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كلمهنخست

یاسراحمدوند
سردبیر

کهپیشــرفتمیکند جامعهای

استوار ارادههای
دلهایآرام

َکید آن ها آســیبی به شــما نخواهند رســاند.1 کنید و باتقوا باشــید،  گر صبر  ا
کــه یــک ســؤال از روزهــای نخســت نهضــت در ذهــن  چهلمیــن ســالگرد انقــالب اســالمی را جشــن می گیریــم، در حالــی 
کارهایش را خودش به  گرفت  گر ملتی تصمیم  کرد؟ ا مبارزان پررنگ بوده است؛ با حیله گری و مکر دشمنان چه باید 
کند و چاره اندیش  کند، مســئوالنش را خود انتخاب  کند و برنامه اش را اجرا  کشــورش برنامه ریزی  دســت بگیرد، برای 

کارها دخالت می کردند خوش نداشــتند چه باید بکند؟ که قباًل در این  مشــکالتش باشــد و این تصمیم را دیگرانی 
کندند و بیراهه ســاختند تدبیر چیســت؟ کشــیدند و چاله و چاه بر ســر راه  کشــور نقشــه ای  گر هر روز برای این  ا

گون. در تقابل نظامی، آمادگی دفاعی و تجهیزات الزم است،  گونا نیرنگ ها رنگ به رنگ اند، طبعًا راه های مقابله هم 
کــرد، در نبرد امنیتی  کار و تولید را تقویت  در جــدال رســانه ای، قــوت رســانه ای بایــد داشــت، در میــدان اقتصادی بایــد 
گر جان مایه صبر  کرد. اما همه این رویارویی ها، ا کارآمد و انســجام تشــکیالتی را تدارک  باید اشــراف اطالعاتی و نیروی 
گر در اختیار  کار نمی آیــد،  پایدار و اســتوار نیســت. همــه امکانات و دانش های مختلــف ا و تقــوا نداشــته باشــد، بــه هیــچ 
گذشــت  که  باشــد، ولی درون انســان ها خالی باشــد، از صبر و قوت باطن خالی باشــد، به هیچ نمی آید. این چهل ســال 
کردیم، نیروی  گذاشــتن بدخواهی ها در علــم و صنعت پیشــرفت  کام  کردیــم بــرای غلبــه بــر مکرهــا، برای نــا مــا تــدارک 
کردیم، در خدمت رســانی به مردم و ریشــه کنی فقر مطلق  انســانی نخبه پرورش دادیم، شــاخص های توســعه را دنبال 
که  کشــورمان را ســاختیم، امام همه این ها وقتی حاصل شــد  گذاشــتیم و  پیش رفتیم. جنگ هشت ســاله را پشــت ســر 
کــرد. هنــر بــزرگ انقالب، تبدیل انســان های عادی بــه صابران و متقیــان بود. هر چه در  صبــر و تقــوا در جــان مــا ریشــه 
گردید به پشتیبانی این ها بود. صبر و تقوا در تعریف اخالق فردی معلوم اند. فضایلی  ایران ساخته شد و هر چه برقرار 
که قدرتی باطنی و اراده ای قوی می سازند، در تحمل سختی ها، در مسیر رشد و آلوده نشدن به زشتی ها. این معنای 
که ظرفیت  صبر و تقواســت، اما صبر و تقوای اجتماعی چیســت؟ چه جامعه ای دارای چنین ویژگی اســت؟ جامعه ای 
روحی باال داشــته باشــد. زود آشــفته و متالطم نشــود. هر حادثه ای، هر خبری ترس به جانش نیندازد. محکم باشــد. 

گر جامعه ای متزلزل باشــد صوبور نیســت. ا
کار درســت و  کامل به  کارها، یعنی انســجام در امور. یعنی توجه  گروهی چیســت؟ تقوای جمعی یعنی اتقان در  تقوای 
کارها.  کشــف و عمل به دســتاوردهای مهم بشــر در تدبیر امور جامعه و بهره مندی از دانش انســان ها در انجام صحیح 
کنیم از آســیب های بی عدالتی، از آســیب های تبعیض، از آســیب های بی هویتی.  گروهــی یعنــی جامعــه را بیمه  تقــوای 

گر چنین شــد، درهای برکت زمین و آســمان باز خواهد شــد. ا
»و لــو اّن اهــل الُقــری آمنــوا و اّتقوا َلَفتحنا علیهم برکاٍت من الّســماء و األرض«2

گر اهل شــهرها و روســتاها ایمان می آوردند و پروا پیشــه می کردند، مســلمًا )درهای( برکت هایی از آســمان و زمین را بر  ا
روی آن ها می گشودیم.

کار خود را با دقت و بدون  که ایمان و تقوا داشــته باشــند. یعنی  کســانی می دهیم  این وعده الهی اســت. برکت را به 
تقلــب انجام بدهند.

هر قدر جامعه ما به ایمان، تقوا و صبر آراسته باشد، مصونیت در خطرات و استواری در سختی ها برایش بیشتر خواهد 
گر آســیبی می بینیم، اشــکال در این جاست. بود. ا

 1 . آیه 120 ســوره مبارکه آل عمران
 2 . آیه 96، ســوره مبارکه اعراف 

سردبیر
یاسراحمدوند
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ــز  ــورکین« غرائ ــد »س ــران همانن ــی از تحلیل گ ــدگاه گروه از دی
ســرکوب شــده افــراد موجــب شــده تــا مــردم انقــالب کننــد و 
افزایــش انتظــارات مــردم، دلیــل اصلــی انقالب هــا از ســوی 
»آلکســی دو توکویــل« بیــان شــده اســت و »کارل مارکــس« 
کارگــر را مبنــای  تضادهــای موجــود در جامعــه و مالــک و 
تمامــی انقالب هــا دانســته اســت و ایــن نظریــات تــا حــدودی 
بــر بســیاری از انقالب هــا صــدق می کنــد و در تعــدادی از 
نکتــه  امــا  اســت،  انطبــاق  قابــل  اروپــا  به ویــژه  کشــورها، 
ــه  ــران در ارائ ــروه از تحلیل گ قابــل توجــه آن اســت کــه ایــن گ
تئوری هــای انقالب هــا یــک وجــه مشــترک دارنــد و آن عــدم 
ــه تأثیرگــذاری دیــن به عنــوان یــک متغیــر مســتقل  اعتقــاد ب

در تحــوالت سیاســی اســت. 
ح  مطــر تئوری هــای  در  غالــب  دیدگاه هــای  اســاس  بــر 
شــده، دو نــگاه بــه دیــن وجــود داشــت؛ نــگاه اول لیبرالیســم 
کــه منــادی جدایــی دیــن از سیاســت اســت، نــگاه  بــوده 
دوم در چارچــوب عقایــد مارکسیســت ها ارائــه شــده و دیــن 
از  و  می شــد  معرفــی  جامعــه  ایســتایی  عامــل  به عنــوان 
ع انقالب هــا در کشــورها زدودن دیــن از جوامــع  شــرایط وقــو
انقــالب  پیــروزی  از  قبــل  تــا  نظریــات  ایــن  اســت.  بــوده 
ــت  ــول ثاب ــوان اص ــل به عن ــط بین المل ــران در رواب ــالمی ای اس
شــده معرفــی می شــد. بــا ظهــور انقــالب اســالمی عمــاًل تمامــی 
انقــالب اســالمی  کشــید شــد.  بــه چالــش  ایــن دیدگاه هــا 
ایــران آخریــن و بزرگ تریــن انقــالب مردمــی قــرن بیســتم 
بــا شــاخصه های اســالمی و آموزه هــای شــیعی، موفــق شــد 
ــا بســیج توده هــای مردمــی یــک جنبــش عظیــم بــه وجــود  ب
آورد.  در مقابــل، تحلیل گــران غربــی بــا تــالش بــرای انطبــاق 
کردنــد  انقــالب اســالمی بــا تئوری هــای رایــج خــود ســعی 
تــا ایــن حقیقــت بــزرگ را تجزیــه و تحلیــل کننــد، امــا عــدم 
همخوانــی انقــالب اســالمی و خصائــص اصلــی آن بــا ســایر 
ــدی از  ــای جدی ــا نظریه ه ــد ت ــب ش ــان موج ــای جه انقالب ه
ح شــود و ایــن ســؤال کــه »انقــالب اســالمی  ســوی آنــان مطــر
در ایــران چگونــه شــکل گرفتــه؟« از مهم تریــن موضوعاتــی 
کــه اذهــان تئوری پــردازان عرصــه علــم سیاســت را  اســت 
ــذا نظریه هایــی همچــون  بــه خــود مشــغول ســاخته اســت. ل
کردنــد.  فرضیــه توطئــه و فرضیــه مدرنیزاســیون را اعــالم 
مدرنیــزه  دارنــد  اعتقــاد  مدرنیزاســیون  نظریــه  طرفــداران 
کهنــه  نهادهــای  تــا  شــد  موجــب  ایــران  جامعــه  کــردن 
اجتماعــی و مذهبــی بــا نهادهــای مــدرن در تعــارض قــرار 
گیرنــد و ســنت گرایان متعصــب کــه بــا رونــد مدرنیــزه شــدن 

مخالفــت می کردنــد، موجــب بــروز انقــالب شــده اســت.

      تقابل علمی و عملی با تئوری های مصطلح
ماهیــت  دلیــل  بــه  ایــران  اســالمی  انقــالب  پیدایــش 
بــا  عملــی  و  علمــی  تقابــل  در  خــود  منحصربه فــرد 
گرفتــه و اصالــت ایــن  تئوری هــای مصطلــح جهــان قــرار 
کشــیده اســت. بــه نظــر می رســد  نظریه هــا را بــه چالــش 
بــرای تبییــن دالیــل شــروع و اســتمرار انقــالب اســالمی، 
بــزرگ  ایــن واقعــه  از منظــر دیگــری تئــوری  بایــد  ابتــدا 
یک ســری  بــر  صــرف  تکیــه  و  گیــرد  قــرار  تحلیــل  مــورد 

وح الهی ر
انقالب مردمی

مبدأ انقالب اسالمی در کالم امام خمینی )ره(

تحلیـل  و  تجزیـه  مـورد  همـواره  آن،  بـا  مرتبـط  موضوعـات  و  انقالب شناسـی 
اندیشـمندان علم سیاسـت و جامعه شناسـی بوده و تحلیل گران با ارائه مفاهیم 
متعـدد و تبییـن متغیرهـای گوناگـون در صـدد تئوری پـردازی بـرای انقالب هـای 

جهـان بـا هـدف تجزیـه و تحلیـل انقالب هـا بـه لحـاظ ماهیـت و اهـداف آنـان بوده انـد.

منصور حاجی
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علت العلــل  به عنــوان  مــادی  معلول هــای  و  علت هــا 
خوبــی  مبیــن  نمی توانــد  ایــران،  اســالمی  انقــالب 
کیــد بــر وجــود  بــرای معرفــی آن باشــد. در این جــا بــا تأ
از  یکــی  اســالمی،  انقــالب  شــناخت  در  متعــدد  راه هــای 
بی بدیل تریــن راه هــای شــناخت انقــالب، دیدگاه هــای 
حضــرت امــام خمینــی)ره( اســت. نظــرات حضــرت امــام 
خمینــی بــه ســه دلیــل اساســی از برجســتگی و اتقــان نظــر 

اســت: برخــوردار  خصــوص  ایــن  در 
بــا  اســالمی  انقــالب  ک  انفــکا قابــل  غیــر  ارتبــاط  اول، 
شــخصیت امــام خمینــی)ره( اســت؛ بگونــه ای کــه رهبــر 
معظــم انقــالب اســالمی، حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در 
تبییــن ایــن واقعیــت می فرماینــد: بــی نــام خمینــی ایــن 
کجــای جهــان شــناخته شــده نیســت.  انقــالب در هیــچ 
دوم، نقــش حضــرت امــام)ره( در تمامــی مراحــل انقــالب 
انقــالب اســت، و  ایــن  ع  اســالمی به عنــوان رهبــر بالمنــاز
ســوم، نــگاه عمیــق معرفتــی و عرفانــی ایشــان بــه جهــان 

هســتی و پدیــده انقــالب اســالمی ایــران در دنیاســت.
پیــروزی  ابتــدای  همــان  از  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
انقــالب، در صــدد بودنــد بــا ارائــه تعاریــف نــاب از ماهیــت 
انقــالب اســالمی اذهــان مــردم را بــه ایــن واقعبــت متوجــه 
کــه انقــالب اســالمی علی رغــم مشــابهت ظاهــری بــا  کننــد 
اســت.  برخــوردار  از خصائــص دیگــری  انقالب هــا،  دیگــر 
ایــران  اســالمی  انقــالب  پیدایــش  خصــوص  در  ایشــان 
می فرماینــد: تردیــدی نیســت  کــه  ایــن  یــک تحفــه الهــی و 
هدیــه غیبــی بــوده کــه از جانــب خداونــد منــان بــر ایــن ملــت 

مظلــوم غــارت زده عنایــت شــده اســت.
اســالمی  انقــالب  ایــن  می فرماینــد:  همچنیــن  ایشــان 
کــه خــدای تبــارک و تعالــی از عالــم بــاال  تحفــه ای اســت 
کیــد  بــرای ملــت مــا هدیــه فرســتاد. همچنیــن ایشــان بــا تأ
بــر الهــی بــودن انقــالب اســالمی می فرماینــد: مدعــی ایــن 
کــه یــک نســیم روحانــی از جانــب خــدای تبــارک  هســتیم 
الهــی  کشــور وزیــده اســت، یــک بارقــه  ایــن  بــه  و تعالــی 
کشــور تابیــده اســت. حضــرت امــام خمینــی)ره(  بــه ایــن 
تمامــی  خــالف  بــر  خــود  معرفتــی  مبانــی  چارچــوب  در 
نظریه هــای داده شــده، شــکل گیری انقــالب اســالمی ایــران 
را از دیگــر انقالب هــا متمایــز می کنــد و از عواملــی همچــون 
سیاســتگزاری رژیــم ســابق و ظلــم و ســتم تنهــا به عنــوان 
کــرده  عوامــل فرعــی در زمینه ســازی انقــالب اســالمی یــاد 
و عامــل اصلــی را در ایــن پدیــده بــزرگ، اراده حــق تعالــی 

. ننــد ا می د
پیدایــش  گانــه  جدا تحلیــل  یــک  در  خمینــی)ره(  امــام 
انقــالب اســالمی را از دیگــر انقالب هــا جــدا می کننــد و بــر 
ــع  ــا واق ــه در دنی ــی ک ــد: انقالب های ــاس می فرماین ــن اس همی
می شــوند دو جــور اســت؛ یــک انقــالب اســالمی اســت، یــک 
انقــالب غیــر اســالمی اســت. و همچنیــن می فرماینــد: فــرق 
ــا،  ــای دنی ــا انقالب ه ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــن انق ــا بی ــت م اس
انقالب هــای دنیــا بــدون اســتثنا بــرای ایمــان نیســت، بــرای 
خــدا نیســت. انقــالب ایــران بــرای خداســت و از اول هــم 
کبــر بــوده اســت و تــا آخــر هــم  بــرای خــدا بــوده اســت. ا... ا

ــر معنویــت  ــد ب کی ــا تأ همیــن اســت. بنابرایــن امــام خمینــی ب
و  اصلــی  عنصــر  را  آن  ایمــان،  و  خداونــد  بــه  گرایــش  و 

معرفــی می کننــد. ایــران  اســالمی  انقــالب  شــکل دهنده 

      یک انقالب عادی نیست
در  رایــج  نظریه هــای  بــا  مخالفــت  در  امــام)ره(  حضــرت 
بــودن  علت العلــل  رد  بــا  جهــان،  انقالب هــای  خصــوص 
مســائل اجتماعــی و سیاســی در انقــالب اســالمی بــه صراحــت 
ــه انقــالب اســالمی  ــرد ک ــد ک می فرماینــد: بنابرایــن شــک نبای
ایــران از همــه انقالب هــا جداســت؛ هــم در پیدایــش و هــم  در 
ــز  ــن نی ــه ای ــام ک ــالب و قی ــزه انق ــم در انگی ــارزه و ه ــت  مب کیفی

در جایــگاه تحلیلــی خــود بســیار حائــز اهمیــت اســت.
عامــل  انقالب هــا  تحلیــل  در  مهــم  مــوارد  از  یکــی 
از  تأثیربذیــری  و  بــزرگ  قدرت هــای  بــه  آنــان  وابســتگی 
ایدئولوژی هــای دیگــر مکاتــب و حرکــت در راســتای منافــع 
از  ابتــدا  در  خمینــی  امــام  حضــرت  دولت هاســت.  دیگــر 
بــا  ارتبــاط  ارائــه داده و در  را  تعریــف جدیــدی  وابســتگی 
تعریــف می کننــد.  الهــی  دیــدگاه  از  را  آن  اســالمی  انقــالب 
اســالمی  انقــالب،  می فرماینــد:  خصــوص  ایــن  در  ایشــان 
دســت  بــه  تاریــخ  طــول  در  کــه  انقالباتــی  نظیــر  اســت. 
کــه وابســتگی در کار نبــود، اال یــک  انبیــا انجــام می گرفــت 
وابســتگی  و  وحــی  مبــدأ  بــه  وابســتگی  آن  و  وابســتگی 
مهم تریــن  ایشــان  اســت.  تعالــی  و  تبــارک  خــدای  بــه 
دلیــل عــدم اســتقالل انقالب هــا را متکــی بــودن آن هــا بــه 
یــک وضعیــت خــاص می داننــد و بــر ایــن مســئله اذعــان 
ع پیوســته، بــه  داشــته اند کــه تمامــی انقالب هــای بــه وقــو
امــا ایشــان  بــزرگ وابســته بوده انــد،  از قدرت هــای  یکــی 
کــرده  ایــن وضعیــت را در خصــوص انقــالب اســالمی نفــی 
و می فرماینــد: ایــن انقــالب اســالمی یــک انقــالب عــادی 
نیســت و متکــی بــه هیــچ یــک از از دو قطــب شــرق و غــرب 
نیســت و از ایــن جهــت ویژگی هــای خــاص خــود را داشــته و 

دارد.

      امداد الهی
انقالب هــا  بــا  ارتبــاط  در  موجــود  تئوری هــای  اســاس  بــر 
می تــوان گفــت کــه عمــده ایــن نظــرات منطبــق بــا جوامــع 
ــا پدیــده بزرگــی  ــوان آن هــا را ب غربــی اســت و بــه ســختی می ت
همچــون انقــالب اســالمی ایــران مــورد تطابــق و یــا ارزیابــی 
قــرار داد. آنچــه مســلم اســت هیــچ یــک از عوامــل یــاد شــده 
کامــل در  در تئوری هــای انقالب هــای جهــان بــه صــورت 
خصــوص جامعــه ایــران مصــداق نداشــته و بــه همیــن دلیــل 
کــه دســتگاه های جاسوســی بــه دلیــل عــدم احتمــال  بــود 
کشــور بــه عنــوان جزیــره  ع انقــالب در ایــران، از ایــن  وقــو
ثبــات و آرامــش یــاد می کردنــد و بــر همیــن اســاس می تــوان 
نظریــه حضــرت امــام خمینــی)ره( مبنــی بــر این کــه اراده 
ــل  ــر قاب ــی غی ــوده را حقیقت ــزرگ ب ــده ب ــن پدی ــای ای ــی مبن اله
ــالب  ع انق ــو ــان وق ــرایط زم ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــکار دانس ان
ــار آن بــر معــادالت جهانــی، شــروع و ادامــه آن جــز امــداد و  و آث

برنامــه الهــی چیــز دیگــری نمی توانــد باشــد.   

حضرت امام 
خمینی)ره( از 
همان ابتدای 

پیروزی انقالب 
اسالمی در صدد 

بودند با ارائه 
یف ناب از  تعار
ماهیت انقالب 

اسالمی،  اذهان 
مردم را به این 

واقعبت متوجه 
سازند که انقالب 
اسالمی علی رغم 

مشابهت ظاهری با 
دیگر انقالب ها از 
خصائص دیگری 

برخوردار است. 
ایشان در خصوص 

پیدایش انقالب 
اسالمی ایران 

می فرمایند: تردید 
نیست  که  این  یک 
تحفه الهی و هدیه 

غیبی بوده که از 
جانب خداوند 

منان بر این ملت 
مظلوم غارت زده 

عنایت شده است
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ــوی  ــدان پهل ــا خان ــت، ام ــور اس کش ــک  ــؤول ی ــر و مس ــک رهب ی
کــه در دوران قاجــار وجــود  کــه بــه مراتــب از آنچــه  کردنــد  کاری 
داشــت، بدتــر بــود. زیــرا این هــا پایه هــای فرهنــگ خــودی را 
کردنــد و فرهنــگ وارداتــی را جایگزیــن  متزلــزل و آن را ویــران 

نمودنــد.)1372/5/8( 

      واردات فرهنگ و عزت و شرف!
شــاه نیازمنــد، ملتــش را هــم نیازمنــد می خواســت. می خواســت 
و هدیــه منحــوس  بــود  وارداتــی  کــه خــودش  انــدازه  همــان 
کشــورش  بیگانــگان بــه ملــت، عظمــت و تمــدن را هــم بــه 
کنــد؛ شــرف را هــم، عــزت را هــم و فرهنــگ را هــم. امــا  »وارد« 
چنیــن منطــق اشــتباهی، و دل بســتن بــه »نقطه هــای خیالــی« 
کشــورش  کــه نــه شــاه را باقــی نگــه مــی دارد و نــه  معلــوم بــود 
او  بــه  کــه  پناهــی  تنهــا  و  را نجــات می دهــد. ســرنگون شــد 
ــا ثروت هــای مردمــش بــرای ولخرجــی و  کــه ب دادنــد ایــن بــود 
ســرمایه گذاری در دنیــا را بگــردد.)1373/8/11 ( شاهنشــاه، 
کــرده، ولــی بیگانــه هنــوز  »خانــه« اش را بــرای همیشــه تــرک 
ــا »روحیــه  ــه ام دل بســتِه نیازخواهــان اســت. شــاِه وابســته رفت
هنــوز  اســت.  نکــرده  رهــا  خیلی هــارا  جــان  هنــوز  نوکرمآبــی« 
انقــالِب عــزت، انقــالب امــاِم عــزت و انقــالب مــردم عزت منــد، 
روحیاتشــان را دگرگــون نکــرده. »در طــول ده هــا ســال تبلیغــات 
کارآمــد اســت؛ بایــد از دیگــران بیامــوزد،  کــه ایرانــی نا شــده بــود 
کنــد، بایــد بــه دامــن دیگــران متوســل  بایــد از دیگــران تقلیــد 
ایــن  و متشــبث شــود. در دوران جوانــی و نوجوانی هــای مــا 
جــزو چیزهــای رایــج بــود.)1390/7/26 ( انقــالب اســالمی بــا 
ــرای برهــم زدن چشــم های خوابیــده و  نیــروی خدایــی خــود ب
قلب هــای فروبســته آمــده و بــا انقــالب اســالمی »ورق برگردانــده 
از بیــن رفتــن آن سرنوشــت شــوم و  امــا هنــوز  شــده اســت«، 
جایگزین شــدن زندگــی ســعادتمند، درگیــر تالقــی شــاهی ها و 

اســت. امامی  هــا 

      انقالب همچنان درگیر شاهی ها و نوکرمآب ها
شــاهی ها همچنــان می گوینــد ایرانــی ناتــوان اســت و چشــم 
دروازه هــای  از  را  آن هــا  و  بیایــد  »دیگــری«  کــه  خوابانده انــد 
ایــران  رؤیایی شــان،  ایــران  هنــوز  آن هــا  دهــد.  عبــور  تمــدن 
کــه خانــه   بیگانه ســاخته اســت و بیگانــه هــم» مثــل اربابــی 
نوکــرش را منطبــق بــا ســبک آرایــش خانــه  خــودش بیارایــد! 
را  خــودش  راحــِت  نمی گیــرد؛  نظــر  در  کــه  را  نوکــر  راحــِت 
طبیعــی  و  بدیهــی  امــر  یــک  ایــن  می گیــرد.  نظــر  در  آن جــا 
اســت.«)1372/7/12 ( امــا امامی هــا چشم هایشــان بــه »نقــاط 
هنــوز  بیگانــه   ) اســت.)1393/10/17  حقیقــی  امیدبخــش 
بیگانــه اســت و حتــی حــاال »دشــمنی« هــم می کنــد و »عــالج 
ــه اقتــدار  ــز اســت و آن، تکیــه  ب ــا دشــمنی فقــط یك چی ــه  ب مقابل
کــردن هرچــه بیشــتر  مّلــی و بــه تــوان داخلــی مّلــی و مســتحکم 
کشــور اســت.)1392/11/28( ایــن ســیره، ســیره  ســاخت درونــِی 
ــا همیــن ســیره جــوان  ــزرگ اوســت و ب صــدق امــام مــا و آمــوزه ب
دانشــمنِد مســلماِن در جمهــوری اســالمی خــودش را قــادر بــر هــر 
کاری می دانــد؛ ایــن در اول انقــالب این جــور نبــود. تربیت هــای 
قبلــی درســت عکــس ایــن بــود... »مــا می توانیــِم« امــروز، آن 
ــود. ایــن، آن تربیــت اخالقــی و تاریخــِی  ــا نمی توانیــم« ب روز »م

اســت.)1387/02/14(   گذشــته  دوران  از  بازمانــده  

از قاجار بدتــر
 روایتی متفاوت از دوران سلطنت پهلوی ها 

مبتنی بر بیانات رهبر معظم انقالب

ارتـش متفقیـن کـه خـاک ایـران را اشـغال کردنـد و رضاخـان و ارتـش پرمدعایـش، 
»خانمان« و مملکت را به قیمت حفظ تاج و تخت در »خاندان«، تقدیم بیگانه 
کردند، محمدرضا پهلوی نه با همه پرسی، رأی یا تصمیم ایرانیان، که با اراده 
خودخـواِه روزولـت و چرچیـل، »شـاِه شـاهان« و کـوروش قـرن بیسـتم شـد. آن هـم بـا چنـان 
وضعیتـی کـه »بعـد از آن کـه در سـال۱۳۲۰رضا خـان را بردنـد، پسـر او محمدرضـا تـا چنـد روز 
نمی دانسـت کـه آیـا پادشـاه خواهـد بـود یـا نـه! کسـی را به سـفارت انگلیـس فرسـتاد، آن ها 
گفتند که بله، عیبی ندارد، پادشاه باشد، به شرطی که فالن کار را نکند و فالن کار را بکند! 

خوشـحال شـد.)۱۳77/۲/۲ (    

      وابستگی،بیماری مضاعف دیکتاتوری جدید
کــرده بــود، مصیبــت تــازه ای  کــه قاجــار تــا دوره ناصــری بــر ملــت ایــران وارد  بعــد از همــه مصائبــی 
گــر دیکتاتــور بودنــد، وابســته و گــوش بــه فرمان  بــر مصائــب ایــران اضافــه شــد: »پادشــاهان قدیــم ا
ــم  ــاهان، ه ــوی، پادش ــه دوران پهل ــار و هم ــر دوران قاج ــا از اواخ ــد؛ ام ــه نبودن ــای بیگان قدرت ه
ــران در  ــر ای ــم ب ک ــد و هــم وابســته! ایــن شــد بیمــاری مضاعــف نظــام سیاســی حا ــور بودن دیکتات
کشــور مــا و روی ملــت مــا  ــار و تبعــات زیــادی در  گذشــته. ایــن دیکتاتــوری و وابســتگی آث دوران 
داشــته اســت.) 1382/11/24( دانســتن تفــاوت حکومــت مــردم و »رفرانــدوم«، بــا حکومت هــای 
رضاخانــی و محمدرضاشــاهی، بهتریــن تبییــن بــرای دالیــل ایــن سرنوشــت غم انگیــز اســت. 
کــه »هیــچ تعهــدی در مقابــل مــردم  حکومــت محمدرضاشــاهی »حکومــت مطلقــه ای« اســت 
کــه از اســتبدادهای قاجــار، بدتــر  نــدارد. 77/11/13« و میراث خــوار »دیکتاتــوری رضاخانــی... 
کاری«  »فــدا خارجی هــا  »بــرای  البتــه   ) بــود.)1381/3/14  قســاوت آمیزتر  و  شــقاوت آمیزتر  و 
نمی کردنــد«، امــا ضرورتــًا »بــرای حفــظ حکومــت خودشــان، صددرصــد بــه بیگانــگان میــدان 
کشــور و ایــن ملــت بــاز  می دادنــد و بــه آن هــا تکیــه می کردنــد و دســت آن هــا را در تطــاول بــه ایــن 

 ) می گذاشــتند.)1377/11/13 

      گرگ خونخوار در برابر مردم، بره رام در برابر دشمنان
فقــط در  نبــود، حتــی  بیگانــه  از  کــردن  تمنــا  فقــط در  ثمــره حکومت هــای محمدرضاشــاهی 
اجازه خواهــی بــرای انتصــاب نخســت وزیر و نماینــده مجلــس هــم نبــود، ثمــره مهمــش آن بــود 
گــرگ خونخــوار، امــا در مقابــل دشــمنان  کــه شاهنشــاه »در مقابــل مــردم خــود مثــل ســگ درنــده و 
مثــل بــره ی رام می شــد.)1388/2/22 ( حتــی از ایــن بدتــر هــم وجــود داشــت: »وقتــی چنیــن 
کــم شــد، دســتگاه سیاســی آن کشــور و آن ملــت هم بــه طور طبیعی  روحیــه ای در میــان مردمــی حا
گــر یــک ملتــی احســاس عــزت نکنــد، یعنــی بــه داشــته های خــود - بــه  نوکرمــآب می شــود« و » ا
آداب خــود، بــه ســنن خــود، بــه زبــان خــود، بــه الفبــای خــود، بــه تاریــخ خــود، بــه مفاخــر خــود و بــه 
کنــد از خــودش  کنــد، آن هــا را کوچــک بشــمارد و احســاس  بــزرگان خــود - بــه چشــم حقــارت نــگاه 
چیــزی نــدارد، ایــن ملــت به راحتــی در چنبــره  ســلطه  بیگانــگان قــرار می گیــرد...)1388/2/22(

      از قاجار بدتر
»ناصرالدینشــاه  شــدند:  بدتــر  هــم  قاجــار  ســالطین  از  حتــی  پهلــوی  خانــدان  کــه  شــد  ایــن 
کــه بــر ســر ملــت چــه  کاری نداشــت  کنــد، لــّذت ببــرد.  کنــد، ســلطنت  می خواســت پادشــاهی 
ــرای  ــان ب گناه ــن  ــن از بزرگ تری ــه ای ــه البت ک ــود  ــا ب ــود. بی اعتن ــف ب ــد. ضعی ــه نمی آی ــد و چ می آی
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 .   .  
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فلسفه جدید
تبیین ویژگی های انقالب در سازمان ملل متحد 

توسط حضرت آیت اهلل خامنه ای  به  عنوان رئیس جمهور در سال 1366

درباره  مــا و انقالبمــان و اصول و نقطــه نظرهایمان بیش از معمول ســخن 
مغرضانه یا جاهالنه گفته شده اســت. در انقالب ما چند نقطه  اختصاصی 

هست که می توان آن را استثنایی از سرگذشت معمولی انقالب ها شمرد. 
اول: این انقالب حتی در شــروع خود صد درصد مردمی بــود، نه یک گروه 
چریکی مســلح، نه یک حزب فعال سیاســی نظامی، نه گروهی از افســران 
انقالبی و آزادی خــواه و نه هیچ یــک از دیگران انــواع رائــج و معمولی - که 
تحوالت انقالبی کشــورها را پدیــد می آورند - در انقالب ما وجــود و حضور و 
فعالیت نداشــتند، فقط مردم بودند و مــردم، آن هم کاماًل بی ســالح که در 
تهران و همه جای دیگر چنان فضا را و خیابان ها را و محیط زندگی شهری 
را از وجود و حضور و شــعارهای انقالبی خود پر کردند کــه دیگر جایی برای 
کــم و حکومتش باقــی نمانــد؛ و آنان مجبور شــدند یکــی یکی و  هیئــت حا

ج شوند. کز اقتدار خود و سپس از کشور خار دسته جمعی از کاخ ها و مرا
دوم: این انقالب متکی به دین بود، به اســالم. بســیارند انقالب هایی که 
ریشه های مبارزاتی آن از ایمان دینی تغذیه کرده است، هر چند در ساختار 
انقالب این ایمــان چندان یا هیچ به حســاب نیامده اســت. امــا انقالب ما 
همه چیــزش را، هدف ها را، اصــول را، و حتــی روش های مبارزاتــی را و نیز 
ع اداره  آن را از اســالم گرفت. این ابعاد شگفت آوری  شــکل نظام نوین و نو

به انقالب می بخشد، و تعریف تازه ای از پیروزی آن ارائه می دهد.
کنون  چه اســالم به خاطر دارا بودن این ظرفیت عظیم انقالبی و سازندگی ا
حداقل صدوپنجاه ســال اســت کــه مــورد تهاجم قدرت هــای اســتعمارگر و 
عوامل مرتجــع و زبون آنــان بوده اســت. به عالوه اســالم در بیــش از پنجاه 
کشــور و میان یک میلیارد انســان یک ایمان مقدس، یک دین الهی است. 

پیروزی انقالبــی کــه روح و محتوایش اســالم اســت در حقیقت پیــروزی بر 
همه آن مهاجمــان و در عرصــه  زندگی همه ایــن یک میلیارد اســت. صدها 
میلیون مــرد و زن - مــرد و زن مســلمان - در ده ها کشــور از پیــروزی انقالب 
ما احســاس پیروزی کردنــد. این خصوصیــت همچنین راه عقب نشــینی، 
شکســت، ضعف و ترس را بر مردم و رهبر انقالب و مدیــران آن می بندد. در 

راه خدا شکست نیست، تا ضعف و ترس و عقب نشینی باشد.
سوم؛ عدم اتکا به شــرق یا غرب، خصوصیت استثنایی دیگر این انقالب 
کنون نیز سیاســت قاطع نظام انقالبی ماســت. ایــن خود یکی از  بود و هم ا
مظاهر اعتقاد و اتــکا به خدا در همه  صحنه های حیــات فردی و اجتماعی 
ماســت. امروز تفکر مســلط بر دنیای سیاســت در سراســر جهان این اســت 
که بــدون اتکا بــه یکی از قطب هــای قــدرت نمی توان در صحنه  سیاســت 
گــر در شــدت و ضعف ایــن اتکا اختــالف نظر باشــد، در  معاصر زنــده ماند. ا
اصل آن حرفی نیســت. حتی آنان که در اندیشــه عدم اتکاء و عدم تعهد را 

پذیرفته اند، معتقدند در عمل نمی توان چنین بود.
انقالب مــا در چنین جوی یک فلســفه جدید را عرضه کرد، و تــا امروز به آن 
پای بنــد ماند. انقالب مــا ثابت کرد که می تــوان قدرت های ســلطه گر را به 
خود راه نداد، و قلدری آنــان را جدی نگرفت، و به آنان باج نداد. مشــروط 
بر این که نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت - خدا را - ما 
دانسته ایم که برای این عقیده و این راه بهای سنگینی نیز باید پرداخت، 
و خود را آمــاده کرده ایم. بگــذار این تجربــه ملت ها را به اســتقالل واقعی و 
خدشــه ناپذیر و در نهایــت نفــی کامل ســلطه های بــزرگ جهانــی رهنمون 

شود.      
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      مفهوم انقالب اسالمی
نخستین گام در مطالعه هر پدیده، تبیین مفهومی آن است. 
شــاید به تعداد اندیشــمندانی که در مورد انقالب قلم زده اند، 
تعاریفــی از انقالب ارائه شــده باشــد. این تعاریف کــم و بیش 
ک و اختالف نســبت به یکدیگــر دارنــد و هر یک  وجــوه اشــترا
از آن هــا زاویــه ای از زوایای انقــالب را آشــکار می ســازد. آنچه 
مســلم و قطعی اســت این که بــر روی هیــچ تعریــف مفهومِی 
رضایت بخش و مورد پذیرش عموم، اتفاق نظر وجود ندارد.

در کالبدشکافی تعاریف انقالب به مؤلفه هایی نظیر دگرگونی 
بنیادیــن و ســاختاری، تغییر نهادهــا، جابه جایــی نخبگان، 
خشــونت و بی نظمــی و... برمی خوریم که بر اســاس تحلیل 

سّنت الهی برای حفظ دین
انقالب اسالمی از منظر رهبر معّظم انقالب اسالمی

انقالب اسـالمی ایران یکی از رخدادهای بی نظیر دوران معاصر و فجر جدیدی 
در تاریخ بشـریت اسـت که منشـأ آثاری بس شـگرف در ابعاد فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و... در داخـل و خـارج از ایـران شـد. بـه یقین شـجره طیبه 
این انقالب با بهره گیری از چشمه زالل معارف و اعتقادات دینی مردم نستوه و فداکار ایران 
و با تکیه بر ریشه های استوار پیشینه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی آنان بارور و پرثمر شد. 
ضـرورت بررسـی چیسـتی و نیـز علـل و عوامـل ظهـور ایـن پدیـده و شـناخت آثـار و بـرکات آن 
بر کسـی پوشـیده نیسـت. آنچه در این نوشـتار تقدیم می شـود، اشـاراتی به دیدگاه مقام 
معّظـم رهبـری دربـاره ایـن انقالب اسـت که به موضوعاتی از قبیل مفهوم انقالب اسـالمی، 

ضـرورت آن، ُالگـو و رمـز پیـروزی و پیـام آن و نیـز آرمـان، اهـداف و اصول آن می پـردازد.   

احمد شفیعی
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ع  انقالب های جهان، در تعریف انقــالب جای گرفته اند. وقو
انقالب اسالمی ایران که یکی از بزرگ ترین پدیده های تاریخ 
در قرن بیستم بوده و در زمره مهم ترین جنبش های سیاسی 
- اجتماعی به شــمار می آید، تعاریف موجود و نیز نظریه های 
انقالب را به چالش کشــید و ضــرورت ارائه تعریــف جدیدی از 

انقالب را به دنبال آورد.
وجــه عــدم اتفــاق نظــر در درک مفهومی انقــالب، مربــوط به 
پیچیدگــی آن بــه عنــوان یــک پدیــده اجتماعی اســت که به 
پیچیدگــی و ناشــناختگی انســان برمی گــردد. بــا ایــن وجــود 
گفتنی است که شــاید بتوان از طریق درک اشــارت و رمزهای 
ضمنــی این گونــه دگرگونی هــا، بــه تصــوری رضایت بخش از 

معنای انقالب دست یافت.
انقالب اســالمی خصوصیــات منحصربه فــردی دارد که آن را 
از دیگر انقالب های جهــان ممتاز می ســازد و مفهوم جدیدی 
از انقالب به دســت می دهد. برخی از ایــن خصوصیات از نظر 

خلف صالح بنیانگذار بزرگ انقالب اسالمی از این قرارند:
1. برخورداری از پشتوانه عظیم فلســفه و فقه و معارف شیعه 

در طول هزار سال،
2. انقــالب اجتماعی همه جانبــه همراه با تحــول بنیادین در 

زندگی انسان ها،
3. اســتواری بــر پایــه فرهنــگ و اعتقــاد و ایمــان در مراحــل 

اوج گیری و سازندگی انقالب،
4. بهره منــدی از رویکرد ارزشــی و هدف گیری اصالح مفاســد 

جهانی و بشری،
کم ســازی فرهنگ توحیدی به جای فرهنگ الحادی  5. حا

و استبدادی،
6. شکل گیری بر مبنای نظم و انضباط انقالبی.

با توجه بــه ایــن خصوصیات اســت کــه انقالب اســالمی یک 
تفســیر اســالمی و الهــی بــوده و بــه معنــی زنــده کــردن دوباره 
می فرمایــد:  انقــالب  معظــم  رهبــر  چنان کــه  اســت؛  اســالم 
انقالب یــک تفســیر اســالمی و الهی اســت. مــا انقــالب را یک 
تحّول اخالقــی، فرهنگی و اعتقــادی می دانیم کــه به دنبال 
آن هــا تحــول اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی و آن گاه رشــد 
همه جانبه ابعاد انســان ها می آید. همان طور کــه در آیه قرآن 
است »ان اهلل الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« هر وقت 
انســان ها خصلت های بد، ضعف ها، نقص ها و بی ایمانی ها 
را در خودشــان تغییــر دادند، اوضــاع و احــوال اجتماعی آن ها 
تحــول پیدا خواهــد کــرد. هیچ چیــز هــم جلوگیــر آن نخواهد 
بود. برای شــروع این حرکت و تحول همگانی، انسان ها باید 

احساس تکلیف کنند.

      ضرورت انقالب اسالمی
ع انقــالب اســالمی در  بســیاری از صاحب نظــران علــل وقــو
ایــران را بررســی کرده انــد و به نحــوی کوشــیده اند تــا یکی از 
نظریه هــای ابــراز شــده از ســوی اندیشــمندان غربــی دربــاره 
انقــالب را بــر انقــالب اســالمی تطبیــق دهنــد. آنــان ضــرورت 
ع انقالب اسالمی را بیشتر در عواملی نظیر مدرنیزاسیون،  وقو
اجتماعــی،  سیاســی،  مســائل  و  اقتصــاد  خارجــی،  توطئــه 
فرهنگــی و مذهبی دانســته اند؛ در حالــی که با کالبدشــکافی 

دقیــق انقــالب اســالمی ایــران، بــه تطبیــق ناپذیــری ایــن 
نظریات بر آن می رسیم.

در دیدگاه مقام معّظــم رهبری، انقالب یک ضــرورت طبیعی 
بر اســاس ســّنت های الهی بود. توضیح این که؛ نظام هستی 
به عنوان مظهر و تجّلی اراده و مشــّیت الهی، مشمول قوانین 
و ســّنت هایی اســت که نه تغییرپذیرند و نه جایگزیــن بردار. 
بشــر چه بخواهد و چه نخواهد و قدرتمندان چه راضی باشند 
و چــه نباشــند، این ســّنت ها تحقــق می پذیرنــد. یکــی از این 
ســّنت ها تجّلی حق و پیروزی آن بر باطل است. یعنی جریان 
هســتی و اداره امور عالــم و نیز اعمــال اختیاری انســان باید با 
تدبیر الهی و متکی بر معرفت صحیح اداره شــود تا ســعادت او 

تأمین و تضمین گردد.
گر روزی جامعه اســالمی که نماد جریان حق است،  بنابراین ا
منحرف شــود و به جایی برســد که هم مردم به فساد کشیده 
شــوند و هم حکومت ها فاســد شــوند و در نتیجــه جابه جایی 
خوب و بــد، معــروف و منکــر و حــق و باطــل در عرصــه حیات 
اجتماعی صورت گیرد، خداوند شــرایط را بــه گونه ای محقق 
می ســازد که گروه خداپرســتان و مؤمنان قیام کننــد و جامعه 
را از فســاد به صــالح برگرداننــد؛ همان طــور که حادثــه عظیم 
عاشــورا در تاریــخ اســالم از مصادیــق روشــن آن اســت. مقــام 
معظم رهبری با توجه به این سنت الهی است که می فرماید: 
من احســاس می کنــم کــه انقالب اســالمی یــک ضــرورت بود 
بــرای اســالم، یک نیــاز بود بــرای مســلمین، ســّنت الهــی بود 
برای حفظ دین و حفظ احکام الهی. مطلب بعدی این است 
که انقالب اســالمی یــک حادثه تاریخی اســت نه یــک حادثه 
منطقه ای. اساســًا هر انقالبی در جغرافیای انسانی مثل زلزله 
و آتشفشــان در جغرافیــای طبیعی اســت. زلزله و آتشفشــان از 
لحاظ اصل بروز ناشــی از تکاثف انرژی هــای مختلف طبیعی 
اســت. انقالب هــم در جغرافیــای انســانی، ناشــی از انباشــته 

شدن انرژی های انسانی و انفجار این انرژی هاست.
بر اســاس ایــن قانــون الهــی بــود کــه اوضــاع و احــوال جهانی 
و نیز اوضــاع و احوال تاریخی کشــور ایــران اقتضــا می کرد این 
خ دهــد و نظــام ســلطنتی بــه نظــام الهــی و  تحــول عظیــم ر
مردمی تبدیل شــود، یعنی نظامی بر پایــه ارزش های معنوی 
که دنیا در نهایــت درجه از آن دور بــود، به وجود آیــد. دنیایی 
کــه غــرق در مادی گــری و فســاد و فحشــا شــده و معنویتــش 
ضعیــف و ضعیف تر شــده بــود، هرگــز بــاور نمی کــرد و نمی کند 
که بتوان انقالبی بــر مبنای حکم خــدا به وجــود آورد. اّما این 
خ داد و پایگاه نجات دنیا از فســاد و تباهی و  معجزه در ایران ر
رنج های روحی شد و چنان شد که مســتضعفان جهان، آمال 

و آرزوهای خود را در آن قابل تحقق یافتند.
بــرای تحقــق وعــده الهــی کــه پیــروزی اســالم بــر همــه کفر و 
الحــاد و پیــروزی ارزش هــای الهــی بــر همــه مادی گری های 
کوته نظرانه اســت، ضرورت داشــت اســالم خودش را در عصر 
ح  غربت دین بنمایانــد و در عرصه حیات اجتماعی بشــر مطر
ســازد. از این جا بود که خدای متعال چنین مقّدر کرد که این 
کار به دســت یکی از شایســته ترین و برتریــن بندگانش عملی 

شود و شد.
گرچــه قدرتمنــدان و زورمــداران  بــر پایــه ایــن ســّنت الهــی، 

در دیدگاه مقام 
معّظم رهبری

 انقالب یک 
ضرورت طبیعی بر 
اساس سّنت های 
الهی بود. توضیح 

این که؛ نظام 
هستی به عنوان 

ی اراده 
ّ
مظهر و تجل

و مشّیت الهی 
مشمول قوانین و 
سّنت هایی است 

پذیرند و  که نه تغییر
ین بردار.  نه جایگز

بشر چه بخواهد 
و چه نخواهد و 
قدرتمندان چه 
راضی باشند و 

چه نباشند، این 
سّنت ها تحقق 

می پذیرند. یکی از 
ی 

ّ
این سّنت ها تجل

حق و پیروزی آن بر 
باطل است
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جهان در مســیر دســتیابی انقالب به اهدافش ســنگ اندازی 
گر مردم شــریف  و مانع تراشــی می کننــد، ولی بــه فضل الهــی ا
ایران ایمان را با عمل صالح قرین ســازند، هیچ قدرتی یارای 
مقاومــت در برابر آنــان را نــدارد و چنین مّلتی قله هــای مرتفع 
عــّزت و افتخار را یکــی پــس از دیگری فتــح خواهد کــرد. زیرا 
در کار خــدا طفــره نیســت و طبیعت و فطــرت عالم این اســت 
کــه به ســمت کمــال بــرود. بــه همیــن دلیل اســت کــه رهبر و 
ملت ایــران، توحیــد، معنویت و دینــداری را که شــعار انقالب 
حضرت مهدی)عج( است، شعار انقالب اســالمی قرار داده و 
آن را زمینــه و مقدمه ای بــرای انقالب حضــرت مهدی)عج( 
طبــق  بــر  انقــالب  ایــن  چــون  نیســت،  شــکی  می داننــد. 
ســّنت های الهی اســت، با صبر و توّکل به خدا پیش می رود و 

به اهداف خود نیز خواهد رسید.
حاصــل کالم این کــه انقالب اســالمی بر اســاس یــک ضرورت 
ع  طبیعــی و تاریخــی و مبتنــی بــر قواعــد و ســنن الهی بــه وقو
پیوست و بر اســاس همین قاعده نیز به راه خود ادامه خواهد 
داد. مقــام معظــم رهبــری می فرماید: انقــالب مــا و حرکت ما 
اســالمی اســت. از جهت دیگر برای مردم دنیا امــروز می تواند 
بســیار آموزنده باشــد و به عنوان یک تجربه ملموس و عملی 
ح شــود. انقــالب ما از بــاب انطباق بــا ســنت هایی که در  مطر
قرآن بــرای نهضت ها و تحوالت جهانــی و تحوالت اجتماعی 
ذکــر شــده و از جهــت انطبــاق بــا ایــن پیشــگویی های قرآن، 
قوانینی که ذکر می کند و سنن الهی نیز اســالمی است. تفسیر 
و تحلیــل قرآن نســبت به تحــوالت اجتماعــی عمیقــًا مغایر با 
تحلیل و تفســیری اســت که مکاتــب مادی عنــوان می کنند. 
در قــرآن کریم بــرای تحــوالت مادی، اصــول، نقــاط عطف، 
انگیزه ها، اهرم ها و عوامل دیگری ذکر شــده، غیر از آنچه که 
در تحلیل ها و تفسیرهای مادی وجود دارد. ما نگاه می کنیم 
می بینیــم عینــًا آنچــه در انقــالب مــا اتفــاق افتــاد منطبــق بر 
همین تفســیرها و تبیین های الهی است که ســنن آفرینش را 

برای ما بیان می کند.

      پیام انقالب اسالمی
کــم و بیــش  هــر انقالبــی نظیــر زلزلــه یــا آتشفشــان تأثیــرات 
منطقــه ای و بین المللــی دارد و برای ایجاد عمق اســتراتژیک 
خود، پیامی را عرضه می کند. هر چــه پیام انقالب پرجاذبه تر 

و  حمایــت  و  پذیــرش  بــه  بیشــتری  انســان های  باشــد، 
الگوپذیــری از آن روی می آورنــد. انقــالب اســالمی ایــران کــه 
امتیــاز اساســی اش، اتــکای بــه جهان بینــی اســالمی بود، 
کــه حرکت هــای  ع پیوســت  در زمانــی بــه وقــو
لیبرالــی و سوسیالیســتی جاذبــه خود را 
از دســت داده بودنــد. گرچــه بســیاری 
القــا  همچنــان  چپ گــرا  روشــنفکران  از 
بســیج کننده  ایدئولــوژی  تنهــا  کــه  می کردنــد 

ملت ها، مارکسیسم است.
انقالب اســالمی مــردم ایران ایــن پیام را بــه دنیــا مخابره کرد 
ایدئولوژی هــا اســالم اســت و اســالم  کــه بســیج کننده ترین 
مکتبی اســت کــه نــه تنهــا توانایــی ســازماندهی یــک مبارزه 
عظیم را دارد، بلکه در دوران پیچیده عصر ماشــینی، با همه 
معارضه ها و تضادهایی که سیاســت های جهانــی دارد، قادر 
به حل مشــکالت جامعه و اداره آن بوده و بقا و ماندگاری اش 
را تضمیــن می کنــد. بــه عبــارت دیگر انقــالب اســالمی ایران، 
گشــودن جبهــه تــازه ای فــراروی همــه انســان های مظلوم و 
محرومی اســت کــه از نارســایی و نابســامانی تمــدن تحمیلی 
اســتعماری رنــج می برنــد و شــعار نــه شــرق و نــه غربــی ایــن 
انقــالب، بیانگــر نفی هــر گونه ظلم و ســتم بر بشــریت اســت. 
برخــی از پیام های انقــالب اســالمی را می توان به صــورت زیر 

برشمرد:
غ بردگی و بندگی طاغوت و رســتن  1. لزوم خروج انســان از یــو

از ذلت و خواری،
2. روی آوردن به عبودیت خدا و رستگاری،

3. برآشفتن در مقابل همه بدی ها، کجی ها و نابسامانی ها،
4. مبتنــی بــودن حکومــت و قــدرت سیاســی بر پرهیــزکاری، 

عدالت و حقیقت،
5. ضرورت دین گرایــی و خدامحوری و نیز بازگشــت از مســیر 

انحرافی دوران غرور جاهالنه شکوفایی علم.
حاصــل ســخن در یــک کالم این کــه پیــام انقــالب، پیــام 
معنویت است، یعنی بشــِر سرگشــته امروز که از عدم تأمین 
نیازهــای برتــر و واالتر و ندیــدن و نداشــتن صفــا و محّبت و 
مهربانــی و نیافتن نوعی معرفت واال به ســتوه آمده اســت، 
به دنبال مکتبی اســت که عالوه بر تأمین نیازهای مادی، 
نیازهــای معنــوی او را نیــز بــرآورده ســازد و چــون شــاهد 
بود هر جایی کــه این انقــالب نفوذ کــرد، معنویــت را هم با 
خود به آن جا برد، گمشــده خــود را در پیام انقالب اســالمی 
 یافتنــی دیــد. بنابراین بــا قاطعیــت می توان گفــت رویکرد 
کناف جهــان معاصر رو  دین گرایــی حاضر کــه در اطــراف و ا
به توســعه و گســترش نهاده، محصول و ثمره دریافت این 

پیام است.

      آرمان و اهداف انقالب اسالمی
ارزش و اهمیت هر انقالبی بســته به آرمان و اهدافی است که 
تعقیب می کنــد. بزرگی و کوچکــی آرمان ها و اهــداف تا حدود 
کــه بــرای هــر  زیــادی تعیین کننــده میــزان هزینــه ای اســت 
انقالبــی باید صرف کــرد. هر چــه آرمان هــا و اهــداف انقالب، 
متعالی تــر و پرجاذبه تر باشــد، تحمل ســختی ها و فشــارها در 

انقالب اسالمی 
مردم ایران این 
پیام را به دنیا 
مخابره کرد که 

بسیج کننده ترین 
ایدئولوژی ها اسالم 

است و اسالم 
مکتبی است که 

نه تنها توانایی 
سازماندهی یک 

مبارزه عظیم را 
دارد، بلکه در 

دوران پیچیده 
عصر ماشینی، با 
همه معارضه ها 
و تضادهایی که 

سیاست های 
جهانی دارد، قادر 
به حل مشکالت 

جامعه و اداره 
آن بوده و بقا و 

ماندگاری اش را 
تضمین می کند
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مســیر دســتیابی بــه آن هــا آســان تر و شــیرین تر خواهــد بــود. 
انقالب اســالمی ایران نیز از ابتدا آرمان ها و اهداف مشخصی 
را برای خود ترسیم کرد و رهبر و ملت از آغاز تا کنون در جهت 
دســتیابی به آن ها از هیچ کوششــی فروگذار نکرده اند. برخی 
از آرمان هــا و اهداف انقالب اســالمی بــه دیدگاه مقــام معظم 

رهبری عبارتند از:
1. عدالت خواهی،

2. تربیت و تزکیه انســان و در نتیجه جامعه ســازی بر مبنای 
آن،

3. تشــکیل نظــام توحیــدی و تــالش بــرای دســت یابی بــه 
سعادت دنیوی و اخروی،

4. دست یابی به حیات طّیبه،
5. برخــورداری از رفــاه، امنیــت، دانــش، عــزت سیاســی، 

استقالل اقتصادی و رونق تجاری،
کمیت اسالم و قرآن در زندگی بشر، 6. حا

7. تکریــم انســان و نفــی فقــر و فســاد و تبعیــض و در نتیجه 
احساس خوشبختی و سعادت،

8. باز گرداندن عّزت اسالمی به مسلمانان.
عــالوه بــر مــوارد یادشــده، اهــداف دیگــری نظیــر 

اســتقالل، آزادی، رشــد معنوی، تعالی مادی، 
کرامــت و... نیــز جزو  ایجــاد محیــط امــن و با
اهــداف انقــالب بــه حســاب می آینــد. مقــام 
معظم رهبــری در این بــاره می فرماید: دین 

یک نظــام اجتماعی به بشــر ارائه می کند 
و نه فقط یک سلســله عبادات و عادات. 
هرچنــد عبــادات و عــادات نیز انباشــته 

همــان  جهــت  در  و  زندگــی  روح  از 
نظــام اســت و ایــن نظــام اجتماعی 
مبتنی بر همان جهان بینی اســت و 
ســاخته به شکل آن اســت. آزادی و 
برابری انســان ها، عــدل اجتماعی، 
گاهــی افــراد جامعه، مبــارزه با  خودآ
کــژی و زشــتی، ترجیــح آرمان هــای 
شــخصی،  آرزوهــای  بــر  انســانی 

توجــه و یــاد الهــی، نفــی ســلطه های 
شــیطانی و دیگــر اصــول اجتماعــی نظام 

و  شــخصی  رفتــار  و  اخــالق  نیــز  و  اســالمی 
تقوای سیاســی و شــغلی، همــه و همــه ملهم و 

زاییــده آن جهان بینــی و برداشــت کلــی از جهــان 
و انســان اســت. اســالم، نظام های مبتنی بــر زور و 
قلــدری و زاینده ظلــم، جهــل، اختناق، اســتبداد، 

تحقیر انســان و تبعیــض نژادهــا، ملت هــا، خون ها 
و زبان هــا را رد می کند و غلط می شــمرد و بــا هر نظام و 

شخصی که به ستیز با نظام اسالمی کمر بندد، با شدت 
و مقاومــت برخــورد می کند و بــه جــز آن، با همه انســان ها، 
چه مســلمان و چه غیــر مســلمان، بــه محبت و مســاعدت 
امــر می کنــد. بــر چنیــن پایه هــا و بــا چنــان هدف هایــی، 
انقالب اســالمی در ایران پدید آمد و نظام جمهوری اسالمی 

بنیانگذاری شد.

      رمز پیروزی انقالب اسالمی
شــکل گیری و پیــروزی هــر انقالبــی بــه مؤلفه هــا و عوامــل 
گونــی وابســته اســت. بدیهی اســت برخــی عوامل وجه  گونا
غالــب را بــه خــود اختصــاص داده و نقــش مضاعفــی را در 
پیــروزی انقــالب ایفــا می کننــد. بــه دیــدگاه مقــام معظــم 
رهبری، انقالب اسالمی مردم ایران به نیروی اتحاد، اسالم 
کاری و  و اتکای به خــدا و نیز قــدرت اراده و تن دادن به فــدا
مجاهدت پیروز شده است. برخی از عوامل پیروزی انقالب 

عبارتند از:
1. مطابقت انقالب اسالمی با سنت های الهی،

گاهانه و راسخ مردم به اسالم ناب، 2. ایمان عمیق، آ
کبر، 3. تکیه بر مفهوم واقعی شعار ا... ا

4. تعظیم شــعائر الهــی و اســالمی بــه ویــژه عزاداری ها در 
محرم و صفر،

کاری روحانیت اصیــل و متعهد  5. روشــنگری و فــدا
به عنوان جلودار نهضت.

کالم می تــوان رمــز پیــروزی انقــالب  در یــک 
اســالمی را در ایمــان و اعتقاد مردم به اســالم و 
کاری  نیز تسلیم در برابر فرمان خدا و صبر و فدا

و استقامت در مسیر انقالب جستجو کرد.

      اصول انقالب اسالمی
اســالمی  انقــالب  این کــه  بــه  نظــر 
زیربنــای فعالیــت خــود را اســالم و 
قوانیــن خــدا قــرار داده اســت، مثل 
خــود اســالم دارای احــکام ثابــت و 
متغیــر بــوده و هســت. بنابرایــن بــا 
تکیه بر اصل توحید می توان موارد 
زیر را جزو اصول انقالب به شــمار 

آورد:
1. پای بندی به اسالم و قرآن،

و  محرومــان  از  دفــاع   .2
مستضعفان،

گرایــش بــه قدرت هــای  3. عــدم 
شرقی و غربی،

4. تحقق عدالت اجتماعی،
5. تعلیم و تربیت اسالمی،

ظالمانــه  کمیــت  حا و  ســلطه  نفــی   .6
قدرت های زورگو،

7. عــدم خــوف و هــراس از تهدیــدات قدرت های 
مادی و امیدواری به نصرت و امداد الهی،

حــق  حقیقــی  گــذاری  وا معنــی  بــه  انســان  تکریــم   .8
تصمیم گیری و تعیین سرنوشت به انسان،

9. فراهم ســازی راه کمال جویــی و تقــرب انســان بــه خــدا و 
جلوگیــری از منحصــر و محدودســازی او در خواهش هــای 

جسمی و جنسی.
حاصــل ســخن این کــه، همــه مســائلی کــه بــه عنــوان مبانی 
اندیشــه سیاســی اســالم به حســاب می آینــد، در زمــره اصول 

انقالب اسالمی به شمار می روند.      
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کــه مــن در تهــران بمانــم، تــا این کــه آمــدم  ایجــاب می کــرد 
تهــران...«)1363/11/11( در کنار همه این تکاپوهــا و مبارزه 
بــا دولــت بختیــار و تصمیم گیری بــرای امــور انقالب، قــرار بود 
امــام بازگردند. مأموریت تشــکیل »ســتاد اســتقبال از امــام« بر 
عهده شــورای انقالب بود. آیــت ا... خامنه ای هم مســئولیت 
»کمیته  تبلیغات ســتاد اســتقبال« را بــر عهده گرفــت. »گفتیم 
که امام، دو ســه روز دیگــر یا مثاًل فــردا وارد تهران می شــوند و ما 
آمادگــی الزم را نداریــم. بیاییــم ســازماندهی کنیــم کــه وقتــی 
ایشان آمدند و مراجعات زیاد شد و کارها از همه طرف به این جا 
ارجاع شــد، معطل نمانیــم.«)1365/5/18( »کمیته  تبلیغات 
ستاد اســتقبال« بالفاصله نشــریه ای منتشــر کرد تا رابط امام و 
مردم باشد. این نشریه بیش از همه حاصل ایده های آیت ا... 
خامنــه ای بــود. »آن روزها یک نشــریه اى مــا در می آوردیم که 
بعضی از اخبار و مثل این ها در آن نشریه چاپ می شد، از همان 

رفاه این نشریه بیرون می آمد.« )1362/10/24(

      تحصن در قلب تهران
قرار بود امام زودتر از دوازدهم بازگردنــد، »امام قرار بود بیایند، 
نیامدنــد و مــا رفتیــم در بهشــت زهــرا)س( و شــهید بهشــتی 
ســخنرانی کردند و بنــده قطعنامــه را خوانــدم، آن روز بهشــت 
زهرا)س( این جورى بود دیگر. یک ســخنرانی شهید بهشتی 
کردند بعــد هم یــک قطعنامــه اى تهیه کــرده بودیــم. من هم 
رفتم قطعنامــه را خواندم و برگشــتیم.« بازگشــت امام خمینی 
بــه میهــن مانعــی نه چنــدان بــزرگ، امــا آزاردهنــده داشــت: 
بختیار؛ آخرین نخست وزیر تاریخ سلطنت. پابه پای مردم که 
خیابان ها را به جهنمی برای او تبدیل کــرده بودند، روحانیت 
در دانشــگاه تهران متحصن شــده بودنــد. آیــت ا... خامنه ای 
به همــراه دیگر روحانیــون مبارز شــاخص، دانشــگاه تهــران را 

دیدار با خورشید 

روایتی از فعالیت های سیاسی و مبارزاتی 
حضرت آیت ا... خامنه ای در روزهای 

منتهی به 1۲ بهمن 13۵۷

از  را نزدیک تـر  بـود و خیلی هـا بـوی اسـپند پیـروزی  پایانـی مبـارزات  روزهـای 
همیشـه استشـمام می کردنـد. همه یـاران تأثیرگـذار امـام در پایتخت بودنـد، اما 
جـای یکـی خالـی بـود. آیـت ا... خامنـه ای کـه دهـه چهـل و پنجـاه را در سراسـر 
ایـران مبـارزه کـرده بـود و شـرق و غـرب میهـن، سـخنرانی ها، زندان هـا و تبعیدهایـش را دیده 
بود، حاال باید به تهران می آمد. هرچند »مشهد« کم از سایر شهرها نداشت و نهضت در 
آن جا هم گالویز با مأموران طاغوت بود، اما فرمانی از امام رسیده بود. پس از چندین پیام 

و چندین انکار، پیام آخر صریح تر بود: »نیامدنت به تهران مخالفت با امر امام است.«   

      مأمور به هجرت
حضرت امام خمینی، آیت ا... خامنه ای را برای عضویت در شورای انقالب، امر به هجرت کرده 
کمه در مملکــت، کار مملکت داری را موقتًا در دســت  بودند؛ شــورایی که قرار بود در نبود قــوه حا
بگیرد. مدرســه رفاه اقامتگاه ایشان شــد. »من دوســتان مشــهد را راضی کردم که بیایم تهران و 
آمدم، که آن کار مهم هــم عبارت از این بود که امــام من را به عنوان عضو شــوراى انقالب معین 
کرده بودنــد و من خبر نداشــتم از این قضیه و این ها می خواســتند بــه من ابالغ کننــد و این طبعًا 
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-به پیشنهاد شهید مطهری- ســنگری کردند برای برداشتن 
آخرین مانع. »... ما رفتیم داخل مســجد و فورًا آن اطاقک سر 
مسجد را ستاد کارها قرار دادیم و بالفاصله یک اعالمیه منتشر 
کردیم؛ یعنی اولیــن کارى که کردیم یک اعالمیه نوشــتیم... 
لــذا چندتا برنامــه در دانشــگاه بــود؛ یکــی ســخنرانی هایی که 
مســتمرًا در مســجد دانشــگاه انجــام می گرفــت که همــه ما هر 
کــدام یــک برنامــه ســخنرانی را این جــا گذاشــتیم و دیگــران 
ســخنرانی می کردنــد، یکــی اعالمیه هــا بــود، یکــی هــم یــک 
نشــریه، یک بولتن روزانه منتشــر می کردیم، االن درست یادم 
نیســت، دو تا بولتــن منتشــر کردیم یکــی در دانشــگاه، گمانم 

اسمش تحصن بود.« )1363/11/11(

      آرامش امام
مقاومت مــردم اما کار خــود را کــرد. 12 بهمن ماه به عنــوان روز 
ورود حضرت امام اعالم شد. اعضای شورای انقالب از مسجد 
دانشــگاه راهــی فــرودگاه شــدند. احتمال هــر اتفاقــی می رفت 
و شــایعاتی مبنی بــر زدن هواپیمــا در آســمان ایران نیز شــنیده 
می شد. اضطراب و دلواپسی در چهره همه موج می زد؛ اما ورود 
شــکوهمندانه  امــام و پایین آمــدن از پله هــای هواپیمــا خیال 
همه را راحــت کرد. »توى ماشــین من یک وقتــی خدمت خود 
امام هم گفتم همین را. همه خوشحال بودند، می خندیدند، 
بنده از نگرانی بر آنچــه که براى امام ممکن اســت پیش بیاید 
بی اختیار اشــک می ریختم و نمی دانســتم که بــراى امام چی 
ممکن اســت پیــش بیاید. چــون یــک تهدیدهایی هــم وجود 
داشــت. بعد رفتیــم وارد فــرودگاه شــدیم، بــا آن تفاصیــل امام 
وارد شدند. به مجرد این که آرامش امام ظاهر شد، نگرانی ها و 
اضطراب ما به کلی برطرف شد. یعنی امام با آرامش خودشان 
به بنده و شــاید بــه خیلی هاى دیگر کــه نگران بودنــد، آرامش 
بخشــیدند. وقتی که بعــد از ســال هاى متمادى امــام را زیارت 
گهان خســتگی این چندســاله مثــل این که  می کــردم آن جا، نا
ج می شــد. احســاس می شــد کــه همــه  آن آرزوها  از تن آدم خار
مجســم شــده در وجود امام و با کمــال صالبت و بــا یک تحقق 
واقعــی و پیروزمندانــه این جــا در مقابــل انســان تبلــور پیــدا 
کرده.«)1362/10/24( با ورود حضرت امام به سالن فرودگاه، 

گــرد ایشــان حلقــه می زننــد. آیــت ا... خامنــه ای  گردا همــه 
اما کمــی دورتــر از امــام جــای می گیــرد، چــرا کــه نمی خواهد بر 
شلوغی اطراف ایشــان افزوده و باعث اذیت شدن ایشان شود. 
»احســاس خطر کردیم و با صدای بلند از مردم خواســتیم که از 
امام دور شــوند؛ بر احساســات خود غلبه کنند. من و شماری از 
نزدیــکان امــام خــود را عقب کشــیدیم. جــز آقای مطهــری که 
داخــل هواپیمــا رفتــه و هنــگام خــروج امــام را همراهــی کــرده 
بود،کســی از خواص،کنار ایشــان نبود. آقای بهشتی هم جای 

معینی نداشت و در آن محیط در حرکت بود.«

      هیچ انتظار نداشتیم 
آیت ا... خامنه ای که مســئول کمیته تبلیغات ســتاد استقبال 
بــود، همزمان بــا رفتن امــام به بهشــت زهــرا)س( راهی ســتاد 
استقبال می شوند تا مســائل مربوط به تبلیغات و انتشار نشریه 
را پیگیــری کننــد. حضــرت امــام نیز پس از ســخنرانی بهشــت 
 زهــرا)س( بــه منزلــی رفتــه بودنــد تــا کمــی اســتراحت کننــد. 
ساعت10شب اما...: »ما در ستاد اســتقبال، در دبستان علوى 
نشسته بودیم. داشتیم ]برای[ یک روزنامه اى که آن روزها به 
مناسبت ورود امام منتشر می کردیم سر مقاله و صفحه بندى و 
گهان  این کارها را انجام می دادیم، ســاعت 10 شــب بــود که نا
گفتند که امــام دارند تشــریف می آورنــد این جا. ما هیــچ انتظار 
نداشــتیم که این جــور امام را بــه این آســانی در یک متــرى، دو 
متــرى خودمــان مشــاهده کنیــم. یک وقــت امــام از در پشــت 
دبستان علوى وارد دبستان شــدند. حدود ساعت 10:30 شب 
بود. چند ساعتی ایشان در منزل یکی از بستگانشان استراحت 
کرده بودند و برگشته بودند به این جا و شب را در آن جا گذراند. 
من بــا این که در فــرودگاه امام را زیــارت کرده بــودم، اما نزدیک 
نرفته بودم، چون خیلی شــلوغ بود و ایشــان هم خسته بودند، 
نمی خواســتم کمک به مزاحمت ایشــان کــرده باشــم. آن جا از 

نزدیک امام)ره( را زیارت کردیم.«)1366/11/12(      

»...ما در ستاد 
استقبال، در 

دبستان علوى 
نشسته بودیم. 

داشتیم ]برای[ یک 
روزنامه اى که آن 
روزها به مناسبت 

ورود امام منتشر 
می کردیم سر مقاله 
و صفحه بندى و 

این کارها را انجام 
می دادیم، ساعت 10 
شب بود که ناگهان 
گفتند که امام دارند 

تشریف می آورند 
این جا. ما هیچ 

انتظار نداشتیم که 
این جور امام را به 

این آسانی در یک 
مترى، دو مترى 

خودمان مشاهده 
کنیم.«
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      ماندگاری و در جریان بودن انقالب اسالمی
از ویژگی های منحصربه فرد انقالب اســالمی، تداوم و اســتمرار 
آن اســت. ایــن امــر باعث شــده تــا با وجــود گذشــت ســال ها از 
پیــروزی انقــالب، همچنــان نســیم روح بخــش آن در ایــران 
و جهــان در جریان باشــد و دل و روح تشــنگان حــق و عدالت را 
بنــوازد. امــا دلیــل ایــن مانــدگاری چیســت؟ حضرت آیــت ا... 
خامنه ای این خصوصیت انقالب را ناشی از سخن حق انقالب 
می دانند: »سخن انقالب، سخن حق« ]است[. این، خاصیت 
َبٍة«؛ این یک درخت  َبًة َکَشــَجرٍة َطّیِ حق است. »َمَثاًل َکِلَمًة َطّیِ
کیــزه و ســالم و خوش نهــادی اســت که در زمین ســالم رشــد  پا
ــَماء«؛ ریشــه اش محکم  ْصُلَها َثاِبٌت َو َفْرُعَها ِفی الّسَ

َ
می کنــد. »أ

 ِحیٍن ِبِإْذِن 
َ

ُکَلَها ُکّل
ُ
اســت، شــاخ و برگش هم رفته باال.» ُتْؤِتی أ

َها«؛ میوه   او هم همیشــگی اســت و در هر فصلی میوه  ی خود  َرّبِ
را می دهد. 

      هماهنگی و تناسب با فطرت الهی انسان
یکــی دیگــر از ویژگی هــای انقــالب اســالمی ایــران تناســب و 
هماهنگی ارزش ها و اهداف آن با فطرت الهی انسان هاســت. 
ایــن ویژگی که ریشــه در ماهیــت اســالمی انقــالب دارد، باعث 
شــده ابتدا مردم ایران و مســلمانان جهــان و ســپس هرجا دل 
آماده ای برای پذیرش پیام انقالب اســالمی باشد به آن جذب 
شود و این امر به جهانی شدن ابعاد انقالب اسالمی و طرفداری 

ملت ها در اقصی نقاط جهان از آن منتهی شده است.
»امروز حرکت و هدف های انقالب، همان چیزهایی اســت که 
در روز اول ترســیم شــد و امام بزرگوار و حکیم ما آن ها را ترســیم 

سخن حق
راز ماندگاری انقالب اسالمی

انقـالب اسـالمی ایـران یـک انقـالب اسـتثنائی و یـک پدیـده   منحصربه فـرد در 
قـرن بیسـتم بـود. »شـک نبایـد کـرد کـه انقـالب اسـالمی ایـران از همـه  انقالب هـا 
جداسـت. هـم در پیدایـش و هـم در کیفیـت مبارزه و هم در انگیزه  انقـالب و قیام.« 
گاهـی از آن کمـک مؤثـری در شـناخت توانایی هـای انقـالب اسـالمی می کنـد  تمایـزی کـه آ
و بهره بـرداری از آن در جهـت اصالحـات اساسـی در کشـور دارای اهمیـت بسـیار اسـت. بـه 
عبارت روشـن تر انقالب اسـالمی در کنار وجوه اشـتراک و تشـابه هایی که با سـایر انقالب ها 
دارد، ویژگی هـای خـاص خـود را هـم دارد که ماهیت ایدئولوژیک و اسـالمی آن را مشـخص 
می کنـد. ایـن خصوصیـات کـه از ماهیـت اسـالمی ایـن انقـالب نشـأت گرفتـه، منحصـرًا در 
انقـالب اسـالمی وجـود دارد و مـا از ایـن خصوصیـات خـاص کـه وجـه ممیـزه  ایـن انقـالب از 
سـایر انقالب هاسـت، تحـت عنـوان ویژگی هـای انقـالب اسـالمی یـاد کـرده و می کوشـیم 

برخـی از ایـن ویژگی هـا را از منظـر رهبـر معظـم انقـالب بیـان کنیـم:    

احمد گلستانه
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کرد. این هدف ها با فطرت مــردم هماهنگ بود، لــذا مردم آن 
را گرفتنــد؛ وااّل دل میلیون هــا مــردم را بــه یــک ســمتی متوجه 
کــردن، کار عــادی ای نیســت. وقتــی کســی بــا فطرت ســخن 
می گوید، از خدا حرف می زند، فطرت ها به او متوجه می شــود؛ 
فَت َبیَن 

َ
ّل
َ
رِض َجمیًعا ما أ

َ
نَفقَت ما ِفــی األ

َ
َف َبیَن ُقلوِبِهم َلو أ

َ
ّل
َ
»َوأ

َف َبیَنُهم؛ دست قدرت خداست که دل ها 
َ
ّل
َ
ُقلوِبِهم َولِکّنَ اهلَل أ

را به یک سمت هدایت می کند... «

      جهانی بودن شعارها و اهداف انقالب
یکــی دیگــر از خصوصیــات منحصربه فــرد انقــالب اســالمی، 
محدود نبــودن آن به مرز، ملیت و قومیت خاصی اســت. رهبر 
انقــالب اســالمی در ایــن بــاره می گوینــد: »از آن جــا کــه انقالب 
اسالمی ایران بر پایه   شریعت اسالم ناب محمدی)ص( استوار 
شده اســت، نمی تواند به مرز و ملیت و قومیت خاصی محدود 
باشد. مسئله این نیســت که ملت ایران یا مسئوالن این کشور 
بخواهند با روش های معمول دنیا، انقالب را به جایی و برای 
کسی صادر کنند؛ بلکه موضوع این است که وقتی تفکر و درک 
ح  اســالمی و الهی و بینش نوین بــرای جمعی از مســلمین مطر
می شود، به طور طبیعی همه   فضای عالم اسالم بنا بر ظرفیت و 

موقعیت خود، از آن بینش و درک استفاده خواهند کرد.«
ایشــان در جایی دیگر درباره  نســبت انقالب اســالمی با مسائل 
ایران و جهــان اســالم می فرمایند: »پیــش از پیــروزی انقالب، 
بــرای مجموعــه   انقالبیــون و دســت اندرکاران ایــن نهضــت 
عظیم، نــه فقط مســائل ملت ایــران، بلکه مســائل مســلمین 
ح بــود. البته شــکی نیســت که در ســازندگی، مســائل  نیــز مطر
ملت ایــران - به دالیل مختلــف - تقدم و ارجحیــت دارد. این 
نظام و این دولت باید بتواند یک الگو درســت کنــد، تا فعل او، 
قــول او را تأییــد کند؛ بایــد بتواند در این کشــور اســالم را تحقق 
ببخشد، تا نهضت اسالمی، صادق شناخته شود، باید شعارها 
را به واقعیت بدل کند، تا آن شــعارها، دل شعاردهندگاِن سایر 
کشــورها را گرم کند. پس، مســائل کشــور ایران تقدم و اولویت 
دارد؛ امــا بالشــک در هدف های اصلــی حرکت اســالمی و نظام 

ح است.« اسالمی، مسائل مسلمین مطر

      حاکمیت ارزش های دینی، اخالقی و معنوی بر انقالب
مردم در انقالب اســالمی به دنبال تحوالتی بودند که بر مبنای 
اســالم صورت گیرد. آن ها باورهای دینی را ســرلوحه  خواســت 
خــود از انقــالب قــرار دادنــد. ایــن خصوصیــت اســالمی ســبب 
شــد تا انقالب محــدود بــه قشــر روحانی نشــود و همه مــردم در 
صحنه هــای انقالب حاضر شــده و انقــالب را از آِن خــود و برای 
خود بدانند. همچنین دچار این آفت نشود که اسالم و اهداف 

اسالمی در جریان انقالب اولویت خود را از دست بدهد.
رهبــر معظــم انقــالب مبتــال نشــدن انقــالب اســالمی بــه آفــت 
دوری از اصالت هــا و ریشــه ها در مرحلــه  پیــروزی را ناشــی از 
کمیــت ارزش هــای دینــی، اخالقــی و معنــوی بــر انقــالب  حا
می داننــد و بــا یــادآوری فاصلــه گرفتــن انقالب هــای مبتنی بر 
مبانــی مارکسیســتی و یــا ناسیونالیســتی، از اصالــت و اهــداف 
اولیه انقالب و از دســت دادن ویژگی های انقالبی خود در دوره  
نظام سازی و استقرار، آن را ناشی از ضعف یا فقدان ارزش های 

اخالقی و معنوی در این حرکت ها می دانند. 
رهبر انقالب ریشــه  انحراف در انقالب هایی کــه مقدمات آن ها 
ج  مذهبی یا اســالمی بــوده، ولــی در انتهــا از حالت اســالمی خار
شــده اند را در ضعف قوت رهبــری در میان مذهبیــون فعال در 
این انقالب ها می دانند که سبب می شــود افراد غیر مذهبی و یا 
بی دیــن،  امور را قبضــه کرده و خــط انقــالب را از حالت مذهبی 
کمیــت مســتمر و پایــدار دین و  بــه ســمت المذهبــی ببرنــد. حا
ارزش های معنوی و اخالقــی آن بر انقالب مــردم ایران موجب 
شــد تا در هــر جــای دنیا قلبــی بــرای دیــن و اســالم می تپــد، به 
جمهوری اســالمی بــر آمــده از انقالب - کــه برای اســالم حرکت 

می کند و به اعتالی کلمه   اسالم فکر می کند - عالقه مند شود. 

