـده بودنـد، گفتـه بـود کـه فـردا یعنـی روز هفتـم تیـر کار نظام اسـامی 

تمـام اسـت و ایـن تاریـخ همـان روزی بـود کـه فاجعه هفتـم تیر اتفاق افتـاد.  

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای کــه در زمــان انفجــار دفتر حــزب جمهــوری اســالمی در هفتــم تیر 
1۳۶0 در بیمارستان بســتری بود، خاطرات خود را از این فاجعه این گونه بیان می کند: »اولین 
بار شــاید روز دوم، ســوم بود که من دقیقًا یادم نیســت، چون در حال عادی نبودم. جراحی که 
من را معالجه می کرد، گفت که حزب جمهوری منفجر شــده و عده ای شهید شده اند، اما اسم 
مرحوم بهشــتی را نبرد. من چون در حال طبیعی نبودم آن قدر به این حســاس نشدم و چیزی 
نفهمیدم. و بعد هم یــادم رفت. در حــدود روز دوازده، ســیزدهم بود که من اصــرار می کردم که 
روزنامــه و رادیو به مــن بدهند، که از اخبــار مطلع شــوم. برادرانی که بــا من بودند، پاســداران و 

نزدیکان، مقاومت می کردند و نمی گذاشتند.
من بر اصــرار خود اضافــه می کــردم. آن ها می گفتنــد نمی شــود رادیو بــه این جا بیــاوری، چون 
دســتگاه هایی که به قلب و نبــض من وصل بــود، می گفتند کــه این ها خراب می شــود. گفتم 
خوب روزنامه بیاورید، روزنامه که دســتگاه ها را خراب نمی کند. روزنامه هــم نمی آوردند و من 
هم خیلی عصبانی شــده بودم که چطور من چیــزی می گویم و اطرافیان و دوســتان من حاضر 
نیســتند حتی یک روزنامه بخرند و بیاورند. یک روز آقای هاشــمی رفســنجانی و حاج احمدآقا 
به عیادت من آمدند. طبق معمول که غالبًا می آمدند. نمی دانســتم که آمدن این ها را طبیب 
من خواســته که آن ها بیایند وبه من بگویند. طبیب رو به من کرد وبه آقای هاشمی گفت: که 
ایشان خیلی اصرار دارند که بهشــان رادیو بدهیم. به نظر شــما مصلحت است؟ آقای هاشمی 
گفت: نــه. من گفتــم: چــرا مصلحت نیســت؟ ایشــان گفتنــد رادیــو اخبــار تلــخ دارد. جریانات 
ناراحت کننده دارد. بعد من همین طور فکر کردم یعنی چه؟ رادیو اخبا رتلخ دارد. آقای هاشمی 
گفتند که ادامه دارد، و می خواستند جریان رابه یک شــکلی به من بفهمانند. بعدًا گفتند: مثاًل 
دفتر مرکزی حزب منفجر شده عده ای مجروح شدند . آقای بهشتی هم مجروح شده. در ضمن 

واقعه هفت تیر از زبان رهبر انقالب

صحبت، اســم آقای بهشــتی را هم بردند. من بسیار ناراحت 
شــدم وقتی اســم آقــای بهشــتی را بردنــد، شــاید هــم گریه ام 
گرفت. یادم نیســت. آن روزها هم حال من عادی نبود. یک 
عمل جراحی سومی هم داشــتم. وقتی شنیدم آقای بهشتی 
مجروح شده از روزنامه و رادیو یادم رفت ســؤال کنم. از آقای 
بهشتی پرســیدم. گفتم که وضعشــان چطور است؟ حالشان 
چطور اســت؟ گفتند که آقای بهشــتی حال خوبی نداشــتند. 
مــن خیلــی ناراحــت شــدم و گفتــم کــه بایــد همــه امکانــات 
مملکت را بســیج کنیم تا آقای بهشــتی را نجــات دهیم. بعد 
من باز آرام نگرفتم. گفتم وضعشــان بهتر از من یــا بدتر از من 
است؟ گفتند: چه فرقی می کند، همین طوری است. باالخره 
خبرهای بیرون تلخ است و رفتند. بعد از رفتنشان قدری فکر 
کــردم. بــه ذهنم رســید که بایــد مســئله ای باشــد. بچه های 
دور و برم را گفتــم و از زیر زبانشــان مطلب را کشــیدم و حدس 
زدم کــه او شــهید شــده. و بچه هــا گفتنــد همــان اول شــهید 
شــدند. گفتند که وضع من آن موقع چطور بــود، تقریبًا خیلی 
بد بود، چون من نسبت به آقای بهشــتی احساسات برادرانه 
داشــتم و یک اعتقاد همه جانبه داشــتم. با ایشان سال های 
درازی مانــوس بودیــم. در ایــام انقــالب حــدود یــک ســال و 
نیــم تقریبًا شــب و روز با هــم بودیــم. مرتب همــه کارهایمان 
و تالش هایمــان با هم مشــترک بــود. همین بــرای من خیلی 

سخت بود.«
آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن در تحلیــل فاجعــه هفــت تیــر 
ج از کشــور می گویند:  و تأثیــرات ایــن فاجعــه در داخــل و خــار
»حادثه دفتر مرکــزی حزب در داخل تأثیرش خیلــی زیاد بود. 
علت هم ایــن بود که مــردم به حــزب و به این مســئوالنی که 
گری  شهید شــدند، عالقه مند بودند. به خصوص بعد از افشا
مجلــس در مــورد بنــی صــدر و اقــدام قاطــع امــام نســبت بــه 
بنی صدر، از این جریــان رو برگردانده بودند و تقریبًا یک ســره 
بطالن جریان لیبرال ها را فهمیده بودند. وقتی که این حادثه 
پیش آمد، میزان وحشیگری جریان مخالف را هم فهمیدند. 
البته جریان دســت اندرکار حادثه ۷ تیر، جریان آمیخته ای از 
لیبرال ها و منافقین بود. یکسره از لیبرال ها نبود. لکن نشان 
می داد که چقدر آن ها مردم ناجوانمرد هستند که حاضرند به 
خاطر مســائل سیاسی، شــخصیت هایی مثل شــهید بهشتی 
و بقیه شــهدای ۷2 تــن را در یــک حادثه نابود و شــهید کنند. 
این چیزی اســت که به طور طبیعی هرکــس را تکان می دهد 
و متوجــه بطــالن آن جریانــی می کنــد کــه دســت  اندرکار ایــن 
مســئله بود. بنابراین حادثه در داخل ایران، جریان انقالب را 
گر مــردم تا آن زمــان بطالن جریان  یک ســره و یکپارچه کرد. ا
مخالــف را فهمیــده بودنــد در حادثــه ۷ تیــر حقانیــت مطلــق 
جریــان مخالــف لیبرال هــا و منافقیــن را کــه خط امام باشــد، 
ج خیلی زیاد بود.  احســاس می کردند. انعکاس همین در خار
موردی بود کــه از حادثــه ۷ تیر چیــزی علیه نظــام جمهوری 
اســالمی احســاس کرده باشــند. البــد آن روزهــای اول که من 
روزنامــه را نمی دیــدم و از خبرها کامــل مطلع نبــودم، افرادی 
بودنــد کــه آن حادثــه را بــه عنــوان زوال و نابــودی جمهوری 
اســالمی تفســیر کرده باشــند. لکن از این که بگذریــم، در دنیا 

انعکاس آن حادثه، انعکاس مفیدی بود.«  
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کن! کن! فراموش  شلیک 
۱2تیرماه ۱367 سند دیگری بر جنایات آمریکا علیه ملت ایران رقم خورد، جنایتی 
علیـه زنـان و کـودکان بی گنـاه و مسـافران هواپیمـای مسـافربری، نـه سـربازانی که 
امـکان دفـاع از خـود را داشـته باشـند. در ایـن تاریـخ، پـرواز شـماره 655 شـرکت 
هواپیمایی ایران ایر با 290 مسافر ایرانی و خارجی، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت موشک 
نـاو یـواس اس وینسـنس، متعلق به نیـروی دریایی ایاالت متحده آمریکا قرار گرفـت و در ارتفاع 
۱2هـزار پایـی منهـدم شـد و تمـام مسـافران و خدمـه پـرواز کـه 66 نفـر از آن هـا کـودک بودنـد، 
جـان باختنـد.  آمریـکا هیچ وقـت ایـن جنایـت را گردن نگرفـت و مسـئولیت آن را نپذیرفت، حتی 
هیچ یک از خدمه و فرماندهان ناو وینسنس هم تحت پیگرد قرار نگرفتند و تلخ تر این که ویلیام 
راجرز، فرمانده این ناو، در پایان خدمت خود مدال شجاعت هم دریافت کرد. در سالروز این 
جنایت هولناک، برنامه تلویزیونی »جهان آرا« به بررسـی اقدام ضد بشـری آمریکا در منهدم 
کردن هواپیمای مسافربری ایرانی پرداخت. حبیب احمدزاده، فعال فرهنگی و از نویسندگان 
معاصر، و همچنین حسین دهباشی، مستندساز و تاریخ نگار، میهمانان این برنامه بودند که 

در گفتگـو بـا وحیـد یامین پـور به ابعاد مختلف این ماجـرا پرداختند. 

حبیب احمدزاده و حسین دهباشی
 از حمله آمریکا به ایرباس ایرانی می گویند

   تجاوز به آب های سرزمینی
کــه خــط  حبیــب احمــدزاده ضمــن یــادآوری ایــن مطلــب 
حــد درگیــری ایــران و عــراق در ســال ۶۷، یعنی ســال پایانی 
جنگ، به خارک کشیده شــده بود و با بیان این که در همین 
ســال آمریکایی هــا بــا ایــن بهانه کــه »ما مشــغول اســکورت 
حــد  خــط  هســتیم«  کویــت  و  عربســتان  نفت کش هــای 
گفته  درگیری را بــه تنگه هرمز می برنــد، ادامــه داد: به طور نا
هواپیماهای مســافربری از فرودگاه های دوبی، بندرعباس 
ایــن حادثــه  از  و تهــران حرکــت می کننــد. چنــد روز قبــل 
هواپیمایــی به نام ناواســتار توســط یــک هواپیمــای عراقی 
مورد اصابت قرار گرفت و ۳۶ نفر کشــته شــدند. آمریکایی ها 
بــه  خاطــر ســالروز اســتقالل آمریــکا در آماده بــاش صددرصــد 
قــرار گرفتند. شــاید حتی یــک نفــر در ایــران در ذهنــش نبود 
کــه این هــا در ســالگرد استقاللشــان قــرار دارنــد، امــا در ذهن 
آمریکایی ها می گذشت که ایرانی ها حتمًا در سالروز استقالل 

آمریکا قرار است کاری انجام دهند.
وی اضافــه کرد: این هــا با قایق هــای ما در آب های ســاحلی 
ایران که 12 مایــل را در برمی گیرد و هیچ کشــوری حق ندارد 
وارد این آب ها شــود درگیر می شــوند. ویل راجرز با ناو بســیار 
پیشــرفته خود که قیمتی بالــغ بــر 1.5 میلیارد دالر داشــت به 
خلیج فارس می آید که به گفته فرماندهی اصلی آمریکایی ها 
کــه در بحریــن مســتقر بــوده، ایــن آدم دنبــال ایــن بــوده که 
قهرمان شود. با آتش توپخانه ناو خود با قایق های گشتی ما 
درگیر می شود. هواپیمای ایرباس ما را که از بندرعباس بلند 
می شود مورد اصابت قرار می دهد. اولین حرکتی که می کنند 
این اســت که »ما یک هواپیمای نظامی را زدیــم.« بعد ادعا 

می شود که یک اف1۴ پشت این هواپیما بوده است.

   توجیه کارتونی
ایــن فعــال فرهنگــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه قــرار گرفتــن 
اف1۴ پشــت یک هواپیمــای مســافربری با وجــود این همه 
رادارهــای پیشــرفته بســیار کارتونــی اســت، بــه چرایــی این 
ح این ســؤال کــه »آیا مــا آن موقع با  موضوع پرداخــت و با طر
ارتش آمریکا یا عــراق در جنگ بودیم؟« تصریــح کرد: این ها 
می خواســتند در لحظه بهت حادثه از جو عمومی فرار کنند و 
به  همین دلیل می گویند این هواپیما حق نداشــته از منطقه 

جنگی عبور کند.
وی یکی از اشــتباهات اســتراتژیک مــا را پرداختن بــه حادثه 
در زمان وقوع آن برشــمرد و توضیــح داد: تمام بحــث ما این 
شــده کــه راجــرز ایــن هواپیمــا را عمــدًا زد یــا اشــتباهی! ایــن 
کوچک ترین مســئله اســت. قبل از این حادثه بایــد بگوییم 
گــون و دولــت آمریــکا در جنگــی دخالــت می کند که  چــرا پنتا
یــک متجــاوز بــه  نــام صــدام وجــود دارد و خودشــان هــم در 
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زمان حمله عــراق به کویت بــه این موضوع اذعــان می کنند 
و به پشــتوانه همین صــدام، درگیری را از اســکله های البکر و 

االمیه به خارک و بعد به تنگه هرمز می کشانند.
احمــدزاده مســئله جالب تــر را مربــوط بــه قضیــه هــدف قــرار 
گرفتن هواپیمای کره جنوبی توســط شــوروی سه سال قبل 
از حادثــه ایرباس عنــوان کــرد و اظهار داشــت: ایــن هواپیما 
اشــتباهًا به روی جزایر ســاخارین و نقاط استراتژیک شوروی 
به پــرواز درآمده بــود، نیروهــای شــوروی بعــد از اخطارهای 
متعدد آن را می زنند. روزنامه های آن زمــان را ببینید که چه 
بالهایی در دو ســال سر شــوروی می آورند که چرا هواپیمایی 
ک خــودش و روی نقاط اســتراتژیک به پــرواز در  را کــه در خــا

آمده بود زده بودند! 
وی با اشــاره بــه فعالیت های داســتانی خــود در این حــوزه با 
بیان این که »ســعی کردم تفاوت های نگاه بیــن دو کاپیتان 
ایــران و آمریکایــی را به رشــته تحریــر درآورم.« ابراز داشــت: 
کــن،  کــه »شــلیک  آمریکایی هــا یــک ضرب المثــل دارنــد 
فراموش کن!«، در جنگ ویتنام به این نتیجه رسیده بودند 
که موشــک را باید شــلیک کرد تــا کار خودش را بکنــد. قبل از 
این تلویزیون ها کاری با این ها کرده بودند که این کشتارها 
برای مردم آمریکا سخت شده بود. این ها به نتیجه رسیدند 
که این کشــتارها نباید دیده و گفته شــود. این که فردی مثل 
راجــرز می خواهــد قهرمــان رومــی یــک امپراتــوری شــود کــه 
بخواهد کشور جهان ســومی مثل ایران را نابود کند برای من 

خیلی سنگین بود، مخصوصًا مدال دادنشان.
این نویسنده حوزه جنگ با اشاره به پیدا کردن اسامی تمام 
ملوان هــای حاضــر بــه روی نــاو جنگــی وینســنس به عنوان 
یکی از فعالیت های خود اشــاره کــرد و گفت: با تمام کســانی 
کــه نامشــان ویــل راجــرز بــود و در اینترنــت اطالعاتــی درباره 
آن ها موجــود بود از طریق ایمیــل مکاتبه کردیم کــه خیلی از 
این ها پاســخ دادند و از این قضیه متأثر شــدند. بعد از این که 
2۷ ایمیــل از افراد مختلف دریافت کردیم، ســایت دانشــگاه 
مختــل شــد کــه نــه می توانســت ایمیــل دریافــت کنــد و نــه 

بفرستد.
وی ادامه داد: بعد از چهارروز سایت دانشگاه دوباره راه افتاد 
خ داد این بود که دوستان تمام آن 2۷ ایمیل را  و اتفاقی که ر
ذخیره کرده بودند و نتیجه این نامه ها، همان داستانی شد 
که در کتاب »داستان های شهر جنگی« منتشر شد که بعد 12 
گروه آمریکایــی ضد جنگ این نامــه را در کلیســایی در ایالت 

ویرجینیا قرائت کردند.

   عذرخواهی نمی کنیم
ایــن فعال فرهنگــی دربــاره ویــل راجرز با بیــان این کــه برای 
اولیــن بار بــود کــه فرمانــده این نــاو جنگی شــده بــود، اظهار 
داشــت: در این قضایا باید به روحیــات افراد هــم توجه کرد. 
راجــرز احســاس می کــرد کــه بایــد سلســله  مراتــب نظامــی را 
به زودی طی کند و دوســت ندارد مرکزیت ایــن نیروها که در 
بحرین مســتقر بوده به او دســتور بدهد، ســرخود کارهایی را 

انجام می داد.
کید بر این نکته که در بررســی این فاجعه باید زمان  وی با تأ

حادثــه را کنار گذاشــت، گفــت: چرایی ایــن اتفاق دو شــکل 
دارد؛ آن ها می گویند »اشتباهی زدیم« و ما می گوییم عمدی 
زده شــده اســت. به نظر من این دو شــکل اصاًل مهم نیست. 
مهم این اســت کــه ایــن موضوع یــک طرز تفکــر قابــل تکرار 

است.
ج بــوش پدر مبنی  احمدزاده با اشــاره بــه اولین اظهــارات جر
بــر این کــه »اصــاًل بــه ماجــرا کار نــدارم و هیچ وقــت از ایــران 
عذرخواهــی نمی کنیــم.« ادامــه داد: این هــا ســابقه بمباران 
کی را دارند، ولی دو ماه قبل  کازا اتمی دو شــهر هیروشــیما و نا
از این موضوع هم حدود 210 هزار نفر را با بمب های ناپالم در 

توکیو کشته بودند.
وی اظهار داشــت: در گزارشــی که دو ســال بعد از این ماجرا، 
ارتش آمریکا به وسیله ناوســاالر بوگارتی در مجلس سنا اعالم 
کرده و روی آن نوشته شده »سّری«، بسیاری از کلیدواژه ها، 
گر شــما چیــزی برای مخفــی کردن  قلم گرفته شــده اســت. ا

ندارید، چرا این همه پنهان کاری می کنید؟
ح این سؤال از آمریکایی ها که »فکر کنید  این نویسنده با طر
ما برای انفجــار ســاختمان های تجارت جهانی بــه بن الدن 
مــدال داده و جشــن گرفته بودیــم، دنیا بــا ما چــه برخوردی 
می کرد؟« اضافه کرد: این ها برای انهدام هواپیمای ایرباس 
برای ویــل راجرز در بندر ســان دیه گو جشــن رســمی گرفتند و 
یک هفته بعد از ایــن حادثه راجرز به دیدار پادشــاه بحرین و 
مدتی بعد به دعوت رســمی ریگان به کاخ ریاســت جمهوری 
بــرای دیدار خصوصــی دعوت می شــود که البتــه به علت درز 
پیدا کــردن ایــن خبــر در یکــی از نشــریات محلی، ایــن دیدار 

منتفی می شود.

   مقبره ای به وسعت دریا
ارتباط تلفنی با حســین دهباشــی، مستندســاز و پژوهشــگر، 
بخش دیگر ایــن برنامه جهــان آرا بــود. دهباشــی در ابتدای 
اظهارات خود با یادآوری قســمتی از صحبت های احمدزاده 
دربــاره گل ریختــن در خلیــج فــارس در ســالروز ایــن حادثــه 
اضافه کرد: علت این کار مفقودی 10۳ تن از 290 نفر مســافر 
شــهید این حادثه در خلیج فارس است. گل ریختن به خاطر 

این است که مقبره این عزیزان در خلیج فارس است.
وی در پاســخ به این ســؤال که جمهوری اســالمی در قبال این 
کنشــی نشــان داد بــه دو واقعــه دربــاره پیگیــری  ماجــرا چــه وا
حقوقی و پرداخت غرامت توسط آمریکایی ها اشاره کرد و یادآور 
شد: آمریکایی ها در این موضوع هیچ وقت عذرخواهی نکردند 
و به جای آن اظهار تأسف کردند. بدتر از آن، آمریکایی ها حتی 
یک دالر به مــا غرامت نپرداختند، این اشــتباه اســت که تصور 

کنیم به ما غرامتی پرداخت شده است.
ایــن پژوهشــگر تصریح کــرد: چیزی که بــه ما پرداخت شــد، 
ج از دادگاه به عنــوان کمــک بالعــوض نــام گرفــت و  در خــار
به معنی این بود کــه ما از کلیــه حقوق خــود صرف نظر کنیم 
تا آمریکایی ها حاضر باشــند آن کمک بالعوض را به مبلغ ۶1 
میلیون دالر بــه خانواده قربانیــان و ۷0 میلیــون دالر به خاطر 
خســارت ناشــی از این ماجــرا بدون قبــول مســئولیت حادثه 

پرداخت کنند.  

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

       
   
   
   
   

    

احمدزاده مسئله 
جالب را مربوط به 

قضیه هدف قرار 
گرفتن هواپیمای 

کره جنوبی توسط 
شوروی سه سال 

قبل از حادثه 
ایرباس عنوان کرد 

و اظهار داشت: 
 
ً
این هواپیما اشتباها

به روی جزایر 
ین و نقاط  ساخار

استراتژیک شوروی 
به پرواز درآمده بود، 

نیروهای شوروی 
بعد از اخطارهای 

متعدد آن را می زنند. 
روزنامه های آن زمان 

را ببینید که چه 
بالهایی در دو سال 
سر شوروی می آورند 

که چرا هواپیمایی 
را که در خاک 
خودش و روی 

نقاط استراتژیک به 
پرواز در آمده بود زده 

بودند! 
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52 روز در دریا 
بـرای مـرور عملیـات جمـع آوری اجسـاد قربانیـان ایـن حادثـه کـه از ملیت هـای 
مختلـف ایرانـی )253 نفـر(، امـارات )۱3نفـر(، هنـد )۱0نفـر(، پاکسـتان )6نفـر(، 
یوگسـاوی )6نفـر(، فرانسـه )یـک نفـر( و ایتالیـا )یـک نفـر( بودنـد، بـه سـراغ امیر 
کرمـان اسـت؛ فرمانـده عملیـات  دریـادار دوم ناصـر سرنوشـت رفتیـم. او متولـد ۱330 در 
مروارید و یکی از معدود بازماندگان ناوچه همیشه قهرمان پیکان. با شروع جنگ تحمیلی 
کـه نیـروی دریایـی بافاصلـه وارد جنـگ شـد، در عملیات های مهـم این نیرو نظیر عملیات 
مرواریـد نقـش پررنگـی داشـت؛ همـان عملیاتـی کـه موجـب شـد تـا نیـروی دریایـی عـراق تا 
پایـان جنـگ نتوانـد کمـر راسـت کنـد و در همین مسـیر بـه درجه رفیـع جانبازی نیز نائـل آمد. 
او فرمانـده عملیـات جمـع آوری اجسـاد قربانیـان حادثـه ایربـاس در خلیـج فـارس بـود که در 

گفتگـو بـا »العالـم« بـه بیـان برخـی ناگفته هـای ایـن حادثـه پرداخـت. 

ع     آمریکایی ها برای توجیه عمل خود، این طور وانمود کردند که در تشخیص نو
هواپیما )جنگی یا غیرجنگی( دچار اشتباه شدند و برای دفاع از خود در برابر حمله 

احتمالی دست به این اقدام زدند. چقدر این توجیه می تواند قابل قبول باشد؟
رادارهای ناوشــکن های موشــک انداز بــه سیســتم I.F.F مجهز هســتند که این سیســتم نوع 
هواپیمای در حال پرواز، اعــم از خودی و غیرخودی یا جنگی و غیرجنگی را نشــان می دهد. از 
طرف دیگر هواپیماهای جنگی، در حین پرواز از رادار استفاده می کنند و زمانی که یک جنگنده 
در حال پرواز است، از نوع رادار کنترل آتش آن می توان فهمید که این هواپیما یک هواپیمای 
جنگی اســت. بنابراین، برای یک ناو پیشــرفته آمریکایی مثل وینســنس، این که تشــخیص 

دهد هواپیمای در حال پرواز، یک هواپیمای مسافربری ایرباس است، کار ساده ای بود.

ع شد؟    عملیات جستجو برای اجساد کشته شدگان و بقایای هواپیما چطور شرو
زمانی کــه هواپیما مورد هدف قــرار گرفت، من به همــراه تیمی که در اختیار داشــتم در کوهک 
تهــران در حــال تمریــن بــرای انجــام یــک مأموریــت برون مــرزی در یکــی از پایگاه هــای عراق 
بودیم کــه فرمانده وقت نیــروی دریایــی از طریق جانشــین خود ابالغ کــرد که مــا بالفاصله و با 
همان پرســنل به محل اعزام شــویم. ما هم با همان لباس های ورزشــی قرمزرنــگ که در حال 
تمرین تکواندو بودیم، به فرودگاه مهرآباد رفته و به منطقه اعزام شــدیم. زمانی که به منطقه 
رســیدیم، ۴0 نفر از غواصــان منطقه یکم دریایــی بندرعباس در حال جســتجو بودنــد و ما هم 

بالفاصله وارد عمل شدیم.
حدود یک هفتــه تــا 10 روز حتی فرصــت نکردیم لباس هــای خودمــان را عوض کنیــم. هوا به 
قدری گــرم و عملیات بــه اندازه ای فشــرده بــود کــه نمی توانســتیم از غذاهای متداولــی که در 
جیره های غذایی وجود داشــت اســتفاده کنیم و ما تنها غذایی که در طول این مدت استفاده 
می کردیم نان، پنیــر و هندوانه بود. هنگام جمع آوری قطعات هواپیمــا در عمق ۳۷ متری آب 
در پشت جزیره قشم، گاهی پیش می آمد که شب ها کوسه یا سفره ماهی به ما حمله می کرد اما 
ما به دنبال دستوری که مبنی بر جمع آوری تمامی قطعات هواپیما صادر شده بود، توانستیم 

همه بقایای هواپیما را جمع آوری کنیم.

ناگفته هایی از جمع آوری اجساد شهدای 
ایرباس درگفتگو با فرمانده این عملیات

   چقدر طول کشید؟
جمع آوری اجساد و بقایای هواپیما با به کارگیری حدود 80 
غــواص و تمامی امکانــات منطقه یکــم دریایــی، حدود 52 
روز طول کشــید. 2ناو »ُتنب« و »الوان«، 2فرونــد هواناو و ۴ 
فروند بالگرد هم در اختیار ما بود که به صورت شــبانه روزی 
کار می کردیــم. درجــه حــرارت ســطح آب بــه هنــگام انجــام 
عملیــات، بیــش از 50 درجــه بــود کــه کار را خیلــی ســخت تر 
می کرد. اجســاد را به هــم می بســتیم و در آخریــن مرحله که 
بالگــرد یــا هوانــاو در صحنــه حاضــر می شــد، آن هــا را داخل 
کیســه های مخصــوص قــرار می دادیــم تــا خونابه در مســیر 
نریزد. نهایتًا توانستیم جســد 18۷ نفر از 290 مسافر ایرباس 

را جمع آوری کنیم.
من در طول 8 ســال دفاع مقــدس فرماندهــی عملیات های 
کــه اولیــن آن هــا فرماندهــی  مختلفــی را بــر عهــده داشــتم 
انهــدام ســکوهای البکــر و االمیــه در 1۳59 و آخریــن آن هم 
فرماندهی جمع آوری اجساد هواپیمای مسافربری ایرباس 

بــود. جمع آوری اجســاد، صحنه هــای تکان دهنــده زیادی 
داشــت طوری کــه وقتــی تصویربــردار صدا و ســیما از صحنه 
فیلمبرداری می کرد، دچار مشــکل شــد و نتوانست وضعیت 

را تحمل کند. دوربین را گذاشت و رفت.
یکی از اجســادی که ما پیــدا کردیم، جســد خلبــان هواپیما 
کاپیتــان رضاییــان بود. جســد را بــه ســاحل منتقــل کردیم 
که روســتای شــیب دراز در جزیره قشــم بود. وقتی برگشتم، 
دیدم یک پیــرزن باالی ســر جســد کاپیتــان ایســتاده. به او 
گفتم نیاز به حضور شــما نیســت. نیروهای مــا برمی گردند و 
جنازه را منتقل می کنند. او در جواب گفت: من وظیفه خود 
می دانم کــه در این جا باشــم تــا حیوانات وحشــی بــه جنازه 

حمله نکنند.  



تقویم تاریختقویم تاریخ

47 تیر    1۳9۷  |     مشاره         ۳۳

حمله به دموکراسی
روز دوم تیر 128۷، ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف 
حمله قرار گرفت و آســیب دید. این حادثه در دومین ســال سلطنت محمدعلی شــاه قاجار و در 
شرایطی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانونگذاری را پشت سر می گذاشت ، اتفاق 
افتاد. حادثه به توپ بستن مجلس که از خشن ترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه 
اوج خصومت نظام اســتبدادی قاجار با مردم بود. این حادثه در شرایطی که محمدعلی شاه با 
راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه خواهان 

خ داد. تبدیل کرده بود، ر
محمدعلی شــاه که از زمــان مرگ پــدرش، مظفرالدین شــاه، به ســازش و مماشــات بــا رهبران 
نهضت مشروطه تمایل نداشت، عماًل روبه روی مردم ، مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس 
قرار گرفت . او پس از 2 ســال مقاومت در برابر مشــروطه ، ســرانجام در خرداد 128۷ برنامه خود 
را برای ســرکوب مشــروطه خواهان به اجرا درآورد. وی یکی از درباریان-مشیرالســلطنه-را که 
کاماًل مطیعش بــود به صدراعظمی برگزیــد. مقام وزارت جنگ را نیز به میرزاحســین پاشــاخان 

امیربهادر سپرد و لیاخوف-سردار روسی- را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد.
با این انتصاب در اولین روزهای تابستان 128۷ نقاط حساس تهران به تصرف نظامیان قزاق 
تحت فرماندهی افسران روســی درآمد. اطراف میدان بهارســتان و مدرسه سپهساالر محاصره 
شــد و توپخانه و ســواره نظام در مقابل مجلس مســتقر شــدند. تمام روزنامه ها توقیف شــدند و 

جنگ بین قوای قزاق و مشروطه خواهان آغاز شد.
روز دوم تیــر 128۷ کــه ســاختمان مجلــس بــه تــوپ بســته شــد، اوج جنــگ بــود. ایــن جنگ 
کــه در ســاعات ظهــر فروکــش کــرد، ۳00 کشــته و 500 زخمــی بــه جــای گذاشــت. بســیاری از 
بازداشت شدگان در باغ شاه تهران به زنجیر کشیده شــدند و تعدادی از وعاظ، روزنامه نگاران ، 
نماینــدگان مجلــس و سیاســیون به قتــل رســیدند و تعــدادی از آنــان نیز بــه ســفارتخانه های 

خارجی پناهنده شدند.
یک روز پس از به توپ بســتن مجلس، محمدعلی شــاه قاجار برای ایجاد ُرعــب در میان مردم 
و تعطیلی اجتماعات و انجمن های ملــی، در تهران حکومت نظامی اعالم کرد. بر اســاس این 
فرمان، لیاخوف روســی فرمانده نیروهای قزاق مأمور شــد تا با اســتفاده از نیروهای گارد قّزاق، 
افراد مســلح را در شــهر بازداشــت کند. طــی این فرمــان، تجمع مــردم در شــهر ممنوع شــد و به 
مأموران دســتور دادند تا با شــلیک گلوله مانع از اجتماع افراد شــوند. همچنین برای جلوگیری 
ن مردم در سفارتخانه  ها یا حرم حضرت عبدالعظیم در ری، عفو عمومی اعالن کردند.  از تحّصُ
هدف از این کار، فریفتن مشــروطه خواهاِن متواری بود، چنان که بدین وســیله، عده بسیاری 

دستگیر شدند.

   قتل میرزا جهانگیرخان شیرازی
نهضــت  وقتــی  آمــد.  دنیــا  بــه  شــیراز  ســال 1255در  در  او 
آزادی خواهــی آغــاز شــد، او بــا حضــور در جلســات و مجامــع 
مخفی این نهضت، با بزرگان سیاســی ایران آشــنا شــد و خود 
یکــی از ارکان عمــده آزادی  طلبان به شــمار می رفــت. وی در 
اوایل ســلطنت محمدعلی شــاه قاجار، روزنامه صور اسرافیل 
کــرد. جهانگیرخــان  کــرد و از مشــروطه دفــاع  را راه انــدازی 
سرانجام پس از اشغال مجلس توسط قوای روس، به دستور 
محمدعلی شاه دستگیر و به باغ شاه منتقل شد. در باغ شاه او 

را در ۳۳ سالگی به طرز فجیعی به قتل رساندند.

   قتل حاج میرزا نصراهلل ملک المتکلمین
او در ســال 12۴0 در اصفهــان بــه دنیــا آمــد. در 22 ســالگی 
بــه مکــه رفــت و در بازگشــت، بــه هندوســتان عزیمــت کــرد. 
مســلمانان  ســاختن  بیــدار  بــرای  کتابــی  هندوســتان  در 
تصنیــف کرد. پــس از انتشــار ایــن کتــاب، انگلیســی ها او را از 
هندوســتان اخراج کردند. از آن پس به ایران آمد و در بوشــهر 
با سیدجمال الدین اسدآبادی مالقات کرد. ملک المتکلمین 
در جریــان نهضــت مشــروطه بــا خطابه هــا و ســخنرانی های 
گاهی بخشــی مردم پرداخت. او کــه از خطبا و وعاظ  خود به آ
مشــهور دوره انقــالب مشــروطیت بــه شــمار مــی رود، پــس از 
آن که مجلس شــورای ملی را به توپ بســتند، دســتگیر شــد و 
به دســتور شــاه، در ســوم تیرماه 128۷ در ۴۷ ســالگی به قتل 

رسید.

   فرجام استبداد
حادثه دوم تیر ســبب انحــالل مجلــس اول و به هــم ریختن 
اوضاع تهران شد، ولی قیام هایی در تبریز، گیالن ، اصفهان ، 
خ داد. با این همه ، استبداد صغیر دوامی  مشهد و نقاط دیگر ر
نداشــت و در کمتر از یک ســال عمر حکومت محمدعلی شــاه 
قاجــار بــه پایــان رســید. روز 25 تیــر 1288 تهــران بــه تصرف 
مخالفان محمدعلی شــاه درآمــد و در پی این واقعه، شــاه به 
اتفاق اعضــای خانــواده و صدها قزاق مســلح به باغ ســفارت 
روسیه در زرگنده پناهنده شد و شــورای 22 نفره ای که بعدها 

تشکیل شد، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کرد.   

بهرام  جالل وند
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گوهر عفاف پاسدار 

بیسـت و یکـم تیرمـاه ۱3۱۴ یکـی ازخونبارتریـن روزهـای تاریـخ کشـور اسـامی 
ایـران و حماسـه به یادماندنـی ملـت مؤمـن ووالیـی مشـهد مقـدس اسـت که بنا 
به فرموده رهبری معظم انقاب، قیام گوهرشاد بایستی زنده بماند و آن فاجعه 
ننگیـن رژیـم سـلطنتی بـرای نسـل های جامعـه بازگـو شـود. معظـم لـه می فرماینـد: »ایـن 
خیلی مایه تأسف است که حادثه گوهرشاد با این عظمت و با این اهمیت هیچ انعکاسی 
در تاریـخ مـا، در ادبیـات مـا، در کتاب هـای رمـان مـا نداشـته باشـد. ماجرای کشـف حجاب 
رضاخانـی دارای ابعـاد عظیمـی اسـت کـه ریشـه آن بـه وادادگـی حکومت هـای وابسـته 
برمی گردد، برای مبارزه با مظاهر دین که در یک سـفر خارجی رضاخان به ترکیه، نسـخه 

مثـًا تمـدن را بـا بی حجابـی زنـان بـه او تزریـق کردنـد.« 

مقالــه پیــش رو مختصــری از تاریــخ آن جنایــت بــزرگ رضاخــان قلــدر و حماســه مقاومــت و 
پایمردی مردم مؤمن اســت. رضاشاه پهلوی در سال 1۳1۳ خورشــیدی، سفری چهل روزه به 
ترکیه داشــت که پس از بازگشــت به ایران، تصمیــم به انجام رشــته ای از امور گرفــت تا ایران 
را همچــون ترکیــه، از آنچــه »مظاهر تمــدن غــرب« خوانده می شــد، بهره منــد گردانــد. تغییر 
کاله مردم به کاله شــاپو، کشــف حجاب، جشن هزاره فردوســی، تأسیس فرهنگســتان ایران 
و پیمــان ســعدآباد از آن جمله  اســت که همگــی ره آورد آن ســفر هســتند. هنگامی که در ســال 
1۳1۴، جایگزینــی کاله هایی کــه مردم ایــران تا آن لحظــه بر ســر می نهادند )کــه کاله پهلوی 
را نیز در برمی گرفت( با کاله شــاپو، به فرمان حکومت، در سراســر کشــور اجباری شــد، در شــهر 
مذهبی مشــهد، بــه برکت مضجــع شــریف حضــرت رضــا)ع( و روشــنگری علمــا و روحانیون، 
با مقاومت مــردم روبه رو و اجــرای آن منجر بــه تحصن مردم در مســجد جامع گوهرشــاد و آن 

جنایت خونبار رژیم وابسته رضاخانی شد.

خیزش مردم در جریــان این واقعــه، در اعتراض بــه اجباری 
شــدن بــر ســرنهادن کاله شــاپو توســط حکومــت مرکزی،که 
مقدمه کشــف حجاب رضاخانی بــود، از مهم ترین صفحات 
تاریــخ مقاومت مــردم در مقابــل وادادگــی فکــری و فرهنگی 

ک پهلوی است. رژیم ظالم و هتا

    نقش روحانیت درماجرای قیام گوهرشاد
بــه دنبــال اجباری شــدن کاله شــاپو، ممنوعیــت حجــاب و 
سیاســت های تغییر لبــاس در دوران پهلــوی اول، در تیرماه 
1۳1۴، آیــت اهلل ســید حســین طباطبایــی قمی به پیشــنهاد 
کــره بــا رضاخــان در مــورد ایــن  علمــای مشــهد جهــت مذا
سیاســت ها راهی تهران شــد که منجر به دســتگیری و حصر 

ایشان گردید.
به دنبــال انتشــار خبر بازداشــت آیــت اهلل قمــی و همچنین در 
اعتراض به اقدام های شهربانی، شب نوزدهم تیرماه 1۳1۴، 
مــردم مشــهد و زائــران حرم رضــوی در مســجد گوهرشــاد گرد 
آمدند و شــیخ محمدتقــی بهلول گنابــادی، معروف به شــیخ 
بهلول واعظ که در آن جلسه بر منبر سخن می راند، مردم را به 
ایســتادگی در برابر حکومت فراخواند. موعظه شیخ بهلول دو 
ســه روزی ادامه یافت؛ او در منبر ســخنان تندی ایراد کرد که 

شنوندگان را کاماًل تحت تأثیر قرار داد.
به محض آن که گزارش بست نشــینی مردم در مســجد جامع 

حجت االسالم و المسلمین اسداهلل اسدی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی
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گوهرشــاد حرم علی بــن موســی الرضا)ع( به رضا شــاه رســید، 
گر تــا فردا  بــه مأمــوران نظامی مشــهد دســتور صریــح داد کــه ا
کنــده نکننــد، بــه باالتریــن  صبــح، مــردِم بست  نشســته را پرا
مجــازات نظامــی گرفتــار خواهنــد شــد. پلیس مشــهد، حکم 
کنده شــدن جمعیت حاضــر )کــه در این مــدت در آن جا  به پرا
تحصن کــرده بودند( داد، ولــی مردم فرمان نبردنــد، از این رو 
پلیس بــه قــوه مجریه )اســتانداری( متوســل شــد. ســرهنگ 
قادری اطراف صحن و حرم علی بن موسی الرضا)ع( و مسجد 
گوهرشــاد را محاصره کرد و به تیرانــدازی به تحصن کنندگان 
پرداخت. بنابه گفته شــاهدان ماجرا، آن شــب مأموران رژیم 
با حمله مســلحانه مــردم متحّصــن و پناهنده به حــرم مطهر 
کــن اطــراف را مــورد هــدف  رضــوی، مســجد گوهرشــاد و اما
قــرارداده و عــالوه بر شکســتن حرمــت حــرم و تیربــاران کردن 
گنبد مسجد، بیش ازســه هزار نفر را کشــتند، به بیرون دروازه 
پایین خیابان در قبرستانی خندق کنده و پیکر کشته شدگان 
را بــدون رعایت آیین هــای شــرعی در گوری دســته جمعی در 
ک ســپردند و  محلــه خشــت مال ها و بــاغ خونی مشــهد بــه خا
چندین هزار نفــر را مجروح کرده و مردم مشــهد و ملت ایران را 
عزادار کردند و این صفحه سیاه در تاریخ حکومت ننگین ضد 

دینی پهلوی ثبت شد.
سپس شیخ محمدتقی بهلول گنابادی به علت تحت تعقیب 
بودن به افغانستان مهاجرت کرد و رژیم، آیت اهلل سید حسین 

طباطبایــی قمــی را از ایران به 
عراق تبعید کرد و سایر فعاالن 
از علما را نیز هر یک به نحوی 

مجازات کرد.
پاسداشــت ایــن ایــام، یکــی از 
تاریــخ  فرازهــای  مهم تریــن 
ایمانــی و انقالبــی مــردم ایران 
است که مقّوم پیروزی و بقای 
شــرایط  در  اســالمی  انقــالب 
شــورای عالی  و  اســت  حاضــر 
انقالب فرهنگی کشور این روز 
روز  به عنــوان  را  تیرمــاه(   21(
عفــاف و حجــاب نامگــذاری 
روســت  ایــن  از  اســت.  کــرده 
کــه دشــمنان انقــالب اســالمی 
پــس از شکســت مفتضحانــه 
دفــاع  و  نظامــی  کارزار  در 

مقدس، بــا رویکــرد به اســتحاله فرهنگــی، در صدد تشــکیک 
و تخریــب اعتقــادات و باورهــای دینــی پرداختــه و بــا تهاجــم 
فرهنگــی و ترویــج ابتــذال و مبــارزه با مفاهیــم مقــدس دین از 
قبیل عفــت و حیــا، ازدواج و خانــواده، فرزنــد و تربیــت، ایمان 
و تعهــد و غیــره و فشــارهای اقتصــادی، بــه دنبــال برانــدازی 
نظام جمهوری اســالمی اســت. باشــد که مردم و به ویژه نسل 
جــوان، بــا خودبــاوری و حفــظ اســتقالل فکــری و فرهنگــی در 
مقابــل هجمه های شــیطانی دشــمنان در آلودگی هــای اخالقی 
و آســیب های اجتماعی ایســتادگی کرده و از خون شــهدای قیام 
گوهرشاد که برای صیانت از هویت ارزشی، دینی و حجب و حیا، 

کدامنی بوده است بیش از پیش حمایت کنند.  عفت و پا

تجدد به سبک فرنگ
یکی از سیاســت های فرهنگی رضاخان، تغییــر لباس بود کــه بعد از تثبیت قــدرت او به مــرور و در 
طول چند ســال دنبال شــد. قانون اتحاد شــکل لباس اتباع ایرانــی در داخلۀ مملکت بــه تاریخ 10 
دی مــاه 1۳0۷ در مجلس شــورای مّلی وقت تصویب شــد. بر اســاس ایــن مصوبه، به جــز برخی از 
روحانیان، کلیه اتباع ذکور ایران در داخلۀ مملکت مکّلف بودند که ملّبس به لباس متحدالشکل 
شــوند. در تاریخ 1۳ فروردین 1۳1۴ جشــنی با حضور علی اصغر حکمت، وزیر معارف در شــیراز برپا 
گهــان، نقــاب از چهره  شــد. در بخشــی از این جشــن، عــده ای از دختران بــر روی صحنــه رفته، نا
برگرفتند و بــا آهنگ ارکســتر به رقــص و پایکوبــی پرداختنــد. عــده ای از مردم شــیراز بــه اعتراض 
مجلس را ترک کردنــد و روز بعد تعدادی از مردم در مســجد وکیل گرد هم آمده و سیدحســام الدین 
فالی، برای آن ها ســخنرانی کرد و در اعتــراض به آن، اعمال جشــن را تقبیح و محکــوم کرد. فالی 

دستگیر و زندانی شد.

   کاله شاپو
دســتور تغییر لباس و تبدیل »کاله پهلــوی« بــه »کاله بین المللی« موســوم به »شــاپو«، به فتح اهلل  
کروان، اســتاندار خراســان ابالغ گردیــد. او نیز بــدون کمترین تأملی، دســتور رضاخــان را به اجرا  پا
کیدی به شــهربانی خراســان و دیگر ادارات و عوامل تابعه صادر  گذاشــت و در این زمینه، دســتور ا
کرد. بنــا به گفتــه محمدعلــی شوشــتری، خفیه نویس عصــر رضاشــاه که در ایــن موقع در مشــهد 
مأموریت داشــته؛ »اجرای حکم در مشــهد تا حدی مشــکل بود، زیــرا عوامل مخفیــه و متدینین و 
مجاورین به جنب وجوش افتاده، عنوان »من تشــبه بقوم فهو منهم« را پیش گرفته، ســرًا و علنًا 

بنای اعتراض را گذاردند.«

   واکنش  علما
علمای مشــهد، جلســاتی برای بحث و گفتگــو در مورد این بخشــنامه برپــا کردند. در یکــی از این 
جلسات که در منزل آیت اهلل سیدیونس اردبیلی تشکیل شده بود، پیشنهاد شد که آیت اهلل حسین 
کره کند.  قمی به تهران برود و با رضاخان در مورد توقف اجرای بخشنامه یادشده و تغییر لباس مذا
وی در هشــتم یا نهم تیرماه به تهران آمد و پــس از ورود به باغ ســراج الملک، باغ توســط نیروهای 
دولتی بــه محاصره درآمــد و تحت کنتــرل مأموریــن قرارگرفتــه و ممنوع المالقات شــد. روحانیون 
مشهد در اطالعیه هایی از مردم خواستند که با اعتراض به سیاســت مذهبی و اجتماعی رضاخان 
و محدودیتی که برای آیت اهلل قمی به  وجود آورده، دست به اعتصاب و تحصن بزنند و در مسجد 
گوهرشاد گرد هم آیند. خود نیز تصمیم گرفتند در آن مسجد به مردم بپیوندند و هر روز یکی از آن ها 

در خصوص اوضاع جاری کشور برای مردم سخنرانی کند.



تقویم تاریخماه خدا
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تهاجم به غیرت ایرانی

با روی کار آمدن رضاشاه، عصر تجدد و نوگرایی هم با شــتاب شروع  می شود؛ زیرا او مدعی 
بود وقتی مردم لباس متحدالشــکل بپوشند، کاله پهلوی بر ســرگذارند و نسبت به تقیدات 
دینــی سســت شــوند، متمــدن خواهند شــد. هــر چنــد کــه وی فکــر تجــدد مآبــی را از اوایل 
سلطنت خود در سر  می پروراند و متحدالشــکل کردن البسه در سال 1۳0۷، ماجرای حضور 
خانواده پهلوی در حــرم حضرت معصومــه)س( و مخالفت مرحوم شــیخ محمــد بافقی در 
ع پوشــش اعضای خانواده شــاه و دیگر اقدامات او مؤید این واقعیت بود،  ســال 1۳0۶ و نو

ولی سفر ترکیه این تلقی را تقویت کرد.
مســئله کشــف حجاب و برخورد با افرادی کــه حجاب را رعایــت  می کردند در تمــام ایران از 
سال 1۳1۴ به شــدت اجرا  می شد. مخبرالســلطنه هدایت، رئیس  الوزرای رضاشاه، در مورد 
تغییر لباس با تمســخر می نویســد: »1۷دی 1۳1۴ روز ورود به صحنه تمدن است. مملکت 
گرفته اســت. مســرورم کــه  می بینــم خانم هــا در نتیجــه معرفت،  را آوازه تمــدن و ترقــی فرا
بــه وضعیت خود آشــنایی یافته  اند، نصــف قوای مملکت بــی کار بود، به حســاب نمی آمد، 

اینک داخل جماعت شده  اند.«
کثر نقــاط وجود داشــت، ولــی تبلــور این قیــام در مشــهد بود.  مبارزه بــا کشــف حجــاب در ا
کــه پــس از برگــزاری جلســات  گوهرشــاد از آن جــا شــدت  می گیــرد  داســتان قیــام مســجد 
مخفیانه روحانیون مشــهد تصمیم  گرفته  می شــود که آیت اهلل حاج حســین قمی به تهران 
کره شــود، ولی آقای قمی را در باغ ســراج الملک توقیف  برود و مستقیمًا با رضاشــاه وارد مذا
ع  المالقات  می کنند. انتشــار این واقعه در مشــهد موجب خشــم دوستداران آیت  اهلل  و ممنو
ع  می پیونــدد. تــا جایی کــه ســرکوب قیام  قمی شــده و حــوادث مســجد گوهرشــاد بــه وقــو
مردم مشهد و کشــتار متحصنین مســجد گوهرشــاد بزرگ ترین جنایت عصر پهلوی اول به 

حساب  می آید.

