الرحیمم ُ ُ
ّ َّ
َ
تاب؛
فتاحك ِ ّل ِ
حمن ّ ِ ِ
ِ
ك ٍ
بسمالل ِهالر ِ

بسم ا ّلل ه الرحمن الرحیم ،كلیدهر نوشتهاى است.
مکاتیب الرسول ج  ، 1ص 56

۱۴

۷|۶
ـبرد
راهـرا ـ ـه ـ ـ ـ ـ
ـبرد

راهـ ـ ـ ــبرد

افشای نقشههای دشمن
رهبـر انقـاب اسـامی در سـخنرانی نیمـه خـرداد خـود بـا اشـاره بـه نقشـههای
دشـمن در سـه زمینه فشـار اقتصادی ،فشـار روانی و فشـار عملی ،به تبیین این
مـوارد پرداختنـد .ایشـان ضمـن تأکیـد بـر اینکه «نقشـه دشـمن را میشناسـیم؛
ً
ـا میدانیـم چیسـت و آن نقشـه را بـرای مـردم افشـا میکنیـم؛ و ّ
البتـه
نقشـه دشـمن را کام
مـردم عزیـز مـا خودشـان خیلـی چیزهـا را میداننـد و میفهمنـد و حـس میکننـد» تصریـح
نمودند که هدف همه فشارهای دشمن سیطره بر کشور عزیز ما ایران است ،همچنانکه
ّ
بـر بعضـی از کشـورهای بدبخـت روسـیاه منطقه سـیطره و تسـلط دارد.

تحریم
فشــار اقتصــادی ،تحریــم اســت ،جلوگیــری از همــکاری
کشــورها در زمینههــای اقتصــادی با ماســت؛ این فشــارها
را وارد میکننــد .نتیجــهای کــه آنهــا میخواهند از فشــار
اقتصادی بگیرند ،این را درســت ّ
توجه کنید! مسئله آنها
ً
دادن
از فشــار اقتصــادی و تحریــم ،صرفــا زیــر فشــار قـّـرار ِ
دســتگاه دولت و حکومت نیســت؛ میخواهند ملت ایران
ّ
را به ســتوه بیاورند به خیال خودشان میگویند ملت ایران
را بــه ســتوه بیاوریم تــا نظــام اســامی ناچار بشــود تســلیم
ّ
زورگوییهــای مــا بشــود؛ هدفشــان این اســت .نــه ملت را
شــناختند ،نه نظام را شــناختند؛ این فشار اقتصادی است
با ایــن هــدف ،که ایــن هــدف بــه توفیق الهــی و بــه فضل
الهی و با تــاش مســئولین و با ّ
همــت مردم ،انشــاءاهلل به
ّ
کلی ناکام خواهد ماند.

ّاما فشــار روانی؛ این خیلی نکته حائز ّ
توجه و ّ
مهمی است.
نقــاط قـ ّـوت جمهــوری اســامی را ،نقــاط ّقوتــی کــه بــرای
ّ
کشــور و برای ملــت مایــه اقتدار و مایه تقویت اســت نشــان
کردهانــد و آنهــا را در تبلیغــات و در برخوردهــا بهعنــوان
ّ
نقــاط چالشآفریــن معرّ فــی میکننــد؛ بــرای اینکــه ملــت
ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند.
فرض بفرمایید یکی پیشــرفت هســتهای اســت .پیشرفت
هســتهای ،افتخــار ّفنــاوری کشــور بوده اســت .پیشــرفت
هســتهای در کشــور ،مایــه افتخــار ّفنــاوری و دانــش ّفنــی
ّ
کشــور بــوده ،اســتعداد جوانهــای مــا را مشــخص کــرده؛
چیــز کوچکــی نیســت .شــاید یادتــان باشــد آن روزی کــه
مــا احتیــاج داشــتیم بــه اورانیــوم غنیسازیشــده بیســت
ـودی بیســت درصد ما
درصد بــرای عــاج بیماریها؛ موجـ ِ
نزدیک تمــام شــدن بــود و بایســتی آن را تهیّ ــه میکردیم.
ِ
از کجا تهیّ ــه کنیم؟ بایســتی از کشــورهای بیگانه
ـ مثل آمریــکا ،مثل اروپــا و امثال اینهــا ـ این را
تهیّ ــه میکردیم که انواع و اقســام اشــکاالت
را ســر راه ما گذاشــتند ،انواع و اقســام شروط
و موانــع را ســر راه مــا گذاشــتند؛ بــرای اینکــه
ّ
فهمیدنــد مــا احتیــاج داریــم .وقتــی یــک ملــت بــه یک
چیــزی احتیــاج دارد ،احتیــاج حیاتــی دارد ،شــرایط
فروشنده را ،تحمیات فروشــنده را ناچار قبول میکند؛
اینها خواســتند از ایــن فرصت اســتفاده کننــد و پیدرپی
شــرط و شــروط بــرای مــا گذاشــتند؛ ماههــا ،شــاید بیــش از
یکســال گفتگوهــا و رفتوآمدهــا و حرفزدنهــا طــول
ّ
کشید؛ عقبنشــینی نمیکردند ،توقعات خودشان را تکرار
میکردند.
جمهــوری اســامی بــه جوانهــای خــودش اعتمــاد کرد و

ایــن را از آنها خواســت .جوانهای ما دســتبهکار شــدند
و توانســتند در مقابل چشــمهای ّ
متعجب آنهــا ،اورانیوم
غنیشــده بیســت درصــد را خودشــان در داخــل تولیــد
کننــد و به وجــود بیاورنــد؛ بــدون اینکــه الگویــی از بیرون
داشــته باشــند! آنها را حیرتزده کرد؛ مســئله اینجوری
ّ
ّ
متخصصیــن مــا،
ـاوری
اســت .قــدرت حرکــت علمــی و فنـ ِ
دانشــمندان ما ،جوانان مــا ـ که االن همان دانشــمندان در
کشــورند ،همان جوانان در کشــورند ،حضور دارند ـ دشــمن
را عصبی کــرد ،خشــمگین کرد؛ خــب این یــک نقطه ّقوت
بسیار بزرگ برای کشور اســت؛ هم آبرو و مایه اعتبار است،
هم در عمل ،موجب پیشــرفت کشور اســت .این را که یک
ّ
نقطه قـ ّـوت ملی اســت ،آمدنــد در تبلیغات انبــوه و مترا کم
خودشــان ،در ذهــن بعضیهــا تبدیــل کردنــد بــه نقطــه
ای
چالشآفریــن و نقطه ضعــف؛ گفتند که مســئله هســته ِ
کشــور موجب تنــش اســت ،موجب چالــش اســت ،موجب
فشــار دشــمنان اســت ،چه فایــدهای بــرای مــا دارد! نقطه
قـ ّـوت را تبدیــل میکنند بــه یــک نقطهچالشآفریــن برای
ّ
اینکه این نقطه قوت را ســلب کننـ ًـد ،از او بگیرند؛ این کارِ
روانی کاما ریشهای و مهم است
روانی
است ،این یک کار ِ
ّ
کــه یــک ملــت را نســبت بــه دســتاوردهای بــزرگ خــودش
بدبین کنند.
یــک مثــال دیگــر ،همین مســئله موشــکی اســت .ســاخت
موشــکهای گونا گــون و اقتــدار موشــکی ،موجــب ایجــاد
امنیّ ــت در کشــور اســت .جوانهــای مــا یادشــان نیســت،
روزی
همین شــهر تهــران در زیــر آتش موشــکهای شــبانه ِ
دشــمن میســوخت! خانههــا خــراب میشــد ،انســانها
کشــته میشــدند؛ در شــهر تهــران! شــهرهای جبهــه ـ مثــل
دزفــول ،مثل اهــواز ،مثل شــوش و بقیّ ــه شــهرها ـ که جای
خــود دارد؛ ّ
حتــی تــا شــهرهای دوردســت ،موشــکهای
دشــمن میرســید! مــا موشــک نداشــتیم ،وســیله دفــاع
نداشــتیم ،مجبــور بودیــم دســتمان را روی هــم بگذاریم،
تماشــا کنیــم! امــروز جوانــان مــا توانســتهاند بــه قــدرت
موشــکی ّاول منطقــه تبدیــل بشــوند .دشــمن میدانــد که
ا گر یکــی بزند ،ده تــا میخورَ د .پس موشــک ،مایــه امنیّ ت
و نقطه ّقوت اســت .ببینید؛ دشــمن روی مســئله موشــکی
متمرکــز میشــود .یــک عـ ّـدهای هــم ّ
متأســفانه در داخل با
دشمن همصدا میشوند که «آقا چه فایدهای دارد؟»

آبروی ما
یکــی دیگــر از نقــاط قـ ّـوت مــا ،مســئله عدالتخواهـ ِـی
بینالمللــی جمهوری اســامی اســت؛ این بــرای جمهوری
اســامی آبروســت .اینکــه جمهــوری اســامی طرفــدار
ّ
ّ
ملتهــای مظلــوم باشــد ،آبروســت؛ اینکــه طرفــدار ملــت

فلســطین باشــد ،یک آبروســت .جمهوری اســامی نیروی
مقاومــت در مقابل رژیــم صهیونیســتی را در منطقه تقویت
کــرده اســت .دشــمنانی را ،عوامــل مزاحــم و مضــرّ ی را ـ
ّ
جبهةالنصــره و امثــال اینهــا ـ در عراق و
بــه نــام داعــش و
در ســوریه درســت کردنــد؛ جمهــوری اســامی از نیــروی
مقاومت در ایــن منطقه حمایــت کرد؛ ایــن عدالتخواهی

امروز جوانان ما
توانستهاند به قدرت
موشکی ّاول منطقه
تبدیل بشوند.
دشمن میداند که
اگر یکی بزند ،دهتا
می َ
خورد .پس
موشک ،مایه ّ
امنیت
و نقطه ّقوت است.
ببینید؛ دشمن روی
مسئلهموشکی
متمرکز میشود .یک
ّ
عدهای هم ّ
متأسفانه

در داخل با دشمن
همصدا میشوند که
«آقا چه فایدهای
دارد؟»

ّ
اســت؛ ایــن دفــاع از ملــت فلســطین اســت؛ ایــن دفــاع از
اســتقال کشــورهای منطقــه اســت ،دفــاع از تمامیّ ــت
ارضــی کشورهاســت .ایــن نقطــه قـ ّـوت اســت .ایــن نقطه
قـ ّـوت را بهعنــوان دخالــت جمهــوری اســامی ،بــه یــک
مســئله چالشآفریــن تبدیــل میکننــد و وانمــود میکننــد
و معرّ فــی میکننــد و روی آن تکیــه میکننــد؛ ایــن وضعــی
اســت که امروز مــا بــا دشــمن داریــم .عواملشــان در داخل
هــم ّ
متأســفانه مشــغولند؛ یــک روز در خیابانهــای تهران
بــه مناســبت روز قــدس کــه روز دفــاع از فلســطین اســت،
شــعار «نــه غـ ّـزه ،نــه لبنــان» دادنــد .کمککننــدگان بــه
جنــگ روانی دشــمن در داخــل ،موجودات بدی هســتند،
موجودات حقیری هستند؛ این سرافکندگی دارد.
امــروز هــم کســانی درصــدد ایــن هســتند کــه یــک شــکل
معیــوب از برجــام را بــر کشــور تحمیــل کننــد؛ دولتهــای
خارجی دنبال این هســتند و یــک ّ
عدهای در داخــل تبلیغ
میکنند که ا گر این نشــود ،جنگ خواهد شــد؛ نــه آقا ،این
دروغ است ،این تبلیغ به نفع دشــمن است .هدف دشمن
معلوم اســت؛ دشــمن درصدد آن اســت که ما از نقاط ّقوت
ّ
خودمان صرفنظــر کنیم ،از عناصــر اقتدار ملــی خودمان
ّ
دســت برداریم تا راحتتر بتواند بر کشــور ما ،بر ملت ما ،بر
ّ
سرنوشــت ما و آینده ما مســلط بشــود؛ یکچنیــن فکری را
ّ
آنها کردهاند و ملت در مقابل این حرکت ایســتاده اســت؛
این فشار روانی.
سراب آشوب
و ّاما فشــار عملی ،کــه [درباره] ایــن هم فقط یــک جمله به
ّ
همه ملت عزیزمان عرض میکنم در سرتاســر کشــور؛ فشــار
عملیشــان عبــارت اســت از اینکــه در کشــور آشــوب ایجاد
کنند؛ ایــن برنامــه قطعی آنهاســت کــه ّ
البتــه سـ ِـر آنها به
ســنگ خواهــد خــورد؛ همچنانکــه تــا حاال خــورده اســت.
نقشه دشمن این است که از مطالبات مردمی سوءاستفاده
کننــد .ممکــن اســت در یــک شــهری ،در یــک نقطــهای
از کشــور یــک عـ ّـدهای مطالبــهای داشــته باشــند ،جمــع
ً
بشــوند ،دنبــال مطالباتنــد؛ مثــا کارگرانــی هســتند ،دنبال
مطالبــات کارگریانــد؛ یــا مردمــی در یــک شــهری ،دنبــال
مطالبات شــهری خودشان هســتند .دشــمن در یکچنین
مــواردی نقشــه میکشــد ،عوامــل نفــوذی خــود را ،در واقع
اشــرار و انســانهای خبیثــی را بــه تعــداد معــدودی در ایــن
اجتماعــات وارد میکننــد تا اجتماعــات آرام مــردم را تبدیل
کنند به حرکــت ضـ ّـد امنیّ تــی و حرکت آشــوبگرانه تــا به این
ّ
وســیله کشــور را و ملت را و نظــام جمهوری اســامی را بدنام
کنند؛ این را مردم در سراســر کشور ّ
توجه داشــته باشند؛ این
نقشه دشمن اســت ،ما خبر داریم؛ نشســتهاند برنامهریزی
کردهاند برای ایــن کار؛ ّ
البته بــه گمان من ،بلکــه به اعتقاد
راســخ من ،اینها کــور خواندهاند و مــردم عزیز مــا در مقابل
آنچه آنهــا برنامهریــزی کردهاند با قــدرت ،با شــهامت ،با
هوشیاری خواهند ایســتاد .و من توصیه میکنم مردم عزیز
ما همچنانکه تا امروز هشیاری خودشان را حفظ کردهاند،
باز هم حفظ کنند.
7
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راهــــــــبرد

5

میکائیلدیانی
ساعت حدود  ۴:۳۰است و دانشــجویان در انتهای خیابان فلسطین صف کشیدهاند .بچههای
زیــادی بــه امیــد آنکــه آنجــا دوســتی ببیننــد یــا فرشــتهای برایشــان کارت بیــاورد ،زیــر آفتــاب
ایستادهاند .زبانشان روزه است و چشمشــان مدام پی دانشجویانی میچرخد که از سر خیابان به
سمتحسینیهمیآیند.
صــف کارتدارهــا ،اما جداســت؛ سرشــان را پاییــن انداختهانــد تا نکند کســی آنهــا را ببینــد و در
رودربایستی قرار بگیرند و شرمندهشان بشوند؛ در دلشان ،اما قند آب میشــود .صف آرامآرام جلو
میرود .بچهها کفشهایشــان را به کفشــداری میدهند .یکی از دانشــجویان جلــوی در ورودی
حســینیه شــعری به بچهها میدهد که همخوانی کنند .انگار از بچههای دفتــر تحکیم وحدت
است.
ساعت  ۵است و حسینیه دارد پر میشود .بعضی آن جلو زیر لب شعری زمزمه میکنند که ناگهان
در حسینیه میپیچد «منم باید برم ،آره برم سرم بره /نذارم هیچ حرومی طرف حرم بره» و همه با
آن سینه میزنند .بعد ،همان عضو شواری مرکزی دفتر تحکیم پشــت تریبون میآید تا شعری را
کهبچههایشانبیندانشجویانپخش کردهاند،همخوانیبکنند.یکیدوباریتکرارمیکنند
وبعدهمصلوات...
دانشــجویان خودجوش شــروع بــه شــعار دادن میکننــد« .مرگ بــر آمریــکا» و «مرگ بر اســرائیل»
ترجیعبند شعارهاست ،و بعد حسینیه آرام میشود .ساعت ۵:۱۵دقیقه است؛ مسئولین تدارکات
مراسم،صندلیرهبریرامیچینند.یکصندلیمعمولی،یکمیز کوچک،چندبرگ کاغذویک
خودکار.شعارهاهمجنسدیگری گرفته:ایپسرفاطمه/منتظرشماییم...
14

افشای نقشههای
دشمن

حاال نوبت بچههاست که شعرشــان را همخوانی کنند .آقا هم
یک نسخه از شــعر را در دســت دارند و میخوانند .دانشجویان
به این مصرع میرسند که «پشت هر لبخند دشمن یک کمین
اســت» و آقا با تکان دادن ســر تأیید میکنند .این تأیید در بیت
بعد هم که اشــاره به «خودکفایی» دارد ،دوباره تکرار میشــود.
مجریصحبتشرابااینشعرآغازمیکند:
«اولساموبعدساموسپسسام
باهرنفسارادتوباهرنفسسام
معنایعشقغیرساموعلیکنیست
وقتیسامرکننماز است،پسسام»
همــان اول کار ،مجــری چنــد خط و نشــان بــرای ســخنرانها
میکشد«:امسالبرایاولینبار یکتریبونمجزابرایمجری
در نظر گرفته شــده تا مدیریــت زمان هــم بهتر انجام شــود .هر
نفر  ۷دقیقه!» بعد رو به آقا میگوید« :آقا اجازه هســت جلســه را
با صحبت دانشــجویان شــروع کنیــم؟» آقا با خنــده میگویند:
«این جلسه که اجازه نمیخواهد؛ جلســه برای همین تشکیل
شــده که بچهها صحبت کننــد» جمع هم میخنــدد و صلوات
میفرستد.
فرشــاد متبــوع ،دانشــجوی نخبــه دانشــگاه شــریف ،اولیــن
ســخنران اســت کــه انــگار بــه نمایندگــی از دانشــجویان بنیاد
نخبگان آمده اســت .انتقــاد دارد از توجه نکردن بــه پژوهش و
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شباهتهای
مراد و مرید
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نقل محافل

همه حسابها
کتاب دارند؟

37

تقویمتاریخ

تیری به  قلب
انقالب

برویم دنبال کار و مطالعه

۵۱

در پرتو معنا

چشمه جوشان
معارف اسالمی

۶۵

کارنامه آمریکا

  معاون سردبیر :محمد مهدی بیگلری
  دبیر تحریریه :مسعود احمدوند
  همکاران:

دانشجوها همه
فرزندان من هستند

دانشــجویان بــه ســمت جلــو هجــوم میبرنــد .دســتها رو به
آقاســت با شــعارهای محکم «ای رهبــر آزاده /آمادهایــم آماده»
بعضی چشمشان پر از اشک اســت .آقا میخواهد دانشجویان
بنشینند ،اما حاال کسی عقببرو نیست .همه در یک فشردگی
مطلق بــه ســر میبر َنــدَ .قــاری شــروع میکنــد بــه خوانــدن آیه
َّ َ َ
َ
 ۲۴ســوره انفال« :یا أ ُّی َها ّال َ َ ُ
سول اِ ذا
ذین آمنوا اســتجیبوا ِهلل و ل ِّلر ِ
ُ
ُ
َدعاکملِما ُیحییکم»

شبکههایی که چهره میسازند
و چهره میسوزانند

زیر نظر شورای سیاستگذاری
  سردبیر:یاسر احمدوند

گزارش دیدار صمیمی جوانان دانشجو
با رهبر معظم انقالب

باالی صندلی رهبری ،حدیثــی از امیرالمومنین علی(ع) نصب
شــده که آقا بارها در همین دیــدار دانشــجویی آن را خواندهاند:
ُ َ
َ
َ
«العِ لـ ُـم ُسـ ٌ
ـده صیل
ـلطانَ ،مــن َو َجـ َـد ُه صــال بِ ـ ِـهَ ،ومــن لــم َی ِجـ
َ
َعلیـ ِـه» .رأس ســاعت  ۵:۳۰پردههــای جایــگاه کنــار مــیرود؛

۷۵

کتـ ـ ـ ــاب

سازمان ملل آیا سازمان
«ملل» است؟

برای خدا و برای شما

ش به جان داوودیان
آت 

روح این شهر هنوز
نمرده است

داستان محاصره

مجید صالحی ،محمد جواد کسمایی
شایان ضیایی ،محمدرضا بختیاری
فرناز رخشنده ،حمید پورصمیمی

۸۷

فرهنگ و هنر

چارتکبیر بر این نخل خزاندیده زدیم

محمد جهانشاهی ،نازنین رشیدبیگی
محمود اورعی ،مهتاب هاشمزاده
فریده خانمحمدی ،علی پورمحسنی
حمید جوادی ،بهرام جاللوند

۹۷

هـ ـ ـ ــالل

دانش محوری در پرتو
ایمان و تعالی

سیاره مهربانی

بهاره فر جپور

  مدیر هنری ودبیر عکس :مجید نیکخصلت
  صفحهآرایی :محمد پویا
  ویراستار :زهرا عزیزی
  مسئول توزیع :فیروز شیخی

  با سپاس از همراهی:
حامد جبلی ،فاطمه صادقی ،فرزین صالحی
و مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه
در جمعیت هالل احمر استانها

طرحهای خاقانه و دیوانساالری در حوزه آموزش عالی .چند
پیشنهاد هم میدهد و آقا از حرفهایش یادداشت برمیدارند.
ســپس نقد تند و تیزی به ســازمان تأمین اجتماعی میکند که
دوباره آقا دســت به قلم میشــود .صحبتش که تمام میشود،
پیشآقامیرودوآقاتحسینشمیکنند.
مجــری از رعایــت زمــان توســط اولین ســخنران تشــکر میکند
و میگوید امیدوارم تا آخر مراســم همه رعایــت کنند؛ جمع بلند
میگویداحسنت!
نفردومنماینده گروههایجهادیاست.آرامصحبتمیکند،
امادغدغههاییجدیاز روستاهایدورافتادهبهحسینیهامام
خمینی آورده .میگوید مســئوالن بایــد از جهادیهــا بهعنوان
معین دستگاههای اجرایی کشور در محرومیتزدایی استفاده
کنند .آقا ســر تــکان میدهنــد و تأییــد میکنند .یــک کنایه هم
به مســئوالن میزند« :مســئوالن باید بخشــی از وقت خود را در
اردوهای جهادی به ســر ببرنــد؛ آن هم نه بــرای گرفتن عکس
یادگاری!» آقا تبســمی بر لــب دارند و جمعیت اینبار احســنتی
بلندتــر و یکصداتر میگوینــد .در البــهالی صحبتش هم یکی
دو احســنت بیمورد دیگر هم از گوشه و کنار حسینیه به گوش
میرسد.
صحبتش که تمام میشود ،مجری به حالت تذکر به جمعیت
میگوید؛ اگر میشود بیجا احسنت نگویید .اینبار با صدایی
بلندتردرجواباومیگویند:احسنت!نفربعدینمایندهجامعه
اسامی دانشجویان است .حسین اخگرپور صحبتش را با این
عبارت شــروع میکند« :بســم اهلل و باهلل و علی ملت رسول اهلل»
از خواندن این عبارت آقا تعجب میکنند که قرار است اخگرپور
بعدش چه بگوید .با تعجــب به او نگاه میکننــد .او متنش را با
جملهای از شهید بهشتی ادامه میدهد که «من تلخی برخورد
صادقانــه را بــه شــیرینی برخــورد منافقانــه ترجیــح میدهم».
صحبتــش را بــا نقــد وزارت علــوم شــروع میکنــد و چشــمها
برمیگــردد ســوی وزیــر کــه در گوشــه حســینیه روی صندلــی
نشسته .عرق از پیشانی اخگرپور شــره کرده؛ وقت  ۷دقیقهای
مجبورش کردهسرعتشراچندبرابر کند.
نماینده جامعه اســامی بــه برنامهریزی دسیســهچینان برای
آینده انقاب اشــاره میکند و میگوید« :انگار احمقها یادشــان
رفته سرنوشت مهدی هاشمی را ،احمقها یادشان رفته تاریخ
دهه  ۶۰و قائم مقام معزول را ».دانشجویان با تکبیر بدرقهاش
میکنند.
اخگرپــور کاغذهایــش را روی تریبــون جــا میگــذارد و پیش آقا
میرود .با لهجه شیرین ترکیاش با آقا صحبت میکند .آقا هم
به ترکی از او میپرســند اهل کجایی؟ جوابش را که میشنوند،
با خنــده بــه او میگوینــد نزدیکیهــای خامنــه اســت .بعد هم
آقــا در واکنــش به ابــراز نگرانــی او بــرای آینــده انقــاب و فردای
انقاب ،یک جمله آرامبخــش میگویند «نگران فردا نباشــید؛
خدای امروز ،همان خدای فرداســت؛ شماها هم که هستید».
نوبت نماینده دفتر تحکیم اســت .اخگر پور وقت پایینآمدن
میخواهد کاغذهایش را از روی تریبــون بردارد که بدون توجه
به نماینده تحکیم ،کاغذهای او را هم بر میدارد .مواجهه این
دو،صدایخندهرادرحسینیهمیپیچاند.
اســماعیل کوهیمقدم ،دبیر دفتــر تحکیم وحدت ،پیشــنهاد

آقا در وا
ابراز نگرا
جامعه اس
برای آیند
فردای ان
جمله آرا
میگو یند
فردا نباش
امروز ،هم
فرداست
که هستی
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پای صحبت نویسنده کتاب پرفروش «خاطرات سفیر»

کاش کمپین ارائه ایران داشته باشیم
«یه دفعه چشمم به یه اتوبوس افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایساد
تـوی ایسـتگاه .راننـده اتوبـوس رو خامـوش کـرد و سـوتزنان از اتوبـوس پیـاده
شـد .رفتـم جلـو ،سـام کـردم و گفتم :عـذر میخـوام .امروز اتوبوس نیسـت؟
گفـت :نـه ،امـروز اعتصابـه .دوسـت داشـتم بدونـم اعتصـاب بـرای چیـه؛ بـه خصـوص کـه
داشـتم متضـرر میشـدم و ناخواسـته در زنجیـره نتایـج اعتصاب دخیل شـده بـودم .گفتم:
ببخشـید ...میشـه بدونم برای چی رانندهها اعتصاب کردند؟ راننده اتوبوس یه نگاهی
بـه مـن انداخـت و گفـت :ایـن یهموضـوع ملیه .بـه خارجیـا ارتباطی نـداره».
ایـن بخـش از کتـاب «خاطـرات سـفیر» بـرای هـر کسـی کـه کتـاب میخوانـد انـواع و اقسـام
حسهـا را منتقـل میکنـد ،ایـن کتـاب ،خاطـرات نیلوفـر شـادمهری از دوران زندگـیاش در
فرانسـه اسـت .کتابی که با نگارشـی صمیمی و سـاده ،خواننده را به خوابگاهی در پاریس
میبـرد و او را بـا رویدادهـا ،تجربههـا و خاطـرات ایـن دختـر دانشـجوی مسـلمان شـریک
میکنـد؛ خاطـرات دختـر مسـلمانی کـه در کشـور فرانسـه ،هرچنـد بـرای ادامه تحصیـل در
مقطع دکتری حضور دارد اما سـفیری شـده اسـت برای دفاع از حقیقت اسـام .مواجهه او
بـا آدمهـای مختلـف و اتفاقـات متفاوت ،این خاطرات را جذابتر میکند؛ از قبول نشـدنش
در بهتریـن دانشـگاه فرانسـه تنهـا بـه دلیـل حجابـش و دسـت نـدادن بـا سرشـناسترین
اسـاتید مـرد تـا برگـزاری دعـای عهـد در اتـاق خوابـگاه .این کتاب در نمایشـگاه کتـاب تهران
پرفروشترین اثر انتشـارات سـوره مهر بود .مشـرق ،گفتگویی با نیلوفر شـادمهری داشـته
اسـت کـه بـا هـم میخوانیـم.
84

از کتابتان شروع کنیم و اینکه چرا تصمیم گرفتهاید
این کتابرابنویسید؟
ً
من واقعا تصمیمی برای چاپ کتاب نداشتم .نثر این کتابی
ً
که االن میبینیم و شــکل و شــمایلش ،دقیقا نشــان میدهد
که تصمیم اولیه مــن برای نگارش چاپ کتاب به این شــکل
نبــود .مــن خاطراتــم را بــه شــکل روزانــه یادداشــتبرداری
میکــردم و بخشــی از اینهــا را زمانــی که فرانســه بــودم روی
وبالگم گذاشــتم .بعد درسهایم ســنگین شــد و فرصت این
کارها نبود و وبالگم مســکوت مانــد تا اینکه برگشــتم ایران و
همســرم گفت که پرینت خاطرات وبالگ را به مــن بده و این
ً
کار را کردم و اصال در جریان نبودم که ایشــان چه کاری انجام
ً
میدهد و واقعا کل این ماجرا لطف ایشان بود .یک روز به من
گفت که بقیه خاطرات را هم بده .بعد که جریان را پرســیدم،
گفت خاطرات را به انتشارات ســوره مهر دادهام و میخواهند
آن را در قالب یــک کتاب چاپ کنند و اینگونه شــد که ســال
 92خاطرات را دادیم و سال  96کتاب چاپ شد.
شما طراحی صنعتی خواندهاید .چه شد که تصمیم

گرفتید در فضای آموزشــی دیگری غیر از ایــران ادامه
تحصیلدهید؟
ً
قطعــا میخواســتم بــروم و دکترایم را بگیــرم .به چنــد دلیل،
اول اینکــه در مطالعاتــم بــه حیطــهای رســیدم کــه بــه نظــر
خودم قابل اثبات بود و بســیار حیطه مهمی بــود و خیلی دلم
میخواســت که روی این موضوع کار مطالعاتی انجام دهم.
اما ایــن در قالب یک تــز دکتــری امکانپذیر بود و مــا در ایران
دکتری طراحی صنعتی نداشتیم .نهتنها آن موقع نداشتیم،
االن هــم نداریم و بــرای همین تنهــا راهی که بــرای من باقی
میماند این بود که به خارج از کشــور بــروم .طراحی صنعتی
هم چون جزو رشتههایی است که به دیزاین برمیگردد همه
کشورها هم آن را ندارند .برخی رشتهها مثل «علوم پزشکی»
و «مهندســی» را همه کشورها دارند ،اما یکســری از رشتهها
هستند که همهجا ندارند .در آن کشــورهایی که این رشته را
داشــتند و در بحث آموزش به صورت حرفــهای در این زمینه
فعــال بودنــد ،مــن فرانســه را خیلــی دوســت داشــتم؛ مرحله
اول آنکــه بــه واســطه اینکــه مــن در حیطــهای از فرهنگ و
محصول کار میکردم و فرانسه هم کشــوری بود که در زمینه
ارزش گذاشــتن برای هنر و ادبیات و زبان ادعا داشــت ،برایم
مهم بود کــه بدانم اینها حرفی بــرای گفتن دارنــد یا نه ،که
داشتند؛ چون زیاد در این حیطه کار کرده بودند.
مرحله دوم این بود که زبان فرانسه را هم خیلی زبان غنیای
میدانســتم و آن موقــع انگلیســی را کامــل بلــد بــودم و فکــر
میکردم که اگــر بخواهم بــروم و یک زبــان دیگر یــاد بگیرم،
کدام زبان را دوست دارم؟ به لحاظ موسیقایی معتقدم هیچ
زبانی بــه زیبایی زبــان فرانســه نیســت و این بود کــه ترجیح
دادم به فرانسه بروم.

شرایط در فرانسه
طوری بود که
هرازچندگاهی با
نگاه و با کالم مورد
بازخواست قرار
میگرفتم .به شکل
مکرر باید پاسخگو
میبودم که اینها
خودش فشار
زیادی را به من وارد
میکرد .جدای از
اینها چون خیلی
از مسائل اسالمی
و اخالقی را رعایت
میکردم ،زیاد مورد
تذکر و بازخواست
قرار میگرفتم

ً
مطمئنــا فضای فرهنگیای کــه در آنجــا غالب بوده
است برای شــما مسئله شــده و کتاب را نوشتهاید.
ا گر بخواهید بــه عنوان کســی که مثل اســم کتاب،
ســفیر اســت بــرای دانشــجویانی کــه آنجــا داریــم،
نکتهای را بگویید چه چیزی را عنوان میکنید؟
ً
واقعا به داشتههای فردی که میرود بستگی دارد .کسی که

نمیداند چه کاری دارد انجام میدهد ،خیلی طبیعی اســت
که در آن شــرایط قــرار بگیرد و نتوانــد هیچ دفاعــی بکند و به
داشتههایش شــک کند .یعنی به این فکر میکند که نکند
اینها راســت میگوینــد .برای همیــن قبــل از رفتنش باید
جــواب همه ســؤالهایی را که ممکن اســت از او بپرســند،
داشــته باشــد .شــما وقتی وارد فرهنگ دیگری میشوید
تقابــل رفتارهــا و گفتارهــا و فرهنگها را به شــکل عمده
میبینید .خیلی هم بدیهی است که به همه چیز دوباره
فکر کنید.
مــن در آنجا در فضای دانشــگاه و زندگی در فرانســه به
دلیل داشــتن حجــاب تضاد زیــادی را با دیگــران حس
میکــردم ،وقتــی در اجتمــاع قــرار میگیرید و مــدام قرار
باشــد با یک جمعیت و گروهی برای دفــاع از عقایدت
وارد بحث شــوی ،فشــار هنجاری زیادی را برایت به
ارمغــان مــیآورد ،دوســتان فرانســوی هم داشــتهام
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مطلق ًا اعتماد و
اطمیناننمیکنیم
نیکوکاری به روش
چهرههایبینالمللی

که مســلمان بودهاند و ســه نفــر از اینهــا میگفتند کــه بعد از
اتمام تحصیلشــان به انگلســتان خواهند رفت؛ چون امکان
کار برای زنــان محجبــه در فرانســه نیســت و حتــی در دوران
تحصیلشانهمبسیار اذیتشدهاند.
شــرایط در فرانســه طــوری بــود کــه هرازچندگاهــی با نــگاه و
با کالم مورد بازخواســت قــرار میگرفتم .به شــکل مکــرر باید
پاســخگو میبودم که اینهــا خودش فشــار زیــادی را به من
وارد میکرد .جدای از اینها چون خیلی از مســائل اســالمی و
اخالقی را رعایت میکــردم ،زیاد مــورد تذکر و بازخواســت قرار
ً
میگرفتم کــه مثال چــرا در این مراســم دســت ندادیــد ،خیلی
برای ما بد شــده اســت یا چرا شــما یکســری آداب و رسوم ما
را زیر پا گذاشــتهاید؟ به هر شــکل با این مــوارد مواجه بودهام
و مــدام تذکــر میگرفتم .فشــار زیــادی بــه مــن وارد میکردند
و بــا وجــود پیشــنهاد تدریــس در دانشــگاههای فرانســه ،بــه
دلیل فشــار زیادی کــه بابت حجاب بــه من وارد کــرده بودند
و همچنیــن ارائــه دانــش و تخصصــم بــه مــردم کشــورم بعد
از اتمــام تحصیالتم بــه ایران بازگشــتم .حــاال اینکــه اینها
درســت میگویند یا مــا؟ االن وضعیت ایــن کشــور در رابطه با
فالن وضعیت کشــور من چه فرقــی دارد؟ دلیلــش چه چیزی
ً
میتواند باشد؟ همه این ســؤالها وجود دارد و اتفاقا اگر شما
انسان فرهیختهای باشید ،به همه این موارد فکر میکنید و
مهم این اســت که جواب همه این ســؤالها را داشــته باشید
و مهــم این اســت کــه حقیقــت را بدانیــد .تمــام ایرانیهایی
که از ایــران خارج میشــوند به عنوان ســفیر ایران محســوب
میشوند.
ای کاش یکجــوری بــود که تمــام مــردم ما وقتــی میرفتند
خوش بگذرانند و پایشــان را از مرز بیرون میگذاشتند ،پیش
خودشــان میگفتند من االن ســفیر ایران هســتم یــا وقتی به
کشــور بــاز میگردند نظــر چند نفــر را عــوض میکردنــد .کاش
ً
اصال سر این بخش مســابقه میگذاشتیم .کاش یک کمپین
ارائه ایران داشــته باشــیم .از این جهت من خیلــی دلم برای
کشورم میسوزد .به این دلیل که ما هم مثل همه کشورهای
دنیا ،مشــکالتی داریم .یک زمانی هســت من و شما کنار هم
نشســتهایم و بابــت اتفاقاتــی کــه در کشــورمان میافتــد،
حرص میخوریم .حاال این بخشها میتواند فرهنگی،
اقتصادی ،سیاســی و ...باشــد .با هم حــرف میزنیم
که چطــور میشــود این را درســت کــرد؟ من و شــما
قرار نیســت برویم از یک نفر که آنور آب است،
بپرســیم .بــه نظــر تــو مــن کشــورم را چطــور
میتوانــم درســت کنــم؟ او خــودش و
کشورش هزار مشکل دارد و باز هم او
برای من کاری انجــام نمیدهد.
من بایــد بــرای خودم و کشــورم
فکر کنم.

گزارشی درباره کانون
غنچههایهالل

سیاره مهربانی

غنچههای هالل در مناطق كمبرخوردار
كانونهــای فراگیــر غنچههــای هال بــا هــدف انتقــال مفاهیم آموزشــی بــه كــودكان مناطق
كمبرخوردار كشور راهاندازی شدهاند .با وجود مهدهای كودك و مراكز پیشدبستانی ،كودكان
بسیاری بهویژه در مناطق محروم كشور هستند كه با ساختار قدیمی این كانون نمیتوانستند
با جمعیت هال احمر ارتباط برقرار كننــد .با راهاندازی كانونهــای فراگیر ،كودكانی كه
در هیــچ مهدكودك یــا مركز پیشدبســتانی عضو نیســتند،
بســتههای آموزشــی شــامل مطالبــی بهصــورت
تصویــری ،صوتــی و بازیهــای فكــری متنــوع بــا
محتــوای آشــنایی بــا اهــداف ،اصــول و فعالیتهــا
بشردوستانه و امدادی هال احمر را دریافت كرده
و در صــورت تمایــل ،بــه عضویــت كانــون
فراگیــر غنچههای هــال درمیآینــد .در
هــر اســتان یــك كانــون در مركز اســتان
بــرای عضویــت كــودكان

بــرای همیــن میگویــم که
ای کاش مــا کمپینهــای
ارائــه ایــران داشــتیم .به
انــدازه کافــی همــه دنیا
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دانشجوها همه  
فرزندان من هستند

میوه دل اولیا و سلطان
ملت مصطفوی

بالی دنیای اسالم ،دوری
از قرآن است
بند توحش

حلقه اتصال افراد
آسیبدیده با خ ّیران

جشنواره و مسابقه نقاشی
یكــی دیگــر از فعالیتهــای اثرگــذار بــرای آمــوزش و نهادینــه
كــردن مفاهیمــی مانند صلــح ،نوعدوســتی ،عدم خشــونت
و ...در كــودكان خردســال و غنچههــای هــال ،برگــزاری
جشنوارههای ملی نقاشی ویژه كودكان است.
كــودكان بــا كشــیدن نقاشــی ،دنیــای درونــی
خــود را بــه تصویــر كشــیده و از طریــق مشــاهده
نقاشــی همســاالن خــود نیــز بــه رهیافتهــای جدید
دســت پیدا میكنند .از طرفــی خانوادههــای كودكانی
كه میخواهند در جشنوارهها شــركت كنند نیز با موضوعاتی
ماننــد صلــح ،تفاهــم ،كنتــرل خشــم و ...مواجــه میشــوند.
به همیــن دلیــل ســازمان جوانــان ،جشــنوارههای نقاشــی را
با مشــاركت شــبكه پویای تلویزیــون برگزار كــرده تــا از طریق
آمــوزش غیرمســتقیم ،كــودكان و خردســاالن را بــا مفاهیــم
مدنظر آشــنا كند .عاوه بر غنچههای هال ،كــودكان  ٧تا
 ١٢ســال هــم میتواننــد در جشــنوارهها و طرحهایــی كــه

آموزش ٣میلیون كودك
آموزشهای كانــون غنچههای هال
بــه مرا كــز پیشدبســتانی نیــز
رســیده اســت .از میان
 ٣میلیــون كــودك
كه در این رده سنی
هســتند ،نزدیــك به
یــك میلیــون كــودك در

از پراکندگی
بپرهیزید
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از تجربهها
درس بگیریم

دروغی که مردم سیستان و
بلوچستان را آشفته کرد!

دست به گریبان با
خشکسـالی
تهاجم به غیرت ایرانی

نسلی پاکسرشت
عطایم کن!
رنگی باالتر از
سیاهی

تازههای کتاب

موضوعی مغفول در فضای اجتماعی

رونمایی از کمپین ملی
«ایست! آب نیست»

نشریه ماه مهربان
كانون غنچههای هال ،برای جلب ،جذب و مهمتــر از آن ،نگهداری كودكان
در كانــون و نیز آشــنایی بیشــتر آنها با فعالیتهــا و خدمات هــال احمر
و آمــوزش خودامــدادی از طریــق ســرگرمی ،داســتان و كاردســتی،
نشــریهای ویژه این گروه ســنی بــه نام نشــریه تخصصی بشردوســتی
و امــدادی كودكان«مــاه مهربــان» منتشــر میشــود .در ایــن نشــریه
شــخصیتهای محــوری كانــون غنچههــای هــال (مــدد و مهربان)
در كنار شــخصیتهای جدیدی ماننــد آدم آهنــی ،قاطی پاتــی و ...در
موقعیتهای گوناگون و بهصورت غیر مستقیم اهداف هال احمر را
به غنچههای هال آموزش میدهند.

انقالب تمام نمیشود
ادامه دارد

 52روز در دریا

پسر مهربان خراسان

قصهگویی مدد و مهربان
«مدد و مهربان» دو شــخصیت كارتونی محبوب غنچههای هال كه حســابی میان غنچهها
هوادار دارند ،برای خردساالن هالی قصه میگویند .با توجه به تأثیرپذیری شنیداری كودكان
از قصهها و همینطــور عاقمنــدی آنان به شــنیدن قصه شــب ،محتوای قصههای آموزشــی
مدد و مهربان با شــماره تمــاس ( ٦٤٢٧در شهرســتانها ٠٢١ـ  )٦٤٢٧راهاندازی شــده و تاكنون
 ٧٠داســتان بر روی آن قرار گرفته اســت .غنچههــای هال با شــمارهگیری این شــماره ،بدون
پرداختهزینهاضافیقصهآموزشیمیشنوند.
 ٣هزار آموزش مباحث امدادی و آشنایی با اهداف و فعالیتهای جمعیت هال احمر و صلیب
ســرخ ،هر ســال در بیش از  ٣هزار مهدكودك و مركز پیشدبســتانی در اختیار كودكان بین  ٥تا ٧
ســال یا همان غنچههای هال قرار میگیرد .ســاالنه بیش از  ١٠٠هزار كودك بین  ٥تا  ٧سال در
قالب كانون غنچههای هالاحمر سراسر كشور ،با مباحث امدادی و فعالیتهای هال احمر
آشنامیشوند.
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خرید و فروش مرگ

از پینوکیو تا مجید

سورهای به رنگ خورشید

غنچهها هم قصه میگویند
«قصهگویی» هم روش دیگری اســت كــه كانون غنچههای
هال بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی به كودكان و خردســاالن
از آن بهــره میگیــرد .جشــنواره ملــی خاطــره و قصهگویــی
«ســیاره مهربانی» با هدف آشنایی بیشــتر غنچههای هال،
با جمعیت هــال احمــر و فعالیتهــای بشردوســتانه آن و نیز
ترغیب كــودكان بــه انجــام فعالیتهــای نیكوكارانه نســبت
به دوســتان و خانــواده ،برگزار میشــود .بــرای شــركت در این
جشــنواره ،غنچههای هال و نیز كودكان  ٧تا  ١٢سال پس از
برقراری یك ارتباط تلفنی ســاده ،داستان و خاطره خود
را حداكثر در مدت ٥دقیقه تعریف میكنند.

دستهای مهربان
كودكان و خردســاالن كانون غنچههای هال ،از همین ســن
و ســال یاد میگیرند چگونه بــرای كمك به دیگران دســت به
كار شــوند .طــرح «دســتهای مهربــان» یكــی از برنامههــای
موفق سازمان جوانان جمعیت هال احمر است كه مشاركت
كــودكان و خردســاالن را در فعالیتهــای بشردوســتانه جلــب
كرده اســت .همزمان بــا روز جهانــی و هفته ملی كــودك ( ١٥تا
 ٢١مهرماه) ،سازمان جوانان جمعیت هال احمر برنامههای
متنوعی بــرای كودكان و غنچههــای هال برگــزار میكند .در
طرح دســتهای مهربــان ،كودكان اســباببازیهای ســالم
خود را به چادرهای محل استقرار جوانان هالاحمر تحویل
میدهند تا پــس از جمعآوری ،میان كــودكان مناطق محروم
توزیع شــود .در این طرح هر شــعبه یك چــادر را در مراكز اصلی
شــهر برپا و كار جمــعآوری اســباببازیها را انجــام میدهد و
غنچههای هال و كودكان نیز از همین سن و سال راه و روش
نوعدوستیرایادمیگیرند.

سوگندنامه غنچههای هالل
كودكانــی كــه عضــو كانــون غنچههــای هــال میشــوند ســوگندنامهای را بــا مضمــون زیــر در
مراســم گشــایش این كانون قرائت میكنند .من به عنوان كوچكترین عضو ســازمان جوانان
هالاحمــر ،به خــدا ســوگند میخورم كــه همــواره مهــر و محبــت و دوستداشــتن را ســرلوحه
كارهایم قرار داده و برای كمك به انســانها و احترام به آنها همیشــه تاش كنم .من با احترام
به اصــول و اهــداف هال احمــر به خــدای خود قــول میدهم كــه در همــه كارهایــم صداقت و
راستی داشته باشم و برای ایجاد دوستی بین همه انسانها ،كمك كنم .من كه عضوی وفادار
به همه مهربانیها هســتم ،قســم میخورم كه شــبیه انســانهای بــزرگ و مهم ماننــد امامان
معصوم(ع) ،با گذشــت و فداكاری از زندگی و سامت همه انســانها دفاع كنم و به همه آدمها
بدون هیچگونه تفاوتی كمك كنم .ای خدای خوب ،بزرگ و مهربان ،كمكم كن تا همیشه به
قراری كه با تو بستم عمل كنم.
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گرگهای سیاسی
علیه گرسنگان

برای من خیلی سخت بود

اندیشمندیروشنضمیر

واجد شــرایط تشــكیل میشــود و ایــن كــودكان میتواننــد در
جشــنوارههای كشــوری و برنامههای متمركز اســتان شــركت
كنند.

صبر انقالبی
در کنار خشم انقالبی

از تختی تا سلفی
با کانکس

 ٣هزار كانون در مهدهای كودك
توجه به مســئله آموزش به كودكان و خردســاالن در محیطی
كه شــرایط حضور آنهــا را در كنار دیگر همســاالن فراهم كند،
یكی از مهمترین فعالیتهایی است كه برای انتقال مفاهیم
آموزشــی و جــذب حداكثری كــودكان بــه كانــون غنچههای
هــال انجــام میشــود .در پــی تفاهــم بــا ســازمان بهزیســتی
كشــور ٣ ،هــزار كانون غنچههــای هــال در مهدهــای كودك
كشور شروع به فعالیت كرده اســت تا كودكان ضمن حضور در
كنار همساالن و در یك محیط آموزشی ،آموزشهای مورد نظر
كانون را فرا بگیرند .مدیــران مهدهای كودكی كه عاقمند به
همكاری با جمعیــت هالاحمــر هســتند ،از طریــق ارتباط با
شــعب جمعیت هال احمر برای تأســیس كانون غنچههای
هال در مهدكودك اقدام میكنند.

حسنحسنزاده

یكـی از رویكردهـای اصلـی سـازمان جوانـان جمعیـت هـال احمـر ،آشـناكردن
خردسـاالن و كـودكان بـا اهـداف انساندوسـتانه هـال احمـر و آمـوزش ابتدایـی
آنـان بـا اصـول خودامـدادی برای پیشـگیری از حوادث ناگوار اسـت .كـودكان در
سـنین خردسـالی آمادگـی بیشـتری بـرای پذیـرش آموزشها دارنـد و در نتیجه آموزشـی كه
بـرای غنچههـای هـال در نظـر گرفته شـده ،در وجود كودك نهادینه میشـود .بـا برخی از
این آموزشها از بروز بسـیاری از حوادث ناگوار آینده جلوگیری شـده و تکتک این كودكان
در آینـده بـه سـفیران صلـح و دوسـتی تبدیـل خواهنـد شـد« .شـهروند» در ایـن گزارش شـما
را بـا مهمتریـن فعالیتهـا ،اهـداف و برنامههـای كانـون غنچههـای هـال آشـنا میكنـد.

شلیک کن! فراموش کن!

مأموریت :شکنجه

كانــون غنچههای هــال بــرای كــودكان  ٥تــا  ٧ســال در نظر
گرفتهشركت كنند.

مراكز پیشدبســتانی وابســته به وزارت آموزش و پرورش تحصیل میكننــد كه همین موضوع
زمینههای مناســبی را بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی بــه این رده ســنی فراهم میكند .از ســال
 ١٣٩٣فعالیت كانون غنچههای هال با انعقــاد تفاهمنامهای میان معــاون آموزش ابتدایی
وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان جوانان گســترش یافــت و ایجــاد  ٥٠٠كانون غنچه
هال در مراكز پیشدبستانی در مرحله نخست در دســتور كار قرار گرفت .این كانون با اولویت
تأسیس در مناطق كمبرخوردار كشور بهویژه در مناطق مرزی به فعالیت خود ادامه میدهد.

چهرههای ماه
زیر تیغ خورشید

مه روماهاز نوشتهها،پیشنهادهاوانتقادهای  شمااستقبالمیكند.
ً
لطفامطالبخودرابهنشانی
 mehromah.helal@gmail.comارسالفرمائید.
سامانهپیامكی3000486644:
تلفن88839295:
ضمنا  از آدرس    @ nv hel a lمطالبخواندنیتلگرامحوزهنمایندگیولیفقیهراپیگیری كنید.

احکام آرایش و
پوشش
جنایت بیمکافات

کاش کمپین ارائه ایران
داشته باشیم
فوتو فوتو!

جوانان ،داوطلبان و خیرین
سرمایههای هالل

کلمه نخست

دست خدا با جماعت است
مسابقهای درگرفته است در جمع کردن مال ،تأمین غیر ضروریات زندگی و تبدیل داشتهها به چیزهایی
که ارزششان ماندگارتر است و یحتمل بیشتر هم میشود.
عدهای کــه تعدادشــان کم هــم نیســت و از قضــا برخی از مــا هم جزوشــان هســتیم ،ریــال را بــه دالر و طال
تبدیل میکنند .شنیدهایم قرار اســت بالیی برســد و افتادهایم به جان بازار و هرچه بیشتر تالش میکنیم
آیندهای را کــه ممکن اســت تباه و تیره شــود روشــنتر کنیــم و قدری هالکــت خود را بــه تأخیــر بیندازیم.
هرچه هم بعضــی اطالع میدهنــد کــه اآلن این کارها بــه ضرر همه اســت و فقط بــازار و امنیــت اقتصادی
مردم را دســتخوش تالطم میکند ،گوش شــنوایی وجود ندارد .از همان چند ســال قبل که دولت از مردم
خواهش کــرد آنها که یارانــه الزم ندارند خودشــان انصــراف دهند ولی عــده کمی چنین کردنــد با اینکه
تعداد نیازمندان به یارانه خیلی کمتر از دریافتکنندگان آن بود ،میشــد فهمید که حــرفزدن با مردم در
ً
موضوعــات اقتصادی را بلد نیســتیم .ظاهــرا درباره معیشــت مردم حرف مشــترکی نبوده اســت .مدیران
شــبانهروزی تالش میکردند تا روزگار کشــور و اقتصاد ملی بهتر شــود .شکی نیســت روزگار مردم بهتر شده
و خدمات فراوانی هم ارائه شــده اســت ،شــکی نیســت چه میزان خدمان اجتماعــی و رفاهی بــرای مردم
فراهم آمده اســت ،اما نکته مغفــول ،از دســت رفتن همزبانی با مردم اســت .زبــان مردم و مســئوالن فرق
کرده و تفاهم و اشتراکات در بیان کاهش یافته است .سیاستمداران اقناعگر جای خود را به سیاستمداران
ارشادگر دادهاند .مردم در همه سالهای بعد انقالب عادت کرده بودند که در بیان مسئوالن انقالبی کشور
طوری خطاب شــوند که صاحبان اصلی انقالب و کشــور هستند ،ولینعمت هســتند ،حرف اصلی را آنها
میزنند؛ اینها فقط شــعار نبود ،بلکه مردم باور داشــتند ،مدیران کشور هم باور داشــتند و اینگونه عمل
میکردند.
ً
امام خمینــی اگر خــود را خدمتگزار مــردم و خــادم آنها میدانســت ،واقعا اعتقــادش این بــود و رفتارش
چنین بود .مردم هم چون میدانســتند این اعتقــاد واقعی امام اســت و در عمل هم چنیــن رفتار میکند،
دلباخته و شیفته او بودند .به خاطر او جان دادند و آنچه میگفت را میپذیرفتند .امام از مردم میخواست
به جبهــه بروند و جــان بدهند برای حفظ دین و کشــور و مــردم چنان میکردند .چه شــد کــه مردمی که از
جان میگذشــتند ،از یارانه نگذشتند؟ چه شد مردمی که پساندازشــان را خرج جبهه میکردند ،حاال دالر
میخرند؟ چه شد زنانی که گوشواره و النگو از دست و گوش درمیآوردند و برای کمک به محرومان انفاق
میکردند ،بر سر خریدن طال و سکه مســابقه گذاشتهاند؟ چه شده اســت؟ چه کردهایم با خودمان؟  -چه
مردم و چه مدیران  -چرا امیدها کمرنگ شده و سیاهیها از هر طرف هجوم آوردهاند؟
جانمایه اعتقاد به جمهوری اسالمی همین دو کلمه بوده است؛ مردم و دین .اگر اینها صعیف یا تضعیف
شوند ،ارتباط مردم و حکومت کمرنگ میشود .حضور گسترده و جدی مردم در عرصههای مختلف دفاع
و کار برای حفظ و پیشرفت کشور ریشه در اعتقاد به دین و تزئینی نبودن نقش مردم در اداره دارد .اینها
را باید تقویت کرد .در شــرایط کنونی همبســتگی و انســجام ،با محوریت دین و مردم ،میتواند مشکالت
پیشرو را کوچــک و قابل حــل کند .مــردم اگر بداننــد همه دارای شــرایط یکســان هســتند و ویژهخواری
وجود ندارد ،هر مشکلی را تحمل میکنند .اگر بدانند مســئوالن بیش از آنها در سختی و تنگنا قرار دارند،
مشــکالت را تحمل میکنند .اما واقعیت این است؛ مســابقه دنیاطلبی را برخی از مردم از بعضی مسئوالن
فراگرفتهاند .الگوها را اصالح کنیم .به یکدیگر اتکا کنیم و به خداوند توکل کنیم .دســت خدا با جماعت
است.
یاسر احمدوند
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی نماینده ولی فقیه

5
مـاه گذشـته حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،رهبـر معظـم انقلاب اسلامی
دیدارهـای متعـددی بـا اقشـار مختلف مردم داشـتند .در بخـش راهبرد این
شـماره علاوه بـر بازخوانـی فرازهایـی از سـخنرانی مهـم ایشـان بـه مناسـبت
سـالروز درگذشـت امـام خمینـی(ره) و توصی ههـای معظـم لـه بـه اسـاتید
دانشـگاه ،روایتـی خواندنـی از دیـدار صمیمـی ایشـان بـا دانشـجویان نیـز بـه
تصویـر کشـیده شـده اسـت .همچنیـن یادداشـتی تحلیلـی دربـاره دروغـی
کـه ایـن روزهـا دربـاره جنـگ آمریـکا علیه جمهـوری اسلامی ایـران در برخی
رسـانهها رواج یافتـه بـه مخاطبـان مهـر و مـاه عرضـه شـده اسـت.
ً
افشای نقشههای دشمن تهدید نامعتبر شباهتهای مراد و مرید مطلقا
اعتماد و اطمینان نمیکنیم دانشجوها همه فرزندان من هستند صبر انقالبی
در کنار خشم انقالبی انقالب تمام نمیشود ادامه دارد امیدوار و خوشبین به
آینده از تجربهها درس بگیریم
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افشای نقشههای دشمن
رهبـر انقلاب اسلامی در سـخنرانی نیمـه خـرداد خـود بـا اشـاره بـه نقشـههای
دشـمن در سـه زمینه فشـار اقتصادی ،فشـار روانی و فشـار عملی ،به تبیین این
مـوارد پرداختنـد .ایشـان ضمـن تأکیـد بـر اینکه «نقشـ ه دشـمن را میشناسـیم؛
ً
لا میدانیـم چیسـت و آن نقشـه را بـرای مـردم افشـا میکنیـم؛ و ّ
البتـه
نقشـ ه دشـمن را کام
مـردم عزیـز مـا خودشـان خیلـی چیزهـا را میداننـد و میفهمنـد و حـس میکننـد» تصریـح
نمودند که هدف همه فشارهای دشمن سیطر ه بر کشور عزیز ما ایران است ،همچنانکه
ّ
بـر بعضـی از کشـورهای بدبخـت روسـیاه منطقه سـیطره و تسـلط دارد.

تحریم
فشــار اقتصــادی ،تحریــم اســت ،جلوگیــری از همــکاری
کشــورها در زمینههــای اقتصــادی با ماســت؛ این فشــارها
را وارد میکننــد .نتیجــهای کــه آنهــا میخواهند از فشــار
اقتصادی بگیرند ،این را درســت ّ
توجه کنید! مسئله آنها
ً
دادن
از فشــار اقتصــادی و تحریــم ،صرفــا زیــر فشــار ّقــرار ِ
دســتگاه دولت و حکومت نیســت؛ میخواهند ملت ایران
ّ
را به ســتوه بیاورند به خیال خودشان میگویند ملت ایران
را بــه ســتوه بیاوریم تــا نظــام اســامی ناچار بشــود تســلیم
ّ
زورگوییهــای مــا بشــود؛ هدفشــان این اســت .نــه ملت را
شــناختند ،نه نظام را شــناختند؛ این فشار اقتصادی است
با ایــن هــدف ،که ایــن هــدف بــه توفیق الهــی و بــه فضل
الهی و با تــاش مســئولین و با ّ
همــت مردم ،انشــاءاهلل به
ّ
کلی ناکام خواهد ماند.
ّاما فشــار روانی؛ این خیلی نکته حائز ّ
توجه و ّ
مهمی است.
ّ
نقــاط ّ
قــوت جمهــوری اســامی را ،نقــاط قوتــی کــه بــرای
ّ
کشــور و برای ملــت مایــه اقتدار و مایه تقویت اســت نشــان
کردهانــد و آنهــا را در تبلیغــات و در برخوردهــا بهعنــوان
ّ
نقــاط چالشآفریــن ّ
معرفــی میکننــد؛ بــرای اینکــه ملــت
ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند.
فرض بفرمایید یکی پیشــرفت هســتهای اســت .پیشرفت
هســتهای ،افتخــار ّفنــاوری کشــور بوده اســت .پیشــرفت
هســتهای در کشــور ،مایــه افتخــار ّفنــاوری و دانــش ّفنــی
ّ
کشــور بــوده ،اســتعداد جوانهــای مــا را مشــخص کــرده؛
چیــز کوچکــی نیســت .شــاید یادتــان باشــد آنروزی کــه
مــا احتیــاج داشــتیم بــه اورانیــوم غنیسازیشــده بیســت
موجــودی بیســتدرصد ما
درصد بــرای عــاج بیماریها؛
ِ
نزدیک تمــام شــدن بــود و بایســتی آن را ّ
تهیــه میکردیم.
ِ
از کجا ّ
تهیــه کنیم؟ بایســتی از کشــورهای بیگانه
ـ مثل آمریــکا ،مثل اروپــا و امثال اینهــا ـ این را
ّ
تهیــه میکردیم که انواع و اقســام اشــکاالت
را ســر راه ما گذاشــتند ،انواع و اقســام شروط
و موانــع را ســر راه مــا گذاشــتند؛ بــرای اینکــه
ّ
فهمیدنــد مــا احتیــاج داریــم .وقتــی یــک ملــت بــه یک
چیــزی احتیــاج دارد ،احتیــاج حیاتــی دارد ،شــرایط
فروشنده را ،تحمیالت فروشــنده را ناچار قبول میکند؛
اینها خواســتند از ایــن فرصت اســتفاده کننــد و پیدرپی
شــرط و شــروط بــرای مــا گذاشــتند؛ ماههــا ،شــاید بیــش از
یکســال گفتگوهــا و رفتوآمدهــا و حرفزدنهــا طــول
ّ
کشید؛ عقبنشــینی نمیکردند ،توقعات خودشان را تکرار
میکردند.
جمهــوری اســامی بــه جوانهــای خــودش اعتمــاد کرد و
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ایــن را از آنها خواســت .جوانهای ما دســتبهکار شــدند
و توانســتند در مقابل چشــمهای ّ
متعجب آنهــا ،اورانیوم
غنیشــده بیســت درصــد را خودشــان در داخــل تولیــد
کننــد و به وجــود بیاورنــد؛ بــدون اینکــه الگویــی از بیرون
داشــته باشــند! آنها را حیرتزده کرد؛ مســئله اینجوری
ّ
ّ
متخصصیــن مــا،
ــاوری
اســت .قــدرت حرکــت علمــی و فن ِ
دانشــمندان ما ،جوانان مــا ـ که االن همان دانشــمندان در
کشــورند ،همان جوانان در کشــورند ،حضور دارند ـ دشــمن
را عصبی کــرد ،خشــمگین کرد؛ خــب این یــک نقطه ّقوت
بسیار بزرگ برای کشور اســت؛ هم آبرو و مایه اعتبار است،
هم در عمل ،موجب پیشــرفت کشور اســت .این را که یک
ّ
نقطه ّ
قــوت ملی اســت ،آمدنــد در تبلیغات انبــوه و مترا کم
خودشــان ،در ذهــن بعضیهــا تبدیــل کردنــد بــه نقطــه
ای
چالشآفریــن و نقطه ضعــف؛ گفتند که مســئله هســته ِ
کشــور موجب تنــش اســت ،موجب چالــش اســت ،موجب
فشــار دشــمنان اســت ،چه فایــدهای بــرای مــا دارد! نقطه
ّ
قــوت را تبدیــل میکنند بــه یــک نقطهچالشآفریــن برای
ّ
کار
اینکه این نقطه قوت را ســلب
کننــد ،از او بگیرند؛ این ِ
ً
روانی کامال ریشهای و مهم است
روانی
است ،این یک کار ِ
ّ
کــه یــک ملــت را نســبت بــه دســتاوردهای بــزرگ خــودش
بدبین کنند.
یــک مثــال دیگــر ،همین مســئله موشــکی اســت .ســاخت
موشــکهای گوناگــون و اقتــدار موشــکی ،موجــب ایجــاد
ّ
امنیــت در کشــور اســت .جوانهــای مــا یادشــان نیســت،
روزی
همین شــهر تهــران در زیــر آتش موشــکهای شــبانه ِ
دشــمن میســوخت! خانههــا خــراب میشــد ،انســانها
کشــته میشــدند؛ در شــهر تهــران! شــهرهای جبهــه ـ مثــل
دزفــول ،مثل اهــواز ،مثل شــوش و ّ
بقیــه شــهرها ـ که جای
خــود دارد؛ ّ
حتــی تــا شــهرهای دوردســت ،موشــکهای
دشــمن میرســید! مــا موشــک نداشــتیم ،وســیله دفــاع
نداشــتیم ،مجبــور بودیــم دســتمان را روی هــم بگذاریم،
تماشــا کنیــم! امــروز جوانــان مــا توانســتهاند بــه قــدرت
موشــکی ّاول منطقــه تبدیــل بشــوند .دشــمن میدانــد که
ا گر یکــی بزند ،ده تــا می َ
خورد .پس موشــک ،مایــه ّ
امنیت
و نقطه ّقوت اســت .ببینید؛ دشــمن روی مســئله موشــکی
متمرکــز میشــود .یــک ّ
عــدهای هــم ّ
متأســفانه در داخل با
دشمن همصدا میشوند که «آقا چه فایدهای دارد؟»

آبروی ما
یکــی دیگــر از نقــاط ّ
خواهــی
ت
عدال

ه
مســئل
مــا،
ت
قــو
ِ
بینالمللــی جمهوری اســامی اســت؛ این بــرای جمهوری
اســامی آبروســت .اینکــه جمهــوری اســامی طرفــدار
ّ
ّ
ملتهــای مظلــوم باشــد ،آبروســت؛ اینکــه طرفــدار ملــت
فلســطین باشــد ،یک آبروســت .جمهوری اســامی نیروی
مقاومــت در مقابل رژیــم صهیونیســتی را در منطقه تقویت
ّ
مضــری را ـ
کــرده اســت .دشــمنانی را ،عوامــل مزاحــم و
ّ
جبهةالنصــره و امثــال اینهــا ـ در عراق و
بــه نــام داعــش و
در ســوریه درســت کردنــد؛ جمهــوری اســامی از نیــروی
مقاومت در ایــن منطقه حمایــت کرد؛ ایــن عدالتخواهی

امروز جوانان ما
توانستهاند به قدرت
موشکی ّاول منطقه
تبدیل بشوند.
دشمن میداند که
اگر یکی بزند ،دهتا
می َ
خورد .پس
موشک ،مای ه ّ
امنیت
و نقط ه ّقوت است.
ببینید؛ دشمن روی
مسئل هموشکی
متمرکز میشود .یک
ّ
عدهای هم ّ
متأسفانه
در داخل با دشمن
همصدا میشوند که
«آقا چه فایدهای
دارد؟»

ّ
اســت؛ ایــن دفــاع از ملــت فلســطین اســت؛ ایــن دفــاع از
ّ
تمامیــت
اســتقالل کشــورهای منطقــه اســت ،دفــاع از
ارضــی کشورهاســت .ایــن نقطــه ّ
قــوت اســت .ایــن نقط ه
ّ
قــوت را بهعنــوان دخالــت جمهــوری اســامی ،بــه یــک
مســئله چالشآفریــن تبدیــل میکننــد و وانمــود میکننــد
و ّ
معرفــی میکننــد و روی آن تکیــه میکننــد؛ ایــن وضعــی
اســت که امروز مــا بــا دشــمن داریــم .عواملشــان در داخل
هــم ّ
متأســفانه مشــغولند؛ یــک روز در خیابانهــای تهران
بــه مناســبت روز قــدس کــه روز دفــاع از فلســطین اســت،
شــعار «نــه ّ
غــزه ،نــه لبنــان» دادنــد .کمککننــدگان بــه
جنــگ روانی دشــمن در داخــل ،موجودات بدی هســتند،
موجودات حقیری هستند؛ این سرافکندگی دارد.
امــروز هــم کســانی درصــدد ایــن هســتند کــه یــک شــکل
معیــوب از برجــام را بــر کشــور تحمیــل کننــد؛ دولتهــای
خارجی دنبال این هســتند و یــک ّ
عدهای در داخــل تبلیغ
میکنند که ا گر این نشــود ،جنگ خواهد شــد؛ نــه آقا ،این
دروغ است ،این تبلیغ به نفع دشــمن است .هدف دشمن
معلوم اســت؛ دشــمن درصدد آن اســت که ما از نقاط ّقوت
ّ
خودمان صرفنظــر کنیم ،از عناصــر اقتدار ملــی خودمان
ّ
دســت برداریم تا راحتتر بتواند بر کشــور ما ،بر ملت ما ،بر
ّ
سرنوشــت ما و آینده ما مســلط بشــود؛ یکچنیــن فکری را
ّ
آنها کردهاند و ملت در مقابل این حرکت ایســتاده اســت؛
این فشار روانی.
سراب آشوب
و ّاما فشــار عملی ،کــه [درباره] ایــن هم فقط یــک جمله به
ّ
هم ه ملت عزیزمان عرض میکنم در سرتاســر کشــور؛ فشــار
عملیشــان عبــارت اســت از اینکــه در کشــور آشــوب ایجاد
ّ
ســر آنها به
کنند؛ ایــن برنامــ ه قطعی آنهاســت کــه البتــه ِ
ســنگ خواهــد خــورد؛ همچنانکــه تــا حاال خــورده اســت.
نقش ه دشمن این است که از مطالبات مردمی سوءاستفاده
کننــد .ممکــن اســت در یــک شــهری ،در یــک نقطــهای
از کشــور یــک ّ
عــدهای مطالبــهای داشــته باشــند ،جمــع
ً
بشــوند ،دنبــال مطالباتنــد؛ مثــا کارگرانــی هســتند ،دنبال
مطالبــات کارگریانــد؛ یــا مردمــی در یــک شــهری ،دنبــال
مطالبات شــهری خودشان هســتند .دشــمن در یکچنین
مــواردی نقشــه میکشــد ،عوامــل نفــوذی خــود را ،در واقع
اشــرار و انســانهای خبیثــی را بــه تعــداد معــدودی در ایــن
اجتماعــات وارد میکننــد تا اجتماعــات آرام مــردم را تبدیل
کنند به حرکــت ّ
ضــد ّ
امنیتــی و حرکت آشــوبگرانه تــا به این
ّ
وســیله کشــور را و ملت را و نظــام جمهوری اســامی را بدنام
کنند؛ این را مردم در سراســر کشور ّ
توجه داشــته باشند؛ این
نقشه دشمن اســت ،ما خبر داریم؛ نشســتهاند برنامهریزی
کردهاند برای ایــن کار؛ ّ
البته بــه گمان من ،بلکــه به اعتقاد
راســخ من ،اینها کــور خواندهاند و مــردم عزیز مــا در مقابل
آنچه آنهــا برنامهریــزی کردهاند با قــدرت ،با شــهامت ،با
هوشیاری خواهند ایســتاد .و من توصیه میکنم مردم عزیز
ما همچنانکه تا امروز هشیاری خودشان را حفظ کردهاند،
باز هم حفظ کنند.
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درباره دروغی که به نفع دشمن است

تهدید نامعتبر
مهدیفضائلی

رهبـر انقلاب اسلامی در سـخنرانی  ۱۴خـرداد امسـال ،تلاش برخـی عناصـر
خارجـی و داخلـی بـرای ارتبـاط دادن «وقـوع جنـگ» بـا «برجـام» را اشـتباه
خواندنـد و فرمودنـد« :امـروز هـم کسـانی درصـدد ایـن هسـتند کـه یـک شـکل
تهـای خارجـی دنبـال ایـن هسـتند و یـک
معیـوب از برجـام را بـر کشـور تحمیـل کننـد؛ دول 
ع ّـدهای در داخـل تبلیـغ میکننـد کـه اگـر ایـن نشـود ،جنـگ خواهـد شـد؛ نـه آقـا ،ایـن دروغ
اسـت ،این تبلیغ به نفع دشـمن اسـت .هدف دشـمن معلوم است؛ دشـمن درصدد آن است
ّ
کـه مـا از نقـاط ق ّـوت خودمان صرفنظر کنیم ،از عناصر اقتدار ملی خودمان دسـت برداریم
ّ
ّ
تتـر بتوانـد بـر کشـور مـا ،بـر ملـت مـا ،بـر سرنوشـت مـا و آینـد ه مـا مسـلط بشـود».
تـا راح 
یادداشـت زیـر برخـی از دالیـل بیاعتبـار بـودن تهدیـد بـه جنـگ را مـرور میکنـد.