      مردمی بودن
مردمی بــودن انقالب اســالمی خصوصیــت مهمی اســت که در 
واژه  »جمهــوری« نظام اســالمی متجلــی گردیــد. مردمی بودن 
انقــالب اســالمی از دو جهــت بــا مردمی بــودن ســایر انقالب هــا 
تفــاوت دارد: اول این کــه مردمی بــودن جــزو ذات اســالم بــوده 
ج از آن نیســت. اســالم بــرای مــردم و هدایت آنان  و چیزی خار
از ســوی خداوند تبــارک و تعالی نازل شــده اســت و لــذا همواره 
رســتگاری آنان مدنظر قــرار دارد. چنیــن دینی حضــور مردم در 

اجرای مقررات و دفاع از حریم خود را،  اصل اولیه می داند.
دوم آن که اسالم به طور واقعی و حقیقی مردم را در صحنه حفظ 
می کنــد. کــذب، دروغ و صورت ســازی بــرای حضــور مــردم در 
صحنه های انقالب مبتنی بر اسالم  راهی ندارد. حضور حقیقی 
و فعاالنه  مردم در انقالب اســالمی و نقش آنان در انتخاب همه 
مسئوالن و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی، مظهر صداقت 

نظام اسالمی در مردمی بودن خویش است. 
خصوصیــت  دو  معتقدنــد  خامنــه ای  آیــت ا...  حضــرت 
ابتنــای انقــالب بــر ارزش هــای اخالقــی، دینــی و معنــوی و نیز 
مردمی بــودن انقــالب، اســتثنایی ترین خصوصیــات انقــالب 
هستند و همین دو خصوصیت، بیشترین تأثیر را در وجهه   این 
انقالب در دنیا داشــته اســت؛ همچنان که بیشــترین تأثیر را در 

پیروزی و ماندگاری انقالب در کشور ما داشته است. 

      همه جانبه بودن انقالب اسالمی
از ویژگی های انقالب اســالمی که البته آن هم از ماهیت اسالمی 
انقالب نشــأت گرفتــه اســت، همه جانبه بــودن و ناظربــودن بر 
همه  عرصه های زندگــی و حیات فردی و اجتماعی اســت. رهبر 
انقالب اسالمی در باره این خصوصیت انقالب اسالمی می گویند: 
»انقالب اســالمی بــا همــه  انقالب های دیگــر متفاوت اســت؛ نه 
یک انقالب صرفًا معنوی و فرهنگی است، نه یک انقالب صرفًا 
اقتصادی، نه یک انقالب صرفًا سیاسی؛ یک انقالب همه جانبه 
اســت؛ مثــل خــوِد اســالم اســت. همان طــوری کــه اســالم ابعــاد 
معنــوی و اخالقــی دارد، ابعــاد الهــی دارد، در عین حــال ناظر به 
زندگی مردم اســت؛ ُبعد اقتصادی، ُبعد سیاســی، ُبعد اجتماعی 
در اســالم وجــود دارد؛ انقالب اســالمی هــم دارای ابعــاد مختلف 
بود و راز مانــدگاری انقالب اســالمی و روزبه روز زنده تر شــدن این 
گون آن است  انقالب در سطح منطقه و جهان، همین ابعاد گونا

که با نیازهای بشر متوازن و همراه است.«     

مردمی بودن 
انقالب اسالمی 

خصوصیت مهمی 
است که در واژه  

»جمهوری« نظام 
اسالمی متجلی 

شد. مردمی بودن 
انقالب اسالمی 

از دو جهت با 
مردمی بودن سایر 
انقالب ها تفاوت 
دارد: اول این که 
مردمی بودن جزو 
ذات اسالم بوده 

و چیزی خارج 
از آن نیست. 

اسالم برای مردم 
و هدایت آنان از 

سوی خداوند 
تبارک و تعالی نازل 

شده است و لذا 
همواره رستگاری 

آنان مدنظر قرار 
دارد. چنین دینی 

حضور مردم در 
اجرای مقررات 

یم  و دفاع از حر
خود را،  اصل اولیه 

می داند
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      عدم تحقق عدالت اجتماعی
یکــی از محوری تریــن اصــول در حیات بشــر عدالت اســت که 
سرچشــمه نیکی هــا و ارزش هــا و مایه تحقــق اهداف انســانی 
می گــردد و جامعه بــه حیات مطلــوب خــود نمی رســد، مگر به 
اقامــه عدالــت و از ایــن رو در راســتای تحقــق حیــات طیبــه، 
خداوند تبارک و تعالی از جمله فلسفه بعثت انبیا را زمینه سازی 
برای تحقق عدالت اجتماعی برمی شمارد. در اندیشه حضرت 
آیت ا... خامنه ای عدالت اجتماعی از جایگاه واال و ارزشمندی 
ح رابطــه انقــالب اســالمی و  برخــوردار اســت، از ایــن رو در طــر
عدالت اجتماعی می فرماینــد:»در این مرحلــه از انقالب هدف 
عمــده عبــارت اســت از ســاختن کشــور نمونــه کــه در آن رفــاه 
مادی همراه با عدالــت اجتماعی و توأم با روحیــه و آرمان های 
انقالبی با برخورداری از ارزش های اخالقی اســالم تأمین شود. 
هریک از این چهار رکن اصلی تضعیف یــا مورد غفلت قرار گیرد 
گــون ممکــن نخواهد  بقــای انقــالب و عبــور آن از مرحلــه گونا
بــود.« و دربــاره اهمیــت اصــل عدالــت اجتماعــی می فرمایند: 
در محیــط سیاســت داخلــی یکــی از چیزهایــی کــه الزم اســت 
عدالت اجتماعی است بدون عدالت اجتماعی جامعه اسالمی 

نخواهد بود.
بنابراین حیــات تداوم و پویایی انقالب اســالمی کــه ثمره خود 
را در نظام جمهوری اســالمی تجلی بخشیده اســت وابسته به 
اصل عدالــت اجتماعی اســت. این اصــل را ایشــان این چنین 
تعریــف می نمایــد: »عدالــت اجتماعــی بدیــن معنی اســت که 
فاصلــه ژرف میــان طبقــات و برخورداری هــای نابــه حــق و 
محرومیت هــا از میــان بــرود و مســتضعفان و پابرهنــگان کــه 
همواره مطمئن ترین و وفادارترین مدافعان انقالبند احســاس 
و مشاهده کنند که به سمت حذف محرومیت حرکتی جدی و 
صادقانه انجام می گیرد با قوانیــن الزم و تأمین امنیت قضایی 
در کشــور تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست اندازی به 
حیطه مشروع زندگی مردم جمع شود. همه کس احساس کند 
کــه در برابر ظلــم و تعــدی می تواند بــه ملجأ مطمئن پنــاه ببرد 
و همه بداننــد که بــا کار و تالش خــود خواهند توانســت زندگی 

مطلوبی داشته باشند«
و در تعریفی دیگر از اصــل عدالت اجتماعــی گفته اند: »عدالت 
اجتماعی به مفهوم آن اســت که نظــر و نگاه دســتگاه قدرت و 
حکومت باید نســبت به آحــاد مــردم در برابــر قانــون امتیازات 
و برخوردها و رفتارها یکســان باشــد و آحــاد مــردم از امتیازات و 
خیرات اســالمی به صورت عادالنه بهره مند شــوند و هیچ کس 

بدون دلیل امتیاز ویژه ای نداشته باشد.«
بــر اســاس ایــن دیــدگاه اســت کــه مقــام معظــم رهبــری زنگ 

دشمن برای القای 
یأس و ناامیدی تالش می کند

آسیب شناسی انقالب اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب

یکـی از محوری تریـن اصـول در حیات بشـر عدالت اسـت که سرچشـمه نیکی ها 
و ارزش هـا و مایـه تحقـق اهـداف انسـانی می گـردد و جامعـه بـه حیـات مطلـوب 
خـود نمی رسـد، مگـر بـه اقامه عدالـت و از این رو در راسـتای تحقق حیات طیبه، 
خداونـد تبـارک و تعالـی از جملـه فلسـفه بعثـت انبیـا را زمینه سـازی بـرای تحقـق عدالـت 
اجتماعـی برمی شـمارد. آسیب شناسـی انقـالب اسـالمی و بررسـی راه هـای نفـوذ اجانب و 
تسـلط دشـمنان امری اسـت که اگر به درستی تبیین و فهمیده شـود می تواند قوام و قدرت 
و عزت انقالب را بیمه کند. در نوشتار حاضر، سعی شده است که اهم اموری که می تواند 
پویایـی انقـالب اسـالمی را بـا خطـر مواجـه کند از دیـدگاه رهبر معظم انقالب اسـالمی بیان 

شـود.   

مهدی حیدری کبیر
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خطــر را در مقوله ســازندگی و رشــد اقتصــادی در کشــور به صدا 
درمی آورنــد و هشــدار می دهنــد که نبایــد عدالــت اجتماعی در 
تمامی ابعاد آن به خصــوص در بعد اقتصادی فراموش شــود. 
ایشــان می فرمایند: »در نظام جمهوری اســالمی ایران اساس 
همه فعالیت ها باید مبتنی بر عدالت باشــد زیرا قسط و عدل از 
همه آرمان ها و اهداف نظام اسالمی واالتر و بارزتر است و بر این 
اساس رونق و شــکوفایی اقتصادی هنگامی خوب و ارزشمند 
است که جهت آن مبتنی بر ادامه قسط و عدل در جامعه باشد 
رشــد اقتصــادی در جامعه ما هــدف اصلی نیســت، بلکه رشــد 
اقتصادی جزوی از هدف ماســت و جزو دیگر عبارت از عدالت 
است هر برنامه اقتصادی آن وقتی معتبر است که با خودش به 
تنهایی یا در مجموعــه برنامه ها ما را به هــدف عدالت نزدیک 
گر ما را از عدالت اجتماعی دور کند به فرض براین که  کند، واال ا

رشد اقتصادی منتهی شود کافی نیست.«
بنابرایــن از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری از جملــه تهدیــدات 
انقــالب اســالمی ایــران آفتــی بــه نــام بی عدالتــی اســت کــه از 
ایــن رو باید با تمــام تــوان در تمام ابعــاد فرهنگــی، اقتصادی، 
امنیتــی و قضایی و در ســاختار جامعه روح عدالت دمیده شــود 
وگرنه فلسفه انقالب اسالمی زیر سؤال می رود بر همین اساس 
بــه همــه ســفارش و هشــدار دادنــد کــه: »مســئوالن اجرایــی، 
روزنامــه  گوینــدگان،  روحانیــون،  قانون گــذاری،  قضایــی، 
گر جهت گیــری عدالت  نــگاران و روشــنفکران باید بدانند کــه ا
اجتماعی در کشور ضعیف شود، هر کاری در کشور انجام گیرد 
به زیان طبقات ضعیف و به ســود عــده ای معــدود؛ زرنگ ها و 
قانون دان هــای قانون شــکن تمــام خواهــد شــد و عامــه مردم 

بی نصیب خواهند ماند.«
از نظــر مقــام معظــم رهبــری عمده تریــن نیــاز امــروز کشــور به 
گفته انــد: »بــرادران و  عدالــت اســت ایشــان در ایــن زمینــه 
خواهران عزیز! نیاز عمده امروز کشــور ما عدالت است، مردم از 
تبعیض رنج می برند مسئوالن کشــور که به حمدا... مسئوالن 
گــر آنچــه را کــه نیــاز حقیقی  کیزه انــد، ا ارشــد کشــور مؤمــن و پا
گر فکر  مردم اســت می خواهنــد، باید بــه عدالــت بیندیشــند. ا
و اندیشــه عدالــت در دل هــا زنــده باشــد، آن گاه فرصــت کار و 
توفیــق برای بازکــردن گره هــا یکی یکــی به وجود خواهــد آمد، 
بیکاری و تنبلی اقتصادی و مشــکالت مردم که در زمینه های 
فرهنگی وجود دارد حل شــود و رشــد علم در دستگاه ها ممکن 
کی کــه دارد و با  خواهد شــد. ملت عزیز ایران باایمان نــاب و پا
اعتمادی که به نظام اســالمی به حمدا... وجــود دارد، خواهد 
توانســت در مقابل تهدیدهای جهانی همچنان با استقامت و 
سرافرازی و با قدرت و شهامت بایستد و متجاوزان سلطه طلب 
و ســیطره طلب جهانی را از نزدیک شــدن به مرزها و حریم این 

ملت بر حذر دارد.«
از نظر آیــه ا... خامنــه ای اســتقرار عدالت اجتماعــی راه اصولی 
عالج فقر اســت. ایشــان در این زمینه اظهار داشــته اند: »البته 
عالج فقر به شکل اصولی در هر جامعه ای از راه استقرار عدالت 
و نظــام عادالنــه در محیــط جامعــه اســت، تا کســانی کــه اهل 
دســت اندازی بــه حقــوق دیگراننــد نتواننــد ثروتــی را کــه حق 
همگان اســت به ســود خــود مصــادره کننــد، این یــک وظیفه 
دولتــی و حکومتی اســت. امــا مــردم هم بــه نوبه خــود وظیفه 

سنگین بردوش دارند؛ اجرای عدالت اجتماعی در برنامه های 
بلندمــدت و میان مــدت و به تدریــج امکان پذیــر اســت، امــا 
نمی شــود منتظر مانــد تــا برنامه هــای اجتماعی به ثمر برســد و 
شاهد محرومیت محرومان و فقر گرسنگان در جامعه بود، این 
وظیفه خود مردم و همه کســانی اســت که می توانند در این راه 

تالش کنند.«

      عدم حفظ وحدت 
گر وحــدت در میــان همه اقشــار جامعــه الزم و ضروری اســت،  ا
امــا وحــدت در میــان مســئولین، ضــرورت دوچنــدان دارد کــه 
کیــد داشــته اند. برای  بارها مقــام معظــم رهبری بــر این امــر تأ
نمونه به چند مورد اشــاره می کنیم: »مسئوالن کشــور در قوای 
ســه گانه و همــه فعــاالن سیاســی و فرهنگــی بداننــد کــه حفظ 
منافع ملی در وحدت و پرهیز از تفرقه و اختالف است. سلیقه ها 
و گرایش های متفــاوت نباید در صحنــه افکار عمومــی به نزاع 
و مجادلــه و کشــمکش تبدیــل شــود و دشــمن کمیــن گرفته را 
امیدوار کند. همه با هم به نیازها و خواســته های به حق مردم 
در امور اقتصادی و فرهنگی بیندیشــند و برای تأمین آن دست 

به دست یکدیگر بدهند.«
ایشــان در جای دیگر در ایــن زمینــه گفته اند: »چیــزی که الزم 
کیــد کنــم، در درجــه اول  می دانــم در مــورد مســئوالن کشــور تأ
انسجام و اتحاد کلمه اســت. مسئوالن کشور باید متحد باشند 
و حرفشــان یکــی باشــد« »یکی دیگــر از عیــوب و آفت هــا، عدم 
اتحاد کلمه است. مســئوالن باید مواضع واحدی اتخاذ کنند، 
به خصــوص در مســائل جهانی و مســائل عمــده کشــور، وقتی 
که انــدک اختالفــی در مســئوالن پیدا می شــود، شــما می بینید 
رادیوهای بیگانه چگونــه این ها را بزرگ و چنــد برابر می کنند، 
حتی آن جایــی که اختالف نیســت، اختــالف را جعــل می کنند 
برای این که نشــان دهنــد بین مســئوالن اتحاد کلمه نیســت. 
آن هــا از جمــع منســجمی که بــا هــم کار کننــد و همدل باشــند 
خیلــی می ترســند. خوشــبختانه ترکیــب قانون اساســی مــا راه 
حل مشــکالت را معین کرده اســت؛ رهبــری را به عنــوان محور 
در نقطــه مرکزی همه مســئوالن قرار داده اســت. ایــن امکان و 
فرصت خیلی بزرگی اســت تا مســئوالن بتوانند با وحدت کلمه 

با همدیگر کار کنند.«
از نظر مقام معظم رهبری، هوشــیاری و حفــظ وحدت موجب 
مصونیت ملت در برابر تهدیدهای دشمن است. ایشان در این 
زمینه می فرمایند:»نفس آمادگی و هوشــیاری و حساس بودن 
یک ملــت در قبال شــرایط می تواند او را از بســیاری از آســیب ها 
محفوظ نگه دارد. ملت ها چوب غفلت های خود را می خورند، 
همچنــان کــه چــوب اختالف هــای خــود را می خورنــد. امــروز 
گر به جنگ  گر در مقابل تهدیدات قرار می گیــرد و ا امت اســالم ا
صلیبی تهدید می شود، این ناشی از غفلتی است که متأسفانه 
در بســیاری از بخش های این امــت بزرگ به چشــم می خورد. 
همچنین ناشی از یکپارچه نبودن این حجم عظیم و این پیکر 
بزرگ اســت. ما به ســهم خود به عنوان ملت ایــران، به عنوان 
پرچمداران اسالم، به عنوان منادیان اســتقالل و عزت و شرف 

یک ملت، نباید این آسیب ها را به درون خود راه دهیم.«
از نظر مقام معظم رهبری نیاز اساســی کشور، تالش هماهنگ 

از دیدگاه مقام 
معظم رهبری، از 
جمله تهدیدات 
انقالب اسالمی 
ایران آفتی به نام 
بی عدالتی است 
که از این رو باید 

با تمام توان در 
تمام ابعاد فرهنگی 
اقتصادی، امنیتی 

و قضایی و در 
ساختار جامعه 

روح عدالت دمیده 
شود وگرنه فلسفه 
انقالب اسالمی 
یر سؤال می رود  ز
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و متحــد مســئوالن نظــام اســت. ایشــان در ایــن زمینــه اظهــار 
داشــته اند: »مســئله اساســی کــه امــروز کشــور و ملت ما بــه آن 
احتیاج دارد این اســت که مسئوالن کشــور در یک جبهه واحد 
تــالش متحــد و هماهنگــی را بــرای برطــرف کــردن مشــکالت 

اقتصادی و معیشتی مردم شروع کنند.«
و از طرفــی مقــام معظــم رهبــری مســئوالن نظــام را از اختالف 
و دشــمنی با یکدیگر بر حــذر می دارنــد و می فرماینــد: »توصیه 
مؤکد من به مســئوالن این اســت کــه در این ســطوح مدیریتی 
نظــام دشــمنان بــا ایــادی خــود می خواهنــد اختــالف ایجــاد 
کنند، دشــمن این را می خواهد و اصــرار دارد که مدیران کشــور 
را در جبهه هــای متفاوتی نشــان دهد. آرزوی دشــمنان اســت 
که قوای ســه گانــه به جان هــم بیفتنــد؛ مجلس به جــان قوه 
قضاییه به جان دولت و دولت به جان قوه قضاییه. مسئوالن 
باید هشیار باشــند و نگذارند. بدانند امروز کشــور به چه چیزی 

نیاز دارد.«

      ناکارآمدی نظام
از آن جــا کــه پایــداری نظــام جمهــوری اســالمی و تأثیرگــذاری 
انقــالب در ســطح بین المللــی بســته بــه موفقیــت و کارآمــدی 
و تــوان مدیریتــی قــوی در ســطح داخلــی و جهانــی اســت، لذا 
دشــمنان انقالب اسالمی برای شکســت انقالب درصدد القای 
کارآمــدی نظــام برآمده اند. حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در  نا
این زمینــه گفته انــد: »آن ها )دشــمنان انقــالب( می توانند دو 
کار انجــام دهند؛ خواهــش می کنم مســئولین کشــور، مدیران 
گــون بخش هــا و آحــاد مــردم بــه ایــن نکتــه توجــه کنند،  گونا

دشــمنان ملت ایران و نظــام جمهوری اســالمی فقط به ایــن دو موضــوع می توانند امید داشــته 
کارآمدی نظام را به مردم القا کنند، یعنی بگویند این نظام نمی تواند خواسته های  باشند؛ یکی نا
مردم را برآورده کنــد و با القای آن به مردم ارتباط مســتحکم با نظام اســالمی را از بین ببرند. دوم 
این که دسته بندی و اختالف ایجاد کنند. این دو نقطه امید برای صهیونیست ها و آمریکایی ها، 

استکبار و دشمنان نظام اسالمی وجود دارد، همه متوجه این دو نقطه باشند.«
از نظر مقام معظم رهبری دشمن در تالش برای القای یأس و ناامیدی به ملت و مسئولین است. 
ایشــان در ایــن زمینــه می فرماینــد: »بعضی هــا خودشــان را کوچک می شــمارند، بعضــی نیروی 
خودشان را ندیده می گیرند، بعضی آن استعداد و حرکت و انرژی عظیمی را که در درون این ملت 
و دســتگاه مدیریت این کشــور از مجموعه قوا وجود دارد دســت کــم می گیرند. این هــم جزئی از 
تبلیغات دشــمن اســت. همه تبلیغات دشمن این اســت. بدبخت شدید، بیچاره شــدید، از بین 
رفتید، تمام این تبلیغات مربوط به امروز نیســت، ســال ها دارنــد همین مطالب را تکــرار و ترویج 
می کنند و مــن حاال نمونه هــای متعددی در ذهــن دارم که یادم هســت، اما نمی خواهــم وقت را 
به این مســائل بگذرانم و هدف هم چیزی جز این نیســت که شــما را وادار کنند تــا از موضع خود 

عقب نشینی کنید.«
ســلب اعتماد مــردم از کارایی نظــام از جمله مواردی اســت که می تواند آســیب جــدی به انقالب 
بزند. حضرت آیت ا... خامنه ای در جای دیگر در این باره اظهار داشــته اند: »یکی از مســائلی که 
آن ها به شــدت دنبالش هســتند، ســلب اعتماد مردم از کارایی نظام اســت. بعضــی حرف هایی 
کــه می شــنوید تصادفی نیســت کــه کســانی بیایند دربــاره نظــام اســالمی بحــث کننــد و بحران 
ح سازند؛ مشروعیت نظامی که با آرای مردم و با مجاهدت مردم و با این  مشروعیت نظام را مطر
همه احساسات و عواطف مردم سر کار آمده اســت، با این همه مشکالت دست و پنجه نرم کرده 
است. از این همه دشمنی ها و مقابله ها سرافراز بیرون آمده و همه مردم هم به فکر کمک به هم 
بوده اند. آن وقت بیایند این نظام را زیر ســؤال ببرند. بحران مشروعیت این ها تصادفی نیست؛ 
بعضــی حرف هایی کــه می بینیــد در بعضــی از تریبون ها پخش می شــود، همــه در جهت همین 
تصویرسازی منفی از نظام اسالمی در ذهن مردم و برای ســلب اعتماد مردم است که آن مقصود 

حاصل شود؛ یعنی گسستگی پیوند میان مردم و نظام، تا خیال دشمن آسوده شود.«     
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اندیشه  انقـــالب

 عزت ایران در زمان پهلوی، افسانه ای غیرقابل اثبات است  
 انقالب برای خدا 

 دین در ایران، دست مایه  انقالب شد 
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امروزیکیازموضوعاتمــوردبحث،اهمیتمقولۀعزت
وغرورملیدرمناسباتبینالمللیاست.ازسویدیگر،
تبلیغیاستکهازسویدشــمنانانقالباسالمیدرباره
برخــورداریایــرانازعــزتوغــرورملــیدررژیــمطاغــوت
انجاممیشــود.بهنظرجنابعالیاینرویکــردتبلیغاتیبا

چههدفیصورتگرفتهاست؟
ح می کننــد ایــران در دورۀ رژیــم طاغوت  این که عــده ای مطــر
از پرســتیژ و عــزت ملــی برخــوردار بــوده، هــم داســتان جالبــی 
اســت و هم ناشــی از جهــل تاریخی اســت. کشــوری کــه در آن 
کاپیتوالســیون وجــود دارد، آن هــم در دورانــی که هیــچ ملتی 
کــه  کشــوری  کاپیتوالســیون نیســت و  تحــت ســیطرۀ رژیــم 
اروپایی ها برای حضور در آن حق توحش می گیرند و همچنین 
کشــوری کــه دولتمــردان آن می گوینــد آدم خجالــت می کشــد 
وقتی هرجــای مملکت مــی رود، حضور و ســیطرۀ آمریکایی ها 
را در آن جا می بیند، این کشــور چه عزتــی دارد؟ از ســال 43 به 
آمریکایی ها کاماًل مصونیت های مستشــاری داده شــد. توجه 
بفرماییــد کــه مصونیت هــای دیپلماتیــک بــا مصونیت های 
مستشــاری متفاوت اســت. حــق قضــاوت کنســولی ربطی به 
مصونیت های دیپلماتیک ندارد. مصونیت های دیپلماتیک 
در همۀ کشورها وجود دارد. درحالی که مستشار فردی خارجی 
است که شما او را استخدام می کنید و حقوقش را می دهید؛ در 
واقع کارمندی است که شما اســتخدام کرده اید. آمریکایی ها 
به دلیل این که بیش از شصت هزار نیروی نظامی و غیرنظامی 
ایــران  از مصونیت هــای مستشــاری در  ایــران داشــتند،  در 
گر یک ایرانــی به تعبیر امــام خمینی،  برخــوردار بودند؛ یعنــی ا
سگ آمریکایی ها را زیر می گرفت، 
گر یک  کمه می شــد، ولــی ا محا
آمریکایــی شــاه مملکــت را بــا 
ماشین زیر می گرفت، شما حق 
کمــۀ او در داخــل کشــور را  محا

نداشتید. آیا این عزت است؟
ادعایــی  چنیــن  کــه  کســانی 
اســناد  حداقــل  می کننــد، 
تاریخــی را از زبــان دولتمــردان 
متوجــه  تــا  بخواننــد  زمــان  آن 
کــه اصــاًل چنیــن چیــزی  شــوند 
وجود خارجی نداشــته اســت. این 
ادعاها افسانه هایی غیرقابل اثبات 
گر غــرور و عــزت ملــی در دورۀ  اســت. ا
طاغوت وجود داشت، چرا مردم انقالب 
کردند؟ مردم که از فرط خوشــی انقالب 
کثر محققان دلیل انقالب  نمی کنند. ا
را تحقیر شدن، نداشــتن استقالل، 
منکــوب شــدن عــزت ملــی، فقــر 
هم خوردگــی  بــه  اقتصــادی، 
بافت های اجتماعــی یا نادیده 
گرفتــن ارزش هــای اجتماعــی 

می دانند.
مردم اصاًل بــرای همین به 

عزت ایران در زمان پهلوی 
افسانه ای غیرقابل اثبات است

گفتگو با دکتر مظفر نامدار درباره مقایسه عزت و 
غرور ملی در قبل و بعد  از انقالب اسالمی

سـقوط رژیـم پهلـوی ضربـۀ سـختی بـه حیثیـت آمریـکا در سراسـر جهـان بـود؛ 
دسـتگاهی کـه ژانـدارم او در منطقـۀ خاورمیانـه بـود، به یکباره فروپاشـید. جالب 
آن کـه آمریکایی هـا چنـان بـه شـاه ایمـان داشـتند کـه بـا وجود آغـاز فراینـد انقالب 
نیـز سـقوط شـاه را امکان پذیـر نمی دانسـتند. بـا سـقوط شـاه همـه بـه دنبـال ایـن بودند که 
ببینند حکومت تازه تأسـیس به شـرق گرایش می یابد یا غرب. عزت ملی در این جا بود که 
به شکلی شفاف متبلور شد: در شعار »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسالمی« در همین 
باره با دکتر مظفر نامدار گفتگو کرده ایم. وی از محدود محققانی است که در تحلیل تاریخ 
انقالب اسالمی به سراغ اسناد اصیل و خاطرات می رود. »چند قطره خون برای آزادی«، 
»در حسـرت تجـدد و ترقـی: بازخوانـی علـل ناکارآمـدی و ناکامـی مدرنیسـم در ایـران« و 
»رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسـی شـیعه در صد سـال اخیر« از جمله آثار 

ایـن پژوهشـگر تاریـخ معاصر اسـت.   
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خیابان ها ریختند و حاضر شــدند وضع موجود را تغییر بدهند 
و امنیــت و جــان خــود و فرزندانشــان را بــه خطــر بیندازنــد. 
بنابراین بایــد عرض کنم کــه این عــزت و غرور ملی کــه از آن 
صحبت می کنند، در آن زمان وجود خارجی نداشــت، زیرا در 
این صورت انقالب کــردن مردم بی معنا بــود. مردم برای چه 
انقالب کردند؟ آیا گذشتگان به همین میزانی که این آقایان 
ادعــا می کننــد، شــعور نداشــتند؟ بیشــترین مخالفــان رژیــم 
پهلوی از قشــر تحصیل کرده و دانشــگاهی بودند. سازمان ها 
و احــزاب دســت ایــن افــراد بــود. آیــا آن هــا نمی توانســتند 
تشــخیص بدهند که با انقالب کردن، غــرور و عزت ملی خود 

را از دست می دهند؟

پیشازانقالباســالمیحضــرتامام)ره(،چــهدرداخل
کشــوروچــهدرخــارجکشــورودرزمــانتبعید،بــهعنوان
مبــارزدرمقابــلحکومــتپهلــویایســتادهبودنــد.ازنظر
حضــرتامــام)ره(،چــهشــاخصههاییبــرایعــزتملــی

مطرحبودهاست؟
در مصاحبه هایی کــه در آن دوران بعضی از نشــریات خارجی 
بــا حضــرت امــام)ره( کــرده بــود یــا در پیام هایــی که ســاالنه 
اســالمی  انجمن هــای  اتحادیــۀ  بــرای  امــام)ره(  حضــرت 
کــه یکــی از  کشــور می فرســتادند، مشــخص اســت  ج از  خــار
کید ایشــان در جهت عزت ملی، حفظ شــأن و  عناصر مــورد تأ
شخصیت ملی دانشگاهیان و روشــن فکران ایرانی در مقابل 
تقلید کردن از غرب و اروپا بوده اســت. این نکتــه حتی بعد از 
کید ایشــان بود که فکر تقلید از کشــورهای  انقالب نیز مورد تأ
غربی برای پیشرفت، رشــد و ترقی مملکت فکر غلطی است. 
حضرت امام)ره( از واژۀ تقلید بدشان می آمد. به نظر ایشان، 
آنچه عزت ملی کشــورها را ارتقا می بخشــید، عدم وابســتگی 
و ارزش قائــل شــدن بــرای اســتعدادهای داخلــی بــود. ایــن 
اصلی اســت که در جهت حفــظ هویــت و گریــز از غرب زدگی، 
از شاخص های تفکر حضرت امام)ره( محسوب می شود. در 
صحبت های ایشــان برای دســتیابی به عزت ملــی، مکررًا بر 
تکیه کردن و اعتماد داشــتن به منابع و استعدادهای داخلی 
کید شده اســت. این چیزی اســت که در دورۀ پهلوی  کشور تأ

اصاًل مورد توجه قرار نگرفته است.
کشــور را در  در جمهــوری اســالمی نیــز عــده ای داشــته های 
این زمینــه ناچیز و انــدک می دانســتند، درحالی کــه حضرت 
امــام)ره( اصاًل چنیــن اعتقادی نداشــتند. حضــرت امام)ره( 
به متخصصان داخلی بســیار احترام می گذاشــتند و آن هایی 
را که بدون تقلید کــردن از غرب در ایران ماندند، مایۀ شــرف 
ملی می دانســتند. در واقع تربیت چنین افرادی را برای کشور 
الزم می دانســتند. بــه ارتــش نیــز بــه عنــوان نماد شــرف ملی 
توجــه زیادی داشــتند. ظاهــرًا در جایی رئیس جمهــور آمریکا 
یا انگلیس به شــاه ایران پشــت کرده و بــا تحقیر بــا او برخورد 
کــرده بود. نقــل اســت کــه حضــرت امــام)ره( می فرمودند هر 
وقت به یاد ایــن صحنه می افتند، جگرشــان آتــش می گیرد. 
درست است که شــاه را قبول نداشــتند، اما چون شــاه در این 
دوران نمــاد ایــران بــود، این کــه شــاه ایــن مملکــت در جایی 
حضور داشــته و بــه او بی اعتنایی شــده اســت را فقــط متوجه 

شــخص خــود شــاه نمی دانســتند، بلکــه ایــن بی اعتنایــی را 
متوجه هویــت و اصالت کشــور می دانســتند. علی رغم این که 
باید از مفتضح شــدن شــاه اظهار خوشــحالی می کردند، اما هر 

وقت یاد آن صحنه می افتادند عصبی و ناراحت می شدند.
در کل شعار بسیار معروف حضرت امام)ره( که همه باید به آن 
توجه کنند، »مــا می توانیم« اســت. حضرت امــام)ره( واقعًا به 
این شــعار معتقد بودنــد و آن را مایۀ عزت می دانســتند. ممکن 
اســت به چیزی که می خواهیــم نرســیم، اما همین کــه این ما 
بودیم که تصمیم گرفتیم و تا آخریــن لحظه نیز تالش کردیم، 
گر به هر دلیلی به هدف نرســیده باشــیم.  اهمیت دارد، حتــی ا
به محض برخورد با یک مشــکل، به دلیل این کــه پول یا نفت 
دارید که نباید ســریعًا منت غربی ها را بکشید. در صحبت های 
کنــده بــه ایــن نکته فــراوان  حضــرت امــام)ره( بــه صــورت پرا
اشــاره شــده اســت. حضرت امــام)ره( قبــل از انقالب نیــز برای 
قشــر دانشــجو که به هرحال تولیدکنندۀ دانش کشور در جهت 
ارتقای عــزت ملــی بودنــد، ارزش زیادی قائــل بودنــد و آن ها را 
سرمایه های کشور می دانســتند. بنابراین حضرت امام)ره( به 
داشته ها و ســرمایه هایی که در مســیر تولید فرهنگ کشور قرار 

می گرفتند، بسیار معتقد بودند.

درسالهاوماههایاخیر،رسانههایغربیبسیارتالش
اســالمیوسیاســتهای مقابــلجمهــوری کردهانــددر
منطقهایجمهوریاسالمیغیریتسازیکنند.رویکردی
کــهدرزمــانشــاهبــهنــامژاندارمــیمنطقــهمطــرحبــود،
ایــنروزهابســیارتبلیــغمیشــود.دربرخیازشــبکههای
ماهــوارهایآنچــهنشــاندادهمیشــود،تبلیغــاتدربــارۀ
عظمتوعزتشاهاســت.بهنظرشــما،ژاندارمیمنطقه
چقدربرایشاهودورانسلطنتپهلویعزتکسبکرده

است؟
ژاندارمی شــاه در منطقه چه ســودی بــرای مردم ایران داشــته 
اســت؟ آیــا مــردم ایــران پیشــرفته تر شــده بودنــد؟ آیــا اوضــاع 
اقتصادی مردم بهتر شــده بود؟ آیا امکانات بیشتری به دست 
آورده بودند؟ یا درآمد ســرانۀ آن ها بیشــتر شــده بود؟ شــاه همۀ 
درآمدهــای نفتی ایــن مملکــت را یا صــرف تجهیز تســلیحاتی 
کرده بود تا بتواند نگهبان منافع قدرت ها در منطقه باشد و این 
قدرت ها به دلیل خوش خدمتی، او را از حکومت ساقط نکنند 
و یــا آن را در بانک هــا و بنیادهــای خانوادگــی خــود در داخــل و 

ج از کشور سرمایه گذاری می کرد. خار
معمواًل خان ها بر رؤســای پاســگاه ها تأثیــر داشــتند. ژاندارم ها 
هــر دســتوری کــه خان هــا می دادنــد، اجــرا می کردنــد و دیگــر 
نیــازی نبود کــه خان هــا هزینــه کننــد و برای خــود دارودســته 
درســت کنند. ژاندارمی منطقه نیز با توجه به اســناد آن دوران 
چنین معنایی داشــت؛ یعنی آمریکایی ها با هزینــۀ مردم ایران 
منافع خود را از طریق رژیم شــاه تأمین می کردنــد و دیگر نیازی 
نبود که بــرای ایجــاد پایــگاه، لشکرکشــی کــردن و نــاو آوردن، 
هزینــه ای پرداخت کنند. شــاه این کارهــا را بــرای آن ها انجام 
مــی داد. به نظــر بنــده، چنین چیــزی برای مــردم ایــران عزت 
محســوب نمی شــد و ایــن فکــر از ذهن هــای مریــض بعضــی از 

سلطنت طلب ها تراوش کرده است.      

دکتر نامدار: 
ژاندارمی شاه در 

منطقه چه سودی 
برای مردم ایران 

داشته است؟ 
آیا مردم ایران 

پیشرفته تر شده 
بودند؟ آیا اوضاع 

اقتصادی مردم 
بهتر شده بود؟ آیا 
امکانات بیشتری 

به دست آورده 
بودند؟ یا درآمد 

سرانۀ آن ها بیشتر 
شده بود؟ شاه 
همۀ درآمدهای 

نفتی این مملکت 
را یا صرف تجهیز 

تسلیحاتی کرده بود 
تا بتواند نگهبان 

منافع قدرت ها در 
منطقه باشد و این 
قدرت ها به دلیل 
خوش خدمتی، 
او را از حکومت 

ساقط نکنند و یا 
آن را در بانک ها 

و بنیادهای 
خانوادگی خود در 
داخل و خارج از 

کشور سرمایه گذاری 
می کرد
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رهبرانقــالبدربیانــاتاخیرخــودازمفهومیتحــتعنوان
»عظمتایــران«بهعنوانامــریتاریخیصحبــتکردهاند
والبتهدورهدویستســالهقبــلازپیروزیانقالباســالمی
راازاینموضوعمســتثنامیکنند.قباًلهمایشاناز»عمق
تاریخی«بهعنــوانیکــیازعناصــر»هویــتملی«یــادکرده
بودند.برایشــروعبحــثمیخواهیمتبیینشــماراازاین

موضوعوابعادمختلفآنبدانیم.
یکبحثایناســتکهماعمــقتاریخیوعظمتایــرانرا
چهببینیم.یکسؤالدیگراینکهآیااینموضوعنسبتیبا
هویتملیایراندارد؟وبعداینکهرهبرانقالبازاینبحث
چهاستفادهایدرارتباطباشرایطامروزمیکنند؟نکتهدیگر
اینکهعظمــتتاریخــیدریــکجاهاییمــوردخدشــهقرار

گرفتهاست.
اولیــن بحث ایــن اســت که همــه ملت هــا تاریــخ ندارنــد. برخی 
ملت ها در یک مقطعی از تاریخ، حضور  و عظمتی داشــتند، ولی 

انقالب اسالمی
حلقه وصل گذشته

حال و آینده ایران است

جایگاه تاریخی و تمدنی انقالب اسالمی« 
در گفتگو با دکتر موسی نجفی

»عظمـت ایـران« بـه  عنـوان »امـری تاریخـی« یکـی از موضوعاتـی بـود کـه رهبـر 
انقـالب در اجتمـاع بسـیجیان در ورزشـگاه یکصـد هـزار نفـری آزادی دربـاره  آن 
سـخن گفتنـد. پیـش از ایـن نیـز حضـرت آیـت ا... خامنـه ای »عمـق تاریخـی« را 
یکی از عناصر سه گانه سازنده »هویت ملت ایران« برشمرده بودند. گفتگو با دکتر موسی 
نجفـی، اسـتاد و عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی بـرای 
بررسـی بیشـتر ایـن موضـوع و ارتبـاط آن بـا پدیده هایـی چـون »حضـور و نفـوذ قدرت هـای 

اسـتعماری در ایـران« و »نهضت هـای تاریخـی ملـت ایـران« انجـام شـده اسـت.   
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بعد از آن، عظمتشــان قطع شــده و امروز هم در صحنه  سیاســی 
دنیا دیده نمی شــوند؛ ممکن است باشــند، ولی عظمت ندارند. 
عظمت این ملت ها در آن دوره ها ممکن اســت از لحاظ نظامی، 
فرهنگی یا سیاســی بوده باشــد؛ مثــاًل مغول ها یــک روزی نصف 
بیشــتر دنیــا را گرفتنــد، امــا امــروز مغــول و مغولســتان در صحنه 
جهانی عددی نیست. یا ویتنامی ها یک روزی در مقابله با آمریکا 
الگو بودند، ولی امروز ملت یا حکومت ویتنام دیده نمی شوند و در 

روابط بین الملل مؤثر نیستند.
ما باید دو گــروه از ملت هــا را از یکدیگر جدا کنیــم: ملت هایی که 
زمانی تاریخ بزرگی داشتند، ولی امروز ندارند و دیده نمی شوند؛ و 
مللی که امروز دیده می شــوند، ولی تاریخــی ندارند؛ مثل آمریکا. 
در واقــع بهتریــن مثــال ایــن قضیــه آمریکاســت کــه قــدرت اول 
جهان است، اما تاریخی ندارد؛ یعنی در میراث هویت ملی شان، 
تاریخی وجــود ندارد و اتفاقًا ســر ایــن موضوع یک عقــده ای هم 

دارند.
بنابراین ملت هایی هســتند که گذشــته تاریخی دارند، اما امروز 
مطــرح نیســتند و ملت هایــی هــم هســتند کــه امــروز مطرحند، 
ولی گذشــته ندارند. ما جزو هیچ کدام از این ها نیستیم. ما ملتی 
هستیم که هم گذشته داشتیم و هم امروز مطرح هستیم. این که 
گذشته داشته ایم نشان دهنده  این است که تاریخ داریم و این که 
امروز مطرح هســتیم به خاطــر انقالب اســت. در واقــع اتفاقی که 
نسبت به گذشته ما افتاده و باعث شــده تا ما امروز در دنیا مطرح 

باشیم، همین انقالب است.
از این جا ما می توانیم به این نکته پی ببریم که انقالب اســالمی 
با گذشــتهی تاریخی ما ارتبــاط دارد و قطــع ارتباط نکرده اســت؛ 
چون هم گذشته داریم و هم امروز در صحنه  جهانی اعتبار داریم 
و از این جــا می توانیــم بــه دو نظریه برســیم: نظریه  پیوســتگی و 
نظریه گسستگی. بعضی ها می گویند تاریخ جدید و مدرن نسبت 
به تاریخ کشــورهای ریشه دار، یک تاریخ گسســته است؛ یعنی از 
یک جایــی که ایــن کشــورها مــدرن می شــوند، این تاریــخ دیگر 
ادامه  آن تاریخ گذشته نیست و یک چیز جدیدی شروع می شود 
که هیچ نســبتی با گذشــته نــدارد. مثاًل اوایــل مشــروطه برخی از 
مشــروطه خواهان می گفتند این تحول با گذشــته ارتباط ندارد. 
در انقالب اســالمی هم اول این طور شــد؛ یعنــی بعضی می گفتند 
با گذشته ارتباطی نداریم و گذشته  ما تاریک و شاهنشاهی بوده 
است. اما امروز این نظر عوض شده و معتقدیم ما یک ملت کهن 
و ریشه دار هستیم و گذشته خوبی داشته ایم؛ البته نکات منفی 

در هر ملتی وجود دارد.
این نشــان می دهد که ما در نظریه گسســتگی نیستیم، بلکه در 
نظریه پیوستگی هستیم. یعنی انقالب اســالمی ما را به گذشته  
خودمــان به طور پیوســته وصــل می کند و ایــن را تــا آینــده ادامه 
می دهــد. در حقیقــت ایــن انقــالب می خواهد گذشــته، حــال و 
آینده را به هم وصل کند. و چون پیوســته نــگاه می کنیم، تاریخ 
برای ما یک منبع الهام و هویت می شود. عمق تاریخی ای را که 
رهبر انقالب مطرح می کنند، باید با این زاویه نگاه کنیم. ما جزو 
ملت های زنده و مطرح دنیا هستیم که اتفاقًا ریشه و گذشته هم 
داریم. همین ریشه و گذشته باعث می شود که درخت تناور امروز 
به راحتی قابل قطع کردن نباشد. یعنی انقالب هرچه ریشه های 
خودش را در گذشــته نه به نحو گسســته، بلکه به نحو پیوســته 

ببینــد، این محکم تــر می شــود. ایــن ادامه دهندگی هــم به این 
معناســت که این برای آینده هم یک مقدمه اســت و همین طور 
که ما امــروز معلــول گذشــته هســتیم، علت آینــده هم هســتیم؛ 
این می شــود نظریه  پیوســتگی. این پیوســتگی در نظریه  مدرن 
و نظریــات جریان روشــنفکری ما دیده نمی شــود. رهبــر انقالب، 
گذشــته را یک منبع الهــام می دانند و ایــن عقبه  تاریخــی را مهم 

می شمارند.

بــهایــنموضــوعاشــارهکردیــدکــهشــایدملتــینباشــدکــه
درگذشــتهخــودش،نقطــهمنفــینداشــتهباشــد.یکــیاز
مواردیکــهنقطهمنفیمحســوبمیشــودهمیــنروندی
استکهبهعنواننفوذاستعماریدردویستسالاخیردر
کشــورمانوجودداشــتهاســت.ماازدورهایدرکشــورمان
»اســتبدادوابســته«راشــاهدهســتیمکهحکومتعالوهبر
اینکهمســتبداســت،وابســتهبهبیگانگانهمهســت.از
نظرشمااینجریانازجنبهفرهنگیوتاریخیواثرگذاریبر

روحیاتمردمچگونهبودهاست؟
ما در دوره صفویه، حضور خارجی ها را به این شــکل نداشته ایم؛ 
بــا عثمانی هــا جنــگ داشــتیم و از اروپایی هــا علیــه پرتغالی هــا، 
اسپانیایی ها یا عثمانی ها کمک گرفته ایم، اما حضور استعماری 
بیگانگان را نداشته ایم. یک علت این اســت که صفویه، دولت 
قدرتمند و مقتدری بــود و دولت های غربی نمی توانســتند بر آن 
تســلط پیدا کننــد. امــا در دوره  قاجاریه، فضــا فرق کــرد. صفویه 
مصادف بــا دوره  رنســانس در غــرب اســت و قاجاریه مصــادف با 
انقالب فرانسه اســت و همین انقالب فرانســه بود که رنسانس را 
شکوفا کرد و به یک تعبیری انقالب فرانسه رنسانس را به آرامش 
رســاند. اما در کشــور ما صفویه به آرامش نرســید و ملتهب تر شد. 
در حقیقت می شــود گفت صفویه و مشــروطه در انقالب اســالمی 
به آرامش رســیدند نه در مشــروطه. صفویه، تاریخ قدیم و سنتی 
ماســت و مشــروطه، تاریــخ مــدرن ماســت و ایــن دو، در انقــالب 

اسالمی به آرامش رسیدند.
اثرات فرهنگی اســتعمار در ایران خیلی زیاد اســت. یکــی از موارد 
مهم »مــا نمی توانیم« اســت کــه خیلی ســعی کردند ایــن روحیه 
را بــه مــا القــا کننــد. یــک عــده از روشــنفکران هــم تــالش کردند 
عقب ماندگــی ای کــه مــا از اروپایی ها داشــتیم را نهادینــه کنند و 
جا بیندازنــد، اما انقالب اســالمی مانع نهادینه شــدن این روحیه 
شــد. در حقیقــت یکــی از نمادهــای عقب ماندگــی، »احســاس 
تحقیرشــدگی« اســت. البتــه احســاس تحقیرشــدگی هنــوز هــم 
ادامــه دارد؛ این گونه نیســت که بگوییم بــا انقالب اســالمی این 
مسئله تمام شــده اســت. مثاًل این سیل کارشــناس های خارجی 
که در فوتبــال و ورزش وجــود دارد، یعنی همیــن »ما نمی توانیم« 
مــا در صنعــت موشــکی و هســته ای کــه به مراتــب حســاس تر و 
استراتژیک تر است و غربی ها و شــرقی ها هم به ما نمی دهند، به 
برکت شــخصیت هایی مثل طهرانی مقدم رشــد کردیم و روحیه 
»ما می توانیم« در صنعت موشــکی و هســته ای جا افتــاده، اما در 

مسئله ای مثل فوتبال نه!
بنابرایــن در بعضی بخش ها هنــوز روحیه  »مــا می توانیم« کامل 
جا نیفتاده اســت. در طــول تاریخ، در یــک دوره هایــی ظهور این 
روحیه خیلی شــدیدتر اســت. اصاًل یک علت رخ دادن انقالب در 

دکتر نجفی: االن 
انقالب به نظام 

تبدیل شده است؛ 
یعنی انقالب 

در سیر تکاملی 
یم شاه  خود، رژ

را سرنگون کرده، 
استعمار را بیرون 

رانده و نظام را 
ایجاد کرده است. 
حاال این انقالب 

چه چیزی را 
نفی می کند؟ 

قدرت های بزرگ 
را. در نهضت 

بیداری اسالمی 
عنصر نفی و 

ساختارشکنی 
وجود دارد. قباًل 

این ساختارشکنی 
علیه استعمار، نظام 

پهلوی و حکومت 
رجال فاسد بود و 

االن خوِد نظام، 
ضداستعمار است
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دهه چهل، بحث »کاپیتوالســیون« بود که ریشــه آن به همین »ما نمی توانیم« برمی گشــت؛ وقتی 
ما نمی توانیم، دیگران به کشور ما می آیند و مصونیت قضائی می گیرند. در مقابل این فضا، ما یک 
بیداری اسالمی داریم که این بیداری اسالمی ریشه  انقالب اسالمی است. در بیداری اسالمی، کشور 

ما از بقیه کشورهای اسالمی جلوتر است.

شمانهضتهایتنباکو،مشروطه،صنعتنفتوبعدهاپانزدهخردادوانقالباسالمیرادر
نسبتبامسئلهحضوراستعماریبیگانگانوپاسخبهآنمیبینید؟

بله، حتمًا. یکی از ویژگی های بیداری اسالمی، حضور استعمار است. مشروطه نتوانست نسبت ما را با 
صفویه و با گذشــته معلوم کند. لذا دوره قاجاریه یک تفاوتی که با دوره قبل از خودش دارد این اســت 
که قدرت های اروپایی خیلی قدرتمند شدند، ولی نظام سیاسی ایران مثل دوره  صفویه قدرتمند نبود. 
این عدم توازن قدرت بین ایران و اروپایی ها و دالیل دیگر، باعث استعمار شد، اما کشور ما باز هم رسمًا 
گر ایران مستعمره  مستعمره نشــد؛ ضعیف شــد و روزگار خوبی هم نداشــت، اما مســتعمره هم نشــد. ا
می شد، دیگر چیزی برای امروز باقی نمی ماند. وقتی نظام سیاسی قدرتمند نیست، نمی تواند جلوی 
خارجی ها بایســتد؛ اما مــردم می خواهند هویت داشــته باشــند و این هویــت را نظام سیاســی قاجار یا 
پهلوی نمی توانست حفظ کند، اما بیداری اسالمی آن را حفظ کرد. لذا در آن دوره ها، آن جنبه استقالل 
و شــخصیت ایرانی در نهضت ها خالصه می شــد نــه در نظام سیاســی. برخــالف جمهوری اســالمی و 

صفویه که استقالل، عظمت و شخصیت ایران در نظام سیاسی دیده می شود نه در نهضت ها.

درواقــعیکدوگانــه»نظــامونهضت«تصویــرمیکنیدکــهدردورههایــیهویتمــادرنظام
سیاسیماننمودداشتهودردورههاییدرنهضتها؛درستاست؟

بله؛ االن ضدانقالب ها و برانداز ها می خواهند از همین دوگانگی بین نظام و نهضت استفاده کنند و 
بگویند نهضت خراب است و شــخصیت و هویت ما را گرفته، پس دوباره باید نهضت ایجاد بشود. 
درصورتی که این درست نیست و آن جایی که نهضت ها ایجاد می شوند، مخالفت با استعمار است. 
نهضت هایی مثــل پانزده خــرداد، ملی شــدن صنعت نفــت، مشــروطه و... زمانی ایجاد می شــوند 
که نظام سیاســی نمی تواند هویت را حمل کند و یک علت، همین نفوذ اســتعمار اســت؛ نه االن که 
جمهوری اسالمی خودش این بار را برداشــته و می خواهد به مقصد برساند. لذا ضِد این نظام، دیگر 
گر نهضتی علیه صفویه به  نهضت نیســت، بلکه ضدانقالب اســت کما این که در دوره  صفویه هم ا

وجود می آمد، این نهضت، نهضت اصیلی نبود.

شــایدهمیــنبحــثرهبــرانقــالب»کــهانقالبیگــریفقــطدرداخــلبســتروســاختارنظام،
امکانپذیراســت«واینکهایشــانبینانقالبونظام،تفکیکمطلقوُبنیادیننمیکنندرا

همبتواندرمقابلاینخطضدانقالبدید.
االن انقــالب به نظام تبدیل شــده اســت؛ یعنی انقــالب در ســیر تکاملی خود، رژیم شــاه را ســرنگون 
کرده، اســتعمار را بیرون رانده و نظام را ایجاد کرده است. حاال این انقالب چه چیزی را نفی می کند؟ 
قدرت هــای بــزرگ را. در نهضت بیداری اســالمی عنصر نفــی و ساختارشــکنی وجــود دارد. قباًل این 
ساختارشکنی علیه استعمار، نظام پهلوی و حکومت رجال فاسد بود و االن خوِد نظام، ضداستعمار 
اســت. به همین دلیــل مــا ایــن دوگانگــی نهضــت و نظــام را االن نمی توانیم داشــته باشــیم. اتفاقًا 
نسخه هایی که در آن طرف هم علیه نظام می پیچند، همین است. همه اش بحث از بحران هویت 
اســت. در صورتی که نهضت بیداری اســالمی و آن عظمِت احیای تاریخی، خــودش احیای هویت 
بوده است. در واقع برانداز ها نمی توانند نقش نهضت را بازی کنند و بگویند ما دنبال هویت هستیم 
چرا که هویت در خود نظام است. این ها در این براندازی دنبال هویت نیستند، بلکه دنبال بحران 

هویت هستند.

دربحثیهمکهرهبرانقالبدارندوعناصرومؤلفههایهویتملیرابرمیشــمارند،»عمق
تاریخیایران«،»اسالم«و»انقالب«درکنارهممطرحمیشوند.

گر انقالب  »انقالب« به »اسالم« و »ایران« جهت و تشخص می دهد؛ و این همان پیوستگی است. ا
نباشد، ممکن است اســالم و ایران باشــد، اما گسسته می شــود. کما این که مشــروطه هم در تبدیل 
انقالب مشروطه به نظام مشروطه موفق نبود و از دِل آن، با کمک خارجی، رضاشاه درآمد. اما از دِل 
انقالب اسالمی، رضاشــاه درنیامده. پس این انقالب خودش یک هویتی دارد. اما آیا ساختارشکنی 

هــم دارد؟ بلــه، ایــن انقــالب، ساختارشــکنی اش را در نظــام 
بین الملــل بــه وجــود آورده اســت. چــه کســی گفتــه قدرت های 
جهانی حــق دارند ســلطه گر و زورگو باشــند؟ ضدانقــالب داخلی، 
هژمونــی قدرت هــای اســتعماری را قبــول می کنــد و می خواهــد 
ساختارشــکنی انجام بدهد! امثال شــعار »نه غزه نه لبنان جانم 
فدای ایران«، شــعارهای انحرافی ای هستند که همین موضوع 
را نشــان می دهند. جریان ضدانقالب ساختارشــکنی را به داخل 

می آورد، اما با استعمار کاری ندارد.
این، بیداری اســالمی در مقابل بحران هویت و وضعی اســت که 
در دوره  قاجار و پهلوی داشــته ایم. در جمهوری اســالمی نهضت 
به نظــام تبدیل شــد. انقــالب اســالمی، پیوســتگی تاریخــی را با 
گذشــته، اســالم و ایران حفظ کرده و به این ها معنا و مفهوم داده 
است و در نظام سیاسی، دوباره هویت را از بیداری اسالمی گرفته و 

همچنین نهضت را به نظام برگردانده است.

ماامروزشاهدتغییراتنســلیدرجامعهخودمانهستیم.
نســلجوانیبرآمدهکــهآندورهوابســتگیراندیدهوشــاید
گــر ا نیســت. ملمــوس برایــش چنــدان اســتقالل ارزش
بخواهیمیکنسلجواِنبهتعبیرحضرتآیتا...خامنهای
»انقالبی،طرفداراســتقاللوبیزارازتحقیروتحقیرشدگی«
داشتهباشیم،چهبایدبکنیم؟شمابانگاهتاریخی،توجهبه

چهنکاتیرابرایتربیتچنیننسلیمهممیدانید؟
نسل جوان جدای از فضای موجود سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
گــر انقــالب در یــک مرحلــه متوقــف شــود،  ایــن کشــور نیســت. ا
ریزش ها شروع می شود. رهبر انقالب هم اخیرًا از »ریزش و رویش 
نســل جوان« صحبت کردند. این ریــزش همزمان بــا آن جریان 
انحطاطی است که می خواهد رشد انقالب را متوقف کند و حتی 
به عقب برگرداند و کاری کند تا ما در شــعارهای انقالبی و هویتی 
خودمان شــک کنیم. ایــن کار را دارنــد انجام می دهنــد. مقابله 
با این جریــان هم این اســت که انقــالب، عمیق تر به شــعارهای 
گر انقالب به شعارهای خودش نرسد و شعارهای  خودش برسد. ا
خودش را پیگیــری نکنــد، آن توقــف و آن ریــزش و آن عقب گرد 

اتفاق خواهد افتاد.

یعنیشــماگفتمانانقالبیگــریوُپررنگشــدنآنراراهحل
اینموضوعمیدانید؟

بله، اما گفتمــان انقالبیگری در حــال حاضر بــا انقالبیگری دهه 
شصت تفاوتی هم دارد. انقالبیگری امروز به مرحله نظام سیاسی 
و تمدن نوین اسالمی رسیده است. انقالبیگرِی االن باید از منظر 
شــاخص های تمدن نگریســته شــود، نه بدون آن. البته عناصر 
قبلــی هــم در آن هســتند، اما نه  فقــط عناصــر قبلی. انقالب ســه 
مرحلــه دارد؛ یــک مرحلــة  نهضــت دارد و برانــدازی، یــک مرحله 
نظام سیاسی دارد که همان جمهوری اسالمی است و یک مرحله 
باالتــری دارد به عنــوان تمــدن نویــن اســالمی. نظــام جمهوری 
اســالمی بــا لیبرال دموکراســی رقیب اســت نه بــا تمدن غــرب. در 
صورتی که تمدن اســالمی بــا تمدن غرب رقیب اســت. االن شــما 
این هویت و انقــالب و عزت و همه را باید در ســطح بعد از نهضت 
و نظام سیاسی نگاه کنید؛ یعنی مرحله  تمدن. در واقع این هویت 

تکامل پیدا کرده است.      
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     خصلت های معنوی انقالب
مقایسه اجمالی شــعار انقالب های مختلف معاصر و انقالب اسالمی 
می تواند گویای تفاوتی عمیق و اساسی باشــد. اهداف مادی، شعار 
مشــترک انقالب های معاصر بــود به طــوری که این ذهنیت شــکل 
گرفت که انقالب و دگرگونی کامل ســاختار حکومتی و ایجاد نظامی 
جدیــد در واقع بــرای بهبود و توســعه اقتصــادی، رفاهــی و خدماتی 
کمیت این فرهنگ در جهان، انقالب اسالمی  اســت. همزمان با حا
بــا خصلت هــا و ویژگی هــای خــود تمامــی معــادالت و محاســبات و 
پیش بینی های متداول و متعارف جهان را بر هم زد. »انقالب به نام 
خدا«، »انقالب معنویت«، »انقالب دینی« و »انقالب مستضعفین« 
از جمله عناوینی اســت که ناظــران خارجی و نظریه پــردازان به این 

حرکت انقالبی در دنیای معاصر داده اند.
حرکت هــای اجتماعی و سیاســی معمــواًل برای رســیدن بــه اهداف 
گروهــی، حزبــی و قومــی اســت. در این گونــه حرکت هــا مالحظــات 
اعتقــادی، معنــوی و خدایــی وجــود نــدارد. بهبــود زندگی مــادی، 
رسیدن به قدرت، غلبه بر مخالفین و رقبا اصلی ترین هدف احزاب و 
گروه هاست، لذا در جریان فعالیت از هیچ گونه اقدامی و بهره گیری از 
هیچ گونه وسیله ای دریغ و کوتاهی نمی کنند. زیرا رسیدن به هدف 
مهم تریــن خواســت آن هاســت و به ایــن دلیل اســت کــه گفته اند، 
هدف وســیله را مبــاح می کند! یعنــی اســتفاده از هر وســیله ای برای 

رسیدن به هدف جایز و حتی الزم است.
عدم درک ایــن واقعیت توســط غالــب تحلیل گران خارجــی، باعث 
برداشت های غیر واقع بینانه و پیش بینی های غلط در مورد انقالب 
اسالمی شده اســت. ارائه نظریه هایی چون »عدم توسعه متوازن«، 
»پیشرفت و توسعه سریع اقتصادی«، »غربی ســازی جامعه ایران« 
که معنــای ضدیــت انقالب اســالمی با توســعه، علــم و تکنولــوژی را 

تداعی می کند، نمونه هایی از این گونه نظریه هاست.
به عبارتــی روانشــناختی می تــوان گفــت که امــام خمینی، اســالم و 
خداوند را به عنوان محبوب اصلی و نهادی شده مردم و رژیم ایران، 
جایگزین ایاالت متحده کرد. شاه و امام به لحاظ رابطه با غرب فرق 
زیادی با یکدیگر داشتند. هم شاه و هم روحانیت هر دو می دانستند 
که در دیدگاه ایرانیان نسبت به غرب نوعی دوگانگی بنیادین وجود 
دارد. شــاه این دوگانگی را در برتری غرب می دید و الزم می دانســت 
که ایــران به عنــوان یک دولــت و ایرانیــان به مثابــه افراد، بــرای به 

حداقل رساندن این دوگانگی خصوصیات غربی را بپذیرند.
امام خمینی بــا ایــن دوگانگی به گونــه ای متفــاوت برخورد کــرد، و 
برای برخورد با آن راه حل رضایت بخش تــری در اختیار مردم ایران 
قــرار داد. او نیــز می پذیرفــت کــه غرب بــه لحــاظ علــم، تکنولوژی، 
بهزیســتی و اقتصادی بر ایران برتری دارد. اما اســتدالل می کرد این 
کافــی و از لحــاظ اخالقی ورشکســته اســت. ایــران و کلیه  معیارها نا
کشــورهای جهان ســوم زیــر پرچم اســالم می تواننــد بر غــرب برتری 

یابند.
مســتضعفان باید نوعی اخالق اســالمی را در خود پــرورش دهند. در 
این صورت در پرتو اســالم، اجتماعی از مؤمنان شکل خواهد گرفت 
و زندگــی در آن برتر از هر چیز در غــرب خواهد بود. ایرانیان بســیاری 
بودند که از فرمول امام خمینی برای شکســتن دیــدگاه دوگانه خود 
نســبت بــه غــرب و برون ریــزی بیــزاری خــود نســبت بــه بیگانگان 

استقبال می کردند.      

انقالب برای خدا
درباره نسبت معنویت گرایی و انقالب

مهم تریـن ویژگـی انقـالب اسـالمی دگرگونـی نگـرش بـه انسـان، جامعـه، 
سیاسـت و حکومـت بـود. از ایـن رو تفکـر سیاسـی و فلسـفه حکومـت تحت 
تأثیـر آموزه هـای امـام خمینـی)ره( دچـار تغییرات زیادی شـد. به گفته کلیم 
صدیقی، متفکر مسـلمان انگلیسـی تبار، »مهم ترین عامل موفقیت امام خمینی)ره( 
در سـرنگونی سـلطنت دودمان پهلوی و اسـتقرار نظام بدیل، آلوده نشـدن اندیشـه 
و عمـل ایشـان بـه مفاهیـم سیاسـی مـدرن بـود. او هیـچ گاه در انتقـاد از رژیـم پهلوی به 
بحران های عمومی اردوگاه امپریالیسم اشاره نکرد و نه از واژه هایی مانند بورژوایی، 
الیناسیون اجتماعی، مدرنیزاسیون، افزایش انتظارات، ناسازگاری سلطنت با توسعه 
صنعتـی، فقـدان جامعـه مدنـی و تفکیـک شـدن قـوا، کـه در زبـان سیاسـی نیروهـای 
در  بـود،  متـداول  شـاه  مخالـف  ناسیونالیسـت  و  مارکسیسـت  شـبه  مارکسیسـت، 
رویارویی با رژیم بهره جست... ستمکار و ظالم بودن شاه، نوکری شاه برای اجانب 
و بی دینـی او، سـه محـور عمـده در حمـالت امـام خمینـی)ره( بـه رژیـم شـاه بـود، کـه از 

مفهومـی روشـن و همه گیـر برخـوردار بودنـد.   

دکتر جواد منصوری
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دین در ایران 
دست مایه  انقالب شد

گفتگو با دکتر محمدباقر خرمشاد

محمد حسین وزارتی

برایرسیدنبهیکچارچوبکلیبرایتحلیلانقالباسالمیبهنظرمیرسدکهنیازمندیک
تحلیلجامعازچگونگیپیدایشانقالبهســتیم.یعنییکــیازپارامترهایتحلیلکالن،
بررسیعللپیدایشانقالباستتابتوانیموضعامروزمانراباتوجهبهانگیزههاواهداف

انقالبمقایسهوتحلیلکنیم.آیادرموردانقالبایرانچنینتحلیلیوجوددارد؟
اساســًا تحلیــل انقالب ها یکــی از مباحث زنــده  جامعه شناســی سیاســی، علوم اجتماعــی، علوم 
سیاسی و به تعبیری علوم انسانی است. به گونه ای که شاید عده ای اساسًا در نیم قرن گذشته- 
و قبــل از آن- زندگی علمی شــان را بــه همین پدیــده اختصاص دادنــد. وقتی انقالب اســالمی در 
ایران اتفاق افتاد، آن تحلیل گران تالش کردند انقالب ایران را در قالب های موجود، فهم کنند، 
اما انقالب ایران ویژگی های خاص خودش را داشت که این ویژگی ها متمایز کننده انقالب ایران 

با همه  انقالب های قبل از خودش است.

چهویژگیهایی؟
تا قبــل از انقــالب ایــران، اساســًا انقالب هــا بــرای گریــز از دین 
اتفاق افتادنــد، در حالی  کــه در انقالب ایران، دین دســت مایه 
انقالب شــد. قبل از انقالب ایران، انقالب ها بیشــتر روســتایی 
بودند، امــا انقالب ایــران یک انقالب شــهری بــود. در جاهای 
دیگر قدرت های بــزرگ یا یک قــدرت خارجــی در تکوین و 
شــکل گیری و تولد انقالب کمــک می کرده، امــا در مورد 

انقالب ایران اصاًل به این شکل نبود.
انقالب ها معمواًل در شرایطی به پیروزی می رسیدند 
که رژیم مســتقر دچار بحران می شــد، درحالــی  که در 
گر در مهر  ایران رژیم مســتقر هیچ بحرانی نداشــت. ا
مــاه 56 با مردم صحبــت می کردید، کســی نمی گفت 
کی خواهد  رژیم شاه ســال بعدش دچار بحران وحشتنا
شــد. انقالب هــا معمــواًل زمانی بــه پیــروزی می رســند که 
ارتش به عنوان مهم ترین تکیه گاه قدرت های استبدادی- 
در یک جنگ خارجی یا جنگ داخلی- دچار ضعف می شد. در 

حالی  که ارتش ایران در اوج سالمت خودش بود.
انقالب ایران مبتنی بر مشارکت گســترده  و میلیونی توده های 
بــود. عــدم اســتفاده از خشــونت هــم یکــی دیگــر از  مــردم 
برجستگی های انقالب ایران بود؛ این شیوه حضرت امام)ره( 
در مبارزه بود. کمتر انقالبــی می توانید پیدا کنید کــه به اندازه  
انقــالب ایــران، مســئولین نظــام مســتقر تــا پیــروزی انقــالب 
به دســت نخورده ترین حالــت باقی بماننــد. نه کســی از آن ها 
کثر آن ها فرار کردند و رفتند  ترور شد، نه کشته دادند. در واقع ا

و بعد به تدریج مردند. 
این عوامــل و دالیــل دیگر باعث شــد کــه قالب هــای موجود 
نتوانند به طــور کامل انقالب ایران را تحلیــل کنند. به همین 
دلیل، با انقالب اســالمی ایران یک ساختارشکنی در قالب ها 
اتفــاق افتــاد کــه در نتیجــه آن بعضــی از نظریه هــای موجود 
برای تحلیل انقالب ها خودشان را تصحیح و تکمیل کردند. 
عــالوه بــر ایــن، تعــدادی از نظریــات جدیــد بــا انقــالب ایران 

متولد شدند.
خانم اســکاچ پل، تئوری خــود را در زمینــه  انقالب ها تصحیح 
کرد. او می گفت که انقالب ها از مقوله  شــدن هســتند و در واقع 
فاعلــی ندارنــد؛ در حالــی  که پــس از انقــالب اســالمی ایــران به 
این نتیجه رســید که عده ای، به شــکل ارادی انقالب کردند، 

طراحی و بررسی کردند و به هر حال انقالب متولد شد.

برخیمعتقدندمــادرتحلیلاثرگذاریانقالبمــاندچارخود
بزرگبینیشدهایم،درحالیکهواقعیتچیزدیگریاست.

عکســش هــم صــادق اســت. یــک جاهایــی ســخن از ایــن 
رفته کــه دچــار خودبزرگ بینــی شــده ایم و یــک جاهایی هم 
این عقیده شــکل گرفته کــه ما اصاًل کســی نیســتیم، عددی 
نیســتیم، اصــاًل اتفاقــی نیافتــاده اســت. بعضی هــا می گفتند 
انقالب ایــران اصاًل بازتابی نداشــته تــا بخواهیــم در موردش 
صحبــت کنیــم؛ در حالی کــه بــه اعتــراف و اذعــان دوســت و 
دشــمن، انقالب ایران قطعــًا یک انقــالب بــزرگ در دنیا بوده 
اســت. دســت کم هــم وزن انقالب هــای فرانســه، روســیه و 
چین بوده اســت. جان اســتمپل- وابســته  سیاســی ســفارت 
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ع انقالب ایــران- نکته جالبی  آمریکا در تهران بــه هنگام وقو
را در کتــاب »درون انقــالب ایــران« می گویــد و اشــاره کــرد که 
مهم تریــن بازتــاب انقــالب ایــران ایــن اســت کــه یــک مــدل 
حکومتــی را درســت نقطــه مقابل مــدل حکومتی غــرب ارائه 
گر مبتنی بر سکوالریســم  می کند. یعنی مدل حکومتی غرب ا
اســت، در عــوض انقــالب ایــران در نقطــه  مقابلــش مبتنی بر 
گر بمانــد، چیز جدیــدی خواهد بــود و آن را به  دین اســت که ا

چالش می کشد.
االن می بینیم که انقالب واقعًا هم آن الگوی غربی را به چالش 
کشــیده اســت. البته خودش هم به چالش کشــیده می شــود. 
دلیلش هم این اســت که دارد بــا پارادایم مســلط موجود غرب 
و با هژمونــی فکــری، سیاســی، اقتصــادی آن مبــارزه می کند. 
همین که تا حاال توانسته بماند، نشان می دهد که خیلی جان 
دارد؛ به هر حال مایه ای دارد که مانده وااّل خیلی قبل از این ها 
بایســتی در مقابل این همه فشــار مادی، معنوی، اقتصادی، 
فکری، روحی و روانی از هم می پاشید. مقاومت نشان می دهد 

که این انقالب از استحکام مناسبی برخوردار است.

گربخواهیمچندویژگیبارزرابرایانقالبایرانبرشمریم، ا
بهنظرشماآنویژگیهاوبرجستگیهاکدامند؟

گر بخواهیم برای انقالب ایران چند دستاورد ذکر کنیم، قطعًا  ا
یکــی  از آن هــا »مــا می توانیم« اســت. ایــن موضــوع مهم ترین 
گر این مســئله به طور  دســتاورد انقالب اســالمی ایران اســت. ا
کامل محقق شود، انقالب اسالمی ایران کاماًل پیروز شده است 
و به آنچه می خواسته، رسیده است. این توانستن، توانستنی 
خواهد بود مبتنی بر آنچه انقالب ایــران آن را پایه گذاری کرده 
و از آن جــا بــه بعــد، همــه اش دویــدن در زمینه  تحقــق اهداف 
گــر بخواهیــم انقــالب ایــران را  انقــالب اســالمی خواهــد بــود. ا
فشــرده کنیم، عصــاره اش »ما می توانیم« اســت؛ کــه همه آن 

چیزهایی که اتفاق افتاده از این مهم بیرون آمده است.

چــرادرتحلیــلعملکــردانقــالببــهایــنموضــوعتوجــه
نمیشــود؟چونخیلیملموسنیســت،یابرایماطبیعی

شدهاست؟
شــاید این برمی گردد به خود همین »ما می توانیــم« وقتی این 
معضل حل شد ما به دنبال حل مســئله های بعدی می رویم. 
علت این کــه بــه آن نمی پردازیم، حل شــدن آن اســت. عالوه 
بــر ایــن چــون تــوان »مــا می توانیــم« در ایرانی ها قوی اســت، 
می رویم به دنبــال جاهایی کــه دچار نقص و ضعف هســتیم؛ 
در نتیجه جایــگاه شایســته و بایســته را در آن زمینه ها مطالبه 
گر آن ها هــم حل شــد، دوباره می رویم ســراغ  می کنیم. یقینــًا ا

بحث هایی که درباره اش خأل و نقص داریم.
ایــن طبیعــی اســت؛ یعنــی طبع انســان بــه این شــکل اســت. 
وقتی کــه دانشجوســت آرزو می کند لیسانســش را بگیــرد؛ بعد 
می خواهــد فــوق لیســانس بگیــرد و طبیعــی اســت کــه وقتــی 
دکترایــش را بگیــرد، دیگــر بــه لیسانســش فکــر نمی کنــد. بعد 
دنبال کار اســت و بعد هــم ازدواج. حــاال می خواهــد خانه پیدا 
ج شود. این موضوع، حدی هم ندارد؛  کند تا از مستأجری خار
ایــن کمال جویــی انســان اســت کــه در مــورد ملــت ایــران هم 

به خاطر سابقه ی درخشانش وجود دارد.