روایت یک شاهد عینی از حمله رضاخان 
به مسجد گوهرشاد

در 21 تیرماه 1۳0۴، عمال رژیم پهلوی با حمله به مســجد 
گوهرشــاد بــه کشــتار مردمــی پرداختند کــه در اعتــراض به 
کــرده بودنــد.  سیاســت های ضــد دینــی رضاخــان تجمــع 
بر اســاس شــواهد موجــود، واقعه کشــتار مــردم در مســجد 
گوهرشــاد به دســتور شــخص رضاخان اتفاق افتاد. روایت 
ایــن حادثــه از زبــان نظامیانــی کــه خــود در صحنــه بودند 
ابعاد فجیع تــری از ماجرا را به نمایش می گذارد که بخشــی 
از ایــن روایــات در کتاب »قیــام گوهرشــاد« که توســط مرکز 

اسناد انقالب اسالمی منتشر شده آمده است.
بــر اســاس مندرجــات ایــن کتــاب، حســینعلی ذوالفقــاری 
گل مکانــی، از پاســبانانی اســت کــه خــود شــاهد جریانــات 
مسجد گوهرشــاد بوده اســت. وی در خاطرات خود درباره 
آن روز بیــان می کنــد: »شــب پنجشــنبه چنــد نفــر نظامی و 
پلیس رفتند و چنــد تیر انداختند که 28 نفر کشــته شــدند. 
شــب که صبح شــد باز لجــاره زیادتر شــد. تلگــراف کردند از 
شــهربانی بــرای شــاه حســین قلــی زاده بیات، ســرهنگ دو 
رئیــس شــهربانی. پهلــوی دســتور داد که مــردم را هــر طور 
کــه هســت بیــرون کننــد و مســجد را خــراب کنند، مســجد 
گفــت  می ســازم از اولــی بهتــر. بــه رئیــس نظمیــه این جــا 

این ها را.«
وی ادامــه می دهــد: »بــرای روز پنج شــنبه و جمعــه 20 نفر 
از مــا را مأمــور کردنــد رفتیم بــه مســجد، وقتی رســیدیم به 
مســجد دیدیــم همــه نشســته اند و شــیخ بهلول هــم باالی 
منبــر موعظــه می کنــد. ســاعت دوازده شــب وارد مســجد 
شــدیم. بهلول داشــت صحبت می کرد. ســه چهــار نفر هم 
مثل نواب احتشــام، بحرالعلوم، حسن اردکانی و حاج سید 
ابوالحســن اصفهانی پــای منبر نشســته بودنــد. یک دفعه 

تیراندازی شروع شد و تمام مردم حرکت کردند.
ج مطبوعــی بــه ما گفــت فــرار کنیــد. مــن به صحــن نو  ایــر
آمدم و از صحن نو به دم بســت پاییــن خیابان جلوی گاراژ 
ســعادت رفتم. صــدای تیــر در مســجد بلند شــد و تک تک 
بــود و بعــد پــرزور شــد و مــا رفتیــم جلــوی دارالســیاده. در 
را از تــو شکســتند، آن وقــت از آن در شکســته مــن بــا دو نفر 
وظیفــه آن طرف رفتیــم دیدیم خــدا بدهد برکت. هــزار نفر 
هــزار نفر فــرار می کننــد. تیر هم بی شــمار در می رفــت، همه 
می افتادنــد این طرف و آن طــرف. تا ســاعت 5 صبح مردم 
را پرت وپال کردند. نواب و حســن اردکانــی و بحرالعلوم را از 
منبــر صاحب الزمــان بیــرون آوردند و کتــف آن ها را بســتند 

و بردند.«
»رضــا  می گویــد:  روز  آن  شــهدای  تعــداد  دربــاره  وی 
کوه ســرخی پشــت مسلســل بــود، آن شــب حــدود دو ســه 
هزار نفــر را کشــتند و بردند بیــرون دروازه پاییــن خیابان در 
قبرســتان بــاال خیابان کــه االن درخــت کاشــته اند، خندق 
کندند. هر کســی که کشــته می شــد مثل جوال گنــدم همه 
را می ریختنــد توی ماشــین می بردنــد می ریختنــد توی آن 
ک روی آن هــا می ریختنــد. روز جمعــه کســی  خنــدق و خــا
را بــه بــارگاه راه نمی دادنــد، هــر جــای مســجد را کــه گلوله 
خورده بــود درســت می کردنــد. بعد از درســت کــردن اجازه 

دادند که رفت و آمد بشود.«   

حمید  جوادی



هجدهلم تیرملاه مصلادف با شلهادت حضرت املام جعفر صادق )ع( اسلت. 
بله همیلن مناسلبت مطالبلی دربلاره زندگلی و خصایلص اخاقلی ایشلان در 
بخلش »در پرتلو معنلا« منتشلر شلده اسلت. همچنین شلرح یكلی از فرازهای 
نهلج الباغله بلا موضلوع ویژگی هلای جامعله اسلامی، نیایلش حضلرت زکریا 
در قلرآن، داسلتان ارمیلای نبلی، شلیوه رفتلار اسلامی با دختران به مناسلبت 
والدت حضلرت معصومله )س( و روز دختلر بخش هلای دیگلر ایلن فصلل از 

»مهلر و ملاه« را تشلكیل ملی دهنلد.

  چشـمه جوشـان معـارف اسـالمی  بـرای خـدا و بـرای شـما  میـوه دل اولیـا 
و سـلطان ملـت مصطفـوی  بـالی دنیـای اسـالم، دوری از قـرآن اسـت  از 
کندگـی بپرهیزید  نسـلی پاک سرشـت عطایـم کـن!  روزی به بلندای صد  پرا
سـال  فرزنـدان، میهمانـان مـا هسـتند  بانـوی علـم و کرامت  احـکام آرایش 

و پوشـش  

درپرتومعنا

۵۱



تیر    1۳9۷  |     مشاره         ۳۳ 52

امام جعفر صادق)ع( امام ششم شیعیان، در هفدهم ربیع االول سال 83 هجری 
قمری در مدینه متولد شـد. کنیه ایشـان ابو عبداهلل و لقبشـان صادق اسـت. پدر 
ارجمندشـان امام باقر)ع( و مادرشـان ام فروه اسـت. امام صادق)ع( در سـال ۱۱۴ 
هجری قمری، پس از شـهادت پدرش، در سـن 3۱ سـالگی به امامت رسـید. دوران امامتش 
مصـادف بـود بـا اواخـر حکومـت امویـان کـه در سـال ۱32 به عمـر آن پایـان داده شـد و اوایل 
حکومـت عباسـیان. در آغـاز امامـت حضـرت افـرادی از شـیعیان و حتـی بسـتگان حضـرت 
حاضر به قبول امامت ایشان نبودند، لذا حضرت از راه های گوناگونی کوشیدند آن ها را به 

قبـول راه صحیـح وادار سـازند و در ایـن زمینـه به اذن خداوند معجزاتی نیز انجـام دادند. 

در دوران امــام جعفــر صــادق)ع(، بنی امیــه و بنی عبــاس مدت هــا در حــال مبــارزه بــا یکدیگــر 
بودند که ایــن مبارزه در ســال 129 هجــری وارد مبــارزه مســلحانه و عملیات نظامی شــد. این 
کشمکش ها و مشکالت سبب شد که توجه بنی امیه و بنی عباس کمتر به امامان و فعالیتشان 
باشــد، از این رو این دوران، دوران آرامش نســبی امام صادق)ع( و شیعیان بود و فرصت بسیار 

خوبی برای فعالیت علمی و فرهنگی آنان به شمار می رفت.
گون  عصر آن حضرت همچنین عصر جنبــش فرهنگی و فکــری و برخورد فــرق و مذاهب گونا
بود. امام صــادق)ع( با توجه به فرصت مناســب سیاســی و نیاز شــدید جامعــه، دنباله نهضت 
علمی و فرهنگی پدرشــان را گرفتند و حوزه وســیع علمی و دانشــگاه بزرگی به وجود آوردند و در 

گردان بزرگی تربیت کردند. رشته های مختلف علمی و نقلی شا
گونی برای دفاع از دین، حقانیت تشــیع و نشــر معارف صحیح اســالم  امام از فرصت هــای گونا
اســتفاده می بردنــد. همچنیــن در حــوزه فقه و احــکام نیــز فعالیت های زیادی توســط ایشــان 
صورت گرفت و شرایطی مناسب پیش آمد و معارف اسالمی بیش از هر وقت دیگر از طریق الهی 
خود منتشر شد؛ به صورتی که بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینه ها از امام صادق)ع( نقل 

شده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام فقه جعفری خوانده می شود.
حضرت در طــول زندگی خــود در مدینه زیســتند و تنها بــه قصد حج یا بنــا به الزامات سیاســی، 
سفرهایی کوتاه به مکه و عراق داشتند. ایشــان در مدینه که اصلی ترین مرکز نشر سنت نبوی 

در آن عصر بود، مجلس و دانشــگاه پر رونقی داشــتند که جدا 
ســاختن پیــروان مذاهــب و فــرق مختلــف در آن بــه ســختی 
امکان پذیر بود. گســترۀ دانش حضرت از یک سو و سعۀ صدر 
گون از ســوی دیگــر موجب  ایشــان در تعامل بــا مذاهــب گونا
شــده بود تا طیف وســیعی از عالمــان به عنــوان طالب دانش 
گردانی از خــواص  جعفــری بــه گــرد آن حضــرت درآینــد. شــا
امامیــه گرفته تــا طیف هــای متنــوع عامــه، از متکلــم و فقیه 
گرفتــه تا مقــری و محــدث گــرد حضــرت دیــده می شــدند و از 
گردان ایشــان  اقصی نقــاط ماوراءالنهــر تــا مغرب در شــمار شــا
حضــور داشــتند. شــیخ مفیــد اشــاره دارد که بــر اســاس آنچه 
گردان حضرت بالغ  اصحاب حدیث احصا کرده اند، شــمار شا

بر ۴ هزار نفر بوده است.

گر حــوزه درس امــام صادق)ع( را دانشــگاه بنامیم، ســخنی  ا
گــزاف و دور از واقــع نگفته  ایــم. ایــن دانشــگاه میــراث علمی 
کــرد، و  عظیمــی بــر جــاى نهــاد و عالمــان بســیارى تربیــت 
برجســته  ترین متفکران، نخبه ترین فیلســوفان و زبده  ترین 
عالمان را عرضه کرد. دانشــگاه امام صــادق)ع(، کانون علم 
بــود و چشــمه  جوشــانی که بــا علــوم و معــارف اســالمی، امت 
مســلمان را ســیراب کرد، و منشــأ خدمات عظیمــی در جهان 
کــه شــکوفایی و نهضــت علمــی در  اســالم شــد. در روزگارى 
ج  جهان اســالم پدید آمــده بــود، گســترش آموزش هــاى پرار
گیرى  امام صادق)ع( ســبب اقبال و تشویق مسلمانان به فرا
گر مکتب و دانشــگاه امام صــادق)ع( مجال بروز  علوم شــد. ا
می یافــت، می توانســت رســالتش را بــه اقتضــاى نیازهــاى 
مسلمانان به بهترین وجه به پایان برد، روح برادرى اسالمی 
را گسترش دهد، عدالت اجتماعی را پدید آورد، و عقاید فاسد 
و نظریات نادرســت را محو کند. در واقع تمدن اسالمی از نظر 
پیشــرفت، جاودانگی، تکیه گاه راســتین و میراث ارزشــمند و 
باعظمتش مدیــون مکتب علمــی و فکــرى امام صــادق)ع( 

است.
اما متأسفانه حکومت ســلطه گر، تمامی تدابیر را به کار گرفت 
تــا بــا آن دانشــگاه ســتیزه کنــد، چــرا کــه شــهرت و آوازه امــام 
کمان  صــادق)ع( در عرصــه جهان اســالم خــواب از چشــم حا
می  ربــود، و از این کــه تالش هــاى علمــی بــه فعالیت هــاى 
در  شــود،  منجــر  بیــت  اهــل  بــراى  جانبدارانــه  سیاســی 

دل هایشان هراس می  افکند.
پس از به قدرت رسیدن عباسیان، همان طور که آن حضرت 
پیش بینــی کــرده بــود فشــار بــر شــیعیان افزایــش یافــت و با 
روی کار آمدن منصور این فشــار بــه اوج خود رســید، امام)ع( 
نیــز از این فشــارها مســتثنی نبودنــد. ایــن دوران، یعنی چند 
ســال آخر عمر آن حضرت، بر خــالف دوران اولیه امامتشــان،  
دوره ســختی ها و انــزوای دوبــارٔه آن حضرت و حرکت تشــیع 
بــود. منصــور، شــیعیان را به شــدت تحــت کنتــرل قــرار داده 
بود. ســرانجام کار به جایی رســید که با تمام فشارها، منصور 
چاره ای ندید جــز این که امام صــادق)ع( را که رهبر شــیعیان 
بود از میــان بــردارد و بنابراین توســط عواملش حضــرت را به 
شــهادت رســاند. آن حضرت در سن ۶5 ســالگی در سال 1۴8 
هجری به شهادت رسیدند و در قبرستان معروف بقیع در کنار 

مرقد پدر و جّد خودش مدفون شدند.  

چشمه جوشان معارف اسالمی
سهیل صدقی زاده
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برای خدا و برای شما
ائمـه اطهـار بـه سـبب پیشـتازی در سـلوک اخاقـی همـواره الگـوی مـا هسـتند. 
آن هـا در حیـات طیبه شـان درس انسـانیت بـه مـا آموخته انـد، بـه گونـه ای کـه 
پیـروی از آموزه هـای آن هـا می توانـد گـره از مشـکات امـروزی مـا بگشـاید. بـه 
مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( در ادامه چند برداشت از رفتار ایشان را مرور 

می کنیـم.

   1. تالش براى روزی و معیشت
ابوعمرو شــیبانی می گوید: حضرت امام صادق)ع( را دیدم که با تیشــه اى در دســت و لباســی 
خشــن بر تن، در باغی که در مالکیت او بود کار می کرد در حالی که از بدن مبارکش عرق جارى 
بود. گفتم: فدایت گردم تیشه را به من بسپارید تا من براى شما کار کنم. فرمود: دوست دارم 

مرد در جستجوى معیشت به حرارت آفتاب آزار ببیند. 

   2. معاشرت با مردم
روزی امــام)ع( بــه قصــد تســلیت گویی بــه یکــی از خویشــاوندان نزدیکــش از خانــه بیــرون 
آمد و عــده ای از اصحــاب نیز همــراه ایشــان بودند. از قضا وســط راه بنــد کفش امام پاره شــد. 
آن حضرت کفش به دســت گرفت و پــا برهنه به راه خــود ادامــه داد. ابن یعفور، یکــی از یاران 
نزدیک امام، تا حضــرت را در این وضع دید فورًا کفش از پای خویــش درآورد و بند آن را باز کرد 
و به امام تقدیم کــرد، اما امام نه تنهــا آن بند را نگرفت، بلکه بــا ناراحتــی از او روی برگردانید و 
فرمود: شایســته ترین فرد برای تحمل مصیبت و ناراحتی، خود صاحب مصیبت اســت. امام 
همین طور با پــای برهنــه راه رفت تا به منــزل مردی که برای تســلیت بــه او بیرون آمــده بود، 

رسید.«

   3. نیکی در برابر بدی
گاهی امام)ع( می شــنید که یکی از خویشــاوندان نزدیکش او را به بدى یاد کرده و وى را ناسزا 
گفته اســت. امام فورًا آمــاده نماز می شــد و پس از نمــاز، دعایی طوالنــی می خواند و بــا اصرار از 

برداشت هایی از زندگی اخالقی 
امام جعفر صادق)ع(

پروردگار خویش می خواســت که آن شــخص را در برابر عمل 
ناروایش موأخذه نکند و او را به ســبب ستمی که در حق امام 

روا داشته است، گرفتار نسازد. 

   4. سود حالل
ابوجعفر فــزارى می گویــد: حضرت امــام صــادق)ع( غالمش 
را که به او مصــادف می گفتند به حضور خواســت و هزار دینار 
در اختیارش گذاشته، فرمود: آماده شــو تا براى داد و ستد به 
مصر بروى. مصــادف کاالیی آماده کــرد و بــا کاروان تجار به 
ســوى مصر رهســپار شــد. هنگامی کــه نزدیك مصر رســیدند 
قافله اى که از مصر بیرون می آمد با آنان برخورد کرد، از قافله 
درباره وضعیت و قیمت کاالیی که داشــتند و مورد نیاز عموم 
مردم بود پرســیدند که در مصــر چگونه اســت؟ کاروانیان به 
آنان گفتند: چیزى از آن در مصر یافت نمی شــود. هم سوگند 
و هم پیمان شــدند که کاالیشــان را از نظر ســود دینار به دینار 
بفروشــند! وقتی کاالیشــان را فروختند و قیمتــش را گرفتند، 
بــه مدینــه بازگشــتند. مصادف بــر حضــرت امام صــادق)ع( 
وارد شد در حالی دو کیسه هزار دینارى همراهش داشت، به 
حضرت گفــت: فدایت گــردم این کیســه اصل ســرمایه و آن 

دیگر سود سرمایه.
حضرت فرمود: این ســود، ســودى زیاد و فراوان اســت! شما 
در فــروش کاال چــه کردیــد؟ مصــادف داســتان را بیــان کرد، 
حضرت فرمــود: ســبحان اهلل، بر ضد مســلمانان هم ســوگند 
شــدید کــه جنــس را از نظــر ســود جــز دینار بــه دینــار بــه آنان 
نفروشید؟! ســپس یکی از آن کیســه ها را گرفت و فرمود: این 
اصل ســرمایه مــن و به ســودش هیــچ نیــازى ندارم. ســپس 
فرمود: اى مصــادف! شمشــیر زدن در میدان جنــگ از طلب 

حالل آسان تر است. 

   5. ساده زیستی و همرنگی با مردم
امام)ع( همانند مــردم معمولی لباس می  پوشــید و در زندگی 
رعایــت اقتصــاد را می  کــرد. می  فرمــود: بهتریــن لبــاس در هر 
زمــان، لباس معمــول همان زمان اســت. لــذا گاه لبــاس نو و 
گاه لباس وصله دار بر تــن  می  کرد. لذا وقتی ســفیان ثوری به 
وی اعتراض می  کرد که: پدرت علی  لباسی چنین گرانبهایی 
کنون زمان  نمی  پوشــید، فرمود: زمان علــی)ع( زمان فقــر و ا
غنا و فراوانی است و پوشــیدن آن لباس در این زمان، لباس 
شهرت است و حرام... پس آســتین خود را باال زد و لباس زیر 
را که خشــن بود نشــان داد و فرمود: لبــاس زیر را بــرای خدا و 

لباس نو را برای شما پوشیده ام. 
با این همــه، حضرت همــگام و همســان با مــردم بــود و اجازه 
نمی  داد امتیازی برای وی و خانواده  اش در نظر گرفته شــود. 
و این ویژگی  هنــگام بروز بحران  هــای اقتصــادی و اجتماعی 
بیشــتر بــروز می  یافــت. از جملــه در ســالی کــه گنــدم در مدینه 
نایاب شــد، دســتور داد گندم  های  موجود در خانه را بفروشند 
ک بقیه مردم  و از همان نان مخلوط از آرد جــو و گندم که خورا
بود، تهیه کنند و فرمود: »خدا می  داند که می  توانم به بهترین 
صــورت نــان گنــدم خانــواده  ام را تهیه کنــم، اما دوســت دارم 

خداوند مرا در حال برنامه ریزی صحیح  زندگی ببیند.«   

میثم  رستمی
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گــر تنهــا صفــت او گویــم، بــه زبــان و عبــارت مــن راســت  ا
نیایــد کــه در جمله علــوم و اشــارات و عبارات بــی تکلف به 
کمال بود و قدوه جمله مشــایخ بــود، و اعتمــاد همه بر وی 
بــود، و مقتدای مطلــق بود. هم الهیان را شــیخ بــود، و هم 
محمدیــان را امــام، و هــم اهــل ذوق را پیشــرو، و هــم اهل 
عشــق را پیشــوا. هم عباد را مقــدم، هم زهــاد را مکرم. هم 
صاحــب تصنیــف حقایــق، هــم در لطایــف تفســیر و اســرار 

تنزیل بی نظیر بود.«
امــام  بــه  منتســب  ســخنانی  نقــل  بــه  ادامــه  در  عطــار 
صــادق)ع( و حکایاتــی درباره ســیره ایشــان می پــردازد. از 

جمله این که:
کــه: عاقــل  کــه صــادق از ابوحنیفــه پرســید  »نقــل اســت 
کیســت؟ گفــت: آن کــه تمییز کنــد میــان خیر و شــر. صادق 
گفــت: بهایم نیــز تمییــز توانند کرد، میــان آن کــه او را بزنند 
و آن که او را علف دهنــد. ابوحنیفه گفــت: نزدیک تو عاقل 
کیســت؟ گفــت: آن کــه تمییــز کنــد میــان دو خیــر و شــر تا از 
دو خیــر، خیر الخیریــن اختیار کند و از دو شــر، خیر الشــرین 

برگزیند.«
»نقــل اســت کــه همیانــی زر از یکــی بــرده بودنــد. آن کــس 
در صــادق آویخت کــه: تــو بــردی و او را نشــناخت. صادق 
گفت: چنــد بود.گفت: هــزار دینــار. او را به خانه بــرد و هزار 
دینــار بــه وی داد. پــس از آن، آن مــرد زر خــود بازیافت. زر 
صادق باز بــرد و گفــت: غلط کرده بــودم. صــادق گفت: ما 
هرچه دادیم باز نگیریم. بعد از آن، مرد از یکی پرســید: که 

او کیست؟ گفتند: جعفر صادق.«  

میوه دل اولیاء  و 
سلطان ملت مصطفوی

ح ۷2 تن از اولیا، عرفا و مشــایخ تصوف را با ذکر مکارم اخالق، مواعظ  عطار نیشابوری شــر
کتــاب »تذکرهݑ االولیــا« بــه رشــته تحریــر درآورده  اســت.  و ســخنان حکمــت آمیزشــان در 
کتــاب »کشــف المحجوب« هجویــری و »طبقات الصوفیــه«  عطــار در تحریــر ایــن اثــر از 
از عبدالرحمن ســلمی بهره جســته  اســت. ایــن کتاب در ســال های آخر ســده ششــم تألیف 
شده اســت. تذکره  االولیــا با ذکــری از امــام جعفر صــادق)ع( شــروع می شــود. عطــار در این 
بخــش از امــام)ع( بــا عنــوان »ســلطان ملــت مصطفــوی« و »قــدوه جملــه مشــایخ« یــاد 
می کنــد: »آن ســلطان ملــت مصطفــوی، آن برهــان حجــت نبــوی، آن عامــل صدیق، آن 
عالــم تحقیــق، آن میــوه دل اولیــا، آن جگرگوشــه انبیــا، آن ناقــد علــی، آن وارث نبــی، آن 
گــر ذکر انبیــا و صحابه و اهل  عارف عاشــق؛ جعفرالصــادق رضی اهلل عنــه. گفته بودیم که ا
ح اولیاســت که پس از ایشــان  گانه باید ســاخت. این کتاب شــر بیت)ع( کنیم، کتابی جدا
بوده اند، اما به ســبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است. و چون 
از اهــل بیت بــود و ســخن طریقت او بیشــتر گفتــه اســت و روایت از وی بیشــتر آمده اســت، 
کلمه ای چنــد از آن او بیاوریم که ایشــان همه یکی اند. چــون ذکر او کرده شــود، از آن  همه 
ُبود. نه بینی کــه قومی که مذهــب او دارند، مذهــب دوازده امام دارند؛ یعنــی یکی دوازده 

است و دوازده یکی.

تصویر امام جعفر صادق)ع( در تذکرهݑ االولیاء
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بالی دنیای اسالم
دوری از قرآن است
و  حافظـان  قاریـان،  حضـور  بـا  قـرآن  بـا  انـس  محفـل  سـاله،  هـر  سـنت  بـر  بنـا 
پژوهشـگران قرآنـی در یکـی از شـب های مـاه مبـارک رمضـان در حضـور رهبـر 
انقاب برگزار می شود. در این نشست پس از قرائت کام اهلل توسط چند نفر از 
قاریـان قـرآن، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای مطالبی را بیان می فرماینـد که در ادامـه گزیده ای 

از آن را می خوانیـم. 

خدا را سپاسگزاریم که روزبه روز قرآن و مفاهیم آن و شــوق به آن و آموختن آن و حفظ آن و تدّبر 
در آن در کشور توســعه پیدا می کند و این ها از برکات انقالب اسالمی است؛ ولی با این  حال، ما از 
قرآن خیلی دوریم، ما با قرآن فاصلــه داریم؛ قرآن را پیــش از این، در همــه  زندگی مان، در همه  
ذهنّیاتمان، عملّیاتمان، افکارمان، عزممان، رفتارمان بایســتی هادی و ملجأ و امام خود قرار 

بدهیم؛ و این امروز متأّسفانه نیست؛ باید نزدیک بشویم به قرآن.
شــما جوان های عزیــز، ُانس بــا قــرآن را و تدّبر در قــرآن را روزبــه روز بیشــتر کنید؛ تالوت قــرآن را 
فراموش نکنید، تدّبــر در قرآن را فرامــوش نکنید. در این خطبــه ای کــه از امیرالمؤمنین)ع( در 
این جا خوانده شــد، فرمود: »ما جاَلَس َاَحــٌد هَذا الُقــرآَن ِااّل قاَم َعنُه ِبزیــاَدٍة َاو ُنقصــاٍن زیاَدٍة فی 
ُهــًدی َو ُنقصاٍن َعــن َعًمــی«؛ وقتی پای قــرآن نشســتیم و از کنار قــرآن بعــد از بهره گیــری از آن 
برخاستیم، باید هدایت ما افزایش پیدا کرده باشد و کوردلی ما کاهش پیدا کرده باشد؛ معرفت 
ما باید بیشتر بشود، ُانس ما با معارف حّقه بیشتر بشود، ُقرب ما به خدای متعال بیشتر بشود، 

شوق ما به عبادت افزون تر بشود.
امروز بالی دنیــای اســالم دوری از قرآن اســت؛ نکبت بعضــی از جوامع اســالمی به خاطر دوری 
از قرآن اســت؛ وضــع فلســطین را ببینید! یــک مّلتــی از خانه  خــود دور افتــاده، آن هایــی که در 
این خانه مانده اند، زیر انواع فشــارها قــرار دارند که یک نمونــه اش را همین چند روز ]گذشــته[ 
مشاهده کردید؛ شهدای فراوان، چند هزار مجروح و زخمی، به دست یک رژیِم غاصِب خبیِث 
جعلِی دروغیــن، و مســلمان ها دارند همین طــور نگاه می کنند، تماشــا می کننــد. بعضی ها ِگله 
می کنند که »چرا آمریکا موضع نگرفته«؛ مگر آمریکا باید موضع بگیرد؟ آمریکا خودش شــریک 

جرم است؛ بسیاری از دولت های غربی شریک جرمند؛ انتظار دارید این ها موضع بگیرند؟ 
موضع را باید مســلمان ها بگیرند؛ موضع را باید اّمت اســالمی بگیرد؛ اّمت اسالمی، دولت های 
اســالمی، حکومت های اســالمی هســتند که باید ِبایســتند و نمی ایســتند. چــرا؟ چــون از قرآن 
دورند؛ چون به قــرآن بی اعتقادند. آیه  شــریفه  »اّنافتحنا« را تــالوت کردند: »َاِشــّداُء َعَلی الُکّفاِر 
ُرَحماُء َبیَنُهم«؛ در مقابل دشــمنان دین و در مقابل کّفار بایستی سرســخت بود، بین خودمان 

؟؟؟؟

بایستی مهربان باشیم؛ ]اّما[ عکسش را عمل می کنند؛ بین ما 
جنگ و اختالف و دعوا و شــیعه و  ُســّنی و عرب  و عجم و بقّیه  
چیزهــا را دشــمنان راه می اندازنــد، حــّکاِم دور از قــرآن، دور از 
تعّقل و دور از ِخَرد ]هم[ بازِی کّفار را می خورند و تســلیم آن ها 
می شــوند؛ ما از قــرآن فاصلــه داریم؛ قــرآن تکلیف مــا را معّین 
کرده است؛ قرآن آن ها را به ما معّرفی کرده: »َقد َبَدِت الَبغضاُء 
کـَبر«؛ این ها را امروز تالوت  ِمن َافواِهِهم َو ما ُتخفی ُصدوُرُهم َا
کردنــد؛ این ها آیات قرآن اســت؛ دشــمنِی آن ها که با اســالم و 
مســلمین تمام نمی شــود؛ »َو ما َنَقموا ِمنُهم ِااّل َان ُیؤِمنوا ِباهلِل 
الَعزیِز الَحمید«؛ دشمنی شان به خاطر گرایش به اسالم است. 
گر خودمان  ما از قرآن دوریم؛ اّمت اســالمی از قرآن دور است. ا
را بــه قــرآن نزدیــک بکنیــم، بالشــک بــر دشــمن غلبــه پیــدا 
ذیَن َکَفروا 

َ
می کنیم، این دشــمن هر که باشــد؛ »َوَلو قاَتَلُکُم اّل

تی َقد َخَلت 
َ
َة اهلِل اّل ا َوال َنصیًرا ُســّنَ ُوا ااَلدباَر ُثــّمَ الَیِجدوَن َوِلّیً

َ
َلَوّل

ِة اهلِل َتبدیال«؛ وعده  الهی است، وعده   ِمن َقبُل َوَلن َتِجَد ِلُســّنَ
قرآنی اســت؛ »َو َلَینُصــَرّنَ  اهلُل َمــن َینُصــُره«؛ این ها چیزهایی 
اســت که از قرآن بایــد یاد بگیریــم، بایــد فرابگیریــم، باید کار 
کنیم. این جلســات مقّدمه است؛ این نشســت  و برخاست ها 
و ایــن آموزش هــا مقّدمــه اســت؛ ایــن خواندن هــا و تالوت ها 
گاه شــدن و  مقّدمــه اســت؛ مقّدمه  تدّبــر کــردن، فهمیــدن، آ

عمل کردن.
ما حرکت خودمــان را به ســمت قــرآن ادامه بدهیــم. عزیزان 
مــن، جوانــان ایرانــی، جوانــان مؤمــن، جوانــان انقالبــی! 
آشــنایی تان با قــرآن، ُانســتان بــا قــرآن، اســتفاده تان از قرآن 
کنیــد؛ ایــن مایــه  قــّوت شماســت، ایــن  را روزبــه روز بیشــتر 
مایــه  اقتدار شماســت، ایــن مایه  عــّزت شماســت. امیدواریم 
ان شــاءاهلل همه  ما بیدار بشــویم، دنیای اســالم بیدار بشــود و 
بتوانیم ایــن کارهــا را انجــام بدهیم. بــه  هر حال، فلســطین 
بــه توفیــق الهــی و باذن اهلل تعالی از دســت دشــمنان خالص 
خواهد شــد؛ بیت المقّدس پایتخت فلســطین اســت و آمریکا 
و بزرگ تــر از آمریــکا و کوچک تــر از آمریــکا و اذنــاب آمریــکا، در 
قبــال حقیقــت و ســّنت الهــی در مورد فلســطین هیــچ غلطی 
نمی توانند بکنند. برای همه  شهدای اســالم و برای شهدای 
فلسطینـ  به خصوص شهدای این چند روزـ  از خداوند متعال 
طلب مغفرت می کنیم و بــرای مبارزین راه حــق و مجاهدین 
فی سبیل اهلل از خدای متعال طلب استقامت بیشتر و پایداری 

بیشتر در این راه داریم.  
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کندگی بپرهیزید از پرا
توصیه امیرالمؤمنین به جامعه اسالمی

دکتر محسن اسماعیلی

ح ابن ابی الحدیــد بر نهج البالغــه، فرمایــش امیر مؤمنــان)ع( مبنی بــر این که »باید اســالم  شــر
و متانت آن، شــما را از تعّدی و پریشــان گویی نســبت بــه یکدیگر بــازدارد و یک ســخن و مّتحد 
گر جامعه ای  شوید.« را نقل کرده اســت. مفهوم این روایت و روایات متعدد دیگر آن اســت که ا
کنــده از کینــه و دشــمنی باشــد، از دیــن حقیقــی بی بهــره اســت. پــس چــرا چنیــن  متفــرق و آ

نشانه های بدی را در میان مسلمانان شاهد بوده و هستیم؟
در صورت عــدم مراقبت هــای شــدید اخالقی ممکــن اســت انســان های متدین و صالــح دچار 
کار، منحرف و حتی بی دین  ُعجب و تکبر شوند، خود را برتر از دیگران ببینند و سایر افراد را خطا
قلمداد کنند. نتیجه چنین نگاهی، فاصله گرفتن از دیگران و حتی طرد و لعن و دشمنی با آنان 
است. اما خطر خودشیفتگی به همین جا ختم نمی شود. رشد خودشیفتگی موجب آن می شود 
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ک  که فرد خودش را حق مطلق و بلکه معیار حق و باطل، و مال
ایمــان و کفر ببینــد؛ تا آن جا کــه هرکــس را مانند خــود نبیند، 
او را متهــم به بی دینــی و کفر می کند؛ این جاســت کــه روحیه 

ج تولید می شوند. خارجی گری و افرادی مانند خوار
ج« ایــن بــود کــه مردمــی تنگ نظر و  یکــی از »ممیــزات خــوار
کوته دید بودنــد. در افقی بســیار پســت فکر می کردند. اســالم 
و مســلمانی را در چهاردیــواری اندیشــه  های محــدود خــود 
محصور کــرده بودنــد. ماننــد همــه کوته نظران دیگــر مدعی 
بودند که همه بــد می فهمند و یــا اصاًل نمی فهمنــد و همگان 
راه خطا می روند و همه جهنمی هستند. یکی از اصول عقاید 
ج این بــود که مرتکب گناه کبیره )مثــاًل دروغ یا غیبت یا  خوار
شرب خمر( کافر است و از اسالم بیرون است و مستحق خلود 

در آتش است.
امــام)ع( روحیــه خارجی گــری را ســرزنش می کــرد و خطــاب 
کار همســردار را سنگســار  ج می فرمــود: »پیامبــر زنــا بــه خــوار
می کرد، ولی پس از آن بــه وی نماز می خوانــد و ارث او رامیان 
خاندانــش تقســیم می نمــود. قاتــل را می کشــت و میراثــش 
کار بدون  را به اهلــش مــی داد. دســت  ســارق را می بریــد و زنــا
همسر را تازیانه می زد، سپس ســهم آن ها را از غنائم می داد و 
می توانستند از زنان مسلمان همســر انتخاب  کنند. بنابراین 
پیغمبــر آن هــا را بــه واســطه گناهانشــان مؤاخــذه می کــرد و 
حق خدا را بــر آن هــا اجرا می نمــود، اما ســهم اســالمی آن ها را 
ج  از بیــن نمی بــرد و نام هــای آنــان را از دفتــر مســلمانان خــار

نمی ساخت.«
در ادامــه همیــن خطبه اســت کــه حضــرت آنــان را نصیحت 
کندگی بپرهیزید که  انســاِن تنها سهم شیطان  کرد که: »از پرا
اســت؛ چنان که گوســفند تکرو طعمه گرگ!« و سپس دستور 
داد که هرکس به چنین عقیده و شعارهای اختالف برانگیزی 
دعــوت می کنــد، شایســته ترحم نیســت: »کســی که بــه این 
گــر زیر این عمامــه من باشــد، وی را  شــعار دعوت کند؛ حتی ا
بُکشــید.« این برخورد به ظاهر تند، به دلیل خطرهای بزرگ 
و ضررهای جبران ناپذیری است که چنین طرز تفکری برای 
جامعه اســالمی در بر داشــت و دارد؛ چنان که هنــوز هم پس از 

گذشت قرن ها، در حال پرداخت هزینه های آن هستیم.
ج  کســی نباید خیــال کند که بــا جنگ نهــروان و کشــتن خوار
این خطر برای همیشــه از بین رفت! خارجی گری یک »فکر« 
است نه یک »فرد«، و فکر هیچ گاه برای ابد نابود نمی شود و با 
پیدایش زمینه ها، دوباره سر بر می آورد. از فرمایشات حضرت 
امیر)ع( نیز برمی آید که فکر خارجی گری هر زمان ممکن است 
در فرد دیگری حلول کند و عجیب تــر این که حضرت عاقبت 
چنیــن طــرز تفکــری را دزدی و غــارت امــوال مــردم معرفــی 

می کند!
بــه نقــل از ســید رضــی، بــه پاســخ امیرالمومنیــن)ع( در برابــر 
ج نهــروان اشــاره می کنم که  ک شــدن همــه خــوار گمان هــال
فرموده اند: »نه به خدا ســوگند! این گونه که شــما می پندارید 
ج ریشه کن شدند، نیست. آن ها نطفه هایی در پشت  که خوار
پــدران و رِحم مــادران خواهند بــود. هر زمــان شــاخی از آن ها 
ســر برآورد قطــع می شــود و در آخــر کار، آنــان دزدان و راهزنان 

خواهند شد.«

گر راه های پیشــگیری یا درمــان بیمــاری خودمعیارپنداری  ا
را بشماریم، این گونه است؛ نخســت آن که باید از جوانه زدن 
کنیــم و  ریشــه های خودبینــی و خودشــیفتگی جلوگیــری 
بدانیــم که هیــچ گاه نباید به خود نمــره قبولی دهیــم. از کجا 
معلوم اســت کــه ما بــه وظایــف دینــی خــود عمــل کرده ایم و 
انسان مؤمنی هســتیم؟ قرآن می فرماید: »برخی ها که خیال 
می کنند خوب و صالح هســتند، بــه هنگام مرگ تــازه متوجه 

می شوند که عمری در خواب و خیال می زیسته اند!«
هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه مــا از زمــره چنیــن کســانی 
نباشیم. کســی که واقعًا باایمان و خوب اســت، هیچ گاه خود 
را مؤمن و خوب نمی دانــد. ایمان و نیکــی، در تواضع و متهم 
ســاختن خویش اســت. امیــر مؤمنان ســالم اهلل علیــه فرمود: 
»ِاعَلموا ِعباَد اهلِل، أّنَ الُمؤِمَن ال ُیصِبُح ، وال ُیمســی إاّل وَنفُســُه 
َظنوٌن ِعنــَدُه «؛ بدانید ای بندگان خدا که مؤمن، شــب و روز، 

به نْفس خویش بدگمان است.
مؤمــن واقعی نســبت بــه دیگــران ُحســن  ظــن دارد و نســبت 
به خــود ســوءظن. آنان کــه جــای ایــن دو را عــوض می کنند 
چگونــه می تواننــد ادعــای ایمــان، آن هــم برتریــن ایمــان را 
داشته باشند؟! اصاًل همین که انسان همه را بد و کافر بشمرد 
نشــانه ای از بــدی باطــن و بــه تعبیــر امــام علــی)ع(، »ُخبــث 
مــا أنُتــم  ســریره« خــود اوســت! آن حضــرت فرموده انــد: »إّنَ
ــراِئِر، و ســوُء  َق َبیَنُکم إاّل ُخبُث الّسَ إخواٌن َعلی دیِن اهلِل، ما َفّرَ
ماِئِر«؛ همانا شــما بــرادران دینی یکدیگر هســتید. چیزی  الّضَ
شــما را از هم جدا نکرده، جــز درون پلید و نهاِد بد کــه با آن به 

سر می برید.
کســی  پیامبــر خــدا)ص( هشــدار داده انــد »هــرگاه شــنیدید 
کــه خــودش از  کتنــد، بدانیــد  می گویــد: مــردم همــه در هال
کت اســت.« پس آنان که همــه را بی دین  همه بیشــتر در هال
می داننــد ابتدا بایــد در دین خود شــک کننــد. راه چــاره دیگر 
توجه به این نکته است که بدانیم نشــانه و اقتضای ایمان، 
اشتیاق به جذب دیگران و کمک به رشد معنوی آنان است؛ 

نه دفع مومنان و تنگ کردن دایره دینداران.
در بحاراالنــوار آمده اســت کــه داوود)ع( تنها به صحــرا رفت. 
پس خداوند به او وحی فرمود: ای داوود! چه شــده اســت که 
تو را تنها می بینم؟ عرض کرد: معبودا! شوق دیدار تو در جانم 
شّدت گرفته و میان من و خلق تو حائل گشته است. خداوند 
گر تــو یک بنده  به او وحــی فرمود: بــه میان آنــان برگرد؛ زیــرا ا
گریزپا را نزد من بیاوری، نام تو را در لوح، با صفت ستوده ثبت 

می کنم.
 َیُکوُنــوا ُمْؤِمِنیَن« )گویی 

َ
اّل

َ
ْفَســَک أ َک َباِخٌع ّنَ

َ
آیاتی نظیــر »َلَعّل

می خواهی جان خود را از شــّدت اندوه از دست دهی به خاطر 
این که آن ها ایمان نمی آورنــد!( و »گویی می خواهی به خاطر 
گر به این گفتار  ک کنی ا اعمال آنان، خود را از غــم و اندوه هال
کرم)ص( برای جذب کفار  ایمان نیاورند!« به زحمت پیامبر ا
و مشرکان اشاره دارند. هر دو آیه راجع به آنان است که ایمان 
نیــاورده بودند. پیامبــر از غصه جذب آنان می خواســت جان 
خــود را فدا کند؛ وگرنــه محبت او بــه مؤمنان و تــالش او برای 

نگهداری و رشد آنان که جای خود را داشت! 
واقعًا ما تا چه اندازه به این پیامبر شباهت داریم؟!  

 مؤمن واقعی نسبت 
به دیگران ُحسن ظن 

دارد و نسبت به 
خود سوءظن. آنان 

که جای این دو 
را عوض می کنند 
چگونه می توانند 
ادعای ایمان، آن 
ین ایمان  هم برتر

را داشته باشند؟! 
اصاًل همین که 

انسان همه را بد و 
کافر بشمرد نشانه ای 

از بدی باطن و به 
تعبیر امام علی)ع(، 

یره« خود  »ُخبث سر
اوست!
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زکریا یکی از پیامبران بنی اســرائیل اســت. ایشــان متکفل حضرت مریم بود و با مشاهده نعمت و 
رحمت الهی که بر حضرت مریم نازل می شد، تصمیم گرفت از خداوند طلب فرزند کرده و خداوند 
نیز با اســتجابت دعایش در ســالخوردگی، حضرت یحیی را به او و همسرش بخشــید. نام مبارک 

ایشان در قرآن چندین بار در سوره های آل عمران، انعام، مریم و انبیاء آمده است.
ا اْلِمْحَراَب  َما َدَخَل َعَلْیَهــا َزَکِرَیّ

ّ
ا ُکَل َلَها َزَکِرَیّ

ّ
نَبَتَها َنَباًتا َحَســًنا َو َکَف

َ
َها ِبَقُبوٍل َحَســٍن َو أ َلَها َرُبّ 1. »َفَتَقَبّ

ی َلِك َهــَذا َقاَلــْت ُهَو ِمــْن ِعنــِداهلِل إَنّ اهلَل َیــْرُزُق َمن َیَشــاُء ِبَغْیِر  َنّ
َ
َوَجــَد ِعنَدَهــا ِرْزًقا َقاَل َیــا َمْرَیــُم أ

ِحَســاٍب؛ پــروردگارش او را به طــرز نیکویی پذیرفــت و به طرز 
خــوب نمــو داد، و زکریــا را سرپرســت او کــرد، هــر وقــت زکریــا 
وارد غرفــه او می شــد، غــذاى مخصوصــی نــزد او می یافــت، 
گفت: اى مریــم این براى تــو از کجا آمده؟ گفــت: آن از پیش 
خداســت، خدا هر کــه را خواهد بی حســاب روزى مــی دهد.« 

)سوره آل عمران، آیه ۳۷(

عاِء«)قسمتیازآیه3۸سورهآلعمران(
ُ

َکَسمیُعالّد
َ
ِإّن

ً
َبة َطّیِ

ً
ة ّیَ ّرِ

ُ
َهْبلیِمْنَلُدْنَکذ »َرّبِ

»پروردگارامرا)بهلطفخویش(فرزندیپاکسرشتعطافرما
کههماناتوییاجابتکنندهدعا«

ک سرشت نسلی پا
عطایم کن!

دعای حضرت زکریا در قرآن

مهدی نوروزی

نیایش قرآنی
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َبًة  ًة َطِیّ َیّ ُدْنَك ُذِرّ
ّ
ُه َقاَل َرِبّ َهْب ِلی ِمــن َل ا َرَبّ 2. »ُهَناِلَك َدَعا َزَکِرَیّ

َعاء؛ در این هنــگام زکریا )که ایــن همه کرامت و 
ّ

َك َســِمیُع الُد ِإَنّ
مائده آســمانی را دید( پروردگارش را خواند و گفت: پروردگارا! از 
جانب خود نســلی پاك و پســندیده به من عطا کن کــه همانا تو 

شنونده دعایی.« )سوره آل عمران، آیه ۳۷(
کنون  ــا؛ اى پیامبــر! )این کــه ا ــَك َعْبــَدُه َزَکِرَیّ ۳. »ِذْکــُر َرْحَمــِة َرِبّ
می گویم( خبر بخشــایش پــروردگار توســت بر بنــده اش زکریا.« 

)که دعای او را مستجاب کرده( )سوره مریم، آیه 2(
ُه ِمن َقْبُل 

ّ
ــُرَك ِبُغاَلٍم اْســُمُه َیْحَیی َلْم َنْجَعل َل ا ُنَبِشّ ا ِإَنّ ۴. »َیا َزَکِرَیّ

ا؛ اى زکریا! ما تو را به فرزندى بشارت می دهیم که نامش  َســِمًیّ
یحیی اســت، پســرى که همنامش پیش از این نبوده اســت.« 

)سوره مریم، آیه ۷(
نَت َخْیــُر اْلَواِرِثیَن؛ و 

َ
ــُه َرِبّ اَلَتَذْرِنی َفْرًدا َو أ ــا ِإْذ َناَدى َرَبّ 5. »َو َزَکِرَیّ

زکریا را یاد کن هنگامی که پروردگار خــود را خواند، پروردگارا مرا 
تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی.« )سوره انبیاء، آیه 89(

اِلِحیَن؛ و زکریا  َن الَصّ  ِمّ
ّ

ا َو َیْحَیی َو ِعیَسی َو ِإْلَیاَس ُکٌل ۶. »َو َزَکِرَیّ
و یحیــی و عیســی و الیــاس را کــه همــه از شایســتگان بودند.« 

)سوره انعام، آیه 85(

   بدون حساب
قرآن کریم از تاریخ زندگی ایشان غیر از دعاى او در طلب فرزند، 
استجابت دعایش و تولد فرزندش یحیی چیزى نیاورده و این 
قســمت از زندگی او را بعد از نقل سرگذشتش با مریم که چگونه 
عبادت می کند و چگونه خدا کرامت ها را بــه او داده، نقل کرده 

است.
در این قســمت فرموده زکریا متکفــل امر مریم شــد، چون مریم 
پــدرش عمــران را از دســت داده بــود و چــون بــزرگ شــد از مردم 
کناره گیرى کــرد و در محرابی که در مســجد به خــود اختصاص 
داده بود مشــغول عبادت شــد و تنهــا زکریا به او ســر مــی زد و هر 
وقت به محــراب او می رفــت، می دید نــزد او رزقی آماده اســت، 
می پرســید این غذا را چه کســی برایــت آورده؟ می گفــت: این از 
ناحیه خداى تعالی اســت کــه خداى تعالــی به هر کــه بخواهد 

بدون حساب روزى می دهد.
در این جــا طمع زکریا بــه رحمت خدا تحریك شــد، خــداى خود 
را خوانــد و از او فرزنــدى از همســرش درخواســت نمــود و ذریــه 
طیبه اى مســئلت کرد و با این کــه او خودش مردى ســالخورده 
و همســرش زنی نازا بود، دعایش مســتجاب شــد و در حالی که 
در محــراب خود به نمــاز ایســتاده بــود، مالئکه ندایــش دادند: 
اى زکریــا! خــداى تعالــی تــو را بــه فرزنــدى کــه اســمش یحیی 
است بشــارت می دهد. زکریا براى این که قلبش اطمینان یابد 
و بفهمــد این نــدا از ناحیه خــدا بوده و یــا از جاى دیگر، پرســید: 
پروردگارا! آیتــی به من بده که بفهمم این نــدا از تو بود. خطاب 
آمد آیت و نشانه تو این اســت که ســه روز زبانت از تکلم با مردم 
بســته می شــود و ســه روز جــز بــا اشــاره و رمــز نمی توانی ســخن 
بگویی و همین طــور هم شــد. از محراب خــود بیرون شــده نزد 
مردم آمــد و به ایشــان اشــاره کرد کــه صبح و شــام تســبیح خدا 

گویید و خدا همسر او را اصالح نموده و یحیی را بزایید.
قرآن کریــم دربــاره ســرانجام او و چگونگی درگذشــتش چیزى 
نفرموده، ولی در نقل های تاریخی آمده که قومش او را به قتل 

رســاندند؛ بدین صورت که وقتــی تصمیم گرفتند او را بکشــند 
او فــرار کرده و به درخت پناهنده شــد، درخت شــکافته شــد و او 
در داخــل درخت قــرار گرفتــه درخــت به حــال اولش برگشــت، 
شــیطان ایشــان را بــه نهانــگاه وى خبــر داد و گفــت: کــه بایــد 
درخت را اره کنید، ایشان همین کار را کردند و آن جناب را با اره 

دو نیم نمودند و به این وسیله از دنیا رفت.
خــداى تعالــی زکریــا)ع( را در کالم خود بــه صفت نبــوت و وحی 
توصیــف نمــوده و نیــز در اول ســوره مریــم او را بــه عبودیــت و 
در ســوره انعــام در عــداد انبیایــش شــمرده و از صالحینــش و از 
مجتبینــش خوانــده کــه عبارتنــد از مخلصــون و همچنیــن از 
مهدیونش دانســته اســت. در کتاب »مرا زیبا بخوانیــد!« آمده 
اســت که زکریا)ع( با تأســی به حضرت ابراهیم)ع( در بیانی که 
به منزله ذکر دلیل است، گفت: »تو بزرگواری و دعا را مستجاب 
می کنــی.« وی در دعایــش هم خــدا را بــه وصف ثبوتــی، مانند 
قادر، علیم، حکیم و سمیع خواند و هم به عجز خویش اعتراف 

کرد و این هر دو الزمه دعاست.

   ذریه طیبه 
»طیب« هــر چیز، آن فردى اســت کــه براى چیــز دیگر ســازگار و 
در برآمــدن حاجت آن دخیــل و مؤثر باشــد، مثاًل شــهر طیب آن 
شهرى است که براى زندگی اهلش سازگار و داراى آب و هوایی 
کیزه باشد و کار و کسب و ســایر خواسته ها براى  مالیم و رزقی پا
اهلش هم فراهم باشد. همچنین عیش طیب و حیات طیب، 
آن عیــش و حیاتــی اســت کــه شــئون مختلفش بــا هم ســازگار 
باشد، به طورى که دل صاحب آن عیش به زندگی گرم و بدون 

نگرانی باشد.
»ذریــه طیبــه« نیــز آن فرزنــد صالحــی اســت کــه مثاًل صفــات و 
افعالش با آرزویی که پدرش از یک فرزند داشــته مطابق باشــد. 
منظور زکریــا از »ذریه طیــب« در این دعــا آن بوده کــه از خداوند 
خواســته تــا بــه او فرزنــدی بدهــد کــه دارای کرامتــی شــبیه به 

کرامت حضرت مریم باشد و شخصیتی چون او داشته باشد.
بــه همیــن دلیــل خــداى تعالــی عیــن همیــن درخواســت را 
کــه   داد  او  بــه  را  یحیــی)ع(  و  نمــود  مســتجاب  دربــاره اش 
شــبیه ترین انبیا بــه عیســی)ع( اســت و جامع تریــن پیغمبرى 
اســت که همه صفــات کمــال و کرامت هــاى موجــود در مریم و 

عیسی را واجد بود.

   نکات طالیی 
حــاالت انســان و ســاعات دعــا، در اســتجابت آن مؤثــر اســت. 

ا( )ُهناِلَک َدعا َزَکِرّیَ
غبطه خوردن، کمــال، ولی حســد ورزیدن، نقص اســت. زکریا 
با دیــدن مقام مریم شــیفته شــد و غبطه خــورد و دســت به دعا 

برداشت. )ُهناِلَک َدعا(
مشــاهده کماالت دیگــران، زمینه درخواســت کمــاالت و توجه 

ا( انسان به خداوند است. )ُهناِلَک َدعا َزَکِرّیَ
ک، ســنت و روش انبیاســت. )َهْب  درخواســت فرزند و نســل پا

َبًة( ًة َطّیِ ّیَ ِلی(، )ُذّرِ
َبًة( ًة َطّیِ ّیَ کی آن هاست. )ُذّرِ ارزش ذریه و فرزندان، به پا

عاِء(   َک َسِمیُع الّدُ در هر دعایی باید از خداوند تجلیل کرد. )ِإّنَ

یخ  یم از تار قرآن کر
یا غیر از  زندگی زکر
دعاى او در طلب 
فرزند، استجابت 

دعایش و تولد 
فرزندش یحیی 

چیزى نیاورده و این 
قسمت از زندگی 

او را بعد از نقل 
یم  سرگذشتش با مر
که چگونه عبادت 

می کند و چگونه 
خدا کرامت ها را به 
او داده، نقل کرده 

است
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روزی به بلندای 
صد سال

عزیر پیامبر )ارمیای نبی( یکی از پیامبران بنی اسـرائیل اسـت 
کـه نسـبش بـه بنیامیـن، فزرند حضـرت یعقـوب)ع( می رسـد. 
در قـرآن نـام عزیـر پیامبـر تنها یک بـار در آیه 30 سـوره توبه یاد 
شـده و یـک بـار هـم بـه طـور ضمنـی در آیـه 259 سـوره بقـره بـه داسـتان 

زنده شـدن او اشـاره شـده اسـت. 