دروغ بزرگ
ً
ُ
تهــا ،خصوصا ملتهایی کــه آن را
جنگ ،چنان پدیــدهمرارتبار و پررنجی اســت کــه هم ه مل 
تجربه کردهاند ،همواره از آن گریزانند؛ همین تلخی و گریزان بودن ملتهاست که موجب شده
«تهدید به جنگ» در زمــر ه تهدیدات رایج و مؤثر قــرار بگیرد و قدرتهای زورگو بــرای وادار کردن
دولتها و ملتهای هدف به عقبنشینی و تمکین در برابر خود ،از این حربه استفاده کنند.
جنگ در
خطا در بــرآورد وقوع جنــگ از هر طــرف که صورت بگیرد خســارتبار اســت؛ چه آ 
نکــه ِ
حال وقوع را نادیده بگیریم و چه اینکه تهدید به جنگ غیرواقعی و در چارچوب عملیات روانی
ـگ در حال وقــوع ،منجر به عدم آمادگــی و غافلگیری
را قطعی قلمداد کنیــم .نادیده گرفتن جنـ ِ
میشود و قطعی قلمداد کردن «تهدید غیر واقعی به جنگ» منجر به کوتاه آمدن در برابر دشمن
و امتیاز دادن و پذیرش ذلت؛ بنابراین مســئوالن طراز اول کشــور باید در اینباره بــرآورد و ارزیابی
دقیقیداشتهباشند.
در کشور ما و مطابق قانون اساسی ،رهبری با صالحیتترین جایگاه برای چنین برآوردی است،
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چرا کــه مطابق اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی ،هــم فرماندهی کل
نیروهای مســلح بــر عهد ه ایشــان اســت و هــم اعــان جنگ و
صلح و بســیج نیروها .رهبر معظم انقالب اسالمی یکبار دیگر
در ســخنرانی  ۱۴خــرداد و در بیس ـتونهمین ســالگرد ارتحــال
نگــذار جمهوری اســامی ایــران ،ارتباط داشــتن
ملکوتی بنیا 
«وقوع جنــگ» بــا «برجــام» را دروغ خواندنــد و این یادداشــت
تالش میکند برخی از دالیلی که ایــن دروغ را یا به عبارت دیگر
«بیاعتبار بــودن تهدید بــه جنگ» را اثبــات میکند بپــردازد.
مناسب است یادآوری کنم طی حدود ســه ده ه گذشته ،چند
بار کشــور در آســتان ه ورود به جنگ قــرار گرفته ،لیکن بــا تدابیر
هوشــمندان ه رهبر معظم انقالب ،خطر جنگ از ســر کشــور رفع
شده است! در اینجا به دو مورد از این موارد میپردازم.
جنگ اول خلیج فارس
نخســتین بــار زمســتان  ۱۳۶۹و هنگامــی بــود کــه آمریــکا و
متحدانش برای خارج کردن عراق از کویت دست به عملیات
گســترده زدنــد .در ایــن جنگ کــه به جنــگ اول خلیــج فارس
ً
معــروف شــد ،جریــان مشــهور بــه چــپ در داخــل کشــور مصرا
خواســتار ورود ایــران بــه جنــگ در حمایــت از صدام بــود! این
جریان حتی پس از تصمیم شــورای عالی امنیــت ملی مبنی بر
بیطرفــی ایــران در جنــگ بیــن عــراق و آمریــکا و متحدانش،
تمکین نكرده و هــر روز در مجلــس و خارج مجلس بــرای ورود
ایران به جنــگ در مقابل آمریکا فشــار م ـیآورد .البته از ســوی
یهــا نیــز مــا را بــه ورود بــه جنــگ و انتقــام از صدام
دیگــر ،غرب 
تحریکمیکردند!
خاتمهبخــش ایــن ماجــرای حســاس ـ کــه اندکــی بیتدبیری
ـران تــازه رهاشــده از جنگ
و هیجانزدگــی موجــب م 
یشــد ایـ ِ
تســاله ،وارد جنگی بشــود که جز ویرانــی ایران
تحمیلــی هش 
پایانــی نداشــت ـ موضــع قاطــع رهبــری بــود .چهــار روز پــس از
اعالم نظر شورای عالی امنیت ملی ،در شرایطی که نمایندگان
مجلس از هر دو طیف ،هر روز نطقی له یا علیه مصوب ه شــورای
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عالی امنیــت ملی ایــراد میکردند ،حضرت آی ـتاهلل خامنهای
در دیدار بــا مجمع نماینــدگان ،طــاب و فضالی حــوز ه علمیه
قم ،طــی ســخنانی مهــم ،موضــع رســمی جمهــوری اســامی
ایران در قبال تحوالت منطقه را تشــریح کردند .ایشان در این
ســخنرانی ،با انتقــاد شــدید از حمــات ارتــش آمریکا بــه مردم
بیدفاع عراق ،بر موضــع بیطرفی جمهوری اســامی تأ کید و
البته آن را تبیین کردند.
ً
ایشــان در پایــان ،صراحتــا گفتند« :جمهــوری اســامی ،هر دو
جناح را رد میکند؛ چون در هر دو طرف ،انگیزهها ّ
مادی است
و به همین دلیــل هم بــا یکدیگر تعارض پیــدا کردهانــد .آنها
به دلیل مـ ّـادی بودن ،با هــم تعارض پیــدا کردهانــد .اینطور
نیست که یکی الهی و یکی هم ّ
مادی است .جنگ اسالم و کفر
نیست .این ،موضع ملت ایران ماست».
حمله به طالبان
دومیــن مقطــع حساســی کــه میرفــت تــا جمهــوری اســامی
ایــران را وارد جنگــی ناخواســته و خطرناک کند ،پــس از حمله
طالبــان بــه مــزار شــریف در افغانســتان ،در آ گوســت ۱۹۹۸
( ۱۳۷۷شمســی) بــود .در این حملــه که سرکنســولگری ایران
در مزار شــریف نیز جزو اهداف طالبان قرار گرفت ۱۱ ،ایرانی (۱۰
دیپلماتویکخبرنگار)شهیدشدند.
پــس از ایــن رویــداد تروریســتی ،جلس ـ ه فوقالعــاد ه شــورای
عالی امنیت ملی تشــکیل و اکثر اعضای این شــورا به ریاســت
رئیسجمهــور وقــت رأی بــه حملــه بــه افغانســتان (طالبــان)
دادند و نتیج ه این رأیگیــری بهعنوان مصوب ه شــورای عالی
امنیت ملی برای رهبری ارسال شد.
موضوع حمله بــه طالبان آنقدر جدی بود کــه همزمان با طی
فرآینــد در شــورای عالی امنیــت ملــی ،حــدود  ۱۰۰هــزار نیروی
نظامی در مرزهای شــرقی کشــور مســتقر و آماد ه عملیات شده
بودند ،لیکــن حضرت آی ـتاهلل خامنهای برخــاف روی ه غالب
خود که مصوبات شــورای عالــی امنیت ملــی را تأیید میکنند،
ب هصــورت مســتدل بــا ایــن مصوبــه مخالفــت کردنــد و ایــران
کبــار دیگــر از ورود بــه جنگــی پرخســارت حفــظ
اســامی را ی 
کردند.
البته پــس از ایــن مخالفــت ،ســپاه پاســداران انقالب اســامی
عملیات محــدود دیگری را علیــه طالبان طراحــی و با موافقت
رهبری اجــرا کرد که موجــب ّ
تنبــه طالبان و عقبنشــینی این
گروه در برابر جمهوری اســامی ایران شــد .آنچه گفته شد تنها
دو نمونــه از مــواردی بــود کــه تدابیــر رهبــری مانع بــروز جنگ
بــرای کشــورمان شــد تــا برخــاف تبلیغــات و عملیــات روانــی
دشــمن ،معلوم شــود رهبر حکیم انقالب اســامی نهتنها برای
ایجاد تنــش اهــل ماجراجویی نیســتند ،بلکــه با هوشــیاری و
نهــا و تالطمــات
آیندهنگــری ،همــواره کشــور را از میــان بحرا 
داخلی و منطقهای به سالمت به ساحل امن و آرامش راهبری
کردهاند.
همیــن رهبــر ،امــا بــا تجرب ـهای بهمراتــب بیشــتر و آ گاهــی و
شناخت عمیقتر از دشمن ،بروز جنگ را بهخاطر تن ندادن به
برجام معیوب ،دروغ میخوانــد؛ چرا؟حداقل چهار دلیل برای
بیاعتبار بودن این تهدید به جنگ ،میتوان برشمرد:

......
آمریکا فقط در صورتی به ایران حمل ه نظامی خواهد کرد که ایران مؤلفههای قدرت
خود از جمله «توان موشکی»« ،نفوذ منطقهای»« ،انسجام داخلی» و «ایمان به
خدا» را از دست داده باشد؛ هدفی که با لطائفالحیل آن را دنبال میکند .پس
مادامی که جمهوری اسالمی ایران قدرتمند است و از این مؤلفهها برخوردار ،هیچ
قدرتی جرأت تعرض سخت به ایران را دارد؛ بنابراین جنگ ،دروغی بیش نیست
 .۱شکستهای آمریکا در عراق و افغانستان
یهــا پس از ماجرای مشــکوک ۱۱ســپتامبر ،به عراق و افغانســتان لشکرکشــی کرده و
آمریکای 
عراق را به اشــغال خود درآوردند .حجم نیرو ،تجهیزات و ادوات نظامــی که آمریکا برای این
یســابقه بود و شــرایط روحــی روانی داخل
عملیات به کار گرفت پس از جنگ جهانی دوم ،ب 
ً
آمریکا و حتی فضــای بینالمللی کامــا به نفع آمریــکا بود ،اما ســرانجام آمریکا ناچــار به ترک
عراق شد و برای اولین بار در تاریخ این کشور ،یک دولت شیعی و نزدیک به جمهوری اسالمی
ایران در عراق بر سر کار آمد!
.۲شکستآمریکاودههاهمپیمانمنطقهایوفرامنطقهایاشدر جنگهایمنطقه
آمریکا و بیش از هشــتاد کشــور ،حدود هفت ســال پیش ،در اجالس اســتانبول تصمیم گرفتند
بشار اسد از حکومت ساقط و مخالفین وی بر ســر کار بیایند ،ولی تنها با حضور روسیه و مهمتر از
آن کمکمستشاریجمهوریاسالمیایران،هم هترفندهایآنانباشکستروبهروشدوامروز
مخالفین مستظهر
دولت قانونی سوریه همچنان و مستحکمتر از قبل در دمشق مستقر است و
ِ
بهآمریکاودیگرقدرتهاتارومارشدهومستأصلبهدنبالبرونرفتازاینبحرانهستند.
 .۳نفوذ منطقهای ایران
هم ه دشــمنان انقالب اســامی میدانند تعرض به ایران عزیز یعنــی برانگیختن هم ه محور
مقاومت در لبنان ،ســوریه ،عراق ،یمن ،افغانســتان و ...و این یعنی مواجه کردن نیروهای
ً
مستقرشاندر منطقهنهفقطباتهدید،بلکهبااقدامات کامالواقعی!
 .۴قدرت بازدارندگی و دفاعی باالی ایران
چهارمین دلیل ،قدرت بازدارندگی و دفاعی باالی جمهوری اســامی ایران اســت؛ قدرتی که
توان و آمادگی اقدام علیه تمام منافع آمریکا و همپیمانانش در منطقه را دارد و هم ه پایگاهها
و ناوهــای آمریــکا در منطقه زیر آتــش موش ـکها و دیگــر ظرفیتهای نظامــی او قــرار دارند.
به این دالیــل اضافه کنید «شــرایط داخلی آمریــکا» را که با بدهــی چند هزار تریلیــون دالری،
جنگ اقتصــادی با چیــن و اروپــا و ...و مخالفت نخبگان این کشــور با ترامپ دس ـتوپنجه
نــرم میکنــد .حــال ،آیــا آمریکایــی کــه رئیسجمهــورش چندیــن بــار از هزین ـ ه بیحاصل ۷
تریلیون دالری کشــورش در منطقه ابراز ناخرســندی کرده ،در حضور رســمی نظامی در عراق
و افغانســتان شکســت خورده ،در جنگ نیابتی در منطقه مفتضح شــده ،در صــورت ورود به
جنگ مستقیم و ســخت با جمهوری اســامی ایران ،تمام نیروهای مســتقر خود در منطقه و
همپیمانانش را در معرض خطر قطعی ایران و همپیمانان او قرار میدهد؟ آیا آمریکا از قدرت
باالی دفاعی ایران که ب هســرعت میتواند افزایش هم یابد مطلع اســت؟ آیــا میداند ممکن
است وارد نبردی شود که پایانش در خوشبینانهترین حالت برای او نامعلوم است؟
آمریکا خوب میداند جمهوری اســامی ایــران اهل جنگ نیســت ،اما در صــورت وقوع ،مرد
جنگ اســت! ترامپ برخالف ظاهر دیوانهاش ،بهعنوان یک تاجر کالن که با قواعد تجارت
بهخوبی آشناست ،اهل هزین ه و فایده است و خوب میداند در چنین نبردی ،جز «خسارت»
دستاوردینخواهدداشت.
آمریکا فقــط در صورتی به ایــران حمل ه نظامــی خواهد کرد کــه ایران مؤلف ههــای قدرت خود
از جمله «توان موشــکی»« ،نفوذ منطقهای»« ،انســجام داخلی» و «ایمان به خدا» را از دست
داده باشد؛ هدفی که با لطائفالحیل آن را دنبال میکند .پس مادامی که جمهوری اسالمی
ایران قدرتمند اســت و از این مؤلفهها برخوردار ،هیچ قدرتی جرأت تعرض سخت به ایران را
دارد؛ بنابراین جنگ ،دروغی بیش نیست.
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فصلمشترکویژگیهای
امیرالمؤمنین و امام خمینی

شباهتهای
مراد و مرید

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای (مدظلـه العالـی) در سـخنرانی چهاردهـم خـرداد در
جوار مرقد مطهر امام راحل ،ابتدا به مناسـبت همزمانی شـهادت امیرالمؤمنین
علـی(ع) بـا رحلـت امـام خمینـی(ره) در سـه سـرفصل بـه بیـان شـباهتهای
نکـه «امام
زندگـی حضـرت علـی(ع) و پیـرو صـادق ایشـان پرداختنـد .ایشـان با اشـاره به ای 
ّ
ّ
یکـی از قل ههـای بلنـد اسـت و بعـد از ایـن هـم ملـت مـاّ ،امـت ما همـواره از امام سـخن خواهد
گفـت و شایسـته هـم همیـن اسـت؛ زیـرا امـام ،نمـاد انقلاب اسـت و ایـن کشـور بـدون موتـور
فهـای خـود ،بـه آرزوهـای بـزرگ خـود دسـت نخواهـد یافـت»
ُپرقـدرت انقلاب بـه هد 
ّ
افزودند« :امسال این همزمانی با ایام شهادت امیرالمؤمنین(ع) ،شباهتهایی را به ذهن
مـیآورد میـان ایـن پیـرو صـادق ،ایـن پیرو حقیقـی امیرالمؤمنیـن و آن پیشـوای واال و بزرگ؛
شـباهتهایی وجـود دارد کـه مایـ ه افتخـار ّملـت ایـران و ّامـت اسلامی اسـت؛ ّ
توجـه به این
شباهتها مهم و مفید است برای پیدا کردن راه درست و همچنین برای آشنایی بیشتر با
یشـود.
امـام بزرگوارمـان ».در ادامـه بـه ایـن سـرفصلها اشـاره م 
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صالبت و لطافت
ً
ّ
ــت ظاهــرا متضاد جمع شــده
در امیرالمؤمنیــن دو
خصوصی ِ
بــود؛ یکــی صالبــت ،ایســتادگی و ّ
شــدت ،و یکــی لطافــت،
ّ
صفــا و رقــت؛ ایــن هــر دو در امیرالمؤمنیــن-در اوج و در
ّ
کمــال خــود -وجــود داشــت .صالبــت و شــدت در برابــر هر
حرکــت نابهحــق :در برابــر ظلــم ،در برابــر ظالــم ،در برابــر
انحراف از راه خدا ،در برابر طغیانگــری ،در برابر اغوا گری؛
در مقابــل اینهــا امیرالمؤمنیــن بــا منتهــای صالبــت و
اســتحکام میایســتاد کــه نظیــر آن تــا امــروز دیــده نشــده
اســت .در مقام مواجهه با ذکر الهــی و یاد الهی از ســویی ،و
در برخورد بــا مظلومین ،محرومان ،ضعفا و مســتضعفان از
ّ
سوی دیگر ،در نهایت لطافت و رقت عمل میکرد.
امیرالمؤمنیــن(ع) در برابــر معاویــه ،بــا آن صالبــت برخورد
کرد؛ مشــورت به امیرالمؤمنیــن دادند که ّمدتــی صبر کنید
و معاویــه را از اســتانداری شــام عــزل نکنید؛ زیر بــار نرفت.
صالبــت امیرالمؤمنیــن در مقابــل آن دو صحابــی قدیمــی
ّ
و ّ
موجــه و بســیار آبرومند کــه توقعاتــی داشــتند و چیزهایی
میخواســتند کــه بــه نظــر امیرالمؤمنیــن نابهحق بــود؛ زیر
ّ
بــار توقعات آنهــا نرفــت و با کمــال صالبــت و ایســتادگی،
ّ
مقاومــت کــرد .در برابــر خــوارج کــه مدعــی اســام بودنــد
و در مقابــل امیرالمؤمنیــن کــه میــزان حقیقــی اســام بــود
ایســتاده بودند ،در مقابل اینهــا و کجرویهــای اینها و
کجفهمیهای اینهــا ،امیرالمؤمنین در نهایت اســتحکام
و صالبــت ایســتاد .از یــک طــرف ،یکچنیــن صالبتــی را
انسان از این انسان واال و ّ
ولی بزرگ خدا مشاهده میکند.
ّامــا از طرفــی هــم در مقابــل ضعفــا ،در مقابل مســتضعفان
ّ
آنچنــان رقتــی ،آنچنــان لطافتــی ،آنچنــان صفایــی از
ّ
متحیــر میماند.
امیرالمؤمنیــن دیده میشــود کــه انســان
داســتان رفتــن بــه خانــه آن همســر شــهیدی کــه یتیمانــی
دارد ـ بهصــورت ناشــناس ـ و رفتــن کنــار تنــور و نــان پختن
برای آنها و سرگرم کردن کودکان آنها ،داستان معروفی
اســت و شــنیدهاید؛ انســان حیــرت میکنــد از اینهمــه
اشــرار
لطافت! یا در ماجرای حمله به اســتان انبار عراق که
ِ
ســپاهیان شــام حمله کردند و اســتاندار امیرالمؤمنین را به
قتل رســاندند و به خانههای مردم حملــه کردند ،کودکان
را کشــتند ،زنها را تهدید کردنــد ،امیرالمؤمنین میفرماید
که «انســان مســلمان از اینکــه بشــنود بیگانگان بــه خانه
مردم بیدفــاع حملــه کردهانــد و زیورها و زینتهــای زنان
ِ
را از آنهــا گرفتهانــد ،ا گــر از ّ
غصــه و از ّ
تأســف بمیــرد ،او را
مالمت و ســرزنش نباید کرد؛ یعنی شایسته اســت .ببینید؛
نســبت به دفاع از حقوق ضعفا یکچنین احساس عجیب
و شــگفتآوری را انســان از امیرالمؤمنین مشاهده میکند!
ّ
خصوصیت متضاد در امیرالمؤمنین.
این ،دو
ً
ّ
خصوصیــت مشــاهده
در امــام راحــل مــا ،عینــا همیــن دو
ایســتادگی
میشــود؛ از یکســو صالبــت ،اســتحکام،
ِ
محکم در مقابــل ســتمگران ،در مقابل بدیهــا .در مقابل
رژیــم منحــط و طاغوتــی و فاســد پهلــوی مثــل صخــره
مســتحکمی ایســتاد؛ در مقابل آمریکا مثل کوه ایســتاد؛ در
برابــر تهدیدهــا ،در برابر ّ
صــدام متجــاوز در جنــگ تحمیلی
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و دفــاع هشتســاله ،در برابــر فتنههــای داخلــیّ ،
حتــی در
برابر شــاگرد قدیمی و صحابی قدیمی خود بهخاطر اینکه
رفتــار او را برخــاف حــق مشــاهده میکــرد ،بــدون هیــچ
مالحظهای ایستاد؛ این صالبت امام.
ّ
از طــرف دیگــر ،رقــت و لطافــت امــام بزرگــوار را انســان
مشــاهده میکنــد .پیغامــی از مــادر شــهید بــه آن بزرگــوار
میرســد ،بنده خــودم پیامی را از یــک مادر شــهیدی برای
امام بزرگوار بردم ،آن مرد باصالبت ،چشــمانش ُپر از اشک
ّ
شــد! تأثــر در مقابــل پیغــام ارادت و فــدا کاری و گذشــت
مــادر شــهید؛ و دفاعــش از مســتضعفان ،از پابرهنــگان که
در کلمات امــام بزرگــوار فراوان اســت .این یک ســرفصل و
شباهت عجیب امام بزرگوار به پیشوای ّمتقیان.
قدݥرتمند ،مظلوم ،پیروز
در امیرالمؤمنین یک پدیده شــگفتآوری وجود دارد؛ ســه
ّ
خصوصی ِت بــه ظاهر ناســازگار در امیرالمؤمنین جمع شــده
اســت .امیرالمؤمنین ،هم انســان قــوی و مقتدری اســت،
انســان قدرتمندی اســت ،هم در عین حال مظلوم اســت،
پیــروز نهایــی
و هــم در عیــنحــال در حــوادث گوناگــون
ِ
ّ
خصوصیت در امیرالمؤمنین و در حاالت آن
است؛ این ســه
بزرگوار مشهود است.
اقتــدار و ّ
قــوت امیرالمؤمنیــن را ا گــر بخواهیــم درســت
ّ
بفهمیم ،باید نگاه کنیم به گســتره وســیع محــل حکومت
ّ
مدیریــت
امیرالمؤمنیــن؛ آن کشــور باعظمتــی کــه تحــت
امیرالمؤمنیــن اداره میشــد؛ از منتهــای شــرق افغانســتان
کنونی تــا کنــار دریــای مدیترانــه و مصــر ـ همه ایــن منطقه
ّ
مدیریــت امیرالمؤمنیــن اداره میشــد؛ بــا
وســیع ـ تحــت
کمــال قــدرت و اســتحکام .اراده پوالدیــن او ،شــجاعت
ّ
و هنــر نظامیگــری او ،زبــان قــوی و منطــق جــذاب او ـ کــه
کلمــات امیرالمؤمنیــن و خطبههــای ُپرشــور و سرشــار از
حکمــت او تا امــروز درسهــای نورانی برای دلهــای آحاد
بشــر اســت ـ نشــانههای اقتــدار اســت؛ بــازوی قــوی ،فکــر
ّ
مدیریت قوی ،زبان قوی؛ یک انســان
قوی ،اراده قــوی،
قوی و مقتدر.
در عیــن حــال ،همیــن انســان قــوی ،مظلــوم اســت؛
ّ
مظلومیــت او در رفتــار دشــمنان ،در رفتــار
نشــانههای
عوامــل
کــه
ای
ه
ناجوانمردانــ
هــای
ت
تهم
در
حســودان،
ِ
دشــمنانش بــه امیرالمؤمنیــن در زمــان حیــات او وارد
ّ
خــواص دلبهدنیاســپرده او ـ کــه بعضــی از
آوردنــد ،در
ّ
خواصش بــه خاطر دنیاطلبی از او جدا شــدند
نزدیکانش و
ّ
مظلومیــت آن بزرگــوار اســت .ایــن
ـ اســت .اینهــا نشــانه
فشــار واردآمــده از جوانــب مختلــف بر این انســان بــزرگ تا
ِ
ّ
حدی است که گاهی این انســان صبور و دریادل و شکیبا،
آنطــوری که معروف اســت با چــاه درددل میکنــد ،با چاه
ّ
مظلومیــت امیرالمؤمنین
حرف میزنــد؛ این نشــاندهنده
اســت .بعــد از رحلــت او و شــهادت او هــم تــا ســالهای
متمــادی ،دشــمنان او که بــر اریکــه حکومت ،بر ســلطنت
ّ
مســلط شــده بودند ،در سرتاسر کشــور اسالمی وســیع بر سر
منابر بــه او اهانــت میکردنــد و [نســبت] بــه امیرالمؤمنین

ّ
خصوصی ِت
سه
به ظاهر ناسازگار
در امیرالمؤمنین
جمع شده است.
امیرالمؤمنین،هم
انسان قوی و
مقتدری است،
انسان قدرتمندی
است ،هم در عین
حال مظلوم است،
و هم در عینحال
در حوادث گوناگون
پیروز نهایی است؛
ِ
ّ
خصوصیت
این سه
در امیرالمؤمنین و در
حاالت آن بزرگوار
مشهود است

ّ
مجسمه تقوا و عدالت و دادگری -بدگویی میکردند.در عیــن حــال انســان وقتــی مجمــوع قضایــا را نــگاه
میکنــد ،میبینــد در این مصــاف طوالنــی ،پیــروز نهایی،
امیرالمؤمنیــن اســت .امــروز شــما مالحظــه کنیــد نــام
ّ
شــخصیت امیرالمؤمنیــن در آفــاق عظیــم
امیرالمؤمنیــن،
بشــر و تاریخ انســان کجاســت؛ در اوج اســت و از دشــمنان
او خبــری نیســت .نهجالبالغــه او درس انســانهای
واالست؛ سیره او برجستهترین و درخشانترین سیره یک
نبی ّ
انســان بعــد از ّ
مکرم اســام اســت؛ عدالــت او ،عبادت
ّ
شــخصیت عظیــم او امــروز در دنیــا برجســته اســت؛
او و
راه او بــر راه دشــمنانش پیروز شــده اســت و پیــروز نهایی،
امیرالمؤمنین بود.
ّ
خصوصیــت در امــام بزرگوار مــا ،در امــام راحل
همین ســه
نیز جمع شــده بــود .امام بزرگوار یک انســان قــوی و مقتدر
دیکتاتوری
طاغوتــی
بود؛ انســانی کــه توانســت حکومــت
ِ
ِ
وراثتی را بعد از دو هزار ســال ،در این کشــور وســیع و بزرگ
از اریکــه قدرت به زیر بکشــد؛ ایــن خیلی قــدرت میطلبد؛
نشانه ّقوت فوقالعاده امام بزرگوار اســت .توانست آمریکا
را کــه منافع حیاتــی برای خــود در اینجا تعریــف کرده بود
شکســت بدهــد و بــه عقبنشــینی وادار کنــد؛ توطئههــا را
خنثــی کنــد ،و ّ
طراحــان جنــگ تحمیلــی را نــاکام بگذارد.
آن کســانی کــه جنــگ تحمیلــی را ّ
طراحــی کــرده بودنــد،
غرضشــان نابــود کــردن انقــاب و ریشــهکن کــردن نظــام
اســامی بــود؛ امــام بزرگــوار از ایــن تهدیــد ،یــک فرصــت
به وجــود آورد؛ اینها نشــانه ّ
قــوت و قــدرت و اقتــدار امام
بزرگوار است.
در عین حال امــام بزرگوار ما مظلوم بــود ،بهخاطر تبلیغات
گســترده دشــمنان علیــه او؛ تبلیغــات اهانتبــار بهطــور
مداوم در زمــان حیاتش و تــا ّمدتها بعــد از رحلتش ادامه
ّ
داشــت؛ رفتارهایی از کســانی که آن رفتارهــا از آنها توقع
نمیرفت ،نســبت بــه امــام بزرگــوار انجــام گرفت کــه این
ّ
مظلومیت امام بزرگــوار بــود و دلتنگیهای امام را
نشــانه
ُ
انسان میتواند از البهالی سخنان مســتحکم و پرصالبت
او در مجموعــه بیاناتــش پیدا کنــد که نشــان میدهد این
مرد بزرگ ،دلتنگیهای بســیاری هم داشــته است؛ این
ّ
مظلومیت اوست.
هم
نهایــی امــام بزرگــوار هــم آن نقطــه بعــدی
پیــروزی
و
ِ
ّ
مظلومیــت ،آن پیــروزی .مثــل
اســت؛ آن اقتــدار ،آن
پیــروزی او،
امیرالمؤمنیــن ،امــام بزرگــوار هــم پیروز شــد.
ِ
در اســتحکام نظــام اســامی ،در بقــای نظام اســامی و در
رشــد و توســعه و پیشــرفت نظام اســامی خودش را نشــان
میدهــد؛ بســیاری از آرزوهــای امــام ،بعــد از رحلــت امــام
ّ
تحقــق پیــدا کــرد؛ خودبــاوری کشــور ،خودکفایی کشــور،
ّ
پیشرفت علمی و فناوری کشور ،پیشــرفت سیاسی کشور،
توســعه صفحه نفوذ کشــور و جمهوری اســامی در منطق ه
وســیع غرب آســیا و شــمال آفریقا؛ اینها چیزهایی بود که
پیــروزی گفتمان امــام و راه امام و روش
ّاتفاق افتاد و این
ِ
ّ
امام بــود .بســیاری از ایــن آرزوها تحقــق پیدا کرده اســت
ّ
و بســیاری دیگــر از آرزوهــای امــام بــهاذناهلل تحقــق پیدا
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اســامی امام بزرگــوار مــا روزبهروز
خواهد کــرد و جمهــوری
ِ
اعتال و عظمــت بیشــتری خواهــد یافــت و همین اســت که
دشــمنان را دســتپاچه و عصبی کرده اســت .عزیــزان من،
ّ
جوانان عزیز ،ملت بزرگ ایران! حرکاتی که شــما از دشمن
مشــاهده میکنید ،نشــانه دســتپاچگی و آشــفتگی دشــمن
اســت ،نشــانه عصبــی شــدن دشــمن اســت ،نشــانه اقتدار
او نیســت .آنچــه از دشــمن امــروز علیــه جمهوری اســامی
ســر اقتــدار نیســت؛ بهخاطــر این اســت که از
ســر میزند ،از ِ
پیشرفت جمهوری اســامی ،از عظمت جمهوری اسالمی،
ّ
از ایســتادگی ملــت ایــران آشــفته اســت ،عصبــی اســت،
دستپاچه است؛ این حرکات ،ناشی از آن است.
نشانهشناسی دشمنان
ســرفصل ّ
ســوم .نشانهشناســی دشــمنان امیرالمؤمنیــن،
مقابــل امیرالمؤمنیــن
ایــن هــم درسآمــوز اســت .جبهــه ّ ِ
را شــما مالحظــه کنید کــه در تاریخ مشــخص شــده اســت:
قاســطین ،ناکثیــن ،مارقیــن .قاســطین یعنــی دشــمنان
بنیانــی حکومــت امیرالمؤمنیــن؛ ناکثیــن یعنــی همراهان
سســتنهاد و سســتبنیادی کــه بیعــت را زیــر پا گذاشــتند
بهخاطــر زخارف دنیــوی ،بهخاطر هوسهــا و آلودگیهای
دنیایــی؛ و مارقیــن [یعنــی] کجفهمهــا و نادانهــا و
جاهلهایی که به خیال اســام ،به خیــال ّ
تبعیت از قرآن،
در مقابل قرآن ّ
مجســم که امیرالمؤمنین اســت ایســتادند؛
مقابــل امیرالمؤمنیــن اســت .قاســطین کــه
ایــن جبهــه
ِ
دشــمنان بنیانی بودنــد ،بــا اصــل حکومــت امیرالمؤمنین
مخالــف بودنــد و بعدهــا تاریــخ نشــان داد کــه بدیلــی کــه
اینهــا بــرای حکومــت امیرالمؤمنیــن میتوانســتند ارائــه
کننــد چــه بــودّ :
حجاجبنیوســفها و عبیداهللزیادهــا و
یوســفبنعمر ثقفیهــا کســانی بودنــد کــه از طــرف آن
قاســطین ،از طــرف آن دشــمنان بنیادیــن ،جایگزیــن
حکومت عــدل علــوی شــدند .ســهمخواهان و دنیاطلبان
هــم بهنحــو دیگــری و کجفهمهــا هــم بهنحــو دیگــری.
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آمریکا ،رژیم
صهیونیستیو
وابستگان آنها در
قاسطین در
داخل،
ِ
مقابل امام بزرگوار
ِ
ما بودند .اینها
کسانی بودند که
با اصل حکومت
جمهوری اسالمی
و نظام اسالمی و
ّ
حاکمی ِتانسانی
مثل امام بزرگوار
مخالف بودند؛ آنها
هم دنبال جایگزین
برای این حکومت
بودند و هستند؛
جایگزینهای
آنها هم ّ
حجاجبن
یوسفهای امروزند

ّ
البته کجفهمی مربــوط به تودههای مارقین بود و رؤســای
ً
آنهــا احتماال بــا دشــمنان بیزدوبنــد نبودند ،کمــا اینکه
در تاریــخ چنیــن چیــزی را در مورد خــوارج میگوینــد و ّادعا
میشود.
در مــورد امام بزرگــوار هم همین ســه جبهه وجود داشــتند،
یعنــی جبهــه مخالفیــن امــام راحــل هــم از این ســه بخش
ترکیب شده اســت .آمریکا ،رژیم صهیونیستی و وابستگان
مقابل امام بزرگــوار ما بودند.
قاســطین در
آنها در داخــل،
ِ
ِ
اینهــا کســانی بودنــد کــه بــا اصــل حکومــت جمهــوری
ّ
ــت انســانی مثــل امــام
اســامی و نظــام اســامی و
حاکمی ِ
بزرگــوار مخالــف بودنــد؛ آنها هــم دنبــال جایگزیــن برای
ایــن حکومــت بودنــد و هســتند؛ جایگزینهــای آنها هم
ّ
حجاجبنیوســفهای امروزنــد؛ آنها هم معلوم اســت که
چــه کســانی [هســتند] .در جبهــه مخالفیــن امــام ،ناکثین
یعنــی بیعتشــکنان ،همــان همرهــان سســتکمربندند.
وای از آن همرهــان سســتکمربند کــه در مقابــل
خواســتههای دنیایــی نتوانســتند مقاومــت کننــد! میدان
ُ
تســابقالیالخیرات را تبدیل کردند بــه میدان جنگ برای
قدرت و جنــگ برای دســتیابی به حطــام دنیــوی! در بین
آنها هــم همهجــور [بودنــد]؛ در زمــان امیرالمؤمنین ،هم
امثال طلحــه و زبیر بودنــد ،هم افراد کوچکــی در این جمع
ناکثین وجود داشــتند .در زمان امام هــم ّ
قضیه همین بود
ّ
وســیع متنو ع
و امــام بزرگــوار در مقابل ایــن جبهه گســترده
ِ
ایســتاد .مارقین ـ ناآ گاهها ـ آن کســانی بودند کــه در مقابل
ّ
ّ
موقعیــت انقــاب را،
موقعیــت کشــور را،
امــام بزرگــوار مــا،
ّ ّ
موقعیت ملــت ایران را نفهمیدند ،جبههبندی دشــمنان را
دشــمنی دشــمنان را درک نکردند،
نشــناختند ،شیوههای
ِ
به چیزهای کوچک ســرگرم شــدند ،عظمــت حرکت امام را
نتوانســتند تشــخیص بدهند .ا گر نمونههایی را بخواهیم
دوران ما امثال گروههای داعش و
مشــاهده کنیم ،در این
ِ
مانند اینها ،و در ّاول انقالب ،گروههای منافقین و اشباه
آنها [بودنــد] کــه رؤسایشــان خائــن و زیردستهایشــان ـ
طبقات پایینشان ـ جاهل و فریبخورده بودند.
این ســه گروه و دشــمنی این ســه گــروه ،مخصــوص زمان
امــام هم نبــود ،بعــد از امام هــم اســتمرار پیدا کرده اســت.
امــروز هــم همیــن ســه گــروه در مقابــل نظــام اســامی و
میراث بزرگ امام که جمهوری اســامی اســت ،صفآرایی
کردهانــد و مبــارزه و مقاومــت و ایســتادگی جمهــوری
تعرض آنهــا جلوگیــری کــرده اســتّ .
اســامی از ّ
البته این
جبهــه مختلط ،بــا همه توانشــان ســعی میکننــد در مقابل
جمهــوری اســامی اخاللگــری کننــد ،مشــکالتی درســت
ّ
ُ
میکننــد ،حرکــت ملــت ایــران را دشــوار میکننــد ،کنــد
ّ
میکننــدّ ،امــا نمیتواننــد جلــوی پیشــرفت ملــت ایــران را
بگیرند.
خدا را سپاســگزاریم کــه در دورانی زندگــی میکنیم که یک
انســان بزرگی را دیدیم که با موالی ّمتقیــان و رهبر آزادگان
تاریخ ،امیرالمؤمنین ،این شــباهتها را داشــت و توانست
ّ
عظمــت خــود را بــرای ملــت ایــران باقــی
محصــول ایــن
ِ
ِ
بگذارد.
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روش مواجهه با دشمنیها به شیوه امام خمینی (ره)

ً
مطلقا اعتماد و اطمینان نمیکنیم
ّ
وضعیـت (دشـمنیها و دشـمنان) مواجـه
«امام(رضواناهللعلیـه) چگونـه بـا ایـن
یشـد؟ الگـوی امـام چگونـه اسـت؟» آیـتاهلل خامنـهای بـا طـرح پرسـشهای
م 
فـوق در سـخنرانی خویـش در مراسـم بزرگداشـت ارتحـال بنیانگـذار انقلاب
ّ
خصوصیت در الگوی رفتاری امام در مواجهه با دشمنان پرداختند که
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بـا بهرهمنـدی از بیـان ایشـان بـه آ نهـا اشـاره میکنیـم.

برخورد
 .1امام در مواجهه با این دشمنیها و دشــمنان ،برخورد شــجاعانه و ّفعال داشت،
ِ
از روی ضعف و انفعال نداشــت؛ امام هرگز منفعل نشــد؛ نه احســاس ضعف کرد و نه از خود
ضعف نشان داد؛ در مقابل دشــمنان ،قدرتمندانه و بهصورت ّفعال ایستاد.
 .2امام از هیجانزدگی پرهیــز میکرد؛ امام در مقابل حوادث ،هیجانزده نمیشــد و تکیه
ّ
عقالنیــت نمیکــرد؛ تصمیمهــای امــام ،تصمیمهای شــجاعانه و
بــه احساســات خالــی از
ّ
همراه با احساســات محکم بود ،اما مبتنی بر محاسبات عقالنی.
اولویتها را رعایت میکــرد؛ بر ّ
 .3امــام ّ
اولویتها تمركــز میکرد .فــرض بفرمایید در دوران
ّ
میدان کار
مبــارزات ،اولویت امــام مقابله با رژیم ســلطنت بــود و مســائل حاشــیهای را وارد
ِ
خود نمیکــرد؛ در دوران جنــگ تحمیلــیّ ،
اولویت امام مســئله جنــگ بود؛ امــام بارها این
ّ
را فرموده بودند کــه جنگ در رأس امور اســت ،دفاع مقدس در رأس امور اســت ،و واقع هم
همین بــود .متمرکــز بر یــک مســئله دارای ّ
اهتمام
میــدان
وارد
اولویت میشــد و حواشــی را ِ
ِ
ِ
خــود نمیکــرد .در ّاول انقــاب ـ در همــان روزهــای ّاول و هفتههــای ّاول ـ در رفتــار امــام،
انسان با شــگفتی مشــاهده میکند تکیه امام بر قانون اساســی ،بر ایجاد نظام ،بر ترتیبات
قانونی و بر این چیزها بود؛ یعنی بر روی آن نقطه اصلی متمرکز میشــد.
ّ
ّ
ــت بــزرگ و آ گاه و توانایــی
 .4اعتمــاد بــه تواناییهــای مــردم؛ امــام ،ملــت ایــران را مل ِ
ً
میدانســت ،بــه آنها اعتمــاد میکــرد ،بــه آنهــا خوشبین بــود؛ مخصوصــا بــه جوانان.
ّ
مشــاهده کنیــد در فرمایشــات امام کــه چقدر نســبت بــه ملت خوشبین اســت ،نســبت به
جوانان خوشبین است.
 .5بیاعتمــادی بــه دشــمن؛ امــام در طــول ده ســال حضــور بابرکــت خــود در رأس نظــام
اســامی ،یــک لحظه بــه دشــمن اعتمــاد نکــرد؛ بــه پیشــنهادهای دشــمن بدبین بــود؛ به
واقعی کلمه ،دشــمن میدانســت و به او
تظاهرات آنهــا بیاعتنا بود؛ دشــمن را به معنای
ِ
اعتماد نمیکرد.
ّ
ّ
رفتاری امام
خصوصیات الگــوی
 .6اهتمام بــه همبســتگی و ّاتحاد ملت؛ ایــن هم یکــی از
ِ
ّ
در مقابل این دشــمنیها بــود .هر چیزی که ملت را به دو دســته تقســیم کنــد ،به دو قطب
تقسیم کند ،از نظر امام مردود بود.
 .7ایمان و اعتقاد راســخ به نصرت الهی و به وعــده الهی؛ این هم آن نقطــه اصلیّ .اتکای
امام به نصــرت الهی بود؛ همه تــاش خود را میکرد ،با همــه وجود در میدان بــودّ ،اما امید
او بســته به نصــرت الهی و بــه قــدرت الهــی و تکیه او بــه قــدرت الهی بــود .امام بــه ِاحدی
الح َ
الح َ
ســنیین اعتقــاد واقعی داشــت ـ مــا لنــا ّال ِاحــدی ُ
ُ
ســنیین ـ و معتقــد بود که ا گــر کار را
در ضرر بســته اســت؛ ا گر کار بــرای خدا انجــام بگیــرد ،هیچگونه ضرری
برای خــدا بکنیمِ ،
ّ
متوجه و عاید نخواهد شــد؛ یا پیشــرفت میکنیم ،یا ا گر پیشــرفت هم نکردیم ،کاری را که
وظیفه ما بوده است انجام دادهایم و در مقابل پروردگار سرافرازیم.

راه امام
مــن بــه شــما عــرض میکنــم بــرادران عزیــز ،خواهــران
ّ
عزیــز و ملــت بزرگ ایــران! مــا بعــد از امــام ،همــان راه امام
را موبهمــو دنبــال کردهایــم و انشــاءاهلل خواهیــم کــرد:
دچــار انفعــال و ضعــف نمیشــویم و بــه حــول و ّ
قــوه الهــی
در برابــر زیادهخواهــی و زورگویــی بیگانــگان و دشــمنان
میایســتیم؛ هیجانزده و احساســاتی تصمیم نمیگیریم،
به جای متــن به حاشــیههایی که برایمان میســازند اعتنا
نمیکنیــم و وارد حواشــی نمیشــویم ،ســرگرم نمیشــویم؛
ّ
اولویتهایمــان را بــه توفیــق الهــی و بــه هدایــت الهــی
تشــخیص میدهیــم؛ و بــه امیــد خــدا بــه مردممــان ،بــه
تواناییهای آنها و به جوانــان عزیزمان اعتماد میکنیم؛
ً
و بــه دشــمن مطلقــا اعتمــاد و اطمینــان نمیکنیــم؛ مــردم
عزیزمــان را از دودســتگی و دوقطبــی برحــذر میداریــم؛
و به نصــرت الهــی هــم اطمینــان داریــم .شــک نداریم که
ّ
ملت ایــران ،با این انگیزه و با این احساســی کــه امروز دارد
ً
حرکت میکند ،با ایــن ایمان ،با این امیــد ،قطعا به توفیق
الهی و به حول و ّقوه الهی پیروز خواهد شد.
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گزارش دیدار صمیمی جوانان دانشجو
با رهبر معظم انقالب

دانشجوها همه
فرزندان من هستند
میکائیلدیانی

ساعت حدود  ۴:۳۰است و دانشــجویان در انتهای خیابان فلسطین صف کشیدهاند .بچههای
نجــا دوســتی ببیننــد یــا فرشــتهای برایشــان کارت بیــاورد ،زیــر آفتــاب
نکــه آ 
زیــادی بــه امیــد آ 
ایستادهاند .زبانشان روزه است و چشمشــان مدام پی دانشجویانی میچرخد که از سر خیابان به
سمتحسینیهمیآیند.
نهــا را ببینــد و در
صــف کارتدارهــا ،اما جداســت؛ سرشــان را پاییــن انداختهانــد تا نکند کســی آ 
یشــود .صف آرامآرام جلو
رودربایستی قرار بگیرند و شرمندهشان بشوند؛ در دلشان ،اما قند آب م 
میرود .بچهها کفشهایشــان را به کفشــداری میدهند .یکی از دانشــجویان جلــوی در ورودی
حســینیه شــعری به بچهها میدهد که همخوانی کنند .انگار از بچههای دفتــر تحکیم وحدت
است.
ساعت  ۵است و حسینیه دارد پر میشود .بعضی آن جلو زیر لب شعری زمزمه میکنند که ناگهان
در حسینیه میپیچد «منم باید برم ،آره برم سرم بره /نذارم هیچ حرومی طرف حرم بره» و همه با
آن سینه میزنند .بعد ،همان عضو شواری مرکزی دفتر تحکیم پشــت تریبون میآید تا شعری را
کهبچههایشانبیندانشجویانپخش کردهاند،همخوانیبکنند.یکیدوباریتکرارمیکنند
وبعدهمصلوات...
دانشــجویان خودجوش شــروع بــه شــعار دادن میکننــد« .مرگ بــر آمریــکا» و «مرگ بر اســرائیل»
ترجیعبند شعارهاست ،و بعد حسینیه آرام میشود .ساعت ۵:۱۵دقیقه است؛ مسئولین تدارکات
مراسم،صندلیرهبریرامیچینند.یکصندلیمعمولی،یکمیز کوچک،چندبرگ کاغذویک
خودکار.شعارهاهمجنسدیگری گرفته :ایپسرفاطمه/منتظرشماییم...
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باالی صندلی رهبری ،حدیثــی از امیرالمومنین علی(ع) نصب
شــده که آقا بارها در همین دیــدار دانشــجویی آن را خواندهاند:
ُ َ
َ
َ
«العلـ ُـم ُسـ ٌ
ـده صیل
ـلطانَ ،مــن َو َجـ َـد ُه صــال ِبـ ِـهَ ،ومــن لــم َی ِجـ
ِ
َ
َعلیـ ِـه» .رأس ســاعت  ۵:۳۰پرد ههــای جایــگاه کنــار م ـیرود؛
دانشــجویان بــه ســمت جلــو هجــوم میبرنــد .دس ـتها رو به
آقاســت با شــعارهای محکم «ای رهبــر آزاده /آمادهایــم آماده»
بعضی چشمشان پر از اشک اســت .آقا میخواهد دانشجویان
بنشینند ،اما حاال کسی عقببرو نیست .همه در یک فشردگی
مطلق بــه ســر میبر َنــدَ .قــاری شــروع میکنــد بــه خوانــدن آیه
َّ َ َ
َ
 ۲۴ســوره انفال« :یا أ ُّی َها ّال َ َ ُ
سول ِاذا
ذین آمنوا اســتجیبوا ِل و ِل ّلر ِ
ُ
ُ
َدعاکم ِلما ُیحییکم»
حاال نوبت بچههاست که شعرشــان را همخوانی کنند .آقا هم
یک نسخه از شــعر را در دســت دارند و میخوانند .دانشجویان
به این مصرع میرسند که «پشت هر لبخند دشمن یک کمین
اســت» و آقا با تکان دادن ســر تأیید میکنند .این تأیید در بیت
یشــود.
بعد هم که اشــاره به «خودکفایی» دارد ،دوباره تکرار م 
مجریصحبتشرابااینشعرآغازمیکند:
«اولسالموبعدسالموسپسسالم
باهرنفسارادتوباهرنفسسالم
معنایعشقغیرسالموعلیکنیست
وقتیسالمرکننماز است،پسسالم»
همــان اول کار ،مجــری چنــد خط و نشــان بــرای ســخنرانها
میکشد«:امسالبرایاولینبار یکتریبونمجزابرایمجری
در نظر گرفته شــده تا مدیریــت زمان هــم بهتر انجام شــود .هر
نفر  ۷دقیقه!» بعد رو به آقا میگوید« :آقا اجازه هســت جلســه را
با صحبت دانشــجویان شــروع کنیــم؟» آقا با خنــده میگویند:
«این جلسه که اجازه نمیخواهد؛ جلســه برای همین تشکیل
شــده که بچهها صحبت کننــد» جمع هم میخنــدد و صلوات
میفرستد.
فرشــاد متبــوع ،دانشــجوی نخبــه دانشــگاه شــریف ،اولیــن
ســخنران اســت کــه انــگار بــه نمایندگــی از دانشــجویان بنیاد
نخبگان آمده اســت .انتقــاد دارد از توجه نکردن بــه پژوهش و

راهــــــــبرد

طر حهای خالقانه و دیوانساالری در حوزه آموزش عالی .چند
پیشنهاد هم میدهد و آقا از حرفهایش یادداشت برمیدارند.
ســپس نقد تند و تیزی به ســازمان تأمین اجتماعی میکند که
یشــود .صحبتش که تمام میشود،
دوباره آقا دســت به قلم م 
پیشآقامیرودوآقاتحسینشمیکنند.
مجــری از رعایــت زمــان توســط اولین ســخنران تشــکر میکند
و میگوید امیدوارم تا آخر مراســم همه رعایــت کنند؛ جمع بلند
میگویداحسنت!
نفردومنماینده گروههایجهادیاست.آرامصحبتمیکند،
امادغدغ ههاییجدیاز روستاهایدورافتادهبهحسینیهامام
یهــا بهعنوان
خمینی آورده .میگوید مســئوالن بایــد از جهاد 
معین دستگاههای اجرایی کشور در محرومیتزدایی استفاده
کنند .آقا ســر تــکان میدهنــد و تأییــد میکنند .یــک کنایه هم
به مســئوالن میزند« :مســئوالن باید بخشــی از وقت خود را در
اردوهای جهادی به ســر ببرنــد؛ آن هم نه بــرای گرفتن عکس
یادگاری!» آقا تبســمی بر لــب دارند و جمعیت اینبار احســنتی
بلندتــر و یکصداتر میگوینــد .در الب ـهالی صحبتش هم یکی
دو احســنت بیمورد دیگر هم از گوشه و کنار حسینیه به گوش
میرسد.
صحبتش که تمام میشود ،مجری به حالت تذکر به جمعیت
میگوید؛ اگر میشود بیجا احسنت نگویید .اینبار با صدایی
بلندتردرجواباومیگویند:احسنت!نفربعدینمایندهجامعه
اسالمی دانشجویان است .حسین اخگرپور صحبتش را با این
عبارت شــروع میکند« :بســم اهلل و باهلل و علی ملت رسول اهلل»
از خواندن این عبارت آقا تعجب میکنند که قرار است اخگرپور
بعدش چه بگوید .با تعجــب به او نگاه میکننــد .او متنش را با
جملهای از شهید بهشتی ادامه میدهد که «من تلخی برخورد
صادقانــه را بــه شــیرینی برخــورد منافقانــه ترجیــح میدهم».
صحبتــش را بــا نقــد وزارت علــوم شــروع میکنــد و چش ـمها
یگــردد ســوی وزیــر کــه در گوشــه حســینیه روی صندلــی
برم 
نشسته .عرق از پیشانی اخگرپور شــره کرده؛ وقت  ۷دقیقهای
مجبورش کردهسرعتشراچندبرابر کند.
نماینده جامعه اســامی بــه برنامهریزی دسیس ـهچینان برای
آینده انقالب اشــاره میکند و میگوید« :انگار احمقها یادشــان
رفته سرنوشت مهدی هاشمی را ،احمقها یادشان رفته تاریخ
دهه  ۶۰و قائم مقام معزول را ».دانشجویان با تکبیر بدرقهاش
میکنند.
یگــذارد و پیش آقا
اخگرپــور کاغذهایــش را روی تریبــون جــا م 
میرود .با لهجه شیرین ترکیاش با آقا صحبت میکند .آقا هم
به ترکی از او میپرســند اهل کجایی؟ جوابش را که میشنوند،
یهــای خامنــه اســت .بعد هم
با خنــده بــه او میگوینــد نزدیک 
آقــا در واکنــش به ابــراز نگرانــی او بــرای آینــده انقــاب و فردای
انقالب ،یک جمله آرامبخــش میگویند «نگران فردا نباشــید؛
خدای امروز ،همان خدای فرداســت؛ شماها هم که هستید».
نوبت نماینده دفتر تحکیم اســت .اخگر پور وقت پایینآمدن
میخواهد کاغذهایش را از روی تریبــون بردارد که بدون توجه
به نماینده تحکیم ،کاغذهای او را هم بر میدارد .مواجهه این
دو،صدایخندهرادرحسینیهمیپیچاند.
اســماعیل کوهیمقدم ،دبیر دفتــر تحکیم وحدت ،پیشــنهاد

آقا در واکنش به
ابراز نگرانی نماینده
جامعه اسالمی
برای آینده انقالب و
فردای انقالب ،یک
جمله آرامبخش
میگو یند «نگران
فردا نباشید؛ خدای
امروز ،همان خدای
فرداست؛ شماها هم
که هستید».

دارد آقا جلس ـهای با کارآفرینان جوان برگزار کنند؛ آقا یادداشت
میکننــد .بعــد هــم از نبــود ســازوکار اعتراض در کشــور ســخن
میگوید که جمعیت احســنت میگویند .نقطه اوج صحبتش
درباره شــورای عالی انقــاب فرهنگی اســت؛ میگویــد «از قضا
ســرکنگبین صفــرا فــزود /روغن بــادام خشــکی مینمــود» آقا و
دانشــجویان میخندنــد .مخبــر دزفولــی ،دبیــر شــورای عالی
یگــزد و دســتی بــه روی دســتش
انقــاب فرهنگــی ،لبــش را م 
میکشد.
کوهیمقــدم گریــزی بــه مســائل زنــان میزنــد و کنای ـهای بــه
ً
معاونت زنــان و خانــواده در دولت «معاونــت امور زنــان و مثال!
زنان مجلس بر خاکستر فمنیستی کردن
خانواده و فراکسیون ِ
جامعــه میدمند» حــاال دخترها «احســنت» میگوینــد .آنقدر
هماهنگ هســتند که پس ـرها همه میخندند .مجــری دوباره
پشــت تریبون میآید و از رعایت زمان تشکر میکند و جمعیت
دوبارهباخندهبهمجریمیگوید«احسنت»
ینــژاد ،نماینــده جنبــش عدالتخــواه
محمدجــواد معتمد 
دانشــجویی ،باید پشــت تریبــون بیاید .قبل از شــروع مراســم
در توییتــر وعــده یــک متــن طوفانــی را داده اســت .خیلــی تند
ً
صحبــت میکنــد و کالمــش محــاورهای اســت .متنــش تماما
در حوزه عدالتخواهی اســت .نقد قوه قضاییــه و چند کنایه به
صداوســیما! از رویکرد «تو چهکارهای؟» در قــوه قضاییه انتقاد
میکنــد و میگویــد «مــردم وقتــی میبیننــد با یــک آفتاب ـهدزد
یشــود ،امــا تاکنــون برخوردی نظیــر آنچه
بهتنــدی برخورد م 
امیرالمؤمنیــن بــا ابن َه َرمــه انجــام دادنــد ،بــا مدیــر متخلــف
جمهوری اسالمی صورت نگرفته است ،به کلیت نظام بدبین
یشــوند و میگویند نکند اینها همه با همند؟» صداوســیما
م 
ینــوازد و بعــد از برنامــه آقــا بــرای تحــول در
را هــم حســابی م 
صداوسیماوقوهقضائیهسؤالمیکند.
یشــود و پیش آقا م ـیرود ،آقــا میگویند
صحبتش که تمــام م 
لهــا را هم از نظر خودتان بگویید.
«خب دردها را گفتید ،راهح 
تشــکل شــما سالهاســت که مورد تأیید مــن اســت ،در همین
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دو موضوع که از من ســؤال کردید (صداوســیما و قــوه قضائیه)
لهــا را هــم از نظــر تشــکل خودتــان بنویســید و بدهیــد».
راهح 
معتمدینژاد که حاال حسابی شارژ شده ،میپرسد بنویسیم به
ً
دستتان میرســد؟ آقا میگویند :بله حتما .یکی از دانشجویان
میخواهد فضای دونفره نماینده جنبش و آقا را بشکند و شروع
میکندبهشعار دادن که«ماهمهسرباز توایم»...هنوز شعارش
تمامنشده،همهمیگویندهیس...
نوبتبهنمایندهبسیجمیرسد.صحبتاز«آستان کاخسفید»
و «دخیل بســتن به پنجرههای کاخ الیزه و باکینگهام» توسط
مســئولین میکند و حضار میخندند .از دولتیها و مجلس ـیها
میخواهــد کــه بهخاطر تحمیــل هزین ههــای برجام بر نظــام از
مردمعذرخواهی کنند.جمعیت«احسنت»میگوید.
بعــد از او ســحر مهرابــی ،نماینده نشــریات دانشــجویی پشــت
تریبون میآید .محور سخنرانیاش را گذاشته بر قانون و توجه
بهقانوناساسی .کنایههاییهمدربارهحصرفتنهگرانمیزند
و آن را نادرســت میدانــد .دانشــجویان ،امــا بــا شــعار «مــرگ بر
ً
فتنهگر»همراهیاشمیکنند.او کهاتفاقاترجیعبندسخنانش
رعایت ّمر قانون است ،برخالف دیگران به جای ۷دقیقه وقت
قانونی ۱۰،دقیقه صحبت میکند و به تذکر مجری هم توجهی
ندارد! چند نفر از آن وســط داد میزنند «مدعی قانون؛ بیشــتر از
 ۷دقیقه صحبــت کــردن بیقانونی اســت» آقا دستشــان را باال
میآورند به نشانه آنکه بگذارید صحبتش را بکند .صحبتش
یشــود مجری بــا کنایــه میگویــد« :خوب نیســت از
که تمــام م 
قانون صحبت کنید و خودتان بیقانونی کنید» جمعیت برای
اولینبارجدیجدیبهمجری«احسنت»میگوید!
مهرابی هــم ماننــد بقیــه دانشــجویان بعــد از صحبتش پیش
آقا م ـیرود .آقــا میگوینــد متنــی را کــه خواندید به مــن بدهید.
متنش را میدهد .آقا میگویند «دانشجوها همه بچههای من
هستند ».به آقا میگوید شیرازی اســت و درخواست یک هدیه
میکند.آقامیگویندقرآنبهتانهدیهمیدهم.
نفــر بعــدی هــم کــه نماینــده اتحادیــه دانشــجویی دانشــگاه
آزاد اســت ،دوبــاره صحبتــش را بــا تذکــر بــه نماینــده نشــریات
دانشــجویی شــروع میکند .مهمترین نکته او مسئله آقازادگی
استومیگوید«آقازادگیسیاسی،فرهنگیواقتصادیمشکل
کشور است ،اصالحطلب و اصولگرا هم ندارد ،معمم و مکال هم
ندارد» آقا در حالــی که دارند مینویســند ،از زیر عینک نگاهش
میکنند و لبخند میزنند .به دولتیها انتقاد میکند که بیابان
بــی آب و علف برجــام را بــه گالبــی تشــبیه کردهانــد و جمعیت
یشــود ،مجــری در مقــام وکیل
میخنــدد .حرفــش که تمــام م 
مدافع برگزارکنندگان جلسه ،جوابش را میدهد و میگوید ۴نفر
ازسخنرانانازدانشگاهآزادهستند!
اســم و عنوان نفــر بعــدی را که مجــری میخواند «دانشــجوی
نخبه فار غالتحصیل فوق دکتری دانشگاه کمبریج انگلیس»
همه به نشــانه تعجب میگویند «اووووه» و شاغل در «مؤسسه
رویان»صحبتسیدمهدیخلیقرضویبیشترناظربهفراهم
کردن شرایط برای نخبگان علمی در کشــور است و گریزی هم
ً
نهــا میزند .گریــزی که آقا بعــدا در
به خدمت ســربازی برای آ 
سخنانشانمیگویندبررسیخواهدشد.البتهوقتیبعدازپایان
صحبت هم باال م ـیرود ،آقا میگویند نکته شــما دربــاره نظام
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۱۱نفر از دانشجو یان
سخنرانی کردهاند و
حاال نوبت آقاست.
اما یکی از آن وسط
بلند میشود و اجازه
صحبت میخواهد.
آقا با خنده میگو یند
«میدانید که در این
جلسه من کارهای
نیستم؛همهکاره
ایشان (مجری)
است؛ اگر به من
باشد میگو یم همه
صحبت کنند».
مجری تذکر میدهد
که وقت گذشته ،اما
دانشجو دستبردار
نیست و فقط
دو دقیقه وقت
میخواهد .آقا
میگو یند از همان
جا حرفت را بزن؛ او
گالیههایی در مورد
وضعیتسیستان
و بلوچستان بیان
میکند و مینشیند

وظیفهچندانروشننبود،اگرخواستیدبنویسیدبدهید.
تهــای
نهــای فرهنگــی و هیئ 
بعــد از او نوبــت نماینــده کانو 
مذهبی اســت؛ از تخصیص نیافتن بودجهها گله دارد .آخرین
نوبت از ِآن نماینده اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان
مستقل است .محکم صحبت میکند و بعد از چند سخنرانی با
ریتم آرام دوباره دانشــجویان را نیمخیز میکند .محور بحثش
«ارتجــاع» اســت و میگوید «معتقدیم چالــش امروز مــا ،ارتجاع
نســبت به آرمانها و ارزشهای اساســی انقالب اســامی یعنی
اســتقالل ،عدالت و آزادی اســت ».آقا به نشــانه تأیید سر تکان
میدهنــد .متنــش طوالنــی اســت و ناچــار اســت مثــل نماینده
جامعه اسالمی و جنبش عدالتخواه تند تند بخواند .هر فرازش
با «احســنت» دانشــجویان همراه اســت ،اما خودش دستش را
باال میگیرد،یعنیاجازهبدهیدمتنبهسرانجامبرسد.
از برخورد امنیتی با کارگــران مظلوم انتقاد دارد .دســت آخر هم
میگویــد آنهایــی کــه کارگــران را بــا برخوردشــان اپوزیســیون
میکننــد «خدا لعنتشــان کنــد!» آقا لبخنــد میزننــد و جمعیت
دوبــاره احســنت میگویــد .نقــدی بــه برخــی رویکر دهــا در
حــوزه آزادی دارد کــه بــرای کشــور هزینــه درســت میکننــد .از
حاشی هســازیها گالیــه دارد؛ پــای بحــث کنســرت را هــم بــه
حســینیه امام خمینی باز میکند و مثال میزند کــه از چند هزار
یشــود ،حاشیهسازی میکنند.
کنسرت ،چند تای آن که لغو م 
یشــود ،آقــا میگوینــد «خیلی خوب
صحبتهایش که تمام م 
بود».
۱۱نفر از دانشجویان سخنرانی کردهاند و حاال نوبت آقاست .اما
یشــود و اجازه صحبت میخواهد .آقا با
یکی از آن وسط بلند م 
خنده میگویند «میدانید که در این جلسه من کارهای نیستم؛
همهکاره ایشان (مجری) اســت؛ اگر به من باشد میگویم همه
صحبــت کننــد ».مجــری تذکر میدهــد که وقــت گذشــته ،اما
دانشجو دس ـتبردار نیســت و فقط دو دقیقه وقت میخواهد.
آقا میگوینــد از همان جــا حرفت را بــزن؛ او گالیههایــی در مورد
وضعیت سیستان و بلوچستان بیان میکند و مینشیند .نیمه
نخست دیدار به پایان میرسد و همه مشتاقانه منتظر سخنان
رهبرانقالبهستند.
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توصیه به جوانان آرمانخواه

صبر انقالبی
در کنار خشم انقالبی
نیمــه دوم دیدار اســت و وقــت صحبتهــای آقــا و دانشــجویانی کــه بســان کالس درس پای
صحبت اســتاد نشســتهاند .آقا میگویند جلســه متنوع بــود؛ انتقاد ،گالیــه ،اعتــراض و تأیید؛
همهچیز بود و به معنای واقعی دانشجویی .حاال آقا خودشــان را در جبهه دانشجویان تعریف
میکنند و میگویند بسیاری از اعتراض و انتقادهای شــما اعتراضها و انتقادهای خود من به
دستگاههاســت ،اما حل کردن و دسترســی به آرمانها هم بهســادگی میســر نیســت .آقا مثال
صداوسیما را میزنند و میگویند «بنده در مواجهه با صداوســیما ـ چه در مدیریت فعلی و چه در
مدیریتهای قبلی ـ همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم».
آقا از جوانی و آرمانخواهی دانشــجویان صحبــت میکنند ،اما وقتی میخواهند در مورد ســن و
ســال خودشــان صحبت کنند ،کمی مکث میکنند و بعد این بیت از ناصر خســرو را میخوانند
«دیــر بمانــدم در این ســرای کهن مــن /تا کهنــم کــرد صحبــت دی و بهمــن» و از تجربهشــان
میگوینــد که دسترســی بــه آرمانهــا کار ســادهای نیســت .چند نکتــه دربــاره انقالبیبــودن و
انقالبیماندن که محور بحث امروزشــان اســت ،بیان میکنند .اول آرمانها را بر میشمارند و
بعد راههای رسیدن به آنها و موانع پیشرو را.
تذکر جدیشان به دانشجویان این است که این مسیر و این انگیزه را ادامه دهید و مانند برخی
ً
افــراد نباشــید کــه در دورهای همینطور پرشــور و هیجــان بودند ،اما بعــدا خط عــوض کردند.
ً
آقا در البهالی بحث کنایههایــی هم به دانشــجویان میزنند .مثال وقتــی میخواهند از کتاب
َ
«خاطرات َعلم» چیزی درباره رژیم پهلوی نقل کنند ،با شوخی به دانشجویان میگویند «حاال
شــما که متأســفانه اهل کتاب نیســتید ،ولی من کتابخوانم و از شــما هم میخواهم که کتاب
بخوانید ».همینجا آقا گریزی هم به صحبت دانشجوی سیستانی میزنند و یادآوری زندگی
بســیار ســختتر از امروز مردم آن دیار قبــل از انقالب اســامی «مــن در همان رژیم در سیســتان
زندگی کردهام ،در سالهای  ۵۶و  ۵۷و مردم آنجا در بدبختی محض بودند آن زمان».
به بحث آزادی که میرسند ،صحبت نماینده یکی از تشــکلها را تأیید میکنند و آزادی را هم