»مامیتوانیم«کهقبلازانقالبوتاشــروعمبارزاتانقالبی
درمردمایرانمردهویابهتعبیررهبرانقالب»مانمیتوانیم«
بود،چگونهدرعرضچندســالبهصورتیکباورواعتقاد

درملتماشکوفاشد؟
مقدار قابل توجهــی  از آن به خــود حضرت امــام)ره( برمی گردد 
که ملت ایران را باور داشــت و برای همین باور هم پانزده ســال 
پای ملــت ایــران نشســت و مــداوم و مســتمر ایــن نهضــت را با 
روش خاص خودش رهبری کرد. اساســًا انقالب ایران اوج »ما 
می توانیم« بــود، در یــک فضای ســیاه و تاریک. ملــت ایران با 
دست های خالی، به اعتراف همه تحلیل هایی که وجود دارد 
بــا قدرتمندترین کشــور منطقــه و قدرتمندترین کشــور جهان، 
یعنی شــاه و آمریکا مقابله کرد و علی رغم همه فشارها توانست 
خــودش را شــکوفا و بــاور کنــد. »مــا می توانیــم« را می توانید در 
فردای انقالب با شــکل گیری جهاد ســازندگی، کمیته و سپاه و 

بچه هایی که در جنگ پای کار آمدند، ببینید.
در جنــگ، اختالف بین دو تفکر کالســیک و شــیوه جنگ های 
کتیک های جنگی که مبتنــی بر الگوهای جنگ  جدید بود. تا
ایــران و عــراق ابداع شــد از همیــن تفکر ناشــی می شــد. تفاوت 
گر او را خیانتکار ندانیم-  روش های کالســیک بنی صدر- تازه ا
بــا بقیــه در این بــود که اصــاًل بــاور بــه »مــا می توانیم« نداشــت 
و زمانی فضای جنگ برگشــت که »مــا می توانیم« غلبــه کرد و 

تبدیل به حرکت ها و اتفاق های پیروزمندانه شد.
امــا ویژگــی دیگــری کــه بــه لحــاظ کیفــی می شــود بیــان کرد، 
گــرای مطلق اســت، نه  روح دین اســالم اســت. اســالم نــه دنیا
آخرت گرای مطلق. چیزی بین این دو اســت. حضرت امیر)ع( 
ک  ک تعیش ابــدًا و ُکن ِلآلخــَرة کأّنَ می فرماینــد: »ُکن ِلدنیــا کأّنَ
َتمــوت غــدًا«؛ در واقع مــاده و معنا را مشــترکًا دیده اســت. ملت 
ایران نیز به تبع اسالم،  چنین خصوصیتی دارد؛ گرچه این معنا 
هنوز به طور کامل محقق نشده اســت. این همان نگاه انقالب 
اســالمی اســت کــه انســان را دو ســاحتی- مــادی و معنــوی- 
می بینــد. در شــرایطی کــه دنیــای مــاده زده  امــروز با مشــکالت 

معنوی زیادی مواجه است.
شــاخص دیگــری هــم کــه بــه لحــاظ کیفــی می تــوان بــه آن 
پرداخت، پر شــدن فضای بین علــم و دین در ایران اســت. نه 
این که این شــکاف کاماًل پر شــده، ولی در گذشــته یا بایــد عاِلم 
می بــودی و یک قیافه و ســبک زندگــی خاصی پیــدا می کردی 
گر دیــن دار می شــدی،  و بــا دیــن خداحافظــی می کــردی و یــا ا
بایستی سراغ علوم جدید مثل فیزیک، شیمی و... نمی رفتی. 
االن این شــکاف پر شده اســت. چه بسیار دانشــجو و استادانی 
که در فیزیک و شــیمی و زیســت متبحر هســتند و در عین حال 
آدم های معنوی و دین داری هم هســتند. نــه تنها بین این دو 
منافاتی نمی بینند، بلکه یکــی را در خدمت دیگری می بینند و 
قرار می دهند. وقتی این شاخص ها را بررسی می کنیم، متوجه 
می شــویم به این مفهوم نیســت که نقطه  اوج این شاخص ها 
همین حاال مطلقًا به دســت آمده، نه؛ دائمًا دچار چالش است، 
ولی توانســته جای خــودش را بــاز کنــد. »در چالش بــودن« به 

مفهوم نفی کل و اصل ماجرا نمی تواند باشد.      

دکتر خرمشاد: 
انقالب ایران 

مبتنی بر مشارکت 
گسترده  و میلیونی 

توده های مردم 
بود. عدم استفاده 

از خشونت هم 
یکی دیگر از 

برجستگی های 
انقالب ایران بود؛ 
این شیوه حضرت 
امام)ره( در مبارزه 
بود. کمتر انقالبی 

می توانید پیدا 
کنید که به اندازه  

انقالب ایران، 
مسئولین نظام 

مستقر تا پیروزی 
انقالب به دست 

نخورده ترین حالت 
باقی بمانند. نه 

کسی از آن ها ترور 
شد، نه کشته 

دادند. در واقع اکثر 
آن ها فرار کردند 

و رفتند و بعد به 
یج مردند تدر
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نـدای وحـدت
نگاهی به وضعیت جهان اسالم هنگام وقوع انقالب اسالمی

انقـالب اسـالمی در سـطح نظـام بین الملـل از حیـث نظـری، آرمانـی و عملـی، 
تأثیرات قابل توجهی داشـته اسـت. به همین دلیل اسـت که انقالب اسـالمی را 
یـک رخـداد ملـی ویـژه ایـران ارزیابـی نمی کننـد و چنـان کـه تحلیل گران بسـیاری 
در داخـل و خـارج اظهـار داشـته اند، آن را بایـد رخـدادی بـزرگ درقـرن ۲۰ بـه شـمار آورد کـه 
کل جهـان را بـه نوعـی تحـت تأثیـر قـرار داد. جـان ازپوزتیـو و همـکاران وی درکتـاب »تأثیرات 
جهانی انقالب اسـالمی« به این نکته اشـاره کرده و به صورت مشـخص از تأثیرات انقالب 
اسـالمی در گسـتره جهانـی سـخن بـه میـان آورده انـد کـه بـه نوعـی مؤیـد مدعـای مـا نیـز 

هسـت.   

دکتر علی اصغر افتخاری

با برد اندک سیاســی تبدیل شــده بود و متأســفانه نــوع رژیم ها 
و وابســتگی آن هــا بــه ابرقدرت هــا، منجر شــده بود تــا جایگاه 
معنــاداری در روابــط بین المللــی نداشــته باشــند. آنچــه در 
ح  خصوص انرژی، تعداد جمعیت، امکانات سیاسی و... مطر
می شــود نیز جنبه حاشــیه ای دارد و در واقع می تــوان ادعا کرد 
که نظــام بین المللی به یک نظــام بین المللــی دو قطبی تقریبًا 
منعطف تبدیل شــده بود که در آن، دو قدرت اصلی با چندین 
قــدرت مهم ایفــای نقــش می کردنــد، امــا در این میــان جهان 
اســالم با تمام ظرفیتی که داشــت هیچ نقش قابل توجهی ایفا 
نمی کرد، چــرا که درگیر مســایل داخلــی، خودکامگــی رژیم ها، 
برخورد با یکدیگر، و عاجز از حل مسئله فلسطین اشغالی شده 
بود و بنابرایــن جز وابســتگی برای اســتمرار حیاتــش، راهی در 
پیــش روی خــود نمی دید. ایــن وابســتگی در واقع بــه تحلیل 

جایگاه بین المللی این کشورها منجر شده بود.
خ می دهــد. از  در چنیــن فضایــی اســت کــه انقــالب اســالمی ر
منظر جهان اســالمی، انقالب ایــران معانی خاصی داشــت که 
گر چه  می توانســت برای کل جهان اســالم مفید ارزیابی شود. ا
تبلیغات رسانه های غربی بر روی این نقاط مثبت تا حدودی 
سرپوش گذاشــت، ولی نتوانســت حقیقت آن را پنهان کند. از 

جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره داشت:
کید بر هویت اسالمی به عنوان یک قطب قدرتی مستقل  1. تأ

و تأثیرگذار در روابط بین المللی؛
ح شعار نه شــرقی و نه غربی که نظام دو قطبی را با اصل  2. طر

استقالل به چالش فرا می خواند؛
3. تقویت و تأیید اردوگاه اسالمی در بحران فلسطین اشغالی و 

تضعیف رژیم اشغالگر اسرائیل؛
4. تبیین جایگاه حساس اســتراتژیک، ژئوپلتیک، فرهنگی و 
اقتصادی کشورهای اسالمی و دعوت به اصل وحدت اسالمی 

برای اصالح رابطه قدرت های بزرگ با ایشان.
بدین ترتیب می توان ادعا کرد که انقالب اسالمی در موقعیتی 
خ داد که جهان اســالم دچار بحران مفهومی عملکردی شده  ر
بود و این انقالب توانست حداقل بسط این بحران را مانع شود 

و بار دیگر آن را در عرصه روابط بین الملل احیا کند.      

جهان اسالم در آستانه انقالب اسالمی، در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشت و به همین دلیل 
ما از انقالب اســالمی به مثابه حرکتــی فرامّلی نیز یاد می کنیــم که به دنبال احیای عزت اســالمی 
بود. علت وضعیت نامطلوب جهــان را می توان در ســاختار نظام بین المللی جســتجو کرد که در 
آن، به علت محوریت دو قطب اصلی، ســایر بازیگران به نوعی »وابســته« و یا »عضو« یکی از دو 
اردوگاه اصلی به شمار می رفتند و لذا »استقالل اردوگاه اسالمی« به طور مشخص وجود نداشت. 

بر این اساس قبل از وقوع انقالب اسالمی، جهان اسالم مرکب از چند دسته اصلی بود:
کثریت کشورهای وابســته؛ بدین معنا که عمده کشــورهای اســالمی یا در اردوگاه غربی یا  اول: ا
در اردوگاه کمونیســتی قرار گرفته بودند. این کشــورها همچــون ایران زمان رژیم پهلــوی، نام و 

عنوانی از اسالم به همراه داشتند و در حوزه عمل سیاسی عمدتًا تأثیرگذار نبودند.
دوم: اقلیت کشورهای اســالمی ای که یا در حاشــیه معادالت بین المللی قرار داشتند و یا به علت 
نداشــتن اهمیت اســتراتژیک، به نوعی از »عدم تعهد« یا »بی طرف« خود را می شناســانند. این 

مجموعه افزون بر قلت، از اهمیت کمی در روابط قدرت در گستره بین المللی برخوردار بودند.
با این تغییر مشخص می شود که جهان اســالم بیش از یک مفهوم عینی عملیاتی، به یک شعار 
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 بیدی نیستیم که از بادها بلرزیم  
 فقط امام آرامش داشتند 

 حاضر نشد از برادر بزرگ، جلو بیفتد 
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که التماس می کرد و سوره قل هواهلل را می خواند و اظهار عجز 
می کرد و دســت بیعــت داد و خود را به نــام طوفانیــان معرفی 

می کرد.

     فرودگاه مهرآباد
آن روزی کــه بنا بود امــام تشــریف بیاورند فرودگاه را بســتند. 
روز دهــم بهمــن، مــا و عــده ای از دوســتان روحانــی و غیــر 
روحانی به میــدان آزادی رفتیم و مــردم را از حمله به فرودگاه 
بازداشــتیم کــه آن هــم جریــان شــیرینی دارد؛ مــا در مدرســه 
کــه شــنیدیم مــردم در میــدان آزادی اجتمــاع  رفــاه بودیــم 
کرده انــد و جمعیــت بــه ســوی فــرودگاه سیل آســا در حرکــت 
هستند. شــعار مردم این بود که می رویم فرودگاه را باز کنیم. 
بعضــی می گفتنــد آنجا را آتــش می زنیــم، بعضــی می گفتند با 
هواپیماهــا چه کنیم. ایــن خبرها جســته و گریخته به گوش 

می رسید.
بنده و چند نفری از معممین مأمور شــدیم که به آنجا برویم. 
یــک مینی بــوس از هواپیمایــی کشــوری بــه وســیله یکــی از 
دوستان - به نام آقای ناصر اتابکی که بعدها در جبهه شهید 
شــد و از دوســتان مســجد ما بــود - در اختیــار ما گذاشــتند. ما 
به خاطــر اینکــه پوششــی داشــته باشــیم خانواده هــای خود 
را نیــز بــه همــراه بردیــم. مــا جلــو نشســتیم و آن ها هم پشــت 
ســر، آقــای حمیــد نقاشــان هــم بــود. ایشــان جوانــی بــود که 
روزهــای اول انقــالب کنار امــام می ایســتاد و از امــام حفاظت 
می کرد. او از دوســتان آقای رفیق دوســت و آقــای ناطق بود. 
از جمله همراهان ما آقــای آیت گودرزی بود. آقــای آیت، آن 
وقت جــزو بچه هــای مســجد ما بــود و ایشــان بود کــه بلندگو 
را از مســجد آورد کــه روی ماشــین نصــب کردیــم و در میــدان 
آزادی ســخنرانی نمودیم. از دوســتان دیگرمان آقای هادی 

بیدی نیستیم که از 
بادها بلرزیم

 خاطرات آیت اهلل مهدوی کنی

امام پــس از مدتی توقــف در پاریس، عــازم تهران شــدند. دولــت بختیــار مانع ورود امام شــد و 
فرودگاه ها را بســت. به دنبــال این اقدامــات، آقایان علما از بــالد مختلف به تهــران آمدند و در 
مســجد دانشــگاه تهران تحصن کردند. بنده چــون در کمیته اســتقبال بــودم در آنجا تحصن 
دائم نداشــتم عده ای شــبانه روز در آنجا بودنــد و بعضی ها هم بــه آنجا رفت و آمــد می کردند. 
بنده از آن هایی بودم کــه می رفتم و می آمدم، اما حضور دائم نداشــتم. ایــن تحصن به خاطر 
اعتراض بــه جلوگیری دولــت از ورود امام بود. بنده چون عضو شــورای انقالب بــودم کارهای 
مربوط بــه کمیته را زیــر نظر داشــتم و بعضــی از کارها را نیــز غیرمســتقیم هدایت می کــردم. در 

مدرسه رفاه تلفن ها را جواب می دادیم و برای تنظیم امور هم شرکت می کردیم.

     شجاعت کمیته استقبال 
تلفن هایــی هــم از مســئوالن رژیــم ســابق می شــد. تلفــن مقــدم و طوفانیــان را یــادم هســت. 
طوفانیــان تهدید بــه بمباران محــل اقامت امــام را می کرد، ولی مقــدم از راه محبت و دوســتی 
ســخن می گفت. خوب به یاد دارم شــخصی با صدای کلفت و خشن به مدرســه رفاه تلفن کرد 
گردان  و ما را تهدید بــه بمباران کرد. مــن به او گفتم مــا از این تهدیدها هراســی نداریم. ما شــا
آن امامی هســتیم که لرزه بر اندام شــاه انداخت و او را فراری داد، ما بیدی نیستیم که از بادها 
بلرزیم. هر کاری می خواهید بکنید. اتفاقًا روز 22 بهمن از رادیو، صدای همین مرد را شــنیدم 

خاطرات انقالبخاطرات انقالب
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دیانت زاده بود کــه امور برقــی را تنظیم می کرد. یادم هســت 
که در آن ماشــین از دوســتان روحانــی آقایان ربانی شــیرازی، 

طاهری خرم آبادی و ربانی املشی حضور داشتند.
باالخــره دســته جمعــی از خیابــان انقــالب بــه ســوی میــدان 
آزادی حرکــت کردیم؛ منتهــا چون در ماشــین، زن و بچه بود 
مأموریــن گارد مزاحــم مــا نشــدند تــا اینکه بــه میــدان آزادی 
رســیدیم. در آنجــا مــردم خیلــی جــوش و خــروش داشــتند و 

بسیار ناراحت بودند.
ســرهنگ رحیمی معــروف - کــه بعــد از انقالب رئیــس دژبان 
ارتش شد و از وکالی پرونده آیت اهلل طالقانی پیش از انقالب 
در زندان بــود - در حال ســخنرانی برای مــردم بــود و آن ها را 
تحریــک می کــرد کــه بــه فــرودگاه حملــه کننــد. او می گفــت: 
چــرا دولــت بختیــار مانــع ورود مرجــع تقلیــد ما شــده اســت؟ 
مردم بروید و فــرودگاه را بــاز کنید. وقتــی ما به آنجا رســیدیم 
دیدیــم ســربازان گارد مقابــل مردم موضع گرفته انــد و آمــاده 
حمله هســتند و از این طــرف هم مردم آمــاده حرکت و یورش 
به فــرودگاه بودنــد. میــدان آزادی پــر از جمعیت بــود. من در 
آنجا میکروفون را گرفتــم و خودم را معرفی کــردم. گفتم من 
مهدوی کنی امام جماعت مســجد جلیلی هســتم. گفتم من 
و همراهــان از ســوی کمیتــه اســتقبال امام مأموریــت داریــم 
که به شــما بگوییم به فرودگاه حمله نکنید، ان شــاءاهلل امام 
تشــریف می آورند. وقتی امام آمدند و حکومت تشــکیل شد، 
گر  مــا فــرودگاه را الزم داریــم و هواپیماها بایــد ســالم بمانند. ا
بــه فــرودگاه حمله شــود ممکــن اســت عــده ای از ایــن حمله 
ســوء اســتفاده کنند و همچنین ممکن اســت عده ای شــهید 
شوند و ممکن اســت فرودگاه تخریب شود و این به مصلحت 

نیست.
آقای ســرهنگ رحیمی آمد گفت: آقا! چــرا این گونه صحبت 
می کنیــد. این ها جلــوی مرجــع تقلید مــا را گرفته اند. مــا باید 
مردم را بفرســتیم فرودگاه را بگیرند. چــرا آقایان نمی گذارند؟ 
گفتم: مصلحت نیســت که ما مردم را تحریــک کنیم. گفت: 
پــس میکروفــون را بــه مــن بدهید تــا کمی بــا مــردم صحبت 

گر شــما همین مطلبــی را که من  کنم. گفتم ا
می گویــم بگوییــد اشــکالی نــدارد، ولــی 
گــر بخواهــی حرف هــای دیگــری بزنی  ا
گفــت:  می گیــرم.  دســتت  از  را  بلندگــو 

همــان حرف هــا را می زنــم. در ماشــین بــاز 
بود آمد باال و شروع به سخنرانی کرد و دوباره 

همان حرف های خودش را بازگــو کرد. من او را 
از ماشــین به پایین هل دادم و در ماشین را بستم 

و گفتــم حرف هایی که ایــن آقا می زند بیخود اســت 
و ربطــی به مــا نــدارد، ای مــردم! دســتور این اســت که 

شــما به طرف خیابــان آزادی و میدان انقــالب برگردید. البته 
اســم های خیابان ها بعــدًا عوض شــد و آن زمان این اســم ها 
نبود. بعضی از این اســم ها همان روز هنگام بازگشــت توسط 
خود مردم گذاشــته شــد، مثل میدان آزادی، خیابان انقالب 
و خیابــان آزادی که مردم همان روز خودشــان این اســم ها را 

انتخاب کردند و در شعارهای خود تکرار می کردند.
باالخــره مــا حرکــت کردیــم و برگشــتیم. عــده زیــادی از مردم 

نزدیک دانشــگاه تجمع کرده بودنــد و ما گروهــی از جوانان و مــردم را با دســت های خون آلود 
دیدیم. گفته می شــد که جمعی مجروح و شــهید شــده اند. وقتــی به مســجد صاحب الزمان در 
خیابان آزادی رسیدیم، من آنجا برای مردم ســخنرانی کردم و آن ها را به آرامش دعوت کردم 
و گفتم بر گردید. ان شــاء اهلل امام می آید. یکی از برادران ُکرد هم به آنجا آمد و سخنرانی کرد و 

به وحدت میان ُکرد و غیر ُکرد دعوت کرد. ما هم تشویقش کردیم.

     جد سادات 
باالخره نزدیک اذان ظهر شــد و ما برگشتیم. وقتی برگشــتیم - این جای قضیه خوشمزه است 
- به پیچ شــمیران که رســیدیم، گاردی ها جلوی ما را گرفتنــد. علتش هم این بــود که جلوی 
ماشــین ما بلندگو بود. ما آن را جلوی شیشــه گذاشــته بودیم و دقت نکرده بودیم کــه بلندگو را 
پایین بگذاریم تا دیده نشود. بلندگو را که دیدند آمدند جلوی ماشین را گرفتند و گفتند از کجا 
می آیید و به کجــا می روید؟ فرمانده آن هــا بلندگو را زیر پا له کرد و ســپس از در ماشــین باال آمد. 
بچه هایی که همراه ما بودند همان برادر آیت و آقای دیانت زاده و حمید نقاشان بودند. آقای 
گر می گشــتند  نقاشــان اســلحه کمری داشــت. آن را زیر پای زن هــا در عقب ماشــین انداخت. ا
پیدا می کردند، ولی خدا خواســت که ســراغ خانم ها نرفتند. این دو ســه نفر را از ماشــین پایین 
کشیدند. من دیدم که ســربازان تحت فرمان او با ســر نیزه، آیت و هادی دیانت زاده را می زدند 

به حدی که پشت آن ها را زخم کردند و مرتب فحش می دادند.
من روی صندلی جلو نشســته بودم که آن فرمانده گاردی لوله ژ-3 را به پیشانی من گذاشت. 
زن هــا و بچه هــا گریــه می کردنــد و »یــا امــام زمــان« می گفتنــد، چــون بچه هــای مــن همراهم 
بودند، همــه فریاد می کردند کــه بابا را کشــتند، ولی نمی دانم چه شــد که او مرا به عنوان ســید 
خطاب کرد و شاید خدا خواســت که او عمامه مرا ســیاه ببیند. چون عمامه من سفید بود و من 

تعجب می کنم چگونه یک ایرانی ســید و غیر ســید را تشخیص 
گر بــه خاطر عمامه  نمی دهد، در هر حــال به من گفت ســید! ا

جدت نبود االن مغــزت را متالشــی می کردم. باالخــره عمامه 
جد ســادات ما را نجات داد و ســپس از ماشــین پیاده شــد و 

گفت مــا کشــور را تحویــل ]امــام[ خمینــی می دهیــم، ولی 
پیــش از آن تمام شــما را قلــع و قمــع خواهیم کرد و شــاید 

مقصودش آن بود که تا شــما را از میان بر نداریم کشور را 
تحویل امام خمینی نمی دهیم.«       

خاطرات انقالب



 هبمن    139۷ |    مشاره         40  |      ویژه چهلمنی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی |     34

خاطرات انقالبخاطرات انقالب

احمــد قدیریــان دربــاره توســل امــام خمینــی )ره( و تصمیــم 
سرنوشت ســاز ایشــان برای شکســتن حکومت نظامی در شب 
22 بهمن می گوید: » شهید بهشتی نگران این بودند که عناصر 
رژیم ممکن است کودتا کنند. این نگرانی از قبل وجود داشت، 
اما از روز بیست و یکم بهمن بیشتر شد. روز بیست و یکم بهمن 
ســاعت 11، 12 اعالم شــد که آن ها برای بعد از ظهر قصد اعالم 
حکومــت نظامی دارنــد تــا کار را تمام کننــد. قبــل از این ها هم 
گزارش به مدرســه رفاه می رسید که شــهر دارد خلوت می شود؛ 
از آن طرف ما اطالع داشــتیم که از پنج پادگان قرار است بریزند 
و در حدود هزار نفر از فعالین و مبارزین را دســتگیر کنند و کودتا 
کنند و کار را آن شــب تمام کنند. در هر حال نگرانی کودتا برای 

مرحوم شهید بهشتی قویًا وجود داشت.
شهید بهشــتی فرمودند که من، آقای مطهری، آقای رجایی، 
آقــای باهنــر، آقــای خامنــه ای و آقــای هاشــمی رفســنجانی 
همــه در خوف بودیــم که چــه خواهد شــد. همه نگــران بودند 
که این ها ضربــه ای خواهند زد. حضــرت امام در را بــاز کردند و 
فرمودند که آقای بهشــتی شــما نمــاز ظهــر و عصــر را بخوانید؛ 
ایشــان خودشــان به طبقه باالی مدرســه رفاه رفتنــد. درهای 
مدرســه رفاه آن وقت دو لنگه ای بــود، امام به اتاق خودشــان 
رفتند. آقای بهشتی فرمودند: ما دیدیم که ظهر شده، یک ربع 
از ظهر گذشــت، بیست دقیقه گذشــت، نماز شروع شــد و تمام 
شــد، اما امام پایین نیامدند. همه با ترس آمدند باال که ببینند 

چه خبر است.
ایشان]شــهید بهشــتی[ فرمود: »من رفتم و یک لنگــه در اتاق 
امام را کــه دو لنگه ای بود آرام بــاز کردم، دیدم امــام، عمامه بر 
سرشــان نیســت. عرقچین هم بر ســر ایشــان نیســت. عبا هم 
ندارنــد، ولی روی زمیــن افتاده اند و ســجده می کننــد. در حال 
ســجده هســتند و ســجده هــم طوالنــی بــود.« آقایــان گفتند: 
خوب، صبر می کنیــم. صبر کردیــم و چند دقیقه ای گذشــت. 
ده دقیقه یا یک ربع بعد، مجــددًا در را باز کــردم و رفتم داخل، 
دیــدم امــام گریــه می کننــد و شانه هایشــان می لــرزد. امــام در 
ســجده گویــا گریــه می کردنــد. مــن کــه ایــن صحنــه را دیدم، 
ناراحت شــدم و عقب عقب آمدم و در را بستم. به آقایان گفتم 

که امام باز در سجده هستند، منقلب شده اند و گریه می کنند.
ده دقیقه بعد، امام بیرون آمدند و فرمودند که آقای بهشــتی، 
آقــای مطهــری بــه ملــت بگوییــد کــه مــا حکومــت نظامــی را 
قبــول نداریــم. ایــن حکومــت نظامــی درســت نیســت و مردم 
بــه خیابان هــا بریزند. آقایــان پایین آمدنــد و به تمام ســتادها 
اطــالع دادنــد. ســتادهایی کــه در همه جــا زده شــده بــود و مقر 
مرکزی آن ســتادها در مدرسه رفاه قرار داشــت، تلفن زدند و نیز 
مینی بوس هایی که روی آن بلندگو نصب کرده بودند در شــهر 
راه افتادند و اعالم کردند که حکومت نظامی لغو اســت و مردم 

در خیابان ها بریزند.
ج دادنــد، مرحــوم آیت اهلل  وقتی کــه امــام ایــن تدبیر را بــه خــر
طالقانــی از آن طــرف ناراحــت بودنــد کــه مــردم بــه خیابان ها 
گــر بیایند همه را می کشــند؛ بعد که پیــام امام  بریزنــد؛ چرا که ا
گر  را بــرای آقــای طالقانی بردنــد، آقــای طالقانی فرمودنــد که ا
امام فرمودند عیب ندارد. امام درســت می فرماید، هر چه امام 

می فرماید عمل کنید.«       

خاطرات احمد قدیریان

به ملت بگویید ما 
حکومت نظامی را 
قبول نداریم
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»امام وقتی فهرســت کســانی که قرار بود ســوار هواپیما بشوند 
را دیدند، چند نفر را حــذف کردند و من و تو را به لیســت اضافه 
کرده انــد؛ حتی جــای نشســتن را مشــخص کرده انــد، صندلی 
ســوم پشــت ســر خودشــان.« گفتــم: »مــن که بــه شــما عرض 
کردم امــام قول داده و می دانســتم امــام بی پایه و اســاس قول 

نمی دهد.«

     پرواز انقالب 
غروب یازدهم بهمن برای حرکت به ســمت ایــران به فرودگاه 
رفتیم. جمعیت زیادی از کشورهای مختلف اروپایی و اسالمی 
آن جا جمــع بودند و یکپارچــه ابراز احساســات می کردنــد. وارد 
هواپیما که شــدیم امــام در صندلی جلوی هواپیما نشســتند و 
بنده هم صندلی سوم پشت سر امام. هیچ کاری هم نداشتم و 
فقط حاالت امام را نگاه می کردم، ولی شهید عراقی و حاج سید 
احمد آقا دو یــار و مددکار و دو بــازوی امام بودند. شــهید عراقی 
با این که جایش کنار من بود، از اول پرواز تا آخر پرواز ننشســت 
و پیوســته مشــغول خدمت بــود. مقداری از شــب که گذشــت 
گر میل داشته باشید،  خلبان آمد خدمت امام و عرض کرد که ا

می توانید بروید و بر روی تخت من استراحت کنید.
خوب بعضی از کســانی که در آن جــا بودنــد، از روی نگرانی که 
نکند برای امام نقشــه ای کشــیده باشــد، گفتند که مصلحت 
نیســت و امام نباید بــرود و بعضی هم گفتند که خــود امام باید 
تصمیم بگیرند. امــام فرمودند: می روم کمی اســتراحت کنم. 
من و تعدادی دیگر حرکت کردیم که همراه ایشان برویم، امام 
فرمودند: همه ســر جای خود بمانید و الزم نیســت. فقط ســید 
احمدآقا و شهید عراقی ایشــان را به محل اســتراحت بردند که 
امام بــه آن ها نیز فرمــوده بــود بروید و آن هــا نیز بیــرون آمدند، 
ولــی همگی مراقــب بودیم. حدود یک ســاعت گذشــت و امام 
تشــریف آوردند، وضو گرفته بودنــد. وقتی نشســتند به تهجد 
مشــغول شــدند و آرامش خاصی داشــتند. اما همگی ما نگران 
بودیم که وقتی وارد مرز می شــویم نکند هواپیمای ما را بزنند. 
عمدتًا یــک وضع روحــی فوق العــاده بدی داشــتیم، کســی در 
چهره اش رنگــی نبود غیــر از امام کــه آرامش خاصی داشــتند و 

مشغول ذکر بودند.
وقتی از مرز ترکیه وارد ایران شــدیم، یکی دو هواپیمای فانتوم 
اطراف هواپیمــای مــا را احاطه کردنــد، نگرانی همه ما بیشــتر 
شــد، امــا الحمدلـــ... اتفاقــی پیــش نیامــد و آن هواپیماها هم 
رفتند. بــا فاصلــه کمــی خبرنگارهایی کــه در انتهــای هواپیما 
ســوار بودنــد، بــرای مصاحبه بــه قســمت جلــو و خدمــت امام 
آمدند. یک خبرنگار که شــاید آمریکایی بود، پرســید: »شما به 
عنوان مقتدرترین انســان در حال وارد شدن به ایران هستید، 
لطفًا بگویید چه احساسی دارید؟« امام فرمودند: »هیچ.« این 
خبرنگار خیال کرد که یا حرفش را نتوانســته است برساند یا بد 
ترجمه کرده و یا امام متوجه نشــده اند سؤالش چه بوده، برای 
همین مجددًا پرســید: »شــما در طــول تاریــخ ایران بــه عنوان 
مقتدرترین انســان در حال وارد شــدن به ایران هستید، از این 
ورود مقتدرانه چه احساســی داریــد؟« وقتی کــه ترجمه کردند 
امــام فرمودنــد: »هیچی« و آهســته ادامــه دادنــد، »اال ان اقیم 
حقا و ابطل باطــاًل«؛ مگــر این که حقی را اســتوار کنــم و باطل را 

سرنگون سازم.«      

خاطرات حبیب ا...  عسگراوالدی

حبیب ا... عسگراوالدی درباره هجرت سرنوشت ســاز امام خمینی به ایران و حال و هوای پرواز 
انقــالب در 12 بهمــن 57 می گوید: حرکــت امام به ســمت ایران بایــد در روز پنجــم بهمن صورت 
می گرفت، ولی چون فرودگاه مهرآباد بســته بود، پرواز انجام نشــد. امــام در روز نهم فرمودند که 
ما به تهــران می رویم. خدمت ایشــان عــرض کردند که آقا راه بســته اســت و ممکن اســت وقتی 
از مرز ایران وارد شــدیم ما را بزنند، ولــی امام مصمم بود که بــه ایران بازگردد. روز دهم دوســتان 
تالش کردند و دو هواپیما تهیه کردند. امام پرسیدند که مگر چه تعدادی هستیم، عرض کردیم 
تعدادمان از یک هواپیما بیشــتر اســت و ناچار شــدیم دو تا هواپیمــا بگیریم. امــام فرمودند یک 

هواپیما کافی است، تعداد را کم کنید.

     خوف جدایی 
آن روز من در همــان چمن رو بــه روی منزل حضرت امام نشســته بــودم که شــهید عراقی با یک 
حالت ناراحت و بغض کرده پیش من آمد و گفت: »می دانی چه شده؟« گفتم: چه شده؟ گفت: 
» من و تــو را از هواپیمــا حذف کردند. مــن که نمی توانــم تحمل کنم امام ســوار هواپیما بشــود و 
من همراه او نباشــم. این هواپیما هواپیمای شهادت اســت و من باید همراه ایشان باشم.« من 
هم کمی ناراحت شــدم و به ایشــان گفتم: »مــن نمی دانم چه می شــود ولی می دانــم امام قولی 
که داده، بی اســاس نیســت.« شــهید عراقی گفــت: »مگر چه قولــی داده انــد؟« گفتــم: »فرموده 
بمانید، انشــاءا... با هم می رویم.« من به این که با امام هستیم شــک ندارم.« ایشان گفت: »تو 
به این چیزها خیال خودت را راحت و خوش کن و رفت.« هنوز یکی دو ســاعت نگذشــته بود که 
شهید عراقی شادمان پیش من آمد و گفت: »می دانی چه شده؟« گفتم: »نه! چه شده؟« گفت: 

فقط امام 
آرامش داشتند
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امام تقدیم کنــم. وقتــی آن هــا را در یك ســینی گذاشــتم و نزد 
حضرت امام  بردم، ایشــان نگاهی کردند و پرسیدند: »آقا این 
چیســت؟« عرض کردم: آقا این حوله دســت و صورت اســت، 
این هم حوله  حمام است. ســپس نگاهی به جلیقه انداختند 
و پرســیدند: »ایــن چیســت؟« گفتــم: »ایــن جلیقــه اســت«. 
کــردم: »بــرای  پرســیدند: »بــرای چــه کاری اســت؟« عــرض 
محافظت از شــما و ضدگلوله اســت.« ایشــان تبســمی کردند و 
حوله  کوچك را برداشتند و حوله  حمام و جلیقه را به من دادند 

و گفتند: »این ها را بردار، من به آن ها احتیاج ندارم«.

     رسیدگی به سران رژیم پهلوی 
پــس از یــك شــب، کمیته  اســتقبال و اســکان حضــرت امــام 
تشــخیص داد کــه مدرســه  رفاه جــای مناســبی بــرای ایشــان 
نیســت، بنابراین ایشــان به مدرســه علوی منتقل شــدند. اما 
من در مدرســه رفاه ماندم. مدرســه رفــاه در این زمــان در وهله 
اول محل نگهداری و زندان سران رژیم مثل هویدا، نصیری، 
کی ها شــده بود. همه این افراد  رحیمی، خسروداد و دیگر ساوا
در دو یا ســه اتاق بزرگ با هم نگهداری می شــدند. فقط هویدا 
جایش جدا بــود و یك اتاق کوچــك بــه او داده بودیم. هر وقت 
هم که از دستشویی اســتفاده می کرد باید بالفاصله هم دوش 
می گرفت. حضرت امام فرموده بودند به آن ها رسیدگی شود و 
شیرینی، میوه و غذای مناســب به آن ها بدهیم و دکتر آن ها را 
ویزیت کند. این افراد هم هر وقت به آن ها سرکشی می کردیم 
از ما مفاتیح و قرآن مطالبه می کردند و قســم می خوردند که ما 

مقلد امام بودیم و هیچ تقصیری نداریم.
 

     بمب ساعتی
مدرســه  رفاه در واقع تبدیل به انبار اســلحه شــده بــود، و تمام 
اســلحه هایی را که از پادگان های فتح  شده ضبط می کردند به 
آنجا می آوردند و به صــورت نامرتب و فلــه ای روی هم ریخته 
بودند. در آنجا معجونــی از مین ضدنفــر، ضدتانك، نارنجك، 
مواد منفجــره، آرپی جی و انواع اســلحه وجود داشــت. یك روز 
برادرزاده ام پیش مــن آمد و گفت: »عمــو از زیر مهمات صدای 

ســاعت می آیــد«. مــا بچه هــای نیــروی هوایــی 
را مطلــع کردیــم، آن هــا آمدنــد و بعــد از کنــار زدن 

اســلحه ها و مهمات یك بمب ســاعتی را کشف 
گــر منفجــر می شــد، مدرســه رفــاه،  کردنــد کــه ا

علــوی و تمــام ســاختمان های اطــراف را بــه طــور 
کامل ویران می کرد.       

جلیقه ضدگلوله 
خاطرات سیدرضا نیری

در ایــام 12 تا 22 بهمن 1357 حوادث بســیار مهمی در کشــور اتفاق افتاد که تمرکز آن در مدرســه 
رفاه و علوی بود، جائی که امام در آن مســتقر بود و آخرین تصمیم گیری ها برای سرنگونی رژیم 

پهلوی در آنجا اتخاذ می شد.
مرحوم ســید رضا نیــری از مبــارزان انقالبــی و از اعضــای کمیته اســتقبال امام خمینــی در کتاب 
خاطــرات خــود کــه بــا عنــوان »نیم قــرن خدمت« منتشــر شــده اســت دربــاره حــوادث آن روزها 
می گوید: در کمیته ای که در مدرسه  رفاه تشکیل شده بود من مسئول تدارکات بودم و چند تن از 
دوستان، آشــنایان و اقوام چون آقای حیدری، برادرم ســید مرتضی و چند نفر از دوستان بازاری 
بودند که زیــِر نظر من فعالیــت می کردند. ســاعت تقریبًا 10 شــب بــود که گزارش رســید حضرت 
امام به مدرسه  رفاه تشریف می آورند. در آنجا یکی از کالس های مدرســه  رفاه را برای استراحت 
ایشــان، نظافت و فرش کــرده بودیم و کلید اتاق ایشــان هــم پیش من بود. همچنین مســئول 

پذیرایی و تهیه وسایل مورد نیازشان من بودم.
 وقتی که حضــرت امام بــه مدرســه  رفاه آمدند، حــدود 30 نفــر در آنجــا بودیم کــه روی پله های 
مدرســه نشســتیم و ایشــان حــدود 15 دقیقــه بــرای مــا صحبــت کردنــد. ســپس ایشــان را برای 

اســتراحت بــه اتاق شــان هدایــت کــردم، مســئول حفاظــت ایشــان 
هم شــهید محمد بروجردی بــود و در داخــل راهروی 
 مدرسه هم حمید نقاشان با اسلحه نگهبانی می داد. 

هنگامی  کــه امــام وارد اتاق شــدند، من برای شــان 
یك ســفره  کوچك و یــك ظرف غــذای مختصری 
از برنــج و قورمه ســبزی بــردم. ایشــان کمی  میل 
کــردم.  پهــن  را  رختخواب شــان  بعــد  کردنــد 

وظایــف،  انجــام  خاطــر  بــه  امــام  حضــرت 
بزرگوارانه از من عذرخواهی و تشکر کردند.

شــهید  مدرســه  رفاه  بــه  امــام  ورود  از   قبــل 
عراقی یــك جلیقه ضدگلوله و یك حوله دســت و 

صورت و یــك حوله حمام بــه من داد کــه به محضر 
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فتق امور بســیار ســخت بود. کار بســیار ســنگینی بــود و خیلی 
سخت گذشت تا اینکه امام ســوار هلی کوپتر شدند. در بهشت 
زهرا هــم وقتــی هلی کوپتر به زمین نشســت، بنابر دســتور حاج 
احمد آقا من به ســرعت پیاده شــدم و به طرف جایــگاه رفتم و 
خدمت شهید مطهری رســیدم. ســپس عرض کردم ما امام را 
با هلی کوپتر آوردیم. ایشــان خیلی خوشــحال شــد و بــه همراه 

عده ای دیگر برای مشایعت آمد.

     لحظات بدون امام
بعد از اینکه ســخنرانی امام خمینــی )ره( در بهشــت زهرا تمام 
شــد من از طرف ســید احمد آقا مأمور شــدم بروم و هلی کوپتر را 
آمــاده کنم. بالفاصله تا ســخنرانی تمام شــد رفتم و به ســرگرد 
کــه امــام دارد تشــریف مــی آورد، شــما آمــاده  گفتــم  ســیدین 
باشید. گفت اطراف هلی کوپتر خیلی شــلوغ شده و نمی توانیم 
کنده شوند بعد  بایستیم. سوار شــو برویم دور بزنیم تا مردم پرا
برگردیم. سوار شدیم اما ازدیاد جمعیت اجازه نمی داد به زمین 
بنشــینیم. تا اینکه ســرانجام بعد از چهار پنج دقیقه نشســت. 
من به طــرف جایــگاه دویدم، دیــدم هیچکس نیســت. دیدم 
حتی امام هم نیســت. یك دفعه حاج احمد آقا و حجت االسالم 
ناطق نوری را دیدم. پرســیدم حــاج آقا کجاســت؟ گفتند امام 
داخــل جمعیت اســت. مــردم ایشــان را بــا خــود بردنــد. ما هم 
ســریع دویدیم تا امام را پیدا کنیم. درحالی کــه نگران بودیم و 

نمی دانستیم ایشان کجا هستند.
واقعًا غیر از دســت خــدا و جذبه و اثر ســخن حضــرت امام هیچ 
چیــز دیگر آنجــا نبــود. مــا دوبــاره ســوار هلی کوپتر شــدیم. حاال 
مرتب دور می زدیم و هیچ نمی دیدیم تا باالخره جلوتر از ورودی 
بهشت زهرا در کنار خیابان دیدیم یك ماشــین آمبوالنس دارد 
می رود و مردم هم دور آن جمع شده اند. حاج احمد آقا فرمودند 
که فالنی ممکن است امام داخل این ماشین باشد. سریع رفتم 

و دیدم بله امام در همین ماشین است.
باور کنید هیچ وقت یادم نمی رود؛ در داخل ماشین آمبوالنس 
که فکر کنم باید چهار یا پنج نفر گنجایش داشــته باشــد دیدم 
مرتب آدم پیاده می شــود و حاج آقا نیست! شــاید 20 نفر پیاده 
شدند تا باالخره دیدم امام آن ته ماشین نشسته اند درحالی که 
عبا، عمامه سرشان نیست. من رفتم و کمک کردم امام پیاده 

شدند و بعد سوار هلی کوپتر شدیم.

     بیمارستان هزار تخت خوابی
در هلی کوپتــر مــن محــو امــام شــده بــودم. دیــدم یــك شــانه از 
جیــب درآوردنــد و محاسنشــان را شــانه کردند. عمامه شــان را 
به پای شــان پیچیدنــد و روی سرشــان گذاشــتند. عبــا را روی 
دوش شــان انداختنــد، یــك نــگاه بــه مــن کردنــد، نگاهــی به 
بچه ها کردنــد و با حاج احمــد آقا صحبت کردند. نیم ســاعتی 
گذشــت. دیدم یك جــا فــرود آمدیم. گفتنــد اینجا بیمارســتان 
هزار تخت خوابی اســت. من رفتم و رئیس بیمارستان را باخبر 
کردم و به او گفتم که یك ماشین برای انتقال امام فراهم کنند. 
رئیس بیمارستان هم سریعًا  یك ماشــین در اختیار ما گذاشت 
و امام به اتفاق آقای ناطق نوری و ســید احمد آقا ســوار ماشین 

شدند و رفتند.        

مردم ایشان را 
با خود بردند

خاطرات محمد طالقانی

محمد طالقانــی یکی از کســانی کــه در 12بهمــن مســئولیت حفاظــت از امام بــه ویــژه در هنگام 
سخنرانی ایشان در بهشــت زهرا را بر عهده داشــت، خاطرات شــنیدنی و جالبی از روز استقبال از 

امام دارد. آنچه در ادامه می خوانید، بخشی از خاطرات محمد طالقانی است.

     بهشت زهرا
محمد طالقانی می گوید: من 12 بهمن، به دســتور حاج مهدی عراقی رفتم تا از جلوی دانشگاه، 
امــام را همراهی کنم. به قــدری جمعیت زیاد بــود که من به ســختی روی ماشــین رفتم. جلوی 
مدخل ورودی بهشت زهرا حاج ســید احمد آقا به من گفت حاال که ماشین به این صورت درآمد 
چه کنیم؟ من گفتم بیاییم ماشین را هل بدهیم. حجت االسالم ناطق نوری گفتند که از بچه ها 

خواهش کن ماشین را به طرف چپ هل بدهند، چون هلی کوپتر هم آنجا ایستاده بود.
من از مردم خواهش کردم ماشــین را به طرف هلی کوپتر هل بدهند. چند تا از دوستان کشتی گیر 
هم آنجا بودند. وقتی ماشین ایستاد تا سوار هلی کوپتر بشویم، من پیاده شدم که بین هلی کوپتر 
و ماشــین حائل شــوم که حضرت امام مشــاهده نشــود؛ چون مردم خیلی زیاد می آمدنــد و رتق و 
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رفتم  و عرض  کردم : آقایان  برای  این که  جلوی  خطر احتمالی  را 
بگیرند، قصد چنین  کاری  را دارند. باز امام  قبول  نکرد.

     لغو حکومت  نظامی 
قبل  از این که  بختیار حکومت  نظامی  را رسمًا اعالم  کند، آقای  
رحیمی کــه  از قبل  بــا هم  آشــنا بودیــم  و در فروشــگاه  ارتش  کار 
می کرد و بــه  خاطــر فعالیت های  سیاســی  نیز بــه  زنــدان  افتاده  
و اخراج  شــده  بود، به  مدرســه  علوی  آمد و مرا خواســت . خیلی  
مضطرب  و نگران  بود، گفت : یك  خبــر دارم  به  امام  اطالع  بده . 
گفتم : چیســت ؟ گفت : خبــر دارم  که  دولت  بختیــار می خواهد 

حکومت  نظامی  اعالم  بکند. این  خبر را به  امام  منتقل  کردم .
این  خبــر در تصمیم گیری  امام  و ســرعت  عمل  ایشــان ، به  نظر 
من  کمك  کرد. خبر بسیار حساس  و به جایی  بود. روز 21 بهمن  
ســاعت  چهار بعدازظهــر حکومت  نظامــی  اعالم  شــد. حضرت  
امام  هم  دســتور لغو دادند. آقای  چهپور که  از بســتگان  مرحوم  
طالقانی  اســت  گفــت : مرحــوم  طالقانــی  از این کــه  امام  دســتور 
لغــو حکومــت  نظامــی  را داده  خیلــی  مضطــرب  و وحشــت زده  
گر لغــو حکومت  نظامی   شــده  بود و به  امام  تلفن  زد و گفت  که  ا
بشــود، تهران  حمام  خون  می شــود و امام  هم  فرموده  بود هیچ  
اتفاقی  نمی افتد. آقای  طالقانی  گفته  بود یا من  بعد از یك  عمر از 
سیاست  چیزی  نمی فهمم،  یا این  ســید با عالم  دیگری  ارتباط  
گر  دارد. خالصه اش  می خواســت  بگوید طبق  معادالت  عادی  ا

لغو حکومت  نظامی  بشود، تهران  حمام  خون  می شود.
این که  امام  این  طــور بی اعتنا می گوید هیچ طوری  نمی شــود، 
حتمًا ارتبــاط  با یك  عالــم  دیگــری  دارد و ســرانجام  وقتــی  امام  
دســتور لغو حکومــت  نظامی  را صــادر کرد درســت  مثــل  فتوای  
کــو، امام  گویــا یك بار دیگر  میرزای  شــیرازی  درباره  تحریم  تنبا
آمده  است ، رهبری  کرده  و رفته  و این  دومین  بار است  که  آمده  

آرامش در میان 
طوفـان

خاطرات حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری

حفاظــت از جان امام خمینی در شــرایط حســاس پیــروزی انقالب اســالمی یکــی از دغدغه های 
نیروهای انقالب بود. حجت االســالم ناطق نــوری در کتاب خاطــرات خود در این بــاره می گوید: 
در تمام  روزها و شــب هایی  که  درگیری  در خیابان ها بیــن  مردم  و طرفداران  رژیــم  پهلوی  جریان  
داشــت ، گاهی  از صدای  شــلیك  گلولــه  و انفجارهای  پی درپــی  نگران  جــان  امام  می شــدیم . به  
اتفاق شهید عراقی  نزد امام  رفتیم  و گفتیم : آقا در همسایگی  محل  اقامت  شما، یك  خانه  را تدارك  
دیده ایم  و از پشت بام  مدرسه  هم  راه  ورود به  آن  را درست  کرده ایم ، حفظ  جان  شما در این  شرایط  
گر خدای  نکرده  محل  اقامت  شــما را بمباران  کنند، جان  شما سالم  بماند  حســاس  الزم  اســت  تا ا

اجازه  دهید شما را به  آن جا منتقل  کنیم .   
هر چه  اصرار کردیم  ایشان  نپذیرفت  و در آخر جمله ای  فرمودند که  ما را خلع  سالح  کرد. فرمودند: 
هر کســی  خودش  می ترســد آن جا برود. به  ما خیلی  برخــورد. گفتیم : نخیر، ما که  نمی ترســیم  ما 

برای  شما می گوییم . فرمودند: من  همین جا می مانم  و تا آخر امام  از جایش  تکان  نخورد. 
یك بار هم  آقای  رفیق دوســت  بــرای  حفظ  جان  امــام  رفته  بود شیشــه های  ضد گلولــه  آورده  بود 
گر  که  این جایی  که  امام  می ایســتد سخنرانی  می کند تا نیم تنه  شیشــه  ضدگلوله  باشد تا حداقل  ا
کسی  به  ســوی  امام  تیراندازی  کرد حداقل  سینه  و قلب  امام  محفوظ  باشد. شیشــه  را آوردند، اما 
کسی  جرأت  نمی کرد به  امام  بگوید که  آقا می خواهیم  چنین  کاری  را بکنیم ، لذا بنده  خدمت  امام  
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رهبری  می کند؛ چون  مسلط  به  اوضاع  بود.
وقتی  پیام  را نوشــتند، دستشــان  را از روی  کاغذ برداشــتند و به  
من  فرمودنــد: در مدرســه  باز اســت ؟ چه  قدر حــواس  امام  جمع  
بود، عــرض  کردم : خیر، در را بســتیم . فرمود: بــاز کنید. گفتم : 
آقــا حکومــت  نظامی  اســت . فرمــود: می گویم  بــاز کنیــد. مردم  
می آیند. بــاور کنید این  حکم  ایشــان  کــه  صادر شــد، در همان  
لحظــات  اولیــه ، کل  مــردم  تهــران  مطلــع  شــدند. تــا آمدیــم  در 
مدرســه  را باز کنیم  مدرســه  پر از جمعیت  شــد اصاًل معادالت  به  

هم  ریخت .

     هلی کوپتر
حجت االســالم  والمســلمین ناطق نــوری دربــاره ســختی های 
بــه بهشــت زهرا)س( می گویــد: »در  از فــرودگاه  بــردن امــام 
نتیجه  فشــار جمعیت ، ماشــین  امام  خراب  شــده  بود. استارت  
نمی خــورد، جــوش  آورده  بود. این  ماشــین  شــده  بــود یك  تکه  
آهن  قراضه  و نمی شــد ماشــین  را هــل  داد. اصاًل یك  ســناریوی  
عجیبی  بــود. یك  وقــت  دیدیم  یــك  هلی کوپتر آمــد و نزدیك  ما 
نشست . چون  در کمیته  استقبال  بحث  آماده  کردن  هلی کوپتر 
ح  بــود، لذا من  منتظــر بودم  کــه  هلی کوپتر بیایــد و در واقع    مطر
جزو برنامه  بود. فاصله  ماشــین  امام  تا هلی کوپتر حدود 100 متر 
بود. شاید یك  ساعت  ونیم  طول  کشید تا با هل  دادن ، ماشین  
حامل  امام  به  نزدیك  هلی کوپتر رسید. علت  آن  هم  این  بود که  
به  پشت ســری ها داد می زدیم  که  به  جلو هل  بدهند جلویی ها 
هم  به  عقب  هل  می دادند. در نتیجه  ماشین  جای  اولش  بود. 
آقای  محمــد طالقانی، از کشــتی گیران  محبــوب،  در این  موقع  
آن جــا بــود. او خیلی  کمك  کــرد تا از ایــن  مخمصه  نجــات  پیدا 

کردیم .
نکته  جالب  این  بود که  مــن  روی  بلیزر بودم  و پروانه  هلی کوپتر 
هم  کار می کرد. هیچ  حواســم  نبود که  ممکن  اســت  هلی کوپتر 
کنــار  ســرم  را ببــرد. بــه  هرحــال  ماشــین  امــام  بــه  نحــوی  در 
هلی کوپتــر، در ســمت  راننــده  بغــل  هلی کوپتــر واقع  شــد. آقای  
رفیق دوست  در را که  باز کرد در اثر ضربه ای  که  خورد بی هوش  
شد. او را بردند و بنده  تا مدتی  آقای  رفیق دوست  را ندیدم . امام  
گرد نشســته  بود و نمی شــد که  پیــاده  بشــود، لذا  هم  طرف  شــا
پریدم  داخل  هلی کوپتر، دســت  امام  را گرفتم  و از پشــت  فرمان  
همین طــوری  امــام  را کشــیدم  بــه  داخــل  هلی کوپتــر و گفتــم : 
»ببخشــید آقا چاره ای  دیگر نیســت .« احمد آقا هم  پرید داخل  
هلی کوپتر. از خصوصیات  ایشــان  این  بود که  در هیچ  شرایطی  
امام  را تنها نمی گذاشــت . آقای  محمد طالقانی  هم  ســوار شــد. 
جمعیت  هم  ریختند که  سوار شوند که  نگذاشتیم . خلبان  هم  
ســرگرد ســّیدین،  از نیروی  هوایی  بود. نه  ما او را می شــناختیم  
نه  او ما را می شــناخت . به  ایــن  دلیل  که  هلی کوپتــر جزو برنامه  

بوده است  مطمئن  بودیم .
هلی کوپتر می خواست  بپرد، اما مردم  به  آن  آویزان  شده  بودند. 
وضعیــت  خیلــی  خطرناك  بــود. خلبــان  گفــت : »ممکن  اســت  
هلی کوپتــر منفجــر بشــود، نمی توانــم  بپــرم . امــا مگر می شــود 
بگویی  مردم  آویــزان  نشــوید.« گفتم : »آقــا ببین  هــر کاری  که  
خودت  می خواهی  بکن  ما که  بلد نیســتیم .« خالصه  با زحمت  
هلی کوپتر پرید. امــام  و احمدآقا و آقای  محمــد طالقانی  و بنده  

داخــل  هلی کوپتــر بودیــم . بعــد از این که  آمدیــم  روی  آســمان ، 
نمی دانســتیم  چه  کار کنیــم  و برنامه ای  هم  نداشــتیم . خلبان  
یك  دوری  باالی  قطعه  17 جایگاه  سخنرانی  زد و گفت : »خیلی  
شــلوغ  اســت ، نمی شــود بنشــینیم . می شــود بــه  مدرســه   رفــاه  
برویم .« گفتــم : »آقا امام  اصــاًل از فرانســه  به  خاطر شــهدای  17 
شــهریور این جا را انتخــاب  کرده ، حــاال تو می گویــی  نمی توانم  
بنشــینم  برویــم  رفــاه ! چــاره ای  دیگــر نیســت  باید بنشــینی .« 
چندبار دور زد و مردم  هم  نگاه  می کردند و نمی دانستند که  چه  

کسی  داخل  هلی کوپتر است .
ســرانجام  هلی کوپتر در محوطه ای  باز نشســت . به  امام  عرض  
کردم : »شــما پیاده  نشــوید.« خودم  پیاده  شــدم ؛ در حالی که  نه  
عمامه  داشتم  و نه  عبا. نیروهای  انتظامات  ریختند و گفتند که  
آقای  ناطق  جریان  چیست ؟ گفتم : »یك  جو غیرت  می خواهم  
ج  بدهید. دست هایتان  را به  هم  بدهید تا به  شما  غیرت  به  خر
بگویم  که  جریــان  چیســت .« در همین  لحظــه  در هلی کوپتر باز 
شــد. یك  دفعه  مردم  حضرت  امام  را دیدند و ریختند که  شــلوغ  
کنند، لذا از مسیری  که  تعیین  شــده  بود امام  را نبردم . از زیر یك  
داربستی  رفتیم  و به  جایی  رســیدیم  که  باید خم  می شدیم ، لذا 
به  امام  عــرض  کردم : »آقا خم  شــوید بایــد از زیر برویــم  چاره ای  
نداریــم .« موقــع  ورود امــام)ره ( بــه  جایــگاه ، مشــکل  خاصــی  
نداشــتیم ، امام  در جایــگاه  قرارگرفــت ، مرحوم  شــهید مطهری  
یك  سخنرانی  کوتاهی  کرد. البته قبل از ایشان پسر شهید امانی 
آیاتی از قرآن تالوت کرد و حضرت  امام  ســخنرانی  تاریخی  خود 
را شروع  کرد. من  هم  بدون  عمامه  و عبا تالش  می کردم  تا مردم  

کت  شوند.«  سا

     تسلیم  حق 
می گویــد:  زهــرا)س(  بهشــت  از  امــام  خــروج  نحــوه  ایشــان 
»سخنرانی  امام  که  تمام  شد به  آقایان  گفتم : »یك  داالن  درست  
کنید تا به  طــرف  هلی کوپتر برویم .« هنوز به  هلی کوپتر نرســیده  
بودیم  که  هلی کوپتر بلند شــد، این جا نه  راه  پیش  داشتیم  و نه  
راه  پــس . در اثر کثــرت  جمعیت  بــه  جایگاه  هم  نمی توانســتیم  
برگردیم . بــه  قول  معــروف  جنگ  مغلوبه  شــد، هر کــس  زورش  
بیشــتر بــود دیگــری  را پــرت  می کــرد. آقایــان  مفتــح  و انــواری  
حالشان  بد شد و افتادند. من  و حاج  احمدآقا ماندیم . پهلوانان  
زیادی  آن جا بودند، هر کدامشــان  عبای  امام  را می گرفتند و به  
سمت  خودشــان  می کشــیدند. عمامه  امام  از ســرش  افتاد. یك  
عکس  قشــنگی  از امام  از این جا گرفته  شد که  چشــم های  امام  
به  طرف  آســمان  اســت  و بنده  می فهمم  کــه  امام  دیگر تســلیم  

حق  و تن  به  قضای  الهی  داده  بود. 
کــه  مــردم  را هــل  مــی دادم   در ایــن  لحظــات  حســاس  از بــس  
مچ هــای  دســتم  از کار افتــاد و یقیــن  حاصل  کــردم  که  امــام  زیر 
پای  جمعیت  از دنیا می رود و مأیوســانه  فریاد می کشیدم : »رها 
ج  شــده  بود. یك   کنید، امام  را کشــتید.« کار از دســت  همــه  خار
وقت  دیدم  امام  به  جایگاه  برگشــت . هنوز برایم  مبهم  است  که  
در این  شــلوغی  چطور شد که  ایشــان  به  جایگاه  بازگشت . واقعًا 
عنایت  خدا و دســت  غیب  ایشــان  را از داخل  جمعیت  برداشــت  
گذاشــت ! خــودم  را بــه  جایــگاه  رســاندم . دیــدم   و در جایــگاه  
امام  نشســته  و در اثر خســتگی  عبایش  را روی  ســرش  کشیده  و 

حجت االسالم 
والمسلمین ناطق 
نوری: »سخنرانی  

امام  که  تمام  شد به  
آقایان  گفتم : »یك  

داالن  درست  کنید تا 
پتر  به  طرف  هلی کو

یم .« هنوز به   برو
پتر نرسیده   هلی کو

پتر  بودیم  که  هلی کو
بلند شد، این جا نه  

راه  پیش  داشتیم  و نه  
راه  پس . در اثر کثرت  

جمعیت  به  جایگاه  
هم  نمی توانستیم  
برگردیم . به  قول  
معروف  جنگ  

مغلوبه  شد، هر 
کس  زورش  بیشتر 
بود دیگری  را پرت  

می کرد. آقایان  مفتح  
و انواری  حالشان  
بد شد و افتادند. 

من  و حاج  احمدآقا 
ماندیم . پهلوانان  

یادی  آن جا بودند،  ز
هر کدامشان  عبای  
امام  را می گرفتند و 

به  سمت  خودشان  
می کشیدند. عمامه  

امام  از سرش  
افتاد. یك  عکس  
قشنگی  از امام  از 

این جا گرفته  شد که  
چشم های  امام  به  
طرف  آسمان  است 

خاطرات انقالب



خاطرات انقالب

 هبمن    139۷ |    مشاره         4040

بی حال  ســرش  را به  طرف  پایین  برده  شــاید 20 دقیقــه  امام  در 
این  حالت  بود، حاال ماندیم  چه  کار کنیم .

     ترفند آمبوالنس
یك  آمبــوالس  مربــوط  به  شــرکت  نفــت  ری  آن جا بــود. گفتیم : 
»آمبوالنــس  را بیاوریــد دم  جایــگاه .« عقــب  آمبوالنــس  ســمت  
جایگاه  واقع  شد. احمدآقا دست  امام  را گرفت  و سوار آمبوالنس  
شــدند. باز هم  عبای  امــام  گیر کرد عبا را کشــیدم  و گفتــم : »آقا 
عبا نمی خواهــد.« عبای  امــام  را زیر بغلم  گرفتم  و خیلی  ســریع  
بغل  راننده  نشســتم  و گفتم : »بــرو.« گفت : »کجــا؟« گفتم : »از 
بهشــت زهرا)س( بیــرون  بــرو.« کمــك  ماشــین  را زد و از پســتی  
و بلندی  ســنگ های  قبــر ماشــین  حرکت  کــرد و آژیر می کشــید 
و از بلندگــوی  آمبوالنــس  می گفتــم : »برویــد کنــار حــال  یکــی  از 
گر  علمــا به هــم  خــورده ، بایــد او را بــه  بیمارســتان  برســانیم .« ا
می فهمیدند امام  داخل  آمبوالنس  است ، آمبوالنس  را تکه  تکه  

می کردند.
از بهشت زهرا)س( که  بیرون  آمدیم  بدنه  ماشین  از بس  که  به  
این  نرده  و ســنگ ها خــورده  بود له  شــده  بود. یك  مقــداری  که  
به  ســمت  تهران  آمدیم ، هلی کوپتر از باال آمبوالنس  را دیده  بود 
و در یــك  فرعی  کــه  واقعــًا ِگل  بود نشســت ، ما هم  بــا آمبوالنس  
خودمــان  را بــه  هلی کوپتــر رســاندیم . مجــددًا جمعیــت  بــه  مــا 
هجــوم  آورد؛ ولی  بــا زحمت  توانســتیم  امــام  را ســوار هلی کوپتر 
کنیم . در حین  حرکت  می گفتیم ، کجا برویم ؟ و احمدآقا گفت : 
»برویم  جمــاران .« چون  جماران  نزدیك  کوه  بــود و درخت  زیاد 
داشت ، هلی کوپتر نمی توانست  بنشیند. خلبان  برگشت  با یك  
شوقی  گفت : »آقا برویم  نیروی  هوایی .« گفتم : »می خواهی  ما 

را داخل  النه  زنبور ببری .« گفت : »پس  کجا برویم ؟« 
یــك  دفعــه  بــه  ذهنــم  زد، صبــح  کــه  آمــدم  ماشــین  را نزدیــك  
بیمارســتان  امــام  خمینی  پــارك  کــردم  و حــاال از آســمان  پایین  
بیایــم  و در زمیــن  تصمیــم  بگیریم  کــه  کجــا برویم . بــه  خلبان  
گفتم : »جناب  ســرگرد می توانی  بیمارســتان  هزار تخت خوابی  
بروی ؟« گفت : »هــر جا بگویی  پاییــن  مــی روم .« گفتم : »پس  
برویم  بیمارســتان .« خلبان  گفــت : »اتفاقًا این  بیمارســتان  به  

اسم  خود آقاست .«

     فرود در بیمارستان
هلی کوپتــر در محوطــه  بیمارســتان  نشســت . در اثــر صــدای  
تق  تــق  هلی کوپتــر تمــام  پزشــك ها و پرســتارها بیــرون  دویدند 
تا ببیننــد چــه  اتفاقی  افتــاده  اســت . تصــور می کردنــد درگیری  
کشــتاری  شــده  و عــده ای  را آورده انــد. وقتــی  پیــاده  شــدم   و 
پزشــکان  می پرســیدند: »چه  اتفاقی  افتاده  اســت ؟« من  سریعًا 
درخواســت  آمبوالنس  کــردم . یکی  از پزشــکان  گفــت : »این جا 
بیمارستان  اســت  آمبوالنس  برای  چه  می خواهی ؟« گفتم : »ما 
یك  بیمار داریم  باید جایی  او را ببریم .« گفت : »خوب  همین جا 
بیمارستان  است .« گفتم : »خیر نمی شود بیمار ما این جا باشد، 
بایــد او را ببریــم .« آقایــان  رفتند یــك  برانــکارد آوردند مــن  آن  را 
پرت  کــردم  و گفتم : »مــا آمبوالنس  می خواهیم ، شــما برانکارد 

می آورید؟« 
پزشــکی  به  نام  دکتــر صدیقی  گفــت : »آقا مــن  یك  ماشــین  پژو 

دارم ، بیــاورم ؟« گفتم : »بیــاور.« ایشــان  ماشــین  را آورد نزدیك  
هلی کوپتــر. در هلی کوپتــر را کــه  بــاز کردیــم . تــا ایــن  پرســتارها 
و پزشــکان  امام  را دیدنــد همه  فریاد کشــیدند و با هجــوم  آن ها 
بســاط  ما بــه  هــم  ریخــت . خانمــی  دســت  امــام  را گرفته  بــود و 
می کشــید و گریه  می کــرد. با زحمــت  خانــم  را جدا کردیــم . امام  
و احمدآقا و آقای  محمد طالقانی  ســوار شــدند و ماشــین  حرکت  

کرد. 
مــن  خــودم  را روی  ســقف  پــرت  کــردم  و ماشــین  تنــد می رفت . 
گفتــم : »آقــا این  قــدر تنــد نرویــد.« احمدآقا کــه  فکر می کــرد جا 
مانــده ام ، گفت : »ِا تو هســتی ؟!« گفتم : »پس  چــه ؟ من  که  رها 
نمی کنــم .« راننده  ماشــین  را نگه  داشــت  و ســوار شــدم . پس  از 
مدتی  رســیدیم  به  بن بســتی  کــه  صبــح  ماشــینم  را پــارك  کرده  
بــودم . از آقــای  دکتــر عذرخواهی  و تشــکر کردیــم . امام  را ســوار 
ماشــین  پیکانم  کردم . دیگر خودم  راننده  بــودم  و احمدآقا هم  
پهلــوی  مــن  نشســت . ســه  نفــری  در خیابان هــای  تهــران  راه  

افتادیم . 
همه جا خلوت  بود، چون  همه  در بهشت زهرا)س( دنبال  امام  
بودند؛ اما امام  داخل  پیکان  در خیابان های  خلوت  تهران  بود. 
احمدآقا گفــت : »برویم  جمــاران .« امام  فرمــود: »خیر.« عرض  
کردم : »آقا برویم  منزل  ما.« فرمود: »خیر.« سؤال  کردیم : »پس  
کجا برویم ؟« امــام  فرمود: »منزل  آقای  کشــاورز.« مــن  قباًل یك  
منبری  برای  این  خانواده  رفته  بودم  و معــروف  بود که  این ها از 
فامیل های  امام  هســتند. آدرس  منزل  ایشــان  را نیز نداشــتیم . 
فقط  احمدآقا می دانســت  که  در جاده  قدیم  شــمیران  و خیابان  
اندیشه  زندگی  می کند. به  جاده  قدیم  شمیران  جلوی  سینمای  
صحــرا آمدیــم . ماشــین  را کنــار زدم . امــام  هــم  داخــل  ماشــین  
بودنــد. احمدآقــا دنبــال  آدرس  منــزل  کشــاورز رفــت . باالخــره  
پرســان  پرســان  جلوی  منزل  آقای  کشــاورز در خیابان  اندیشــه  
آمدیم . احمدآقا گفت : »همین  خانه  اســت .« در منزل  را زدیم ، 
پیرزنی  در را باز کرد، پیرزن  اصاًل داشــت  سکته  می کرد و باورش  

نمی شد خواب  می بیند یا بیدار است  و قصه  چیست ؟«      

از بهشت زهرا)س( 
که  بیرون  آمدیم  بدنه  
ماشین  از بس  که  به  
این  نرده  و سنگ ها 
خورده  بود له  شده  

بود. یك  مقداری  
که  به  سمت  تهران  
پتر  آمدیم ، هلی کو

از باال آمبوالنس  را 
دیده  بود و در یك  
 ِگل  

ً
فرعی  که  واقعا

بود نشست ، ما هم  
با آمبوالنس  خودمان  

پتر  را به  هلی کو
 
ً
رساندیم . مجددا

جمعیت  به  ما هجوم  
آورد؛ ولی  با زحمت  

توانستیم  امام  را سوار 
پتر کنیم هلی کو
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دوخته است، قرار داشته باشد.
در فرودگاه، مرحوم آیت ا... طالقانی و سایر افرادی که آن جا 
بودنــد، همه معتقــد بودنــد به این کــه امــام نباید به بهشــت 
کــه راه بهشــت زهــرا)س( خیلــی  زهــرا)س( برونــد؛ چــون 
گــر برویم بــه میان مــردم عادی  غ اســت و ما می گفتیم ا شــلو
چه می شــود، ولــی امــام گفتند: خیــر، مــن باید بروم بهشــت 

زهرا)س(. 
ح رفتن به بهشــت زهــرا)س( را امام  باید یادآور شــوم که طر
خودشــان وقتــی در پاریــس بودیــم اعــالم کردنــد. بــا وجود 
اصرار مســتقبلین برای منصرف کردن امــام از این تصمیم، 
مــا عــازم بهشــت زهــرا)س( شــدیم؛ چــون امــام خودشــان 
تعــداد  بــودن  زیــاد  بــه علــت  چنیــن تصمیمــی داشــتند. 
ماشــین های همــراه در بیــن راه فقط چنــد بار مــردم متوجه 
اتومبیلــی کــه امــام در آن قــرار داشــت شــدند کــه ریختنــد و 
ک شــد. در ماشــین امــام که فقط مــن و راننده  خیلی خطرنا
غ شد و مردم  همراه امام بودیم، در جلوی بهشــت زهرا شــلو
ریختند. با ماشــین به ســوی بهشــت زهرا می رفتیم و وضع 
جوری شد که ماشــین حرکت عادی نداشت. تا این که اصاًل 
موتور ماشــین ســوخت و از آن پس دیگر این فشــار جمعیت 
کــه اتومبیــل را بــه هــر جهــت می بــرد، حتــی یک بــار  بــود 
نزدیک بود ماشــین تــوی جــوی آب بیفتــد. در همین حین 
هلی کوپتــری آمــد و امــام و مــن ســوار آن شــدیم و از آن جا در 

نزدیکی قطعه هفده پیاده شدیم.
امام فاصله هلی کوپتر تا روی کرسی خطابه را راحت طی کردند. 
ایشــان صحبــت خودشــان را ایــراد کردند کــه همــه می دانید و 
ج شــده و ماشــین به  بعد با آموالنس از در بهشــت زهرا)س( خار
دست راست پیچید. بعد از طی مســافت در جاده به طرف قم، 
باز به ســمت راســت پیچید و به داخــل بیابان رفت و با ســرعت 

زیــادی جلــو رفــت. هلی کوپتــر مــا 
حرکــت  آمبوالنــس  روی  هــم 

بــه  را  خــود  ســریع  می کــرد. 
آن جا رســاندیم و امام را که 

از آمبوالنــس پیاده شــده 
و  کردیــم  ســوار  بــود، 

تــا جمعیــت برســد از 
بلنــد  زمیــن  روی 
شــدیم. مسئله ای 
کــه در ایــن حــال 
ح  مطــر مــا  بــرای 
کــه  شــد ایــن بــود 

حــاال کجا برویــم. آیا 
بــه فــرودگاه مهرآباد 

بــر  تصمیــم  برویــم؟ 
بــه  رفتیــم  و  شــد  ایــن 

آن جا، ولــی هنوز جمعیت 
در فــرودگاه و میــدان آزادی 

مــوج مــی زد و بعــد از آن رفتیــم 
جلوی بیمارستان امام خمینی و از آن جا 

سوار هلی کوپتر شدیم.      

حاضر نشد از 
برادر بزرگ، جلو بیفتد

خاطرات  مرحوم سید احمد خمینی

حضور امام خمینی در کشــور، یکی از مهم تریــن و خاطره انگیزترین رخدادهــای تاریخ انقالب 
اســت که نکات تاریخی و اخالقی قابــل تأملــی در آن دیده می شــود. کتاب »مشــاور امین« که 
توســط مرکز اســناد انقالب اســالمی منتشــر شــده، به روایت زندگی مرحــوم ســیداحمدخمینی 
می پــردازد. در بخشــی از این کتــاب، مرحوم حــاج احمد آقــا درباره لحظــه ورود امام به کشــور 
خاطــره ای اخالقــی و بســیار جالبــی نقل کــرده اســت. ایشــان گفته انــد: وقتــی کــه هواپیما در 
فرودگاه به زمین نشست، حضرت آیت ا... پسندیده برادر بزرگ امام خمینی وارد هواپیما شد 
و پــس از ســال ها دوری، بــا امام خمینــی دیــدار کــرد و لحظاتــی در کنــار او به گفتگو نشســت. 
لحظه رفتن کــه فرا رســید حضــرت امــام فرمودند: »آقــا ]آیــت اهلل پســندیده[ باید جلــو بروند و 
من پشــت ســر ایشــان می روم. عرض کردم: مردم چهارده ســال اســت که انتظار این لحظه را 
می کشــند، خبرنگاران و عکاســان داخلی و خارجی منتظرند تا این لحظه تاریخی را به تصویر 

بکشند.
هرچه اصــرار کــردم فایــده ای نداشــت. ســرانجام راهی بــه ذهنم رســید. بــه عمــوی بزرگوارم 
پیشــنهاد دادم که ایشــان با جمعی از همراهان امام که از پاریس آمده بودنــد از هواپیما پیاده 
شوند و به جمعیت حاضر در سالن اســتقبال بپیوندند و بعد امام پیاده شوند. به همین ترتیب 
عمل شــد و باالخره امام حاضر نشــد یکــی از آداب معاشــرت اســالمی را نادیــده بگیــرد و از برادر 
بــزرگ خویش جلــو بیفتــد، ولو آن کــه در چنیــن شــرایط اســتثنایی کــه میلیون ها چشــم به آن 
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و بزرگ و کوچک از ساعت چهار بعد از ظهر به خیابان ها بریزند 
و نقشه خائنانه دولت را از بین ببرند.

بعد معلوم شــد کــه اصــاًل صــدور اطالعیــه فرمانــداری نظامی، 
به دســتور آمریکا بوده اســت تا نظامیان با تانک هــا، توپ ها و 
مسلســل ها داخل خیابان هــا بیایند. حتــی من از بعضــی افراد 
مطلع شــنیدم که بنا بوده دو نقطه به طور قطع بمباران شــود: 
یکی منزل امام در دبیرســتان علوی، برای این که امام کشــته 
کز حســاس  شــود، ولو هزاران نفــر هم به قتل برســند و دیگر مرا

قم؛ ولی امام نقشه آن ها را با یک اعالمیه بر هم زد. 
اعالمیــه امــام را جوانــان انقالبــی و پرشــور تکثیــر کردنــد و بــا 
کردنــد  دوچرخــه و موتورســیکلت در سراســر تهــران پخــش 
و بــه افــراد مؤثر یــک نســخه دادنــد و بــه این وســیله دولــت را 
فلج کردنــد. تانک هــا به خیابان هــا آمدنــد، اما چون مــردم در 
خیابان هــا حضــور داشــتند هیچ گونــه تحرکــی پیــدا نکردنــد. 
ک را خنثــی کرد. این  بدین گونه امام نقشــه آن توطئــه خطرنا
گر  گر امــام آن تصمیــم را نمی گرفــت، ا یک فکر عــادی نبــود. ا
نگویم انقــالب از بین می رفــت، الاقل ضربه غیرقابــل جبرانی 

می خورد.