طبق آنچه در »تاریخ االنبیاء« اثر عمادزاده اصفهانی نوشــته شــده، در ســال چهارم ســلطنت 
یوتاتیــم، پادشــاه آل یهــودا، بــه عزیر پیامبــر وحی شــد: »بنی اســرائیل را به ســوی حــق و راه 
راســت هدایت کن.« آن حضرت اعالمیه ای را در بیت المّقدس )بیت اهلل( برای مردم قرائت 
کــرد. در این اعالمیــه آمده بــود: »ای آل یهــودا! تقــوای الهی پیشــه کنید و شــریعت حضرت 
گر چنین نکنید،  موســی)ع( را به پا دارید تا خداوند شــما را مورد رحمت قرار دهد. بدانید کــه ا
عزیر به شــما اعالم خطر می کند که به دست ســپاه بابل کشته یا اسیر می شــوید و چنانچه به 
تورات عمل نکنیــد، تمامی کتب موجود میان شــما را جمع می کنند و در آتش می ســوزانند.« 
دایره المعــارف االســالمیه ادامــه داســتان را این گونــه نقــل کــرده اســت: وقتــی خبــر انتشــار 
اعالمیــه ارمیا به گــوش یوتاتیم رســید، فرمــان داد تا آن را پــاره کننــد و بســوزانند و ارمیا را هر 
کجا یافتند، دســتگیر کرده، بکشــند. ســرانجام همان طور که حضرت عزیر پیشــگویی کرده 
بود، بخت الّنصر، پادشــاه بابــل، بیت المقّدس را تســخیر و تمام دارایی هــا و جواهرات مردم 
را غارت کرد. او یوتاتیم را دســتگیر کرد و به بابل فرستاد، ســپس برادرش صدقیا را جای وی 
نشــاند. صدقیا، ارمیای نبی را ده ســال بــه زندان افکنــد، اّما بخت الّنصــر او را از زنــدان آزاد و 

کرام کرد و آل یهودا را به عنوان اسیر به بابل فرستاد. بسیار ا

   بنده مخلص خدا
در ســوره بقره در آیه 259 آمده اســت که »یا چون آن کس که به شــهری که بام هایش یکســر 
فرو ریخته بــود، عبــور کرد؛ ]و بــا خود مــی[ گفــت: چگونه خداونــد، ]اهــل[ ایــن ]ویرانکده[ 
را پس از مرگشــان زنــده می کند؟ پــس خداونــد، او را ]به مــّدت[ صد ســال میرانــد. آن گاه او را 
برانگیخــت، ]و بــه او[ گفــت: چقدر درنــگ کردی؟ گفــت: یــك روز یــا پــاره ای از روز را درنگ 
کردم. ]نــه[ بلکه صد ســال درنگ کردی، به خــوراك و نوشــیدنی خود بنگر ]کــه طعم و رنگ 
آن[ تغییــر نکــرده اســت، و بــه دراز گــوش خــود نــگاه کن ]کــه چگونه متالشــی شــده اســت. 
ایــن ماجرا بــرای آن اســت که هم بــه تو پاســخ گوییــم[ و هم تــو را ]در مــورد معاد[ نشــانه ای 
برای مردم قــرار دهیم. و به ]این[ اســتخوان ها بنگر، چگونــه آن ها را برداشــته به هم پیوند 
می دهیم؛ سپس گوشت بر آن می پوشانیم. پس هنگامی که ]چگونگی زنده ساختن مرده[ 

کنون[ می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست.« برای او آشکار شد، گفت: ]ا

داستان ارمیای نبی در قرآن

زهرا خانلرزاده

و در آیه ۳0 سوره توبه نیز آمده است که یهود گفتند: »عّزیر، 
پســر خداســت.« و نصاری گفتند: »مسیح، پســر خداست.« 
این ســخنی اســت ]باطل[ که به زبــان می آورنــد، و به گفتار 
کسانی که پیش از این کافر شــده اند شباهت دارد. خدا آنان 

را بکشد؛ چگونه ]از حق[ باز گردانده می شوند؟

   صد سال خواب
عزیــر چــون وارد بــاغ خــود شــد، دیــد درخت ها ســبز و ســایه 
آن ها گسترده است و زمان برداشت میوه آن ها نزدیك شده 
اســت، نغمه بلبل ها گــوش را می نــوازد و پرنــدگان به طرب 
آمده اند. عزیر ساعتی در این باغ بیاسود و از نسیم جان پرور 
آن بهره منــد و از تماشــای ســبزه و چمــن و طــراوت یــاس و 
یاســمن غــرق در نشــاط شــد، آن گاه ســبدی از انگــور و ســبد 
دیگری از انجیــر و مقداری نان به همراه برداشــت، ســوار بر 

االغ خود شد و راه منزل خویش را در پیش گرفت.
عزیــر در بازگشــت خــود غــرق در اســرار آفرینــش و عظمــت 
کــه راهــش  موجــودات بــود و آن چنــان در فکــر فــرو رفــت 
کــرد. چنــد لحظــه بعــد خــود را در میــان ویرانــه ای  گــم  را 
کندگــی  کــه از دهکــده خرابــی حکایــت می کــرد، پرا دیــد 
خانه های ویــران، ســقف ها و دیوارهــای فروریخته، وجود 
اســتخوان های پوســیده و اســکلت های متالشــی شــده در 

کی را ایجاد کرده بود. سکوتی مرگبار، منظره وحشتنا
عزیــر از االغ خــود پیــاده شــد و ســبدهای میــوه را کنــار خــود 
گذاشــت و حیــوان خود را بســت و بــه دیــوار خرابــه ای تکیه 
داد، تا خســتگی خــود را بر طرف ســازد و نیروی جســم و فکر 
خود را باز یابد. سکوت مطلق و نســیم مالیم فکر عزیر را آزاد 

قصه های قرآنی
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ساخت تا درباره مردگان و وضع رســتاخیز ایشان بیاندیشد. 
عزیر با خــود فکر می کرد کــه این بدن های متالشی شــده که 
طعمــه خــاك گشــته اند و ابرهــای فــراوان بــر آن هــا باریده و 
جریان ســیل آن ها را به هر ســو رانده، چگونــه در روز قیامت 
بــار دیگر زنده می شــوند؟ بــا ادامه ایــن تفکر و تأمــل، کم کم 
چشــم های عزیر گــرم شــد و پلك هایش بــه آرامــی روی هم 
آمد، عضالتش سســت گشــت و در خواب عمیقی فرو رفت، 

آن چنان که گویا به مردگان ملحق شده است.
صد ســال تمــام گذشــت. کــودکان پیــر شــدند و عمــر پیران 
پایــان یافت، نســل ها تغییــر کردنــد، قصرها عوض شــدند، 
ولی عزیــر هنوز بــه صورت جســدی بــی روح در خــواب بود، 
کنــده و اعضایــش از هم گســیخته، تا  اســتخوان های او پرا
ع قیامت  این که خداوند اراده کرد برای مردمی که در موضو
حیــران و از درك آن عاجزنــد و در بیــان آن اختــالف دارنــد، 
حقیقت را به نحوی آشکار ســازد تا آن را با چشــم ببینند و با 

لمس احساس کنند تا به آن یقین پیدا کنند.
خدا استخوان های عزیر را فراهم و آن ها را مرتب ساخت و از 
گهان عزیر با بدنــی کامل و نیرومند  روح خود در آن دمید، نا
از جــای برخواســت بــر روی پای خــود ایســتاد. عزیر بــا خود 
اندیشــید که از خوابی ســنگین بیدار شــده اســت. سپس به 
جســتجوی االغ خــود پرداخــت و بــه دنبــال آب و غــذا روان 

شد.
فرشته ای به سوی او آمد گفت: فکر می کنی چقدر در خواب 
بوده ای؟ عزیر بــدون دقت و تفکــر در اوضاع گفــت: یك روز 
یــا کمتــر از آن خوابیده ام. فرشــته گفت: تو صد ســال اســت 
کــه ماننــد ایــن اجســاد در ایــن زمیــن بــوده ای، باران هــای 
نــرم و رگبارهای شــدید بر بدنــت باریــده و بادهای بســیار بر 
تو وزیده، ولــی با گذشــت این ســال های طوالنــی و حوادث 
کت ســالم مانده و آب آشــامیدنی  مختلف می بینی که خورا

تو تغییر نکرده است.
کنــده االغ خویش  ای عزیــر! نگاهــی بــه اســتخوان های پرا
از هــم پاشــیده شــده و  کــه اعضایــش  بیانــداز، می بینــی 
کــه چگونــه ایــن  خــدا بــه زودی بــه تــو نشــان خواهــد داد 
کنده جمع و زنــده می شــوند و روح در آن  اســتخوان های پرا
کنــون شــاهد ایــن جریان بــاش تا بــه روز  دمیــده می شــود. ا
قیامــت یقیــن پیدا کنــی و بــر ایمانت بــه رســتاخیز بیافزایی 
و خــدا تــو را آیتــی از قــدرت خــود قــرار داد تــا شــك و تردید به 
رســتاخیز را از ذهن مردم پاك کنی و بر اعتقاد آن ها بیافزایی 
ح دهی. عزیر  و آنچــه را از درك آن عاجز بودند برایشــان شــر
دقت کرد، دیــد االغ وی با تمام شــرایط و عالئم روی دســت 
و پــای خــود ایســتاد و آثــار زندگــی در آن هویــدا شــد. عزیر با 
مشــاهده این منظره گفت: »من می دانم که خــدا بر هر چیز 

قادر است.«

   سفر به وادی مردگان
عزیــر بــر حیــوان خــود ســوار شــد و بــه جســتجوی راه منــزل 
کــه اوضــاع مســیر و  خویــش پرداخــت. در راه متوجــه شــد 
خانه ها تغییر کرده و تصویر گذشــته فقط به صورت رؤیایی 
در ذهن او وجــود دارد. بــا دقت در مســیر و تداعــی خاطرات 

باالخــره بــه خانه خــود رســید. بــر در خانــه پیرزنــی را دیــد با 
کمــر خمیده و اندامــی الغر که گذشــت ایام پوســت بدنش را 
چروکیده و بینایی چشمانش را فرو کاسته است. ولی با این 
حال در برابر مصائــب دوران و جریان ماه و ســال هنوز رمقی 
در بدن دارد. این پیرزن مادر عزیر است که عزیر او را در ایام 
جوانــی و بهار زندگــی رها کــرده و رفته اســت. عزیــر از پیرزن 

پرسید: آیا این خانه منزل عزیر است؟
پیــرزن گفــت: آری ایــن منــزل عزیــر اســت و بــه دنبــال این 
ســخن صدای گریه او بلند و اشکش روان شــد و گفت: عزیر 
رفت و مردم او را فراموش کرده اند و ســالیان متمادی اســت 
که غیــر از تو، نام عزیر را از کســی نشــنیده ام. عزیر گفت: من 
عزیرم، خدا صد ســال مرا از این جهان به وادی مردگان برد 
کنون بــار دیگر مــرا به صحنــه وجــود آورده و زنــده نموده  و ا

است.

   بازگشت بینایی
گفتــه عزیــر مضطــرب شــد و در اولیــن برخــورد،  پیــرزن از 
ادعــای عزیر را منکر شــده، ســپس گفــت: عزیر مــرد صالح و 
شایســته ای بــود و دعــای او همواره مســتجاب می شــد. هر 
چیــزی را کــه از خدا می خواســت حاجتــش برآورده می شــد، 
گــر تو  بــرای هــر بیمــاری واســطه می شــد، شــفا می گرفــت. ا
عزیــر هســتی از خدا بخــواه بدن من ســالم و چشــم مــن بینا 
گهــان مــادر او بینایی و ســالمت و  گــردد. عزیــر دعــا کــرد و نا
شــادابی خود را باز یافــت. مادر به همســاالن وی کــه روزگار 
استخوانشــان را فرســوده و جوانی آنان را گرفته بــود، اطالع 
داد و گفت: عزیری را که صد ســال پیش از دســت داده اید، 
خــدا بــار دیگــر او را بــه مــا بازگردانــده اســت. وی بــه همــان 

صورت و سن و سال جوانی نزد ما باز گشته است.
عزیر همان مــرد نیرومند بــا بدن ســالم و قوی نزد بســتگان 
خود حاضر شــد، ولی اقــوام عزیــر او را نشــناختند و منکر وی 
شدند و ادعای او را دروغی بزرگ شمردند و در صدد آزمایش 
او بــر آمدنــد، یکــی از فرزنــدان عزیــر گفــت: پــدر مــن خالــی 
در کتــف خــود داشــت و با ایــن نشــان شــناخته می شــد و به 
این صفت معــروف بود. بنی اســرائیل شــانه او را بــاز کردند، 
دیدند خال هنوز باقی اســت و با همان اوصافی که به خاطر 

داشتند یا شنیده بودند تطبیق می کند.
بنی اســرائیل تصمیم گرفتند که برای اطمینــان قلبی و رفع 
هرگونه شــك و تردید او را مــورد آزمایش دیگری قــرار دهند، 
لذا بزرگ ترشــان گفت: ما شــنیده ایم زمانی کــه بخت النصر 
بــه بیت المقــدس حمله کرد و تــورات را ســوزاند، فقــط افراد 
انگشت شــماری و از آن جمله عزیر تــورات را از حفظ بودند، 
گــر تــو عزیــری، آنچــه از تــورات محفــوظ داری بــرای مــا  ا

بخوان.
عزیر تــورات را بدون هرگونــه تغییــر و انحراف و کــم و زیاد از 
حفظ خواند، در این موقع بود که بنی اســرائیل، ادعای او را 
تصدیق و تکریم کردند و با او پیمان بســتند و به وی تبریك 
گفتند، ولــی گروهــی از بنی اســرائیل با ایــن وجــود ایمان به 
حق نیاوردند، بلکه به کفر خود افزودند و گفتند: »عزیر پسر 

خداست.«  

یر همان مرد  عز
نیرومند با بدن سالم 
و قوی نزد بستگان 

خود حاضر شد، 
یر او را  ولی اقوام عز

نشناختند و منکر 
وی شدند و ادعای 

او را دروغی بزرگ 
شمردند و در صدد 

آزمایش او بر آمدند، 
یر  یکی از فرزندان عز
گفت: پدر من خالی 

در کتف خود داشت 
و با این نشان 

شناخته می شد و به 
این صفت معروف 

بود. بنی اسرائیل 
شانه او را باز کردند، 

دیدند خال هنوز 
باقی است و با 

همان اوصافی که 
به خاطر داشتند یا 

شنیده بودند تطبیق 
می کند
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فرزندان
میهمانان ما هستند

2۴ تیر به مناسـبت والدت حضرت معصومه)س( روز دختر نام دارد. از همین 
رو مطلبـی دربـاره تربیـت فرزنـدان دختـر بـا توجـه بـه آموزه هـای اسـامی را 
بـرای شـما در نظـر گرفته ایـم. نویسـنده ایـن مطلـب عقیـده دارد اگـر به تازگـی 
تغییراتی در رفتارهای دخترتان مشـاهده می کنید، اگر نگران هسـتید که دخترتان تحت 
تأثیـر دوسـتانش قـرار بگیـرد، اگـر دخترتـان بـا شـما دربـاره مشـکات و دغدغه هایـش 
صحبـت نمی کنـد، اگـر دخترتـان خواسـتار آزادی هـای بیشـتری اسـت و اگـر نگـران تربیت 
دینی دخترتان هستید، نوشته اش را بخوانید. خواندن آن تنها چند دقیقه از وقت شما 

را می گیـرد، امـا پاسـخگوی نگرانـی شـما بـرای فرزندتـان اسـت. 

   نیاز به استقاللبه مناسبت روز دختر
دختــران در ســنین نوجوانی ویژگی هــای مختلفی از خود نشــان 
می دهنــد. بلــوغ همراه بــا تغییــرات جســمی و روانــی، آن هــا را از 
نظــر احساســی بی ثبــات می کنــد. آن ها نیــاز بــه شنیده شــدن و 
درک شــدن دارنــد؛ بنابرایــن ســعی کنید خــود را جــای دخترتان 
بگذارید، شــرایط دنیا را از چشــمان او ببینید و بــا او همدلی کنید 
تــا احساســات و مشــکالتش را راحت تــر با شــما در میان بگــذارد. 
گاهــی دهید تا  همچنیــن دربــاره ویژگی هــای دوره بلــوغ بــه او آ

اطالعات نادرست و نابه جا از بیرون دریافت نکند.
آن هــا در ایــن ســن نیــاز بــه اســتقالل دارنــد، امــا معمــواًل ایــن 
اســتقالل طلبی از نــگاه دیگــران بــه بی ادبــی و گســتاخی تعبیــر 
می شــود. در حالــی کــه رشــِد اســتقالل طلبی و عــدم وابســتگی، 
نوجوان را بااراده، مسئولیت پذیر و با اعتمادبه نفس کرده، برای 
زندگی آینده آماده می  سازد. بنابراین او را در برخی از برنامه های 
زندگی طرف مشــورت قــرار دهیــد و همواره بــه جای امــر و نهی و 
گاهی دهید.  نصیحت مســتقیم، به صورت غیرمســتقیم به او آ
کرم)ص(  گذار کنید. پیامبر ا همچنین به او وظایف مشخصی وا
می فرماینــد: »فرزند هفت ســال ســرَور، هفت ســال فرمانبــردار و 

هفت سال وزیر است.«1 
به او ویژگی های دوســِت خوب و بد را بیاموزیــد تا خودش بتواند 
به درستی، دوست مناســبی برای خود انتخاب کند. دختران در 
این ســن به دنبال جلب توجه و تأیید شدن هســتند، بنابراین، 
زیبایــی، توانمندی هــا و رفتارهای مثبت و درســت او را تشــویق 

کنید تا دیگران از بیرون او را جلب نکنند.

    مسئولیت پذیری
همچنین آن ها عالقه مند به خودنمایی و ابراز وجودند، بنابراین 
او را در کال س های فوق برنامه مختلف و مسابقات شرکت دهید. 
در جمع هــای خانوادگــی، او را بــه صحبت کردن تشــویق کنید. 
همچنین به او مسئولیتی برای کمک به دوســتان یا نیازمندان 
و فعالیت هــای خیرخواهانــه بدهید. بــه پرورش اســتعدادهای 
دخترانــه در وی بپردازید، به عنــوان مثال او را با صنایع دســتی، 
کارهای هنری، آشپزی و ســفره آرایی آشــنا کنید. به بیان دیگر، 
زمینه هــای صحیــح را بــرای ورود دخترتــان بــه اجتمــاع فراهم 
کنیــد. تفــاوت  در ویژگی هــای جســمانی، روانــی و نقش هــای 
اجتماعی یک دختر با پسر را نه به عنوان نقص و ضعف، بلکه به 

عنوان تکامل، جذابیت و ارزش یادآور شوید.
نوجوانــی دوره ای همراه با آشــفتگی ذهنــی و عاطفی اســت، اما 
نوجوان همان قدر که به راهنمایی نیــاز دارد، از بیان آن یا قبوِل 
نصیحِت مســتقیم از طرف والدین خــودداری می کند، بنابراین 
ح پرســش بــرای  الزم اســت از روش مشــورت، اســتدالل و طــر

صحبت با دخترتان استفاده کنید.

    برچسب نزنید
و  ضعف هــا  تمــام  بــا  هســت،  کــه  همان گونــه  را  دخترتــان 
کاســتی هایش بپذیرید و برای دوســت داشــتن او به عنوان یک 
گر این کار را انجــام دهی،  انســان ارزشــمند شــرط نگذارید؛ مثاًل ا
گر نمره خوبی نگیری، دوستت ندارم... و  دختر بدی هستی، یا ا
به او داشتن یک صفت دائمی شخصیتی را برچسب نزنید، بلکه 

فاطمه غیورکاظمی، روانشناس
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کرامت بانوی علم و 
محل رشــد و نمّو و تربیــت حضرت فاطمــه معصومــه)س( خاندانی بــود که مخزن 
اســرار دانش الهی و منبــع علم و معرفت شــمرده می شــد. حضــور وی در کنار پدری 
همچــون امــام موســی بــن جعفــر)ع( و بــرادری چــون حضــرت رضــا)ع( کــه از علم 
گاهی  »لدّنی« بر خوردار بودند، ســبب شــد فاطمــه معصومــه)س( از نظر علمــی و آ
به مســائل دینی و معارف اســالمی؛ اعم از احکام و اخالق و... در حّد باالیی از رشــد 
علمی برســد، تا آن جا که گاهی با نبود پدر بزرگوارش به پرســش های دینی و فقهی 
شــیعیان پاســخ می داد. از جمله نقل شــده اســت که روزی گروهی از شــیعیان وارد 
مدینه شــدند و برای حل مشــکل خویش ســراغ خانه حضرت موســی بــن جعفر)ع( 
را گرفتنــد، کاروانیــان وقتی بــه در خانه امــام آمدند، متوجه شــدند کــه آن حضرت 
به مســافرت رفته اســت. خســتگی راه و نبــود امــام هفتم)ع( ســخت بــر کاروانیان 
گهان یکــی از دختران آن حضرت ســکوت غمبار کاروانیان را شکســت  گران آمد، نا
و فرمود: پرســش های خود را به من بدهید تا به تمام آن ها پاســخ دهم. پاسخ ها را 
با دقت تمام نوشــت و به کاروانیان بــاز گرداند. کاروانیان شــگفت زده به پاســخ ها 
نگریســتند و با سبک شــدن بار غم و اندوهشــان راه دیــار خویش در پیــش گرفتند. 
در مســیر راه بــه امــام هفتــم)ع( برخوردند و داســتان پاســخ گویی دختــرش فاطمه 
معصومــه را بازگو کردند و پاســخ ها را به او نشــان دادند، حضرت لبخندی زد و ســه 

بار فرمود: »فداها ابوها؛ پدرش فدایش باد.«
از حضرت معصومــه)س( آن بانــوی علــم و کرامت مجموعــًا پنج حدیــث در منابع 
حدیثــی بــه یــادگار مانــده اســت، جالــب ایــن اســت کــه چهــار حدیــث آن بــر محور 
کــه  امامــت و والیــت دور می زنــد، ایشــان زمــان را به خوبــی شــناخته، در دورانــی 
پــدرش بــا بدتریــن شــکنجه ها در کنــج زنــدان جــان می ســپارد و همین طــور بــرادر 
بزرگوارش بــرای مراقبــت و مواظبت بیشــتر به بهانــه والیت عهدی به خراســان فرا 
خوانده می شــود، با احادیث ریشــه دار و محکم، پایه هــای امامت شــیعه را تقویت 
و بازســازی می کند. آن بانــوی عالم یک  جا بــه بیان حدیــث منزلت می پــردازد که 
ســّنی و شــیعه آن را نقل کرده اند و بزرگ ترین ســندی اســت بر امامــت امیرمؤمنان 
علــی)ع( آن جا که فرمود: آیا ســخن رســول خــدا)ص( را کــه فرمود جایــگاه تو )ای 
علــی( نســبت بــه مــن ماننــد )جایــگاه( هــارون )در برابــر( موســی اســت فرامــوش 

کردید؟  

رفتارش را توصیف کــرده، آن را قابــل تغییر بدانید و بــه او راهکار 
بدهید. مانند: بهتر است برنامه منظمی داشــته باشی؛ به جای 

این که بگویید تو بی نظم و شلخته هستی! 
برای این که هر رفتــاری را به فرزندتــان آموزش دهیــد، خودتان 
کــرم)ص( هرگز از  الگوی آن رفتــار در تمام مواقع باشــید. پیامبر ا
کارهای کــودکان ایراد نمی گرفــت، بلکه کار درســت و کامل را به 
آنان یاد مــی داد و می فرمــود: این گونــه انجام دهیــد.2 فرزندان، 
آینه رفتار پدر و مادر هســتند. برای این که فرزندتــان به نماز اول 
وقت اهمیت دهــد، احتــرام دیگــران را حفظ کند، اهــل مطالعه 
باشــد و...، در گام اول بایــد والدینــش )پــدر و مــادر( را بــا ایــن 

ویژگی ها در شرایط مختلف ببیند و بشناسد.

   الگوپذیری
فرزندتان را با ویژگی های بانوان نمونه اســالم همچون حضرت 
زهرا)س( و حضرت معصومه)س( آشنا کرده، از آن ها مرتب یاد 
کنید. زمینه آشنایی با اعتقادات، اخالق و احکام اسالم را فراهم 
گر ذهن  آورید و او را به داشــتن الگوی دینــی هدایت کنید. زیــرا ا
دخترتان خالی باشد، به راحتی تحت تأثیر تبلیغات ضد اسالمی 
و الگوهــای ناســالم قــرار می گیــرد و بــه پوچ گرایــی، دنیاطلبــی و 

رفتارهای آسیب رسان روی می آورد.
امام علــی)ع( می فرماینــد: »از دانش مــا به کــودکان خود چیزی 
بیاموزید که خداوند به واســطه آن سودشــان بخشــد و صاحبان 

افکار باطل با آرای خود بر آنان چیره نشوند.«۳ 
با تحقیــر، ســرزنش یــا مقایســه بــا دیگــران، فرزندتــان را مجبور 
به رعایــت پوشــش نکنیــد، بلکه ســعی کنیــد تجربه پوشــش را 
بــرای فرزندتــان بــه تجربــه ای محافظت کننــده، افتخارآمیــز، 
لذت بخش و مــورد رضایت خداونــد تبدیل کنید و او را با فلســفه 
پوشــش و فواید آن آشــنا کنید. حیا، دختران را از سرنوشت های 
شــوم حفظ کرده، کمک می کند که در محیط های اجتماعی به 

صورت سالم و مؤثر و غیر ابزاری حضور یابند.
امــروزه یادگیــری مهارت هــای زندگی ماننــد مدیریت اســترس، 
مدیریــت خشــم، تفکر نقــاد، حل مســئله، جرأتمنــدی، همدلی 
کــه  کامــی )نداشــتن هــر چیــزی  و غیــره، همچنیــن تحمــل نا
می خواهــد یا موفق نشــدن در همــه زمینه ها(، مثبت اندیشــی و 
صبر )بر مشــکالت، هواهای نفســانی و گناه( برای تمامی افراد، 
جهت داشتن زندگی سالم و سازگار، مانند ســواد، دارای اهمیت 
کز  اســت، بنابرایــن او را در کالس هایی بــا این موضوعــات در مرا
مشاوره و روانشناسی ثبت نام کنید. فرزندانتان را مانند میهمان 
در نظــر بگیرید کــه روزی قرار اســت جــدا شــده و آن هــا را تحویل 

جامعه بدهید، بنابراین آن ها را توانمند و سالم پرورش دهید.  
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احکام آرایش و پوشش
2۱ تیرمـاه روز عفـاف و حجـاب نامگـذاری شـده اسـت. عفـاف و حجـاب ارتبـاط 
تنگاتنـگ بـا موضـوع پوشـش و آرایـش دارد کـه البتـه فقـط مختـص بـه بانـوان 
نیسـت بلکه آقایان نیز در این خصوص وظایفی برعهده دارند. »پوشـش« یک 
امـر طبیعـی بـرای انسـان ها و از تفاوت هـای او نسـبت بـه دیگـر موجـودات اسـت. »آرایـش« 
هـم رفتـاری اسـت کـه از تمایـل انسـان بـه خودآرایـی نشـأت می گیـرد. اسـام در احکامـی 
کـه در مـورد پوشـش و آرایـش وضـع کـرده، ایـن دو مسـئله را نظام منـد کـرده به گونـه ای کـه 
شـخصیت وزیـن و مطلـوب را بـرای آقایـان و بانـوان حفظ کند. حجت االسـام والمسـلمین 
محمدحسین فاح زاده عضو دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای و رئیس 
مرکز موضوع شناسـی احکام فقهی به برخی پرسـش ها درباره پوشـش و آرایش مطابق با 

فتـاوای حضـرت  آیت اهلل العظمـی خامنـه ای پاسـخ داده اسـت. 

قایانچقدربایدباشد؟ محدودهپوششخانمهاوآ
خانم هــا در نــگاه نامحــرم تمــام بــدن را بایــد بپوشــانند غیــر از دو موضــع کــه واجب نیســت 
پوشــانده شــود البته در صورتی که آرایشــی یا زیوری نداشته باشــد. آن دو موضعی که واجب 
نیســت یکی گردی صورت اســت به مقــداری کــه در وضو الزم اســت شســته شــود، یکی هم 
گر آرایش و زینتی داشــته باشــد حتمًا  دســت  ها از نوک انگشــتان تا مچ. این مقدار هم البتــه ا
گر ساده باشــد، چشمگیر نباشــد، به نظر  باید پوشــانده شــود. به دست داشــتن انگشــتر هم ا
گر ســاده نیســت و چشــمگیر اســت باید پوشــانده  حضرت آقا پوشــاندنش واجب نیســت اما ا
گر در جایی قــرار می گیرند که  شــود. اصل حجاب درباره  آقایان پوشــاندن عورتین اســت اما ا
در معرض نگاه شــهوت آلود دیگران یا به گونه  ای است که طرف انگشت نما می شود، باید به 

مقدار الزم و متعارف بدن را بپوشاند. 

التیبرایمردانحراماست؟ چهزینت،آرایشوزیورآ
آرایشی که متناسب با مردان باشد، جلف و سبک نباشد که 
گر مثــل برخی که  فرد انگشــت نما شــود، اشــکالی ندارد امــا ا
مــوی سرشــان را به گونــه ای ماشــین می کنند کــه در جامعه 
انگشت نما می شوند و همه نگاه می کنند که این چه شکلی 
است، حرام اســت. از نظر زیورآالت طبق حکم کلی استفاده  
طال برای مردان حرام است؛ حال انگشــتر، حلقه یا گردنبند 
باشــد، مربوط به دامادی باشــد یا غیر از آن، یک بار بپوشــد 
یــا ده بــار، کاًل طال بــرای مــردان حــرام اســت از هــر نوعی که 
گر  باشد؛ چه طالی ســفید باشــد چه طالی زرد و در نماز هم ا
مرد زیور طال داشته باشــد مثاًل گردنبند، حلقه، انگشتر یا... 
نمــازش بنابــر احتیــاط واجب باطــل اســت. در مــورد طالی 
گر چیزی کــه طالی ســفید نامیــده می شــود همان  ســفید، ا
طالی زرد اســت که بر اثر مخلــوط کردن مــاده ای، رنگ آن 
گر عنصر طــال در آن به قدری  ســفید شــده، حرام اســت ولی ا
کم اســت که عرفًا به آن طــال نمی گویند مانع نــدارد و پالتین 

نیز اشکال ندارد. 

مردتــاچهانــدازهاختیــارداردهمســرخــودراملزمبه
پوشــشوآرایشخاصینماید؟وزنتاچهحدباید
بهحرفشــوهرشدراینبــارهگوشدهــدورعایت

حجابیارعایتنکردنآنراالزامیبداند؟
مسئله  پوشــش و آرایش ربطی به دســتور یا نهی شــوهر ندارد 
بلکه حکم خدا اســت و خانم هــا باید در جاهایــی که حجاب 
گر  واجب اســت یعنی در نــگاه نامحــرم مراعــات کنند حتــی ا
شوهر مخالفت کند. به عکس در جاهایی که حجاب واجب 
نیست، اطاعت از امر شــوهر به حجاب باز هم واجب نیست؛ 
گر خانم اطاعت نکند، اختالف  مگر این که موردی باشــد که ا
کرده منجــر به جدایی  یا مشــاجره به وجود می آیــد و خدای نا
خواهد شــد یا ترس از این باشــد، در اینجا چون امــر مهمی در 

میان است اطاعت الزم می باشد.

مصداقآرایشچیست؟
مصــداق آرایــش را باید عــرف تعیین کنــد؛ یعنی عمــوم مردم 
گــر کاری  -افــرادی کــه در محــل زندگی شــخص هســتند- ا
را آرایش بدانند و خانم آن آرایش را داشــته باشــد بایــد از نگاه 
نامحرم بپوشــاند. مثــاًل کــرم ســاده و معمولی را کســی آرایش 

نمی گوید.

آیــادختربچههاراقبلازرســیدنبهســنبلــوغباید
ملزمبهرعایتحجابکرد؟

گر در  کودک قبل از سن بلوغ تکلیف ندارد، ولی از نظر تربیتی ا
معرض نگاه نامحرم است، باید تا حدودی حجاب را رعایت 
کند. ایــن کار وظیفه  پدر و مادر یا سرپرســت کودک اســت. اما 
زمانی این کار واجب اســت کــه رعایت نکردن حجــاب برای 
کودک مفسده داشــته باشــد یا در معرض نگاه حرام قرار گیرد 
گر االن حجاب را رعایت نکند در آینده  یا خوف این باشــد که ا
بی حجــاب بار می آیــد و حجــاب را مراعــات نمی کنــد؛ در این 

صورت حجاب الزم است و در غیر این صورت خیر.  



هفتلاد سلال پیلش در چنیلن روزهایلی 50 کشلور دنیلا دور هلم جملع شلدند و 
منشور ملل متحد را امضا و بنیان سازمان ملل را برقرار کردند به امید اینكه 
ایلن سلازمان صللح و آراملش را در فضلای پرآشلوب بین المللی برپا سلازد. اما 
املروز سلازمان مللل تبدیلل بله ابلزار دسلت قدرت های بلزرگ از جملله آمریكا 
شلده اسلت. بله مناسلبت سلالروز امضلاء منشلور مللل متحلد، در ایلن بخلش 
ویلژه بله هفلت ملورد از موارد نقض حقوق بشلر توسلط آمریكا اشلاره می شلود 

کله سلازمان مللل بلرای رسلیدگی به آنها هیلچ اقدامی نكرده اسلت.

داوودیـان    جـان  بـه  آتـش   اسـت؟    »ملـل«  سـازمان  آیـا  ملـل  سـازمان    
مأموریـت: شـکنجه   بنـد توحـش   خریـد و فـروش مـرگ   رنگـی باالتـر از 

سـیاهی   شـیطان دسـت سـاز   جنایـت بی مکافـات  

كارنامهآمریكا

۶۵
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سازمان ملل آیا سازمان 
»ملل« است؟

منشــور ملــل متحــد در تاریــخ ششــم تیرمــاه، مطابــق بــا 2۷ ژوئن ســال 19۴5در نشســت 
سانفرانسیســکو بــه امضــای نماینــدگان 50 کشــور از جملــه ایــران رســید و رســمًا نهــادی 
بین المللــی به نــام ســازمان ملل متحــد برای حفــظ و حراســت از امنیــت بین الملل شــکل 
گرفت. اما حــاال پس از حدود هفتاد ســال کــه از عمر این نهــاد می گذرد، عملکــرد دوگانه و 
جانبدارانــه آن در وقایــع مختلف به ســود قدرت های جهانــی، جایــگاه آن را متزلزل کرده 
اســت. در ســخنرانی اخیر رهبــر معظــم انقــالب در جمع مدیــران نظام، ایشــان بــا خطاب 
قرار دادن ســازمان ملل به کارکــرد این ســازمان بین المللــی انتقاداتی وارد کردند. ایشــان 
با بیان این که ســازمان ملل »انصافًا در طول این ســال ها خوب عمل نکرده اســت؛ تحت 
نفوذ آمریکا حــرف زده، اقدام کــرده و کار کرده« فرمودند: »مشــاهده کرده ایــد و دیده اید؛ 
یک دبیــرکل، حرکِت ســعودی ها در یمــن را محکوم کرد، فــردای آن روز آمــد، محکومّیت 
خــودش را محکوم کــرد و پس گرفــت! از او پرســیدند، گفــت خب دیگر، فشــار بــود، فالن 
بــود. فشــار هم دوجــور اســت: فشــار پــول و فشــار زور؛ پــول را قارون هــای خلیج  فــارس با 
پول هــای نفتــی تأمیــن می کننــد، زور را هــم آمریکا. ســازمان ملــل متأّســفانه تحــت  تأثیر 
کید بر این نکته این سازمان نســبت به جمهوری اسالمی  آمریکا قرار داشته.« ســپس با تأ
هــم واقعــًا کوتاهی هــای زیادی داشــته کــه بایــد جبــران کنــد.« نکاتــی را در باب مســائل 
حقوق بشــری آمریکا و پرونده های حل نشــده این کشــور بیان فرمودنــد. در متن پیش رو 
این بخش از ســخنان ایشــان را می خوانید و در صفحات بعد آشــنایی کوتاهــی با هر کدام 

از این موضوعات خواهیم داشت. 

   آتش زدن مرکز داوودی ها
یکی مســئله  آتــش زدن مرکــز داوودی هــا در زمــان کلینتون 
اســت؛ ایــن قضّیــه چــرا دنبــال نمی شــود؟ یــک عــّده ای، 
یک گروهی، وابســته  به یک فرقــه ای از ِفَرق مســیحّیت در 
یک خانــه ای اجتمــاع کردنــد؛ دولتی ها بــه دلیلی بــا این ها 
مخالفــت داشــتند که آن دلیل ممکن اســت درســت باشــد، 
ممکــن اســت غلــط باشــد؛ فــرض می کنیــم دلیــِل درســت 
]باشــد[؛ خب در این مورد چه کار می کنند؟ معمــواًل این ها را 
یا دســتگیر می کنند یا می گیرند و می آورند؛ این ها این کارها 
را نکردنــد، خانــه را آتش زدند و ده هــا نفر زن، مــرد، کودک، 
در این آتش ســوزی زنده زنده سوزانده شــدند و کشته شدند 
و رفتنــد! ایــن چــرا دنبــال نمی شــود؟ آمریــکا بــا یک چنیــن 
ســابقه ای صالحّیت دارد کــه از لحاظ حقوق بشــری به این 
 و  آن تذّکــر بدهــد؟ ســازمان ملل بایــد دنبال بکنــد. این یک 
مســئله و یک پرونده  حتمی و اساســی اســت که بایــد دنبال 

بشود.

   زندان گوانتانامو
مســئله  دّوم مســئله  زنــدان گوانتانامــو اســت؛ خــب زنــدان 
آمریکایی هــا  مقابــل چشــم دنیاســت؛ چــرا  گوانتانامــو در 
کمه در  افــرادی را گرفتند و چنــد ســال در این جا بــدون محا
ســخت ترین شــرایط نگــه داشــتند؟ یکــی از علــل پیــروزی  
اوباما این بــود که در تبلیغــات انتخاباتی اش وعــده کرد که 
زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد و نکرد! هشــت ســال 
در رأس کار بــود و ایــن زنــدان باقــی مانــد، االن هم هســت. 
گر االن هــم به فرض این زندان تعطیل بشــود، ســابقه  این  ا
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زندان و جنایاتی که در این زنــدان انجام گرفته، باید دنبال 
بشــود؛ ســازمان ملل باید این پرونده را دنبال کند. کســانی 
را -عمدتــًا از افغانســتان و از بعضی جاهــای دیگر-بگیرند، 
بیاورنــد، ببرنــد آن جــا در آن شــرایط ســخت نگــه دارنــد، با 
دســتبند، پابند، چشــم بند، با وضع تغذیه  بسیار نامناسب و 
وضع زیستِی بسیار بد، این ها را چند سال نگه دارند. این ها 

شوخی است؟ این را باید سازمان ملل حتمًا دنبال کند.

   زندان ابوغریب عراق
یکی مســئله  زنــدان ابوغریب عراق اســت. شــکنجه هایی 
اســت،  گرفتــه  انجــام  عــراق  ابوغریــب  زنــدان  در  کــه 
شــکنجه   دســتگاه های  در  کــه  اســت  شــکنجه هایی 
ســرآمد  آن-کــه  ماننــد  و  رژیــم صهیونیســتی  مثــل  دنیــا 
دســتگاِه  یــا  اســت؛  -کم نظیــر  هســتند  شــکنجه گری 
شــکنجه گرِی زمــاِن رژیــِم پهلــوی کــه سررشــته دار آن هــا 
زنــدان  در  کــه  شــکنجه هایی  بودنــد؛  اســرائیلی ها  هــم 
ابوغریــب شــد، از همــه  آن هــا بدتــر و باالتــر بود. خــب حاال 
آمریکایی ها اخراج شــدند از آن جا، زندان ابوغریب دســت 
خوِد عراقی هــا افتاد، اّمــا پرونده، پرونده اســت، بایســتی 
دنبال بشــود؛ یک مســئله  بســیار مهم است. شــبیه زندان 
ابوغریــب زندانــی بــود در افغانســتان ـ زنــداِن آمریکایــِی 
کــه در اختیــار دولــت افغانســتان  مســتقر در افغانســتان 
نبــود، در اختیــار آمریکایی هــا بــودـ  کــه افغان هــا شــکایت 
می کردنــد، مســئولین افغــان ناراحــت بودنــد، بــه مــا هــم 
کــه  کارهایــی  گفتنــد و همــه می دانســتند ایــن را. همــان 
در زنــدان گوانتانامــو و ابوغریــب می شــد، در ایــن زنــدان 

افغانســتان هم انجام می گرفت. در اروپــا هم زندان هایی 
داشتند که حاال آن ها را ما خیلی مّطلع نیستیم.

   آزادی فروش سالح در آمریکا
یکی از پرونده هایی که بایســتی ســازمان ملل حتمًا دنبال 
بکنــد، آزادی فــروش ســالح در آمریکاســت کــه ]بــا آن هــا[ 
این همــه جنایــت دارد انجــام می گیــرد. می شــنوید دیگــر؛ 
می بینیــد دیگــر؛ هــر روز در مدرســه، در دانشــگاه، در بازار، 
در خیابان، یک نوجــوان، یک جوان، یک مــرد، یک زن، 
براثِر یک عارضه -یا اعصابش خراب اســت یا دیوانه است 
یا مشــکل شــخصی دارد -یک عّده ای را به رگبار می بندد، 
ده نفر، هشــت نفر، بیست نفر، کمتر، بیشــتر، خانواده ها را 
داغ دار می کند. چــرا جلویش را نمی گیرند؟ عّلت این اســت 
که کمپانی های فروش ســالح مانع این کارند و دولت های 
ِع بســیار  آمریکا تحت نفــوذ ایــن کمپانی هایند. این موضو
مهّمــی اســت و بایســتی ســازمان ملل در ایــن مســئله ورود 

کند و آن را دنبال بکند. این هم یک مسئله است.

   رفتار پلیس آمریکا با سیاه پوست ها
یک مســئله  دیگر هم رفتار جنایت بار دولــت آمریکا و پلیس 
آمریکا با سیاه پوست هاســت. مّتهم سیاه پوســت یا مظنون 
سیاه پوســت، محکوم به انواع سختی هاســت، حّتی مرگ؛ 
هیچ اشــکالی ندارد! بعد هــم می آیند در یــک دادگاهی یک 
ســرهم بندی ای می کننــد و جانــِی قاتــل را رهــا می کنند، آن 
بیچاره هم خونش به هــدر می رود. این هــم قابل پیگیری 

است.

   ایجاد داعش
]یکی هــم[ مســئله  ایجــاد داعش کــه همیــن رئیس جمهور 
کنونــی آمریــکا در تبلیغــات انتخاباتــی اش ایــن را صریحــًا 
گفــت. البّتــه قبــاًل هــم مــا اّطــالع داشــتیم؛ گفتــه بودنــد که 
آن هــا  و  داشــتند  نقــش  داعــش  ایجــاد  در  آمریکایی هــا 
تحریک کننــده  ایــن مســئله بودنــد؛ البّتــه در یــک جاهایی 
باواســطه بود، جاهایی واســطه هم نبود. ما اّطالع داشــتیم 
گونــی در عــراق، این هــا به داعــش کمک  کــه در مــوارد گونا
می کردنــد و در فــروش نفــت به وســیله  داعــش و فرار ســران 
داعــش از محاصره هایی کــه احیانــًا پیش می آمــد، در همه  
این ها آمریکایی ها بــه آن ها کمک کردنــد. و کمک به رژیم 
صهیونیســتی در کشــتارها، که آخرینش همین کشــتار اخیر 

در غّزه است.

   کمک به سعودی
]یکــی هــم[ کمــک بــه ]دولــت[ ســعودی در کشــتار یمــن و 
کمــک بــه حکومــت بحریــن در جنایت هایی که نســبت به 
مــردم می کننــد. این هــا چیزهایــی اســت کــه ســازمان ملــل 
گر  گر ســازمان »ملل« اســت، ا بایــد ورود کند. ســازمان ملل ا
ســازمان وابســته  به رژیم آمریکا نیســت، باید در ایــن قضایا 
ورود بکند. این ها کارهایی اســت که ســازمان ملل بایســتی 

انجام بدهد. آیا این ها توّقع زیادی است؟   

»مشاهده کرده اید 
و دیده اید؛ یک 
دبیرکل، حرکِت 

سعودی ها در یمن 
را محکوم کرد، 

فردای آن روز آمد، 
محکومّیت خودش 

را محکوم کرد و 
پس گرفت! از او 

پرسیدند، گفت خب 
دیگر، فشار بود، 

فالن بود. فشار هم 
دوجور است: فشار 

پول و فشار زور؛ 
پول را قارون های 

خلیج  فارس با 
پول های نفتی تأمین 

می کنند، زور را هم 
یکا. سازمان ملل  آمر
متأّسفانه تحت  تأثیر 
یکا قرار داشته.«  آمر
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آتش  به جان داوودیان

دامنـه جنایتـکاری و آدم کشـی رژیـم آمریـکا تـا آن جا بـه داخل مرز های این کشـور 
و علیه مردم خود آمریکا کشـیده شـده که اگر جنایت علیه سرخپوسـتان در بدو 
تأسـیس کشـور آمریکا و جنایت های هر روزه سـردمداران و تشـکیات رژیم آمریکا 
علیه سیاه پوستان، مهاجران و پناهنده ها را از لیست سیاه و بلند باالی جنایات این کشور 
حـذف کنیـم، قطعـًا نمی تـوان جنایـت۱9 آوریـل سـال ۱993 )30 فروردیـن۱372( را نادیـده 
گرفـت. روزی کـه مأمـوران آمریکایـی در شـهر »ویکـو« ایالـت تگـزاس بـه عمـد اعضـای یـک 
شـاخه مذهبـی بـه نـام »داوودیـه« را کـه82 نفـر از جملـه تعـدادی از زنـان و نـوزادان بودنـد، 

زنده زنـده در آتـش سـوزاندند. 

   داوودی ها که بودند
داوودیــان اعضای یــک فرقــه از مذهب پروتســتان دین مســیح هســتند که بــاوری عمیق به 
ظهور منجــی دارند. آن ها بــرای همین منظور و برای آماده شــدن جهت اســتقبال از منجی در 
منطقه ای تپه ای و مزرعــه ای به نام »مونــت کارمل« واقــع در 1۴ کیلومتری شــهر ویکو ایالت 

تگزاس آمریکا، جدا از شهرنشینی آمریکا زندگی می کردند.
مرکزیت و پیشوایی شــاخه داوودیه با یک آمریکایی باورمند به نام »دیوید کورش« بود. اداره 
ســالح گرم ایالت تگزاس آمریکا موســوم بــه »ای تی اف« کــورش و اعضای شــاخه مذهبی اش 
را متهم به انبارکردن ســالح و اختــراع آتش بار هــای جدید کرده و دادســتانی تگــزاس کورش را 
مظنون به زندانی کردن اعضای شاخه اش می دانست. اتهامی که بعد ها از سوی بازماندگان 
این جنایت دولت آمریکا علیه شاخه داوودیه به صراحت رد شد. همچنین تشکیالت امنیتی 
و پلیســی ایاالت متحده در ســال 1992 کورش را متهم به فســاد اخالقی کرده بودنــد، اما چون 

نتوانستند برای این اتهام مدرکی قابل ارائه فراهم کنند، پرونده او مختومه اعالم شد.

   حمله به مرکز داوودیه
28 فوریه199۳ )9 اسفند 1۳۷1( مأموران اداره سالح گرم ایالت تگزاس آمریکا با ادعای وجود 
انبار ســالح در مرکز اعضای داوودیه در منطقه مونت کارمل به این منطقه یــورش بردند که با 
مقاومت اعضای داوودیه و پیروان کورش مواجه شدند و۶ نفر از اعضای شاخه داوودیه کشته 
شــدند. ســپس با توجه به مقاومت آن ها، مأمــوران »اف بــی ای« و ارتش آمریکا بــا چند فروند 
تانک به کمــک نیرو های »ای تــی اف« آمدند و ســکونتگاه اعضای شــاخه داوودیــه در مونت 

کارمل را به محاصره خود درآوردند؛ محاصره ای که 50 روز ادامه داشت.
در روز پنجاهــم محاصــره، یعنــی19 آوریــل ســال 199۳ )۳0 فروردیــن1۳۷2(، نیرو هــای 
آمریکایی محاصره کننده، این بار حمله شدیدتری را به اعضای شاخه داوودیه انجام دادند؛ 
حمله ای که با تانک و مواد آتش زا انجام گرفت و82 نفر از اعضا و وابســتگان شــاخه داوودیه، 
از جمله تعدادی از زنان و نوزادان زنده زنده ســوزانده شــدند. دیوید کورش، شــخص نخست 
شاخه داوودیه نیز در بین کشته شدگان حادثه مونت کارمل بود؛ همچنین20 کودک و دو زن 

باردار نیز در بین کشته شــدگان این جنایــت نیرو های دولتی 
آمریکا بودند.

در جریــان حمله وحشــیانه نیرو هــای دولتی آمریــکا به محل 
ســکونت اعضای شــاخه داوودیه، عــالوه بر اســتفاده آن ها از 
مواد آتــش زا، تانک های ارتــش آمریکا نیــز اقدام بــه تخریب 
خانه هــای اعضــای داوودیــه و شــعله ور کــردن دهانــه آتش 
کردند. در فیلمی که پس از وقوع این حادثه در سراســر آمریکا 
توسط یک وکیل به نام »لیندا تامسون« منتشر شد، برخالف 
ادعا های مسئوالن دولتی، مشخص شــد که تیغ های پهنی 
که به تانک های ارتش آمریکا نصب شــده بود در حال انتقال 
بقایــای آتش ســوزی به ســمت خرابه هــای درحال ســوختن 
برای زبانه کشیدن بیشتر دهانه آتش بود. همچنین آن ها با 
گلوله نیز به طور مســتقیم به اعضای داوودیه شلیک کردند. 
تمام ایــن جنایات در صورتــی بود که براســاس تحقیقاتی که 
بعدها صورت گرفت مشــخص شــد ســالح های مورد ادعای 
پلیــس تگــزاس، کامــاًل بــه صــورت قانونــی توســط کــورش و 

نزدیکانش از یک مرکز فروش سالح خریداری شده است.