از بــرکات انقالب میخواننــد .در یــادآوری خفقان رژیم شــاه،
ماجرایی را از دوســت پاکستانیشــان در آن ایام نقل میکنند
که بــرای ایشــان تعریــف کــرده بــوده اعالمیــهای را در یکی از
پارکهای پاکســتان خوانــده بودند ،امــا ایــن کار در آن زمان
برای یک ایرانی بسیار تعجبآور بوده.
آقا درباره مجــال ندادن بــه انتقادها در صداوســیما که برخی
دانشــجویان در صحبتهایشــان بــود ،آنطــرف قضیــه را
هــم میگویند که برخــی دولتیهــا طاقت همیــن انتقادهای
موجود در صداوسیما را هم ندارند و مکرر پیش ایشان میآید
و از مطالــب انتقــادی برخــی برنامههــای صداوســیما مثــل
 ۲۰:۳۰گالیه میکنند .جمعیت میخندد و وزیر بهداشت هم
لبخندیمیزند.
بعــد آقــا حاشیهســازی و ســرگرم شــدن بــه حاشــیهها را از
موانــع رســیدن بــه آرمانهــای انقــاب میخواننــد و ایــن بار
بــه صحبتهــای نماینــده انجمنهــای اســامی دربــاره
کنســرتها گریــز تأییدآمیــز میزننــد .آقــا نگاهــی به ســاعت
میاندازنــد و میگوینــد بخــش دیگــر حرفهایــم در مــورد
دانشــگاه و تشکلهاســت که نمیدانــم وقت میشــود یا نه؛
دانشــجویان میگویند بعد از افطار وقت هســت .آقــا با خنده
جواب میدهند «آقایون از کیسه خلیفه میبخشند؟!» همه
میخندند.
«برخی میگوینــد چرا رهبری همه مشــکالت را گــردن آمریکا
و انگلیــس خبیــث میانــدازد» آقــا همینجا مکــث میکنند و
میگویند «خب خدا لعنت کند آمریکا و انگلیس خبیث را ،اما
بنده بیشــتر مشــکالت و موانع را داخلی و درونــی میدانم که
البتهدشمناناز آنهاسوءاستفادهمیکنند».
آقا تعریــض دیگــری هــم بــه دانشــجویان میزنند کــه برای
رســیدن بــه آرمانهــا بایــد صبور بــود نــه مثــل بچههایی که
خانوادهشــان تــازه غــذا را روی گاز گذاشــته و زیرش را روشــن
کرده ،اینها مــدام پا میکوبند کــه من غــذا میخواهم .صبر
انقالبی در کنار خشــم انقالبی ،تعبیری اســت که آقــا روی آن
تکیهمیکنند.
«نمیخواهم کلمه غربــی به کار ببــرم ،اما اینجــا ناچارم که
بگویم بعضیهــا هی ناامیــدی را «پمپــاژ» میکننــد ».آقا این
کار را کار دشــمنانه میخواننــد و بعــد هــم از یــک کار موذیانه
در چند ســال اخیر بــرای تطهیر رژیــم پهلوی میگوینــد «حاال
اینها قابل تطهیر هم نیســتند ».دســت آخر تأ کید آقــا بر نیاز
به صراحت و شجاعت در مطالبهگری اســت .استاد در پایان
درس امــروز یــک فراخــوان مهــم بــه لشــکر جوانــان مؤمــن و
انقالبیاش میدهد :همه بایــد وارد میــدان مطالبه و تحقق
آرمانهــای انقــاب بشــوید .بعد هــم میگوینــد «البتــه امروز
و از آنچــه بچهها گفتند مشــخص اســت هم صراحــت دارند
هم شــجاعت .اگرچه من برخی از حرفها را قبول ندارم ،اما
شــجاعت را قبول دارم ».آقا دوباره به ســاعت نگاه میکنند و
میپرسند :اذان که نشده؟ جواب میشــوند «چرا شده» آقا رو
به دانشجویان میگویند «خب وقت تمام شد ».دانشجویان
دوبــاره تقاضــای ادامــه جلســه بعــد از افطــار را دارند کــه آقا با
خنده ،اما محکم «والســام علیکم و رحمــه اهلل» میگویند تا
پرونده کالس این رمضان نیز پای درس استاد بسته شود.
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انقالب تمام نمیشود

ادامـ ــه دارد

رهبـر معظـم انقلاب در دیـدار بـا دانشـجویان ،بـه موضـوع انقلاب ،آرما نهـای
انقالب و انقالبیماندن اشـاره داشـتند .ایشـان با اشـاره به اینکه «در مجموعه
ّ
انقالب ،از ّاو ِل انقالب یک تفکر غلطی وجود داشـت و آن این بود که انقالب ،تا
یکـه نظام تشـکیل شـد و نهادهـا و مق ّـررات و دیوا نسـاالری
وق ِـت تشـکیل نظـام اسـت؛ وقت 
نهـا مسـتقر شـد ،دیگـر انقلاب بـرود دنبـال کارش؛ دیگـر کاری بـا انقلاب نداریـم؛
و ماننـد ای 
انقلاب را هـم معنـا میکننـد بـه تنـش و دعـوا و سـروصدا و کارهـای غیـر قانونـی و از ایـن
ّ
فهـا» فرمودنـد« :یـک چنیـن تفکـری مال امـروز نیسـت و از روز ّاول پیـروزی انقالب یک
حر 
ّ
ّ
چنین تفکری وجود داشت؛ این تفکر ،غلط است ».ایشان سپس مراحل مختلف انقالب،
آرما نهـای آن و شـیوه انقالبیمانـدن را تشـریح فرمودنـد .در متـن پیـش رو بخشهایـی از
نبـاره را میخوانیـم:
بیانـات ایشـان در ای 

مراحل انقالب
انقــاب مراحلــی دارد؛ آنچــه در ّاول انقــاب در ســال ۵۷
مقابل
ّاتفاق افتــاد ،مرحله ّاول انقــاب بود یعنی انفجــار در
ِ
باطــل طاغــوت و ایجــاد یــک نظــام جدیــد بــر
غلــط
نظــام ِ
ِ
ِ
مبنــای آرمانهــا و ارزشهــای نو و بــا لغت نــو ،با تعابیــر نو،
بــا مفاهیم نــو؛ ایــن مرحلــه ّاول انقالب بــود .بعــد در مرحله
ّ
ّ
دوم ،ایــن نظــام بایســتی ارزشهــا را محقــق کنــد؛ ایــن
ارزشهــا و آرمانهایــی کــه حــاال اشــاره میکنــم و بعضــی را
ّ
میگویم ،بایــد در جامعــه تحقق ببخشــد .به ایــن ارزشها
ّ
ّ
اگــر بخواهــد تحقق ببخشــد ،یــک دســتگاه مدیریتــی الزم
دارد که آن میشــود دولــت انقالبــی .بنابراین مرحلــ ه بعد از
نظام انقالبی ،ایجــاد دولت انقالبی اســت ،دولتی که ارکان
آن ،انقــاب را از بن دندان بــاور کرده باشــند و دنبال انقالب
باشــند .بعد کــه ایــن دولــت انقالبی تشــکیل شــد ،آنوقت
ّ
اجراییات درســت ـ قانون درست ،اجرای
بایستی بهوســیل ه
درســت ـ ایــن آرمانهــا و ارزشهایــی کــه مطرح شــده ،این
ّ
آرزوهــای بــزرگ انقالبــی ،یکییکــی در جامعــه تحقــق پیدا
کننــد؛ آنوقت نتیجه میشــود جامعه انقالبــی؛ یک جامعه
انقالبی به وجود میآید که این مرحل ه چهارم اســت .حرکت
انقالبی ،نظام انقالبی ،دولت انقالبی ،جامعه انقالبی؛ این
چهارم [اســت] .بعد که جامع ه انقالبی درست شد ،آنوقت
زمینه برای ایجاد ّ
تمدن انقالبی و اســامی به وجود میآید.
حاال من تعبیر به «انقالبی» کردم؛ بــه جای کلمه «انقالبی»
میتوانیــد کلمه «اســامی» بگذاریــد؛ یعنی دولت اســامی،
جامعه اسالمیّ ،
تمدن اســامی؛ این مراحلی است که وجود
دارد.
آرمانهای انقالب
بنابراین انقالب تمام نمیشود ،انقالب استمرار دارد ،انقالب
ّ
ادامه دارد ،انقــاب متوقف نمیشــود .یــک صیرورتی وجود
دارد؛ صیــرورت یعنــی شــدن ،شــدن دائــمّ ،
تحــول دائمــی؛
ِ
در مســیر انقــاب یــک صیــرورت دائمــیای وجــود دارد کــه
ایــن صیــرورت دائمــی ،بــه تدریــج آن آرزوهــای بــزرگ را ،آن
ّ
ارزشهای واال را ،آن آرمانها را در جامعه تحقق میبخشــد.
ش هفت
خب ،حــاال این آرمانهــای بزرگ چیســت؟ من شــ 
مورد از این آرمانهای بــزرگ را ذکر میکنم؛ ّ
البته فقط اینها
نیست.
ّ
 .1یکیّ ،
ی از آرمانهای انقالب
عزت ملی است؛ این یک 
ّ ّ
عزت ملی یعنی احساس افتخار
است؛ این خیلی مهم است!
ّملی که این احســاس افتخار ،ناشــی از ّ
واقعیات باشد ،ناشی
ِ
از یــک ّ
واقعیاتــی در متن جامعــه و بــر روی زمین ،و نــه ّمتکی
بر ّ
َ
ّ
توهمات و تصــورات؛ واال گاهی اوقات احســاس افتخار به
حکومت کیان و هخامنشــیان و مانند اینها هم بود؛ اینها
ّ ّ
تصورات واهی و ّ
ّ
عزت ملی
توهم است ،افتخارآفرین نیست.
ّ
یعنی احســاس افتخار ،متکــی بــه ّ
واقعیت؛ ایــن خیلی مهم
ّ ّ
عزت ملی از جمل ه چیزهایی است که اگر چنانچه
است .این
ّ
ّ
در یک کشوری از بین رفت و نابود شــد ،هویت آن ملت نابود
ّ
میشود؛ دیگر هیچچیز گیر آن ملت نخواهد آمد.
ّ
ّ .2
دوم ،اعتمادبهنفــس ملــی؛ کــه بنــده روی ایــن
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ّ
ّ ً
مفصــا بحــث کــردهام ـ در ســالهای
اعتمادبهنفــس ملــی
ّ
گذشــته ،در مجامع بزرگ ـ کــه ایــن اعتمادبهنفس ملــی ،راه
وابســتگی را میبندد .اگر این اعتمادبهنفس وجود داشــت،
ّ
ملــت احســاس نمیکنــد کــه بــه وابســتگی نیــاز دارد ،بلکه از
وابستگیبهدیگرانمیگریزد.
ِ
 .3اســتقالل سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگــی؛ این یکی
ّ
از آرمانهاســت [برای] یک ملت؛ که اگر چنانچــه این وجود
داشــت ـ یعنــی اســتقالل سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی که
ّ
یشــود
هرکدام یک فصل طوالنیای دارد ـ آن ملت مجبور نم 
کــه زورگویــی و تحمیــل را از زورگویــان و زیادهخواهــان عالــم
ّ
تحمل کند .یکی از آرزوها استقالل است.
 .4آزادی؛ آزادی اندیشــه ،آزادی بیــان ،آزادی عمــل.
ّ
البته اینجــا یکی از عزیزانــی که صحبت کردنــد ،یک جمله
ً
کوتاهــی راجع بــه آزادی گفتنــد که کامال درســت بــود .آزادی
ً
از جملــ ه مقوالتی اســت کــه حتما بــه قانــون ،بــه چهارچوب
احتیــاج دارد .چون طبیعت آزادی این اســت که اگــر قانون و
چهارچوب وجود نداشــته باشــد ،از حد تجاوز خواهد کرد ،به
ّ
تعدی و بــه ولنــگاری و به جاهای بــدی خواهــد انجامید که
امــروز شــما نمونههایــش را در غــرب مشــاهده میکنیــد .این
آزادی اگر نباشد ،رشد وجود ندارد .اگر در جامعه ،آزادی فکر،
آزادی بیان ،آزادی اندیشه ،آزادی عمل وجود نداشته باشد،
ّ
رشد در جامعه متوقف خواهد شد .رشــد جامعه ـ رشد معنوی
ً
جامعــه ـ و پیشــرفت جامعه ،حتمــا به ایــن آزادیهــا احتیاج
دارد.
 .5اســتقرار عدالــت ،نفــی تبعیــض ،نفــی فاصلههای
ً
طبقاتــی؛ اینهــا جــزو آرزوهای بــزرگ اســت .اصــا در قرآن،
اقام ه قسط را مسئل ه اصلی و هدف پیغمبران میداندِ « :ل َی َ
قوم
القســط» ما [هــم] راه پیغمبــران را میرویــم دیگر ،ما
ّالن ُاس ِب ِ
ً
راه اســام و راه پیغمبــران را داریــم میرویــم .بنابرایــن قطعــا
عدالــت ،یکی از برترین یا شــاید بشــود گفــت برتریــن آرمان و
ّ
ارزشی است که دنبالش بایستی باشیم .با لفاظی هم عدالت
درســت نمیشــود .عدالــت ّ
البتــه چیز ســختی اســت؛ اجرای
عدالتجزوسختترین کارهاست.
ّ
ّ
ّ
 .6پیشــرفت مادی و تمدنی به برکت علــم و فناوری؛
این هم یکی از آرمانهاست .یعنی کشور از عقبماندگی باید
نجاتپیدا کند.
 .7یکــی دیگــر از آرمانها رشــد اخالقهای معاشــرتی
[است]؛ معاشرت مردم ،معاشرتهای اخالقی باشد .رحم،
انفاق ،ایثار ،کمک ،تعاون و مانند اینها؛ رشد این ّ
خلقیاتی
که مربوط به معاشرت انسانها با هم در جامعه است.
ّ
معنویــت و رهایی از
 .8آمادهســازی فضا بــرای رشــد
بردگی شهوت و غضب در انســانهای مستعد؛ این هم
ِ
ً
غالبا به این ّ
توجه نیست.
یکی از آن برترین آرزوهاســت که
بایــد فضا جــوری بشــود کــه انســانهای مســتعد بتوانند در
آن فضا حرکت کننــد ،امثال حــاج میرزا علیآقــای قاضیها
ّ
ّ
شــخصیتهای برجسته اینجوری
و علمهطباطباییها و
بــه وجــود بیاینــد؛ انســانهای واال و برتر کــه از ایــن فضای
ّ
مادی توانســتهاند تعالی پیدا کنند و فراتــر بروند؛ یعنی فضا
ّ
بایســتی برای این آمــاده بشــود .البته هم ه ما اســتعداد یک

چنیــن چیــزی را نداریــم ّامــا در میان ما کســانی هســتند که
استعداد این حرکت را دارند ،بهخصوص در دور ه جوانی.

استقرار عدالت،
نفی تبعیض ،نفی
فاصلههایطبقاتی؛
اینها جزو آرزوهای
ً
بزرگ است .اصال
در قرآن ،اقام ه قسط
را مسئل ه اصلی و
هدف پیغمبران
میداندِ « :ل َی َ
قوم
ّ
القسط» ما
الن ُاس ِب ِ
[هم] راه پیغمبران
را میرویم دیگر،
ما راه اسالم و راه
پیغمبران را داریم
میرویم .بنابراین
ً
قطعا عدالت ،یکی
از برترین یا شاید
بشود گفت برترین
آرمان و ارزشی است
که دنبالش بایستی
باشیم

یک جاده باز
ّ
بدیهی اســت کــه ایــن آرمانهــا در کوتاه ّ
مــدت تحقــق پیدا
ّ
نمیکنــد؛ اگر بخواهیــم این آرمانهــا در جامعــه تحقق پیدا
ّ
بلندمــدت الزم دارد .یعنی چــه؟ یعنی زنده
کند ،یک حرکت
بــودن انقــاب .ببینیــد! اینکــه مــدام میگوییــم انقالبــی
باشــیم ،انقالبی بمانیــم ،معنایش این اســت .اگــر چنانچه
ّ
انقــاب اســتمرار پیــدا کــرد ،تحقــق ایــن آرمانهــا ممکــن
خواهد شــد؛ اگر چنانچه این اســتمرار با آ گاهی و هوشــیاری
ّ
ّ
و دق ِتنظر و مانند اینها باشــد ،تحقق ایــن آرمانها قطعی
خواهــد شــد؛ ّامــا اگــر وســط راه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که
انقالب دیگــر الزم نیســت ،دیگر دیوانســاالری و تشــکیالت
ً
ّ
حکومت [باشــد ،اینهــا تحقق پیــدا نمیکند] .مگــر ما اصال
انقالب کردیم بــرای اینکه آنهــا بروند ،حکومــت را بدهند
به ما؟ مگر برای این انقالب کردیم که حکومت را [بگیریم]؟
ّ
آنهایی که مبارزه میکردند ،آنهایی که شلق میخوردند،
آنهایی که زنــدان میرفتند ،چیــزی را که فکــر نمیکردند،
ً
این بــود که یــک روزی این انقالب پیــروز بشــود ،اینها مثال
بشــوند وزیر ،وکیل ،رهبــر ،رئیس و این حرفهــا؛ به ذهنها
خطور نمیکرد؛ برای هدفی حرکت میکردند و کار میکردند.
هدف این نبود که یک ّ
عدهای ّ
مدیریت را تحویل ما بدهند،
ما هم مثل آنها شــروع کنیم ّ
مدیریت کــردن ،منتها [آنها]
آدمهای بــدی بودنــد ،مــا آدمهایــی خوبی باشــیم؛ کــه اگر
ْ
انســان خــوب هــم
آنجــور باشــد ،خــوب هــم نمیمانیــم؛
نمی َ
مانــد .پــس بنابرایــن ،انقــاب بایــد اســتمرار پیــدا کند.
ببینید! مــن بــا اســتدالل دارم میگویم کــه انقالبــی باید بود
ً
و انقالبی باید مانــد و انقالبی بایــد حرکت کرد ،کــه طبعا این
الزاماتی دارد؛ انقالبی حرکت کردن الزاماتی دارد.
پس نتیجــه این [اســت] ـ مــن میخواهــم ایــن را بگویــم ـ در
هم ه ایــن زمینههایی که گفتــم[ ،یعنی] ارزشهــا و آرمانها
و آرزوهــای بــزرگ ،انقــاب جلــو رفتــه ،پیشــرفت کــرده.
ً
شــبیه آن چیــزی که شــما مثــا فــرض کنیــد در زمینــ ه علم و
ً
ّفنــاوری مشــاهده میکنیــد .حاال مثــا ایــن برادرمــان گفت
من در «رویان» هســتم .رویــان یک نمونه اســت؛ یک روزی
ّ
بچههــای زحمتکــش و ســختکوش رویــان ایــن مســئله
ّ
سلولهای بنیادی را یاد گرفتند ،وارد کشور کردند و صنعت
ّ
ّ
تولیــد ســلولهای بنیــادی و تکثیــر ســلولهای بنیــادی را
که آن روز در دنیا شــاید ســه چهار کشــور فقط این را داشــتند،
اینهــا توانســتند انجــام بدهنــد؛ در زمینههــای دیگــر هــم
همینجــور؛ فــراوان از ایــن قبیــل پیشــرفتهای صنعتــی و
علمی و ّفناوری وجود دارد .بنابراین پیشرفت وجود داشته.
اینجــوری نباشــد کــه مــا خودمــان ،خودمــان را بــه اشــتباه
بیندازیــم ،بگوییــم «آقــا ،هیــچ فایــدهای نــدارد ،نشــده،
پیشــرفت نکردیــم و نمیتوانیــم بکنیــم»؛ نخیر ،پیشــرفت
کردیم ،بــاز هم انشــاءاهلل پیشــرفت خواهیم کــرد؛ این کار،
یک ّ
جاد ه باز اســت؛ ما یک اتوبان را بهصورت یک بنبست
تصویرنکنیم.
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چشمانداز حرکت دانشگاهیان

امیدوار و
خوشبین به
آینده

در بیسـت و پنجمیـن روز از مـاه مبـارک رمضـان ،رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در
دیـدار جمعـی از اسـتادان ،نخبـگان و پژوهشـگران دانشـگاهها ،بـه الزامـات نقش
دانشـگاه بـه عنـوان پرورشدهنـده قـوه عاقلـه بـرای اداره کشـور اشـاره کردنـد.
نکـه دانشـگاه یـک مرکز بسـیار مهـم اسـت فرمودند«:ایـن را مـا از روی
ایشـان بـا تأکیـد بـر ای 
بـاور عمیـق و قلبـی میگوییـم و مـن اسـتدالل دارم بـرای ایـن مسـئله؛ چـرا؟ بـرای خاطـر
نکـه یکـی از مراکـز مه ّـم تربیـت ق ّـو ه عاقلـ ه کشـور ،دانشـگاه اسـت و هیـچ کشـوری بـدون
ای 
وجـود یـک ق ّـو ه عاقلـه ،قابـل اداره و قابـل پیشـرفت نیسـت ».سـپس ایشـان بـا اشـاره بـه
نکـه ایـن دو ّ
مقدمـه یـک نتیجـه میدهـد و آن ایـن اسـت کـه یـک دانشـگاه خـوب بـرای
ای 
کشور حیاتی است ،افزودند« :اساتید در دانشگاه نقش فوقالعادهای دارند؛ یعنی در این
فرایند سـاختن و پرورش دادن ّقو ه عاقله برای ادار ه کشـور ،اسـتاد یک نقش ویژهای دارد؛
بنابراین جایگا ه اسـتادان ،بسـیار مهم ،بسـیار عزیز و ّ
حسـاس است ».رهبر انقالب تصریح
ً
کردند اگر دانشگاه بخواهد این نقش را درست ایفا کند ،یک الزاماتی دارد که باید حتما به
آنها ّ
توجه کند .ایشـان به سـه مورد از این الزامات اشـاره فرمودند .در متن زیر گزیدهای از
فرمایشـات ایشـان را مـرور میکنیـم.

الزامات دانشگاه
یکی از این الزامات عبارت اســت از درگیر شــدن با مسائل کشــور؛ یعنی دانشــگاه خودش را از
مسائل کشور جدا نداند و مســائل کشور ،چالشهای کشــور برای دانشگاه ،مســائل واقعی و
دوم ،تربیت فرهنگی و اخالقی و ّ
حقیقی و اصلی باشدّ .
هویتی دانشجویان است؛ یعنی فراتر
از تعلیم ،مسئله تربیت؛ آن هم با جهتگیری اخالقی ،معنوی ،تلطیف روحی و دمیدن روح
احساس ّ
هویت در مجموعه جوان دانشجو.
ّ
سـ ّـوم ،یــک صیــرورت دائمــی در محیــط دانشــگاه ،یــک تحــول مســتمر و دائمــی در محیــط
ّ
علت هم این اســت که ّاو ًال همه نهادهای عالم احتیاج به ّ
تحول دارند ،چون بشــر
دانشــگاه؛
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در حــال تحـ ّـول و در حــال پیشــرفت و در حال حرکت اســت،
بنابراین نهادهای بشــری همه بایســتی در خودشان قدرت
ّ
تحول دائمی را ایجاد کنند و این یک دغدغهای باشد برای
ً
آنها؛ ثانیا دانشــگاه مــا بیرودربایســتی غلــط بنیانگذاری
نگــذاری شــده؛ ایــن معنایــش ایــن
شــده ،از ّاول غلــط بنیا 
نیســت که محیــط دانشــگاه محیط غلطی اســت یــا محیط
بدی اســت ،نخیــر ،خوشــبختانه دانشــگاه مــا فرآوردههای
بســیار خــوب داشــته ،لکــن بنــای دانشــگاه بهوســیل ه
آد مهــای نامطمئــن و بــا سیاس ـتهای نامطمئــن در زمــان
حکومــت طاغوت گذاشــته شــده و این بنــا همچنــان وجود
نگــذاری کردند؛
دارد :دانشــگاه را مبنی بــر دینزدایــی بنیا 
دانشــگاه را مبنــی بــر تقلیــد علمی و نــه ابتــکار علمــی و تولید
علم ،بنیانگذاری کردند؛ دانشگاه اینجوری بنیانگذاری
ی از آثارش هــم تا امــروز هنوز امتــداد دارد.
شــده و خب بعض ـ 
بنابرایــن یــک اصالح ،یــک تحـ ّـول و یــک صیــرورت درونی
بــرای دانشــگاه ب هطــور مســتمر الزم اســت .این ســه مــورد از
الزامات است؛ و ّ
البته الزامات دیگری هم هست...
تربیت ّ
قوه عاقله
آن الزام ّدوم کــه عرض کردیــم ،تربیت اخالقــی و فرهنگی و
ّ
هویتی اســت :تربیت قـ ّـو ه عاقله .قـ ّـوه عاقله چیســت؟ عقل
ّ
چیست؟ عقل در ادبیات اســامی فقط آن دستگاهی نیست
َ ُ
که محاســبات ّ
قل مــا ُع ِب َد ِب ِ ه
مادی میکند برای مــا؛ نه« ،ا َلع 
َ َ ُ
َّالرحمـ ُـن َو ُ
َ
اکت ِسـ َـب ِب ِهــا لجنــان»؛ عقــل ایــن اســت« .العقـ 
ـل
َیهدی َو ُینجی»؛ عقل این اســت .عقل باید بتواند انسانها
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را تعالــی ببخشــد .عقــل در یــک ســطح ،آن عاملی اســت که
ُ
انســان را به مقام قرب میرســاند ،به مقام توحید میرساند؛
در یک ســطح پایینتر ،عقل آن چیزی اســت که انسان را به
ْ
سبک زندگی اسالمی میرساند؛ در یک سطح دیگر هم عقل
ّ
آن چیزی اســت کــه ارتباطات مــادی زندگــی دنیــا را تنظیم
نهــا کار عقل اســت .عقــل و قـ ّـو ه عاقله آن
میکنــد؛ هم ـ ه ای 
ّقوهای اســت که بتواند همه اینها را دارا باشد؛ پس احتیاج

به تربیت معنــوی دارد .دانشــجوها را تربیت معنــوی کنید.
اینها جواننــد؛ جوان بهطورطبیعی لطیف اســتّ ،
بالنســبه
پاکیزه است ،قابل حرکت در جهت معنوی است؛ و این باید
در دانشگاه تأمین بشود« .ال ُی َ
ست ُ
عان َع َلى َّالدهر ِاّل ب َ
العقل»؛
ِ ِ
زندگــی بــدون عقــل کــه ممکــن نیســت .بنابرایــن جنب ـه
تربیتـ ِـی ایــن قـ ّـو ه عاقله بایســتی قــوی باشــد؛ دانشــگاه باید
جوانهایی را تربیت کند که باایمان باشــند ،باشرف باشند،
اهل اقدام باشــند ،تنبل نباشــند ،اهل تالش باشــند ،دارای
اعتمادبهنفــس باشــند ،حقپذیر باشــند ،حقطلب باشــند؛
نجــور
تهــای یــک انســان واالســت؛ اســام ای 
نهــا خصل 
ای 
انســانی را میخواهد؛ این انســان اســت که ا گــر چنانچه به
ّ
مدیریــت جامعــه رســید ،جامعــه را میتواند به ســمت صالح
َ ّ
نکــه حاال فــرض کنیــد االن در
و فــاح هدایــت بکنــد ،وال ای 
فضای مجازی معمول شده ،کار عادی و رایجی است که به
همدیگر بدگویی کنند ،این به آن ،آن بــه این تهمت بزنند،
یک ضعف کوچــک را بزرگ کنند ،آبــروی مؤمــن را ببرند که
معلــوم هــم نباشــد چه کســی اســت؛ خــب خیلــی چیــز بدی
اســت .در بین جوانهای ما یکچنین چیزهایی وجود دارد
که باید جلویش گرفته بشــود؛ این با تربیــت معنوی [ممکن
است].
در مجلس پیغمبــر یک نفری بــه ِعرض یــک مؤمنی ّ
تعرض
کــرد ،به آبروی یــک مؤمنی یــک ّ
تعرضی کــرد ـ حاال نــدارد در
روایت کــه چهجــور ّ
تعرضی ـ یک نفــر دیگر در همــان مجلس
از آن مؤمنــی کــه مــورد تعـ ّـرض قــرار گرفتــه بــود دفــاع کــرد.
پیغمبــر فرمودنــد ایــن کاری که تــو کــردی ـ که دفــاع کردی
از آبروی مؤمن ـ این حاجــز در مقابل آتش ّ
جهنم اســت ،این
حجــاب در مقابل آتش ّ
جهنم اســت؛ ســبک زندگی اســامی
ّ
رحم ُت َ
یعنی ایــن؛ یعنی ِ«ا َ
رحــم»؛ رحم کن تا مــورد ترحم قرار
بگیری از طرف خدای متعال؛ اینها باید آموزش داده بشود
َ
َ
ُ
الک ّفــار ُر َح ُ
ماء
به جوانهای مــا .جوان مــا باید «ا ِشـ ّـد ُاء َعلــی
ِ
َب َین ُهــم» [باشــند] ـ همیــن آی ـهای کــه اینجــا تــاوت کردند ـ
نجــوری تربیت بشــود؛ در مقابل ظلــم بایســتد ،در مقابل
ای 
ّ
متعرض و متعـ ّـدی بایســتدّ ،اما با بــرادر مؤمن ،بــا مهربانی،
با گذشــت رفتار کند؛ باید به جوانمان گذشــت را یاد بدهیم.
اگر چنانچه امروز این جوان تهذیب نشــد ،فردا که مســئول
یک بخشی شــد ،کار را یا ضعیف انجام میدهد یا نامطمئن
انجام میدهد یــا غلط انجــام میدهــد .اینکه امــروز حاضر
است برای شــوخی ،برای وقتگذرانی ،برای اشباع آن ّ
حس
یکــه در رقابتهای
درونی به کســی تعـ ّـرض بکند ،فــردا وقت 
ً
ُ
انتخاباتــی مثال قــرار گرفــت ،حاضر اســت برای بــرد خودش
ّ
آبــروی یــک انســان مؤمــن را بهکلــی زیــر پــا بگــذارد؛ ایــن،
آنجوری میشود دیگر؛ آنجا هم همین تأثیر را میبخشد.

دانشگاه باید
جوانهایی را تربیت
کند که باایمان
باشند ،باشرف
باشند ،اهل اقدام
باشند ،تنبل نباشند،
اهل تالش باشند،
دارایاعتمادبهنفس
باشند ،حقپذیر
باشند ،حقطلب
باشند؛ اینها
خصلتهای یک
انسان واالست؛
اسالم اینجور
انسانی را میخواهد

احساس هویت
هویتــی اســت؛ جــوان را ّ
یکــی هــم مســئله بی ّ
باهویــت بــار
بیاوریــد .اگــر جامعــهای احســاس ّ
هویــت نکــرد ،صداهای
ّ
بلنــد تحکمآمیــز ،راحــت او را مغلــوب خواهــد کــرد .آنکــه
ایســتادگی میکنــد ،آن کســی اســت کــه احســاس ّ
هویــت
ّ ّ
میکند؛ حــاال این ّ
هویت ملی اســت ،گاهی
هویــت ،گاهــی
ّ
ّ
هویــت دینــی اســت ،گاهــی هویــت انســانی اســت ،شــرف
اســت؛ هرچه؛ با ّ
هویــت باید بــار بیایند .خوشــبختانه امروز
ّ
جامع ه اســامی ـ ایرانــی ما یک هویــت ریشــهدار و تاریخی و
قوی و قابل اســتقامتی دارد که این را نشــان هم داده؛ این
را به جوانمان بایستی منتقل بکنیم .پس مسئل ه فرهنگی،
مســئل ه ّ
مهمی اســت؛ بخشهــای فرهنگــی باید احســاس
ّ
مسئولیت کنند و در این زمینه باید کار کنند...
عزیــزان! دانشــگاه بایــد دانشــجوی امیــدوار بــه آینــده،
ّ
وضعیــت کشــور و خوشبیــن بــه آینــده
خوشبیــن بــه
تربیت بکند .اساســیترین مســئله این اســت .دانشجوی
ّ
مدیریت
امروز بایســتی مطمئن بشــود کــه فردا کــه نوبــت
و کارایــی و تدبیــر و اصــاح و ماننــد اینهــا به او میرســد،
کشــور بهتر از امروز است؛
آنچه تحویل او خواهد شد ،یک
ِ
این امیدواری را بایســتی به دانشــجو داد .واقع ّ
قضیه هم
همین است؛ ما امروز نســبت به ده ســال پیش ،نسبت به
بیســت ســال پیــش ،نســبت به چهــل ســال پیش ،بســیار
جلــو رفتهایم .حــاال بعضــی از شــما کــه در جریانیــد؛ [ولی]
ســال پیــش یادتــان
خیلیهایتــان جوانیــد ،یعنــی ســی ِ
نیســت ـ وضع کشــور هــم یادتــان نیســت ،وضع دانشــگاه
هــم یادتــان نیســت ـ ّامــا مــن بــه شــما عــرض میکنــم که
پیشــرفت کشــور و پیشــرفت محیــط دانشــگاهی در ایــن
ً
بیســت ســی ســال ،یــک پیشــرفت واقعــا تحســینبرانگیز
اســت[ .پس] دانشــجو باید اینجــور تربیت بشــود :معتقد
ّ
بــه تواناییهــای کشــور ،معتقــد بــه موف ّقیتهــای کشــور
ّ
ّ
ـ چــه موف ّقیتهــای داخلــی ،چــه موف ّقیتهــای خارجــی ـ
معتقد به پیشــرفت کشــور و توانایی کشــور و قدرت کشــور
ّ
موقعیت کشور را در دنیا
بر آیندهسازی؛ باید معتقد باشــد،
بشناسد.
مــا االن در دنیــا کشــوری هســتیم کــه بیشــترین دشــمن را
داریــم در بیــن دولتهــای مســتکبر و در بیــن قدرتمنــدان
بــیارزش ،و بیشــترین طرفــدار را داریــم در بیــن تودههــای
مردم در بسیاری از کشورها ،نمیگویم در هم ه کشورهاّ ،اما
در بسیاری از کشــورها؛ آن مقداری که جمهوری اسالمی در
خیلی از این کشــورها آبرومند است ـ در کشــورهای همسایه
و فراتر از همسایه ـ هیچ کشــور دیگری از کشورهای بیگانه،
ایــن مقــدار آبرومنــد نیســت .ممکــن اســت کــه گرایــش و
ّ
کشــور پیشــرفته
مجذوبیــت نســبت بــه فــرض کنید فــان
ِ
ّ
علمی وجود داشته باشــد ،اما عالقه و ارادت ابدا .جمهوری
اســامی این جایگاه را دارد ،این پایگاه را دارد؛ برای همین
هــم هســت کــه دشــمنان خبیــث و ّ
مصممــی دارد و همــه
ّ
این دشــمنان هم بــه توفیــق الهــی در مقابــل ملت ایــران و
جمهوری اســامی شکســت خواهنــد خــورد و کاری از پیش
نمیبرند.
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از تجربهها

درس بگیریم
در هفتمیـن روز از مـاه مبـارک رمضـان ،سـران قـوا ،مسـئوالن و کارگـزاران نظـام،
جمعی از مدیران ارشد دستگاههای مختلف و عناصر فعال سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگـی بـا حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،رهبـر معظـم انقلاب اسلامی ،دیـدار
کردند .در این دیدار ایشـان با اشـاره به تجربههای شـشگانه جمهوری اسلامی ایران در
مواجهـه بـا دشـمنان ،هرگونـه تصمیـم بـرای آینـده را منوط بـه درس گرفتـن از این تجربهها
یشـود.
نجـا بـه ایـن تجـارب از بیـان رهبـر معظـم انقلاب اشـاره م 
دانسـتند .در ای 
ّ
مقدمه
الزمه هر تصمیمی این اســت که ما به تجربههای گذشــت ه خودمان مراجعه کنیم« :من ّ
جرب
ً
ّ
ّ
المجــرب حلــت بــه ّالندامــة»؛ اگــر از تجربههــا درس نگرفتیم ،قطعــا ضــرر خواهیم کــرد .باید
تجربهها را در مقابل چشــم خودمان بگذاریم ،مالحظه کنیم و از این تجربهها درس بگیریم.
چند تجربه در مقابل ماســت ...اینها ،هم برای تصمیمگیری امروز ما مهم اســت ،هم برای
آیندگان مهم اســت؛ هم برای آن کســانی کــه در آینده میخواهنــد مواجه بشــوند با مجموعه
کارهای گوناگون ،و جمهوری اسالمی را انشاءاهلل با قدرت پیش ببرند مهم است.
بدعهدی آمریکا
تجرب ه ّاول این است که دولت جمهوری اسالمی نمیتواند با آمریکا تعامل کند؛ چرا؟ به خاطر
اینکه آمریــکا پایبند بــه ّ
تعهدات خودش نیســت .نگوییــد اینهــا کار این دولت اســت و کار
ترامپ است؛ نه ،دولت قبل هم که با ما نشست ،صحبت کرد و وزیر خارجهاش ده روز ،پانزده
ً
روز در اروپا پایبند جلســات بــود ،آنها هــم تقریبا همینجــور [بودند]؛ حاال به شــکل دیگری
عمل کردند ولی نقض کردند؛ آنها هــم تحریم کردند ،آنها هم برخالف ّ
تعهدات خودشــان
ّ
ّ
بار اول هم نیســت؛
عمــل کردند .دولــت آمریکا برخــاف تعهدات خودش عمــل میکند؛ ایــن ِ
ّ
قضایای گوناگون قبلی هم همیــن را تأیید میکند .مجموع ه برخوردهایی کــه از اول با برجام
کردند ،به تعبیر حضرات دیپلماتهای ما ،نقض روح و جسم برجام بود؛ این را دیپلماتهای
ً
محتــرم ما که خودشــان ایــن زحمت را کشــیده بودنــد و واقعــا تالش شــبانهروزی کــرده بودند
ّ
قبل آمریــکا گفتند که
برای مســئل ه برجام ،بارهــا و مکــرر در ِ
زمان ایــن دولــت و در زمان دولــت ِ
برجام نقض شــده؛ گاهی روح برجام و گاهی جســم برجام را نقض کردند .خــب ،دولتی با این
ّ
خصوصیات که به این راحتی معاهد ه بینالمللی را نقض میکند ،بعد هم مثل آب خوردن زیر
امضایش میزند و میگوید من از معاهده خارج شدم-با کارهای نمایشی تلویزیونی؛ امضایش
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را نشــان میدهد که ما خارج شــدیم از فــان [معاهده]-خب
پیداســت که با این دولت الاقل جمهوری اســامی نمیتواند
ــواب آن کســانی که بارهــا وبارها بــه ما در
تعامل کنــد .این ج ِ
طول زمان میگفتنــد چرا بــا آمریکا مذاکــره نمیکنیــد ،چرا با
آمریکا تعامل نمیکنید؛ این جوابش .آمریــکا ّ
البته با خیلی از
کشورهای دیگر هم همینجور است؛ با دولتهای گوناگون
مورد بحث ما نیست؛ الاقل
دیگر هم همینجور اســت که آن ِ
جمهوری اســامی نمیتواند با آمریکا تعامل کنــد ،نمیتواند
کار کند.
ایــران پایبنــد بــود ،وفــادار بــود بــه ایــن ّ
تعهــد ،یعنــی هیچ
بهانــهای اینهــا ندارنــد؛ آژانــس بینالمللــی [انــرژی] اتمــی
بارها و بارها تصدیــق کرده ،دیگــران هم تصدیــق کردند که
ایــران پایبند بــوده[ ،پس] هیــچ بهانــهای ندارنــد؛ در عین
حال شــما میبینید راحــت این معاهــد ه بینالمللــی را به هم
میزننــد ،زیــر امضــای خودشــان میزننــد ،حرفشــان را پس
میگیرنــد و میگویند نــه ،قبــول نداریــم .خب با یــک چنین
دولتــی نمیشــود نشســت و مذاکــره کــرد ،نمیشــود بــه او
یشــود با او قرارداد امضا کرد ،با او نمیشود
اطمینان کرد ،نم 
قضیــهّ .
کار کــرد؛ این حاصل ّ
البتــه اینکه گفتیم «بــا ما قابل
ّ
مســلم ّ
قضیه اســت؛ بنــده وقتی
اعتمــاد نیســتند» ،این قــدر
نگاه میکنم بــه قضایای منطقــه و قضایای کشــور خودمان
و ماننــد اینها ،میبینــم با دیگــران هــم همینجــور بودند.
ّ
محمدرضــا پهلــوی از ســال  ۳۲تــا ســال  ۵۷یعنی  ۲۵ســال،
مطیع محض اینها بــود .بارهاوبارها رفتاری بــا او کردند که
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َ
شــما خاطرات َعلــم را کــه مالحظه کنیــد[ ،میبینید] شــاه در
مالقات با رفیق نزدیکش َع َلم ـ ّ
البته جرأت نمیکند در بیرون
و علنــی این حــرف را بزنــد یا بــه خــود آمریکاییها بگویــد ـ بنا
میکند از آمریکاییها شــکایت کردن که این کار را کردند ،آن
کار را کردند؛ لکن در نهایت ،تســلیم آنهاســت .بعــد از آنکه
سرنوشــت آن بدبخــت و روســیاه اینجوری شــد کــه از ایران
گریخــت و رفت ،بــه آمریــکا راهــش ندادنــد؛ یعنــی ّاول رفت
و یک ّمدتــی در آمریکا بــود ،بیرونش کردند .یعنــی با یک نفر
صمیمی  ۲۵سال ه خودشــان هم اینجوری رفتار کردند.
نوکر
ِ
ِ
شــبیه همیــنُ ،حســنیمبارک بــود .در آن روزهــای ّ
حساســی
که انقالب در مصر شــروع شــده بــود و به اوج رســیده بــود و هر
آن ممکــن بود یــک حادثــهای ّاتفــاق بیفتــد ،یک ســاعت از
ُحسنیمبارک حمایت کردند ،چند ساعت بعدش رد کردند،

چند ســاعت بعدش جــور دیگر حــرف زدند ،بعد هــم رهایش
کردند رفت؛ تمام شد؛ ُحســنیمبارکی که سی ســال در اختیار
کامل اینها بــود و هر کار گفتند عمل کرد در ّ
قضی ه فلســطین
ی هستند دیگر؛ آمریکاییها
و غیر فلسطین .اینها اینجور 
ی هســتند؛ دولــت آمریــکا ،رژیــم آمریــکا اینجوری
اینجــور 
است؛ این تجرب ه ّاول.

دشمنی عمیق
تجربــ ه ّدوم ،عمــق دشــمنی آمریــکا بــا ایــران و بــا جمهــوری
دشــمنی
دشــمنی عمیــق اســت،
اســامی اســت .دشــمنی،
ِ
ِ
ســطحی نیســت .مخالفت بــر اســاس و بــر محور مســئلهای

ما نبایستی مسائل
کشور را ،مسائل
اقتصادی کشور و
مسائل گوناگون
کشور را گره بزنیم
به امری که از
اختیار ما خارج
است ،در بیرون
کشور تدبیر میشود
و تصمیمگیری
میشود .وقتی
ما مسئل ه اقتصاد
بوکار
کشور را ،کس 
کشور را به مسئل ه
برجام گره میزنیم،
نتیجه این میشود
که صاحبان کار و
سرمایه چند ماه
باید منتظر بمانند
تا ببینند خارجیها
در مورد برجام چه
تصمیمیمیگیرند؛
چند ماه ّ
تأمل کنند،
صبر کنند ،منتظر
بمانند تا ببینند که
آیا در توافق میمانند
یا از توافق خارج
میشوند؛ امضا
میکنند یا امضا
نمیکنند

مثل مســئل ه اتمی نیســت ،ایــن را همــه فهمیدهانــد؛ بحث،
فراتر از اینهاســت .بحث این اســت که اینها بــا نظامی که
در این منطق ه ّ
حساس سر بلند کرده ،ایستاده ،قد برافراشته،
رشــد کرده ،با ظلمهای آمریــکا مخالفت میکند ،نســبت به
آمریکا هیچگونــه مالحظــهکاری نمیکنــد ،روحیــ ه مقاومت
را در منطقه توســعه میدهد ،پرچم اســام را در دست گرفته
ً
مخالفنــد؛ عمیقا مخالفند .مســئل ه آنهــا این اســت که این
نظام اســامی و جمهوری اســامی نبایــد باشــد؛ نهفقط این
نظــام نباشــد[ ،بلکــه] آن مردمــی کــه ایــن نظــام را حمایــت
ّ
میکننــد یعنــی ملت ایــران هــم منفــور ســران حکومتهای
آمریکاینــد .یکــی از معاونــان رئیسجمهــور آمریــکا ـ نــه ایــن
ً
رئیسجمهــور ،یکــی از رؤســای جمهور قبلــی ـ صریحــا گفت
ّ
که ما باید ریشــ ه ملت ایران را ـ نه ریشــ ه جمهوری اســامی را ـ
َ
بکنیم .خب ،پس مسئل ه آمریکا با جمهوری اسالمی مسئل ه
ً
این نیســت که حاال دعوای اینها مثال ســر ّ
قضی ه هســتهای
ِ
قضیــ ه موشــک یــا ماننــد اینهــا باشــد؛ نخیــرّ ،
یا ســر ّ
قضیه
ِ
هســتهای و موشــک و امثال اینها هم یک داستان دیگری
دارد؛ یعنــی تکیــ ه روی آنهــا ـ ایــن را حــاال شــاید در ضمــن
ّ
صحبت عرض کردم ـ برای این است که عناصر مؤلف ه قدرت
جمهوری اســامی را اینهــا میخواهند از بیــن ببرند .اینها
ّ
ّ
مؤلفات قدرت جمهوری اسالمی و اقتدار ملت ایران است؛ از
این جهت اســت که روی اینها تکیه میکنند .این هم این
تجربه ،و از این تجربه نمیشود صرفنظر کرد .یادمان باشد
ّ
که آمریکا دشمن ملت ایران و دشمن نظام جمهوری اسالمی
دشمنی عمیق .بحث هستهای و اتمی و این
است؛ [آن هم]
ِ
اصل نظام جمهوری اسالمی است.
حرفها نیست؛ ِ
بحث ِ
انعطاف بیفایده
تجرب ه ّ
ســوم این اســت کــه انعطــاف در مقابــل این دشــمن ـ
بهخاطــر مصلحتســنجیهای موســمیای کــه خب مــا در
ُ
دشــمنی او را کنــد نخواهــد کــرد،
یــک مــواردی داریــم ـ تیــغ
ِ
بلکــه او را گســتاختر خواهد کــرد؛ این هم یک تجربه اســت.
فرامــوش نکنیــم هــر جایــی کــه مــا مقــداری کوتــاه آمدیــم،
آنها تندتر آمدنــد .همان رئیسجمهور شــریری که خودش
ّ
مجســم ه شــرارت بــود ـ بــوش ّدوم ـ در مقابــل انعطافهایی
که دولت وقت نســبت به او نشــان داده بــود ،ایــران را محور
شــرارت نامید و با افتخار ایســتاد ،اســم محور شــرارت را روی
ایــران گذاشــت؛ [چــون] در مقابــل او انعطافهایــی نشــان
داده شــده بــود .االن هــم شــما مالحظــه کنیــد؛ مــا خــب در
مقابل خیلــی از ایــن تحریمهایــی که اینهــا ایجــاد کردند،
کارهایی که کردند ،خالفهایی کــه کردند ،اعتراض کردیم
ّامــا یــک حرکــت عملــی قــویای انجــام ندادیــم؛ [ایــن] در
واقع یک نــوع هزینه پرداختــن بود .در مقابــل پرداختن این
هزینهها ،حاال شــما میبینید که رئیسجمهــور آمریکا و وزیر
خارجهاش،گســتاخ ،طلبکارانه ،وقیح ،میآینــد به میدان و
حــرف میزنند ،طلبــکاری میکننــد؛ عقبنشــینی در مقابل
م کردن
آنهــا ،انعطــاف در مقابــل آنهــا هیچ تأثیــری در کــ 
دشــمنی آنها ندارد .اگر چنانچه فرض کنیم کســی هست
دشــمن اینجوری را ما از سر
که احســاس میکند «خب ،یک
ِ
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......
حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در جریان مذاکرات را
همه یادشان هست؛ در بازی «پلیس بد و پلیس خوب»
ً
میگفتند او نقش «پلیس بد» را ایفا میکند؛ ّ
البته قطعا با
هماهنگی آمریکاییها بود
دشــمنی او ،انعطاف و کوتاه آمدن نیســت؛
باز کنیم ،نگذاریم دشــمنی کنــد» ،راه جلوگیری از
ِ
اگر میخواهید کاری کنید که او دشمنی نکند ،خیلی خب ،راهش را پیدا کنیدّ ،اما این راهش
نیست که ما در مقابل او کوتاه بیاییم و عقبنشــینی کنیم[ .این] ّ
البته مخصوص آمریکا هم
ً
نیســت؛ غربیها عمدتا همینجور هســتند .مــا فراموش نمیکنیــم ـ یعنی این جــزو چیزهایی
است که در تاریخ ما قابل فراموش شدن نیست ـ که در یک دورهای رئیسجمهور ماکه طرفدار
نرمش در مقابل غرب و مانند اینها بود ،از طرف یک دولت غربــی ـ از طرف آلمان؛ در ماجرای
ســر یک حــرف بیربــط و بیمنطقــی؛ یعنی اینقــدر اینها
میکونوس ـ بــه دادگاه احضار شــد ِ
چشمســفید و ُپررو و وقیحند؛ از ایــن قبیل ّاتفاقات باز هــم افتاده .این هم یک تجربه اســت.
دشــمنی این دشــمنها ،عقبنشــینی و انعطــاف و مانند اینها
یادمان باشــد راه جلوگیری از
ِ
نیست.
ایستادگی
یک تجرب ه دیگر ،نقط ه مقابل این جریان اســت و آن ،این است که ایســتادگی در مقابل آنها،
زیاد عقبنشــاندن آنهــا را دارد .در همین قضایای هســتهای این ّ
قضیــه ّاتفاق
امکان بســیار ِ
افتاد؛ در ســال  ۸۳و  ۸۴هم ه تأسیســات ما تعطیــل بود دیگــر؛ میدانید که کارخان ه یوســیاف
اصفهان را ُمهروموم کرده بودیم بهخاطر همین مذاکراتی که کرده بودیم و برای اینکه پرونده
جمهوری اســامی عادی بشــود ،پرونده هســتهای ایران عادی بشــود؛ هر چه ما عقبنشینی
کردیم ،آنها جلو آمدند؛ هر چه ما نرمش به خرج دادیم ،آنها تندتر شدند؛ تا باالخره به هیئت
ایرانی گفتندآقا،تضمینی کهشمابایدبدهید،فقطبهیکشکلحاصلمیشودوآنایناست
که تمام تأسیســات هســتهایتان را جمع کنید؛ همه را جمع کنید! کاری شــبیه کاری که لیبی
انجام داد .تضمین واقعی این اســت؛ َو ّال تضمین صلحآمیز بودن ّفع ّ
الیت هســتهای شــما جور
دیگری ممکن نیســت؛ فقط همینجور ممکن است که شــما هم ه تأسیســات را حذف [کنید]؛
یعنی اینجور اینها وارد میدان شــدند .حــاال کارخان ه اصفهان ـ که خب یــک کارخان ه ابتدایی
ً
اصال به معنــای حقیقی خودش وجود نداشــت؛ ّ
حتی ما
بود دیگر ـ تعطیل بود ،غنیســازی هم
برای اینکه یک یا دو یا ســه ســانتریفیوژ داشته باشــیم ،بحث میکردیم و میگفتند نمیشود!
موافقت نمیکردند که ما یک سانتریفیوژ یا دو سانتریفیوژ یا سه سانتریفیوژ داشته باشیم .بعد،
ً
ما دیدیم اینها خیلی دارند زیادی حرف میزنند ،زیادی ُپررویی میکنند ،واقعا دارند وقاحت
میکنند ،گفتیم پس بازی تمام؛ ُمهرومومها را شکســتیم ،کارخان ه یوســیاف را راه انداختیم،
غنیســازی را در نطنز و بعد در جاهای دیگر همینطور راه انداختیم ،رسیدیم به بیست درصد؛
یعنی مــا از ســهونیم درصدی کــه اینهــا اجــازه نمیدادند حرکــت کردیــم و جوانهــای مؤمن
ما توانســتند غنیســازی بیســت درصد را تأمین کنند و کارهای فراوانی که در جریان هســتید و
میدانید .وقتیکه به اینجا رسیدیم ،اینها آمدند با اصرار ،به یک معنا با التماس به ما گفتند
ً
که خیلی خب ،حاال شــما بیایید قبول کنید که بیســت درصــد را انجام ندهید ،مثال پنــج هزار یا
شــش هزار ســانتریفیوژ داشــته باشــید ـ حاال اینها همانهایــی بودند که ســه ســانتریفیوژ یا دو
ً
سانتریفیوژ را هم اجازه نمیدادند ـ [میگفتند] عیب ندارد؛ بیایید غنیسازی بکنید ،مثال شش
ســازی سهونیم درصد را داشــته باشید؛ اینها
هزار سانتریفیوژ داشــته باشید یا فالن مقدار غنی
ِ
همانها هستند .االن آقای دکتر روحانی گفتند؛ اینها ـ ســازمان ملل و دستگاههای گوناگون
سیاســی جهان ـ به خیــال خودشــان ّ
ّ
رســمیت] شــناختهاند؛ بله،
حق غنیســازی ایــران را [بــه
شناختهاندّ ،
[اما] منشــأش مذاکره نیست؛ اشــتباه نکنیم؛ منشأش پیشــرفت ماست؛ ما چون
پیشــرفت کردهایم ،چــون حرکت کردهایــم ،چون به بیســت درصد رســیدهایم ،اینهــا به تب
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ّ
راضی شــدهاند؛ َوال اگر چنانچه بنا بود مذاکــره کنیم و این را
با مذاکره به دست بیاوریم ،تا امروز و تا هرگز به دست نمیآمد.
این هم یــک تجربه اســت کــه در مقابــل زیادهخواهــی طرف
مقابل و جبهــ ه مقابل ،انســان منافع خــودش را دنبــال کند و
شجاعانهحرکت کندوپیشبرود.
همراهی اروپا با آمریکا
ِ
یک تجربــ ه دیگــر که ایــن هم تجربــ ه ّ
مهمــی اســت ،تجرب ه
همراهــی اروپا بــا آمریــکا در مهمتریــن موارد اســت .مــا بنای
ِ
دعوا کــردن با اروپاییهــا را نداریم؛ با این ســه کشــور اروپایی
بنای معارضه و مخالفــت و بگومگو نداریمّ ،امــا ّ
واقعیتها را
باید بدانیم .این سه کشور نشان دادهاند که در ّ
حساسترین
مــوارد بــا آمریــکا همراهــی میکننــد و دنبــال آمریــکا حرکــت
میکنند .حرکت زشت وزیر خارجه فرانسه در جریان مذاکرات
را همه یادشــان هســت؛ در بازی «پلیــس بد و پلیــس خوب»
ً
میگفتنــد او نقــش «پلیس بــد» را ایفــا میکنــد؛ ّ
البتــه قطعا با
هماهنگــی آمریکاییها بود؛ یــا برخــورد انگلیسهــا در قبال
ّ
ّ
حق خرید کیک زرد که مسلم شــده بود و قطعی شده بود و در
ّ
برجام پیشبینی شده بود که ما از یک مرکزی و محلی کیک
تهیه کنیم و بخریــم و بیاوریمّ ،
زرد ّ
[امــا] انگلیسها جلویش
را گرفتند؛ یعنــی اینها با آمریکا همــکاری میکنند ،همراهی
میکنند؛ تاکنــون اینجور بــوده .این هم یک تجربه اســت؛
ایــن را فراموش نکنیم .اینهــا در مقام حــرف یک چیزهایی
میگویندّ ،اما در مقام عمل ،تا االن ما ندیدهایم ـ یعنی به نظر
من تا االن ما این را مشاهده نکردهایم؛ بنده یادم نمیآید ـ که
اینها بهمعنای واقعی کلمه ایستاده باشند و در مقابل آمریکا
از حق دفاع کرده باشند.
معطل برجام
یک تجرب ه ّ
مهم دیگــر در این قضایــای برجام ،این اســت که
ّ
گره زدن حل مسائل کشور به برجام و امثال برجام یا به مسائل
خارجی،یکخطایبزرگیاست.مانبایستیمسائل کشور را،
مسائل اقتصادی کشور و مسائل گوناگون کشــور را گره بزنیم
به امــری کــه از اختیار مــا خارج اســت ،در بیــرون کشــور تدبیر
میشــود و تصمیمگیــری میشــود .وقتــی مــا مســئل ه اقتصاد
بوکار کشــور را به مســئل ه برجــام گــره میزنیم،
کشــور را ،کســ 
نتیجه این میشــود کــه صاحبان کار و ســرمایه چند مــاه باید
منتظر بمانند تا ببینند خارجیها در مورد برجام چه تصمیمی
میگیرند؛ چند مــاه ّ
تأمــل کنند ،صبر کننــد ،منتظــر بمانند تا
ببینند که آیــا در توافــق میمانند یــا از توافق خارج میشــوند؛
امضــا میکنند یــا امضــا نمیکنند؛ بعــد از آنکــه امضــا کردند،
پایبند امضا میمانند یا نمیمانند! ّ
مرتب بایســتی دســتگاه
ّ
مردمی کشــور در انتظار رفتار خارجیها باشد.
اقتصادی
ال
فع ِ
ِ
ِ
ّ
نمیتوانیــم ّ
ظرفیــت کشــور را معطل توافــق برجــام بگذاریم؛
معطل اجرای برجامّ ،مدتی ّ
ّمدتی ّ
معطل خروج و عدم خروج
از برجام؛ آن هم در مقابل دشمنی مثل آمریکا .اینها بخشی
از تجربههای ماســت؛ این تجربهها را بایســتی در نظر داشته
َ
باشــیم تا تکرار نشــود و از یک ســوراخ دو بار گزیده نشــویم و در
قضایایبعدیاینتجربههارابهطورکاملبه کارببندیم.
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«نقـل محافـل» ایـن شـماره روایـت کننـده داسـتان حـرف و حدیثهایـی
اسـت کـه در گوشـه و کنـار شـنیده و شـاید خودمـان هـم دربـاره آن بحـث
و جـدل کـرده باشـیم .بازتـاب جنجالهایـی کـه بـر سـر شـیوه هزین هکـرد
کهـای مردمـی جمـعآوری شـده توسـط چهر ههـای هنـری و ورزشـی
کم 
در گرفـت و همچنیـن انعـکاس یـک خبـر و تصویـر کـذب دربـاره فقـر مـردم
سیسـتان و بلوچسـتان در شـبکههای اجتماعی قسمتهایی از این بخش
را تشـکیل داده اسـت.
یسـازند و چهـره
همـه حسـابها ،کتـاب دارنـد؟ شـبکههایی کـه چهـره م 
یسـوزانند نیکـوکاری بـه روش چهر ههـای بینالمللـی از تختـی تـا سـلفی
م 
با کانکس گرگهای سیاسـی علیه گرسـنگان دروغی که مردم سیسـتان
و بلوچسـتان را آشـفته کـرد! خودنمایـی بـه قیمـت ریختـن آبـروی دیگـران
دسـت به گریبان با خشکســالی
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داستان جمع آوری کمکهای مردمی
توسطچهرههایمشهور

همه حسابها

کتاب دارند؟
فرنازرخشنده

کهـای مردمـی بـه زلزلـهزدگان کرمانشـاه کـه بهحسـاب
خبـر بالتکلیفـی کم 
شـخصی سـلبریتیها واریـز شـده ،ایـن روزها در فضای مجـازی و در میـان مردم
یشـود .امـا ایـن
دهـان بـه دهـان میچرخـد و هـر روز حاشـیههای آن وسـیعتر م 
نکته حائز اهمیت است که این خبر و حاشیههای آن تا چه اندازه صحت دارد و در صورت
حقیقـی بـودن آن ،علـت فرجـام تلـخ ایـن ماجـرا چیسـت و ریشـه در کجـا دارد؟

ً
مردم کشــور ما همــواره به مهربانی و گشــاده دســتی ،خصوصــا در مواقع بروز بحــران معروف
هســتند تــا جایــی کــه بخشــندگی و ســخاوت ایشــان کــه برگرفتــه از فرامیــن نــاب اســامی
و فرهنگ غنــی ایرانی اســت در میان دیگر کشــورها نیــز زبانزد اســت .صفحات تاریــخ ایران
بیانگر آن اســت که به محض وقوع حوادث غیر مترقبهای چون ســیل ،زلزله و آسیب دیدن
هموطنان،کمکهــای مردمــی همچــون ســیلی خروشــان بــه منطقــه حادثهدیــده ســرازیر
میشــود .پیشــرفت تکنولــوژی ،فراگیــر شــدن فضــای مجــازی در میــان مــردم و گســترش
دایره ارتباطــات افراد از طریــق شــبکههای اینترنتی این روزهــا از ُبعد مثبت ماجــرا به کمک
ق و درســتتر به گوش
حادثهدیدگان شــتافته تا مشــکالت ،کمبودها و نیازهای ایشــان دقی 
مــردم خیراندیش برســد؛ امــا ُبعــد منفی ماجرا آنجاســت کــه تعدادی ســودجو از این حســن
نیت سوءاســتفاده میکنند و از این راه ســودی کالن بــه جیب میزنند .ایــن روی تلخ فرجام
کمکهــای مردمــی در حــوادث غیــر مترقبــه باعث شــده تــا بســیاری از مردم بــا این بــاور که
تعدادی ســودجو یــک روز به بهانــه وقــوع زلزلــه و ســیل و روزی دیگر بــه بهانه بیمــاری نادر
کودکی ،راهی آسان برای سرکیســه کردن مردم پیدا کردهاند ،دست و دلشان به یاریرسانی
بــه هموطنان آســیبدیده نــرود و اعتمادشــان نســبت بــه دســتگاهها ،نهادهــا و ارگانهای
کمکرسان کمرنگ شود.
26
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حلقه مفقوده
پس از زلزله ســال گذشــته کرمانشــاه ،مردم همچون گذشــته
برای رساندن کمکهای خود به آسیبدیدگان ،به نهادهای
حمایتــی همچون ســازمان بهزیســتی کشــور ،جمعیــت هالل
احمــر ،کمیتــه امــداد و در بعضــی مــوارد بــه مؤسســات خیریــه
اعتمــاد کردنــد .امــا بســیاری دیگــر بــه واســطه سرشناســی و
محبوبیت برخی هنرمندان و ســلبریتیها؛ کمکهای نقدی
و غیرنقــدی خــود را بــا نیت رســیدن به دســت آســیبدیدگان
حــوادث ،به آنهاســپردند ،که براســاس گزارش مســئوالن در
بســیاری از موارد سرنوشــت نهایی کمکهای فوق مشخص
ت و تاکنــون کمتــر کســی هــم پیگیــر موضــوع چگونگی
نیس ـ 
هزینهشدن کمکهاشدهاست.
رئیــس جمعیــت هاللاحمــر ،علیاصغــر پیونــدی ،در ایــن
خصــوص میگویــد :موضــوع ورود ســلبریتیها به جم ـعآوری
کهــای مردمــی در زمــان وقــوع بحــران ،در بســیاری از
کم 
کشــورهای دنیا وجود دارد و تنها مختص ایران نیســت؛ نکته
قابل تامل اینجاســت که در سایر کشــورها چهرههای مشهور
کهــای مردمــی بــه واســطه نهادهای
پــس از جم ـعآوری کم 
کهــای فــوق را بــه مــردم حادثهدیــده
حمایتــی معتبــر کم 
میرسانند و این در واقع همان مســئلهای است که در کشور ما
کمتر به آن توجه میشود.
پیونــدی میافزایــد :جمعیــت هاللاحمــر ایــران بــه عنــوان
نهــای متولی جمعآوری و ســاماندهی
یکی از اصلیترین ارگا 
کهــای مردمــی در حــوادث مختلــف ،در جریــان زلزلــه
کم 
کرمانشاه نیز همچون گذشــته حضوری پررنگ و فعال داشت
و پــس از حادثه هــم از برخــی هنرمنــدان و چهرههای مشــهور
درخواســت کرد که گزارش عملکرد و نحــوه هزینه کمکهای
مردمی جمعآوری شده خود را به این سازمان به عنوان مرجع
رســمی جم ـعآوری کمــک بــه حادثهدیــدگان ارائــه کننــد کــه
متاســفانه اســتقبال خوبی از این موضوع از طرف ســلبریتیها
صورتنگرفت.
عدم پاسخگویی شفاف برخی از سلبریتیها از یک سو و تداوم
جمعآوری کمکهای مردمی به بهان ههــای مختلف از جمله
تجهیز مناطق زلزل ـهزده با اســتفاده از فضای مجازی از ســوی
دیگر ،این فرضیه را واقعیتر جلوه میدهد که ایشان از فرصت
مهیا شده نهایت اســتفاده را میکنند تا سودی به جیب بزنند.
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در واقع عدم ارائه گزارش عملکرد دقیق در خصوص چگونگی
هزینهکرد کمکهای مردمی ،خیانت در امانتی اســت که این
روزها تعــداد کمــی از هنرمنــدان و چهر ههــای مشــهور در مورد
حادثه زلزله کرمانشاه در پیش گرفتهاند و با خیانت به اعتماد
ً
مــردم ،اعتماد بــه همه ایــن قشــر را کــه اتفاقــا بســیاری از جزو
چهرههایخیرجامعههستند،از بینمیبرند.
اعداد و ارقام میلیاردی
سیدقاســم جاســمی ،نماینــده مــردم کرمانشــاه در همیــن
خصوص میگوید :ســلبریتیها حدود  12میلیارد تومان کمک
مردمــی بــرای زلزل ـهزدگان کرمانشــاه جم ـعآوری کردهانــد؛ به
طوری کــه در حــال حاضــر 8 ،میلیــارد و  500میلیون تومــان از
این کمکها به حســاب یکی از ورزشــکاران واریز شــده اســت.
همچنین یک چهره ّ
خیر  5میلیارد و  200میلیون تومان و یک
چهره سیاسی نیز  3میلیارد و  200میلیون تومان کمک مردمی
در اختیار دارند.
اما مهمترین حاشــیهها زمانی بر ســر زبانها افتاد کــه فرماندار
و رئیس شــورای شــهر ســرپل ذهاب اعالم کردند که با گذشت
چندین ماه از زلزله کرمانشاه هیچ خبری از کمکهای مردمی
جمعآوری شده توســط ســلبریتیها نبوده و معلوم نیست این
کمکها بــرای چه اموری هزینه شــدهاند .موضوعــی که افکار
عمومی را به این سؤال مشــغول کرد که چه نهادی مسئولیت
تهــای مردمــی ســلبریتیها را عهدهدار اســت
نظارت بــر حرک 
ً
کهــا واقعا به دســت نیازمنــدان میرســد و نکته
و آیا ایــن کم 
دیگر اینکه ،چرا با وجود نهادهای حمایتی مانند هالل احمر،
کمیته امداد و سازمان بهزیستی ،هنرمندان و ورزشکاران باید
برایجمعآوری کمکهایمردمیپیشقدمشوند.
در همین راســتا ســرهنگ کاظمی ،رئیس پلیس فتای تهران،
ضمن اشــاره بــه مسدو دســازی حســاب  ۴ســلبریتی کــه اقدام
کهــای مردمــی کــرده بودنــد میگویــد:
بــه جم ـعآوری کم 
کهــای مردمــی را جم ـعآوری میکنند
ســلبریتیهایی که کم 
نهــا برخورد
نصــورت ،با آ 
بایــد دارای مجوز باشــند ،در غیر ای 
جــدی خواهــد شــد .وی میافزایــد :برخــی از ایــن چهر ههــای
معــروف ادعــا میکننــد از ســوی ســازمانهای کمیتــه امــداد،
بهزیســتی ،هالل احمر یا مرا کــز ذیربط دارای مجوز هســتند،
چکــدام از ایــن ســازمانها تــا بــه حــال گزارشــی در ایــن
امــا هی 
خصوص به پلیس فتــا اعالم نکردهاند .از ســوی دیگر به علت
زمان بر بودن بررســی فعالیتهای تمام ســلبریتیهای کشــور
نهــا ،ضروری
کهــای مردمی جمعآوری شــده توســط آ 
و کم 
اســت تا نهادهای حمایتی اعالم کنند که کــدام چهره معروف
دارای مجــوز اســت .بــا ایــن همــه ،مســئوالن مشــارکتهای
مردمــی ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امداد بــه صراحــت اعالم
کردهاند که هیچ مجوزی از سوی ایشان به چهرههای معروف
کهــای مردمــی تا ب هحــال صادر نشــده
بــرای جم ـعآوری کم 
است.