     شعار ملی انقالب
حجت االســالم والمســلمین فلســفی درباره ســخنرانی خود در 
دیدار بــا امام خمینــی در اولیــن روزهای ورود ایشــان بــه ایران 
می گویــد: » وقتــی کــه امــام خمینی بــا آن اســتقبال بهــت آور و 
بی نظیر به ایران بازگشــت، دو ســه روز بعد از ورود ایشــان، من 
در مدرســه علوی با حضور صدها نفر از علما و روحانیون تهران 
و همچنیــن روحانیــون و علمــای دیگــری کــه از والیــات برای 
اســتقبال از امام به تهران آمده بودند، در حضور ایشــان پس از 
هفت سال ســخنرانی کردم. در آن جا سالن بزرگی بود که مملو 

از جمعیت بود و همه روی صندلی نشسته بودند.
ســالن، ایوان بلندی داشــت. من هم کنار ســالن روی صندلی 
نشسته بودم. امام وارد ســالن شــدند و در آن ایوان سکو مانند 
جــای گرفتنــد. همــه بــه احتــرام ایشــان از روی صندلــی بلنــد 
شدند. سپس امام روی زمین نشســتند و به یکی از افرادی که 
آن جا بود، فرمودند که بــه فالنی بگویید که نزد ایشــان بیاید. 
من هم حرکت کردم و نزد ایشان باال رفتم. امام از جا برخاستند 
و با هم مصافحه کردیم. بعد در کنار هم نشستیم. همه منتظر 
بودند امام ســخنانی ایراد کنند، ولی ایشــان فرمودند: »خیلی 
خســته هســتم؛ قباًل هم یک ســاعت صحبــت کــرده ام؛ آقای 
فلســفی صحبــت می کننــد«. بعــد صندلــی آوردنــد و مــن روی 

صندلی نشستم و شروع به صحبت کردم.
آن ساعت و آن لحظه و سخنرانی در کنار امام را درست و دقیق به 
یاد دارم. خیلی ها هم خوب به یاد دارند. بین من و امام به اندازه 
نیم متــر فاصلــه بود. همــه علمــا و فضال منتظر شــروع ســخنرانی 
بودند. پــس از ذکر خطبه، خطاب بــه امام عرض کردم: »مســافر 
بزرگوار و محترمی که از ســفر می آید، عالقه مندان وی دســته گل 
برای او می آورند. مــن هم امروز به احترام شــما یک شــاخه گل از 
بوســتان اهل بیت)ع( برای تکریم مقام شــما آورده ام. آن شاخه 
گل، ایــن حدیــث اســت کــه امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »تمنوا 

الفتنه ففیها هالك الجبابره و طهاره االرض من الفسقه«

مجلس از خنده 
غوغا شد

خاطرات حجت االسالم والمسلمین فلسفی

تصمیم سرنوشت ســاز امام خمینی در 21 بهمن 1357 مبنی بر شکست حکومت نظامی، منجر 
به خنثی شــدن توطئه رژیم پهلــوی و پیــروزی نهایی انقالب اســالمی شــد. آیت ا... فلســفی در 
کتاب خاطرات خــود درباره تصمیم گیری امام خمینــی و اثرات آن اعالمیه می گویــد: امام مردی 
بود که از ابعاد مختلف، فوق العاده بود. یک انســان عادی نبود. از نظر روحی و معنوی و قدرت 

تصمیم گیری و... فوق العاده بود.
فراموش نمی کنم موقعی که امام تازه به تهــران آمده بودند، در مدرســه علوی من مکرر خدمت 
ایشان می رسیدم. 21 بهمن به اتفاق آقای صدوقی که از یزد آمده بود و آقای طالقانی و دیگران، 
در اتاق اندرونی خدمت ایشان بودیم. من عظمت فکر و نظر ایشــان را آن روز بیشتر دیدم. همه 
به خاطر دارند که 21 بهمن 1357 فرماندار نظامی ســاعت دو بعد از ظهــر در رادیو اعالم کرد که از 
ساعت چهار بعد از ظهر آمد و رفت در خیابان ها به کلی ممنوع اســت. وقتی این خبر را شنیدیم، 
مورد شــور قرار گرفت. مرحوم آقای طالقانی که خیلی اهل سیاست بود، گفت: به نظر می آید که 

مهم نباشد. گفته است مردم نیایند بیرون. 
بعضی دیگــر هــم در اظهارنظر مــردد بودند. من یکــی از الهامــات الهــی در انقالب اســالمی را این 
می دانم که امام بالفاصله دستور دادند قلم و کاغذ آوردند و اعالمیه نوشتند که دولت غیرقانونی 
است. فرمانداری نظامی رسمیت ندارد و اعالمیه اش هم بی ارزش است. تمام مردم از زن و مرد 
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من این روایت را اول در مجموعه »ورام« و بعد در »امالی شــیخ 
طوســی« دیده بودم. امام صــادق)ع( فرموده اســت: »تمنای 
ک شــدن  ک جبــاران و پا انقالب داشــته باشــید کــه در آن هــال
زمین از فاســقان اســت«. در »اقرب الموارد« کــه فرهنگ لغت 
ارزنده ای است، برای کلمه »فتنه« معانی متعددی ذکر کرده، 
از جمله می گوید: »مال فتنه اســت، اختالف فتنه اســت، اوالد 
فتنه اســت...« و در آخر می گویــد، »و اختالف الناس فــی اآلراء 
و ما یقع بینهــم من القتال«، کــه مفاد آن این اســت: »دوره ای 
را نیز که آرا و نظــرات مردم در مقابــل هم قرار می گیــرد و خونی 
کــه  گوینــد.« پــس امــام صــادق)ع(  ریختــه می شــود، فتنــه 
می فرماید: »تمنــوا الفتنه«، یعنــی برای تغییر اوضــاع ظالمانه 
و نجات از دســت ســتمکاران در تمنای انقالب باشید، »ففیها 
ک می شــوند  ک الجبابره« که در فتنه و انقالب جباران هال هال
و »طهاره االرض من الفساق«، یعنی زمین هم از فساق و فجار 

ک می شود. پا
گفتــم: »ای امــام، دســتور حضــرت صــادق)ع( را شــما در ایــن 
زمــان به کار بســتید و عمــل کردید؛ مــردم را دعوت بــه انقالب 
نمودید، مردم هم اجابت کردند. مقام شــما، مرجعیت شــما، 
اجتهاد شما، محبوبیت شــما، تصمیم قاطع شــما موجب شد 
که مردم دعوت شما را اجابت کنند و چه خوب اجابت کردند! 
خدا را سپاس که ازآن بدبختی به درآمدند و از آن تنگنا خالص 

شدند«.
بعــد گفتــم » در دوران ســیاه گذشــته، آن  قــدر اختنــاق بود که 
یــک کتاب فــروش بــه مــن می گفــت: در زمــان رضاشــاه اداره 
اطالعات شــهربانی هر کتابی که می خواســت چاپ شــود باید 
می دیــد و روی هر صفحــه مهــر )روا( مــی زد تــا چاپخانه چاپ 
کند. او می گفت: مــن دیوان حافــظ را که بارها چاپ شــده بود 
به شهربانی بردم تا اجازه چاپ بگیرم. متصدی گفت: بروید و 
یک ماه دیگر بیایید. گفتم: این دیوان بارها چاپ شده است، 

شــما اجازه بدهید که  بروم 
و آن را چــاپ کنــم. گفت: 
مــاه  یــک  از  زودتــر  خیــر، 
نمی شــود، یــک مــاه دیگر 

بیاییــد. بعــد از یــک ماه 
که رفتــم، دیــدم به جز 
یک صفحه روی سایر 
»روا«  مهــر  صفحــات 
آن  بعــد  اســت.  زده 
یک صفحه را بــاز کرد 
و گفت: این یک شــعر 

را باید عوض کنی:
رضا بــه داده بــده وز جبین 

گره بگشا 
کــه بــر مــن و تــو در اختیار 

نگشادست
گفتم: آقا، این شــعر متعلق 

بــه حافــظ اســت، مــن چطور 
آن را عــوض کنــم؟! بر فرض 
جــای  کنــم،  عــوض  کــه 

آن را چــه بگــذارم؟ متصــدی گفــت: چــون کلمــه »رضا« اســم 
اعلیحضرت همایونی رضا شــاه کبیر اســت، آن را بــردار و کلمه 
دیگری به جای آن بگذار، مثاًل: »حسن به داده بده«، »تقی به 
داده بــده«، »نقی به داده بــده«! با ادای ایــن مطلب، مجلس 
از خنــده غوغــا شــد. آقایــان حضــار خیلــی خندیدنــد. امــام نیز 
چنان می خندید که دوش هایشــان می لرزید! بــا این که خنده 
معمولی امــام را هــم کمتر کســی دیــده اســت. گفتــم: »اوضاع 
چنین بود، ولی بحمدا... با قیام شــما و تحقق آن فتنه ای که 
امام صــادق)ع( آن را توصیه فرموده بــود، آن بدبختی از میان 
رفت«. بعد هم این چند بیت شــعر را کــه در آن لحظه به خاطر 

داشتم، خواندم که خیلی مؤثر واقع شد:
پیدایش ملل نه به بخت است و اتفاق 
کس ملک بی وسیله فراهم ندیده است

حاشا که از نظام جماعت برد نصیب 
قومی که اجتماع منظم ندیده است
حاشا که سر به عزت و شادی برآورد 

قومی که روز محنت و ماتم ندیده است
حاشا که ره برد به سوی ساحلی نجات 

قومی که موج حادثه چون یم ندیده است
و گفتم »شاهد، شعر آخر است«:

حاشا که در قیامت ملی کند قیام 
قومی که پیشوای مصمم ندیده است

پس از ســخنان من حضار با صدای غرایی صلوات فرستادند. 
ســپس گفتم: »با صــدای بلندتــر و همان طــور کــه در مجالس 
دیگر شــعار می دهید، شــعار ملــی انقــالب را تکرار کنیــد!« ده ها 
کبر، خمینی  دست با شدت و حّدت باال رفت و همه شعار »ا... ا

رهبر« را سردادند.     

حجت االسالم 
والمسلمین فلسفی 

درباره سخنرانی 
خود در دیدار با امام 

خمینی در اولین 
روزهای ورود ایشان 

ید:  به ایران می گو
» وقتی که امام 

خمینی با آن استقبال 
بهت آور و بی نظیر 
به ایران بازگشت، 
دو سه روز بعد از 
ورود ایشان، من 

در مدرسه علوی با 
حضور صدها نفر 

از علما و روحانیون 
تهران و همچنین 

روحانیون و علمای 
دیگری که از والیات 
برای استقبال از امام 
به تهران آمده بودند، 

در حضور ایشان 
پس از هفت سال 

سخنرانی 
کردم.«

خاطرات انقالب
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ســاعت بلند می شــدند و می نشســتند. باالخره مدتــی صبح ها 
مردها می آمدند دیدن امــام و زن ها بعدازظهــر می آمدند. یک 
گر اجازه  روز مرحوم شــهید مطهری به امام عرض کرد، که آقا ا
بدهید زن ها که می آیند، این جا حالشان به هم می خورد دیگر 
برنامــه زن هــا را تعطیل کنیــم. فرمود: نخیــر من با ایــن زن ها 
شــاه را بیرون کــردم، این هــا بیاینــد مانعی نــدارد. بــه هر حال 
این برنامه مرتب ادامه داشــت و تظاهــرات و اعتصابات بود تا 

این که جریان 22 بهمن پیش آمد.«
شــهید شــیخ فضــل ا... محالتــی دربــاره وقایع شــب پیــروزی 
انقــالب و تصمیــم سرنوشت ســاز امــام می گویــد: »از جریانــات 
تاریخی، همــان جریان شــب 22 بهمن بــود. وقتی کــه دولت 
بختیــار آخریــن رمق هایــش را طــی می کــرد، این هــا تصمیــم 
گرفتند کــه حکومت نظامــی اعالم کنند و شــب هر جــوری که 
می تواننــد مــردم را بزنند و بکشــند آن شــب دولت اعــالم کرد، 
هرکس از ســاعت چهار بعد از ظهر از منزل بیرون بیاید به او تیر 
می زنیم. بعد از اعالم حکومت نظامی ما آمدیم به امام عرض 
کردیم: تکلیف چیست؟ بعضی از آقایان هم نظرشان این بود 
که فعاًل مــردم بروند توی خانــه و فردا صبح بیاینــد راهپیمایی 
کننــد. امام فــوری فرمودنــد: برویــد با بلندگــو تــوی خیابان ها 
به مردم اعــالم کنید تمام مــردم باید ســاعت چهار بعــد از ظهر 
بیایند توی خیابا ن ها. این اعــالم امام عجیب بود. عکس آن 
که حکومت نظامی اعالم کرده بــود. از تصمیم های تاریخی و 
گر آن تصمیم نبود و آن  سرنوشت ساز امام همان تصمیم بود، ا
شب حکومت نظامی بود، خدا می داند که چه می شد. بعدش 
ما هم رفتیم با بلندگو اعالم کردیم که امام می فرمایند که همه 
بیایند توی خیابان ها، و همه آمدند توی خیابان ها و آن شب 

غوغا بود.«

     شنود بیسیم ها 
امــام بودیــم و مرتــب  مــا منــزل  »آن شــب 
آن هــا  بیســیم های  بودیــم.  تمــاس  در 
کــه  داشــتیم  وســیله ای  می گرفتیــم.  مــا  را 
بیســیم های دســتگاه را می گرفتیم. دائم خبر 
می آمــد فالن کالنتری ســاقط شــد. بــه رحیمی 
فرمانــدار نظامــی می گفتنــد کــه مــا را محاصــره 
کرده انــد، او می گفــت: فرمانداری نظامــی را هم 
کنیــم؟ می گفتنــد:  کرده انــد. مــا چــه  محاصــره 
پــس ایــن همــه هلیکوپتــر و هواپیمــا بــرای چــه 
می خواهید؟ بفرستید هواپیماها این ها را بمباران 
کنند. او می گفت: خیلی خوب. رئیــس کالنتری 10 
بود که اســتغاثه می کــرد، او هم می گفت کــه االن به 
هلیکوپترها می گوییم که بیایند و بمبــاران کنند. ما 
بیسیم های آن ها را می شنیدیم، به مجرد این که این 
دســتور را به آن ها دادند، مــا فوری می گفتیــم: برق آن 
منطقه را قطع کنند. برق منطقه را قطــع می کردند و این ها 
نمی توانســتند کاری کنند. باالخره دســتور داد بیسیم ها 
را آتش بزنند و اوراق را بسوزانند و بیایند بیرون. آخرین 
کالنتری مثل این که کالنتری 6 بود که صبح ســقوط 

کرد. بعد هم ملت ریختند توی پادگان ها.«      

یک جنگ دیگر با 
این ها داریم

خاطرات شهید شیخ فضل ا... محالتی

شهید شیخ فضل ا... محالتی درباره سازش ناپذیری امام می گوید: 
»آقای مهندس بازرگان را مأمور کردند برای تشکیل کابینه. کابینه 
که تشــکیل شــد بختیار باز صحبت کرده بود که یک وقت شوخی 
می خواهند بکنند یا که جدی می گویند، دو دولت که نمی شــود، 
دو تا حکومت که نمی شــود. من یادم هســت که یــک روز به امام 
عــرض کــردم بختیــار امــروز خیلی مزخــرف گفتــه، فرمــود که ما 
یک جنگ دیگر با این ها داریم، بدون جنگ نمی شــود. این ها 
کره تمام کنند، من از اول هم به این ها گفتم  می خواهند با مذا
کره نتیجــه ندارد، مــا یک جنگ دیگــر با این هــا داریم و  که مذا

بعد تمام می شود.
هنــوز جریان 22 بهمن پیــش نیامده بود. این ســیل جمعیــت می آمد، من 

هم آن جا توی آن اتاقی که امام مالقات داشــتند میکروفون دستم بود و 
معمواًل مســئول بودم که انتظامات را در اتاقی که امام بود برقرار کنم. 
بعضی روزها پنجاه - شصت نفر غش می کردند زیر دست و پا از کثرت 
جمعیت، الحمدلـــ... تلفات نداشــتیم ولیکن ســیل جمعیت می آمد 
و می رفــت و امــام هــم خیلــی صدمــه خوردنــد، مرتــب روزی چندین 
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 داغ دستان خونین  
 شاه برعکس 

 درد مشترک در ساختمان 110 
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اما مــردم نخواســتند برونــد. ماندنــد و خون هایشــان نام شــاه 
را از ایــن میــدان شســت. جنگیدنــد و یــک روز بــا هــم آزادی را 
جشن گرفتند و حتی این نماد شاهنشاهی را به نام انقالبشان 

مصادره کردند.
بــا این حســاب می تــوان گفــت یکــی از مهم ترین نشــانه های 
ج آزادی« اســت. با وجود این که وقایع  انقالب در این شــهر »بر
سرنوشت ســاز انقالب، عمدتًا در مناطق دیگری در تهران ورق 
می خــورد، امــا اجتماعــات و راهپیمایی هــای عظیــم مردمــی 
در روزهــای سرنوشت ســاز انقــالب در مســیر منتهی بــه میدان 
آزادی و ثبــت و ضبط این وقایــع تاریخی توســط دوربین های 
عکســبرداری و فیلمبــرداری ســبب شــد یکــی از نخســتین 
نشــانه های ذهنــی ایرانی هــا از انقــالب اســالمی اجتماعــات 
ج آزادی باشــد. روزنامــه کیهــان در روایتــی از  مردمــی پــای  بــر
راهپیمایــی مــردم آن روزها نوشــته اســت: »از ســاعت 7 صبح 
مردم دســته دســته از نقاط مختلف شــهر گرد هم جمع شــدند 
و بــه تدریــج متشــکل شــدند و بــه راه افتادنــد. در این ســاعت 
عــده ای زن و مــرد در حالی کــه بعضــی از آن ها کــودکان خود را 
به همراه داشــتند در خیابان شــهباز جنوبی گرد هم آمدند و در 
حالی که ایــن گــروه عکس هایی از حضــرت آیــت ا... العظمی 
کاردهایی حمل می کردند، به سمت خیابان های  خمینی و پال

شمالی شهر رفتند.
حرکــت راهپیمایــان از ســاعت 8 صبــح بــه صــورت گروه های 
500 تا یک هزار نفری بــه طرف میدان آزادی )میدان شــهیاد( 
کم گروه های راهپیمایان به حدی  آغاز شد و پس از ساعتی ترا
زیاد شــد که تمام ســطح خیابــان و حتــی پیاده رو ها به اشــغال 
راهپیمایان درآمد و صد ها هزار نفر بــا قدم های تند ولی منظم 
به طــرف میــدان بــه حرکــت پرداختنــد. در ســاعت 12 ظهر در 
ج و  حالی کــه میــدان آزادی و قســمتی از جــاده مخصــوص کر
جاده های شــمال و جنــوب میــدان آزادی مملــو از مردم شــده 
بود. حرکت در خیابان آیزنهاور متوقف شــد و بــه تدریج توقف 
جمعیت تا خیابان شــاه رضا سرایت کرد. به دســتور روحانیون 
گروه های مختلف مردم در خیابان نشســتند و سپس مؤذنین 
از بلندگو ها شــروع به گفتن اذان کردند و ســرانجام در حالی که 
از کثرت جمعیت در میدان آزادی و خیابان آیزنهاور راهی برای 
پیشروی نبود، قطعنامه راهپیمایی توسط روحانیون گروه ها 
قرائــت شــد و از ســاعت 2 بعدازظهــر مــردم شــروع به بازگشــت 

کردند.« 
کنش هــای مردمــی علیــه حکومت ها  در تمــام اعتراضــات و وا
کشــورها، افــراد مهم تریــن اصــل را حقــوق فــردی و  و ســران 
کــه مهم تریــن آن هــا آزادی عمــل  اجتماعی شــان می داننــد 
و گفتارشــان اســت. مردم در ســده های گذشــته چه در ایران و 
ج از مرزهای ایــران به دنبــال آزادی بیشــتر بودند.  چه در خــار
ایرانیان، مشروطه را به پا کردند که کمی استبداد و پادشاهی را 
محدود کنند و ملت و روشنفکران را آزادتر، اما مشروطه ناتمام 
ماند، رضاخان ابتدا با شــعار آزادی آمد و مردم را به دنبال خود 
جمع کرد، اما بعد آزادی زنان و مردان را زیر پای خود و دربارش 
له کــرد و مــردم بــار دیگر از هــر جایــی جمع شــدند که دوبــاره از 
آزادی بگوینــد. این بــار نــام میدان های شــهر و روســتای خود 
را آزادی گذاشــتند، بــه ایــن امید که ایــن ققنوس به ســرمنزل 

بام های خانه شان بنشیند.    

داغ دستان خونین
عالوه بر تأثیر نمادهای شــیعی بر پیــروزی انقالب اســالمی، دوران انقــالب، نمادهایی با مفهوم 
عالمت واجد هویت بصری داشته است که به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط استفاده می شد. 
فراماســونری و صهیونیســم جهانی را نمادگراترین فرقه دانســته اند، اما در جبهــه مقابل، یعنی 
کثر این نمادها در  انقالب اسالمی نیز از نمادهای متعالی و پرمفهومی بهره برداری شده اســت، ا
پایتخت کشور ایجاد شده، از جمله میدان آزادی، میدان انقالب، مدرسه رفاه، ساختمان نیمه 

کاره و دست های خونین از مهم ترین و بارزترین نمادهای انقالب اسالمی ایران است. 
کــه در حافظــه ایــن شــهر  گوشه گوشــه تهــران پــر از خاطــرات انقــالب اســت؛ خاطره هایــی 
می ماند و از نســلی به نســل دیگر انتقــال داده می شــود تا ایــن انقالب محکم و اســتوار به مســیر 
عدالت خواهــی اش ادامه دهــد. از کنار هــر نقطه ای از این شــهر عبــور کنید، همچنــان می توان 
صدای فریادهای مرگ بر شــاه را شــنید، داغ دســتان خونی بر روی دیوارهای این شهر هنوز تازه 

است. تغییر چهره تهران در این سال ها هم نمی تواند این خاطرات را از ما بگیرد.
کتاب هــای زیادی در سرتاســر دنیا با موضوع انقالب اســالمی منتشــر شــده کــه بســیاری از آن ها 
ج آزادی را بر جلد خود دارنــد. میدان آزادی که پیش از انقالب اســالمی میدان شــهیاد  تصویر بــر
نام داشته، بزرگ ترین میدان شهر تهران است که در بخش غربی تهران جای دارد. این میدان 
ج آزادی در ســال 1349 خورشیدی برای یادبود جشــن های2500 ساله شاهنشاهی  به همراه بر
ایــران طراحــی و ســاخته شــد و پــس از انقــالب اســالمی در ســال 1357 بــه نــام »میــدان آزادی« 
نام گرفــت. از این میــدان اتوبوس هایی بــود که آدم را می بــرد هر جایــی دورتــر از آزادی، یا حتی 
فرودگاهی که سوار هواپیماهایش می شدی و می رفتی فرســخ ها دورتر. راه برای رفتن زیاد بود. 
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میدان انقالب
یکــی از نقــاط خاطره انگیــز بــرای انقالبیــون »میــدان انقــالب« اســت و 
مجســمه خاطره انگیــزی که ســال ها در کنار میــدان  جا خوش کــرده بود. 
اســتوانه ای که تاریخ انقالب را روایــت می کند،  یکــی از جدی ترین عناصر 
یادمانی انقالب در تهران اســت که خاطره های مشــترکی حــول آن به هم 
گره خــورده اســت. میــدان انقــالب نه تنها هــر روز محــل رفت و آمــد تعداد 
زیــادی از مردم اســت، بلکــه وقایع مهــم تاریخی از جملــه وقایع مقــارن با 
انقالب بیشــتر در حــول و حواشــی این میــدان اتفــاق افتــاده. این ها همه 
باعث شــده که این مجســمه،  اهمیتی فراتــر از یک اثــر هنری پیــدا کند و 

تبدیل به یک نماد شهری خاطره انگیز شود.
پیش از انقالب ســال 1357، ایــن میدان، 24 اســفند نام داشــت که برابر 
با زادروز رضاخان بود و به همین مناســبت در وســط این میدان تندیســی 
از رضاخان بر پا شــده بود. در جریــان انقالب، نام این میدان از 24 اســفند 
به میــدان انقالب تغییــر داده و مجســمه آن نیز به پایین کشــیده شــد. در 
ج اســکندری برای مصالی تهران طراحی کرده  سال 1361 نمادی که ایر

بــود از ســوی معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تبدیل به 
ح در ابتــدا به صورت  طرحی مــدور و در میدان انقالب نصب شــد. ایــن طر
نقش برجسته و دیواری طراحی شــده بود و یادآور روزهای جنگ و شامل 
تصاویر رزمندگان بود. میدان »انقالب« جدید، با این گنبد سبز فیروزه ای 
حداقــل در نــگاه اول تصویــر زیبــا و مســتقلی را بــه وجــود آورده اســت، اما 
محیط بصری مطلوبی نیست و نشانی از میدانی با نام و هویت »انقالب« 

ندارد.
به هر حال ایــن میدان خاطــرات زیادی از انقالب اســالمی و شــهادت ها و 
رشــادت های مــردم را در خود جــای داده اســت و گذشــته این میــدان، با 
انقالب اسالمی گره خورده است. در گزارش هایی که به روز 22 بهمن ماه 
سال 57 اشاره می شود، آمده است: در صبح روز 22 بهمن ماه سال 1357 
کز قدرت رژیم شــدیدتر می شــد، خبر  در حالی که حمالت مردم به تمام مرا
رسید که ســتاد ژاندارمری واقع در میدان 24 اســفند )یعنی میدان انقالب 

فعلی( به دست افراد نیروی هوایی، دریایی و مردم افتاده است.  
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و فرهنگ دینــی و حتی ملــی، نمادهای اندیشــه رقیب را به 
مبارزه فرا می خواند. در واقع ســنت و تجدد در حال مبارزه با 
هم بودند و ســنت گرایان با تکیه بر اندیشــه دینی و تاریخی 
ایرانیــان به جنــگ اندیشــه مدرنیســم مطلقه شــتافتند. در 

این کارزار همه چیز رنگ و بوی نمادین گرفت.
نمادگرایی شیعه یکی از ویژگی های مبارزه ملت ایران علیه 
ظلم و ســتم محســوب می شــود که در نبــود احزاب سیاســی 
مستقل، به عنوان عناصری وحدت بخش میان گروه های 
اجتماعــی عمــل می کــرد و در مناســبت های مختلف ســبب 

بسیج سیاسی می شد.
بی تردید نقــش امام حســین)ع( در تاریــخ شــیعه از اهمیتی 
نمادیــن بــرای ایرانیــان برخــوردار اســت. ایــن مظلومیــت 
با گذشــت چندیــن قــرن از واقعــه کربــال، همچنان از ســوی 
شیعیان با برگزاری مراســم و آیین های ویژه ای مورد تکریم 
قــرار می گیــرد. ایــن الگــوی نمادیــن نــزد شــیعیان در طــول 
کاری را در میــان آنــان زنــده نگاه  تاریــخ؛ ویژگــی ایثــار و فــدا
داشته اســت. در دوران انقالب نیز این عناصر نمادین برای 
مبــارزه با ظلم و ســتم رژیم شــاه مــورد اســتفاده قــرار گرفت. 
»لیلــی عشــقی« در ایــن خصــوص می نویســد: »در لحظــات 
تب آلودی که پس از سقوط شــاه پیش آمد، جمالتی به این 
صورت بــر دیوارها نقش بســته بــود. »کل یوم عاشــورا و کل 
ارض کربــال« در واقــع انقــالب به مثابــه تکــرار عاشــورا تصور 

می شد؛ یعنی اجرای دوباره همان حادثه بنیانگذار تشیع. 
یکــی از تأثیــرات عاشــورا در انقــالب اســالمی تبلــور مفهــوم 
حســین)ع(  امــام  قیــام  بــود.  ایثــار  و  طلبــی  شــهادت 
نشــان دهنده این اســت که شــهادت یکی از راه های مبارزه 
اســت. ایــن روح شــهادت طلبی در انقــالب، مکانیســمی از 
کمیــت را دچــار بــی تصمیمی ســردرگمی  مبــارزه بــود کــه حا
روحیــه  مقابــل  در  را  خــود  رژیــم  نتیجــه  در  می ســاخت؛ 
راهپیمایــی  می یافــت.  ناتــوان  مــردم  شــهادت طلبی 
میلیون هــا تــن در تهران و سراســر ایــران در روزهای تاســوعا 
و عاشــورای حســینی در ســال 57، رژیــم شــاه را متزلــزل 
ســاخت. ســیل خروشــان مردم در این دو روز ضربه ســختی 
بــر پیکــر رژیــم شاهنشــاهی وارد آورد و رژیــم را از فکــر مقابله 
با حرکت عظیم مــردم در روزهای مقدس تاســوعا و عاشــورا 
منصــرف ســاخت. بر ایــن اســاس؛ انقالب اســالمی ایــران از 
قیام عاشــورا بهره های بســیاری بــرد و عموم مردم با تأســی 
از امــام حســین)ع( از ارعاب و خشــونت حکومت نهراســیده 
و با اتکای به نمادهای شــیعه در انتظار پیروزی یا شــهادت 
بودند. رویکرد ملت ایران به روح نمادین فرهنگ عاشــورا و 
مفاهیم قیام خیز آن همچون: عدالت طلبی آزادی خواهی، 
شــهادت طلبی، مبــارزه و قیــام و اســتقامت در راه خــدا و از 
جــان گذشــتگی و ایثــار در مســیر هدف هــای الهــی، مدیون 
اندیشــه امام خمینــی)ره( و گروه های مذهبی اســت. آن ها 
با درایــت تمــام از این عناصــر نمادین برای بســیج سیاســی 
بهــره بردنــد. به طــور کلــی در هنگامــه شــکل گیری انقالب؛ 
مردم با بهره گیری از نماد عاشــورا، آیین های چهلم شــهدا و 
عزاداری های محرم را به عرصه تجلیل از شــهدا و مخالفت 

با رژیم پهلوی تبدیل کردند.   

تکرار عاشورا
انقــالب اســالمی ســال 1357 شمســی در ایــران دارای یــک بعــد نمادیــن بــود کــه در بیشــتر 
ع به آداب، سنن و فرهنگ خویش به ستیز  تحلیل ها مغفول مانده اســت. ملت ایران با رجو
با مظاهــر فرهنــگ بیگانــه ای رفت که خــود را بــا آن همــراه نمی دید. ایــن ســتیز از هر جهت 

متکی بر نمادهایی برساخته بود.
رژیــم پهلوی تنهــا بــا سمبل ســازی های ایــران باســتان و فرهنــگ غرب گرایی بر مدرنیســم 
کیــد می کرد و در مقابل ضد نمادی شــکل گرفت که بر پایه ســنت اســالمی، شــیعی  مطلقه تأ
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هوشــمندی انقالبیــون در انتخــاب رســانه ای ســاده فهــم، در 
دســترس و ارزان از نظــر بــه کارگیــری وســایل مــورد نیــاز برای 
دیوارنویســی از قبیل: اســپری رنــگ، ماژیــک و نیز اســتفاده از 
فیلم های رادیولوژی برای طراحی کلیشــه های شعار و چهره، 
گیری استفاده از دیوارنویسی توسط مردم  نقش بسیاری در فرا

در راستای اهداف انقالب اسالمی داشت.
حکومت پهلــوی که با سانســور اخبــار در رســانه های مختلف 
دیداری و شــنیداری کشــور توانســته بود تا حدودی از رسیدن 
صدای مظلومیت یــاران انقالب و وقایع مهــم نهضت انقالبی 
ملــت ایــران بــه عمــوم مــردم جلوگیــری کنــد، با ابتــکار یــاران 
انقالب در استفاده از این رســانه مردمی و مشاهده تأثیر فراوان 
آن در رســاندن امــواج نهضــت بــه دور افتاده ترین نقاط کشــور 
گهان غافلگیر شــد، از این رو کوشید تا با تعقیب و دستگیری  نا
شعارنویســان و افرادی که اعالمیه های انقالبی بــر روی دیوار 
نصب می کردند و همچنین محو این اعالمیه ها و نوشــته ها از 
روی دیوار با پاره کردن، رنگ زدن و یا اقداماتی از این دســت، 
گاه سازی ملت برای ایفای  گیر مردمی را در آ تأثیر این رسانه فرا
نقش در جهت ســرنگونی حکومت پهلوی و تشکیل حکومت 

اسالمی کمرنگ کند.
به یقیــن می تــوان دیوارنوشــت ها را مردمی ترین رســانه برای 
انتقال پیام در سال های انقالب اسالمی و دفاع مقدس نامید، 
زیرا این رســانه توســط مردم انتخاب شــد، محتــوای پیام ها و 
شعارها نیز توسط آنان تولید و منتشر شــد و حتی جامعه هدف 
و مخاطب این رسانه نیز خود مردم بودند. در واقع شعارنویسی 
و دیوارنویســی در ســطح شــهر یکی از مهم تریــن فعالیت های 
مبارزین انقالبی بود که به واسطه آن جوشش انقالبی در مردم 

ایجاد می شد.  

شاه برعکس
کسی فریاد می زد و ظلم ظالمان روزگار را مورد عتاب قرار می داد و از آن طرف، گلوله ای سینه اش 
را بــه ظلــم می درید. خونــی کــه می ریخــت، شــهیدی اوج می گرفــت و دســتی دیگر بــه عظمت 
خونــش آغشــته می شــد و روی دیوارهای شــهر منتشــر می شــد. آن دســت ها، آن  پنجه هــا و آن 

خون ها، آیه آیه های عظمت خالق بودند که رنگ سرخشان روزگار ظالمان را تیره و تار کرد.
شعارنویســی در تمام اعتراض هــا و انقالب ها یکی از بارزترین نمادها محســوب می شــود. دراین 
بین دســت خونین کــه دیوارهــای شــهر را ممهــور می کــرد، ســاده ترین ودر عین حــال گویاترین 
شعارنویسی دوران انقالب اسالمی ایران بود. یکی دیگر از دیوارنویسی های دوران انقالب، مرگ 

بر شاه به صورت بر عکس بود که حس و خواسته مردم را به سادگی بیان می کرد.
با شــروع انقالب اســالمی ایران، به دلیل نبود یک رســانه مردمی برای انتقال پیام ها و آرمان ها، 
انقالبیون در طول ســال های مبارزه با رژیم پهلوی از خط و نقاشــی به صورت دیوارنویسی برای 
انتقال مفاهیم و پیام های ایدئولوژیک اســتفاده کردند و به این ترتیب در انتخاب رسانه دست 

به ابتکار زدند.
گاهی مــردم از طریــق ایــن دیوارنوشــته ها و یــا نصــب اعالمیه هــای مختلــف در جریــان آخرین 
رویدادهای انقالب از قبیل )رهنمودهــای حضرت امام خمینی)ره(، تجمعات و راهپیمایی ها، 

شهادت یاران انقالب و...( قرار می گرفتند.
انتقال سینه به سینه متن و پیام دیوارنوشته ها توســط افرادی که با آن مواجه می شدند، میان 
اقشــار مختلف مردم، به عنوان حلقه مکمل این رســانه، نقش بســزایی در انتقــال پیام انقالب 
به مــردم در گوشــه و کنار کشــور ایفا می کــرد. مکان یابی بــرای این پیام هــا به این شــکل بود که 
مناطق پررفت و آمد شهر و محله انتخاب می شدند تا متن نوشته شده در معرض دید هزاران نفر 

از عابرین قرار گیرد.



نمادهای انقالبنمادهای انقالب

 هبمن    139۷ |    مشاره         40  |      ویژه چهلمنی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی |     50

صحنــه   ،1357 ســال   در  کشــور  شــهرهای  خیابان هــای 
کاری هــای مــردم بــود. یکــی از خیابان هایی  رشــادت ها و فدا
که ریشــه حرکت های مردمی از آن جا آغاز شــد، خیابان انقالب 
تهران بود که بســیاری از صحنه هــا و تصاویر زیبا در آن شــکل 
گرفت و تصاویــر به یادماندنی زیادی توســط عکاســان و مردم 
عادی بــه جــا مانــد. تصاویــر صحنه هــای راهپیمایی پرشــور 
مردم در میــدان و خیابان آزادی کــه در بهمن ماه ســال 57 به 
یادگار مانده، یکــی از صدها خاطره مردم انقالبی ایران اســت. 
شــاه که به همراه ازهاری - نخست وزیر ســرکوبگر - و چند تن 
دیگر از فرماندهان ارتش از فراز تهران حضور خیره کننده مردم 
را تماشــا می کرد، از اطرافیان خود پرســید: پس طرفــداران من 
کجا هســتند؟ گفتنــد: در خانه هایشــان. این حضــور میلیونی 
و این جــواب در واقع تیرخالصی بر آخرین امیدهای شــاه بود و 
خود او نیز، گرچه بسیار دیر، اما در همان لحظه این واقعیت را 

بر زبان راند و گفت: دیگر جای من این جا نیست.
این ســاختمان فصل مشــترک بســیاری از روایت های بصری 
از انقالب اســالمی اســت و حاال کمتــر ایرانی ای اســت کــه آن را 
ندیده و نشناســد. این ســاختمان که عکس هایش همــه را به 
یاد فریاد آزادی خواهی ایرانیان می اندازد، پابرجاست؛ متین و 

موقر اما کمی تکیده است.
ساختمان 110 آزادی حاال حافظه تصویری یک ملت از انقالب 
شــده، نمادی از شــادی بعد از ســال ها مبارزه و تالش جوانانی 
که می خواستند کشور بهتری داشــته باشند؛ این ها را غالمعلی 
زرین باف، یکی از کاســبان محل که آن روزهــا در اوج جوانی و 
شــور انقالب بوده، می گوید. »خیلی خوشحال بودیم، سال ها 
مقاومتمان نتیجــه داده بود، باید به یاد رفقایمان که ســال ها 
ک جــان داده بودند، بــه یاد همکالســی ها  زیــر شــکنجه ســاوا
و معلم هایمــان کــه در راه مبــارزه شــهید شــده بودنــد، جشــن 
می گرفتیــم؛ رفتیم آن بــاال آن قــدر فریــاد خوشــحالی زدیم که 
هنوز وقتی در مــورد آن حرف می زنم بدنــم از هیجان می لرزد، 
هنوز گریه پــر از ذوق بچه های محله مان را و تمام کســانی که 
نمی شــناختیم اما عین برادر و خواهرمان بودند و با هم در این 
ساختمان هم صدا شدیم و شعار شــادی می دادیم، با جزئیات 

یادم هست.«
بعد از پیــروزی انقالب، ســازنده ســراغ این ســاختمان می آید و 
ساخت و ســازش را تمام می کند و سرنوشت این ساختمان هم 
مانند همه  چیــز به حالــت عادی برمی گــردد. »این ســاختمان 
یک جســم بی جان بود ســر نبش یک خیابان شــلوغ و پرتردد 
کــه  مثــل صدهــا ســاختمان نیمــه کاره در خیابان هــای شــهر 
هیــچ جذابیتــی بــرای رهگــذران نــدارد، امــا جوان هــای دهه 
50 بدون این که بدانند با شــور و شادی شــان به آن  جــان داده 
بودنــد؛ کل ماجرا همین بود و بــس. بعد از انقالب هــم آمدند و 
تمامش کردند و زندگی عــادی در آن جریان گرفت، مثل ما که 
روال عــادی زندگی را دنبــال کردیم و دانشــگاه رفتیــم و درس 
خواندیم، ازدواج کردیم و ســراغ کار و کاســبی رفتیم.« خیابان 
آزادی از عبــور و مــرور زیــاد آرام و قــرار نمی گیــرد، گاهگــداری از 
ســاختمان 110 آزادی مراجعه کننــده ای بیــرون می آیــد و در 
شــلوغی خیابان گم می شــود.  ای  کاش ســاختمان 110 آزادی 

جان داشت تا خودش روایت آن روزهایش را بازگو می کرد.   

درد مشترک در 
ساختمان 110

در همــه نماهنگ هایی که بــا مضمون انقالب شــکوهمند اســالمی از تلویزیون پخش  می شــد، 
یک عکس مشــترک بــود. این عکــس تقریبًا بــدون اســتثنا در تمامــی نماهنگ هایی کــه برای 
ســرودهای انقالبی ســاخته شــده بود حضور داشــت. نماهنگ هایی کــه حکایت از پیــروزی، از 
خون های ریختــه بر کف خیابان داشــت؛ خون هایی که رژیم ســلطنتی از مــردم انقالبی ریخته 
بود. اما آن عکس مشترک حکایتی دیگر دارد؛ عکسی از درد مشــترک بود. ساختمانی نیمه کاره 
که سرتاسرش مشت هایی گره خورده و تن هایی پر از فریاد بود. آن ساختمان نیمه کاره در تقاطع 
خیابان شــادمان و آزادی یکــی از هــزاران مکان هایی اســت که مــردم پناهگاهی بــرای خویش 
ساخته بودند. مکان هایی که بتوانند خشــم خود را از رژیم ستمشاهی بروز دهند. آن ساختمان 
نیمه کاره نمادی است از شور انقالبی مردمی که آنچه را خواستند به دست آوردند و آن ها سقوط 
رژیم دیکتاتوری را خواســتار بودند و به آن رســیدند. مردم در آن روزها بدون هیچ تکلیفی، بلکه 
همراه احساســی توأم با انزجار از حکومت شاهنشــاهی و شــور برای برقراری حکومتی اسالمی در 
جامعه به خیابان ها می  آمدند و شعار می دادند. شعارهایی که لرزه بر اندام شاه و عمال زورگویش 

می انداخت. شعارهایی که به مشت تبدیل می شدند و بر دهان ستمکاران فرود می آمدند.
حرکت های مردمی در خیابان ها، شــاه را دچار بحران کرد و تصمیمات ضد و نقیض بســیاری را 
گرفت که از جمله آن ها، به گلوله بستن مردم و برقراری حکومت نظامی در شهرهای کشور بود. 
این اقدامــات نه تنها جلوی حرکت مــردم را نگرفت، بلکه مردم بیشــتر از پیش به ســخنان امام 

خمینی)ره( و فرمان هایشان، دل سپردند.
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جمهوری اســالمی به نحــو بارزی پررنگ و مشــهود اســت. این مدرســه ســال 49 بــا اهداف 
ح و مؤثر مبارزاتی و  اسالمی و مبارزاتی تأسیس شد، مؤسسان مدرســه رفاه از چهره های مطر
تعدادی از مبارزان بازار بودند که هدفشــان فعالیت های فرهنگی و تربیت اســالمی دختران 
بود، در این شــرایط طبیعی اســت که برخــی فعالیت های سیاســی هم در پــس فعالیت های 

فرهنگی مدرسه انجام می شد.
شــهید بهشــتی و شــهید رجایی از شــاخص ترین چهره هایی بودند که در هیئــت امنای این 
مدرسه حضور داشــتند. مرحوم آیت ا... مهدوی کنی که از ســوی امام خمینی)ره( مأمور به 
تشکیل کمیته های انقالب و ســاماندهی آن ها شــد، خاطرات خود را درباره بعد از رفتن امام 
از رفاه بــه علوی این گونــه می گوید: »یادم اســت کــه در یکی از روزهــا که دِر مدرســه رفاه گاه 
باز و بســته می شــد و رفت و آمد محدود بود و همــه را راه نمی دادند، )چون تعدادی از ســران 
رژیم در آن جا بازداشــت بودند( من خواســتم وارد مدرسه شــوم. آقای جواد رفیق دوست که 
از عضویت من در شــورای انقالب اطالع نداشــت من را راه نــداد. گفــت: کارت دارید؟ گفتم: 
کارت ندارم. تا این که بعضی از دوســتان دیگر برای من کارت گرفتند و با آن کارت فقط حق 

ورود به مدرسه رفاه را داشتیم.«
»نکته دیگری که یادم اســت - نمی دانم روز 22 یا 23 بهمن بود - یک جیپ نزدیک در 
مدرسه رفاه متوقف شد. بچه ها ســروصدا کردند. افرادی که در ماشــین بودند، فردی را 
از ماشین پیاده کردند که روی ســرش یک کیسه کشــیده بودند. آن هایی که همراهش 
غ طوفــان را آوردیم. بعــد همان طور که ســرش در  غ طوفــان آمد. مــر بودند می گفتنــد مر
کیســه بود دســتش را گرفتند و به داخل مدرســه بردند. آن جا صحبت بر ســر این بود که 
بختیار را گرفتند و آوردند، ولی شــب گفتند که بختیار نیست. در این جا بعضی ها حدس 
می زدنــد کــه نهضتی هــا او را فــراری داده انــد. وا... اعلــم. البتــه آن هــا معتقــد بودند که 
ک را منحل  بختیار هرچند ناخواســته، به انقالب خدمت کرده اســت؛ زیرا او بود که ساوا
کرد، او بــود که شــاه را به خروج از ایــران وادار کــرد و قهرًا زمینــه حرکت عمومــی انقالب را 

فراهم کرد.«   

مدرسه رفاه
وقایــع اتفــاق افتــاده در مدرســه رفــاه بــه عنوان نخســتین 
اقامتــگاه امــام خمینــی)ره( پــس از ســخنرانی در بهشــت 
زهرا)س(، بخشــی از خاطــرات بســیاری از شــخصیت ها و 
رجالی اســت که در طول این ســال ها به عنوان چهره های 

تأثیرگذار این انقالب شناخته می شوند.
مدرســه رفــاه، بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن پایگاه هــای 
اصلــی روحانیــون در تاریــخ ایــران ثبــت شــده اســت و امام 
ج از کشــور برای  خمینــی)ره( پــس از ســال ها تبعید در خــار
مدت کوتاهی در مدرســه رفاه مستقر شــدند. ایشان پس از 
ورود به ایــران، از فــرودگاه مهرآباد به مدرســه رفــاه آمدند و 
فــردای آن روز بــرای دیدار با مردم در مدرســه علــوی حاضر 
شــدند. در ابتدا قرار بر این بود که مدرســه رفــاه محل دیدار 
امام و مردم باشــد، امــا با توجه بــه کوچک بودن مدرســه و 
سیل مشــتاقان محل دیگری برای این دیدار در نظر گرفته 

شد که مدرسه علوی نام داشت.
مدرســه رفاه به شــکل هیجان انگیزی پر از جزئیاتی اســت 
که در خاطــرات بســیاری از شــخصیت ها و رجــال تأثیرگذار 
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فرهنگ  انقـــالب

 بهترین ترانه ای که گوش آسمان شنفت  
 ز خویشتن بدرآیید اگر نمردستید 

 آهنگ انقالب 
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پــس از پیــروزی انقالب اســالمی شــعر معاصر ایــران، حال و 
هوای دیگری یافت؛ شــعر این دوره که هنوز هم نمی توان 
بــه درســتی دربــاره ویژگی هــا و موفقّیت هــای آن ســخن 
گفــت، بســیار پرحجــم، و تحــّول و نــوآوری در آن فــراوان 
اســت. بیشــتر شــاعران این دوره جواناننــد و خوشــبختانه 
در میان آن ها، اســتعدادهای درخشــان کم نیست. در شعر 
انقالب انواع قالب های شعری مانند غزل، مثنوی، رباعی، 
دوبیتی، چهارپاره، قطعه، قصیــده، تک بیتی و قالب های 
نو به چشــم می خورد. در همه قالب ها دخل و تصرف هایی 
گذشــته  کــه آن را از شــکل های ســّنتی و  گرفتــه  صــوررت 

متمایز می نماید.

     غزل
از میــان قالب هــای ســّنتی غــزل بیشــترین کاربرد را شــعر 
انقالب داشته و حجم غزل های سروده شده جدا از موّفق 
یا ناموّفق بودن آن ها - نســبت به قالب های دیگر بیشتر 
اســت. نــوآوری شــاعران ایــن دوره در غزل ســرایی، غزل 
این دوره را با ویژگی هایی همراه کرده است که قطعًا باید 

از آن با عنوان »غزل نو« یاد کرد.
 قابلّیــت غــزل بــرای بیــان مفاهیم عرفانــی و معنــوی که 
از دیربــاز مــورد توّجه شــاعران بــوده اســت در ایــن دوره با 
روحّیــه حماســی شــاعران انقــالب و شــاعران دوره جنگ 

بهترین ترانه ای که 
گوش آسمان شنفت

نگاهی به شعر انقالب اسالمی

ایـن مقالـه بـه بررسـی کّمـی و کیفـی شـعر معاصـر ایـران بعـد از پیـروزی انقـالب 
اسـالمی می پـردازد. در ایـن مقالـه از تحـوالت لفظـی و معنایـی قالب هـای رایـج 
شـعر سـخن بـه میـان می آیـد و تحوالتـی کـه در غـزل، مثنـوی، رباعـی، دوبیتـی، 
قطعـه، قصیـده و تک بیتـی به وجود آمده، مورد بررسـی قرار می گیـرد. درباره قالب های نو 
نیز که در آغاز انقالب اسـالمی کمتر به آن توجه می شـد سـخن رفته اسـت و از تحوالتی که 
در دهـه دوم بعـد از انقـالب در شـکل، انـواع و معنـای شـعر نـو صـورت گرفتـه، بحـث بـه میـان 
آمـده و در همـه زمینه هـا موفقیـت یـا عدم موفقیت شـاعران ایـن دوره ارزیابی اجمالی شـده 

اسـت.   

احمد خاتمی
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تحمیلــی بــه هــم آمیخــت و »غــزل عرفانــی و 
حماســی« را مشــحون نوآوری هــای لفظــی و 

ترکیب های خاّص کرد.
 ،1369 ســال  در  بهمنــی  محمدعلــی 
انتشــار  بــا  را  نــو  از غــزل  نمونه هایــی موّفــق 
تنــگ  خــودم  بــرای  دلــم  »گاهــی  مجموعــه 
می شــود« عرضه کرد. سایه، مشــفق کاشانی، 
عزت ا... فوالدونــد نیز با ســرودِن غزل های نو 
در زمره غزل پردازان ســالمند این دوره شمرده 
می شــوند. از قیصر امین پور، حســن حســینی، 
ســهیل  هراتــی،  ســلمان  اســرافیلی،  حســین 
قنبــری،  ج  ایــر نارنجــی،  زهــره  محمــودی، 
کعــی، علیرضا قــزوه، ســاعد باقری،  فاطمــه را
کائــی هــم می تــوان بــه عنــوان  کا عبدالجبــار 
کــرد.  شــاعران غزل پــرداز نســل انقــالب یــاد 

نمونه هایی از غزل این دوره:
بیا به خانه آالله ها سری بزنیم

ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم
به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم

سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم
شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم
گر چه وانکند، دست کم دری بزنیم ا

»قیصر امین پور«

خ هال پاسداران آیین سر
خ سواران شوریده بر زین سر
پبه شعر دلیری تصاویر سبز

خ به دیوان مردی مضامین سر
از این باغ زنگار زردی ز دود

خ وفاتان به آن عهد دیرین سر
»حسن حسینی«

نوعی غزل سرایی بیدل وار نیز در این دوره رواج 
ک و احمــد  یافتــه اســت کــه یوســفعلی میرشــکا

عزیزی از موفق ترین شاعران این نوعند.
عمر من چون آهوان در گله های رم گذشت

زندگانی مثل آوازی مرا در غم گذشت
تا کجا در بستر کابوس سر باید نهاد

زخم من! تیغ تو از پیشانی مرهم گذشت
کی شود در بزم شب، غافل ز عطر باده بود؟

شــبنم  کوچــه  از  گل،  وهــم  بــی  تــوان  چــون 
گذشت؟

یک گره از حلقه راز مالیک وا نشد
عمر حافظ در پی رمِز گل آدم گذشت

حاجت پنهان شدن در غارهای چله نیست
می توان پروانه شد وز گلشن عالم گذشت

کس مزار خامش داغ شقایق را نجست
ک شد تا هفته ماتم گذشت زخم شیون پا

»احمد عزیزی«

بعضــی  انقــالب،  دوره  غزل پــردازان  میــان  از 
چنــان  خــاص  ترکیب ســازی های  بــه  هــم 
گاه اندیشــه و معنــی را فــدای  کــه  پرداخته انــد 
گــروه از  کرده انــد. مشــهورترین چهــره ایــن  آن 
غزل ســرایان نصرا... مردانی اســت کــه آثار خود 
را در مجموعه هایی به نام قیــام نور و خون نامه 

ک منتشر کرده است: خا
من واژگون، من واژگون، من واژگون رقصیده ام

مــن بــی ســرو و بــی دســت و پــا در خــواب خــون 
رقصیده ام

میالد بی آغاز من هرگز نمی داند کسی
من پیر تاریخم که بر بام قرون رقصیده ام

فردای ناپیدای من پیداست در سیمای من
کنــون  خــون  در  فرداییــان  بــا  کــه  ســان  ایــن 

رقصیده ام
میالد دانایی منم، پرواز بینایی منم

من در عروجی جاودان از حّد فزون رقصیده ام...
»نصرا... مردانی«

     مثنوی
در این دوره همان گونه که اشــاره شد قالب های 
ع شــعری به کار گرفته شــده اســت که از آن  متنو
جملــه »مثنــوی« اســت. مثنــوی ایــن دوره نیــز 
ماننــد غزل رنــگ و بوی دیگــری دارد. شــاعران 
کرده انــد تــا در  مثنوی ســرای ایــن دوره تــالش 
عرصه مثنوی، نوآوری هایی داشــته باشند. اّما 
همــه آن ها در ایــن کار توفیق یکســان به دســت 
نیاورده انــد. نوآوری هایــی بعضــی از آن هــا مثل 
ســلمان هراتی و محمدرضا عبدالملکیان در حّد 

کلمات و تعبیرات است.
و بعضی مانند نوذر پرنگ در مثنوِی ســاقی نامه 
لحظــه ای  و  حّســی  تصویرهــای  تــا  می کوشــد 
بیافرینــد، اّمــا بعضــی از آن هــا مانند ســایه، علی 
معلم، احمد عزیزی و... تالش کرده اند تا قلمرو 
نوآوری و تحــّول در مثنــوی را گســترده تر کنند. 
مثــاًل در شــعر »ســایه« هم آوایــی و هم ســرایی 
حماسی فردوسی و شــعر بزمی و داستانی نظامی 
همراه با پند و نصیحت و اخالق ســعدی مشهود 

است:
دلی مانده صد زخم خنجر در او

دلی کین خون برادر در او
دلی در عزای عزیزان به درد
ندانی که نامرد با ما چه کرد

گرفتند و بردند و آویختند
چه خون ها که در صبحدم ریختند...

تو رفتی و روی چمن زرد شد
دل باغباِن تو پر درد شد

ک ریخت گل ارغوان تو بر خا
پرستو از این باِم ویران گریخت

تو رفتی و آمد زمستاِن سخت
به سوگ تو گردون سیه کرد رخت
فرو خفت خورشید و یخ بست آب

سر بخت بستان گران شد ز خواب
مگر گردبادی برآمد ز راه

که شد روز روشن چو شام سیاه...
بیا تا ببینیم در کار گل

ز شبنم بشوییم رخسار گل
بهاری نو آمد به صد دلبری

بیا تا از او گل به دامن بری...
بهاری بدین نازنینی کجاست

که این خون بهای شهیدان ماست
از همین دســت می تــوان به »مثنوی عاشــقان و 
مثنوی عارفان« حسن حسینی اشاره کرد که در 
مجموعه »هم صــدا با حلق اســماعیل« به چاپ 

رسیده است:
...ببین خانقاه شهیدان عشق
صف عارفان غزل خوان عشق

خ جنون می زنند چه جانانه چر
دف عشق با دست خون می زنند

سر عارفان سر فشان دیدشان
که از خون دل خرقه بخشیدشان...

کهــن و غیرمعمــول بــا  کارگیــری وزن هــای  بــه 
ســاخت و ســاز تــازه، حــال و هــوای خاصــی بــه 
مثنوی هــای علــی معلــم می دهــد. از مهم ترین 
ویژگی های مثنوی های معلم عالوه بر اســتفاده 
از اوزان طوالنی، به کارگیری قافیه های مناسب 
ک در حــروف، گنجانــدن چند  کثــر اشــترا با حدا
قافیه در یک بیت و بــه کار گرفتن ردیف و توّجه 
بــه نقــش آن اســت. ماننــد ایــن شــعر بلنــد علی 

معلم:
این فصل را با من بخوان باقی فسانه است

این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است
هفتاد باب از هفت ُمصحف برنبشتم
این فصل را خواندم ورق را در نبشتم
از شش منادی راز هفت اختر شنیدم

این رمز را از پنج دفتر برگزیدم
این بانگ را پنج نوبت زن گرفتم

این عطر را از باد در برزن گرفتم
این جاده را با ریگ صحرا پویه کردم

این ناله را با موج دریا مویه کردم
این نغمه را با جاشوان ِسند خواندم

این درد را با جوکیان هند خواندم...
ک، حسن  حمید ســبزواری، یوســفعلی میرشــکا
حســینی و چنــد تــن دیگــر بــه پیــروی از علــی 
کــه هیچ کــدام  معلــم مثنوی هایــی ســروده اند. 
از آن هــا بــر مثنوی هــای معلــم پیشــی نگرفتــه 
اســت. مثنوی هــای احمد عزیــزی هم بــا اوزان 
خــاص،  زبــان  خیال بنــدی،  بــا  همــراه  بلنــد 
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مضمون پردازی هایی به سبک هندی، جایگاه 
خاّصی را در شعر معاصر دارد. »طبیعت گرایی«، 
»بازگشــت به کودکی« و »یــادآوری انســان های 
اّولیه« از موضوعاتی اســت که بیش از هر چیز در 

شعر عزیزی خودنمایی می کند.
باز می گشتیم شب در نور ماه

کشتزاری از تبّسم در نگاه
تپه ها سرسبز، دامان ها بلند

نهرها آبستن کوه سهند.
و  الفــاظ  انتخــاب  در  عزیــزی  بی توّجهــی  گاه 
ترکیبات مناســب، شــعر او رابــی معنــی می کند و 

ساختار شعرش را آشفته می سازد:
رو به باغ عطر خود بلبل بزن

بر پر سنجاقکانت گل بزن)!( 
و البّتــه آنچــه بــه داِد شــاعر می رســد و در وهلــه 
نخســت نارســایی های زبانــی او را می پوشــاند، 

آهنگ کالم اوست. 

     رباعی
انقــالب  نخســت  ســال های  در  هــم  رباعــی 
اســالمی دســتخوش تحــوالت زیبایــی شــد. 
کاری را که منصور اوجی در مجموعه رباعّیات 
غ ســحر« شــروع کــرده بــود، با  خود بــا نــام »مر
ابتکار حســن حســینی و قیصــر امین پــور ادامه 
یافــت. رباعــی در دوره انقــالب آن چنــان اوج 
گرفــت کــه حّتــی منصــور اوجــی هــم با انتشــار 
مجموعــه دیگــرش بــا عنــوان »حالــی اســت 
گذشــته  مــرا...« نتوانســت جایگاهــی چــون 
برای خود به دســت آوَرد و تنها »فضــل تقّدم« 
را بــرای خــود حفــظ کــرد. پــس از پیشــگاماِن 
رباعی پــرداز در دوره انقــالب شــاعران جــوان 
ســلمان  اســرافیلی،  حســین  چــون  دیگــری 
هراتی، نصــرا... مردانــی، ســهیل محمودی، 
علیرضا قزوه و دیگران به جمع اینان پیوستند 

و بازار رباعی را رونق بیشتری بخشیدند.
توّجه به موســیقی درونی، ترکیب سازی، ثبت و 
ضبط تصاویر لحظــه ای، نزدیکی به زبان مردم 
و توجه بــه مســائل اجتماعــی و سیاســی ازجمله 

ویژگی های رباعی در دوره اخیر است:
در واقعه ای چنان کجا بگریزم؟
زان مأمن بی امان کجا بگریزم؟

چونان که پرنده در شِب غّرش ابر
در پهنه آسمان کجا بگریزم؟

***
دستی زکرم به شانه ما نزدی
بالی به هوای دانه ما نزدی

دیری است دلم چشم به راهت دارد
ای عشق سری به خانه ما نزدی! 

»در کوچه آفتاب، قیصر امین پور«

حالی است مرا که آب و تابش زیباست
در محضر خلق، بازتابش زیباست
در کشور عشق رنِگ آبادی نیست

کانجا همه چیز خود خرابش زیباست
»حالی است مرا...، منصور اوجی«

آن روز که آن قوم ستم پیشه و پست
می برد سر ترا به نی دست به دست
خون بود دو چشم زینب و حیرانم

نقش تو چگونه در دل خون بنشست
»توّلد در میدان، حسین اسرافیلی«

غ سحر خواِن شگفت آواییم ما مر
خونین پر و بالیم و شفق سیماییم

در معبر تاریخ چو کوهی بشکوه
صدبار شکسته ایم و پابرجاییم.

***
همواره دلم لبالب از یاد تو باد

خورشید شبم نام سحرزاد تو باد
حاشا که به جز حرف تو حرفی بزنم

این حنجره ارزانی فریاد تو باد
»هم صدا با حلق اسماعیل، حسن حسینی«

آغوش سحر تشنه دیدار شماست
مهتاب خجل ز نور رخسار شماست

خورشید که در اوج فلک خانه اوست
همسایه دیوار به دیوار شماست.

»از نخلستان تا خیابان، علیرضا قزوه«

باید توّجه داشت که رونق رباعی در سال های 
بعــد 1366 رو به کاســتی نهــاد و بــا تقلیدهای 
سســت و خنکی کــه شــاعرنماهای ُتُنــک مایه 
گــر چــه بــر  از رباعی ســرایان موّفــق داشــتند، ا
تعــداد و حجم رباعیــات افزودند اّما به راســتی 
منزلــت و ارزش رباعــی را از بیــن بردنــد؛ بــه 
گونه ای که در ســال هــای اخیر کمتــر می توان 
بــه نمونه هایــی از رباعــی بــا قــدرت و قــّوت 
رباعی هــای دلنشــین دهــه نخســت انقــالب 

اسالمی دست یافت.

     دوبیتی
دوبیتــی نیــز سرنوشــتی چــون رباعــی دارد. در 
دهه نخســت، انقالب اسالمی رشــد چشمگیری 
داشت و به موازات رباعی ســیر نزولی خود را طی 
کرد. قیصر امین پور، ســلمان هراتی، محمدرضا 
ســهرابی، ســهیل محمــودی و علیرضــا قــزوه از 
جمله شــاعرانی بودند که طبع خود را در سرودن 
»دوبیتــی« آزمودند و در آن بــه موفقّیت های نیز 
گر چــه قالب »دوبیتــی« معمواًل  دســت یازیدند. ا

برای سرودن مضامین عاطفی انتخاب می شود 
و قالب رباعی بیشــتر مضامین حماسی را در خود 
می پرورد، اّما تفاوت اصولی ایــن دو قالب کوتاه 
و نزدیک بــه هم را بایــد در موســیقی ذاتی و وزن 

آن دو دانست.
دلم تنهاست ماتم دارم امشب

دلی سرشار از غم دارم امشب
غم آمد، غّصه آمد، ماتم آمد

خدا را این میان کم دارم امشب
»آسمان سبز، سلمان هراتی«

     چهار پاره
قالــب کالســیک و نســبتًا جــوان چهارپــاره که در 
بخــش قالب های شــعر معاصر درباره آن ســخن 
گفتیــم در دوره انقــالب اســالمی هم مــورد توّجه 
گون یافت.  شاعران قرار گرفت و گونه های گونا
از شــاعرانی که در ســرودن »چهارپاره« پیشــگام 
بوده انــد می تــوان از حســین اســرافیلی، ســاعد 
ک یاد کرد که بیشتر  باقری و یوســفعلی میرشــکا
مضامین حماســی را در این قالب می سروده اند. 
احمــد عزیــزی نیز بــا ســبک ویــژه ای کــه از او در 
مثنوی یــاد کردیم به ســرودن »چهارپاره«هایی 
با حــال و هوای خــاّص پرداخت و بــا کم توجّهی 
آن هــا  از  بعضــی  در  زبــان  بــه ســاخت درســت 

چهارپاره هایی نامفهوم آفرید:
بیا تا بخواهیم از قاب ها
رهایی تصویرهای اسیر

چو تشکیل گرد سمینار ابر
شود بررسی مشکالت کویر! 

و یا:
رسیدم در خانه وز فرط شوق

رها کردم آواز و آهنگ را
زدم قورت آب دهان را، سپس

فشاری زدم تکمه زنگ را! 

     قصیده
قصیــده هــم کــه از آغــاز همــراه بــه شــعر فارســی 
بــوده اســت، در دوران انقالب اســالمی نیز قالبی 
مورد توّجه است و شــاعران بزرگی از قدمای شعر 
معاصر و شــاعران جــوان در این قالــب مضامین 
ثالــث،  اخــوان  مهــدی  ســروده اند.  را  بلنــدی 
مهرداد اوســتا، علی موســوی گرمارودی، حمید 
ســبزواری، عزت ا... فوالدوند و مشــفق کاشانی 
از مشــهورترین قصیده پــردازان در دوره انقــالب 
اســالمی اند. ویژگــی شــاخص قصیــده در دوره 
مورد بحث ما، توجه به مسائل دینی، سیاسی و 
اجتماعی و پرهیز از مدح و مدیحه پردازی هایی 
اســت که در تاریــخ قصیده پــردازی رواج داشــته 

است.
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گر دوست دارم ز پوچ جهان هیچ ا
ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم

ترا، ای گران مایه دیرینه ایران
ترا، ای گرامی گهر دوست دارم

ترا، ای کهن زاده بوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم
هنروار اندیشه ات رخشد و من

هم اندیشه ات هم هنر دوست دارم
گر قول افسانه، یا متن تاریخ ا

وگر نقد و نقل ِسَیر دوست دارم...
... شهیدان جانباز و فرزانه ات را

که بودند فخر بشر دوست دارم
به لطف نسیم سحر روحشان را

چنان چون ز آهن جگر دوست دارم
هم افکار پرشورشان را که اعصار

از آن گشته زیر و زبر دوست دارم...
 »ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
 مهدی اخوان ثالث«

فری ای جهان زیر شهپر گرفته
همای ز گردون فراتر گرفته
ز دامان آخر زمان بر دمیده

جهان را چو خورشیِد انور گرفته
بتان را سریر خدایی ز سر بر

کبر گرفته به منشور ا... ا
خمینی! امام! ای که داِد والیت

به توفیق دادار داور گرفته
لوای والیت به توقیع حیدر

به فّر والی والیت گرفته
به دریای خون بادبان ها گشوده

به طوفان درون، هر دو لنگر گرفته
ز توحید، رایت به گردون کشیده

ز سر شرک را تاج و افسر گرفته
به حکمت خدایی، به گوهر الهی
درفش رسالت، به سر برگرفته...

»امام، حماسه ای دیگر، مهرداد اوستا«

فیروز باد کوه دماوند و کردرش
کاستاده چون امیری در پیش لشکرش

آن کوه های خرد و کالن پیش روی او
خود لشکر وی اند، ستاده برابرش

و آن جای جای چادرک مه به دره ها
گویی به پاست خرگه خیل مظّفرش

آن سیمگونه قله وی اندر آفتاب
از نقره طالست یکی خود بر سرش

وان ابرک سفیدک برجسته بر ستیغ
گویی پری است بر زده بر فرق مغفرش...

خورشید شعر ماست، امیر سخن، امیر
کب و اقمار انورش و آن دیگران کوا

من خود به شعر تازه، از اقمار اوستم
مسعود باد این ثمر ماه منظرش

و ندر میانه، مّدعی سست نظم را
تنها برازد آن که ُدّب اصغرش...

... من این چکامه زان به مدیحش سروده ام
کو می کند ثنای خدا و پیمبرش

تا می دهد به هدیه، بهاران به طزِف جو
هم خرمن شقایق و هم دشت عبهرش

تا می توان به نظم دری، شعرتر سرود
کاندر جهان نیابی هم سنگ و همسرش

باد استوار قامت استاد ما، امیر
همچو چکامه های چو سّدِ سکندرش

پای سخن نهاد ز کوه استوارتر
گر ستیغ برآید برابرش زیبد ا

با وی، به آن که در سخن آیم به قله باز
فیروز باد کوه دماوند و کردرش

»چمن الله، علی موسوی گرمارودی«

     قالب های نو
در دوره بعــد از انقــالب، شــعر نــو در مقابل شــعر 
کمرنــگ شــده و شــاعران ایــن دوره  کالســیک 
کمتــر بــه شــعر نــو گرویده انــد. علــل بی رغبتــی 
شــاعران دوره انقــالب بــه قالب هــای نــو، یکی 
روشــن و واضح بــودن قالب هــای کهن اســت؛ 
به این معنــی که شــاعر جــوان دوره انقــالب به 
راحتی می تواند چهارچوب ها و قالب های شــعر 
کهن را دریابد و برابر با آن شــعر بســراید در حالی 
که دســتیابی به تعاریــف و حد و مــرز قالب های 

نو، برایش کاری مشکل می نموده است.
دیگــر از عّلت هــا شــاید بی اعتنایــی بــه شــاعران 
نوپرداز قبل از انقالب اسالمی بوده که به جهاتی 
یــا وابســتگی های  از جملــه مســائل اعتقــادی 
سیاســی به حکومت پهلوی و یا وابســتگی های 
حزبــی و جناحــی مــورد توّجــه و تأییــد شــاعران 
انقالبــی و مســلمانان نبوده انــد. و از همین روی 
از قالب های شــعری آن ها هم بهــره نگرفته اند. 
عّلت دیگر ممکن اســت قابلّیت های قالب های 
کــه زمینــه پــرورش افــکار دینــی و  کهــن باشــد 
عرفانــی نســل انقــالب را داشــته و ایــن زمینه در 

شعر نو فراهم نبوده است.
بــه هــر حــال آنچــه روشــن اســت ایــن اســت 
کــه از قالب هــای نــو در دهــه نخســت بعــد از 
انقــالب اســالمی کمتــر اســتفاده شــده ولــی بــا 
کــه شــاعران جــوان ایــن دوره  تجربه هایــی 
بــه دســت آوردنــد و نیــازی کــه بــه نزدیکــی با 
قالب های نــو احســاس کردنــد، قالب های نو 
نیــز در بیــن شــاعران دوره انقــالب رواج یافت 
و بعضــی از قالب های کهــن، ازجملــه رباعی، 

قصیده، مثنوی از رونق افتاد.

قیصــر  احمــدی،  احمدرضــا  آتشــی،  منوچهــر 
امین پــور، منصــور اوجــی، علــی باباچاهــی، نوذر 
حســینی،  حســن  ترابــی،  ضیاءالدیــن  پرنــگ، 
نصرت رحمانی، فرشــته ســاری، بهمن صالحی، 
عبدالملکیــان،  محمدرضــا  صفــارزاده،  طاهــره 
ج قنبــری، فریدون مشــیری،  علیرضــا قــزوه، ایــر
ک  علی موســوی گرمارودی، یوســفعلی میرشــکا
و ســلمان هراتــی از مشــهورترین شــاعران نوپرداز 
دوره اول انقالب انــد کــه دفتــر مســتقلی از اشــعار 
آن هــا در قالب هــای نو منتشــر شــده اســت. الّبته 
کردیــم از  کــه نامشــان را ذکــر  کســانی  بعضــی از 
شــاعرانی هســتند که در دوران قبل از انقالب هم 
شعر سروده اند و آثاری داشته اند. موضوعاتی که 
در شــعر نو انقالب اسالمی چشــمگیر است، بیشتر 
موضوعات مربــوط به خدا، دین، عرفان، شــهید 
و شــهادت، جنگ، مبارزه با اســتکبار و مســتکبر، 
دفــاع از مظلــوم و توّجــه بــه ارزش های انســانی و 

اسالمی و مسائل سیاسی و اجتماعی است.
بــه  نســبت  ایــن دوره  نوپــرداز  شــاعران  زبــان 
شــاعران موفق قبــل از انقــالب ضعیف اســت. و 
توفیقــی را کــه شــاعران جــوان و مســلمان دوره 
انقــالب در ســاخت و پرداخــت قــال  هــای کهــن 
به دســت آورده انــد در شــعر نــو نیافته اند بــا این 
حــال واژگان و ترکیبــات خــوب و خوش تــراش 
در شــعر نو ایــن دوره کم نیســت و اســتعدادهای 
درخشــانی کــه گــه گاه اشــعار پختــه در قالــب نو 
می پردازنــد آینــده ای روشــن را امیــد می دهد. از 
میان شــاعران دوره انقالب که شــعر نو و سّنتی را 
پابه پای هم پیش برده و در هــر دو آثار خوب به 
جای گذاشــته، قیصر امین پور و حســن حسینی 

از دیگران شاخص ترند.
کت و تنها سا

چون کتابی در مسیر باد
می خورد هر دم ورق اّما

هیچ کس او را نمی خواند
عمر خود را می دهد بر باد

می رود از یاد...
»تنفس صبح، قیصر امین پور«

... گفتم این سخن وران که بی صدا غنوده اند
وه چه خوب و خواندنی سروده اند

قطعه ای بلیغ و ناب
جاودان سروده ای به رنگ عشق و آفتاب

قطعه ای که هیچ شاعری نگفت
بهترین ترانه ای که گوش آسمان شنفت

جان من نثارشان
آفتاب شعر من هماره سایه سارشان....

 »قطعه شهدا از کتاب هم صدا با حلق اسماعیل
حسن حسینی«   
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در  ســبکی  شــاخص های  تعییــن  و  بررســی  معیــار  و  ک  مــال
شــعر انقــالب اســالمی، همــان تعاریــف و اصــول و ویژگی های 
اســتاد محمدتقــی بهــار در کتــاب تاریــخ تطــور شــعر فارســی یا 
سبک شناسی است. بسیاری از شاعران انقالب اسالمی عالوه 
بر تجربه های شــعری در قالب های کهن، در قالب شــعر نو نیز 
آثاری را از خود به جای گذاشته اند. شــاعران عصر ما نیز مانند 
پیشــینیان از قوت و ضعف برخوردارند. از میان ده ها شــاعر به 

بررسی سبک برخی می پردازیم.

     کالسیک پسند
شــاعرانی که تمایل شــعری و گرایش ذوقی ادبی آن ها بیشــتر 

ز خویشتن به درآیید 
اگر نمردستید

دریچه ای به سبک شناسی
 شعر انقالب اسالمی

طیفی از شـاعران انقالب تعلق خاطری به سـبک خراسـانی، گروهی عنایتی به 
سـبک عراقـی دارنـد و برخـی عالقه منـد به سـبک هندی یـا اصفهانی اند. همین 
گرایش هـا مـا را مجـاز می کنـد که به بازگشـت ادبی دوم معتقد باشـیم. برخی به 
ضوابـط و اصولـی کـه گذشـتگان به خصـوص برای رابطه قالب ها و محتـوا تعریف کرده اند 
پای بند نیسـتند و از قالب غزل برای بیان سـوگواره ها و منقبت ائمه هدی و حتی مضامین 
حماسی استفاده کرده، در صدد برآمده اند که به ظرفیت این قالب شعری بیفزایند. چون 
امکان بررسـی همه شـاعران در این گفتار نیسـت پس از درج دیباچه ای درخصوص سـبک 
شاعران انقالب، در حد نگاهی گذرا به ویژگی هایی شعری و سبکی علی معلم دامغانی به 

عنوان یکی از سـرآمدان این دوره بسـنده می کنیم.    

منوچهر اکبری
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معطوف بــه قالب های کالســیک اســت؛ از آن جمله انــد: علی 
معلــم دامغانــی، نصــرا... مردانــی، فریــد اصفهانــی، محمــود 
شــاهرخی، حمیــد ســبزواری، احمــد عزیــزی. برخــی از ایــن 
شــاعران در ســاخت شــعر نو تجربه هــای کوتــاه ولــی ناموفقی 
گنــاه آلــوده  کاش بــه تعبیــر ظریفــی بــه ایــن  کــه ای  دارنــد 

نمی شدند، مانند احمد عزیزی یا حمید سبزواری.
از میــان قالب های شــعری هر کــدام تعلق خاطــر به یــک یا دو 
قالــب نشــان داده و اتفاقًا در همــان قالب ها هم حــرف گفتنی 
دارنــد. مثاًل علــی معلــم دامغانی در قالــب مثنوی موفق اســت 
و مردانی در شــرایط خاص تاریخــی در غزل. ایــن بدین معنی 
نیست که معلم غزل نسروده است و یا مردانی مثنوی یا حمید 

سبزواری دوبیتی ندارد.