   تالش برای امحای آثار جنایت
در جریــان تحقیقات قضایــی بــرای یافتن مقصــران جنایت 
نیرو های دولتی آمریکا علیه شــاخه داوودیه، با فشــار دولت، 
اســناد و مدارک دال بــر اقدامــات جنایتکارانه پلیــس و ارتش 
آمریکا امحا شد. حتی با دستور مسئوالن شهر ویکو، از بخشی 
از منطقه مونــت کارمل کــه از ســوی نیرو های دولتــی آمریکا 
ک برداری شــد تا نشــانه های  مورد حملــه قرار گرفتــه بود، خا

توحش پلیس و ارتش آمریکا کاماًل محو شود.
کنگــره آمریــکا بررســی صــوری حادثــه  کــه  در ســال 199۴ 
مونت کارمــل را آغــاز کرد، بــه نحو تعجــب برانگیــزی بخش 
مربوط به استفاده نیرو های دولتی آمریکا از مواد و تجهیزات 
آتش زا علیه اعضای داوودیه، انکار شــد؛ این انــکار حتی تا ۶ 
ســال پس از وقــوع این حادثــه جنایت بار نیــز ادامه داشــت تا 
این کــه در ســال 1999، ســخنگوی »اف بــی آی« اســتفاده از 

مواد آتش زا در جریان حادثه مونت کارمل را تأیید کرد.   

ساغر قدوسی
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مأموریت: شکنجه
بازداشـتگاه گوانتانامـو زندانـی نظامی اسـت که در پایگاه نیـروی دریایی خلیج 
گوانتانامـو )یکـی از پادگان هـای ارتـش آمریـکا( در جنوب شـرقی کشـور کوبـا واقع 
شده است. پایگاه نیروی دریایی خلیج گوانتانامو، طی قراردادی بین آمریکا و 
کوبـا از سـال ۱903 در اجـاره نیـروی دریایـی آمریـکا قـرار گرفـت و با این که پـس از انقاب کوبا 
در دهـه ۱950، دولـت ایـن کشـور خواسـتار لغـو اجاره نامه فوق شـد، امـا آمریکا تاکنون با این 
درخواست موافقت نکرده و هرساله چک مبلغ اجاره را برای دولت کوبا می فرستد و دولت 

کوبـا هـم از نقد کـردن آن خـودداری می کند. 

پــس از حمــالت انتحــاری 11 ســپتامبر ســال 2001 در آمریــکا و اعــالم دکتریــن »مبــارزه جهانــی با 
تروریســم«، دولت آمریکا بازداشــتگاهی را در این پایگاه راه اندازی کرد تا کســانی را کــه در ارتباط 
با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت می شوند، در این محل زندانی کند. افراد 
محکومی که در این زندان نگهداری می شــوند، تابعیــت آمریکایی ندارنــد و در مناطق مختلف 
جهان دســتگیر شــده اند. تا ســال 2009 این افــراد رابــا عناوینی ماننــد »اشــخاص متخاصم غیر 
ارتشــی« یا »دشــمن غیر نظامی« بــه گوانتانامو می فرســتادند. ایــن عناوین در سیســتم حقوقی 
ایاالت متحده آمریکا، به افرادی اطالق می شد که بدون این که کشورشان با آمریکا رسمًا در حال 

جنگ باشد، به اقدام مسلحانه علیه منافع ایاالت متحده مبادرت کرده  بودند.

   حقوق زندانیان
افراد محبوس در زندان گوانتانامو به دلیل این که از نظر دولت آمریکا دشــمن نظامی محســوب 
نمی شــدند، از حقوق اســیران جنگــی برخــوردار نبودند. از ســوی دیگر چــون تابعیــت آمریکایی 
ک آمریکا نیز دســتگیر یــا زندانی نشــده  بودند، در حــوزه قضایی ایــاالت متحده  نداشــتند و در خا
قرار نداشــته و مشــمول حقوق بازداشت شــدگان در قوانین این کشــور، مانند ایراد رسمی اتهام، 
کمــه ســریع و عادالنــه هــم نبودند.  دسترســی بــه وکیــل مدافــع در مراحــل بازجویــی و حــق محا
همچنین طبق تفسیر قانونی دفتر حقوقی ریاست جمهوری آمریکا، منشور حقوق ایاالت متحده 

آمریکا نیز شامل حال این افراد نمی شد.
اما در 1۴ مارس 2009 میالدی، وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که از این پس ایاالت متحده 
آمریکا از عنوان »دشــمن غیــر نظامی« برای مظنونــان به عملیات تروریســتی اســتفاده نخواهد 
کرد. با توجه به این دستور، زندانیان مظنون به شــرکت در عملیات تروریستی که در بازداشتگاه 
ک  گوانتانامو محبوس بودند، از حقوق بین المللی زندانیان برخوردار شــدند. در ژانویه2009 بارا
اوبامــا، رئیس جمهــور وقــت آمریــکا، در دومیــن روز ورودش به کاخ ســفید فرمان تعطیل شــدن 
بازداشــتگاه گوانتانامــو و زندان های مخفی ســیا را صادر کرد، امــا هیچ یک از ایــن مکان ها هرگز  

تعطیل نشده اند. بر اساس آمارهای منتشرشده، در سال های 
اولیــه تأســیس زنــدان گوانتانامــو بیــش از هفتصد تــن در این 

زندان محبوس بودند.

   ویژگی های منحصربه فرد
بازداشــتگاه یا زندان گوانتانامو نه فقط به دلیل ویژگی سخت 
آب و هوایــی منطقــه ای کــه در آن قــرار گرفتــه، بلکه بــه دلیل 
رفتارها، شــکنجه ها و نحوه برخورد و نگهــداری زندانیان جزو 
مخوف تریــن زندان های جهان محســوب می شــود کــه کمتر 
کسی از آن جان سالم به در برده اســت. بر همین اساس دولت 
آمریــکا سال هاســت کــه بــا انتقــادات و اعتراضات شــدیدی از 
ســوی ســازمان های بین المللــی مدافــع حقــوق بشــر در داخل 
ج این کشــور مواجه اســت. اســتفاده روزافزون ســربازان  و خــار
آمریکایــی از شــکنجه های عجیــب و روش هــای غیرانســانی 

برای بازجویی از جمله ویژگی های زندان گوانتانامو است. 
کتاب هــا و داســتان های بســیاری در خصــوص روش هــای 
شکنجه زندانیان منتشــر و نقل شــده که هر کدام از دریچه ای 
خاص بــه وضعیــت اســفبار زندانیــان می پــردازد. بــرای مثال 
»فیلیــپ ســندز«، اســتاد دانشــکده حقــوق دانشــگاه لنــدن، 
کــه در ســال 2008 بــه  در کتابــی بــا عنــوان »تیــم شــکنجه« 
رشــته تحریــر درآورد، از روش هایــی بــرای شــکنجه در زنــدان 
»گوانتانومو« پرده برداشــت کــه به دســت نوجوانانی به ندرت 
باالی بیســت ســال انجام می شــد، به این نوجوانان القا شــده 
بود که اعمال آن ها نه تنها قانونی، بلکه وطن پرســتانه اســت 
و باید این کار را برای نجات و رهایی کشورشــان از شــر خبائث 
انجام دهند. وی در این کتاب به بیش از 10 روش غیر انسانی 
ک بــرای بازجویــی و شــکنجه زندانیــان گوانتانامو  و وحشــتنا
اشاره کرده که از آن جمله می توان به خشونت جنسی، تجاوز، 
محرومیــت از خــواب، زنــدان انفــرادی  و انــزوا، اعدام هــای 
ساختگی، خوراندن دارو، استفاده از سگ برای ایجاد هراس، 
ســرحدهای دمــا، غــرق مصنوعــی، مشــاهده شکنجه شــدن 

دیگران و... اشاره کرد.
اما با وجــود تمــام اعتراضات گروه هــای مختلف حقوق بشــر، 
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا بــه تازگــی حکم بــه باز 
ک  نگهداشتن زندان نظامی خلیج گوانتانامو داده و فرمان بارا
اوبامــا، رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا را مبنــی بر بســتن این 

زندان لغو کرده است.   

علی خزاعی
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بنــــد  توّحــــش
زنـدان ابوُغریـب نـام زندانـی در 32 کیلومتـری غـرب بغـداد اسـت کـه بـه دلیـل 
جنایات صدام حسین و رژیم بعث عراق در شکنجه و اعدام مخالفان، خصوصًا 
شـیعیان بـه شـهرت بین المللـی رسـید. پـس از آن در سـال 200۴ میـادی و پـس از 
اشـغال عـراق توسـط ایـاالت متحـده آمریـکا، تلویزیون»سـی بی اس« آمریـکا تصاویـری را از 
زنـدان ابوغریـب در برنامـه ای شـصت دقیقـه ای پخـش کـرد کـه شـکنجه ها و آزار زندانیـان 
مجلـه  همچنیـن  مـی داد.  نشـان  را  زنـدان  ایـن  در  آمریکایـی  نظامیـان  توسـط  عراقـی 
آمریکایی»نیویورکـر« نیـز مقالـه ای را بـه قلـم »سـیمور هـرش« در خصـوص شـکنجه و آزار 
زندانیان عراقی توسط نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب منتشر کرد و بیانگر این نکته 
بود که پس از تسلط آمریکا بر عراق، نوع شکنجه در این زندان بسیار منزجرکننده، عجیب 
و غیرانسـانی شـده اسـت. این تصاویر و مطالب مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت 
و انتقـادات و اعتراضـات فراوانـی رابـه وزارت دفـاع آمریـکا، خصوصـًا وزیـر دفـاع وقـت ایـاالت 

متحـده آمریـکا، دونالـد رامسـفلد در پـی داشـت. 

   در کنترل حزب بعث
زنــدان ابوُغریب به عنــوان یکــی از بدنام تریــن زندان های دنیــا در زمان حــزب بعث عراق 
بود. از جملــه ویژگی های این زنــدان در دوران حزب بعث، شــکنجه، اعدام های هفتگی، 
شرایط زندگی دشوار و ســوء رفتار با زندانیان بود و بسیاری از اســرای ایرانی جنگ تحمیلی 

ایران و عراق در این زندان نگهداری می شدند.
با فروپاشــی حــزب بعث عــراق توســط آمریــکا، زنــدان ابوُغریــب به دســت ســربازان ارتش 
آمریــکا افتاد. بر اســاس گــزارش گــروه دیده بان حقوق بشــر، اظهــارات ســربازان آمریکایی 
ح  نشــان می دهــد کــه زندانیــان در ســال های 200۳ تــا 2005 به طــور مرتــب با ضــرب و جر
شــدید، محرومیت از خواب و دیگر انواع ســوء رفتار در این زندان نگهداری می شدند. پس 
از انتشــار چنین گزارش هایی از ســوی گروه های مختلف مدافع حقوق بشر، دولت و ارتش 
آمریکا اقــدام به رد مــوارد فــوق کرد تــا جایی کــه یکــی از ســخنگویان وزارت دفــاع آمریکا، 
ع ســوء رفتار با زندانیان زنــدان ابوُغریب تا به  گون، در این خصــوص اظهار کرد: موضو پنتا
حال 12 بــار مرور شــده و هیچ نشــانی مبنی بر تشــویق و ترویج ســوء رفتار در میــان مأموران 

مشــاهده نشــده اســت. همچنیــن ســرهنگ دوم مــارک 
بالســتروس به خبرگــزاری رویتــر گفــت: »رفتار بــا زندانیان 

همواره انسانی بوده  است.«
این در حالی  اســت که جــان ســیفتون، تهیه کننده گزارش 
دیده بــان حقــوق بشــر، ادعاهــای دولــت آمریــکا را در این 
مورد که شــکنجه زندانیان و ســوء رفتار با آنان بدون مجوز 
صــورت گرفته و مــوردی اســتثنایی بوده ، باطــل می داند. 
گروه هــای حقــوق بشــر معتقدنــد شــکنجه در  همچنیــن 
زنــدان ابوغریب و همچنیــن بازداشــتگاه هایی در فرودگاه 
بغــداد بــه نــام اردوگاه نامــا و در نزدیکــی فــرودگاه موصــل 
و در پایگاهــی در نزدیکــی القیــم در مــرز ســوریه نیــز، حتــی 
پس از افشــای ماجــرای زنــدان ابوغریب به صــورت امری 
روزمره در جریان بوده اســت.از ســوی دیگر ژنرال »آنتونیو 
گوبــا«، مســئول تحقیــق در پرونــده زنــدان ابوغریــب،  تا
طــی  ک  هولنــا و  وحشــیانه  جنون آمیــز،  شــکنجه های 
کتبر تا دســامبر ســال 200۴ ارتش آمریــکا را تأیید  ماه های ا
کــرد و گفــت: بی شــک ایــن بربرهــا و متوحش هــا )خطاب 
حیواناتــی  را  عراقــی  زندانیــان  آمریکایــی(  نظامیــان  بــه 
کــه شایســتگی ندارنــد بــا آن هــا برخــوردی  می پنداشــته 

انسانی شود.
همچنین اتحادیه حقوق مدنی آمریکا با اســتناد به قانون 
ایــاالت متحــده علی رغــم مخالفــت  در  اطالعــات  آزادی 
وزارت دفــاع آمریــکا، یادداشــتی را منتشــر کــرد که در ســال 
200۳ بــه امضــای ژنــرال ســانچز، فرمانــده کل نیروهــای 
آمریکایی مســتقر در عراق، رســیده بود. در این یادداشــت 
مجــوز شــکنجه زندانیــان عراقــی در جریــان بازجویــی بــا 
گــون صــادر شــده  بــود، ولی در  اســتفاده از روش هــای گونا
ظاهر یــک ماه پــس از صدور این یادداشــت، ژنرال ســانچز 
پس از مشورت با مشــاوران حقوقی ارتش آمریکا این مجوز 
را لغــو کــرد. در نهایــت پــس از تحقیقــات بســیار، مقامــات 
آمریکایی اعــالم کردند که موردی مبنی بر عملکرد اشــتباه 
ژنرال سانچز و سه تن از دســتیاران ارشد او در دست نیست 
واو را از اتهامــات وارده تبرئــه کردنــد و به جایــش نظامیان 
رده پایین تــری )یــک ســرهنگ و چنــد ســرباز( را مقصــر 

اعمال چنین رفتار غیرانسانی دانستند.

   آزار زندانیان ابوغریب
بر اســاس گزارش های منتشرشــده، از جمله شکنجه های 
ابوغریــب،  زنــدان  در  آمریکایــی  ســربازان  غیراخالقــی 
می تــوان بــه واداشــتن زندانیــان بــه دراز کشــیدن بــر روی 
بدن هــای  روی  از  آمریکایــی  نظامیــان  پریــدن  و  زمیــن 
برهنه، تقســیم زندانیان به چندین گروه و واداشتن آن ها 
کــردن زندانیــان  کارهــای غیراخالقــی، برهنــه  بــه انجــام 
زن و مــرد و گرفتــن عکس از بــدن برهنــه آن ها، واداشــتن 
زندانیان بــه قرار گرفتــن روی یکدیگــر و تشــکیل تپه ای از 
پیکرهــای برهنــه و عریــان بــه شــکلی بســیار توهین آمیــز، 
گرفتــن  کــردن و  تجــاوز جنســی بــه زندانیــان زن، برهنــه 
عکــس از آن ها در برابــر خانواده و بستگانشــان و... اشــاره 

کرد.  

مریم رضایی فرد
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خرید و فروش مرگ
آزادی خرید، فروش و حمل اسلحه به صورت شــخصی در آمریکا دارای زمینه تاریخی و مرتبط با 
جنگ های استقالل این کشور از انگلســتان در قرن 18 میالدی است. انقالب مسلحانه استقالل 
آمریــکا در مقابل انگلیس، باعث شــد تا بنیانگــذاران آمریکا با هــدف جذب شــهروندان عادی به 
صفوف جنگ علیه نیروهای انگلیســی، اســلحه را به صورت آزادانه و با قیمت کم به بازار شهرها 
وارد کرده و شهروندان را تشــویق به خرید سالح کنند. پس از کســب استقالل، نویسندگان قانون 
اساســی، در اصالح دوم این قانون عنوان کردنــد که همه افراد حق حمل و خرید و فروش اســلحه 

را دارند.
کندگــی جغرافیایــی خانه های روســتایی و فاصلــه اجتماعات شــهری و  در کنار ایــن قوانیــن، پرا
روســتایی از یکدیگر باعث شــده تا از گذشــته نوعی عالقه به فردگرایی و گرایش به دفاع شخصی 
و به تبع آن مسلح شدن را در میان مردم آمریکا، خصوصًا سفیدپوستان به وجود آورد و در حقیقت 
فردگرایــی آمریکایی با نوعــی از آزادی منفی و بی حد و حصر عجین شــده که هیچ گونــه نظارتی را 

پذیرا نیست و این عدم نظارت، عاملی برای افسارگسیختگی جامعه در این زمینه شده است.
در کنار همه عواملی که در ارتباط با آزادی خرید و فروش و حمل سالح در آمریکا به چشم می خورد، 
دالیل و عوامل سیاســی بســیار قابل توجه و تعییــن کننده تر اســت. در واقع آزادی حمل ســالح در 
آمریکا با وجود تمام مخالفت ها، حتی از ســوی رؤســای جمهــور این کشــور در دوره های مختلف 
هنوز پابرجاســت. حتــی به دنبــال حادثه خونین مدرســه ســندی هــوک در ســال 201۳ میالدی، 
ک اوباما، رئیس جمهــور وقت آمریکا، دســتور تأمین مالی 10 میلیــون دالری تحقیقات علمی  بارا
پیرامون بررسی وضعیت آزادی ســالح و مزایا و معایب آن صادر کرد و خواســت تا این بودجه برای 
ســال 2015- 201۴ لحاظ شــود، اما در هر دو باری که برای تأمین این بودجه در کنگره اقدام شد، 

نمایندگان جمهوری خواه با آن مخالفت کردند.
در واقع به رغم این که افــکار عمومی موافق اعمال کنترل بر اجازه حمل ســالح در آمریکاســت، اما 
البــی قدرتمند کارخانجــات اسلحه ســازی که حامــی آزادی حمل ســالح هســتند، مانــع از اعمال 
قوانین ســختگیرانه می شــود و حتی رؤســای جمهور نیز نتوانســته اند عماًل این البــی را به چالش 
بکشــند، تا جایی که کنگــره آمریکا حتــی در مــورد اصالح قوانین دسترســی به ســالح نیــز تاکنون 

نتوانسته کاری از پیش ببرد.
امروزه انجمن ملی اســلحه آمریکا یکی از مهم ترین البی های مؤثر در صحنه سیاســی آمریکاست 

که بــرای پیشــبرد اهــداف خــود، نفــوذ و پــول زیــادی در اختیار 
دارد. بیشــتر نماینــدگان ایالتی نیز بــه دلیل وابســتگی مالی به 
شرکت های اسلحه ســازی، حتی با وجود شعارهای انتخاباتی 
خــود در مــورد کنتــرل ســالح، ترجیــح می دهند کــه بعــد از ورود 
به پارلمان در برابر قوانین ضد ســالح، یا ســکوت کننــد و یا رأی 
ندهنــد. بــر اســاس گــزارش رســمی انجمن ملــی اســلحه، این 
انجمن در ســال 201۳ بیــش از ۳۴8 میلیون دالر درآمد رســمی 
داشــته که از این میزان 291 میلیــون دالر آن را بــرای البی های 
مورد نیاز خــود و حمایــت از نامزدهــای انتخاباتی هزینــه کرده 

است.
در شــرایط کنونی، دولــت آمریکا بــه هیچ وجــه با ایــده افزایش 
نیســت.  موافــق  ســالح  آزادانــه  حمــل  و  فــروش  بــر  کنتــرل 
محافظــه کاران آمریکایــی عــالوه بــر ارائــه ادله حقوقی، ســالح 
گرم را برای تأمین امنیت مــردم، به ویژه در مناطق روســتایی و 
کم جمعیت، ضرورتــی اجتناب ناپذیر می داننــد؛ ضمن این که 
پول های کالنی که انجمن ملی سالح در اختیار مدافعان آزادی 
حمل سالح قرار می دهد، ســبب شــده تا موافقان حمل سالح از 

قدرت و نفوذ بیشتری در برابر مخالفان برخوردار باشند.
طبق آمار، حدود 2۷0 میلیون اسلحه شــخصی در اختیار مردم 
این کشــور قــرار دارد کــه قوانیــن نیمــی از ایاالت بــه افــراد اجازه 
حمل آن هــا را در فضاهای عمومــی می دهد. در ســال 2012 هر 
روز به طور متوسط ۳2 نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته 
شدند و بیشتر سالح های به کار گرفته شده در اتفاق ها، به طور 
قانونی تهیه شــده  بودند. مثــاًل در ماجرای تیراندازی دبســتان 
ســندی هوک، مادر یکی از دانش آموزان اسلحه ها را به صورت 

قانونی خریداری کرده بود.
تقریبًا طی پنج سال گذشته، آمریکایی ها به طور متوسط هر دو 
ماه یک بار شــاهد یک تیراندازی مرگبار با چهار کشــته بوده اند 
که این آمار در مقایسه با دیگر کشــورهای غربی و اروپایی بسیار 
رقم باالیی اســت. همچنین بر اســاس آمار موجــود، گرایش به 
اســلحه در میــان سفیدپوســتان، روســتاییان و حامیــان حزب 

جمهوری خواه بسیار بیشتر است.   

احمد پورموسی
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تر از سیاهی رنگی باال
همه ســاله تعداد قابل توجهــی از شــهروندان ایاالت متحــده آمریکا از طریق خشــونت پلیس 
کشــته می شــوند، که برخی از این موارد گزارش شــده و تعــداد زیادی از آن ها مســکوت مانده 
و رسانه ای نمی شــوند. دالیل رفتاری خشــونت پلیس علیه سیاه پوســتان در جامعه آمریکا، 
ســابقه در نژادپرســتی ریشــه ای دارد کــه از دیربــاز در ایــن کشــور حکمفرمــا بــوده اســت. بــر 
اســاس تحقیقات جامعه شناســی، مردم آمریکا در دور بســته ای از خشــونت گرفتار هســتند، 
به گونه ای کــه رفتارخشــونت بار تبهکاران، برخورد خشــن پلیــس را در پــی دارد و این نحوه 
برخورد پلیــس، باعث می شــود تبهــکاران به شــیوه های جدید بزه همراه باخشــونت بیشــتر 

روی  آورند.
اما این فقط یک روی ســکه اســت؛ سیســتم فدرالی ایاالت متحده را نیز می توان عامل دیگر 
این خشــونت ها دانســت، چرا که قوانیــن فدرالی بــا قوانین مرکــزی ایاالت متحــده متفاوت 
از یکدیگرنــد و همیــن امر، امــکان پیگیــری روند ریشــه یابی خشــونت های پلیس را مشــکل 
می کند. از ســوی دیگــر در ایــاالت متحده به ایــن رفتارهــای پلیس و یــا این قبیــل رفتارها به 
عنوان یــک رفتار سیســتمیک نگاه نمی شــود و به تدریــج تبدیل بــه یک روند عادی شــده تا 
جایی که خشــونت پلیس در واقعه ای خاص یک اتفاق موردی محســوب می شــود و معمواًل 
گر موردی از خشــونت پلیس گزارش شــده کــه وارد روند دادرســی گردیده، تا به امــروز تبرئه  ا

شده اند و به عبارتی دیگر حق با قربانی خشونت نبوده و حق به پلیس داده می شود.
همچنین سیســتم تربیت پلیس در ایاالت متحده به شــیوه ای اســت که خشــونت را، هم در 
فرهنگ و هم در مدیریت بحران تشویق می کند؛ حتی بسیاری از کهنه سربازانی که در نقاط 
مختلف دنیــا مانند عــراق یا افغانســتان جنگیده انــد، پس از بازگشــت به خانه وارد سیســتم 
پلیس شــده و در نواحی پرخطــری مانند بخش های فقیرنشــین یا محل زندگــی اقلیت های 

قومی و دینی مسقر می شوند که مستعد استفاده پلیس از خشونت هستند.
ع برخود خشــونت آمیز که بــه ویژه پس از حادثه 11 ســپتامبر پررنگ تر هم  از دیگر علل این نو
ع امنیت جامعه اســت که هــم برخوردهای خشــونت آمیز را توجیــه می کند و هم  شــد، موضو
افکار عمومی جامعه را به ســوی تشویق این دست خشونت ها ســوق می دهد. در نتیجه بعد 
از 11 ســپتامبر گزارش های زیادی از اعمال خشــونت علیه اقلیت های قومی و مذهبی منتشر 
شــد که مورد پیگیری قرار نگرفت، اما جامعــه آمریکا در ایــن برهه  زمانی به گونــه ای بود که 

نیاز به استفاده از خشونت داشت.

اما به شــکل معمــول، اعمــال خشــونت علیه سیاه پوســتان 
آمریــکا  زندانیــان  از  نیمــی  زیــرا  اســت؛  از دیگــران  بیشــتر 
سیاه پوســتان هســتند که حتی در زندان ها هم بــه عناوین 
کــه  مختلــف مــورد خشــونت قــرار می گیرنــد. بــا ایــن ادلــه 
کثــر  سیاه پوســتان بیشــتر مســتعد ارتــکاب جــرم هســتند و ا
فقــرا و بی خانمان هــا و افــرادی کــه فاقــد امکانات مناســب 
شــهروندی هســتند، سیاه پوســتند و ایــن مســئله به تدریــج 
منجر به بروز جــرم و گرایش بــه بزهکاری و خالفــکاری این 
قشــر از جامعه شــده که تمامی ایــن موارد نشــانه بــارز وجود 

نابرابری در جامعه آمریکایی است.
همچنین تصویــری کــه از سیاه پوســتان در جامعه ســاخته 
شــده و مواجهه پلیس با سیاه پوســتان به گونه ای است که 
گویــی حتمًا مجــرم دیده انــد و بدون هیــچ درنگی اقــدام به 
خشــونت می کنند. به هر حال خشــونت علیه سیاه پوستان 
مســئله جدیدی نیســت و تنها نقطه قابل تمایــز، حوادثی از 
این دست رســانه ای شــدن برخی از آن هاســت. برای مثال 
در ســال 1991 در لس آنجلس اتفاقی برای یک سیاه پوست 
خ داد که بــا برخورد خشــونت آمیز پلیس روبه رو شــد و یکی  ر
از شــاهدان ماجرا از این صحنه فیلمبــرداری کرد. فیلمبردار 
حادثه پس از تبرئه شــدن پلیس در دادگاه فیلم ضبط شــده 
را منتشــر کرد و جنجال بزرگی با انتشــار این فیلم به پا شــد و 
تظاهرات گســترده مــردم را به همراه داشــت. ایــن در حالی 
اســت که بســیاری از خشــونت های پلیــس هیــچ گاه ضبط، 

منتشر و گزارش نمی شوند.
کــه خــود  ک اوبامــا  حتــی در دوران ریاســت جمهــوری بــارا
یــک سیاه پوســت بــود، گمــان می رفــت کــه سیاه پوســتان 
جامعــه آمریــکا بــه حقــوق برابــری بــا سفیدپوســتان دســت 
 یابنــد، اما ریشــه های عمیق نژادپرســتی ســفیدهای آمریکا 
تــا علی رغــم ممنوعیــت  علیــه سیاه پوســتان عاملــی شــد 
هرگونه تبعیــض نژادی در این کشــور، برخوردهــای نژادی 
در سیســتم قضایــی و انتظامــی آمریــکا علیه سیاه پوســتان 
کان وجود داشته باشد و خشــونت علیه سیاه پوستان با  کما
روندی آهســته تر امــا همچون گذشــته از ســوی پلیس های 

سفیدپوست اعمال شود.   

داریوش محتشمی
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شیطان دست ساز
داعش این روزها نامی است که هرکس از کوچک و بزرگ، پیر و جوان تفسیری 
دربـاره اش دارد. گروهـی تروریسـتی تکفیـری کـه تمـام جهـان آن را بـه عنـوان لکـه 
ننگـی می شناسـند و دولـت آمریـکا در سـال های اخیـر بارهـا و بارهـا اعـام کـرده 
کـه عامـل اصلـی شـکل گیری، راه انـدازی و حمایـت اطاعاتـی ایـن گـروه بـوده و عربسـتان 

سـعودی هـم نقـش تغذیه کننـده مالـی از آن را بـر عهـده گرفتـه اسـت. 

   چگونگی شکل گیری
بعد از مــرگ ابوعمر البغــدادی در ســال 2010، »ابوبکــر البغدادی« جانشــین وی می شــود. 
با آغاز بحران ســوریه در ســال 2011، این گروه که در عراق بودند راه شــام را برای گســترش 
در پیــش گرفت و بعــد از درگیــری با گروه هــای تروریســتی فعــال در جبهه ســوریه همچون 
»جبهه النصره«، حوزه نفوذ خود را گســترش داد و ســرانجام گروه »امارت اســالمی عراق و 
شــام« را که به اختصار »داعش« خوانده می شود، به ســرکردگی ابوبکر البغدادی در سوریه 

تأسیس کرد.
»البغــدادی« در ســال 2005 توســط نیروهــای آمریکایــی دســتگیر شــد و بــه »کمــپ بــوکا« 
انتقال یافــت؛ محلــی در ۶0 کیلومتری غــرب بصــره در ام القصر کــه در اختیــار آمریکایی ها 
بــود. مرکزی کــه از ابتــدای تأســیس تا ســال 200۷ به طور مشــترک توســط ســازمان ســیا و 
آژانس اطالعــات دفاعی آمریــکا اداره می شــد. برخــی زندانیــان نجات یافته از »بــوکا« نقل 
می کننــد حــدود 2۳000 نفــر در این محــل زندانــی بودنــد، زندانی کــه مناســبات داخلی آن 

توسط یک گروه تکفیری اداره می شد.
ســرهنگ »کنت کینگ« یکــی از فرماندهان آمریکایی مســتقر در »بــوکا« در گفتگو با »دیلی 
بســت« می گوید: »ابوبکر البغدادی هنگام آزادی از کمپ بوکا در ســال 2009 بــه نگهبانان 
می گفت: »شــما را در نیویورک مالقــات خواهم کــرد.« البغدادی وقتی به »بــوکا« می رفت، 
فقــط یــک تکفیــری قصاب بــود، ولــی بعــد از ســپری کــردن آموزش هــای فشــرده زیــر نظر 
بزرگ ترین نهادهای اطالعاتی آمریکا، نحوه ســازماندهی یک تشــکیالت بزرگ را آموخت. 
اغلب کارشناســان معتقدند که القاعده تحت رهبری »البغدادی«، توانســت قدرت و سایه 
تــرس از دســت رفتــه خــود را بازیابــد و آن را به خوبــی در منطقــه و به خصــوص در ســوریه و 

عراق بگستراند.

   حامیان منطقه ای و بین المللی
امــا داعــش بــدون حمایــت  طرف هــای منطقــه ای و بین المللــی، هیــچ گاه امــکان ظهــور 
و رشــد و نمــو نمی یافــت؛ حمایــت  کشــورهایی همچــون عربســتان، ترکیــه، قطــر و آمریــکا 
نقش محوری در شــکل گیری داعش داشــت. این گروه بــا تکیه بر اندیشــه های »تکفیری   
جهــادی« آزادانه مرتکــب هر جنایتی در منطقه شــد. اندیشــه »جهــاد« و »تکفیــر« دو اصل 
کم بــر گروه تروریســتی تکفیری داعش اســت که ریشــه های ظهــور آن به  مهــم از اصول حا
دهه هشــتاد قرن 20 باز می گردد، زمانی که افغانســتان توسط اتحاد شــوروی سابق اشغال 
شــد تا بــه دنبــال آن آمریــکا پروســه »اشــغال ســرزمین مســلمانان بــه دســت کفــار« را کلید 
بزند و بــا این حربــه و در لفافه »جهــاد« به مقابله بــا اتحاد شــوروی برخیزد. به ایــن ترتیب 
مســلمانان هیزم آتشــی شــدند که به دســت آمریــکا در افغانســتان برافروخته شــد و قربانی 
توطئه ای به نام »جهاد« در برابر اشــغالگران خارجی )نظامیان شــوروی(، تا هدف آمریکا، 

یعنی مقابله با نفوذ کمونیســم در منطقه را محقق کنند.
همیــن تفکر چند ســال پس از اشــغال عــراق توســط آمریکا، به آتشــی تبدیل شــد کــه دامن 
آمریکایی هــا را در عــراق گرفــت، امــا حــد فاصــل دوره زمانــی بیــن فعالیــت جهادی هــا در 
افغانســتان و عراق، منطقه شــاهد رشــد افکار و اندیشــه های جهادی بین جوانان بنیادگرا 

بود که رشد افراط گرایی و بنیادگرایی در این جوانان برای 
ارضــای نیازهــای روحــی و فکری  شــان را در پــی داشــت. 
همیــن جوانــان چنــد ســال بعد، بــا آغــاز بحــران ســوریه با 
پیوســتن به گروه هایــی همچون داعش، مدعــی »احیای 
کمــک  خالفــت اســالمی« و »تأســیس دولــت اســالمی« بــا 
ســالح و آتش شــدند، در حالی  که در واقع ابــزار آمریکا برای 

نابودی مسلمانان به دست مسلمانان بودند.

   نقش سیا
در اســناد منتشرشــده از ســوی ادوارد اســنودن، پیمانــکار 
ســابق آژانس امنیت ملی آمریکا، آمده است: سازمان های 
در  صهیونیســتی  رژیــم  و  انگلیــس  آمریــکا،  اطالعاتــی 
شــکل گیری داعــش نقــش داشــتند و در عملیاتــی بــا نــام 
»النــه زنبور« گــروه داعــش را تشــکیل دادند. گــروه داعش 
بــرای حمایــت از اســرائیل تشــکیل شــد و هــدف عملیــات 
»النــه زنبــور« تشــکیل گروهــی بــا شــعارهای اســالمی بــود 
کنــد و بــر اســاس  کــه تندروهــا را از سراســر جهــان جــذب 
اندیشــه های تکفیری، ســالح خود را به ســوی کشــورهای 
مخالف موجودیت اسرائیل نشــانه بگیرد. سرکرده داعش 
دوره فشــرده ای را بــه مــدت یــک ســال زیــر نظــر عوامــل 
گذاشــته و در ایــن دوره آموزش هــای  موســاد پشــت ســر 
نظامی و ســخنوری دیــده اســت. گــروه داعش بــا ارتکاب 
کــوچ دادن  و  کشــتار بی رحمانــه  جنایت هــای بی شــمار، 
اجباری مــردم در مناطــق مختلف ســوریه، عــراق و لبنان، 
پیروی از تفکر صهیونیســم را ثابت کرده اســت. همچنین 
هیــالری کلینتون، وزیــر خارجه ســابق آمریکا نیــز در کتاب 
بــا عنــوان »گزینه هــای دشــوار« ســخنان غافلگیــر  خــود 
ح و اذعــان کرده که داعش در واقع ســاخته  کننده ای مطر

دست آمریکا با هدف تقسیم خاورمیانه است.   

محمدرضا طالجوران
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جنایت بی مکافات

سیاستمداران آمریکایی سال هاست که برای نفوذ و کنترل کشورهای خاورمیانه تالش می کنند 
و به هر بهانه ای برای تسلط بر موقعیت استراتژیک این منطقه به هر ریسمان پوسیده ای چنگ 
می زنند. یکــی از کشــورهایی که به این دســت و پــا زدن هــای آمریکایی ها همیشــه روی خوش 
گر چاه های پر نفتش  نشان داده و راه را برایشان باز کرده، عربستان سعودی است؛ کشوری که ا
را نداشــته باشــد، صحرایی اســت بی آب و علف که نه نیروی نظامی و ارتشــش می تواند برایش 
کاری کند و نه بمب و موشــک هســته ای، کشــوری کــه با پــول بــادآورده نفت، گروه تروریســتی 
داعش را تا آن جا تغذیه و پروار کرد که حاال این گروه تکفیری دولت عربستان را تهدید به نابودی 
می کند. اما این روزها آمریکایی ها به بهانه تأمین به اصطالح امنیت مرز های عربستان سعودی، 
کماندو های ارتــش آمریکا را به مرزهای عربســتان بــه یمن ســرازیر کرده اند تا در واقــع بتوانند به 

ائتالف سعودی علیه یمن کمک کنند.
گزارشــی آورده اســت: دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا،  گاردیــن در  روزنامــه انگلیســی 
بی ســروصدا در حال افزایش نقش این کشــور در جنگ ائتالف ســعودی علیه یمن است. ترامپ 
با نادیده گرفتن تلفات انسانی این جنگ، به صدای اعتراض برخی اعضای کنگره که خواستار 

گون )وزارت دفاع آمریکا( در این جنگ هستند، نیز توجهی نمی کند. کاهش نقش پنتا
در ادامه گزارش آمده اســت مقامات دولت ترامپ در حال بررســی پذیرش درخواســت عربستان 
ســعودی و امارات مبنی بر کمک مســتقیم نظامی ارتش آمریکا برای اشــغال بنــدر اصلی یمن در 
استان حدیده هستند. بندر حدیده مهم ترین مسیر امدارســانی به جنگ زدگان یمنی محسوب 
می شــود و طوالنی شــدن این جنگ، پیامدهای فاجعه باری را برای میلیون ها غیر نظامی که در 

حال حاضــر نیــز از کمک های بشردوســتانه چندانــی بهره مند 
نیســتند، به دنبــال خواهــد داشــت. همچنین رئیــس جمهور 
کنون بدون آن که با توجه و یا مخالفت عمومی مواجه  آمریکا تا
شــود، ابعاد کمک های نظامــی این کشــور به دو متحــد خود؛ 
عربســتان ســعودی و امــارات را گســترش داده و بــا ایــن اقدام 
باعث طوالنی شــدن جنــگ یمن و وخیم تر شــدن شــرایط غیر 

نظامیان شده است.
گاردین افزوده: ســال 201۷ میــالدی، در حالی کــه هنوز مدت 
کوتاهــی از راهیابی ترامپ به کاخ ســفید نگذشــته بــود، دولت 
ک اوباما، رئیس جمهور پیشــین آمریکا،  او تصمیم دولت بــارا
بــرای تعلیــق قــرارداد 500 میلیــون دالری فــروش بمب هــای 
هدایت شونده لیزری و جنگ افزاهای دیگر به عربستان را لغو 
کرد. مجلس سنای آمریکا نیز با 5۳ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی 
مخالف، مجوز فروش این تجهیزات را صادر کرد. اواخر ســال 
201۷ میالدی، پس از آن که یمنی ها چندین شــهر عربستان را 
گون محرمانه  با موشک های بالستیک هدف قرار دادند، پنتا
نیروهــای ویــژه آمریــکا را به مرز عربســتان و یمــن اعــزام کرد تا 
برای موقعیت یابی و انهدام سایت های موشکی یمن به ارتش 
گر چه نیروهــای آمریکایــی از مرز عبور  ســعودی کمک کنند. ا
ک یمن نشدند، اما این مأموریت محرمانه  نکردند و داخل خا
نقش آمریــکا را در جنگ یمــن افزایــش داد؛ جنگی که از ســال 
2015 میالدی و پس از آن که عربســتان ســعودی و متحدانش 

بمباران یمن را آغاز کرده اند، تا به امروز ادامه داشته است.
کنــون باعث  نگارنده ایــن گزارش متذکر شــده: جنــگ یمن تا
کشته شدن دست کم 10 هزار نفر شده و بیش از 22 میلیون نفر، 
کنون بر اثر این  یعنی حدود سه چهارم جمعیت کشور یمن نیز ا
جنــگ، نیــاز بــه کمک هــای بشردوســتانه دارنــد. همچنین، 
دست کم حدود 8 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند و یک 
کنــون به وبا مبتال شــده اند. از ســوی دیگر  میلیون یمنــی نیز تا
افزایش حمایت آمریکا از اقدامات سعودی ها در یمن، بخشی 
از تغییــر سیاســت های کالن آمریــکا پــس از راهیابــی ترامــپ و 
مشاوران ارشــدش به کاخ ســفید اســت. ترامپ از زمان آغاز به 
کار به عنــوان رئیس جمهــور آمریکا، همــواره حمایت خــود را از 
عربستان اعالم و رقیب منطقه ای آن یعنی ایران را مورد انتقاد 
قرار داده اســت. این تغییر رویکرد دولت آمریکا در جریان ســفر 
ترامــپ در مه ســال 201۷ میــالدی به عربســتان کــه ترامپ به 
عنوان نخستین مقصد سفر خارجی اش در مقام رئیس جمهور 
آمریکا انتخــاب کرده بود، تبلور بیشــتری یافــت. وی در مدت 
حضورش در ریاض، قراردادهای تســلیحاتی به ارزش تقریبی 
110 میلیارد دالر منعقد کرد. رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، 
کیــدی خــاص داشــتند کــه همه  دامــاد و مشــاور ارشــد وی، تأ
افتخار امضــای این قراردادها و توســعه اقتصــادی آمریکا را به 

نام خودشان ثبت کنند.
بــا توجــه بــه اظهــارات گــزارش گاردیــن، ترامــپ بــا پیگیــری 
سیاســت خارجــی نابســامان همیشــگی خــود، بــدون آن کــه 
بــه دنبــال یــک راه حــل سیاســی بــرای جنــگ تحــت رهبری 
عربســتان علیــه یمــن باشــد، در حــال افزایــش نقــش نظامــی 
آمریکا در این جنگ اســت. حمایت بی چون و چــرای ترامپ از 
عربستان و متحدانش باعث تشدید بیش از پیش وخیم ترین 

بحران انسانی جهان می شود.  

حسین  مالنظری



داسلتان زندگلی ملردم در شلهرهای جنلگ زده بخشلی از ادبیلات مقاوملت 
اسلت.  آن عبرت آملوز  تللخ  روایت هلای  کله  پایلداری محسلوب می شلود  و 
کله صلدای  کتلاب »خداحافلظ سلارایوو«  در اولیلن مطللب از ایلن بخلش، 
مظلومیلت ملردم بوسلنی در برابلر صرب هلا اسلت معرفلی شلده و در ادامله 
عاوه بر آشنایی با تازه های نشر، مجموعه ای از کتاب های شهید بهشتی 
به مناسبت سالروز شهادت ایشان نیز معرفی شده است. گفتگو با نویسنده 
کتلاب »خاطلرات سلفیر« و مطلبلی دربلاره شلخصیت های کودکانله ای کله از 
دل کتاب ها بیرون آمدند و دنیای بزرگسلاالن را تسلخیر کردند بخش های 

دیگلری از مطاللب ایلن فصلل از مهلر و ملاه را تشلكیل می دهنلد. 

اندیشـمندی  محاصـره   داسـتان  اسـت    نمـرده  هنـوز  شـهر  ایـن  روح    
کمپیـن ارائـه  کاش  کتـاب    روشـن ضمیر  از پینوکیـو تـا مجیـد    تازه هـای 

باشـیم   ایـران داشـته 

كتاب

۷۵
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روح این شهر هنوز 
نمرده است

مریم برادران، نویسنده و برگزیده جایزه ادبی جال آل احمد، در یادداشتی در 
مهـر بـه معرفـی کتـاب »خداحافـظ سـارایوو« پرداختـه اسـت کـه در ادامـه از نگاه 

شـما می گـذرد:  

»خداحافظ ســارایوو« کتابی اســت درباره محاصره شــهر زیبای ســارایوو، پایتخت بوسنی 
کــه بــه همیــن دلیــل کتــاب منحصربه فــردی اســت؛ چــون اغلــب کتاب هــای  هرزگویــن 
چاپ و ترجمه شــده جنگ بوســنی و هرزگویــن بــه تجاوزها می پردازنــد، اما ایــن کتاب به 
محاصره ای اشــاره دارد که از 1992 با اعالم استقالل بوســنی از یوگسالوی شروع می شود و 
تا ۳ ســال ادامه می یابد، چون اســتقالل مســلمانان در دل اروپا به مذاق صرب هایی که در 

رؤیای صربستان بزرگ هستند خوش نمی آید.
کتاب، خاطره های انســانی اســت که از زبان دو خواهر »آتکا« و »هانا« روایت می شود؛ آتکا 
دختر بزرگ خانواده ای اســت که از 10 خواهر و برادر دیگرش بزرگ تر اســت و 21 سال دارد. 
مادر خانواده به خاطر فعالیت های بشردوستانه عضو ســازمان »مادران برای صلح« است 
و قبل از محاصره به وین رفته است و بعد از مدت ها با تالش بســیار به سارایوو بر می گردد، 
و در هر حال در ســارایوو باشــد یا بیرون از آن، بیشــتر به فعالیت های اجتماعی اش مشغول 
اســت. بنابرایــن تقــش مــادر ایــن خانــواده پرجمعیت بــا آتکاســت و مــادر بزرگی ۷5 ســاله 
که با این کــه جنــگ جهانــی دوم را تجربه کرده اســت، ســرزنده و امیــدوار اســت و برخالف 
نوه هایش کــه در حکومــت کمونیســتی بزرگ شــده اند و دیــن را افیــون توده هــا می دانند، 
اعتقادات متفاوتی دارد، امــا این مانع ارتبــاط صمیمانه و با احترام دو طرف نیســت. بوی 
قهوه هایش کــه بهترین لحظات امیدبخش را می ســازد را می شــود در جای جای خاطرات 

در سخت ترین شرایط احساس کرد.
پدر خانــواده مردی ایده آلیســتی اســت کــه بــا نامه هایش ســعی دارد جهــان را بیــدار کند و 
امیدوار اســت کمک ها را به ســمت بوســنی بکشــاند و به قول خودش اعالم کند »روح این 
شــهر هنوز نمــرده اســت.« پدر، مــادری 80 ســاله دارد بــه نام مایــکا کــه در فاصلــه کوتاهی 
دو پســرش را از دســت می دهد؛ یکــی را تک تیراندازهــا می زننــد و دیگری به نــام زوران که 
کوچک ترین پسر اســت در صف نانوایی کشــته می شــود. خاطراتی که از زبان آتکا از زوران 
روایت می شود نشــان می دهد او چقدر دوست داشتنی اســت و همین، مرگش را غم انگیزتر 
می کند. پســر او ســه هفته بعد پایش را از دســت می دهد و جراحت های روحی این خانواده 

را بیشتر می کند.

کتاب از این جا آغاز می شــود که  هانا )12 ســاله( و نادیا )15 
ســاله( قرار اســت ســوار اتوبوس شــوند و با تعدادی دیگر از 
کــودکان و زنــان از ســارایوو بــه ســمت کرواســی برونــد. روز 
قبل، آتکا توانســته اســت دو صندلی برای آن هــا رزرو کند. 
جدایی تلخی اســت و به قــول آتــکا، وقتی  هانــا از پله های 
اتوبــوس بــاال مــی رود، »چیــزی درونــم مــرد و دلهــره تمام 
وجودم را گرفــت.« بچه ها بــه دنبال سرنوشــتی می روند و 
آتکا با دلی غمگین اما امیدوار بــه خانه بر می گردد؛ امیدی 
بــه تمام شــدن جنگ بــه زودی زود کــه در بین همــه مردم 

موج می زند.
زیادنــد؛  خاطره هــا  ایــن  در  تلــخ  واقعــی  تصویرهــای 
مغازه هــای تعطیــل و غارت شــده، بــازار ســیاه، گرســنگی، 
می شــود،  عــادی  کم کــم  کــه  خمپــاره  ای  صــدای 
و  پارک هــا  در  کشــتگان  دفــن  و  پرشــده  گورســتان های 
کــه روزی محــل شــادی مــردم بــوده  زمین هــای فوتبالــی 
اســت و مرد گورکنی که قباًل بیلش را دوســت داشــت و حاال 
تفنگش را نــه! بیماری و نبــود دارو که با وجــود مجروحان 
جنگ ناچیز به چشــم می آید، نبود آب و دبه هایی که باید 
ک زیر نــگاه تک تیراندازها پر  با گذشــتن از مســیری خطرنا
شــوند. و ایــن تک تیراندازهــا یکــی از قســی القلب ترین ها 
هســتند؛ بــه هیچ چیز رحــم نمی کننــد، نه زن و کــودک، نه 
ک عزیزانشان هســتند، نه اتوبوس  به عزادارانی که سر خا

حامل پناهندگان.
کنــار  بــا این همــه زندگــی جریــان دارد. غــم و شــادی ها 
دوست داشــتنی  خاطره هــای  از  می شــوند.  روایــت  هــم 
همان جایــی اســت کــه بچه هــا هــوس گوشــت کرده انــد و 
آتکا با زیرکی قســمتی از برنج را به صــورت گلوله در می آورد 
و وانمــود می کنــد برنــج و گوشــت دارنــد و بچه هــا بــا لــذت 
می خورند، دلخوشی قهوه خوردن، رســیدن شکر، تلفن ها 
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داستان محاصره
کتــاب »خداحافظ ســارایوو« تازه ترین اثر منتشرشــده در نشــر کتابســتان معرفت 
ع جنگ بوســنی اســت کــه به قلــم آتــکا ریــد و هانــا اســکارفیلد و ترجمه  بــا موضو
عابــده میرزایــی منتشــر و عرضــه شــد. منطقــه بالــکان همــواره در طــول تاریــخ، 
کــه محــل شــکل گیری فــراز و فرودهــای قصــه  زندگــی  منطقــه  پرآشــوبی بــوده 
بســیاری از آدم ها بوده اســت. در سال 1991، اســلوونی و کرواسی اســتقالل خود 
از یوگســالوی را اعــالم کردنــد. بعــد از جنگــی 10 روزه، اســلوونی بــا موفقیت جدا 
شــد با این وجود، صرب هایی که در کرواســی زندگی می کردند، در برابر استقالل 
مقاومــت کردند. بــا پشــتیبانی ارتِش کامــاًل مجهز یوگســالوی که حــاال در کنترل 
صرب هــا بــود، بخشــی از کرواســی اشــغال شــد و در ایــن دوره بــود کــه اصطــالح 
کرواســی  ک ســازی نــژادی« وارد واژگان مــدرن شــد. آتــش جنــگ هنــوز در  »پا
شــعله ور بود که در آوریل 1992، به دنبال رفراندوم ملی، بوسنی و هرزگوین هم 

از یوگسالوی اعالم استقالل کرد.
صرب های بوســنی به کمک ارتش یوگســالوی به هم وطنان مســلمان و کرواِت 
خود حمله و بخش های وســیعی از کشور را به تصرف درآوردند. صرب ها و ارتش 
یوگســالوی کــه بــه توپخانه هــا و تانک هــای ســنگین مجهــز بودنــد، ســارایوو، 
و خونین تریــن  از طوالنی تریــن  یکــی  و  کردنــد  را محاصــره  بوســنی  پایتخــت 
محاصره های تاریخ جدید را به بار آوردند. نماینده انتشــارات کتابستان معرفت 
در مراســم رونمایی از این اثر با اشــاره به مغفول ماندن ادبیات بوســنی در ایران 
اظهار داشــت: در چند ســال اخیــر کتاب هایی کــه در حوزه بوســنی ترجمه شــده 
کم بر  دارای انحرافاتی از جریان بوســنی اســت و با توجه به این که در فضــای حا
کم اســت، لــذا تصوری کــه از ادبیات بوســنی داریم  بوســنی، ادبیات اروپایی حا

این نیســت که در حال مطالعه کتاب »رزمندگان حزب اهلل« هستیم. 
یکی از فرازهای این کتاب این گونه آغاز می شــود: »هانا دوازده ســال داشــت که 
آتــکای بیســت ویک ســاله، او و خواهــر دیگرشــان نادیای چهارده ســاله را ســوار 
ج  اتوبوس مخصــوص پناهندگان کرد کــه زنان و بچه ها را از شــهر جنگ زده خار
می کرد. آتکا در شــهر ماند تا مراقب پنج خواهر و برادر دیگرش باشــد. آن ها تصور 

می کردند جنگ چند هفته بیشتر دوام نخواهد آورد اما...«   

و نامه هایــی کــه از طریــق خبرنگارهــا بــه دســت اعضــای 
کــردن آتــکا در اســتودیو، صــدای  کار  خانــواده می رســد، 
گهانــی شرشــر آب از لوله هــای خشــکیده، مالقات هــای  نا
گاه بــه گاه اعضــای خانــواده در ســارایوو و بیــرون از آن، 
ک  کــه بــا ســخاوت میــوه می دهــد و خــورا درخــت آلویــی 
مربایــش از یکنواختــی غذاهــا می کاهــد، هرچنــد به زودی 
هیزم ســوخت خانــه می شــود، همگــی طعم زندگــی در دل 

مرگ را دارند.
خاطره هــای  هانــا بیــرون از محاصــره روایتــی دیگر اســت؛ 
دختری با اســتعداد و عاشــق درس کــه به زودی با اســتقرار 
در خانه دوســتی خانوادگی، به مدرســه مــی رود. هرچند او 
و نادیا که بــه زودی با ورود لال ســه نفــر می شــوند، به جای 
رفتارهــای  احســاس حقــارت،  بیشــتر،  امنیــت  احســاس 
مخاطــب  در  را  بــودن  ســربار  احســاس  و  توهین آمیــز 
ایجــاد می کننــد. بــا ایــن حــال خانواده هــای مهربانی هم 
کــه بــه قــول  هانــا، باانصــاف و بــدون قضــاوت  هســتند 
مراقــب آن هایند. بــا همان ســن کم، کلمــه پناهجــو برای 
کــه تــا دیــروز خانــه و خانــواده داشــته اند بــار  بچه هایــی 
کــه تــا انتهــا بــه دوش می کشــند و ســعی  ســنگینی اســت 
می کننــد کاری نکنند اضافی به نظر برســند، کم می خورند 

و مراقب اند ناراحتی به بار نیاورند.
کتــاب، چنــد صدایــی اســت؛ تصویرهــای  از نقــاط قــوت 
مختلــف از آدم هــای متفــاوت. هم وطنــی که بــرای منافع 
تــا  یــا رشــوه می گیــرد  بــازار ســیاه راه می انــدازد  خــودش 
بیگانه ای که دوســتانه یاری می کند. مثاًل لوری، مزدوری 
انگلیســی اســت که بــا جنگ بوســنی به موســتار مــی رود تا 
کروات هــا را آمــوزش بدهد. وقتــی کروات هــا با مســلمانان 
درگیر می شــوند و آن ها را آواره می کنند، لــوری موضعش را 

تغییر می دهد و از مسلمان ها حمایت می کند.
گفتــه  ایــن  بــا  کــه  غــرب  بــه  امیدوارانــه  نــگاه  رســانه، 
گــر نفــت داشــتیم یــک نفــر ســریع این جــا  تکان دهنــده »ا
بــود«، خبرنگارانــی که هــم برای شــهرت و هم بــرای ثبت 
وقایــع حضــور دارنــد، هریــک بخشــی از واقعیــت جنــگ را 
می نمایانند که شاید مشــترک در همه جنگ هاست. به هر 
حال خاطرات در نهایت عاقبت به خیر می شــوند و خانواده 
با همه غم هایشــان در کنار آتــکا که با انــدرو، خبرنگاری از 
نیوزلنــد، ازدواج کــرده اســت، با کمــک خانواده انــدرو دور 

هم جمع می شوند.
از  تصویــری  صداقــت،  کمــال  در  ســارایوو«  »خداحافــظ 
کــه خواننــده می توانــد  مردمــی دوست داشــتنی می ســازد 
کشــور را بشناســد؛  به خوبــی اجــزای فرهنگــی مــردم آن 
ک و هر چیزی کــه نشــانی از فرهنگ  روابط، عقایــد، خــورا

دارد.
نشــر  در  سانســور  بــدون  و  جســارت  بــا  کــه  کتــاب  ایــن 
کتابســتان به چاپ رســیده اســت را خانم عابــده میرزایی، 
کارشناســی ارشــد زبانشناسی دانشــگاه عالمه  دانشــجوی 
طباطبایــی ترجمه کرده اســت. به دلیــل تخصص مترجم 
و امانتداری در ســاختار زبانــی، مخاطب ایرانی را با شــکل 

متفاوتی از ترجمه گفتگوها مواجه می کند.  
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اندیشمندی روشن ضمیر
شـهید آیـت اهلل دکتـر بهشـتی، نه تنهـا بـه عنـوان یکـی از یـاوران امـام خمینـی)ره( 
در پیـروزی انقـاب اسـامی نقش بی بدیلی داشـته اسـت، بلکـه در جایگاه یک 
متفکر اسامی در بارور ساختن نظام اندیشه شیعی و مواجهه با مسائل دوران 
معاصر کوشـش های بسـیاری را به سـرانجام رسـانده اسـت. در مطلب پیش رو به معرفی 

کتاب هایی پرداخته ایم که ما را با ابعاد مختلف شـخصیت و افکار ایشـان آشـنا می کند. 

   هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی 
کتاب »هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی شهید بهشتی« نوشته دکتر سید علیرضا حسینی 
بهشتی توسط نشر نهادگرا و با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی منتشر شده 
اســت. در مقدمه این کتاب به قلم نویســنده آمده اســت: »مجموعه مقاالتی که در این کتاب 
گون اندیشه شهید  می خوانید، نوشتارهایی است که طی بیســت ســال اخیر درباره وجوه گونا
آیت اهلل دکتر بهشتی نگاشــته ام؛ دو دهه ای که به علت مســئولیتی که در اداره بنیاد نشر آثار و 
اندیشه های شــهید آیت اهلل دکتر بهشتی داشــته ام، امکان آشنایی بیشــتر و نزدیک تر با آثار به 
جای مانده از او را برایم فراهم ســاخته اســت. 
نخســت این کــه مقــاالت را بــه همــان صورت 
که منتشر شــده اســت آورده ام و تحول در قلم 
و نگرشــم در طول زمان را دخالت نداده ام؛ به 
اســتثنای تغییرات اندکی که در برخی از آن ها 
اعمــال گردیــده اســت و بیشــتر بــه جایگزینی 
منابع منتشرنشــده با نســخه منتشرشــده آن 
پــس از تألیــف اصــل مقالــه مربــوط می شــود. 
بــا  گفتــه ام،  همــواره  کــه  همان طــور  دوم،  
کــه بــا شــهید بهشــتی دارم،  وجــود نســبتی 
غ از این نســبت  ســعی کرده ام اندیشــه او را فار
بررســی و معرفــی کنــم. و باالخــره این کــه نقد 
اندیشــه های این اندیشــمند تأثیرگذار دوران 
ایــران معاصــر را نه تنهــا ســزاوار می شــمارم، 
بلکه با روش و منش علمی و فکری او سخت 
فایده منــدی  شــرط  تنهــا  می دانــم.  ســازگار 
نــگارش چنیــن نقدهایــی، آشــنایی کامــل و 
جامع با مجموعه آثار اوست تا از دایره انصاف 
ج نشــود. امید دارم آنچه در این نوشتارها  خار

آمده، در این راه سودمند افتد.« 
در ایــن کتــاب هفــت مقالــه بــا موضوع هایی 
حول شناخت اندیشــه سیاسی شهید بهشتی 
ح زیر است: زندگی و زمانه، منزلت انســان در نظام سیاسی اسالم از دیدگاه  آمده است که به شر
شــهید بهشــتی، ماهیت انســان: نقطه تمــاس نواندیشــی دینــی و اندیشــه تجــدد، نگاهی به 
اندیشــه سیاســی و اجتماعی شــهید بهشــتی، مبانی انسان شــناختی تربیــت دینی در اندیشــه 
مؤلفــان کتاب های تعلیمــات دینــی )1۳۴9-1۳5۷(، تقدم معرفت شــناختی اخــالق در دین 
و تأثیر آن در دیدگاه شــهید بهشــتی درباره عدالت، بایســته های بازخوانی متن دینی از دیدگاه 

شهید بهشتی، شهید بهشتی و لیبرالیسم.

   شناخت اندیشه های اجتماعی معرفی چند کتاب  درباره افکار شهید بهشتی
بهشــتی  شــهید  اجتماعــی  اندیشــه های  شــناخت  کتــاب 
اثــری از صدیقــه قاســمی اســت کــه با تــالش بنیــاد نشــر آثار 
و اندیشــه های شــهید آیــت اهلل دکتــر بهشــتی و بــه همــت 
انتشــارات روزنــه روانــه بــازار شــده اســت. کتــاب دارای دو 
بــا  نویســنده  گفتگوهــای  بــه  اول  اســت؛ بخــش  بخــش 
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی، دکتر فرشــاد مؤمنی، دکتر 
سیدمحمدرضا حسینی بهشــتی، دکتر سید علیرضا حسینی 
بهشتی، دکتر محمدرضا شــرفی و رحیم کمالیان اختصاص 
دارد. در بخش دوم، مقاالت »اعتدال در اندیشــه و عمل در 
سیره شــهید دکتر بهشــتی« از دکتر ســید محمدرضا حسینی 
بهشــتی؛ »راهگشــایی های اندیشــه و منش شــهید بهشتی 
بــرای جهان اســالم در قــرن بیســتم« از دکتر فرشــاد مؤمنی؛ 
»درآمدی بر سنخ شناســی عدالت از دیدگاه شــهید بهشتی« 
از حجت االســالم دکتر محســن الویری؛ »تعامــل عقالنیت و 
دینداری بر محــور والیــت فقیه از دیدگاه شــهید بهشــتی« از 
صدیقه قاســمی؛ »مــروری بر اندیشــه های اجتماعی شــهید 
بهشــتی« از دکتــر محمدرضــا واعــظ مهــدوی؛ »مهم تریــن 
ویژگی هــا در ســیره عملــی آیــت اهلل دکتــر بهشــتی« از دکتــر 

کیومــرث اشــتریان؛ »درآمدی بــر رهیافتی بــه روش آیت اهلل 
دکتر بهشــتی« از مهدی میرزازاده؛ »تفکر تشکیالتی در سیره 
شــهید آیــت اهلل دکتــر بهشــتی« از بهمــن مشــکینی؛ »آزادی 
و تربیــت: تأملــی در آرای شــهید آیــت اهلل دکتــر بهشــتی« از 
حجت االســالم دکتــر شــریف لک زایــی؛ »امــر بــه معــروف و 
نهی از منکر: ســازوکار حفــظ ارزش های اجتماعی اســالم« از 
بهجت الســادات شــهرتاش؛ »آزادی هــای اجتماعــی نــگاه 
شــهید بهشــتی« از حجت االســالم ســید رحمت اهلل موسوی 
مقــدم؛ »ارزش هــای اجتماعــی از دیــدگاه شــهید آیــت اهلل 
بهشــتی« از مهنــاز عباس پــور؛ »آزادی اجتماعــی از دیــدگاه 
شــهید بهشــتی« از فاطمــه کبیرتــاج؛ »بایدهــا و نبایدهــای 
ترویــج اســالم گرایی در اندیشــه شــهید بهشــتی« از علیرضــا 
پویا؛ و »شــهید بهشــتی و تعلیــم و تربیــت اســالمی« از عفت 

بلوسی، منتشر شده است. 

صادق دالورنژاد
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   گفتگو و دیداری صمیمانه با یک ملت
کتاب »گفتگــو و دیداری صمیمانــه با یک ملت« به کوشــش 
مصطفــی نیلی پــور تهیــه و تنظیــم شــده و توســط انتشــارات 
شــهر من منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب در گــذری کوتــاه و 
جمع بندی شده در آثار شــهید آیت اهلل دکتر بهشتی و خدمات 
او در قالب و ســبک گفتگو، بــا هدف بازخوانی چهــره الگویی 

پرکار، همه بعدی و متعهد همچون شــهید بهشتی ارائه شده 
اســت. ایــن مجموعــه شــامل دو بخــش اســت؛ بخــش اول 
ح 50 موضوع  شامل گفتگو و مصاحبه با شهید بهشتی، با طر
گون. بخش دوم شامل گزینشی از جمالت طالیی شهید  گونا
بهشــتی در ده ها زمینه مختلف. بخش سوم گاه شمار زندگی 
افتخارآمیــز ایشــان و معرفــی اجمالــی آثــار مکتوب آن شــهید 
بزرگوار. این کتاب در ۶0 صفحه و توســط انتشــارات شهر من 

منتشر شده است.

   اندیشه های قرآنی 
کتــاب حاضــر دارای دو بخــش متمایــز اســت؛ در بخــش 
نخست، پنج اثر کوتاه از شهید بهشتی را مشاهده می کنید که 
به مباحث شهید بهشــتی درباره موضوعات مرجعیت قرآن، 
روش برداشــت از قرآن، محکم و متشــابه، ناســخ و منسوخ و 

کوششی نو در راه شناخت تحقیقی اسالم اختصاص دارد.
بخش دوم کتاب از هشت مقاله درباره »اندیشه قرآنی شهید 
بهشتی« فراهم آمده اســت. »شبهه شناسی در پژوهش های 
کیــد بــر روش تفســیری شــهید بهشــتی« اثر ســید  قرآنــی بــا تأ
محمدعلــی ایازی، »بررســی دیدگاه شــهید بهشــتی پیرامون 
گسترٔه وحی؛ همپوشــی ها و تمایزها« اثر سید مجتبی جاللی، 
»بایســته های بازخوانی متن دینــی از دیدگاه شــهید آیت اهلل 
دکتــر بهشــتی« از ســید علیرضا حســینی بهشــتی، »برگــردان 
فارسی تاریخ قرآن نولدکه توسط شهید آیت اهلل دکتر بهشتی« 
به قلم ســید محمدرضا حســینی بهشــتی، »رویکرد تفسیری 
شــهید آیــت اهلل بهشــتی« بــه قلــم مصطفــی دلشــاد تهرانی، 
»مؤلفه های استقامت جامعٔه اســالمی در دورۀ مبارزه از منظر 
قرآن کریم، بر اســاس تفســیر ســورۀ انفــال از دیــدگاه آیت اهلل 

ح توحید در قرآن«  شهید بهشتی« اثر مشترک مجید رضایی  دوانی و حمیده شریفی، »روش طر
اثر محمد ســلطانی و »دلیل بــر اثبات ضــرورت وحی از نگاه شــهید بهشــتی« اثر حامد شــیواپور 
مقاالت این بخش از کتاب را تشکیل می دهد. این کتاب در قطع رقعی و در ۴20 صفحه توسط 
بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت اهلل دکتر بهشتی تهیه و توسط انتشارات دانشگاه مفید 

در بازار نشر عرضه شد.

   الگوی حضور
»نگاهی به ســیره شــهید بهشــتی در عرصه تعلیم و تربیت« نوشــته حســین رودســری، توسط 
انتشارات مدرســه به بازار عرضه شده است. نویســنده در مقدمه این کتاب آورده است: حضور 
شــخصیتی همچون شــهید بهشــتی در آمــوزش و پرورش، چــه در کســوت یک معلــم )آن هم 
معلم زبان انگلیســی( و چه در جایگاه برنامه ریزی درســی و تهیه کتاب هــای تعلیمات دینی، 

حضوری پرمعنا و قابل تأمل است.
این متفکر ژرف اندیش و فقیه آشــنا به زمان و صاحب نظر، دارای اندیشٔه منسجم و نظام مند 
گاهانه و  و متناســب بــا نیازهای جامعــه بــود. او به عنــوان یک معلــم فرهیختــه؛ معلمی کــه آ
عاشقانه، ِکسوت الهی تعلیم و تربیت را بر قامت بلند خود پوشاند و دبیرستان دین و دانش قم 

را تأسیس کرد و مدیریت و نظارت بر آن را به عهده گرفت.
تشــخیص دقیق و ابتکارهای ایشــان در ورود به عرصٔه آموزش و پرورش، و تالش ها و تجارب 
علمی او در تدریس، مدیریت، ســازمان دهی و هدایت فرهنگیان، و اندیشٔه بکر و بلند ایشان، 
در عرصٔه تألیف کتاب های درســی دینی، با همکاری شــخصیت های فرهیخته ای همچون 
شــهید دکتر باهنر و دکتر علی گلــزاده غفوری در کنــار مشــاهدات، مطالعات و تأّمــالت عمیق و 
اجتهاد پویــا و اصیل، چهره ای فرهنگــی و صاحب نظری برجســته در عرصٔه تعلیــم و تربیت از 

ایشان ساخته بود. 

   اسالم و مقتضیات زمان
این کتاب که ویرایش شدٔه یک پایان نامٔه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد است، می کوشد 
نگاه شــهید بهشــتی را در عرصه چگونگــی و ابعاد تعامــل دین اســالمـ  به عنــوان مجموعه ای 
وحیانی و ثابتـ  با یافته های دانش بشریـ  به عنوان مجموعه ای دگرگون شوندهـ  تبیین کند. 

نظــام اجتماعــی برآمــده از اندیشــه های 
شهید بهشتی مبتنی بر پاسخی خاص به 

این پرسش بنیادی است. 
با توجه بــه عنــوان ایــن کتــاب، مهم ترین 
محــوری که در بررســی ســیرٔه عملی شــهید 
بهشــتی مد نظر صدیقه قاســمی بــه عنوان 
نویســنده قــرار گرفتــه، ایــن اســت کــه وی 
در مباحــث نظــری دیدگاه هایــی روشــن و 
تعریف شــده در پیونــد بیــن ســنت و تجــدد 
ح کــرده و در حیطــه عمل نیــز، تمامی  مطــر
اعمال و رفتار ایشــان دربرگیرنده آن اســت. 
بر این اســاس، زندگی ایشــان در سه مرحله 
مورد توجــه قرار گرفته اســت: از تولــد تا قم، 
از قــم تــا هامبــورگ و از هامبورگ تــا انقالب 
اســالمی. در مقدمه این کتاب بــه قلم دکتر 
گر قرار باشــد  محســن الویری می خوانیــم: ا

گری ســخن بگوییــم، بی تردید  از جایگاه شــهید مظلوم آیت اهلل دکتر بهشــتی در حرکت های احیا
گــری و در نقطٔه میانی طیف  باید آن شــهید بزرگوار را هم یکی از نقش آفرینان این گونٔه اخیر از احیا
گران معاصر بدانیم. متأسفانه هنوز تالشی درخور از سوی کســانی که انتظار می رفت گامی در  احیا
این مســیر بردارند برای بازشناســی و بازنمایی ژرفا و زوایای اندیشه های شخصیتی که به تنهایی 
گردان و پــروردگان مکتــب او که به اســتواری  امتی بود بــرای امت ما صورت نبســته اســت؛ نه شــا

اندیشه هایش ایمان دارند، نه همراهان اهل علم و فضلش، نه حوزه و نه دانشگاه.  
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از پینوکیو تا مجید

شـاید آنچـه داسـتان های کودکانـه را بـرای بزرگ ترهـا دلخـواه می کنـد، عطـش 
اسـت.  صادقانـه  و  سـاده  زبانـی  بـه  حقیقـت  شـنیدن  بـرای  آن هـا  همیشـگی 
داسـتان هایی کـه لحـن کودکانه آن هـا بـرای بچه هـا داسـتان را قابـل فهـم و بـرای 
بزرگ ترهـا صـورت نمادیـن یـا شـاید حتـی کنایه آمیـز پیـدا می کنـد تـا بـه آن ها بگویـد چیزی 
را که در بزرگسـالی نایافته آن هاسـت، باید جایی در دنیای کودکان جسـتجو کنند. در این 
مطلـب بـه معرفـی چنـد نمونـه از محبوب تریـن داسـتان های کودکانـه ای پرداخته ایـم کـه 

مـورد اسـتقبال بزرگ ترهـا واقـع شـده اسـت. 

   قصه های خوب برای بچه های خوب
این مجموعه داســتانی توســط »پدر ادبیات کــودک و نوجوان« 
نوشــته شــده اســت. »مهــدی آذر یــزدی« این کتــاب را در ســال 
1۳۳۶ نوشــت و در ســال 1۳۴2 بــرای همیــن کتــاب موفــق بــه 
دریافت جایزه یونســکو شــد. قصه هــای خوب بــرای بچه های 
خــوب داســتان های کهــن را بــه زبانــی ســاده و قابل فهــم بیان 
می کنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل مــورد اســتقبال بزرگ ترها هم 
کنون بــه چهار زبان زنــده  دنیا  قرار گرفته اســت. این داســتان تا
ترجمــه شــده اســت: اســپانیایی، ارمنــی، چینــی و روســی. ایــن 
اثر شــامل هشــت جلد اســت که در هرکدام یکی از داســتان های 
کهن به تفصیل بیان شــده اســت: کلیلــه و دمنه، مرزبــان نامه، 

قابوس نامه، مثنوی و... 

   شازده کوچولو
حدود هشــتاد ســال دارد، اما وقتی حرف می زند، کودک ده ساله ای می شــود که در قصه های 
کودکانه اش، جانوران بی زبان از آدم های اطرافش همزبان ترند یا جوان بیست و چند ساله ای 
که سرســختانه دنیــا را شــبیه ایده آل های ذهنی خــودش می خواهــد. گاهی هــم عاقل مردی 
چهل ساله می شود که پشت مفاهیم ساده و پر تکرارش، گوشــه های دنج و دست نخورده ای 
از مفاهیم عمیق دارد. »شــازده کوچولو« کتابی اســت که با لحن کودکانــه اش عناوین مهمی 
را برای تمام ســنین بیــان می کنــد و مخاطبش در هر ســنی که باشــد، مفهــوم مد نظــر »آنتوان 

کش دریافت می کند. گزوپری«، نویسنده این کتاب، را به تناسب ظرف ادرا دوسنت ا
از دســامبر 19۴۳ کــه شــازده کوچولو منتشــر شــد تا کنــون که حدود هشــتاد ســال از انتشــارش 
می گــذرد، بیــش از 200 میلیــون نســخه از ایــن کتــاب بــه چاپ رســیده و توســط بیســت نفــر از 
مترجمان ایرانی ترجمه شده اســت. داســتان محبوبی که ایده اولیه اش زمانی در ذهن سنت 
گزوپری شــکل گرفــت کــه هواپیمــای او بــه ناچــار در صحــرای آفریقــا فــرود آمــد و همان طور  ا
که در داســتان هــم می خوانیــم، شــخصیت اصلــی داســتان در اولین مواجهــه اش بــا زمین به 
صحرای آفریقا می رســد و با یک مار همزبان می شود. شــازده کوچولو زبان دغدغه مندی های 
گزوپری اســت برای بیان فلســفه خاص خودش از عشق و دوست داشــتن به شیوه ای  ســنت ا
گزوپری در این داســتان زیر چتر واژه »آدم بزرگ ها« تمام خلقیات بد آدم ها را با  سوررئالیستی. ا

شخصیت هایی که دنیای بزرگساالن را 
تسخیر کردند

زبانی ســاده، روان و دلپذیر به باد انتقاد گرفته است. او تمام 
کتاب هایــش را بــر مبنــای تجربیــات شــخصی و احساســات 
درونی خودش نوشــته است و شــاید بتوان گفت چیزی که او 
ح کرده، انتشار  را برای اولین بار به عنوان یک نویســنده مطر
کتاب »پرواز شــبانه« اش با مقدمه  »آندره ژید« بوده اســت. با 
این حال، بدون شک باید گفت بار زنده نگه داشتن نام او در 

تمام این سال ها روی دوش شازده کوچولو بوده است.

   بابالنگ دراز
جودی از آن آدم هایی اســت که ممکن اســت هر آن آرزو کنید 
که یک نمونه از اصلش را در کنارتان داشــته باشــید! دختری 
جسور، رک و شــیرین زبان که ماجرای ســال های تحصیلش 
در کالــج را درقالــب نامه هایــی خطاب بــه جرویــس پندلتن، 
حامــی مالــی اش، نوشــته اســت. جــودی بــرای بیان زشــتی 
بعضی رفتارها عمومــًا به خــودش خرده می گیــرد، گاهی هم 
لحنش ناصحانه می شــود و در قالبی تمثیلی به بابالنگ دراز 
و در حقیقت خطاب به مخاطبان کتاب، جمله هایی ساده و 
در عین حال پر مغز می گوید. مثل وقتی کــه در یکی از نامه ها 
در مذمــت مصرف گرایــی و تجمــل می نویســد: »بابالنگ دراز 
عزیــز! شــرم آور اســت کــه آدم پولــش کــم باشــد و کت هایش 
زیاد!« در واقع می توان گفت بابالنــگ دراز رمانی نامه نگارانه 
اســت که »جیــن وبســتر«، نویســنده  این کتــاب، بــرای بیان 
گرفتــه و اتفاقــًا بابالنــگ دراز  منظــورش از ایــن شــیوه بهــره 
موفق تریــن اثر اوســت؛ داســتانی که اولیــن بــار در یک مجله  
آمریکایــی منتشــر شــد و ســرانجام در ســال 1912 بــه صــورت 
کتاب درآمد. وبستر در ســال 1915 »دشمن عزیز« را به عنوان 

دنباله ای برای بابالنگ دراز نوشت.

نیلوفر عیدی
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   پینوکیو
شــاید »کارلــو کلــودی« ایــن کتــاب را بر مبنــای ایــن فرضیه 
نوشــته باشــد که هر عمل ناپســند یک نمــود خارجــی دارد! 
پینوکیو یک عروســک چوبی اســت که پدر ژپتو بــرای فرار از 
تنهایی او را ساخته است. یک شــب آرزو می کند که پینوکیو 
پســر واقعــی او باشــد و آرزویــش توســط فرشــته ای بــرآورده 
می شــود. پینوکیــو جــان می گیــرد، امــا همیشــه از ایــن کــه 
جســمی متفاوت با پسربچه های همسن و ســالش دارد رنج 
می کشــد و بــرای این کــه بــه پســربچه ای واقعی بدل شــود، 
حاضر بــه انجام هــر کاری اســت. یکــی از عادات رفتــاری او 
دروغ گویــی اســت و بــا این کــه همیشــه درازشــدن بینی اش 
دروغــش را فــاش می کنــد، امــا بــاز هــم وفادارانــه پــای این 

عادت می ایستد!
شــاید کارلــو کلــودی درازشــدن بینــی پینوکیــو را بــه عنــوان 
نمــود خارجــی عمــل ناپســندی مثــل دروغ معرفــی می کند. 
چــوب  عاقبــت  کــه  اســت  جســوری  پســربچه   پینوکیــو 
جســارتش را می خــورد و در دام گربــه  مــکاری می افتــد و در 
ایــن بین ماجراهــای متفاوتــی را از ســر می گذرانــد. کلودی، 
آثــار  کــه  اســت  ایتالیایــی  روزنامه نــگار، منتقــد و مترجــم 
گربــه چکمه پــوش و  محبوبــی همچــون شــنل قرمــزی، 
زیبای خفتــه را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده اســت. او طی 
ح ایتالیا  ســال های فعالیتــش در روزنامه ها و نشــریات مطــر
بــه شــهرت رســید و بــا خلــق پینوکیــو در ســال 188۳ یکی از 
برجسته ترین نویسنده ها در حوزه  ادبیات کودک و نوجوان 

شد.

   سرود کریسمس
وقتی اســم »چارلز دیکنز« در میان باشــد، روشــن است که با 
داســتانی خــوب و جــان دار طرفیم. نویســنده ای که بیشــتر 
آثار خــوب در حوزه کــودک و نوجوان متعلق به اوســت: الیور 
کاپرفیلــد، داســتان دوشــهر، آرزوهــای  توئیســت، دیویــد 
بزرگ و... ســرود کریســمس از آن دســت داستان هاست که 
در ذهن مخاطبانش بیشتر با نام شــخصیت اصلی داستان 
یعنی »اسکروچ« نقش بسته است. اســکروچ تاجر ثروتمند، 
خســیس و بداخالقی اســت که با پادرمیانی ســه روح، راهی 
را کــه در طــول عمر چند ده ســاله اش نرفته اســت یک شــبه 
کــه در ســال 18۴۳  مــی رود. وجــه تســمیه ایــن داســتان 
نوشته شــده، این اســت که همه چیز از صبح کریسمس آغاز 

می شود.

وقتی خواهرزاده اسکروچ برای جشن کریسمس او را دعوت 
می کنــد، امــا اســکروچ بــا بدخلقــی دعوتــش را رد می کنــد و 
عالوه بر آن به کارمنــدش هم مرخصی نمی دهــد و وادارش 
کار بمانــد. حوالــی غــروب اســکروچ بــه خانــه  می کنــد ســر 
گهان با روح شــریک قدیمی  اش مواجه می شود.  می رود و نا
روح شــریکش بــه او می گویــد امشــب منتظــر ســه روح دیگــر 
باشــد که هرکدام پیام هایی برای او دارند. اســکروچ توســط 
این ســه روح حوادثــی را در گذشــته، حــال و آینده مشــاهده 
می کند؛ حوادثــی که شــخصیت او را بــه کلی تغییــر می دهد 
و از او مــردی ســخاوتمند، مهربــان و اجتماعــی می ســازد. 
دیکنــز در ایــن داســتان مخاطبانــش را بــه عاقبت اندیشــی 
دعــوت می کند و با بیــان فرصت کوتــاه زیســتن در کنار هم، 
ارزشــمندی محبــت را بــه شــیوه ای دلپذیــر بــرای مخاطب 

کودک و بزرگسالش به تصویر می کشد.

   قصه های مجید
نوســتالژی ویژه  دهه هفتادی هــا! خاطرات روزمــره  مجید، 
پســر نوجوان اصفهانی کــه بــا مادربزرگش، بی بــی، در یکی 
از خانه های قدیمی و اصیل اصفهــان زندگی می کند. لهجه  
شــیرین، بیان صریح و نــگاه بی مالحظه  مجید بــه اتفاقات 
پیرامونــش از جذابیت هــای خــاص شــخصیتی اوســت که 
وقتــی بــا لهجــه  شــیرینش می آمیــزد جلــوه  طنازانــه ای بــه 
داستان می بخشــد. »هوشــنگ مرادی کرمانی« این کتاب 
را در ســال 1۳۶۴ آفریــد و »کیومــرث پوراحمــد« بــا ســاخت 
ســریالی بــر مبنــای همیــن کتــاب در دهــه  هفتــاد، خاطــره  
قصه های شیرین این کتاب را برای سال های سال ماندگار 

کرد.   

از دسامبر 19۴۳ 
که شازده کوچولو 

منتشر شد تا کنون 
که حدود هشتاد 

سال از انتشارش 
می گذرد، بیش از 

۲۰۰ میلیون نسخه 
از این کتاب به 
چاپ رسیده و 

توسط بیست نفر 
از مترجمان ایرانی 

ترجمه شده است. 
داستان محبوبی 
که ایده اولیه اش 

زمانی در ذهن سنت 
پری شکل  اگزو

گرفت که هواپیمای 
او به ناچار در 

یقا فرود  صحرای آفر
آمد و همان طور 

که در داستان 
هم می خوانیم، 

شخصیت اصلی 
داستان در اولین 

مواجهه اش با زمین 
یقا  به صحرای آفر

می رسد و با یک مار 
همزبان می شود
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تــــــــــــــــــــــــــازههــــــــــــــــــــــــــــــای

کتــاب »فلســفه هنــر و زیبایــی« چهــل و هشــتمین کتاب 
دین پژوهــی  و  حکمــت  پژوهشــکده  فلســفه  گــروه 
دکتــر  حجت االســالم  کوشــش  بــه  پژوهشــگاه، 
ابوالحســن غفاری به چاپ رســید. فلســفه هنر و زیبایی 
از اقســام فلســفه مضــاف بــه شــمار مــی رود، کــه در آن از 
ماهیت و  چیســتی  هنر و زیبایی، معرفــی و تبیین مبانی  
و اصــول فلســفی و عقلــی هنــر و زیبایــی بحــث می شــود. 
در حکمت اســالمی نگاشــته مســتقلی درباره فلسفه هنر 
پدیــد نیامــده، امــا بــا عنایت بــه مبانــی حکمت اســالمی، 
ــر وجــود دارد  ــا فلســفه هن ــط ب مباحــث ارزشــمندی مرتب
کــه منبــع ارزشــمندی بــرای اصطیــاد و اســتنباط اصــول 
و مبانــی هنــر اســالمی اســت. ایــن نگاشــته در صــدد 
اســت گامــی هرچنــد کوچــک در تولیــد »حکمــت هنــر 
اســالمی« بــردارد. مقــاالت کتــاب فلســفه هنــر و زیبایــی، 

از دو بخــش بــه شــرح زیــر تشــکیل شــده اســت. در 
بخــش نخســت، ماهیــت هنــر و نســبت آن بــا دیــن، 
روش شناســی هنــر اســالمی، رابطــه هنــر بــا فقه اســالمی، 
نقــش هنــر در حیــات معقــول، تفــاوت هنــر اســالمی بــا 
کــه در تأســیس هنــر اســالمی بایــد  غیــر آن و مســایلی 
لحــاظ گــردد، بررســی شــده اســت. در بخــش دوم دربــاره 
مســئله زیبایی و ابتهــاج کــه از عناصــر کلیــدی در هنــر و از 
مســایل مهــم فلســفه اســت بحــث شــده؛ در ایــن بخــش 
حقیقــت و ماهیــت زیبایــی از منظــر حکمــا، به ویــژه 
حکمــای اســالمی، مالک هــای زیبایــی و علم الجمــال 
اســالمی تحلیــل شــده اســت. ایــن کتــاب بــه کوشــش 
حجت االســالم دکتــر ابوالحســن غفــاری، بــا قیمــت 
۳۶ هــزار تومــان توســط ســازمان انتشــارات پژوهشــگاه 

فرهنــگ و اندیشــه اســالمی عرضــه شــده اســت.

فلسفه هنر و زیبایی

»ســایۀ شــوم« خاطــرات یــک دختــر بهایــی بازگشــته 
ــری روان و  ــا نث ــر ب ــن اث ــنده در ای ــت. نویس ــالم اس ــه اس ب
مؤثــر از ماجراهــای هم زیســتی بــا بهاییــان می گویــد؛ 
رفتــار و مناســک آن هــا را بــه نقــد می کشــد و دربــاره 
ســلطه جویی فرقــه ای آن هــا می نویســد. ایــن داســتان 
نوشــته مهنــاز رئوفــی اســت کــه خــود در خانــواده ای 
بهایــی بــه دنیــا آمــده و پــس از ســال ها تحقیــق بــه 
کــه بهاییــت فقــط یــک تشــکیالت  نتیجــه رســیده 

سیاســی و فرقــه ای منحــرف اســت. او پــس از ســپری 
کــردن ماجراهــای خطرنــاک، باالخــره توانســته اســت از 
دام ایــن فرقــه رهایی یابــد و خاطرات خــود را بــه صورت 
داســتان بــه نــگارش درآورده اســت. نویســنده، اســامی 
شــخصیت ها و مکان هــای داســتان و خاطراتــش را بــه 
دالیــل امنیتــی تغییــر داده اســت. انتشــارات عهــد مانــا، 
ــا  ــاز رئوفــی را در ۳00 صفحــه ب ســایه شــوم، نوشــته مهن

آراســت و ویراســتی شــکیل منتشــر کــرده اســت.

سایۀ شوم

قالــب  کلهــر در  کــن« نوشــتۀ فریبــا  کتــاب »بیــدارم 
ــن  ــد. ای ــر ش ــان منتش ــرای نوجوان کتاب هــای پروانــه ب
کتــاب در 1۴0 صفحــه  مصــور، در قطــع وزیــری، بــا 
شــمارگان 1000 نســخه و قیمــت 1۴هــزار تومان از ســوی 
انتشــارات به نشــر روانــه بــازار شــده اســت. در معرفــی 
ــی از  ــن« یک ــدارم ک ــت: »بی ــده اس ــاب آم ــن کت ــر از ای ناش
کتاب هــای ســه گانه داســتان رضــوی به نشــر بــرای 
کــه دو جلــد دیگــر آن بــه نام هــای  نوجوانــان اســت 
کلهــر و »اعترافــات  از فریبــا  بــوی شــگفت«  »راز آن 
ایــن  از  پیــش  شــاه آبادی  حمیدرضــا  اثــر  غالمــان« 
منتشــر شــده اســت. فریبــا کلهــر در ایــن کتــاب داســتانی 
را بــر اســاس ســفر امــام رضــا)ع( از مدینــه بــه مــرو در 
ســال 200 هجــری قمــری روایــت می کنــد. ایــن کتــاب 
در دو بخــش نوشــته شــده و حرکــت از مــرو بــه ســوی 
مدینــه، حرکــت از مدینــه، بصــره، اهــواز، اصفهــان، 
ســرفصل های  عناویــن  مــرو،  ســرانجام  و  نیشــابور، 
بخــش اول آن اســت. نویســنده در بخــش دوم نیــز در 

قالــب عناویــن »مــردی کــه بــه تمــام آرزوهایــش رســیده 
خوانــده  کــه  »نمــازی  همیشــگی«،  »جــواب  بــود«، 
نشــد«، »نقشــه ای دیگــر«، »بــه ســوی بغــداد« و »رو بــه 
آســمان« داســتان را روایــت می کنــد. نویســنده بــرای 
عیــون  همچــون  منابعــی  از  داســتان  ایــن  نــگارش 
الطویــل،  اخبــار  منتهی اآلمــال،  اخبارالرضــا)ع(، 
جغرافیــای تاریخــی هجــرت امــام رضــا)ع( از مدینــه 
تــا مــرو، زندگــی سیاســی هشــتمین امــام)ع(، الکافــی 
کــرده اســت. ...« عالقه منــدان بــرای  و... اســتفاده 
اینترنتــی نشــانی  بــه  می تواننــد  کتــاب  ایــن   تهیــه 

ســطح  فروشــگاه های  یــا   www.Behnashr.com  
شــهر مشــهد و نمایندگی هــای سراســر کشــور مراجعــه 
شــماره  بــه  پیامکــی  ســامانه  همچنیــن  کننــد. 
کانــال اطالع رســانی به نشــر از طریــق  ۳000۳209 یــا 
 @behnashr آدرس  بــه  ایتــا  و  بلــه  پیام رســان های 
از دیگــر راه هــای برقــراری ارتبــاط بــا ایــن انتشــارات 

. ســت ا

بیدارم کن
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ســاره  اثــر  اســالمی«  انقــالب  »دســتاوردهای سیاســی 
هنــری  فرهنگــی  مؤسســۀ  ســوی  از  زواره،  جمالــی 
مرکــز اســناد انقــالب اســالمی روانــۀ بــازار نشــر شــد. ایــن 
کتــاب در قالــب دانســتنی های انقــالب اســالمی بــرای 
جوانــان، در ســه فصــل بــا عنوان هــای »کارآمــدی و تغییــر 
اجتماعــی«، »دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی در 
بعــد داخلــی« و »دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی 
بررســی  بــه  بــا رویکــردی تحلیلــی  بعــد خارجــی«  در 
دســتاوردهای انقــالب اســالمی در حوزه هــای سیاســی 
می پــردازد. فصل نخســت بــه مباحثی همچــون مفهوم 
و نظریه هــای کارآمــدی، عناصــر کارآمــدی حکومــت، 
رابطــه کارآمــدی و مشــروعیت و مؤلفه هــای کارآمــدی 
در اســالم اشــاره دارد. نویســنده در فصــل دوم بــه بررســی 
دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی در ُبعــد داخلــی 
پرداختــه کــه شــامل موضوعاتــی همچــون تغییــر نظــام 
اســتبدادی بــه نظــام جمهــوری اســالمی، توجــه بــه 
حاکمیــت مــردم و نقــش مــردم در امــر حکومــت، آزادی 
و برابــری اســت. نویســنده در صفحاتــی از فصــل دوم 
ایــن کتــاب، بــه بررســی ارکان حکومــت در ادوار مختلــف 
تاریخــی از جملــه وضــع و اعمــال قوانیــن و مجالــس در 

دوره مشــروطه و پهلــوی می پــردازد. فصــل ســوم کتــاب 
نیز بــه بررســی دســتاوردهای سیاســی انقــالب اســالمی در 
ُبعــد خارجــی اختصــاص دارد کــه از جملــه ســرفصل های 
آن می تــوان بــه اســتقالل سیاســی و نفــی وابســتگی و 
کــرد. در بخشــی از مقدمــه ایــن  ســلطه پذیری اشــاره 
کتــاب آمــده اســت: »عملکــرد یــک نظــام سیاســی به طــور 
ــردم  ــای م ــار و ارزش ه ــاالت، رفت ــا ح ــه ای ب ــل مالحظ قاب
ارتبــاط نزدیــک دارد، بدیــن معنــی کــه سیاســت در هــر 
جامعــه بــه همان گونــه شــکل می گیــرد کــه شــهروندان 
ــد. در ایــن راســتا،  ــه آن اعتقــاد دارن در درون یــک نظــام ب
کتــاب حاضــر در جهــت حفــظ و انتقــال پیــام انقــالب 
اســالمی در تالطــم ســیاه نمایی ها و دروغ پردازی هــای 
معانــدان میهــن اســالمی به ویــژه بــرای نســل جــوان و 
نوجــوان جامعــه، بــه تبییــن ارزش هــای سیاســی انقالب 
اســالمی و تشــریح دســتاوردهایی کــه در ســایه انقــالب 
اســالمی در حــوزه سیاســی بــرای کشــور بــه ارمغــان آمــده، 
پرداختــه اســت.« نخســتین چــاپ ایــن کتــاب در 201 
ــا شــمارگان دو هــزار و 500 نســخه بــه بهــای 1۴  صفحــه ب
هزار تومان از ســوی مؤسســه فرهنگــی هنری مرکز اســناد 

انقــالب اســالمی منتشــر شــده اســت.

دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی

»پشــت در بهشــت« عنــوان رمانــی بــه قلــم »مریــم 
کــه در زمــره مجموعــه داســتان های  شــیدا« اســت 
در  نویســنده  می گیــرد.  قــرار  به نشــر  مقــدس  دفــاع 
ایــن کتــاب، داســتان دختــر جــوان و هنرمنــدی بــه نــام 
حدیــث را روایــت می کنــد کــه بــرادرش حســین، یــک 
جانبــاز شــیمیایی اســت. حســین بــرای مــداوا بــه آلمــان 
رفته اســت، امــا مــداوا مؤثــر نیســت و او شــهید می شــود. 

حســین از طــرف دیگــران متهــم اســت کــه بــا وجــود 
این کــه جبهــه رفتــه و جانبــاز اســت، امــا گذشــته خــود را 
فراموش کــرده و دســت بــه کارهــای ناشایســت از جمله 
رباخــواری زده اســت. حدیــث در طــول ایــن داســتان، 
کتــاب  بی گناهــی بــرادرش را ثابــت می کنــد. به نشــر 
»پشــت در بهشــت« را در قطــع رقعــی کوتــاه و بــا تیــراژ 

یــک هــزار نســخه منتشــر کــرده اســت. 

پشت در بهشت

دخترخاله ام کاندولیزا )رایس( مجموعه داســتان طنز 
نوشــته محمود شــقیر، نگاهــی انتقــادی و اعتراضی به 
سیاســت های جنگ طلبانــه آمریــکا و رژیــم اشــغالگر 
قــدس در مواجــه بــا مــردم مظلــوم فلســطین دارد. 
محمــود شــقیر در بخشــی از مقدمــه کتابــش چنیــن 
می نــگارد: در حقیقــت ســبک طنــز مــن در نویســندگی، 
نتیجــه واقعیــت تلــخ زندگــی فلســطینیان در ســایه 
ــر از نمــک پاشــیدن  ــه فرات اشــغالگری اســت؛ ســبکی ک
روی زخم مشــکالت فلســطین و فرار از واقعیت اشغال، 
گاه ســازی مخاطبــان و  آوارگــی و...، معطــوف بــه آ
خواننــدگان از عــدم رعایــت ســاده ترین موازیــن حقــوق 
بشــر و کرامــت انســانی در زندگــی واقعــی فلســطینیان 

اســت! کاظــم عظیمــی؛ مترجــم ایــن اثــر دربــاره ایــن 
مجموعــه می نویســد: مهم تریــن ویژگی ادبــی محمود 
شــقیر، هنــر بــاالی وی در ایجــاد پیونــد میــان ادبیــات، 
سیاســت، هنــر، جامعه شناســی و مقاومــت اســت کــه 
در مجموعــه داســتان های کوتــاه وی پــژواک یافتــه 
اســت. در این کتاب ســعی شــده اســت که مشــهورترین 
داســتان های او بــه فارســی ســاده و روان ترجمــه و بــه 
خواننــدگان ارجمنــد ایرانــی تقدیــم شــود. مجموعــه 
داســتان های کوتــاه دخترخالــه ام کاندولیــزا )رایــس( 
توســط محمــود شــقیر و ترجمــه دکتــر کاظــم عظیمــی از 
ســمت انتشــارات امیرکبیــر در شــمارگان 500 و بــه بهای 

12000 تومــان راهــی بــازار نشــر شــده اســت.

 دخترخاله ام کاندولیزا )رایس( 
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کمپین ارائه ایران داشته باشیم کاش 
»یه دفعه چشمم به یه اتوبوس افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایساد 
تـوی ایسـتگاه. راننـده اتوبـوس رو خامـوش کـرد و سـوت زنان از اتوبـوس پیـاده 

شـد. رفتـم جلـو، سـام کـردم و گفتم: عـذر می خـوام. امروز اتوبوس نیسـت؟
گفـت: نـه، امـروز اعتصابـه. دوسـت داشـتم بدونـم اعتصـاب بـرای چیـه؛ بـه خصـوص کـه 
داشـتم متضـرر می شـدم و ناخواسـته در زنجیـره نتایـج اعتصاب دخیل شـده بـودم. گفتم: 
ببخشـید... می شـه بدونم برای چی راننده ها اعتصاب کردند؟ راننده اتوبوس یه نگاهی 

بـه مـن انداخـت و گفـت: ایـن یه موضـوع ملیه. بـه خارجیـا ارتباطی نـداره.«
ایـن بخـش از کتـاب »خاطـرات سـفیر« بـرای هـر کسـی کـه کتـاب می خوانـد انـواع و اقسـام 
حس هـا را منتقـل می کنـد، ایـن کتـاب، خاطـرات نیلوفـر شـادمهری از دوران زندگـی اش در 
فرانسـه اسـت. کتابی که با نگارشـی صمیمی و سـاده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس 
می بـرد و او را بـا رویدادهـا، تجربه هـا و خاطـرات ایـن دختـر دانشـجوی مسـلمان شـریک 
می کنـد؛ خاطـرات دختـر مسـلمانی کـه در کشـور فرانسـه، هرچنـد بـرای ادامه تحصیـل در 
مقطع دکتری حضور دارد اما سـفیری شـده اسـت برای دفاع از حقیقت اسـام. مواجهه او 
بـا آدم هـای مختلـف و اتفاقـات متفاوت، این خاطرات را جذاب تر می کند؛ از قبول نشـدنش 
در بهتریـن دانشـگاه فرانسـه تنهـا بـه دلیـل حجابـش و دسـت نـدادن بـا سرشـناس ترین 
اسـاتید مـرد تـا برگـزاری دعـای عهـد در اتـاق خوابـگاه. این کتاب در نمایشـگاه کتـاب تهران 
پرفروش ترین اثر انتشـارات سـوره مهر بود. مشـرق، گفتگویی با نیلوفر شـادمهری داشـته 

 اسـت کـه بـا هـم می خوانیـم. 

پای صحبت نویسنده کتاب پرفروش »خاطرات سفیر«

ازکتابتانشروعکنیمواینکهچراتصمیمگرفتهاید
اینکتابرابنویسید؟

من واقعًا تصمیمی برای چاپ کتاب نداشتم. نثر این کتابی 
که االن می بینیم و شــکل و شــمایلش، دقیقًا نشــان می دهد 
که تصمیم اولیه مــن برای نگارش چاپ کتاب به این شــکل 
نبــود. مــن خاطراتــم را بــه شــکل روزانــه یادداشــت برداری 
می کــردم و بخشــی از این هــا را زمانــی که فرانســه بــودم روی 
گم گذاشــتم. بعد درس هایم ســنگین شــد و فرصت این  وبال
گم مســکوت مانــد تا این که برگشــتم ایران و  کارها نبود و وبال
گ را به مــن بده و این  همســرم گفت که پرینت خاطرات وبال
کار را کردم و اصاًل در جریان نبودم که ایشــان چه کاری انجام 
می دهد و واقعًا کل این ماجرا لطف ایشان بود. یک روز به من 
گفت که بقیه خاطرات را هم بده. بعد که جریان را پرســیدم، 
گفت خاطرات را به انتشارات ســوره مهر داده ام و می خواهند 
آن را در قالب یــک کتاب چاپ کنند و این گونه شــد که ســال 

92 خاطرات را دادیم و سال 9۶ کتاب چاپ شد.

شماطراحیصنعتیخواندهاید.چهشدکهتصمیم
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که مســلمان بوده اند و ســه نفــر از این هــا می گفتند کــه بعد از 
اتمام تحصیلشــان به انگلســتان خواهند رفت؛ چون امکان 
کار برای زنــان محجبــه در فرانســه نیســت و حتــی در دوران 

تحصیلشان هم بسیار اذیت شده اند.
شــرایط در فرانســه طــوری بــود کــه هرازچندگاهــی با نــگاه و 
با کالم مورد بازخواســت قــرار می گرفتم. به شــکل مکــرر باید 
پاســخگو می بودم که این هــا خودش فشــار زیــادی را به من 
وارد می کرد. جدای از این ها چون خیلی از مســائل اســالمی و 
اخالقی را رعایت می کــردم، زیاد مــورد تذکر و بازخواســت قرار 
می گرفتم کــه مثاًل چــرا در این مراســم دســت ندادیــد، خیلی 
برای ما بد شــده اســت یا چرا شــما یک  ســری آداب و رسوم ما 
را زیر پا گذاشــته اید؟ به هر شــکل با این مــوارد مواجه بوده ام 
و مــدام تذکــر می گرفتم. فشــار زیــادی بــه مــن وارد می کردند 
و بــا وجــود پیشــنهاد تدریــس در دانشــگاه های فرانســه، بــه 
دلیل فشــار زیادی کــه بابت حجاب بــه من وارد کــرده بودند 
و همچنیــن ارائــه دانــش و تخصصــم بــه مــردم کشــورم بعد 
از اتمــام تحصیالتم بــه ایران بازگشــتم. حــاال این کــه این ها 
درســت می گویند یا مــا؟ االن وضعیت ایــن کشــور در رابطه با 
فالن وضعیت کشــور من چه فرقــی دارد؟ دلیلــش چه چیزی 
گر شما  می تواند باشد؟ همه این ســؤال ها وجود دارد و اتفاقًا ا
انسان فرهیخته ای باشید، به همه این موارد فکر می کنید و 
مهم این اســت که جواب همه این ســؤال ها را داشــته باشید 
و مهــم این اســت کــه حقیقــت را بدانیــد. تمــام ایرانی هایی 
ج می شــوند به عنوان ســفیر ایران محســوب  که از ایــران خار

می شوند.
ای کاش یک جــوری بــود که تمــام مــردم ما وقتــی می رفتند 
خوش بگذرانند و پایشــان را از مرز بیرون می گذاشتند، پیش 
خودشــان می گفتند من االن ســفیر ایران هســتم یــا وقتی به 
کشــور بــاز می گردند نظــر چند نفــر را عــوض می کردنــد. کاش 
اصاًل سر این بخش مســابقه می گذاشتیم. کاش یک کمپین 
ارائه ایران داشــته باشــیم. از این جهت من خیلــی دلم برای 
کشورم می سوزد. به این دلیل که ما هم مثل همه کشورهای 
دنیا، مشــکالتی داریم. یک زمانی هســت من و شما کنار هم 
کشــورمان می افتــد،  کــه در  نشســته ایم و بابــت اتفاقاتــی 
حرص می خوریم. حاال این بخش ها می تواند فرهنگی، 
اقتصادی، سیاســی و... باشــد. با هم حــرف می زنیم 
که چطــور می شــود این را درســت کــرد؟ من و شــما 
قرار نیســت برویم از یک نفر که آن ور آب است، 
بپرســیم. بــه نظــر تــو مــن کشــورم را چطــور 
کنــم؟ او خــودش و  می توانــم درســت 
کشورش هزار مشکل دارد و باز هم او 
برای من کاری انجــام نمی دهد. 
من بایــد بــرای خودم و کشــورم 

فکر کنم.