نهــا
کهــای مردمــی میکننــد .ب هطــوری کــه برخــی از آ 
ســلبریتیها اقــدام بــه جم ـعآوری کم 
فســازیهای الزم را درخصــوص هزینــه کردن ایــن منابع انجــام نمیدهند و ایــن موضوع
شفا 
نهــا بیاعتمــاد شــوند و حتــی ایــن کار موجــب از دســت دادن
باعث شــده تــا مردم نســبت بــه آ 
محبوبیتشان در جامعه خواهد شد .ســازمان بهزیستی تنها میتواند بر مؤسســات و مراکزی که
مجوز از این سازمان دارند نظارت کند ،ب ه همین علت از کمکهایی که توسط مراکز و افراد دیگر
انجاممیشوداطالعینداریمونمیتوانیمنظارتیبرعملکردآنهاداشتهباشیم.
کوز هگــر ،نبــود تبلیغــات و اطالعرســانی مناســب در زمینــه اقدامــات ســازمانهای بهزیســتی،
هــال احمــر و کمیته امــداد را یکــی از دالیــل واریــز کمکهای مردمــی بــه ســلبریتیها میداند و
میگوید :یکــی از مهمترین ضعفهای ما در ســالهای اخیر نبــود تبلیغات دربــاره ترغیب مردم
به کمکرســانی اســت که رســانه ملی یکی از عوامل مؤثر در این زمینه اســت .بر اســاس قانون،
ما نمیتوانیم بودج ـهای را که برای تأمین هزین ههــای اصلی مددجوها به ما واگذار شــده صرف
تهــای تبلیغاتــی نداریم.
هزین ههــای تبلیغاتــی کنیــم .همچنین ،بودج ـهای نیــز بــرای فعالی 
ب ه همین دلیل وظیفه صداوســیما بهعنوان رســانه ملی اســت کــه حداقل از مــردم تقاضا کند به
نهــا کمک کننــد و در زمان وقــوع حوادث
مراکز نگهــداری معلوالن در شــهر خود ســر بزنند و به آ 
نیز کمکهای خود را به اشــخاص یا افراد حقیقی ندهند ،بلکه ســازم انها و نهادهای رســمی را
واسطه میان خود و حادثهدیدگان قرار دهند.
عدم صدور مجوز
ابوالقاسم رستگار ،مدیرکل هماهنگی امور اجرایی مشارکتهای مردمی و انفاقات کمیته امداد
نهــا به ســلبریتیها داده نشــده ،میگوید:
کشــور ،نیز با اشــاره به اینکه هیچ مجوزی از ســوی آ 
زمانی که زلزله کرمانشــاه اتفــاق افتاد ،ســازمان هــالاحمر جم ـعآوری کمکهای مردمــی را بر
عهده گرفت؛ کمیته امداد هم در کنار هاللاحمر به علت اینکه وظیفه کمکرســانی به مردم را
بر عهده دارد شــروع به کمکرســانی به مردم و مددجویان خود کرد .در این زلزله ما شاهد حضور
برخی از خیریهها و نیکوکاران بودیم که مجوز الزم را دریافت کــرده بودند ،اما برخی از هنرمندان
برای کمک به مردم پیشــقدم شــدند که هیچ مجــوزی نداشــتند .بنابراین ،آنها تنهــا به علت
اینکه چهره معروفی بودنــد وارد موضوع جمعآوری کمکهای مردمی شــدند .اما هیچ نظارتی
برعملکردآنهاصورتنگرفت.
او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه هنرمنــدان بــا جوســازی و تحریــک احساســات مردمــی باعث
نهــا حتی به تخریب ســازمانهای
جریحهدار شــدن احساساتشــان شــدند ،میگوید :برخی از آ 
مــردم نهــاد پرداختنــد .ب هطــوری کــه مکــرر اعــام میکردنــد نها دهــای مردمــی ممکــن اســت
هزین ههــای جمعآوری شــده را صــرف اقدامات دیگــر کنند و به دســت مــردم زلزلهزده نرســانند.
متأسفانه ما در جریان نیســتیم که آنها چه مقدار کمک جمعآوری کردند و این هزینهها صرف
چه اقداماتی شــده و بر همین اســاس در این مورد قضــاوت نمیکنیم ،اما به مــردم میگوییم که
هیچ اطمینان و مدیریتی در خصوص کمکهای آنها به سلبریتیها وجود ندارد.

پای درد و دل مسئوالن
محمــد کوز هگــر ،قائــم مقــام مشــارکتهای مردمــی ســازمان
بهزیســتی ،نیــز درایــن بــاره میگویــد :بــه تازگــی شــماری از
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اصالنی افــزوده اســت :خانــم کریمی همــان ابتدا تمــام پول
جمع شده توسط مردم را برای من به عنوان مدیر پروژه واریز
کرد .چون مدتــی بعد از زلزله فصل زمســتان بــود ،مقداری از
آن صرف خرید پوشاک و مواد غذایی شد که ما چند کامیون
را به مقصد منطقه بارگیری کردیم و با مدیریت من و نظارت
خانم کریمی این اقالم به دست خانوادههای نیازمند رسید.
اما درخصــوص خانــه فرهنــگ ،گرفتن جا ،ســاخت و ســاز و
تبدیــل آن به خانــه فرهنگ زمــان میبــرد ،اما افتتــاح خانه
فرهنگ ســرپل ذهاب به امید خدا تــا اوایل تابســتان انجام
میشــود .ضمن اینکه ما قبل از هر اقدامی ابتدا با چند نهاد
صحبت کردیم ،ولی دیدیــم دیدگاههای آنها با ما متفاوت
اســت و ترجیح دادیم مســتقل عمل کنیــم ،ولی از هر کســی
ً
که در این راه یاریمان کــرده حتما در گشــایش خانه فرهنگ
دعوت خواهیم کرد.

واکنش سلبریتیها به جنجال فضای مجازی

شبکههایی که چهره میسازند
و چهره میسوزانند
محمدرضابختیاری
تعـدادی از چهر ههـای معـروف و مشـهور در واکنـش بـه آنچـه در فضـای مجازی
کهـای مردمـی بـه حادثهدیـدگان مطـرح شـده ،اقـدام بـه انتشـار
دربـاره کم 
پیا مهـای کوتـاه اینسـتاگرامی و توییتـری کردنـد .بـرای مثـال بهـرام رادان کـه
نامش جزو سـلبریتیهای فعال در این ماجرا بود در پیامش گفته که هیچ شـماره حسـاب
کهـای
شـخصی را اعلام نکـرده و فقـط یـک مؤسسـه خیریـه معتبـر را بـرای جمـعآوری کم 
مردمـی معرفـی کـرده اسـت .نیکـی کریمـی و الهـام پاو هنـژاد نیـز از دیگـر کسـانی هسـتند کـه
پاسخهای شفافی در این خصوص دادهاند .استفاده نادرست از فضای مجازی و سرعت
شـیوع شـایعه در شـبکههای اجتماعی یکی از عواملی اسـت که در جنجالهایی اینچنین
تنـور ماجـرا را داغ میکننـد .شـاید همـکاری چهر ههـا بـا نهادهـای متولـی کمکرسـانی و
شـفافیت در هزین هکـرد مبالـغ جمـعآوری شـده در تعامـل بـا این نهادها میتوانسـت فرصت
چهر هسـوزی را از شـبکههای مجـازی بگیـرد.

تأسیس خانه فرهنگ
به گــزارش خبرگزاری مهر ،طی روزهای گذشــته خبری به دســت رســانهها رســیده کــه در آن
مهدی اصالنی ،فیلمبردار ســینما بــه عنوان مدیــر پروژه خانه فرهنگ ســرپل ذهــاب معرفی
شده و درباره پولهای جمع شده توسط نیکی کریمی توضیح داده است .وی در توضیحاتی
آورده اســت :خانم کریمی ،من و چند تن از افــراد محلی چند روز بعد از زلزله به ســر پل رفتیم و
بعد از چند جلسه همفکری با مشاور ،روانشــناس و جامعهشناس قرار شد کودکان ،نوجوانان
و جوانان ،محلی برای تحصیل و تفریح داشــته باشــند به نام «خانه فرهنگ» که هم بتوانند
در آن آموزشهای الزم را ببینند و هم بعد از زلزله ،سرگرمی که میدانید در شهرستانها چقدر
به آن احتیاج است داشته باشند؛ ضمن اینکه بتوانند استعدادهایشان را نیز کشف کنند.
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بیتوجهی به قوانین و نهادهای خدمترسان
هرچند کــه ورود بیقاعده افــراد کمتجربــه در مواقع بحران
مسئلهای اســت که بارها توســط نهادهای خدمترسان به
افراد و مناطق بحــرانزده مورد تذکــر قرار گرفتــه و نهادهای
ً
ذیربــط از مــردم و افــرادی کــه شــخصا اقــدام به جمــعآوری
کمکهای مردمی میکنند خواســتهاند که ایــن رفتارها را در
چارچــوب قانونــی و از مســیرهای تعریف شــده انجــام دهند
تا از ایجــاد حاشــیه پرهیز شــود .در حــال حاضر و با باز شــدن
ایــن پرونــده ،اعتماد مــردم نیز بــه چهرههای شناختهشــده
مخدوش میشود.
با توجــه به آنچــه مهــدی اصالنی گفــت ،میتــوان اینگونه
نتیجهگیری کرد که گروه کمکرسانی که وی سرگروهشان
اســت نســبت بــه ســازمانها و نهادهــای خدمترســان
رســمی مانند هاللاحمر که مســئولیت و وظیف ه اصلیشــان
کمکرسانی و امدادرسانی به حادثهدیدگان است ،اشراف و
اطالعات جامــع و کاملتری از شــرایط ،نیازهــا و کمبودهای
ً
موجــود در منطقــه زلزلــهزده دارنــد .حــال بایــد دیــد اساســا
تشــکیل خانه فرهنگ با کدام مجوز و براســاس کدام قانون
بوده و فعالیتهایش را در کدام چارچوب دنبال میکند.
عرصه تنگ ،عامل شایعهسازی
به گزارش خبرگــزاری برنا ،الهــام پاوهنژاد نیز جــزو بازیگرانی
بــوده کــه نامــش در لیســت ســلبریتیهای ماجــرای زلزلــه
کرمانشاه به چشم میخورد .پاوهنژاد در این خصوص گفته
اســت :وقتی عرصه به برخــی افراد تنــگ میشــود ،از طریق
شایعهســازی ســعی در تخریــب دیگــران دارنــد .صفحــهای
در اینســتاگرام ،عکس بنده و ســه تــن از چهرههــای معروف
دیگر را منتشــر کرده و مدعی شــده که این اشخاص مبلغ ۳۰
میلیارد تومان از کمکهای مردمی به زلزلهزدگان کرمانشاه
را اختالس کردهاند .واقعیت این اســت که بنده در طی زلزله
کمکهــای بســیاری را بــرای هموطنــان ارســال کــردم ،امــا
هرگز شــماره حســاب شــخصی اعالم نکــردم که مــردم مبالغ
خــود را بــه آن حســابها واریــز کننــد و حســاب بلوکــه شــود؛
ایــن تنها یــک تهمــت و کذب مطلــق اســت .بنده اقــام غیر
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نقدی که با کمک مــردم جمعآوری شــده بود را نیــز از طریق
خیریه «ققنوس مهــر» به مناطق ارســال میکردیــم و در این
خصــوص مــدارک و اســناد و تصاویــر در اینســتاگرام و تلگرام
موجود اســت .حدود  ۴۰۰تن اقــام غیر نقدی (بــه ارزش ۲۰
میلیون تومان) به مناطق زلزلهزده ارسال شد که از روز ششم
پس از زلزله با حضور مســتقیم در مناطق زلزلــهزده در جریان
توزیع و پخش این اقالم بودم.
پاوهنــژاد در خصــوص سوءاســتفاده صفحــات زرد مجازی از
پست این کانالهای خبرســاز گفت« :یکی دیگر از بازیگران
نیز بــا انتشــار ویدیویی ایــن ادعــا را تکذیــب کــرده و صفحه
اینســتاگرام با حــذف آن پســت ،عذرخواهــی خود را رســانده
اســت .اما از نظر من این عذرخواهی باید با یک پســت ثابت
در اینســتاگرام از ســوی ادمین این کانال نســبت بــه افرادی
که در این لیســت بودهاند و بیجهت نســبت به آنها تهمت
زده شده ابراز شــود تا زمینه سایر سوءاستفادههای صفحات
زرد بســته شــود .کســانی که با اعالم حســاب شــخص مبالغ
مردمــی در راســتای حمایــت از زلزلــهزدگان اعــام کردهانــد،
خود باید پاســخگو باشــند ،اما بنده حساب شــخصی در این
راســتا اعالم نکردهام .حسابی هم که اعالم شــده بود مربوط
به مرکز خیریه «ققنوس نور» بود که بــا آن مبالغ دو درمانگاه
خیریــه در مناطــق بزمیرآبــاد و زرده احداث شــد .از طرف من
تنها مبلغی که جمعآوری شــد بــه ارزش  ۱۵میلیــون تومان از
جشنواره نورنگار بود .مدارک این مبلغ در اینستاگرام موجود
اســت .بــا ایــن مبالــغ یــک کارگاه خیاطــی در منطقــه پاتــاق
راهاندازی شد که شبکه زاگرس که شبکه رسانه ملی استانی
اســت ،از این کارگاه یک گــزارش تهیه کرد .تمام اســناد این
مبالــغ در کانالهای تلگرامی بنده موجود اســت .متأســفانه
زمانی که این مدارک باید دیده شود ،دیده نمیشود و چنین
مشکالتی را به همراه دارد».
امداد رسانی به سبک سلبریتیها
پاوهنــژاد بــا اشــاره بــه هــدف چهرههــای معــروف در
کمکرســانی بــه هموطنــان زلزلــهزده گفــت« :در روزهــای
ابتدایــی زلزلــه اطالعــات دقیقــی از ابعــاد حادثــه نداشــتیم.
بعــد از اعــزام تیــم و بررســی حادثــه ،متوجــه شــدیم بحــران
بســیار ســنگین اســت و گســتردگی تخریب بســیار اســت .ما
ً
میدانســتیم کــه چــه اتفــاق وحشــتناکی افتــاده و طبیعتــا
احتیاج به کمک اســت و احتمــال میدادیم کــه آمادگی الزم
برای امداد وجود نــدارد و این ما را بیشــتر میترســاند .زمانی
که بــه منطقه زلزلــهزده رفتم و از نزدیک با گوشــت و پوســت
و خونــم آنهمه رنج و غــم را دیدم ،یکــی از ترسهای بزرگم
این شــد که مبادا این اتفاق بــرای تهران هــم رخ دهد .زلزله
کرمانشــاه بســیار دردنــاک بــود ،چــون متوجه شــدیم ســتاد
ن در مناطــق مختلــف زمــان میبــرد تــا نظــم بگیــرد و
بحــرا 
بتواند حرکت کننــد .اما این مســئله در خصوص ســتادهای
مردمی صادق نبود و ســتادهای مردمی بسیار منظمتر عمل
کردند.
وی در خصــوص اقــام ارســال شــدهای کــه موفق شــدند به
روستاهای زلزلهزده برسانند چنین توضیح داد« :ما چندین

الهام پاوهنژاد :
ما چندین سری
بستههایبهداشتی
و غذایی حتی
آموزش کودکان به
منطقهرساندیم.
از بستههای شب
یلدا شروع کردیم
که به لحاظ روحی
و روانی بتوانیم
حال بهتری را برای
زلزلهزدگان فراهم
کنیم.بستههای
شب یلدا ،شب عید
و شب رمضان را
فراهم کردیم تا بهتر
بتوانیم در یاری به
عزیزان زلزلهدیده
اقدام کنیم .متأسفانه
ایجاد تفکر مخرب
بسیار راحتتر از
تفکر سازنده است

سری بستههای بهداشتی و غذایی حتی آموزش کودکان به
منطقه رساندیم .از بستههای شــب یلدا شروع کردیم که به
لحاظ روحی و روانی بتوانیم حال بهتری را برای زلزلهزدگان
فراهم کنیم .بستههای شب یلدا ،شــب عید و شب رمضان
را فراهم کردیم تا بهتر بتوانیم در یاری به عزیزان زلزلهدیده
اقدام کنیم .متأســفانه ایجــاد تفکر مخرب بســیار راحتتر از
تفکر ســازنده اســت .به راحتــی میشــود چهره ســازنده تمام
آدمهایــی که آنجــا هســتند خراب کــرد ،ولــی جلــب دوباره
اعتماد بسیار ســخت اســت .بدون اغراق و با جرأت و اعتقاد
میتوانــم بگویــم کــه چندیــن برابــر حجــم تهمتهایی که
زده شــد عذرخواهی و محبت مردم را دریافت کردم ،پیامها
و کامنتهــای عزیزانــی که در منطقــه بودند و بــه خاطر این
فحاشــیها از مــا بــه جــای فحاشــان معــذرت خواســتند ،اما
واقعیت این است که تأثیر این اتفاق مخرب خیلی به لحاظ
روانی آسیبزنندهتر است».
نقش رسانهها
پاوهنــژاد در خصــوص تفاوتهــای بیــن نقــش ســلبریتیها
در زلزلــه بــم و کرمانشــاه اذعــان داشــت« :در طــول تمامــی
زلزلههایــی کــه تاکنــون در ایــران رخ داده خیلــی از چهرههــا
فعالیتهــای انساندوســتانه داشــتند .بــه شــخصه اگــر
حضــورم در زلزلــه کرمانشــاه پررنگتــر بــود ،تنهــا بــه دلیــل
اصالتم و شناختم از آن منطقه و فرهنگ آن افراد بود».
پاوهنــژاد در خصوص همراه شــدن ســلبریتیها در یکســال
گذشــته برای از بین بردن بســیاری از آســیبهای اجتماعی
از پیکر کشــور و علــت ایــن همراهی پررنــگ گفــت« :از کلمه
ســلبریتی اســتفاده نمیکنم چــرا که فکــر میکنم ایــن روزها
تبدیــل بــه فحــش شــده و ترجیــح میدهــم از واژه چهرههــا
استفاده کنم .اگر نقش چهرهها در کمک به رفع آسیبهای
اجتماعی زیاد شــده ،تنها به دلیل پررنگتر شدن رسانهها و
قدرت بیشتر آنهاســت؛ در صورتی که این همراهی همیشه
بوده ،اما در حال حاضر بیشتر دیده میشود .علی دایی برای
زلزله ورزقان هم حرکت بزرگی انجام دادند ،علت اینکه این
حرکت دیده نشــد به دلیل این بود که آن زمان رســانه مانند
حاال گســترده نبود .همه ما بایــد از ابزار مدرن رســانه به نحو
احســن اســتفاده کنیــم کــه متأســفانه در حــال حاضــر زمینه
سوءاستفاده از آن بیشتر از زمینه استفاده است».
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ثروت خــود را وقف آن کــرده و حتی پــس از مرگش
میراثی برای 3فرزند خود باقی نگذاشته است.

نیکوکاری
به روش
چهرههای
بینالمللی

حـوادث غیرمترقبـه ،کمکرسـانی مردمـی بـه حادثهدیـدگان و رسـیدگی بـه
مشـکالت و نیازهـای اجتماعـی افـراد نیازمنـد فقـط مختـص کشـور مـا نیسـت.
امـا چهر ههـای سرشـناس دنیـا چطـور نسـبت بـه حـوادث غیرمترقبـه واکنـش
نشـان میدهند و چگونه به حادثهدیدگان یاری میرسـانند و در راسـتای حل مشـکالت و
نیازهای اجتماعی جوامع عمل میکنند؟ در قوانین بینالمللی برای چهرههای سرشناس
دنیا اگرچه مثل شـرکتها مسـئولیت اجتماعی تعریف نشـده ،اما آنها هم ِدین خود را به
جامعه از طریق فعالیتهای نیکوکارانهشان ادا میکنند؛ فعالیتهایی که به واسطه آنها،
هـم محبوبیـت بیشـتری کسـب میکننـد و هـم میتواننـد جریا نسـاز باشـند .معروفتریـن
چهر ههـای نیکـوکار دنیـا و حوز ههـای فعالیتشـان را در ادامـه میخوانیـد.

بیل گیتس ،مؤسس بزرگترین خیریه دنیا
بیل گیتس ،فقط مؤسس شرکت عظیم مایکروسافت نیســت .او صاحب بزرگترین مؤسسه
خیریه جهــان ،یعنی بنیاد خیریه «بیــل و ملیندا گیتس»
هــم هســت .او و همســرش ایــن بنیــاد را در ســال 2000
تأســیس کردند تا برای بهبود وضعیت معیشتی کودکان
کشــورهای جهــان ســومی تــاش کننــد .همچنیــن این
بنیاد برای افزایش سالمتی و کاهش فقر در جهان تالش
میکند و سعی دارد دسترســی همه افراد را به تکنولوژی و
آمــوزش افزایش دهد .بنیــاد بیل و ملینــدا گیتس آنقدر
بــرای ایــن خانــواده اهمیــت دارد کــه بیــل گیتــس همه
30

تیر  | 139۷مشاره ۳۳

زنان خود سرپرست زیر چتر خالق
هریپاتر
خالــق هــری پاتــر از فعالتریــن ســلبریتیهای دنیــا در
امــور خیریه اســت؛ به طــوری که در ســال  2016بــه خاطر
کمــک  160میلیــون دالریاش ،از ســوی نشــریه فوربــز در
جایــگاه اول نیکوکارتریــن نویســندگان جهــان قــرار گرفت.
رولینگ  51ساله که خود سالها یک مادر مجرد بوده ،بیشتر
فعالیتهای خیریهاش را بر حمایت از زنان سرپرست خانوار
متمرکز کرده اســت .او بهجز کمکهای مالی چشمگیر خود،
بــرای جمــعآوری کمکهای مــردم در ســایر خیریههــا هم از
هیچ کوششــی فروگذار نمیکند .رنگکردن تخــم مرغ برای
کودکان ،حراج وســایل شــخصی و اختصــاص عواید حاصل
از فــروش کتابهایــش به مؤسســات خیریــه تنها بخشــی از
تالشهای خانم رولینگ برای رفــع نیازهای زنان و کودکان
دنیاست.
جرج کلونی و نجات گرسنگان
جــرج کلونــی بــه طــور ثابــت بــه خیریههــای حامــی
بیخانمانهــا ،گرســنهها و نیازمنــدان کمــک میکنــد .او با
همکاری چند چهره دیگــر از جمله برد پیــت و مت دیمون در
ســال  2008بنیادی بــه نام «نــه از زاویه دیــد مــا»را راهاندازی
کرد تا از افــراد به حاشــیه راندهشــده جامعــه حمایت کنــد .او
همچنین ســابقه درخشــانی در کمــک به گرســنگان آمریکا،
نجات کودکان تحت خشــونت ،مبارزه با ســرطان و ســاخت
فیلمهــای مســتند بــرای آ گاهکــردن مــردم از بحرانهــای
جهانــی دارد .همه ایــن فعالیتها باعث شــد تا جــرج کلونی
در ســال  ۲۰۰۸به عنــوان یکی از ســفیران صلح ســازمان ملل
متحدمعرفیشود.
کمک به سرزمینهای دور
در حالی که بیشــتر چهرههای سرشــناس ترجیح میدهند در
زمینههای متعددی فعالیتهای نیکوکارانه داشته باشند،
بعضی از سلبریتیها کمکهایشان را به یک کشور یا منطقه
جغرافیایــی محــدود کردهاند .بن افلــک ،بازیگــر و کارگردان
آمریکایی یکی از همین چهرههاســت که بیشــتر از هــر چیز بر
حل بحــران انســانی در جمهــوری دمکراتیک کنگــو متمرکز
شــده اســت .او با همــکاری ســازمان ملــل فیلمی هــم درباره
آوارگان کنگو و مشکالت آنها ساخت.
به خاطر دختران
آپــرا وینفری که گذشــتهای پــر از فقر و آســیبهای اجتماعی
داشــته ،خیریــهای بــرای کمک بــه دختــران تأســیس کرده
و در آن ضمــن فراهــم کــردن امکانــات تحصیل دختــران در
آفریقــا ،به کمــک به کــودکان مبتال بــه ایدز یــا متولد شــده در
خانوادههای درگیر با این بیمــاری هم کمک میکند .کمک
به قربانیان حوادث طبیعی هم بخشی دیگر از فعالیتهای
خیریه این مجری معروف آمریکایی است.

محافل
نقلمحافل
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از تختی
تا سلفی با کانکس
محمدجواد کسمایی

جمــعآوری کمکهــای مردمی توســط چهرههــای سرشــناس در زمانی کــه یک حادثــه ناگوار
در جامعه بــه وقــع میپیونــد ،اگر از مســیر درســت انجــام شــود میتواند منافــع زیادی داشــته
باشــد ،اما زمانی که برخی ظرافتهــا در این میان در نظر گرفته نمیشــود ،حساســیتهایی را
برمیانگیزاند .امــاناهلل قرایی مقدم ،جامعهشــناس ،در این خصوص میگویــد :هنرمندان از
گذشته نزد مردم محبوب بودند؛ بهطوری که حتی در زلزله گناباد هم مردم زیادی کمکهای
خود را به دســت مرحوم تختی رســاندند تا او برای کمک به مردم آســیبدیده پیشــقدم شود.
پس از زلزله کرمانشــاه هنرمندان و ورزشــکاران زیادی اقدام به جمــعآوری کمکهای مردمی
کردند ،اما هیچکــدام از آنها در خصوص این منابــع ،شفافســازیهای الزم را انجام ندادند و
باعث خدشهدار شدن اعتماد مردم شدند.
وی با تأ کید بر اینکه هیچ نهادی مســئولیت نظارت بر اقدامات ســلبریتیها را بر عهده ندارد،
میافزایــد :هنــوز از یادهــا نرفتــه کــه در دهــه  ۸۰و هنگامــی کــه زلزله بــم باعــث ویرانی بخش
ل احمر و کمیتــه امــداد امام خمینــی که کار
عمدهای از شــهر شــد ،در کنــار فعالیت رســمی هــا 
ســاماندهی کمکهــای مردمــی را انجــام میدادنــد ،کمپینهایــی از ســوی هنرمنــدان برای
جمــعآوری کمکهــای مردمی ایجاد شــد .چند ســال بعــد از زلزلــه بم شــایعاتی دربــاره اینکه
کمکهایــی که هنرمندان جمــعآوری کردنــد به مصرف اصلی خود نرســیده مطرح شــد .پس
از آن نیز برای زلزله ورزقان بود که هنرمندان ســینما ،در پردیس ســینمایی آزادی جمع شــدند
و کمکهــای مردمــی را جمــعآوری کردنــد و ایــن ماجرا نیــز با ابهامــات بســیاری روبهرو شــد و
حاال سرنوشــت نامعلوم کمکهای مردمی بــرای زلزلهزدگان کرمانشــاه و دیگــر نیازمندان که
به حســاب ســلبریتیها واریز شــده مطرح میشــود .پس از زلزله کرمانشــاه نیز اخبار زیــادی در
خصوص پاسخگو نبودن این هنرمندان مبنی بر کمکهای دریافتی منتشر شده که به اعتماد
عمومی ضربه وارد کرده و حتی توسط هیچکدام از نهادهای مربوطه بررسی نشد که هر هنرمند
چقدر لباس ،مــواد غذایــی و پول نقــد از مــردم دریافــت کــرده و آنهــا را در کجا و به چه شــکل
مصرف و هزینه کرده است.
متولی معلوم است
نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس نیز در نشستی با عنوان «ســرپل ذهاب هفت ماه پس از
زلزله» ضمن تشریح وضعیت این شهر پس از هفت ماه گذشــت از زلزله به حواشی اخبار مربوط
به برخــی چهرههای سرشــناس هنــری ،فرهنگــی در خصــوص بالتکلیفی کمکهــای نقدی
مردمی که در اختیارشان قرار گرفته پرداخت.
فرهــاد تجــری ،نماینده مــردم ســرپل ذهــاب در مجلــس ،در خصوص کمــک گرفتــن و اعالم
ب از ســوی اشــخاص ،چهرهها و ســلبیریتیها در جریان زلزله ســرپل ذهاب گفت :در آن
حســا 
ایام متأســفانه برخــی بــا بهرهگیــری از ظرفیت شــبکههای اجتماعــی و حتی صــدا و ســیما و با
مظلومنمایــی یا با احســاس مســئولیت ،حســابهای شــخصی را بــرای دریافــت کمکهای
مردمی اعــام کردنــد و این رویه باعث شــد بخشــی از کمکهــای مردمی جذب حســابهای
شــخصی شــود .بســیاری از حســابهایی که در زمان شــرایط حــاد و اضطــراری ســرپل ذهاب
نتوانستند به وضعیت مردم منطقه یا زلزلهزده کمک کنند .ناتوانی و نداشتن اطالعات کافی،
عدم مشورت با دستگاههای مســئول و عدم بهرهگیری از ظرفیتهای محلی ،سازمانی و ملی
باعث شد این کمکها آنطور كه باید اثرگذار نباشــد و در واقع در حق مردم زلزلهزده ظلم شد و
ً
حتما این افراد باید پاسخگو باشند که به چه شکل کمکهای مردمی را هزینه کردند.
وی بــا بیــان اینکــه بــه موجــب قانــون ،هــال احمــر بایــد بــر تمامــی حســابها و هزینههای
انجامگرفته در جریان زلزله سرپل ذهاب نظارت داشته باشد ،گفت :این سازمان متولی شرایط
بحرانی است و مردم باید پس از کسب آ گاهی الزم از شرایط و نیازهای موجود در محل حادثه،

کمکهای نقــدی و غی ر نقــدی خــود را تحویل این ســازمان
دهنــد تا بــا مدیریــت در بخشهــای مختلــف مورد اســتفاده
قــرار گیــرد ،کــه متأســفانه بــه دلیــل پاییــن بــودن اطالعــات
مردم از یکســو و عدم اطالعرسانی کافی رســان ه ملی از سوی
دیگر ،کمکهای مردمی به ســمت اشــخاص و حسابهای
شــخصی ریخته شــد ،در حالیکه این كمكها باید با واسطه
ل احمر هزینه شود.
هال 
عکس یادگاری سلبریتیها با کانکسها
وی خاطرنشــان کــرد :تعــدادی از ایــن ســودجویان کــه بــا
عنوان ّ
خیــر در منطقه حضور داشــتند ،در کنار کانکسهای
بــدون نــام ارتــش و ســپاه عکــس گرفتهانــد و ایــن تصاویــر
دروغیــن را بــه عنــوان اســناد کارهــای خیــری کــه انجــام
دادهاند به مردم نشــان میدهند .هنوز هم بــا وجود اینکه
منطقــه زلزلــهزده ســرپل ذهــاب در شــرایط پایــداری قــرار
گرفتــه ،پــول و کمکهــای مردمــی در برخــی حســابهای
شخصی بلوکه شده و صاحبان آن ،حســاب و کتاب روشنی
در ایــن خصــوص ارائــه ندادهانــد و معلــوم نیســت در کنــار
خدمات اندکی که به ایــن مناطق ارائه کردند ،مابقی حجم
کمکهای مردمی به کجا رفته اســت .به همیــن دلیل باید
مدعیالعمــوم بــه ایــن مســئله وارد شــود و از این اشــخاص
مطالبه کند تا متوجه شــویم این کمکها که برای استفاده
مــردم زلزلــهزده در نظــر گرفته شــده بــود ،به چه سرنوشــتی
دچار شده است.
نماینــده مــردم ســرپل ذهــاب اظهــار داشــت :حــاال هــم پس
از گذشــت هفــت مــاه در مناطق زلزلــهزده عــدهای از افــراد به
عنوان ّ
خیر با بادیگارد حاضر میشــوند که مردم نیز میدانند
ّ
این افراد از منابع مالی سوءاستفادههایی کردند .خیران باید
کمکها را در زمینــه اضطرار و نیازهــای اولیه ارائــه میکردند
نه اینکــه کمکهــا در حــوزه خاص هزینه شــود و مشــکالت
دیگر نیز دیده نشود .البته ما نمیخواهیم حرمت افرادی که
ً
واقعا کمک کردند یا قصد کمک دارن د از بیــن برود ،ولی روی
صحبت من با افرادی اســت که بــا باند بــازی مبالغ هنگفتی
جمعآوری کردند که در زمینههای دیگری صرف شد و سبب
بیاعتمادی به هنرمندان کشور میشوند.
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راستیآزمایی دلسوزیهای مجازی با
نگاهی به وضعیت فقر در کشورهای غربی

گرگهای سیاسی
علیه گرسنگان
محمد جهانشاهی

چنـدی قبـل رسـانههای فارسـیزبان وابسـته بـه کشـورهای غربـی ،خبـری را
نکـه کمیته امداد امام خمینـی(ره) صدقـات صندوقهای این نهـاد را
مبنـی بـر ای 
بـرای مـردم غـزه و فلسـطینیان هزینـه و بـرای ایشـان سـفره افطـار برپـامیکند با
سر و صدای بسیار در بوق و کرنا کردند .رسانههای فوق مدعی بودند که این اقدام کمیته
امداد در شرایطی صورت گرفته که بسیاری از مردم ایران نیازمند این کمکها هستند و به
جـای توجـه بـه ایشـان ،مبالـغ هنگفتـی بـا رویکردهـای سیاسـی صرف مـردم دیگر کشـورها
یشـود.
م 
پیش از هــر چیز بایــد به ایــن نکته اشــاره کرد که کمــی بعــد از انتشــار اخبار کــذب در خصوص
فعالیتهای کمیته امداد ،یکی از خبرنگاران بیبیســی فارســی در مطلبی اقدام به افشاگری
از پشت پرده حمالت ضد انقالب نسبت به این نهاد رسمی کرد .او در نوشته خود به طور واضح
ً
اعالم کرد که هشتگ زدن علیه کمیته امداد حرکتی کامال سیاسی است و افرادی را که کمپین
«نه به صندوق صدقات» را راه انداختهاند؛ خار جنشینانی دانست که نگران گرسنگان ایرانی
ً
نیستند،بلکهاهدافی کامالسیاسیرادنبالمیکنند.
در نوشــته او آمده اســت15« :درصد کودکان بریتانیا و30درصد کودکان آمریکا دچار فقر غذایی
هستند .همچنین در بودجه وزارت بینالمللی توســعه بریتانیا که مجری طر حهای کمک به
محرومین ممالک است 18 ،میلیارد دالر بابت کمک به محرومین دیگر کشورها در نظر گرفته
شده است .اکثر ممالک دنیا گرسنه دارند ،ولی هیچ ملتی در تاریخ علیه کمک به گرسنههای
ملتیدیگر کمپینراهاندازینکردهاست».
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ناگفتههای جامعه بریتانیا
حال با توجه آنچــه در باال آمد به بررســی عملکرد برخــی از این
کشورها ،میزان شهروندان مستمندشان و مقدار کمکی که به
مردم محروم کشــورهای دیگر میکنند میپردازیم .براســاس
گزارشی کهشبکهبیبیسیچندماهپیشمنتشر کرده،تعداد
کودکان فقیــر در خانوادههای شــاغل بریتانیایی از ســال ۲۰۱۰
میالدی به شــدت افزایــش یافتــه اســت .در این گــزارش آمده
استیکپژوهشتازهدر بریتانیانشانمیدهددر کمتراز یک
دهه ،تعــداد کودکانی کــه در این کشــور در فقــر زندگی میکنند
یــک میلیــون نفــر افزایــش یافتــه و آمــار مجمــع اتحادیههای
صنفی بریتانیا نشانگر آن اســت که بیش از سه میلیون کودک
در خانوادههایــی زندگــی میکننــد که مجمــوع درآمــد والدین
آنها زیــر خط فقر اســت .همچنین حــدود ۶۰۰هزار نفــر از این
کــودکان بــه دلیــل قطــع کمــکهزینههــای دولتــی و تعییــن
ســقف حقوق بــرای کارکنــان بخــش دولتی زیــر خط فقــر قرار
گرفتهاند .فرانســس اوگریدی ،دبیر کل مجمــع اتحادیههای
صنفی بریتانیا در خصــوص این آمارگفته اســت :فقــر کودکان
در خانوادههای شاغل از ســال  ۲۰۱۰به شــدت افزایش یافته و
کاهش درآمدها و قطــع بعضی کمکهزینهها در طی ســالها
زیانهایانسانیوحشتناکیبهجا گذاشتهاست.
از ســوی دیگــر یــک ســخنگوی دولــت بریتانیــا در واکنــش
به ایــن گــزارش اظهار کــرده اســت :مــا اعــداد و ارقــام مجمع
اتحادیههایصنفیرابهرسمیتنمیشناسیم.واقعیتاین
است که تعداد کسانی که در فقر مطلق زندگی میکنند از سال
 ۲۰۱۰تا االن یک میلیون نفر کاهش داشته که شامل  ۳۰۰هزار
یشــود .اما مــارگارت گرینــوود ،وزیر کار دولت ســایه
کودک م 
بریتانیا ،یافتههای گزارش تازه را تکاندهنده خوانده و گفته
این آمــار مربوط همان خانوادههایی اســت کــه از لحاظ مالی
لب مرز هســتند که ترزا می ،نخســت وزیر بریتانیــا ،قول داده
ً
بود که به آنها کمک میکند ،اما نتوانســت .مسلما افزایش
فقر ،نتیجــه مســتقیم کاهش حمایتهــای دولتــی و تعیین
سقف حقوق در بخشهای عمومی است.

نقل محافل

روی دیگر اروپا
همچنیــن شــبکه خبــری یورونیــوز نیــز گزارشــی را بــا عنوان
روی دیگــر اروپا؛ فقــر کــودکان و کارگران منتشــر کرده اســت.
در این گــزارش آمده :به نظــر میرســد اروپا رکود اقتصــادی را
پشت سر گذاشــته و روزهای رشــد منفی به پایان رســیده ،اما
بیکاری هنوز زیاد و در سطح مشــخصی ثابت است .علیرغم
این معضــل ،شــاهد رشــد بهــتآور فقــر در اروپــا هســتیم .به
ً
این معنی کــه تقریبا از هر چهــار اروپایی ،یک نفــر یکی از این
شرایط را تجربه کرده :درآمد زیر خط فقر ،محرومیت شدید از
نیازهای اولیه یا اخراج از محل کار .به طور متوسط  ۲۷درصد
از کودکان ،بزرگساالن و سالمندان در سراسر اروپا در خانههای
فقیرانه زندگی میکنند و فقر کودکان حتی گریبان کشورهای
ثروتمنــد اروپایی مثل فرانســه ،آلمــان و بریتانیــا را هم گرفته
اســت .وضعیت فقر در کشــورهای شــرقی و جنوبی اروپا بدتر
است .برای مثال اســپانیا در ســال  ۲۰۱۶میالدی  ۳.۲درصد
رشد اقتصادی داشــته با این وجود از هر ســه اسپانیایی ،یک
نفر در فقــر زندگی میکنــد .به این معنــی که درآمــدی کمتر از
 ۸هزار یورو در ســال دارند .در آندلوس این رقم در مجموع به
 ۴۰درصد و بــرای کــودکان به  ۴۴درصــد میرســد .در آلمان،
کشــوری کــه نمونــه موفــق ثبــات و رشــد اقتصــادی اســت و
پایینتریــن میــزان بیــکاری را در اروپــا دارد نیــز مشــکل فقر و
کارگران فقیر گریبانگیر کشــور شده و بیســت درصد آلمانیها
در فقر نسبی به سر میبرند .از دید برخی ،با اصالح قانون کار،
مشاغل ساعتی و کارگران روزمزد قربانی شدهاند.
4میلیون آمریکایی زیر خط فقر
اما ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ وبســایت «بورگن مگزیــن» با
اســتناد به آمــار ســازمان ملــل متحــد در گزارشــی آورده اســت
که :با وجود «نابرابری و فقر» در کشــورهای آمریکای شــمالی
چــون مکزیک ،آمریــکا و کانــادا 98 ،میلیون نفــر در آمریکای
شــمالی در فقــر زندگــی میکننــد و علــل احتمالی این مســئله
دســتمزدهای پاییــن ،نابرابــری کارگــری و شــکاف در حــال
گسترش بین فقرا و ثروتمندان است .در حال حاضر دستکم
 12.7درصــد جمعیــت آمریــکا برابــر بــا  40میلیــون نفــر در فقر
زندگی میکنند .در کانــادا این میزان هفت و نیــم درصد برابر
ً
با  4.9میلیون نفر است و تقریبا نیمی از اهالی مکزیک معادل
 53.3میلیون نفر هم چنین شرایطی را دارند.
وبســایت مذکور با اشــاره به وضعیت وخیم اقتصادی آمریکا
نوشــته :بر اســاس گزارش جوالی ســال 2016اداره آمار آمریکا،
این کشــور جمعیتی برابــر بــا  325،719،178نفــر دارد و درآمد
متوســط خانوار  55،322و درآمد ســرانه ســاالنه  29،829دالر
اســت .در حالی کــه بودجه نظامــی آمریــکا از مجمــوع بودجه
نظامیعربستان،چین،روسیه،انگلیس،هند،فرانسهوژاپن
بیشتر است ،این کشور با مشکل انبوه شــهروندان زیر خط فقر
دست و پنجه نرم میکند .آمریکا با اســتفاده از اعطای مزایای
اجتماعی ،کوپنهایغذایرایگان،اعتبارحاصلازمالیاتبر
درآمد تالش کرده تا از بخشی از جمعیت این کشور را همچنان
باالتر از خط فقر نگــه دارد .اگــر این موارد ارائه نشــود ،جمعیت
فقرادراین کشورتادوبرابرافزایشمییابد.

اسپانیا در سال
 ۲۰۱۶میالدی
 ۳.۲درصد رشد
اقتصادی داشته
با این وجود از هر
سه اسپانیایی ،یک
نفر در فقر زندگی
میکند .به این معنی
که درآمدی کمتر از
 ۸هزار یورو در سال
دارند .در آندلوس
این رقم در مجموع
به  ۴۰درصد و برای
کودکان به  ۴۴درصد
میرسد

از ســوی دیگر «لیالنــی فرحا» حقوقــدان  49ســاله کانادایی
و گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد ،در ســفری بــه آمریکا از
موج بیخانمانهــا در برخــی ایالتهای این کشــور بهویژه
کالیفرنیــا خبــر داده و در خصــوص آمارهــای ایــن حقوقدان
روزنامــه انگلیســی «گاردیــن» نوشــت :فرحــا در بازدیــد غیــر
رســمی از شــهر سانفرانسیســکو که بــه دعــوت فرهیختگان
و طرفداران حقوق بشــر صــورت گرفــت ،با مشــاهده اوضاع
اســفناک بیخانمانهــای ایــن شــهر و بیــان نگرانی بســیار
شدید از این مســئله ،وضعیت مردم را در این کشور ثروتمند
غیرقابل پذیرش ارزیابی کرده است.
گاردین در ادامه افزود :بیخانمانی در آمریکا برای نخســتین
بــار از دوره رکــود اقتصــادی اواخــر دهــه دو هــزار بــه ایــن ســو
افزایش یافته به طوریکه حدود  7500نفر بیخانمان تنها در
سال گذشته در سانفرانسیسکو شمارش شدند .از این عده دو
سوم از شرایط بد بهداشتی و پزشکی چون آسیبهای مغزی
و آلودگی به ویروس اچآیوی رنج میبرند.
ً
بر اساس این آمار ،در آمریکا تقریبا هیچ جای مناسبی برای
افراد بــا حداقل دســتمزد وجــود نــدارد .در این کشــور حدود
هفــت و نیــم میلیــون مســکن بــرای اجارهدهنــدگان بســیار
کمدرآمــد نیــاز اســت .در سانفرانسیســکو ،نــام بیــش از هزار
بیخانمان در فهرســت اســتفاده از ســرپناه موقت مشــاهده
میشود.
امــا در کنــار تمــام ایــن اعــداد ،ارقــام و آمارهــای اســفبار کــه
از ســوی رســانههای غربــی منتشــر شــده ،بریتانیا بــه گفته
آمارهــای رســمی شــبکه خبــری بیبیســی در ســال 2015
بــه پاکســتان بیــش  350میلیــون پونــد ،اتیوپــی بیــش از
300میلیــون پونــد ،ســوریه  250میلیــون پوند و افغانســتان
 300میلیــون پونــد کمــک مالــی کــرده اســت .همچنیــن
آمریــکا در ســال  2013بــه افغانســتان  4533میلیــون دالر،
مصــر 1566میلیــون دالر ،غــزه 1007میلیــون دالر ،اتیوپــی
686میلیــون دالر و ســودان 618میلیــون دالر کمــک مالــی
کرده در حالی که فقر و تنگدســتی در کشورهای خودشان به
یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.
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دروغی که مردم سیستان
و بلوچستان را آشفته کرد!
مهتابهاشمزاده

چنــدی پیش یــک خبرنگار ،بــا انتشــار مطلبی کــذب مــردم زابل را آشــفته کــرد .وی با انتشــار
تصویــری در اینســتاگرامش از محتویــات یــک ظرف غــذا ،ادعا کــرده بود کــه مردم بخشــی از
استان سیستان و بلوچستان به دلیل شــرایط بد معیشتی به خوردن گوشــت گربه و کالغ روی
آوردهاند .بعد از این ماجراها و پس از اینکه تعداد زیادی از کاربران شبکههای مجازی نوشتند
که این نخســتین بار نیســت ایــن خبرنگار مطالــب کذب منتشــر میکنــد ،او در پســتی دیگر در
اینستاگرامشاز انتشار پستجنجالیاشعذرخواهی کرد.
به گزارش روزنامه شــهروند؛ وی با انتشــار تصویــری از محتویات یک قابلمــه ،ادعای عجیب
و غریبی کــرد که چند ســاعت بعد بــا واکنشهــای زیــادی روبهرو شــد .او نوشــته بــود« :آنچه
میبینید ،ظرف غذای یک خانواده اســت ،تصور میکنید که محتوای آن چیست؟ آنچه این
خانواده و بسیاری دیگر میخورند گوشت گربه است .آنان حتی از اندک گوشت کالغ ُمرده هم
نمیتوانندبگذرند،چونچارهایندارندومیخواهندزندهبمانند»...
چند ســاعت بعد از انتشــار ایــن عکــس در شــبکههای اجتماعــی موجــی از همدردیهــا و بعد
واکنشهای منفی در اینباره به راه افتاد .بیشترین مخالفخوانیها با این موضوع را کاربران
نوبلوچســتانی داشــتند .آنها در مطالب مختلفی نوشــتند کــه چنین موضوعی
فعال سیستا 
صحت ندارد و مردم این منطقه به حیوانات و بهویژه گربهها احتــرام خاصی میگذارند .نوید
برهانزهــی و مجتبی نــورا ،از فعــاالن اجتماعــی و رســانهای سیستانوبلوچســتان در واکنش
به ایــن مطلب اعالم کردنــد که چنین موضوعــی صحت نــدارد و چنین قضیــهای را در منطقه
و در روســتاهای مــورد اشــاره آن چهره رســانهای مشــاهده نکردهاند .نویــد برهانزهــی در این
باره نوشته اســت« :آن خبرنگار در صفحه اینســتاگرامش پستی گذاشــته مبنی بر اینکه مردم
بعضی از روستاهای منطقه سیســتان به دلیل فقر و گرســنگی گوشــت گربه و کالغ میخورند.
امروز مجتبی نــورا فعــال رســانهای و اجتماعی بــه منطقه سیســتان رفته ،به آن روســتاها ســر
زده و گفتــه کــه همچیــن چیزی صحــت نــدارد ».محمــود بلــوچ زهــی ،یکــی دیگــر از کاربران
بلوچســتانی هم در واکنش به این موضوع نوشته اســت« :میپذیریم که اکنون مردم محروم
سیستانوبلوچســتان فشــار اقتصادی کمســابقهای را تحمــل میکنند .میدانیــم که نتیجه
خشکســالیهای اخیر ،شــده فقر و فالکت .آ گاهیم به دلیل انســداد مرزها ،برنــج ،قوت غالب
مردم ،شــده حکم طال ،اما نمیپذیریم که مردم مســلمان اســتان به دلیل نداری از گوشت االغ
و گربهتغذیه کنند».
واکنش مسئوالن
بعــد از پربیننده شــدن ایــن تصویر ،خبــر کمکم به مســئوالن منطقه هم رســید .مجتبــی نورا،
خبرنگار محلی که بــه آنجا رفته بود به نقــل از دهیار روســتای مالدادی نوشــت« :حرفهای
ً
این آقای خبرنگار از پایه بیاســاس و دروغ اســت .ما در این روســتا اصال گربه نداریم که کســی
34
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بخواهد گوشــت آن را بخــورد ».و پــس از آن دیگــر واکنشها
یکییکی از راه رســید .بهتازگی اردشــیر اربابزهی ،بخشــدار
قرقری ،اســتفاده مردم این بخش از گوشــت گربه را تکذیب
کــرده و گفتــه اســت« :تمــام حرفهــای ایــن خبرنــگار کذب
محض و ناشــی از بیاطالعــی وی بوده اســت .در بیاطالعی
او همیــن بس که شهرســتان هیرمنــد را بهعنوان یک روســتا
فرض کرده و اطالع نداشــته که هیرمند یک شهرســتان مجزا
و دارای فرمانداری جداگانه اســت .مردم دارالوالیه سیستان
در دینداری شــهره آفاق هســتند ،پس چطور ممکن اســت در
ماه رمضان با گوشــت گربه افطار کنند؟» به گفته او«هر چند
سیستان با مشــکالت زیادی روبهروســت اما دولتّ ،
خیران و
نهادهای حمایتی اجازه نخواهند داد که این شــرایط اســفبار
برای مردم رخ دهد و تمام این حرفها توهین به مردم است
و از زبان هیچ انسان عاقلی شنیده نمیشود».
کار امــا بــه جایــی رســید کــه رئیــسکل دادگســتری اســتان
سیستانوبلوچســتان گفــت :دادســتانی ایــن اســتان علیــه
انتشــاردهنده خبــر کــذب مصــرف گوشــت گربــه و کالغ
مــرده در بعضــی روســتاهای سیســتان بــه خاطــر فقــر ،اعالم
جرم کــرده اســت .ابراهیم حمیــدی تصریح کــرد« :فــردی از
احساســات مردم سوءاســتفاده و مطلبی را در فضای مجازی
منتشــر کرده بود مبنــی بر اینکه مــردم در بعضی روســتاهای
سیستانوبلوچســتان به خاطر فقر مجبور به مصرف گوشت
گربــه و کالغ مــرده شــدهاند کــه این مطلــب صحت نداشــت؛
ً
البتــه فعال از ســوءنیت داشــتن یــا نداشــتن منتشــرکننده این
مطلب اطــاع نداریم .اما ایــن فرد حتی از ّ
خیرین درخواســت
کمک کرده و شــماره حســاب خــود را برای جمــعآوری کمک
منتشر کرده بود .چون این مطلب کذب در بین مردم منطقه
بازتاب بسیار بدی داشت ،دادستانی بهعنوان مدعیالعموم
علیــه این فــرد به اتهــام نشــر مطالب خــاف واقع و تشــویش
اذهــان عمومی اعــام جرم کــرد و منتشــرکننده ایــن مطلب،
ً
تحت تعقیب قرار گرفته اســت .فعال در حال جمــعآوری ادله
هستیم ،اما هنوز ناشر این مطلب احضار نشده است».
عذرخواهی خبرنگار
بعد از ایــن ماجراهــا ،خبرنــگار جنجالی نوشــت« :هموطنان
ارجمنــدم در سیستانوبلوچســتان ،زابلیهــای عزیــز.
همانگونه که میدانید دو روز پیش با استناد به گزارشهای
بچههای جهادی مستقر در روســتاهای اطراف زابل مطلبی
را دربــاره محرومیــت شــدید در ایــن مناطق منتشــر کــردم که
بازتابهــای متفاوت ،مختلــف و البته گســتردهای در داخل
و خارج از کشــور داشــت .به نظر آنچه در آن مطلب گفته شــد
باعــث ناراحتــی و دلخــوری زابلیهــای گرامــی و مــردم عزیز
سیستانوبلوچستان شده است و انتشــار آن مطلب و عکس
را توهیــن بــه خــود تلقــی کردهانــد .بــر خــود وظیفــه میدانم
اعالم کنــم اگر مطلــب من به هــر دلیل و بــه هر مقــدار ،باعث
ناراحتی اهالی شریف شهرســتان زابل و استان با تمدن کهن
سیستانوبلوچســتان شــده ،صمیمانه و خاضعانه از فردفرد
ایــن عزیــزان پــوزش میطلبــم ،عذرخواهی میکنــم و طلب
حاللیت دارم».

محافل
نقلمحافل
نقل

خودنمایی به قیمت
ریختن آبروی دیگران
محمود اورعی

زهره ســرابندی ،همان زنی اســت که تصویر قابلمه غذایش در روزهای اخیر خبرســاز شــد ،اما
واضح اســت که حتی برای نشــان دادن اوج فقر و تنگدستی هم باید روراســت بود و اخباری بر
پایه صداقت منتشر کرد .به گزارش روزنامه ایران ،زهره  ۳۷ساله چهرهای تکیده دارد و سنش
از چهــرهاش بســیار جوانتــر اســت .او بهدلیــل ناراحتی اعصــاب گوشهنشــین شــده و به گفته
خودش بهجز پســر معلولش با هیچ کس دیگری ارتباط ندارد .برخالف اطالعات اشتباهی که
در خبر آمده بود در روستایی از بخش قرقری شهرستان هیرمند زندگی نمیکند و ساکن شهرک
پالیز در حاشــیه شهرســتان زابل اســت .وقتی درباره خبر منتشــر شده مطلع میشــود با تعجب
میگوید« :رک و راســت بگویــم ،من پول خرید مرغ نداشــتم بــرای همین از مرغــداری نزدیک
خانه کمی پوســت مرغ مجانی گرفتم و غذا پختم ،برای کســی هم چیزی تعریــف نکردم ،اما
نمیدانم چطور شــد که عکــس قابلمه غــذای من همهجا پخش شــد و خدانشــناسها گفتند
گوشت گربه پخته بودم .هر کسی که این حرفها را برای من در آورده حالل نمیکنم».
گویا پس از مرگ همسر زهره زندگی برایش سختتر میشود و چون نمیتوانست از پس خرج و
مخارج بچههایش بر بیاید ،دخترش را به خانواده شــوهرش میسپارد تا خرج خورد و خوراک
و مدرســه او را بدهند ،اما پســرش را که  ۱۰ســاله اســت پیش خودش نگاه میدارد ،چون کسی
جز خودش نمیتوانــد از او نگهــداری کند ،برای اینکه هــم عقبمانده ذهنی اســت ،هم بعد
از یک تصادف پاهایش کج شده و نمیتواند درســت راه برود .زهره ب ه دلیل ناراحتی اعصاب،
کمطاقت اســت و از عهــده کار خاصی که بــرای او منبــع درآمد باشــد برنمیآید .او بــرای تأمین
خورد و خوراک خودش و پســرش بیشــتر وقتهــا ســاکت و آرام در کوچه و خیابانهــا و اطراف
سطلهای زباله پرسه میزند و هرچه کیسه و ظرف پالستیکی ببیند جمع و این ضایعات را در
گوشهای از خانهاش انبار میکند و منتظر ماشــینهای جمعآوری زباله و پالستیکها میماند
تا پالستیکها را تحویلدهد و با پولی که از فروش آنها به دســت میآورد برای خودش و نادر
نانبخرد.
او از لحاظ روحی به شــدت آسیبدیده اســت در حالی که خودش متوجه این موضوع نیست و
از اینکه با پسر  ۱۰سالهاش که دچار معلولیت جسمی و ذهنی است در میان اینهمه زباله و در
این آشفتهبازار زندگی میکند احساس بدی ندارد .برای همین است که میگوید :همسایهها و
فامیل دوســت ندارند به خانه من بیایند ،من هم کاری به کار آنها ندارم و ناراحت نمیشوم.
تــازه از اینکــه هرچنــد وقــت یکبار بــرای مــن و پســرم لبــاس و غــذا میآورنــد خوشــحال هم
یشــوم .چند وقت پیش از یک خیریه مقداری مــواد غذایی برای من آوردند و آنها را گوشــه
م 

اتاق گذاشــتم ،امــا وقتی از جمعکــردن پالســتیکها به خانه
برگشــتم ،دیدم خوراکیها نیســتند .به کســی تهمــت دزدی
نزدم و از کســی هــم ناراحت نشــدم چون بــه خــودم گفتم باز
هم آدمهایــی پیدا میشــوند که به یــک مــادر بیپناه کمک
کنند یا اینکه خودم یک راهی پیدا میکنم .این اواخر هوس
مرغ کــرده بودم ،امــا یخچــال نــدارم و پولی هم نداشــتم که
مــرغ بخــرم .نزدیکیهــای خانه مــا یک مرغــداری اســت به
آنجا رفتــم و مقــداری پــا ،ســر ،جگــر و پوســت مــرغ گرفتم.
پوســتها را جدا پختم و پا ،جگر و ســر مرغ را هم ســرخ کردم
کســری از
تا من و نادر بخوریــم .فکر کنم همان روز بود که ی 
جوانهــا از قابلمه غذایی کــه میپختم عکــس گرفتند .من
خیال میکردم عکــس را به آدمهــای پولدار نشــان میدهند
و کمک خرجــم میشــوند ،اما فکــر نمیکردم همچیــن دروغ
بزرگی در مــورد من بگویند کــه روزهام را با نان خشــک و چای
افطــار میکنم .خــدا میداند اگــر ایــن آدمها غذای امشــبم را
که شکمبه گوســاله اســت میدیدند میخواستند بگویند چه
حیوانی را سر بریدهام!»
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حال سیستان و بلوچستان خوب نیست اما...

دست به گریبان با

خشکسـ ـ ــالی

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ظرفیـت باالیـی در صنعـت ،نیـروی انسـانی و
كشـاورزی دارد ،امـا بـا وجـود تمـام خدماتـی كـه در ایـن اسـتان از سـوی نهادهـا
و سـازمانهای رسـمی انجـام شـده ،ایـن اسـتان هنـوز نیازمنـد توجـه بیشـتری
اسـت .شهرسـتان زاهدان به عنوان مرکز اسـتان سیستان و بلوچستان با مسـاحت 36581
كیلومتر مربع دارای سه مركز شهری ،چهار بخش و هشت دهستان است .این شهرستان
دارای اقلیم بیابانی گرم و خشك است و با وجود سرچشمههای رودخانههای الز ،بومار،
كچـهرود و الریـز 1493 ،حلقـه چـاه 411 ،رشـته قنـات 176 ،رشـته چشـمه در آن و میانگیـن
بـارش سـاالنه  72میلیمتـر؛ مـردم ایـن خطـه سالهاسـت بـا خشکسـالی و کمبودهـای
معیشـتی دسـت و پنجـه نـرم میکننـد.
درست است که حال سیستان و بلوچستان خوب نیست ،اما نه در آن حد که خبرنگار جنجالی
به دروغ به تصویر کشــید .نماینده مردم سیســتان در مجلس شورای اســامی در گفتگو با ایلنا
ضمن اشــاره به اینکه به دلیل خشکســالی و قطع ارتباط با کشــور همســایه ،مــردم منبع درآمد
آنچنانی ندارند ،گفت:حتی در زاهدان که مرکز اســتان است؛ یک ســوم مردم شبکه آب شرب
ندارند و هنوز هم حدود سه هزار روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی میشوند.
احمد علیکیخا با اشاره به وضعیت بد معیشت و اشتغال مردم اســتان میگوید :در حال حاضر
از جمعیت  ۴۰۰هزار نفری استان ۲۰۰ ،هزار نفر تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی هستند
و تنها امید مردم یارانه و حقوقی اســت که از کمیته امداد دریافت میکنند .امســال هم مثل هر
سال امیدشان به زارعت و کشاورزیشان بوده ،اما باز هم محصوالتشان به دلیل خشکسالی از
بین رفته است .متأسفانه به دلیل گرمای زودرس ،گندمها در حد یک وجب شده و مزه آن تلخ
است و حتی مناسب برای چرای دام هم نیست .مردم در این روزها به شدت گرفتار خشکسالی
هســتند ،بارندگی که وجــود نــدارد؛ آب هم از افغانســتان میآید که متأســفانه این کشــور آب را
ً
به روی ما بستهاســت ۱۳۰ .هزار هکتار وســعت زمینهای زراعی اســت که  ۹۰هزار آن اصال زیر
کشــت نرفته؛ این در حالی اســت که عمده مردم این منطقه کارشــان کشــاورزی است و تحت
پوشــش کمیته امداد هســتند ۵۰ .هزار هکتار هــم که زیــر کشــت رفتــه ،آب اول را دادهاند ،اما
آب دوم را نتوانســتند تأمین کنند ،چرا که نه در چاهنیمهها آبی هســت و نه در رودخانهها آبی
جریان دارد و تمام محصوالت این مردم جلوی چشمانشان از بین میرود.
وی میافزاید :ما هــم جزئی از ایران هســتیم و در طــول تاریخ این مملکت هیــچ نقطه تاریکی
از مردم سیســتان و بلوچســتان وجود ندارد و هیــچ خیانتی از مردم آن دیده نشــده اســت .مگر
اهالی سیستان و بلوچستان فرزندان ناتنی این مملکت هستند؟ اینها نیز جزیی از این کشور
هستند .سیاستهای غلط باعث شده مهاجران سیستانی به تهران و حاشیه تهران مهاجرت
کنند .منطقهای که ســاکنانش در طول تاریخ به غیرتمندی مشــهور بودنــد ،امروز صدقهبگیر
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کمیته امداد شــدهاند .اقتصاد اســتان از گذشته بر محورهای
تجارت ،دامــداری ،کشــاورزی و صیادی بــوده ،ولــی از دهه
گذشته برای کنترل مرزها دیواری کشیدند و با این کار جلوی
تجــارت را گرفتنــد و راه مبادلــه کاال بــرای نیــاز مصرفــی خود
ً
مردم هم کامال قطع شده است.
طرح همای رحمت هالل احمر
در این میــان جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچســتان نیز
کوشــیده اســت به اندازه توان خود در رفع مشکالت معیشتی
ایــن خطه تــاش کنــد .ایــن جمعیــت همه ســاله طــرح ملی
همای رحمت را با هدف ترویج ســیره موالی متقیان حضرت
علی(ع) ،ایجاد بســتر مناســب برای مشــارکت افراد داوطلب
و ّ
خیــر در کمــک بــه نیازمنــدان و افــراد بیبضاعــت ،ترویــج
فرهنــگ بشردوســتانه و ســازماندهی کمکهــای مردمــی و
حمایتاز خانوادههاینیازمنداجرامیکند.
مدیر عامــل جمعیــت هــال احمــر سیســتان و بلوچســتان با
اشــاره به طرح ملی همای رحمت در ســال جــاری گفت :هزار
و  570ســبد مــواد غذایــی در قالب طــرح ملی همــای رحمت
از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان تاکنــون میــان خانوادههای
نیازمند و ایتام استان توزیع شده است.
رســول راشــکی در خصــوص ســبدهای غذایــی توزیعشــده
اظهار داشت :این ســبدهای غذایی با هزینه ّ
خیران در قالب
مرغ ،شــکر ،روغن ،حبوبــات و برنج توســط داوطلبــان هالل
احمر استان میان نیازمندان توزیع شــد .طرح همای رحمت
شبکه گستردهای در تقویت مشارکتهای مردمی ،همدلی و
همدردی با خانوادههای نیازمند و مستمند است .همچنین
در این مدت  32ســفره مهربانی بــرای چهار هــزار و  400نفر در
استان برپا شــده اســت و این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان
ادامه خواهد داشت.