     بوی طراوت
گروهــی دیگــر از شــاعران از لحــاظ رعایــت وزن در دو ســاحت 
کالســیک و نــو، طبع آزمایــی کرده انــد، البتــه شعرشــان بــوی 
طراوت و تازگــی دارد تا رنــگ و لعاب کهنگی. نه تنهــا اصراری 
ندارنــد کــه کلمــات کنــگ، پیچیــده، دیرفهــم و مهجــور را از 
قدیم تریــن دفتر شــعر پارســی یا حاشــیه فــالن کتاب باســتانی 
گاهانه  یا دورتریــن معنــای یــک واژه را انتخــاب کنند، بلکــه آ
گــر واژه ای را در یــاد و خاطــر دارند، ولــی اینک با  مواظبنــد کــه ا
نســل همدوره و مخاطب امــروزی شــعر بیگانه اســت؛ آن را به 
شــادباش و همراهــی بــا مــردم روزگار خود کنــار می زننــد. زبان 
و ســبک شعرشــان به ســادگی و عذوبــت و گیرایــی می گراید تا 
ح معما بپردازند.  آن که از بستر کلمات سخت و پیچیده به طر
با وجودی که ایــن طیف و جماعــت از مایه و پشــتوانه چندان 
قوی و عمیقی برخوردار نیســتند، اما ذوق، نــوآوری، نوجویی 
کهنه گرایــی اســت  و جاذبــه شعری شــان بیــش از جماعــت 
کــه حداقــل اصــل زمــان و مــکان را در شــعر از یــاد برده انــد. از 
آن جمله اند قیصــر امین پــور، علیرضا قزوه و حســن حســینی. 
از جملــه ویژگــی دیگــر طیف مــورد نظــر این اســت که بیــش از 
آن که که به کمیت بیندیشند به کیفیت بها می دهند و همین 

وسواس و دقت به قدرت و قوت شعرشان افزوده است. 

     شاهدان ملکوت
برخــی شــاعران مثــل بســیاری از دوره هــای پیشــین شــعر 
فارســی در کاربــرد تعابیــر و اصالحــات خــاص عرفانــی قدرت 
خارق العــاده ای دارنــد و البتــه مدعی نیســتند کــه از مراحل و 
منازل ســلوک عرفانی، منازلی را ســپری کرده باشند. حتی در 
مواردی بر مرز دســتیابی به زبان و ســبک خاص شــعری هم 
نزدیک شــده اند و ایــن از آن جهت کــه در تالش بــرای یافتن 
مکتــب و اصول خاص شــعری اند عیــب به حســاب نمی آید. 
مگر شــهریار را یک شــاهد عالی نمی دانیم کــه در مرحله ای از 
حیات شــعری در حافظ و جادوی کالم و ســحر بیــان و قدرت 
شــاعری او غــرق شــده بــود و می گفــت »هــر چــه دارم همــه از 
دولــت حافــظ دارم« و انصافــًا هــم در اســتقبال، تضمیــن، 
ج داده  اقتبــاس و تأســی بــه غزل هــای او هنرمنــدی بــه خــر
اســت، در عیــن حــال کــه از قافلــه روزگار خــود جــای نمانده. 
این گونــه شــاعران در تقســیم بندی فرعــی نیــز بــا یکدیگــر 

تفاوت هایــی دارنــد، امــا از آن جهت که تــوان تبعیــت و تقلید از شــعر کالســیک دارنــد، در یک 
طیف قرار می گیرند؛ از آن جمله اســت علی موســوی گرمــارودی که همواره حرمت پیشــینیان 
را نگه داشــته و حتی در تقلید و پیــروی از آنان در قصایــد و چکامه هایی مایه و تــوان خویش را 
اثبات کرده اســت، در عین حال که در نوسرایی در فرازی از تاریخ شــعری معاصر برای بسیاری 

سرمشق بوده است.
از جمله در شعر ماندگار و حماســی »خط خون« اثر ســید علی موســوی گرمارودی در دستیابی به 
گونه ای خاص از شــعر آن هم در عین پای بندی به اصول شــعر نیمایی، توان و خالقیت شــعری 
خ دیگران کشیده شده است. قسمت هایی از شــعر »خط خون« را می آوریم که در واقع سوگ  به ر
سرودی است با زبان قوی حماسه در سوگ و منقبت حضرت امام حســین)ع(. پیوند خانواده و 

عناصر شعری از ساحت طبیعت موجب تلطیف در تأثیرگذاری بیشتر شعر شده است:
در فکر آن گودالم

که خون تو را مکیده است
هیچ گودالی چنین رفیع ندیده بودم

در حضیض هم می توان عزیز بود
از گودال بپرس!

شمشیری که بر گلوی تو آمد
هر چیز و همه چیز را در کائنات

به دو پاره کرد
هر چه در سوی تو، حسینی شد

و دیگر سو یزیدی.
اینک ماییم و سنگ ها

ماییم و آب ها
درختان، کوهساران، جویباران، بیشه زاران

که برخی یزیدی
و گرنه حسینی اند

خونی که از گلوی تو تراوید
همه چیز و هر چیز را در کائنات به دوپاره کرد!

در رنگ!
خ است اینک هر چیز: یا سر

یا حسینی نیست!

     فصل عاشقانه
علی معلــم دامغانــی در عین حــال که عالقه مندی اش به شــعر ســبک خراســانی مبرهن اســت، 
کم لفظ بر معنی را از شاعری چون خاقانی به ارث  کم معنی بر لفظ و در مواردی ترا پیچیدگی و ترا
برده است که از تبار ســبک عراقی اســت. نکته مهم در شــعر علی معلم که او را از افتادن به دامن 
سبک بازگشت دوم نجات می دهد، این است که در حال و هوا و فضا و سبک خراسانی، مسائل 
و موضوعات عصر خود را بازگو می کند. دقیقًا خالف اشــتباهی است که شــاعران سبک بازگشت 

مرتکب می شدند.
1. علی معلم در خلق مثنــوی تاریخی، روایی از نــوع مذهبی تجربه موفقــی دارد. همان گونه که 
فردوســی حکیم موحد، تاریخ ایــران را با تمام فراز و فرودها از پس قرن ها فراموشــی و خاموشــی، 
زندگی و حیات بخشــید و از ایــن طریق بنای رفیع زبان فارســی را برافراشــت. علــی معلم با علقه 
خاص در تدوین شاعرانه تاریخ، انبیا و شاخص ترین لحظه های مهم را در زندگی هر شخصیت 
شــعری در مثنوی بلند »هجــرت« بســیار موفق و دقیــق بازگو کرده اســت. وجــود ایــن مثنوی از 
پشتوانه شــعری و اطالعات ادبی شــاعر خبر می دهد. داســتانی که از خلقت حضرت آدم شروع و 
به پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ختم می شود. شــعری که با ذوق و نوآوری برای جلوگیری 
از مالل تطویل بیت معروف »این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است، با من بخوان این فصل 
را باقی فســانه اســت« را به تکرار می خواند تا در بیان دلنشــین ایــن روایت بلند نفــس چاق کند و 
رهیــاران را از خســتگی ادامه راه بــاز نگردانــد. معلم در جایــی گویا از احضــار و اســتخدام واژه ها از 
گذشته زبان فارسی و تعابیری از بایگانی زبان لذت می برد، بی آن که در بند و فکر خوشایند و درک 
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روشن و ساده مخاطب یا خواننده باشد، حرف دلش را می زند. 
ج می کند. بــه برخی  گویــا خــود را از ظــرف و شــرایط زمــان خــار

ابیات زیر بنگرید:
ریشه کهریز کهنه تا سر دّره  است
ابر فروگستریده تا به مجرّه است

یا
شور فلک را اسد به یوغ کشیده

سنبله را بر حمل به ذوق چریده
2. کهن گرایــی در ســاخت واژه هــا: ماننــد ُدروج، غراب البیــن، 
سوقه کژاغند، رکیب، خاج، ایلخی، می کوفد، پاتاوه. برچوخا، 
ج، اوبار، مویه گر، خط مقرمط. حرامی، باژگون، بهل، ِهله، مر

3. کاربــرد تصاویــر و اصطالحــات از خانــواده علــوم مختلــف 
مانند: فلسفه، اساطیر کهن ایران، موسیقی، فقه و نجوم.

نه که بقراط بقر نیست بقر بقراط است
جبر مقدونیه می گفت سقر سقراط است

4. تنوع کثرت و تلمیحات، به خصوص از داستان های قرآنی 
و تاریخ اسالم:

که بر بساط زمین آدمی زیانکاره است
قسم به عصر که پیوسته پوی آواره است

یا 
بر مرتضی فکند که برخیل ما فکند

روز غدیر احمد مرسل عصا فکند
یا 

چو زید فحل زید علی شیر طایفه
چون شیر حق حسین علی میر طایفه

یا 
بربوقبیس استاده جبرائیل با او

آنک برآمد هاجر اسماعیل با او
یا

کنعان تهی از مردم گوهرستا بود
یوسف گرامی گوهرافزون بها بود

یا 
بر سفره فرعونیان از او خورش یافت

موسی به ذوق جذبه پنهان کشش یافت
5. تلمیحــات داســتانی از اســطوره های شــعری چــون: لیلــی، 

مجنون، منصور حاّلج، شیرین، فرهاد خسرو.
آن کس که لیلی دیده مجنون می شناسد

ما را به غیر از اهل ما چون می شناسد
یا

گمان مدار که تنها نصیب فرهاد است
به صبر پهلوی خسرو درید عشق این زخم

یا
خنک جایی که با اسرار حق محرم ندارد دل
به وسواس اناالحقی بدار آویخت منصوری

یا
مجنون مگر هنوز ز صحرا نرفته است

لیلی وشان دشت غریبند و داغدار
6. کاربــرد برخــی افعــال بــا همراهــی یکــی از فعل هــای معین 

)استن( و صرف آنان به سیاق گذشته مانند:

گر نمردستید هال هال بدرآیید ا
چنین به زاویه در چند پا فشردستید

گر نمردستید ز خویشتن به درآیید ا
هال که اید که در خویش پا فشر دستید

یا
گر نه اید غلط در غلط چه ماندستید ا

گر نه اید سقط در سقط چه ماندستید ا
7.کاربرد فعل دعایــی در پایان برخــی ابیات که امــروز متداول 

نیست. مانند:
به چارحد بقایش مجال سیر دهاد

پدر که لطف خدایش جزای خیر دهاد
8. شــروع برخی ابیات به سیاق ســبک خراســانی با حروف ندا 

که در مواردی مفید معنای تحذیر است، مانند:
ستبر سینه و روشن روان و پیل تنا

اال شرک ستیزان برادران منا
یا

نه کم از آنچه شنیدی نه بیش آورده
اال که در ُنبی است این نبی اش آورده

یا
نظر به خرمن گل های چیده بگشایید

هال به کام چه خفتید دیده بگشایید
9. تکــرار افعــال یــا کلماتــی در آغــاز چند بیــت که معمول شــعر 

خراسانی بوده است:
کدام طعنه و تسخر عالج رنج شماست
کدام ورد و عزیمت کلید گنج شماست
کدام شحنه مطاع است در حصار شما

کدام خانه مطاف است در دیار شما
کدام سوره بشیر است در کتاب آن جا

کدام آیه نذیر است در خطاب آن جا
کدام صاعقه ناموس پرور است آن سوی

کدام باد بال غیرت آور است آن سوی
10. برخورد و موضع گیــری تند در برابر اصحاب فلســفه و باطل 
تداعی کننــده  ایــن شــواهد  فلســفی.  اندیشــه های  دانســتن 
نظر خاقانــی و امــام محمد غزالــی با اصحاب فلســفه اســت. با 
استخراج نمونه ها، تذکار این نکته ضروری است که بیان این 
مطالب و حمله به فیلسوفان از طرف شاعر لزومًا به معنی درک 
مسائل پیچیده فلسفی از جانب شاعر نیست؛ هم به اصحاب 
فلسفه قدیم از یونان و ُرم باســتان به تعریض و کنایه می تازد و 

هم به فلیسوفان و اصحاب فلسفه معاصر. مانند:
ُمُثل جبر بقر بود، سکندر را ساخت

جنس سقراط َسَقر بود سمندر را ساخت
سدنه فلسفه او بار سروگر بودند

بتگران در همه ادوار دروگر بودند
شره شاخ تراشان همه را ریمن کرد
بارها جهد شبانان رمه را ایمن کرد

پسر سایه سقراط کلیسا را کشت
میخ خرگاه فالطون خر عیسی را کشت

بوعلی گم شد و سقراط بقر شد گیتی
هله زین بلبله صد بار دگر شه گیتی   

علی معلم دامغانی 
در عین حال که 
عالقه مندی اش 

به شعر سبک 
خراسانی مبرهن 
است، پیچیدگی 

و تراکم معنی بر 
لفظ و در مواردی 
تراکم لفظ بر معنی 
را از شاعری چون 

خاقانی به ارث 
برده است که از 

تبار سبک عراقی 
است. نکته مهم 

در شعر علی معلم 
که او را از افتادن 
به دامن سبک 

بازگشت دوم 
نجات می دهد، 

این است که 
در حال و هوا 

و فضا و سبک 
خراسانی، مسائل 

و موضوعات 
عصر خود را بازگو 

 
ً
می کند. دقیقا

خالف اشتباهی 
است که شاعران 

سبک بازگشت 
مرتکب می شدند
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محمد گلریــز ادامــه می دهــد: از رموز پیــروزی انقالب اســالمی 
همگرایی و اتحادی بود، این اتفاق به همت مردم در سال 57 
به وقوع پیوست همگرایی و اتحادی بود از سوی دیگر یکدلی 
و یک زبانی آن ها در سر دادن شعار و هدفی واحد که سرنگونی 
حکومــت طاغــوت بــود موجــب شــد پیــروزی انقالب اســالمی 

محقق شود تا ما شاهد فجر انقالب اسالمی باشیم.
وی عوامل مختلفی را در همگرایی و اتحاد مردم تعیین کننده 
می دانــد و بیــان می کنــد: از آن جایــی که ســال ها در حــوزه هنر 
موسیقی و ســرود تجربه کســب کرده ام، باید بگویم که یکی از 
عوامــل یکپارچگی مردمی و تهییــج آ  ن ها در رســیدن به آرمان 
و هدف متعالی انقالب اســالمی، موســیقی و تولید ســرودهای 
کید می کند: آهنگســازان و تولیدکنندگان  انقالبی بود. گلریز تأ
این قطعــات بــه شــکل ریتمیــک بــا الهــام از همــان شــعارها و 

غریوهای انقالبی مردم ایران به این امر اهتمام داشته اند.
کم بــودن فضای  ایــن خواننــده انقالبی کشــور بــا یــادآوری حا
خفقــان همــراه با تــرس و رعــب و وحشــت، بــه واســطه برخی 
اقدامات ســازمان امنیــت و اطالعات رژیــم طاغــوت در دوران 
انقــالب اســالمی، بیــان می کنــد: برخــی از نیروهــای انقالبــی 
با حداقــل  امکانــات بــه تولیــد ســرود و موســیقی های انقالبی 
اشتغال داشتند. آن ها به شــکل خودجوش و با بینش و جرأت 

انقالبی به شکل مخفیانه دست به چنین کارهایی می زنند.
وی ادامــه می دهــد: زمانــی که ســرودهای ضبط شــده پخش 
می شد، کمتر کسی باور داشــت که می توان در چنین شرایطی 
همچون کاری را به انجام رســاند، این سرودها در شرایطی که 
عوامل رژیــم طاغــوت ســر از زیرزمین هــا در مــی آورد و ورد زبان 

مردم و انقالبیون می شد.
گلریز که خواننده بسیاری از سرودهای انقالبی و دفاع مقدسی 
کید می کند:  نیز هست، با انتقاد از فراموشی اهمیت موسیقی تأ
تعجب برانگیز اســت که در این دوران مســئوالن و مردم تصور 
می کننــد دوران مجاهــدت و مبــارزه علیــه دشــمنان اســالم و 
ایران به پایان رسیده و با همین تفکر تاریخ مصرف موسیقی و 

سرودهای انقالبی را رو به اتمام می دانند.
وی بــا بیــان این کــه در خــأل پیــش آمــده آرمان هــا و اهــداف 
اســت، می گویــد: مســئوالن و  رفتــه  انقــالب نشــانه  ارزشــی 
حتی رســانه های کشــور کــه پرچمــدار فرهنــگ واالی اســالم و 
تبیین کننده ارزش هــای واالی انقالب هســتند، در برابر چنین 
هجمه ای نقش منفعالنه ای ایفا می کنند و در بازه زمانی کمتر 
از یک دهه، موســیقی بی  محتوا جای موســیقی و ســرودهای 
انقالبــی کــه برآمــده از باورهــا و منــش ارزشــی مــردم انقالبی را 
گرفته اســت. به نظــر می رســد هدایــت و راهبری این ســبک از 

ج از مرزها انجام می شود. موسیقی توسط افراد مغرض خار
ایــن خواننــده انقالبــی بــا بیــان این کــه نگــران شــیوع چنیــن 
جــّوی در فضــای فرهنگــی و هنــری کشوراســت، بــه فرمایش 
رهبــر معظــم انقــالب اشــاره می کنــد و می گویــد: با وجــود همه 
کنون گوش  شنوایی به این ابراز  دل نگرانی های نسل ما، اما تا
کنون بر  نگرانی مــا توجه نکرده و نتیجه این که موســیقی کــه ا
کم است، محتوایی غربی  قلب و روح و ذهن نسل جوان ما حا
دارد و سازندگان آن ها همان کسانی هستند که در شبکه های 

ماهواره ای غربی نیز فعالیت می کنند.   

ودهای انقالبی  سر
عامل یکپارچگی مردم بود

گلریز، خواننده سرودهای خاطره انگیز: 

او را بـا آهنـگ »خجسـته بـاد ایـن پیـروزی« می شناسـیم. محمـد گلریـز یکـی از 
خواننـدگان برتـر دوران انقـالب و دفـاع مقـدس اسـت و صدایش به عنـوان میراث 
شـفاهی ایـران در سـازمان میـراث فرهنگـی ثبـت شـده اسـت. نـام اصلـی وی 
محمدعلی گلپایگانی است. این خواننده خوش اخالق در سال ۱۳۸۹ به عنوان خواننده 

مانـدگار از طـرف سـازمان صـدا و سـیما، مـورد تجلیـل قـرار گرفـت.   

گلریز فعالیــت خــود را از ســال 58 و پــس از پیــروزی انقالب اســالمی با آهنگ »ســرود نیایــش« از 
رضاقلی ملکی شــروع کرد. ســپس ســرود »ایــن بانــگ آزادی« با شــعر حمیــد ســبزواری و آهنگ 
احمدعلی راغب را خواند. گلریز سپس سرودهای »ای شهید مطهر«، »رفتند یاران«، »خجسته 
بــاد ایــن پیــروزی«، »ای شــهیدان خدایــی نامتــان پاینــده بــاد« را خوانــد و آهنــگ »دریغــا« بــا 

آهنگسازی محمد علی شکوهی را به مناسبت درگذشت امام خمینی)ره( اجرا کرد.
این خواننده دفاع مقدس به پیروزی انقالب اســالمی اشــاره می کند و می گوید: عوامل زیادی در 
اتحاد و انسجام میان مردم به منظور حرکتی هدفمند تا رسیدن به پیروزی انقالب اسالمی نقش 
داشــته اســت که البته با توجه به ســال ها فعالیت اینجانب در حوزه موسیقی و ســرود، به جرأت 

می توانم بگویم که یکی از این عوامل هنر موسیقی بوده است.
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     قابلیت صدور
رضــا مهــدوی، فعــال، پژوهشــگر و پیشکســوت موســیقی 
کشــور بــا اشــاره تأثیر انقــالب بــر موســیقی می گویــد: برخی از 
اهالی موســیقی بعد از انقالب به خاطر جریانات و تحریکات 
بیرونی راهی لس آنجلس شــدند و به اپوزســیون بیپوستند، 
امــا هنرمندانی پــای موســیقی انقــالب ایســتادند، موفق به 
ایجاد ســبکی از موســیقی در کشــور شــدند که قابلیت صدور 
بــه دیگــر کشــور ها را دارد. این پژوهشــگر حــوزه موســیقی با 
بیان این کــه از دســتاورد های انقالب اســالمی بایــد صیانت 
شود، بیان می کند: ایران شــرایط انقالبی را دارد و همچنان 
ماننــد روزهــای پرالتهــاب انقــالب اســالمی مــورد هجمــه و 
گر یک لحظه مرز ها رها شود،  فشار از سوی دشــمن اســت، ا

آهنگ انقالب
پای صحبت صاحب نظران درباره 

نسبت انقالب و موسیقی

موسـیقی، ابزار و زبان سـاده انقالب اسـالمی ایران بود، اما نمی توان بر تأثیری 
که انقالب بر رشد موسیقی در ایران داشت، چشم پوشی کرد، انقالب اسالمی 
ایـران تأثیـر بسـزایی در ایجـاد تحـول بنیـادی در جان مایـه موسـیقی داشـت. 
در واقـع می تـوان گفـت موسـیقی انقالبـی کـه بـر روحیـه انقالبـی مـردم اثرگـذار بـود، در واقـع 
آغـازی بـرای دوره جدید موسـیقی و پایان موسـیقی سـخیف کافـه ای در تلویزیـون و رادیو 
در سال های منتهی به انقالب بود. با این حساب الزم می دانیم در چهلمین سال پیروزی 
انقـالب اسـالمی بـه تأثیـری کـه انقـالب بـر موسـیقی کشـور گذاشـته اسـت بپردازیـم. هنـر 
موسـیقی قبـل از انقـالب بـا ماهیـت نفسـانی اجرایـی می شـد، امـا بعـد از انقـالب اسـالمی 
رویکـرد عقالیـی بـه خـود گرفـت و شـرایط خوبـی را بـرای کشـور رقم زد کـه موجب همراهی 
طیـف وسـیعی از موسـیقی دانان شـد. موسـیقی بعـد از انقـالب در حـوزه پژوهـش، کتـاب، 

ترجمـه و مباحـث آموزشـی پیشـرفت های بسـیاری داشـته اسـت.   
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مشکالت متعددی ایجاد می شود، لذا ضروری است در این 
شرایط انقالبی کشــور، موســیقی های انقالبی نیز تولید شود 

تا جوانان کشور را همسو با انقالب نگه دارد.

     اوج در دهه ۶۰
جایــگاه  دارد:  کیــد  تأ کشــور  موســیقی  پیشکســوت  ایــن 
موســیقی انقــالب اســالمی در دهــه 60 بــه اوج خــود رســید و 
افــراد بــه صــورت خودجــوش در این عرصــه فعالیــت کردند 
که موجب اســتقبال و اعتماد خانواده ها شــد و آنان فرزندان 

خود را برای تحصیل موسیقی هدایت کردند.
نباید فراموش کرد، قبل از پیروزی انقالب اســالمی، نظامی 
کم بود که در اختیار نظام سلطه بود و امور کشور  در کشور حا
براســاس نگرش این نظام پیش می رفت و تمــام رویدادها، 
تصمیمات و برنامه های کشور در رســانه ملی و وزارت ارشاد 
مبتنی بــر این تفکر مدیریت می شــد که موســیقی نیــز از این 

وقایع مستثنی نبود.
همــکاری  و  جشــنواره ها  دفتــر  معــاون  رضایــی،  بابــک 
بین المللــی ســازمان ســینمایی، بــا اشــاره بــه این کــه  نظام 
شاهنشــاهی نگاهی ابــزاری به موســیقی و هنرمند داشــت، 
کــم بر موســیقی قبــل از انقــالب برگرفته  می گویــد نگرش حا
کــم بــر آن دوران بــود، در واقع موســیقی دوران  از شــرایط حا
پهلوی به ســمت ابتذال و تخطیر در حرکت بود تا انســان ها 
را از خود بی خود کند، لذا این موســیقی برای مجلســی دون 

شأن افراد تهیه می شد.
معــاون دفتــر جشــنواره ها و همــکاری بین المللــی ســازمان 
کیــد می کنــد: رویکــرد و نگــرش بــه موســیقی  ســینمایی تأ
بعــد از انقــالب اســالمی دچــار دگرگونــی و تغییــر شــد. وی بــا 
یادآوری روزهــای ابتدایی پیروزی انقالب اســالمی، تعریف 
می کنــد: حضرت امام خمینــی)ره( در ابتدای انقــالب بعد از 
شنیدن سرود شــهید مطهری این موســیقی را تأیید کردند، 
گر این موســیقی از رادیــو و تلویزیون آمریکا  اما فرمودند که ا
پخش می شــد، گوش نمی دادم که این مسائل و ظرافت ها 

باید برای نسل جوان تبیین شود.
رضایی بــا اشــاره بــه این که بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی 
بالفاصله درگیر جنگ تحمیلی شــدیم، می افزاید: بخشی از 
خ داده در حوزه موســیقی دهه 60، با توجه  پیشــرفت های ر
ع جنگ تحمیلی و حضور کشــور در این فضا بود. جنگ  وقو
بــر اســاس بیــان امــام خمینــی)ره(، همچــون یــک نعمــت 
و دانشــگاه بــرروی مســائل فرهنگــی به ویــژه موســیقی اثــر 

گذاشت و موجب پیشرفت هایی شد.
معــاون دفتــر جشــنواره ها و همــکاری بین المللــی ســازمان 
مقــدس  دفــاع  دوران  در  کــرد:  خاطرنشــان  ســینمایی 
ســرود های انقالبی تولید شــد که ســرود »آماده ایم« موجب 
ایجــاد یــک ســپاه محمــد رســول ا...)ص( شــد، امــا بعــد از 
جنــگ یــک ولنــگاری در پــی جنــگ نــرم دشــمن در کشــور 
کم  شــکل گرفت. وی با ابــراز نگرانی از شــرایط و فضــای حا
بر موســیقی کشــور، به دیــدار مقــام معظــم رهبری بــا اهالی 
موســیقی اشــاره می کنــد و می گوید: مقــام معظــم رهبری در 
این دیدار فرمودند که درخواســت من از موسیقی دانان این 

است که احساس مســئولیت کنند و موسیقی را نجات دهند 
که ایــن درخواســت بــرای نجــات، نشــان دهنده مشــکالت 
موجود در این حــوزه و همچنین پذیرش موســیقی از ســوی 

ایشان است.
رضایــی در بخش دیگــر به تفــاوت برگــزاری جشــنواره های 
موســیقی در دوران پهلــوی و دوران انقــالب، می گویــد: قبل 
از انقــالب، جشــنواره ویــژه ای در حــوزه موســیقی در کشــور 
گر بود نیز محدود به دوره هــای کوتاه بود؛  برگزار نمی شــد و ا
موســیقی در دوران پهلوی در حاشــیه برنامه هــای فرهنگی 
کالن بود و تنها بــه عنوان زینت مجلس مــورد توجه بود، اما 
بعــد از انقالب اســالمی توجه ویــژه ای به موســیقی شــد تا به 
واســطه این هنر، فرهنــگ جامعه و انســان به تعالی دســت 

یابد.
معــاون دفتــر جشــنواره ها و همــکاری بین المللــی ســازمان 
کید بر این کــه برگزاری جشــنواره های متعدد  ســینمایی با تأ
موســیقی موجب شــد تــا پژوهش هــا و بازنگری هــای خوبی 
در عرصه موســیقی کشــور شــکل گیرد، ادامه می دهد: امروز 
جشــنواره های موســیقی متعددی بعد از انقالب اســالمی در 
کشــور برگزار می شــود که در این زمینــه می توان بــه 32 دوره 
جشــنواره بین المللــی موســیقی فجــر، جشــنواره موســیقی 
نواحی، جشــنواره جــوان، جشــنواره بانــوان با عنــوان یاس 
و... اشــاره کرد. همچنین جشــنواره های متعدد منطقه ای 
کــه در هرکــدام  و محلــی نیــز در ایــن حــوزه برگــزار می شــود 
موســیقی و ملودی هایــی خــاص ارائه می شــود و افــراد آثار و 

گنجینه های فرهنگی خود را ارائه می کنند.
رضایــی بــا بیــان این کــه بــه برکــت انقــالب اســالمی شــاهد 
کیــد  دســتاورد های خوبــی در حــوزه موســیقی هســتیم، تأ
می کنــد: مرحــوم حــاج قربــان ســلیمانی در جشــنواره مهــم 
موســیقی جهــان با عنــوان آوینیــون حضــور یافــت و موجب 
معرفــی موســیقی ایرانــی در ســطح بین المللــی شــد کــه این 
دســتاورد را در کنار برخورد پهلوی با موســیقی قبل از انقالب 
بگذارید که بنا داشت مردم را از این هنر اصیل محروم کند و 

ک و پاپ غربی را جایگزین کند. موسیقی های را
معــاون دفتــر جشــنواره ها و همــکاری بین المللــی ســازمان 
ســینمایی عنــوان می کنــد: در دانشــگاه تهــران پژوهشــی 
پیرامون جنگ آمریکا در عراق صورت گرفته است که نشان 
گــون براســاس ایــن جنــگ در  می دهــد ارتــش آمریــکا و پنتا
حوزه موســیقی چه برنامه ریزی دقیقی داشــته اند و در شبی 
که بنا بود حملــه اولیه انجام شــود، چه برنامه هــای دقیق و 
موســیقی هایی هدفمنــد در رادیــو و تلویزیــون خــود پخــش 
کرده انــد و ایــن در حالی اســت کــه در انقالب مــا زمانــی که از 
موســیقی انقالبی بحــث می شــود، تخطئه صــورت می گیرد 
کــه موســیقی سفارشــی جــواب نمی دهــد و در ایــن راســتا 
جشــنواره موســیقی مقاومــت تعطیــل می شــود در حالــی که 
کشــور در برابر هجوم اســتکبار و بیگانگان نیازمنــد مقاومت 

است.

     توجه انقالب به موسیقی 
تاریخچــه موســیقی کشــورمان نشــان می دهــد که ایــن هنر 

رضایی:  امروز 
جشنواره های 

موسیقی متعددی 
بعد از انقالب 

اسالمی در کشور 
برگزار می شود 

که در این زمینه 
می توان به 3۲ دوره 
جشنواره بین المللی 

موسیقی فجر، 
جشنواره موسیقی 
نواحی، جشنواره 
جوان، جشنواره 
بانوان با عنوان 

یاس و... اشاره 
کرد. همچنین 
جشنواره های 

متعدد منطقه ای 
و محلی نیز در 

این حوزه برگزار 
می شود که در 

هرکدام موسیقی 
و ملودی هایی 

خاص ارائه 
می شود و افراد 

آثار و گنجینه های 
فرهنگی خود را 

ارائه می کنند
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درسال 1248 و در زمان ناصرالدین شــاه وارد کشور و عرصه 
نظامی شــد، با گذر زمان در ســال 1293 یعنی 50 ســال بعد، 
غالمرضــا میرباشــیان با تشــکیل اولیــن کالس موســیقی آن 
کنون در ســال 97، صد  را جایگزین موســیقی نظامی کــرد. ا
ســال از تشــکیل اولین مدرســه موســیقی در ایران می گذرد و 
حتــی در ســال 1313 اولین هنرســتان موســیقی ملی توســط 

پسر میرباشیان در کشور افتتاح شد.
رضــا خســروی، پژوهشــگر حــوزه موســیقی، بــا اشــاره بــه 
تاریخچه موسیقی کشــور می گوید: متأســفانه موسیقی ملی 
در ســال 1325 و توســط پرویــز محمــود حــذف و موســیقی 
کالســیک غــرب جایگزیــن آن شــد و اعتقــاد وی آن بــود که 

کادمی شدن را ندارد. موسیقی ملی ظرفیت آ
وی با اشاره به اولین هنرستان موســیقی ملی قبل از انقالب 
ادامه می دهــد: این هنرســتان بعــد از انقــالب و در ســال 60 
همــان ســاز و کار را ادامــه داد، امــا در قالــب ســرود و انقــالب 
بود. موســیقی بعــد از انقــالب یک جایــگاه متعالی پیــدا کرد 
و انقــالب به این هنر توجه بســیاری داشــت. قبــل از انقالب 
تعداد هنرســتان های موســیقی در کشــور بســیار کم بود، اما 
این هنرســتان ها بعد انقالب با افزایش چشــمگیری روبه رو 

شد.
کادمــی  ایــن پژوهشــگر حــوزه موســیقی بــا اشــاره آمــوزش آ
موســیقی در دانشــگاه ها بعــد از انقــالب، می گویــد: بعــد از 
علمــی  و  آزاد  دانشــگاه های  در  موســیقی  رشــته  انقــالب، 
کاربــردی نیــز فعــال شــد، همچنیــن دانشــگاه مرکــز علمــی 
کارشناســی و ارشــد تأســیس و حتــی  موســیقی در ســطح 
دانشــکده ای در دانشــگاه تهران بــرای این هنــر اختصاص 

داده شد.
کادمی موســیقی دانشــگاه ها  وی با اشــاره به تأثیــر آموزش آ
بعــد از انقــالب بیــان می کنــد: در ســال 67 حــدود 40 هــزار 
غ التحصیل موســیقی در کشــور داشــتیم که  دانشــجوی فار
25 هــزار نفر آن مــرد و 15 هــزار نفــرآن زن بود که ایــن یکی از 

دستاورد های انقالب است.
این پژوهشــگر حوزه موســیقی با بیــان این که بعــد از انقالب 
کید  زیرســاخت های موســیقی در کشــور افزایش پیدا کرد تأ
کــه قبــل انقــالب تعــداد اســتودیو های  می کنــد: در حالــی 
کنــون و بعد از انقالب  موســیقی حدود 10 یا 15 عدد بود، اما ا
150 استودیو حرفه ای رسمی و حدود 100 استودیو حرفه ای 

غیر رسمی در کشور فعالیت می کنند.

ع موسیقی انقالب اسالمی       عرصه و تنو
هوشــنگ جاویــد، پژوهشــگر حوزه موســیقی و پیشکســوت 
حوزه موســیقی نواحی، با وجود این که اعتقاد دارد صحبت 
در خصوص موســیقی ســخت اســت، ادامه می دهد: عرصه 
ع موســیقی انقالب اســالمی بسیار زیاد اســت؛ موسیقی  و تنو
انقالب اســالمی، موســیقی دفاع مقــدس و موســیقی نواحی 
از جمله حوزه هایی اســت کــه هرکدام فصلی بــرای صحبت 

کردن می خواهد.
پژوهــش  حــوزه  دســتاورد های  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
موســیقی بســیار زیــاد اســت، قبــل از انقــالب تعــداد اندکــی 

پژوهشــگر بــه صــورت برانگیختــه پژوهش هایــی در حــوزه 
موسیقی انجام دادند، به اســاتید این عرصه اشاره می کند و 
می گوید: استاد فوزیه مشی، محمد باقر غفاری و... از جمله 

این افراد بودند.
جالب اســت بدانید کــه پیــش از پیــروزی انقالب اســالمی با 
وجود این که حکومت پهلــوی ادعا توجه به هنر و موســیقی 
را داشــتند بدانید کــه قبــل از انقالب، موســیقی اقــوام وجود 
نداشــته اســت، جاوید با اشــاره به ایــن نکته می گویــد: قبل 
از انقــالب موســیقی اقــوام را بــه صــورت آهنگ گذاری شــده 
تحویــل جامعــه می دادند و هیچ گاه موســیقی اصیــل ایرانی 
تحویل جامعه نشــد و هر آنچه موســیقی اقوام به مردم داده 

شد به صورت ارکست شده بود.
با وجــود این که دشــمن تــالش دارد نظام جمهوری اســالمی 
را متحجر نشان دهد، اما این پژوهشــگر موسیقی بیان دارد 
که پرداختن به موســیقی اقــوام پــس از انقالب اســالمی و به 

صورت خودجوش، مردمی و خودانگیخته روی داد.
وی با اشــاره به برپایــی جشــنواره تخصصی موســیقی اقوام 
پــس از انقــالب اســالمی می گویــد: پــس از انقــالب اســالمی 
جشــنواره نی نوازان برپا شــد کــه تمرکــز آن بر موســیقی اقوام 

بود و در سه حوزه علمی، فرهنگی و هنری اجرا می شد.
ع کــه قبــل از انقالب اســالمی  جاوید با اشــاره بــه ایــن موضو
از موســیقی اقــوام تنهــا بــرای ُپــز دادن اســتفاده می شــد، 
می افزاید: با این حال پس از انقالب اســالمی موســیقی اقوام 
به صــورت علمی بررســی شــد و نــگاه بــه موســیقی اقــوام به 
کنــون آن را به صحنــه بین المللی  صورتی شــد که می تــوان ا

عرضه کرد.

     پهَلوی حرمت و احترامی برای موسیقی قائل نبود
ع نگــرش خاندان  ایــن حقیقــت قابــل انــکار نیســت کــه نــو
پهلــوی بــه موســیقی ملــی اســتخفافی بــود، امــا با پیــروزی 
انقالب اسالمی، به موسیقی سنتی جایگاهی رفیع بخشیده 
شــد. موســیقی ســنتی ایــران در دوران پهلــوی بــه دســت 
فراموشــی ســپرده شــده بــود، محســن رفیعــی، پژوهشــگر 
دیگرحــوزه موســیقی در ایــن بــاره می گویــد: قبــل از انقــالب 
اســالمی موســیقی هایی بــا ســبک غربــی در کشــور رایــج بود 
و موســیقی ســنتی و ملــی ایرانــی هیــچ جایگاهــی در کشــور 

نداشت.
ع نگــرش خاندان  ع آن بــود کــه نــو علــت اصلی ایــن موضــو
ردیــف  موســیقی  همــان  کــه  ملــی  موســیقی  بــه  پهلــوی 
دســتگاهی و نواحــی اســت اســتخفافی بــود و پهلــوی اول 
حرمت و احترامی برای موســیقی قائل نبــود و معتقد بود که 

باید از آلمان نازی در موسیقی پیروی کرد.
این پژوهشــگر بــا بیــان این کــه دوره پهلــوی دوم هــم برای 
کیــد می کند: در  موســیقی ایرانــی احترامی قائــل نبودنــد، تأ
مقابل، انقالب اســالمی به موســیقی ســنتی جایگاهــی رفیع 
بخشید. از این رو شاهد هستیم بعد از انقالب و با گذشت 40 
سال از عمر پر برکت انقالب اسالمی، موسیقی در ایران رنگ 
و بویی دیگر گرفته اســت و حرفی برای گفتن در عرصه های 

بین المللی دارد.    

ید:  هوشنگ جاو
عرصه و تنوع 

موسیقی انقالب 
یاد  اسالمی بسیار ز

است؛ موسیقی 
انقالب اسالمی، 

موسیقی دفاع 
مقدس و موسیقی 

نواحی از جمله 
حوزه هایی است 
که هرکدام فصلی 

برای صحبت کردن 
می خواهد
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انقالبی کرد توانست قطعاتی با همکاری دوستانش خلق 
کند کــه بــا گذشــت 40 ســال در ذهــن مــردم ماندگار شــده 

است. 
این آهنگســاز بــا بیــان این کــه فــاز اول این موســیقی های 
انقالبی مربــوط به قبــل از پیــروزی آن بود ادامــه می دهد: 
مــن همــه کارهــا را از جملــه ســاختن ملــودی، کالم و اجــرا 
به تنهایــی انجام مــی دادم، بــه مرور زمــان افــرادی مانند 
مرحوم حاج حســین صبحــدل، اذان گــوی الهــی معروف، 
مرحوم عباس صالحی، قاری برجسته، حسین شمسایی، 

حمید یگانه و محمدرضا شریفی نیا هم به کمکم آمدند.
شاهنگیان به محل ســاخت موســیقی های انقالبی اشاره 
کــه از آن  می کنــد و می گویــد: حســینه ارشــاد محلــی بــود 
اســتفاده می کردیم. قبل از آن کــه حکومت نظامی شــروع 
کوچکــی بــه ابعــاد 150 در 200  شــود، وارد اتــاق صــدای 
ســانتی متر می شــدیم و تا بعــد از حکومت نظامــی یعنی 6 
صبح، دائــم تمرین می کردیم و تک تک از حســینه ارشــاد 

ج می شدیم تا کسی به ما مشکوک نشود. خار
وی عــدم تحصیالت موســیقی را مانــع خود ندیــده و بیان 
کادمی نداشتم، همه کارهای  می کند: خودم تحصیالت آ
من از سوی دوســتان هنرمندی چون همایون رحیمیان، 
فریدون شــهبازیان، علی بکان، منصوری، مرحوم حسن 
یوســف زمانی و... ســازبندی و تنظیم می شــد. البته باید 
بگویم قبــل از انقالب همه کارهایمان بدون ســاز ســاخته 
شــد و بعــد از پیــروزی، به واســطه این کــه امکانات وســیع 
واحــد موســیقی صــدا و ســیما در اختیارمــان قــرار گرفــت، 

توانستیم کارهایی بهتر بسازیم.
ایــن آهنگســاز انقالبــی بــا اشــاره بــه ســرود بــدو ورود امــا 
خمینــی)ره( که توســط یک گــروه ســرود در فــرودگاه اجرا 
شــد، عنوان می کند: آن گروه )صبحدل( در مســجد قبا با 
اعالم یك فراخوان عمومی شــکل گرفت. با آن فراخوان با 
انبوهی از جوانان و نوجوانان عالقه مند روبه رو شــدیم که 
با انتخاب نهایی تقریبًا 130نفر به این گروه راه یافتند. ما 
تمرین ها را انجــام دادیم و با برنامه ریزی ســتاد اســتقبال 
گــروه در مراســم فــرودگاه و بهشــت  بــرای اجــرای ایــن 
زهرا)س(، گــروه را 2 قســمت کردیم. به ایــن ترتیب، یك 
گروه در فرودگاه ســرود »خمینی  ای امام« را و گروه دیگر در 
بهشت زهرا)س( سرود »برخیزید  ای شــهیدان راه خدا« را 

اجرا کردند.
شــاهنگیان بــه عنــوان خالــق اثــر »خمینــی ای امــام« راز 
گاری این اثر را که با گذشــت 40 ســال همچنان بین  ماندا
کید  مــردم زمزمــه می شــود، را دلــی بــودن آن می دانــد و تأ
می کند ســخنی که از دل برآید الجــرم بر دل می نشــیند. او 
اعتقاد دارد شعر و ســرود ســاختن برای حضرت امام در آن 
زمان ســاده نبود و یك عشــق ناب نیاز داشــت. دلی بودن 
ع امــام و انقالب و شــرایط تاریخی تولید، از  این اثر و موضو
دالیلی است که آن را در ذهن مردم ماندگار می کند. یکی از 
مؤلفه های موسیقی این است که اشــعار را ماندگار می کند 
و بر همین اساس هم امروز 4نسل انقالب، سرود »خمینی 

 ای امام« را حفظ هستند.    

»خمینی ای امام« 
کاِردل بود
حمید )حسـن( شـاهنگیان، آهنگسـاز برجسـته موسـیقی های انقالبی که آثاری 
چـون »خمینـی ای امـام«، »برخیزید  ای شـهیدان راه خدا«، »برخیزیـم در هوای 
کارنامـه هنـری دارد، از اوایـل پیـروزی  آزادی«، »جانبـازی صبـورم« و... را در 

انقـالب تـا سـال ۶۰، رئیـس شـورای موسـیقی و شـعر صـدا و سـیما بـود.   

او در کنار مدیریت این مرکز در بخش موسیقی، همیشه در ساختن موسیقی های انقالبی 
هم پیشــرو بود و کوشــید در روزهای پرهیاهوی انقالب با مراوداتی که بــا دیگر هنرمندان 
ازجملــه حســین صبحــدل، حمیــد ســبزواری و... داشــت، ســرودهایی مانــدگار خلــق و 
اجرا کند. وی کــه امروز »یك آهنگســاز انقالبی« شــناخته می شــود، به نحوه شــکل گیری 
کــرده و می گویــد موســیقیدان نیســت  آثــار انقالبــی در روزهــای پیــروزی انقــالب اشــاره 
و تحصیالتــی در این زمینــه ندارد، اما زمانی که شــروع به ســاخت موســیقی و ســرودهای 
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تجربه می کردند. از میان ســرودهای برجســته انقالبی، برخی 
ماندگاری بیشتری داشتند و پس از گذشت حدود چهار دهه از 
اول انقالب همچنان نیز بــرای مخاطب ایرانی جذابیت دارند 

و به شکوه دهه فجر می افزایند. 

    ایران ایران ایران
ســرود »ایران ایران« اولین سرود پخش شــده از صدا و سیمای 
پس از پیــروزی انقــالب اســالمی بــود و از جمله قطعاتی اســت 
کــه گفتــه می شــود در روزهــای پیــش از انقــالب ســاخته شــد 
و خالقانــش معتقدنــد کمتــر کســی جــرأت تولیــد موســیقی بــا 
مضمون انقالب را داشــت. این ســرود پــس از در اختیار گرفتن 
مرکز صدا و سیما توســط نیروهای انقالبی، از رادیو ملی پخش 
شــد. فریدون خشــنود، خالق این اثــر جاودانــه اســت و آن را بر 
اساس شعری از حسین سرفراز ساخته است. ضبط این قطعه 
به صــورت مخفیانــه در اســتودیو صبــا تهــران انجام شــد و آن 
را رضــا رویگری کــه بعدها به بازیگــر مطرحی در ســینما تبدیل 
شــد اجــرا کــرد. ایــن ســرود انقالبــی همچنــان از پرتکرارتریــن 
سرودهایی ا ست که در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از رادیو 

و تلویزیون پخش می شود.

    خمینی  ای امام
دقیقًا چهل ســال از پخش ســرود »خمینی  ای امام« می گذرد، 
اما همچنــان بــر سرزبان هاســت و از جملــه ســرودهای اثرگذار 
و به یادمانــی انقالب اســالمی ایران اســت. حمید شــاهنگیان 
ایــن ســرود را ســاخته و بــرای اولیــن بــار در روز 12 بهمــن 57 و 
در لحظــه ورود امــام خمینــی)ره( در حضــور جمــع میلیونــی 
اســتقبال کنندگان در فــرودگاه مهرآبــاد توســط یــک گــروه کــر 
به صورت زنــده خوانــده شــد. این ســرود در فهرســت آثــار ملی 

این بانگ آزادیست 
کز خاوران خیزد

هم صدا با سرود های انقالب

می زنـد،  مـوج  آن  در  حماسـه  از  مشـخصی  رگه هـای  کـه  انقالبـی  موسـیقی 
تعـداد  کـه  چـرا  داشـت،  چشـمگیری  نمـو  و  رشـد  انقـالب  بهـار  بـا  همزمـان 
سـروده های برجسـته انقالبـی بـه بیـش از 5۰ اثـر می رسـد و ایـن آمـار شـگفت آور 
اسـت. عمـده سـرودهای برجسـته انقالبـی در دو سـال ابتدایـی انقـالب یعنـی سـال های 
57 و 5۸ سـاخته شـده و از آن زمان تا کنون همراه مردم اسـت و نسـل چهارم انقالب آن ها 

را از حفـظ هسـتند.   

در ایام پرشــور و پرحماســه پیروزی انقالب اســالمی ایران در ســال 57، بســیاری از فعالیت های 
کثر کارکنــان بخش هــای دولتی و  روزانــه مــردم در مشــاغل مختلف موقتــًا متوقف  شــده بــود و ا
خصوصی در تعطیلی خودخواســته و اعتصاب به ســر می بردند و در زمینه هنری هم تقریبًا همه 
مشاغل به خصوص تئاتر، سینما و موسیقی، به ویژه موسیقی های پاپ از مدت ها قبل در همین 
وضعیت بودند. اما در این بین فقط کار شعرا، موســیقی دانان، آهنگسازها و خوانندگان انقالبی 
گرفته بود کــه انــگار همزمان با بهــار انقالب، بهــار دیگــری را در فعالیت هــای خود  به شــدت باال
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میراث ناملموس ثبت شده اســت البته باید یادآور شد که پس 
از دو بار رد شدن در همایش های ثبت آثار ملی در نهایت مجوز 
الزم را برای ثبــت در آثار ملــی را دریافت کرد. حمید ســبزواری، 
شاعر این سرود درباره اثر »خمینی  ای امام« می گوید: این شعر 
را من قبــل از پیروزی انقالب ســرودم، یعنی وقتی کــه امام)ره( 
از نجف بــه پاریــس رفتنــد. در آن موقع اعالمیه هــای حضرت 
امام بــه ایران می آمد و تکثیر می شــد و ســخنرانی های ایشــان 
در نوار کاست ضبط می شــد و در دست همه می چرخید، وقتی 
این نوارها تکثیر شد، یک طرف این نوارها خالی بود، دوستانم 
به من گفتند که شــعری برای طرف دیگر نوار بگو که من یکی 
از شــعرهایی که ســرودم »خمینــی  ای امــام« بود که بــه همراه 
ســخنرانی های امام تکثیر می شــد. پیــش از انقــالب خیلی ها 
گــوش  در ماشــین ها و خانه هایشــان ایــن ســرود را داشــتند و 

می کردند.

    سرود 48 ساعته
در جریــان انقــالب، ســرودی تنهــا در دو روز ســاخته شــد کــه از 
آن به عنــوان اثــر عجیب انقــالب یاد می کنند. ســاخت ســرود 
»آمریــکا آمریکا ننگ بــه نیرنگ تــو« تنها در 48 ســاعت انجام 
شد. اسفندیار قره باغی، خواننده سرود »آمریکا آمریکا ننگ به 
نیرنگ تو« با بیــان این که یــادگار امام)ره( انگیزه ســاخت این 
ســرود بوده اســت، به ماجرای تولید این سرود اشــاره می کند و 
می گویــد: شــبی در منزلــی بودیم و مرحوم ســید احمــد خمینی 
هم که در آن جمع حضور داشــت، به ما گفت چــرا علیه آمریکا 
آهنگی نمی ســازید؟ همان صحبت یــادگار امــام)ره(، برای ما 
انگیزه ای شــد و همان شب حمید ســبزواری تا صبح نشست و 

شعر »آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو« را سرود. 
وی ادامــه می دهــد: روز بعــد، احمدعلــی راغــب، آهنگســازی 
این قطعه را انجام داد و یک روز بعد نیز ســید محمد میرزمانی 
آهنگ را تنظیم کرد و فردای آن روز در رادیو، نوار ترانه »آمریکا 
آمریکا ننگ به نیرنگ تو« را جمــع کردیم. می توانم بگویم که 
این اثــر جــزو نادرتریــن آهنگ هایی بود کــه در 48 ســاعت آن 
گــر بخواهیم یک  را تنظیــم و ضبــط کردیــم در حالی کــه االن ا

آهنگ ساده را هم ضبط کنیم یک ماه طول می کشد.
خواننده این ســرود بــر این باور اســت کــه دلیل اثرگــذاری این 
آهنگ، فقط به این علت بوده که ســروده و شعر آن، بر مبنای 
کنون بعد از گذشــت چنــد دهه مردم  واقعیت محض بــوده و ا

کشور عزیزمان همچنان این اثر را زمزمه می کنند.

    بوی گل و سوسن
ســرود »بــوی گل و سوســن و یاســمن آیــد« را بیشــتر بــا عنــوان 
»دیو چو بیرون رود فرشــته درآید« می شناسیم که محمدعلی 
ابرآویز، شاعر و آهنگساز انقالبی که سرودهایی نظیر »سمفونی 
شــهدا« و »ســقای حــرم« را ســاخته، ســازنده و شــاعر ســرود آن 
است. این ســرود از جمله سرودهایی اســت که قبل از پیروزی 
انقــالب اســالمی ســاخته شــده و ابرآویــز آن را قبــل از ورود امام 
خمینی)ره( بــه ایــران و در زمــان رژیم پهلوی ســاخته اســت. 
مرحوم ابرآویز در خصوص مراحل ســاخت این سرود می گوید: 
وقتی امام در عــراق بودنــد و حتی زودتــر از این که ســر و صداها 

با نوشــتن اخبار در مطبوعات بلند شــود، به ما خبر رســید که امام عالقه مند هســتند کــه به وطن 
برگردند، شــما می توانید کاری بکنیــد که این تبعید بشــکند و دولــت مجبور به حضور ایشــان در 
ایران شود؟ ما استودیو را برای ضبط این کار دزدیدیم و مخفیانه کار کردیم، به طوری که شب ها 
ســاعت 19:30 که حکومت نظامی شــروع می شــد، ما به اســتودیو می رفتیم و 30 :7 صبح بیرون 
می آمدیم. در این مدت همه نوازنده ها و خواننده ها، پابرهنه وارد استودیو می شدند تا جای پای 
کســی روی زمین نباشــد. همچنین هر چند دقیقه یکبار، پنجره ها را باز می کردیــم تا هوا جابه جا 
شود. از آن جایی که آن استودیو در محله ارمنی نشــین ها بود، این دوستان با ما همکاری زیادی 

می کردند تا در نهایت سرود مزبور ساخته شد.

    بهمن خونین جاویدان
ســاخت ســرود و موســیقی مرتبط به انقالب تنها محــدود به زمــان نزدیک بــه انقــالب و روزهای 
پس از آن نمی شود، به طور نمونه »بهمن خونین جاویدان« ســرود ماندگاری  است که در دومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی در مرکز صدا و سینمای اســتان فارس تولید شــد. همافر، شاعر و 
کر حسین درباره مراحل تولید این سرود به  حمید بهبود، آهنگساز این اثر ماندگار هستند. سعید ذا
پایگاه خبری جماران گفته اســت: آهنگ »بهمن خونین جاویدان« را یکی از همکاران ما مرحوم 
حمید بهبود کــه از بچه های ســپاه بود و بعدها درس خواند و پزشــک شــد و چند ســال قبل فوت 
کرد، ســاخت. شــاعر آن هم یکی از دوســتان به نام آقای همافر بود که چند ســال بعد رئیس اداره 
ارشاد اسالمی شیراز شد. آهنگ و شعر سرود مثل شرایط آن روز گروهی و هیئتی ساخته شد؛ یعنی 
مثاًل آقای همافر یک مصراع را می سرود و در ادامه آن می ماند؛ سپس ما کمکش می کردیم تا شعر 
کامل شود. در نهایت با وسایل بسیار حداقلی در صداوسیمای شیراز سرود را ضبط کردیم. حدود 
ده، پانزده نفر در گروه سرود بودند که سه چهار نفر آنان شهید شدند و بقیه هم متفرق شدند. این 

سرود در یک شرایط خیلی ابتدایی، هیئتی و با عشق ساخته شد.

    به الله در خون خفته
از دیگر سرودهای انقالبی که در همان سال 57 ساخته شده سرود »به الله در خون خفته« است، 
این ســرود مورد اســتقبال دانش آموزان قرار گرفت چرا که در ســال های پس از انقالب در مدارس 
توسط گروه های سرود بازتولید شد. این سروده نوشته جهانبخش پازوکی، شاعر و آهنگساز است 
کش روزهای مبــارزه برای انقالب به همــراه مجتبی میرزاده آهنگســازی و همراه  که آن را در کشــا

با گروه ُکر ضبط کرد. سرود »به الله در خون خفته« در سال 1357 و در اوج انقالب ساخته شد.

    بهاران خجسته باد
ســروده »بهاران خجســته بــاد« یا »هــوا دلپذیــر شــد« از قطعاتی اســت که کرامــت ا... دانشــیان، 
از فعاالن سیاســی ضــد رژیم پهلــوی آن را ســاخت. این ســرود را اســفندیار منفــردزاده بــا کم ترین 
امکانات تنظیم کرد. منفردزاده که نت نویســی این ســرود را هــم انجام داد، خــودش از زندانیان 
ک بــود. »بهاران خجســته بــاد« بر اســاس شــعری از عبــدا... بهزادی ســاخته شــد.  در بنــد ســاوا
خوانندگان این ســرود علــی برفچی، عبــداهلل و ابوالفضــل قهرمانی، فرهــاد مافی، حســن فخار، 
کنون از رادیو و تلویزیون کشور  کبری و اسفندیار منفردزاده هستند. این سرود از سال 57 تا پدرام ا

پخش می شود و در مدارس نیز به عنوان سرود انقالبی توسط گروه های سرود اجرا می شود.

    کز خاوران خیزد
برخی سرودها نه تنها یادآور روزهای انقالب هستند، بلکه به شنونده این نکته را یادآورد می شود 
که صالبت مردم ایران سرنوشــت آن هــا را تغییــر داد و بهار آزادی را رقم زد. ســرود »بانــگ آزادی« 
کبر، خمینی« رهبر  با مصراع »این بانگ آزادیســت کز خاوران خیزد« آغاز می شــود و با نغمه »ا... ا
برای مردم انقالبی ایران آشناست. این سرود را حمید سبزواری، شاعر برجسته انقالبی سراییده 
و احمدعلی راغب آن را آهنگســازی کرده اســت. محمد گلریز نیز خواننده این سرود بسیار زیبای 
انقالبی اســت. محمد گلریز بــه جز »بانــگ آزادی«، ســرودهای زیبــای دیگری نیز بــرای انقالب 
اسالمی خوانده که سرود »این پیروزی خجســته باد« معروف ترین آن هاست. این سرود با مطلع 
»از صالبت ملت و ارتش و سپاه ما« آغاز می شود. »این پیروزی خجسته باد« از سرودهای معروف 

دانش آموزی است.  
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عرصه های داستان کوتاه، رمان، داســتان بلند، نمایشنامه 
و فیلمنامه قلــم می زند و در حوزه ســاخت فیلم نیز دســتی بر 

آتش دارد. 
موذنی در حــوزه ادبیــات دفاع مقــدس نیز رویکــردى خاص 
نســبت بــه مســائل دارد و از جملــه آثارش کــه اغلب بــا اقبال 
منتقدان و مخاطبان روبه رو شــده و جوایزی را نیز از آن خود 
کرده انــد، می توان بــه رمان »ظهــور«، رمان برگزیده در ســال 
1378، کتاب »چهار فصل«، شامل سه داستان بلند، کتاب 
»سفر ششم»، «مالقات در شــب آفتابی«، برنده جایزه کتاب 
ســال1376، «دالویزتر از ســبز«، یکی از برترین داستان های 
شناخته شده در مراسم »20ســال داستان نویسی« و «ارتباط 
ایرانــی«، رمــان تحسین شــده از طــرف شــوراى نویســندگان 

روسیه اشاره کرد.

وان واژه ها قافله ساران کار
آشناییبا10نویسندهبرتریکهدرسالهایپسازپیروزیانقالباسالمیدرخشیدهاند

کـه  اسـت  خوبـی  بهانـه  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی  سـال  چهلمیـن 
نویسـندگان برتـر در حـوزه ادبیات انقالبی را معرفـی و آثار تأثیرگذاری 
کـه در ایـن حـوزه داشـتند را مـرور کـرد. هـر چنـد کـه انقـالب اسـالمی 
قابلیـت آن را دارد کـه دربـاره آن هـزاران جلـد کتـاب نوشـت و هر نویسـنده ای را که 
در ایـن زمینـه از زوایـای مختلـف قلـم زد معرفـی کـرد، امـا در فرصت پیش آمـده ۱۰ 

نویسـنده برتـر ادبیـات انقـالب مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.   

    علی موذنی
علی موذنی یکــی از جوانانی اســت که بعد از انقالب، اســتعداد 
خود در نوشتن را در قالب سوژه های مختلف پرورانده و حاصل 
آن، چــه در ادبیات و چه در ســینما و تلویزیون مبــدل به آثاری 
شــده اند که نمی شود به ســادگی از کنار آن گذشــت. او از جمله 
نویســندگان و فیلم ســازانی اســت کــه می توانــد الگویــی برای 
تحــول و تکمیــل اندیشــه جــوان ایرانــی در ســال های پــس از 

پیروزی انقالب اسالمی باشد.
رونــد  اســالمی،  انقــالب  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــر  موذنــی 
داستان نویســی دهه های چهل و پنجاه را به هم ریخت و در 
واقع شــور و هیجان انقالبی، داستان نویسانی را که به نوعی 
به نوشــتن در برابر سانســور شــاه عادت کرده بودند، متوقف 
غ التحصیل ادبیات نمایشی است و در  کرد. این نویسنده فاز

فرهنگ انقالبفرهنگ انقالب
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    محمدرضا بایرامی
کتاب هایــش یــا از  کــه در  نویســنده ای از خطــه آذربایجــان، 
روستا نوشــته اســت یا از دفاع مقدس. آثار او تا به حال از 10 نهاد 
موفق به دریافت جایزه شــده اســت. یك جایزه بین المللی هم 
در کارنامــۀ خــود دارد. محمدرضــا بایرامــی توانســت بــا کتاب 
»کوه مرا صدا زد« از قصه های ســاواالن، جایــزه خرس طالیی و 
جایزه کبرای آبی ســوئیس و نیز جایزه کتاب ســال ســوئیس را 
از آن خود کند. این کتاب به قدری جذاب و خواندی اســت که 
توســط خانم یوتــا همیل رایــش به آلمانی ترجمه شــده  اســت. 
بایرامی را نه تنها باید نویســنده ادبیات انقالبی و دفاع مقدسی 
دانست، بلکه یکی از بهترین داستان نویسان کودک و نوجوان 
20 سال اخیر به شمار آورد. محمدرضا بایرامی تا به حال سیزده 
کتاب داستان، که دو خاطره از دفاع مقدس در میان آن ها دیده 
می شــود به چاپ رســانده اســت. تعدادی از این آثــار مربوط به 

نوجوانان و برخی از این آثار مربوط به بزرگساالن است.  
از دیگر آثار او می توان از »بر لبۀ پرتگاه« )رمان(، »بعد از کشتار« 
)مجموعــه داســتان(، »رعد یــك بــار غریــد« )داســتان(، »دود 
پشــت تپــه« )رمــان نوجوانــان(، »عقاب هــای تپــۀ60« )رمان 
نوجوانان(، »دشت شقایق ها« )خاطرۀ ادبی(، »هفت روز آخر« 
)خاطرۀ ادبــی(، »به کشــتی نشســته« )داســتان(، »بــه دنبال 
صــدای او« )مجموعــه داســتان(، »عبــور از کویر« )داســتان(، 

»همراهان« )مجموعه داستان( و »دره پلنگ ها« نام برد.
بایرامــی دربــاره ادبیــات دفــاع مقــدس می نویســد عمده ترین 
بخــش ادبیات، ادبیــات جنگ اســت. مــا در این ادبیــات با دو 
چیــز همزمــان در ارتباطیم؛ مــرگ و زندگی. هیچ جایی نیســت 
که این دو آن قدر مالزم هم باشــند. این دوســت داشــتن آن قدر 
لذت بخش اســت کــه بســیاری از نویســنده ها جان خودشــان 
را بــه خاطر آن بــه خطــر انداختنــد و نمونه هــای آن را همگی ما 
می دانیــم. خود مــن کارهای بســیاری از صاحب نامــان جهان 
گر از جنگ ننویســند، نمی توانم  در عرصــه داستان نویســی را، ا

بخوانم.

      احمد دهقان
احمد دهقــان در رشــته مهندســی بــرق تحصیــل کرد، ســپس 
در رشــته علوم اجتماعــی ادامــه تحصیــل داد، امــا در نهایت با 
غ التحصیل  مــدرک فــوق لیســانس در رشــته مردم شناســی فار
شــد. دهقــان، نویســنده ای برجســته در ادبیات دفــاع مقدس 
و حتی داستان نویســی معاصر فارسی اســت، که بازتاِب ساده، 
روان، جزئی پــردازی و توصیفــات دقیــِق تجربه هــای وی از 
جبهه در نوشــتن، از امتیازات مهم نویسندگی اوست. دهقان، 
در بهره گیری از عناصر داســتانی نیز به خوبی عمل کرده است، 
و آن جــا کــه الزم بــوده از عناصــر در انعــکاِس رویدادهــای دفاع 
مقدس بهره گرفته اســت. از نکات مهم در آثــار وی می توان به 
بیاِن مؤلفه های پایــداری در قالِب وقایع و تبعاِت جنگ اشــاره 

کرد که باعث پویایی و تحرک در داستان هایش شده است.
او مقاالتی نیز در زمینه رشته تحصیلی خود و همچنین مباحث 
نظری خاطره نــگاری، به ویژه خاطره نویســی در جنگ ایران و 
عراق، نوشته  است. اولین رمانش با عنوان »سفر به گرای 270 
درجه« در سال 1375 منتشر شد. دو سال بعد همین رمان ابتدا 

به عنوان یکــی از آثار برگزیده 20 ســال داستان نویســی انتخاب 
و مدتی بعد به عنوان برگزیده 20 ســال ادبیــات پایداری معرفی 

شد.
کمن«، نایــب رئیــس مرکــز مطالعــات دانشــگاهی  »پــال اســپرا
خاورمیانــه در دانشــگاه راتجــرز نیوجرســی آمریکا، ایــن رمان را 
به زبان انگلیســی ترجمــه کرده اســت. در حال حاضر دانشــگاه 
ج واشنگتن دی سی، دانشگاه هاروارد )کتابخانه دانشکده  جر
هارواردMA (، کتابخانه کنگره واشــنگتن دی سی، کتابخانه 
کالیفرنیــا، دانشــگاه  UCLA لــس آنجلــس، دانشــگاه برکلــی 
ماریلند )دانشــکده پارك کالج( و دانشــگاه ورمونــت )کتابخانه 
کزی هســتند که ایــن کتاب را  بیلی هوو برلینگتــن( از جمله مرا
در دســترس عالقه مندان قرار داده اند. از آثار دیگر احمد دهقان 
می تــوان به »گــردان چهــار نفــره«، »پرنــده و تانــك«، »روزهای 
آخــر«، »مــن قاتــل پســرتان هســتم«، »ســتاره های شــلمچه«، 
گفته هــای جنــگ«، »نگیــن هامــون«،»آزادی خرمشــهر« و  »نا

»هجوم« اشاره کرد.

محمدرضا سرشار          
این نویسنده به عنوان یکی از مشاهیر نویسندگی معاصر ایران 
شــناخته می شــود، نشــریه بین المللــی who is who، در ســال 
1373 نــام وی را بــه این عنــوان ثبت کــرده اســت. محمدرضا 
سرشــار نخســتین اثر خــود را در ســال 1352، در یکــی از مجالت 
هفتگی ادبی و اولیــن کتابش را در ســال 1355 به چاپ رســاند 
و در مجموع، چهار عنوان کتاب و چند داستان کوتاه از سرشار، 

در دوران پیش از انقالب منتشر شده است. 
او دســت کم 26 جایــزه را در ســطح کشــور به دســت آورده و 
کشــور بــه زبان هــای  ج  برخــی از آثــار وی در داخــل و خــار
انگلیســی و اردو ترجمــه شــده  اســت. مجموعــه  »داســتان  
گــروه ســنی نوجوانــان  انقــالب« بــه کوشــش سرشــار بــرای 
ع داســتان های این مجموعه که از  چاپ شده اســت. موضو
سوی انتشارات ســوره مهر به چاپ رســیده، در حوزه انقالب 

اسالمی است. 
نویسنده کوشیده تا با در نظر گرفتن مخاطب امروز و مقتضیات 
روز، داســتان هایی را با حال و هــوای انقالب 57 بــرای نوجوان 

امروز روایت کند.

مرتضی سرهنگی           
مرتضــی ســرهنگی، بــه عنــوان نویســنده و پژوهشــگر ادبیــات 
پایداری شــناخته می شــود که پــس از پیــروزی انقالب اســالمی 
تــا ســال 1367 در روزنامــه جمهــوری اســالمی مشــغول بــه کار 
بــود و گزارش ها، مصاحبه هــا و نوشــته های زیــادی از او در این 
روزنامه به چاپ رسیدند. او به همراه هدایت ا... بهبودی دفتر 
ادبیــات و هنر مقاومــت را در حوزه هنــری راه انــدازی و آثار ادبی 
دوران مقدس را گردآوری و تدوین کرد. حوزه هنری در مراســم 
تجلیل از چهره هــای برتر هنر و ادب انقالب، مرتضی ســرهنگی 
را به عنوان چهره برتر ســال 93 انتخاب کرد. همچنین امسال 
در حاشــیه دیــدار دســت اندرکاران کتــاب »فرنگیــس« مرتضــی 
ســرهنگی، مدیر دفتــر ادبیــات و هنر مقاومــت حوزه  هنــری نیز 
با رهبــر انقــالب دیــدار و گفتگو کــرد. رهبــر انقــالب در آن دیدار، 
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کردنــد.  از فعالیت هــای فرهنگــی آقــای ســرهنگی، تجلیــل 
بــه  نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دفتــر حفظ و نشــر آثــار حضرت 
آیت ا... العظمی خامنه ای، ایشان در این دیدار فرمودند: »من 
خواســتم بگویم شــما و آقای بهبودی، شــما دو نفــر، کار بزرگی 
تا حاال انجــام داده ایــد و با خــودم فکر می کــردم که ان شــاءا... 
شــماها بایــد هّمت کنیــد که تا بیســت ســال دیگــر - یعنی یک 
مهلــت بیست  ســاله بــرای خودتــان قــرار بدهیــد، یک افقــی را 
در نظر بگیریــد - ان شــاءا... همین طــور بتازیــد و برویــد جلو؛ و 

می توانید ان شاءا... خدا ان شاءا... حفظتان کند.«
»اســرار جنــگ تحمیلــی بــه روایــت اســرای عراقــی« )جلــد 1(، 
»ســفر به قله ها« )پنج گزارش جنگی(، »اســرار جنگ تحمیلی 
بــه روایــت اســرای عراقــی« )جلــد 2(، »اســرار جنــگ تحمیلــی 
بــه روایــت اســرای عراقــی« )جلــد 3 ـ 5(، »ده روز محاصــره« 
)خاطرات یک افسر عراقی(، »خانه کوچک«، »زندگی بزرگ«، 
»خرمشــهر«، »خانه  رو بــه آفتاب«، »محــرم در اســارت« )گزیده 
خاطــرات آزادگان(، »حرف مــا« )گزیده ســرمقاله های کمان( و 
»همه چیز درباره جنگ«، برخی از کتاب های این نویسنده اند.

      سید مهدی شجاعی
مســیر تحصیــل ســیدمهدی شــجاعی جالــب اســت؛ او پــس از 
گرفتن دیپلم ریاضی، به دانشکده هنر وارد شد و در رشته ادبیات 
دراماتیک بــه ادامه تحصیــل پرداخت. همزمان، به دانشــکده 
حقوق دانشگاه تهران رفت و پس از چند سال تحصیل در رشته 
علوم سیاســی، پیش از اخــذ مــدرک کارشناســی، آن را رهــا کرد و 

به طور جدی کار نوشتن را در قالب های مختلف ادبی ادامه داد.
محمدرضا سنگری معتقد است که سید مهدی شجاعی، نوعی 
مرثیه مــدرن به فضــای محافل مــا تزریق کــرد و این یــک اتفاق 
بزرگی اســت که بایــد به نام او نوشــته شــود. بــه بیان ســنگری، 
کتاب »کشتی پهلو گرفته« توانســت با فتح منبر به عنوان رسانه 
بارز شــیعه، بابی را برای خوانش دیگر آثار ســید مهدی شجاعی 
همچون »پدر، عشق، پسر«، »آفتاب در حجاب« و »سقای آب و 

ادب« در محافل مذهبی باز کرد.
شــجاعی در خصــوص تفکیک پذیــر بــودن ادبیــات انقــالب از 
ادبیات پایــداری یا دفاع مقــدس می گوید: ادبیــات دفاع مقدس 
به نوعی مولود ادبیات انقالب محســوب می شود، همچنان که 
جنگ صرفًا به دلیــل انقالب اســالمی، به مردم ما تحمیل شــد. 
گر انقالب اسالمی و دفاع مقدس، از جنس و ماهیت واحد  خب، ا
یا همگــون بر خــود دارند، ادبیاتشــان هــم طبیعتــًا از یک جنس 

است و قابل تفکیک نیست.
کارهــای  فیلمنامه هــای »بــدوک«، »دیــروز بارانــی« و »پــدر«، 
سینمایی مشترک او با مجید مجیدی هستند و فیلمنامه »چشم 
خفــاش« و »قلعــه دبــا« کارهــای ســینمایی مشــترک او بــا بهزاد 
بهزادپور. از دیگر فیلمنامه های ســیدمهدی شجاعی، می توان 
به »کمین« و »آخرین آبادی« اشاره کرد که توسط کانون پرورش 
فکری کودکان ساخته شده اند. همچنین کتاب های »آفتاب در 
حجاب«، »از دیار حبیب«، »شکوای سبز«، »خدا کند تو بیایی« و 
»دست دعا، چشم امید« حاصل تجربه های او در زمینه ادبیات 
مذهبــی هســتند. ادبیــات کــودک و نوجــوان بخــش دیگــری از 
فعالیت های ادبی جدی و مستمر سیدمهدی شجاعی به شمار 

مــی رود. او در این زمینــه تاکنون به تألیــف و ترجمه بیــش از 100 
کتاب مبادرت ورزیده اســت. وی همچنین فیلمنامه سینمایی 
»مســافر کربــال« را بــه ســفارش کانون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانان نوشته و داســتان بلند »طوفانی دیگری در راه است« را 

به چاپ رسانده  است.

رضا امیرخانی          
رضــا امیرخانی بــا وجــود این که ســن و ســالی نــدارد، امــا در حوزه 
ادبیــات انقالبــی و دفــاع مقدســی شــهرتی بــه هــم زده اســت. 
امیرخانی کسی است که سبکی جدید در رمان نویسی را در زمان 
»من او«یــش ایجــاد کرده اســت. چیــزی که بــه عنــوان ادبیات 
جنــگ می شناســیم، در برگیرنــده دو فضاســت: یکــی فضــای 
خود جنــگ، یعنی داســتان هایی کــه در جبهه می گــذرد، و یکی 
داستان هایی که مربوط به آدم های بعد از جنگ است. امیرخانی 
جزو دسته دوم اســت و تقریبًا در هیچ کدام از داســتان های او، به 
جنگ به عنوان سوژه اصلی پرداخته نشده است، بلکه پنجره ای 
به گذشته شــخصیت های داســتان باز کرده، اما هیچ وقت خود 
جنگ را روایــت نمی کند، حتــی در کتــاب »ارمیا«، فضــای بعد از 

جنگ ترسیم می شود.
غ التحصیــل مهندســی مکانیــک از دانشــگاه  ایــن نویســنده فار
صنعتی شریف اســت بنابراین این تصور که نویســنده حتمًا باید 
رشته علوم انسانی بخواند را از ذهن تان بیرون کنید، اما در حوزه 
رســانه فعال بوده چرا که امیرخانی برای مدتی سردبیری سایت 
»لــوح ارگان نویســندگان ادبیــات پایــداری« را بــر عهده داشــت، 
همچنین از سال 1384 تا 1386 رئیس هیئت مدیره انجمن قلم 

ایران بود.
»ِارمیا« نام اولین کتاب امیرخانی است که در سال 1374 منتشر 
شــد و جایــزه 20 ســال ادبیــات داســتانی ایــران را از آن خــود کرد. 
آخریــن کتــاب امیرخانی بــه نــام »رهــش« نیز امســال جایــزۀ اثر 
برگزیده بخش رمان و داســتان بلند یازدهمین دورۀ جایزه ادبی 
جالل آل احمد را از آن خود کرد. چهارمین اثر این نویسنده »از به« 
اســت که تمام داســتان با نامه نگاری شــخصیت های اصلی به 
مخاطب منتقل می شود و در واقع این کتاب تالش دارد گوشه ای 
از ســختی های زندگی در دوران جنــگ و بعد از آن را نشــان دهد. 
از آثار دیگر امیرخانی می توان به کتاب های »ســفرنامه داســتان 
سیســتان«، »نشــت نشــا«، »بیوتن«، »جانســتان کابلســتان« و 

»قیدار« و داستان های کوتاه »ناصِر ارمنی« اشاره کرد.