بــرایهمیــنمیگویــمکه
ایکاشمــاکمپینهــای
ارائــهایــرانداشــتیم.به
کافــیهمــهدنیا انــدازه

شرایط در فرانسه 
طوری بود که 

هرازچندگاهی با 
نگاه و با کالم مورد 

بازخواست قرار 
می گرفتم. به شکل 
مکرر باید پاسخگو 
می بودم که این ها 

خودش فشار 
یادی را به من وارد  ز

می کرد. جدای از 
این ها چون خیلی 
از مسائل اسالمی 

و اخالقی را رعایت 
یاد مورد  می کردم، ز
تذکر و بازخواست 

قرار می گرفتم

گرفتیددرفضایآموزشــیدیگریغیرازایــرانادامه
تحصیلدهید؟

قطعــًا می خواســتم بــروم و دکترایم را بگیــرم. به چنــد دلیل، 
اول این کــه در مطالعاتــم بــه حیطــه ای رســیدم کــه بــه نظــر 
خودم قابل اثبات بود و بســیار حیطه مهمی بــود و خیلی دلم 
می خواســت که روی این موضوع کار مطالعاتی انجام دهم. 
اما ایــن در قالب یک تــز دکتــری امکان پذیر بود و مــا در ایران 
دکتری طراحی صنعتی نداشتیم . نه تنها آن موقع نداشتیم، 
االن هــم نداریم و بــرای همین تنهــا راهی که بــرای من باقی 
ج از کشــور بــروم. طراحی صنعتی  می ماند این بود که به خار
هم چون جزو رشته هایی است که به دیزاین برمی گردد همه 
کشورها هم آن را ندارند. برخی رشته ها مثل »علوم پزشکی« 
و »مهندســی« را همه کشورها دارند، اما یک ســری از رشته ها 
هستند که همه جا ندارند. در آن کشــورهایی که این رشته را 
داشــتند و در بحث آموزش به صورت حرفــه ای در این زمینه 
فعــال بودنــد، مــن فرانســه را خیلــی دوســت داشــتم؛ مرحله 
اول آن کــه بــه واســطه این کــه مــن در حیطــه ای از فرهنگ و 
محصول کار می کردم و فرانسه هم کشــوری بود که در زمینه 
ارزش گذاشــتن برای هنر و ادبیات و زبان ادعا داشــت، برایم 
مهم بود کــه بدانم این ها حرفی بــرای گفتن دارنــد یا نه، که 

داشتند؛ چون زیاد در این حیطه کار کرده بودند.
مرحله دوم این بود که زبان فرانسه را هم خیلی زبان غنی ای 
می دانســتم و آن موقــع انگلیســی را کامــل بلــد بــودم و فکــر 
گــر بخواهم بــروم و یک زبــان دیگر یــاد بگیرم،  می کردم که ا
کدام زبان را دوست دارم؟ به لحاظ موسیقایی معتقدم هیچ 
زبانی بــه زیبایی زبــان فرانســه نیســت و این بود کــه ترجیح 

دادم به فرانسه بروم.

مطمئنــًافضایفرهنگیایکــهدرآنجــاغالببوده
استبرایشــمامسئلهشــدهوکتابرانوشتهاید.
گربخواهیدبــهعنوانکســیکهمثلاســمکتاب، ا
ســفیراســتبــرایدانشــجویانیکــهآنجــاداریــم،

نکتهایرابگوییدچهچیزیراعنوانمیکنید؟
واقعًا به داشته های فردی که می رود بستگی دارد. کسی که 
نمی داند چه کاری دارد انجام می دهد، خیلی طبیعی اســت 
که در آن شــرایط قــرار بگیرد و نتوانــد هیچ دفاعــی بکند و به 
داشته هایش شــک کند. یعنی به این فکر می کند که نکند 
این ها راســت می گوینــد. برای همیــن قبــل از رفتنش باید 
جــواب همه ســؤال هایی را که ممکن اســت از او بپرســند، 
داشــته باشــد. شــما وقتی وارد فرهنگ دیگری می شوید 
تقابــل رفتارهــا و گفتارهــا و فرهنگ ها را به شــکل عمده 
می بینید. خیلی هم بدیهی است که به همه چیز دوباره 

فکر کنید.
مــن در آن جا در فضای دانشــگاه و زندگی در فرانســه به 
دلیل داشــتن حجــاب تضاد زیــادی را با دیگــران حس 
می کــردم، وقتــی در اجتمــاع قــرار می گیرید و مــدام قرار 
باشــد با یک جمعیت و گروهی برای دفــاع از عقایدت 
وارد بحث شــوی، فشــار هنجاری زیادی را برایت به 
ارمغــان مــی آورد، دوســتان فرانســوی هم داشــته ام 
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دارنــدتــالشمیکنندتــاازمــاچهــرهمنفیبســازند.
کشــورهای آنهــایــکبــرگبرنــدهدارنــدواینکــه
دیگــرســعیدرنشــاندادنچهــرهمنفــیازآنهــا
ندارنــدوبهنــدرتاتفــاقمیافتــد.مثاًلچقدرشــما
کننــدچهــرهمنفــیایاز دیدیــدآمریکاییهــاســعی

فرانسویهایادانمارکیهاارائهدهند؟
چنین چیــزی نیســت. امــا بایــد متوجه این مســئله باشــیم. 
بخــش غالبــی از دنیــا کــه دستشــان بــه رســانه های جــدی 
گر این  می رســد، تصویر منفــی ای از ایران نشــان می دهنــد. ا
گرام فعال  دوســتانی که در شــبکه های اجتماعی مثل اینستا
هستند یا کانال و سایت دارند، به این فکر کنند که هر عکسی 
چ کردن اســت، هر یــک جمله ای  که من می گــذارم قابــل ســر
کــه دربــاره کشــورم می نویســم، در معــرض دیــدگان جهــان 
قرار می گیرد و اثرگذار اســت، قطعًا نســبت بــه محتوایی که از 
کشورشــان ارائه می دهند، دقت می کردند. کمپینی تشــکیل 
دهیم برای این که ایران را قشنگ معرفی کنیم. برای همین 
نه تنها دانشــجوهایی که شــما گفتید، بلکه همه افرادی که 
ج می شــوند، ســفیران ایران  حتی بــرای تفریــح از کشــور خــار

هستند.

آیــابرایتــاناتفــاقافتــادهاســتدرآنمدتــیکــهدر
فرانســهبودید،نســبتبهراهیکهانتخابکردید،

متزلزلشوید؟
نه اصــاًل، خیلــی فکــر می کــردم و می توانــم بگویم اصــاًل دچار 
تردید نشــدم. یــک چیــزی را می دانســتم. مثاًل خیلــی اوقات 
بیــن بحث ها پیــش می آمد که بــه این فکــر می کــردم جواب 
این چیــزی که ایــن االن گفــت را مــن نمی دانم. مــن هرگز در 
حقانیت ائمه شــک نکردم. اما گاهی ادعاهایی می شد، مثاًل 
می گفتند چنین حدیثــی وجود دارد، جوابش چیســت؟ خب 
من اصــاًل این حدیــث را نشــنیده بــودم. آن لحظه بــه آن فرد 
می گفتم اجازه بده اول ببینم آن چیزی که تو گفتی چیست و 
بعد با هم بحث کنیم و آن ها چون می دانســتند که من عرب 
نیســتم، قبول می کردنــد و از طریق همین برای خــودم زمان 
را می خریــدم. اما همــه این ها باعث نمی شــد من به عصمت 
ائمه شــک کنم، به ایــن فکر نمی کــردم که نکند وجــود ائمه 
دروغ بوده است و این ها نبوده اند. می رفتم مطالعه می کردم 
و چنــد روزی در مــوردش فکــر می کــردم و بعــد بحثــم را ادامه 

می دادم.

لذتبخشترینخاطرهتــانرادراینمدتبرایما
بگویید؛چیزیکهدرکتابهمنیامدهباشد.

خیلی زیاد هستند. این کتاب تنها بخشی از خاطرات ساده تر 
من در ســال اول حضورم در فرانســه را در بر می گیــرد؛ از زمانی 
که وارد دانشــگاه شــدم تــا زمانی کــه بــرای اولین بار بــه ایران 
بازگشــتم. بخش زیــادی از مباحثه من بــا دانشــجویانی بود 
که مباحث دین اســالم را می شــناختند و گاهــی مناظره های 
ما ساعت ها به طول می انجامید و این در کتاب وجود ندارد. 
برخی از این خاطرات به دلیل اذیت زیادی که داشــت، برای 
من تأثرآور است، ولی خیلی راضی هستم. این که اذیت شدم 

به ایــن معنــی نیســت کــه ناراضــی هســتم، بلکه خیلــی هم 
راضی هستم چون نتایج خوبی برایم داشــت. درکل از دوران 

دانشجویی ام خیلی راضی هستم.

میخواهیدجلددومکتابراهممنتشرکنید؟
از  حجمــی  ســفیر«  »خاطــرات  ادامــه  ماجــرای 
یادداشت برداری هایی اســت که از خاطرات روزانه ام داشتم 
کــه آن را به ناشــر تحویــل دادم. جلــد دوم کتــاب درباره ســه 
گر  ماهی است که به ایران آمدم و دوباره به فرانسه برگشتم. ا
قرار باشد جلد دوم این کتاب منتشر شود، بخشی از خاطرات 
ســال دوم را خواهم نوشــت کــه البته بســتگی دارد تــا کجای 
خاطرات را تغییر بدهم. البته باید بگویم قرار نیست جلد دوم 

کتاب به این زودی منتشر شود و زمان می خواهد.

حاضریددوبــارهبــهفرانســهبرگردیدوآنجــازندگی
کنید؟

فرزندم متولد فرانســه اســت و می دانم مشــکلی نداریم از این 
لحاظ که بخواهم در آن جا زندگی کنم. یعنی مشکلی با زبان 
آن ها نداریم و با فرهنگشان هم آشنا هستیم. تعداد زیادی از 
دوســتانم هم در آن جا زندگی می کنند. خیلی از دوســتانم که 
همکالســی هایم بودند، می گویند بیا این جا چون پروژه های 
زیــادی داریــم و می توانی بــه ما کمــک کنی. هیچ مشــکلی از 
لحاظ زندگی در فرانســه نــدارم، اما زندگی بــرای امثال من در 
آن جا سخت است. من می توانستم بمانم اما نخواستم. من 
االن که به دانشگاه می روم با دانشجویانم صحبت می کنیم، 
بحــث می کنیــم، دعــوا می کنیم، ســر بــه ســر هــم می گذاریم 
و درس می خوانیــم. امــا مــن بــا آدم هایــی طــرف هســتم که 
اطالعاتی را به انــدازه دارند. هــر روز می توانید در ســطح باال با 
این ها بحــث کنید. دعــوا کنید. امــا آن جا بــا آدم هایی طرف 
هســتید که بدیهی ترین چیزها را هــم نمی دانند. شــما تا کی 
می خواهیــد با آدم هــا دربــاره هوای خــوب و قشــنگ مناظر و 

این که ایران هوایش چطور است، صحبت کنید؟
وقتــی از آن هــا بپرســید بــه نظرتــان دنیــا دارد بــه چه ســمتی 
مــی رود؟ طرف گیــج می شــود. بــرای مــن خیلی این مســئله 
خســته کننده بود. مگر این که مجبور شوم بروم؛ یعنی این که 
کشورم، من را مأمور کند که به کشور دیگری بروم. آن زمان با 
طیب  خاطر سفیر کشورم خواهم شد، ولی در کل من از این جا 

راضی هستم.
یک موقعی دانشــجویانم از من می پرســند اســتاد واقعًا راضی 
هستی؟ و من در جوابشــان می گویم خیلی خوشحال و راضی 
هســتم از این کــه در ایــران زندگــی می کنــم. می گوینــد مگــر 
نمی بینید که چه وضعیتی داریم؟ و من هم به آن ها می گویم 
خــوب می فهمــم چــه وضعیتــی اســت، امــا این هــا به ســبک 
زندگــی خودمــان بســتگی دارد. دلــم می خواهــد بــه منــزل ما 
بیایید و ببینید که ما چطور زندگی می کنیم. هرکســی که وارد 
خانه ما می شود، می گوید چقدر این خانه خالی است. همیشه 
من و همسرم در جوابشــان می گوییم ما دقیقًا چیزهایی را که 
احتیاج داریم می خریم و بقیه وسایل هم واجب نیست. شما 

هم نخرید چون این جوری راحت تر زندگی می کنید.   

هیچ مشکلی از 
لحاظ زندگی در 

فرانسه ندارم، 
اما زندگی برای 

امثال من در آن جا 
سخت است. من 
می توانستم بمانم 

اما نخواستم. 
من االن که به 

دانشگاه می روم 
یانم  با دانشجو

صحبت می کنیم، 
بحث می کنیم، دعوا 

می کنیم، سر به سر 
یم و  هم می گذار

درس می خوانیم. اما 
من با آدم هایی طرف 
هستم که اطالعاتی 

را به اندازه دارند



بله  تبریلزی  صائلب  اشلعار  در  اخاقلی  گزاره هلای  تجللی  دربلاره  مقالله ای 
مناسلبت روز بزرگداشلت ایلن شلاعر مللی، گفتگلو بلا نقاشلی که بلا هنرمندی 
کارگلردان  گفتگلو بلا بهلروز شلعیبی  سلوره های الهلی را بله تصویلر درآورده، 
جوان سلینما و گفتگو با عكاس مشلهور جنگ، مطالبی هسلتند که در این 

بخلش بله عاقمنلدان فرهنلگ و هنلر تقدیلم شلده اسلت.

 چـار تکبیـر بـر ایـن نخـل خزان دیـده زدیـم  سـوره ای بـه رنـگ خورشـید   
موضوعـی مغفـول در فضـای اجتماعـی  فوتـو فوتـو!  

فرهنگوهنر

۸۷
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چار تکبیر بر این نخل 
خزان دیده زدیم

نگاهی به گوهرهای اخالقی در شعر صائب به 
مناسبت روز بزرگداشت این شاعر ملی 

از همین روست که فرهنگ عصاره جوی، و ذوق حکمت طلب 
ملی مــا، تک بیت های فراوانــی از صائب را بــه حافظه تاریخی 
خویش ســپرده و آن ها را محمل انتقال حکمت و پنــد و اندرز و 
فرهنگ اخالقی خویش قرار داده اســت، بیان و ترویج فضایل 
و خصایص انســانی، در ســاده ترین شــکل خویش، زبان پند و 
اندرز می گیرد، که بیشــتر در تقســیم بندی محتوایی ادبیات از 

آن به ادبیات تعلیمی یاد می کنیم.
صائب، شــیوه بیانــی مســتقیم  پنــد و انــدرز را متناســب پیام و 
مرتبــه کالم خویــش و از طرفــی شــأن مخاطب نمی داند، شــعر 
صائب بیــان حکمت هاســت و بــه همیــن دلیل هم پند اســت 
و هم انــدرز و هم بیــان اخالقیــات و فضیلت ها، اما بــه تنهایی 
هیچ کدام از این ها نیست. او اخالق را با عرفان در هم می آمیزد 
و عشــق را جان مایه کالمش قــرار می دهد و این گونه اســت که 
در شــعر صائــب بــدون این کــه مخاطــب احســاس کنــد شــاعر 
می خواهد بــه او چیــزی بیاموزد یــا او را تشــویق بــه کاری و یا از 
انجام کاری نهی کند، به طور غیرمســتقیم همیــن تأثیرها را با 

خواندن شعر صائب دریافت می کند.
برخورد حکیمانه صائب بــا مقوله اخالق موجب می شــود تا به 
جای این کــه دغدغه معلول داشــته باشــد، نگاهــش معطوف 
علت باشــد، در نگاه ژرف صائب توجه و وابســتگی بیش از حد 
به دنیا علــت بســیاری از ناهنجاری هــای اخالقــی و معضالت 
فردی و اجتماعی است، همین وابستگی موجب زیاده خواهی 
و در نتیجه حق کشــی و اجحــاف به حقــوق دیگران می شــود. 
همین تعلق اســت که عمر گرانقدر کــه باید صرف تعالــی روح و 
اوجمندی انسان شود، صرف بازی با زرق و برق دنیا می شود، 
دنیایی که ســفله پرور اســت و به تعبیــر صائب، امــکان دعوی 

مردانگی در آن نیست:
کدامین غبن از این افزون بود ما بی نیازان را

که چرخ بی بصیرت، خرج دنیا می كند ما را

    

از متاع عاریت برخود دکانی چیده ام

وام خود خواهد زمن هر دم طلبکاری جدا

    

زان مسلم شد به گردون دعوی مردانگی

کز زمین سفله پرور همنبردی برنخاست

کــه صائــب در مقابــل  همیــن رویکــرد حکمت محــور اســت 
جاذبه های دنیا ، همت بلند و آسمان سیر انسان را علم می کند 
و بــا تحقیــر دنیــا در مقابل ایــن همــت واال بــه مخاطــب عزت 
نفس و جایگاه واقعی او را در گردونه هســتی یــاد آوری می کند، 
ک صحرای  انســان بــه تعبیــر صائــب گردبادی اســت کــه خــا
عالیق، توان نشســتن بــر دامن او را نــدارد، انســان وقف هدف 
اســت و رســیدن به منزل و دور باد از ســاحت او، در میــان راه به 

جست وجوی منزل بودن:
گرچه در ظاهر مرا پای اقامت در گل است

سر به صحرا می دهد چون وحشیان، هویی مرا

    
چون زلیخا نیست دامن گیر دست جراتم

چشم یعقوبم كه روشن می كند بویی مرا

    

 مصطفی محدثی خراسانی

اطالق تعبیــر هنر ملــی به شــعر، در بیــن ایرانیــان، نه تنهــا تشــریفاتی و از ســر تعارف نیســت، که 
بیان کننده بخشی از نقشی است که شعر در پی ریزی بنیان های فرهنگ، و انتقال و گسترش آن 
در این مرز و بوم داشته و دارد، شعر عصاره فضیلت ها و حکمت ها و تأثیرگذارترین هنر بر ایرانیان 
اســت و به همین لحاظ شاعرانی جاودانه شــده اند که توانســته اند بر مدار انســان به مفهوم عام 
آن حرکت کنند و یک ملت، مخاطب شــعر آن ها قرار گرفته باشــد. ملت، انجمن ادبی و محافل 
خاص شــعری و کنگره های رســمی و پر زرق وبرق و یا جمع محدود روشنفکر نیست، ملت، تمام 
آحاد تشــکیل دهنده خود را شــامل می شــود، شــاعر ملــی، مخاطبــش تمامــی توده ها و اقشــار در 
کنون است، و در این بین شاعرانی که با دغدغه های عام تر انسان ها دست  گستره زمانی فراتر از ا

در گریبان اند، توفیق بیشتری دارند.
شــعر ســبک هندی به دلیل این که خاســتگاه ســرایندگان آن توده هــای مردم اند و نــام آن ها نیز 
نام هــای پرطمطــراق و در محاصــره القــاب و اوصاف خــاص نیســت و بســیاری از آن هــا بیش از 
آن که القاب ادبی و فرهنگی داشــته باشــند، به شغلشــان معروف اند، مثاًل قصاب کاشــانی، و نیز 
به دلیل ارتباط مســتقیم بــا مــردم در کوچه و بازار و قهوه خانه ها، توانســته اســت نفوذ بیشــتری 
به الیه های اجتماع پیدا کنــد و زبان آمال و آرزوها و حســرت های مردم باشــد. در این میان میرزا 
صائب تبریزی، که از طرفی همین وجوه شــاعران این دوره، که خودش سرآمد آن هاست را دارد 
و از طرفی حکیمی آشنا به معضالت اجتماعی و بزنگاه های اخالقی و تربیتی است، در مدار شعر و 

شاعر ملی، جایگاه بی نظیری در تاریخ شعر فارسی دارد.
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میان راه چو عیسی نمی كنم منزل

از این گریوه به همت  گذار خواهم كرد

    

لباس عاریت نوبهار ریختنی است

چو عنبر از نفس خود بهار خواهم كرد

    

هردم از ماتم برگی نتوان آه كشید

چارتکبیر بر این نخل خزان دیده زدیم

دل بســتن بــه دنیا، عیــن ســاده لوحی اســت، گلشــن کاغذی 
کش دســت درگریبان باد اســت را اعتباری نشــاید،  دنیا که خا
گر عمیق تر به این بســاط بنگری، دنیا را قبرســتانی پر از مرده  ا
می بینــی کــه ســتاره های آســمان در واقع اشــک آســمان اند بر 

کت اهل زمین: فال
بلبل ز ساده لوحی در آشیان طرازی

در گلشنی كه خاكش با باد همعنان است

    

گوری است پر ز مرده- صائب- قلمرو خاک

گردون پرستاره، یک چشم خونفشان است

کــه ظاهــر فریبــا و  کشــیدن حقیقــت دنیــا  کنــار بــه تصویــر  در 
غفلت زای آن، علت بسیاری از ناهنجاری های خصلتی در مردم 
دنیا شــده اســت، حکمت صائب، نگاهی نیز به عمر آدمی دارد، 
که خود جلوه و روی دیگری از ســکه دنیاســت، عمــری که چون 
باد می گذرد و چــون کاغذ آتش گرفته در حال تمام شــدن اســت 
گر  و عمارتی اســت رو به ویرانــی، ویرانی که تعمیر پذیر نیســت، ا
حقیقت عمر را بشناســیم، آن را به غفلت نمی گذرانیم و برای هر 

نفسی از عمر که می رود و می آید حسابی باز می کنیم:
برنمی دارد عمارت این زمین شوره زار

ما عبث در فکر تعمیر جهان افتاده ایم

    

این رشته حیات كه آخر گسستنی است

تا کی گره به هم زنم و چند بگسلد

    

برنمی آرد نفس نشمرده- صائب- از جگر

هر كه در اندیشه روز حساب افتاده است

    

تکیه بر پیوند جان و تن مکن صائب، كه چرخ

این چنین پیوندها كرده است بسیاری جدا

صائب از منظر حکمت بــه پدیده ها می نگرد و چنین اســت که 
ابیات و گاه مصراع هــای او عصاره حکمت انــد. نگاه حکیمانه 
اقتضا می کند در کنار هر انذاری، بشارتی نیز حضور داشته باشد 
تا تلنگرهای غفلت زدای انذارها با نور و امیدآفرینی بشــارت ها 
موجبات تغییر مثبت و طی مسیر کمال را  در انسان فراهم آورد: 
صائب در کنار برحذر داشــتن مخاطــب از زرق و برق غفلت زای 
دنیا و گوشــزد کــردن بی اعتبــاری آن و نیــز سســت بودن بنای 
عمر، ذهــن او را بــه حجتی معطــوف می کنــد که در جــان همه 
انسان ها حضوری دیده بان و قاطع دارد و در تمامی آنات عمر، 
مراقب راه اســت و انحراف های هرچنــد جزئــی را در همان بدو 
زاویه گرفتن از مســیر فطرت، با نشــانه هایی به انســان گوشزد 
می کند، و آن چیزی نیست جز عشق که خمیرمایه وجود آدمی 

و خلقت اســت.  عشــق، جوانمردی اســت که در غبار غفلت ها به ســراغ ما می آید، ما را در غبار گم 
گرچه درد  گشــتگی ها پیدا می کند و به خویش و فطرت و راه رســتگاری فرا می خواند. عشــقی که ا

است، عین درمان است، و به طرفه العینی، به جرقه ای وجود تاریک ما را آفتاب عالم آرا می کند:
اگر غفلت نهان در سنگ خارا می كند ما را

جوانمرد است درد عشق، پیدا می كند ما را

    

همین عشقی كه روز ما از او شب شد

به داغی آفتاب عالم آرا می كند ما را

    

دردمندی، درد را بسیار درمان كرده است

گو نباشد بر سر بالین مسیحایی مرا

خاموشی، از صفت هایی است که هم مبنایی اخالقی دارد و هم عرفانی، بدون رسیدن به مرتبه 
خاموشــی، فرصت تأمل و تفکر برای انسان فراهم نمی شــود، تامل و تفکری که همه انبیا و اولیا 
به آن سفارش کرده اند، و یک ساعت آن را از هفتاد سال عبادت برتر دانسته اند، خاموشی و تأمل 
کبر درون،  و نگاه به درون، در واقع معطوف شــدن حواس آدم اســت از عالم اصغر برون به عالم ا
در دیدگاه حکمت صائب، نظر پوشیدن از بساط زودسیر عالم امکان، بینایی شگرف را به ارمغان 
خواهد آورد، خاموشــی مقدمه روشنی جان اســت، با تأمل می توان در قطره ای، به تماشای دریا 
نشســت، و در همین افق اســت که می توان با ســر در جیب تفکر و تأمــل فرو بردن، بــه راز گردش 
ک پی برد، دریافت معرفت به نور دل، که حاصل تأمل و خاموشی  است، سالک را از مطالعه  افال

دفتر های دانش و نماد آنها - رساله افالطون- بی نیاز می کند:
تماشای بساط زودسیر عالم امکان

نظر پوشیدنی دارد كه بینا می كند ما را

    

بی خموشی نیست ممکن جان روشن یافتن

کوزه سربسته می باید، شراب ناب را

    

در دل هر قطره آماده است دریایی مرا

هست در هر دانه ای، دام تماشایی مرا

در تداول فرهنگ عامه ضرب المثلی اســت که  می گوید:خواهی نشــوی رسوا، همرنگ جماعت 
گرچــه در ظاهــر توصیه بــه انعطــاف در مقابــل دیگران اســت و تصور می شــود  شــو. این توصیــه ا
مبنایــی اخالقــی دارد و موجبــات تفاهــم و تعــادل بیشــتر در اجتمــاع انســانی را فراهــم مــی آورد، 
اما نتایــج حاصــل از این شــیوه تعامل و معاشــرت اجتماعــی، با حکمــت اخالقی صائــب در تغایر 
اســت. صائب از این کنش انفعالی به »اســارت رســم« تعبیر می کند.اسارتی که ســیطره آن اثری 
مخرب بر قدرت تصمیم گیری و اراده انســان به عنوان موجودی زنده و مؤثر، دارد. در قید رســم 
بودن، جــرأت تجربه و خطــر کــردن را از آدمی ســلب می کنــد و اجازه نمی دهد انســان بــه تمامی 

ظرفیت هایی که خداوند در وجود او نهاده دست یابد.
صائب در حکمت اخالقی و تربیتی خویش با تعابیر و شئون مختلفی تالش دارد ذهن مخاطبش 
را به این نکته ظریف توجــه دهد. وی بــرای محبتی که از نــوع محبت ارباب به بــرده و به قصد 
فرمانبرداری بیشتر، ابراز می شود، نه تنها ارزشی قائل نیست، که ترک این محبت را عین محبت 
می داند و چاره کار را در قناعت می بیند، چرا که معجزه قناعت می تواند، با آتش دل، عیش چراغ 

طور را برای آدمی دست و پا کند
به قید رسم گرفتار شد دل صائب

مباد هیچ مسلمان اسیر قید فرنگ

    

عاقلان صائب اگر پهلو ز ما خالی كنند

نیست از بی اعتباری، عزت مجنون ماست

    

برآییم از كوچه بند   رسوم

قدم در بیابان مجنون زنیم   
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سوره ای به رنگ 
خورشید

»ســهم الدین زمانــی«، هنرمنــد ۷2 ســاله ای اســت کــه حــدود نیــم قــرن از عمــر خــود را وقــف 
تصویرگری قــرآن کریم کــرده و در 11۴ تابلو، نخســتین قرآن مصور جهان را ترســیم کرده اســت. 
خودش در گفتگو با فارس می گوید همه چیز از یک خواب در مشــهدالرضا)ع( شــروع شد: »وقتی 
که 2۴ ســاله بودم با دوســتانم به پابوس امام رضا)ع( رفتم. برای منــی که از ده ـ  دوازده ســالگی 
نقاشی کالســیک و صورتگری می کردم، دیدن نقش و نگارها و کاشــیکاری های حرم یک حس 
ح های اســلیمی و خطایی نکشــیده بــودم. همان  متفاوت بود، چون تــا قبل از آن هیچ وقت طر
شــب خواب عجیبی دیدم و وقتی فردا دوباره به حرم بازگشــتم،  محو کاشــی کاری ســوره توحید 

شدم. همان جا دست به کاغذ و قلم بردم و اتود زدم.«
ســهم الدین جوان پس از بازگشــت به تهران با خود عهد می  کند با هنرش فقط در مســیر خدا گام 
بردارد: »وقتی برگشــتم،  تصمیــم گرفتم تفســیری تصویری از قــرآن کریم ارائه دهــم، به همین 
ح بــا گل ها و رنگ هــای متفاوت  دلیل نیت کــردم 11۴ ســوره کالم ا... مجیــد را در قالــب 11۴ طر
ل برای 11۴ سوره 

ُ
ح رنگی با گ تصویر کنم.« این قرآن که اولین قرآن مصور جهان اســت، 11۴ طر

ح ها، گل ها و رنگ ها تکراری نیستند. دارد که هیچ یک از طر
این هنرمنــد قرآنی بــرای درک بهتــر ســوره ها و آیات، تفاســیر موجــود را مطالعه می کرده اســت تا 
تصویری که خلق می کند، به مفهوم آن آیات و ســوره ها نزدیک تر باشد: »حتی برای انتقال بهتر 
مفهــوم، رنگ ها را هــم مرتبط انتخاب می کــردم، مثــاًل رنگ های قرمــز و نارنجی بــرای آیاتی به 
کار رفته که بیانگر مفاهیم شــر و شــیطانی اســت. گمراهی انســان ها در این تابلو بــا بنفش و قرمز 
و رنگ های تیره به نمایش در آمده اســت. تابلوی ســوره شــمس نیز به خورشــید شــباهت دارد و 

شامل رنگ هایی از طیف زرد است.«
زمانی اضافه کرد: در این قرآن حتی سوره هایی که در آن ها قصه هایی درباره حیوانات ذکر شده، 
به صــورت گل هاییـ  مختص هر ســورهـ  نقاشــی شــده اند. ایــن هنرمند نقــاش همچنین گفت: 

با تصویرگر  آیات قرآنی که نیم قرن از عمر خود را 
وقف تصویرگری قرآن کریم کرده است

ایــن قــرآن کــه ۶0۴ بــرگ و ۶2۳۶ گلبــرگ دارد، در ابعــاد 11۴ 
ســانتیمتر در 11۴ ســانتیمتر در حــال آماده ســازی اســت و روی 
جلد آن هم 11۴ نوع گل نقاشی شده است. همچنین به گفته 
وی، در خلق این اثر هنــری رنگ های گیاهی و ترکیبی گیاهی 
کرولیک گیاهی  کرولیک پالســتیک و ا کرولیک و ا پالســتیک ا

به کار رفته است
او ابتــدا قصد داشــته برای تمــام صفحــات قرآن کریــم طرحی 
گانه بکشد: »چندین سوره را که نقاشی کردم،  با پیشنهاد  جدا
دوســتان برای این کــه کار به ســرانجام برســد، تصمیم گرفتم 
برای هر سوره طرحی اصلی بکشم، چون گفتند می توان بقیه 

صفحات آن سوره را تکثیر کرد و آیات را جایگزینش کنیم.«
کار ترسیم ۴5 سوره که تمام می شود، زمانی تهران را به مقصد 
گیالن ترک می کند: »21 سال پیش به یکی از روستاهای فومن 
نقل مکان کردیم تا با کشــاورزی بتوانــم امورات خانــواده ام را 
رتق و فتق کنم. متأســفانه از فعالیت هــای اینچنینی حمایت 
نمی شود، در حالی که برای یک ایستگاه صلواتی ممکن است 
ج کنند. البته من بــا خدا معامله کردم و او  میلیون ها تومان خر

هم هیچ وقت ما را لنگ نگذاشته است.«
تکرار و قرینگی ویژگی مشترک آثار زمانی است: »فرم شناسی در 
آثارم شکلی کلی دارد و از هنر ایران پس از اسالم الهام گرفته ام. 
البته اندازه ها و تکرارها برگفته از اعداد قرآنی اســت، مثاًل آیات 
قرآن در دایره ای با شعاع ۳0 ســانتیمتر )به نیت ۳0 جزء قرآن( 
نوشته شده است. 1۴ معصوم و 5 تن آل عبا هم اعداد دیگری 

هست که در برخی تکرارها استفاده شده اند.«
ایــن هنرمنــد تقریبــًا در نیمــی از ادوار نمایشــگاه قــرآن حضــور 
داشــته و به معرفی کار خود پرداخته اســت، اما با انتقاد از رویه 
سال های اخیر نمایشــگاه می گوید: »در نمایشگاه قرآن حضور 
نیافتــم، چون دیگر نمایشــگاه نیســت، بلکه در حد فروشــگاه 

تنزل کرده است!«
کنــون در 90 نمایشــگاه داخلی و خارجی  زمانی، کارهایش را تا
به نمایش گذاشــته اســت که آخرین آن ها در روزهــای اخیر در 
ج میالد تهران برپا بود: »هفته قبل آخرین تابلو که مربوط به  بر
سوره »ملک« بود به اتمام رسید تا نخستین قرآن مصور جهان 
پس از ۴8 ســال تکمیل شــود. البته بــرای نمایشــگاه به دلیل 
این که تصورم محدودیت جــا و مکان بود،  فقــط ۳5 تابلو را به 

نمایشگاه آوردم.«
این نقاش ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا این قرآن 
نفیس و هنری در داخل کشور چاپ شود و مورد استفاده مردم 
قرار گیرد، نه این که وضعیت به گونه ای پیش برود که او ناچار 

ج از کشور به چاپ برساند.    این قرآن نفیس را در خار

محمد کلهر
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موضوعی مغفول در 
فضای اجتماعی

بهـروز شـعیبی، کارگـردان متفاوتـی  اسـت؛ حـال چـه فیلم هایـی کـه سـاخته بـا 
سـلیقه مخاطـب همسـو باشـد یـا نباشـد، امـا نمی تـوان از خوش سـاخت بـودن 
فیلم هـای او چشم پوشـی کـرد. روایـت سرراسـت و قصه گـوی شـعیبی از عوامـل 
جذب مخاطب اسـت. فیلم »دارکوب« او در اکران اسـت؛ فیلمی که فیلمنامه اش را حسـین 
تراب نـژاد و آزیتـا ایرایـی بـر اسـاس طرحـی از خـود بهـروز شـعیبی بـه نـگارش درآورده انـد. 

اعتمـاد بـا او گفتگویـی کـرده اسـت کـه در ادامـه می خوانیـم:  

پروندهکاریشــماراکهنگاهمیکردمبافیلمهاوژانرهایمتفاوتیمواجهشــدم.به
عبارتدیگرباپروندهکاریمتنوعومتفاوتمواجهشــدم.اینتنوعبهحدیاست
کهنمیتوانمحــدسبزنمفیلمبعدیتانچهخواهدبود.شــماایــنپروندهراچطور

ارزیابیمیکنید؟
از نظــر خودم بخشــی از پرونــده کاری مــن مربوط بــه دورانی اســت که تعلــق  خاطری به ســینما 
داشــتم. یعنی زمانــی که دوســت داشــتم، فیلم هــا و گونه هــای مختلف ســینما را تجربــه کنم؛ 
همانند ورز دادن و ورزش کــردن. به عبارت دیگر مــن در هر دوره ای خــودم را مجبور می کنم که 
وارد گونه های متفاوت سینما شــوم که تابه حال شــبیه  آن را کار نکرده ام. من این اجبار و الزام را 
در فیلم »دهلیز« برای خودم قراردادم. تا قبل از فیلم »دهلیز« تعدادی تله فیلم برای ســیمافیلم 
ســاخته بودم، بعد از فیلم »دهلیز« بود که تصمیــم گرفتم فیلم بعدی در مایه اجتماعی باشــد یا 
فیلمی باشــد مربوط به زمان حال. به عبارت دیگر جلوی خودم را گرفتم که صرفًا فیلم هایی در 

یك  گونه بســازم یا بخواهم با این فیلم ها جای پای خودم را به عنوان کسی 
که فیلــم می ســازد و تجربــه می کند، محکــم کنم. بیشــتر بــه این بخش 

تجربی نگاه می کنم.

بنابراینریسكکردید؟
قاعدتًا تجربیات از این دســت در فضای ســینمای حرفه ای و ســینمایی 

گــر در رزومه و  صنعتــی ممکــن اســت در برخــی مواقــع جــواب ندهــد، امــا ا
فیلم شناســی فیلمســازهای معروف جســتجو کنیــد، می بینید کــه کارنامه  

گونه هــای مختلــف فیلــم داشــته اند و بــه عنــوان  کــه در  فیلمســازانی 
محکــم  ســینما  تاریــخ  در  پایشــان  جــای  کــه  فیلمســازهایی 

بــوده اســت، می شناســیم، نه تنهــا تنوعــی نــدارد، بلکــه 
انگشت شــمار هم هســت،  اما حداقل من این تصمیم را 

در این ســن و ایــن دوره از زندگی گرفتم کــه گونه های 
در  سررشــته اش  کــه  کنــم  تجربــه  را  مختلفــی 

دغدغه هایی است که نسبت به پیرامونم دارم.

شــکل چطــور دغدغههــا ایــن
دیگــر عبــارت بــه میگیــرد؟ اجرایــی

پیشنهاددهندهکیست؟

اســت با بهروز شعیبی، کارگردان فیلم دارکوب ممکــن  می ســازد  فیلــم  کــه  کســی  عنــوان  بــه 
ح ها خودم باشم یا ممکن است  پیشــنهاد دهنده های این طر
بر اساس طرحی از دیگری باشد که مطابق با دغدغه خودم آن 

را به جلو ببرم.

درمقطعیشــمابهعنواندســتیارکارگردانفعالیت
کردیــد،بــاکارگردانــانمختلــفوجریانهــایفکــری
متفاوتــیکارکردیدکهخیلــیمتنوعاســت.میتوان
گفــتکــهدرایــنرونــدآدمبهیــكگــروهوژانــرخاص
تعلقخاطــرپیدامیکنــد.خودتانرامتعلــقبهکدام

جریاناتمیبینید؟
ببینید! نمی توانم آنالیز دقیقی از خودم بدهم یا این که بگویم 
من اصــواًل بر چــه پایه ای ایــن رونــد را طــی کــردم. از آن جایی 
که خیلی بــه اتفاقاتی که بــرای من می افتــد و پیش رویــم قرار 
می گیرد اهمیت می دهم، ســعی نمی کنم اتفاقات را به طرفی 
که خودم تمایل دارم حرکت بدهم و بچرخانم. ســعی می کنم 
در مســیر و جریــان اتفاقــات کارم را ادامــه بدهم. ولــی در مورد 
این که چه جریاناتی بر من تأثیر گذاشته، می توانم بگویم چند 
سالی اســت از این نگاه جریانی پرهیز کرده ام؛ یعنی به عنوان 
آدمــی کــه در ســینما کار می کنــم یــك تعلق خاطــری دارم، یك 
کارهایی را باید تجربه کنم و جلو بروم. ممکن است در مقطعی 
این کارها مورد تأیید باشد یا در مقطع دیگر مورد تأیید نباشد یا 

ممکن است خیلی جریان روی موجی نباشد.

تأییدرابهچهچیزیتعبیرمیکنید؟
منظورم از مورد تأیید بودن کارها، فقط بخش خاصی نیست. 
منظــورم از تأیید، امــری کلی اســت. کل ایــن ماجرا بــرای من 
زمانی جذاب می شــود که بتوانم نســبت به فضایــی که به آن 
انــرژی و دغدغه دارم، تجربه کســب کنم. واقعیت این اســت 
بیشــتر از آن که بخواهم به جریان کالن فکر کنــم و این که وارد 
چه جریانی می شوم یا با چه ژانر سینمایی طرف هستم، بیشتر 
دارم بــه شــکل تجربــی و اتفاقاتی کــه پیش روی من اســت 
نگاه می کنــم. به همیــن دلیــل نمی توانم قضــاوت خوبی 
داشــته باشــم و خیلی هــم ســعی کــردم قضاوتی بــه وجود 
گر هم قضاوتی به وجود آمد، خیلی اذیت نشوم.  نیاورم تا ا

به عبارت دیگر سعی کنم فقط کارم را انجام بدهم.

ســینمای تجربــه شــما
کــودكهــمداشــتیدو
ایــنحــوزهراهــم
کردیــد تجربــه
امــاآنراادامــه

ندادید.
کودك  سینمای 
دوســت  همچنــان  را 
دارم. همچنــان بــه نظــرم 
مهم ترین گونه سینما، سینمای کودك 
 است چرا که خیلی قوت و قدرت کارش 
گر ما  قوی تر از بخش های دیگر است. ا

ندا انتظامی
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در سینمای اجتماعی یك تلنگری به زمان حال و پیرامون مان 
می زنیم یا در ســینمای سیاســی داریــم برای یك قشــر خاص، 
یك بخشــی را تحلیل یا به نمایش می گذاریم؛ سینمای کودك 

دقیقًا کار با زمان حال و آینده یك جامعه است.

واینبسیارهممهماست.
بله! مهم است و شــما می توانید به عنوان فیلمساز یك بخشی 

از زندگی یك کودك و حتی آینده او را تغییر دهید.

بهفیلم»دارکوب«برسیمکهدرایندورهازجشنواره
بــهنمایــشدرمیآیــد.اینفیلــمدرکــدامبخــشاز
دغدغهذهنیشــماقــرارمیگیــرد؟بــهعبــارتدیگر،
اینســوژهچهبخشــیازذهنشــمارادرگیرکردتابه

سمتشبروید؟
درباره فیلم »دارکوب« نمی توانم بگویم که این فیلمم از همه 
متفاوت تر است، اما واقعیت این است که فیلم »دارکوب« یك 
فیلم اجتماعی و جدی است. فکر می کنم موضوعی که در این 
فیلم پرداخته می شود، موضوعی مغفول در فضای اجتماعی 
ماســت؛ یعنــی جــزو مســائل اجتماعــی اســت کــه بــه آن نگاه 
نمی شــود. زمانی ما بــه یك موضــوع می پردازیم کــه در جامعه 
مد شــده یا فقط به مسائل مشــترك انسان ها، مســائل عاطفی 
مشترکشــان می پردازیــم کــه قاعدتــًا تعــداد زیــادی مخاطــب 
را درگیــر می کنــد، امــا بخــش دیگــری وجــود دارد و آن  بخــش 
هم همــان بخــش الیــه زیرین اجتمــاع اســت؛ یعنــی معضل و 
مسئله ای وجود دارد که ممکن است عوام یا همه جامعه با آن 
درگیر نباشــند ولی همه جامعه در مرز درگیری با آن هستند، به 
این معنی که ممکن اســت فردا هر خانواده ای بــا این موضوع 
یا معضــل روبــه رو شــود. در »دهلیــز« هــم همین طور بــود؛ من 
وقتی به مسئله قصاص، کنترل خشــم، اتفاقات و درگیری ها 
می پرداختــم، موضــوع این نبود کــه همــه جامعه بــا آن درگیر 
هســتند یا این که کســانی که بــا آن درگیــر هســتند محدودند، 
گر واقعًا در مورد این موارد اطالع رســانی   اما به خودم می گفتــم ا
نشــود، ممکن اســت روزی برای هر بخش و هر فرد این اتفاق 

بیفتد. در »دارکوب« هم موضوع تقریبًا همین است.

بنابراینتحقیقمیدانیوکیفیزیادیانجامدادید؟
کار ما یك بخش طوالنی تحقیقات داشــت. از سویی فیلمنامه 
خیلی ســخت بود، بــا این کــه فیلمنامــه به ظاهر روند داســتان 
کار فضاســازی  کردیــم هــم  گونــه دارد، امــا در روایــات ســعی 
و انتقــال پیــام اجتماعــی اتفــاق بیفتــد و هــم بتوانیــم روایــت 
نمایشی را به خوبی بیان کنیم. به نظرم »دارکوب« خیلی فیلم 
ســختی برای ما بــود و امیــدوارم این ســختی در زمــان نمایش 

نتیجه خوبی داشته باشد.

ســختیایکــهدرکارهــایشــماهســتبــهانتخاب
بازیگــرانبرمیگــردد؛بــهعبــارتدیگــربازیگرانــیرا
انتخــابمیکنیــدکــهازتصــورمخاطــبدوراســت.
یعنیمخاطبتصویریازبازیگردارد،اماشماتصویر
دیگــریبــرایمخاطــبمیســازید.گوییشــماوارد

چالــشمیشــویدوبازیگرانــیراانتخابمیکنیــدتاتصویــرذهنیمخاطــبرابرهم
بزنید.

این امر به این دلیل است که با مقوله بازیگری خیلی درگیر هستم. از قبل هم بازیگری برای من 
خیلی مهم بود. از سوی دیگر من در جایگاه کارگردان هیچ وقت طرف نابازیگر نمی روم. به نظرم 
بازیگری از مهم ترین بخش های حرفه سینما ست و برای حل این موضوع یك  الیه دیگری پیدا 

می کنم.

یعنیشکستنکلیشهها؟
به عبارت دیگر روندی اســت که بتوانم از توانایی بازیگرها در نقش های متفاوت استفاده کنم. 
فراموش نکنیــد که خودم دغدغه بازیگری داشــتم و دارم. شــاید تجربه بازیگــری و این دغدغه 
باعث می شود که بازیگرها را با شکل کلیشه ای معمولشان نبینم. سعی می کنم در این مسیر به 

متفاوت سازی فکر کنم.

شــمارادربازیگریدرنقشهایآدمهایخیلیخوبواغلبمذهبیدیدهایمامادر
جایگاهکارگــردانبازیگرهاییانتخابمیکنیدکهدرتصورمخاطــبدارایتفاوتیاز
زمینتاآسماناست.شماوقتیفیلمنامهمینویسیدبهبازیگرخاصیفکرمیکنید؟

این بخش، بخش گســترده ای اســت. یعنی این کــه در جایگاه کارگــردان می توان بــه بازیگری 
فکر کرد ولی لزومًا آن بازیگر حتمًا برای آن نقش مناسب نیست. متأسفانه در سینمای ما در مورد 
تعداد بازیگرهایی که در آن کار می کننــد -چه به لحاظ توانمندی خود بازیگــران و چه به لحاظ 
فیلمنامه ها یا به لحاظ توقع تهیه کننده و کارگردان- خیلی فضای گسترده ای نداریم. امیدوارم 
که این فضا به وجود بیاید و ما بتوانیم گستردگی بیشتری در این عرصه پیدا کنیم. از سوی دیگر 
در فیلمنامه، ما به بازیگرهای خاص فکــر می کنیم، اما این که لزومــًا آن بازیگرها بتوانند بیایند، 
گــر در فیلمنامه به  خیلی مشــخص نیســت و نمی توان روی آن حســاب کرد. برای همیــن حتی ا
بازیگری فکر شده باشد یا نشده باشد، به هرحال موقع انتخاب بازیگر و بستن گروه، این مسئله 
خیلی از پیش تعیین شده نیست. به همین دلیل سعی کردم مثاًل به انتخاب های کلیشه ای تن 

ندهم؛ سعی کردم بازیگرهای متفاوت تری پیدا کنم.   
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فوتو فوتو!

رضـا برجـی، عـکاس و مستندسـازی اسـت کـه عکاسـی را از سـال 62 در لشـکر 
۱0 سیدالشـهدا آغـاز کـرده اسـت. او در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس در کنـار 
رزمنـدگان خـط مقـدم جنگیـد؛ منتهـا بـه مـدد دوربیـن عکاسـی اش، بعـد از آن در 
سـال 65 وارد روایـت فتـح شـد و بعـد از پایـان جنـگ، با سـفر به افغانسـتان، زمینه سـفرهای 
دیگری به کشـورهای چچن، آذربایجان، ارمنسـتان، بوسـنی، کوزوو، عراق، سـومالی و... 
را فراهـم کـرد؛ چنـان کـه خـودش می گویـد تـا امـروز مستندسـازی و عکاسـی در ۱6 جنـگ را 
بـه عهـده داشـته اسـت. او تـا امـروز آثـارش را در نمایشـگاه های انفـرادی و گروهی متعددی 
در معـرض نمایـش گذاشـته اسـت. برجـی همچنین سـاخت آثار مسـتندی چون »سـواحل 
اشـک و زیتـون«، »سـال های گلولـه و زنبـق«، »مـادران سربرنیتسـا«، »لعل بدخشـان«، »در 
امتـداد غدیـر« و... را هـم بـه عهـده داشـته اسـت. فرهیختـگان بـا ایـن عـکاس و مستندسـاز 

دفـاع مقـدس گفتگویـی انجـام داده کـه گزیـده ای از آن را می خوانیـم: 

شــماازمعدودمستندســازانیبودهایدکــهفعالیتتانفقطبهعکاســیومستندســازی
ازجنگایرانوعــراقمحدودنمانده.شــمادراینســالهادر۱۶جنــگمختلفچون
چچن،بوسنی،عراق،لبنانو...شرکتکردهایدوعکسهایمتفاوتیازاینجنگها
گرممکناســتدرباره خاطراتزیادیهــمازهرکدامازآنهادارید.ا گرفتهایدواحتمااًل

اینخاطراتبگویید؟
خاطرم هســت در جنگ ۳۳ روزه لبنان، مــن هم به عنوان مستندســاز و عکاس حضور داشــتم، آن 
موقع دوربین من 1۷5 بــود و دوربین خبرنگار ســی ان ان 1۷0.  با وجــود آن که دوربین مــن باالتر از او 
بود، ولی او از ســاعت 2 بعدازظهر تا 10 شــب1۴،1۳ خبر زنده گرفت و برای شــبکه ســی ان ان ارســال 
 کرد. اما خبرنگاران ما که از شــبکه های مختلف ایــران به لبنان آمده بودند از 2 بعدازظهر تا 10 شــب 
فقط یکــی دو بار خبــر مخابره  کردنــد؛ یعنی آن قــدر که خبرنــگاران خارجی بــه وقایع لبنــان اهمیت 
می دهنــد و بــرای کارشــان حساســیت و احتــرام قائلنــد، خبرنــگاران خودمــان این طــور نیســتند. 