37
تیرمـاه آغشـته بـه حـوادث متعـددی اسـت کـه از دیربـاز تـا دوران معاصـر بـر
سرگذشـت سیاسـی مردم ایران تأثیر داشـته و روایتگر مظلومیت مردم این
سـرزمین اسـت .حملـه بـه سـاختمان مجلـس شـورای ملـی توسـط عوامـل
اسـتبداد ،کشـتار مـردم خراسـان در صحـن مسـجد گوهرشـاد ،شـهادت
یـاران انقلاب اسلامی در انفجـار دفترحـزب جمهـوری اسلامی و حملـه نـاو
آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران حوادثی است که دربخش تقویم
تاریـخ دربـاره آنهـا سـخن گفتهایـم.
تیـری بـه قلـب انقلاب برویـم دنبـال کار و مطالعـه بـرای من خیلی سـخت
بود شلیک کن! فراموش کن!  52روز در دریا حمله به دموکراسی پاسدار
گوهـر عفـاف تجدد به سـبک فرنگ تهاجم به غیـرت ایرانی

تقویم تاریخ

تیری به

قلب انقالب
علیپورمحسنی

هفت شــب بعد از شهادت شــهید چمران ،شــش روز پس از عزل بنی صدر از ریاســت جمهوری و
یــک روز پــس از تــرور نافرجــام آیتاهللخامنهای در مســجد ابــوذر ،ســاختمان حــزب جمهوری
اســامی در هفتــم تیــر  1360توســط منافقیــن منفجــر شــد .در ایــن حادثــه تروریســتی آیتاهلل
سیدمحمد حسینی بهشتی ،رئیس دیوان عالی کشــور و بیش از  ۷۰نفر از یاران انقالب به درجه
واالی شــهادت رســیدند .در این انفجــار  ۲۵نفر از قــوه مجریــه ۲۷ ،نماینده مجلــس و  ۲۰عضو
حزب جمهــوری اســامی و یــک نفــر از اعضای مجلــس خبرگان قانون اساســی شــهد شــهادت
نوشیدند.
روز س هشــنبه ،ســی خرداد ماه  ،1360طــرح عدم کفایــت سیاســی بنیصدر در مجلس شــورای
اســامی بررســی و با  ۱۷۷رأی موافــق ۱۲ ،رأی ممتنع و یــک رأی مخالف تصویب شــد و روز اول
تیرماه ،حضرت امام خمینی(ره) حکم عزل بنیصدر را از مقام ریاســت جمهوری صادر کردند.
ســازمان منافقین پس از ایــن اتفاق اعالم کــرد فعالیتهایش وارد فاز نظامی شــده اســت ،موج
اقدامات تروریستی آنها به قدری گسترده بود که از مردم عادی در کوچه و خیابان تا مسئولین
شــاخص نظام اســامی را در بر گرفت .ســه روز قبل از وقــوع این حادثــه ،محمد جــواد قدیری،
عضو کادر مرکزی ســازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار مســجد ابوذر که در آن آیتاهلل
خامنهای ،امام جمعه وقت تهران مورد ســوءقصد قرار گرفت ،به دوستان خود با اطمینان خبر
داده بود که «روز هفتم تیر» کار یکسره خواهد شد.
38
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تیر ماه غمگین
آغاز به کار حــزب جمهوری اســامی ٢٩ ،بهمن  ١٣٥٧اســت.
پنــج نفــر از اعضــای انقالب بــا نــام آی ـتاهلل بهشــتی ،آیتاهلل
خامن ـهای ،آی ـتاهلل موســویاردبیلی ،حجتاالســام
محمدجــواد باهنر و حجتاالســام اکبر هاشــمیرفســنجانی
پایه این حزب را بنا نهادند تا در مسائل سیاسی کشور تأثیرگذار
باشــند .ریاســت حزب را دکتر بهشــتی برعهده داشــت که بعد
از او حجتاالســام باهنر این ســمت را برعهده گرفــت و بعد از
او نیز تا خردادماه سال  ٦٦که با اشــاره امامخمینی(ره) حزب
به کار خود پایــان داد ،دبیرکلی آن برعهــده آیتاهلل خامنهای
بود .ارگان رســمی حزب ،روزنامه «جمهوری اسالمی» بود که
همچنانمنتشرمیشود.
اولین جلسه شورای حزب جمهوری اسالمی ،نه در ساختمان
ایــن حــزب در محلــه سرچشــمه ،بلکــه در «کانــون توحیــد»
در خیابــان کنــدی کــه بعدهــا بــه خیابــان توحیــد تغییــر نــام
داد ،برگــزار شــد .آی ـتاهلل موســویاردبیلی ،از اعضــای حزب
جمهوری اســامی ،مدیریت کانون توحید را برعهده داشت،
امــا بعــد از مدتــی بــه ســاختمان خــود در سرچشــمه میآینــد؛
ســاختمانی با یک ســالن و چند اتــاق و یک محوطــه روباز که
زمینبسکتبالبودهاست.
خرداد و تیرمــاه ســال  ،٦٠اوضاع سیاســی بههمریخته اســت.
ابوالحسنبنیصدرازریاستجمهوریعزلشدهودولتیوجود
ندارد .آیتاهلل بهشــتی نیز که ریاســت قــوه قضائیــه را برعهده
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یشــود .عدهای از نماینــدگان مجلس هم
دارد ،ترور و شــهید م 
یشــود نتوانند در
یشــوند که باعــث م 
در ایــن واقعه مجــروح م 
یشــود .آیتاهلل
جلســات آن شــرکت کنند و مجلس تعطیــل م 
خامنهای نیز یک روز قبــل از این حادثه در مســجد ابوذر تهران
ترور میشود .ایشان که در آن زمان امامجمعه تهران و نماینده
امام در شــورایعالی دفاع بودند ،برای سخنرانی هفتگی خود
که در روزهای شنبه برگزار میکردند به این مسجد رفته بودند،
اما توســط بمبی که در ضبط صوت کنار تریبون او قرار داشــت،
تروروبهبیمارستانمنتقلمیشوند.
دوباره گزیده نشویم
جلســات روز یکشــنبه هفتــم تیــر حــزب جمهــوری اســامی
یشــود.
بهخاطر بحث و بررســی درباره مســائل روز تشــکیل م 
چنــد ســال پیــش روزنامــه شــرق در گفتگویــی بــا مرتضــی
فضلعلی ،یکــی از بازمانــدگان ایــن حادثــه ،آن روز را اینچنین
روایت میکند« :بعــد از نماز مغرب که در زمین بســکتبال کنار
ساختمان حزب برگزار شــد ،سریع به داخل ســالن اجتماعات
رفتیم .قــرار بــر این بود کــه در مــورد مســائل اقتصــادی که در
آن زمان بحث مهار تورم بود صحبت شود .بهشــتی اوراقی را
تهیه کرده بود که ســؤاالتی روی آن نوشته شــده بود تا توسط
آن نظرخواهی کند .شهید بهشتی پشــت تریبون میرود .آن
یصــدر بهتازگی از ریاس ـتجمهوری برکنار شــده بود،
زمان بن 
عدهای از شهید بهشتی خواستند دستور جلسه را عوض کند،
آنها میگفتنــد االن اولویت بحث ریاس ـتجمهوری اســت و
بهتر است راجع به آن حرف بزنیم .دکتر بهشتی هم رأیگیری
کردند و بحث را عوض کردند».
او لحظه انفجــار را اینگونــه توصیف میکند« :بهشــتی کمی
یصــدر نیز
دربــاره مســائل سیاســی صحبــت کــرد و دربــاره بن 
گفت« :باید کاری کنیم که دوباره گزیده نشــویم ».او یکباره
تهــای خــود را قطــع کــرد و گفــت «بــرادران ،رایحــه
صحب 
دلانگیزی به مشــام میرسد ،شــما هم احســاس میکنید؟»
به یکباره احساس کردم زنگی نواخته شــد و برقی مثل فالش
دوربین از جلوی چشــمم عبور کرد .وقتی به هــوش آمدم ،زیر
آوار بودم .ابتدا احســاس کردم عرق کردهام؛ اما متوجه شــدم
کــه غــرق در خــون هســتم .صندلیهای حــزب فلزی بــود که
باعث شده بود دســته آن بازوی من را قطع کند .آهنی هم به
سینه من فرو رفته بود و دندههایم شکســته بودند .هر نفسی
که میکشــیدم برابر یک عمر بود ،فقط یک حفره کوچک جلو
دهانم بود تا بتوانم کمی نفس بکشــم .صــدای بقیه را خیلی
یشــنیدم که نالــه و دعــا میکردند ،یا ســراغ
خفیــف و دورگه م 
بهشتیرامیگرفتند».
فضلعلــی ،پایــان ایــن لحظــات ســخت را اینگونــه توصیــف
میکنــد« :بعــد از مدتــی متوجــه شــدم ســروصدای زیــادی به
گوش میرســد .امداد آمــده بــود و میخواســتند خا کبرداری
کنند .فشاری که آنها میآوردند ،باعث شد خاک ،دهان من
را پر کنــد که دوبــاره بیهوش شــدم و وقتی به هــوش آمدم ،در
بیمارستانبودم».
مرتضی فضلعلی ،اوضاع حساس سیاســی آن هنگام را هم به
یاد دارد« :مجلس باید تشــکیل جلســه میداد و نیاز بود که ما

در کنار ساختمان
حزب که فقط یک
دیوار از آن باقی
مانده و ساختمانی
نمادین جای آن
را پر کرده ،موزهای
بنا شده است.
مرحوم قدیریان ،از
فرماندهان سپاه،
مسئول ساخت این
مکان بوده است،
در سال  1391نیز
درهای آن روی
مخاطبان باز شده
است .اینجا دیگر
شبیه آن ساختمان
قدیم حزب نیست
و سالن اجتماعات،
موزه ،سالن گفتگو
و حتی مهدکودک
هم دارد

هم در آن حضور داشــته باشــیم .ما را از بیمارستان به مجلس
بردند تا جلسه تشکیل شــود ،آیتاهلل هاشمیرفسنجانی هم
در آن روز نطق تاریخی جانسوز و زیبایی کرد».
یادمان شهدا
حــاال در همــان مــکان و ب هجــای آن ســاختمان فروریختــه،
یادمانی از شــهدای هفتــم تیــر قــرار دارد .از میدان بهارســتان
که خیابــان مصطفی خمینــی را به ســمت چهارراه سرچشــمه
نجــا ،کوچه
برویــم ،روب ـهروی ماهیفروش ـیهای معــروف آ 
یپــور و ســرای ناهیــد و مغاز ههــای الستیکفروشــی
صیرف 
اســت .از همان ابتدای کوچه هم میشود مجموعه فرهنگی
سرچشمهرادید.
در کنار ســاختمان حزب که فقط یــک دیــوار از آن باقی مانده
و ســاختمانی نمادین جــای آن را پــر کــرده ،موزهای بنا شــده
اســت .مرحوم قدیریان ،از فرماندهان سپاه ،مسئول ساخت
ایــن مــکان بــوده اســت ،در ســال  1391نیــز درهــای آن روی
نجــا دیگر شــبیه آن ســاختمان
مخاطبان باز شــده اســت .ای 
قدیم حزب نیست و ســالن اجتماعات ،موزه ،ســالن گفتگو و
حتی مهدکودک هم دارد.
از در شیشهای ســاختمان که رد شوی ،ســالنی بزرگ قرار دارد
که در ورودی آن تابلویی بزرگ از شهید بهشتی است .سخنی
از او هــم خودنمایــی میکنــد« :کســی کــه خــط دارد ،دشــمن
دارد ».در اطراف ســالن نیز عکسها و ســردیس شــهدای این
واقعه به نمایش گذاشته شده است .وسایل شخصی بعضی
شهدا مانند لباس و کیف آنها در این موزه نگهداری میشود.
البته به گفته مســئول موزه ،نتوانســتهاند همه وســایل آنها
را جم ـعآوری کننــد ،بعضــی از خانواد ههــای شــهدا همکاری
نکردند و بعضی نیز وسایلشان را به جاهای دیگر داده بودند.
او جمعآوری و پیداکردن وســایل شــهدا و بازماندگان را کاری
سختمیداند.
او میگویــد :در هنــگام وقــوع انفجــار حــدود  ١٥٠نفــر در ایــن
مکان بودهاند کــه  ٧٣نفر از آنان شــهید و  ٢٧نفــر هم مجروح
یشــوند کــه حجتاالســام فردوس ـیپور و مهنــدس مختار
م 
علیــزاده ،دو نفــر از بازمانــدگان آن واقعــه ،نیــز بعدهــا فــوت
میکننــد .در آن روز رئیــس قــوه قضائیــه 4 ،وزیــر ١٣ ،معــاون
وزیر 1 ،فرماندار 3 ،رئیس ســازمان 5 ،مدیرعامــل و  ١٣٠عضو
حزب حضور داشتند.
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سیره رفتاری شهید بهشتی از زبان همسر ایشان

برویم دنبال کار و مطالعه
چنـدی پـس از شـهادت آیـتاهلل دکتـر بهشـتی ،یکـی از نشـریات بـا همسـر
یهـای اخالقـی و
ایشان(عزتالشـریعه مـدرس مطلـق) گفتگویـی دربـاره ویژگ 
نکـه ایـن گفتگـو دارای مطالبـی
رفتـاری شـهید بهشـتی انجـام داد .بـه لحـاظ ای 
اسـت که میتواند سرمشـقی برای زندگی ما باشـد ،بخشهایی از آن را برای خوانندگان
مهـر و مـاه انتخـاب کردهایـم.

ما بعد از فاجعه هفتم تیر میبینیم که انســجام عجیبی بین ملــت به وجود میآید.
نظر خود شما در این مورد چیست؟
شهید ،از اول نهضت که شــروع شــد و پیش از انقالب  ۱۵ســال دنبال امام بودند .همه ایشان
را خوب میشــناختند ،او چهره شــناخته شــدهای بــود؛ چهــرهای نبود کــه پنهان باشــد و بعد
پیدا بشــود ،ولی بعــد از اینکه ایــن تهمتهای ناروا بــه وی زده شــد ،این حرفهــا در روحیه
40
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مــردم اثر گذاشــته بــود ،بعضیها داشــت باورشــان میشــد.
بــرای اینکــه میگفتنــد یقینــا بــوده و مــا نمیدیدیــم! ولــی
بعد از شــهادت ایشــان طوری شــد که دشــمن و دوست گریه
کردند ،حتی دستهدســته میآمدند و از من میخواســتند که
اگــر آقای بهشــتی را خــواب دیدید بگوییــد ما را حــال کنند،
خیلی تهمتهای ناروا زدیم به ایشان ،خیلی حرفها پشت
سرشــان زدیم! من یک شــب بــه ایشــانگفتم آقا شــما بروید
پشــت تلویزیون و رادیو حرف بزنید و جــواب این تهمتها را
بدهید ،چرا هیچی نمیگویید؟! ایشــان میگفــت برای چی
بروم خاطر مــردم را از رادیو تلویزیون تلخ کنــم؟ چه بگویم؟
من درد دلــم را با خــدا میکنم ،خــدا خودش درســت میکند
همــه ایــن کارهــا را .در ایــن دو ســال کــه خیلــی زندگی بــر ما
سخت شده بود ،بعضی از این مردم چه با تلفن و چه با آمدن
در خانه ،فشــار میآوردنــد ،مجاهدین میآمدنــد ،مخالفین
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دیگر میآمدند و اذیت میکردند .ولی ایشــان خیلی پرصبر و
بااستقامت بود در مقابل این مســائل ،البته خیلی کم اتفاق
میافتاد که این مسائل را به آقا بگویم ،برای اینکه روحش
ناراحت میشــد گاهی که ناراحت بودیم میگفتم نمیدانم
این مردم از جان ما چی میخواهند؟! ایشــان میگفتند :من
بایستی مثل محمد(ص) بردبار باشم .پیغمبر هم در مقابل
این همه توطئه ،ایــن همه شــکنجه ،این همــه ناراحتیها
و تهمتهــای ناروایی کــه به او زدنــد صبور بود .تــو هم مثل
خدیجه ،باید همیشــه خود را آماده نگه داری ،مگر خدیجه
چکار کرد در قبال پیغمبر؟ تو هم باید همانطور باشی؟
شما به عنوان همسر ایشان بفرمایید نقش ایشان
در خانه چه بــود و به طور کلی رابط هشــان با شــما به
عنوان همسر و با فرزندانشان به چه صورت بود؟
موقعی کــه امــام بــه ترکیــه تبعیــد شــدند ،مأموریــن آمدند و
ریختنــد در منزلمان و یک مدرســه دیــن و دانش که ایشــان
تأســیس کرده بــود و مدرســه حقانــی هم کــه زیر نظر ایشــان
بود و ایشــان سرپرســت آنجا بود را از ما گرفتند و بعــد ما را به
تهران تبعید کردند بدون حقوق و هر چیز .ما یک سال و نیم
آنجــا بودیــم در آن یــک ســال و نیم هــم خیلی رنــج بردیم.
البته بایــد خدمتتــان عرض کنــم در طــول این  ۱۲ســالی که
ما در قــم بودیــم منــزل از خودمــان نداشــتیم ،همیشــه یک
یــا دو اتاق اجــاره میکردیــم ،زندگی مــا زندگی ســاده طلبگی
بــود هیــچ تشــریفات و ایــن چیزهــا نبــود .بعــد از اینکــه ما را
به تهــران تبعید کردنــد ،مردم بــرای ما منزلــی گرفتند حدود
امیریه ،مــا آنجا بودیــم تا اینکــه از طرف چهــار مرجع تقلید
آقا را دعــوت کردند برای مرکز اســامی هامبــورگ؛ آنجا یک
مســجدی بــود کــه بنیانگــذارش آیــتاهلل بروجــردی بودند
وآقای محققی هم بهعنوان یک امام آنجا بود ،ولی ایشان
این اســکلت را بهجا گذاشــته و بیــرون آمده بودنــد .البته آن
موقــع ،زمان قتــل منصــور هم بــود و از طــرف ســاواک خیلی
فشــار به مــا میآورنــد و میگفتند این (شــهید دکتر بهشــتی)
عامــل اصلی تــرور منصور بوده اســت .ایــن به ایــن علت بود
که ایشان جلســات مختلف با همه کســانی که برای نهضت
کار میکردند تشــکیل میدادند ،این بود که بیشــتر از چشــم
ً
ایشــان میدیدند .این آقایــان چون واقعا عالقمنــد بودند به
ً
آقای بهشــتی ،ایشــان را نامزدش کردند و فورا روانه آلمانش
کردند .بعد از اینکه ایشان تشریف بردند تا چهار ماه ساواک
نگذاشت ما برویم ،باالخره با چه سختیها و مشکالتی آقای
خوانســاری هر طوری بود ،ما را روانه کردند .تا  ۵سال ایشان
انجمن اسالمی دانشجویان آنجا را به عهده گرفت و مرتب
سمینارهایی تشکیل میداد.
دانشــجویان را به مســجد دعــوت میکــرد و باالخره مســجد
را تمام کــرد .جلوتر از اینکه مســجد تمام شــود ،ما ســه اتاق
داشــتیم؛ یــک اتاقــش را مــا مینشســتیم و دو اتاقــش تعلق
داشت به انجمن اسالمی ایرانیان در هامبورگ.
ایشــان این اســم را برداشــت و آنجا را به اســم مرکز اســامی
هامبــورگ درآورد ،چــون ایرانی که نوشــته بودند کســی زیاد
نمیآمد ،ولی موقعی که مرکز اســامی شــد مرتب از تمام دنیا

من هیچوقت از
فعالیت ایشان
جلوگیرینمیکردم.
در آنجا (آلمان)
یک وقت بود که تا
ساعت سه بعد از
نصف شب برنامه
و سمینار داشتند،
آن وقت میرفتند
یکی دو ساعت
استراحت میکردند
و برمیگشتند ،با
این حال هیچوقت
نشد که من بگو یم
حق ما چطور
شد؟ همیشه من
خوشحال بودم
و میگفتم آقا من
خیلی دلم میخواهد
که شما بیشتر
فعالیت کنید

بــه آنجــا مراجعــه میکردنــد .اولین نمــاز عیــد قربــان که در
آلمــان خوانــده شــد و خیلی هم بــرای آلمــان عجیب بــود به
ً
امامت ایشــان خوانده شــد و تقریبا ســه هــزار نفــر در این نماز
شرکت کردند و این اولین نماز با این همه جمعیت بود که در
آنجا برگزار میشد.
من هم در انجمــن خانمها فعالیت میکــردم؛ یعنی ما هر دو
مثــل دو تا شــریک بودیم با هم .هیچوقت ایشــان احســاس
ُ
نمیکرد که یک نفر اســت ،خب ایشــان نه برادری داشــت و
نه کس دیگری را و همیشــه به من میگفت تو پشتیبان من
هســتی ،هر کاری من تا حاال خواســتم بکنم ،اگر تو دنبالهرو
و کمــک من نبــودی مــن نمیتوانســتم ایــن کارها را بــه ثمر
برسانم.
من هم هیچوقت از فعالیت ایشــان جلوگیــری نمیکردم .در
آنجا (آلمــان) یک وقت بود که تا ســاعت ســه بعــد از نصفه
شــب برنامه و ســمینار داشــتند ،آن وقــت میرفتنــد یکی دو
ســاعت اســتراحت میکردنــد و برمیگشــتند ،بــا ایــن حــال
هیچوقت نشــد که مــن بگویــم حق ما چطور شــد؟ همیشــه
من خوشــحال بودم و میگفتم آقا من خیلــی دلم میخواهد
که شــما بیشــتر فعالیت کنیــد .ایشــان میگفت خانــم از حق
شــما گرفته میشــود ،ولــی مــن میگفتم مــن خودم خوشــم
میآید که تــوی این راهها بروید ،مــن هیچوقت نمیخواهم
که شــما یک مــردی باشــید کــه بیایید پیــش من بنشــینید،
تــوی زندگــی بگــو و بخنــد کنیــد و مــا را ســرگرم کنیــد .خــود
ً
ایشــان هــم هیچوقت اصــا اهــل این حرفهــا نبــودو منزل
کــه میآمــد همیشــه بحــث بــود و کتــاب و مطالعــه دور هــم
مینشســتیم و روی یــک کتابــی ،روی یــک مطلبــی بــا هم
بحث میکردیم زندگی ما سرتاسر این بود .حساب این نبود
که کســی بیاید دور هم جمع بشــوند ،دروغ بگویند ،بخندند
و یا غیبــت کنند ،حتــی حاضر نمیشــد کوچکتریــن حرفی
پشــت ســر همیــن بنیصــدر یــا دشــمنهای دیگــرش بزنــد،
ً
اگر کوچکتریــن حرفی هم زده میشــد فورا ایشــان ناراحت
میشد ،اخم میکرد و میگفت حرف دیگر نداریم بزنیم! اگر
حرفــی نداریم برویم دنبــال کار و مطالعه .من راضی نیســتم
حرف هیچکس را بزنید شــما به جای اینکه بنشــینید پشت
سر این یا آن حرف بزنید ،بگویید خدا به راه راست هدایتش
کنــد ،بــا وجــود اینکــه اینهــا اینهمــه دشــنام میدادنــد،
ً
اینهمه حرف به ایشــان میزدنــد ،اصــا هیچوقت قلبش،
وجدانــش قبول نمیکرد که کســی بنشــیند پشــت ســر آنها
حرف بزند .ایشــان همیشه دلش میخواســت بین مردم و با
مردم باشــد ،هیچوقت راحتطلب نبود کــه بخواهد زندگی
راحتی داشته باشد.
با توجه به اینکه رفتاری که ایشــان در خانه داشتند
میتوانــد الگویــی باشــد بــرای تمــام امت اســامی،
ً
لطفا خصوصیات اخالقی ایشان در خانه بگویید؟
ً
ایشــان اوال خیلــی مهربــان بــود ،بــا زن و فرزنــد .بــا مــن کــه
همســرش بودم مثل یک پدر و فرزند بود؛ یعنی من همیشــه
احســاس میکردم که با پدرم روبهرو هستم از بس که ایشان
مهربان و خوشاخالق بود .هیچوقت در مدت  ۲۹ســال که
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با هم بودیم کوچکترین چیزی را از ایشان ندیدم که باعث
دلخوری من بشــود .بــا فرزندانش هم همینطور ،ایشــان با
فرزندانش رفیق بود ،هیچوقت نشــد که حتی بــرای یکبار
هم سر آنها داد بزند .آنقدر خوشاخالق بود که آن ساعتی
ً
که ایشان به ما تعلق داشت واقعا ما از همنشینی ایشان لذت
میبردیم ،موقعی که دور هم جمع میشــدیم و با هم بودیم
همیشــه بحــث از خــدا و پیغمبــر میکردنــد و میگفتنــد ائمه
چنین کردند و شــما هم باید چنین کنید ،همین مســائل بود
و هیچوقت مــا کوچکترین ناراحتی از دســت آقا نداشــتیم،
هر چه هم که در آمــدش بود متعلق بــه ما بود .یعنی ایشــان
مســائل بگیریــد و ببندید در زندگی نداشــت و
هیچوقت این
ِ
میگفت که همــه درآمدم متعلق به شماســت .البته ایشــان
یکدفعه هــم حتی به حقوق دادگســتری دســت نــزد و یک
قرآن هم بــه خانه نیــاورد .میگفت جایز نیســت در حالی که
اینهمه مســتضعف هست ،حقوق دادگســتری هم بگیرم.
شــما باید بدانید زندگیتان با همین حقوق بازنشستگی من
باید بگذرد.
ایشــان ماهــی  ۵۵۰۰تومــان میگرفــت کــه خــرج خانــواده
پســرش ،خانــواده ،دامــادش و خر جهــای دیگــر را بــا همان
مــیداد ،حتی یــادم نرفته کــه یک شــب المپ ســوخته بود،
من تمام این اطراف را زیر پا گذاشــتم ولی پیدا نکردم ،تلفن
کردم به دادگســتری و گفتم آقا از فروشــگاه دادگســتری یک
المپ بیاورید ،همانجا گفتنــد نه هرگز! خدا نکند من چنین
کاری بکنم! شما شمع روشن کنید بنشینید بهتر از این است
که من مال دادگستری را بیاورم .آنقدر پرهیز میکرد ایشان
ً
از محرم و نامحرم ،از دروغ و غیبت و غیره اصال یک ســمبلی
بود چــه در جامعــه ،چــه در خانــه .کوچکترین چیــزی ما از

ایشان نتوانستیم ببینیم که باعث ناراحتی ما بشود.

یکی از خصوصیات
خاصی که ایشان
داشت این بود که
هیچوقت از مرگ
نمیترسید و همیشه
این را به ما میگفت
که هیچوقت از مرگ
نترسید و من را هم از
مرگ نترسانید ،من
از مرگ نمیترسم،
آن موقعی که
شهادت نصیب من
بشود با افتخار به
زیر خاک میروم.
خود ایشان هم
همیشه پیشتاز بود

خصوصیات خاصی که ایشان در رفتارشان داشتند
بفرمایید.
یکــی از خصوصیــات خاصــی که ایشــان داشــت این بــود که
هیچوقت از مرگ نمیترســید و همیشــه این را به ما میگفت
که هیچوقــت از مرگ نترســید و مــن را هم از مرگ نترســانید،
من از مــرگ نمیترســم ،آن موقعی کــه شــهادت نصیب من
بشود با افتخار به زیر خاک میروم .خود ایشان هم همیشه
پیشــتاز بود .در انقالب و روزهای تظاهرات هم جلوتر از همه
بلندگو را دســت میگرفت و هرچه مــا اصرار میکردیــم که آقا
تیر میزنند ،میگفت بکشــند ،من نمیتوانم ببینــم مردم از
بین میروند من در خانه بنشــینم ،من باید بروم بین مردم،
اگر شهید بشوم با مردم باشــم و اگر شهید هم نشــوم با مردم
باشم .ایشان از سن  ۱۸ســالگی ،از زمان آیتاهلل کاشانی ،در
تمام این تظاهرات شرکت میکردند ،هیچوقت فکر نمیکرد
که بگوید من میترسم و از خانه بیرون نروم .همهجا پیشتاز
بود.
بعــد از انقــاب هــم مرتــب اینجــا جلســه داشــتند .آقــای
طالقانــی ،آقــای مطهــری آقــای باهنــر و آقــای خامنــهای و
ایشــان در این اتاق جمــع میشــدند و یکوقت جلسهشــان
چندین ســاعت بــه طــول میکشــید .قبــل از انقــاب اینها
بیشتر کارشــان را مخفی انجام میدادند ،جلساتشان بیشتر
مخفــی بــود .مهمانیهایــی کــه در خانــه ما بــود از ایــن نوع
بود ،هیچوقت ایشــان مهمانیهایی که جمع بشــوند با هم
بگویند و بخندند و ســورچرانی کنند نداشت .هیچوقت من
ندیدم ایشــان با دوســتی یا کســی غیر از برای کاری که برای
اســام باشــد دور هم جمــع شــوند و من هــم همیشــه از همه
مسائل و برنامههای ایشان خبر داشتم.
رابطه ایشان با امام چگونه بود؟
ً
ایشــان تقریبــا از  ۲۳ســالگی که مــا در قــم بودیم پــای درس
امــام میرفــت و از امــام نیــرو میگرفــت .البتــه ایشــان چنــد
درس میرفت ،ولــی عالقه خاصی به امام داشــت .در همان
عاشــورایی که امــام را دســتگیر کردنــد و بعد هم تبعیدشــان
کردند ،دکتر وقتی که میخواســت از خانه بیرون برود گفت:
خانم شــاید امشــب بر نگــردم .گفتم بــرای چه؟ گفــت برای
اینکه من آن ســاعتی کــه ببینم امــام را میخواهنــد بگیرند
و امــام دیگــر اینجــا نیســت و نمیتوانــد در اینجــا کار بکند
نمیتوانم تحمل کنم .این گذشــت و شــبانه امام را دستگیر
کردند .از آن به بعد ایشان یک ســاعت راحت نبود ،مرتب در
فکر امام بــود .مرتــب نامههای مخفیانــه از ترکیــه و بعد هم
از نجف از طرف امام برای ایشــان میآمد دو ســفر هم رفتیم
آنجا (نجف) چون ایشــان میخواســت خدمت امام برسد.
ایشــان بین جوانهــای اروپا هــم در تمام بحثهــا میگفت
ببینید امام چــه میگویند ،همان راباید عمــل کنید ،ما راهی
را باید برویم که امام میرود ،ما باید همیشــه پشــتیبان امام
باشیم و ایشــان یک دقیقه هم از امام غافل نشــد .تا موقعی
که امام به پاریس آمدند و ایشان هم به آنجا رفت.
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واقعه هفت تیر از زبان رهبر انقالب

برای من
خیلی سخت بود
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،یک روز قبل از فاجعه هفت تیر در مسـجد ابـوذر ،در
جنوب تهران ،در حال سـخنرانی مورد سـوءقصد قرار گرفتند و مجروح شـدند.
از طراحـان ایـن انفجـار جـواد قدیـری بـود کـه به هنگام فـرار از کشـور به بعضی از
متهمیـن کـه دسـتگیر شـده بودنـد ،گفتـه بـود کـه فـردا یعنـی روز هفتـم تیـر کار نظام اسلامی
تمـام اسـت و ایـن تاریـخ همـان روزی بـود کـه فاجعه هفتـم تیر اتفاق افتـاد.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای کــه در زمــان انفجــار دفتر حــزب جمهــوری اســامی در هفتــم تیر
 ۱۳۶۰در بیمارستان بســتری بود ،خاطرات خود را از این فاجعه اینگونه بیان میکند« :اولین
ً
بار شــاید روز دوم ،ســوم بود که من دقیقا یادم نیســت ،چون در حال عادی نبودم .جراحی که
من را معالجه میکرد ،گفت که حزب جمهوری منفجر شــده و عدهای شهید شدهاند ،اما اسم
مرحوم بهشــتی را نبرد .من چون در حال طبیعی نبودم آنقدر به این حســاس نشدم و چیزی
نفهمیدم .و بعد هم یــادم رفت .در حــدود روز دوازده ،ســیزدهم بود که من اصــرار میکردم که
روزنامــه و رادیو به مــن بدهند ،که از اخبــار مطلع شــوم .برادرانی که بــا من بودند ،پاســداران و
نزدیکان،مقاومتمیکردندونمیگذاشتند.
من بر اصــرار خود اضافــه میکــردم .آنها میگفتنــد نمیشــود رادیو بــه اینجا بیــاوری ،چون
دســتگاههایی که به قلب و نبــض من وصل بــود ،میگفتند کــه اینها خراب میشــود .گفتم
خوب روزنامه بیاورید ،روزنامه که دســتگاهها را خراب نمیکند .روزنامه هــم نمیآوردند و من
هم خیلی عصبانی شــده بودم که چطور من چیــزی میگویم و اطرافیان و دوســتان من حاضر
نیســتند حتی یک روزنامه بخرند و بیاورند .یک روز آقای هاشــمی رفســنجانی و حاج احمدآقا
ً
به عیادت من آمدند .طبق معمول که غالبا میآمدند .نمیدانســتم که آمدن اینها را طبیب
من خواســته که آنها بیایند وبه من بگویند .طبیب رو به من کرد وبه آقای هاشمی گفت :که
ایشان خیلی اصرار دارند که بهشــان رادیو بدهیم .به نظر شــما مصلحت است؟ آقای هاشمی
گفت :نــه .من گفتــم :چــرا مصلحت نیســت؟ ایشــان گفتنــد رادیــو اخبــار تلــخ دارد .جریانات
ناراحتکننده دارد .بعد من همینطور فکر کردم یعنی چه؟ رادیو اخبا رتلخ دارد .آقای هاشمی
ً
ً
گفتند که ادامه دارد ،و میخواستند جریان رابه یک شــکلی به من بفهمانند .بعدا گفتند :مثال
دفتر مرکزی حزب منفجر شده عدهای مجروح شدند .آقای بهشتی هم مجروح شده .در ضمن

صحبت ،اســم آقای بهشــتی را هم بردند .من بسیار ناراحت
شــدم وقتی اســم آقــای بهشــتی را بردنــد ،شــاید هــم گریهام
گرفت .یادم نیســت .آن روزها هم حال من عادی نبود .یک
عمل جراحی سومی هم داشــتم .وقتی شنیدم آقای بهشتی
مجروح شده از روزنامه و رادیو یادم رفت ســؤال کنم .از آقای
بهشتی پرســیدم .گفتم که وضعشــان چطور است؟ حالشان
چطور اســت؟ گفتند که آقای بهشــتی حال خوبی نداشــتند.
مــن خیلــی ناراحــت شــدم و گفتــم کــه بایــد همــه امکانــات
مملکت را بســیج کنیم تا آقای بهشــتی را نجــات دهیم .بعد
من باز آرام نگرفتم .گفتم وضعشــان بهتر از من یــا بدتر از من
است؟ گفتند :چه فرقی میکند ،همینطوری است .باالخره
خبرهای بیرون تلخ است و رفتند .بعد از رفتنشان قدری فکر
کــردم .بــه ذهنم رســید که بایــد مســئلهای باشــد .بچههای
دور و برم را گفتــم و از زیر زبانشــان مطلب را کشــیدم و حدس
زدم کــه او شــهید شــده .و بچههــا گفتنــد همــان اول شــهید
ً
شــدند .گفتند که وضع من آن موقع چطور بــود ،تقریبا خیلی
بد بود ،چون من نسبت به آقای بهشــتی احساسات برادرانه
داشــتم و یک اعتقاد همهجانبه داشــتم .با ایشان سالهای
درازی مانــوس بودیــم .در ایــام انقــاب حــدود یــک ســال و
ً
نیــم تقریبا شــب و روز با هــم بودیــم .مرتب همــه کارهایمان
و تالشهایمــان با هم مشــترک بــود .همین بــرای من خیلی
سختبود».
آیــت اهلل خامنــهای همچنیــن در تحلیــل فاجعــه هفــت تیــر
و تأثیــرات ایــن فاجعــه در داخــل و خــارج از کشــور میگویند:
«حادثه دفتر مرکــزی حزب در داخل تأثیرش خیلــی زیاد بود.
علت هم ایــن بود که مــردم به حــزب و به این مســئوالنی که
شهید شــدند ،عالقهمند بودند .به خصوص بعد از افشاگری
مجلــس در مــورد بنــی صــدر و اقــدام قاطــع امــام نســبت بــه
ً
بنیصدر ،از این جریــان رو برگردانده بودند و تقریبا یکســره
بطالن جریان لیبرالها را فهمیده بودند .وقتی که این حادثه
پیش آمد ،میزان وحشیگری جریان مخالف را هم فهمیدند.
البته جریان دســتاندرکار حادثه  ۷تیر ،جریان آمیختهای از
لیبرالها و منافقین بود .یکسره از لیبرالها نبود .لکن نشان
میداد که چقدر آنها مردم ناجوانمرد هستند که حاضرند به
خاطر مســائل سیاسی ،شــخصیتهایی مثل شــهید بهشتی
و بقیه شــهدای  ۷۲تــن را در یــک حادثه نابود و شــهید کنند.
این چیزی اســت که به طور طبیعی هرکــس را تکان میدهد
و متوجــه بطــان آن جریانــی میکنــد کــه دســتاندرکار ایــن
مســئله بود .بنابراین حادثه در داخل ایران ،جریان انقالب را
یکســره و یکپارچه کرد .اگر مــردم تا آن زمــان بطالن جریان
مخالــف را فهمیــده بودنــد در حادثــه  ۷تیــر حقانیــت مطلــق
جریــان مخالــف لیبرالهــا و منافقیــن را کــه خط امام باشــد،
احســاس میکردند .انعکاس همین در خارج خیلی زیاد بود.
موردی بود کــه از حادثــه  ۷تیر چیــزی علیه نظــام جمهوری
اســامی احســاس کرده باشــند .البــد آن روزهــای اول که من
روزنامــه را نمیدیــدم و از خبرها کامــل مطلع نبــودم ،افرادی
بودنــد کــه آن حادثــه را بــه عنــوان زوال و نابــودی جمهوری
اســامی تفســیر کرده باشــند .لکن از اینکه بگذریــم ،در دنیا
انعکاس آن حادثه ،انعکاس مفیدی بود».
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حبیب احمدزاده و حسین دهباشی
از حمله آمریکا به ایرباس ایرانی میگویند

شلیک کن! فراموش کن!
12تیرماه  1367سند دیگری بر جنایات آمریکا علیه ملت ایران رقم خورد ،جنایتی
علیـه زنـان و کـودکان بیگنـاه و مسـافران هواپیمـای مسـافربری ،نـه سـربازانی که
امـکان دفـاع از خـود را داشـته باشـند .در ایـن تاریـخ ،پـرواز شـماره  655شـرکت
هواپیمایی ایرانایر با  290مسافر ایرانی و خارجی ،بر فراز خلیج فارس مورد اصابت موشک
نـاو یـواساس وینسـنس ،متعلق به نیـروی دریایی ایاالت متحده آمریکا قرار گرفـت و در ارتفاع
12هـزار پایـی منهـدم شـد و تمـام مسـافران و خدمـه پـرواز کـه  66نفـر از آ نهـا کـودک بودنـد،
جـان باختنـد .آمریـکا هیچوقـت ایـن جنایـت را گردن نگرفـت و مسـئولیت آن را نپذیرفت ،حتی
هیچیک از خدمه و فرماندهان ناو وینسنس هم تحت پیگرد قرار نگرفتند و تلختر اینکه ویلیام
راجرز ،فرمانده این ناو ،در پایان خدمت خود مدال شجاعت هم دریافت کرد .در سالروز این
جنایت هولناک ،برنامه تلویزیونی «جهانآرا» به بررسـی اقدام ضد بشـری آمریکا در منهدم
کردن هواپیمای مسافربری ایرانی پرداخت .حبیب احمدزاده ،فعال فرهنگی و از نویسندگان
معاصر ،و همچنین حسین دهباشی ،مستندساز و تاریخنگار ،میهمانان این برنامه بودند که
نپـور به ابعاد مختلف این ماجـرا پرداختند.
در گفتگـو بـا وحیـد یامی 

تجاوز به آبهای سرزمینی
حبیــب احمــدزاده ضمــن یــادآوری ایــن مطلــب کــه خــط
حــد درگیــری ایــران و عــراق در ســال  ،67یعنی ســال پایانی
جنگ ،به خارک کشیده شــده بود و با بیان اینکه در همین
ســال آمریکاییهــا بــا ایــن بهانه کــه «ما مشــغول اســکورت
نفتکشهــای عربســتان و کویــت هســتیم» خــط حــد
درگیری را بــه تنگه هرمز میبرنــد ،ادامــه داد :بهطور ناگفته
هواپیماهای مســافربری از فرودگاههای دوبی ،بندرعباس
و تهــران حرکــت میکننــد .چنــد روز قبــل از ایــن حادثــه
هواپیمایــی به نام ناواســتار توســط یــک هواپیمــای عراقی
مورد اصابت قرار گرفت و  36نفر کشــته شــدند .آمریکاییها
بــ ه خاطــر ســالروز اســتقالل آمریــکا در آمادهبــاش صددرصــد
قــرار گرفتند .شــاید حتی یــک نفــر در ایــران در ذهنــش نبود
کــه اینهــا در ســالگرد استقاللشــان قــرار دارنــد ،امــا در ذهن
ً
آمریکاییها میگذشت که ایرانیها حتما در سالروز استقالل
آمریکا قرار است کاری انجام دهند.
وی اضافــه کرد :اینهــا با قایقهــای ما در آبهای ســاحلی
ایران که  12مایــل را در برمیگیرد و هیچ کشــوری حق ندارد
وارد این آبها شــود درگیر میشــوند .ویل راجرز با ناو بســیار
پیشــرفته خود که قیمتی بالــغ بــر  1.5میلیارد دالر داشــت به
خلیج فارس میآید که بهگفته فرماندهی اصلی آمریکاییها
کــه در بحریــن مســتقر بــوده ،ایــن آدم دنبــال ایــن بــوده که
قهرمان شود .با آتش توپخانه ناو خود با قایقهای گشتی ما
درگیر میشود .هواپیمای ایرباس ما را که از بندرعباس بلند
میشود مورد اصابت قرار میدهد .اولین حرکتی که میکنند
این اســت که «ما یک هواپیمای نظامی را زدیــم ».بعد ادعا
میشود که یک اف 14پشت این هواپیما بوده است.
توجیه کارتونی
ایــن فعــال فرهنگــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه قــرار گرفتــن
اف 14پشــت یک هواپیمــای مســافربری با وجــود اینهمه
رادارهــای پیشــرفته بســیار کارتونــی اســت ،بــه چرایــی این
موضوع پرداخــت و با طرح این ســؤال کــه «آیا مــا آنموقع با
ارتش آمریکا یا عــراق در جنگ بودیم؟» تصریــح کرد :اینها
میخواســتند در لحظه بهت حادثه از جو عمومی فرار کنند و
ب ه همین دلیل میگویند این هواپیما حق نداشــته از منطقه
جنگی عبور کند.
وی یکی از اشــتباهات اســتراتژیک مــا را پرداختن بــه حادثه
در زمان وقوع آن برشــمرد و توضیــح داد :تمام بحــث ما این
ً
شــده کــه راجــرز ایــن هواپیمــا را عمــدا زد یــا اشــتباهی! ایــن
کوچکترین مســئله اســت .قبل از این حادثه بایــد بگوییم
چــرا پنتاگــون و دولــت آمریــکا در جنگــی دخالــت میکند که
یــک متجــاوز بــهنــام صــدام وجــود دارد و خودشــان هــم در
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زمان حمله عــراق به کویت بــه این موضوع اذعــان میکنند
و بهپشــتوانه همین صــدام ،درگیری را از اســکلههای البکر و
االمیه به خارک و بعد به تنگه هرمز میکشانند.
احمــدزاده مســئله جالبتــر را مربــوط بــه قضیــه هــدف قــرار
گرفتن هواپیمای کره جنوبی توســط شــوروی سه سال قبل
از حادثــه ایرباس عنــوان کــرد و اظهار داشــت :ایــن هواپیما
ً
اشــتباها بهروی جزایر ســاخارین و نقاط استراتژیک شوروی
به پــرواز درآمده بــود ،نیروهــای شــوروی بعــد از اخطارهای
متعدد آن را میزنند .روزنامههای آن زمــان را ببینید که چه
بالهایی در دو ســال سر شــوروی میآورند که چرا هواپیمایی
را کــه در خــاک خــودش و روی نقاط اســتراتژیک به پــرواز در
آمده بود زده بودند!
وی با اشــاره بــه فعالیتهای داســتانی خــود در این حــوزه با
بیان اینکه «ســعی کردم تفاوتهای نگاه بیــن دو کاپیتان
ایــران و آمریکایــی را به رشــته تحریــر درآورم ».ابراز داشــت:
آمریکاییهــا یــک ضربالمثــل دارنــد کــه «شــلیک کــن،
فراموش کن!» ،در جنگ ویتنام به این نتیجه رسیده بودند
که موشــک را باید شــلیک کرد تــا کار خودش را بکنــد .قبل از
این تلویزیونها کاری با اینها کرده بودند که این کشتارها
برای مردم آمریکا سخت شده بود .اینها به نتیجه رسیدند
که این کشــتارها نباید دیده و گفته شــود .اینکه فردی مثل
راجــرز میخواهــد قهرمــان رومــی یــک امپراتــوری شــود کــه
بخواهد کشور جهانســومی مثل ایران را نابود کند برای من
ً
خیلی سنگین بود ،مخصوصا مدال دادنشان.
این نویسنده حوزه جنگ با اشاره به پیدا کردن اسامی تمام
ملوانهــای حاضــر بــهروی نــاو جنگــی وینســنس بهعنوان
یکی از فعالیتهای خود اشــاره کــرد و گفت :با تمام کســانی
کــه نامشــان ویــل راجــرز بــود و در اینترنــت اطالعاتــی درباره
آنها موجــود بود از طریق ایمیــل مکاتبه کردیم کــه خیلی از
اینها پاســخ دادند و از این قضیه متأثر شــدند .بعد از اینکه
 27ایمیــل از افراد مختلف دریافت کردیم ،ســایت دانشــگاه
مختــل شــد کــه نــه میتوانســت ایمیــل دریافــت کنــد و نــه
بفرستد.
وی ادامه داد :بعد از چهارروز سایت دانشگاه دوباره راه افتاد
و اتفاقی که رخ داد این بود که دوستان تمام آن  27ایمیل را
ذخیره کرده بودند و نتیجه این نامهها ،همان داستانی شد
که در کتاب «داستانهای شهر جنگی» منتشر شد که بعد 12
گروه آمریکایــی ضد جنگ این نامــه را در کلیســایی در ایالت
ویرجینیا قرائت کردند.
عذرخواهی نمیکنیم
ایــن فعال فرهنگــی دربــاره ویــل راجرز با بیــان اینکــه برای
اولیــن بار بــود کــه فرمانــده این نــاو جنگی شــده بــود ،اظهار
داشــت :در این قضایا باید به روحیــات افراد هــم توجه کرد.
راجــرز احســاس میکــرد کــه بایــد سلســل ه مراتــب نظامــی را
بهزودی طی کند و دوســت ندارد مرکزیت ایــن نیروها که در
بحرین مســتقر بوده به او دســتور بدهد ،ســرخود کارهایی را
انجام میداد.
وی با تأ کید بر این نکته که در بررســی این فاجعه باید زمان

احمدزاده مسئله
جالب را مربوط به
قضیه هدف قرار
گرفتنهواپیمای
کره جنوبی توسط
شوروی سه سال
قبل از حادثه
ایرباس عنوان کرد
و اظهار داشت:
ً
این هواپیما اشتباها
بهروی جزایر
ساخارین و نقاط
استراتژیک شوروی
به پرواز درآمده بود،
نیروهای شوروی
بعد از اخطارهای
متعدد آن را میزنند.
روزنامههای آن زمان
را ببینید که چه
بالهایی در دو سال
سر شوروی میآورند
که چرا هواپیمایی
را که در خاک
خودش و روی
نقاط استراتژیک به
پرواز در آمده بود زده
بودند!

حادثــه را کنار گذاشــت ،گفــت :چرایی ایــن اتفاق دو شــکل
دارد؛ آنها میگویند «اشتباهی زدیم» و ما میگوییم عمدی
ً
زده شــده اســت .بهنظر من این دو شــکل اصال مهم نیست.
مهم این اســت کــه ایــن موضوع یــک طرز تفکــر قابــل تکرار
است.
احمدزاده با اشــاره بــه اولین اظهــارات جرج بــوش پدر مبنی
ً
بــر اینکــه «اصــا بــه ماجــرا کار نــدارم و هیچوقــت از ایــران
عذرخواهــی نمیکنیــم ».ادامــه داد :اینهــا ســابقه بمباران
اتمی دو شــهر هیروشــیما و ناکازاکی را دارند ،ولی دو ماه قبل
از این موضوع هم حدود  210هزار نفر را با بمبهای ناپالم در
توکیو کشته بودند.
وی اظهار داشــت :در گزارشــی که دو ســال بعد از این ماجرا،
ارتش آمریکا بهوسیله ناوســاالر بوگارتی در مجلس سنا اعالم
کرده و روی آن نوشته شده ّ
«سری» ،بسیاری از کلیدواژهها،
قلم گرفته شــده اســت .اگر شــما چیــزی برای مخفــی کردن
ندارید ،چرا اینهمه پنهانکاری میکنید؟
این نویسنده با طرح این سؤال از آمریکاییها که «فکر کنید
ما برای انفجــار ســاختمانهای تجارت جهانی بــه بنالدن
مــدال داده و جشــن گرفته بودیــم ،دنیا بــا ما چــه برخوردی
میکرد؟» اضافه کرد :اینها برای انهدام هواپیمای ایرباس
برای ویــل راجرز در بندر ســاندیهگو جشــن رســمی گرفتند و
یک هفته بعد از ایــن حادثه راجرز به دیدار پادشــاه بحرین و
مدتی بعد بهدعوت رســمی ریگان به کاخ ریاســت جمهوری
بــرای دیدار خصوصــی دعوت میشــود که البتــه بهعلت درز
پیدا کــردن ایــن خبــر در یکــی از نشــریات محلی ،ایــن دیدار
منتفی میشود.
مقبرهای به وسعت دریا
ارتباط تلفنی با حســین دهباشــی ،مستندســاز و پژوهشــگر،
بخش دیگر ایــن برنامه جهــانآرا بــود .دهباشــی در ابتدای
اظهارات خود با یادآوری قســمتی از صحبتهای احمدزاده
دربــاره گل ریختــن در خلیــج فــارس در ســالروز ایــن حادثــه
اضافه کرد :علت این کار مفقودی  103تن از  290نفر مســافر
شــهید این حادثه در خلیج فارس است .گل ریختن بهخاطر
این است که مقبره این عزیزان در خلیج فارس است.
وی در پاســخ به این ســؤال که جمهوری اســامی در قبال این
ماجــرا چــه واکنشــی نشــان داد بــه دو واقعــه دربــاره پیگیــری
حقوقیوپرداختغرامتتوسطآمریکاییهااشاره کردویادآور
شد:آمریکاییهادراینموضوعهیچوقتعذرخواهینکردند
و بهجای آن اظهار تأسف کردند .بدتر از آن ،آمریکاییها حتی
یک دالر به مــا غرامت نپرداختند ،این اشــتباه اســت که تصور
کنیمبهماغرامتیپرداختشدهاست.
ایــن پژوهشــگر تصریح کــرد :چیزی که بــه ما پرداخت شــد،
در خــارج از دادگاه بهعنــوان کمــک بالعــوض نــام گرفــت و
بهمعنی این بود کــه ما از کلیــه حقوق خــود صرفنظر کنیم
تا آمریکاییها حاضر باشــند آن کمک بالعوض را بهمبلغ 61
میلیون دالر بــه خانواده قربانیــان و  70میلیــون دالر بهخاطر
خســارت ناشــی از این ماجــرا بدون قبــول مســئولیت حادثه
پرداخت کنند.
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ناگفتههایی از جمعآوری اجساد شهدای
ایرباس درگفتگو با فرمانده این عملیات

 52روز در دریا

تهـای
بـرای مـرور عملیـات جمـعآوری اجسـاد قربانیـان ایـن حادثـه کـه از ملی 
مختلـف ایرانـی ( 253نفـر) ،امـارات (13نفـر) ،هنـد (10نفـر) ،پاکسـتان (6نفـر)،
یوگسلاوی (6نفـر) ،فرانسـه (یـک نفـر) و ایتالیـا (یـک نفـر) بودنـد ،بـه سـراغ امیر
دریـادار دوم ناصـر سرنوشـت رفتیـم .او متولـد  1330در کرمـان اسـت؛ فرمانـده عملیـات
مروارید و یکی از معدود بازماندگان ناوچه همیشه قهرمان پیکان .با شروع جنگ تحمیلی
کـه نیـروی دریایـی بالفاصلـه وارد جنـگ شـد ،در عملیاتهای مهـم این نیرو نظیر عملیات
مرواریـد نقـش پررنگـی داشـت؛ همـان عملیاتـی کـه موجـب شـد تـا نیـروی دریایـی عـراق تا
پایـان جنـگ نتوانـد کمـر راسـت کنـد و در همین مسـیر بـه درجه رفیـع جانبازی نیز نائـل آمد.
او فرمانـده عملیـات جمـعآوری اجسـاد قربانیـان حادثـه ایربـاس در خلیـج فـارس بـود که در
گفتگـو بـا «العالـم» بـه بیـان برخـی ناگفت ههـای ایـن حادثـه پرداخـت.
آمریکاییها برای توجیه عمل خود ،اینطور وانمود کردند که در تشخیص نو ع
هواپیما (جنگی یا غیرجنگی) دچار اشتباه شدند و برای دفاع از خود در برابر حمله
احتمالی دست به این اقدام زدند .چقدر این توجیه میتواند قابل قبول باشد؟
رادارهای ناوشــکنهای موشــکانداز بــه سیســتم  I.F.Fمجهز هســتند که این سیســتم نوع
هواپیمای در حال پرواز ،اعــم از خودی و غیرخودی یا جنگی و غیرجنگی را نشــان میدهد .از
طرف دیگر هواپیماهای جنگی ،در حین پرواز از رادار استفاده میکنند و زمانی که یک جنگنده
در حال پرواز است ،از نوع رادار کنترل آتش آن میتوان فهمید که این هواپیما یک هواپیمای
جنگی اســت .بنابراین ،برای یک ناو پیشــرفته آمریکایی مثل وینســنس ،اینکه تشــخیص
دهد هواپیمای در حال پرواز ،یک هواپیمای مسافربری ایرباس است ،کار سادهای بود.
عملیات جستجو برای اجساد کشتهشدگان و بقایای هواپیما چطور شروع شد؟
زمانی کــه هواپیما مورد هدف قــرار گرفت ،من به همــراه تیمی که در اختیار داشــتم در کوهک
تهــران در حــال تمریــن بــرای انجــام یــک مأموریــت برونمــرزی در یکــی از پایگاههــای عراق
بودیم کــه فرمانده وقت نیــروی دریایــی از طریق جانشــین خود ابالغ کــرد که مــا بالفاصله و با
همان پرســنل به محل اعزام شــویم .ما هم با همان لباسهای ورزشــی قرمزرنــگ که در حال
تمرین تکواندو بودیم ،به فرودگاه مهرآباد رفته و به منطقه اعزام شــدیم .زمانی که به منطقه
رســیدیم 40 ،نفر از غواصــان منطقه یکم دریایــی بندرعباس در حال جســتجو بودنــد و ما هم
بالفاصلهواردعملشدیم.
حدود یک هفتــه تــا  10روز حتی فرصــت نکردیم لباسهــای خودمــان را عوض کنیــم .هوا به
قدری گــرم و عملیات بــه اندازهای فشــرده بــود کــه نمیتوانســتیم از غذاهای متداولــی که در
جیرههای غذایی وجود داشــت اســتفاده کنیم و ما تنها غذایی که در طول این مدت استفاده
میکردیم نان ،پنیــر و هندوانه بود .هنگام جمعآوری قطعات هواپیمــا در عمق  37متری آب
در پشت جزیره قشم ،گاهی پیش میآمد که شبها کوسه یا سفرهماهی به ما حمله میکرد اما
ما به دنبال دستوری که مبنی بر جمعآوری تمامی قطعات هواپیما صادر شده بود ،توانستیم
همهبقایایهواپیماراجمعآوری کنیم.
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چقدر طول کشید؟
جمعآوری اجساد و بقایای هواپیما با به کارگیری حدود 80
غــواص و تمامی امکانــات منطقه یکــم دریایــی ،حدود 52
روز طول کشــید2 .ناو ُ«تنب» و «الوان»2 ،فرونــد هواناو و 4
فروند بالگرد هم در اختیار ما بود که به صورت شــبانهروزی
کار میکردیــم .درجــه حــرارت ســطح آب بــه هنــگام انجــام
عملیــات ،بیــش از  50درجــه بــود کــه کار را خیلــی ســختتر
میکرد .اجســاد را به هــم میبســتیم و در آخریــن مرحله که
بالگــرد یــا هوانــاو در صحنــه حاضــر میشــد ،آنهــا را داخل
کیســههای مخصــوص قــرار میدادیــم تــا خونابه در مســیر
ً
نریزد .نهایتا توانستیم جســد  187نفر از  290مسافر ایرباس
را جمعآوری کنیم.
من در طول  8ســال دفاع مقــدس فرماندهــی عملیاتهای
مختلفــی را بــر عهــده داشــتم کــه اولیــن آنهــا فرماندهــی
انهــدام ســکوهای البکــر و االمیــه در  1359و آخریــن آن هم
فرماندهی جمعآوری اجساد هواپیمای مسافربری ایرباس

بــود .جمعآوری اجســاد ،صحنههــای تکاندهنــده زیادی
داشــت طوری کــه وقتــی تصویربــردار صداوســیما از صحنه
فیلمبرداری میکرد ،دچار مشــکل شــد و نتوانست وضعیت
را تحمل کند .دوربین را گذاشت و رفت.
یکی از اجســادی که ما پیــدا کردیم ،جســد خلبــان هواپیما
کاپیتــان رضاییــان بود .جســد را بــه ســاحل منتقــل کردیم
که روســتای شــیبدراز در جزیره قشــم بود .وقتی برگشتم،
دیدم یک پیــرزن باالی ســر جســد کاپیتــان ایســتاده .به او
گفتم نیاز به حضور شــما نیســت .نیروهای مــا برمیگردند و
جنازه را منتقل میکنند .او در جواب گفت :من وظیفه خود
میدانم کــه در اینجا باشــم تــا حیوانات وحشــی بــه جنازه
حمله نکنند.
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حمله به دموکراسی
بهرام جاللوند

روز دوم تیر  ،1287ساختمان مجلس شورای ملی توسط قزاقان مسلح روس با توپخانه هدف
حمله قرار گرفت و آســیب دید .این حادثه در دومین ســال سلطنت محمدعلی شــاه قاجار و در
شرایطی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانونگذاری را پشت سر میگذاشت ،اتفاق
افتاد .حادثه به توپ بستن مجلس که از خشنترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود ،نقطه
اوج خصومت نظام اســتبدادی قاجار با مردم بود .این حادثه در شرایطی که محمدعلی شاه با
راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه خواهان
تبدیل کرده بود ،رخ داد.
محمدعلی شــاه که از زمــان مرگ پــدرش ،مظفرالدین شــاه ،به ســازش و مماشــات بــا رهبران
ً
نهضت مشروطه تمایل نداشت ،عمال روبهروی مردم ،مشروطهخواهان و نمایندگان مجلس
قرار گرفت .او پس از  2ســال مقاومت در برابر مشــروطه ،ســرانجام در خرداد  1287برنامه خود
را برای ســرکوب مشــروطهخواهان به اجرا درآورد .وی یکی از درباریان-مشیرالســلطنه-را که
ً
کامال مطیعش بــود به صدراعظمی برگزیــد .مقام وزارت جنگ را نیز به میرزاحســین پاشــاخان
امیربهادر سپرد و لیاخوف-سردار روسی -را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کرد.
با این انتصاب در اولین روزهای تابستان  1287نقاط حساس تهران به تصرف نظامیان قزاق
تحت فرماندهی افسران روســی درآمد .اطراف میدان بهارســتان و مدرسه سپهساالر محاصره
شــد و توپخانه و ســوارهنظام در مقابل مجلس مســتقر شــدند .تمام روزنامهها توقیف شــدند و
جنگ بین قوای قزاق و مشروطهخواهان آغاز شد.
روز دوم تیــر  1287کــه ســاختمان مجلــس بــه تــوپ بســته شــد ،اوج جنــگ بــود .ایــن جنگ
کــه در ســاعات ظهــر فروکــش کــرد 300 ،کشــته و  500زخمــی بــه جــای گذاشــت .بســیاری از
بازداشتشدگان در باغشاه تهران به زنجیر کشیده شــدند و تعدادی از وعاظ ،روزنامهنگاران،
نماینــدگان مجلــس و سیاســیون به قتــل رســیدند و تعــدادی از آنــان نیز بــه ســفارتخانههای
خارجیپناهندهشدند.
یک روز پس از به توپ بســتن مجلس ،محمدعلی شــاه قاجار برای ایجاد ُرعــب در میان مردم
و تعطیلی اجتماعات و انجمنهای ملــی ،در تهران حکومت نظامی اعالم کرد .بر اســاس این
فرمان ،لیاخوف روســی فرمانده نیروهای قزاق مأمور شــد تا با اســتفاده از نیروهای گارد ّقزاق،
افراد مســلح را در شــهر بازداشــت کند .طــی این فرمــان ،تجمع مــردم در شــهر ممنوع شــد و به
مأموران دســتور دادند تا با شــلیک گلوله مانع از اجتماع افراد شــوند .همچنین برای جلوگیری
از ُّ
تحصن مردم در سفارتخانهها یا حرم حضرت عبدالعظیم در ری ،عفو عمومی اعالن كردند.
خواهان متواری بود ،چنانکه بدین وســیله ،عده بسیاری
هدف از این کار ،فریفتن مشــروطه
ِ
دستگیرشدند.

قتل میرزا جهانگیرخان شیرازی
او در ســال ۱۲۵۵در شــیراز بــه دنیــا آمــد .وقتــی نهضــت
آزادیخواهــی آغــاز شــد ،او بــا حضــور در جلســات و مجامــع
مخفی این نهضت ،با بزرگان سیاســی ایران آشــنا شــد و خود
ی طلبان به شــمار میرفــت .وی در
یکــی از ارکان عمــده آزاد 
اوایل ســلطنت محمدعلی شــاه قاجار ،روزنامه صور اسرافیل
را راهانــدازی کــرد و از مشــروطه دفــاع كــرد .جهانگیرخــان
سرانجام پس از اشغال مجلس توسط قوای روس ،به دستور
محمدعلی شاه دستگیر و به باغشاه منتقل شد .در باغشاه او
را در  ۳۳سالگی به طرز فجیعی به قتل رساندند.
قتل حاج میرزا نصراهلل ملک المتکلمین
او در ســال  ۱۲۴۰در اصفهــان بــه دنیــا آمــد .در  ۲۲ســالگی
بــه مکــه رفــت و در بازگشــت ،بــه هندوســتان عزیمــت كــرد.
در هندوســتان کتابــی بــرای بیــدار ســاختن مســلمانان
تصنیــف کرد .پــس از انتشــار ایــن کتــاب ،انگلیســیها او را از
هندوســتان اخراج كردند .از آن پس به ایران آمد و در بوشــهر
با سیدجمالالدین اسدآبادی مالقات كرد .ملک المتکلمین
در جریــان نهضــت مشــروطه بــا خطابههــا و ســخنرانیهای
خود به آ گاهیبخشــی مردم پرداخت .او کــه از خطبا و وعاظ
مشــهور دوره انقــاب مشــروطیت بــه شــمار مــیرود ،پــس از
آنکه مجلس شــورای ملی را به توپ بســتند ،دســتگیر شــد و
به دســتور شــاه ،در ســوم تیرماه  ۱۲۸۷در  ۴۷ســالگی به قتل
رسید.
فرجام استبداد
حادثه دوم تیر ســبب انحــال مجلــس اول و به هــم ریختن
اوضاع تهران شد ،ولی قیامهایی در تبریز ،گیالن ،اصفهان،
مشهد و نقاط دیگر رخ داد .با اینهمه ،استبداد صغیر دوامی
نداشــت و در کمتر از یکســال عمر حکومت محمدعلی شــاه
قاجــار بــه پایــان رســید .روز  25تیــر  1288تهــران بــه تصرف
مخالفان محمدعلی شــاه درآمــد و در پی این واقعه ،شــاه به
اتفاق اعضــای خانــواده و صدها قزاق مســلح به باغ ســفارت
روسیه در زرگنده پناهنده شد و شــورای  22نفرهای که بعدها
تشکیل شد ،محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کرد.
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پاسدار گوهر عفاف
حجت االسالم و المسلمین اسداهلل اسدی
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی
بیسـت و یکـم تیرمـاه  ۱۳۱۴یکـی ازخونبارتریـن روزهـای تاریـخ کشـور اسلامی
ایـران و حماسـه بهیادماندنـی ملـت مؤمـن ووالیـی مشـهد مقـدس اسـت که بنا
به فرموده رهبری معظم انقالب ،قیام گوهرشاد بایستی زنده بماند و آن فاجعه
ننگیـن رژیـم سـلطنتی بـرای نسـلهای جامعـه بازگـو شـود .معظـم لـه میفرماینـد« :ایـن
خیلی مایه تأسف است که حادثه گوهرشاد با این عظمت و با این اهمیت هیچ انعکاسی
بهـای رمـان مـا نداشـته باشـد .ماجرای کشـف حجاب
در تاریـخ مـا ،در ادبیـات مـا ،در کتا 
تهـای وابسـته
رضاخانـی دارای ابعـاد عظیمـی اسـت کـه ریشـه آن بـه وادادگـی حکوم 
برمیگردد ،برای مبارزه با مظاهر دین که در یک سـفر خارجی رضاخان به ترکیه ،نسـخه
ً
مثلا تمـدن را بـا بیحجابـی زنـان بـه او تزریـق کردنـد».
مقالــه پیــش رو مختصــری از تاریــخ آن جنایــت بــزرگ رضاخــان قلــدر و حماســه مقاومــت و
پایمردی مردم مؤمن اســت .رضاشاه پهلوی در سال  ۱۳۱۳خورشــیدی ،سفری چهل روزه به
ترکیه داشــت که پس از بازگشــت به ایران ،تصمیــم به انجام رشــتهای از امور گرفــت تا ایران
را همچــون ترکیــه ،از آنچــه «مظاهر تمــدن غــرب» خوانده میشــد ،بهرهمنــد گردانــد .تغییر
کاله مردم به کاله شــاپو ،کشــف حجاب ،جشن هزاره فردوســی ،تأسیس فرهنگســتان ایران
و پیمــان ســعدآباد از آن جمل ه اســت که همگــی رهآورد آن ســفر هســتند .هنگامی که در ســال
 ،۱۳۱۴جایگزینــی کالههایی کــه مردم ایــران تا آن لحظــه بر ســر مینهادند (کــه کاله پهلوی
را نیز در برمیگرفت) با کاله شــاپو ،به فرمان حکومت ،در سراســر کشــور اجباری شــد ،در شــهر
مذهبی مشــهد ،بــه برکت مضجــع شــریف حضــرت رضــا(ع) و روشــنگری علمــا و روحانیون،
با مقاومت مــردم روبهرو و اجــرای آن منجر بــه تحصن مردم در مســجد جامع گوهرشــاد و آن
جنایت خونبار رژیم وابسته رضاخانی شد.
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خیزش مردم در جریــان این واقعــه ،در اعتراض بــه اجباری
شــدن بــر ســرنهادن کاله شــاپو توســط حکومــت مرکزی،که
مقدمه کشــف حجاب رضاخانی بــود ،از مهمترین صفحات
تاریــخ مقاومت مــردم در مقابــل وادادگــی فکــری و فرهنگی
رژیم ظالم و هتاک پهلوی است.
نقش روحانیت درماجرای قیام گوهرشاد
یشــدن کاله شــاپو ،ممنوعیــت حجــاب و
بــه دنبــال اجبار 
سیاس ـتهای تغییر لبــاس در دوران پهلــوی اول ،در تیرماه
 ،۱۳۱۴آی ـتاهلل ســید حســین طباطبایــی قمی به پیشــنهاد
علمــای مشــهد جهــت مذا کــره بــا رضاخــان در مــورد ایــن
سیاس ـتها راهی تهران شــد که منجر به دســتگیری و حصر
ایشان گردید.
به دنبــال انتشــار خبر بازداشــت آی ـتاهلل قمــی و همچنین در
اعتراض به اقدامهای شهربانی ،شب نوزدهم تیرماه ،1314
مــردم مشــهد و زائــران حرم رضــوی در مســجد گوهرشــاد گرد
آمدند و شــیخ محمدتقــی بهلول گنابــادی ،معروف به شــیخ
بهلول واعظ که در آن جلسه بر منبر سخن میراند ،مردم را به
ایســتادگی در برابر حکومت فراخواند .موعظه شیخ بهلول دو
ســه روزی ادامه یافت؛ او در منبر ســخنان تندی ایراد کرد که
ً
شنوندگان را کامال تحت تأثیر قرار داد.
به محض آنکه گزارش بستنشــینی مردم در مســجد جامع

تقویم تاریخ

گوهرشــاد حرم علی بــن موســی الرضا(ع) به رضا شــاه رســید،
بــه مأمــوران نظامی مشــهد دســتور صریــح داد کــه اگر تــا فردا
ـردم بستنشســته را پراكنــده نكننــد ،بــه باالتریــن
صبــح ،مـ ِ
مجــازات نظامــی گرفتــار خواهنــد شــد .پلیس مشــهد ،حکم
به پراکند هشــدن جمعیت حاضــر (کــه در این مــدت در آنجا
تحصن کــرده بودند) داد ،ولــی مردم فرمان نبردنــد ،از اینرو
پلیس بــه قــوه مجریه (اســتانداری) متوســل شــد .ســرهنگ
قادری اطراف صحن و حرم علی بن موسی الرضا(ع) و مسجد
گوهرشــاد را محاصره کرد و به تیرانــدازی به تحصنکنندگان
پرداخت .بنابه گفته شــاهدان ماجرا ،آن شــب مأموران رژیم
ّ
متحصــن و پناهنده به حــرم مطهر
با حمله مســلحانه مــردم
رضــوی ،مســجد گوهرشــاد و اما کــن اطــراف را مــورد هــدف
قــرارداده و عــاوه بر شکســتن حرمــت حــرم و تیربــاران کردن
گنبد مسجد ،بیش ازســه هزار نفر را کشــتند ،به بیرون دروازه
پایین خیابان در قبرستانی خندق کنده و پیکر کشتهشدگان
نهــای شــرعی در گوری دســتهجمعی در
را بــدون رعایت آیی 
محلــه خش ـتمالها و بــاغ خونی مشــهد بــه خاک ســپردند و
چندین هزار نفــر را مجروح کرده و مردم مشــهد و ملت ایران را
عزادار کردند و این صفحه سیاه در تاریخ حکومت ننگین ضد
دینی پهلوی ثبت شد.
سپس شیخ محمدتقی بهلول گنابادی به علت تحت تعقیب
بودن به افغانستان مهاجرت كرد و رژیم ،آیتاهلل سید حسین
طباطبایــی قمــی را از ایران به
عراق تبعید کرد و سایر فعاالن
از علما را نیز هر یک به نحوی
مجازات كرد.
پاسداشــت ایــن ایــام ،یکــی از
مهمتریــن فرازهــای تاریــخ
ایمانــی و انقالبــی مــردم ایران
است که ّ
مقوم پیروزی و بقای
انقــاب اســامی در شــرایط
حاضــر اســت و شــورایعالی
انقالب فرهنگی کشور این روز
( 21تیرمــاه) را بهعنــوان روز
عفــاف و حجــاب نامگــذاری
كــرده اســت .از ایــن روســت
کــه دشــمنان انقــاب اســامی
پــس از شکســت مفتضحانــه
در کارزار نظامــی و دفــاع
مقدس ،بــا رویکــرد به اســتحاله فرهنگــی ،در صدد تشــکیک
و تخریــب اعتقــادات و باورهــای دینــی پرداختــه و بــا تهاجــم
فرهنگــی و ترویــج ابتــذال و مبــارزه با مفاهیــم مقــدس دین از
قبیل عفــت و حیــا ،ازدواج و خانــواده ،فرزنــد و تربیــت ،ایمان
و تعهــد و غیــره و فشــارهای اقتصــادی ،بــه دنبــال برانــدازی
نظام جمهوری اســامی اســت .باشــد که مردم و بهویژه نسل
جــوان ،بــا خودبــاوری و حفــظ اســتقالل فکــری و فرهنگــی در
یهــای اخالقی
مقابــل هجمههای شــیطانی دشــمنان در آلودگ 
و آســیبهای اجتماعی ایســتادگی كرده و از خون شــهدای قیام
گوهرشاد که برای صیانت از هویت ارزشی ،دینی و حجب و حیا،
عفت و پاکدامنی بوده است بیش از پیش حمایت كنند.