مصطفی مستور          
مصطفی مســتور در 1343 در اهواز به دنیا آمد و همچنان آن جا 
زندگــی می کنــد. او دربــاره محــل تولدش چنین نوشــته اســت: 
مــن در صفــر متولــد شــدم. در محیطــی که بــه لحــاظ فرهنگی 
و اقتصــادی و اجتماعــی بــا معیارهــای امــروز و حتی همــان روز 
کثــر نمــره ای کــه می شــود بــه آن داد صفــر اســت. او ســال  حدا
67 در رشــته مهندســی عمــران از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
غ التحصیــل شــد و دوره کارشناســی ارشــد را در رشــته زبان و  فار

ادبیات فارسی در دانشگاه شهید چمران اهواز گذراند. 
او از نویسندگان برجسته پس از انقالب اسالمی به ویژه دهه اخیر 
کنون حدود 9 اثر روایی در قالب آثار داستانی به چاپ  است که تا
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رســانده که مهم ترین اثر مســتور »روی مــاه خداونــد را ببوس«، 
به عنوان اثر برگزیده در دهه 80 انتخاب شــده اســت. با بررســی 
مجموعه آثار این نویسنده مشخص می شود که گفتمان روایی 
غالب بر این آثار، گفتمان اخالقی، معنوی و دینی اســت و لذا در 
آثار او، عناصــر مربوط به هویت های ملی و دینــی به کرات دیده 
می شــود. مهم ترین عناصر دینی و معنوی در آثار مســتور حضور 
خداونــد، نوع نــگاه و تلقــی خــاص از مــرگ، آفرینــش و مباحث 
مربوط به هستی شناسی، قضا و قدر الهی، آخرت گرایی، بهشت 

و جهنم، گزاره های عملی دینی نظیر اذان و نماز است.
مصطفــی مســتور نخســتین داســتان خــود را بــا عنــوان »دو 
چشــمخانه خیس« در ســال 1369 نوشــته و در همان ســال در 
مجله کیان به چاپ رســاند. وی نخســتین کتاب خود را نیز در 
ســال 1377 با عنوان »عشق روی پیاده رو« شــامل 12 داستان 
کوتاه به چاپ رساند. از آثار داستانی او می توان به »چند روایت 
معتبــر« )مجموعه داســتان(، »اســتخوان خوک و دســت های 
جذامــی«، »حکایــت عشــقی بی قــاف، بی شــین، بی نقطه« و 

»من دانای کل هستم« اشاره کرد. 

      حبیب احمدزاده
آن جایــی  از  امــا  دارد،  بوشــهری  اصالــت  احمــدزاده  حبیــب 
آبــادان  بــه  آســتانه جنــگ جهانــی دوم  کــه خانــوده اش در 
مهاجــرت کرده انــد، در این شــهر متولد شــده اســت. احمدزاده 
غ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر  فار
تهران و دکترای پژوهش هنر در دانشگاه تربیت مدرس است. 
کنون  او از جمله فعاالن در عرصه ادبیات و هنر پایداری بوده و تا
دو کتــاب و چندین فیلمنامــه در این زمینه نگاشــته  اســت. در 
کارنامــه کاری او، مشــاور فیلمنامــه »آژانــس شیشــه ای« نیز به 
چشم می خورد. حبیب احمدزاده به همراه کیومرث پوراحمد، 
پرویز پرســتویی، مرتضی ســرهنگی و ســعید ســیاح طاهری، از 
بانیان اولیۀ جشــنی به نام »کشــتی دوســتی« بودند کــه 2 مهر 
1389، در ســی امین ســالگرد جنــگ ایــران و عــراق، بــا کمــک 
هنرمندان سینمای ایران و مردم شــهرهای آبادان و خرمشهر، 
با شــرکت کودکان عراقی شــهرهای بصره، فاو و کودکان ایرانی 
بر روی کشتی دوســتی در رودخانه مرزی اروند )حد فاصل این 

چهار شهر و بهانه اصلی شروع جنگ توسط صدام( برگزار شد. 
از آثار این نویســنده مــی توان به »داســتان های شــهر جنگی«، 
»شــطرنج با ماشــین قیامــت« و فعالیت های ســینمایی اشــاره 
»آن کــه  چــون  فیلم هایــی  فیلمنامه نویســی  احمــدزاده  کــرد 
دریــا مــی رود« )آرش معیریــان(، »اتوبــوس شــب« )کیومــرث 
پوراحمــد(، »گفتگــو با ســایه« )خســرو ســینایی(، »روایت ســه 
گانــه: اپیــزود اول« )پرویــز شــیخ طادی(، »روایــت ســه گانــه: 
شیشــه ای«  »آژانــس  برزیــده(،  )عبدالحســن  دوم«  اپیــزود 
)ابراهیــم حاتمی کیــا(، مشــاور فیلمنامــه، »آخریــن تیــر آرش« 

)مستند( و »موج زنده« )مستند( را انجام داده است.
این نویســنده ادبیات پایــداری 8 جایزه ادبی و هنــری از جمله 
جایزه سوم مسابقه ادبی »Writingforge«برای داستان کوتاه 
»نامــه ای به خانــوادۀ ســعد«، جایــزه بهتریــن فیلمنامــه برای 
فیلمنامــه »اتوبوس شــب« همــراه کیومرث پوراحمد در جشــن 
ســینمای ایران، برنده جایــزه رمان برگزیــده از جشــنواره ادبی 

اصفهان برای کتاب »شطرنج با ماشــین قیامت«، برنده جایزه 
برترین کتاب بیســت ســال داستان نویســی دفاع مقدس برای 
کتاب »داستان های شــهر جنگی« و برنده جایزه بهترین کتاب 
داســتان کوتاه دفاع مقدس، باز هم برای کتاب »داستان های 

شهر جنگی« را از آن خود کرده است.

یوسفعلی میرشکاک          
در یکــی از دیدارهایــی کــه هرســاله همزمــان بــا شــب میــالد کریــم 
اهل  بیت حضرت امام حسن مجتبی)علیه السالم(، اهالی فرهنگ، 
اســتادان شــعر و ادب فارسی و شــاعران جوان و پیشکســوت کشور 
با حضرت آیــت ا... خامنــه ای، رهبر معظم انقالب اســالمی دارند، 
یوسفعلی میرشــکاک هم از شــاعرانی بود که شــعر خواند. او در این 
مراسم این گونه آغاز کرد: با سالم به حضرت آقا از ژرفای وجودم. در 

این مجال شعری را به حضرت زهرا)س( تقدیم می کنم.
جهانیان همه نقشند و نقش جان زهراست

جهان سراب فنا جان جاودان زهراست
نشان مجو ز مزار حقیقت ازلی

چرا که در دو جهان شأن بی نشان زهراست
ک شعر را ادامه می داد و رهبر انقالب مکرر در میانه آن او  میرشکا

را تحسین می کردند.
تا این که شعر به این مطلع رسید که: 
ظهور مطلق انسان کامل است علی

ولی به جان علی شاه المکان زهراست
مقــام معظــم رهبــری پــس از ایــن بیــت فرمودنــد: طیــب اهلل 
انفاسکم. ماشــاء ا... به این قصیده ســرایی بلند و زیبا و پرمغز و 

خوش لفظ؛ خیلی خوب بود.
این شــاعر در شــوش دانیــال بــه دنیــا آمده اســت. او در ســی ســال 
اخیر عــالوه بــر این که شــعر گفتــه، بــه طنــز پرداختــه، نقــد ادبی، 
یادداشت های سیاسی، مقاالت و مقوالت فکری - فلسفی نوشته، 
اما در همــه این هــا »یوســفعلی میرشــکاک« بوده اســت، بــا مهر و 
امضای شــخصی و اســلوب منحصربه فرد و نــگاه ویــژه خودش. 
میرشــکاک با انتقاد از وضعیت ادبیــات انقالب اســالمی می گوید: 
گر دو رمان بزرگ در جهان داشــته باشــیم، یکــی از آن ها »جنایت  ا
و مکافــات« و دومــی »بــرادران کارامازوف« داستایوســکی اســت. 
نویسنده این کتاب افعال را اغلب غلط استفاده می کرد، چون زمانی 
که وی در زندان بود تنهــا کتاب انجیل و تورات را در اختیار داشــت 
و زمانــی هم کــه از زنــدان آزاد شــد، در روزنامه ها به صــورت پاورقی 
مطلب می نوشت؛ در حالی که ما چند سال است از ادبیات انقالب 

اسالمی نام می بریم، ولی در عمل هیچ کاری نکرده ایم.
گــون منتشــر شــده  از میرشــکاک آثــار زیــادی در زمینه هــای گونا
است. کتاب های »زخم بی بهبود«، »دیپلمات نامه«، »پوریای 
ولــی«، »نامــه ای بــه رئیــس جمهــور آینــده«، »ســنت؛ مدرنیته؛ 
هویت، تکنیک قارعه«، »القارعه«، »سیاست زدگی«، »رخنه در 
تکنیک«، »نســبت ما و تجدد«، »ایمان و تکنولوژی«، »مؤمنان 
در آخرالزمــان«، »آخرالزمــان و نیســت انگاری«، »ویژگی هــای 
و  »ایرانیــان  انتظــار«،  حقیقــت  و  »منتظــران  آخرالزمــان«، 
موعدگرایی«، »برده صاحب عنوان«، »مذهب قیاس«، »انسان 
آزاد«، »نوشــتن در اوج بحــران«، »تصــوف تقویمــی«، »تصــّوف 

تاریخی« از جمله این آثار است.  
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     1. ای ایران
نویســندگی  بــه   68 ســال  در  ایــران«  »ای  ســینمایی  فیلــم 
کبــر عبــدی،  و کارگردانــی ناصــر تقوایــی تولیــد شــده اســت و ا
ثریــا حکمــت، حســین سرشــار و غالمحســین نقشــینه در آن 
نقش آفرینی کرده اند. »ای ایران« یکی از چند فیلمی اســت که 
به مناسبت دهمین سال پیروزی انقالب اسالمی سفارش داده 
شــد. این فلیم بــه مــردم آزاری گروهبــان مکونــدی در بحبوبه 
انقــالب پرداخته اســت. این گروهبــان برای آن که شــهر تحت 
نفوذش ماسوله، از شهرهای دیگر کم نیاورد، حکومت نظامی 
اعالم می کند و مردم برای مقابله با او فرزندش را آزار می دهند و 
همزمان با فرار شــاه از کشور، به پاســگاه تحت فرماندهی او که 
جشنی به بهانه ارتقای درجه مکوندی در آن برپاست، هجوم 

می برند و بساطش را به هم می ریزند.
احمد طالبی نژاد در نقد این فیلم گفته اســت که لحن و ساختار 
این اثر نزدیکــی غریبی به »دایی جان ناپلئــون« دارد. یک طنز 
سیاســی اســت، عنوان بندی نخســت فیلم به صورت طنزآلود 
و البته پرمعنا، بر روی بســیاری از عناصر زندگی که شــامل ســه 
رنگ ســبز، ســفید و قرمز کــه رنگ پرچــم ایران هســتند، نقش 
می بنــدد. بــه عبــارت دیگــر تقوایــی در ســتایش پرچــم ایــن 
ســرزمین، به این نکته اشــاره می کند که رنگ های آن، از خود 

زندگی و تنوع آن در همه جای ایران زمین نشأت گرفته است.
شمیم مســتقیمی، منتقد دیگر ســینما در باره این فیلم عنوان 
کمیت  کــرده اســت کــه روایــت تقوایــی از انقــالب بــا روایــت حا
متفــاوت بود. از ســوی دیگــر ایــن روایت بــا روایت چــپ و توده 
هــم تفــاوت اساســی داشــت. زیــرا انقــالب را بــر پایــه آرمان ها و 
مفاهیــم عدالت محــور تعریــف نمی کــرد. این کــه در بحبوحــه  
یــک انقالب عــده ای بــه فکــر درســت کــردن کلمات یک شــعر 
و راه انداختــن یک گروه ســرود باشــند به جای این کــه قدرت را 
کمان قبلی را مجازات کنند یا به فکر پرولتاریا  تقسیم کنند یا حا
باشــند، نه قابل باور بــود و نه بــرای جامعه ای که تــازه از جنگ 
غ شــده قابل درک. عجیب این جاست که  هشــت ســاله ای فار
کار  کــه مهم تریــن و پرزحمت تریــن  فیلمســازی زخم خــورده 
زندگی اشـ ـ ســریال »کوچک جنگلی«ــ را به هر دلیل رها کرده یا 
از چنگش درآورده اند و در هر حال دلخور است، به جای انتقام 
گر او را به دیــدن یک دنیــای ســاده و فانتزی و  گرفتــن از تماشــا
گل درشت می برد؛ دنیایی که در آن، شــهر وجود دارد و با قواعد 

و مناسباتی تعریف شده و شمای گرافیکی تازه و قابل قبول.
بــه هــر حــال تقوایــی کوشــید طیف هــای مختلــف دخیــل در 
مبارزات انقالبی را در فیلمش بازنمایی کند و از طرف دیگر نقبی 
زد به زندگی شــخصی و خصوصی عمال حکومــت پهلوی و به 
جای ساخت شخصیتی مطلقًا شــرور و تخت، به یک پرداخت 
کبر عبــدی یکــی از بهترین  چندالیــه و انســانی از آن ها رســید. ا
بازی های عمرش را در این فیلم و در نقش مکوندی ارائه داده 

است.

     2.  زنده باد
»زنده باد...« نخستین فیلمی بود که در سال 1359روی پرده 
رفــت. فیلمی با داســتانی جذاب و ســاختاری نســبتًا حرفه ای. 
خســرو ســینایی به جای آن که بخواهد ســیر مبارزات انقالبی را 

قاب انقالب
نگاهی به 10 فیلم برتر با موضوع انقالب

فیلم های سینمایی فرصت خوبی برای پرداختن به وقایع تاریخی هستند، در 
طـول دوران پـس از انقـالب اسـالمی ایـران، کارگردان ها و نویسـندگان بسـیاری از 
ایـن فرصـت بـرای بـه نمایش کشـیدن دوران انقـالب از زوایای مختلف اسـتفاده 
کردنـد، از نـگاه ایـن ۱۰ فیلـم برتـر انقالبـی، ایـن واقعـه تاریخـی اثرگـذار بر سرنوشـت کشـور را 

بررسـی می کنیـم.   
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گهانی گفتمــان انقالب بر یــک خانواده  بازســازی کند، تأثیــر نا
نســبتًا مرفه را به تصویر کشــید. خانواده ای که اتفاقًا نه تنها با 

جریان هــای انقالبــی همــراه نیســتند، بلکــه می خواهند از 
گزند گیــر و دارها هــم مصون بماننــد. ثریا قاســمی، مهدی 
هاشــمی، غالمرضا طباطبایی، رقیه چهره آزاد، اســماعیل 
محمدی و احمد کاشانی با بازی خود، هدف سینایی را به 

نمایش درآوردند.
ســینایی درباره ســاخت این فیلم گفته اســت: فیلم »زنده 
بــاد...« خصوصی تریــن فیلــم اوســت. 80 درصــد فیلم در 
خانــه پــدری و خانــه خــودش فیلم بــرداری شــده و بــرای 
ساخت آن از همکاری دخترانش استفاده کرده است. این 
فیلم در ســال 1980 بــه جشــنواره کارلوویــواری راه یافت و 
اولین فیلمــی بود که بعد از انقالب در یک جشــنواره ســطح 

باالی بین المللی مفتخر به دریافت جایزه شد. 
گر در  ســال بعد فیلم را در ســالنی بــا هزار تماشــا
اتریــش بــه نمایــش گذاشــت. آن ســال اولین 
ســال برخــورد جناح هــای مختلــف سیاســی از 
چپ تا راســت بود، او دراین باره بیان داشــت: 
ترســی به دل مــن افتــاده بــود. می ترســیدم از 
ج از کشور هنگام  این که در این ســالن و در خار
پخش فیلم چه اتفاقی خواهد افتاد. آن شــب 
با قلبــی که گویــی از گلویــم بیرون می آمــد، در 
انتهــای ســالن نشســتم. زمــان پخــش فیلــم 
گران بــا فیلم به  به مــرور متوجــه شــدم تماشــا
کران فیلم  خوبی ارتباط برقرار کرده اند و اواخر ا
بود که از شــدت خوشــحالی اشــکم روان شــد. 

احساس راحتی داشتم.
فیلــم »زنــده بــاد...« در حقیقت نقدی اســت 
کــه رســتگاری فــردی را بــه  بــر تمــام کســانی 
ســعادت اجتماعی ترجیح می دهند و ســکون 
و آرامش اوضاع سیاســی به هر قیمتی برایشان 
خوشــایندتر از درگیــری و خطــر کــردن اســت. 
»زنده بــاد...« یک فیلم متفاوت در ســینمای 
انقال ب است و بر موج شعارهای روز سوار نشده 

و بیشــتر حــال و هوایــی اجتماعــی را بــا تحلیل 
ایدئولــوژی اقشــار مختلف به تصویر کشــیده اســت. این 
فیلــم یکــی از خوش ســاخت ترین آثــار مرتبط با مبــارزات 
انقالبی محســوب می شــود و از بســیاری از فیلم هایی که 
پــس از آ ن هــم ســاخته شــده اســت، قابــل دفاع تــر جلوه 

می کند.

     3. فصل خون
»فصل خون« ماجرای عمو تراب، صیاد بندر انزلی که به 
ک است را نشان  علت مبارزه، تحت تعقیب و گرفتار ساوا
می دهد، تراب پس از آزادی به ســراغ دوست قدیمی خود 
که در بندر باربــری می کند، رفتــه و به اتفــاق، پایه حرکت 
اجتماعی را گذارده و مردم نیز کم و بیش به آن ها گرایش 

ک که از رویارویی مستقیم با عمو تراب به علت  می یابند. ساوا
هماهنگی مــردم پرهیز می کنــد، بــرای او دامی می گســترد و به 

ک  مردم چنین وانمــود می کند که عمــو تراب از همکاران ســاوا
است. در نتیجه خشم مردم بر ســر عمو تراب فرود می آید و او را 
از پای در می آورد. پس از این حادثه مردم متوجه می شوند 
که اشــتباه کرده اند و جنازه او را با تشریفات حمل می کنند. 
رژیم ناچار از رویارویی مســتقیم می شــود و در پایان ســید و 
برخی دیگــر از پــای درمی آینــد، ولی پســر جوانــی که تحت 
تأثیر عمو تراب اســت، تعهد ادامه مبارزه را به امید پیروزی 

در آینده بر عهده می گیرد. 
از نکات جالب فیلم، ترکیب بازیگران آن است. چهار چهره 
که در ســینمای پیش از انقالب درخشــش و اســم و رســمی 
داشــتند، نقش های اصلی را بر عهــده دارند. فیلــم در زمره 
آثاری اســت که وجهــی تمثیلــی از فروپاشــی نظــام پهلوی 
می سازد، علی نصیریان، سعید کنگرانی، ولی شیراندامی، 
جمشید الیق، پری امیرحمزه، حمید لیقوانی، 
نازی حسنی و اعظم چترنور در این فیلم بازی 

کرده اند.
از فیلم »فصل خون« اســتقبال چندانی نشد و 
حتی سبب شــد تهیه کننده اش برای همیشه 
ســینما را کنار بگــذارد. عده اندکــی از منتقدان 
البته فیلم را پســندیدند و دربــاره اش نقدهای 
آن  از  بعــد  کاوش  حبیــب  نوشــتند.  مثبتــی 
تنها چهــار فیلم دیگر ســاخت که در میانشــان 
»دادشــاه« با حــال و هوایی نزدیــک به »فصل 

خون« موفق ترین بود.
حبیب کاوش درباره این فیلمش گفته است: 
فیلــم »فصــل خــون« از آن دســته فیلم هایــی 
ج از ایــران هم  بــود کــه دوســت داشــتم و خــار
فیلــم موفقــی واقــع شــد و در جشــنواره »کــن« 
هــم شــرکت کــرد و مــورد تشــویق قــرار گرفت. 
گر،  مــن االن هم کــه فیلــم را به عنــوان تماشــا
تماشــا می کنم فضایش را دوســت دارم و برایم 

دوست داشتنی است.

     4. خانه عنکبوت
»خانه عنکبــوت« یکی از فیلم هایی اســت که 
در ابتدای دهه 60 ســاخته شــده است. داســتان فیلم به 
ماجرای چهــار نفر که هر کدامشــان به یکــی از ارگان های 
رژیم سابق تعلق دارند، می پردازد، این افراد در ویالیی در 
شمال مخفی می شوند و به انتظار ماجرای طبس هستند 
تا پــس از پیــروزی عملیات طبس بــه تهــران برگردند. اما 
بــا شکســت آمریــکا در ایــن حملــه، روابــط آ ن هــا دگرگون 
می شــود و یکی از آن هــا، دو نفر دیگــر را از پــای در می آورد 
و در پایــان هم توســط عضــو جوان تر ایــن جمع از پــای در 
می آید، و البته پیــش از مرگ آن مرد جوان را نیــز از پای در 

می آورد...
فیلــم »خانــه عنکبــوت« از جملــه آثــار شــاخص علیرضــا 
داوودنژاد نیســت، اما به تاریخ معاصر این سرزمین تعلق 
دارد و بازی خوب جمشید مشایخی، عزت ا... انتظامی، داوود 
رشــیدی و علیرضــا داوودنــژاد امتیاز آن اســت. تصویربــرداری 
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خوب اصغر رفیعی جم به جذابیت آن افزوده و موســیقی خوب 
زنده یاد مجتبی میرزاده یکی دیگر از امتیازهای آن است.

کــه  اســت  سیاســی  و  تلــخ  فیلمــی  عنکبــوت«  »خانــه 
فیلمنامه اش را داوودنژاد با همکاری مسعود بهنود نوشته 
بــود. ایــن فیلــم خوش ســاخت قصــه اش را روان و راحــت 
تعریف می کند، بازیگران بزرگــی دارد و داوودنژاد هم در آن 
به نوعی بلــوغ در زمینه هــای تکنیکی و کارگردانی رســیده 
است. اما »خانه عنکبوت « به هیچ وجه فیلم موفقی نشد، 

تا این تجربه داوودنژاد هم بی سرانجام شیرین بماند.

     5. خاک و خون
ک و خــون« فیلمی اســت از گرد هــم آمــدن عوامل نام  »خا
آشــنای ســینمای پیش از انقالب عوامی که برخــی از آن ها 

چون محمدرضا میرلوحی و کامران قدکچیان 
برآمــده از ســینمای مــوج نــو بودنــد و برخــی 
چــون منوچهــر مصیــری و روبیــک منصــوری 
مهــدی  بدنــه.  ســینمای  حرفه ای هــای  از 
فخیــم زاده، ژیال ســهرابی، احمــد قدکچیان و 
حســین شــهاب بازیگران ایــن فیلم هســتند. 
ماجرای فیلم آشناســت. ارباب به روستاییان 
ســتم می کنــد و یــک روســتایی علیــه او قیــام 
می کند و روستاییان دیگر در این راه با او همراه 

می شوند.
ک و خــون« ســاختار بصری  با ایــن حــال »خــا
امــا  نیســت،  خســته کننده  و  دارد  خوبــی 
اســت.  مــالل آور  و  کلیشــه ای  داســتانش 
تــا  کــرده  را  تالشــش  تمــام  البتــه  میرلوحــی 
فیلمنامه ای کم ایراد بنویسد که هم قصه اش 
را تعریــف می کنــد و هــم بــه شــکلی تمثیلــی با 
پیروزی انقالب اسالمی و ارزش های اجتماعی 
آن دوران هــم راســتا می شــود. در حقیقــت، 
را دســت مایه  انقالبــی  ایــن داســتان  فیلــم، 
قــرار داده بــرای خلــق یــک قهرمــان و تعــداد 
کشــن و جذاب، هرچند ظاهرًا  زیادی صحنه ا
گــذر زمان ســبب شــده تــا ایــن فیلم به دســت 

فراموشی سپرده شود. 
ک و خون« دربــاره این  کامران قدکچیــان کارگردان »خــا
فیلم می گوید: اوایل انقالب بود. من، مهدی فخیم زاده، 
رضا میرلوحی و تعدادی دیگر تعاونی فیلم سازی تشکیل 
داده بودیم. در واقع قصد داشــتیم از تحولی که در کشــور 
اتفــاق افتــاده بــود بهره بــرداری کنیــم و قوانینــی وضــع 
ک و  کنیــم. اولیــن محصــول مــا در آن تعاونــی فیلــم »خا

خون« بود. 
وی ادامه می دهد: آن زمان هم شور انقالبی و هیجانات 
انقالب در میان مردم دیده می شد و همه دوست داشتند 
از این بابت کاری انجام دهند. ما هم دســت به ســاخت 
ک و خــون« زدیــم کــه فیلمنامــه اش را آقــای  فیلــم »خــا

میرلوحی نوشــت و کارگردانی را هم من بر عهــده گرفتم و آقای 
فخیم زاده هــم در فیلــم بازی کــرد. به ایــن صورت فیلم ســر و 

سامان گرفت و تولید شد.
قدکچیــان با بیــان به این کــه از فیلم اســتقبال نشــده، به علت 
آن اشــاره می کنــد و می گویــد: جنــگ و گرفتاری هــای اول 
ح بــود و گازوئیــل و نفــت قطع شــده و ســالن  انقــالب مطــر
سینماها ســرد بود، بنابراین مردم هیچ اســتقبالی از سینما 
ک و خون« مهجور ماند، اما  نمی کردند. معتقدم فیلم »خــا
کران هــای بعدی کــه در شهرســتان ها اتفاق افتــاد، به  در ا

خوبی دیده شد و با استقبال روبه رو شد.

     ۶. ریشه در خون 
»ریشــه در خون« به کارگردانی ســیروس الوند ساخته شده 
اســت که در خالصه داســتان فیلم با بازی فرامرز قریبیان، 
کبــر زنجانپــور، حمیــد طاعتــی و نعمت الــه گرجــی آمــده  ا
اســت: جوانی به نام حجــت که بر ضــد قانون 
کاپیتوالســیون فعالیــت می کند، قرار اســت به 
همــراه رســول از روســتایی بــه روســتای دیگــر 
منتقل شــود. حجت در حمله مأموران کشــته 
می شــود، امــا قبــل از مرگ کیــف حامل اســناد 
خود را به رسول می دهد تا به روستای کالرآباد 
برســاند، رســول کــه زخمــی شــده، بــه جنگل 
می گریــزد و در کلبــه پیرمردی به نام شــیرعلی 
که با نهضت جنــگل مرتبــط بوده اســت، پناه 
می گیــرد. مأمــوران راه کــه می خواهنــد بــرای 
راهســازی کلبــه شــیرعلی را ویــران کننــد به او 
بدگمــان می شــوند و زیــر نظــرش می گیرنــد. 
شــیرعلی رســول را یاری می دهــد تا فــرار کند و 

خود با گلوله مأموران از پا درمی آید.
کشــن  فیلــم »ریشــه در خــون« را بایــد در ژانــر ا
دســته بندی کــرد، چرا کــه الونــد بر ایــن نکته 
گر قصه را به شکل روتین فیلم های  واقف بود ا
نخواهــد  تماشــاچی  ببــرد،  پیــش  مشــابه 
داشــت، به همین دلیل با استفاده از یک گروه 
بازیگری حرفــه ای و بازنویســی فیلمنامه آن را 

به یک اثر قابل اعتنا تبدیل کرد.
و  تجربــه  بــا  کارگــردان  ایــن  فیلــم  ســوژه 
خوش سلیقه با جریان انقالب پیوند دارد. این بار داستان 
نــه در بزنــگاه انقالب کــه در زمــان تصویب حــق قضاوت 
خ می دهــد؛ یعنی در زمان  کنســولی آمریکاییان در ایران ر

شروع حرکت جدی سیاسی فعاالن انقالبی. 
غ از این که فیلمی سیاســی و بستر آن  »ریشــه در خون« فار
مبــارزات انقالبی اســت، یک فیلــم ســینمایی پرهیجان 
و خوش ریتم به شــمار مــی رود. فرامرز قریبیان که ســتاره 
سینمای دهه 60 است هم بازی قابل قبولی را به نمایش 
می گــذارد. نکتــه جالــب توجــه دیگــر »ریشــه در خــون«، 
نبود حتی یک بازیگر زن اســت. البته با توجه به داستان 
و تعقیــب و گریــز در جنگل های گیــالن، جایی هــم برای 

نقش آفرینی زنان باقی نمی ماند. 
ســیروس الوند از چگونگی ساخت »ریشــه در خون« می گویدکه 
آن زمان قصه هــای مختلفی بــه وزارت ارشــاد داده بــوده که با 
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آن ها موافقت نمی شــد و در واقع مایــل بودند داســتان فیلم ها 
انقالبی باشــد. فیلمنامه فیلم »ریشــه در خــون« را خــود وزارت 
کــرد او متــن فیلمنامــه را  فرهنــگ و ارشــاد بــه آن هــا معرفــی 
بازنویسی می کند و فیلم ساخته می شــود. این کارگردان بر این 
باور اســت بازخوردها از »ریشــه در خون« بد نبود و می افزاید: به 
دنبال درامی بودم که میان دو نفر باشد و مسائل انقالبی بیشتر 

پس زمینه داستان فیلم بود.

     7. تشریفات
مهدی فخیم زاده در فیلم »تشــریفات« داستانش 
را بســیار روان، جــذاب و بــا ریتــم و روالی تنــد بیان 
می کنــد. ماجرای جوانی مشــهور به رضای حســن 
مطــرب کــه بــرای دزدی وارد خانــه ای می شــود. 
در خانــه مجــاور روحانــی ای بــه نــام توحیــد بــا 
موعظه های خــود گروهی از اهالی محــل را به ضد 

نظام سلطنتی می شوراند.
ک برای دستگیری توحید به محله  ماموران ســاوا
می ریزند و جای توحید، حســن مطرب را دســتگیر 
شــباهتش  دلیــل  بــه  مطــرب  حســن  می کننــد. 
می کنــد.  ایفــا  به خوبــی  را  نقــش اش  توحیــد  بــا 
مصاحبــه ای تلویزیونــی هم انجــام می دهــد و به 
تمکن مالی هم می رسد، ولی در ادامه از کرده خود 
پشــیمان می شــود. حســن مطــرب، نقــش توحید 
ک بــازی می کنــد و پس از ســخنرانی  را بــرای ســاوا
علیه رژیم، دستگیر و اعدام می شــود. دراین فیلم 
مهدی فخیم زاده، علی شعاعی و مهوش صبرکن 

ایفای نقش می کنند.
یکی از نکاتی کــه باعث تمایز فیلم »تشــریفات« از 

آثار مشابه آن سال ها شــده خط داستانی جذابش است. خطی 
کــه از فیلــم »ژنــرال دالروره« ســاخته روبرتــو روســلینی اقتباس 
شــده اســت. روایــت فخیــم زاده از ماجــرای اقتبــاس می توانــد 
نشــان دهد چــرا فیلم تشــریفات جز شــباهت کلی ربطــی به کار 
تحســین شــده روســلینی ندارد: »شــبی با پرویز نوری صحبت 
می کــردم. پرویــز در صحبت هایــش دربــاره یکــی از فیلم هــای 
روبرتو روســلینی به اســم »ژنرال دالروره« حرف زد و موضوعش 
را در چنــد کلمــه این طورتعریــف کــرد: در جنــگ جهانــی دوم، 
ژنرال معروف ایتالیایی کشــته می شــود، آلمانی ها برای این که 
زندانی هــا را بشــکنند و وادار به اطاعــت کننــد، آدم کالهبردار و 
کالشــی را وادار به همکاری می کنند و به جای دالروره به زندان 

می برند.
»تشــریفات« بارها از تلویزیــون پخش شــده و هنوز هــم در ایام 
دهه فجــر روی آنتــن مــی رود. فیلمی کــه در دیدارهــای مجدد 
هم قابــل تماشاســت. قطعًا بخشــی از جذابیت فیلم و کشــش 
دراماتیکــش بــه منبــع اقتبــاس بــاز می گــردد، ولــی ایــن همــه 
داســتان نیســت و توانایــی فخیــم زاده بــه عنــوان کارگــردان و 

بازیگر اصلی فیلم را نباید فراموش کرد.
مهدی فخیم زاده با اشــاره به دوران ساخت »تشریفات« یعنی 
سال 62 می گوید: هنوز مشــخص نبود که قرار است سینما بعد 
از انقالب به چه سمتی برود. به همین دلیل برخی از کارگردانان 

فیلم های چریکی ساختند، اما برای من مشــخص بود که این  
فیلم ها را نمی توان ســینمای انقالب دانســت. وی درباره تأثیر 
فیلم »تشریفات« بر روند تولید فیلم های انقالبی بیان می کند: 
»با تشــریفات برخورد خوبــی نشــد. فیلم را بــه جشــنواره اول یا 
دوم فجر ارائه کردیم امــا قبولش نکردند.« درحــال از این فیلم 
در جشنواره های استقبال نشد، اما بارها از تلویزیون به نمایش 
گذاشته شد، فخیم زاده معتقد است که موضوع تلویزیون فرق 
می کنــد. بعــد از دو، ســه ســال تلویزیــون حــق رایــت آن را خرید 
و بارهــا از شــبکه های مختلــف پخــش کــرد. ایــن 
کارگردان می گوید: یادم هســت آقــای ضرغامی به 
آقای فرجــی گفته بود بــه فخیــم زاده بگویید یک 

بار دیگر تشریفات را بسازد اما من قبول نکردم.

     8. تیرباران
علی اصغــر شــادروان، کارگــردان اهــوازی، از جمله 
کارگردانانی اســت کــه کــم کار و گزیده کارتر بــوده و 
برخــی از فیلم هایــش همچــون »تیربــاران« مــورد 
اســتقبال خوبی قرار گرفته اســت. فیلمی که هنوز 
هم در اذهان عمومی به عنوان یکــی از فیلم های 
مهــم دهــه 60 محســوب می شــود و از نمونه های 
شاخص ســینمایی اســت که به ســینمای انقالب 

شهرت یافت.
شــادروان دربــاره ایــده ســاخت فیلــم »تیربــاران« 
در  تصادفــی  طــور  بــه   63 ســال  در  می گویــد: 
روزنامه ای با شــهید اندرزگو آشــنا شــدم. بــه نظرم 
به مناسبت ســالگرد شــهادتش مطلبی چاپ شده 
بــود. بــا خوانــدن ایــن پنــج ســطر احســاس کردم 
از آن یــک فیلــم حادثــه ای - پلیســی  می تــوان 

پرکشش ساخت.
ایــن کارگــردان ادامــه می دهــد: هــر چــه جســتجو کــردم درباره 
شــهید اندرزگو کتاب یا نوشــته ای ندیدم، لذا تحقیقــات خود را 
به صورت میدانــی انجــام دادم و از طریــق مالقات با خانــواده و 
نزدیکانش با او آشــنا شــدم. در این تحقیقات متوجه شــدم که 
اســترات ژی شــهید اندرزگو این بوده که افــراد نزدیکش کمترین 
اطالعات را از او داشــته باشــند، به همین دلیل یک دهه و حتی 

بیشتر توانسته بود فعالیت سیاسی کند. 
کنده  شــادروان در طول 6 ماه تحقیق، 200 ساعت اطالعات پرا
جمــع آوری کرد ســپس چهــار ماه خانه نشــین شــد تــا فلیمنامه 
تیرباران را بنویســد. او می گوید کــه حدود 60 درصــد قصه فیلم 
کران اول با اقبال  زاییده تخیالت خودش است. »تیرباران« در ا
خاص و عــام روبــه رو شــد و توانســت میلیون ها تماشــاچی را به 
کنون  سالن های سینما بکشــاند. این فیلم عالوه بر سینماها تا
ج در مناسبت های  بیش از 32 نوبت از شــبکه های داخل و خار

مختلف به نمایش گذاشته شده است.
»تیرباران« فیلمی اســت براســاس زندگی شــهید محمد اندرزگو 
ح مهارتــش در تعقیب و گریــز و تغییــر چهره زبانــزد تمام  که شــر
نیروهای انقالبی بود. همین خصیصه باعث شد که »تیرباران« 
بــرای مخاطب عــام هــم جذابیت هایی داشــته باشــد. فیلم پر 
اســت از صحنه های تعقیب و گریــز و تیرانــدازی. ضمن این که 
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ک در نوع  ترفندهــای خــود اندرزگو بــرای فــرار از مأمــوران ســاوا
خــود جالب و جــذاب اســت. ســاختار و داســتان فیلم بــه نوعی 
یادآور فیلم »روز شغال« فرد زینه مان هم هست. نقش اصلی را 
بازیگر جوان آن سال های فیلم های حوزه هنری، یعنی مجید 
مجیدی ایفا می کند. از نکات جالب فیلم »تیرباران« موســیقی 
خوبی اســت که زنده یاد مرتضی حنانه آن را ساخته بود. تالش 
مجیدی هم برای بازتاب دادن شــخصیت چندوجهی شــهید 
اندرزگو در نوع خود جالب توجه است. با این حال در این روزگار 

گر به تماشایش بنشینیم، شاید نتوانیم آن قدرها  ا
از دیدنــش لــذت ببریــم. بخــش عمــده ای از ایــن 
کیفت شاید ناشی از فقر تکنیکی سینمای ایران در 
آن سال ها باشــد و ضعف پرداخت در صحنه های 

کشن. ا

     9. ترن
امیر قویدل، با پیروزی انقالب نخستین فیلم های 
ژانر سیاسی انقالبی را در ســینمای ایران خلق کرد. 
تولیــد مجموعــه ای از فیلم ها بــا موضــوع انقالب و 
مبــارزه بیــن عناصــر انقالبــی و نیروهای رژیم شــاه 
باعــث شــد کــه قویــدل بــه عنــوان پــدر ســینمای 
انقالب در ایران شناخته شــود. با وجود این که این 
کارگردان فیلم های بسیاری در ژانر سیاسی انقالبی 
دارد، اما بی شک »ترن« مهم ترین و تأثیرگذارترین 
فیلــم کارنامه امیــر قویدل اســت که ســال 1367 با 
بازی خسرو شــکیبایی و فرامرز قریبیان و براساس 
داســتانی متأثر از وقایــع دوران شــکل گیری انقالب 
اســالمی ســاخته شــد. در واقــع می تــوان گفــت که 
اســتانداردهای  بــر  منطبــق  آثــار  از  یکــی  »تــرن« 

ســینمای حرفــه ای ایــران محســوب می شــود جالــب این کــه 
کنش منتقــدان هم نســبت به فیلــم در مجموع مثبــت بود و  وا
تقریبا همه به توانایی قویدل اشــاره کردند و از او به عنوان یکی 
از امیدهای سینمای خوش ساخت تجاری نام بردند. »ترن« از 
جمله فیلم هایی اســت که در دهه 60 توســط بخش خصوصی 
ســاخته  شــد. فرامرز قریبیان اولین جایزه اش از جشنواره فجر را 
برای این فیلــم گرفــت. بازی های دیگــر فیلم هم همــه درخور 
اعتنا هستند. روایت فرامرز قریبیان از ســاخت »ترن« خواندنی 
و جالب  توجه اســت: »ترن یکی از مشکل ترین فیلم هایی است 
کنــون بازی کــرده ام. یادم هســت که هنــگام فیلمبرداری  که تا
وقتــی چنــد پــالن می گرفتیــم، بایــد صبــر می کردیــم تــا قطاری 
عبور کنــد. چــون راه آهن شــمال کشــور تك خطــه بــود و تنها در 
ایســتگاه های دوخطــه امکان داشــت قطارهــا از کنار هــم عبور 
کنند. این موضوع فیلمبرداری ترن را دشــوار کــرده بود. مرحوم 
امیر قویــدل که من فیلــم »بنــدر مه آلــود« را هــم بــا او کار کردم، 

کارگردانی بااخالق، منضبط و مسلط به ابزار بود.
این فیلم براســاس طرحی از جمال امید، بهرام ری پور و حســن 
هدایت ســاخته شــد و البتــه فیلمنامــه را خــود قویدل نوشــت. 
این که در زمســتان 57 یک قطار سوخت رســان ارتش در مســیر 
حرکت با تالش کارگران انقالبی تغییر مســیر می دهد و به جای 
تأمین نیازهــای ارتش، به ســوی مردم مــی رود و بعــد ماجرای 

تقابل ارتش با کسانی که مســیر حرکت قطار را عوض کرده اند، 
هم از کشش داستانی خوبی برخوردار است و هم این که حرکت 

قطار به مثابه ادامه مسیر انقالب خوب از کار درآمده است.

     1۰. شب دهم
عزیز سحرخیز، در شب دهم ماه محرم پس از درگیری خیابانی 
عــزاداران با مأمــوران ارتش که بــرای حمایت از چنــد آمریکایی 
مســت به خیابــان آمده انــد، از مهلکــه می گریــزد و همســرش را 
تنها رهــا می کنــد. او تا ســال ها بعــد از حرکــت خود 
احســاس پشــیمانی و حقــارت می کنــد و موفــق 
نمی شــود فرزندش را که 16 ســاله شــده از زیر تأثیر 
برادر همســرش، نایب که عزاداران شــب دهم ماه 
ج کند. پســر او به  محــرم را رهبــری می کــرده، خــار
جبهه جنــگ مــی رود و عزیــز به دنبــال پســر روانه 
جبهه جنگ می شــود، اما در راه بر اثر موجه انفجار 
دچار فراموشی می شود و پس از بهبودی خود را در 

موقعیت متفاوتی می بیند.
کارگردان در فیلم سینمایی»شــب دهــم«، مبارزات 
از  قــرار می دهــد.  اثــر خــود  را دســت مایه  مردمــی 
آن جایی که در ایــن فیلم پارامترهــا و گفتمان های 
مهم ارزشی آن دوران به هم پیوند می خورد و گوشه 
کشــن و ملــودرام دارد، فیلــم قابل  چشــمی به ژانــر ا
توجهی اســت. فیلم شــورجه از معــدود تالش هایی 
اســت که بــرای گنجاندن توأمــان انقــالب و جنگ 
گرفتــه و  تحمیلــی در یــک اثــر ســینمایی صــورت 
تاریخــی  اهمیتــی  دارای  می توانــد  منظــر  ایــن  از 
باشــد. شــورجه بعدها بیشــتر تمرکز خود را روی ژانر 
ســینمایی دفاع مقدس گذاشت و با شــناختی که از 
فضای جبهه هــا داشــت، فیلم های بــه مراتب بهتری ســاخت. 
در خالصه داســتان فیلم ســینمایی »شــب دهم« آمده اســت که 
»عزیز« از این که دهم محرم ســال های قبــل از انقالب به هنگام 
درگیــری عــزاداران بــا عوامــل رژیــم شــاه کــه بــه حمایــت از چند 
دیپلمات مســت آمریکایی آمده بودند فرار کرده، دچار تشــویش 
خاطــر و عقــده حقارت اســت. تنهــا فرزنــد او، شــانزده ســال پس 
از ماجــرای آن شــب تحت تأثیــر دایی خــود و شــرایط اجتماعی و 
عقیدتی پــس از انقالب گرایشــات مذهبــی دارد بــه همین خاطر 
راهی جبهه های جنگ می شــود. »عزیز« تمامــی ترفندهایش را 
که برای نگهداشــتن پســر خود و همراهی کردنش بــا خود، نقش 
بر آب می بیند، ناچار به دنبال پســر و بــرای بازگرداندن وی راهی 

جبهه های جنگ می شود، ولی خود نیز در آن جا می ماند.
جمال شــورجه در روایت خــود از فیلم »شــب دهــم« می گوید این 
فیلم متعلق به سال ها پیش اســت. در آن زمان برای فیلمسازی 
کیــد می کنــد: »خیلی هم  اســالمی و انقالبی وارد ســینما شــده و تأ
عاشــق چشــم و ابروی ســینما نبودیــم.« در واقع بنا به احســاس 
تکلیفی که در خصوص مسائل انقالبی، دینی و ارزشی داشتند وارد 
ساخت فیلم می شود. این فیلمســاز ادامه می دهد: »بعد از جنگ 
بود و با توجه به این که هنوز تب و تاب جنگ بود و مردم همچنان 
اثرات و تبعات جنگ را در خودشــان احســاس می کردند. به سراغ 

فیلمی با نگاه به انقالب، جنگ و دفاع مقدس رفتیم.«       

فرهنگ انقالبفرهنگ انقالب
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که حاال با بیشــتر وعاظ تهران آشنا شده، می کوشــد همیشــه خود را به جلسه سخنرانی 
آن ها برساند. جواد از شاه و سرســپردگی های او به آمریکایی ها می گوید، از مرجعیت و از 

امام خمینی)ره( و از مخالفت آن ها با شاه و از تبعید امام به نجف. 
رمان »اسماعیل« نوشــته امیرحســین فردی اســت، او از روزنامه نگاران، نویسندگان و 
فعاالن عرصه ادبیات داستانی ایران بود و سابقه حرفه ای درخشانی داشت. عضویت 
در حوزه اندیشه و هنر اسالمی )حوزه هنری(، سردبیری و مدیر مسئولی کیهان بچه ها 
به مدت بیش از 27 سال و نیز مؤسس و مدیر مسئول کیهان علمی، عضویت در شورای 
داســتان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، عضویت در شــورای داستان بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، مسئولیت جشنواره انتخاب کتاب سال شهید 
حبیب غنی پور، مسئولیت شــورای ادبیات داســتانی نیروی مقاومت بسیج و مدیریت 

کارگاه قصه و رمان حوزه هنری از سوابق و مسئولیت های وی بود. 
ابراهیــم زاهــدی مطلــق از نویســندگان دوران دفــاع مقــدس در یادداشــتی دربــاره 
»اسماعیل« نوشــته اســت: این رمان در واقع ِدینی بود بر گردن امیرحسین که به خاطر 
آن با خیلی ها دســت به یقه شــد، نه برای کتاب بلکه بر ســر انقالب دســت به یقه شــد. 
البته یقه گیری او از جنس خــودش و از جنس ادبیات بود. تعارف نداشــت. این را نه به 
زبان گفته بــود فقط، کــه بارها در عمل با دوســتان قدیمی اش هم دســت به یقه شــده 
بــود. )هنوز جــای دســت های او روی یقه محســن مخملبــاف که از بچه های مســجد 
جواداالئمه علیه الســالم بود و همراه امیرخان پای او به حوزه هنری باز شده بود، مانده 

است(.
کید می کند: از اســماعیل در رمان ایران  این نویســنده در بخش دیگر یادداشــت خود تأ
نمی شــود گذشــت؛ باید خواند تا یکی از متفاوت ترین رمان ها در باره انقــالب را خوانده 
گر نخوانده باشــی، همــه رمان هــای مربوط بــه انقــالب را هم که  باشــی. اســماعیل را ا
خوانــده باشــی، هنوز یک رمــان کــم داری. بــا ضعف هــا و کاســتی هایش. ضعف های 
گر  اســماعیل بی گمــان از جنــس ضعف هــای رمانــی مثل »جنــگ و صلح« اســت؛ کــه ا
آن ضعف هــا و کــش دادن هایــش را بــرداری، دیگر جنــگ و صلح نیســت و همــراه آن، 
کــه جریــان و رویــدادش، بی تردیــد هنــوز  زیبایی هایــش را هــم برداشــته ای. رمانــی 
نزدیک ترین حادثه ها به اصل انقالب است. شخصیت های فعال در این رمان، همان 
بچه محل هــای امیرخــان هســتند و کارمنــد بانکش، خــود اوســت که مدتی هــم این 

تجربه را داشته است.
کتــاب اســماعیل را خریدیــد همراهــش رمــان  گــر  وی همچنیــن توصیــه می کنــد ا
»گرگ ســالی« را که در واقع جلد دوم اســماعیل محســوب می شــود نیز تهیــه کنید چون 
وقتی به پایان اسماعیل رســیدید، نمی توانید شــخصیت زخم خورده و فراری او را تنها 

رها کنید.        

عاشقی زخم خورده و فراری
»اسماعیل،  اثر امیرحسین فردی

رمان» اسماعیل« در جنوب شــهر و زیرخط راه آهن اتفاق 
کوچــه و پــس  می افتــد، نویســنده در قهوه خانــه ای در 
کوچه های شــهر تهران به اســتقبال اتفاقات جدانشدنی 
از منطقه جنوب شــهر مــی رود. ایــن رمان که وقایــع آن با 
انقالب گره خورده اســت بر شــخصیتی به نام اســماعیل 
متکی اســت. جوانی محجوب و ســاده دل که نســبت به 
شرایطی که رژیم پهلوی بر او و مردم جنوب شهر تحمیل 
کرده حســاس اســت. در ایــن رمان، اســماعیل پســری با 
چشمانی آبی توصیف می شــود که پس از دیپلم گرفتن، 
در بانک صادرات شروع به کار می کند. بانک صادراتی که 
گفته می شــود مؤســس و مالکش از بهایی ها و وابستگان 
رژیــم پهلوی اســت. اســماعیل در فــراز و فرودهــای رمان 
متوجــه می شــود درجایــی کار می کنــد کــه پســند دینش 
نیســت؛ بنابرایــن تصمیــم می گیــرد برخــالف تصــورات 
همــگان رفــاه و خوشــی ها و زندگــی نســبتًا برخــوردار از 
کش اسماعیل عشق را نیز  مادیات را رها کند، در این کشا
تجربه می کند و در دلش غوغایی از یک توفان جوانی به 

پاست.
اســماعیل پــس از مدتــی بــه مســجد رو مــی آورد. آنجــا با 
جــواد، مســئول کتابخانــه آشــنا می شــود. او هــم کتــاب 
می خواند و هم در کارها به جواد کمک می کند. اسماعیل 
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قهرمان های خاموش کویر
»برج قحطی،  اثر هادی حکیمیان

همه چیز از یک تقاضا شــروع شــد. داســتان نویس جــوان و خوش قریحه یــزدی که 
راهش را برای شــرکت در جلســات داســتان حوزه هنری، از یزد به پایتخت کج کرده 
بود، در پایان یکی از جلسات با تقاضایی از سوی مدیر وقت مرکز آفرینش های ادبی 
حوزه هنری روبه رو می شــود. آن ســال ها مرحوم امیرحســین فردی با جدیت بسیار 
دغدغه های خود را در ایجاد و قوام دادن به ســبک داستانی ادبیات انقالب اسالمی 
پیگیــری می کرد، جشــنواره ای بــرای آن ایجاد کــرده بــود و در منتهــای آرزوهایش، 
این مســئله نمــود داشــت کــه بتوانــد در تمامــی اســتان های کشــور رمانی کــه راوی 
تاریخ انقالب در آن استان باشد، بر پیشخوان کتابفروشــی ها بگذارد. شور و اشتیاق 
حکیمیان، فردی را وا می دارد تا از او بخواهد رمانی درباره انقالب اســالمی در استان 
یزد بنویسد و حاصلش چند سال پس از فوت فردی مبدل به رمانی می شود با عنوان 
ج قحطی« که مؤسسه شهرســتان ادب منتشــرش می کند؛ خرده روایت هایی از  »بر
ج قحطی  عصر قاجار تا سال های منتهی به انقالب اسالمی. در واقع ماجرای رمان بر
به قلم هــادی حکیمیــان، فضای بومی شــهر یــزد را بــرای خواننده روایــت می کند. 
اطالعاتی که نویســنده از یزد به خواننده می دهد، دقیق اســت و بــه خواننده ای که 
پیشینه ای از شهر یزد و تاریخ و جغرافیای آن دارد کمک می کند تا تصویرسازی کند 
گر فردی یزد را نشناسد، با اطالعاتی که نویسنده از شهر یزد در این رمان می دهد،  و ا

به خوبی با قلب ایران آشنا می شود.
حکیمیان از آن جایی که از کودکی به تاریخ و روایت گری قصه عالقه داشــته اســت، 
تصمیم می گیرد تاریــخ را در قالب داســتان روایت کنــد. از این رو به بهانــه پرداختن 
به انقالب اســالمی به ظلم حکام و خان های جائر یزد اشــاره  کرده است. خواننده در 
ج قحطــی« با ســرمایه داران و افراد صاحب نفــوذ یزد به بهانه هــای مختلفی که  »بر
نویســنده در دل متن تراشــیده آشــنا می شــود و با خیانت هایی که در حق رعیت و یا 
احیانــًا خدماتــی کــه انجــام داده انــد روبه رو شــده اســت. همان طــور کــه حکیمیان 
می گوید، او سعی نکرده روایت سرزمینش را با زبان معیار پایتخت نشینان قلم بزند. 
ج قحطی سرشاز ازخرده روایت هایی است که تنها در دل زیست بوم  از این رو رمان بر
ســرزمینی چــون یــزد می تــوان ســراغ از آن گرفــت. خرده روایت هایــی کــه زندگــی و 

زیست بومی مردمان این سرزمین را می سازد و شیرینی آن بر دلنشینی کار می افزاید.
ج قحطی گفته اســت: بــه زور نمی  توان این داســتان را  نویســنده در تعریف رمان بــر
خواند. فردی این داســتان را می  خواند که یک مقدار به رخدادهای تاریخی به ویژه 
تاریخ معاصر عالقه مند باشــد. این داســتان صرف ســرگرمی نیســت. یک چیزی که 

من دوســت داشــتم بنویســم حکایــات طبقات فرودســت 
جامعه که به ظاهــر در بین خودشــان قهرمانــی ندارند، اما 
هرکدام از این ها می  توانند یک قهرمان باشــند و وقتی وارد 
زندگــی این هــا می  شــویم، هرکــدام یک قصــه دارنــد. این 
داســتان بــه الیه هــای زیرین زندگــی مــردم می  پــردازد، نه 

شخصیت های مهم و بزرگ.
غ التحصیل  هــادی حکیمیــان، نویســنده  ایــن رمــان، فار
رشــته تاریخ اســت. وی پایان نامه کارشناسی ارشــد خود را 
نیز با موضوع تحوالت سیاسی و اجتماعی شهر یزد در دوره 
پهلوی تألیف کرده و در کنار آن یک ســال نیز در مرکز اسناد 
کتابخانه مجلس شورای اســالمی در بخش »عرایض« به 
فهرست نویســی از نامه هــای برجای مانــده از ایــن دوران 
کاوی قرار داده اســت که همین  پرداختــه و آن ها را مــورد وا

مسئله در نوشتن این رمان به کار او بسیار آمده است.
این اثر در »نهمیــن جایزه جالل آل احمد« و »شــانزدهمین 
جایزه کتاب ســال شــهید غنی پــور« نامــزد دریافــت جایزه 
ج قحطی اثــر قابل تأملی اســت که  غ از این ها، بــر شــد. فار

نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت.       
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وس سیاه چادر عر
»هزار و یک جشن،  اثر محمد محمودی نورآبادی

سیبی که خود نیز برای این جشــن دعوت شده روایت می شــود. معلم روستا که نوروز 
نام دارد از یک هفته قبل از برگزاری این جشن در تاریخ 23بهمن 1329 داستان خود 
را آغاز می کند. زمانی که برگزارکنندگان جشــن از او برای شــرکت در این مراســم وعده 
می گیرند، نقطه آغاز رمان اســت. دعوت معلم روســتا که رعیت زاده ای بیش نیســت 
به مذاق برخی از افراد بانفوذ روســتا به ویژه کدخدا خوش نمی آید؛ به خصوص اینکه 
نوروز به عنوان یک آموزگار الگوی بچه ها و والدین آن ها در روســتا نیز شــده است. اما 
این همــه ماجرا نیســت، نوروز خــود دلباخته دختــر کدخداســت که در ادامه داســتان 
ایــن راز از پرده بــرون می افتد. نویســنده پابه پای این جشــن، برگزاری اش و حواشــی 
آن و همچنین بــا درآمیختن آن با ماجراهــای زندگی مردم روســتا، تصویری ملموس 
از تلخی ها و شــیرینی های زندگی مردم این منطقه ارائه می کند. مهم تر از همه اینکه 
کم بر زندگی آن ها در قیاس با ریخت وپاش های آن جشــن قرار داده شــده و به  فقر حا

کم بر آن روزگار ایران سخن می گوید. شکلی نمادین از اوضاع  و احوال حا
شخصیت پردازی های این رمان باور پذیر بوده و خواننده احساس بیگانگی با آن ها 
نمی کند. نویســنده با اســتفاده از یک زبان ســاده و روان، قصــه خود را روایــت کرده و 
در یک زمان خطی داســتان خود را پیش برده اســت. »هزار و یک جشــن« یــک اثر در 
دایره ادبیات عشایری نیز به حساب می آید و نویســنده از آنجا که نسبت به رسومات 
محلی اطالعــات دارد به خوبی توانســته مکان داســتانش را پیش چشــم خواننده به 

تصویر بکشد.
کــه از ســوی انتشــارات شهرســتان ادب در196 صفحــه  منتشــر شــده  ایــن رمــان 
خواننده را خســته نمی کنــد و مخاطب برای رســیدن به پایان قصه مشــتاق اســت. 
»هزار و یک جشــن« برگزیده )مقام اول( و تنها اثــر برنده دیپلم افتخــار در پنجمین 
جشــنواره  کشــوری داســتان انقالب بهمــن 1391 بود. محمــد محمــودی نورآبادی 
این نویســنده خوش ذوق کــه  زاده پاییز ســال 50 در روســتای مهرنجان شهرســتان 
ممســنی اســت درباره انگیزه اش از نگارش رمان  هــزار و یک جشــن می گوید: خودم  
زاده ایل و عشــایر و بزرگ شده ســیاه چادر هســتم و با اینکه در شــهر زندگی می کنم، 
به ایــل تعلــق خاطــر دارم. من ســعی کــردم در آثــارم به نقــش روســتاها و عشــایر در 
اتفاق های بزرگ ایران بپردازم. دوســت دارم این آثار به دســت همه برسد تا بدانند 

روستاها و عشایر هم در روایت تاریخ سهیم بوده اند.
این نویسنده بعد از بازنشستگی دســت به قلم شــده و طی بیش از یک دهه فعالیت در 
حوزه داستان بیش از بیســت جلد کتاب خواندنی درکارنامه حرفه ای خود دارد و تقریبًا 

در تمام این سال ها در جشنواره های کشوری معتبر، درخشیده است.       

اتفاقــات از همــان روز اول و به خاطــر دعوت از من شــروع 
کــرد، مخصوصــًا  کــه خیلی هــا را عصبــی  شــد؛ دعوتــی 
کدخــدا و ریش ســفیدها را کــه بــه خــواب هــم نمی دیدند 
رعیــت زاده ای را پیــش از آن هــا دعــوت کننــد... محمــد 
محمودی نورآبادی رمان »هزار و یک جشن« را این گونه 
آغاز مــی کند، شــروعی که خواننــده را برای دنبــال کردن 
باقی ماجرا مشــتاق می ســازد. در ایــن رمان نویســنده به 
بهانــه پرداختن بــه برشــی از تاریخ معاصــر پــرده از ظلم و 
جــور خان هــای وابســته بــه دربــار پهلــوی برداشــته و به 
خواننده ای کــه آن روزها را ندیده نشــان می دهد چگونه 

بر مردم مظلوم تحت عنوان رعیت ظلم می شده است.
در واقع هزار و یک جشــن به جشــن هایی که به مناسبت 
وصلت محمدرضــا پهلوی با ثریــا و به عنوان همســر دوم 
او در سراسر کشــور برگزار شده بود، اشــاره دارد، جشنی که 
بر اساس تبلیغات دربار این گونه نشــان داده شده بود که 
گویی در آن به نوعی سراســر مردم ایران شــرکت کرده و با 

شاه و ملکه شادمانی کرده اند.
کــه از  رمــان، زبانــی ســاده و روایتــی خوش خــوان دارد 
نظرگاه اول شــخص مفرد، از زبان معلم روستای چشمه 
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وایت یک دگردیسی ر
»سال گرگ،  اثر جواد افهمی

کتاب »سال گرگ« نوشــته جواد افهمی مشــتمل بر 240 صفحه و 50 فصل به چاپ 
رســیده اســت. جواد افهمی در مورد این اثر خود در ابتدای کتاب نوشــته است: سال 
گرگ داســتان من اســت؛ داســتانی کــه از صافی ذهن من نویســنده گذشــته اســت. 
هرگونه شــباهت شــخصیت های داســتانی و اعمال و کردارشــان با شخصیت های 
تاریخی و اعمال و کردارشــان، حتم بدانید کــه تصادفی بوده و مــن جواب گوی این 
گر هم جایی اذعان داشــته ام کــه برای خاطر  شــباهت های تصادفی نخواهم بود. ا
تألیف این رمان، 20 جلد و شــاید هم بیشــتر کتاب تاریخــی خوانده ام، بــاز، حتم به 
این خاطر بــوده که افق پــرواز از ذهــن رویاپــردازم را تــا آن دوردســت ها ارتقــا بدهم؛ 

همین و بس!
»ســال گرگ« روایت ســال 54 اســت که جواد افهمی آن را ســال گرگ نامیده اســت. 
این کتاب، رمانی نیمه مســتند و نیمه داســتانی است که شــخصیت اصلی آن یکی 
از اعضــای ســازمان مجاهدیــن خلــق آن زمــان )منافقین( اســت. رمان ســال گرگ 
با پرداخت داســتانی، به تغییر ایدئولوژیک این گــروه می پردازد. ایــن رمان با وجود 
این که توانســته جایزه داســتان انقالب را به نام خــود کند اما جالب اســت بدانید که 
مدت زیــادی در اداره کتــاب وزارت ارشــاد در رفت  و برگشــت و منتظــر دریافت مجوز 

بوده است.
ایــن رمــان در واقــع داســتان شــکافی اســت کــه در ســازمان مجاهدیــن )منافقین( 
برداشته می شــود،  این سازمان دارای نگاهی التقاطی به اســالم است و یک انشقاق 
موجــب دوتکــه شــدن آن می شــود. تقی شــهرام کــه رهبــر شــاخه تئوریک ســازمان 
مجاهدین است اعتقاد به اســالم را کنار می گذارد و افهمی در این رمان این مسئله را 

به روایت می کشد.
نویســنده درباره سرگذشــت رمان »ســال گرگ« می گوید: این رمان، داستان جوانی  
ک دچار فــراز و فرودهای فراوانی می شــود و  اســت که با فرار از دســت نیروهای ســاوا
من ضمن نگارش سرگذشــت او، بــه وقایع تاریخی پیــش از انقــالب و مباحثی چون 

انحراف های ایدئولوژیک اشارات فراوانی داشته ام.
به اعتقاد این نویســنده نوشــتن داســتان های تاریخ معاصر، با مشــکالت و مصائب 
ج در  فراوانی روبه رو اســت و تجربــه به او نشــان داده هر قــدر هم برای مطالــب مندر
داستان، اسناد رسمی و روشن تاریخی ارائه شود، احتمال ایجاد مشکل وجود دارد، 

از این رو تصمیم می گیرد از این پس قید نگارش رمان تاریخی را بزند. 
برخی از منتقدان به نقد رمان ســال گرگ پرداخته اند و در باره این رمان گفته اند که 
این کتاب بیش از آن که رمان باشــد، اثری سیاســی اســت. بلقیس ســلیمانی درباره 
این رمان گفته اســت هر چند نویســنده در این اثر می گوید که تاریخ نگفته اســت اما 
خواننده ای که اندکی تاریــخ بداند پی خواهد برد که شــخصیت شــهرام همان تقی 
شــهرام یا مجیــد همان مجیــد شــریف واقفی اســت. ولــی زندگی شــخصی مجید در 

داخــل کتــاب روایــت نشــده اســت. لیــال زمردیــان همســر 
کــه او را  تشــکیالتی مجیــد اســت. او همــان کســی اســت 
تحویــل تقــی شــهرام می دهــد. امــا در داخــل کتــاب دیده 
گهانی فرود  نمی شود. آدم های کتاب شناسنامه ندارند و نا

می آیند.
کبری دیزگاه بر این باور است که این رمان نه تنها  ابراهیم ا
اثر تاریخی نیست بلکه کاماًل سیاســی است. رمان سیاسی 
معطوف به قدرت و اراده اســت که ما در »ســال گرگ« این 
قدرت را می بینیم. وی توضیح داده است که در رمان سال 
گرگ شــاهد چند تقابل از جمله تقابل سازمان با حکومت و 
تقابل دو گروه داخل سازمان هستیم. در دل این تقابل که 
خ داده اســت اخالق  میان دینــداران و بی دینان ســازمان ر
دیــده می شــود. یعنــی دینــداران بــا اخالق خــود بــا جریان 

بی دین داخل سازمان مواجه می شوند.
دیزگاه با اشــاره به نشــانه های دین در »ســال گــرگ« بیان 
داشــته اســت که این رمان با نشــانه های دینی که در خود 
دارد راه و رســم مبارزه بر مبنای دین را نشان داده است که 
از این منظر اثری قابل تقدیر اســت. این نویسنده و منتقد 
ادبی این رمان را یک رمان موفق سیاسی دانسته و افزوده 
گر اخالق نباشــد  در رمان ســال گرگ نشــان داده می شــود ا
همــه انســان ها می تواننــد در خــود یــک شــهرام یــا داعش 

مخفی داشته باشند.       
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خیانت منافقین 
»کلت 4۵،   اثر حسام الدین مطهری

و صالــح، در نقطــه  مقابــل او، به کمیتــه انقالب اســالمی می پیونــدد و داســتان، روایت 
مواجهه این خواهر و برادر با یکدیگر است.

هرچند کــه پدر و مــادر خانــواده فیــروزی از اعضای ســازمان مجاهدین خلق هســتند و 
مشــغول مبارزه با رژیم شاهنشــاهی ولی پســر و دختر آن ها یکی در خانــواده ای مذهبی 
و انقالبی رشــد می کند و دیگــری در خانــواده ای که پســر ارشدشــان از اعضای ســازمان 
مجاهدین اســت. و این نهایتًا آن ها را در دو جبهه مخالف قرار داده و مجبور می کند به 

گونه ای رفتار کنند که شاید تصورش در ابتدای رمان ممکن نباشد.
از جمله ویژگی هایی کــه در »کلت 45«، مورد توجه نویســنده قــرار دارد، توجه به مقوله  
حضور منافقین در جریــان انقالب و پس از آن اســت. مســئله ای که سال هاســت از دید 
نویسندگان به دور مانده و بسیاری از نویسندگان که به بررسی داستانی تاریخ انقالب، 
اقبــال نشــان داده انــد، مقولــه  حضــور منافقیــن و خیانت هایشــان در فرایند انقــالب را 
فراموش کرده اند. با این حال، حسام الدین مطهری، نویسنده  دهه شصتی »کلت 45« 
با زیرکی توانسته است فعالیت های افراد این سازمان را برای مخاطبان خود به تصویر 

بکشد.
حسام الدین مطهری که متولد سال 1366 است نخســتین کتابش در سال 92 منتشر 
شد و پیش از انتشار کتاب و داستان نویسی، روزنامه نگاری کرده در باره این رمان گفته 
است، کلت 45 رمان درباره انقالب اســالمی ایران است و موضوع آن درباره خانواده ای 
است که در گروهک مجاهدین خلق )منافقین( عضویت دارند. حوادث این کتاب در 
خ می دهد و درگیری سیاســی این گروهــک با نظام نوپای  فاصله زمانی دهــه 50 تا 60 ر
انقالب اســالمی ایران را شــامل می شــود. شــخصیت های ایــن داســتان خیالی اند ولی 
اتفاقات و رخدادهایی که در کتاب ارائه شــده اند، بر اساس مستندات تاریخی نگاشته 

شده است.
ح کشور درباره »کلت 45« گفته است، این رمان برای امروز  رضا امیرخانی نویسنده مطر
ما نوشته شده است، چرا که داستان این کتاب تشکیالت انسانی مبتنی بر عدم تعقل را 
کید دارد که مواجهه کتاب با مجاهدین خلق جسورانه  خ می کشد. این نویسنده تأ به ر
است. امیرخانی به دیالوگ های نویســنده که وارد ذهن شخصیت ها شده است اشاره 
می کنــد و می افزاید ایــن روش بهترین شــیوه نشــان دادن نفــاق در ادبیات اســت؛ یک 
منتقد حرفه ای ممکن اســت بگویــد این اثر تکنیــک خاصی نــدارد در حالی کــه این ها 

اتفاقًا فرم نویسنده است و می تواند به ادبیات داستانی ما اضافه شود.
امیرخانی درباره این رمان گفته اســت که ما در این کتاب با شــبکه انســانی مجاهدین 
ج کشــور  خلــق مضمحــل شــده مواجهیــم کــه مــوارد بســیاری از آن را در داخــل و خــار
می بینیم، بنابراین الزم است بدانیم چه اتفاقی می افتد این شبکه انسانی با آن شبکه 

انسانی که شهید بهشتی در نظر داشت متفاوت می شود.       

کتاب هــای حــوزه ادبیــات  رمــان »کلــت 45« از جملــه 
داســتانی انقــالب بــه شــمار مــی رود کــه ســال 1392 بــه 
کیــد دارند این که  چاپ رســیده اســت، برخی منتقدین تأ
یــک نویســندۀ تــازه کار بــرای اولیــن کتابــش بــه فضــای 
ســخت و پرپیچ و خمی مثل فضای گروهــک منافقین و 
روابط شــکل گرفته در آن بپردازد، جســارتی می طلبد که 

حسام الدین مطهری آن را داشته است. 
گر می خواهید در ایــام دهه فجر و به مناســبت چهلمین  ا
ســالروز انقالب اســالمی رمانی در این حال و هــوا بخوانید 
»کلــت 45« را پیشــنهاد می دهیم. ایــن کتاب، داســتان 
کــه در ایــام انقــالب،  زندگــی خانــواده »فیــروزی« اســت 
علیه رژیم شــاه به مبارزه اقــدام کرده اند. پــدر خانواده به 
همراه همســرش تحت تعقیب قرار می گیرد و برای آن که 
فرزندانش دســتگیر نشوند دختر کوچک شــان -مینو- را 
به همسایه می ســپارند. اما پســر خانواده -صالح- زمانی 
ک دســتگیر  کــه پــدر و مــادرش توســط نیروهــای ســاوا
می شوند، صحنه دستگیری آن ها را می بیند. در نهایت، 
مینو توســط یک خانواده با تفکرات چپ  رشــد و صالح در 
خانواده ای دیگر با دغدغه های انقالبی بزرگ می شوند. 
مینــو تحــت تأثیــر تعلیمــات خانــواده ای کــه در آن بزرگ 
شــده، بــه عضویــت ســازمان مجاهدیــن خلــق درمی آید 
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انقالب سفید و عاقبت سیاه
»تاالر پذیرایی پایتخت ،   اثرمحمد علی گودینی

رمان »تــاالر پذیرایی پایتخــت« به وضعیت خانواده های روســتایی بعــد از انقالب 
ســفید و مهاجــرت آنــان بــه تهــران و شــهرهای دیگــر پرداختــه اســت و تضادهای 
فرهنگی و اجتماعی روستاییان و اهالی شهرها را مورد بررســی و تحلیل قرار داده و 

هم چنین به نحوه ورود آنان به واقعه 15 خرداد سال 1342 اشاره می کند.
محمدعلی گودینی نویســنده این رمــان می گوید که داســتان را از دیــدگاه تاریخی 
نوشــته و تــالش کــرده حــوادث را بــه صــورت تقویمــی پیــش ببــرد. یکــی از دالیل 
اســتقبال و توجه به این کار توصیف فضایی روســتایی در آن روزگار بود. نویســنده 
برای روایت، زاویه اول شخص ناظر را به کار برده  چرا که بر بعد تاریخی داستان و 

روایت تکیه داشته است. 
ح حال روســتاییانی  وی توضیــح می دهــد در این رمــان در پــی این بــوده تا به شــر
بپــردازد کــه در روســتاها زمین هــای خــود را رهــا می کننــد و به شــهرها می آینــد و ما 
می بینیم کــه چگونه در شــهرها بــه آن ها ظلــم و جفا می شــود. بنابراین نویســنده 
گر چــه ممکن  بــرای بی طرفانه بــودن در روایــت این زاویــه دیــد را انتخاب کــرده ا

است خسته کننده باشد.
وی می افزاید: راوی داســتان تا انتهای داســتان به مانند کودک باقی می ماند زیرا 
قصد داشــتم تا ســادگی افــرادی که بــه داخل شــهرها می آمدنــد و همچنان ســاده 
باقی می ماندند را نشــان دهــم. انتقال این فضای 50 ســال پیش بــه زمان کنونی 
و قضاوت در مــورد زاویه دید راوی کار اشــتباهی اســت. من از دید یک روســتایی و 

روستازاده به داستان نگاه کردم.
ع نیز از دید یک ســرباز آن  در این رمان ماجرای جشــن های 2500 ســاله شــاه مخلو
روز روایت  شده اســت که تا حدود سال 1355 را شامل می شــود. نکته حائز اهمیت 
کنون به بحث شــرایط سیاســی و خاطرات افراد در حوادث انقالب  این اســت که تا
اســالمی در کتاب ها و رمان ها پرداخته شــده ولی در کتاب تــاالر پذیرایی پایتخت، 

وضعیت افراد جامعه به صورت جزئی نگرانه بررسی  شده است.
ماجراهــای »تــاالر پذیرایــی پایتخت« بــه 6 بهمن ســال 1341 بر می گــردد، در این 
ح انقالب ســفید آغاز و در خالل آن به جریان های  کتاب ماجراهایی هم زمان با طر

روابط ارباب  و رعیتی و انقالب رعیت علیه ارباب اشاره می شود. 
فیروز زنوزی جاللی نویسنده برجسته کشــور در خصوص »تاالر پذیرایی پایتخت« 
گفته اســت کــه در این رمــان بــار دیگر شــاهد توجــه نویســنده بــه مردم فرودســت 
جامعــه و از دســت دادن هویت آن هــا به واســطه مهاجرت به شــهرها هســتیم که 

نویسنده شور بختی این افراد را به قلم آورده است.
کیــد دارد که بومی بــودن رمان یکــی از امتیــازات قابــل توجه تــاالر پذیرایی  وی تأ

پایتخت اســت چرا که نویســنده جغرافیایی را که وارد آن 
شــده و در داســتان آن را پرداختــه بــه خوبی می شناســد. 
حــوادث، ُکدهــا و اصطالحاتــی کــه نویســنده از آن هــا در 
کتاب نام می برد همگی از تسلط نویسنده حکایت دارند. 
زنوزی همچنیــن در مورد اســم اثر بیان دارد که این اســم 
به خوبی بیانگر شــرایطی اســت که در داســتان و تا پیش 
از 25 صفحــه پایانــی کتاب اتفــاق می افتد و نویســنده به 
خوبی توانســته فضای داســتان را به مخاطب و خواننده 
گر این اســم در اثر  کید دارد که ا منتقل کند. این منتقــد تأ
نبود و در کتاب به کار نمی رفت، خیلی کتاب »ایمایی تر« 

بود. 
ح ایــن  وی در مــورد توصیــف فضاهــا در داســتان و شــر
کیــد می کنــد جغرافیایــی کــه نویســنده در اثــر  جزئیــات تأ
انتخــاب کــرده و آن را بیــان می کنــد، صحنه هایی بســیار 
تکان دهنده هستند. صحنه های توصیف شده در این اثر 
بسیار گیرا و جذاب هســتند. نویسنده مسلط به جغرافیای 
داســتان اســت و این امر کمک فراوانی به وی کرده است. 
متأسفانه دیگر نویسندگان ما چندان به این موضوع توجه 
نمی کننــد. از این لحــاظ گودینی بســیار خوب عمــل کرده 

است.       
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غارت دسترنج توده
»زغال سرخ،  اثر سید حسن حسینی ارسنجانی

دوران پرظلم و ستم رژیم پهلوی به نسل جوان انکارناپذیر است.
خ که در نوزده فصل و 205 صفحه توسط انتشــارات شهرستان ادب منتشر  ذغال ســر
شــده و فضای مناســبات مردم و خوانیــن در دوره قبــل از انقــالب و مقارن بــا مبارزات 
خ آباد از توابع شیراز و ارسنجان  انقالبیون با طاغوت پهلوی را در روســتایی به نام ســر

به تصویر کشیده است.
ایــن رمــان ماجــرای زورگویانی اســت کــه دســترنج اهالــی روســتا را تصاحــب می کنند 
و آن را حق مســلم خــود می دانند. داســتانی خواندنی راجــع به مرگ مشــکوک یکی از 
خ آباد به نام اســماعیل که پســرش »شجاع« که شــخصیت اصلی  اهالی روســتای ســر
ماجراســت، درصــدد شــناخت قاتــل او برمی آیــد و در ایــن میان، بــا جریانــات انقالب 
خ  و ظلــم دســتگاه ســلطنت و نقــش آن در قتــل پــدرش، آشــنا می شــود. در ذغال ســر
به راســتی می توان روح عدالت خواهــی و مبارزه با دولــت خودکامه را در چهرۀ شــجاع 

مشاهده کرد.
زبان ساده، همراه با تصاویر و توصیفات قابل لمس در این رمان باعث شده جذابیت 
بیشــتری برای مخاطــب حاصل شــود و حــوادث و رفتارهــای خارق العاده و حماســی 
خ، کشــش و جذابیت مناســبی را  شــخصیت شــجاع در ماجرا های مختلف ذغال ســر
خ، بیان مناسک مذهبی  در خواندن این رمان ایجاد کرده است. در کتاب ذغال ســر
به ویــژه نمــاز کــه حتــی در ســخت ترین موقعیت هــای داســتان فرامــوش نمی شــود، 
گاهــی دادن به مردم هنرمندانه نگاشــته شــده  احتــرام به ســادات و نقش وعــاظ در آ
اســت. گره های زیبایی کــه در مواقع حســاس علی الخصوص در اوج داســتان، یعنی 
خ آباد- در هنــگام بــه غــارت بــردن  انتقــام از ســاالرخان - خــان ظالــم و زورگــوی ســر
ذغال هــای میزمحمد، یکی دیگــر از اهالی روســتا، در پیوند با عاشــورا حس حماســی  

مخاطب را برمی انگیزاند.
نویسنده با استفاده از واژگان مناسب، ســاده، قابل فهم و بدون حشو و اضافه گویی، 
رمانــی در خــور را نگاشــته اســت. گاهــی اصطالحــات محلی کــه بــه خوبــی و به جا به 
کی از اشــراف  کار برده شــده اســت، حــس گویــش آن منطقــه را منتقــل می کند کــه حا
کید داردکه  نویســنده به این گفتار اســت، به نحوی که نوریه کاظمی، منتقد ادبی تأ
این رمان، داســتان کوتاه »گیله مرد« نوشــته بزرگ علوی را به ذهن خواننده می آورد 
کــه در آن علوی بــا نثری ســاده و بی پیرایــه و بــا اســتفاده از کنایــه و ضرب المثل های 
عامیانــه، آشــفتگی اوضــاع جامعــه و پریشــان حالی شــخصیت های داســتان را بــه 
خواننده القــا می کند. گلیه مرد نمــاد تودۀ مردم ستم کشــیده و مبارز ایران اســت. این 
خ  داســتان مدت ها راهنمای عمل نویســندگان مبارز بوده اســت و در رمان ذغال ســر

هم رگه هایی از این تأثیرپذیری مشاهده می شود.       