خاطرات عکاس جنگ 

کیپ بیست وچند نفری  کمااینکه یک بار دیدم در طول جنگ، ا
خبرنــگاران اعزامــی صداوســیما در روز بیســت وپنجم جنــگ در 
شــهر بیروت در یــک رســتوران ناهــار خوردنــد. حتمــًا از خودتان 
می پرســید کجای ایــن کار اشــکال دارد؟ اشــکال کار این اســت 
کیپ هــا باید یک گوشــه لبنــان در حال  که االن هــر کــدام از این ا
تهیه خبر باشند، ولی در بحرانی ترین روزهای جنگ، در بیروت 
ناهار خوردند؛ این یعنــی عدم مدیریت بحــران.  ولی خوب یادم 
هست خبرنگار سی ان ان ، سه پایه دوربین را در دشت بنت جبیر 
گذاشته بود؛ جایی که مشرف به صحنه جنگ بود، حتی به سه 
پایه چســب زده بود که تکان نخــورد تا بتواند بالفاصلــه و بدون 
فوت وقت، اخبــارش را مخابــره کند. یــادم هســت در آن جنگ 
یکی از مدیران ارشــد خبــری ســی ان ان در جریان جنــگ کویت 
اعالم کرد از امروز معنــی خبر در دایره المعارف هــای جهان تغییر 
گــر تا پیــش از این خبــر به آن چیــزی گفته می شــد که  می کند و ا
اتفاق افتاده، از این به بعد معنی اش می شود: چیزی که در حال 
اتفاق افتادن اســت. به  هر حال جنگ لبنان هم خاطرات تلخ و 

شیرین زیادی برایم به یادگار گذاشت. 

یادمهســتدرگفتگویــیبهاینمســئلهاشــارهکرده
بودیــدکــهدرجنــگافغانســتان،بــاصحنــهایمواجه
شدهایدکهبرایعبرتوترساندنمردم،جنازههایی
رابــهدرختــیآویــزانکــردهبودنــد،ولیشــمابــهفردی
پــولدادیــدتــاجنازههــاراپاییــنبیــاوردکهعکاســان
خارجینتوانندبهنفعخودازاینصحنــهبهرهبرداری
کننــد؛مگــرنــهاینکــهعکاســیازجنــگبــهمعنــیاین
اســتکهعکاسبیطرفانــهفقــطوفقطبــهثبتیک
صحنهیایکواقعــهبپردازد،پسچــراتصمیمگرفتید
درافغانســتانصحنهآندرخــتراتغییــربدهید.این
نشانمیدهدکهاحساستانبراینحیطهغلبهکرده

است؟
گر من نگذاشــتم  به هیچ وجــه بحث احســاس در میــان نبــود. ا
کسی از آن صحنه عکس بگیرد به این خاطر بود که می دانستم 
رسانه های خارجی بعد از بازتاب این عکس، دیدگاه های منفی 
نســبت بــه مســلمانان در ذهــن می پرورانند و بــا خــود می گویند 
مســلمانان چه بــه ســر خــود می آورنــد. بنابرایــن به فــردی پول 
دادم تــا درخت هــا را از بیــخ ببــرد و همین طــور هم شــد. بگذارید 
این طــور بگویــم که بــا وجــود آن کــه یــک عــکاس هســتم، ولی 
تعریف من با تعاریــف حرفه ای معمول دنیا متفاوت اســت. مثاًل 
هیچ وقــت راضی نشــده ام برای بــرد عکاســی و حرفــه ای خودم 
از شــهدا عکاســی کنم. چــون دوربیــن بــه دلیــل مؤلفه هایی که 
دارد آدم هــا را تغییــر می دهــد. شــهید دارای مقــام واالیــی اســت 
چــون از همــه این دنیا گذشــته اســت؛ برای مــن خوشــایند نبود 
که یک لحظه عکاســی من حین جان دادن شــهید، باعث شود 
او در حالتــی به دنیــا بازگردد. در ارتباط با ســؤال شــما یــاد خاطره 
دیگری در جنگ افغانســتان افتــادم. خاطرم هســت، در جریان 
جنگ با فرمانده ای دوســت شــدم که نیروهای طالبان را کشته 
بود و بســیاری را بــه اســارت گرفته بــود. او بــه من پیشــنهاد داد 
که ســر 10 طالبانی را ببرد تا مــن از این صحنه عکــس بگیرم، آن 
را بــه رســانه های خارجــی بفروشــم و بــه قــول خــودش »داالر« 
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بگیرم، ولی من حاضر نشــدم. آن جا بود کــه دریافتم پس برخی 
از عکاســان جنگ با چنین صحنه ســازی هایی عکس هایشان 
را با قیمت های باال در رســانه های خارجی می فروشند و حتی به 
برخی از آن ها به خاطر این صحنه ســازی ها پــول هم می دهند، 

به  هر حال راضی به انجام این کار نشدم. 

ولیدرعوضباعکاســانیمواجهشــدیدکهتنبهاین
کاربدهند؟

کــه یــک عــده از عکاســان خارجــی،  در ســارایوو خــودم دیــدم 
آمبوالنســی را نگه داشــتند، جنازه ها را توی خیابــان ریختند و از 
این صحنــه عکس گرفتنــد، در حالی که صحنه ســاختگی بود، 
ولــی خــودم در هرکــدام از جنگ هایی که حضــور داشــتم، اجازه 
ندادم برای ســوژه عکاســی از کشته شــدگان عکس گرفته شود، 
همان طور که نگذاشتم آن فرمانده سر چند نفر از طالبان را برای 
جور کردن ســوژه عکاســی ببــرد، با وجــود آن کــه وعــده دالر به ما 

داده شده بود. 

بهطــورکلــیامــروزنگاههــانســبتبــهعکاســیجنگ
چطوراست؟اینسؤالراازاینجهتمطرحمیکنم،
چــونمیبینــمسالهاســتعکاســانیچــونســعید
صادقی،محســنشــاندیز،محمدصیاد،خودشماو
دیگرعکاســانباوجودآنکهعکسهایارزشمندیاز
صحنههایدفاعمقدسگرفتهانــد،ولیهنوزبخش
کندهنزدهرکداماز اعظمیازاینعکسهابهشکلپرا
نهادهاباقیماندهاست.باوجودآنکهگنجینهخوبی
ازاینآثاردردستهســت،ولیهنوزآرشیوغنیبرای

تدویناینآثاروجودندارد،نظرشماچیست؟
من در پاســخ به این ســؤال درباره آنچه بر ســر نگاتیوهــای دوره 
جنــگ خــودم پیــش آمــد، حــرف می زنــم. در دولــت قبــل ایــن 
مســئله را بــا مــن در میــان گذاشــتند کــه می خواهند بنیــادی به 
نام رضا برجــی راه اندازی کننــد. من نپذیرفتم و گفتــم نام بنیاد 
چیز دیگری باشــد. مقدمات کارهای بنیاد هم فراهم شــد، ولی 
بعد از مدتی آمدند و گفتند نگاتیوهایت گم شــده. گفتم شما که 
گفتیــد می خواهیــد بنیاد راه انــدازی کنیــد و برای  ایــن عکس ها 
آرشــیو منظمی درســت کنیــد، پس چــه شــد؟ گفتند: »هــر وقت 
نگاتیوهایت را پیدا کــردی، بیا برای این عکس هــا به تو مکانی 
را اختصاص می دهم.« خالصه عکس ها مفقود شــد و کسی هم 
در این زمینه پاســخگو نبود. تــا ۶ ماه پیش که در فرهنگســرای 
رســانه از من تجلیل به عمل آمد. در آن مراســم دســت اندرکاران 
اشــاره کردند کــه عکس های مــن نه تنهــا گم نشــده کــه در انبار 
اســت! ولی در طــول این مدت کســی بــه من خبــر نداده بــود که 
عکس هایــم پیــدا شــده تــا الاقل خوشــحال شــوم. مشــکالت بر 
ســر راه عکس های عکاســان جنگ زیاد اســت و می دانــم به جز 
من دیگــر عکاســان هم دچــار چنین مشــکالتی بوده انــد. ضمن 
این که بــر این بــاورم کــه بی توجهی نســبت به آرشــیو عکاســان 
جنــگ باعث ســرخوردگی آن ها شــده اســت. ایــن را می دانم که 
گر هرکــدام از عکاســان جنگ امــروز در کشــورهای دیگــر حضور  ا
کــه در ایــن ســال ها در جنــگ  می یافتنــد، بــه خاطــر خدماتــی 
انجام دادنــد، مورد تکریــم و احترام واقع می شــدند و حتی مدال 

می گرفتنــد، ولی در کشــور مــا اهمیتی بــه عکس های عکاســان 
جنگ داده نمی شود.

شــماعکاســیهســتیدکهصرفنظرازثبــتنابترین
صحنههــایجنــگ،ازرهگــذرحضورتــاندرجبهــه
زخمهایزیــادیبرجســموروحتــانبهیــادگارمانده،
کنــمازبیــن بــااینحــالمیخواســتمازشــماســؤال
کردهایــد،عکســی کــهدرآنهــاشــرکت جنگهایــی
گرفتهایــدکــهخودتــانبهشــخصهازثبــتآنصحنــه

متأثرواندوهگینشدهباشید؟
در زمــان حضــور آمریکایی هــا در عــراق، عکســی گرفتــم کــه بــه 
کی  اســت. این عکــس مربوط به  نظر خودم خیلی عکــس دردنا
روزی بود کــه بغداد ســقوط کرده بــود و همه به غــارت آنچه بود 
کــز دولتــی مثــل وزارت نفت،  می پرداختنــد. به جــز یکســری مرا
پاالیشگاه ها، ســازمان اطالعات و... که آمریکایی ها به محض 
غلبه کردن بر بغــداد، آن ها را گرفته بودند، باقی شــهر در آشــوب 
و غارت به ســرمی برد. من روی یک پل ایســتاده بــودم که به دو 
پسر بچه برخوردم، گاری دستی پیدا کرده بودند و هرچه در شهر 
یافته بودنــد را در آن ریخته بودنــد. تا دوربین مــرا دیدند گفتند: 
فوتو فوتو! فهمیدم می خواهند از آن ها عکســی بگیــرم، من هم 
عکس گرفتم؛ عکســی که در بک گراند آن وزارت فرهنگ بغداد 
در حال ســوختن بود و در کنــار آن، یکی از بزرگ تریــن موزه های 
تاریــخ خاورمیانه در بغداد غارت شــده بود و اســناد مکتوب موزه 
کف خیابان ریخته شــده بود. البته خــود آمریکایی هــا زودتر آثار 
بــاارزش را غارت کرده بودند و بعد برای ســرپوش گذاشــتن روی 
جنایت های خودشــان، با تانک در موزه را شکســتند تــا این طور 

جلوه بدهند که مردم هستند که به موزه یورش برده اند.

عکسدیگریهــمدرطولایــنجنگهــاگرفتهایدکه
پیشازمخاطب،خودتانراآزردهباشد؟

بله، در زایشگاه سارایوو، از نوزادی که هنوز کامل هم نشده بود و 
در شیشه نگهداری می شد، عکس گرفتم. او اولین بچه ای بود 

در زمان حضور 
یکایی ها در  آمر
عراق، عکسی 

گرفتم که به نظر 
خودم خیلی عکس 
دردناکی  است. این 

عکس مربوط به 
روزی بود که بغداد 

سقوط کرده بود و 
همه به غارت آنچه 

بود می پرداختند. 
عکسی که در 

بک گراند آن وزارت 
فرهنگ بغداد در 

حال سوختن بود و 
در کنار آن، یکی از 

ین موزه های  بزرگ تر
یخ خاورمیانه در  تار
بغداد غارت شده 

بود و اسناد مکتوب 
موزه کف خیابان 

یخته شده بود ر
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که از تجاوز صرب ها به یک زن مســلمان شکل گرفته بود. مادر، 
بچه را به دنیا آورده بود، او را در بیمارســتان رها کــرده بود و رفته 

بود.

البــهالی در رزمنــدگان از برخــی هســت خاطــرم
در کــی دردنا صحنههــای چنیــن بــه خاطراتشــان
سوســنگرددرجریــانهشــتســالدفــاعمقــدس

خودمانهماشارهمیکردند.
درست است، بین سوسنگرد و بســتان منطقه ای است که کمتر 
مــردم و راهیان نور بــه آن جا بــرده شــده اند. در ایــن منطقه یک 
گــور دســته جمعی قــرار دارد کــه ۴0 زن در ایــن گور دفن شــده اند 
و بــه همــه آن ها هتــک  حرمت شــده اســت،  منتهــا چــون مؤلفه 
آن منطقــه بــه عشــیره ای بــودن آن هاســت،  مردانشــان اجــازه 

نمی دهند کسی سر مزار این افراد برود.

دربارهدیگرخاطراتهمبگویید.
ک، در زیرزمینــی  در بوســنی و در جریــان یــک بمبــاران وحشــتنا
گرفتــه بــودم. بچه هــا از تــرس  بــه همــراه چنــد خانــواده پنــاه 
گریــه کردنــد،  مــن شــروع کــردم بــرای آن هــا شــکلک درآوردن و 
با کاغذهایی که همراه داشــتم، بــا آن ها پانتومیم بــازی کردم. 
بچه هــا این قــدر خندیدنــد که از شــدت خنده از پشــت بــه زمین 
خوردنــد، ولی بــه جــای آن کــه دردشــان بیایــد و گریه کننــد، باز 
هم خندیدنــد. مادرها تعجــب کرده بودنــد و در نگاه همه شــان 
می خواندم انگار می گفتند به جای آن که از این بچه ها در چنین 
شرایطی سوژه عکاسی درســت کنی، آن ها را شــاد می کنی. انگار 
یک جور قدردانی در نگاه آن مادرها بــود. همین هم برایم کافی 
بود. یا در همان بوســنی، در جریان مســتندی که می ساختم، با 
گ« مصاحبه کردم، اول نمی دانســتم او  یک صرب به نام »هیرا
چه کار کرده، ولی بعد که مترجم ترجمه کرد، فهمیدم او نزدیک 
صدوخرده ای بیگناه را ســر بریده و بــه 50 زن هتک  حرمت کرده 
است. قبل از عکس گرفتن و مصاحبه، دستم به دستش خورد، 
ولی بعد که فهمیدم او چه حیوانی اســت، بی اختیار دســتم را به 

شلوارم کشیدم، انگار به چیز نجسی خورده باشد.

شماوامثالشماکسانیبودهایدکهدراینسالهابه
شکلیمتفاوتازآدمهایعادیزندگیکردهاید.بارها
بهپیشــوازمــرگرفتهایــدوهربــاربــهنوعــیازآنجان
سالمبهدربردهاید.جانبازشیمیاییهستیدودرطول
هشــتســالدفــاعمقــدس،زشــتیهاوزیباییهــای
جنــگرابــادوربینتــانثبــتکردیــد.بــااینحــالامروز
وقتیبهشــرایطاجتماعیوفرهنگینــگاهمیکنید،در
فضایمجازیبابرخــیبیاخالقیهــاوبیمباالتیها
مواجهمیشوید.افســوسنمیخوریدکهچراشرایط

فرهنگیبهآنشکلیکهبایدنیست؟
طبعًا مــن هم با آنچه شــما اشــاره کردید، مواجه می شــوم، چون 
من هــم دارم در این جامعه زندگــی می کنم. وقتــی تاول ها روی 
بدنم باال می آید، حتی یک سر سوزن هم از این که جنگ رفته ام، 
پشــیمان نیســتم. فقــط وقتی می ایســتم تــا همســرم زخم هــا را 
بشــوید و پانســمان کنــد، از اذیــت شــدن او اذیت می شــوم. ولی 
واقعــًا همان طور که اشــاره کردم، فشــار زندگی بــه رزمندگانی که 
جنــگ رفته اند، خیلــی زیاد اســت. نمی دانــم تا به حــال برایتان 
پیش آمده هرچه به غروب نزدیک می شــوید، اوضاع روحی تان 
بدتر شــود؟ چون به خانــواده گفته اید باشــه، گوشــت می خرم و 
دارد بــه شــب نزدیک می شــود، ولــی هنــوز گوشــت نخریده اید. 
قشــر جانبــازان و رزمنــدگان، امــروز مظلوم تریــن هســتند، ولــی 
نمی دانم چرا مســئوالن بــاور نمی کنند که شــرایط آن ها مطلوب 
نیســت و به لحاظ مــادی در تنگنا هســتند. مــا امــروز در معرض 
جنگ اطالعاتــی قــرار گرفته ایــم و خودمان خبــر نداریــم. هر روز 
آژیر قرمز کشیده می شود و بمب افکن های »بی 52« آمریکایی، 
بمب های چندصــد تنی را روی جــان و روح این ملــت می ریزند، 
ولی یک عده از مسئوالن فرهنگی-هنری هنوز در فکر تعطیالت 
آخر هفته هســتند که بــه کدام یــک از ویالهایشــان برونــد. فقط 
باید باور کنیم که در شــرایط جنگ هســتیم؛ جنگی کــه این بار، 
دشمنان نه برای گرفتن زمین بلکه آمده اند تا همه چیزمان را با 
خود ببرند، ولی با این حــال هنوز هم وقتی به یاد ســؤال دخترم 
که پرســید پدر! االن اسطوره شما چه کســی است، فقط نگاهش 

می کنم.   

 ما امروز در معرض 
جنگ اطالعاتی 

قرار گرفته ایم و 
خودمان خبر 

یر  یم. هر روز آژ ندار
قرمز کشیده می شود 

و بمب افکن های 
یکایی،  »بی 5۲« آمر

بمب های چندصد 
تنی را روی جان 
و روح این ملت 

یزند، ولی یک  می ر
عده از مسئوالن 

فرهنگی-هنری هنوز 
در فکر تعطیالت 
آخر هفته هستند 

که به کدام یک از 
یالهایشان بروند و



گزارش هایلی از چنلد مراسلم  مرتبلط بلا حلوزه نمایندگلی وللی  ج  علاوه بلر در
فقیله در جمعیلت هلال احملر ایلن بخلش از مجلله مطالبلی جلذاب دربلاره 
کانلون غنچه هلای هلال، خانله هنرمنلدان داوطللب، مهربانلی پزشلكان 
هلال در دل کویلر و ... را بلرای خواننلدگان »مهلر و ملاه« فراهلم آورده اسلت. 

 دانـش محـوری در پرتـو ایمـان و تعالـی  سـیاره مهربانی  حلقه اتصـال افراد 
کمپیـن ملـی »ایسـت! آب نیسـت«  پسـر  آسـیب دیده بـا خّیـران  رونمایـی از 
مهربـان خراسـان  چهره هـای مـاه زیـر تیغ خورشـید  تکریم انسـان با تعطیل 

احسـان  جوانـان، داوطلبـان و خیریـن؛ سـرمایه های هـالل   

هـــــالل

۹۷
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دانش محوری 
در پرتو ایمان و تعالی

نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر بـا تأکیـد بـر اهمیـت جایـگاه امـداد و 
نجـات در فعالیت هـای خیرخواهانـه و انسان دوسـتانه هـال احمـر بـه عنـوان 
نهـادی مردمـی و عام المنفعـه گفـت: ایـن مجموعـه ارزشـمند بـا روحیـه بـاالی 
انسـانی و ایمانـی اعضـا، همـت خویـش را بـرای نقش آفرینـی در کاهـش آالم دردمنـدان 
و مصیبـت زدگان بـه ویـژه در حوادثـی کـه در سـال های اخیـر بـا آن مواجـه بوده ایـم داشـته 

اسـت.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، حجت االســالم 
کید  والمســلمین معزی با حضور در گردهمایی معاونین امداد و نجات سراســر کشــور در همدان تأ
کرد: هر نجات گری در هر کجای دنیا که تالش می کند، بر اساس وظیفه انسانی خود عمل می کند 
اما در جمهــوری اســالمی ایران تــالش مــا و همه فعــاالن این عرصه این اســت کــه عالوه بــر انجام 
وظایف ســازمانی، فعالیت ها بــا نیت خالص و بــرای رضای خداونــد انجام شــود و بی تردید ارزش 

اقداماتی که صورت می گیرد با این روحیه و نیت، متعالی خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر با بیان این کــه باید برای ارتقای فرهنــگ دینی، روحیه 
ایثارگــری، شــجاعت، دلیــری و مســئولیت پذیری برنامه ریزی شــود، تصریــح کرد: توجــه به این 
غ از وظیفه ســازمانی اســت و روحیه باالی ایمانی و تعهد نسبت به انســان ها با ارتقای  مســائل فار

فکر، فرهنگ و ترغیب به آموزش های دینی و معرفتی حاصل می شود.
حجت االسالم و المسلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: انتظار می رود تالشگران 
عرصه امداد و نجات عالوه بر دســتیابی بــه توانمندی های علمــی، با برنامه ریــزی دقیق بتوانند 

اهداف سازمانی را منطبق با تعالیم اسالم پیاده سازی کنند.

حجت االسالم و المسلمین معزی در گردهمایی 
معاونین امداد و نجات تأکید کرد:

وی بــا اشــاره بــه این کــه حرکــت انســان مؤمــن بــر پایه ایمــان و 
کســب رضای خداوند متعــال، نیــروی کار و اقــدام را مضاعف و 
فعالیت ها را جاودانه و ماندگار می کند، گفت: این مهم، چیزی 
فراتر از عمل به مسئولیت سازمانی بوده و بسیار ارزشمند و قابل 

تقدیر است.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر بیــان کــرد: مبنای 
تحقق انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( کسب رضای 
خداوند متعال و بــا انگیزه های الهــی و دینی بوده اســت و برای 
استمرار بخشی به این مهم باید تالش و برنامه ریزی کرد و توجه 
داشــت که امداد و دســتگیری از نیازمنــدان در تمامــی زمینه ها 
عبــادت محســوب می شــود، چــرا کــه نجــات انســان ها واجب 

است.
وی در بخــش دیگــر از ســخنان خــود در جمــع معاونــان امــداد 
و نجــات سراســر کشــور، خاطرنشــان کرد: ضــروری اســت همه 
تالشــگران این عرصه ســعی و اهتمام خود را بر افزایش دانش و 
گاهی ها معطوف نمایند و دانش محوری بایــد در کنار ایمان و  آ

تعالی در همه بخش های جمعیت مورد توجه قرار گیرد.
توجــه بــه کســب مهارت هــای الزم درحــوزه تخصصــی از جمله 
موضوعاتی بود که نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر به 
آن اشاره کرد و افزود: توجه به کسب مهارت مسئله مهمی است 
که در کنار دانش محوری باید مورد توجه قــرار گیرد، کما این که 
گیری فنون و تکنیک های روز آمد نیز در شرایط فعلی با توجه  فرا
به سوانح مختلف کشور به ویژه سوانح جاده ای امری ضروری 

است.
حجت االســالم والمســلمین معزی افزود: ســرعت عمل و ایجاد 
زمینه هــای الزم بــر ای تحقق ایــن مهــم در امداد و نجــات حائز 
اهمیت است و البته ذکر این نکات ویژه معاونان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر هم نیست، بلکه از میان ۳۳ دستگاه متولی 
و مســئول که وظایف تعریف شــده ای دارنــد، باید در این راســتا 
تالش کنند و نمی تــوان تنها از هــالل احمر برای تحقــق اهداف 
مــورد نظر توقع داشــت و ضروری اســت تــا هماهنگی هــای الزم 
برای ارتقــای توانمندی ها میان تمامی دســتگاه های مســئول 

هم ایجاد گردد.
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وی با اشــاره بــه فرمایش رهبــر معظم انقــالب )مدظلــه العالی( 
کــرد: امدادگــر بایــد حاضــر و فعــال باشــد و بــا حفــظ  تصریــح 
آرامــش و ثبــات، ابتــکار عمــل، طراحــی و برنامه ریــزی صحیح 
مأموریت های خود را انجام دهد. نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هــالل احمــر در پایــان افــزود: مناســب اســت تــا معاونــان امــداد 
و نجــات و امدادگــران تأمــل و تعمــق بیشــتری در زمینه هــای 
مرتبط با موضوعات فقهی حوادث داشته باشند و در این زمینه 

مطالعات خود را افزایش دهند.

    ضرورت توجه ویژه به سالمت روان امدادگران
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر نیــز در همایــش معاونــان امــداد 
اردوهــای  برگــزاری  کشــور،  سراســر  احمــر  هــالل  نجــات  و 
توان افزایــی و بازآمــوزی امدادگــران و به روزرســانی تجهیزات و 
فرآیندهــای هــالل احمــر را از مهم تریــن اولویت هــای جمعیــت 
در ســال جاری و در حوزه امــداد و نجات عنوان کــرد. به گزارش 
پایــگاه اطالع رســانی جمعیــت هــالل احمــر؛ مهنــدس محمــود 
محمدی نسب در همایش معاونان امداد و نجات سراسر کشور 
در همدان، با اشــاره بــه این که ایــن اولین گردهمایــی معاونان 
امــداد در دوره جدیــد مدیریتــی و بعــد از حــوادث ســنگین زلزلــه 
کرمانشــاه، حادثــه دنــا، خدمــات نــوروز و... اســت، از زحمــات 
تمامــی مدیــران و امدادگــران جمعیــت در حــوادث ماه هــای 

گذشته تقدیر و تشکر کرد.
مهنــدس محمدی نســب بــا بیــان این کــه هــالل احمــر، ارائــه 
فعالیت هــا و خدمــات بســیاری را در عملیات هــای مختلــف 
کــرد: ایــن فعالیت هــا و خدمــات بایــد  کیــد  بــر عهــده دارد، تأ
که هر حادثه ای در کنار تمام سختی ها و  مستندسازی شــود چرا
رنج ها، حاوی تجارب بی شماری است و مستندسازی خدمات 
و فعالیت های انجام شــده از تمامی رویدادهای مثبت و منفی، 

در مدیریت حوادث آینده بسیار ارزنده خواهد بود.
کیــد رئیس جمعیت هــالل احمر بر لزوم مستندســازی  وی به تأ
تمامی حوادث و فعالیت ها و خدمات هالل احمر در این حوادث 
هم اشاره کرد و افزود: یک تیم مستندســاز در حال تهیه مستند 
زلزلــه کرمانشــاه اســت کــه ایــن مســتند در مقوله هــای انتقــال 
تجارب و ثبت و ضبــط خاطرات امدادگران و مدیران، ارزشــمند 
کــه جمعیــت هــالل  بــوده و کارکردهــای فرهنگــی نیــز دارد چرا
احمر مبتنــی بــر فعالیت هــای داوطلبانه اســت و ایــن خاطرات 
و لحظــات ثبت شــده انســانی می توانــد مشــوق دیگــران بــرای 

مشارکت در امر خیر باشد.
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر، کارکــرد دیگــر مستندســازی را 
استانداردســازی فعالیت ها عنوان کرد و گفت: استانداردسازی 
برای مدیریت حوادث بعدی بسیار راهگشاست به همین دلیل 
برای ثبت و ضبــط این تجربیــات بایــد اهتمام ویژه ای داشــته 

باشیم.
مهندس محمدی نســب همچنین به لــزوم افزایــش تحرک در 
برخی حوزه هــای جمعیت از جمله حــوزه امــداد و افزایش تعداد 
مانورهایی که در ســطح اســتان یا در ســطح ملی برگزار می شــود 
هم اشــاره و تصریح کرد: افزایــش اردوهــای توان افزایی، باعث 
همدلی بیشــتر میان مدیــران و آمادگی بیشــتر امدادگــران هالل 
احمر در حوادث می شــود بنابراین افزایــش اردوهای امدادگران 
در ماه هــای آینــده در دســتور کار هــالل احمــر اســت. برگــزاری 

دوره های آموزشی و بازآموزی امدادگران هم از دیگر موضوعات 
مهمی است که در سال جاری مورد توجه خواهد بود.

آمــوزش،  احمــر، وظایــف معاونــت  هــالل  دبیــرکل جمعیــت 
پژوهش و فناوری جمعیت را شــامل اجرای دوره های آموزشی، 
اعتباربخشــی بــه دوره هــا و نظــارت بــر اجــرای دوره هــا عنــوان 
کــرد و گفــت: ایــن معاونــت در برگــزاری دوره هــای آموزشــی در 
ســازمان های زیرمجموعه جمعیــت دخالتی نــدارد، اما نظارت 
بر اجرای دوره ها و اعتباربخشــی محتوای دوره های آموزشی بر 

عهده معاونت آموزش جمعیت است.

    ضرورت توجه به تجربیات بین المللی
دبیرکل جمعیت هالل احمر در ادامه ســخنان خود، به ضرورت 
اســتفاده از تجربیات مشــترک بین المللی هالل احمــر ایران هم 
کید کــرد: جمعیت هــالل احمر یــک نهــاد بین المللی  اشــاره و تأ
است و تجربیات مشــترک ارزنده ای با سایر جمعیت های ملی و 
خ و هالل احمر دارد،  همچنین فدراسیون بین المللی صلیب سر
باید عــادت کنیــم تجربیــات خــود را ببینیــم و از آن ها اســتفاده 
کنیم و در عیــن حال بــرای انتقــال این تجــارب بایــد بتوانیم با 

دیگر جمعیت های ملی تعامل داشته باشیم.

    به روزرسانی ناوگان امدادی 
مهندس محمدی نســب با بیان این که به روزرسانی تجهیزات 
و فرآیندهــای جمعیت هــالل احمــر از آغــاز دوره مدیریتی جدید 
مورد توجــه ویژه قرار داشــت، اظهــار کــرد: بــرای واردات و خرید 
تجهیزات جدید باید اعتبارات الزم تأمین شود که در حال حاضر 
با توجه به شرایط اقتصادی کشــور، با محدودیت هایی مواجه 
هســتیم، اما برای خریداری خودروهای امدادی، ســت نجات 
و... و به روزرســانی فرآیندهــا در تــالش هســتیم و در حال حاضر 

بیشترین توجه ما به خرید تجهیزات الزم امدادی است.
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر، توجــه ویــژه بــه ســالمت روان 
امدادگــران حاضــر در صحنه هــای حــوادث و تصادفــات را نیــز 
مهــم و ضــروری خوانــد و افــزود: امدادگــران مــا در صحنه هــای 
پراسترسی وارد می شوند، بنابراین سالمت روان این امدادگران 
از موضوعاتــی اســت که بایــد بــه آن توجه شــده و در ایــن زمینه 
برنامه ریزی شــود تــا از بــروز صدمــات جبــران ناپذیــر جلوگیری 

کنیم.   

حجت االسالم 
و المسلمین 

معزی: مبنای 
تحقق انقالب 

اسالمی به رهبری 
امام خمینی)ره( 

کسب رضای 
خداوند متعال و با 
انگیزه های الهی و 
دینی بوده است و 

برای استمرار بخشی 
به این مهم باید 

یزی  تالش و برنامه ر
کرد و توجه داشت 

که امداد و دستگیری 
از نیازمندان در 
تمامی زمینه ها 

عبادت محسوب 
می شود، چرا که 
نجات انسان ها 

واجب است
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یکـی از رویکردهـای اصلـی سـازمان جوانـان جمعیـت هـال  احمـر، آشـناکردن 
خردسـاالن و کـودکان بـا اهـداف انسان دوسـتانه هـال  احمـر و آمـوزش ابتدایـی 
آنـان بـا اصـول خودامـدادی برای پیشـگیری از حوادث ناگوار اسـت. کـودکان در 
سـنین خردسـالی آمادگـی بیشـتری بـرای پذیـرش آموزش ها دارنـد و در نتیجه آموزشـی که 
بـرای غنچه هـای هـال در نظـر گرفته شـده، در وجود کودك نهادینه می شـود. بـا برخی از 
این آموزش ها از بروز بسـیاری از حوادث ناگوار آینده جلوگیری شـده و تک تک این کودکان 
در آینـده بـه سـفیران صلـح و دوسـتی تبدیـل خواهنـد شـد. »شـهروند« در ایـن گزارش شـما 

را بـا مهم تریـن فعالیت هـا، اهـداف و برنامه هـای کانـون غنچه هـای هـال آشـنا می کنـد. 

    غنچه های هالل در مناطق کم برخوردار
گیــر غنچه هــای هالل بــا هــدف انتقــال مفاهیم آموزشــی بــه کــودکان مناطق  کانون هــای فرا
کز پیش دبستانی، کودکان  کم برخوردار کشور راه اندازی شده اند. با وجود مهدهای کودك و مرا
بسیاری به ویژه در مناطق محروم کشور هستند که با ساختار قدیمی این کانون نمی توانستند 
گیر، کودکانی که  با جمعیت هالل  احمر ارتباط برقرار کننــد. با راه اندازی کانون هــای فرا

در هیــچ مهدکودك یــا مرکز پیش دبســتانی عضو نیســتند، 
به صــورت  مطالبــی  شــامل  آموزشــی  بســته های 
تصویــری، صوتــی و بازی هــای فکــری متنــوع بــا 
محتــوای آشــنایی بــا اهــداف، اصــول و فعالیت هــا 
بشردوستانه و امدادی هالل  احمر را دریافت کرده 

کانــون  و در صــورت تمایــل، بــه عضویــت 
گیــر غنچه های هــالل درمی آینــد. در  فرا
هــر اســتان یــك کانــون در مرکز اســتان 

کــودکان  عضویــت  بــرای 

واجد شــرایط تشــکیل می شــود و ایــن کــودکان می تواننــد در 
جشــنواره های کشــوری و برنامه های متمرکز اســتان شــرکت 

کنند.

    غنچه ها هم قصه می گویند
»قصه گویی« هم روش دیگری اســت کــه کانون غنچه های 
هالل بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی به کودکان و خردســاالن 
از آن بهــره  می گیــرد. جشــنواره ملــی خاطــره و قصه گویــی 
»ســیاره مهربانی« با هدف آشنایی بیشــتر غنچه های هالل، 
با جمعیت هــالل  احمــر و فعالیت هــای بشردوســتانه آن و نیز 
ترغیب کــودکان بــه انجــام فعالیت هــای نیکوکارانه نســبت 
به دوســتان و خانــواده، برگزار می شــود. بــرای شــرکت در این 
جشــنواره، غنچه های هالل و نیز کودکان ٧ تا ١2 سال پس از 
برقراری یك ارتباط تلفنی ســاده، داستان و خاطره خود 

کثر در مدت 5 دقیقه تعریف می کنند. را حدا

    جشنواره و مسابقه نقاشی
یکــی دیگــر از فعالیت هــای اثر گــذار بــرای آمــوزش و نهادینــه 
کــردن مفاهیمــی مانند صلــح، نوع دوســتی، عدم خشــونت 
و... در کــودکان خردســال و غنچه هــای هــالل، برگــزاری 
جشنواره های ملی نقاشی ویژه کودکان است. 
کــودکان بــا کشــیدن نقاشــی، دنیــای درونــی 
خــود را بــه تصویــر کشــیده و از طریــق مشــاهده 
نقاشــی همســاالن خــود نیــز بــه رهیافت هــای جدید 
دســت پیدا می کنند. از طرفــی خانواده هــای کودکانی 
که می خواهند در جشنواره ها شــرکت کنند نیز با موضوعاتی 
ماننــد صلــح، تفاهــم، کنتــرل خشــم و... مواجــه می شــوند. 
به همیــن دلیــل ســازمان جوانــان، جشــنواره های نقاشــی را 
با مشــارکت شــبکه پویای تلویزیــون برگزار کــرده تــا از طریق 
آمــوزش غیرمســتقیم، کــودکان و خردســاالن را بــا مفاهیــم 
مدنظر آشــنا کند. عالوه بر غنچه های هالل، کــودکان ٧ تا 
ح هایــی کــه  ١2 ســال هــم می تواننــد در جشــنواره ها و طر

حسن حسن زاده

سیاره مهربانی
گزارشی درباره کانون 

غنچه های هالل
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کانــون غنچه های هــالل بــرای کــودکان 5 تــا ٧ ســال در نظر 
گرفته شرکت کنند.

    ٣ هزار کانون در مهدهای کودك 
توجه به مســئله آموزش به کودکان و خردســاالن در محیطی 
که شــرایط حضور آن هــا را در کنار دیگر همســاالن فراهم کند، 
یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که برای انتقال مفاهیم 
کثری کــودکان بــه کانــون غنچه های  آموزشــی و جــذب حدا
هــالل انجــام می شــود. در پــی تفاهــم بــا ســازمان بهزیســتی 
کشــور، ٣ هــزار کانون غنچه هــای هــالل در مهدهــای کودك  
کشور شروع به فعالیت کرده اســت تا کودکان ضمن حضور در 
کنار همساالن و در یك محیط آموزشی، آموزش های مورد نظر 
کانون را فرا بگیرند. مدیــران مهدهای کودکی که عالقمند به 
همکاری با جمعیــت هالل احمــر هســتند، از طریــق ارتباط با 
شــعب جمعیت هالل  احمر برای تأســیس کانون غنچه های 

هالل در مهدکودك اقدام می کنند.

    دست های مهربان
کودکان و خردســاالن کانون غنچه های هالل، از همین ســن 
و ســال یاد می گیرند چگونه بــرای کمك به دیگران دســت به 
ح »دســت های مهربــان« یکــی از برنامه هــای  کار شــوند. طــر
موفق سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر است که مشارکت 
کــودکان و خردســاالن را در فعالیت هــای بشردوســتانه جلــب 
کرده اســت. همزمان بــا روز جهانــی و هفته ملی کــودك )١5 تا 
2١ مهرماه(، سازمان جوانان جمعیت هالل  احمر برنامه های 
متنوعی بــرای کودکان و غنچه هــای هالل برگــزار می کند. در 
ح دســت های مهربــان، کودکان اســباب بازی های ســالم  طر
خود را به چادرهای محل استقرار جوانان هالل احمر تحویل 
می دهند تا پــس از جمع آوری، میان کــودکان مناطق محروم 
کز اصلی  ح هر شــعبه یك چــادر را در مرا توزیع شــود. در این طر
شــهر برپا و کار جمــع آوری اســباب بازی ها را انجــام می دهد و 
غنچه های هالل و کودکان نیز از همین سن و سال راه و روش 

نوع دوستی را یاد می گیرند.

    آموزش٣ میلیون کودك
آموزش های کانــون غنچه های هالل 

کــز پیش دبســتانی نیــز  بــه مرا
رســیده اســت. از میان 

کــودك  ٣ میلیــون 
که در این رده سنی 

هســتند، نزدیــك به 
یــك میلیــون کــودك در 

کز پیش دبســتانی وابســته به وزارت آموزش و پرورش تحصیل می کننــد که همین موضوع  مرا
زمینه های مناســبی را بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی بــه این رده ســنی فراهم می کند. از ســال 
١٣٩٣ فعالیت کانون غنچه های هالل با انعقــاد تفاهم نامه ای میان معــاون آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان جوانان گســترش یافــت و ایجــاد 5٠٠ کانون غنچه 
کز پیش دبستانی در مرحله نخست در دســتور کار قرار گرفت. این کانون با اولویت  هالل در مرا

تأسیس در مناطق کم برخوردار کشور به ویژه در مناطق مرزی به فعالیت خود ادامه می دهد.

    سوگندنامه غنچه های هالل
کودکانــی کــه عضــو کانــون غنچه هــای هــالل می شــوند ســوگندنامه ای را بــا مضمــون زیــر در 
مراســم گشــایش این کانون قرائت می کنند. من به  عنوان کوچك ترین عضو ســازمان جوانان 
هالل احمــر، به خــدا ســوگند می خورم کــه همــواره مهــر و محبــت و دوست داشــتن را ســرلوحه 
کارهایم قرار داده و برای کمك به انســان ها و احترام به آن ها همیشــه تالش کنم. من با احترام 
به اصــول و اهــداف هالل  احمــر به خــدای خود قــول می دهم کــه در همــه کارهایــم صداقت و 
راستی داشته باشم و برای ایجاد دوستی بین همه انسان ها، کمك کنم. من که عضوی وفادار 
به همه مهربانی ها هســتم، قســم می خورم که شــبیه انســان های بــزرگ و مهم ماننــد امامان 
کاری از زندگی و سالمت همه انســان ها دفاع کنم و به همه آدم ها  معصوم)ع(، با گذشــت و فدا
بدون هیچ گونه تفاوتی کمك کنم.  ای خدای خوب، بزرگ و مهربان، کمکم کن تا همیشه به 

قراری که با تو بستم عمل کنم.

    قصه گویی مدد و مهربان
»مدد و مهربان« دو شــخصیت کارتونی محبوب غنچه های هالل که حســابی میان غنچه ها 
هوادار دارند، برای خردساالن هاللی قصه می گویند. با توجه به تأثیرپذیری شنیداری کودکان 
از قصه ها و همین طــور عالقمنــدی آنان به شــنیدن قصه شــب، محتوای قصه های آموزشــی 
کنون  مدد و مهربان با شــماره تمــاس ٦٤2٧ )در شهرســتان ها ٠2١ ـ ٦٤2٧( راه اندازی شــده و تا
٧٠ داســتان بر روی آن قرار گرفته اســت. غنچه هــای هالل با شــماره گیری این شــماره، بدون 

پرداخت هزینه اضافی قصه آموزشی می شنوند.
٣ هزار آموزش مباحث امدادی و آشنایی با اهداف و فعالیت های جمعیت هالل  احمر و صلیب 
خ، هر ســال در بیش از ٣ هزار مهدکودك و مرکز پیش دبســتانی در اختیار کودکان بین 5 تا ٧   ســر
ســال یا همان غنچه های هالل قرار می گیرد. ســاالنه بیش از ١٠٠ هزار کودك بین 5 تا ٧ سال در 
قالب کانون غنچه های هالل احمر سراسر کشور، با مباحث امدادی و فعالیت های هالل  احمر 

آشنا می شوند.

    نشریه ماه مهربان
کانون غنچه های هالل، برای جلب، جذب و مهم تــر از آن، نگهداری کودکان 
در کانــون و نیز آشــنایی بیشــتر آن ها با فعالیت هــا و خدمات هــالل  احمر 
کاردســتی،  و  از طریــق ســرگرمی، داســتان  آمــوزش خودامــدادی  و 
نشــریه ای ویژه این گروه ســنی بــه نام نشــریه تخصصی بشردوســتی 
کودکان»مــاه مهربــان« منتشــر می شــود. در ایــن نشــریه  و امــدادی 
شــخصیت های محــوری کانــون غنچه هــای هــالل )مــدد و مهربان( 
در کنار شــخصیت های جدیدی ماننــد آدم آهنــی، قاطی پاتــی و... در 
گون و به صورت غیر  مستقیم اهداف هالل  احمر را  موقعیت های گونا

به غنچه های هالل آموزش می دهند.  
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حلقه اتصال افراد آسیب دیده
با خّیران

خ دادن این بالیا کمک رســان  حکم می کند کــه آدم در زمــان ر
همنوعان خود باشد. در نتیجه ما آمدیم یک حلقه اتصال بین 
کسانی که آسیب دیده هستند با آدم ها و هنرمندان خّیر ایجاد 

کردیم. 
 

    ایران اولین کشور دارای خانه هنرمندان تخصصی 
داوطلب

وقتی با فرانچســکو روکا، رئیس فدراســیون بین المللی صلیب 
خ و هــالل احمــر خانــه هنرمنــدان تخصصــی داوطلــب  ســر
صحبت کردم، خیلی خوشحال شد و حتی مرا به ایتالیا دعوت 
گــر ما در ایران موفق شــدیم، حتمًا در کشــورهای دیگر  کرد که ا
هم این اتفاق بیفتد و هنرمندان کشــورهای دیگر هم این کار 
را انجام بدهند. نمونه خوبی اســت که برای اولین بــار دارد در 
ایران اتفاق می افتد. من شیوه نامه ای نوشته ام که شیوه نامه 
خوبی اســت. بچه های ما شــیوه نامه دارند و از طریــق آن جلو 
می رونــد. مــا در ابتــدای راه  هســتیم ولــی چــون هدف گــذاری 

کرده ایم، مطمئن هستیم که موفق خواهیم شد.
 

    بانک اطالعاتی هنرمندان تخصصی در هالل سرخ
خ به این شکل است که هنرمندان،  بانک اطالعاتی هالل ســر
خّیریــن و ملت هر کدام یک یوزر داشــته باشــند که محل های 
نیازمند به کمک را شناســایی کــرده و کمک های خودشــان را 
به هالل احمر بدهند تا هالل احمر بر حســب نیاز به آن مناطق 
کمک کنــد. کمک رســانی باید منطقــی و درســت باشــد. ما در 
ســازمان داوطلبــان هــالل احمــر می خواهیــم بــه این مســائل 
بپردازیــم. برنامه  ریزی ایــن کارها را انجــام داده ایــم و از هفته 
آینده در ســازمان داوطلبان حسابی سرمان شــلوغ می شود. از 
همین جا هم اعالم می کنم که هر کسی به هر نحوی دستی در 
هنر دارد، می تواند عضو این ســازمان شــود و به ما در این راستا 

کمک کند.
 

    انجام فعالیت های مطرح و به نام در خانه هنرمندان 
داوطلب

خانــه هنرمنــدان داوطلــب توســط ۴ گــروه کــه فعالیت هــای 
منســجمی بــا یکدیگــر دارنــد اداره می شــود که ایــن بخش ها 
شــامل توســعه منابــع انســانی، روابــط عمومــی و تبلیغــات، 
آمــوزش و فــوق برنامــه و اقدامــات بشردوســتانه و حمایتــی 
است. مسئولیت گروه توسعه منابع انســانی با مهدی میامی، 
اقدامات بشردوستانه با ساناز سماواتی، آموزش فوق برنامه با 
شکر خدا گودرزی و روابط عمومی و تبلیغات با سپیده سپهری 
اســت. هر گروه از 21 نفر عضو تشــکیل شــده اســت تا در جهت 

ح و به نام اقدام کنند. انجام فعالیت های مطر
 

    به کارگیری نیروهای دواطلب تخصصی در خانه 
هنرمندان داوطلب

الزمــه انجــام فعالیت هــای داوطلبانــه در حــوزه هنرمنــدان، 
به کارگیــری نیروهای متخصص داوطلــب در خانه هنرمندان 
داوطلب اســت و بــرای اجــرای آن دســتورالعملی تدوین شــده 
اســت کــه هــر یــک از اعضــا موظــف بــه چهــار ســال فعالیــت 

داوطلبانه در این خانه داوطلب هستند.   
 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، تأسیس خانه هنرمندان تخصصی داوطلب، 
چراغ روشــنی در راه جــذب هنرمنــدان در انجام فعالیت های داوطلبانه در سراســر کشــور اســت؛ 
هنرمندانی که در زمان وقوع حوادث و ســوانح طبیعی و غیر طبیعی به کمک مردم آســیب دیده 
می شــتابند؛ از اعالم شــماره حســاب بــرای جمــع آوری کمک هــای نقــدی در صفحــات مجازی 
گرفته تــا رایزنی بــا شــرکت ها و تولیدکنندگان بــرای دریافــت کاالهای مــورد نیاز آســیب دیدگان. 
ح کشــور اســت که بــه عنوان نیــروی داوطلــب جمعیت هالل  بهمــن دان، یکی از بازیگران مطر
احمر سالیان سال با سازمان داوطلبان همکاری داشــته و هر آنچه را که در توان دارد برای کمک 
بــه آســیب دیدگان بــه کار می گیــرد. در ادامــه، صحبت هــای بهمــن دان را درباره فعالیــت خانه 

هنرمندان داوطلب می خوانیم.
 

    من داوطلب هالل احمرم
حدود 15 ســال اســت کــه در هــالل احمــر کار می کنــم. اوایــل دهــه 80 از من خواســتند کــه عضو 
داوطلب هالل احمر باشــم. هالل احمر NGO خوبی اســت که در کشور تشــکیل شده است. یک 
سابقه 100 ساله هم دارد. سیاســت و اهداف هالل احمر، مسئله کمک رسانی و ُبعد بشردوستانه 
غ از رنگ، زبــان و دین. کســی که در یــک بحران گیــر می کنــد، دیگر شــما نمی توانید  اســت، فــار
بپرســید دیــن، زبــان و رنگــت چیســت. آنچه کــه برایتــان مســلم می شــود، آن کمکی اســت که 

می توانید انجام بدهید. 
 

    فعالیت های داوطلبانه با مشارکت در سفرنامه سالمت
چند ســال پیش، ســازمان داوطلبــان جمعیت هــالل احمــر ســفرنامه ای ترتیــب داد بود بــه نام 
»سفرنامه سالمت«؛ در این سفرنامه سعی کردم کمک های بیشتری انجام بدهم. بر اساس این 
ســفرنامه در تمام شهرستان های اســتان سیســتان و بلوچســتان چادر می زدند و پزشکان تقریبًا 
تمامی مردم آن شــهرها را ویزیت می کردند. کار بسیار خوب و خداپســندانه ای بود که من هم در 
آن شــرکت کردم و چندیــن روز وقتــم را روی آن گذاشــتم، اما بنا بــه دالیلی مدتی کنار کشــیدم تا 
این که مهندس درگاهی، سرپرست ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر شــد و از من خواست 

خانه هنرمندان را در این سازمان راه اندازی کنم.
 

    افتتاح خانه هنرمندان تخصصی داوطلب
همان طور کــه می دانید مشــکالت عدیــده ای در کشــور مــا وجــود دارد؛ از طوفــان، ســیل، زلزله، 
رعد و بــرق، تصادفات و رانــش زمین گرفته تا هــر چیزی که فکــرش را  کنید. در این جا انســانیت 

خانه هنرمندان تخصصی داوطلب هالل  احمر
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کمپین ملی  رونمایی از 
»ایست! آب نیست«

کمپین ملی »ایست! آب نیست« که در جهت صرفه جویی مصرف آب توسط 
سـازمان جوانان هال احمر راه اندازی شـده اسـت با حضور رئیس این سـازمان 
و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان یزد و جمعی از 

مقامات استانی رو نمایی شد. 