تجدد به سبک فرنگ
یکی از سیاس ـتهای فرهنگی رضاخان ،تغییــر لباس بود کــه بعد از تثبیت قــدرت او به مــرور و در
طول چند ســال دنبال شــد .قانون اتحاد شــکل لباس اتباع ایرانــی در داخلۀ مملکت بــه تاریخ ۱۰
ّ
یمــاه  ۱۳۰۷در مجلس شــورای ملی وقت تصویب شــد .بر اســاس ایــن مصوبه ،ب هجــز برخی از
د 
ّ
روحانیان ،کلیه اتباع ذکور ایران در داخلۀ مملکت مکلف بودند که ّ
ملبس به لباس متحدالشکل
شــوند .در تاریخ  ۱۳فروردین  ۱۳۱۴جشــنی با حضور علیاصغر حکمت ،وزیر معارف در شــیراز برپا
شــد .در بخشــی از این جشــن ،عــدهای از دختران بــر روی صحنــه رفته ،ناگهــان ،نقــاب از چهره
برگرفتند و بــا آهنگ ارکســتر به رقــص و پایکوبــی پرداختنــد .عــدهای از مردم شــیراز بــه اعتراض
مجلس را ترک کردنــد و روز بعد تعدادی از مردم در مســجد وکیل گرد هم آمده و سیدحســامالدین
فالی ،برای آنها ســخنرانی کرد و در اعتــراض به آن ،اعمال جشــن را تقبیح و محکــوم کرد .فالی
دستگیر و زندانی شد.
کالهشاپو
دســتور تغییر لباس و تبدیل «کاله پهلــوی» بــه «کاله بینالمللی» موســوم به «شــاپو» ،به فتحا 
هلل
پاکروان ،اســتاندار خراســان ابالغ گردیــد .او نیز بــدون کمترین تأملی ،دســتور رضاخــان را به اجرا
گذاشــت و در این زمینه ،دســتور اکیدی به شــهربانی خراســان و دیگر ادارات و عوامل تابعه صادر
کرد .بنــا به گفتــه محمدعلــی شوشــتری ،خفیهنویس عصــر رضاشــاه که در ایــن موقع در مشــهد
مأموریت داشــته؛ «اجرای حکم در مشــهد تا حدی مشــکل بود ،زیــرا عوامل مخفیــه و متدینین و
ً
ً
مجاورین به جنبوجوش افتاده ،عنوان «من تشــبه بقوم فهو منهم» را پیش گرفته ،ســرا و علنا
بنای اعتراض را گذاردند».

واکنشعلما
علمای مشــهد ،جلســاتی برای بحث و گفتگــو در مورد این بخشــنامه برپــا کردند .در یکــی از این
جلسات که در منزل آیتاهلل سیدیونس اردبیلی تشکیل شده بود ،پیشنهاد شد که آیتاهلل حسین
قمی به تهران برود و با رضاخان در مورد توقف اجرای بخشنامه یادشده و تغییر لباس مذاکره کند.
وی در هشــتم یا نهم تیرماه به تهران آمد و پــس از ورود به باغ ســراجالملک ،باغ توســط نیروهای
دولتی بــه محاصره درآمــد و تحت کنتــرل مأموریــن قرارگرفتــه و ممنو عالمالقات شــد .روحانیون
مشهد در اطالعیههایی از مردم خواستند که با اعتراض به سیاســت مذهبی و اجتماعی رضاخان
و محدودیتی که برای آیتاهلل قمی ب ه وجود آورده ،دست به اعتصاب و تحصن بزنند و در مسجد
گوهرشاد گرد هم آیند .خود نیز تصمیم گرفتند در آن مسجد به مردم بپیوندند و هر روز یکی از آنها
در خصوص اوضاع جاری کشور برای مردم سخنرانی کند.
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تاریخ
خدا
تقویم
ماه

روایت یک شاهد عینی از حمله رضاخان
به مسجد گوهرشاد

تهاجم به غیرت ایرانی
حمید جوادی

با روی کار آمدن رضاشاه ،عصر تجدد و نوگرایی هم با شــتاب شرو ع میشود؛ زیرا او مدعی
بود وقتی مردم لباس متحدالشــکل بپوشند ،کاله پهلوی بر ســرگذارند و نسبت به تقیدات
دینــی سســت شــوند ،متمــدن خواهند شــد .هــر چنــد کــه وی فکــر تجــدد مآبــی را از اوایل
سلطنت خود در سر میپروراند و متحدالشــکل کردن البسه در سال  ،۱۳۰۷ماجرای حضور
خانواده پهلوی در حــرم حضرت معصومــه(س) و مخالفت مرحوم شــیخ محمــد بافقی در
ســال  ۱۳۰۶و نوع پوشــش اعضای خانواده شــاه و دیگر اقدامات او مؤید این واقعیت بود،
ولی سفر ترکیه این تلقی را تقویت کرد.
مســئله کشــف حجاب و برخورد با افرادی کــه حجاب را رعایــت میکردند در تمــام ایران از
سال  ۱۳۱۴به شــدت اجرا میشد .مخبرالســلطنه هدایت ،رئیسالوزرای رضاشاه ،در مورد
تغییر لباس با تمســخر مینویســد۱۷« :دی  ۱۳۱۴روز ورود به صحنه تمدن است .مملکت
را آوازه تمــدن و ترقــی فرا گرفته اســت .مســرورم کــه میبینــم خانمهــا در نتیجــه معرفت،
بــه وضعیت خود آشــنایی یافتهاند ،نصــف قوای مملکت بــیکار بود ،به حســاب نمیآمد،
اینک داخل جماعت شدهاند».
مبارزه بــا کشــف حجــاب در ا کثر نقــاط وجود داشــت ،ولــی تبلــور این قیــام در مشــهد بود.
داســتان قیــام مســجد گوهرشــاد از آنجــا شــدت میگیــرد کــه پــس از برگــزاری جلســات
مخفیانه روحانیون مشــهد تصمیمگرفته میشــود که آیتاهلل حاج حســین قمی به تهران
ً
برود و مستقیما با رضاشــاه وارد مذا کره شــود ،ولی آقای قمی را در باغ ســراجالملک توقیف
و ممنو عالمالقات میکنند .انتشــار این واقعه در مشــهد موجب خشــم دوستداران آیتاهلل
قمی شــده و حــوادث مســجد گوهرشــاد بــه وقــو ع میپیونــدد .تــا جایی کــه ســرکوب قیام
مردم مشهد و کشــتار متحصنین مســجد گوهرشــاد بزرگترین جنایت عصر پهلوی اول به
حساب میآید.
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در  21تیرماه  ،1304عمال رژیم پهلوی با حمله به مســجد
گوهرشــاد بــه کشــتار مردمــی پرداختند کــه در اعتــراض به
سیاســتهای ضــد دینــی رضاخــان تجمــع کــرده بودنــد.
بر اســاس شــواهد موجــود ،واقعه کشــتار مــردم در مســجد
گوهرشــاد به دســتور شــخص رضاخان اتفاق افتاد .روایت
ایــن حادثــه از زبــان نظامیانــی کــه خــود در صحنــه بودند
ابعاد فجیعتــری از ماجرا را به نمایش میگذارد که بخشــی
از ایــن روایــات در کتاب «قیــام گوهرشــاد» که توســط مرکز
اسناد انقالب اسالمی منتشر شده آمده است.
بــر اســاس مندرجــات ایــن کتــاب ،حســینعلی ذوالفقــاری
گلمکانــی ،از پاســبانانی اســت کــه خــود شــاهد جریانــات
مسجد گوهرشــاد بوده اســت .وی در خاطرات خود درباره
آن روز بیــان میکنــد« :شــب پنجشــنبه چنــد نفــر نظامی و
پلیس رفتند و چنــد تیر انداختند که  28نفر کشــته شــدند.
شــب که صبح شــد باز لجــاره زیادتر شــد .تلگــراف کردند از
شــهربانی بــرای شــاه حســین قلــیزاده بیات ،ســرهنگدو
رئیــس شــهربانی .پهلــوی دســتور داد که مــردم را هــر طور
کــه هســت بیــرون کننــد و مســجد را خــراب کنند ،مســجد
میســازم از اولــی بهتــر .بــه رئیــس نظمیــه اینجــا گفــت
اینها را».
وی ادامــه میدهــد« :بــرای روز پنجشــنبه و جمعــه  20نفر
از مــا را مأمــور کردنــد رفتیم بــه مســجد ،وقتی رســیدیم به
مســجد دیدیــم همــه نشســتهاند و شــیخ بهلول هــم باالی
منبــر موعظــه میکنــد .ســاعت دوازده شــب وارد مســجد
شــدیم .بهلول داشــت صحبت میکرد .ســه چهــار نفر هم
مثل نواب احتشــام ،بحرالعلوم ،حسن اردکانی و حاج سید
ابوالحســن اصفهانی پــای منبر نشســته بودنــد .یکدفعه
تیراندازی شروع شد و تمام مردم حرکت کردند.
ایــرج مطبوعــی بــه ما گفــت فــرار کنیــد .مــن به صحــن نو
آمدم و از صحن نو به دم بســت پاییــن خیابان جلوی گاراژ
ســعادت رفتم .صــدای تیــر در مســجد بلند شــد و تکتک
بــود و بعــد پــرزور شــد و مــا رفتیــم جلــوی دارالســیاده .در
را از تــو شکســتند ،آنوقــت از آن در شکســته مــن بــا دو نفر
وظیفــه آن طرف رفتیــم دیدیم خــدا بدهد برکت .هــزار نفر
هــزار نفر فــرار میکننــد .تیر هم بیشــمار در میرفــت ،همه
میافتادنــد این طرف و آن طــرف .تا ســاعت  ۵صبح مردم
را پرتوپال کردند .نواب و حســن اردکانــی و بحرالعلوم را از
منبــر صاحبالزمــان بیــرون آوردند و کتــف آنها را بســتند
و بردند».
وی دربــاره تعــداد شــهدای آن روز میگویــد« :رضــا
کوهســرخی پشــت مسلســل بــود ،آن شــب حــدود دو ســه
هزار نفــر را کشــتند و بردند بیــرون دروازه پاییــن خیابان در
قبرســتان بــاال خیابان کــه االن درخــت کاشــتهاند ،خندق
کندند .هر کســی که کشــته میشــد مثل جوال گنــدم همه
را میریختنــد توی ماشــین میبردنــد میریختنــد توی آن
خنــدق و خــاک روی آنهــا میریختنــد .روز جمعــه کســی
را بــه بــارگاه راه نمیدادنــد ،هــر جــای مســجد را کــه گلوله
خورده بــود درســت میکردنــد .بعد از درســت کــردن اجازه
دادند که رفت و آمد بشود».
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هجدهـم تیرمـاه مصـادف با شـهادت حضرت امـام جعفر صادق (ع) اسـت.
بـه همیـن مناسـبت مطالبـی دربـاره زندگـی و خصایـص اخالقـی ایشـان در
بخـش «در پرتـو معنـا» منتشـر شـده اسـت .همچنین شـرح یکـی از فرازهای
یهـای جامعـه اسلامی ،نیایـش حضـرت زکریا
نهـج البالغـه بـا موضـوع ویژگ 
در قـرآن ،داسـتان ارمیـای نبـی ،شـیوه رفتـار اسلامی با دختران به مناسـبت
شهـای دیگـر ایـن فصـل از
والدت حضـرت معصومـه (س) و روز دختـر بخ 
«مهـر و مـاه» را تشـکیل مـی دهنـد.
چشـمه جوشـان معـارف اسلامی بـرای خـدا و بـرای شـما میـوه دل اولیـا
و سـلطان ملـت مصطفـوی بلای دنیـای اسلام ،دوری از قـرآن اسـت از
پراکندگـی بپرهیزید نسـلی پا کسرشـت عطایـم کـن! روزی به بلندای صد
سـال فرزنـدان ،میهمانـان مـا هسـتند بانـوی علـم و کرامت احـکام آرایش
و پوشـش

در پرتو معنا

در آن عصر بود ،مجلس و دانشــگاه پررونقی داشــتند که جدا
ســاختن پیــروان مذاهــب و فــرق مختلــف در آن بــه ســختی
امکانپذیر بود .گســترۀ دانش حضرت از یکسو و سعۀ صدر
ایشــان در تعامل بــا مذاهــب گوناگون از ســوی دیگــر موجب
شــده بود تا طیف وســیعی از عالمــان به عنــوان طالب دانش
جعفــری بــه گــرد آن حضــرت درآینــد .شــاگردانی از خــواص
امامیــه گرفته تــا طیفهــای متنــوع عامــه ،از متکلــم و فقیه
گرفتــه تا مقــری و محــدث گــرد حضــرت دیــده میشــدند و از
اقصىنقــاط ماوراءالنهــر تــا مغرب در شــمار شــاگردان ایشــان
حضــور داشــتند .شــیخ مفیــد اشــاره دارد که بــر اســاس آنچه
اصحاب حدیث احصا کردهاند ،شــمار شاگردان حضرت بالغ
بر  4هزار نفر بوده است.

چشمه جوشان معارف اسالمی
سهیلصدقیزاده
امام جعفر صادق(ع) امام ششم شیعیان ،در هفدهم ربیعاالول سال  83هجری
قمری در مدینه متولد شـد .کنیه ایشـان ابوعبداهلل و لقبشـان صادق اسـت .پدر
ارجمندشـان امام باقر(ع) و مادرشـان ام فروه اسـت .امام صادق(ع) در سـال 114
هجری قمری ،پس از شـهادت پدرش ،در سـن  31سـالگی به امامت رسـید .دوران امامتش
مصـادف بـود بـا اواخـر حکومـت امویـان کـه در سـال  132به عمـر آن پایـان داده شـد و اوایل
حکومـت عباسـیان .در آغـاز امامـت حضـرت افـرادی از شـیعیان و حتـی بسـتگان حضـرت
حاضر به قبول امامت ایشان نبودند ،لذا حضرت از راههای گوناگونی کوشیدند آنها را به
قبـول راه صحیـح وادار سـازند و در ایـن زمینـه به اذن خداوند معجزاتی نیز انجـام دادند.
در دوران امــام جعفــر صــادق(ع) ،بنیامیــه و بنیعبــاس مدتهــا در حــال مبــارزه بــا یکدیگــر
بودند که ایــن مبارزه در ســال  129هجــری وارد مبــارزه مســلحانه و عملیات نظامی شــد .این
کشمکشها و مشکالت سبب شد که توجه بنیامیه و بنیعباس کمتر به امامان و فعالیتشان
باشــد ،از این رو این دوران ،دوران آرامش نســبی امام صادق(ع) و شیعیان بود و فرصت بسیار
خوبی برای فعالیت علمی و فرهنگی آنان به شمار میرفت.
عصر آن حضرت همچنین عصر جنبــش فرهنگی و فکــری و برخورد فــرق و مذاهب گوناگون
بود .امام صــادق(ع) با توجه به فرصت مناســب سیاســی و نیاز شــدید جامعــه ،دنباله نهضت
علمی و فرهنگی پدرشــان را گرفتند و حوزه وســیع علمی و دانشــگاه بزرگی به وجود آوردند و در
رشتههایمختلفعلمیونقلیشاگردانبزرگیتربیت کردند.
امام از فرصتهــای گوناگونی برای دفاع از دین ،حقانیت تشــیع و نشــر معارف صحیح اســام
اســتفاده میبردنــد .همچنیــن در حــوزه فقه و احــکام نیــز فعالیتهای زیادی توســط ایشــان
صورت گرفت و شرایطی مناسب پیش آمد و معارف اسالمی بیش از هر وقت دیگر از طریق الهی
خود منتشر شد؛ به صورتی که بیشترین احادیث شیعه در تمام زمینهها از امام صادق(ع) نقل
شده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام فقه جعفری خوانده میشود.
حضرت در طــول زندگی خــود در مدینه زیســتند و تنها بــه قصد حج یا بنــا به الزامات سیاســی،
سفرهایی کوتاه به مکه و عراق داشتند .ایشــان در مدینه که اصلیترین مرکز نشر سنت نبوی
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اگر حــوزه درس امــام صادق(ع) را دانشــگاه بنامیم ،ســخنى
گــزاف و دور از واقــع نگفتهایــم .ایــن دانشــگاه میــراث علمى
عظیمــى بــر جــاى نهــاد و عالمــان بســیارى تربیــت كــرد ،و
برجســتهترین متفكران ،نخبهترین فیلســوفان و زبدهترین
عالمان را عرضه كرد .دانشــگاه امام صــادق(ع) ،كانون علم
بــود و چشــمهجوشــانى كه بــا علــوم و معــارف اســامی ،امت
مســلمان را ســیراب كرد ،و منشــأ خدمات عظیمــى در جهان
اســام شــد .در روزگارى كــه شــكوفایى و نهضــت علمــى در
جهان اســام پدید آمــده بــود ،گســترش آموزشهــاى پرارج
امام صادق(ع) ســبب اقبال و تشویق مسلمانان به فراگیرى
علوم شــد .اگر مكتب و دانشــگاه امام صــادق(ع) مجال بروز
مىیافــت ،مىتوانســت رســالتش را بــه اقتضــاى نیازهــاى
مسلمانان به بهترین وجه به پایان برد ،روح برادرى اسالمى
را گسترش دهد ،عدالت اجتماعى را پدید آورد ،و عقاید فاسد
و نظریات نادرســت را محو كند .در واقع تمدن اسالمى از نظر
پیشــرفت ،جاودانگى ،تكیهگاه راســتین و میراث ارزشــمند و
باعظمتش مدیــون مكتب علمــى و فكــرى امام صــادق(ع)
است.
اما متأسفانه حكومت ســلطهگر ،تمامى تدابیر را به كار گرفت
تــا بــا آن دانشــگاه ســتیزه كنــد ،چــرا كــه شــهرت و آوازه امــام
صــادق(ع) در عرصــه جهان اســام خــواب از چشــم حاكمان
مىربــود ،و از اینكــه تالشهــاى علمــى بــه فعالیتهــاى
سیاســى جانبدارانــه بــراى اهــل بیــت منجــر شــود ،در
دلهایشانهراسمىافكند.
پس از به قدرت رسیدن عباسیان ،همانطور که آن حضرت
پیشبینــی کــرده بــود فشــار بــر شــیعیان افزایــش یافــت و با
روی کار آمدن منصور این فشــار بــه اوج خود رســید ،امام(ع)
نیــز از این فشــارها مســتثنی نبودنــد .ایــن دوران ،یعنی چند
ســال آخر عمر آن حضرت ،بر خــاف دوران اولیه امامتشــان،
ٔ
دوبــاره آن حضرت و حرکت تشــیع
دوره ســختیها و انــزوای
بــود .منصــور ،شــیعیان را به شــدت تحــت کنتــرل قــرار داده
بود .ســرانجام کار به جایی رســید که با تمام فشارها ،منصور
چارهای ندید جــز اینکه امام صــادق(ع) را که رهبر شــیعیان
بود از میــان بــردارد و بنابراین توســط عواملش حضــرت را به
شــهادت رســاند .آن حضرت در سن  65ســالگی در سال 148
هجری به شهادت رسیدند و در قبرستان معروف بقیع در کنار
مرقد پدر و ّ
جد خودش مدفون شدند.
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پروردگار خویش مىخواســت كه آن شــخص را در برابر عمل
ناروایش موأخذه نكند و او را به ســبب ستمى كه در حق امام
روا داشته است ،گرفتار نسازد.

برداشتهایی از زندگی اخالقی
امام جعفر صادق(ع)

برای خدا و برای شما
میثم رستمی

ائمـه اطهـار بـه سـبب پیشـتازی در سـلوک اخالقـی همـواره الگـوی مـا هسـتند.
آ نهـا در حیـات طیب هشـان درس انسـانیت بـه مـا آموختهانـد ،بـه گونـهای کـه
پیـروی از آموز ههـای آ نهـا میتوانـد گـره از مشـکالت امـروزی مـا بگشـاید .بـه
مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در ادامه چند برداشت از رفتار ایشان را مرور
میکنیـم.
 .1تالش براى روزی و معیشت
ابوعمرو شــیبانى مىگوید :حضرت امام صادق(ع) را دیدم كه با تیشــهاى در دســت و لباســى
خشــن بر تن ،در باغى كه در مالكیت او بود كار مىكرد در حالى كه از بدن مباركش عرق جارى
بود .گفتم :فدایت گردم تیشه را به من بسپارید تا من براى شما كار كنم .فرمود :دوست دارم
مرد در جستجوى معیشت به حرارت آفتاب آزار ببیند.
 .2معاشرت با مردم
روزی امــام(ع) بــه قصــد تســلیتگویی بــه یکــی از خویشــاوندان نزدیکــش از خانــه بیــرون
آمد و عــدهای از اصحــاب نیز همــراه ایشــان بودند .از قضا وســط راه بنــد کفش امام پاره شــد.
آن حضرت کفش به دســت گرفت و پــا برهنه به راه خــود ادامــه داد .ابن یعفور ،یکــی از یاران
ً
نزدیک امام ،تا حضــرت را در این وضع دید فورا کفش از پای خویــش درآورد و بند آن را باز کرد
و به امام تقدیم كــرد ،اما امام نهتنهــا آن بند را نگرفت ،بلکه بــا ناراحتــی از او روی برگردانید و
فرمود :شایســتهترین فرد برای تحمل مصیبت و ناراحتی ،خود صاحب مصیبت اســت .امام
همینطور با پــای برهنــه راه رفت تا به منــزل مردی که برای تســلیت بــه او بیرون آمــده بود،
رسید».
 .3نیکی در برابر بدی
گاهى امام(ع) مىشــنید كه یكى از خویشــاوندان نزدیكش او را به بدى یاد كرده و وى را ناسزا
ً
گفته اســت .امام فورا آمــاده نماز مىشــد و پس از نمــاز ،دعایى طوالنــى مىخواند و بــا اصرار از

 .4سود حالل
ابوجعفر فــزارى مىگویــد :حضرت امــام صــادق(ع) غالمش
را كه به او مصــادف مىگفتند به حضور خواســت و هزار دینار
در اختیارش گذاشته ،فرمود :آماده شــو تا براى داد و ستد به
مصر بروى .مصــادف كاالیى آماده كــرد و بــا كاروان تجار به
ســوى مصر رهســپار شــد .هنگامى كــه نزدیك مصر رســیدند
قافلهاى كه از مصر بیرون مىآمد با آنان برخورد كرد ،از قافله
درباره وضعیت و قیمت كاالیى كه داشــتند و مورد نیاز عموم
مردم بود پرســیدند كه در مصــر چگونه اســت؟ كاروانیان به
آنان گفتند :چیزى از آن در مصر یافت نمىشــود .همسوگند
و همپیمان شــدند كه كاالیشــان را از نظر ســود دینار به دینار
بفروشــند! وقتى كاالیشــان را فروختند و قیمتــش را گرفتند،
بــه مدینــه بازگشــتند .مصادف بــر حضــرت امام صــادق(ع)
وارد شد در حالى دو كیسه هزار دینارى همراهش داشت ،به
حضرت گفــت :فدایت گــردم این كیســه اصل ســرمایه و آن
دیگر سود سرمایه.
حضرت فرمود :این ســود ،ســودى زیاد و فراوان اســت! شما
در فــروش كاال چــه كردیــد؟ مصــادف داســتان را بیــان كرد،
حضرت فرمــود :ســبحاناهلل ،بر ضد مســلمانان همســوگند
شــدید كــه جنــس را از نظــر ســود جــز دینار بــه دینــار بــه آنان
نفروشید؟! ســپس یكى از آن كیســهها را گرفت و فرمود :این
اصل ســرمایه مــن و به ســودش هیــچ نیــازى ندارم .ســپس
فرمود :اى مصــادف! شمشــیر زدن در میدان جنــگ از طلب
حالل آسانتر است.
 .5سادهزیستی و همرنگی با مردم
امام(ع) همانند مــردم معمولی لباس میپوشــید و در زندگی
رعایــت اقتصــاد را میکــرد .میفرمــود :بهتریــن لبــاس در هر
زمــان ،لباس معمــول همان زمان اســت .لــذا گاه لبــاس نو و
ن میکرد .لذا وقتی ســفیان ثوری به
گاه لباس وصلهدار بر تــ 
وی اعتراض میکرد که :پدرت علیلباسی چنین گرانبهایی
نمیپوشــید ،فرمود :زمان علــی(ع) زمان فقــر و اکنون زمان
غنا و فراوانی است و پوشــیدن آن لباس در این زمان ،لباس
شهرت است و حرام ...پس آســتین خود را باال زد و لباس زیر
را که خشــن بود نشــان داد و فرمود :لبــاس زیر را بــرای خدا و
لباس نو را برای شما پوشیدهام.
با اینهمــه ،حضرت همــگام و همســان با مــردم بــود و اجازه
نمیداد امتیازی برای وی و خانوادهاش در نظر گرفته شــود.
نهــای اقتصــادی و اجتماعی
و این ویژگیهنــگام بروز بحرا 
بیشــتر بــروز مییافــت .از جملــه در ســالی کــه گنــدم در مدینه
نایاب شــد ،دســتور داد گندمهایموجود در خانه را بفروشند
و از همان نان مخلوط از آرد جــو و گندم که خوراک بقیه مردم
بود ،تهیه کنند و فرمود« :خدا میداند که میتوانم به بهترین
صــورت نــان گنــدم خانــوادهام را تهیه کنــم ،اما دوســت دارم
ح زندگی ببیند».
خداوند مرا در حال برنامهریزی صحی 
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تصویر امام جعفر صادق(ع) در ݑ
تذکره االولیاء

میوه دل اولیاء و
سلطان ملت مصطفوی
عطار نیشابوری شــرح  ۷۲تن از اولیا ،عرفا و مشــایخ تصوف را با ذکر مکارم اخالق ،مواعظ
ݑ
«تذکرهاالولیــا» بــه رشــته تحریــر درآورده اســت.
و ســخنان حکمــت آمیزشــان در کتــاب
عطــار در تحریــر ایــن اثــر از کتــاب «کشــفالمحجوب» هجویــری و «طبقاتالصوفیــه»
از عبدالرحمن ســلمی بهره جســته اســت .ایــن کتاب در ســالهای آخر ســده ششــم تألیف
شدهاســت .تذکرهاالولیــا با ذکــری از امــام جعفر صــادق(ع) شــروع میشــود .عطــار در این
بخــش از امــام(ع) بــا عنــوان «ســلطان ملــت مصطفــوی» و «قــدوه جملــه مشــایخ» یــاد
میکنــد« :آن ســلطان ملــت مصطفــوی ،آن برهــان حجــت نبــوی ،آن عامــل صدیق ،آن
عالــم تحقیــق ،آن میــوه دل اولیــا ،آن جگرگوشــه انبیــا ،آن ناقــد علــی ،آن وارث نبــی ،آن
عارف عاشــق؛ جعفرالصــادق رضی اهلل عنــه .گفته بودیم که ا گــر ذکر انبیــا و صحابه و اهل
بیت(ع) کنیم ،کتابی جدا گانه باید ســاخت .این کتاب شــرح اولیاســت که پس از ایشــان
بودهاند ،اما به ســبب تبرک به صادق ابتدا کنیم که او نیز بعد از ایشان بوده است .و چون
از اهــل بیت بــود و ســخن طریقت او بیشــتر گفتــه اســت و روایت از وی بیشــتر آمده اســت،
کلمهای چنــد از آن او بیاوریم که ایشــان همه یکیاند .چــون ذکر او کرده شــود ،از آن همه
ُبود .نه بینی کــه قومی که مذهــب او دارند ،مذهــب دوازده امام دارند؛ یعنــی یکی دوازده
است و دوازده یکی.
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ا گــر تنهــا صفــت او گویــم ،بــه زبــان و عبــارت مــن راســت
نیایــد کــه در جمله علــوم و اشــارات و عبارات بــی تکلف به
کمال بود و قدوه جمله مشــایخ بــود ،و اعتمــاد همه بر وی
بــود ،و مقتدای مطلــق بود .هم الهیان را شــیخ بــود ،و هم
محمدیــان را امــام ،و هــم اهــل ذوق را پیشــرو ،و هــم اهل
عشــق را پیشــوا .هم عباد را مقــدم ،هم زهــاد را مکرم .هم
صاحــب تصنیــف حقایــق ،هــم در لطایــف تفســیر و اســرار
تنزیل بینظیر بود».
عطــار در ادامــه بــه نقــل ســخنانی منتســب بــه امــام
صــادق(ع) و حکایاتــی درباره ســیره ایشــان میپــردازد .از
جمله اینکه:
«نقــل اســت کــه صــادق از ابوحنیفــه پرســید کــه :عاقــل
کیســت؟ گفــت :آنکــه تمییز کنــد میــان خیر و شــر .صادق
گفــت :بهایم نیــز تمییــز توانند کرد ،میــان آنکــه او را بزنند
و آنکه او را علف دهنــد .ابوحنیفه گفــت :نزدیک تو عاقل
کیســت؟ گفــت :آنکــه تمییــز کنــد میــان دو خیــر و شــر تا از
دو خیــر ،خیرالخیریــن اختیار کند و از دو شــر ،خیرالشــرین
برگزیند».
«نقــل اســت کــه همیانــی زر از یکــی بــرده بودنــد .آنکــس
در صــادق آویخت کــه :تــو بــردی و او را نشــناخت .صادق
گفت :چنــد بود.گفت :هــزار دینــار .او را به خانه بــرد و هزار
دینــار بــه وی داد .پــس از آن ،آن مــرد زر خــود بازیافت .زر
صادق باز بــرد و گفــت :غلط کرده بــودم .صــادق گفت :ما
هرچه دادیم باز نگیریم .بعد از آن ،مرد از یکی پرســید :که
او کیست؟ گفتند :جعفر صادق».

؟؟؟؟

بالی دنیای اسالم
دوری از قرآن است
بنـا بـر سـنت هـر سـاله ،محفـل انـس بـا قـرآن بـا حضـور قاریـان ،حافظـان و
پژوهشـگران قرآنـی در یکـی از شـبهای مـاه مبـارک رمضـان در حضـور رهبـر
انقالب برگزار میشود .در این نشست پس از قرائت کالماهلل توسط چند نفر از
قاریـان قـرآن ،حضـرت آیـتاهلل خامنـهای مطالبی را بیان میفرماینـد که در ادامـه گزیدهای
از آن را میخوانیـم.
خدا را سپاسگزاریم که روزبهروز قرآن و مفاهیم آن و شــوق به آن و آموختن آن و حفظ آن و ّ
تدبر
در آن در کشور توســعه پیدا میکند و اینها از برکات انقالب اسالمی است؛ ولی با اینحال ،ما از
قرآن خیلی دوریم ،ما با قرآن فاصلــه داریم؛ قرآن را پیــش از این ،در همــ ه زندگیمان ،در همه
ذهنیاتمانّ ،
ّ
عملیاتمان ،افکارمان ،عزممان ،رفتارمان بایســتی هادی و ملجأ و امام خود قرار
بدهیم؛ و این امروز ّ
متأسفانه نیست؛ باید نزدیک بشویم به قرآن.
شــما جوانهای عزیــزُ ،انس بــا قــرآن را و ّ
تدبر در قــرآن را روزبــهروز بیشــتر کنید؛ تالوت قــرآن را
فراموش نکنیدّ ،
تدبــر در قرآن را فرامــوش نکنید .در این خطبــهای کــه از امیرالمؤمنین(ع) در
ََ َ َ ٌ َ ُ َ ّ
َ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
قصــان زیاد ٍة فی
اینجا خوانده شــد ،فرمود« :ما جالس احــد هذا القــرآن ِال قام عنه ِبزیــاد ٍة او ن
ٍ
قصان َعــن َع ًمــی»؛ وقتی پای قــرآن نشســتیم و از کنار قــرآن بعــد از بهرهگیــری از آن
ُه ًــدی َو ُن
ٍ
برخاستیم ،باید هدایت ما افزایش پیدا کرده باشد و کوردلی ما کاهش پیدا کرده باشد؛ معرفت
ُ
ُ
ّ
ما باید بیشتر بشود ،انس ما با معارف حقه بیشتر بشود ،قرب ما به خدای متعال بیشتر بشود،
شوق ما به عبادت افزونتر بشود.
امروز بالی دنیــای اســام دوری از قرآن اســت؛ نکبت بعضــی از جوامع اســامی بهخاطر دوری
ّ
از قرآن اســت؛ وضــع فلســطین را ببینید! یــک ملتــی از خان ه خــود دور افتــاده ،آنهایــی که در
این خانه ماندهاند ،زیر انواع فشــارها قــرار دارند که یک نمونــهاش را همین چند روز [گذشــته]
خبیث
غاصب
رژیم
ِ
مشاهده کردید؛ شهدای فراوان ،چند هزار مجروح و زخمی ،به دست یک ِ
ِ
جعلی دروغیــن ،و مســلمانها دارند همینطــور نگاه میکنند ،تماشــا میکننــد .بعضیها ِگله
ِ
میکنند که «چرا آمریکا موضع نگرفته»؛ مگر آمریکا باید موضع بگیرد؟ آمریکا خودش شــریک
جرم است؛ بسیاری از دولتهای غربی شریک جرمند؛ انتظار دارید اینها موضع بگیرند؟
موضع را باید مســلمانها بگیرند؛ موضع را باید ّامت اســامی بگیرد؛ ّامت اسالمی ،دولتهای
اســامی ،حکومتهای اســامی هســتند که باید ِبایســتند و نمیایســتند .چــرا؟ چــون از قرآن
َ
َ ُّ
دورند؛ چون به قــرآن بیاعتقادند .آی ه شــریف ه ّ
«انافتحنا» را تــاوت کردند« :ا ِش ّــد ُاء َعلی الکف ِار
ّ
ُر َح ُ
ماء َب َین ُهم»؛ در مقابل دشــمنان دین و در مقابل کفار بایستی سرســخت بود ،بین خودمان

بایستی مهربان باشیم؛ ّ
[اما] عکسش را عمل میکنند؛ بین ما
ّ
ّ
ُ
جنگ و اختالف و دعوا و شــیعه و ســنی و عربو عجم و بقیه
ّ
ام دور از قــرآن ،دور از
چیزهــا را دشــمنان راه می
اندازنــد ،حــک ِ
ّ
ّ
َ
بازی کفار را میخورند و تســلیم آنها
تعقل و دور از ِخرد [هم] ِ
میشــوند؛ ما از قــرآن فاصلــه داریم؛ قــرآن تکلیف مــا را ّ
معین
معرفی کرده«َ :قد َب َد ِت َالبغضاءُ
کرده است؛ قرآن آنها را به ما ّ
ُ ُ ُ َ
َ
َ
فواه ِهم َو ما ُتخفی صدورهم ا کـبر»؛ اینها را امروز تالوت
ِمن ا ِ
ـمنی آنها که با اســام و
کردنــد؛ اینها آیات قرآن اســت؛ دشـ
ُِ ّ َ
َ
اهلل
مســلمین تمام نمیشــود؛ َ«و ما َنقموا ِم
نهم ِال ان ُی ِؤمنوا ِب ِ
َالعزیز َ
الحمید»؛ دشمنیشان بهخاطر گرایش به اسالم است.
ِ
ّ
ما از قرآن دوریم؛ امت اســامی از قرآن دور است .اگر خودمان
را بــه قــرآن نزدیــک بکنیــم ،بالشــک بــر دشــمن َغلبــه پیــدا
ََ ََ ُ ُ ّ َ َ َ
ذین کفروا
م َیکنیم ،این دشــمن هر که باشــد؛ «ولو قاتلکم ال
َّ َ َ َ
َ َ ًّ َ َ ً َ َ
ََُّ َ َُ
اهلل التی قد خلت
دبار ث َّــم َالی ِجدون و ِلیا وال ن
لولوا اال
صیرا ُس ّــنة ِ
َ
َ
َ ُ َ َ
اهلل َتبدیال»؛ وعد ه الهی است ،وعده
ِمن قبل َولن ت ِجد ِل ُس ّــن ِة ِ
ن ُ
اهلل َمــن َی ُ
قرآنی اســت؛ َ«و َل َی ُ
نص ُــره»؛ اینها چیزهایی
نص َــر َّ 
اســت که از قرآن بایــد یاد بگیریــم ،بایــد فرابگیریــم ،باید کار
کنیم .این جلســات ّ
ت و برخاستها
مقدمه است؛ این نشســ 
و ایــن آموزشهــا ّ
مقدمــه اســت؛ ایــن خواندنهــا و تالوتها
مقدمــه اســت؛ ّ
ّ
مقدم ه ّ
تدبــر کــردن ،فهمیــدن ،آ گاهشــدن و
عملکردن.
ما حرکت خودمــان را به ســمت قــرآن ادامه بدهیــم .عزیزان
مــن ،جوانــان ایرانــی ،جوانــان مؤمــن ،جوانــان انقالبــی!
ُ
آشــناییتان با قــرآن ،انســتان بــا قــرآن ،اســتفادهتان از قرآن
را روزبــهروز بیشــتر کنیــد؛ ایــن مایــ ه ّ
قــوت شماســت ،ایــن
مایــ ه اقتدار شماســت ،ایــن مای ه ّ
عــزت شماســت .امیدواریم
انشــاءاهلل هم ه ما بیدار بشــویم ،دنیای اســام بیدار بشــود و
بتوانیم ایــن کارهــا را انجــام بدهیم .بــههر حال ،فلســطین
بــه توفیــق الهــی و باذناهللتعالی از دســت دشــمنان خالص
خواهد شــد؛ بیت ّ
المقدس پایتخت فلســطین اســت و آمریکا
و بزرگتــر از آمریــکا و کوچکتــر از آمریــکا و اذنــاب آمریــکا ،در
قبــال حقیقــت و ّ
ســنت الهــی در مورد فلســطین هیــچ غلطی
نمیتوانند بکنند .برای هم ه شهدای اســام و برای شهدای
فلسطین ـ بهخصوص شهدای این چند روز ـ از خداوند متعال
طلب مغفرت میکنیم و بــرای مبارزین راه حــق و مجاهدین
فیسبیلاهلل از خدای متعال طلب استقامت بیشتر و پایداری
بیشتر در این راه داریم.
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توصیهامیرالمؤمنینبهجامعهاسالمی

از پرا کندگی بپرهیزید
دکترمحسناسماعیلی

شــرح ابن ابیالحدیــد بر نهجالبالغــه ،فرمایــش امیر مؤمنــان(ع) مبنی بــر اینکه «باید اســام
و متانت آن ،شــما را از ّ
تعدی و پریشــانگویی نســبت بــه یکدیگر بــازدارد و یکســخن و ّمتحد
شوید ».را نقل کرده اســت .مفهوم این روایت و روایات متعدد دیگر آن اســت که اگر جامعهای
متفــرق و آ کنــده از کینــه و دشــمنی باشــد ،از دیــن حقیقــی بیبهــره اســت .پــس چــرا چنیــن
نشانههای بدی را در میان مسلمانان شاهد بوده و هستیم؟
در صورت عــدم مراقبتهــای شــدید اخالقی ممکــن اســت انســانهای متدین و صالــح دچار
ُعجب و تکبر شوند ،خود را برتر از دیگران ببینند و سایر افراد را خطاکار ،منحرف و حتی بیدین
قلمداد کنند .نتیجه چنین نگاهی ،فاصله گرفتن از دیگران و حتی طرد و لعن و دشمنی با آنان
است .اما خطر خودشیفتگی به همینجا ختم نمیشود .رشد خودشیفتگی موجب آن میشود
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که فرد خودش را حق مطلق و بلکه معیار حق و باطل ،و مالک
ایمــان و کفر ببینــد؛ تا آنجا کــه هرکــس را مانند خــود نبیند،
او را متهــم به بیدینــی و کفر میکند؛ اینجاســت کــه روحیه
خارجیگری و افرادی مانند خوارج تولید میشوند.
یکــی از «ممیــزات خــوارج» ایــن بــود کــه مردمــی تنگنظر و
کوتهدید بودنــد .در افقی بســیار پســت فکر میکردند .اســام
و مســلمانی را در چهاردیــواری اندیشــههای محــدود خــود
محصور کــرده بودنــد .ماننــد همــه کوتهنظران دیگــر مدعی
ً
بودند که همه بــد میفهمند و یــا اصال نمیفهمنــد و همگان
راه خطا میروند و همه جهنمی هستند .یکی از اصول عقاید
ً
خوارج این بــود که مرتکب گناه کبیره (مثــا دروغ یا غیبت یا
شرب خمر) کافر است و از اسالم بیرون است و مستحق خلود
در آتش است.
امــام(ع) روحیــه خارجیگــری را ســرزنش میکــرد و خطــاب
بــه خــوارج میفرمــود« :پیامبــر زنــاکار همســردار را سنگســار
میکرد ،ولی پس از آن بــه وی نماز میخوانــد و ارث او رامیان
خاندانــش تقســیم مینمــود .قاتــل را میکشــت و میراثــش
ت ســارق را میبریــد و زنــاکار بدون
را به اهلــش مــیداد .دســ 
همسر را تازیانه میزد ،سپس ســهم آنها را از غنائم میداد و
ب کنند .بنابراین
میتوانستند از زنان مسلمان همســر انتخا 
پیغمبــر آنهــا را بــه واســطه گناهانشــان مؤاخــذه میکــرد و
حق خدا را بــر آنهــا اجرا مینمــود ،اما ســهم اســامی آنها را
از بیــن نمیبــرد و نامهــای آنــان را از دفتــر مســلمانان خــارج
نمیساخت».
در ادامــه همیــن خطبه اســت کــه حضــرت آنــان را نصیحت
انســان تنها سهم شیطان
کرد که« :از پراکندگی بپرهیزید که
ِ
اســت؛ چنانکه گوســفند تکرو طعمه گرگ!» و سپس دستور
داد که هرکس به چنین عقیده و شعارهای اختالفبرانگیزی
دعــوت میکنــد ،شایســته ترحم نیســت« :کســی که بــه این
شــعار دعوت کند؛ حتی اگــر زیر این عمامــه من باشــد ،وی را
ُ
بکشــید ».این برخورد به ظاهر تند ،به دلیل خطرهای بزرگ
و ضررهای جبرانناپذیری است که چنین طرز تفکری برای
جامعه اســامی در بر داشــت و دارد؛ چنانکه هنــوز هم پس از
گذشت قرنها ،در حال پرداخت هزینههای آن هستیم.
کســی نباید خیــال کند که بــا جنگ نهــروان و کشــتن خوارج
این خطر برای همیشــه از بین رفت! خارجیگری یک «فکر»
است نه یک «فرد» ،و فکر هیچگاه برای ابد نابود نمیشود و با
پیدایش زمینهها ،دوباره سر بر میآورد .از فرمایشات حضرت
امیر(ع) نیز برمیآید که فکر خارجیگری هر زمان ممکن است
در فرد دیگری حلول کند و عجیبتــر اینکه حضرت عاقبت
چنیــن طــرز تفکــری را دزدی و غــارت امــوال مــردم معرفــی
میکند!
بــه نقــل از ســید رضــی ،بــه پاســخ امیرالمومنیــن(ع) در برابــر
گمان هــاک شــدن همــه خــوارج نهــروان اشــاره میکنم که
فرمودهاند« :نه به خدا ســوگند! اینگونه که شــما میپندارید
که خوارج ریشهکن شدند ،نیست .آنها نطفههایی در پشت
پــدران و ِرحم مــادران خواهند بــود .هر زمــان شــاخی از آنها
ســر برآورد قطــع میشــود و در آخــر کار ،آنــان دزدان و راهزنان
خواهندشد».

مؤمن واقعی نسبت
به دیگران ُحسنظن
دارد و نسبت به
خود سوءظن .آنان
که جای این دو
را عوض میکنند
چگونهمیتوانند
ادعای ایمان ،آن
هم برترین ایمان
را داشته باشند؟!
ً
اصال همین که
انسان همه را بد و
کافر بشمرد نشانهای
از بدی باطن و به
تعبیر امام علی(ع)،
ُ
«خبث سریره» خود
اوست!

اگر راههای پیشــگیری یا درمــان بیمــاری خودمعیارپنداری
را بشماریم ،اینگونه است؛ نخســت آنکه باید از جوانهزدن
ریشــههای خودبینــی و خودشــیفتگی جلوگیــری کنیــم و
بدانیــم که هیــچگاه نباید به خود نمــره قبولی دهیــم .از کجا
معلوم اســت کــه ما بــه وظایــف دینــی خــود عمــل کردهایم و
انسان مؤمنی هســتیم؟ قرآن میفرماید« :برخیها که خیال
میکنند خوب و صالح هســتند ،بــه هنگام مرگ تــازه متوجه
میشوند که عمری در خواب و خیال میزیستهاند!»
هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه مــا از زمــره چنیــن کســانی
ً
نباشیم .کســی که واقعا باایمان و خوب اســت ،هیچگاه خود
را مؤمن و خوب نمیدانــد .ایمان و نیکــی ،در تواضع و متهم
ســاختن خویش اســت .امیــر مؤمنان ســاماهلل علیــه فرمود:
َ
علموا ع َ
ُ
باد ِ َّ ُ
صب ُح  ،وال ُیمســی ّإل َون ُ
فس ُــه
ِ«ا
ِ
اهّلل ،أن الم ِؤم َن ال ی ِ
نون ع َ
َ
نــد ُه »؛ بدانید ای بندگان خدا که مؤمن ،شــب و روز،
ظ ٌ ِ
ْ
به نفس خویش بدگمان است.
مؤمــن واقعی نســبت بــه دیگــران ُحســنظــن دارد و نســبت
به خــود ســوءظن .آنان کــه جــای ایــن دو را عــوض میکنند
چگونــه میتواننــد ادعــای ایمــان ،آن هــم برتریــن ایمــان را
ً
داشته باشند؟! اصال همین که انسان همه را بد و کافر بشمرد
ُ
نشــانهای از بــدی باطــن و بــه تعبیــر امــام علــی(ع)« ،خبــث
َّ
ُ
«إنمــا أنتــم
ســریره» خــود اوســت! آن حضــرت فرمودهانــد:
إخوان َعلی دین اهّلل ،ما َف َّر َق َب َین ُکم ّإال ُخ ُ
بث َّ
الســرا ِئر ،و ُ
ٌ
ســوء
ِ ِ
ِ
َّ
الضما ِئ ِر»؛ همانا شــما بــرادران دینی یکدیگر هســتید .چیزی
نهاد بد کــه با آن به
شــما را از هم جدا نکرده ،جــز درون پلید و ِ
سرمیبرید.
پیامبــر خــدا(ص) هشــدار دادهانــد «هــرگاه شــنیدید کســی
میگویــد :مــردم همــه در هالکتنــد ،بدانیــد کــه خــودش از
همه بیشــتر در هالکت اســت ».پس آنان که همــه را بیدین
میداننــد ابتدا بایــد در دین خود شــک کننــد .راه چــاره دیگر
توجه به این نکته است که بدانیم نشــانه و اقتضای ایمان،
اشتیاق به جذب دیگران و کمک به رشد معنوی آنان است؛
نه دفع مومنان و تنگکردن دایره دینداران.
در بحاراالنــوار آمده اســت کــه داوود(ع) تنها به صحــرا رفت.
پس خداوند به او وحی فرمود :ای داوود! چه شــده اســت که
تو را تنها میبینم؟ عرض کرد :معبودا! شوق دیدار تو در جانم
ّ
شدت گرفته و میان من و خلق تو حائل گشته است .خداوند
به او وحــی فرمود :بــه میان آنــان برگرد؛ زیــرا اگر تــو یک بنده
گریزپا را نزد من بیاوری ،نام تو را در لوح ،با صفت ستوده ثبت
میکنم.
َ ََ
َْ
آیاتی نظیــر َ«ل َع َّل َ
ــک أ ّل َی ُک ُونــوا ُم ْؤ ِم ِن َ
ین» (گویی
ک َب ِاخ ٌع ّنف َس
میخواهی جان خود را از ّ
شــدت اندوه از دست دهی بهخاطر
اینکه آنها ایمان نمیآورنــد!) و «گویی میخواهی بهخاطر
اعمال آنان ،خود را از غــم و اندوه هالک کنی اگر به این گفتار
ایمان نیاورند!» به زحمت پیامبر اکرم(ص) برای جذب کفار
و مشرکان اشاره دارند .هر دو آیه راجع به آنان است که ایمان
نیــاورده بودند .پیامبــر از غصه جذب آنان میخواســت جان
خــود را فدا کند؛ وگرنــه محبت او بــه مؤمنان و تــاش او برای
نگهداری و رشد آنان که جای خود را داشت!
ً
واقعا ما تا چه اندازه به این پیامبر شباهت داریم؟!
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معنا
در در
پرتومعنا
پرتو

نیایش قرآنی

دعای حضرت زکریا در قرآن

نسلی پا کسرشت
عطایم کن!
مهدی نوروزی

ْ َ ُ ْ َ ُ ّ َّ ً َ ّ َ ً َّ َ َ ُ ُّ
َ
عاء» (قسمتی از آیه  38سوره آ لعمران)
َ«ر ِّب ه ْب لی ِ من لدنک ذ ِریة ط ِیبة ِإنک س
میع الد ِ
«پروردگارا مرا (به لطف خویش) فرزندی پا کسرشت عطا فرما
کههماناتوییاجابتکنندهدعا»
زکریا یکی از پیامبران بنیاســرائیل اســت .ایشــان متکفل حضرت مریم بود و با مشاهده نعمت و
رحمت الهی که بر حضرت مریم نازل میشد ،تصمیم گرفت از خداوند طلب فرزند كرده و خداوند
نیز با اســتجابت دعایش در ســالخوردگی ،حضرت یحیی را به او و همسرش بخشــید .نام مبارک
انبیاء آمده است.
ایشان در قرآن چندین بار در سور َههای آلعمران ،انعام ،مریم و
َ ْ
َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ َ َ ّ َ َ ُّ َ َ
ول َح َسـ ٍـن َ َو أ َنب َت َها َن َب ًاتا َح َسـ ًـنا َو كفل َها َزك ِر َّیا كل َما َدخل َعل ْی َهــا َزك ِر َّیا ال ِم ْح َر َاب
« .1فتق َبلها َربهاً ِب َق ُب َ ٍ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ َ َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اهّلل إن اهّلل یـ ْـرزق من یشــاء ِبغ ْی ِر
َو َجــد ِعندهــا ِر ْزقا قال یــا م ْریـ ُـم أنى ل ِك هــذا قالــت هو ِمـ ْـن ِعنـ ِـد ِ
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ـاب؛ پــروردگارش او را به طــرز نیكویى پذیرفــت و به طرز
ِح َسـ ٍ
خــوب نمــو داد ،و زكریــا را سرپرســت او كــرد ،هــر وقــت زكریــا
وارد غرفــه او مىشــد ،غــذاى مخصوصــى نــزد او مىیافــت،
گفت :اى مریــم این براى تــو از كجا آمده؟ گفــت :آن از پیش
خداســت ،خدا هر كــه را خواهد بىحســاب روزى مــى دهد».
(سوره آلعمران ،آیه )37

در پرتو معنا
َّ
َ َ
ً
ُ ً
َ
ُ .2
«ه َنا ِل َك َد َعا َزك ِر َّیا َر َّب ُه قال َر ِّب َه ْب ِلی ِمــن ل ُد ْن َك ذ ّ ِر َّیة َط ِّی َبة
َّ َ َ ُ ُ َّ
ِإنك سـ ِـمیع الدعاء؛ در این هنــگام زكریا (كه ایــن همه كرامت و
مائده آســمانى را دید) پروردگارش را خواند و گفت :پروردگارا! از
جانب خود نســلى پاك و پســندیده به من عطا كن كــه همانا تو
شنونده دعایى( ».سوره آلعمران ،آیه)37
َ
ْ
«ِ .3ذكـ ُـر َر ْح َمـ ِـة َر ّ ِبـ َـك َع ْبـ َـد ُه َزك ِر َّیــا؛ اى پیامبــر! (اینكــه اكنون
مىگویم) خبر بخشــایش پــروردگار توســت بر بنــدهاش زكریا».
(كه دعای او را مستجاب كرده) (سوره مریم ،آیه )2
َ
َ ُ
َّ
َ
َ ّ
«َ .4یا َزك ِر َّیا ِإ َنا ُن َب ِّشـ ُـر َك ِب ُغل ٍم ْاسـ ُـم ُه َی ْح َیى ل ْم َن ْج َعل ل ُه ِمن ق ْبل
َسـ ِـم ًّیا؛ اى زكریا! ما تو را به فرزندى بشارت مىدهیم كه نامش
یحیى اســت ،پســرى كه همنامش پیش از این نبوده اســت».
(سوره مریم ،آیه )7
«َ .5و َز َكر َّیــا إ ْذ َن َادى َر َّبـ ُـه َر ّب َل َت َذ ْر ِنی َف ْر ًدا َو َأ َ
نت َخ ْیـ ُـر ْال َو ِار ِث َ
ین؛ و
ِ
ِ ِ
زكریا را یاد كن هنگامى كه پروردگار خــود را خواند ،پروردگارا مرا
برندگانى( ».سوره انبیاء ،آیه)89
تنها مگذار و تو بهترین ارث
یسى َو إ ْل َی َاس ُك ٌّل ّم َن َّ
«َ .6و َز َكر َّیا َو َی ْح َیى َو ِع َ
الصا ِل ِح َ
ین؛ و زكریا
ِ
ِ
ِ
و یحیــى و عیســى و الیــاس را كــه همــه از شایســتگان بودند».
(سوره انعام ،آیه )85
بدون حساب
قرآن کریم از تاریخ زندگى ایشان غیر از دعاى او در طلب فرزند،
استجابت دعایش و تولد فرزندش یحیى چیزى نیاورده و این
قســمت از زندگى او را بعد از نقل سرگذشتش با مریم كه چگونه
عبادت مىكند و چگونه خدا كرامتها را بــه او داده ،نقل كرده
است.
در این قســمت فرموده زكریا متكفــل امر مریم شــد ،چون مریم
پــدرش عمــران را از دســت داده بــود و چــون بــزرگ شــد از مردم
كنارهگیرى كــرد و در محرابى كه در مســجد به خــود اختصاص
داده بود مشــغول عبادت شــد و تنهــا زكریا به او ســر مــىزد و هر
وقت به محــراب او مىرفــت ،مىدید نــزد او رزقى آماده اســت،
مىپرســید این غذا را چه كســى برایــت آورده؟ مىگفــت :این از
ناحیه خداى تعالى اســت كــه خداى تعالــى به هر كــه بخواهد
بدون حساب روزى مىدهد.
نجــا طمع زكریا بــه رحمت خدا تحریك شــد ،خــداى خود
در ای 
را خوانــد و از او فرزنــدى از همســرش درخواســت نمــود و ذریــه
طیبهاى مســئلت كرد و با اینكــه او خودش مردى ســالخورده
و همســرش زنى نازا بود ،دعایش مســتجاب شــد و در حالى كه
در محــراب خود به نمــاز ایســتاده بــود ،مالئكه ندایــش دادند:
اى زكریــا! خــداى تعالــى تــو را بــه فرزنــدى كــه اســمش یحیى
است بشــارت مىدهد .زكریا براى این كه قلبش اطمینان یابد
و بفهمــد این نــدا از ناحیه خــدا بوده و یــا از جاى دیگر ،پرســید:
پروردگارا! آیتــى به من بده كه بفهمم این نــدا از تو بود .خطاب
آمد آیت و نشانه تو این اســت كه ســه روز زبانت از تكلم با مردم
بســته مىشــود و ســه روز جــز بــا اشــاره و رمــز نمىتوانى ســخن
نطــور هم شــد .از محراب خــود بیرون شــده نزد
بگویى و همی 
مردم آمــد و به ایشــان اشــاره كرد كــه صبح و شــام تســبیح خدا
گویید و خدا همسر او را اصالح نموده و یحیى را بزایید.
قرآن كریــم دربــاره ســرانجام او و چگونگى درگذشــتش چیزى
نفرموده ،ولى در نقلهای تاریخی آمده كه قومش او را به قتل

قرآن کریم از تاریخ
زندگى زكریا غیر از
دعاى او در طلب
فرزند ،استجابت
دعایش و تولد
فرزندش یحیى
چیزى نیاورده و این
قسمت از زندگى
او را بعد از نقل
سرگذشتش با مریم
كه چگونه عبادت
مىكند و چگونه
خدا كرامتها را به
او داده ،نقل كرده
است

رســاندند؛ بدین صورت كه وقتــى تصمیم گرفتند او را بكشــند
او فــرار كرده و به درخت پناهنده شــد ،درخت شــكافته شــد و او
در داخــل درخت قــرار گرفتــه درخــت به حــال اولش برگشــت،
شــیطان ایشــان را بــه نهانــگاه وى خبــر داد و گفــت :كــه بایــد
درخت را اره كنید ،ایشان همین كار را كردند و آن جناب را با اره
دو نیم نمودند و به این وسیله از دنیا رفت.
خــداى تعالــى زكریــا(ع) را در كالم خود بــه صفت نبــوت و وحى
توصیــف نمــوده و نیــز در اول ســوره مریــم او را بــه عبودیــت و
در ســوره انعــام در عــداد انبیایــش شــمرده و از صالحینــش و از
مجتبینــش خوانــده كــه عبارتنــد از مخلصــون و همچنیــن از
مهدیونش دانســته اســت .در کتاب «مرا زیبا بخوانیــد!» آمده
اســت که زکریا(ع) با تأســی به حضرت ابراهیم(ع) در بیانی که
به منزله ذکر دلیل است ،گفت« :تو بزرگواری و دعا را مستجاب
میکنــی ».وی در دعایــش هم خــدا را بــه وصف ثبوتــی ،مانند
قادر ،علیم ،حکیم و سمیع خواند و هم به عجز خویش اعتراف
کرد و این هر دو الزمه دعاست.
ذریه طیبه
«طیب» هــر چیز ،آن فردى اســت کــه براى چیــز دیگر ســازگار و
ً
در برآمــدن حاجت آن دخیــل و مؤثر باشــد ،مثال شــهر طیب آن
شهرى است که براى زندگى اهلش سازگار و داراى آب و هوایى
مالیم و رزقى پاکیزه باشد و کار و کسب و ســایر خواستهها براى
اهلش هم فراهم باشد .همچنین عیش طیب و حیات طیب،
آن عیــش و حیاتــى اســت کــه شــئون مختلفش بــا هم ســازگار
باشد ،به طورى که دل صاحب آن عیش به زندگى گرم و بدون
نگرانىباشد.
ً
«ذریــه طیبــه» نیــز آن فرزنــد صالحــى اســت کــه مثال صفــات و
افعالش با آرزویى که پدرش از یک فرزند داشــته مطابق باشــد.
منظور زکریــا از «ذریه طیــب» در این دعــا آن بوده کــه از خداوند
خواســته تــا بــه او فرزنــدی بدهــد کــه دارای کرامتــی شــبیه به
کرامت حضرت مریم باشد و شخصیتی چون او داشته باشد.
بــه همیــن دلیــل خــداى تعالــى عیــن همیــن درخواســت را
دربــارهاش مســتجاب نمــود و یحیــى(ع) را بــه او داد ک ـ ه
شــبیهترین انبیا بــه عیســى(ع) اســت و جامعتریــن پیغمبرى
تهــاى موجــود در مریم و
اســت که همه صفــات کمــال و کرام 
عیسى را واجد بود.
نکات طالیی
حــاالت انســان و ســاعات دعــا ،در اســتجابت آن مؤثــر اســت.
َ
ُ
(هنا ِل َ
ک َدعا َزک ِر َّیا)
غبطهخوردن ،کمــال ،ولى حســد ورزیدن ،نقص اســت .زکریا
با دیــدن مقام مریم شــیفته شــد و غبطه خــورد و دســت به دعا
برداشتُ .
(هنا ِل َ
ک َدعا)
مشــاهده کماالت دیگــران ،زمینه درخواســت کمــاالت و توجه
َ
انسان به خداوند استُ .
(هنا ِل َ
ک َدعا َزک ِر َّیا)
درخواســت فرزند و نســل پاک ،ســنت و روش انبیاســتَ .
(هبْ
ً
ُ ً
ِلی)(،ذ ّ ِر َّیة َط ِّی َبة)
ُ ّ َّ ً َ ّ َ ً
ارزش ذریه و فرزندان ،به پاکى آنهاست( .ذ ِریة ط ِیبة)
ُّ
در هر دعایی باید از خداوند تجلیل کرد( .إ َّن َ
عاء)
الد
ک َس ِم ُیع ِ
ِ
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معنا
در در
پرتومعنا
پرتو

قصههای قرآنی

داستان ارمیای نبی در قرآن

روزی به بلندای
صد سال
زهرا خانلرزاده

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

طبق آنچه در «تاریخ االنبیاء» اثر عمادزاده اصفهانی نوشــته شــده ،در ســال چهارم ســلطنت
یوتاتیــم ،پادشــاه آلیهــودا ،بــه عزیر پیامبــر وحی شــد« :بنیاســرائیل را به ســوی حــق و راه
ّ
راســت هدایت کن ».آن حضرت اعالمیهای را در بیتالمقدس (بیتاهلل) برای مردم قرائت
کــرد .در این اعالمیــه آمده بــود« :ای آل یهــودا! تقــوای الهی پیشــه کنید و شــریعت حضرت
موســی(ع) را به پا دارید تا خداوند شــما را مورد رحمت قرار دهد .بدانید کــه اگر چنین نکنید،
عزیر به شــما اعالم خطر میکند که به دست ســپاه بابل کشته یا اسیر میشــوید و چنانچه به
تورات عمل نکنیــد ،تمامی کتب موجود میان شــما را جمع میکنند و در آتش میســوزانند».
دایرهالمعــارف االســامیه ادامــه داســتان را اینگونــه نقــل کــرده اســت :وقتــی خبــر انتشــار
اعالمیــه ارمیا به گــوش یوتاتیم رســید ،فرمــان داد تا آن را پــاره کننــد و بســوزانند و ارمیا را هر
کجا یافتند ،دســتگیر کرده ،بکشــند .ســرانجام همانطور که حضرت عزیر پیشــگویی کرده
النصر ،پادشــاه بابــل ،بیت ّ
بود ،بخت ّ
المقدس را تســخیر و تمام داراییهــا و جواهرات مردم
را غارت کرد .او یوتاتیم را دســتگیر کرد و به بابل فرستاد ،ســپس برادرش صدقیا را جای وی
نشــاند .صدقیا ،ارمیای نبی را ده ســال بــه زندان افکنــدّ ،اما بخت ّ
النصــر او را از زنــدان آزاد و
بسیار اکرام کرد و آل یهودا را به عنوان اسیر به بابل فرستاد.
بنده مخلص خدا
در ســوره بقره در آیه  259آمده اســت که «یا چون آن كس كه به شــهری كه بامهایش یكســر
فرو ریخته بــود ،عبــور كرد؛ [و بــا خود مــی] گفــت :چگونه خداونــد[ ،اهــل] ایــن [ویرانكده]
را پس از مرگشــان زنــده میكند؟ پــس خداونــد ،او را [به ّ
مــدت] صد ســال میرانــد .آنگاه او را
برانگیخــت[ ،و بــه او] گفــت :چقدر درنــگ كردی؟ گفــت :یــك روز یــا پــارهای از روز را درنگ
كردم[ .نــه] بلكه صد ســال درنگ كردی ،به خــوراك و نوشــیدنی خود بنگر [كــه طعم و رنگ
آن] تغییــر نكــرده اســت ،و بــه دراز گــوش خــود نــگاه كن [كــه چگونه متالشــی شــده اســت.
ایــن ماجرا بــرای آن اســت كه هم بــه تو پاســخ گوییــم] و هم تــو را [در مــورد معاد] نشــانهای
برای مردم قــرار دهیم .و به [این] اســتخوانها بنگر ،چگونــه آنها را برداشــته به هم پیوند
میدهیم؛ سپس گوشت بر آن میپوشانیم .پس هنگامی كه [چگونگی زنده ساختن مرده]
برای او آشكار شد ،گفت[ :اكنون] میدانم كه خداوند بر هر چیزی تواناست».
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و در آیه  30سوره توبه نیز آمده است که یهود گفتندّ :
«عزیر،
پســر خداســت ».و نصاری گفتند« :مسیح ،پســر خداست».
این ســخنی اســت [باطل] كه به زبــان میآورنــد ،و به گفتار
كسانی كه پیش از این كافر شــدهاند شباهت دارد .خدا آنان
را بكشد؛ چگونه [از حق] باز گردانده میشوند؟
صد سال خواب
عزیــر چــون وارد بــاغ خــود شــد ،دیــد درختها ســبز و ســایه
آنها گسترده است و زمان برداشت میوه آنها نزدیك شده
اســت ،نغمه بلبلها گــوش را مینــوازد و پرنــدگان به طرب
آمدهاند .عزیر ساعتی در این باغ بیاسود و از نسیم جانپرور
آن بهرهمنــد و از تماشــای ســبزه و چمــن و طــراوت یــاس و
یاســمن غــرق در نشــاط شــد ،آنگاه ســبدی از انگــور و ســبد
دیگری از انجیــر و مقداری نان به همراه برداشــت ،ســوار بر
االغ خود شد و راه منزل خویش را در پیش گرفت.
عزیــر در بازگشــت خــود غــرق در اســرار آفرینــش و عظمــت
موجــودات بــود و آنچنــان در فكــر فــرو رفــت كــه راهــش
را گــم كــرد .چنــد لحظــه بعــد خــود را در میــان ویرانــهای
دیــد كــه از دهكــده خرابــی حكایــت میكــرد ،پراكندگــی
خانههای ویــران ،ســقفها و دیوارهــای فروریخته ،وجود
اســتخوانهای پوســیده و اســكلتهای متالشــی شــده در
سكوتی مرگبار ،منظره وحشتناكی را ایجاد كرده بود.
عزیــر از االغ خــود پیــاده شــد و ســبدهای میــوه را كنــار خــود
گذاشــت و حیــوان خود را بســت و بــه دیــوار خرابــهای تكیه
داد ،تا خســتگی خــود را بر طرف ســازد و نیروی جســم و فكر
خود را باز یابد .سكوت مطلق و نســیم مالیم فكر عزیر را آزاد