خ« روایت ظلم خوانین قبل از  ع رمان »ذغال ســر موضو
انقالب است. سید حسن حســینی ارسنجانی، نویسنده 
این کتــاب با اشــاره به این کــه همــواره در کالس درس و 
دانشــگاه، دانش آمــوزان از او می پرســند دوران فعلــی 
خوب اســت یــا دورن پهلــوی، می گویــد تصمیــم گرفته 
اســت در قالــب کتاب هــای متعدد بــه بیان فقر، فســاد، 
ظلــم و ســتم دوران رژیــم پهلــوی بپــردازد تــا جوانــان با 

کم آن دوران آشنا شوند.  فضای حا
خ« از جملــه آثاری  اســت کــه در حوزه  کتاب »ذغــال ســر
انقالب اســالمی بــه نــگارش درآمده اســت. ایــن کتاب، 
داســتان زندگی ذغال فــروش فقیری را که در زمان شــاه 
می زیســته و همواره ظلم های فراوان این رژیم را تحمل 
می کرده، به تصویر می کشــد. ذغال فروش داســتان، در 
نهایت توســط همان رژیم به شــهادت می رسد و پسرش 
بــرای انتقــام از آن هــا طرحــی را پیش بینــی می کنــد کــه 

منجر به مرگ قاتل پدرش می شود.
کــه نــگارش  حســینی  ارســنجانی بــر ایــن بــاور اســت 
این گونــه کتاب هــا تأثیر بســیاری بــر شناســاندن دوران 
قبــل و بعد از پیــروزی انقالب اســالمی به جوانــان دارد و 
کــه انتشــار این گونــه کتاب هــا در شناســاندن  می گویــد 
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هالل  انقـــالب

 انقالب اسالمی، ما را به خویشتن خویش بازگرداند  
 ارائه الگوی حکومتی مردم ساالری دینی 

 روحانیون، جوانان را از خانواده خود می دانند 
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ایشــان در گفتگــو با مجلــه مهر و ماه بــه مناســبت چهلمین 
ســال پیــروزی انقــالب اســالمی، بــه دســتاوردهای حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر اشــاره کرد و 
گفت: حضــور نماینــده محتــرم ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمــر در ســال های بعــد از انقــالب، همــواره نقطــه اتــکا و 
امیــد تالشــگران عرصه هــالل احمر بــوده اســت. وی ادامه 
داد: حضــور نمایندگــی ولی فقیه چــه در بعد امــداد و نجات 
گــون مانند ســیل و زلزله که در اســتان های  در حوادث گونا
مختلف پیش آمده اســت و چه در دوران هشــت سال دفاع 
مقدس کــه بخش عمــده امداد جبهــه با حضــور امدادگران 

بوده، دلگرم کننده است.
ایشــان بیان داشــت: نظارت شــرعی و دقت نظر که مرحوم 
حضرت آیت ا... غیــوری  و دیگر عزیــزان در بعد جمع آوری 
کمک های مردمــی، پشــتیبانی جبهه و جنــگ و همچنین 
حمل مجروح، شــهدا و اســتقرار بیمارســتان های صحرایی 
داشتند، از نقاط قوت حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 

هالل احمر است.
ملــک محمــد  المســلمین عبدالرحیــم  و  االســالم  حجــت 
بــا  ســال   40 ایــن  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  نیســاری 
کارهــای  فقیــه  ولــی  محتــرم  نماینــده  هدایت هــای 
عام المنفعه بیشــتری در اقصی نقاط دنیا و در داخل کشــور 
اتفــاق افتــاده اســت، اســتقرار درمانگاه هــای مختلــف در 
کشــورهای نیازمنــد و بــرای انســان های محــروم از جملــه 
هدایت های نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر بوده اســت. 
کشــورهای متعــدد آفریقایــی،  بــه حمــدا... می بینیــم در 

آمریکایی جنوبی و خاورمیانه این عزیزان حضور دارند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجان غربی با اشــاره به فعالیت های فرهنگی 
حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر، گفت: 
در راســتای انجام فعالیت هــای فرهنگی، نظــارت و حضور 
نماینده محترم ولی فقیه همواره توانســته بــرای همکاران 
هالل احمر پیام وحــدت، یک دلی، تعهد و اعتقــاد قلبی به 

اصول اسالمی را به دنبال داشته باشد.
بــه مهم تریــن دســتاوردهای  گفتگــو  ایــن  وی در ادامــه 
حوزه نمایندگی ولی فقیه اشــاره کــرد و توضیــح داد: یکی از 
مهم تریــن کارهــای دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
کیــد بــر اقامــه نماز  هــالل احمــر، برقــراری و بــه اصطــالح تأ
اســت کــه بــه عنــوان ســتون دیــن مــا مســلمانان به شــمار 
می رود. دفاتر ولی فقیه همواره از این واجب دینی حراســت 
می کنند که در حقیقت عمود دین اســت، ایــن امر در اقصی 
نقــاط کشــور خیلی مهــم بــوده و در شــعبات توجه شــده که 
حدنصاب را برای اقامه نماز داشــته باشــند. حجت االسالم 
و المسلمین عبدالرحیم ملک محمد نیساری با بیان اینکه 
احیاء امر بــه معروف و نهــی از منکــر از جمله دســتاوردهای 
حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســت، 
اظهار داشــت: امر به معــروف و نهــی از منکر بــه عنوان یک 
فریضه نســبت بــه همــکاران ترویج می شــود و بــه حمدا... 
زمینه اعتماد، همکاری و همدلی در بین همکاران را بیشتر 

می کند.

انقالب اسالمی 
ما را به خویشتن خویش 

بازگرداند

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان آذربایجان غربی:

حجت االسالم و المسلمین عبدالرحیم ملک محمد 
در  ولی فقیـه  نمایندگـی  دفتـر  مسـئول  نیسـاری، 
جمعیت هالل احمر اسـتان آذربایجان غربی، پیش 
از این ریاست مرکز تحقیقات بشارت زندان ها، ریاست نظارت 
و بازرسی شورای نگهبان و ریاست شورای هماهنگی تبلیغات 

اسـالمی اسـتان آذربایجان غربی را برعهده داشـته اسـت.   
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     نظارت بر موقوفات 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجــان غربــی همچنیــن ســر و ســامان یافتــن 
حــوزه  دســتاوردهای  مهمتریــن  از  را  موقوفــات  مباحــث 
نمایندگــی دانســت و گفــت: موقوفــات متعــددی در اختیــار 
کــه دفاتــر دارنــد،  هــالل احمــر اســت و بــا نظــارت شــرعی 
ســعی شــده متناســب بــا نیــت واقفیــن ایــن موقوفــات هــم 
درآمدهای شــان کســب شــود و هــم در محلــی مصرف شــود 
کید کــرد: از ســوی دیگر  که نیــت واقــف بــوده اســت. وی تأ
حضور دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در شــعبات و همیــن طور 
در اســتان ها باعث شــده اســت زمینه کار شــرعی و کار دینی 
منطبق با اسالم بیشــتر خود را نشان دهد، چون در هر نوبت 
و در هــر وقفــه از فعالیت هــای جمعیــت نیــاز بــه همراهــی و 
همدلی بــا روحانیــت و علما و نشــان دادن مســیر صحیح به 
کی از آن اســت که ما توانستیم  همکاران وجود دارد. این حا
در ایــن چهل ســال بــا همراهــی آقایــان علمــا و حضــور دفاتر 
نمایندگی ولی فقیه مسیر شرعی را پیش روی همکاران قرار 

دهیم.

     اهل سنت و تشیع زیر چتر پرچم انقالب 
ایشــان به دســتاوردهای ملــی انقالب اســالمی ایران اشــاره 
کرد و گفت: انقالب اســالمی دســتاوردهای متعددی هم در 
ج کشــور داشته اســت، در داخل کشــور ما شاهد  داخل و خار
همدلی، وحــدت و به تعبیر حضــرت امام رضــوان اهلل تعالی 

علیه، توحید کلمه بوده ایم. 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان آذربایجــان غربــی بیان داشــت: وحــدت گویش ها، 
کرده ایــم،  کشــور را تجربــه  مذاهــب و اقلیت هــا در داخــل 
ایــران اســالمی رنگین کمانــی اســت از گویش هــای متعدد، 
کــه  قومیت هــای متعــدد و همیــن طــور ادیــان ابراهیمــی 
پیروان آن ها در کشور ما هستند. عزیزان اهل سنت و تشیع 
زیر چتر پرچم انقالب اســالمی حضــور دارند و ایــن وحدت و 
یکدلی در تمام عرصه های نظام و انقالب اســالمی را شــاهد 

هستیم، که دستاورد بزرگی است.
کید بر دستاوردهای انقالب اســالمی در ابعاد دیگر،  وی با تأ
عنوان کرد: در بعدهای دیگر پیشــرفت هایی داشته ایم، در 
نهضت علمی که مقــام معظم رهبــری پایه گذار آن هســتند 
و  عرصه هــا  همــه  در  داشــته ایم،  قطعــی  پیشــرفت های 
همچنیــن امــداد و نجات شــاهد هســتیم جوانــان امدادگر، 
تالشــگر و نجاتگــر توانســته اند پیشــرفت های عدیــده ای 

داشته باشند.

     حضور هالل احمر ایران در کنار حادثه دیدگان 
جهانی

محمــد  ملــک  عبدالرحیــم  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
نیســاری به پیشــرفت های ایــران در بعــد بین المللی اشــاره 
کرد و گفت: در دنیای مستضعفین و نیازمندان و کسانی که 
تحت ظلم واقع شــده اند ایران اســالمی را به عنوان مرجع و 
پناهگاه خود می دانند، در کشــورهای خودشان چشم نیاز، 

چشم همکاری و چشم همدلی شان به مردم ایران است. 
کید کرد: ایران اســالمی در این چهل ســال نشان داده  وی تأ
خ داده، هــر جا جنگ خانمان ســوز اتفاق  اســت هر جا زلزله ر
افتــاده و حادثــه و بالیــای طبیعی پیــش آمده اســت عزیزان 
هالل احمر با نشــان هــالل احمر ایــران در محل حضــور پیدا 
کرده انــد. همدلــی و همراهــی ایــران اســالمی بــرای مــردم 
مستضعف و نیازمند جهان دستاورد بزرگی است که دل ها را 
به طرف جمهوری اسالمی ایران مهربان و روان کرده است.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان آذربایجان غربی با اشــاره به دستاورد دینی و معنوی 
انقالب اسالمی در چهل ســال پس از پیروزی، اظهار داشت: 
دســتاوردهای متعددی در حوزه معنوی در طول چهل سال 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی داشته ایم، برای بیان آن باید 
به پیشــنیه کشــور در این حوزه نگاه کنیم، باید دید استکبار 
جهانــی به دنبال چــه بــوده و در آینده چــه می خواهد، آن ها 
می خواهند ایران را کشــوری مســتعمره و کشــوری در اختیار 

خود و پیش به سوی الحاد و بی دینی و از مسیر جدا کنند.
وی ادامه داد: دشــمن تالش کرده به ایمان مردم رخنه کند 
و  به نام تجــدد و تمدن و بــه نام های دیگر تــالش می کردند 

مردم از دین و ایمان خود جدا شوند.

     دینداری بزرگترین حربه در مقابل الحاد
ایشــان بــا بیــان اینکــه دینــداری بزرگتریــن حربــه در مقابــل 
الحــاد، بی دینی و رفتارهای آلوده اســت، اظهار داشــت: بنابر 
این انقالب اســالمی مــا را به خویشــتن خویــش بازگرداند و به 
ما این توفیــق را داد که به پیــروی از حضرت امام هم پاســدار 
دین باشیم و هم اعتقاد خود را دنبال کنیم، این رویش های 
دینی و انقالبی ما بود که جوانان متدین، متعهد و انسان های 
صالح را تقدیم انقالب اســالمی در قالب شــهید و جانباز و آزاده 
کــرد. حجــت االســالم و المســلمین عبدالرحیــم ملــک محمد 
نیســاری با اشــاره به اینکه در مکاتب دینی و جلسات آموزش 
قرآن هــزاران حافظ قرآن، تربیت شــده اســت، گفــت: در این 
جلسات عمل به دین مبین اسالم ترویج می شود و من معتقد 
هســتم که یکی از بزرگترین دســتاوردهای انقالب اسالمی در 
دورانی که جوانان به کفــر دعوت می شــوند، حرکت به طرف 

دینداری است.        

مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل 

احمر استان 
آذربایجان غربی: 

یش ها،  وحدت گو
مذاهب و اقلیت ها 

در داخل کشور 
را تجربه کرده ایم، 

ایران اسالمی 
رنگین کمانی است 

یش های  از گو
متعدد، قومیت های 
متعدد و همین طور 
ادیان ابراهیمی که 

پیروان آن ها در 
کشور ما هستند. 

یزان اهل سنت  عز
یر چتر  و تشیع ز
پرچم انقالب 

اسالمی حضور 
دارند و این وحدت 

و یکدلی در تمام 
عرصه های نظام 

و انقالب اسالمی 
را شاهد هستیم، 
که دستاورد بزرگی 

است
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هنــر و فرهنگ ســاخت و تولیــد فیلــم و ســریال های تاریخی با 
الگوگیــری از ادیان آســمانی و قصه هــای قرآنــی و بهره گیری از 

تاریخ مشعشعه اسالم تشیع و ایران قابل بیان است.
حجت االســالم و المســلمین علی شــم آبادی عنوان کرد: همه 
ایــن آورده ها بــه ایــده »مــا می توانیــم« و تلقین مثبــت، القای 
درســت و نهادینه کردن ایــن شــعار در جامعــه و دادن حس ما 
می توانیــم و تزریــق آن بــه بدنــه جامعــه و به ســطوح مختلف 

نیروهای موجود کشور برمی گردد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
کیــد کــرد: برگشــت همــه اتفاق هــای مثبــت و  اســتان البــرز تأ
ریشــه همــه دســتاوردها در حوزه هــای مختلــف داخلــی و جــا 
انداختن ما می توانیم از ناحیه نظام و ســکاندار انقالب صورت 
گرفتــه اســت، ابتــدا انقــالب نظــام و ســردمداران بــه ایــن باور 
»ما می توانیم« رســیدند و ســپس این بــاور را به الیه ها و اقشــار 
مختلف القاء کردند، البته دشمن با حماقت هایش ما از جمله 
تحمیل جنگ و تحریم ها در این مسیر کمک و یاری کرد و این 

ماشین را هل داد و جلو برد. 
کید بر این کــه اســتقالل می تواند مهم ترین دســتاورد  وی بــا تأ
انقالب در حوزه بین المللی و خارجی باشد، ادامه داد: براساس 
آموزه هــای قرآنی کفار، مشــرکین و بــه اصطــالح غیرخودی ها 
حق سلطه و سیطره بر مسلمانان ندارد و استقالل و کوته کردن 
دست اجانب و مستکبران در دخالت مقدرات کشور باعث شد 
که بســیاری از پیشــرفت ها و دســتاوردها دیگــر را در ســایه این 

استقالل و کوتاه کردن دست اجانب به دست بیاوریم.
حجــت االســالم و المســلمین علــی شــم آبادی بــا بیــان اینکــه 
استقالل و همین که مقدرات به دســت ایرانی ها رقم می خورد 
باعث می شــود در حوزه بین المللــی دســتاوردهای مهم ایجاد 
شود، اظهار داشت: مقدرات ما دست اجانب نیست، ارتش به 
دست مستشاران نظامی آمریکا اداره نمی شود، تصمیم سازی 
در  کالن  و  خــرد  سیاســت های  اجــرای  و  تصمیم گیــری  و 
ج بــه دســت ایرانــی جماعــت انجــام می گیــرد،  داخــل و خــار
تصمیم سازی ها همانند زمان پهلوی در سفارتخانه ها انجام 

نمی شود.
حجــت االســالم و المســلمین علــی شــم آبادی بــا اشــاره بــه 
دســتاوردهای دینــی و معنــوی انقــالب گفــت: اســتقرار نظــام 
والیــت فقیــه، تشــکیل دولــت بــه معنــا ســکانداری ولی فقیــه 
مهم تریــن دســتاورد این بخــش اســت. ایشــان ادامــه داد: در 
ســایه ولی فقیه و نظــام مبتنی بــر والیت فقیــه بســیاری از امور 
مذهبی، دینی و معنوی ســامان گرفت و حداقل مــورد توجه و 

عنایت ویژه قرارگرفت.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
البرز با بیان اینکه حوزه نمایندگــی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر نیز دســتاوردهایی داشته اســت، آن ها را برشمرد و گفت: 
نظارتی که حوزه نمایندگی ولی فقیه و علمــا و روحانیت بر امور 
مختلف و سیاست ها و برنامه ها دارد تاثیر بسزایی در ارتقاء امور 
دارد، در دوره اخیر موضوع نظام نامه دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمــر حــل شــد و کارهــای حــوزه نمایندگی 
براســاس اســناد باالدســتی و در یــک چارچــوب خــاص انجــام 

می گیرد.         

مقدرات ما 
دست اجانب نیست

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان البرز:

حجت االسـالم و المسلمین علی شم آبادی )الهی( 
با اشـاره به چهلمین سـال پیروزی انقالب اسـالمی 
تأکیـد دارد مهم تریـن دسـتاورد انقالب عملـی کردن 
شـعار »مـا می توانیـم« اسـت. ایشـان در گفتگـو بـا مجلـه مهـر 
و مـاه بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای ملـی و داخلـی کشـور بعـد از 
پیـروزی انقـالب اسـالمی، اظهـار داشـت: آورده انقـالب را بایـد 

در حوزه هـای محتلـف اجتماعـی، اقتصـاد، سیاسـی و فرهنگی پیگیر شـد، مردم سـاالری و 
حاکمیـت مـردم بـا حضـور در ده هـا انتخابـات آزاد، پیشـرفت های شـگرف در فناوری هـای 
گوناگـون ماننـد فنـاوری هسـته ای و غنی سـازی اورانیـوم، دسـتگاه ها و تجهیـزات مرتبـط بـا 
غنی سـازی، پیشـرفت های کشـور در بحث هوا فضا، نانو و طراحی و سـاخت تولید انبوه 
تجهیـزات نظامـی و صـادرات برخـی از آن هـا بـه ویـژه صنعـت موشـکی بـا بردهـای کوتـاه، 

متوسـط و بـرد بلنـد چنـد هـزار کیلومتـری از جملـه ایـن پیشـرفت ها اسـت.   

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان البرز با اشــاره به پیشرفت های 
اقتصادی گفت: در بخش اقتصادی خدمات فراوان آب رسانی، تأمین آب، برق و گاز به اقصی 
نقاط کشــور، توســعه مخابرات، خدمات اجتماعی، توســعه حمل و نقل هوایی زمینــی و ریلی، 
توسعه فضاهای آموزشــی، چاپ و نشــر مقاالت عملی و ارائه آن به مجامع بین المللی و در حوزه 
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تحقیــر قدرت هــای پوشــالی بــه ویــژه آمریــکا و شکســت نظام 
شکســت  و  منطقــه  ژاندارمــی  از  ایــران  رهایــی  دوقطبــی، 
سیاســت های آمریــکا، بیــداری ملت هــای ســتمدیده جهان و 
احیای جنبش های ضد اســتکباری، ارائــه الگوهای حکومتی 
و  لیبرالیســتی  ایدئولوژی هــای  نفــی  و  دینــی  مردم ســاالری 

سوسیالیستی اشاره کرد.
ایــن روحانــی دســتاوردهای سیاســی را ســرنگونی رژیــم 2500 
ســاله شاهنشــاهی و عامل آمریکا، رهایــی همه جانبه کشــور از 
وابســتگی به غرب، ایجاد حکومت جمهوری اسالمی و تدوین 
قانون اساســی بر پایه فقه شــیعی، فراهم سازی بســتر توسعه و 
تعالی مادی و معنوی بر اســاس ایده نوین نه غربی نه شــرقی، 
تعامــل صحیــح بــا ســایر دولت هــا و ملت هــا، مقابلــه علمــی با 
جدایــی دین از سیاســت و مشــروعیت بخشــی به والیــت فقیه 
در عصــر غیبــت، افزایــش همبســتگی ملــی از طریــق مقابلــه با 

تحرکات تفرقه افکنانه و تجزیه طلبانه بر شمرد.
وی بیان داشت: در حوزه فرهنگی باید به موفقیت هایی چون 
مقابله با فرهنگ منحط ضد دینی شاهنشاهی، مقابله با موج 
فســاد عملی و رواج بی بند و باری غربی، فروغ فرهنگ معنوی 
اســالمی و قرآنی، بازســازی شــعائر الهــی و احکام اســالمی نظیر 
امر بــه معــروف و نهــی از منکر، بازســازی نقــش مســاجد و رواج 
فرهنگ نمــاز، نماز جماعــت و نمــاز جمعه، اســتقالل فرهنگی 
با تکیه بــر خودباوری فرهنگــی، احیای شــأن و منزلت معنوی 
زن در اجتماع، ارتقای ســطح ســواد و علم در جامعــه و مبارزه با 
بی سوادی، تحول در نظام آموزشــی و محتوای درسی مدارس 

و دانشگاه ها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد.
حجت االســالم و المســلمین ثابتی در خصوص دســتاوردهای 
اقتصــادی گفــت: توســعه اقتصــاد مبتنــی بــر احــکام و قوانین 
اسالمی، بسترسازی جهت توسعه و آبادانی کشــور با رفع موانع 
و زیرساخت های اقتصادی، اولویت بخشی به توسعه مناطق 
محروم کشور، توسعه و توزیع عادالنه ثروت، ارتقاء سطح درآمد 
و ســرانه ملــی، محرومیت زدایــی از چهــره یک کشــور از جملعه 

فعالیت ها در این حوزه است.
ایشــان در پایان ایــن گفتگو به دســتاوردهای علمــی و فناوری 
اشــاره کرد و اظهار داشت: ورود کشــور به علوم انحصاری غرب 
با شکســت آپارتاید علمی، بومی کردن دانش هسته ای و سایر 
علــوم اســتراتژیک، رتبــه اول علمــی در منطقــه، فراهم ســازی 
زمینه استفاده از تحقیقات سایر کشــورها بدون تقلید محض، 
تقویت اعتماد بــه نفس نخبگان جوان و توســعه فعالیت های 
علمــی کشــور از مهم تریــن و برجســته ترین آورده هــای انقالب 

اسالمی در حوزه علمی است.        

ارائه الگوی حکومتی مردم ساالری دینی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه  در جمعیت هالل احمر استان همدان 
به دستاورد سیاسی انقالب اشاره کرد:

حجت االسالم و المســلمین محســن ثابتی در گفتگو با مجله مهر و ماه با اشــاره به چهلمین سال 
پیروزی انقالب اســالمی ایران گفت: بحث والیــت فقیه یکی از مباحث و موضوعات وســیع غنی 
و سیاســی محســوب می شــود. این بحث بــه اصطالح رایــج امــروزی و بــه بیانی واضح تر اســاس 

حکومت اسالمی است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان همدان ادامه داد: موضوع والیت 
فقیه در شــکل گیری نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران نیز مــورد توجه قرار گرفتــه و رهبرکبیر 

انقالب دراین باره فرمودند بهترین اصل در قانون اساسی این اصل والیت فقیه است.
وی با بیــان اینکــه انقــالب اســالمی ایــران دســتاوردهای متعــددی دارد، اظهــار داشــت: یکی از 
دســتاوردهای داخلی تســخیر النه جاسوســی آمریکا بود که خود باعث رشــد، کمال و اســتحکام 

انقالب شد و بنا به فرموده امام)ره( انقالبی بود عظیم تر از انقالب اول.
حجت االســالم و المســلمین ثابتــی ادامــه داد: تثبیــت خط امــام به عنوان خــط ســازش ناپذیر با 
غرب، سقوط دولت موقت، افشای اســناد النه جاسوســی، بر هم خوردن شبکه های اطالعاتی و 
جاسوسی آمریکا، افشا شــدن ماهیت جاسوسی ســفارتخانه آمریکا بر جهان، ترس از تکرار چنین 
وقایعی در کشــورهای دیگر، مرعوب شــدن کارمندان و جاسوســان و شکســت بت ابر قدرت ها از 

دیگر دستاوردهای داخلی انقالب محسوب می شود.
کید کرد: درتشــریح  مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر اســتان همــدان تأ
دســتاوردهای خارجی و جهانی می توان به خروج ایران از ســلطه ابر قدرت ها و اســتکبار جهانی، 

مسـئولیت دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت 
هـالل احمـر اسـتان همـدان برعهـده حجت االسـالم 
و المسلمین محسن ثابتی قرار دارد. ایشان امامت 
جمعه و مدیریت حوزه علمیه شهرستان فامنین استان همدان 
و همچنین مسئولیت تأسیس حوزه علمیه مهدی موعود)عج( 

شهرسـتان کبودر آهنگ را برعهده داشـته اسـت. 
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وی با اشــاره به موضــوع موقوفات کــه در جمعیــت هالل احمر 
به مراتب اتفاق می افتد و اهمیت ویژه ای دارد، بیان داشــت: 
دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه جمعیت هــالل احمر تــالش کردند 
در طول ســال های پس از انقــالب، برنامه وقف و هبــه را برای 

ساماندهی و ترویج این سنت حسنه گسترش دهند.
ایشــان در ادامــه بــه برنامه هــای متنوعــی کــه از طــرف دفاتــر 
نمایندگــی ولی فقیــه در اســتان ها برگزاری می شــود اشــاره کرد 
و گفت: برگزاری مســابقات فرهنگــی و دینی، تشــکیل کانون 
طالب و انتشــار مبانی فرهنگی در راســتای اهــداف هالل احمر 
تأثیر بســزایی بر روحیه دینی کارکنان، امدادگــران و داوطلبان 

جمعیت هالل احمر داشته است.
حجت االسالم و المســلمین دشــتی با بیان اینکه در سال های 
کید کرد: از  بعد از انقالب خودکفایی نظامی دست یافته ایم، تأ
برکات پیروزی انقالب اســالمی حمایت از جامعه مستضعفین 
گاهی مردم نیز از دستاوردهای  است، از سوی دیگر باال بردن آ
کیــد کــرد: انقــالب  ایــن انقــالب مردمــی و دینــی اســت. وی تأ
اســالمی ایران در زنده نگه داشتن قیام عاشــورا نقش بسزایی 
ایفا کرده چرا که پایه و اســاس این انقالب با الگوگیــری از قیام 

امام حسین)ع( بوده است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
استان بوشــهر با بیان اینکه انقالب اسالمی در ابعاد بین المللی 
نیز دســتاورد و تأثیرگذاری داشته اســت، اظهار داشــت: با این 
انقالب، جهان با دین اســالم آشــنا شــد، از ســوی دیگــر اخالق 

اسالمی نیز به مردم منطقه و دنیا صادر شد.
کمیــت اســالمی بــر پایــه ارزش هــای دینی و  ایشــان افــزود: حا
معنوی از دیگر دستاوردهای بین المللی انقالب اسالمی ایران 
به شــمار می رود. حجت االســالم و المســلمین دشــتی در پایان 
گفتگو به دستاوردهای دینی و معنوی پیروزی انقالب اسالمی 
اشاره کرد و گفت: نباید از دستاوردهای معنوی انقالب از جمله 
احیای انســانیت، دیــن و شــریعت که اهمیــت بســزایی دارند 

چشم پوشی کرد.        

انقالب ما 
از قیام  امام حسین)ع( 

الگو گرفته است

مسئول نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استان بوشهر:

بـا  دشـتی  عبـاس  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
دانشـگاه های  در  رهبـری  نهـاد  مسـئولیت  سـابقه 
مـدرس  و  علمیـه  حـوزه  مدیریـت  بوشـهر،  اسـتان 
دانشگاه علوم پزشکی، مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیـت هـالل احمـر اسـتان بوشـهر را برعهـده دارد. ایشـان در 
گفتگویی کوتاه با مجله مهر و ماه به مناسب چهلمین سالروز 

پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران تأکیـد کـرد: حضـور در بیـن امدادگـران، کمـک بـه محرومیـن 
و مسـتضعفین، ایجـاد شـورای فرهنگـی و سـفرهای اسـتانی از جملـه دسـتاوردهای حـوزه 

نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر در سـال های اخیـر اسـت.   

مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان بوشــهر به فعالیت هــای حوزه 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان های مختلــف اشــاره کــرد و گفــت: دفاتــر 
نمایندگی ولی فقیه توانســتند باعث تقویت احساسات انسان دوســتانه و عاطفی در بین مردم و 

کارکنان جمعیت هالل احمر شوند.
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حجت االسالم و المسلمین نطنزی همچنین ادامه داد: آزادی 
در ابعاد مختلف از دیگر برکات انقالب اسالمی است، به دست 
آوردن آزادی در ابعــاد مختلــف مــن جملــه آزادی فکــر، آزادی 
بیان و حق انتخاب موضوعاتی هســتند که در سال های پس 
کیــد کرد:  از انقــالب مــردم روزانــه آن را لمس می کننــد. وی تأ
ایجاد خود باوری و اعتماد به نفــس، روحیه مقاومت و والیت 
پذیری بیــن آحاد ملت به ویژه نســل جــوان را نمی تــوان انکار 

کرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
ســمنان بــا اشــاره بــه تأثیــر انقــالب در ابعــاد بین المللــی اظهار 
داشت: تمام انقالب های جهان یا دنباله رو بلوک غرب لیبرال 
دمکراتیک یا دنباله رو بلوک شرق سوسیالیست و کمونیستی 
بوده انــد ولی انقــالب اســالمی بر اســاس نه شــرقی و نــه غربی 
شــکل گرفت، قدرت بالمانع دو قطب جهان را درهم شکست 
و آن ها را به چالش کشــید و این دســته بندی مصطلــح دنیا را 
دگرگون ســاخت و نظامــی را به وجــود آورد که بر پایه و اســاس 

والیت مطلقه فقیه است.
حجت االســالم و المســلمین نطنزی بــه ابعاد دینــی و معنوی 
پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران اشــاره کــرد و گفــت: تبدیــل 
نظام طاغوت ســاالر به نظام مردم ســاالر و آن هــم از نوع دینی 
از مهم ترین آثار انقالب اســالمی است، از ســوی دیگر در چهل 
ســال گذشــته رواج مباحث دینی و قرآنــی در قرائــت و تالوت، 

حفظ و تدبر را شاهد بوده ایم.
ایشــان گفت: حضور پر رنگ زنــان در عرصه هــای مختلف 
بــا حفــظ عفــت و شــئون اســالمی، ایجــاد اتحــاد و اخــوت 
اســالمی بیــن مســلمانان جهــان، احیــاء دیــن و شــریعت و 
تنظیــم و تدویــن و قوانین بر اســاس مبانی دینی و اســالمی 
از دیگر برکات عمر چهل ساله انقالب اسالمی ایران به شمار 

می رود.        

حجت االســالم و المســلمین محمود نطنــزی در گفتگو با مجلــه مهر و ماه با اشــاره بــه چهلمین 
سال پیروزی انقالب اســالمی ایران، به دستاورد برجســته حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمــر در ادوار مختلف اشــاره کرد و گفــت: مهم ترین دســتاورد این حوزه نمایند اشــراف بر 

فعالیت های بشر دوستانه جمعیت هالل احمر است.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان ســمنان ادامــه داد: همچنین 
نظارت کلی بــر امور انجام شــده در جمعیت هالل احمر از دیگر دســتاوردها اســت، این نظارت با 

ع مقدس صورت می گیرد. هدف انطباق اقدامات با احکام شر
کید کرد:  نظام بخشــی فعالیت های فرهنگی جمعیت از دیگر آثار برجســته فعالیت حوزه  وی تأ
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر است. حجت االسالم و المسلمین نطنزی در ادامه این گفتگو 
به اقدامات برجســته حوزه نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر در اســتان های مختلف 
اشاره کرد و توضیح داد: به واسطه شکل گیری حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و 
ایجاد نمایندگی ها در تمام استان های کشور، ساماندهی و نظارت بر امور موقوفات، موهوبات و 
مصالحات جمعیت اتفاق افتاد که این امر بر افزایش اعتماد عمومی و مردمی به جمعیت هالل 

احمر افزوده است.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان ســمنان با اشــاره بــه اقدامات 
فرهنگــی کــه در تمــام دفاتــر نمایندگی هــا سراســر کشــور انجــام می شــود، بیــان داشــت: تبیین 
امور فرهنگی، ارتقا ســطح فرهنگــی و عقیدتی کارکنان و اعضــا از جمله اقداماتی اســت که دفاتر 

نمایندگی انجام می دهند، این برنامه ها به نزدیک شدن مردم به روحانیون منتج شده است.
وی با اشاره به تنظیم اساسنامه و نظام نامه در حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
ح در اساسنامه جمعیت برای پرسنل  کید کرد:  تبیین اصول هفتگانه و اهداف چهارگانه مصر تأ
و اعضا راهگشای فعالیت ها بوده و در واقع این اصول مســیر حرکت دفاتر نمایندگی را به وضوح 

روشن کرده است.
کیــد کــرد: روحانیــون در دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر کــه در  ایشــان تأ
استان های مختلف کشور ایجاد شده است، در واقع ملجأ و پناهگاه و پدر معنوی پرسنل و اعضا 

برای رفع شبهات مذهبی و رفع مشکالت اخالقی و اداری هستند.
کید براینکه انقالب  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان ســمنان با تأ
اسالمی ایران بعد از چهل سال دستاوردهای ملی متعددی داشته است، عنوان کرد: ملت ایران 
200 سال تحت ســلطه بیگانگان و مداخالت بیگانگان در تمام شوون کشور بودند، این انقالب 

کنش به این استعمار بود و استقالل را برای مردم ایران به ارمغان آورد. در واقع وا

انقالب،  ما را مستقل کرد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان سمنان:

نطنـزی  محمـود  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
مسـئول دفتـر نمایندگی ولی فقیـه در جمعیت هالل 
افحمـر اسـتان سـمنان بـه مـدت پنـج سـال مسـئول 
جذب واحد تحقیقات جامعه المصطفی بوده و برای ۱۰ سال 
ریاسـت شـورای حـل اختـالف شهرسـتان سـرخه را بـر عهـده 
داشـته اسـت. ایشـان همچنیـن بـرای هفـت سـال امـام جمعـه 

موقـت سـرخه بـوده اسـت. 
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فقیــه  ولــی  نمایندگــی  گســترش  در بحــث  داد:  ادامــه  وی 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه  در اســتان ها بنــا بــر حکمــی 
حجت االسالم والمســلمین معزی دادند، ایشان برای رسیدن 
به ایــن اهداف نظام نامــه ای تدویــن کردند، از ایــن رو اعتقاد 
کــه بــرای  دارم ایــن نظام نامــه یکــی از دســتاوردهایی بــوده 
کارهــای نظارتــی و فرهنگــی نقشــه راه بــود تــا بــه ســمت جلو 

حرکت کنیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان خراســان جنوبی بیــان داشــت: از دســتاوردهای دیگر 
کــه مجلــس شــورای  حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه ایــن بــود 
اســالمی دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه و حــوزه نمایندگــی ولــی 
فقیــه در جمعیت هالل احمــر را به عنــوان یکــی از ارکان اصلی 
در اساســنامه ذکــر کردند که مــورد تأیید شــورای نگهبــان قرار 

گرفت.
حجت االســالم والمســلمین علــی  محمــد درویشــی گفــت:در 
حال حاضر حوزه نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
کلیــه ارکان جمعیــت و  حضــوری فعــال، واقعــی و اثرگــذار در 
تصمیم گیری هــا دارد. ایــن موضــوع در همــه اســتان ها و در 
شورای عالی صدق می کند، به عبارتی حوزه نمایندگی و دفاتر 
آن در اســتان ها، در بخش های مهم جمعیت هالل احمر بروز 

و ظهور دارند.

     گسترش فرهنگ نماز
وی بــا بیــان این کــه براســاس ایــن نقشــه راه، دفاتــر حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در اســتان ها 
دســتاوردهای زیادی داشــته اند، بــه دســتاوردهای فرهنگی 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: موضــوع شــاخص فرهنگــی، نماز 
است، گسترش فرهنگ و توسعه نماز و امر به معروف و نهی از 
منکر در تمام شعب استان ها و شهرستان ها پیگیری می شود.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
اســتان خراســان جنوبی اظهــار داشــت: از جملــه برنامه های 
فرهنگی می توان به جلســات روخوانی قرآن برای خانواده ها 
و فرزنــدان کارکنــان جمعیــت هــالل احمــر، برگــزاری جشــن 
ائمــه  بــرای  ع  متنــو برنامه هــای  فرزنــدان،  بــرای  تکلیــف 
جماعات، آمــوزش برای پایگاه هــای امداد و نجــات، تجهیز 
کارکنــان  حضــور  نــوروزی،  ح  طــر در  برپایــی  و  کتابخانــه 
نمایندگــی در کنــار امدادگــران و رســیدگی به مســائل شــرعی 

اشاره کرد.
حجت االســالم والمســلمین درویشــی با بیــان این کــه نظارت 
بر موقوفــات جمعیــت هــالل احمــر در اســتان های مختلف از 
دیگــر دســتاوردهای فرهنگــی نمایندگــی ولــی فقیــه در هالل 
احمر محسوب می شــود، گفت: سر و ســامان دادن و رسیدگی 
بــه موقوفــات از جملــه اقداماتی اســت کــه در ســال های پس 
ازانقــالب انجــام شــده و تالش می شــود نیــت واقفین بــه نحو 

احسن انجام شود،
کیــد کــرد: در واقــع حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه بازویی  وی تأ
است برای مدیریت اجرایی در اســتان و مرکز. دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در اســتان های سراســر کشور 
به لحاظ ســاز و کار مســتقل هســتند، اما به لحاظ کاری مانند 

وحانیون، جوانان را از  ر
خانواده خود می دانند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی:

حجت االسـالم والمسـلمین علی  محمد درویشـی، 
مسـئولیت دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت 
عهـده  بـر  را  جنوبـی  خراسـان  اسـتان  احمـر  هـالل 
دارد، وی در گفتگـو بـا مجلـه مهـر و مـاه بـا اشـاره بـه چهلمیـن 
حـوزه  دسـتاوردهای  بـه  اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی  جشـن 
نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر در چهـل سـال 

گذشـته پرداخـت و گفـت: پـس از پیـروزی انقـالب، از طـرف پرسـنل و کارکنان جمعیت هالل 
به مقام معظم رهبری آن زمان که امام خمینی)ره( بودند پیشنهاد و درخواست داده شدتا 
نماینده ای از طرف ولی فقیه در هالل احمر داشـته باشـند. سـپس براسـاس نیاز آن ها که در 
اولویت نظارت بر مسـائل شـرعی و کمک های اهدایی بوده و سـپس نظارت بر موقوفات، 
امـوال و دارایی هـا و بحث هـای فرهنگـی در کل نمایندگی هـای هـالل احمـر در اسـتان های 

کشـور چنیـن اتفاقـی رخ داد.   
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خانــواده در کنــار پرســنل و امدادگــران داوطلبــان و جوانــان با 
یکدیگر کار می کنیم.

     کاروان نیکوکاری
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
اســتان خراســان جنوبــی ادامــه داد: در بحــث داوطلبــان 
صحبت زیــاد اســت. روحانیــون در کاروان نیکــوکاری حضور 
پیدا می کنند، کانون طــالب یکی از دســتاوردهای مهم دیگر 
حوزه نمایندگی به شمار می رود. بر اســاس تفاهم نامه ای که 
با قم و مشــهد در حوزه های علمیه سراســر کشــور بســته شده 
اســت، از ظرفیت علمــی و عملی طــالب در کانون ها اســتفاده 

می شود.
حجت االسالم والمســلمین علی  محمد درویشی بیان داشت: 
هالل احمــر دولتــی نیســت، بلکــه نیمه دولتــی و شــبه دولتی 
اســت، با این حال در تمام عرصه ها حضور و بــروز پیدا می کند 
و از تــوان علمی و عملــی خود بــرای افزایــش ظرفیت جمعیت 
هالل احمــر اســتفاده می کنــد، آموزش های کمک هــای اولیه 
را بــه همشــهریان در نظــر دارد و در کنــار آن مســائل شــرعی را 
در حادثه بــر عهــده می گیرند، چــون در کشــور اســالمی زندگی 
می کنیــم، باید مســائل شــرعی را به نحو احســن رعایــت کرد، 

بنابراین به آنچه نیاز جامعه است عمل می کنیم.
وی اظهــار داشــت: در زمینــه تعامل بــا جوانان دســتاوردهای 
خوبی داشته ایم، جوانان، روحانیون را از خودشان می دانند و 
روحانیون نیز جوانان را از خانواده خود می دانند و پاسخگوی 
مســائل شــرعی آن هــا، خصوصــًا در ایــام مــاه مبــارک رمضــان 
هستند. در واقع یک نفر به عنوان معتمد امدادگران و پرسنل 
و پاســخگوی مســائل فرهنگی و شــرعی در میان آن ها حضور 
دارد. جوانــان از ایــن همراهــی خرســند هســتند. مســئولین 
هم شــاد هســتند که باالخره بــه وظیفــه قانونی و شرعی شــان 

می تواند جامعه عمل بپوشانند.

     قضاوت منصفانه
حجت االســالم والمســلمین علــی  محمد درویشــی با اشــاره به 
دستاوردهای ملی انقالب اسالمی ایران، گفت: دستاوردهای 
ملی و مذهبی نظام جمهوری اســالمی قابل شــمارش نیست. 
درســت اســت که تحریم داریــم، دشــمن داریم، آســیب های 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی داریــم، ولی بایــد منصفانه 
قضــاوت کنیم، بایــد دید اوایــل انقالب چــه بودیــم و االن چه 

هستیم.
وی ادامــه داد: مقــام معظم رهبــری می فرمودند زمانی ســیم 
خــاردار را وارد می کردیــم، امــروز ایــن ســیم خــاردار را بــا انرژی 
هسته ای، موشکی و دستاوردهای علمی دیگر مقایسه کنید، 
اصاًل قابل مقایســه نیســت، فکرش را هم نمی کردیم در زمینه 

علمی نوآوری و ابتکار و تولید علم داشته باشیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان خراســان جنوبی عنوان کــرد: در زمینه هــای فرهنگی 
هــم خیزش هــای خوبــی داشــتیم، امــا هنــوز جــای کار باقــی  
اســت. در زمینــه ابتــکارات و خالقیــت در هــالل احمر ســامانه 
ع آن بیرجنــدی اســت داریــم، زمانــی تصــور  112 را کــه مختــر

نمی کردیم زیر 6 دقیقه امدادگران در محل حادثه حضور پیدا 
کنند.

کید کرد: به برکت خون شــهیدان امکانــات رفاهی  ایشــان تأ
مناســبی داریم و نبایــد بر طبــل ناامیــدی بکوبیــم و بگوییم 
عقــب افتــاده هســتیم. دســتاوردها خیلــی زیــاد بــوده، بایــد 
بخش بنــدی شــود، و دســتاوردها را در بخــش اقتصــادی، 
خالقیت، علمی، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، اما مهم تر 
این اســت که ببینیم پیش از انقالب چه چیزهایی داشتیم و 
کنون چه دســتاوردهایی داریم. انقــالب در همه ابعاد - چه  ا

مادی و چه معنوی - حرکتی رو به جلو بوده است.
وی اظهــار داشــت: امــام صــادق)ع( می فرماینــد دو روز شــما 
نباید مســاوی باشــد. در این چهل ســاله با همه دشمنی های 
دشمن روزهای جمهوری اسالمی مساوی نبود، اما مسئولین 
باید بیشــتر به فکــر اشــتغال و توجه بــه جوانان و آســیب های 
اجتماعی باشند. در بخش های فرهنگی بیشتر باید کار کنیم 
خ ندهد. در  که جدایی، طــالق، اعتیــاد و این قبیــل مســائل ر
این بخش نگرانی هــای زیادی وجود دارد که با اشــتغال زایی 

می توان بخش اعظم آن را برطرف کرد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان خراســان جنوبی با اشــاره به نگرانی ها در زمینه ازدواج 
و اشــتغال جوانان، گفت: کارهایی در این زمینه شــده است، 
ولی بایــد دولتمــردان و مجریــان و همه دســتگاه ها دســت به 
دســت هم دهند. وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای بین المللی 
کید کــرد: افتخار اســت کــه مقامات  انقــالب اســالمی ایــران تأ
خارجی برای مالقــات با مقام معظم رهبــری نوبت می گیرند، 
رئیــس جمهــور روســیه از مقــام معظم رهبــری برای مشــورت 
در راســتای مدیریت کشــورش نوبــت می گیــرد. در هیچ جای 

خ نمی دهد. جهان چنین اتفاقی ر
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
خراســان جنوبی بیان داشــت: در آفریقــا و آمریکا نــام فرزندان 
خــود را روح ا... می گذارنــد یــا نــام شــهید مطهــری را انتخــاب 
می کنند، این در واقع صدور انقالب اســالمی در روستاهای دور 
افتاده آفریقا، آمریکا و اروپاست، این ها دستاورد کمی نیست، 
با این که اجــازه تبلیغ اســالم را نمی دهنــد، این موج تــا آخرین 
روســتای اروپا، آفریقــا و آمریکا رفتــه اســت و نمی توانند جلوی 

این اسالم خواهی را بگیرند.        

مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل 

احمر استان 
خراسان جنوبی:

دستاوردهای ملی 
و مذهبی نظام 

جمهوری اسالمی 
قابل شمارش 

نیست. درست 
یم  است که تحر

یم، دشمن  دار
یم، آسیب های  دار
اجتماعی، فرهنگی 
یم،  و اقتصادی دار
ولی باید منصفانه 

قضاوت کنیم، باید 
دید اوایل انقالب 
چه بودیم و االن 

چه هستیم
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     تشکیل حکومت دینی 
حجت االســالم والمســلمین پیروزفــر با بیــان این که در ســطح 
ملی باید به ســه دســتاورد بزرگ اشــاره کرد که رهــاورد انقالب 
اســالمی در ایــران شــمرده می شــود، اظهــار داشــت: انقــالب 
اســالمی در حالی الگوی تشــکیل حکومت دینی بــر پایه اصل 
کــه پــس از فروپاشــی امپراطــوری  والیــت فقیــه را ارائــه داد 
عثمانــی و امپراطوری روم، این باور شــکل گرفته بود که دوره 
حیات دین و مذهــب پایان یافته و در عصر سکوالریســم دیگر 

جایی برای دین در عرصه سیاست نیست.
وی ادامــه داد: بــا ایــن حال انقالب اســالمی بــر این بــاور غلط 
کید فرمودند  خط بطالن کشید و امام راحل)ره( در این باره تأ
که مــا موظف هســتیم حکومــت دینــی تشــکیل دهیــم و این 
حکومت در زمان غیبت نیز می تواند تشــکیل شود. به عبارت 
دیگــر در مقابــل جهــان اول، جهــان دوم و جهان ســوم، امام 
خمینــی)ره( بحث جهان اســالم و ظرفیت هــای آن را پررنگ 
کرد و همین امر باعث شد که رویکردی نوین نسبت به دین و 

معنویت شکل بگیرد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان لرســتان بــا بیــان این کــه دومیــن دســتاورد انقــالب 
اســالمی، اســتقالل، آزادی و جمهوری اســالمی اســت، گفت: 
به جرأت می توان ذکر کرد ایران اســالمی مســتقل ترین کشــور 
دنیاســت و در هیچ یــک از حوزه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، 
سیاســی و نظامــی ذره ای وابســتگی و تبعیــت از شــرق و غرب 
نــدارد و تمــام تصمیم گیری هــا در آن کامــاًل مســتقل صــورت 

می گیرد.
کیــد کــرد: آزادی ای که انقالب اســالمی بــه جهان  پیروزفــر تأ
ارائه می دهــد، معنا و مفهومــی دارد که بــا آنچه غرب به بشــر 
قرن بیســتم ارائه می دهد کاماًل متفاوت اســت. در این آزادی 
ع  نشــانی از بی بنــد و بــاری، فســاد و فحشــا نیســت و ایــن نــو
آزادی نه تنها دنیای شــخصی و خصوصی افراد، بلکه جامعه 
ع آزادی هیچ کــس  و اجتمــاع را نیــز در بــر می گیــرد. در ایــن نــو
نمی توانــد آزادی افــراد و نهادهــای جامعــه را ســلب و آن هــا را 

وادار به اقدامی کند یا مانع آن ها شود.
وی بیــان داشــت: در نتیجــه رهــاورد ایــن اســتقالل و آزادی 
کــه انقــالب اســالمی بــرای ملــت مــا بــه ارمغــان آورد در عرصه 
بین المللی می شــود »نه شــرقی نه غربی« و عدم وابســتگی به 
کنون  شــرق و غرب در تمامــی امــور. بنابرایــن می بینیم هــم ا
کــه بیــش از چهــار دهــه از عمــر انقــالب اســالمی می گــذرد، بــا 
وجود تغییر دولت ها و شــخصیت ها و مســئولین کشــور و ارائه 
دیدگاه هــای مختلف در اداره امور کشــور، همچنان اســتقالل 
کشــور با قــدرت تمــام حفــظ شــده و خللــی در آن ایجاد نشــده 

است.

     احیای جایگاه والیت فقیه 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان لرســتان عنوان کرد: در جامعه والیت فقیــه، وفاداری 
افراد جامعه نه بــه نظام کمونیســتی و نه نظام ســرمایه داری 
اســت، بلکــه شــخص ولــی فقیــه اســت و کســی کــه در دوران 
غیبــت امــام عصر)عــج( ســکاندار جوامــع بشــری اســت. لــذا 

ویکردی نوین  انقالب، ر
نسبت به دین و معنویت 

شکل داد

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان لرستان:

پیروزفـر،  بهـزاد  والمسـلمین  حجت االسـالم 
مسـئولیت دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت 
هـالل احمـر اسـتان لرسـتان را بـر عهـده دارد، وی 
در گفتگـو بـا مجلـه مهـر و مـاه بـا بیـان این کـه دهه مبـارک فجر 
هـر سـال بهتریـن فرصـت بـرای معرفـی دسـتاوردهای انقالب 
اسـالمی بـرای ایـران و جهـان اسـت که بایـد از آن بهترین بهره 

را بـرد، گفـت: انقـالب اسـالمی در واقـع فرصتـی را به وجـود آورد که ایدئولوژی اسـالمی بار 
دیگـر در جهـان مطـرح شـود. اگـر بخواهیـم بـه دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی اشـاره ای 
داشـته باشـیم، بایـد ایـن دسـتاوردها را بـه دو بخـش ملـی و جهانی تقسـیم کنیـم، چرا که 
انقـالب اسـالمی عـالوه بـر دسـتاوردها و بـرکات داخلی، منشـأ تحوالت زیـادی در منطقه 

و جهـان شـده اسـت. 
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حمایت و پشــتیبانی از نظــام و مقابله با توطئه های دشــمنان 
کشــور در محاســبات ســود و زیان ولی فقیه قــرار نمی گیــرد، بر 
خالف رهبران دیگر کشورها که در بحران ها و مشکالت پشت 

به کشور و مردم خود کرده اند.
کید کرد: ولی فقیه خود را مســئول تأمین امنیت و دفاع  وی تأ
از جامعــه می دانــد و ایــن یکــی از مهم تریــن رمــوز بقــا و ادامــه 
حیــات انقــالب اســالمی در ایــران بــا وجــود تمــام توطئه های 
تدارک دیده شــده علیه آن اســت. توطئه هایی کــه به اذعان 
بســیاری از محافل سیاســی بین المللــی می توانســت هر نظام 

دیگری غیر از جمهوری اسالمی را سرنگون کند.

     دستاوردهای بین المللی انقالب اسالمی
این کــه  بــر  کیــد  تأ بــا  پیروزفــر  والمســلمین  حجت االســالم 
دســتاوردهای انقالب اســالمی بــا توجه بــه تأثیرات شــگرف و 
انکارناپذیری که در منطقه و جهان داشته است در سه محور 
مورد بررســی قــرار می گیرد، بیان داشــت: تــا پیــش از پیروزی 
کم  انقــالب اســالمی نظــام دو قطبــی بــر عرصــه بین الملــل حا
بود کــه بر اســاس آن جهــان بیــن دو ابر قــدرت یعنــی آمریکا و 
اتحاد جماهیر شــوروی ســابق تقســیم می شــد. در ایــن نظام 
دوقطبــی جایی بــرای قطب ســوم نبــود. امــا انقالب اســالمی 
بــا ســر دادن شــعار نــه شــرقی، نــه غربــی، جمهــوری اســالمی 
کید کرد کــه قطب ســوم هم در  در عرصــه سیاســت خارجــی تأ
عرصه بین الملل بر اســاس منافع و مناســبات مــورد نظر ملت 
ایران وجود دارد و در صورتی که ایجاب کند، معادالت خود را 

هم بر شرق و غرب تحمیل خواهد کرد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان لرســتان ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای 
انقــالب اســالمی در منطقــه، بیــداری اســالمی اســت و امــروز 

کــه منشــأ بســیاری از انقالب هــا و  بــه جــرأت می تــوان گفــت 
خیزش هــای مردمی علیــه ســردمداران طاغوتی و وابســته به 
کشورهای اســتکباری در منطقه، الگوگیری از انقالب اسالمی 

ما بوده است.
وی اظهار داشــت: امــروزه جریان هایــی مانند حمــاس، جهاد 
اســالمی و حشدالشــعبی در عــراق و ســوریه و جریــان مقاومــت 
یمن که برای رژیم صهیونســتی و آمریکا در منطقه به کابوس 
تبدیــل شــده اند، تمامــًا در مســیر انقــالب اســالمی ایــران و بــا 

سرمشق گرفتن از آن بوده اند.

     توسعه گستره جهان اسالم 
کید بــر این که انقالب اســالمی بــه جهانیان  این روحانــی با تأ
کــه جهــان اســالم تنهــا در خاورمیانــه خالصــه  کــرد  ثابــت 
نمی شــود، بیــان داشــت: بلکــه جهــان اســالم از موریتانی در 
غرب تا مالــزی و اندونزی در شــرق بــا جمعیتی بالــغ بر یک و 
نیم میلیــارد نفر را در بــر می گیرد بــه این ترتیب جهان اســالم 
و مســلمانان بار دیگر نــه تنها وارد صحنه شــدند و توانســتند 
کننــد، بلکــه  نقــش و جایــگاه از دســت رفتــه خــود را احیــا 
موجبــات توســعه و گســترش اســالم در جوامــع دیگــری را نیز 

کنند. فراهم 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
کــه بــه  کــم نیســتند افــرادی  گفــت: امــروزه  اســتان لرســتان 
برکت پیــروزی انقــالب اســالمی در ایــران و آشــنایی بــا آن، به 
مکتب اســالم گرایش پیدا کرده و مسلمان شــده اند و به نوعی 
می تــوان گفت کــه انقالب اســالمی در ســطح منطقــه و جهان 
اعتبار از دســت رفته را بازگردانده و موجب شد که افراد زیادی 
در سرتاســر جهان با آشــنایی بــا آموزه هــای روح بخش اســالم 

عزیز پیرو این مکتب متعالی شوند.

ارتقای فرهنگ 
دینی و قرآنی، 

ارزش های 
اسالمی و انسانی، 

یژه روحیه  به و
مسئولیت پذیری 

یت فرهنگ  و تقو
یاری رساندن و 
خدمتگزاری به 

آسیب دیدگان در 
مسئوالن، کارکنان 

و اعضای جمعیت 
هالل احمر از 

جمله فعالیت های 
دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در استان 
لرستان است
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     دستاوردهای دینی و معنوی
دســتاورد  مهم تریــن  پیروزفــر  والمســلمین  حجت االســالم 
کمیت اســالم و قــرآن و بازگشــت روح به  معنــوی انقــالب را حا
دین به جامعه و حکومت دانســت و افزود: چه بسیار جوانانی 
کــه در زمــان طاغــوت فقط بــه جــرم حمــل قــرآن و شــرکت در 
ک بــه  جلســات قرآنــی و مجالــس مذهبــی و بــه دســت ســاوا
شــهادت رســیدند و ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه حکومت 
کم شــده و چه بســیار  قرآنــی و مکتــب اســالم بر ایــن کشــور حا
جوانــان عاشــق شــهادت، مؤمــن و متعهــد بــه در دامــان این 

مکتب پرورش یافته اند.
وی گفت: باید اذعان داشــت که دستاوردهای مادی انقالب 
از پیشــرفت های پزشــکی گرفتــه تــا هســته ای، نانــو و صنایع 
موشــکی و موارد دیگر همگی توســط افــراد مؤمــن، رزمندگان 
دفــاع مقــدس و فرزندان ایــن بزرگــواران کــه در مکتب اســالم  

تربیت یافته اند صورت گرفته است.
فرهنــگ  کــرد:  کیــد  تأ پیروزفــر  والمســلمین  حجت االســالم 
و  اســتکباری  کشــورهای  برابــر  در  ایســتادگی  و  مقاومــت 
اســتعماری کــه در روح و کالبــد انقــالب و ملــت شــریف ایــران 
شکل گرفته اســت، با تأســی از آیات قرآن و آموزه های متعالی 
پیامبــر)ص( و اهــل بیــت مطهرشــان در طــول چهــل ســال 
گذشــته بــه مــدد ملــت ایــران آمــده و ایــن انقــالب را در فــراز و 
کی حفظ کرده اســت. توســعه و پیشرفت  نشــیب های خطرنا
روزافــزون و شکســت ناپذیر بــودن ایــن ملــت بهترین گــواه بر 

الهی بودن این انقالب است.
ایشان با بیان این که یکی از اقدامات بسیار مهم و ارزشمندی 
کــه بــا پیــروزی انقــالب اســالمی در حــوزه اداری و ســازمانی 
صــورت گرفــت، تأســیس نمایندگی ولــی فقیــه در جایگاهای 
اداری کشــور با توجه بــه مأموریت ها و وظایف بــود، گفت: در 
جمعیت هــالل احمر با توجه بــه اهمیت حفظ اعتمــاد مردم و 
ســرمایه های اجتماعی از تــداوم خدمتگــزاری و امدادرســانی 
بــه قشــر حادثه دیــده و آســیب پذیر جامعــه از ابتــدای انقالب 
کنون با حکم امام)ره( بنیانگذار بزرگ انقالب اسالمی و بعد  تا
از آن با حکم مقام معظم رهبری)مدظلــه العالی( نمایندگی را 
به عنوان ناظر شــرعی بر تمامی امــور این ســازمان و هدایت و 
کنون منشــأ  راهنمــای کارکنــان و اعضا تعییــن کرده انــد که تا

خیر و برکات فراوانی در این سازمان بوده است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان لرســتان ادامــه داد: بــا توجــه به ظرفیــت بســیار باالی 
جمعیت هالل احمر در جذب جوانان و هدایت آن ها در مســیر 
کید  امدادرســانی به حادثه دیدگان که یک امر الهــی و مورد تأ
آموزه هــای دینــی و الهی اســت، حضــور نماینده ولــی فقیه در 
جمعیت هــالل احمــر کشــور و نمایندگان ایشــان در اســتان ها 
توانســته بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای دقیــق و کارشناســی 
که صــورت گرفتــه رشــد و تعالــی فکــری و عقیدتــی کارکنان و 

اعضای جوان این سازمان را فراهم کند.
ک  وی عنوان کرد: حفظ و نگهــداری صحیح تجهیزات و امال
و امکاناتی که در اختیار این سازمان های عام المنفعه مردمی 
اســت که عمومًا هــم منبع  تهیــه آن هــا اعانــات و کمک های 
مردمی است امر بسیار مهم و ارزشمندی است که می تواند در 

تقویت اعتماد عمومی و مردمی به این سازمان کمک شایانی 
کنون، یعنی  کند. این امر از ابتدای پیروزی انقالب اســالمی تا
نظــارت دقیق حوزه نمایندگــی ولی فقیه تا حــد زیادی محقق 

شده و زمینه های اعتماد را بیش از پیش فراهم کرده است.

     افزایش اعتماد عمومی
حجت االســالم والمســلمین پیروزفر با اشــاره بــه فعالیت های 
گذشــته  برجســته حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در 40 ســال 
بیــان داشــت: ارتقــای فرهنــگ دینــی و قرآنــی، ارزش هــای 
اســالمی و انســانی به ویژه روحیــه مســئولیت پذیری و تقویت 
فرهنــگ یــاری رســاندن و خدمتگــزاری بــه آســیب دیدگان در 
مسئوالن، کارکنان و اعضای جمعیت هالل احمر از جمله این 
فعالیت هاســت کــه همین امــر باعث شــده از ابتــدای پیروزی 
انقــالب اســالمی و در طول 8 ســال جنــگ تحمیلــی و حوادث 
ع پیوســته جمعیت  و بالیایــی که در طول این ســالیان بــه وقو
هالل احمــر بــه عنــوان یــک ســازمان پیشــرو و موفــق در ارائه 
خدمات ملت عزیــز ایرانی اســالمی و منطقه و جهان شــناخته 

شود.
کــرد: از دیگــر اقدامــات نمایندگــی ولــی فقیــه  کیــد  ایشــان تأ
کمک هــای مردمــی  و  اعتمــاد عمومــی، همیــاری  افزایــش 
ع بــه عنوان ســرمایه بســیار  به جمعیت اســت کــه ایــن موضو
ح بوده و هســت  ارزشــمندی بــرای جمعیــت هــالل احمر مطــر
و هــر جا کــه حادثــه ای اتفــاق افتــاده، مــردم عزیــز ما بــا توجه 
بــه اعتمــادی که بــه ایــن ســازمان دارنــد کمک های وســیع و 
بســیار ارزشــمندی را به واســطه جمعیت هــالل احمر بــه افراد 

آسیب دیده گسیل داشته اند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان لرســتان گفت: نظارت بر فعالیت هــای جمعیت هالل 
احمر و حصول اطمینان از حســن اجرای امور و رعایت موازین 
شــرعی در فعالیــت هــالل احمــر و زمینه ســازی جهــت حضــور 
روحانیــون و طــالب آمــوزش دیــده در فعالیت هــای جمعیــت 
هالل بــا توجه بــه تفاهم نامه بیــن جمعیت هالل احمــر و مرکز 
مدیریت حــوزه علیه قم با همکاری ســازمان جوانان، از جمله 
مهم تریــن اقدامــات حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 

هالل احمر است.        

حجت االسالم 
والمسلمین پیروزفر: 

فرهنگ مقاومت 
و ایستادگی در 
برابر کشورهای 

استکباری و 
استعماری که 

در روح و کالبد 
انقالب و ملت 

شریف ایران شکل 
گرفته است، با 

تأسی از آیات قرآن 
و آموزه های متعالی 
پیامبر)ص( و اهل 
بیت مطهرشان در 
طول چهل سال 

گذشته به مدد 
ملت ایران آمده و 
این انقالب را در 
فراز و نشیب های 

خطرناکی حفظ 
کرده است
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وی اظهــار داشــت: یکــی از مهم تریــن اقدامات برجســته حوزه 
نمایندگــی، اهتمام ویــژه بــه مطالبات مقــام معظم رهبــری از 
جمعیت هالل احمر بوده اســت، نسبت به فعالیت هایی که در 
حوزه های مختلف در کل جمعیت هالل احمر انجام می شود، 
بنــده بــر این بــاورم کــه اهتمــام ویــژه بــه مطالبــات رهبــری در 
جمعیــت، اثربخش تریــن اقدامــات و فعالیت هــای نمایندگی 
ولی فقیه اســت. حجت االســالم والمســلمین الیاســی با اشــاره 
بــه دســتاوردهای ملــی و بین المللــی انقــالب اســالمی ایــران، 
اظهــار داشــت: اســتقالل و عــزت ملــی و اســالمی از مهم تریــن 
دســتاوردهای ملی انقالب اســالمی محســوب می شــود. نظام 
مقدس جمهوری اســالمی را می توان بزرگ ترین دســتاورد ملی 
دانســت، در واقع نظــام جمهوری اســالمی نوآوری قــرن حاضر 
در دنیــای پــر از ظلــم و جنایــت امــروزی اســت. مســئول دفتــر 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان ایــالم در 
خصوص دســتاورد بین المللی انقالب اســالمی گفت: گفتمان 
انقــالب اســالمی از جملــه دســتاوردهای بین المللــی اســت. در 
دنیا بعد از انقالب اســالمی ایران و معجــزه قرن حاضر، گفتمان 
انقالب اســالمی که دفاع از مظلوم و مســتضعفین بــود و مقابله 
با طاغوت هــای زمــان و جریــان مقاومتــی در مقابل اســتکبار و 

صهیونیسم بین المللی شکل گرفته است.
وی با اشــاره به بیــداری اســالمی بعد از انقــالب اســالمی ایران، 
بیان داشت: پیش از انقالب اسالمی ایران در دنیا ندا و صدایی 
از مظلــوم شــنیده نمی شــد، امــا بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، 
گفتمان دفــاع از مظلومان شــکل گرفت. با این حســاب مقابله 
بــا اســتکبار و صهیونیســت بین المللی دســتاورد بــزرگ انقالب 

اسالمی و کشور اسالمی ایران است.
حجت االســالم والمســلمین الیاســی بــا اشــاره بــه تأثیــرات دینی 
گفــت: حکومــت مهم تریــن  و معنــوی انقــالب اســالمی ایــران 
دســتاوردی اســت که همه ظرفیت ها و دســتاوردهای دینی را در 
خود و حکومت خود جای داده اســت، رهبــری حکیمانه، والیت 
حکمت، عدالت، فقاهت اسالم و اسالمی حقیقی از دستاوردهای 
دینی و معنوی انقالب اســت. مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه 
کیــد کــرد: در حقیقت این  در جمعیت هــالل احمر اســتان ایالم تأ
انقالب اسالمی و این حکومت دینی برای هدایت جامعه به سوی 
کماالت معنوی و دینی که هم ســعادت دنیا را به همراه می آورد و 

هم سعادت اخروی، شکل گرفته است.        

وی ادامــه داد: نظارت بر ســالمت اجــرای وظایــف محولــه در هالل احمر کــه از جملــه مهم ترین 
کارکردهای حوزه های ولی فقیه است را می توان جزو دســتاوردهای حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر برشمرد. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان ایالم 
گفت: همچنین از مهم ترین دســتاوردهای چهل ســاله جمعیت هــالل احمر، حمایــت و هدایت 
درست اصول و اساســنامه جمعیت اســت. این موارد که نام برده شد، حوزه گســترده و مصادیق 
بســیار متعددی را بــه دنبــال دارد و می توان تــک تک ایــن نــکارت را از برکات چهل ســال انقالب 
اسالمی دانست. حجت االسالم والمسلمین الیاسی با اشاره به فعالیت های اثربخشی که در طول 
چهل ســال پس از انقالب در حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر انجام شــده است، 
بیان داشــت: انجام گســترده فعالیت هــای فرهنگی و مذهبــی، یکــی از کارهای برجســته حوزه 

نمایندگی در طول سال های گذشته است که این فعالیت ها قبل از انقالب انجام نمی شد.
وی با بیــان این که براســاس آموزه های دیــن مبین اســالم فعالیت های مهم فرهنگــی و مذهبی 
کید کرد: نقش برجســته حمایت هــا و کمک های  در جمعیت هــالل احمر شــکل گرفته اســت، تأ
حوزه نمایندگی ولی فقیه در طــول دوران دفاع مقــدس در جمعیت هالل احمر بــرای رزمندگان و 
مجاهدان عزیز و همچنین برای جنگ زدگان در طول چهل ســاله بعد از انقالب اســالمی از جمله 

کارهای برجسته حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر است.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان ایالم بیان داشــت: نظــارت بر 
کمک های مردمی برای حادثه دیدگان در بالیای طبیعی مثل زلزله، سازماندهی منابع انسانی در 
حوزه نمایندگی ولی فقیه و توسعه آن در اســتان ها از جمله کارهای برجسته این حوزه نمایندگی 

بوده است.
کید کرد: تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مناسب برای  حجت االسالم والمسلمین الیاسی تأ
حوزه نمایندگی، حضور در کنار سایر نیروهای خدوم جمعیت هالل احمر در عرصه های مختلف و 
فعالیت ها، چه در عرصه داخلی و چه عرصه بین المللی و حوادث طبیعی و غیر طبیعی از اقدامات 

حوزه نمایندگی به شمار می رود.

اهتمام ویژه به 
مطالبات رهبری
اثربخش ترین اقدام ماست

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان ایالم:

الیاسـی،  جـواد  والمسـلمین  حجت االسـالم 
جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفتـر  مسـئول 
هـالل احمـر اسـتان ایـالم اسـت. ایشـان بـا اشـاره بـه 
خصـوص  در  اسـالمی،  انقـالب  شـکوهمند  پیـروزی  سـالگرد 
جملـه  از  گفـت:  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  حـوزه  دسـتاوردهای 
دستاوردهای حوزه نمایندگی ولی فقیه در چهل سال گذشته 

تربیت نیروی انسانی محصل و متعهد است، تربیت چنین نیروهایی در طول این 4۰ سال 
بـوده اسـت.  فقیـه  ولـی  کاری حـوزه نمایندگـی  از جملـه اصیل تریـن محورهـای 
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وی بــه اقداماتــی کــه در حــوزه فرهنگــی در دفاتــر نمایندگــی 
ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در اســتان های مختلــف 
صــورت گرفتــه اســت اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: راه انــدازی 
دفتــر مشــاوره دینــی، برگــزاری جلســات مختلــف بــا موضــوع 
تحکیــم خانــواده ویــژه کارکنــان، ارتبــاط اخالقی و معنــوی با 
بازنشستگان، برگزاری همایش تجلیل و تکریم آن ها و تجلیل 
و تکریم از ایثارگران و سرکشی به خانواده های معظم شهداء از 

جمله فعالیت ها در حوزه فرهنگی است.
ایشــان با بیان اینکــه فعالیت هــای فرهنگی بر اســاس تقویم 
فرهنگی در طول سال انجام می شــود، بیان داشت: متناسب 
با مناســبت های دینــی و مذهبــی برنامه هایی چــون برگزاری 
فعالیت هــای فرهنگــی ویــژه دهــه مهدویــت و نیمه شــعبان، 
برگزاری فعالیت های ویژه غدیرشناسی، اجرای فعالیت های 
ویژه فرهنگی در چارچوب تقویم فرهنگی از قبیل ســخنرانی، 
مداحی، مسابقات، مشاوره، انتشار اوراق تبلیغی و بسته های 
فرهنگــی، برگــزاری مراســمات و مســابقات ویــژه برنامه هــای 
ماه مبارك رمضــان و برگــزاری ویــژه برنامه های دهــه اول ماه 

محرم الحرام و اربعین حسینی )ع( در نظر گرفته می شود.

     کتابخانه های دینی در پایگاه های امداد جاده ای
حجت االســالم و المســلمین نصیری با اشــاره به فعالیت های 
علمی،تخصصــی و آموزشــی در دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان زنجــان، بیــان داشــت: تأمیــن 
نیازهای فکــری فرهنگی اردوهــا، همایش ها و جشــنواره ها از 
قبیل ســخنرانی، مشــاوره، اقامه نماز جماعــت در این بخش 

لحاظ می شود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
استان زنجان افزود: همچنین برگزاری جلسات و کارگاه های 
آموزشی پیرامون سبک زندگی اسالمی علیه فرق و عرفان های 
نوظهور، نشست تخصصی اخالق امدادگری، آموزش فرهنگ 
بشردوســتی و شناســایی خیریــن در جامعــه و هدایــت آنان به 

سوی نیازها برای فعالیت های علمی دفتر تعریف شده است.
در  دینــی  کتابخانه هــای  راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پایگاه های امداد جاده ای و شــعب، به برگزاری نشست های 
تخصصی قرآنی اشــاره کرد و توضیح داد: نشســت تخصصی 
علــوم و فنــون قــرآن، نشســت تخصصــی آمــوزش احــکام، 
تخصصــی  نشســت  نهج البالغــه،  تخصصــی  نشســت 
مهدویــت، غدیرشناســی، عاشــورا، بعثــت، امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر از جملــه فعالیت هــای ویــژه و اثرگــذار حــوزه 

نمایندگی ولی فقیه است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه بــه مناســبت های فرهنگــی 
اردوهای زیارتی، مســابقه کتابخوانی و مقاله نویســی برگزاری 
می شود، به آموزش ها  تخصصی اعضای کانون های طالب و 
روحانیون پرداخت و گفت: گردهمایی مختلفی برای آموزش 
به اعضای جمعیت هالل احمر برگزاری شده است که می توان 
به گردهمایی مشــترک مســئولین مدارس و حوزه های علمیه 
اســتان و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت اســتان 
و اعضــای کانــون طــالب و روحانیــون و گردهمایــی مشــترک 

توجه ویژه به احیای
وف ونهی از منکر  امر به معر

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر استان زنجان خاطر نشان ساخت:

نصیـری  جـواد  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
جمعیـت  در  ولی فقیـه  نمایندگـی  دفتـر  مسـئول 
هـالل احمـر اسـتان زنجـان در گفتگـو بـا مجلـه مهـر 
و ماه به مناسـب چهلمین سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی، 
دسـتاوردهای حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در جمعیـت هـالل 
احمـر را مـورد بررسـی قـرار داد و گفـت: ایـن حـوزه در بخـش 

فرهنگـی توسـعه و ترویـج فرهنـگ و معـارف اسـالمی و ارزش هـای اخالقـی و اخـالق و 
کـرده اسـت.  مشـاوره دینـی و تحکیـم بنیـان خانـواده را دنبـال 
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دبیران کانون های طالب و روحانیون اشاره کرد.
وی افــزود: توســعه و تقویــت کانــون طــالب و روحانیــون مرکز 
اســتان و شــعب تابعه و برگــزاری اردوهــای علمی و آموزشــی و 
مســابقات ورزشــی )تیــم طــالب( از دیگــر برنامه هــای آموزش 

تخصصی اعضای کانون طالب و روحانیون است.
حجــت االســالم و المســلمین نصیــری بــا اشــاره بــه حضــور 
نمایندگی هــای ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر در مناطق 
حادثه دیده و دیــدار با خانواده های نیازمنــدان به تأثیرگذاری 
این امر پرداخــت و گفت: مــا همــواره آمادگی اعــزام روحانیون 
کانون های طالب به منطقه آســیب دیــده را داریــم، حضور در 
حوادث برای نظــارت بــر فعالیت های فرهنگــی و کمک های 

مردمی است.
ایشان با بیان این که اعطای هدایای ویژه بین آسیب دیدگان 
در قالب بسته های فرهنگی از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه 
صــورت می گیرد، بیــان داشــت: توزیــع ســبدهای غذایی بین 
دردمنــدان و نیازمنــدان و مشــارکت در کاروان هــای ســالمت، 
شــرکت در مراســم ختــم همــکاران و امدادگــران و نصــب بنــر و 
ج نهادن  برگزاری مراسم ویژه ختم در ستاد با هدف تکریم و ار
از دیگــر فعالیت هــای دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت 

هالل احمر به شمار می رود.