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان یزد، این مراسم با حضور دکتر صابونچی 
رئیس سازمان جوانان هالل احمر، معاونت جوانان و دانشــجویی این سازمان، مدیرکل اداره 
فرهنگ و ارشاد استان از کمپین ملی »ایست! آب نیســت« که در جهت حساس سازی بحران 

آب در استان یزد و دیگر نقاط کشور توسط جوانان هالل احمر راه اندازی شده، رو نمایی شد.
جوانان هالل احمر استان یزد با توجه به کمبود آب در سطح استان و کشور کمپین »ایست! آب 
ح و مروج فرهنگ مصرف آب و صرفه جویی  نیست« را راه اندازی کردند تا شروع کننده این طر
گاه سازی  در ســطح جامعه باشــند. اســتان یزد یکی از کم آب ترین اســتان های کشور اســت، آ

مردم در مورد کاهش مصرف آب و مصرف هوشمندانه بسیار مهم و ضروری است.
گاه سازی مردم استان در مورد مصرف هوشــمندانه آب، کم آبی استان یزد،  حساس سازی و آ
جذب مشارکت بیشتر مردمی در راستای حفاظت از منابع آبی استان و حساس کردن گروه های 
تأثیر گذاران اســتان در مورد بحث کــم آبی و بحــران آب در اســتان، از جمله اهــداف راه اندازی 

کمپین »ایست! آب نیست« عنوان شده است.
ح، اظهار داشــت: از شــروع این  رئیس ســازمان جوانان هــالل احمر با حمایــت کامل از ایــن طر
حرکت زیبا و مؤثر توســط جوانان هالل احمر بســیار خوشــحالم وبــا این حرکــت می توان گفت 
ســازمان جوانان جدا از اهداف خود می تواند در مســائل دیگر جامعه با محوریــت اعضا جوان و 

داوطلب خود پیش قدم و وارد شود.
دکتر صابونچی گفت: امید که جوانان هالل احمر بتوانند فرهنگ صرفه جویی مصرف بهینه 

آب را در جامعه مســاوی و جــاری کنند. همچنیــن علی گنج 
کریمی معاونت جوانان و دانشجویی ســازمان جوانان هالل 
احمــر نیــز بــا تشــکر و قدردانــی از جوانــان هــالل احمر اســتان 
یزد از شــروع این کمپیــن با امضا میثــاق نامه بــه این کمپین 

پیوست.
در پایــان رئیــس ســازمان جوانــان هــالل احمــر کشــور و دیگر 
ح حمایــت و بــا امضــای  مســئوالن شــرکت کننــده از ایــن طــر

میثاق نامه به این کمپین پیوستند.
ح است: »از ذخیره آب ایران فقط  متن میثاق نامه به این شر
چند قطره باقی است، فردا دیر اســت، همین امروز قطره ها را 
دریابیم؛ نکته اساسی این کمپین این است که صرفه جویی 
یک فرهنگ اســت، نیاز به رشد و ساخته شــدن دارد، بودجه 
و حمایت دولتی نیاز ندارد تنها احســاس مسئولیت و اهمیت 
زندگــی نســل های آینــده و حتــی امــروزی می توانــد بــه ایــن 
کمپیــن کمــک کنــد. امــروزه کســی بــاور نمی کند آب نیســت 

و کشــور با بحران کم آبــی مواجه اســت. اما نشــانه های آن را 
می توان در گوشــه  و کنار کشــور مشــاهده کــرد که نمونــه آن، 
خالی از سکنه  شــدن روستاهاســت، شــرایط ما هر روز در حال 
بدترشــدن اســت و از ســوی دیگر، همواره شــعار صرفه جویی 
می دهیم. مــا امضا کننــدگان به ایــن مهم دســت یافتیم که 
کمپینی را با شعار »ایست! آب نیست« راه اندازی کنیم و قول 
می دهیم به آن پایبند باشیم تا بتوانیم کوچک ترین قدم در 

این راه مهم برداریم.«   
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پسر مهربان خراسان
بـه  کمـک  وقـف  را  زندگـی اش  عمیـدی«  » مهـدی  مرحـوم  امدادگـر  مـادر 
خانواده هـای نیازمنـد و راه انـدازی خیریـه ای بـه نـام پسـرش کـرده اسـت. تمـام 
عمـرش را وقـف خدمـت بـه خانواده هـای نیازمنـد و دختـران بی سرپرسـت و بـد 
سرپرسـت کـرده اسـت. بـرای دختـران بسـیاری سـرپناه سـاخته، مقدمـات تحصیلشـان را 
فراهـم کـرده، بـه آن هـا حرفـه آموختـه و خاصـه مـادری را در حقشـان تمـام کـرده اسـت. اما 
مـادر و بانـوی خیـر مشـهدی کـه همـه او را بـا راه  انـدازی مرکـزی بـرای حمایـت از دختـران 
بی سرپرسـت و بد سرپرسـت می شناسـند، خودش را شـاگرد پسـری می داند که در دامان 

او مشـق امدادرسـانی و بشردوسـتی کـرده اسـت. 

ع مــزاری مــادر مرحــوم » مهــدی عمیــدی«، کوهنــورد و امدادگــر داوطلب امــداد و  صغــری زار
نجات کوهســتان اســتان خراســان رضوی که به قول مادر هم قهرمان کوهنوردی بود و هم 
قهرمان اخــالق؛ در گفتگوی خود با شــهروند از تأثیر روحیــه امدادگری فرزنــد در فعالیت های 
خیریه  برای حمایت از خانواده های نیازمندان و دختران بی سرپرســت شهر می گوید. مهدی 
عمیــدی متولد ســال 1۳58 و نخســتین فاتــح ایرانــی قله اورســت بدون اســتفاده از کپســول 

کسیژن بود. ا

    وقتی برگشتم
نام مهــدی را با افتخــار می برد. می گوید پســرش هــم قهرمان کوهنــوردی بود و هــم قهرمان 
کســیژن به قله اورســت  اخالق و بــرای حرف هایش هم دلیــل دارد. از صعود آقا مهدی بدون ا
آن  هــم به عنــوان نخســتین ایرانــی و اهتــزاز پرچــم علی ابــن موســی الرضا)ع( بــر بــام جهــان 
برای نخســتین بــار؛ بــه عکس هــا و تصاویر مهــدی وقتــی کــه قله هــای صعب العبــور را زیر پا 

داستان مادری که نشانی راه را از فرزندش گرفت
گذاشــته نــگاه می کنــد، هجــوم خاطــرات امانــش نمی دهــد 
کــه بــه کوهنــوردی عالقمنــد شــد  و می گویــد: » از نوجوانــی 
همیشــه کوله بارش آماده بــود. پس از آشــنایی بــا چند گروه 
کوهنــوردی، دوره هــای حرفــه ای کوهنــوردی، مربیگری و 
امداد و نجــات را گذراند و طولی هم نکشــید کــه به عضویت 
جمعیــت هالل احمــر درآمــد. بــا این کــه تخصصــش امــداد 
و نجــات کوهســتان بــود امــا هرجــا بــه توانایی هایــش نیــاز 
داشتند، پیش قدم می شد. مثل حضور در زلزله بم به عنوان 

امدادگر داوطلب هالل احمر.« 
ع مزاری خاطره ای  حرف ها که به این جا می رســد صغری زار
ع  دوســتی مهدی اش برایمان تعریف می کند. ماجرایی  از نو
کــه هنــوز هــم پــس از ســال ها در خاطــرش مانــده و هر بــار با 
لبخندی غرور آمیز آن را برای دیگــران تعریف می کند: » هنوز 
خسته صعود قبلی اش به ارتفاعات مشهد بود که خبر دادند 
مردی در همــان ارتفاعات گرفتار شــده و نیاز بــه کمك دارد. 
گفتم: مادر جان خســتگی صعــود قبلی هنوز بــه تنت مانده. 
همان طور که لــوازم و تجهیزاتش را جمــع می کرد، نگاهی به 
من انداخت و گفت: آن مرد 5 فرزند قد و نیــم قد دارد. وقتی 
برگشــتم برای اســتراحت کردن فرصت زیــادی دارد. همین 
را گفت و فردای همان روز با شــوق فراوان از نجات دادن آن 

مرد و خوشحالی همسر و فرزندانش برایمان تعریف کرد.«

    هواخوری با معلوالن
ع مــزاری در میــان فعــاالن  زار ایــن  کــه صغــری  بــا وجــود 
امــور خیریــه و خانواده هــای کــم  بضاعــت مناطــق محــروم 
مشــهد چهــره ای شــناخته شــده و بــا ســابقه فــراوان اســت 
کــه پــس از درگذشــت  امــا می گویــد ماجراهــا و روایت هایــی 
مهدی از کارهای خیر او شــنیده، بیشــتر از گذشــته او را برای 
کــم  بضاعــت شــهر ترغیــب  کمك رســانی بــه خانواده هــای 
کــه  می کنــد. خــودش در این بــاره می گویــد: » می دانســتم 
مهدی کوهنوردی را برای چه می خواهد. عاشــق کوه و فتح 

هــــــــاللهــــــــالل
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خ  قله های مرتفع بــود اما وقتی به  عنوان داوطلب لباس ســر
هالل احمر را پوشــید، انگار هــدف بزرگ تر و روشــن تری را در 
پیش گرفــت. هر وقت از عملیــات امداد و نجات کوهســتان 
برمی گشــت بــا اشــتیاق از نجــات دادن جــان آدم هــا برایــم 
می گفت. اما وقتــی فعالیت هــای خیریه و بشردوســتانه اش 

برایمان روشن شد که دیگر از پیش ما رفته بود.«
مــادر ایــن را می گویــد و خاطــره دیگــری تعریــف می کنــد: »٦ 
مــاه از حادثــه ای کــه در هنــگام صعــود بــه قلــه مــون بــالن 
فرانســه برایش پیش آمــد می گذشــت. همان حادثــه ای که 
برای همیشــه مهــدی را از مــا جدا کرد. یــك روز برای بررســی 
نیازمنــد مشــهد  از خانواده هــای  وضعیــت معیشــت یکــی 
ســری به خانه شــان زدم. خانــواده ای کــه با ٣ فرزنــد معلول 
و کمتریــن امکانــات در یــك خانــه محقــر زندگــی می کردنــد. 
گهــان یکی از  وقتی خــودم را خانم عمیدی معرفــی کردم، نا
بچه ها گفت: شــما مادر آقــا مهدی هســتید؟! تعجب کردم. 
عکــس مهــدی را از روی گوشــی تلفــن همــراه نشــانم دادند 
و گفتنــد: اینجــا همــه آقــا مهــدی را دوســت دارنــد. او هوای 
معلــوالن منطقه گلشــهر مشــهد را داشــت. همیشــه می آمد و 
بچه هــای معلــول را برای تفریــح و هواخــوری با خــودش به 
کوه می برد. از وقتی خبر فوتش را شــنیدیم دیگر کســی سراغ 

ما نیامده...«
مهــدی عمیــدی کوهنــورد بنــام مشــهدی یکــی از 5 ایرانــی 
کــه بــا صعــود بــه 5 قلــه مرتفــع لنیــن، خانتان گــری،  بــود 
کورژنفسکایا، کمونیســم و پوبدا در منطقه پامیر و تیان شان 
توانســت عنوان »پلنگ برفی« را از ســوی فدراسیون جهانی 
کوهنــوردی کســب کنــد. در کارنامه کوهنــوردی او عــالوه بر 
صعودهــای متعــدد داخلــی، صعــود بــه بلندتریــن قله هــای 
جهان از اورســت تــا مرتفع ترین قله هــای اروپایی و آســیایی 

دیده می شود.

    خانه فرزندان
ع مــزاری بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه دلیــل  امــا صغــری زار
راه اندازی مرکزی بــرای حمایت از دختــران نوجوان و جوان 
کــم  بضاعــت، میــان خّیــران و فعــاالن امــور خیریــه مشــهد 
شــناخته می شــود. دخترانــی کــه بــرای آن هــا مــادری کرده 
و بــا حمایت هــا و کمك هایــش مقدمــات موفقیــت آن هــا در 
کارآفرینــی را فراهــم  کارآمــوزی و  تحصیــل، ازدواج و حتــی 
کــرده اســت. خــودش می گویــد: » بیــش از ١٠ ســال پیــش بــا 
کمك همسر، فرزندان و دیگر دوســتان خیر به فکر راه اندازی 
مرکزی برای حمایت از دختران بدسرپرســت و بی سرپرســت 
افتادم. اســمش را خانــه فرزندان گذاشــتیم تا مثــل اعضای 
یــك خانــواده نیازهــای آن هــا را تأمیــن کنیــم. برنامه هــای 
کــه  مختلــف تحصیلــی، ورزشــی، تفریحــی و حرفه آمــوزی 
زمینه های توانمندســازی دختران را فراهــم می کرد. اما این 
مرکز نیاز به گسترش، جلب توجه و جذب کمك های خیران 
داشــت تا این که با کمك آقای شــالچی مدیر مؤسســه خیریه 
شــالچی که در چنــد کشــور جهــان از جمله ایــران با هــدف از 
بین بردن فقــر فعالیت می کند مقدمات خرید یك ســاختمان 
و دریافت مجوز رســمی فراهم شــد.« حاال 2 ســالی هست که 
ع مزاری در ســاختمان جدید با نام  خانه فرزندان صغــری زار

فرزند امدادگرش مرحوم »مهدی عمیدی« و به شکل نظام مند تری فعالیت می کند.
ع مزاری در این باره می گوید: » نام مرکز را به خاطــر تمام دغدغه ها و تالش هایی که مهدی  زار
برای کمك به افــراد نیازمند انجام مــی داد، به نام خــود او تغییر دادیم تا راهــش از این طریق 
ادامه پیدا کند. حاال در این مرکز دختران بی سرپرســت و بد سرپرست در 2 گروه سنی ١٣ تا ١٨ 
ســال و بیش از ١٨ ســال با کمك خّیران حمایت می شــوند. با همین حمایت ها بســیاری از آن 
دختران توانســته اند در حوزه های ورزشــی، تحصیلی و درآمدزایی موفق شوند و شرایط برای 

ازدواج آن ها نیز فراهم شده است.«

    راه را نشان داد
روحیه امدادگــری مرحوم مهدی عمیدی به  عنــوان یك امدادگر داوطلــب هالل احمر به تمام 
اعضای خانواده اش سرایت کرده است. آن ها به رسم همیشگی مهدی که در مواقع بحرانی 
و حــوادث و بالیای طبیعــی با تمام تــوان با دیگــر امدادگــران هالل احمر همراه می شــد، کمك 
ع مزاری می گوید: » مهدی با خدمات  حال خانواده ها و افراد آســیب دیده هســتند. صغری زار
و فعالیت هــای داوطلبانــه اش در جمعیــت هالل احمــر همــه مــا را بــا ماهیــت فعالیت هــای 
جمعیت آشــنا کرد. بــرای همیــن بعد از فــوت او هــم همه مــا بــرای مشــارکت در فعالیت های 
بشردوســتانه هالل احمــر دغدغــه داریــم و می خواهیم راهــی که مهــدی در آن قدم گذاشــت 
همچنان ادامــه پیدا کند.  به  عنــوان مثال وقتی خبر زلزله کرمانشــاه را شــنیدیم همگی برای 
جمع آوری، بسته بندی و ارسال کمك های مردمی به مناطق زلزله زده بسیج شدیم. با کمك 
خّیــران و از طریق مؤسســه خیریه و مســجد المنتظر کمك هــای مردمی را جمــع آوری کردیم. 
حتــی دختران مرکز هــم با وجــود دغدغه های تحصیلــی، حرفه آمــوزی و... پــای کار آمدند تا 
کمك های جمع آوری  شــده زودتر به دســت زلزله زدگان برســد. تــا چند روز کار مــان جمع آوری 
و بســته بندی پوشــاك، پتو و دیگر اقالم مورد نیاز بود. کمك هــای نقدی و غیرنقــدی را هم از 
طریق هالل احمــر به خانواده های آســیب دیده رســاندیم. چرا که مطمئــن بودیم مهدی هم 
همیــن کار را انجام مــی داد. او با مشــارکت داوطلبانــه در فعالیت هــای هالل احمــر از عملیات 
امداد و نجات کوهســتان تــا حضور در دیگــر بحران هــا و حــوادث راه را به من و دیگــر اعضای 

خانواده و خیرانی که با ما همکاری می کنند نشان داد.«

     پاییز تلخ فرانسه
حادثه تلخ مهرماه سال ٩١ در نزدیکی قله مون بالن فرانســه اتفاق افتاد. قله ای صعب العبور 
با شــکاف های یخچالی فراوان که کار فتح آن را بســیار دشــوار می کند. مهدی امــا به تنهایی 
عازم فتــح ایــن قلــه ٤٨٠٠ متری شــده بــود. یــك تیــم سوییســی مهــدی را دیــده بودنــد که از 
ج شــده و خــودش را برای صعود  جان پناه نزدیــك قله که در ارتفــاع ٤ هزار متری قرار دارد، خار
گهــان تغییر کــرد و برف و  آماده می کرد. بــه گفته شــاهدان عینی وضعیــت آب و هــوای قله نا
کــوالك تمــام ارتفاعــات را در برگرفــت. دیگــر امــا خبــری از مهــدی نشــد. قلــه ای کــه پیــش از 
این جــان بیــش از 2٠٠ کوهنورد کارکشــته دیگــر را هم گرفتــه بود، بــا مهدی امدادگــر مهربان 
هالل احمر هــم مثل همــه آن ها تا کــرد. 5 ســال از آن پاییــز تلخ گذشــته و هنوز خبــری از پیکر 
مهــدی نیســت؛ درســت مثــل همــه آن کوهنوردانــی که فتــح قله مــون بــالن بدل بــه آخرین 

صعودشان شد.   

......
روحیه امدادگری مرحوم مهدی عمیدی به  عنوان یك 

امدادگر داوطلب هالل احمر به تمام اعضای خانواده اش 
سرایت کرده است. آن ها به رسم همیشگی مهدی که 

در مواقع بحرانی و حوادث و بالیای طبیعی با تمام توان 
با دیگر امدادگران هالل احمر همراه می شد، کمك حال 

خانواده ها و افراد آسیب دیده هستند
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چهره های ماه
زیر تیغ خورشید

گزارشـی کـه می خوانیـد روایـت کودکانـی اسـت کـه در دل یکـی از روسـتاهای 
کویـری ایـران بـا مهربانـی یکـی از پزشـکان داوطلـب هـال احمر، از تیـغ تیز تابش 
خورشـید و شـاق سـنگین ریزگردهـا نجـات پیـدا می کننـد. »ایـران« قصـه ایـن 

مهربانـی را روایـت کـرده اسـت. 

با زبان کوچکــش دور لب های ســرخش را  تر می کند تا شــاید این کویری کــه خانه کــرده در رخش و 
از هر ســو می کشــد پوســتش را، لحظه ای مجال حــرف زدن و زندگی بــه او بدهد. نامــش »عثمان« 
است و حدود چهار ســال ســن دارد، با چشــمان درشــت و براقش زل می زند در نگاهت و مسلسل وار 
زبانش را می کشــد روی لب های تفتیــده و عطش وارش... موهــای خرمایی اش در ایــن آفتاب داغ 
بیشــتر رنگ گرفته و هجوم بادها بر چهره اش آن قدر ریشــه دوانده که ســوی چشــمانش را از هر سو 
خ کودکانه اش. آن قدر رسا و  به اسارت می برد. معذبت می کند این همه رنج و زخم عریان شــده در ر
براق نگاهت می کند که تمام وجودت را به واهمه می اندازد، پشتت تیر می کشد، ضربان قلبت تندتر 

می شود یا شاید هم نمی زند دیگر...
این جا روســتای »ذکری« اســت از توابع »َدرمیان« اســتان خراســان جنوبی؛ بعضی ها می گویند نام 
واقعی اش »ُدرمیان« اســت که شــاید وجه تســمیه اش چشــمان درشــت و پرجاذبه همچــون ُدری 
ِخ کودکانه، دلبری می کند. این روستا پر است از قصه کودکانی که با آیینه ها قهرند و  باشد که میان ر

زخمی وار قد می کشند در زیر تیغ خورشید و رقص بادی که با رخسارشان نامهربان است.
خ اهالی و حــال و روزی که هر ثانیه  این جا اقامتگاهی تب دار اســت با زخم  های جاخوش کرده بــر ر
عفونی تر می شــود. سال هاســت مــردم این دیــار میزبــان خشکســالی اند و در کنار خشکســالی های 
پی درپی، بادهای تند، ریزگردهایی را با خود می آورند که مأمن و منزلشــان شده است رخ کودکانی 

روایتی از مهربانی داوطلبانه در دل کویر
که بــا پوســت های ســفید و لطیــف، زیــر تابــش خورشــید در پی 

کودکی اند...

ع شد     قصه بچه های ذکری از یک پیام شرو
هفته گذشته خانمی به دکتر ســیدناصر عمادی، از متخصصان 
پوست و پزشک داوطلب جمعیت هالل  احمر، پیامی می فرستد 
بــا ایــن مضمــون کــه کــودکان »روســتای ذکــری«، رخشــان بــه 
گر تالشــی برای کمک به این کودکان  اسارت کویر رفته اســت و ا
نشود، شــب میهمان دائمی چهره هایشان می شــود. تعدادی از 
عکس های کودکان را هم برای دکتر ارســال می کند. با توجه به 
شــواهد و عکس ها، دکتر عمادی از دبیر کل جمعیت هالل  احمر 
درخواست می کند تا تیمی از جمعیت هالل  احمر برای ارزیابی به 
»روستای ذکری« بروند. دبیر کل هم دســتورات الزم را می دهد و 
بعد از بررسی و پیگیری ها مشخص می شود که وضعیت کودکان 

وخیم است و این گونه قصه مهربانی آغاز می شود.
دکتر عمــادی در خصوص ماجرای این روســتا می گوید: رفتن به 
روســتای ذکری و رســیدگی به وضع کــودکان از جمله ســفرهایی 
بــود کــه در انجامــش تردید نداشــتم. من ســفر زیــاد رفتــه ام، اما 
این داســتانش فرق می کرد. انگار همه چیز دســت  به  دست هم 
می داد تا ما سریع تر به آن ها برسیم. دبیر کل جمعیت دستورات 
الزم را داده بود و خودش دائمًا پیگیر اوضاع و احوال بچه ها بود. 
داروها، ضد آفتاب، کاله آفتاب گیر و... خیلــی زودتر از آن چیزی 
که فکر می کردم مهیا و هماهنگی ها با هالل  احمر استان خراسان 

جنوبی انجام شد و ما به روستای ذکری رفتیم.
در بدو ورود، همان پنج شش کودکی که برای بار اول عکسشان 
برای دکتر عمادی ارســال شده بود می آیند ســمت گروه و کمک 
می خواهند، انــگار آفتابند دلیل آفتــاب. صورت های ســوخته و 
پوست انداخته شان از رنجی پنهان و کالفه کننده خبر می دهد، 
آن  قدر این رنج، خنج می کشد بر جانشان که حتی تحمل معاینه 

ساده هم برایشان دردناک است.
در ایــن عطــش و بی تابــی زمیــن، دلبــری دختــرکان بــا موهای 
رها و پریشــان و پوســتی روشــن کــه لحظــه ای نگاهشــان را از تو 
برنمی دارند آن  قدر گیرایی دارد که بی اختیار جذبشان می شوی؛ 

مریم یارقلی
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می خواهی لحظه ای مکث کنی، نزدیک تر شوی، غرق شوی در 
چشمانشان و بخواهی رد این زیبایی را با کشش و تأمل بیشتری 
در خاطرت جا دهی، اما انگار کســی محاقی از آتــش بر چهره ماه 
خ همچون مهتابشان پنهان شــده در بی آبی و  کشیده است...ر
خشکسالی، ردی عمیق از زخم و ترک، حســابی جا خوش کرده 
در رخشان. رد زخم ها را که می گیری، گاه تا عمق چشمان براق و 
سیاهشان ادامه می یابد و هر لحظه هول برت می دارد که چیزی 

نمانده که چشمان سیاه دخترکان را هم به اسارت ببرد.
اوضاع در »روســتای ذکری« آن قدر وخیم است که دکتر عمادی 
گــر زودتر درمان نشــوند، در ســی  می گویــد: کــودکان این روســتا ا
چهل ســالگی حتمــًا دچار ســرطان پوســت می شــوند، یــا این که 
برای همیشه باید برقعه بکشند بر رخشان. »عثمان« را در آغوش 
می کشد و ادامه می دهد: »پوســت این بچه آن  قدر خشک  شده 
و از همه طرف در حال کشیده شــدن اســت که حتی پلک هایش 
هم از کشــیدکی زیاد در حــال افتادن به ســمت پایین اســت.« از 
بچه ها می خواهــد تا برای عثمان دســت بزننــد تا او راضی شــود 

برای درمان...

    کودکی به توان رنج
زمین پراضطراب و داغ اســت و خورشــید عمود می تابد بر ســینه 
کویر، هــوای گــرم خــرداد خــود را پیــچ و تــاب می دهــد در کوچه 
پس کوچه ها و در هر پیچشی، رقصی به جان ریزگردها می اندازد 
کودکانــه  تــا بیاینــد و بشــوند میهمــان ناخوانــده شــادی های 

بچه های این روستا.
نامش »عزیز« است و خوش خنده، هر بار که می خندد، صورتش 

را  احوالــش  و  برمــی دارد  بیشــتری  تــرک 
ناخوش می کند؛ انــگار که خنــده اش را به 
غــارت برده انــد. چشــمانش در زمینــی به 
غایت خشــک و زبر گرفتار شده و دائمًا تقال 
می کنــد تــا خــودش را از حصــار خشــکی ها 
بیرون بکشد و بیشــتر خودنمایی کند. اما 
میــان این جنــگ تمام عیــار در رخــش، تو 
فقط بــه این می اندیشــی کــه بــا این همه 
درد و رنــج آوار شــده، باز هم خورشــید و باد 
ناســازگار توانشــان نرســیده زیبایــی اش را 

بدزدند...
همــه خانواده هــا در مدرســه روســتا جمــع می شــوند. »عزیــز« 
جلوتــر از بقیه می آیــد، انــگار دلــش رهایــی از ایــن درد بی انتها را 
می خواهــد... آموزش های الزم برای مراقبت از پوســت به مردم 
داده می شود. هم بچه ها و هم بزرگ ها خوب آموزش ها را گوش 
می دهند؛ نحوه استفاده از کاله و کرم های درمانی و ضد آفتاب را 

فرا می گیرند.
بیشــتر دخترکان این جا فقط با چشمانشــان با تو حــرف می زند. 
زبانشــان نامفهوم اســت، اما می شــود ساعت ها نشســت و غرق 
شد در چشمانشان. میان دخترکان روستا، »مریم« یازده ساله از 
روابط اجتماعی قوی برخوردار اســت، آن  قدری که بعــد از پایان 
آموزش های نحوه مراقبت از پوســت، همه را مــو به مو با صدای 

بلند برای هم سن و سال هایش می گوید.
دم دم های غروب، مراحل درمان و آموزش تمام می شــود. گروه 

درمانی خانه بــه خانه می روند تا 
آموزش هــا را چهــره بــه چهــره به 
افراد بگویند و داروها و کرم های 
مــورد نیاز را بــه افــراد بدهند. 2۴ 
کــودک در ســنین مدرســه در این 
روســتا چهره هایشــان از آفتاب و 
باد تند و ریزگردها ســوخته است 
وضعشــان  آن هــا  نفــر  هفــت  و 
بحرانــی اســت و مراقبت هــای 

بیشتری نیاز دارند.

    هنوز هم »عثمان ها« 
منتظرند

ُزل که بزنی در چشــمان پر از تمنایشــان، بیشــتر دلت می خواهد کنارشــان بمانی و مرهمی باشی بر 
زخم های سر باز کرده؛ تمام کودکی شان، رویاهای شبانه شان، آرزوهای روزهای سرد و گرم سالشان 
زیر تیغ تیز خورشید و حصار ریزگردها می گذرد. فکر می کنم مدت هاست دخترکان این روستا به جای 
تماشای دلبری های دخترانه شــان در آیینه، تمرین می کردند که در میان حصارهای ترک خورده و 

پراضطراب چگونه می شود لبخند زد...
قرار می شود که روز دوم دوباره دکتر عمادی به روستا برگردد تا بررسی شود که چقدر میزان آموزش ها 
مؤثر بــوده اســت. حــدود ۶0 درصــد بچه ها بــا کاله و ضــد آفتــاب می آیند و ایــن یعنی چقدر دلشــان 
کید می کند کــه باید مراقب  می خواهد دوبــاره خودشــان را در آیینه ببینند. دکتــر عمادی دوبــاره تأ
پوستشان باشند و به شوخی می گوید: »بچه ها یاد بگیرید خودتان کاله بگذارید سرتان تا کسی کاله 
نذاشــته ســرتان.« با هم قول و قرار می گذارند و توافق می کننــد که یک جمعی از دختــرکان باالی 10 
سال یک گروه تشــکیل دهند و مســئول این باشــند که کســی بدون کاله و کرم ضد آفتاب و رعایت 
نکات ایمنی برای مقابله با آفتاب و ریزگردها بیرون نیاید. مسئول گروه هم می شود »مریم«. با معلم 
مدرســه هم هماهنگی های الزم می شــود تا بچه ها در مواقــع ورود و خروج از 

مدرسه نکات آموزشی را رعایت کنند.
یک شور عجیبی در دلشان افتاده، یک شوقی در چشمان درشتشان دنبال 
ریشــه دوانــدن اســت. انــگار وقت آشــتی بــا آیینه هــا شــده... دکتــر عمادی 
می گوید: »پوســت این بچه ها بــه دلیل جوان بــودن به ســرعت ترمیم پذیر 
است و با داروهایی که برایشان تجویز کردیم قطعًا به زودی حال همه شان 
خوب و شرایطشــان کاماًل عادی می شــود. فقط باید در تمامی فصل ها، کرم 
که این بادها و ریزگردها در تمام فصل ها  ضد آفتاب و کاله داشته باشند، چرا

میهمان این مردم هستند.«
نزدیک غروب اســت و کارها تمام شــده. دکتر عمادی به یکی از زنان روســتا 
می گویــد: »مــادر جــان مــا می آییــم خانه تــان افطــار.« پیــرزن بــدون درنگ 
می گوید: »تشــریف بیاورید قدمتان ســر چشــم. میهمان عزیز اســت.« این جمله را آن قدر خالصانه 
و بدون تکلف می گوید که انگار در دایره لغاتش چیزی به اســم تعارف نیســت و هــر آنچه می گوید از 
سر مهر و محبتش است. دکتر عمادی تشــکر می کند و قول می دهد که بعد ماه رمضان دوباره برای 

بررسی وضعیت بچه ها و آوردن داروهای جدید مجدد به روستا بیاید. 
چند روزی اســت از ایــن قصه می گــذرد و امروز خبــر دادند که »عثمان« چند شــبی اســت بــدون درد 
می خوابــد. تا قبــل این بــه خاطر زخم هــای صــورت، نیمه  شــب ها با گریــه از خــواب بیدار می شــد. 
»عزیز« هــم می تواند بیشــتر از قبــل بخندد. »مریم« هم حســابی مراقب اســت کســی بــدون کاله و 
کرم ضد آفتاب بیرون نیاید. زخم های زندگی بســیاری از آدم ها در انتظار یک مهربانی ســاده اســت 
تا التیام پیدا کند که گاهی خیلی اتفاقی این وظیفه ســهم دســتان ما می شود تا با همه تخصص ها 
و توانمندی هایمــان به سراغشــان برویــم، امــا گاه خیلی ســاده از کنار ایــن مهربانی هــا می گذریم و 
گاهی رد همه نشانه ها را می گیریم و به مقصد می رسیم. مهم آن اســت که به جای پاهای روزمرگی 
و عــادت، با پای دلت بــروی در دل ایــن قصه های پــردرد و رنج... درســت جایی کــه »عثمان ها«، 

»عزیزها« و »مریم ها« مدت هاست منتظرند تا تو برسی...  
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تکریم انسان
با تعطیل احسان

آدمیان از روزی که »دور هم« بودن و »کنار هم« زیســتن را 
یادگرفتند، در نقاط مختلف گیتی به زندگی مســالمت آمیز 
خو کردند و با اجتماع انســان ها و مجــاورت »این« با »آن« 
جامعــه روســتایی و شــهری شــکل گرفتــه و ابنــای آدم بــه 
زندگــی روزانــه خــود ســرگرم شــدند، صفــات و ویژگی های 
پســندیده و برجســته بعضی از ایشــان، مورد توجه و عالقه 
برخــی دیگــر واقــع شــد؛ از جملــه صفــات برجســته برخــی 
آدمیان، »احســان« آن ها و از میان انواع احسان، »اطعام« 

بود.
شــما هیــچ کســی را در دنیــا پیــدا نمی کنید کــه احســان به 
بلکــه همــگان صفــت احســان  را »بــد« بدانــد،  دیگــران 
را می پســندند و هــر کســی بــا هــر دیــن و آیینــی، نیکــی بــه 
انســان ها را می پســندد و نیکــوکاران را دوســت دارد، حتی 
کــه پیــرو ادیــان آســمانی نیســتند و بــه اصطــالح  کســانی 
تحســین  را  نیکــوکاری  و  نیکــی  هســتند،  »المذهــب« 

می کنند.
و در ایــن میــان هــر کســی انــدک آشــنایی بــا معارف 
بــا  اســالم  کــه  می دانــد  باشــد،  داشــته  اســالمی 
همــه وجود بــه تشــویق مــردم بــرای کمــک به 
همنوعــان می پــردازد. اســالم از بســته های 
تشــویقی فراوانــی بــرای ترویج نیکــوکاری ، 
ع و انسان دوســتی بهره  احســان به همنــو
و  احادیــث  البــه الی  در  اســت.  گرفتــه 
ســخنانی که از امام صادق)ع( در دســت 
داریم، بــه وفور به جمالتی بــر می خوریم 
کــه مردمــان را بــه احســان و نیکــوکاری 

دعوت کرده اند.
به ایــن فرمایش امام صــادق)ع( در باب 
توصیه بــه »اطعــام« توجه فرماییــد: »َمْن 
َحٌد ِمْن 

َ
ــی ُیْشــِبَعُه َلْم َیــْدِر أ ْطَعَم ُمْســِلمًا َحّتَ

َ
أ

ْجِر ِفــی اآْلِخــَرِة اَل َمَلٌک 
َ
َخْلــِق اهلِل َما َلــُه ِمــَن اْل

 اهلُل َرّبُ اْلَعاَلِمیــَن؛ 
َ

ٌب َو اَل َنِبــّیٌ ُمْرَســٌل ِإاّل ُمَقــّرَ
هر کــس مســلمانی را غذا دهــد تــا او را ســیر کند، 
از پــاداش آخرتــش جز خداونــد جهانیــان هیچ کس 
دیگــری، حتــی فرشــته مقــرب و پیامبــر مرســل مطلــع 

نخواهد گشت.«1
این ســخن امام صــادق)ع( یک نمونــه از ده هــا حدیث در 
زمینه احســان و توصیه بــه اطعام اســت و مســلمانان را به 
نیکویی تشــویق می کند؛ لیکــن همین امام صــادق)ع( در 
حدیث بعدی به حســین بن ابــی العالء یادآور می شــود که 
احســان و اطعام خــود را تــرک کند! چــرا؟ چون کــه هرچند 
آنــان محســوب می شــود  بــه همنوعــان تکریــم  احســان 
و کســی که بــه یــک فــردی احســان می کنــد، در واقــع او را 
محترم شــمرده و بــرای وی ارزش و حق حیات قائل شــده 
اســت، ولــی بــا همــه این هــا گاه بــا تکریــم انســان، تحقیر 
گاه بــا تکریــم انســانی، زمینــه  انســان را رقــم می زنیــم، 
تخریب انســانی دیگــر را فراهــم می کنیــم. گاه ندانســته با 
احســان و نیکی به عــده ای، ذلــت و تحقیــر برخــی دیگر را 
به ارمغــان می آوریم. این جاســت که باید ســخت مواظب 

حجت االسالم والمسلمین علی الهی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان البرز
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باشــیم که بــا تکریــم شــخصی، تحقیــر همان شــخص و یا 
تخریب شــخص دیگر را فراهم نکنیم. هزار نکته باریک تر 
از مــو همین جاســت و کســی که ایــن نکتــه را به ما گوشــزد 
می کنــد و زنــگ خطــر را به صــدا در مــی آورد، شــخص امام 
کــه بــه  صــادق)ع( اســت. اســالم بــا همــه ســفارش هایی 
احســان و نیکــی در شــکل های مختلــف و از جملــه اطعــام 
دارد، از زبــان بــزرگ مبلــغ و مــروج خــود؛ یعنــی جعفــر بــن 
محمــد)ع(، هشــدار می دهد که مبــادا برخــی آدمیان حتی 
ک و دلی صــاف و صد البته ندانســته، با احســان  با نیت پــا
به بعضــی، عده دیگــری را خــوار و افــرادی را بی آبــرو کرده 
کــه  کســانی  و آن هــا را از چشــم مــردم بیاندازنــد. هســتند 
تهی دســت و در عیــن حــال آبرومندنــد و دیگــران از وضــع 
کــه بــا صدقــه آشــکار بــه  رقت بــار آن هــا بی خبرنــد؛ مبــادا 
کــرده، روحیــه آن هــا را  گیرنــده را تحقیــر  اینــان، صدقــه 
تخریــب و بــه شــخصیت و موقعیــت اجتماعی آنــان لطمه 
وارد کنید و آبروریزی نمایید. بناســت با احســان و اطعام، 
مردمــان تکریــم شــوند، نــه تحقیــر؛ بناســت بــا احســان و 
اطعــام و صدقــه، خانواده هــا به زندگــی شــرافتمندانه خود 
ادامه دهند، نــه آن که از آبــرو و حیثیــت بیفتند؛ بناســت با 
کمــک و مســاعدت محســنین، مســتمندان ســر خــود را باال 
بگیرنــد، نــه آن که ســر به زیــر شــوند. بنا نیســت با احســان 
به جمعی، گــروه دیگر را ســر به زیر و ســر افکنــده کنیم، بنا 
نیســت بر دســتی مرهم نهاده و دســت دیگر را شکســته و از 
کار بیاندازیم؛ بنا نیســت بر چشــمی ســرمه کشــیده و چشم 

دیگر را کور کنیم.
گاه که یادآور این نکته می شــود، فرزند حکیِم  و آن معلم آ
پیامبر خدا، امام صادق)ع( اســت. حال به هشــدار و تذکر 

امام صادق)ع( به حســین بن ابی العالء، 
کــه اتفاقــًا راوی خبر هم شــخص حســین 
اســت، توجــه کنیــد: »قــاَل الُحَســیُن بــُن 
فًا و ِعشــریَن  َة َنّیِ

َ
ابی الَعالِء: َخَرجنا الی َمّک

َرُجاًل َفُکنــُت َاذَبُح َلُهم فی ُکّلِ َمنِزٍل شــاًة. 
َفَلّمــا َاَردُت َان َادُخــَل َعلــی َابــی َعبــِداهلِل 
 

ُ
ــالُم، قــاَل: واهًا یا ُحَســیُن ! َاُتِذّل َعَلیِه الّسَ
الُمؤِمنیــَن؟ ُقلــُت: َاعــوُذ بــاهلِل ِمــن ذِلَک. 
ُکنــَت  ــَک  ــالُم: َبَلَغنــی َاّنَ َفقــاَل َعلیــِه الّسَ
َتذَبــُح َلُهــم فــی ُکّلِ َمنــِزٍل شــاًة؟ ُقلــُت: یا 
َوجــَه  ِااّل  ِبذِلــَک  َاَردُت  مــا  واهلِل  َمــوالی! 
ــالُم: َامــا ُکنَت  اهلِل َتعاَلــی. َفقــاَل َعَلیــِه الّسَ

َتــَری َاّنَ فیِهم َمــن ُیِحّبُ َان َیفَعــَل ِمثَل َافعاِلَک؟َفــال َیبُلُغ 
َمقِدَرُتُه ذِلک، َفَیَتقاَصُر ِاَلیِه َنفُســه. ُقلُت: َیابَن َرســوِل اهلِل 

، َوَعَلیَک َاسَتغِفُراهلَل وال َاُعوُد.2
حســین بن ابی العالء می گویــد: همراه بیســت و چند نفر به 
ســمت مکه حرکــت کردیم، مــن در هــر منزل و محــل فرود 
گوســفندی بــرای تهیــه غــذای همســفران ذبــح  کاروان، 
می کــردم. روزی بــه دیــدار امــام صــادق)ع( رفتــم. همین 
کــه مــرا دیــد، بــا ناراحتــی فرمــود: ای حســین! افســوس، 
افســوس؛ مــن از تــو تعجــب می کنــم! آیــا مؤمنیــن را خــوار 
می کنی؟ یعنی چرا با رفتار خود مســلمانان را خوار می کنی؟ 

نبایــد آن هــا را ذلیل و خــوار کنی. گفتــم: من و خــوار کردن 
مســلمانان؟ مــن از ایــن کار به خــدا پنــاه می بــرم. مگر چه 
شــنیده اید؟ فرمــود: به من گزارش رســیده اســت کــه تو در 
هر جایی که کاروان فرود آمد، بــرای تهیه غذای همراهان 

گوسفندی ذبح کردی؛ آیا این گزارش صحیح است؟
گفتم: موالی من! درســت گزارش کرده انــد، آری من در هر 
جایی که کاروان فرود آمــد و اتراق کرد، بــرای تهیه غذای 
همســفران گوســفندی کشــتم، ولی به خــدا ســوگند از این 

کار جز رضای خدا قصد و هدف دیگری نداشتم.
فرمــود: تــو راســت می گویــی، ولــی آیــا نمی بینــی در میــان 
کاروان کســانی هســتند که دوســت دارنــد هماننــد تو عمل 
کننــد و بــه همســفران خود غــذا بدهنــد، ولــی تمکــن مالی 
ندارند و دارایــی آن ها اجازه ایــن کار را به آن هــا نمی دهد، 
و با این کار تــو و تکرار آن، دچــار حقارت روحی می شــوند و 

احساس حقارت می کنند؟
کنون  گفتــم: پســر پیامبر! مــن متوجــه این نکتــه نبــودم، ا
با این ارشــاد و راهنمایی شــما و تذکــری که به مــن دادید، 
از خداونــد طلــب مغفــرت می کنم و بــه جنابعالــی اطمینان 

خاطر می دهم که از این پس، تکرار نکنم.
کبــر از این دقــت امام صــادق)ع(. آیــا ما نیــز در نذری  اهلل ا
ج کردن های تاســوعا و عاشورا، ضیافت های  دادن ها، خر
جشــن  عروســی ها،  ترحیــم،  مجالــس  رمضــان،  مــاه 

تولدگرفتن ها و ... به این نکته توجه کرده ایم؟
امــام صــادق)ع( تربیت شــده امــام باقــر)ع( و قــرآن کریــم 
احتــرام  مردمــان،  بــه  احســان  از  قبــل  حضــرت  اســت، 
انســان ها، تکریــم آدمیــان و پرهیــز از تحقیــر و خوارکــردن 
دیگــران را در رفتــار ما جســتجو و گوشــزد می کنــد. حضرت 
هشــدار می دهــد که مبــادا بــا احســان به 
بعضــی، بــه تزریــق احســاس حقــارت به 
برخــی دیگــر اشــتغال پیــدا کنیــم. آنچــه 
که بــرای امام صــادق)ع( در درجــه اول، 
مــورد عنایــت و توجــه قــرار گرفته اســت، 
احتــرام و تکریــم  انســان ها،  شــخصیت 

آنان است.
نانــی،  ســفره  پهن کــردن  بــا  کــه  مبــادا 
چنگــی بــه ســفره دل دیگــران بیاندازیــم 
بــر چهــره همنوعــان  پنجــه  ندانســته  و 
بکشــیم. بیاییــد گاه بــا احســان، تکریــم 
تــرک احســان و  بــا  گاه  و  کنیــم  انســان 
آدمــی  شــخصیت  نبایــد  کنیــم.  انســان  تکریــم  اطعــام، 
خدشــه دار شــود، نباید شــخصیت انســان ها لطمــه ببیند، 
نبایــد احســاس حقــارت بــه انســان ها دســت بدهــد، نباید 
گــرد، نبایــد جایــگاه و موقعیــت آحــاد  حرمت هــا پایمــال 

جامعه آسیب ببیند.   

    پی نوشت ها:
1 . وسائل  الشیعة، ج2۴، ص۳2۶

ح و تفسیر دعای مکارم االخالق،  2 . لئالی االخبار، ص 119، به نقل از شــر
آقای فلسفی، جلد ۳، ص 109 و 110

اسالم با همه 
سفارش هایی که به 

احسان و نیکی در 
شکل های مختلف و 
از جمله اطعام دارد، 

از زبان بزرگ مبلغ 
و مروج خود؛ یعنی 

جعفر بن محمد)ع(، 
هشدار می دهد که 
مبادا برخی آدمیان 
حتی با نیت پاک 

و دلی صاف و صد 
البته ندانسته، با 

احسان به بعضی، 
عده دیگری را خوار 

و افرادی را بی آبرو 
کرده و آن ها را از 

چشم مردم بیاندازند
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جوانان، داوطلبان و خیرین
سرمایه های هالل

حجت االسـام والمسـلمین معزی در جمع معاونین آموزش جمعیت هال احمر 
سراسـر کشـور، با تأکید بر فلسـفه آموزش در دین اسـام گفت: در دین اسـام به 
فراگیـری علـم و دانـش توصیـه بسـیار شـده و علمـی کـه جامعـه بشـری را رشـد، 
ترقـی و تعالـی بخشـد و در جهـت کاهـش آالم و مشـکات مـردم بـه کار گرفتـه شـود، بسـیار 

ارزشمند اسـت. 

گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر،  بــه 
حجت االســالم والمســلمین معزی با اشــاره به لزوم گســترش علم و دانــش در جامعه، گفت: 
باید در نظر داشــت کــه در جامعــه ای می توان انتظار رشــد و تعالی داشــت که بســترهای الزم 
برای امر آمــوزش و تحقیــق در زمینه های مختلف فراهم شــده و انســان ها بتواننــد به کمال 
ع امری  گیری علم را مختص گروه خاصی دانســت، بلکه ایــن موضو برســند، لیکن نباید فرا

فطری و بر اساس تعلیم و تربیت دینی است.
گیری علم و دانش بر همه به صورت فریضه و امری واجب  وی در همین زمینه ادامه داد: فرا
تلقی می گردد تا انسان بتواند در پی کسب سعادت دنیا و آخرت گام بردارد، چرا که علمی که 

بشر با کمک آن رشد و ترقی پیدا کند، می تواند آخرت ساز نیز باشد.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر در بخش دوم ســخنان خود بــه حادثه خیز بودن 
کشــورمان اشــاره کرد و گفت: این حوادث متأســفانه هر ســال، قربانیان زیادی نیز دارد، ولی 

چیزی که به آن کمتر توجه می شود، بهره گیری از تجارب رویارویی با این حوادث است.
کید بر این نکته که تجربه، نوعی از علم است، تصریح  حجت االسالم والمسلمین معزی با تأ
کرد: بهره گیری از تجــارب حادثه های گذشــته در امر آمــوزش و ارائه راهکارهای مناســب به 
مردم در زمان حوادث، کمک مؤثری در پیشــبرد نحوه آموزش و پیشگیری از عوارض ناشی 

از حوادث خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
در جمع معاونین آموزش:

    نیروی انسانی، بزرگ ترین سرمایه
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه 
کیــد بــر آمــوزش بــه دیگــران، گفــت: ســرمایه  گیــری و تأ فرا
انسانی، بزرگ ترین سرمایه ای است که مستلزم تعالی است 
و ایــن مهم تنهــا در پرتــو توســعه علــم و دانش میســر خواهد 

شد.
حجت االسالم والمســلمین معزی در همین زمینه ادامه داد: 
دانش، مهم ترین ســرمایه انسان هاســت که با آموزش های 
صحیح و هدایت آن ها به مسیر درســت، تجربه، اطالعات و 
تخصص فردی را به دارایی تبدیل می کند، اما باید دانســت 
کــه علــم، مهم ترین ســرمایه هــر انســان و باالتــر از هــر ثروتی 

است.
حجت االسالم والمسلمین معزی با اشــاره به اهداف اساسی 
جمعیت هالل احمر، گفت: مسئله آموزش در جمعیت هالل 
احمــر از آن جهــت اهمیت ویــژه ای دارد کــه این ســازمان در 
جهت تســکین آالم بشــری تالش می کند و همواره سعی دارد 
تا اثــرات جســمی و روحی ناشــی از حــوادث را کاهــش دهد و 
برای موفقیت بیشــتر در این امر نباید از تجربه های ناشــی از 

خ داده در گذشته غافل شد. حوادث ر
حجت االســالم والمســلمین معــزی در بخش ســوم ســخنان 
ح های مختلف آموزشــی از سوی معاونت  خود به اجرای طر
آمــوزش جمعیــت هــالل احمــر در کشــور اشــاره کــرد و گفت: 
آموزش به مردم برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی 
وظیفــه ســنگینی اســت که بــر عهــده ایــن معاونت گذاشــته 
شده که باید برای تحقق این مهم بیش از پیش تالش کرد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: بایــد در نظــر داشــت بــرای 
بررســی بازخورد این آموزش ها، ضروری است نظرسنجی در 
جامعه هدف انجام شــود تا نتایج حاصله بررســی و سنجیده 
شــده و به عنوان تجربه در آموزش های بعــدی به کار گرفته 

شود.
حجت االسالم و المسلمین معزی با اشاره به حضور جمعیت 
گفــت: مــردم از  هــالل احمــر در ســازمان مدیریــت بحــران، 
جمعیت هــالل احمر به عنــوان یکــی از ۳۳ دســتگاه اجرایی 
حاضــر در ایــن ســازمان، انتظاراتــی دارنــد کــه می تــوان این 

ع را در قالب آموزش به آن ها منتقل کرد. موضو
کید بر رشــد  نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر بــا تأ
فکــری و فرهنگــی پرســنل جمعیــت هــالل احمــر، تصریــح 
کرد: با برگــزاری دوره های آموزشــی مداوم در میــان کارکنان 
این جمعیــت، بایــد تالش شــود تــا همــواره بــر علــم و دانش 
افــزوده و تحــرک الزم در زمینه هــای هم اندیشــی و  آنــان 
دانش افزونــی برایشــان میســر شــود تــا بتواننــد با شــناخت و 
معرفــت بــه مســائل روز جامعــه، بــه راه حل هــای مــورد نیاز 

برای مشکالت جامعه دست یابند.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در پایــان بــا اشــاره بــه 
کیــد  ســرمایه های عظیــم انســانی جمعیــت هــالل احمــر تأ
کــرد: جوانــان، داوطلبــان و خّیریــن از ســرمایه های عمــده 
این جمعیت هســتند کــه باید بــر آموزش های آنــان در حوزه 
معنویــت و آموزش هــای دینــی ســرمایه گذاری شــود و حوزه 
ح ها و  نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر پذیرای طر

برنامه های پیشنهادی آنان در این زمینه ها خواهد بود.  
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سالم؛
به روال هر شــماره در این صفحه، اســامی برندگان مســابقه پیامکی منتشــر می شــد. ضمن عذرخواهی، به دلیل مشــکل پیش آمده برای نرم افزار 

پیام کوتاه مجله، اعالم اسامی میسر نیست. ان شااهلل نام برندگان محترم دو مرحله از مسابقه پیامکی، در شماره بعد منتشر خواهد شد.
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مسابقهپیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و ... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا    15 مرداد

01
دالیلبیاعتباریتهدیدآمریکابهجنگعلیهایرانشاملکدامیکازمواردزیراست؟

الف( شکست آمریکا در عراق و افغانستان                                                         ب( شکست آمریکا و هم پیمانانش در جنگ های منطقه ای
ج( قدرت بازدارندگی ایران                                                         د( افزایش قیمت جهانی نفت

02
کدامیکازویژگیهایزیرجزوشباهتهایامیرالمؤمنین)ع(وامامخمینی)ره(است؟

الف(اقتدار و پیروزی                               ب( مظلومیت                                                      ج( صالبت و لطافت                        د( هر سه مورد

03
تعدادکودکانیکهدربریتانیادرفقرمطلقزندگیمیکنندچقدراست؟

الف(سیصد هزار                              ب(ششصد هزار                                                                      ج(شصت هزار                       د(سی هزار

04
چندمیلیونآمریکاییزیرخطفقرزندگیمیکنند؟

الف(ده میلیون نفر                               ب(چهار میلیون نفر                                                    ج(چهارده میلیون نفر                          د(یک میلیون نفر

05
حزبجمهوریاسالمیدرچهتاریخیآغازبهکارکرد؟

الف(22 بهمن ۱35۷                                      ب(۱۷ دی ۱35۷                                                         ج(29 بهمن ۱35۷                             د(۱۴ خرداد ۱3۴2

06
رهبرمعظمانقالبدرکداممسجدموردحملهتروریستیقرارگرفتند؟

الف(مسجد اباذر                                ب(مسجد الجواد                                                            ج(مسجد الغدیر                                  د(مسجد مطهری

07
مجلسشورایملیبهدستورچهکسیبهتوپبستهشد؟

الف( آغا محمدخان قاجار                               ب(فتحعلی شاه قاجار                                           ج(ناصرالدین شاه قاجار                                 د(محمد علی شاه قاجار

08
عطارنیشابوریدرتذکرهاالولیاءتعبیر»میوهدلاولیاوسلطانملتمصطفوی«رابرایکدامیکاز

امامان)ع(بهکاربردهاست؟
الف(امام جعفر صادق )ع(                               ب( امام محمد باقر )ع(                                         ج( امام حسن مجتبی )ع(                          د( امام حسن عسگری )ع(      