در پرتو معنا

ساخت تا درباره مردگان و وضع رســتاخیز ایشان بیاندیشد.
عزیر با خــود فكر میكرد كــه این بدنهای متالشیشــده كه
طعمــه خــاك گشــتهاند و ابرهــای فــراوان بــر آنهــا باریده و
جریان ســیل آنها را به هر ســو رانده ،چگونــه در روز قیامت
بــار دیگر زنده میشــوند؟ بــا ادامه ایــن تفكر و تأمــل ،كمكم
چشــمهای عزیر گــرم شــد و پلكهایش بــه آرامــی روی هم
آمد ،عضالتش سســت گشــت و در خواب عمیقی فرو رفت،
آنچنان كه گویا به مردگان ملحق شده است.
صد ســال تمــام گذشــت .كــودكان پیــر شــدند و عمــر پیران
پایــان یافت ،نســلها تغییــر كردنــد ،قصرها عوض شــدند،
ولی عزیــر هنوز بــه صورت جســدی بــیروح در خــواب بود،
اســتخوانهای او پراكنــده و اعضایــش از هم گســیخته ،تا
اینكه خداوند اراده كرد برای مردمی كه در موضوع قیامت
حیــران و از درك آن عاجزنــد و در بیــان آن اختــاف دارنــد،
حقیقت را به نحوی آشكار ســازد تا آن را با چشــم ببینند و با
لمس احساس كنند تا به آن یقین پیدا كنند.
خدا استخوانهای عزیر را فراهم و آنها را مرتب ساخت و از
روح خود در آن دمید ،ناگهان عزیر با بدنــی كامل و نیرومند
از جــای برخواســت بــر روی پای خــود ایســتاد .عزیر بــا خود
اندیشــید كه از خوابی ســنگین بیدار شــده اســت .سپس به
جســتجوی االغ خــود پرداخــت و بــه دنبــال آب و غــذا روان
شد.
فرشتهای به سوی او آمد گفت :فكر میكنی چقدر در خواب
بودهای؟ عزیر بــدون دقت و تفكــر در اوضاع گفــت :یك روز
یــا كمتــر از آن خوابیدهام .فرشــته گفت :تو صد ســال اســت
كــه ماننــد ایــن اجســاد در ایــن زمیــن بــودهای ،بارانهــای
نــرم و رگبارهای شــدید بر بدنــت باریــده و بادهای بســیار بر
تو وزیده ،ولــی با گذشــت این ســالهای طوالنــی و حوادث
مختلف میبینی كه خوراكت ســالم مانده و آب آشــامیدنی
تو تغییر نكرده است.
ای عزیــر! نگاهــی بــه اســتخوانهای پراكنــده االغ خویش
بیانــداز ،میبینــی كــه اعضایــش از هــم پاشــیده شــده و
خــدا بــهزودی بــه تــو نشــان خواهــد داد كــه چگونــه ایــن
اســتخوانهای پرا كنده جمع و زنــده میشــوند و روح در آن
دمیــده میشــود .اكنــون شــاهد ایــن جریان بــاش تا بــه روز
قیامــت یقیــن پیدا كنــی و بــر ایمانت بــه رســتاخیز بیافزایی
و خــدا تــو را آیتــی از قــدرت خــود قــرار داد تــا شــك و تردید به
رســتاخیز را از ذهن مردم پاك كنی و بر اعتقاد آنها بیافزایی
و آنچــه را از درك آن عاجز بودند برایشــان شــرح دهی .عزیر
دقت كرد ،دیــد االغ وی با تمام شــرایط و عالئم روی دســت
و پــای خــود ایســتاد و آثــار زندگــی در آن هویــدا شــد .عزیر با
مشــاهده این منظره گفت« :من میدانم كه خــدا بر هر چیز
قادر است».
سفر به وادی مردگان
عزیــر بــر حیــوان خــود ســوار شــد و بــه جســتجوی راه منــزل
خویــش پرداخــت .در راه متوجــه شــد كــه اوضــاع مســیر و
خانهها تغییر كرده و تصویر گذشــته فقط به صورت رؤیایی
در ذهن او وجــود دارد .بــا دقت در مســیر و تداعــی خاطرات

عزیر همان مرد
نیرومند با بدن سالم
و قوی نزد بستگان
خود حاضر شد،
ولی اقوام عزیر او را
نشناختند و منكر
وی شدند و ادعای
او را دروغی بزرگ
شمردند و در صدد
آزمایش او بر آمدند،
یكی از فرزندان عزیر
گفت :پدر من خالی
در كتف خود داشت
و با این نشان
شناخته میشد و به
این صفت معروف
بود .بنیاسرائیل
شانه او را باز كردند،
دیدند خال هنوز
باقی است و با
همان اوصافی كه
به خاطر داشتند یا
شنیده بودند تطبیق
میكند

باالخــره بــه خانه خــود رســید .بــر در خانــه پیرزنــی را دیــد با
كمــر خمیده و اندامــی الغر كه گذشــت ایام پوســت بدنش را
چروكیده و بینایی چشمانش را فرو كاسته است .ولی با این
حال در برابر مصائــب دوران و جریان ماه و ســال هنوز رمقی
در بدن دارد .این پیرزن مادر عزیر است كه عزیر او را در ایام
جوانــی و بهار زندگــی رها كــرده و رفته اســت .عزیــر از پیرزن
پرسید :آیا این خانه منزل عزیر است؟
پیــرزن گفــت :آری ایــن منــزل عزیــر اســت و بــه دنبــال این
ســخن صدای گریه او بلند و اشكش روان شــد و گفت :عزیر
رفت و مردم او را فراموش كردهاند و ســالیان متمادی اســت
كه غیــر از تو ،نام عزیر را از كســی نشــنیدهام .عزیر گفت :من
عزیرم ،خدا صد ســال مرا از این جهان به وادی مردگان برد
و اكنون بــار دیگر مــرا به صحنــه وجــود آورده و زنــده نموده
است.
بازگشت بینایی
پیــرزن از گفتــه عزیــر مضطــرب شــد و در اولیــن برخــورد،
ادعــای عزیر را منكر شــده ،ســپس گفــت :عزیر مــرد صالح و
شایســتهای بــود و دعــای او همواره مســتجاب میشــد .هر
چیــزی را كــه از خدا میخواســت حاجتــش برآورده میشــد،
بــرای هــر بیمــاری واســطه میشــد ،شــفا میگرفــت .اگــر تو
عزیــر هســتی از خدا بخــواه بدن من ســالم و چشــم مــن بینا
گــردد .عزیــر دعــا كــرد و ناگهــان مــادر او بینایی و ســامت و
شــادابی خود را باز یافــت .مادر به همســاالن وی كــه روزگار
استخوانشــان را فرســوده و جوانی آنان را گرفته بــود ،اطالع
داد و گفت :عزیری را كه صد ســال پیش از دســت دادهاید،
خــدا بــار دیگــر او را بــه مــا بازگردانــده اســت .وی بــه همــان
صورت و سن و سال جوانی نزد ما باز گشته است.
عزیر همان مــرد نیرومند بــا بدن ســالم و قوی نزد بســتگان
خود حاضر شــد ،ولی اقــوام عزیــر او را نشــناختند و منكر وی
شدند و ادعای او را دروغی بزرگ شمردند و در صدد آزمایش
او بــر آمدنــد ،یكــی از فرزنــدان عزیــر گفــت :پــدر مــن خالــی
در كتــف خــود داشــت و با ایــن نشــان شــناخته میشــد و به
این صفت معــروف بود .بنیاســرائیل شــانه او را بــاز كردند،
دیدند خال هنوز باقی اســت و با همان اوصافی كه به خاطر
داشتند یا شنیده بودند تطبیق میكند.
بنیاســرائیل تصمیم گرفتند كه برای اطمینــان قلبی و رفع
هرگونه شــك و تردید او را مــورد آزمایش دیگری قــرار دهند،
لذا بزرگترشــان گفت :ما شــنیدهایم زمانی كــه بختالنصر
بــه بیتالمقــدس حمله كرد و تــورات را ســوزاند ،فقــط افراد
انگشتشــماری و از آن جمله عزیر تــورات را از حفظ بودند،
اگــر تــو عزیــری ،آنچــه از تــورات محفــوظ داری بــرای مــا
بخوان.
عزیر تــورات را بدون هرگونــه تغییــر و انحراف و كــم و زیاد از
حفظ خواند ،در این موقع بود كه بنیاســرائیل ،ادعای او را
تصدیق و تكریم كردند و با او پیمان بســتند و به وی تبریك
گفتند ،ولــی گروهــی از بنیاســرائیل با ایــن وجــود ایمان به
حق نیاوردند ،بلكه به كفر خود افزودند و گفتند« :عزیر پسر
خداست».
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معنا
در در
پرتومعنا
پرتو

به مناسبت روز دختر

فرزندان
میهمانان ما هستند
فاطمهغیورکاظمی،روانشناس

 24تیر به مناسـبت والدت حضرت معصومه(س) روز دختر نام دارد .از همین
رو مطلبـی دربـاره تربیـت فرزنـدان دختـر بـا توجـه بـه آموز ههـای اسلامی را
بـرای شـما در نظـر گرفتهایـم .نویسـنده ایـن مطلـب عقیـده دارد اگـر بهتازگـی
تغییراتی در رفتارهای دخترتان مشـاهده میكنید ،اگر نگران هسـتید که دخترتان تحت
تأثیـر دوسـتانش قـرار بگیـرد ،اگـر دخترتـان بـا شـما دربـاره مشـکالت و دغدغههایـش
یهـای بیشـتری اسـت و اگـر نگـران تربیت
صحبـت نمیکنـد ،اگـر دخترتـان خواسـتار آزاد 
دینی دخترتان هستید ،نوشتهاش را بخوانید .خواندن آن تنها چند دقیقه از وقت شما
را میگیـرد ،امـا پاسـخگوی نگرانـی شـما بـرای فرزندتـان اسـت.
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نیاز به استقالل
دختــران در ســنین نوجوانی ویژگیهــای مختلفی از خود نشــان
میدهنــد .بلــوغ همراه بــا تغییــرات جســمی و روانــی ،آنهــا را از
نظــر احساســی بیثبــات میکنــد .آنها نیــاز بــه شنیدهشــدن و
درکشــدن دارنــد؛ بنابرایــن ســعی کنید خــود را جــای دخترتان
بگذارید ،شــرایط دنیا را از چشــمان او ببینید و بــا او همدلی کنید
تــا احساســات و مشــکالتش را راحتتــر با شــما در میان بگــذارد.
همچنیــن دربــاره ویژگیهــای دوره بلــوغ بــه او آ گاهــی دهید تا
اطالعات نادرست و نابهجا از بیرون دریافت نکند.
ً
آنهــا در ایــن ســن نیــاز بــه اســتقالل دارنــد ،امــا معمــوال ایــن
اســتقاللطلبی از نــگاه دیگــران بــه بیادبــی و گســتاخی تعبیــر
رشــد اســتقاللطلبی و عــدم وابســتگی،
میشــود .در حالــی کــه ِ
نوجوان را بااراده ،مسئولیتپذیر و با اعتمادبهنفس کرده ،برای
زندگی آینده آماده میسازد .بنابراین او را در برخی از برنامههای
زندگی طرف مشــورت قــرار دهیــد و همواره بــه جای امــر و نهی و
نصیحت مســتقیم ،به صورت غیرمســتقیم به او آ گاهی دهید.
همچنین به او وظایف مشخصی واگذار كنید .پیامبر اکرم(ص)
میفرماینــد« :فرزند هفت ســال َ
ســرور ،هفت ســال فرمانبــردار و
1
هفت سال وزیر است».
دوســت خوب و بد را بیاموزیــد تا خودش بتواند
به او ویژگیهای
ِ
بهدرستی ،دوست مناســبی برای خود انتخاب کند .دختران در
این ســن به دنبال جلب توجه و تأیید شدن هســتند ،بنابراین،
زیبایــی ،توانمندیهــا و رفتارهای مثبت و درســت او را تشــویق
کنید تا دیگران از بیرون او را جلب نکنند.
مسئولیتپذیری
همچنین آنها عالقهمند به خودنمایی و ابراز وجودند ،بنابراین
او را در ک السهای فوق برنامه مختلف و مسابقات شرکت دهید.
در جمعهــای خانوادگــی ،او را بــه صحبت کردن تشــویق كنید.
همچنین به او مسئولیتی برای کمک به دوســتان یا نیازمندان
و فعالیتهــای خیرخواهانــه بدهید .بــه پرورش اســتعدادهای
دخترانــه در وی بپردازید ،به عنــوان مثال او را با صنایع دســتی،
کارهای هنری ،آشپزی و ســفرهآرایی آشــنا کنید .به بیان دیگر،
زمینههــای صحیــح را بــرای ورود دخترتــان بــه اجتمــاع فراهم
ت در ویژگیهــای جســمانی ،روانــی و نقشهــای
کنیــد .تفــاو 
اجتماعی یک دختر با پسر را نه به عنوان نقص و ضعف ،بلکه به
عنوان تکامل ،جذابیت و ارزش یادآور شوید.
نوجوانــی دورهای همراه با آشــفتگی ذهنــی و عاطفی اســت ،اما
قبول
نوجوان همانقدر که به راهنمایی نیــاز دارد ،از بیان آن یا ِ
نصیحت مســتقیم از طرف والدین خــودداری میکند ،بنابراین
ِ
الزم اســت از روش مشــورت ،اســتدالل و طــرح پرســش بــرای
صحبتبادخترتاناستفاده كنید.
برچسب نزنید
دخترتــان را همانگونــه کــه هســت ،بــا تمــام ضعفهــا و
کاســتیهایش بپذیرید و برای دوســت داشــتن او به عنوان یک
ً
انســان ارزشــمند شــرط نگذارید؛ مثال اگر این کار را انجــام دهی،
دختر بدی هستی ،یا اگر نمره خوبی نگیری ،دوستت ندارم ...و
به او داشتن یک صفت دائمی شخصیتی را برچسب نزنید ،بلکه

رفتارش را توصیف کــرده ،آن را قابــل تغییر بدانید و بــه او راهکار
بدهید .مانند :بهتر است برنامه منظمی داشــته باشی؛ به جای
اینکهبگوییدتوبینظموشلختههستی!
برای اینکه هر رفتــاری را به فرزندتــان آموزش دهیــد ،خودتان
الگوی آن رفتــار در تمام مواقع باشــید .پیامبر اکــرم(ص) هرگز از
کارهای کــودکان ایراد نمیگرفــت ،بلکه کار درســت و کامل را به
آنان یاد مــیداد و میفرمــود :اینگونــه انجام دهیــد 2.فرزندان،
آینه رفتار پدر و مادر هســتند .برای اینکه فرزندتــان به نماز اول
وقت اهمیت دهــد ،احتــرام دیگــران را حفظ كند ،اهــل مطالعه
باشــد و ،...در گام اول بایــد والدینــش (پــدر و مــادر) را بــا ایــن
ویژگیهادر شرایطمختلفببیندوبشناسد.
الگوپذیری
فرزندتان را با ویژگیهای بانوان نمونه اســام همچون حضرت
زهرا(س) و حضرت معصومه(س) آشنا كرده ،از آنها مرتب یاد
کنید .زمینه آشنایی با اعتقادات ،اخالق و احکام اسالم را فراهم
آورید و او را به داشــتن الگوی دینــی هدایت کنید .زیــرا اگر ذهن
دخترتان خالی باشد ،به راحتی تحت تأثیر تبلیغات ضد اسالمی
و الگوهــای ناســالم قــرار میگیــرد و بــه پوچگرایــی ،دنیاطلبــی و
رفتارهای آسیبرسان روی میآورد.
امام علــی(ع) میفرماینــد« :از دانش مــا به کــودکان خود چیزی
بیاموزید که خداوند به واســطه آن سودشــان بخشــد و صاحبان
3
افکار باطل با آرای خود بر آنان چیره نشوند».
با تحقیــر ،ســرزنش یــا مقایســه بــا دیگــران ،فرزندتــان را مجبور
به رعایــت پوشــش نکنیــد ،بلکه ســعی کنیــد تجربه پوشــش را
بــرای فرزندتــان بــه تجربــهای محافظتکننــده ،افتخارآمیــز،
لذتبخش و مــورد رضایت خداونــد تبدیل کنید و او را با فلســفه
پوشــش و فواید آن آشــنا كنید .حیا ،دختران را از سرنوشتهای
شــوم حفظ کرده ،کمک میکند که در محیطهای اجتماعی به
صورت سالم و مؤثر و غیر ابزاری حضور یابند.
امــروزه یادگیــری مهارتهــای زندگی ماننــد مدیریت اســترس،
مدیریــت خشــم ،تفکر نقــاد ،حل مســئله ،جرأتمنــدی ،همدلی
و غیــره ،همچنیــن تحمــل ناکامــی (نداشــتن هــر چیــزی کــه
میخواهــد یا موفق نشــدن در همــه زمینهها) ،مثبتاندیشــی و
صبر (بر مشــکالت ،هواهای نفســانی و گناه) برای تمامی افراد،
جهت داشتن زندگی سالم و سازگار ،مانند ســواد ،دارای اهمیت
اســت ،بنابرایــن او را در کالسهایی بــا این موضوعــات در مراکز
مشاوره و روانشناسی ثبت نام كنید .فرزندانتان را مانند میهمان
در نظــر بگیرید کــه روزی قرار اســت جــدا شــده و آنهــا را تحویل
جامعه بدهید ،بنابراین آنها را توانمند و سالم پرورش دهید.
منابع
-1طبرســی ،حســن بــن فضــل ،مکارماالخــاق ،قــم ،الشــریف
الرضى 1412 ،ق  1370 /ش ،ص .222
-2طباطبایی ،محمد حســین ،ســننالنبی ،تهران ،انتشــارات
اسالمیه ،1375 ،ص .36
-3محمدی ریشــهری ،محمد ،ترجمــه میزانالحکمه ،جلد
چهاردهم :بخــش تربیت فرزنــد ،ترجمه :محمدرضا شــیخی،
ص  ،7107ح /2271

بانوی علم و کرامت
محل رشــد و ّ
نمو و تربیــت حضرت فاطمــه معصومــه(س) خاندانی بــود که مخزن
اســرار دانش الهی و منبــع علم و معرفت شــمرده میشــد .حضــور وی در کنار پدری
همچــون امــام موســی بــن جعفــر(ع) و بــرادری چــون حضــرت رضــا(ع) کــه از علم
ّ
«لدنی» بر خوردار بودند ،ســبب شــد فاطمــه معصومــه(س) از نظر علمــی و آ گاهی
ّ
به مســائل دینی و معارف اســامی؛ اعم از احکام و اخالق و ...در حد باالیی از رشــد
علمی برســد ،تا آنجا که گاهی با نبود پدر بزرگوارش به پرســشهای دینی و فقهی
شــیعیان پاســخ میداد .از جمله نقل شــده اســت که روزی گروهی از شــیعیان وارد
مدینه شــدند و برای حل مشــکل خویش ســراغ خانه حضرت موســی بــن جعفر(ع)
را گرفتنــد ،کاروانیــان وقتی بــه در خانه امــام آمدند ،متوجه شــدند کــه آن حضرت
به مســافرت رفته اســت .خســتگی راه و نبــود امــام هفتم(ع) ســخت بــر کاروانیان
گران آمد ،ناگهان یکــی از دختران آن حضرت ســکوت غمبار کاروانیان را شکســت
و فرمود :پرســشهای خود را به من بدهید تا به تمام آنها پاســخ دهم .پاسخها را
با دقت تمام نوشــت و به کاروانیان بــاز گرداند .کاروانیان شــگفتزده به پاســخها
نگریســتند و با سبکشــدن بار غم و اندوهشــان راه دیــار خویش در پیــش گرفتند.
در مســیر راه بــه امــام هفتــم(ع) برخوردند و داســتان پاســخگویی دختــرش فاطمه
معصومــه را بازگو كردند و پاســخها را به او نشــان دادند ،حضرت لبخندی زد و ســه
بار فرمود« :فداها ابوها؛ پدرش فدایش باد».
ً
از حضرت معصومــه(س) آن بانــوی علــم و کرامت مجموعــا پنج حدیــث در منابع
حدیثــی بــه یــادگار مانــده اســت ،جالــب ایــن اســت کــه چهــار حدیــث آن بــر محور
امامــت و والیــت دور میزنــد ،ایشــان زمــان را بهخوبــی شــناخته ،در دورانــی کــه
پــدرش بــا بدتریــن شــکنجهها در کنــج زنــدان جــان میســپارد و همینطــور بــرادر
بزرگوارش بــرای مراقبــت و مواظبت بیشــتر به بهانــه والیتعهدی به خراســان فرا
خوانده میشــود ،با احادیث ریشــهدار و محکم ،پایههــای امامت شــیعه را تقویت
و بازســازی میکند .آن بانــوی عالم یک جا بــه بیان حدیــث منزلت میپــردازد که
ّ
ســنی و شــیعه آن را نقل كردهاند و بزرگترین ســندی اســت بر امامــت امیرمؤمنان
علــی(ع) آنجا که فرمود :آیا ســخن رســول خــدا(ص) را کــه فرمود جایــگاه تو (ای
علــی) نســبت بــه مــن ماننــد (جایــگاه) هــارون (در برابــر) موســی اســت فرامــوش
کردید؟
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چهزینت،آرایشوزیورآالتیبرایمردانحراماست؟
آرایشی که متناسب با مردان باشد ،جلف و سبک نباشد که
فرد انگشــتنما شــود ،اشــکالی ندارد امــا اگر مثــل برخی که
مــوی سرشــان را بهگونــهای ماشــین میکنند کــه در جامعه
انگشتنما میشوند و همه نگاه میکنند که این چه شکلی
است ،حرام اســت .از نظر زیورآالت طبق حکم کلی استفاده
طال برای مردان حرام است؛ حال انگشــتر ،حلقه یا گردنبند
باشــد ،مربوط به دامادی باشــد یا غیر از آن ،یک بار بپوشــد
ً
یــا ده بــار ،کال طال بــرای مــردان حــرام اســت از هــر نوعی که
باشد؛ چه طالی ســفید باشــد چه طالی زرد و در نماز هم اگر
ً
مرد زیور طال داشته باشــد مثال گردنبند ،حلقه ،انگشتر یا...
نمــازش بنابــر احتیــاط واجب باطــل اســت .در مــورد طالی
ســفید ،اگر چیزی کــه طالی ســفید نامیــده میشــود همان
طالی زرد اســت که بر اثر مخلــوط کردن مــادهای ،رنگ آن
ســفید شــده ،حرام اســت ولی اگر عنصر طــا در آن به قدری
ً
کم اســت که عرفا به آن طــا نمیگویند مانع نــدارد و پالتین
نیز اشکال ندارد.

احکام آرایش و پوشش
 21تیرمـاه روز عفـاف و حجـاب نامگـذاری شـده اسـت .عفـاف و حجـاب ارتبـاط
تنگاتنـگ بـا موضـوع پوشـش و آرایـش دارد کـه البتـه فقـط مختـص بـه بانـوان
نیسـت بلکه آقایان نیز در این خصوص وظایفی برعهده دارند« .پوشـش» یک
تهـای او نسـبت بـه دیگـر موجـودات اسـت« .آرایـش»
امـر طبیعـی بـرای انسـانها و از تفاو 
هـم رفتـاری اسـت کـه از تمایـل انسـان بـه خودآرایـی نشـأت میگیـرد .اسلام در احکامـی
کـه در مـورد پوشـش و آرایـش وضـع کـرده ،ایـن دو مسـئله را نظاممنـد کـرده بهگونـهای کـه
شـخصیت وزیـن و مطلـوب را بـرای آقایـان و بانـوان حفظ کند .حجتاالسلام والمسـلمین
محمدحسین فالحزاده عضو دفتر استفتائات حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای و رئیس
مرکز موضوعشناسـی احکام فقهی به برخی پرسـشها درباره پوشـش و آرایش مطابق با
ت آیتاهللالعظمـی خامنـهای پاسـخ داده اسـت.
فتـاوای حضـر 
محدود ه پوشش خانمها و آقایان چقدر باید باشد؟
خانمهــا در نــگاه نامحــرم تمــام بــدن را بایــد بپوشــانند غیــر از دو موضــع کــه واجب نیســت
پوشــانده شــود البته در صورتی که آرایشــی یا زیوری نداشته باشــد .آن دو موضعی که واجب
نیســت یکی گردی صورت اســت به مقــداری کــه در وضو الزم اســت شســته شــود ،یکی هم
ً
دســتها از نوک انگشــتان تا مچ .این مقدار هم البتــه اگر آرایش و زینتی داشــته باشــد حتما
باید پوشــانده شــود .به دست داشــتن انگشــتر هم اگر ساده باشــد ،چشمگیر نباشــد ،به نظر
حضرت آقا پوشــاندنش واجب نیســت اما اگر ســاده نیســت و چشــمگیر اســت باید پوشــانده
شــود .اصل حجاب دربار ه آقایان پوشــاندن عورتین اســت اما اگر در جایی قــرار میگیرند که
در معرض نگاه شــهوتآلود دیگران یا بهگونهای است که طرف انگشتنما میشود ،باید به
مقدار الزم و متعارف بدن را بپوشاند.
64
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مرد تــا چه انــدازه اختیــار دارد همســر خــود را ملزم به
پوشــش و آرایش خاصی نماید؟ و زن تا چه حد باید
نبــاره گوش دهــد و رعایت
به حرف شــوهرش در ای 
حجاب یا رعایت نکردن آن را الزامی بداند؟
مسئل ه پوشــش و آرایش ربطی به دســتور یا نهی شــوهر ندارد
بلکه حکم خدا اســت و خانمهــا باید در جاهایــی که حجاب
واجب اســت یعنی در نــگاه نامحــرم مراعــات کنند حتــی اگر
شوهر مخالفت کند .به عکس در جاهایی که حجاب واجب
نیست ،اطاعت از امر شــوهر به حجاب باز هم واجب نیست؛
مگر اینکه موردی باشــد که اگر خانم اطاعت نکند ،اختالف
یا مشــاجره به وجود میآیــد و خدای ناکرده منجــر به جدایی
خواهد شــد یا ترس از این باشــد ،در اینجا چون امــر مهمی در
میان است اطاعت الزم میباشد.
مصداق آرایش چیست؟
مصــداق آرایــش را باید عــرف تعیین کنــد؛ یعنی عمــوم مردم
افــرادی کــه در محــل زندگی شــخص هســتند -اگــر کاریرا آرایش بدانند و خانم آن آرایش را داشــته باشــد بایــد از نگاه
ً
نامحرم بپوشــاند .مثــا کــرم ســاده و معمولی را کســی آرایش
نمیگوید.
آیــا دختربچهها را قبل از رســیدن به ســن بلــوغ باید
ملزم به رعایت حجاب کرد؟
کودک قبل از سن بلوغ تکلیف ندارد ،ولی از نظر تربیتی اگر در
معرض نگاه نامحرم است ،باید تا حدودی حجاب را رعایت
کند .ایــن کار وظیف ه پدر و مادر یا سرپرســت کودک اســت .اما
زمانی این کار واجب اســت کــه رعایت نکردن حجــاب برای
کودک مفسده داشــته باشــد یا در معرض نگاه حرام قرار گیرد
یا خوف این باشــد که اگر االن حجاب را رعایت نکند در آینده
بیحجــاب بار میآیــد و حجــاب را مراعــات نمیکنــد؛ در این
صورت حجاب الزم است و در غیر این صورت خیر.
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هفتـاد سـال پیـش در چنیـن روزهایـی  50کشـور دنیـا دور هـم جمـع شـدند و
منشور ملل متحد را امضا و بنیان سازمان ملل را برقرار کردند به امید اینکه
ایـن سـازمان صلـح و آرامـش را در فضـای پرآشـوب بینالمللی برپا سـازد .اما
امـروز سـازمان ملـل تبدیـل بـه ابـزار دسـت قدرتهای بـزرگ از جملـه آمریکا
شـده اسـت .بـه مناسـبت سـالروز امضـاء منشـور ملـل متحـد ،در ایـن بخـش
یشـود
ویـژه بـه هفـت مـورد از موارد نقض حقوق بشـر توسـط آمریکا اشـاره م 
کـه سـازمان ملـل بـرای رسـیدگی به آنها هیـچ اقدامی نکرده اسـت.
ش بـه جـان داوودیـان
سـازمان ملـل آیـا سـازمان «ملـل» اسـت؟ آتـ 
مأموریـت :شـکنجه بنـد توحـش خریـد و فـروش مـرگ رنگـی باالتـر از
سـیاهی شـیطان دسـت سـاز جنایـت بیمکافـات
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سازمان ملل آیا سازمان
«ملل» است؟
منشــور ملــل متحــد در تاریــخ ششــم تیرمــاه ،مطابــق بــا  27ژوئن ســال 1945در نشســت
ً
سانفرانسیســكو بــه امضــای نماینــدگان  50كشــور از جملــه ایــران رســید و رســما نهــادی
بینالمللــی به نــام ســازمان ملل متحــد برای حفــظ و حراســت از امنیــت بینالملل شــکل
گرفت .اما حــاال پس از حدود هفتاد ســال کــه از عمر این نهــاد میگذرد ،عملکــرد دوگانه و
جانبدارانــه آن در وقایــع مختلف به ســود قدرتهای جهانــی ،جایــگاه آن را متزلزل کرده
اســت .در ســخنرانی اخیر رهبــر معظــم انقــاب در جمع مدیــران نظام ،ایشــان بــا خطاب
قرار دادن ســازمان ملل به کارکــرد این ســازمان بینالمللــی انتقاداتی وارد كردند .ایشــان
ً
با بیان اینکه ســازمان ملل «انصافا در طول این ســالها خوب عمل نکرده اســت؛ تحت
نفوذ آمریکا حــرف زده ،اقدام کــرده و کار کرده» فرمودند« :مشــاهده کردهایــد و دیدهاید؛
ّ
محکومیت
حرکت ســعودیها در یمــن را محکوم کرد ،فــردای آن روز آمــد،
یک دبیــرکل،
ِ
خــودش را محکوم کــرد و پس گرفــت! از او پرســیدند ،گفــت خب دیگر ،فشــار بــود ،فالن
بــود .فشــار هم دوجــور اســت :فشــار پــول و فشــار زور؛ پــول را قارونهــای خلیجفــارس با
پولهــای نفتــی تأمیــن میکننــد ،زور را هــم آمریکا .ســازمان ملــل ّ
متأســفانه تحــتتأثیر
آمریکا قرار داشته ».ســپس با تأ کید بر این نکته این سازمان نســبت به جمهوری اسالمی
ً
هــم واقعــا کوتاهیهــای زیادی داشــته کــه بایــد جبــران کنــد ».نکاتــی را در باب مســائل
حقوق بشــری آمریکا و پروندههای حلنشــده این کشــور بیان فرمودنــد .در متن پیش رو
این بخش از ســخنان ایشــان را میخوانید و در صفحات بعد آشــنایی کوتاهــی با هر کدام
از این موضوعات خواهیم داشت.
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آتش زدن مرکز داوودیها
یکی مســئل ه آتــشزدن مرکــز داوودیهــا در زمــان کلینتون
قضیــه چــرا دنبــال نمیشــود؟ یــک ّ
اســت؛ ایــن ّ
عــدهای،
ّ
َ
یک گروهی ،وابســته به یک فرقــهای از ِفرق مســیحیت در
یک خانــهای اجتمــاع کردنــد؛ دولتیها بــه دلیلی بــا اینها
مخالفــت داشــتند که آن دلیل ممکن اســت درســت باشــد،
دلیــل درســت
ممکــن اســت غلــط باشــد؛ فــرض میکنیــم
ًِ
[باشــد]؛ خب در این مورد چهکار میکنند؟ معمــوال اینها را
یا دســتگیر میکنند یا میگیرند و میآورند؛ اینها این کارها
را نکردنــد ،خانــه را آتش زدند و دههــا نفر زن ،مــرد ،کودک،
در این آتشســوزی زندهزنده سوزانده شــدند و کشته شدند
و رفتنــد! ایــن چــرا دنبــال نمیشــود؟ آمریــکا بــا یکچنیــن
ّ
صالحیت دارد کــه از لحاظ حقوق بشــری به این
ســابقهای
ّ
 و آن تذکــر بدهــد؟ ســازمان ملل بایــد دنبال بکنــد .این یک
مســئله و یک پروند ه حتمی و اساســی اســت که بایــد دنبال
بشود.
زندان گوانتانامو
مســئل ه ّ
دوم مســئل ه زنــدان گوانتانامــو اســت؛ خــب زنــدان
گوانتانامــو در مقابــل چشــم دنیاســت؛ چــرا آمریکاییهــا
افــرادی را گرفتند و چنــد ســال در اینجا بــدون محاکمه در
ســختترین شــرایط نگــه داشــتند؟ یکــی از علــل پیــروزی
اوباما این بــود که در تبلیغــات انتخاباتیاش وعــده کرد که
زندان گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد و نکرد! هشــت ســال
در رأس کار بــود و ایــن زنــدان باقــی مانــد ،االن هم هســت.
اگر االن هــم به فرض این زندان تعطیل بشــود ،ســابقه این
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افغانســتان هم انجام میگرفت .در اروپــا هم زندانهایی
داشتند که حاال آنها را ما خیلی ّ
مطلع نیستیم.

زندان و جنایاتی که در این زنــدان انجام گرفته ،باید دنبال
بشــود؛ ســازمان ملل باید این پرونده را دنبال کند .کســانی
ً
را -عمدتــا از افغانســتان و از بعضی جاهــای دیگر-بگیرند،
بیاورنــد ،ببرنــد آنجــا در آن شــرایط ســخت نگــه دارنــد ،با
دســتبند ،پابند ،چشــمبند ،با وضع تغذی ه بسیار نامناسب و
زیستی بسیار بد ،اینها را چند سال نگه دارند .اینها
وضع
ِ
ً
شوخی است؟ این را باید سازمان ملل حتما دنبال کند.
زندان ابوغریب عراق
یکی مســئله زنــدان ابوغریب عراق اســت .شــکنجههایی
کــه در زنــدان ابوغریــب عــراق انجــام گرفتــه اســت،
شــکنجههایی اســت کــه در دســتگاههای شــکنجه
دنیــا مثــل رژیــم صهیونیســتی و ماننــد آن-کــه ســرآمد
دســتگاه
شــکنجهگری هســتند -کمنظیــر اســت؛ یــا
ِ
رژیــم پهلــوی کــه سررشــتهدار آنهــا
زمــان ِ
گری ِ
شــکنجه ِ
هــم اســرائیلیها بودنــد؛ شــکنجههایی کــه در زنــدان
ابوغریــب شــد ،از همــه آنهــا بدتــر و باالتــر بود .خــب حاال
آمریکاییها اخراج شــدند از آنجا ،زندان ابوغریب دســت
خود عراقیهــا افتادّ ،امــا پرونده ،پرونده اســت ،بایســتی
ِ
دنبال بشــود؛ یک مســئله بســیار مهم است .شــبیه زندان
آمریکایــی
زنــدان
ابوغریــب زندانــی بــود در افغانســتان ـ
ِ
ِ
مســتقر در افغانســتان کــه در اختیــار دولــت افغانســتان
نبــود ،در اختیــار آمریکاییهــا بــود ـ کــه افغانهــا شــکایت
میکردنــد ،مســئولین افغــان ناراحــت بودنــد ،بــه مــا هــم
گفتنــد و همــه میدانســتند ایــن را .همــان کارهایــی کــه
در زنــدان گوانتانامــو و ابوغریــب میشــد ،در ایــن زنــدان

«مشاهده کردهاید
و دیدهاید؛ یک
حرکت
دبیرکلِ ،
سعودیها در یمن
را محکوم کرد،
فردای آن روز آمد،
ّ
محکومیت خودش
را محکوم کرد و
پس گرفت! از او
پرسیدند ،گفت خب
دیگر ،فشار بود،
فالن بود .فشار هم
دوجور است :فشار
پول و فشار زور؛
پول را قارو نهای
خلیجفارس با
پولهای نفتی تأمین
میکنند ،زور را هم
آمریکا .سازمان ملل
ّ
متأسفانه تحتتأثیر
آمریکا قرار داشته».

آزادی فروش سالح در آمریکا
ً
یکی از پروندههایی که بایســتی ســازمان ملل حتما دنبال
بکنــد ،آزادی فــروش ســاح در آمریکاســت کــه [بــا آنهــا]
اینهمــه جنایــت دارد انجــام میگیــرد .میشــنوید دیگــر؛
میبینیــد دیگــر؛ هــر روز در مدرســه ،در دانشــگاه ،در بازار،
در خیابان ،یک نوجــوان ،یک جوان ،یک مــرد ،یک زن،
براثر یک عارضه -یا اعصابش خراب اســت یا دیوانه است
ِ
مشــکل شــخصی دارد -یک ّ
عدهای را به رگبار میبندد،
یا
ده نفر ،هشــت نفر ،بیست نفر ،کمتر ،بیشــتر ،خانوادهها را
ّ
داغدار میکند .چــرا جلویش را نمیگیرند؟ علت این اســت
که کمپانیهای فروش ســاح مانع این کارند و دولتهای
موضوع بســیار
آمریکا تحت نفــوذ ایــن کمپانیهایند .این
ِ
ّ
مهمــی اســت و بایســتی ســازمان ملل در ایــن مســئله ورود
کند و آن را دنبال بکند .این هم یک مسئله است.

رفتار پلیس آمریکا با سیاهپوستها
یک مســئل ه دیگر هم رفتار جنایتبار دولــت آمریکا و پلیس
آمریکا با سیاهپوستهاســتّ .متهم سیاهپوســت یا مظنون
سیاهپوســت ،محکوم به انواع سختیهاســتّ ،
حتی مرگ؛
هیچ اشــکالی ندارد! بعد هــم میآیند در یــک دادگاهی یک
جانــی قاتــل را رهــا میکنند ،آن
ســرهمبندیای میکننــد و
ِ
بیچاره هم خونش به هــدر میرود .این هــم قابل پیگیری
است.
ایجاد داعش
[یکی هــم] مســئله ایجــاد داعش کــه همیــن رئیسجمهور
ً
کنونــی آمریــکا در تبلیغــات انتخاباتــیاش ایــن را صریحــا
ً
گفــتّ .
البتــه قبــا هــم مــا ّاطــاع داشــتیم؛ گفتــه بودنــد که
آمریکاییهــا در ایجــاد داعــش نقــش داشــتند و آنهــا
تحریککننــد ه ایــن مســئله بودنــد؛ ّ
البتــه در یــک جاهایی
ّ
باواســطه بود ،جاهایی واســطه هم نبود .ما اطالع داشــتیم
کــه در مــوارد گوناگونــی در عــراق ،اینهــا به داعــش کمک
میکردنــد و در فــروش نفــت بهوســیل ه داعــش و فرار ســران
ً
داعــش از محاصرههایی کــه احیانــا پیش میآمــد ،در همه
اینها آمریکاییها بــه آنها کمک کردنــد .و کمک به رژیم
صهیونیســتی در کشــتارها ،که آخرینش همین کشــتار اخیر
در ّ
غزه است.
کمک به سعودی
[یکــی هــم] کمــک بــه [دولــت] ســعودی در کشــتار یمــن و
کمــک بــه حکومــت بحریــن در جنایتهایی که نســبت به
مــردم میکننــد .اینهــا چیزهایــی اســت کــه ســازمان ملــل
بایــد ورود کند .ســازمان ملل اگر ســازمان «ملل» اســت ،اگر
ســازمان وابســته به رژیم آمریکا نیســت ،باید در ایــن قضایا
ورود بکند .اینها کارهایی اســت که ســازمان ملل بایســتی
ّ
انجام بدهد .آیا اینها توقع زیادی است؟
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ش به جان داوودیان
آت 
ساغر قدوسی

دامنـه جنایتـکاری و آدمکشـی رژیـم آمریـکا تـا آنجا بـه داخل مرزهای این کشـور
و علیه مردم خود آمریکا کشـیده شـده که اگر جنایت علیه سرخپوسـتان در بدو
تأسـیس کشـور آمریکا و جنایتهای هر روزه سـردمداران و تشـکیالت رژیم آمریکا
علیه سیاه پوستان ،مهاجران و پناهندهها را از لیست سیاه و بلند باالی جنایات این کشور
ً
یتـوان جنایـت ۱۹آوریـل سـال  ۳۰( ۱۹۹۳فروردیـن )۱۳۷۲را نادیـده
حـذف کنیـم ،قطعـا نم 
گرفـت .روزی کـه مأمـوران آمریکایـی در شـهر «ویکـو» ایالـت تگـزاس بـه عمـد اعضـای یـک
شـاخه مذهبـی بـه نـام «داوودیـه» را کـه ۸۲نفـر از جملـه تعـدادی از زنـان و نـوزادان بودنـد،
زندهزنـده در آتـش سـوزاندند.
داوودیها که بودند
داوودیــان اعضای یــک فرقــه از مذهب پروتســتان دین مســیح هســتند که بــاوری عمیق به
ظهور منجــی دارند .آنها بــرای همین منظور و برای آماده شــدن جهت اســتقبال از منجی در
منطقهای تپهای و مزرعــهای به نام «مونــت کارمل» واقــع در  ۱۴کیلومتری شــهر ویکو ایالت
تگزاسآمریکا،جدااز شهرنشینیآمریکازندگیمیکردند.
مرکزیت و پیشوایی شــاخه داوودیه با یک آمریکایی باورمند به نام «دیوید کورش» بود .اداره
ســاح گرم ایالت تگزاس آمریکا موســوم بــه «ایتیاف» کــورش و اعضای شــاخه مذهبیاش
را متهم به انبارکردن ســاح و اختــراع آتشبارهــای جدید کرده و دادســتانی تگــزاس کورش را
مظنون به زندانی کردن اعضای شاخهاش میدانست .اتهامی که بعدها از سوی بازماندگان
این جنایت دولت آمریکا علیه شاخه داوودیه به صراحت رد شد .همچنین تشکیالت امنیتی
و پلیســی ایاالت متحده در ســال  ۱۹۹۲کورش را متهم به فســاد اخالقی کرده بودنــد ،اما چون
نتوانستند برای این اتهام مدرکی قابل ارائه فراهم کنند ،پرونده او مختومه اعالم شد.
حمله به مرکز داوودیه
 ۲۸فوریه ۹( ۱۹۹۳اسفند  )۱۳۷۱مأموران اداره سالح گرم ایالت تگزاس آمریکا با ادعای وجود
انبار ســاح در مرکز اعضای داوودیه در منطقه مونت کارمل به این منطقه یــورش بردند که با
مقاومت اعضای داوودیه و پیروان کورش مواجه شدند و ۶نفر از اعضای شاخه داوودیه کشته
شــدند .ســپس با توجه به مقاومت آنها ،مأمــوران «افبــیای» و ارتش آمریکا بــا چند فروند
تانک به کمــک نیروهای «ایتــیاف» آمدند و ســکونتگاه اعضای شــاخه داوودیــه در مونت
کارمل را به محاصره خود درآوردند؛ محاصرهای که  ۵۰روز ادامه داشت.
در روز پنجاهــم محاصــره ،یعنــی ۱۹آوریــل ســال  ۳۰( ۱۹۹۳فروردیــن ،)۱۳۷۲نیروهــای
آمریکایی محاصره کننده ،این بار حمله شدیدتری را به اعضای شاخه داوودیه انجام دادند؛
حملهای که با تانک و مواد آتشزا انجام گرفت و ۸۲نفر از اعضا و وابســتگان شــاخه داوودیه،
از جمله تعدادی از زنان و نوزادان زنده زنده ســوزانده شــدند .دیوید کورش ،شــخص نخست
شاخه داوودیه نیز در بین کشتهشدگان حادثه مونت کارمل بود؛ همچنین ۲۰کودک و دو زن
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باردار نیز در بین کشتهشــدگان این جنایــت نیروهای دولتی
آمریکابودند.
در جریــان حمله وحشــیانه نیروهــای دولتی آمریــکا به محل
ســکونت اعضای شــاخه داوودیه ،عــاوه بر اســتفاده آنها از
مواد آتــشزا ،تانکهای ارتــش آمریکا نیــز اقدام بــه تخریب
خانههــای اعضــای داوودیــه و شــعلهور کــردن دهانــه آتش
کردند .در فیلمی که پس از وقوع این حادثه در سراســر آمریکا
توسط یک وکیل به نام «لیندا تامسون» منتشر شد ،برخالف
ادعاهای مسئوالن دولتی ،مشخص شــد که تیغهای پهنی
که به تانکهای ارتش آمریکا نصب شــده بود در حال انتقال
بقایــای آتشســوزی به ســمت خرابههــای درحال ســوختن
برای زبانه کشیدن بیشتر دهانه آتش بود .همچنین آنها با
گلوله نیز به طور مســتقیم به اعضای داوودیه شلیک کردند.
تمام ایــن جنایات در صورتــی بود که براســاس تحقیقاتی که
بعدها صورت گرفت مشــخص شــد ســاحهای مورد ادعای
ً
پلیــس تگــزاس ،کامــا بــه صــورت قانونــی توســط کــورش و
نزدیکانش از یک مرکز فروش سالح خریداری شده است.
تالش برای امحای آثار جنایت
در جریــان تحقیقات قضایــی بــرای یافتن مقصــران جنایت
نیروهای دولتی آمریکا علیه شــاخه داوودیه ،با فشــار دولت،
اســناد و مدارک دال بــر اقدامــات جنایتکارانه پلیــس و ارتش
آمریکا امحا شد .حتی با دستور مسئوالن شهر ویکو ،از بخشی
از منطقه مونــت کارمل کــه از ســوی نیروهای دولتــی آمریکا
مورد حملــه قرار گرفتــه بود ،خا کبرداری شــد تا نشــانههای
ً
توحش پلیس و ارتش آمریکا کامال محو شود.
در ســال  ۱۹۹۴کــه کنگــره آمریــکا بررســی صــوری حادثــه
مونتکارمــل را آغــاز کرد ،بــه نحو تعجــب برانگیــزی بخش
مربوط به استفاده نیروهای دولتی آمریکا از مواد و تجهیزات
آتشزا علیه اعضای داوودیه ،انکار شــد؛ این انــکار حتی تا ۶
ســال پس از وقــوع این حادثــه جنایتبار نیــز ادامه داشــت تا
اینکــه در ســال  ،۱۹۹۹ســخنگوی «افبــیآی» اســتفاده از
مواد آتشزا در جریان حادثه مونت کارمل را تأیید کرد.

مأموریت :شکنجه
علی خزاعی

بازداشـتگاه گوانتانامـو زندانـی نظامی اسـت که در پایگاه نیـروی دریایی خلیج
گوانتانامـو (یکـی از پادگا نهـای ارتـش آمریـکا) در جنوب شـرقی کشـور کوبـا واقع
شده است .پایگاه نیروی دریایی خلیج گوانتانامو ،طی قراردادی بین آمریکا و
کوبـا از سـال  ۱۹۰۳در اجـاره نیـروی دریایـی آمریـکا قـرار گرفـت و با اینکه پـس از انقالب کوبا
در دهـه  ،۱۹۵۰دولـت ایـن کشـور خواسـتار لغـو اجارهنامه فوق شـد ،امـا آمریکا تاکنون با این
درخواست موافقت نکرده و هرساله چک مبلغ اجاره را برای دولت کوبا میفرستد و دولت
کوبـا هـم از نقد کـردن آن خـودداری میکند.
پــس از حمــات انتحــاری  ۱۱ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱در آمریــکا و اعــام دکتریــن «مبــارزه جهانــی با
تروریســم» ،دولت آمریکا بازداشــتگاهی را در این پایگاه راهاندازی کرد تا کســانی را کــه در ارتباط
با اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان بازداشت میشوند ،در این محل زندانی کند .افراد
یشــوند ،تابعیــت آمریکایی ندارنــد و در مناطق مختلف
محکومی که در این زندان نگهداری م 
جهان دســتگیر شــدهاند .تا ســال  2009این افــراد رابــا عناوینی ماننــد «اشــخاص متخاصم غیر
ارتشــی» یا «دشــمن غیر نظامی» بــه گوانتانامو میفرســتادند .ایــن عناوین در سیســتم حقوقی
ً
ایاالت متحده آمریکا ،به افرادی اطالق میشد که بدون اینکه کشورشان با آمریکا رسما در حال
جنگ باشد ،به اقدام مسلحانه علیه منافع ایاالت متحده مبادرت کرد ه بودند.
حقوق زندانیان
افراد محبوس در زندان گوانتانامو به دلیل اینکه از نظر دولت آمریکا دشــمن نظامی محســوب
یشــدند ،از حقوق اســیران جنگــی برخــوردار نبودند .از ســوی دیگر چــون تابعیــت آمریکایی
نم 
نداشــتند و در خاک آمریکا نیز دســتگیر یــا زندانی نشــد ه بودند ،در حــوزه قضایی ایــاالت متحده
تشــدگان در قوانین این کشــور ،مانند ایراد رسمی اتهام،
قرار نداشــته و مشــمول حقوق بازداش 
دسترســی بــه وکیــل مدافــع در مراحــل بازجویــی و حــق محاکمــه ســریع و عادالنــه هــم نبودند.
همچنین طبق تفسیر قانونی دفتر حقوقی ریاست جمهوری آمریکا ،منشور حقوق ایاالت متحده
آمریکا نیز شامل حال این افراد نمیشد.
اما در  ۱۴مارس  ۲۰۰۹میالدی ،وزارت دادگســتری آمریکا اعالم کرد که از این پس ایاالت متحده
آمریکا از عنوان «دشــمن غیــر نظامی» برای مظنونــان به عملیات تروریســتی اســتفاده نخواهد
کرد .با توجه به این دستور ،زندانیان مظنون به شــرکت در عملیات تروریستی که در بازداشتگاه
گوانتانامو محبوس بودند ،از حقوق بینالمللی زندانیان برخوردار شــدند .در ژانویه ۲۰۰۹باراک
اوبامــا ،رئیس جمهــور وقــت آمریــکا ،در دومیــن روز ورودش به کاخ ســفید فرمان تعطیل شــدن
بازداشــتگاه گوانتانامــو و زندانهای مخفی ســیا را صادر کرد ،امــا هیچیک از ایــن مکانها هرگز

تعطیل نشدهاند .بر اساس آمارهای منتشرشده ،در سالهای
اولیــه تأســیس زنــدان گوانتانامــو بیــش از هفتصد تــن در این
زندانمحبوسبودند.
ویژگیهای منحصربهفرد
بازداشــتگاه یا زندان گوانتانامو نه فقط به دلیل ویژگی سخت
آب و هوایــی منطق ـهای کــه در آن قــرار گرفتــه ،بلکه بــه دلیل
رفتارها ،شــکنجهها و نحوه برخورد و نگهــداری زندانیان جزو
یشــود کــه کمتر
مخوفتریــن زندانهای جهان محســوب م 
کسی از آن جان سالم به در برده اســت .بر همین اساس دولت
آمریــکا سالهاســت کــه بــا انتقــادات و اعتراضات شــدیدی از
ســوی ســازمانهای بینالمللــی مدافــع حقــوق بشــر در داخل
و خــارج این کشــور مواجه اســت .اســتفاده روزافزون ســربازان
شهــای غیرانســانی
آمریکایــی از شــکنجههای عجیــب و رو 
برای بازجویی از جمله ویژگیهای زندان گوانتانامو است.
شهــای
بهــا و داســتانهای بســیاری در خصــوص رو 
کتا 
شکنجه زندانیان منتشــر و نقل شــده که هر کدام از دریچهای
یپــردازد .بــرای مثال
خاص بــه وضعیــت اســفبار زندانیــان م 
«فیلیــپ ســندز» ،اســتاد دانشــکده حقــوق دانشــگاه لنــدن،
در کتابــی بــا عنــوان «تیــم شــکنجه» کــه در ســال  2008بــه
رشــته تحریــر درآورد ،از روشهایــی بــرای شــکنجه در زنــدان
«گوانتانومو» پرده برداشــت کــه به دســت نوجوانانی بهندرت
یشــد ،به این نوجوانان القا شــده
باالی بیســت ســال انجام م 
بود که اعمال آنها نهتنها قانونی ،بلکه وطنپرســتانه اســت
و باید این کار را برای نجات و رهایی کشورشــان از شــر خبائث
انجام دهند .وی در این کتاب به بیش از  10روش غیر انسانی
و وحشــتناک بــرای بازجویــی و شــکنجه زندانیــان گوانتانامو
اشاره کرده که از آن جمله میتوان به خشونت جنسی ،تجاوز،
ی و انــزوا ،اعدا مهــای
محرومیــت از خــواب ،زنــدان انفــراد 
ساختگی ،خوراندن دارو ،استفاده از سگ برای ایجاد هراس،
ســرحدهای دمــا ،غــرق مصنوعــی ،مشــاهده شکنج هشــدن
دیگران و ...اشاره کرد.
اما با وجــود تمــام اعتراضات گرو ههــای مختلف حقوق بشــر،
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا بــه تازگــی حکم بــه باز
نگهداشتن زندان نظامی خلیج گوانتانامو داده و فرمان باراک
اوبامــا ،رئیــس جمهــور پیشــین آمریــکا را مبنــی بر بســتن این
زندان لغو کرده است.
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ُ
زنـدان ابوغریـب نـام زندانـی در  ۳۲کیلومتـری غـرب بغـداد اسـت کـه بـه دلیـل
ً
جنایات صدام حسین و رژیم بعث عراق در شکنجه و اعدام مخالفان ،خصوصا
شـیعیان بـه شـهرت بینالمللـی رسـید .پـس از آن در سـال  ۲۰۰۴میلادی و پـس از
اشـغال عـراق توسـط ایـاالت متحـده آمریـکا ،تلویزیون«سـیبیاس» آمریـکا تصاویـری را از
زنـدان ابوغریـب در برنامـهای شـصت دقیقـهای پخـش کـرد کـه شـکنجهها و آزار زندانیـان
عراقـی توسـط نظامیـان آمریکایـی در ایـن زنـدان را نشـان مـیداد .همچنیـن مجلـه
آمریکایی«نیویورکـر» نیـز مقالـهای را بـه قلـم «سـیمور هـرش» در خصـوص شـکنجه و آزار
زندانیان عراقی توسط نظامیان آمریکایی در زندان ابوغریب منتشر کرد و بیانگر این نکته
بود که پس از تسلط آمریکا بر عراق ،نوع شکنجه در این زندان بسیار منزجرکننده ،عجیب
و غیرانسـانی شـده اسـت .این تصاویر و مطالب مورد توجه مجامع بینالمللی قرار گرفت
ً
و انتقـادات و اعتراضـات فراوانـی رابـه وزارت دفـاع آمریـکا ،خصوصـا وزیـر دفـاع وقـت ایـاالت
متحـده آمریـکا ،دونالـد رامسـفلد در پـی داشـت.

مشــاهده نشــده اســت .همچنیــن ســرهنگ دوم مــارک
بالســتروس به خبرگــزاری رویتــر گفــت« :رفتار بــا زندانیان
همواره انسانی بودهاست».
این در حالیاســت که جــان ســیفتون ،تهیهکننده گزارش
دیدهبــان حقــوق بشــر ،ادعاهــای دولــت آمریــکا را در این
مورد که شــکنجه زندانیان و ســوءرفتار با آنان بدون مجوز
صــورت گرفته و مــوردی اســتثنایی بوده ،باطــل میداند.
همچنیــن گروههــای حقــوق بشــر معتقدنــد شــکنجه در
زنــدان ابوغریب و همچنیــن بازداشــتگاههایی در فرودگاه
بغــداد بــه نــام اردوگاه نامــا و در نزدیکــی فــرودگاه موصــل
و در پایگاهــی در نزدیکــی القیــم در مــرز ســوریه نیــز ،حتــی
پس از افشــای ماجــرای زنــدان ابوغریب به صــورت امری
روزمره در جریان بوده اســت.از ســوی دیگر ژنرال «آنتونیو
تاگوبــا» ،مســئول تحقیــق در پرونــده زنــدان ابوغریــب،
شــکنجههای جنونآمیــز ،وحشــیانه و هولنــاک طــی
ماههای ا کتبر تا دســامبر ســال  ۲۰۰۴ارتش آمریــکا را تأیید
کــرد و گفــت :بیشــک ایــن بربرهــا و متوحشهــا (خطاب
بــه نظامیــان آمریکایــی) زندانیــان عراقــی را حیواناتــی
میپنداشــته کــه شایســتگی ندارنــد بــا آنهــا برخــوردی
انسانی شود.
همچنین اتحادیه حقوق مدنی آمریکا با اســتناد به قانون
آزادی اطالعــات در ایــاالت متحــده علیرغــم مخالفــت
وزارت دفــاع آمریــکا ،یادداشــتی را منتشــر کــرد که در ســال
 ۲۰۰۳بــه امضــای ژنــرال ســانچز ،فرمانــده کل نیروهــای
آمریکایی مســتقر در عراق ،رســیده بود .در این یادداشــت
مجــوز شــکنجه زندانیــان عراقــی در جریــان بازجویــی بــا
اســتفاده از روشهــای گوناگــون صــادر شــده بــود ،ولی در
ظاهر یــک ماه پــس از صدور این یادداشــت ،ژنرال ســانچز
پس از مشورت با مشــاوران حقوقی ارتش آمریکا این مجوز
را لغــو کــرد .در نهایــت پــس از تحقیقــات بســیار ،مقامــات
آمریکایی اعــام کردند که موردی مبنی بر عملکرد اشــتباه
ژنرال سانچز و سه تن از دســتیاران ارشد او در دست نیست
واو را از اتهامــات وارده تبرئــه کردنــد و به جایــش نظامیان
رده پایینتــری (یــک ســرهنگ و چنــد ســرباز) را مقصــر
اعمال چنین رفتار غیرانسانی دانستند.

در کنترل حزب بعث
ُ
زنــدان ابوغریب به عنــوان یکــی از بدنامتریــن زندانهای دنیــا در زمان حــزب بعث عراق
بود .از جملــه ویژگیهای این زنــدان در دوران حزب بعث ،شــکنجه ،اعدامهای هفتگی،
شرایط زندگی دشوار و ســوءرفتار با زندانیان بود و بسیاری از اســرای ایرانی جنگ تحمیلی
ایران و عراق در این زندان نگهداری میشدند.
ُ
با فروپاشــی حــزب بعث عــراق توســط آمریــکا ،زنــدان ابوغریــب به دســت ســربازان ارتش
آمریــکا افتاد .بر اســاس گــزارش گــروه دیدهبان حقوق بشــر ،اظهــارات ســربازان آمریکایی
نشــان میدهــد کــه زندانیــان در ســالهای  ۲۰۰۳تــا  ۲۰۰۵به طــور مرتــب با ضــرب و جرح
شــدید ،محرومیت از خواب و دیگر انواع ســوءرفتار در این زندان نگهداری میشدند .پس
از انتشــار چنین گزارشهایی از ســوی گروههای مختلف مدافع حقوق بشر ،دولت و ارتش
آمریکا اقــدام به رد مــوارد فــوق کرد تــا جایی کــه یکــی از ســخنگویان وزارت دفــاع آمریکا،
ُ
پنتاگون ،در این خصــوص اظهار کرد :موضوع ســوءرفتار با زندانیان زنــدان ابوغریب تا به
حال  ۱۲بــار مرور شــده و هیچ نشــانی مبنی بر تشــویق و ترویج ســوءرفتار در میــان مأموران

آزار زندانیان ابوغریب
بر اســاس گزارشهای منتشرشــده ،از جمله شکنجههای
غیراخالقــی ســربازان آمریکایــی در زنــدان ابوغریــب،
میتــوان بــه واداشــتن زندانیــان بــه دراز كشــیدن بــر روی
زمیــن و پریــدن نظامیــان آمریكایــی از روی بدنهــای
برهنه ،تقســیم زندانیان به چندین گروه و واداشتن آنها
بــه انجــام كارهــای غیراخالقــی ،برهنــه كــردن زندانیــان
زن و مــرد و گرفتــن عكس از بــدن برهنــه آنها ،واداشــتن
زندانیان بــه قرار گرفتــن روی یكدیگــر و تشــكیل تپهای از
پیكرهــای برهنــه و عریــان بــه شــكلی بســیار توهینآمیــز،
تجــاوز جنســی بــه زندانیــان زن ،برهنــه كــردن و گرفتــن
عكــس از آنها در برابــر خانواده و بستگانشــان و ...اشــاره
کرد.