     ترویج سبك زندگی اسالمی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کیــد بــر تبییــن دیدگاه هــای حضــرت امــام )ره( و  زنجان بــا تأ
مقام معظم رهبــری )مدظله العالــی( دراین بــاره توضیح داد: 
اندیشــه های حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( در خصوص ســبك زندگی اســالمی و خانواده در اســالم 
بررسی و تبیین می شود، از این رو جزوات، اقالم تبلیغی و کتب 

مذهبی تهیه و در مناسبت ها و مراسمات توزیع می شود. 
کید بر انجام فعالیت های ویژه در تحقق عنوان ســال  وی با تأ
97 از سوی رهبری معظم بیان داشــت: در فعالیت فرهنگی و 
برگزاری جلسات و مسابقات در خصوص احیای امر به معروف 

ونهی از منکر توجه ویژه ای صورت می گیرد.
حجــت االســالم و المســلمین نصیــری بــا بیــان این کــه دفاتــر 
نمایندگی نظارت بر محتوا و حسن اجرای برنامه ها، فعالیت ها 
و دســتورالعمل های فرهنگی را برعهده دارند، توضیح داد: در 
راســتای انجام این نظــارت، بازدیــد و ارزیابــی از فعالیت های 
فرهنگــی جمعیــت هــالل احمر اســتان، حضــور مســتمر و مؤثر 
در همایش هــا، جشــنواره ها و اردوهــای جمعیــت هــالل احمر 
استان، تهیه گزارش و مستندسازی، برگزاری اردوهای زیارتی 
و تشــویقی همــکاران و اعضــای فعــال، مســابقات پژوهشــی، 
تألیــف کتــاب، ارائه مقــاالت در حــوزه اهــداف جمعیــت هالل 
احمر، اهدای هدایای فرهنگی و برپایــی چادر قرآن بخوانید و 

جایزه بگیرد، صورت می گیرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
زنجــان در ادامه به حــوزه نظارتــی و برنامه هــای اجرایی دفتر 
نمایندگی ولی فقیه اشــاره کرد و بیان داشــت: بازدید و بررســی 
وضعیت عملکرد و خط مشی، تشــکیل جلسات با مدیرعامل، 
معاونت هــا و نظــارت و ارزیابــی عملکــرد فعالیت هــای شــعب 

بــا برنامه هــای حــوزه نمایندگــی  جمعیــت اســتان )مرتبــط 
ولی فقیه( درراســتای اهداف عالیه جمعیت در دســتور کار قرار 

می گیرد.
وی بــا بیــان این کــه میــزان هماهنگــی و همــکاری معاونــت 
)شــعبه( با دفتر ازریابی می شــود، ادامه داد: ارزشیابی عملکرد 
ح انگیزشی،  )اثربخشی و کارایی( معاونت یا شعبه در قالب طر
ارزیابی حقوق شهروندی و خط مشی و سیاست های جمعیت 
هالل احمر اســتان نیز مورد توجه حوزه نمایندگــی ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر است.
ایــن روحانی بــا بیــان این که یکــی از کارهــای دفاتــر نمایندگی 
نظــارت بــر کمك هــای مردمــی و امــوال اهدایی اظهارداشــت: 
نظارت بــر  نحوه جمــع آوری، نگهــداری و مصــرف کمك های 
ح های ســازمان  مردمی و بین المللی در حوادث و همچنین طر
داوطلبان، هدایای نقدی و مســکوکات طال و نقره، کمك های 
غیر نقدی، نحوه جمع آوری و نگهداری از کمك های مردمی، 
شیوه مصرف کمك ها در راستای نیت خّیرین، ارزشیابی نحوه 
استفاده و مصرف کمك های مردمی و مانده کمك های مردمی 
ح هــا از جمله وظایــف تعریف  اســتفاده نشــده در حــوادث و طر

شده نظارتی دفاتر نمایندگی است.
کز  حجت االســالم و المســلمین نصیری ادامه داد: نظــارت بر مرا
جمع آوری و نگهداری )انبارها( هدایا وکمك های مردمی و بازدید 
و بررســی نحــوه نگهــداری و اســتفاده از امــوال اهدایــی منقول و 
غیرمنقول )موهوبات، مصالحــات و ...( نیز صــورت می گیرد. از 
سوی دیگر نحوه نگهداری و اســتفاده از اموال اهدایی ارزشیابی 
می شــود و هزینه کرد هدایا در راســتای نیت خیریــن از مهم ترین 

دغدغه های نظارتی ما به شمار می رود.        

حجت االسالم و 
المسلمین نصیری 
با اشاره به حضور 

نمایندگی های 
ولی فقیه در 

جمعیت هالل 
احمر در مناطق 

حادثه دیده و دیدار 
با خانواده های 

نیازمندان به 
تأثیرگذاری این امر 
پرداخت و گفت: 
ما همواره آمادگی 
اعزام روحانیون 

کانون های 
طالب به منطقه 

آسیب دیده را 
یم، حضور  دار

در حوادث 
برای نظارت 

بر فعالیت های 
فرهنگی و 

کمک های مردمی 
است
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کبر جعفری به عملکرد حوزه  حجت االسالم و المســلمین علی ا
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در ســال های پس 
از انقــالب اســالمی پرداخت و گفــت: با توجه به سیاســت های 
هدایتگــری و نظارتــی دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
اســتان ها و با توجه به شــعارها و اهداف جمعیت هــالل احمر و 
همکاری بین سازمانی با مدیران و معاونت ها و همکاران دفتر 
نمایندگی به گوشــه ای از وظایف خود در آســتانه چهل سالگی 

انقالب شکوهمند اسالمی اشاره می کنم.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
چهار محــال و بختیــاری به وظایــف ایــن دفتر در بعد مســائل 
فرهنگــی اشــاره کــرد و بیــان داشــت: در بحث هویت بخشــی 
دینی و اعتقادی می توان به سلسله جلساتی با موضوع اعتقاد 
بــه وحدانیــت خداونــد و تــوکل بــر خــدا، پرهیــز از عرفان های 
انحرافی و مادی گرایانه، اعتقاد به عدالت خداوند که خداوند 
به کســی ظلم نمی کند، اعتقاد به نبوت و عصمــت، اعتقاد به 
قرآن کــه معجــزه جاویــدان و تحریف نشــده اســت، اعتقاد به 
وحی و اعتقاد به عصمت پیامبران و اعتقاد به امامت، اعتقاد 
به حضــرت علــی )ع( و ائمه بعد از ایشــان بــه عنــوان امامان و 
جانشــینان بر حــق پیامبــر اســالم )ص(، اعتقاد به ظهــور امام 
عصر )عــج(، اعتقاد به وجود یک انســان کامل در هــر زمان به 
عنوان امام معصوم )ع(، اعتقاد به بهره مندی از سنت و سیره 

معصومین در زندگی، توسل به ائمه هدی اشاره کرد.
کــرد: در خصــوص اعتقــاد بــه معــاد جلســاتی بــا  کیــد  وی تأ
موضوعــات اعتقــاد بــه بازگشــت همــه انســان ها بــه ســوی 
خ و قیامــت، اعتقاد به حیات پس  خداوند، اعتقاد به عالم برز
از مرگ و روحیه امیدواری، اعتقاد به معاد جســمانی و روحانی 
خ برگزار شد. دراین جلسات به نکاتی  و اعتقاد به بهشت و دوز
چون التــزام به فــروع دیــن شــرکت در مناســك و شــعائر دینی، 
التزام به احکام شــرعی، حجاب و عفاف، نماز جماعت، امربه 

کید می شود. معروف و نهی از منکر،  نماز جمعه و خمس تأ

     ایجاد روحیه همدلی در بین کارکنان
ایشــان بــا بیــان اینکــه سلســله نشســت ها و گفتمان هایــی با 
موضوعات اخالقی نیز برگزار شده است، عنوان کرد: ارجحیت 
ارزش های انســانی بر ارزش های مادی ماننــد وقف، قناعت، 
ساده زیســتی، انفاق، نفــی مصرف گرایی و رفاه طلبــی، روحیه 
کاری، صبــر، توجه به خودســازی،  ســخاوت، شــجاعت و فدا
و وجــدان کاری، پرهیــز از تملق و چاپلــوس، نفــاق و دورویی و 
کاری، توجــه به بصیــرت افزایــی در جهــت درک درســت و  ریــا
عمیــق معیارهای شــناخت حــق و باطــل و پرهیــز از رفتارهای 
احساســی و هیجانــی قبــل از تصمیم گیری ها به خصــوص در 
مواقع حوادث اعــم از طبیعــی و انسان ســاخت )غیرطبیعی(، 
داشتن روحیه نقدپذیری و ایجاد روحیه همبستگی و همدلی 
در بین کارکنان و اعضای جمعیت هالل احمر به ویژه در زمان 

کید و توجه قرار دارد. بروز حوادث و سختی ها مورد تأ
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کید بر اینکه در ایــن نمایندگی در  چهار محال و بختیاری بــا تأ
راستای هویت بخشی انقالبی و ملی اقداماتی صورت می گیرد، 
بیان داشــت: برای هویت انقالبی بر موضوعاتــی چون روحیه 

ویج ترجیح ارزش های  تر
انسانی بر ارزش های مادی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه  در جمعیت 
هالل احمر استان چهار محال و بختیاری تأکید کرد:

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمـر اسـتان چهار محال و بختیـاری پای گفتگو با 
مجله مهر و ماه نشست. گفتگو با حجت االسالم 
و المسلمین علی اکبر جعفری که مسئولیت فرهنگی دانشگاه 
آزاد و دانشگاه دولتی استان و مشاور حوزه های علمیه و دفتر 
نهـاد رهبـری دانشـگاه اسـتان را نیـز بر عهده دارد به مناسـبت 

چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی انجام شد. 
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استکبارستیزی در واقع اعتقاد به مســتکبر بودن آمریکا و رژیم 
کاری و شهادت طلبی در حین  صهیونیستی و روحیه ایثار، فدا
ماموریــت هــای محولــه بــه جمعیت هــالل احمــر و احتــرام به 

امام)ره( و شهدای انقالب اسالمی کار می شود.                                                 
کیــد کــرد در جهــت هویت بخشــی ملــی به منظــور خود  وی تأ
باوری ملی سلسله نشست هایی با موضوعات برجسته نمودن 
شخصیت هایی که در سعادت این مرز و بوم افتخار آفریدند با 
هدف تبییــن اهداف این شــخصیت ها برای حفظ و حراســت 
از مرزهــا و محدوده هــای جغرافیایــی، دفــاع در برابــر تجــاوز 
بیگانگان و ترجیح منافع ملی بر منافع قومی و عالقه به پرچم 

و سرود جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.
از  این کــه  بیــان  بــا  جعفــری  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
انتخابــات،  در  مشــارکت  بــرای  اجتماعــی  ســرمایه های 
گاهی هــای سیاســی بهره برده شــده اســت،  راهپیمایی هــا و آ
اقتصــادی،  اســتقالل طلبی در زمینــه  بــرای روحیــه  افــزود: 
کــه در بخــش  سیاســی، فرهنگــی برنامه ریــزی شــده اســت 
اســتقالل اقتصادی به مواردی چــون اصالح الگــوی مصرف، 
ســاده زیســتی، قناعت و گرایش بــه مصرف کاالهــای داخلی،  
احیــای روحیــه جهــادی در ســازندگی کشــور، اعتماد بــه توان 
کشــور، احتــرام بــه مالکیــت  خــودی، امیــدواری بــه آینــده 
خصوصی، فرهنگ درست کاری در حوزه کسب و کار، فرهنگ 

تالش و کار و اهتمام به سالمت اداری توجه شد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان چهــار محــال و بختیــاری بــا بیــان این کــه اســتقالل 
سیاســی در واقــع پرهیــز از غربزدگــی و خودباختگــی اســت، به 
توضیح اســتقالل فرهنگی پرداخت و گفت: جرأت ایســتادگی 
در مقابــل ســلطه گران، مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی، ترویــج  
فرهنگ جهادی و بســیجی، گســترش نهضت دینــی به ویژه 
بیــن جوانــان، حفــظ ذخایــر و ســرمایه های فرهنگــی، عــدم 
خودباختگــی فرهنــگ، اهتمــام بــه تربیت نیــروی انســانی با 
ایمــان و پرانگیــزه، بهره گیری از هنــر به منظور تحقــق اهداف 
فرهنگی، کاال و خدمات فرهنگی متناســب با فرهنگ خودی 

و جلب مشــارکت عمومی در حــوزه فرهنــگ در واقــع پایه های 
استقالل فرهنگی است. 

ع در طول سال      بیش از 3۰ برنامه متنو
ایشــان با بیــان این کــه دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر اســتان چهار محال و بختیــاری بیــش از 30 برنامه 
متنــوع در طول ســال برگزار می کنــد، به فعالیت های برجســته 
کــه بیشــترین اثرگــذاری در طــول ادوار مختلف بعــد از پیروزی 
انقــالب اســالمی را داشــته اســت، اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
برگزاری دوره های شیطان شناسی، برگزاری دوره های آموزش 
ضمن خدمت با موضوعات اخالق کار و ارزش های ســازمانی، 
اهمیت و شــیوه های دعوت به نماز، آسیب شناســی فرهنگی، 
اجتماعی با رویکــرد آسیب شناســی جوانان و نوجوانــان، دوره 
نماز، آسیب های اجتماعی و شبکه های مجازی، فعال کردن 
کانون هــای طالب و برگــزاری دوره هــای آموزشــی از جمله این 

اقدام هاست.
حجت االسالم و المسلمین جعفری به برنامه های نظارتی دفتر 
نمایندگی ولی فقیه اشاره کرد و گفت: این بخش از برنامه های 
دفاتر نمایندگی شــامل نظارت بر برنامه های اجرایی جمعیت 
استان، نظارت بر موقوفات و صرف موقوفات در راستای نیات 
واقفین و هچنین نظارت بر موهوبات، صلح  و نظارت بر اموال 
اهدایی و نظارت در راستای مصرف آن ها در راستای کمک به 
آسیب دیدگان و محرومین، همچنین تشکیل مجامع استانی 
و شهرســتانی خیریــن بــا همــکاری واحــد داوطلبان بــه منظور 
تشــویق و ترغیــب خیرین در جهــت خدمت بــه جمعیت هالل 

احمر می شود. 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
چهــار محــال و بختیــاری اظهــار داشــت: نمونــه نظــارت ایــن 
دفتر بررســی کمک هــای خّیریــن، موقوفه شــهید جمشــیدی 
شهرســتان فارســان و اهــدای زمیــن کانون دانشــجویی شــهر 
جونقــان و اهــدای زمیــن جهــت ســاخت پایگاه هــای امــداد و 

نجات در شهرهای فارسان و بروجن و دشتک است.         

یت  در جهت هو
بخشی ملی به 

منظور خود باوری 
ملی، سلسله 
نشست هایی 
با موضوعات 
برجسته کردن 

شخصیت هایی که 
در سعادت این 
مرز و بوم افتخار 
یدند با هدف  آفر

تبیین اهداف این 
شخصیت ها برای 
حفظ و حراست از 

مرزها و محدوده های 
جغرافیایی، دفاع در 
برابر تجاوز بیگانگان 

و ترجیح منافع 
ملی بر منافع قومی 
و عالقه به پرچم 
و سرود جمهوری 

اسالمی ایران برگزار 
شد



هالل انقالبهالل انقالب

 هبمن    139۷ |    مشاره         40  |      ویژه چهلمنی سالگرد پیروزی انقالب اسالمی |     102

وی ادامــه داد: گــروه اول بــه دنبــال پیشــرفت، راه جــذب در 
جامعه جهانی را در پیش گرفته و گــروه دوم به دنبال گفتمان 
دینی با تکیه بر نظریات حضرت امام خمینی )ره(، سیره نبوی 
و علوی و رهنمودهای مقــام معظم رهبری اســت. تقابل این 
دو گروه ممکن است موجب بروز و ایجاد تنش در سطح جامعه 
شــود که اعضــای جمعیت هــالل احمــر نیــز عضــوی از جامعه 

هستند.

     ایجاد تفاهم
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
استان خراسان شمالی بیان داشت: حوزه نمایندگی ولی فقیه 
تمــام همت و تــالش خــود را  بــرای جلوگیــری از تقابــل و ایجاد 
تفاهــم بین طرفــداران دیدگاه هــای هــر دو گروه بــه کار گرفته 
اســت تا دو طــرف بــرای خدمت رســانی به آحــاد مــردم جامعه 
علی الخصــوص حادثــه دیــدگان و نیازمندان همــت مضاعف 
به کار ببرند و بتوانند در سایه ســار عدالت و اهداف بلند انقالب 
اســالمی ضمــن در خدمــت گرفتــن شــعارهای اصلــی جمعیت 
هالل احمر و پاسداری از ارزش های واالی انسانی، آرمان های 
انقالب و تفکر بســیجی امــام و رهبــری، مرزهای دینی مــا را در 

سطح جهانی گسترش دهند.
حجــت االســالم و المســلمین رضایــی بــه کارهــای برجســته 
حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در 40 ســال گذشــته اشــاره کــرد و 
گفت: پیگیــری و ایجاد کانــون طالب هالل احمر در راســتای 
انتقال پیام اســالم و تبلیغ علمی دین با هدف خدمت رسانی 
گیری  طالب در زمان حوادث انجام شده است. همچنین فرا
کــه حضــور  حضــور روحانیــون در موضوعــات امــدادی چــرا 
ع  طالب در مناطق محروم و روســتاها و همچنین هنگام وقو
حوادث و خدمات رسانی طالب به مردم اثر بیشتری بر ترویج 

دین دارد.

     حلقه اتصال مدیریت اسالمی 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
خراســان شــمالی اظهــار داشــت: نمایندگــی ولی فقیــه حلقــه 
اتصــال مدیریت اســالمی، جهــادی اســت و اعضــای داوطلب 
درخصوص آماده ســازی تیم ها در امر خدمات رســانی و اجرای 
دســتورالعمل ها وآئین نامه ها منطبق بر شــعائر اسالمی و کلیه 
نیازهــای درمانی مردم تــالش می کننــد تا بتواننــد نقص های 
احتمالــی در خصــوص معــارف و مســائل دینــی را رفــع و رجوع 

کنند.
وی گفت: برگزاری سلســله مباحــث مهارت هــای زندگی  بین 
اعضــای جوانان داوطلبــان و امدادگران، شــناخت و اســتفاده 
صحیــح از شــبکه های اجتماعــی، نحــوه صحیــح برخــورد بــا 
اعضــای خانــواده در قبال مشــکالت به وجــود آماده و بررســی 
راه حل هــای رفــع مشــکل از دیگــر اقدامــات دفاتــر نمایندگــی 

ولی فقیه در جمعیت هالل احمر است.
کنــار خانــواده معظــم شــهدا  ادامــه داد: حضــور در  ایشــان 
داوطلبــان  و  جوانــان  همــراه  بیمارســتان ها  و  ایثارگــران  و 
جمعیــت، تبیین روحیــه خدمات رســانی توأم با حــس وظیفه 
کین و دردمندان  دینی و تشــویق آنــان برای خدمــت بــه مســا

نمایندگی ولی فقیه 
حلقه اتصال مدیریت 
اسالمی، جهادی است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان خراسان شمالی:

رضایـی،  محمـد  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمـر اسـتان خراسـان شـمالی، مـدرس دانشـگاه 
تهـران، مـدرس دانشـگاه اشـراق و دانشـگاه  علـم و فرهنـگ 
در  ایشـان  اسـت.  احمـر  هـالل  جمعیـت  کاربـردی   - علمـی 
گفتگو با مجله مهر و ماه به مناسـبت چهلمین سـال پیروزی 

انقالب اسالمی به دستاوردهای حوزه نمایندگی ولی فقیه در 4۰ سال گذشته اشاره کرد 
و گفـت: تقابـل گروه هـای برونگـرا و درون گرایـی کـه حـوزه نفـوذ آن کل جامعـه را فـرا گرفتـه 
یکـی از چالش هـای مهـم اسـت کـه مسـئولین فرهنگـی کشـور و به تبـع آن حـوزه نمایندگی 

ولی فقیـه جمعیـت هـالل احمـر را درگیـر خـود کـرده اسـت. 
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و التیام دردها، برگزاری سلســه جلســات تفســیر قــرآن و تبیین 
دســتاوردهای انقــالب اســالمی در بیــن جوانــان داوطلبــان، 
پرســنل و خانواده آنان، تقدیر و تشــکر از خانواده های پرسنل 
جهت صبر برابر مشکالت ناشــی از غیبت پدر خانواده در زمان 
گــذاری امور به جوانــان و معرفی امام جماعت  بروز حوادث، وا
از دیگر اقدامات حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل 

احمر به شمار می رود. 
حجــت االســالم و المســلمین رضایــی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
برجســته حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
کید کرد: پیاده ســازی منویات مقام معظم رهبــری در مورد  تأ
خدمت هرچه بیشتر پرســنل اعضای داوطلبان امدادگران به 
مردم با استفاده از توان و ظرفیت های موجود و ایجاد و تقویت 
اعتمــاد عمومی به جمعیــت هالل احمــر از دیگــر فعالیت های 

این حوزه نمایندگی است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
خراســان شــمالی با بیان این کــه انقالب اســالمی در طــول عمر 
چهل ساله خود دســتاوردهای متعددی داشــته است، گفت: 
خ ســواد، افزایش ســطح بهداشــت و امیــد به زندگی  افزایش نر
در ایران، رشــد علمی در کلیه ســطوح از اقتصادی تــا نظامی با 
وجود تمــام تحریم هــا از جملــه حوزه های نانــو، لیــزر و تبدیل 
شــدن بــه قطــب پزشــکی، ورود بــه باشــگاه فضایی جهــان و 
پرتاب ماهــواره، تولید ماهــواره و توســعه صنایع مثل ســاخت 
هواپیما، کشــتی، ســد و پاالیشــگاه از دســتاوردهای ملــی این 

پیروزی است.
وی در ادامــه گفتگــو بــه دســتاوردها و اثرگذاری هــای انقــالب 
اسالمی بر فضای بین المللی اشــاره کرد و بیان داشت: نفوذ در 
ســطوح مختلف و قلوب ملل جهان با خدمت رســانی بی منت 
در زمــان حــوادث و پیام رســانی صلح و دوســتی بدون ســالح و 
سرنیزه ضمن حمایت از مستضعفان در برابر استعمار و استبداد 

از جمله اثرات انقالب اسالمی است.
کید کرد: نقش کلیــدی ایــران در غرب آســیا و دامنه  ایشــان تأ
نفوذ گســترده تا یمــن و لبنــان البته نفــوذ از جنســی متفاوت و 
کید بر وحدت شیعه و ســنی و پرهیز از طایفه گرایی، فرهنگ  تأ
سیاســی و الگــوی مردم ســاالری دینــی، اســتکبار ســتیزی و 

مقاومت از اثرات انقالب اسالمی بر منطقه و جهان است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کید کــرد: دگرگونــی معــادالت بین المللی و  خراســان شــمالی تأ
ایجاد بلــوک جدیــدی به نــام گفتمــان دینــی اســالمی در بین 
بلوک هــای تعریــف شــده شــرقی و غربــی و پیــروزی ایدولوژی 
کمیــت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اســالمی و جریــان  حا

مستمر آن از دیگر برکات انقالب اسالمی به شمار می رود.

     قدرت بازدارندگی انقالب اسالمی
کیــد بــر تأثیرگذاری  حجــت االســالم و المســلمین رضایی بــا تأ
انقــالب اســالمی بــر مقاومــت ملــل منطقــه علی الخصــوص 
مقاومت مردم فلســطین در مقابل رژیم صهیونیســتی و ایجاد 
پــروژه اصیــل مقاومــت در منطقــه از فالت ایــران تــا مدیترانه، 
گر  به  قــدرت بازدارندگــی انقالب اســالمی اشــاره کرد و گفــت: ا
امروز در کشــور موفقیت هــای خیره کننــده ای در عرصه علوم و 

فناوری درسطح جهان داریم مرهون زیرساخت ها و فرهنگ دفاع مقدس است که از دل آن انواع 
ک ایران باز دارد که این خود  موشک ها و پهبادها بیرون آمده تا دشمن را از هرگونه تعرض به خا
باعث همتی مضاعف شــد تا در ســایر ســطوح علمی و اقتصادی هم گام های مهمی در راســتای 

اقتصاد و مقاومت برداشته شود.

     احیای تمدن اسالمی 
کید بر وحدت شــیعه و ســنی، تقریب مذاهب اســالمی و نفی  ایشــان گفت: انقالب اســالمی با تأ
فرقه گرایــی مذهبــی در ایجــاد وحدت بیــن ملت هــا، احیای تمــدن اســالمی و باورهــای اصیل 
اسالمی استوار شده که شالوده ســازمان سیاســی، اجتماعی و اقتصادی ملت اسالم و آئین های 
مشترک اسالمی را پایه گذاری می کند و با نفی دشمن مشــترک بر کوتاه کردن دست قدرت های 

جهانی از ثروت های ملی کشورهای اسالمی همت گمارده است.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان خراســان شــمالی در بخش 
دیگر ایــن گفتگو به مهم ترین دســتاوردهای دینی و معنــوی انقالب اســالمی پرداخت و گفت: 
شناساندن اسالم اصیل از جمله دســتاوردهای این حوزه است و همگی موظفیم اسالم اصیل را 

آن گونه که باید، به جهانیان معرفی کنیم.
حجت الســالم و المســلمین رضایی عنوان کــرد: تاریخ اســالم و جهان نشــان می دهــد که دین 
کنون همواره  اســالم روح حیات را به کالبد بشــرّیت دمید و جامعه انســانی را احیا کرد اما از آغاز تا

دشمنانی وجود داشته که مصّمم به نابودی اسالم یا پیشگیری از تأثیرگذاری آن بوده اند.
وی ادامه داد: بدین منظور، نسخه هایی از اسالم غیرواقعی و قرائت هایی تحریف شده از اسالم 
را در برابر اسالم حقیقی و اصیل ارائه کرده اند که در آثار و اندیشه امام خمینی)ره(عنوان مشترک 

همه آن ها »اسالم آمریکایی« است. 
کیــد کرد:  مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان خراســان شــمالی تأ
وظیفة دفاع از اسالم اقتضا می کند که ویژگی ها و شاخصه های اسالم اصیل در مصاف با »اسالم 
ح ها و  انحرافی« با استفاده از منابع متقن و نیز متون وحیانی و الهی شناســایی و ارائه شود تا طر

تبلیغات فریبکارانه استعمارگران بر مردم آشکار شود.
ایشــان افزود: این وظیفه را ولی فقیه و نمایندگان ایشان با اســتفاده از رهنمودهای حکیمانه 
امام خمینی)ره( با  تطبیــق بر آیات کریمه قرآن که چراغی پرفروغ و نورافکن در این راه اســت 
بر عهده گرفته اســت و آحاد مردم انقالبی در جمهوری اســالمی ایران برای رهیافت جامعه در 
این راه قدم برداشــته اند. در پرتو این منابع نورانی، چند شــاخصه وجود دارد که عدم جدایی 
از سیاست، استخدام وسیله صالح، فرامّلی و منطقه ای بودن، استواری و درستی، جامعّیت، 

تمامّیت، حمایت مستضعفان و ستیز با مستکبران از جمله آن هاست.
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     بیداری اسالمی 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان خراسان شمالی با بیان این که مبلغین برای موفقیت 
در تبلیــغ دیــن، تــالش کرده انــد چکیــده دیــن یعنــی توحید 
و والیــت را آن گونــه که مدنظــر اهل بیــت )ع( اســت، معرفی 
کننــد، اظهــار داشــت: در جمهوری اســالمی ایران مســئولین 
نظام، حوزه هــای علمیه و مبلغــان دینی تمام همــت خود را 
به کار برده اند تا آن چیزی که اسالم از آن ها خواسته را منتشر 
گــر این تالش هــا به ثمر برســد تمــام جهان به ســمت  کننــد، ا
صلــح و آرامــش حرکــت می کنــد چــرا کــه پایــه و اســاس دین 

اسالم، صلح و آرامش و تحمل عقیده های مختلف است.
گر در قسمتی  حجت السالم و المســلمین رضایی ادامه داد: ا
از دین ما اشــاره شــده کــه در مقابــل کفــار محکم بایســتیم، 
برای موارد خاص اســت به دلیــل این که صلح و آرامشــی که 
مدنظر اســالم اســت بر هم نخورد. تمام ادیان انسان ها را به 
صلح و آرامش دعوت کرده اســت و دین اسالم هم یک دین 

صلح آور است.
وی با بیان این که هرگاه دشــمنان اســالم نمی توانند منطق 
کید کرد:  دینی را بپذیرند با خشونت وارد عمل می شــوند، تأ
مبلغــان مــا در مقابــل این گونــه هجمه هــا ایســتاده اند چون 
تنهــا راه این اســت که اســالم اصیــل را معرفــی کنند و اســالم 
اصیلــی کــه در ســخن امــام ســجاد )ع( آمــده و دارای نــکات 
مهمــی اســت و آن، این نکته اســت که ســخن حــق، داوری 

عادالنه و وفای به عهد را نباید فراموش کنیم.
گــر این ســه ویژگی کــه امام ســجاد)ع(  ایشــان عنوان کــرد: ا
فرموده انــد همیشــه در دســتور کار مبلغــان دینــی قــرار گیــرد 
کمتــر شــده و دیگــر شــاهد این گونــه  خشــونت های دینــی 

اتفاقات نیستیم. 
حجــت الســالم و المســلمین رضایــی بــا اشــاره بــه بخــش 
پیراســتن دیــن اســالم، گفت: خــدای متعــال در قــرآن کریم 
ــَن اهلِل ِلنَت  خطــاب بــه رســولش می فرمایــد: »َفِبَمــا َرْحَمــٍة ّمِ
َلُهْم؛ به )برکــت( رحمت الهــی، در برابر آن ها )مــردم( نرم )و 
مهربان شــدی(« )آل عمــران/159(.  واژه »لیــن« به معنای 
نرمی اســت و نگاهی بــه تاریخ روشــن می کند که رســول خدا 
صلی اهلل علیه و آله با تمام مشــکالتی که از ســوی مشــرکان، 
ج بــر ایشــان تحمیــل  منافقــان مســلمان نما از داخــل و خــار
می شــد و ایــن آزارهــا و مشــکالت بــه حدی بــود کــه حضرت 
می فرمودند: »مــا أوذی نبی مثل مــا أوذیت؛ هیــچ پیامبری 

مانند من آزار و اذیت ندید« دستور به مهربانی داشت.
وی ادامــه داد: پیراســتن دیــن اســالم در واقع فعالیــت برای 
پیراستن ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت و دین مبین 
اســالم از دروغ پردازی هایی اســت که دشــمنان اســالم بر آن 
ع هیچ  ک اســالم بســته اند. در این موضــو حضــرت و دین پــا
تردیدی نیســت، چرا که در روزگار آن حضــرت چنین اقدامی 
صــورت می گرفتــه اســت و مؤیــد ایــن امر ســخن رســول خدا 
صلی اهلل علیه و آله اســت که فرمودند: »کثرت علّی الکذابه؛ 

کسانی که بر من دروغ می بندند بسیار شده اند«. 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان خراســان شــمالی بیان داشــت: این وضعیت به زمان 

آن حضــرت محــدود نبــوده و تا بــه امــروز نیــز ادامه داشــته و 
دارد. پیرایه هایــی کــه تــا بــه امــروز به نــام اســالم بر اســالم و 
رســول مکــرم اســالم می بندنــد پردامنــه و گســترده اســت. با 
نگاهی بــه تاریخ در می یابیم کــه ده ها هــزار از این گونه موارد 
کرم )ص( نســبت داده و ثبت شده است  به ناحق به پیامبر ا
در حالی که حقیقت جز این اســت و حتی یک مــورد در تاریخ 
صحیح نگاشــته شــده نمی توان یافــت که رســول رحمت به 
کســی اهانت کرده باشــد و بــا وجود هــزاران مشــکل داخلی و 
خارجی، یک نفر از ترس آن حضرت شــب را با نگرانی سپری 

کرده یا نخفته باشد.

     تعاون در جامعه اسالمی 
حجت الســالم و المســلمین رضایی با اشــاره به آیات شــریفه 
تعــاون در  کــه نشــان می دهــد در خصــوص  ســوره مائــده 
کید بســیار شده اســت، عنوان کرد: مســئولین نظام  اسالم تأ
جمهوری اســالمی ایران با تشــکیل جهــاد ســازندگی، کمیته 
امداد و ...  جهت همــکاری بین مردم تالش بــرای تعاون در 

اسالم داشته اند. 
وی با اشــاره به ابعاد مختلف تعاون گفــت: در ُبعد اجتماعی 
و سیاســی حج و نمــاز، جهاد، امــر به معــروف و تولــی، در ُبعد 
اقتصــادی احکامــی نظیــر خمــس و زکــوه و مالیــات و انفــاق 
مســتحبی و... حتی در بعــد اخالقی رعایت حقــوق والدین و 

همسایگان و ارحام و مسلمین زیاد مشاهده می شود. 
ایشــان ادامــه داد: فعالیــت جمعــی چنــان اهمیتــی دارد که 
پیامبــر رحمــت از جماعــت بــه رحمــت یــاد می کنــد. پیامبــر 
اســالم)ص( می فرمایــد: »اْلَجَماَعــُة َرْحَمــه َو اْلُفْرَقــه َعَذاٌب؛ 
جماعت، مایــه رحمت و تفرقه موجب عذاب اســت.« از نظر 
گیــر در ســاحت کار  قرآن کریــم، دگرگونی  هــای اساســی و فرا
جمعــی اتفــاق می افتــد؛ چنان کــه در آیــات متعــدد، از جمله 
آیــه  115 ســوره مائــده: »... َعَلْیُکــْم اْنُفَســُکْم « بــا خطــاب 
ــروا ما ِباْنُفِســِهْم« که  جمعی  اســت، یا آیه 11 ســوره  رعد: »ُیَغّیِ
هرگونه تغییر را با ضمیر »هم« یعنی تحوالت جمعی نســبت 

می دهد.

     قرآن پیشرفته ترین قانون اساسی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان خراســان شــمالی در ادامــه گفتگو بــا مجله مهــر و ماه 
اظهــار داشــت: شناســاندن ابعــاد مختلــف قــرآن بــه عنــوان 
الهــی  پیشــرفته ترین قانــون اساســی و همچنیــن نظــرات 
در مــورد نحــوه حکومــت داری و خدمت رســانی بــه مــردم از 
کارهــای جمهــوری اســالمی ایــران اســت. امــام  مهم تریــن 
خمینی)ره( بــا آوردن قــرآن از قبرســتان ها بــه درون خانه ها 
و تشــکیل دوره های برگــزاری قرآن بیــن خانواده ها اســالم و 
قرآن را زنــده کــرد. زیــرا قــرآن پیشــرفته ترین قانون اساســی 
برای ســازماندهی زندگی مســلمانان و همه جهانیان اســت. 
حجــت الســالم و المســلمین رضایــی ادامــه داد: زمانــی کــه 
گاهی نداشته  نسبت به پای بندی به قوانین و احکام قرآن آ
باشــیم، به نتایــج مثبــت، ملمــوس و واقعــی آن دســت پیدا 

نمی کنیم.        

مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه

 در جمعیت 
هالل احمر استان 

خراسان شمالی:
دگرگونی معادالت 

بین المللی و ایجاد 
بلوک جدیدی به 
نام گفتمان دینی 
اسالمی در بین 

بلوک های تعریف 
شده شرقی و غربی 
و پیروزی ایدولوژی 
حاکمیت سیاسی، 

اجتماعی و 
اقتصادی اسالمی 

یان مستمر  و جر
آن از دیگر برکات 

انقالب اسالمی به 
شمار می رود
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 ایشــان در یادداشــتی به مناســب چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی برای مجله مهر و ماه نوشــته اســت: انقالب 
اســالمی ایران به رهبری مجاهــد فرزانه، رهبــر فقید انقالب 
بــر اســاس روشــنگری های او و مطالبــه عمومــی مــردم بــر 
اســتقبال و آزادی و اجرای قوانین اســالمی در میهن اسالمی 
کاری و از خودگذشتگی شهیدان به ثمر  شــکل گرفت و با فدا
نشســت و ســریعًا نســبت به صدور آرمان های انقــالب اقدام 
شــد کــه در ایــن ارتبــاط نقش ایــران اســالمی بــه تعبیــر امام 
جمعه فقیه شیراز حضرت آیت ا... حائری شیرازی، انقالب 
اســالمی نقــش مــؤذن را در جهان پیــدا کرده اســت، بــر این 
معنا که ندای اسالم گرایی و مقاومت در مقابل زیاده خواهی 

مستکبران را سر داده است.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان فــارس در ادامــه ایــن یادداشــت بیــان داشــت: و 
طبیعتــًا یکــی از بزرگ تریــن دســتاوردهای انقالب اســالمی، 
پرچم داری بیــداری اســالمی و مقاومت در مقابــل زورگویی 
دولت های مستکبر است و رفته رفته تمام نهادهای انقالب 
ج از کشــور با همین عنوان شناخته می شوند  اســالمی در خار
کــه از جمله آن هــا، جمعیــت هالل احمــر جمهوری اســالمی 
اســت که علــم دار بیــداری اســالمی و فرهنــگ اصیل تشــیع 

است.
حجت االســالم والمســلمین جواد قاســمی همچنین عنوان 
کــرده اســت کــه یکــی از نــکات قابــل توجــه در فعالیت های 
جمعیت هالل احمــر، حضور نماینــده ولی فقیــه در متن کار 
کــه باعــث تقویــت قــوه والیت مــداری آن و نظــارت  اســت 
شــرعی نماینــده ولــی فقیــه باعــث انطبــاق فعالیت هــای 

جمعیت بر احکام اسالم شده است.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
استان فارس با اشاره به سایر دستاوردهای حوزه نمایندگی 
ولــی فقیــه و دفاتــر آن در اســتان های دیگــر، نوشــته اســت: 
همچنیــن یکــی از دســتاوردهای مهم حضــور نماینــده ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر، برنامه ریزی و هدفمندســازی 
و اجرای برنامه هــای علمی، فرهنگی و مذهبی اســت که در 
کنار فعالیت های بشردوستانه فضای کار را به عطر فرهنگ 

اسالمی معطر کرده است.
بــر  کیــد  تأ بــا  قاســمی  جــواد  والمســلمین  حجت االســالم 
محتوای برنامه هایی که از ســوی دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هــالل احمر انجــام می شــود، در این یادداشــت 
دارای  و  محتوایــی  برنامه هــای  انجــام  داشــت:  بیــان 
چشــم انداز همچون برنامه ریزی برای حضور مستمر طالب 
حوزه هــای علــوم دینــی در فعالیت هــای فرهنگــی و حتــی 
امداد و نجــات جمعیت هالل احمر، در آینــده نزدیک باعث 
افزایش نورانیــت فعالیت های بشردوســتانه جمعیت هالل 
احمر خواهد شــد که امید اســت بــا عنایــت موال و ســرورمان 
حضرت ولی عصر)عج( روز به روز شــاهد تعالی هر چه بیشتر 

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران باشیم.       

افزایش نورانیت 
فعالیت های بشر دوستانه

مسئول نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان فارس عنوان کرد:

حجت االسـالم والمسـلمین جواد قاسمی، مسئول 
دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر 
معـاون  و  طبیعـی  منابـع  مسـئولیت  فـارس،  اسـتان 
پژوهش حوزه علمیه اسـتان فارس، مدرس سـطح عالی حوزه 
و دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگر نمونه استان فارس 

اسـت. 
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ایمان 
رمز توفیق ایران است 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی:

حجت االســالم و المســلمین اســداهلل اســدی ادامه داد: با این 
حال بــا مطالعــه ای کــه در خصــوص تاریخ هــالل احمــر بعد از 
انقالب اســالمی داشــته ام، متوجه شــده ام کــه بعــد از انقالب، 
بخشــی از فعالیت هــای حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در مرکــز و 

استان ها مربوط به دوران دفاع مقدس است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کید کــرد: نقش دفاتــر نمایندگــی ولی فقیه  خراســان رضوی تأ
در دوران دفــاع مقــدس همــان پرچــم داری و تشــویق امــور 
امداد و نجــات بوده اســت اما بعــد از دفــاع مقدس در راســتای 
مأموریت های فرهنگی و گســترش معارف مباحث دیگری در 

دفاتر نمایندگی ولی فقیه دنبال شد.
وی ادامــه داد: مباحــث کــه منتج بــه ارتقــا دانش همــکاران و 
اعضــا در راســتای اهــداف بشردوســتانه، خدمــات فرهنگــی و 

امداد و نجات شد و این اقدامات مؤثر بوده است.

     ارتقاء دانش دینی همکاران
حجــت االســالم و المســلمین اســدی بــه اقداماتــی کــه بعد از 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس اشــاره کرد و گفت: در قالب 
شــوراهای فرهنگــی، اقامه نمــاز و امر معــروف و نهــی از منکر 
پاسداری و پاسداشت از ارزش های دفاع مقدس، ارزش های 
دینــی و مســائل فرهنگــی اقداماتــی انجــام شــد و امــروزه بــا 
المســلمین  و  االســالم  از رهنمودهــای حجــت  الگوپذیــری 
معــزی در جهت تعامالت بیشــتر بــا مدیران عامــل و معاونین 
اهدافی از قبیــل تســهیل گری در تعامالت فرهنگــی بین دفتر 
و مدیــران، ارتقــا دانــش دینــی و ایجــاد حــس ارزشــی بــرای 
همکاران، نظارت بر انطباق فعالیت های مختلف با موازین 
شــرعی و همچنین فعالیت هــای علمی، پژوهشــی گام هایی 

برداشته شده است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
استان خراسان رضوی اظهار داشــت: اخیرًا بحث کانون های 
طالب در حوزه نمایندگی ولی فقیه و دفاتر نمایندگی اســتان ها 
ح شده اســت که همه این اتفاقات از برکات فعالیت های  مطر

فرهنگی دهه اخیر در جمعیت هالل احمر است.
وی با بیان اینکــه دفاتــر نمایندگــی ولی فقیه جایــگاه اجرایی 
ندارند، توضیح داد: دفاتر نمایندگــی ولی فقیه به خودی خود 
جایگاه اجرایی ندارد بلکه ما با هدایت، نظارت و امور فرهنگی 
مطابق با نیاز جامعه مخاطب، جوانان امدادگران و داوطبالن 
کار تســهیلگری و ارتباطــی را بــر عهده داریــم که بــه لطف خدا 
ایــن فعالیت ها بــا اســتراتژی حضــور مســئولین دفاتــر در تمام 
صحنه های آموزشــی- پژوهشــی، اردویی و جلسات مختلف 
در ســطوح باال مانند هیأت مدیره های اســتان و در شــوراهای 
کمیســیون های  مختلــف اداری و شــورای معاونیــن و ســایر 

مختلف انجام می شود.
ایشــان با اشــاره به نظارت بر موقوفات گفــت: دفاتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیــت هالل احمــر در اســتان های مختلف، در  
بحث موقوفــات در حقیقت تعامل بســیار دقیقــی را می توانند 

ایجاد کنند.
حجــت االســالم و المســلمین اســدی بــا بیــان اینکــه دفاتــر 
نمایندگی اقدامات متعــددی انجام می دهند، اظهار داشــت:  

اسـدی،  اسـداهلل  المسـلمین  و  االسـالم  حجـت 
معاون فرهنگی سـازمان تبلیغات اسـالمی خراسان 
شهرسـتان های  موقـت  جمعـه  امـام  رضـوی، 
قوچـان، نـاروج و شـاندیز و مـدرس دانشـگاه در حـال حاضـر 
مسـئولیت دفتـر نمایندگـی ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر 
استان خراسان رضوی را برعهده دارد. وی در گفتگو با مجله 

مهـر و مـاه بـا اشـاره بـه چهلمین سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی ایـران اظهار داشـت: در 
4۰ سال گذشته حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر دستاوردهای متعددی 

داشـته اسـت اگرچـه بنـده کمتـر از 7 سـال اسـت در هـالل احمـر حضـور دارم.
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بســیاری از موارد به خصوص در بحث ارتقا جایگاه داوطلبی، 
فرهنــگ داوطلبــی و اســتفاده از ظرفیت شــخصیت های مؤثر 
علمی و حوزوی، مســاجد، ائمه جماعات و جمعــه پروژه های 
گــر هــر یــک از ایــن اقدامــات را به طــور دقیق  فراوانــی اســت و ا
بررســی کنیــم ده هــا و صدهــا کار زیــر مجموعــه را می طلبد که 
می توان از آن ها به عنوان برخی فعالیت دفاتر نمایندگی در 40 

ساله بعد از انقالب نام برد.

     نقش آفرینی در تصمیمات کالن جهانی
حجت االسالم و المسلمین اســدی در خصوص دستاوردهای 
ملی و بین المللی انقالب اســالمی ایران گفت: سیاست انقالب 
بر اســاس دیــدگاه حضــرت امام، سیاســت نه شــرقی نــه غربی 
جمهوری اســالمی در حــوزه امور خارجه بوده اســت. امــروزه ما 
شاهد هســتیم که به برکت تشــکیل حکومت اســالمی جایگاه 
بســیار مهم و بزرگی در جامعه جهانی به ســمت و ســوی ایران 

معطوف شده است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
خراســان رضوی ادامــه داد: امروز هیچ کشــوری از کشــورهای 
جهــان نمی توانــد نقــش ایــران را در تصمیمــات کالن جهــان 
و بــه ویــژه در خاورمیانه بی اثــر یا کمرنــگ بداند. بدون شــک 
نقش ایران اسالمی بعد از انقالب به عنوان قدرت بسیار باال در 
تصمیم گیری های کالن کشــور به خصوص در خاورمیانه و در 

تصمیم گیری معادالت سیاسی بسیار مهم بوده است.
وی با بیان اینکه هرچه از انقالب اسالمی می گذرد نقش ایران 
کید کرد: حضور مشــاوره ای  در منطقه اثربخش تر می شــود، تأ
ایران در مســائل نظامی در مناطقی که آمریــکا تجاوزاتی دارد، 
پر رنگ و مشــهود اســت. در ســال های اخیــر شــاهد بودیم که 
به لطــف خــدا ایــران اســالمی در همه مــوارد بــه عنوان مشــاور 
کشورهای همسایه و خاورمیانه فعال بوده و منتج به  شکست 
آمریکا در منطقه، ســوریه، عراق، یمن و کشــورهای دیگر شده 

است.

     مردمساالری دینی
ایشــان با اشــاره بــه دســتاوردهای بین المللی انقالب اســالمی 
ایــران، بیــان داشــت: حضــرت امــام )ره( مــدل جدیــدی از 
کــه هــم دارای محبوبیــت مردمــی و هــم دارای  حکومــت را 
مشروعیت الهی است ایجاد کردند. مدل جدیدی که حضرت 
کز علمی و دانشگاه ها  امام از اســالم تدوین کرده اند امروز در مرا
مورد مطالعه اســت که نــه نواقــص حکومت های دموکراســی 
غربــی را و نه نواقــص حکومت های ســلطنتی مشــرق زمین را 

دارد. 
حجت االســالم و المســلمین اســدی ادامه داد: از این رو شاهد 
هستیم دانشمندان مختلفی روی این مدل از حکومت که هم 
در حقیقت مشروعیت الهی و اجرای احکام و قوانین خداوند را 
دارد و هم مورد پذیرش و دموکراسی مردمی است مورد مطالعه 
قرارداده انــد. ایــن مــدل حکومــت کــه بــه عنــوان قدرتــی کــه 
مقبولیت همه جانبه دارد در جوامع علمی و دانشگاهی جهان 
مورد توجه قرار دارد فلذا نقش جمهوری اسالمی در چهل سال 

نقش بلوغ سیاسی در تعامالت بین المللی است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کیــد براینکــه ماهیــت انقالب اســالمی،  خراســان رضــوی بــا تأ
ماهیــت اعتقــادی و فرهنگــی اســت، بــه دســتاوردهای دینی 
و معنوی انقالب اشــاره کرد و اظهار داشــت: تمــام انگیزه هایی 
حضرت امــام )ره( در پیروزی انقالب به وجــود آوردند متکی بر 

ایمان، اعتقاد و برگرفته از قرآن و سیره  پیامبر و ائمه اطهار بود.
کید کرد: در طول دفاع مقدس و ســایر ادوار حضرت امام  وی تأ
و رهبــری معظم بــر اصول معنوی مصمم و پافشــاری داشــتند 
و با اتکا بــه ایمان و اعتقــادات الهــی بود که جمهوری اســالمی 
توانســت از تمام ســختی ها و هجمه هــای نظامــی، فرهنگی، 

سیاسی، اقتصادی و فتنه های داخلی و خارجی عبور کند.
گــر ایمــان و اعتقــادات الهــی و تفکــر  ایشــان بــا بیــان اینکــه ا
سعادت طلبی نبود قطعًا جمهوری اسالمی بر مشکالت فراوانی 
که دشمن به وجودآورد نمی توانست فائق شود، اظهار داشت: 
آنچه کــه باعث توفیــق مردم مــا در همه مشــکالت شــد همان 
عقیــده الهی و اعتقــاد به ایمان اســت؛ ایمــان مردم بــود که آن 
حضــور یک پارچــه را در صحنه هــای مختلف بــه وجــود آورده 

است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
ج هم یک نماد و الگو  خراسان رضوی افزود: این نگاه برای خار
اســت. نامه ای که رهبری معظم سال های گذشته به جوانان 
اروپایی نوشتند استناد مقبولیت این نوع نگرش مردم ایران به 
حفظ انقالب خودشان است. به جوانان اروپایی و دانشجویان 
توصیــه شــد کــه روی عنصــر معنویــت کــه مهم تریــن عنصــر 
استقالل از دیدگاه استکبار اســت، توجه کنند. بدون شک این 
عنصر معنویت از فرازهای انقالب اســالمی اســت کــه به جوان 

جویای حقیقت یادآور شدند.       

مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل 

احمر استان 
خراسان رضوی:

اگر ایمان و 
اعتقادات الهی و 

تفکر سعادت طلبی 
 
ً
نبود قطعا

جمهوری اسالمی 
بر مشکالت 

فراوانی که دشمن 
به وجودآورد 
نمی توانست 

فائق شود. آنچه 
که باعث توفیق 
مردم ما در همه 
مشکالت شد 
عقیده الهی و 

اعتقاد به ایمان 
است؛ ایمان 

مردم بود که آن 
حضور یکپارچه 

را در صحنه های 
مختلف به وجود 

آورده است
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جانشــین مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
هــالل احمــر اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه حضــور حجــت 
االســالم و المســلمین معزی در حوزه نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیــت هالل احمر، اظهار داشــت: بــا ورود ایشــان به دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر، رویکرد حوزه 
نمایندگــی ســازمانی تر شــد، مأموریت هایــی تدویــن شــد و 
نظام نامه دفاتر نمایندگی تنظیم و ابالغ شــد که این فضای 

جدیدی است.
وی ادامه داد: در این فضای جدید دفاتر نمایندگی هالل احمر 
کنــون هر دو  دو وظیفــه عمــده نظارتــی و هدایتــی دارند،  کــه ا
عرصه نظم بهتری پیدا کرده است. وظایف نظارتی ما نظارت 
بــر صلح هــا و امــوال موقوفــه جمعیت اســت، بحــث تطبیق با 
ع از دیگــر وظایف دفاتــر نمایندگی  قانون اساســی و قانون شــر

کنون انجام می شود. هالل احمر است که ا
حجــت االســالم و المســلمین احمــد فعــال با اشــاره بــه وظیفه 
هدایتی دفاتــر نمایندگی هــالل احمر در اســتان های مختلف، 
بیــان داشــت: بحــث هدایتی نیــز بیــن دوســتان جمعیــت به 
خصوص جوانان جمعیت هالل احمر صورت می گیرد. ارتباط 
مســئولین دفاتــر با جوانــان، برگــزاری برنامــه بــرای داوطلبان 
امــداد و نجــات از برکاتــی اســت کــه در دوران انقــالب در هالل 

احمر در دفاتر نمایندگی ایجاد شده است.
ایشان به اقدامات برجسته حوزه نمایندگی اشــاره کرد و اظهار 
ع و قانون اساسی جمهوری  داشت: نظارت بر اجرای قانون شر
اســالمی به طور دقیق در تمام فعالیت های هــالل احمر انجام 
می گیرد. همچنین تالش می شــود رویکرد دینــی و فرهنگی در 
فعالیــت های هــالل احمر لحاظ شــود کــه این شــاخصه هالل 

احمر جمهوری اسالمی است.
خ  کیــد کــرد: در بیــن تمــام هــالل احمرهــا و صلیــب ســر وی تأ
ها، تنها کشــوری هســتیم که هالل احمر ما رویکــرد فرهنگی، 
اعتقــادی و دینی دارد کــه این امر بــه برکت دفاتر ولــی فقیه در 

جمعیت هالل احمر صورت می گیرد.

     ارتباط صمیمی با جوانان
حجــت االســالم و المســلمین فعــال بــا بیــان اینکــه حضــور در 
بیــن جوانــان و ارتباط صمیمــی بیــن روحانیــون و جوانــان در 
ســطح هالل احمــر از دیگر اقدامــات حوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمر اســت، عنــوان کــرد: عالوه بــر کارکنان 
بخش هــای مختلف جمعیــت هالل احمــر، دیگر شــهروندان 
با افــکار و اندیشــه های متفــاوت از مخاطبان دفاتــر نمایندگی 
ولی فقیه در اســتان ها هســتند. طرفــداران گروه های مختلف 
فکری در کشور مخاطب حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هــالل احمــر هســتند کــه ایــن گروه هــا بــا دفاتــر نمایندگــی در 
ارتباطی هســتند. در واقــع نمایندگی ولی فقیه ســعی می کند با 
همه اقشار حاضر در هالل احمر و مرتبطین با هالل احمر ارتباط 

برقرار کند.
کید کرد: از دیگر دستاوردهای دفاتر نمایندگی ولی فقیه  وی تأ
در جمعیــت هــالل احمــر در اســتان های مختلــف هدایــت و 
تشــویق داوطلبانــی اســت کــه می خواهنــد کمک هایــی را در 

سطح کشور در راستای فعالیت های هالل احمر انجام دهند.

تنها کشوری هستیم که 
ویکرد  هالل احمرش ر

فرهنگی و دینی دارد

جانشین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان اصفهان:

حجـت االسـالم و المسـلمین احمـد فعـال، جانشـین مسـئول دفتـر نمایندگـی 
ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اصفهـان در گفتگـو بـا مجلـه مهـر و 
مـاه بـا اشـاره بـه چهلمیـن جشـن پیـروزی انقـالب اسـالمی، بـه دسـتاوردهای 
فعالیـت حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه در جمعیت هـالل احمر پرداخت و گفت: بحث تأسـی 
نمایندگی هـای ولی فقیـه برنامه مرحـوم آیت اهلل غیوری بوده اسـت. منش ایشـان قبل از 
انقـالب و در دوران طلبگـی و حـوزه کمـک بـه مردم بود و نظرشـان درباره روحانیت حضور 
در بیـن مـردم و مناطـق محـروم بـود. طبیعتـًا بـا آمدنشـان بـه هـالل احمـر بـا همیـن رویکـرد 
نمایندگـی ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر را بـا همراهـی تعـدادی از روحانیـون شـهرها 

تأسـیس و هماهنـگ کردنـد و دفتـر نمایندگـی بـا همـان رویکـرد آغـاز بـه کار کـرد.
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     تحول در نگاه به انسان
جانشــین مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان با بیان اینکه دستاورد انقالب اسالمی در 
بعد ملی، متعدد است، گفت: باید دستاورهای انقالب اسالمی 
گر در حوزه علوم انســانی به دســتاوردها  را تقســیم بندی کرد، ا
نگاه کنیم، می توان به مواردی چــون ایجاد تحول در نگاه به 
کمیت الهی در دنیا اشاره کرد.  انسان، ارتباط انسان با خدا و حا
این مــوارد نکات جدیدی اســت کــه بعــد از انقالب و بــه برکت 

امام رحمت اهلل علیه  در جامعه ایجاد شده است.
حجت االســالم فعال بــا اشــاره به شــخصیت علمی رهبــر کبیر 
انقــالب گفــت: شــخصیت علمــی ایشــان در کنــار شــخصیت 
حــوزوی، سیاســی، اجتماعــی و فلســفی کــه بســیار توانمنــد و 
دارای ابعاد مختلف بود تأثیر بسزایی در فضای اجتماعی بعد 

از انقالب گذاشت.
وی ادامه داد: بعد از حضرت آیت اهلل خمینی)ره( حضور مقام 
معظم رهبری با همین شــاخصه های علمی و معرفتی، باعث 
کمیت الهی   شد نگاه به دین، انسان، رابطه انسان با خدا و حا
بر زمین تغییر کنــد. از ایــن رو چنیــن تغییراتــی در عرصه علوم  
انسانی را باید مهمترین اتفاق در عرصه علمی دانست، چرا که 

این تحول خواسته رهبر انقالب بوده است.

     اقتدار نظام
جانشــین مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمــر اســتان اصفهــان بــه دســتاوردهای پیــروزی انقــالب 
اسالمی در عرصه های سیاسی اشاره کرد و گفت: اقتدار نظام، 
اقتداری را که برای مردم ایران اســت باید دســتاورد این حوزه 

قلمداد کرد.
ایشــان بیان داشــت: ممکن اســت برخی ها بگوینــد در دوران 
قبــل از انقالب شــاید چنیــن اقتــداری وجود داشــته اســت، اما 
آن اقتــدار ایــران نبود بلکــه اقتــدار ژانــدارم منطقه ای بــود که 
آمریکا آن را قــرار داده بــود و ما دست نشــانده آمریــکا بوده ایم، 
آن اقتدار، اقتــدار پوشــالی آمریکا بود کــه دیگران از ما حســاب 
می بردند، امروز اقتــدار ایران برای مال مردم ایران اســت، این 

اقتدار نه تنهــا در منطقه وجــود دارد بلکه اقتدار جهانی اســت، 
کید  در عرصه هــای سیاســی این دســتاورد مهــم اســت. وی تأ
کــرد: حضــور مــردم در تصمیم گیری هــای سیاســی در ســطح 
کالن جامعــه از دیکر دســتاوردهای سیاســی انقالب محســوب 

می شود.
جانشــین دفتــر حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل 
احمــر اســتان اصفهــان بــه دســتاوردهای اجتماعــی انقــالب 
اســالمی ایران پرداخت و گفــت: در بحــث اجتماعی مهمترین 
دســتاورد انقــالب اســالمی انســجام اجتماعی اســت، از ســوی 
دیگــر زن جایــگاه حقیقــی خــود را بــه دســت آورد و خانــواده 
دارای اهمیــت ویــژه شــد. در عرصه هــای صنعتــی و پزشــکی 
شاهد پیشــرفت های چشمگیری هســتیم که از برکات انقالب 
اســالمی اســت. حجت االســالم و المســلمین فعــال با اشــاره به 
دستاوردهای بین المللی انقالب اســالمی ایران، اظهار داشت: 
یکــی از دســتاوردهای جهانــی انقــالب اســالمی ایــن اســت که 
ح می شــود. وی ادامه داد:  مبانی انقالب ما در سراســر دنیا مطر
در قاره آمریــکا عالقمندانی به نظــام جمهوری اســالمی حضور 
دارند که همین مبانی را در نظر گرفتند چرا که  ظلم ســتیزی در 
قاره آمریکا مشهود است. تعدادی از مردم آمریکا جنبشی علیه 
نظام ســرمایه داری بــه راه انداخته اند، اینکه موفق می شــوند 
یا نمی شــوند، بحث دیگری اســت امــا همین که به ذهنشــان 
می رســد اقتدار قشــری از مــردم بر همه مــردم چیز غلطی اســت 

برگرفته از انقالب اسالمی است.
جانشــین مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان در پایان اظهار داشــت: این ظلم ستیزی 
در نظام جمهوری اسالمی ایران پا گرفته و به هر حال رشد کرده 
است، اینکه مردم بخواهند خودشــان تصمیم گیرنده باشند و 
در عرصه های سیاســی حضور داشــته باشــند، اینکه بخواهند 
آن هیمنــه پوشــالی آمریــکا را از بین ببرنــد، آن هژمونــی آمریکا 
را بشــکنند، از انقــالب اســالمی ایــران سرچشــمه گرفته اســت؛ 
این اقتداری کــه وجــود دارد و الگوگیری که از نظــام جمهوری 
اســالمی ایران می شــود مهمترین دســتاورد انقالب اســالمی در 

عرصه بین المللی است.         

ظلم ستیزی 
موجود در صحنه 

بین المللی در 
نظام جمهوری 

اسالمی ایران پا 
گرفته و رشد کرده 

است، اینکه مردم 
بخواهند خودشان 

تصمیم گیرنده 
باشند و در 

عرصه های سیاسی 
حضور داشته 
باشند، اینکه 

بخواهند آن هیمنه 
یکا را  پوشالی آمر
از بین ببرند، آن 
یکا را  هژمونی آمر

بشکنند، از انقالب 
اسالمی ایران 

سرچشمه گرفته 
است
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حجــت االســالم و المســلمین عبدالحمیــد واعظــی در آســتانه 
کید بر اینکه تقویت  چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی با تأ
هویت ملی از دستاوردهای انقالب اسالمی ایران است، گفت: 
اعتماد به نفس و هویت ملی از دســتاوردهای مهم محســوب 
می شود. پیش ازانقالب ما پیشــرفتی در صنایع نداشتیم اما با 

روحیه ما می توانیم، به بزرگترین دستاوردها رسیدیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان آذربایجان شــرقی ادامه داد: امروز بــا نیروهای مردمی 
و ملــی و عــزم دانشــمندان کشــور روحیــه اعتمــاد بــه نفــس در 
جامعه تقویت شده و به هر آنچه خواسته ایم دست یافته ایم، 
آمریکایی هــا می گفتند بعــد از انقــالب ذوب آهن ایــران ناتوان 
می شود اما شاهد هستیم نه تنها در ذوب آهن توانمندی خود 
را نشــان داده ایــم کــه در انرژی هســته ای جــز کشــورهای برتر 

جهان شناخته می شویم.
کید کرد: روحیه مــا می توانیم باعث افزایــش اعتماد به  وی تأ
نفس ملی شد که امروز کشورهای همسایه و منطقه بدون نظر 

ایران گامی بر نمی دارند.
حجت االسالم و المسلمین واعظی در ادامه به تاثیرات انقالب 
اســالمی در ابعــاد بین المللی پرداخــت و گفت: قبــل از پیروزی 
انقالب اســالمی، اســتالین، روزولت و چرچیل بدون اطالع شاه 
ک ایــران شــدند و در کشــور مــا  کنفرانس برگــزار کردند  وارد خــا
این در حالی بود که شــاه از حضــور آن ها بی اطالع بــود و جرات 

نداشت جلوی حضور آن ها را بگیرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجان شــرقی با اشــاره به تغییر وضعیت بیان داشت: بعد 
از انقالب اسالمی ایران به ســطحی در منطقه رسیده است که 
درمنطقــه هیج اتفاقی بــدون اطالع و بــدون نقش ایــران واقع 
گر ایران را کنار بگذارند تمــام معادالت منطقه ای  نمی شــود و ا

بهم می ریزد.
کید کــرد: در سیســتم بین المللی ما به جایی رســیده ایم  وی تأ
کــه آن ها یــک طــرف ایســتادند، مــا طــرف دیگر و بــا ایران ســر 
کره  مهمتریــن موضــوع روز جهــان یعنی انــرژی هســته ای مذا
کــرات ایران پیروز شــد. برجــام ثابت  کردنــد و در پایان این مذا
کرد که در صحنــه بین المللی در معادالت جهانــی و منطقه ای 

بدون حضور و اطالع ایران هیچ امری شکل نمی گیرد.

     روحیه شهادت طلبی
کید  حجت االســالم و المســلمین واعظــی در ادامه گفتگو بــا تأ
براینکه بعد از انقالب اســالمی هویــت دینی و ملی مــا ایرانی ها 
یکی شده اســت، بیان داشــت: نمی توانیم هویت ملی و دینی 
را از هم جدا کنیــم. به عبارتی دســتاورد انقالب اســالمی ایران 

شکل گیری هویت ملی است.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجــان شــرقی ادامــه داد: ملــت مــا در تمــام ادوار روحیــه 
کاری را داشــته و دارد امــا از آن جایــی کــه در دوران پیــش  فــدا
از انقــالب اعتمــاد بــه نفــس را از دســت داده بودیــم، می تــوان 
کاری،  دســتاورد دینــی و معنوی انقــالب را تقویــت روحیه فــدا

شهادت طلبی و انسجام دینی دانست.
وی به مصادیق دستاوردهای دینی ورود کرد و گفت: افزایش 

شکل گیری هویت ملی 
دستاورد انقالب اسالمی 

ایران است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان آذربایجان شرقی:

حجـت االسـالم و المسـلمین عبدالحمیـد واعظـی 
عـالوه بـر تدریـس در حـوزه و دانشـگاه حـدود ۱۰ 
امامـت  و  شـاهرود  علمیـه  حـوزه  مدیریـت  سـال 
نمایندگـی  دفتـر  مسـئولیت  و  آذربایجـان  هشـترود  جمعـه 
ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر اسـتان اردبیـل را برعهـده 
داشته است که البته اخیرًا ایشان مسئولیت حوزه نمایندگی 

ولـی فقیـه در هـالل احمـر اسـتان آذربایجـان شـرقی را بـر عهـده گرفتـه اسـت.
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تعــداد حافظان قــرآن و حضــور بانــوان در عرصه هــای دینی از 
جمله این مصادیق اســت. حتی می توان گفت از روحیه دینی 
زنان ورزشــکار احســاس افتخــار می کنیــم که با حجــاب کامل 
در رقابت ها حاضر می شــوند. ورزشکاران ما، اســرائیلی ها را به 
حســاب نمی آورند و با آن ها مقابله نمی کنند. ما با شجاعت در 

صحنه های مختلف حاضر می شویم و به این می بالیم.

     اعتماد مردمی
حجت االسالم و المسلمین واعظی در بخشی دیگر به عملکرد 
حوزه نمایندگی ولی فقیه پرداخت و اظهار داشت: این حوزه در 
عنوان کلی و در کل کشور سیستم نظارتی را ایجاد کرده است، 
بنابراین به خاطر اینکــه حضور نام مقدس ولــی فقیه روی کار 

آمده، ناظر بر امور شده است. 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
کید کرد: این سیستم تقریبًا مردمی و مردم  آذربایجان شرقی تا
نهاد اســت، بنا برایــن عمده مــردم در ذهنشــان هــالل احمر را 
جایی قابــل اعتمــاد می دانند. آن هــا متوجه شــده اند دفاتری 
وجود دارد که براساس اعتماد مردم شکل گرفته و رانتی دراین 
دفاتر نیســت، لذا کمک های مردم و بین المللی از همین دفاتر 

نشأت می گیرد.
وی بــا اشــاره بــه شــکل گیری اعتمــاد مــردم بــه دفاتــر حــوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر اســتان ها، عنوان 
کرد: نظــارت حــوزه نمایندگــی بــه مســائل مالــی و اداری، این 
ذهنیت را در مــردم و کارکنان جمعیت هالل احمــر ایجاد کرده 
است که این دفاتر قابل اعتماد هستند، البته این حس آرامش 

و اعتماد از برکت نام مقدس والیت فقیه نشأت گرفته است. 
حجــت االســالم و المســلمین واعظــی در خصــوص عملکــرد 
برجســته و اثرگــذار حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در ادوار بعــد از 
پیروزی انقالب اســالمی ایــران گفــت: همین نظــارت در ابعاد 
مختلف فعالیت هــای جمعیت هالل احمــر از جملــه اقدامات 
برجســته اســت، این نظارت بــر تمام اتفاقــات از جمله ســیل و 
زلزله اســت، تمام کمک های مردم با نظارت و دقت به دســت 

حادثه دیدگان می رسد.
مســئول ســابق دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل 
احمر اســتان اردبیل ادامه داد: از ســوی دیگر مسجدســازی در 
روســتاهای حــوزه دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در اســتان های 
مختلف اتفــاق مبارکــی اســت. در اردبیل مســاجد روســتاهای 
گلستان، یاغشی ســفلی و قره تپه در طول ســال های 75  و 76 
توســط این دفتر بازســازی شده اســت. با ساخت مســاجد دفتر 
نمایندگی توانســته با برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی و دینی، 
در میــان داوطلبــان جمعیت هــالل احمر فرهنگ ســازی های 

شایسته داشته باشد.
کیــد بــر افزایــش حضــور روحانیــون در بیــن مــردم بــه  وی بــا تأ
واســطه دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
در اســتان های مختلــف، بیــان داشــت: حضــور روحانیــون و 
پیشنمازان در ادارات و شهرســتان های مختلف اثرگذار بوده و 
روحیه معنوی را تقویت کرده اســت. در دوران جنگ نیز حوزه 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر در کل کشــو اعزام 
ک این مــرز و بوم کرده  نیرو داشــته و شــهدای زیادی تقدیم خا
کید کــرد: یکی  اســت. حجــت االســالم و المســلمین واعظــی تأ
از دســتاوردهای مهــم این  حــوزه در کل کشــور، نزدیک شــدن 
نیروهای علمی بــا روحانیت بوده اســت، حضــور روحانیون در 
میان نهادی کــه نیمه دولتی و ملی اســت، نزدیکی و انســجام 
و روحیه اخوت را در کل کشــور بین کارکنان و بیــن مردم ایجاد 

کرده است. 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
آذربایجــان بــا اشــاره بــه مهم تریــن دســتاورد حــوزه نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در اســتان ها، اظهار داشــت: از 
آن جایی که روحانیون مورد اعتماد مردم ایران زمین هستند، 
انجمن هــای مردم نهــاد به واســطه روحانیــون بــه دفتر هالل 
احمر متصل می شوند، خیرین از این راه با جمعیت هالل احمر 
آشنا می شوند، بنابراین حضور خیرین، از طرف مسئولین دفاتر 
ولــی فقیه اتفــاق می افتد تــا کمک های آن هــا به مــردم حادثه 

دیده در بالیای طبیعی برسد.        

مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل 

احمر استان 
آذربایجان شرقی:
ملت ما در تمام 

ادوار روحیه 
فداکاری را داشته و 
دارد اما از آن جایی 
که در دوران پیش 
از انقالب اعتماد 

به نفس را از 
دست داده بودیم، 

می توان دستاورد 
دینی و معنوی 

یت  انقالب را تقو
روحیه فداکاری، 

شهادت طلبی 
و انسجام دینی 

دانست
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انجام می شــود تعامــل بــا کارمندان ســایر بخش هــای هالل 
احمــر اســت، در واقــع در این تعامــل بــه امدادگــران و جوانان 
مشاوره داده و در صورت لزوم سواالت و شبهات مذهبی شان 

ح و پاسخ داده می شود. مطر
بــه  اشــاره  بــا  کیــا  مفیــدی  المســلمین  و  االســالم  حجــت 
دســتاوردهای مهم حوزه نمایندگی ولی فقیه گفت: مشورت 
گرفتــن از روحانیون برکــت حضور دفاتــر نمایندگــی ولی فقیه 
در هــالل احمــر اســتان ها اســت. مســئول دفتــر نمایندگــی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان قزوین با بیان اینکه 
از دســتاوردهای مهم حوزه نماینگی فعالیت در حوزه مسائل 
فرهنگی اســت، توضیح داد: توســعه مباحث قرآنی، مباحث 
تاریخــی اهل بیــت، مشــاوره بــه خانــواده کارکنــان جمعیــت 
هــالل احمــر و امدادگــران و نظــارت ســر و ســامان دادن بــه 

موقوفات از کارهای دفاتر است.
وی با اشــاره به میــزان موقوفــات و اهمیــت نظارت بــر توزیع 
آن هــا، بیــان داشــت: هدیه هــای مردمــی زیــادی بــه دســت 
جمعیــت هــالل احمــر می رســد، دفاتــر نمایندگــی ولی فقیــه 
مســئولیت نظارت بر توزیع آن هــا را بر عهده دارند، ما بررســی 

می کنیم تا هدایا به دست افراد مورد نیاز برسد.
حجت االسالم و المســلمین مفیدی کیا افزود: به طور مثال در 
زلزله کرمانشاه هدایا و کمک های مردمی زیادی به دست ما 
رسید که به کرمانشاه ارســال شــد، برای باقی اجناس از دفتر 
نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر مجــوز گرفته ایم 
کــه هدایا را بــه کاالهای احســن مــورد نیــاز تبدیل کنیــم تا به 

دست مردم کرمانشاه برسد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان قزوین با بیان اینکه انقالب اســالمی ایــران در فضای 
ملی و بین المللی اثرگذار بود عنوان کرد: در این سال ها شاهد 
پیشــرفت های بســیاری در حوزه علمی بوده ایم پیشرفت در 
صنایع دفــاع، تولید و ارســال ماهــواره از جمله دســتاوردهای 

علمی انقالب است.
وی اعتقــاد دارد در ســال های بعــد از انقــالب اســالمی تعامل 
کــرده و ارتبــاط خوبــی بیــن مــردم و  دولــت و مــردم تفــاوت 
کید بر رشد فضای فرهنگی  کم است. ایشان با تا مسئوالن حا
و ســینمایی کشــور، گفت: در دوران پس از انقالب فیلم های 
ارزشی و مرتبط با انبیا ساخته شده است که این نشان از رشد 

فکری مردم در حوزه قرآنی در قالب هنر و سینما است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
اســتان قزویــن بــا بیــان اینکــه انقــالب اســالمی بــر انتقــال 
ارزش هــای دینــی بــه کشــورهای همســایه مؤثر بوده اســت، 
اظهار داشــت: پیروزی انقالب اســالمی بر فضــای بین المللی 
تأثیرات زیــادی برجا گذاشــت، در بحران ســوریه حضور پیدا 

ج شد. کردیم و با حضور مدافعان حرم سوریه از بحران خار
حجت االســالم و المســلمین مفیدی کیا با بیان اینکه کشــور 
ســوریه بعــد از جنگ کشــور متفاوت و ارزشــی شــد،  گفــت: در 
لبنــان حــزب اهلل و در یمــن انصــاراهلل شــکل گرفــت، در عراق 
بسیج مردمی که ارزشــی اســت حضور دارد، تمام این مسائل 
دستاورد و نشــر مباحث دینی و انقالبی ایران به مردم منطقه 

است.        

حجــت االســالم و المســلمین ابوالفضــل مفیدی کیــا در گفتگــو با مجلــه مهر و مــاه با اشــاره به 
چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی بــه تأثیــرات و عملکــرد حــوزه نمایندگی ولــی فقیه 
در ســال های پــس از انقالب اشــاره کــرد و گفت: عمــده مســئولیت حــوزه نمایندگــی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر نظــارت بر انجام امــور و فعالیت فرهنگی اســت، از این رو برای بررســی 
دســتاوردهای این حوزه در ســال های پس از انقالب باید فعالیت های فرهنگــی و مهم تر از آن 

نحوه نظارت و نتیجه نظارت ها را مورد بررسی قرارداد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان قزویــن بیــان داشــت: در 
ع فرهنگی- مذهبی هســتیم، در تمــام دفاتر  حوزه فرهنگی شــاهد برگــزاری برنامه های متنــو
نمایندگی ولی فقیه در اســتان ها برنامه هایی چون قرائت قرآن، تفســیر مفاهیــم قرآن و حفظ 
قرآن برگزاری می شود، از ســوی دیگر شاهد برگزاری مراســم های مختلف مذهبی متناسب با 

اعیاد و ایام مذهبی هستیم.
کید کرد: از مهم ترین کارهایی که در دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر  ایشان تأ

انتقال ارزش های دینی از 
دستاوردهای انقالب است

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان قزوین:

حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل مفیدی کیا 
مسـئولیت دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت 
وی  دارد،  برعهـده  را  قزویـن  اسـتان  احمـر  هـالل 
معاونـت  دفـاع،  وزارت  زاده  فرهنگـی صنایـع شـفیع  معاونـت 
تهذیـب حـوزه علمیـه و مشـاور دانش آمـوزی اسـتان را نیـز در 

دارد. کارنامـه خـود 