ّ
بنـ ــد توحـ ــش
مریمرضاییفرد
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آمریکا
کارنامهآمریکا
کارنامه

خرید و فروش مرگ
احمدپورموسی

آزادی خرید ،فروش و حمل اسلحه به صورت شــخصی در آمریکا دارای زمینه تاریخی و مرتبط با
جنگهای استقالل این کشور از انگلســتان در قرن  18میالدی است .انقالب مسلحانه استقالل
آمریــکا در مقابل انگلیس ،باعث شــد تا بنیانگــذاران آمریکا با هــدف جذب شــهروندان عادی به
صفوف جنگ علیه نیروهای انگلیســی ،اســلحه را به صورت آزادانه و با قیمت کم به بازار شهرها
وارد کرده و شهروندان را تشــویق به خرید سالح كنند .پس از کســب استقالل ،نویسندگان قانون
اساســی ،در اصالح دوم این قانون عنوان کردنــد که همه افراد حق حمل و خرید و فروش اســلحه
رادارند.
در کنار ایــن قوانیــن ،پراکندگــی جغرافیایــی خانههای روســتایی و فاصلــه اجتماعات شــهری و
روســتایی از یکدیگر باعث شــده تا از گذشــته نوعی عالقه به فردگرایی و گرایش به دفاع شخصی
ً
و به تبع آن مسلح شدن را در میان مردم آمریکا ،خصوصا سفیدپوستان به وجود آورد و در حقیقت
فردگرایــی آمریکایی با نوعــی از آزادی منفی و بیحد و حصر عجین شــده که هیچگونــه نظارتی را
پذیرانیستواینعدمنظارت،عاملیبرایافسارگسیختگیجامعهدراینزمینهشدهاست.
در کنار همه عواملی که در ارتباط با آزادی خرید و فروش و حمل سالح در آمریکا به چشم میخورد،
دالیل و عوامل سیاســی بســیار قابل توجه و تعییــن کنندهتر اســت .در واقع آزادی حمل ســاح در
آمریکا با وجود تمام مخالفتها ،حتی از ســوی رؤســای جمهــور این کشــور در دورههای مختلف
هنوز پابرجاســت .حتــی به دنبــال حادثه خونین مدرســه ســندی هــوک در ســال  2013میالدی،
باراک اوباما ،رئیس جمهــور وقت آمریکا ،دســتور تأمین مالی  10میلیــون دالری تحقیقات علمی
پیرامون بررسی وضعیت آزادی ســاح و مزایا و معایب آن صادر کرد و خواســت تا این بودجه برای
ســال  2014 -2015لحاظ شــود ،اما در هر دو باری که برای تأمین این بودجه در کنگره اقدام شد،
نمایندگانجمهوریخواهباآنمخالفت کردند.
در واقع بهرغم اینکه افــکار عمومی موافق اعمال کنترل بر اجازه حمل ســاح در آمریکاســت ،اما
البــی قدرتمند کارخانجــات اسلح هســازی که حامــی آزادی حمل ســاح هســتند ،مانــع از اعمال
ً
یشــود و حتی رؤســای جمهور نیز نتوانســتهاند عمال این البــی را به چالش
قوانین ســختگیرانه م 
بکشــند ،تا جایی که کنگــره آمریکا حتــی در مــورد اصالح قوانین دسترســی به ســاح نیــز تاکنون
نتوانسته کاریازپیشببرد.
امروزه انجمن ملی اســلحه آمریکا یکی از مهمترین البیهای مؤثر در صحنه سیاســی آمریکاست

که بــرای پیشــبرد اهــداف خــود ،نفــوذ و پــول زیــادی در اختیار
دارد .بیشــتر نماینــدگان ایالتی نیز بــه دلیل وابســتگی مالی به
شرکتهای اسلح هســازی ،حتی با وجود شعارهای انتخاباتی
خــود در مــورد کنتــرل ســاح ،ترجیــح میدهند کــه بعــد از ورود
به پارلمان در برابر قوانین ضد ســاح ،یا ســکوت کننــد و یا رأی
ندهنــد .بــر اســاس گــزارش رســمی انجمن ملــی اســلحه ،این
انجمن در ســال  2013بیــش از  348میلیون دالر درآمد رســمی
داشــته که از این میزان  291میلیــون دالر آن را بــرای البیهای
مورد نیاز خــود و حمایــت از نامزدهــای انتخاباتی هزینــه کرده
است.
در شــرایط کنونی ،دولــت آمریکا بــه هیچوجــه با ایــده افزایش
کنتــرل بــر فــروش و حمــل آزادانــه ســاح موافــق نیســت.
محافظ ـهکاران آمریکایــی عــاوه بــر ارائــه ادله حقوقی ،ســاح
گرم را برای تأمین امنیت مــردم ،بهویژه در مناطق روســتایی و
کمجمعیت ،ضرورتــی اجتنابناپذیر میداننــد؛ ضمن اینکه
پولهای کالنی که انجمن ملی سالح در اختیار مدافعان آزادی
حمل سالح قرار میدهد ،ســبب شــده تا موافقان حمل سالح از
قدرتونفوذبیشتریدربرابرمخالفانبرخوردارباشند.
طبق آمار ،حدود  ۲۷۰میلیون اسلحه شــخصی در اختیار مردم
این کشــور قــرار دارد کــه قوانیــن نیمــی از ایاالت بــه افــراد اجازه
نهــا را در فضاهای عمومــی میدهد .در ســال  ۲۰۱۲هر
حمل آ 
روز بهطور متوسط ۳۲نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته
شدند و بیشتر سالحهای به کار گرفته شده در اتفاقها ،بهطور
ً
قانونی تهیه شــد ه بودند .مثــا در ماجرای تیراندازی دبســتان
ســندی هوک ،مادر یکی از دانشآموزان اسلحهها را به صورت
قانونیخریداری کردهبود.
ً
تقریبا طی پنج سال گذشته ،آمریکاییها به طور متوسط هر دو
ماه یکبار شــاهد یک تیراندازی مرگبار با چهار کشــته بودهاند
که این آمار در مقایسه با دیگر کشــورهای غربی و اروپایی بسیار
رقم باالیی اســت .همچنین بر اســاس آمار موجــود ،گرایش به
اســلحه در میــان سفیدپوســتان ،روســتاییان و حامیــان حزب
جمهوریخواهبسیاربیشتراست.
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رنگی باالتر از سیاهی
داریوشمحتشمی

همه ســاله تعداد قابل توجهــی از شــهروندان ایاالت متحــده آمریکا از طریق خشــونت پلیس
کشــته میشــوند ،که برخی از این موارد گزارش شــده و تعــداد زیادی از آنها مســکوت مانده
و رسانهای نمیشــوند .دالیل رفتاری خشــونت پلیس علیه سیاهپوســتان در جامعه آمریکا،
ســابقه در نژادپرســتی ریشــهای دارد کــه از دیربــاز در ایــن کشــور حکمفرمــا بــوده اســت .بــر
اســاس تحقیقات جامعهشناســی ،مردم آمریکا در دور بســتهای از خشــونت گرفتار هســتند،
به گونهای کــه رفتارخشــونتبار تبهکاران ،برخورد خشــن پلیــس را در پــی دارد و این نحوه
برخورد پلیــس ،باعث میشــود تبهــکاران به شــیوههای جدید بزه همراه باخشــونت بیشــتر
رویآورند.
اما این فقط یک روی ســکه اســت؛ سیســتم فدرالی ایاالت متحده را نیز میتوان عامل دیگر
این خشــونتها دانســت ،چرا که قوانیــن فدرالی بــا قوانین مرکــزی ایاالت متحــده متفاوت
از یکدیگرنــد و همیــن امر ،امــکان پیگیــری روند ریشــهیابی خشــونتهای پلیس را مشــکل
میکند .از ســوی دیگــر در ایــاالت متحده به ایــن رفتارهــای پلیس و یــا این قبیــل رفتارها به
عنوان یــک رفتار سیســتمیک نگاه نمیشــود و بهتدریــج تبدیل بــه یک روند عادی شــده تا
ً
جایی که خشــونت پلیس در واقعهای خاص یک اتفاق موردی محســوب میشــود و معموال
اگر موردی از خشــونت پلیس گزارش شــده کــه وارد روند دادرســی گردیده ،تا به امــروز تبرئه
شدهاند و به عبارتی دیگر حق با قربانی خشونت نبوده و حق به پلیس داده میشود.
همچنین سیســتم تربیت پلیس در ایاالت متحده به شــیوهای اســت که خشــونت را ،هم در
فرهنگ و هم در مدیریت بحران تشویق میکند؛ حتی بسیاری از کهنه سربازانی که در نقاط
مختلف دنیــا مانند عــراق یا افغانســتان جنگیدهانــد ،پس از بازگشــت به خانه وارد سیســتم
پلیس شــده و در نواحی پرخطــری مانند بخشهای فقیرنشــین یا محل زندگــی اقلیتهای
قومی و دینی مسقر میشوند که مستعد استفاده پلیس از خشونت هستند.
از دیگر علل این نوع برخود خشــونتآمیز که بــه ویژه پس از حادثه  11ســپتامبر پررنگتر هم
شــد ،موضوع امنیت جامعه اســت که هــم برخوردهای خشــونتآمیز را توجیــه میکند و هم
افکار عمومی جامعه را به ســوی تشویق ایندست خشونتها ســوق میدهد .در نتیجه بعد
از  11ســپتامبر گزارشهای زیادی از اعمال خشــونت علیه اقلیتهای قومی و مذهبی منتشر
شــد که مورد پیگیری قرار نگرفت ،اما جامعــه آمریکا در ایــن بره ه زمانی به گونــهای بود که
نیاز به استفاده از خشونت داشت.
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اما به شــکل معمــول ،اعمــال خشــونت علیه سیاهپوســتان
بیشــتر از دیگــران اســت؛ زیــرا نیمــی از زندانیــان آمریــکا
سیاهپوســتان هســتند که حتی در زندانها هم بــه عناوین
مختلــف مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد .بــا ایــن ادلــه کــه
سیاهپوســتان بیشــتر مســتعد ارتــکاب جــرم هســتند و اکثــر
فقــرا و بیخانمانهــا و افــرادی کــه فاقــد امکانات مناســب
شــهروندی هســتند ،سیاهپوســتند و ایــن مســئله بهتدریــج
منجر به بروز جــرم و گرایش بــه بزهکاری و خالفــکاری این
قشــر از جامعه شــده که تمامی ایــن موارد نشــانه بــارز وجود
نابرابری در جامعه آمریکایی است.
همچنین تصویــری کــه از سیاهپوســتان در جامعه ســاخته
شــده و مواجهه پلیس با سیاهپوســتان به گونهای است که
ً
گویــی حتما مجــرم دیدهانــد و بدون هیــچ درنگی اقــدام به
خشــونت میکنند .به هر حال خشــونت علیه سیاهپوستان
مســئله جدیدی نیســت و تنها نقطه قابل تمایــز ،حوادثی از
این دست رســانهای شــدن برخی از آنهاســت .برای مثال
در ســال  1991در لسآنجلس اتفاقی برای یک سیاهپوست
رخ داد که بــا برخورد خشــونتآمیز پلیس روبهرو شــد و یکی
از شــاهدان ماجرا از این صحنه فیلمبــرداری کرد .فیلمبردار
حادثه پس از تبرئه شــدن پلیس در دادگاه فیلم ضبط شــده
را منتشــر کرد و جنجال بزرگی با انتشــار این فیلم به پا شــد و
تظاهرات گســترده مــردم را به همراه داشــت .ایــن در حالی
اســت که بســیاری از خشــونتهای پلیــس هیــچگاه ضبط،
منتشر و گزارش نمیشوند.
حتــی در دوران ریاســت جمهــوری بــاراک اوبامــا کــه خــود
یــک سیاهپوســت بــود ،گمــان میرفــت کــه سیاهپوســتان
جامعــه آمریــکا بــه حقــوق برابــری بــا سفیدپوســتان دســت
یابنــد ،اما ریشــههای عمیق نژادپرســتی ســفیدهای آمریکا
علیــه سیاهپوســتان عاملــی شــد تــا علیرغــم ممنوعیــت
هرگونه تبعیــض نژادی در این کشــور ،برخوردهــای نژادی
در سیســتم قضایــی و انتظامــی آمریــکا علیه سیاهپوســتان
کماکان وجود داشته باشد و خشــونت علیه سیاهپوستان با
روندی آهســتهتر امــا همچون گذشــته از ســوی پلیسهای
سفیدپوست اعمال شود.
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شیطان دستساز

محمدرضاطالجوران

داعش این روزها نامی است که هرکس از کوچک و بزرگ ،پیر و جوان تفسیری
دربـارهاش دارد .گروهـی تروریسـتی تکفیـری کـه تمـام جهـان آن را بـه عنـوان لکـه
ننگـی میشناسـند و دولـت آمریـکا در سـالهای اخیـر بارهـا و بارهـا اعلام کـرده
کـه عامـل اصلـی شـکلگیری ،راهانـدازی و حمایـت اطالعاتـی ایـن گـروه بـوده و عربسـتان
سـعودی هـم نقـش تغذیهکننـده مالـی از آن را بـر عهـده گرفتـه اسـت.
چگونگی شکلگیری
بعد از مــرگ ابوعمر البغــدادی در ســال « ،2010ابوبکــر البغدادی» جانشــین وی میشــود.
با آغاز بحران ســوریه در ســال  ،2011این گروه که در عراق بودند راه شــام را برای گســترش
در پیــش گرفت و بعــد از درگیــری با گروههــای تروریســتی فعــال در جبهه ســوریه همچون
«جبهه النصره» ،حوزه نفوذ خود را گســترش داد و ســرانجام گروه «امارت اســامی عراق و
شــام» را که به اختصار «داعش» خوانده میشود ،به ســرکردگی ابوبکر البغدادی در سوریه
تأسیس کرد.
«البغــدادی» در ســال  2005توســط نیروهــای آمریکایــی دســتگیر شــد و بــه «کمــپ بــوکا»
انتقال یافــت؛ محلــی در  60کیلومتری غــرب بصــره در امالقصر کــه در اختیــار آمریکاییها
بــود .مرکزی کــه از ابتــدای تأســیس تا ســال  2007به طور مشــترک توســط ســازمان ســیا و
آژانس اطالعــات دفاعی آمریــکا اداره میشــد .برخــی زندانیــان نجاتیافته از «بــوکا» نقل
میکننــد حــدود  23000نفــر در این محــل زندانــی بودنــد ،زندانی کــه مناســبات داخلی آن
توسط یک گروه تکفیری اداره میشد.
ســرهنگ «کنت کینگ» یکــی از فرماندهان آمریکایی مســتقر در «بــوکا» در گفتگو با «دیلی
بســت» میگوید« :ابوبکر البغدادی هنگام آزادی از کمپ بوکا در ســال  2009بــه نگهبانان
میگفت« :شــما را در نیویورک مالقــات خواهم کــرد ».البغدادی وقتی به «بــوکا» میرفت،
فقــط یــک تکفیــری قصاب بــود ،ولــی بعــد از ســپری کــردن آموزشهــای فشــرده زیــر نظر
بزرگترین نهادهای اطالعاتی آمریکا ،نحوه ســازماندهی یک تشــکیالت بزرگ را آموخت.
اغلب کارشناســان معتقدند که القاعده تحت رهبری «البغدادی» ،توانســت قدرت و سایه
تــرس از دســت رفتــه خــود را بازیابــد و آن را بهخوبــی در منطقــه و بهخصــوص در ســوریه و
عراق بگستراند.
حامیان منطقهای و بین المللی
امــا داعــش بــدون حمایــت طرفهــای منطقــهای و بینالمللــی ،هیــچگاه امــکان ظهــور
و رشــد و نمــو نمییافــت؛ حمایــت کشــورهایی همچــون عربســتان ،ترکیــه ،قطــر و آمریــکا
نقش محوری در شــکلگیری داعش داشــت .این گروه بــا تکیه بر اندیشــههای «تکفیری
جهــادی» آزادانه مرتکــب هر جنایتی در منطقه شــد .اندیشــه «جهــاد» و «تکفیــر» دو اصل
مهــم از اصول حاکم بــر گروه تروریســتی تکفیری داعش اســت که ریشــههای ظهــور آن به
دهه هشــتاد قرن  20باز میگردد ،زمانیکه افغانســتان توسط اتحاد شــوروی سابق اشغال
شــد تا بــه دنبــال آن آمریــکا پروســه «اشــغال ســرزمین مســلمانان بــه دســت کفــار» را کلید
بزند و بــا این حربــه و در لفافه «جهــاد» به مقابله بــا اتحاد شــوروی برخیزد .به ایــن ترتیب
مســلمانان هیزم آتشــی شــدند که به دســت آمریــکا در افغانســتان برافروخته شــد و قربانی
توطئهای به نام «جهاد» در برابر اشــغالگران خارجی (نظامیان شــوروی) ،تا هدف آمریکا،
یعنی مقابله با نفوذ کمونیســم در منطقه را محقق کنند.
همیــن تفکر چند ســال پس از اشــغال عــراق توســط آمریکا ،به آتشــی تبدیل شــد کــه دامن
آمریکاییهــا را در عــراق گرفــت ،امــا حــد فاصــل دوره زمانــی بیــن فعالیــت جهادیهــا در
افغانســتان و عراق ،منطقه شــاهد رشــد افکار و اندیشــههای جهادی بین جوانان بنیادگرا

بود که رشد افراطگرایی و بنیادگرایی در این جوانان برای
ارضــای نیازهــای روحــی و فکریشــان را در پــی داشــت.
همیــن جوانــان چنــد ســال بعد ،بــا آغــاز بحــران ســوریه با
پیوســتن به گروههایــی همچون داعش ،مدعــی «احیای
خالفــت اســامی» و «تأســیس دولــت اســامی» بــا کمــک
ســاح و آتش شــدند ،در حالی که در واقع ابــزار آمریکا برای
نابودی مسلمانان به دست مسلمانان بودند.
نقش سیا
در اســناد منتشرشــده از ســوی ادوارد اســنودن ،پیمانــکار
ســابق آژانس امنیت ملی آمریکا ،آمده است :سازمانهای
اطالعاتــی آمریــکا ،انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی در
شــکلگیری داعــش نقــش داشــتند و در عملیاتــی بــا نــام
«النــه زنبور» گــروه داعــش را تشــکیل دادند .گــروه داعش
بــرای حمایــت از اســرائیل تشــکیل شــد و هــدف عملیــات
«النــه زنبــور» تشــکیل گروهــی بــا شــعارهای اســامی بــود
کــه تندروهــا را از سراســر جهــان جــذب کنــد و بــر اســاس
اندیشــههای تکفیری ،ســاح خود را به ســوی کشــورهای
مخالف موجودیت اسرائیل نشــانه بگیرد .سرکرده داعش
دوره فشــردهای را بــه مــدت یــک ســال زیــر نظــر عوامــل
موســاد پشــت ســر گذاشــته و در ایــن دوره آموزشهــای
نظامی و ســخنوری دیــده اســت .گــروه داعش بــا ارتکاب
جنایتهــای بیشــمار ،کشــتار بیرحمانــه و کــو چدادن
اجباری مــردم در مناطــق مختلف ســوریه ،عــراق و لبنان،
پیروی از تفکر صهیونیســم را ثابت کرده اســت .همچنین
هیــاری کلینتون ،وزیــر خارجه ســابق آمریکا نیــز در کتاب
خــود بــا عنــوان «گزینههــای دشــوار» ســخنان غافلگیــر
کنندهای مطرح و اذعــان کرده که داعش در واقع ســاخته
دست آمریکا با هدف تقسیم خاورمیانه است.
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جنایت بیمکافات
حسین مالنظری
سیاستمداران آمریکایی سالهاست که برای نفوذ و کنترل کشورهای خاورمیانه تالش میکنند
و به هر بهانهای برای تسلط بر موقعیت استراتژیک این منطقه به هر ریسمان پوسیدهای چنگ
نهــای آمریکاییها همیشــه روی خوش
میزنند .یکــی از کشــورهایی که به این دســت و پــا زد 
نشان داده و راه را برایشان باز کرده ،عربستان سعودی است؛ کشوری که اگر چاههای پر نفتش
را نداشــته باشــد ،صحرایی اســت بیآب و علف که نه نیروی نظامی و ارتشــش میتواند برایش
کاری کند و نه بمب و موشــک هســتهای ،کشــوری کــه با پــول بــادآورده نفت ،گروه تروریســتی
داعش را تا آنجا تغذیه و پروار کرد که حاال این گروه تکفیری دولت عربستان را تهدید به نابودی
میکند .اما این روزها آمریکاییها به بهانه تأمین به اصطالح امنیت مرزهای عربستان سعودی،
کماندوهای ارتــش آمریکا را به مرزهای عربســتان بــه یمن ســرازیر کردهاند تا در واقــع بتوانند به
ائتالفسعودیعلیهیمن کمک کنند.
روزنامــه انگلیســی گاردیــن در گزارشــی آورده اســت :دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــور آمریــکا،
یســروصدا در حال افزایش نقش این کشــور در جنگ ائتالف ســعودی علیه یمن است .ترامپ
ب 
با نادیده گرفتن تلفات انسانی این جنگ ،به صدای اعتراض برخی اعضای کنگره که خواستار
کاهش نقش پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) در این جنگ هستند ،نیز توجهی نمیکند.
در ادامه گزارش آمده اســت مقامات دولت ترامپ در حال بررســی پذیرش درخواســت عربستان
ســعودی و امارات مبنی بر کمک مســتقیم نظامی ارتش آمریکا برای اشــغال بنــدر اصلی یمن در
استان حدیده هستند .بندر حدیده مهمترین مسیر امدارســانی به جنگزدگان یمنی محسوب
یشــدن این جنگ ،پیامدهای فاجعهباری را برای میلیونها غیر نظامی که در
یشــود و طوالن 
م 
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حال حاضــر نیــز از کمکهای بشردوســتانه چندانــی بهرهمند
نیســتند ،به دنبــال خواهــد داشــت .همچنین رئیــس جمهور
آمریکا تاکنون بدون آنکه با توجه و یا مخالفت عمومی مواجه
شــود ،ابعاد کمکهای نظامــی این کشــور به دو متحــد خود؛
عربســتان ســعودی و امــارات را گســترش داده و بــا ایــن اقدام
یشــدن جنــگ یمن و وخیمتر شــدن شــرایط غیر
باعث طوالن 
نظامیانشدهاست.
گاردین افزوده :ســال  2017میــادی ،در حالی کــه هنوز مدت
کوتاهــی از راهیابی ترامپ به کاخ ســفید نگذشــته بــود ،دولت
او تصمیم دولت بــاراک اوباما ،رئیس جمهور پیشــین آمریکا،
بهــای
بــرای تعلیــق قــرارداد  500میلیــون دالری فــروش بم 
هدایت شونده لیزری و جنگافزاهای دیگر به عربستان را لغو
کرد .مجلس سنای آمریکا نیز با  53رأی موافق در برابر  47رأی
مخالف ،مجوز فروش این تجهیزات را صادر کرد .اواخر ســال
 2017میالدی ،پس از آنکه یمنیها چندین شــهر عربستان را
با موشکهای بالستیک هدف قرار دادند ،پنتاگون محرمانه
نیروهــای ویــژه آمریــکا را به مرز عربســتان و یمــن اعــزام کرد تا
برای موقعیتیابی و انهدام سایتهای موشکی یمن به ارتش
ســعودی کمک کنند .اگر چه نیروهــای آمریکایــی از مرز عبور
نکردند و داخل خاک یمن نشدند ،اما این مأموریت محرمانه
نقش آمریــکا را در جنگ یمــن افزایــش داد؛ جنگی که از ســال
 2015میالدی و پس از آنکه عربســتان ســعودی و متحدانش
بمباران یمن را آغاز کردهاند ،تا به امروز ادامه داشته است.
نگارنده ایــن گزارش متذکر شــده :جنــگ یمن تاکنــون باعث
کشتهشدن دستکم  10هزار نفر شده و بیش از  22میلیون نفر،
یعنی حدود سه چهارم جمعیت کشور یمن نیز اکنون بر اثر این
کهــای بشردوســتانه دارنــد .همچنین،
جنــگ ،نیــاز بــه کم 
دستکم حدود 8میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند و یک
میلیون یمنــی نیز تاکنــون به وبا مبتال شــدهاند .از ســوی دیگر
افزایش حمایت آمریکا از اقدامات سعودیها در یمن ،بخشی
از تغییــر سیاس ـتهای کالن آمریــکا پــس از راهیابــی ترامــپ و
مشاوران ارشــدش به کاخ ســفید اســت .ترامپ از زمان آغاز به
کار به عنــوان رئیس جمهــور آمریکا ،همــواره حمایت خــود را از
عربستان اعالم و رقیب منطقهای آن یعنی ایران را مورد انتقاد
قرار داده اســت .این تغییر رویکرد دولت آمریکا در جریان ســفر
ترامــپ در مه ســال  2017میــادی به عربســتان کــه ترامپ به
عنوان نخستین مقصد سفر خارجیاش در مقام رئیس جمهور
آمریکا انتخــاب کرده بود ،تبلور بیشــتری یافــت .وی در مدت
حضورش در ریاض ،قراردادهای تســلیحاتی به ارزش تقریبی
 110میلیارد دالر منعقد کرد .رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر،
دامــاد و مشــاور ارشــد وی ،تأ کیــدی خــاص داشــتند کــه همه
افتخار امضــای این قراردادها و توســعه اقتصــادی آمریکا را به
نامخودشانثبت کنند.
بــا توجــه بــه اظهــارات گــزارش گاردیــن ،ترامــپ بــا پیگیــری
نکــه
سیاســت خارجــی نابســامان همیشــگی خــود ،بــدون آ 
بــه دنبــال یــک راه حــل سیاســی بــرای جنــگ تحــت رهبری
عربســتان علیــه یمــن باشــد ،در حــال افزایــش نقــش نظامــی
ن وچــرای ترامپ از
آمریکا در این جنگ اســت .حمایت بیچو 
عربستان و متحدانش باعث تشدید بیش از پیش وخیمترین
بحران انسانی جهان میشود.
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داسـتان زندگـی مـردم در شـهرهای جنـگزده بخشـی از ادبیـات مقاومـت
تهـای تلـخ آن عبرتآمـوز اسـت.
یشـود کـه روای 
و پایـداری محسـوب م 
در اولیـن مطلـب از ایـن بخـش ،کتـاب «خداحافـظ سـارایوو» کـه صـدای
بهـا اسـت معرفـی شـده و در ادامـه
مظلومیـت مـردم بوسـنی در برابـر صر 
عالوه بر آشنایی با تازههای نشر ،مجموعهای از کتابهای شهید بهشتی
به مناسبت سالروز شهادت ایشان نیز معرفی شده است .گفتگو با نویسنده
کتـاب «خاطـرات سـفیر» و مطلبـی دربـاره شـخصیتهای کودکانـهای کـه از
دل کتابها بیرون آمدند و دنیای بزرگسـاالن را تسـخیر کردند بخشهای
دیگـری از مطالـب ایـن فصـل از مهـر و مـاه را تشـکیل میدهنـد.
روح ایـن شـهر هنـوز نمـرده اسـت داسـتان محاصـره اندیشـمندی
روشـنضمیر از پینوکیـو تـا مجیـد تاز ههـای کتـاب کاش کمپیـن ارائـه
ایـران داشـته باشـیم

کتاب

ـابـاب
کت ـکـ ـتـ ـ ـ ـ

روح این شهر هنوز
نمرده است
مریم برادران ،نویسنده و برگزیده جایزه ادبی جالل آلاحمد ،در یادداشتی در
مهـر بـه معرفـی کتـاب «خداحافـظ سـارایوو» پرداختـه اسـت کـه در ادامـه از نگاه
یگـذرد:
شـما م 
«خداحافظ ســارایوو» کتابی اســت درباره محاصره شــهر زیبای ســارایوو ،پایتخت بوسنی
هرزگویــن کــه بــه همیــن دلیــل کتــاب منحصربهفــردی اســت؛ چــون اغلــب کتابهــای
چاپ و ترجمه شــده جنگ بوســنی و هرزگویــن بــه تجاوزها میپردازنــد ،اما ایــن کتاب به
محاصرهای اشــاره دارد که از  ۱۹۹۲با اعالم استقالل بوســنی از یوگسالوی شروع میشود و
تا  ۳ســال ادامه مییابد ،چون اســتقالل مســلمانان در دل اروپا به مذاق صربهایی که در
رؤیای صربستان بزرگ هستند خوش نمیآید.
کتاب ،خاطرههای انســانی اســت که از زبان دو خواهر «آتکا» و «هانا» روایت میشود؛ آتکا
دختر بزرگ خانوادهای اســت که از  ۱۰خواهر و برادر دیگرش بزرگتر اســت و  ۲۱سال دارد.
مادر خانواده به خاطر فعالیتهای بشردوستانه عضو ســازمان «مادران برای صلح» است
و قبل از محاصره به وین رفته است و بعد از مدتها با تالش بســیار به سارایوو بر میگردد،
و در هر حال در ســارایوو باشــد یا بیرون از آن ،بیشــتر به فعالیتهای اجتماعیاش مشغول
اســت .بنابرایــن تقــش مــادر ایــن خانــواده پرجمعیت بــا آتکاســت و مــادر بزرگی  ۷۵ســاله
که با اینکــه جنــگ جهانــی دوم را تجربه کرده اســت ،ســرزنده و امیــدوار اســت و برخالف
نوههایش کــه در حکومــت کمونیســتی بزرگ شــدهاند و دیــن را افیــون تودههــا میدانند،
اعتقادات متفاوتی دارد ،امــا این مانع ارتبــاط صمیمانه و با احترام دو طرف نیســت .بوی
قهوههایش کــه بهترین لحظات امیدبخش را میســازد را میشــود در جایجای خاطرات
در سختترین شرایط احساس کرد.
پدر خانــواده مردی ایدهآلیســتی اســت کــه بــا نامههایش ســعی دارد جهــان را بیــدار کند و
امیدوار اســت کمکها را به ســمت بوســنی بکشــاند و به قول خودش اعالم کند «روح این
شــهر هنوز نمــرده اســت ».پدر ،مــادری  ۸۰ســاله دارد بــه نام مایــکا کــه در فاصلــه کوتاهی
دو پســرش را از دســت میدهد؛ یکــی را تکتیراندازهــا میزننــد و دیگری به نــام زوران که
کوچکترین پسر اســت در صف نانوایی کشــته میشــود .خاطراتی که از زبان آتکا از زوران
روایت میشود نشــان میدهد او چقدر دوستداشتنی اســت و همین ،مرگش را غمانگیزتر
میکند .پســر او ســه هفته بعد پایش را از دســت میدهد و جراحتهای روحی این خانواده
را بیشتر میکند.
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کتاب از اینجا آغاز میشــود که هانا ( ۱۲ســاله) و نادیا (۱۵
ســاله) قرار اســت ســوار اتوبوس شــوند و با تعدادی دیگر از
کــودکان و زنــان از ســارایوو بــه ســمت کرواســی برونــد .روز
قبل ،آتکا توانســته اســت دو صندلی برای آنهــا رزرو کند.
جدایی تلخی اســت و به قــول آتــکا ،وقتی هانــا از پلههای
اتوبــوس بــاال مــیرود« ،چیــزی درونــم مــرد و دلهــره تمام
وجودم را گرفــت ».بچهها بــه دنبال سرنوشــتی میروند و
آتکا با دلی غمگین اما امیدوار بــه خانه بر میگردد؛ امیدی
بــه تمامشــدن جنگ بــه زودی زود کــه در بین همــه مردم
موج میزند.
تصویرهــای واقعــی تلــخ در ایــن خاطرههــا زیادنــد؛
مغازههــای تعطیــل و غارتشــده ،بــازار ســیاه ،گرســنگی،
صــدای خمپــارهای کــه کمکــم عــادی میشــود،
گورســتانهای پرشــده و دفــن کشــتگان در پارکهــا و
زمینهــای فوتبالــی کــه روزی محــل شــادی مــردم بــوده
ً
اســت و مرد گورکنی که قبال بیلش را دوســت داشــت و حاال
تفنگش را نــه! بیماری و نبــود دارو که با وجــود مجروحان
جنگ ناچیز به چشــم میآید ،نبود آب و دبههایی که باید
با گذشــتن از مســیری خطرناک زیر نــگاه تکتیراندازها پر
شــوند .و ایــن تکتیراندازهــا یکــی از قســیالقلبترینها
هســتند؛ بــه هیچچیز رحــم نمیکننــد ،نه زن و کــودک ،نه
به عزادارانی که سر خاک عزیزانشان هســتند ،نه اتوبوس
حامل پناهندگان.
بــا اینهمــه زندگــی جریــان دارد .غــم و شــادیها کنــار
هــم روایــت میشــوند .از خاطرههــای دوستداشــتنی
همانجایــی اســت کــه بچههــا هــوس گوشــت کردهانــد و
آتکا با زیرکی قســمتی از برنج را به صــورت گلوله در میآورد
و وانمــود میکنــد برنــج و گوشــت دارنــد و بچههــا بــا لــذت
میخورند ،دلخوشی قهوه خوردن ،رســیدن شکر ،تلفنها
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و نامههایــی کــه از طریــق خبرنگارهــا بــه دســت اعضــای
خانــواده میرســد ،کار کــردن آتــکا در اســتودیو ،صــدای
ناگهانــی شرشــر آب از لولههــای خشــکیده ،مالقاتهــای
گاهبــهگاه اعضــای خانــواده در ســارایوو و بیــرون از آن،
درخــت آلویــی کــه بــا ســخاوت میــوه میدهــد و خــورا ک
مربایــش از یکنواختــی غذاهــا میکاهــد ،هرچنــد بهزودی
هیزم ســوخت خانــه میشــود ،همگــی طعم زندگــی در دل
مرگ را دارند.
خاطرههــایهانــا بیــرون از محاصــره روایتــی دیگر اســت؛
دختری با اســتعداد و عاشــق درس کــه بهزودی با اســتقرار
در خانه دوســتی خانوادگی ،به مدرســه مــیرود .هرچند او
و نادیا که بــهزودی با ورود لال ســه نفــر میشــوند ،به جای
احســاس امنیــت بیشــتر ،احســاس حقــارت ،رفتارهــای
توهینآمیــز و احســاس ســربار بــودن را در مخاطــب
ایجــاد میکننــد .بــا ایــن حــال خانوادههــای مهربانی هم
هســتند کــه بــه قــول هانــا ،باانصــاف و بــدون قضــاوت
مراقــب آنهایند .بــا همان ســن کم ،کلمــه پناهجــو برای
بچههایــی کــه تــا دیــروز خانــه و خانــواده داشــتهاند بــار
ســنگینی اســت کــه تــا انتهــا بــه دوش میکشــند و ســعی
میکننــد کاری نکنند اضافی به نظر برســند ،کم میخورند
و مراقباند ناراحتی به بار نیاورند.
از نقــاط قــوت کتــاب ،چنــد صدایــی اســت؛ تصویرهــای
مختلــف از آدمهــای متفــاوت .هموطنــی که بــرای منافع
خــودش بــازار ســیاه راه میانــدازد یــا رشــوه میگیــرد تــا
ً
بیگانهای که دوســتانه یاری میکند .مثال لوری ،مزدوری
انگلیســی اســت که بــا جنگ بوســنی به موســتار مــیرود تا
کرواتهــا را آمــوزش بدهد .وقتــی کرواتهــا با مســلمانان
درگیر میشــوند و آنها را آواره میکنند ،لــوری موضعش را
تغییر میدهد و از مسلمانها حمایت میکند.
رســانه ،نــگاه امیدوارانــه بــه غــرب کــه بــا ایــن گفتــه
تکاندهنــده «ا گــر نفــت داشــتیم یــک نفــر ســریع اینجــا
بــود» ،خبرنگارانــی که هــم برای شــهرت و هم بــرای ثبت
وقایــع حضــور دارنــد ،هریــک بخشــی از واقعیــت جنــگ را
مینمایانند که شاید مشــترک در همه جنگهاست .به هر
حال خاطرات در نهایت عاقبتبهخیر میشــوند و خانواده
با همه غمهایشــان در کنار آتــکا که با انــدرو ،خبرنگاری از
نیوزلنــد ،ازدواج کــرده اســت ،با کمــک خانواده انــدرو دور
هم جمع میشوند.
«خداحافــظ ســارایوو» در کمــال صداقــت ،تصویــری از
مردمــی دوستداشــتنی میســازد کــه خواننــده میتوانــد
بهخوبــی اجــزای فرهنگــی مــردم آن کشــور را بشناســد؛
روابط ،عقایــد ،خــورا ک و هر چیزی کــه نشــانی از فرهنگ
دارد.
ایــن کتــاب کــه بــا جســارت و بــدون سانســور در نشــر
کتابســتان به چاپ رســیده اســت را خانم عابــده میرزایی،
دانشــجوی کارشناســی ارشــد زبانشناسی دانشــگاه عالمه
طباطبایــی ترجمه کرده اســت .به دلیــل تخصص مترجم
و امانتداری در ســاختار زبانــی ،مخاطب ایرانی را با شــکل
متفاوتی از ترجمه گفتگوها مواجه میکند.

داستان محاصره
کتــاب «خداحافظ ســارایوو» تازهترین اثر منتشرشــده در نشــر کتابســتان معرفت
بــا موضوع جنگ بوســنی اســت کــه به قلــم آتــکا ریــد و هانــا اســکارفیلد و ترجمه
عابــده میرزایــی منتشــر و عرضــه شــد .منطقــه بالــکان همــواره در طــول تاریــخ،
منطقــه پرآشــوبی بــوده کــه محــل شــکلگیری فــراز و فرودهــای قصــه زندگــی
بســیاری از آدمها بوده اســت .در سال  ،1991اســلوونی و کرواسی اســتقالل خود
از یوگســاوی را اعــام کردنــد .بعــد از جنگــی  10روزه ،اســلوونی بــا موفقیت جدا
شــد با این وجود ،صربهایی که در کرواســی زندگی میکردند ،در برابر استقالل
ً
ارتش کامــا مجهز یوگســاوی که حــاال در کنترل
مقاومــت کردند .بــا پشــتیبانی ِ
صربهــا بــود ،بخشــی از کرواســی اشــغال شــد و در ایــن دوره بــود کــه اصطــاح
«پا کســازی نــژادی» وارد واژگان مــدرن شــد .آتــش جنــگ هنــوز در کرواســی
شــعلهور بود که در آوریل  ،1992به دنبال رفراندوم ملی ،بوسنی و هرزگوین هم
از یوگسالوی اعالم استقالل کرد.
کروات
صربهای بوســنی به کمک ارتش یوگســاوی به هموطنان مســلمان و
ِ
خود حمله و بخشهای وســیعی از کشور را به تصرف درآوردند .صربها و ارتش
یوگســاوی کــه بــه توپخانههــا و تانکهــای ســنگین مجهــز بودنــد ،ســارایوو،
پایتخــت بوســنی را محاصــره کردنــد و یکــی از طوالنیتریــن و خونینتریــن
محاصرههای تاریخ جدید را به بار آوردند .نماینده انتشــارات کتابستان معرفت
در مراســم رونمایی از این اثر با اشــاره به مغفول ماندن ادبیات بوســنی در ایران
اظهار داشــت :در چند ســال اخیــر کتابهایی کــه در حوزه بوســنی ترجمه شــده
دارای انحرافاتی از جریان بوســنی اســت و با توجه به اینکه در فضــای حاکم بر
بوســنی ،ادبیات اروپایی حاکم اســت ،لــذا تصوری کــه از ادبیات بوســنی داریم
این نیســت که در حال مطالعه کتاب «رزمندگان حزباهلل» هستیم.
یکی از فرازهای این کتاب اینگونه آغاز میشــود« :هانا دوازده ســال داشــت که
آتــکای بیســتویک ســاله ،او و خواهــر دیگرشــان نادیای چهارده ســاله را ســوار
اتوبوس مخصــوص پناهندگان کرد کــه زنان و بچهها را از شــهر جنگزده خارج
میکرد .آتکا در شــهر ماند تا مراقب پنج خواهر و برادر دیگرش باشــد .آنها تصور
میکردند جنگ چند هفته بیشتر دوام نخواهد آورد اما»...
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معرفی چند کتاب درباره افکار شهید بهشتی

اندیشمندی روشنضمیر
صادق دالورنژاد

شـهید آیـتاهلل دکتـر بهشـتی ،نهتنهـا بـه عنـوان یکـی از یـاوران امـام خمینـی(ره)
در پیـروزی انقلاب اسلامی نقش بیبدیلی داشـته اسـت ،بلکـه در جایگاه یک
متفکر اسالمی در بارور ساختن نظام اندیشه شیعی و مواجهه با مسائل دوران
معاصر کوشـشهای بسـیاری را به سـرانجام رسـانده اسـت .در مطلب پیش رو به معرفی
کتابهایی پرداختهایم که ما را با ابعاد مختلف شـخصیت و افکار ایشـان آشـنا میکند.
هفت مقاله در شناخت اندیشه سیاسی
کتاب«هفتمقالهدر شناختاندیشهسیاسیشهیدبهشتی»نوشتهدکترسیدعلیرضاحسینی
بهشتی توسط نشر نهادگرا و با همکاری بنیاد نشر آثار و اندیشههای شهید بهشتی منتشر شده
اســت .در مقدمه این کتاب به قلم نویســنده آمده اســت« :مجموعه مقاالتی که در این کتاب
میخوانید ،نوشتارهایی است که طی بیســت ســال اخیر درباره وجوه گوناگون اندیشه شهید
آیت اهلل دکتر بهشتی نگاشــتهام؛ دو دههای که به علت مســئولیتی که در اداره بنیاد نشر آثار و
اندیشههای شــهید آیتاهلل دکتر بهشتی داشــتهام ،امکان آشنایی بیشــتر و نزدیکتر با آثار به
جای مانده از او را برایم فراهم ســاخته اســت.
نخســت اینکــه مقــاالت را بــه همــان صورت
که منتشر شــده اســت آوردهام و تحول در قلم
و نگرشــم در طول زمان را دخالت ندادهام؛ به
اســتثنای تغییرات اندکی که در برخی از آنها
اعمــال گردیــده اســت و بیشــتر بــه جایگزینی
منابع منتشرنشــده با نســخه منتشرشــده آن
پــس از تألیــف اصــل مقالــه مربــوط میشــود.
دوم  ،همانطــور کــه همــواره گفتــهام ،بــا
وجــود نســبتی کــه بــا شــهید بهشــتی دارم،
ســعی کردهام اندیشــه او را فارغ از این نســبت
بررســی و معرفــی کنــم .و باالخــره اینکــه نقد
اندیشــههای این اندیشــمند تأثیرگذار دوران
ایــران معاصــر را نهتنهــا ســزاوار میشــمارم،
بلکه با روش و منش علمی و فکری او سخت
ســازگار میدانــم .تنهــا شــرط فایدهمنــدی
نــگارش چنیــن نقدهایــی ،آشــنایی کامــل و
جامع با مجموعه آثار اوست تا از دایره انصاف
خارج نشــود .امید دارم آنچه در این نوشتارها
آمده ،در این راه سودمند افتد».
در ایــن کتــاب هفــت مقالــه بــا موضو عهایی
حول شناخت اندیشــه سیاسی شهید بهشتی
آمده است که به شرح زیر است :زندگی و زمانه ،منزلت انســان در نظام سیاسی اسالم از دیدگاه
شــهید بهشــتی ،ماهیت انســان :نقطه تمــاس نواندیشــی دینــی و اندیشــه تجــدد ،نگاهی به
اندیشــه سیاســی و اجتماعی شــهید بهشــتی ،مبانی انسانشــناختی تربیــت دینی در اندیشــه
مؤلفــان کتابهای تعلیمــات دینــی ( ،)۱۳۵۷-۱۳۴۹تقدم معرفت شــناختی اخــاق در دین
و تأثیر آن در دیدگاه شــهید بهشــتی درباره عدالت ،بایســتههای بازخوانی متن دینی از دیدگاه
شهیدبهشتی،شهیدبهشتیولیبرالیسم.
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شناخت اندیشههای اجتماعی
کتــاب شــناخت اندیشــههای اجتماعــی شــهید بهشــتی
اثــری از صدیقــه قاســمی اســت کــه با تــاش بنیــاد نشــر آثار
و اندیشــههای شــهید آیــتاهلل دکتــر بهشــتی و بــه همــت
انتشــارات روزنــه روانــه بــازار شــده اســت .کتــاب دارای دو
بخــش اســت؛ بخــش اول بــه گفتگوهــای نویســنده بــا
آیتاهلل محمدرضا مهدوی کنی ،دکتر فرشــاد مؤمنی ،دکتر
سیدمحمدرضا حسینی بهشــتی ،دکتر سید علیرضا حسینی
بهشتی ،دکتر محمدرضا شــرفی و رحیم کمالیان اختصاص
دارد .در بخش دوم ،مقاالت «اعتدال در اندیشــه و عمل در
سیره شــهید دکتر بهشــتی» از دکتر ســید محمدرضا حسینی
بهشــتی؛ «راهگشــاییهای اندیشــه و منش شــهید بهشتی
بــرای جهان اســام در قــرن بیســتم» از دکتر فرشــاد مؤمنی؛
«درآمدی بر سنخشناســی عدالت از دیدگاه شــهید بهشتی»
از حجتاالســام دکتر محســن الویری؛ «تعامــل عقالنیت و
دینداری بر محــور والیــت فقیه از دیدگاه شــهید بهشــتی» از
صدیقه قاســمی؛ «مــروری بر اندیشــههای اجتماعی شــهید
بهشــتی» از دکتــر محمدرضــا واعــظ مهــدوی؛ «مهمتریــن
ویژگیهــا در ســیره عملــی آیــتاهلل دکتــر بهشــتی» از دکتــر

کیومــرث اشــتریان؛ «درآمدی بــر رهیافتی بــه روش آیتاهلل
دکتر بهشــتی» از مهدی میرزازاده؛ «تفکر تشکیالتی در سیره
شــهید آیــتاهلل دکتــر بهشــتی» از بهمــن مشــکینی؛ «آزادی
و تربیــت :تأملــی در آرای شــهید آیــتاهلل دکتــر بهشــتی» از
حجتاالســام دکتــر شــریف لکزایــی؛ «امــر بــه معــروف و
نهی از منکر :ســازوکار حفــظ ارزشهای اجتماعی اســام» از
بهجتالســادات شــهرتاش؛ «آزادیهــای اجتماعــی نــگاه
شــهید بهشــتی» از حجتاالســام ســید رحمتاهلل موسوی
مقــدم؛ «ارزشهــای اجتماعــی از دیــدگاه شــهید آیــتاهلل
بهشــتی» از مهنــاز عباسپــور؛ «آزادی اجتماعــی از دیــدگاه
شــهید بهشــتی» از فاطمــه کبیرتــاج؛ «بایدهــا و نبایدهــای
ترویــج اســامگرایی در اندیشــه شــهید بهشــتی» از علیرضــا
پویا؛ و «شــهید بهشــتی و تعلیــم و تربیــت اســامی» از عفت
بلوسی ،منتشر شده است.

کتـ ـ ـ ــاب

گفتگو و دیداری صمیمانه با یک ملت
کتاب «گفتگــو و دیداری صمیمانــه با یک ملت» به کوشــش
مصطفــی نیلیپــور تهیــه و تنظیــم شــده و توســط انتشــارات
شــهر من منتشــر شــده اســت .ایــن کتــاب در گــذری کوتــاه و
جمعبندیشده در آثار شــهید آیتاهلل دکتر بهشتی و خدمات
او در قالب و ســبک گفتگو ،بــا هدف بازخوانی چهــره الگویی

پرکار ،همهبعدی و متعهد همچون شــهید بهشتی ارائه شده
اســت .ایــن مجموعــه شــامل دو بخــش اســت؛ بخــش اول
شامل گفتگو و مصاحبه با شهید بهشتی ،با طرح  50موضوع
گوناگون .بخش دوم شامل گزینشی از جمالت طالیی شهید
بهشــتی در دهها زمینه مختلف .بخش سوم گاهشمار زندگی
افتخارآمیــز ایشــان و معرفــی اجمالــی آثــار مکتوب آن شــهید
بزرگوار .این کتاب در  60صفحه و توســط انتشــارات شهر من
منتشرشدهاست.
اندیشههای قرآنی
کتــاب حاضــر دارای دو بخــش متمایــز اســت؛ در بخــش
نخست ،پنج اثر کوتاه از شهید بهشتی را مشاهده میکنید که
به مباحث شهید بهشــتی درباره موضوعات مرجعیت قرآن،
روش برداشــت از قرآن ،محکم و متشــابه ،ناســخ و منسوخ و
کوششی نو در راه شناخت تحقیقی اسالم اختصاص دارد.
بخش دوم کتاب از هشت مقاله درباره «اندیشه قرآنی شهید
بهشتی» فراهم آمده اســت« .شبههشناسی در پژوهشهای
قرآنــی بــا تأ کیــد بــر روش تفســیری شــهید بهشــتی» اثر ســید
محمدعلــی ایازی« ،بررســی دیدگاه شــهید بهشــتی پیرامون
ٔ
گستره وحی؛ همپوشــیها و تمایزها» اثر سید مجتبی جاللی،
«بایســتههای بازخوانی متن دینــی از دیدگاه شــهید آیتاهلل
دکتــر بهشــتی» از ســید علیرضا حســینی بهشــتی« ،برگــردان
فارسی تاریخ قرآن نولدکه توسط شهید آیتاهلل دکتر بهشتی»
به قلم ســید محمدرضا حســینی بهشــتی« ،رویکرد تفسیری
شــهید آیــتاهلل بهشــتی» بــه قلــم مصطفــی دلشــاد تهرانی،
ٔ
جامعه اســامی در دورۀ مبارزه از منظر
«مؤلفههای استقامت
قرآن کریم ،بر اســاس تفســیر ســورۀ انفــال از دیــدگاه آیتاهلل

ی دوانی و حمیده شریفی« ،روش طرح توحید در قرآن»
شهید بهشتی» اثر مشترک مجید رضای 
اثر محمد ســلطانی و «دلیل بــر اثبات ضــرورت وحی از نگاه شــهید بهشــتی» اثر حامد شــیواپور
مقاالت این بخش از کتاب را تشکیل میدهد .این کتاب در قطع رقعی و در  420صفحه توسط
بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیتاهلل دکتر بهشتی تهیه و توسط انتشارات دانشگاه مفید
در بازار نشر عرضه شد.
الگوی حضور
«نگاهی به ســیره شــهید بهشــتی در عرصه تعلیم و تربیت» نوشــته حســین رودســری ،توسط
انتشارات مدرســه به بازار عرضه شده است .نویســنده در مقدمه این کتاب آورده است :حضور
شــخصیتی همچون شــهید بهشــتی در آمــوزش و پرورش ،چــه در کســوت یک معلــم (آن هم
معلم زبان انگلیســی) و چه در جایگاه برنامهریزی درســی و تهیه کتابهــای تعلیمات دینی،
حضوری پرمعنا و قابل تأمل است.
ٔ
اندیشه منسجم و نظاممند
این متفکر ژرفاندیش و فقیه آشــنا به زمان و صاحبنظر ،دارای
و متناســب بــا نیازهای جامعــه بــود .او به عنــوان یک معلــم فرهیختــه؛ معلمی کــه آ گاهانه و
عاشقانهِ ،کسوت الهی تعلیم و تربیت را بر قامت بلند خود پوشاند و دبیرستان دین و دانش قم
را تأسیس كرد و مدیریت و نظارت بر آن را به عهده گرفت.
ٔ
عرصه آموزش و پرورش ،و تالشها و تجارب
تشــخیص دقیق و ابتکارهای ایشــان در ورود به
ٔ
علمی او در تدریس ،مدیریت ،ســازماندهی و هدایت فرهنگیان ،و اندیشه بکر و بلند ایشان،
ٔ
عرصه تألیف کتابهای درســی دینی ،با همکاری شــخصیتهای فرهیختهای همچون
در
ّ
شــهید دکتر باهنر و دکتر علی گلــزاده غفوری در کنــار مشــاهدات ،مطالعات و تأمــات عمیق و
ٔ
عرصه تعلیــم و تربیت از
اجتهاد پویــا و اصیل ،چهرهای فرهنگــی و صاحبنظری برجســته در
ایشانساختهبود.
اسالم و مقتضیات زمان
شده یک پایان ٔ
این کتاب که ویرایش ٔ
نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد است ،میکوشد
نگاه شــهید بهشــتی را در عرصه چگونگــی و ابعاد تعامــل دین اســام ـ به عنــوان مجموعهای
وحیانی و ثابت ـ با یافتههای دانش بشری ـ به عنوان مجموعهای دگرگون شونده ـ تبیین كند.
نظــام اجتماعــی برآمــده از اندیشــههای
شهید بهشتی مبتنی بر پاسخی خاص به
این پرسش بنیادی است.
با توجه بــه عنــوان ایــن کتــاب ،مهمترین
محــوری كه در بررســی سـ ٔ
ـیره عملی شــهید
بهشــتی مد نظر صدیقه قاســمی بــه عنوان
نویســنده قــرار گرفتــه ،ایــن اســت كــه وی
در مباحــث نظــری دیدگاههایــی روشــن و
فشــده در پیونــد بیــن ســنت و تجــدد
تعری 
مطــرح كــرده و در حیطــه عمل نیــز ،تمامی
اعمال و رفتار ایشــان دربرگیرنده آن اســت.
بر این اســاس ،زندگی ایشــان در سه مرحله
مورد توجــه قرار گرفته اســت :از تولــد تا قم،
از قــم تــا هامبــورگ و از هامبورگ تــا انقالب
اســامی .در مقدمه این کتاب بــه قلم دکتر
محســن الویری میخوانیــم :اگر قرار باشــد
از جایگاه شــهید مظلوم آیتاهلل دکتر بهشــتی در حرکتهای احیاگری ســخن بگوییــم ،بیتردید
گونه اخیر از احیا گــری و در ٔ
باید آن شــهید بزرگوار را هم یکی از نقشآفرینان این ٔ
نقطه میانی طیف
احیاگران معاصر بدانیم .متأسفانه هنوز تالشی درخور از سوی كســانی كه انتظار میرفت گامی در
این مســیر بردارند برای بازشناســی و بازنمایی ژرفا و زوایای اندیشههای شخصیتی که به تنهایی
امتی بود بــرای امت ما صورت نبســته اســت؛ نه شــاگردان و پــروردگان مكتــب او كه به اســتواری
اندیشههایش ایمان دارند ،نه همراهان اهل علم و فضلش ،نه حوزه و نه دانشگاه.
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ـابـاب
کت ـکـ ـتـ ـ ـ ـ

شخصیتهایی که دنیای بزرگساالن را
تسخیر کردند

از پینوکیو تا مجید
نیلوفرعیدی
شـاید آنچـه داسـتانهای کودکانـه را بـرای بزرگترهـا دلخـواه میکنـد ،عطـش
همیشـگی آ نهـا بـرای شـنیدن حقیقـت بـه زبانـی سـاده و صادقانـه اسـت.
داسـتانهایی کـه لحـن کودکانهآ نهـا بـرای بچ ههـا داسـتان را قابـل فهـم و بـرای
بزرگترهـا صـورت نمادیـن یـا شـاید حتـی کنایهآمیـز پیـدا میکنـد تـا بـه آنها بگویـد چیزی
را که در بزرگسـالی نایافته آنهاسـت ،باید جایی در دنیای کودکان جسـتجو کنند .در این
مطلـب بـه معرفـی چنـد نمونـه از محبوبتریـن داسـتانهای کودکانـهای پرداختهایـم کـه
مـورد اسـتقبال بزرگترهـا واقـع شـده اسـت.

قصههای خوب برای بچههای خوب
این مجموعه داســتانی توســط «پدر ادبیات کــودک و نوجوان»
نوشــته شــده اســت« .مهــدی آذر یــزدی» این کتــاب را در ســال
 1336نوشــت و در ســال  1342بــرای همیــن کتــاب موفــق بــه
دریافت جایزه یونســکو شــد .قصههــای خوب بــرای بچههای
خــوب داســتانهای کهــن را بــه زبانــی ســاده و قابل فهــم بیان
میکنــد و شــاید بــه همیــن دلیــل مــورد اســتقبال بزرگترها هم
قرار گرفته اســت .این داســتان تاکنون بــه چهار زبان زنــد ه دنیا
ترجمــه شــده اســت :اســپانیایی ،ارمنــی ،چینــی و روســی .ایــن
اثر شــامل هشــت جلد اســت که در هرکدام یکی از داســتانهای
کهن به تفصیل بیان شــده اســت :کلیلــه و دمنه ،مرزبــان نامه،
قابوسنامه،مثنویو...
شازده کوچولو
حدود هشــتاد ســال دارد ،اما وقتی حرف میزند ،کودک ده سالهای میشــود که در قصههای
کودکانهاش ،جانوران بیزبان از آدمهای اطرافش همزبانترند یا جوان بیست و چند سالهای
که سرســختانه دنیــا را شــبیه ایدهآلهای ذهنی خــودش میخواهــد .گاهی هــم عاقل مردی
چهل ساله میشود که پشت مفاهیم ساده و پر تکرارش ،گوشــههای دنج و دستنخوردهای
از مفاهیم عمیق دارد« .شــازده کوچولو» کتابی اســت که با لحن کودکانــهاش عناوین مهمی
را برای تمام ســنین بیــان میکنــد و مخاطبش در هر ســنی که باشــد ،مفهــوم مد نظــر «آنتوان
دوسنت اگزوپری» ،نویسنده این کتاب ،را به تناسب ظرف ادراکش دریافت میکند.
از دســامبر  1943کــه شــازده کوچولو منتشــر شــد تا کنــون که حدود هشــتاد ســال از انتشــارش
میگــذرد ،بیــش از  200میلیــون نســخه از ایــن کتــاب بــه چاپ رســیده و توســط بیســت نفــر از
مترجمان ایرانی ترجمه شده اســت .داســتان محبوبی که ایده اولیهاش زمانی در ذهن سنت
اگزوپری شــکل گرفــت کــه هواپیمــای او بــه ناچــار در صحــرای آفریقــا فــرود آمــد و همانطور
که در داســتان هــم میخوانیــم ،شــخصیت اصلــی داســتان در اولین مواجهــهاش بــا زمین به
صحرای آفریقا میرســد و با یک مار همزبان میشود .شــازده کوچولو زبان دغدغهمندیهای
ســنت اگزوپری اســت برای بیان فلســفه خاص خودش از عشق و دوستداشــتن به شیوهای
سوررئالیستی .اگزوپری در این داســتان زیر چتر واژه «آدم بزرگها» تمام خلقیات بد آدمها را با
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زبانی ســاده ،روان و دلپذیر به باد انتقاد گرفته است .او تمام
کتابهایــش را بــر مبنــای تجربیــات شــخصی و احساســات
درونی خودش نوشــته است و شــاید بتوان گفت چیزی که او
را برای اولین بار به عنوان یک نویســنده مطرح کرده ،انتشار
کتاب «پرواز شــبانه»اش با مقدم ه «آندره ژید» بوده اســت .با
این حال ،بدون شک باید گفت بار زنده نگه داشتن نام او در
تمام اینسالها روی دوش شازده کوچولو بوده است.
بابالنگدراز
جودی از آن آدمهایی اســت که ممکن اســت هر آن آرزو کنید
که یک نمونه از اصلش را در کنارتان داشــته باشــید! دختری
جسور ،رک و شــیرینزبان که ماجرای ســالهای تحصیلش
در کالــج را درقالــب نامههایــی خطاب بــه جرویــس پندلتن،
حامــی مالــیاش ،نوشــته اســت .جــودی بــرای بیان زشــتی
ً
بعضی رفتارها عمومــا به خــودش خرده میگیــرد ،گاهی هم
لحنش ناصحانه میشــود و در قالبی تمثیلی به بابالنگ دراز
و در حقیقت خطاب به مخاطبان کتاب ،جملههایی ساده و
در عین حال پر مغز میگوید .مثل وقتی کــه در یکی از نامهها
در مذمــت مصرفگرایــی و تجمــل مینویســد« :بابالنگدراز
عزیــز! شــرمآور اســت کــه آدم پولــش کــم باشــد و کتهایش
زیاد!» در واقع میتوان گفت بابالنــگدراز رمانی نامهنگارانه
اســت که «جیــن وبســتر» ،نویســند ه این کتــاب ،بــرای بیان
ً
منظــورش از ایــن شــیوه بهــره گرفتــه و اتفاقــا بابالنــگدراز
موفقتریــن اثر اوســت؛ داســتانی که اولیــن بــار در یک مجله
آمریکایــی منتشــر شــد و ســرانجام در ســال  1912بــه صــورت
کتاب درآمد .وبستر در ســال « 1915دشمن عزیز» را به عنوان
دنبالهایبرای بابالنگ دراز نوشت.

کتـ ـ ـ ــاب

پینوکیو
شــاید «کارلــو کلــودی» ایــن کتــاب را بر مبنــای ایــن فرضیه
نوشــته باشــد که هر عمل ناپســند یک نمــود خارجــی دارد!
پینوکیو یک عروســک چوبی اســت که پدر ژپتو بــرای فرار از
تنهایی او را ساخته است .یک شــب آرزو میکند که پینوکیو
پســر واقعــی او باشــد و آرزویــش توســط فرشــتهای بــرآورده
میشــود .پینوکیــو جــان میگیــرد ،امــا همیشــه از ایــن کــه
جســمی متفاوت با پسربچههای همسن و ســالش دارد رنج
میکشــد و بــرای اینکــه بــه پســربچهای واقعی بدل شــود،
حاضر بــه انجام هــر کاری اســت .یکــی از عادات رفتــاری او
درو غگویــی اســت و بــا اینکــه همیشــه درازشــدن بینیاش
دروغــش را فــاش میکنــد ،امــا بــاز هــم وفادارانــه پــای این
عادت میایستد!
شــاید کارلــو کلــودی درازشــدن بینــی پینوکیــو را بــه عنــوان
نمــود خارجــی عمــل ناپســندی مثــل دروغ معرفــی میکند.
پینوکیــو پســربچه جســوری اســت کــه عاقبــت چــوب
جســارتش را میخــورد و در دام گربــه مــکاری میافتــد و در
ایــن بین ماجراهــای متفاوتــی را از ســر میگذرانــد .کلودی،
روزنامهنــگار ،منتقــد و مترجــم ایتالیایــی اســت کــه آثــار
محبوبــی همچــون شــنل قرمــزی ،گربــه چکمهپــوش و
زیبای خفتــه را به زبان ایتالیایی ترجمه کرده اســت .او طی
ســالهای فعالیتــش در روزنامهها و نشــریات مطــرح ایتالیا
بــه شــهرت رســید و بــا خلــق پینوکیــو در ســال  1883یکی از
برجستهترین نویسندهها در حوز ه ادبیات کودک و نوجوان
شد.
سرود کریسمس
وقتی اســم «چارلز دیکنز» در میان باشــد ،روشــن است که با
داســتانی خــوب و جــاندار طرفیم .نویســندهای که بیشــتر
آثار خــوب در حوزه کــودک و نوجوان متعلق به اوســت :الیور
توئیســت ،دیویــد کاپرفیلــد ،داســتان دوشــهر ،آرزوهــای
بزرگ و ...ســرود کریســمس از آن دســت داستانهاست که
در ذهن مخاطبانش بیشتر با نام شــخصیت اصلی داستان
یعنی «اسکروچ» نقش بسته است .اســکروچ تاجر ثروتمند،
خســیس و بداخالقی اســت که با پادرمیانی ســه روح ،راهی
را کــه در طــول عمر چند ده ســالهاش نرفته اســت یک شــبه
مــیرود .وجــه تســمیه ایــن داســتان کــه در ســال 1843
نوشته شــده ،این اســت که همهچیز از صبح کریسمس آغاز
میشود.

از دسامبر 1943
که شازده کوچولو
منتشر شد تا کنون
که حدود هشتاد
سال از انتشارش
میگذرد ،بیش از
 200میلیون نسخه
از این کتاب به
چاپ رسیده و
توسط بیست نفر
از مترجمان ایرانی
ترجمه شده است.
داستان محبوبی
که ایده اولیهاش
زمانی در ذهن سنت
اگزوپری شکل
گرفت که هواپیمای
او به ناچار در
صحرای آفریقا فرود
آمد و همانطور
که در داستان
هم میخوانیم،
شخصیت اصلی
داستان در اولین
مواجههاش با زمین
به صحرای آفریقا
میرسد و با یک مار
همزبان میشود

وقتی خواهرزاده اسکروچ برای جشن کریسمس او را دعوت
میکنــد ،امــا اســکروچ بــا بدخلقــی دعوتــش را رد میکنــد و
عالوه بر آن به کارمنــدش هم مرخصی نمیدهــد و وادارش
میکنــد ســر کار بمانــد .حوالــی غــروب اســکروچ بــه خانــه
میرود و ناگهان با روح شــریک قدیمیاش مواجه میشود.
روح شــریکش بــه او میگویــد امشــب منتظــر ســه روح دیگــر
باشــد که هرکدام پیامهایی برای او دارند .اســکروچ توســط
این ســه روح حوادثــی را در گذشــته ،حــال و آینده مشــاهده
میکند؛ حوادثــی که شــخصیت او را بــه کلی تغییــر میدهد
و از او مــردی ســخاوتمند ،مهربــان و اجتماعــی میســازد.
دیکنــز در ایــن داســتان مخاطبانــش را بــه عاقبتاندیشــی
دعــوت میکند و با بیــان فرصت کوتــاه زیســتن در کنار هم،
ارزشــمندی محبــت را بــه شــیوهای دلپذیــر بــرای مخاطب
کودک و بزرگسالش به تصویر میکشد.
قصههای مجید
نوســتالژی ویژ ه دهه هفتادیهــا! خاطرات روزمــره مجید،
پســر نوجوان اصفهانی کــه بــا مادربزرگش ،بیبــی ،در یکی
از خانههای قدیمی و اصیل اصفهــان زندگی میکند .لهجه
شــیرین ،بیان صریح و نــگاه بیمالحظه مجید بــه اتفاقات
پیرامونــش از جذابیتهــای خــاص شــخصیتی اوســت که
وقتــی بــا لهجــه شــیرینش میآمیــزد جلــو ه طنازانــهای بــه
داستان میبخشــد« .هوشــنگ مرادی کرمانی» این کتاب
را در ســال  1364آفریــد و «کیومــرث پوراحمــد» بــا ســاخت
ســریالی بــر مبنــای همیــن کتــاب در دهــه هفتــاد ،خاطــره
قصههای شیرین این کتاب را برای سالهای سال ماندگار
کرد.

تیر  | 139۷مشاره ۳۳

81

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای

ـابـاب
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فلسفه هنر و زیبایی
کتــاب«فلســفههنــروزیبایــی»چهــلوهشــتمین کتاب
گــروه فلســفه پژوهشــکده حکمــت و دینپژوهــی
پژوهشــگاه ،بــه کوشــش حجتاالســام دکتــر
ابوالحســنغفاریبهچاپرســید.فلســفههنروزیبایی
از اقســامفلســفهمضــافبــهشــمار م ـیرود ،کــهدر آناز
ی
یهنروزیبایی،معرفــیوتبیینمبان 
ماهیت وچیســت 
یشــود.
واصــولفلســفیوعقلــیهنــروزیبایــیبحــثم 
در حکمتاســامینگاشــتهمســتقلیدربارهفلسفههنر
پدیــدنیامــده،امــابــاعنایتبــهمبانــیحکمتاســامی،
مباحــثارزشــمندیمرتبــطبــافلســفههنــروجــوددارد
کــهمنبــعارزشــمندیبــرایاصطیــادواســتنباطاصــول
و مبانــی هنــر اســامی اســت .ایــن نگاشــته در صــدد
اســت گامــی هرچنــد کوچــک در تولیــد «حکمــت هنــر
اســامی»بــردارد.مقــاالت کتــابفلســفههنــروزیبایــی،

از دو بخــش بــه شــرح زیــر تشــکیل شــده اســت .در
بخــش نخســت ،ماهیــت هنــر و نســبت آن بــا دیــن،
روششناســیهنــراســامی،رابطــههنــربــافقهاســامی،
نقــشهنــردر حیــاتمعقــول،تفــاوتهنــراســامیبــا
غیــر آن و مســایلی کــه در تأســیس هنــر اســامی بایــد
لحــاظ گــردد،بررســیشــدهاســت.در بخــشدومدربــاره
مســئلهزیباییوابتهــاج کــهاز عناصــر کلیــدیدر هنــرواز
مســایلمهــمفلســفهاســتبحــثشــده؛در ایــنبخــش
حقیقــت و ماهیــت زیبایــی از منظــر حکمــا ،بهویــژه
کهــایزیبایــیوعلمالجمــال
حکمــایاســامی،مال 
اســامیتحلیــلشــدهاســت.ایــن کتــاببــه کوشــش
حجتاالســام دکتــر ابوالحســن غفــاری ،بــا قیمــت
 ۳۶هــزار تومــانتوســطســازمانانتشــاراتپژوهشــگاه
فرهنــگ و اندیشــه اســامی عرضــه شــده اســت.

سایۀ شوم
«ســایۀ شــوم» خاطــرات یــک دختــر بهایــی بازگشــته
بــهاســاماســت.نویســندهدر ایــناثــربــانثــریروانو
مؤثــر از ماجراهــای همزیســتی بــا بهاییــان میگویــد؛
نهــا را بــه نقــد میکشــد و دربــاره
رفتــار و مناســک آ 
نهــامینویســد.ایــنداســتان
ســلطهجوییفرقـهایآ 
نوشــته مهنــاز رئوفــی اســت کــه خــود در خانــوادهای
بهایــی بــه دنیــا آمــده و پــس از ســالها تحقیــق بــه
نتیجــه رســیده کــه بهاییــت فقــط یــک تشــکیالت

سیاســی و فرق ـهای منحــرف اســت .او پــس از ســپری
کــردنماجراهــایخطرنــاک،باالخــرهتوانســتهاســتاز
دامایــنفرقــهرهایییابــدوخاطراتخــودرابــهصورت
داســتانبــهنــگارشدرآوردهاســت.نویســنده،اســامی
نهــایداســتانوخاطراتــشرابــه
شــخصیتهاومکا 
دالیــلامنیتــیتغییــردادهاســت.انتشــاراتعهــدمانــا،
ســایهشــوم،نوشــتهمهنــاز رئوفــیرادر ۳۰۰صفحــهبــا
آراســتوویراســتیشــکیلمنتشــر کــردهاســت.

بیدارم کن
کتــاب «بیــدارم کــن» نوشــتۀ فریبــا کلهــر در قالــب
بهــای پروانــه بــرای نوجوانــان منتشــر شــد .ایــن
کتا 
کتــاب در  ۱۴۰صفح ـ ه مصــور ،در قطــع وزیــری ،بــا
شــمارگان  ۱۰۰۰نســخه و قیمــت ۱۴هــزار تومان از ســوی
انتشــارات بهنشــر روانــه بــازار شــده اســت .در معرفــی
ناشــر از ایــن کتــاب آمــده اســت« :بیــدارم کــن» یکــی از
بهــای س ـهگانه داســتان رضــوی بهنشــر بــرای
کتا 
نوجوانــان اســت کــه دو جلــد دیگــر آن بــه نا مهــای
«راز آن بــوی شــگفت» از فریبــا کلهــر و «اعترافــات
غالمــان» اثــر حمیدرضــا شــاهآبادی پیــش از ایــن
منتشــر شــده اســت .فریبــا کلهــر در ایــن کتــاب داســتانی
را بــر اســاس ســفر امــام رضــا(ع) از مدینــه بــه مــرو در
ســال  ۲۰۰هجــری قمــری روایــت میکنــد .ایــن کتــاب
در دو بخــش نوشــته شــده و حرکــت از مــرو بــه ســوی
مدینــه ،حرکــت از مدینــه ،بصــره ،اهــواز ،اصفهــان،
نیشــابور ،و ســرانجام مــرو ،عناویــن ســرفصلهای
بخــش اول آن اســت .نویســنده در بخــش دوم نیــز در
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قالــب عناویــن «مــردی کــه بــه تمــام آرزوهایــش رســیده
بــود»« ،جــواب همیشــگی»« ،نمــازی کــه خوانــده
نشــد»« ،نقش ـهای دیگــر»« ،بــه ســوی بغــداد» و «رو بــه
آســمان» داســتان را روایــت میکنــد .نویســنده بــرای
نــگارش ایــن داســتان از منابعــی همچــون عیــون
اخبارالرضــا(ع) ،منتهیاآلمــال ،اخبــار الطویــل،
جغرافیــای تاریخــی هجــرت امــام رضــا(ع) از مدینــه
تــا مــرو ،زندگــی سیاســی هشــتمین امــام(ع) ،الکافــی
و ...اســتفاده کــرده اســت »... .عالقهمنــدان بــرای
تهیــه ایــن کتــاب میتواننــد بــه نشــانی اینترنتــی
 www.Behnashr.comیــا فروشــگاههای ســطح
یهــای سراســر کشــور مراجعــه
شــهر مشــهد و نمایندگ 
کننــد .همچنیــن ســامانه پیامکــی بــه شــماره
 ۳۰۰۰۳۲۰۹یــا کانــال اطالعرســانی بهنشــر از طریــق
پیامرســانهای بلــه و ایتــا بــه آدرس @behnashr
از دیگــر را ههــای برقــراری ارتبــاط بــا ایــن انتشــارات
ا ســت.

کــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ـابـاب
کت ـکـ ـتـ ـ ـ ـ

دخترخالهام کاندولیزا (رایس)
دخترخالهام کاندولیزا(رایس)مجموعهداســتانطنز
نوشــتهمحمودشــقیر،نگاهــیانتقــادیواعتراضیبه
سیاس ـتهای جنگطلبانــه آمریــکا و رژیــم اشــغالگر
قــدس در مواجــه بــا مــردم مظلــوم فلســطین دارد.
محمــود شــقیر در بخشــی از مقدمــه کتابــش چنیــن
ینــگارد:در حقیقــتســبکطنــزمــندر نویســندگی،
م 
نتیجــه واقعیــت تلــخ زندگــی فلســطینیان در ســایه
اشــغالگریاســت؛ســبکی کــهفراتــراز نمــکپاشــیدن
رویزخممشــکالتفلســطینوفرار از واقعیتاشغال،
آوارگــی و ،...معطــوف بــه آ گا هســازی مخاطبــان و
خواننــدگاناز عــدمرعایــتســادهترینموازیــنحقــوق
بشــرو کرامــتانســانیدر زندگــیواقعــیفلســطینیان

اســت! کاظــمعظیمــی؛مترجــمایــناثــردربــارهایــن
مجموعــهمینویســد:مهمتریــنویژگیادبــیمحمود
شــقیر،هنــربــاالیویدر ایجــادپیونــدمیــانادبیــات،
سیاســت،هنــر،جامعهشناســیومقاومــتاســت کــه
در مجموعــه داســتانهای کوتــاه وی پــژواک یافتــه
اســت.در این کتابســعیشــدهاســت کهمشــهورترین
داســتانهای او بــه فارســی ســاده و روان ترجمــه و بــه
خواننــدگان ارجمنــد ایرانــی تقدیــم شــود .مجموعــه
داســتانهای کوتــاه دخترخال ـهام کاندولیــزا (رایــس)
توســطمحمــودشــقیروترجمــهدکتــر کاظــمعظیمــیاز
ســمتانتشــاراتامیرکبیــردر شــمارگان ۵۰۰وبــهبهای
 ۱۲۰۰۰تومــانراهــیبــازار نشــرشــدهاســت.

دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی
«دســتاوردهای سیاســی انقــاب اســامی» اثــر ســاره
جمالــی زواره ،از ســوی مؤسســۀ فرهنگــی هنــری
مرکــزاســنادانقــاباســامیروانــۀبــازار نشــرشــد.ایــن
کتــاب در قالــب دانســتنیهای انقــاب اســامی بــرای
نهــای«کارآمــدیوتغییــر
جوانــان،در ســهفصــلبــاعنوا 
اجتماعــی»«،دســتاوردهایسیاســیانقــاباســامیدر
بعــدداخلــی»و«دســتاوردهایسیاســیانقــاباســامی
در بعــد خارجــی» بــا رویکــردی تحلیلــی بــه بررســی
دســتاوردهای انقــاب اســامی در حوز ههــای سیاســی
یپــردازد.فصلنخســتبــهمباحثیهمچــونمفهوم
م 
و نظری ههــای کارآمــدی ،عناصــر کارآمــدی حکومــت،
رابطــه کارآمــدی و مشــروعیت و مؤلف ههــای کارآمــدی
در اســاماشــارهدارد.نویســندهدر فصــلدومبــهبررســی
دســتاوردهایسیاســیانقــاباســامیدر ُبعــدداخلــی
پرداختــه کــهشــاملموضوعاتــیهمچــونتغییــرنظــام
اســتبدادی بــه نظــام جمهــوری اســامی ،توجــه بــه
حاکمیــتمــردمونقــشمــردمدر امــرحکومــت،آزادی
و برابــری اســت .نویســنده در صفحاتــی از فصــل دوم
ایــن کتــاب،بــهبررســیارکانحکومــتدر ادوار مختلــف
تاریخــی از جملــه وضــع و اعمــال قوانیــن و مجالــس در

یپــردازد.فصــلســوم کتــاب
دورهمشــروطهوپهلــویم 
نیزبــهبررســیدســتاوردهایسیاســیانقــاباســامیدر
ُبعــدخارجــیاختصــاصدارد کــهاز جملــهســرفصلهای

یتــوان بــه اســتقالل سیاســی و نفــی وابســتگی و
آن م 
ســلطهپذیری اشــاره کــرد .در بخشــی از مقدمــه ایــن
کتــابآمــدهاســت«:عملکــردیــکنظــامسیاســیب هطــور
شهــایمــردم
قابــلمالحظ ـهایبــاحــاالت،رفتــار وارز 
ارتبــاط نزدیــک دارد ،بدیــن معنــی کــه سیاســت در هــر
جامعــهبــههمانگونــهشــکلمیگیــرد کــهشــهروندان
در درونیــکنظــامبــهآناعتقــاددارنــد.در ایــنراســتا،
کتــاب حاضــر در جهــت حفــظ و انتقــال پیــام انقــاب
یهــای
اســامی در تالطــم ســیاهنماییها و دروغپرداز 
معانــدان میهــن اســامی بهویــژه بــرای نســل جــوان و
شهــایسیاســیانقالب
نوجــوانجامعــه،بــهتبییــنارز 
اســامی و تشــریح دســتاوردهایی کــه در ســایه انقــاب
اســامیدر حــوزهسیاســیبــرای کشــور بــهارمغــانآمــده،
پرداختــه اســت ».نخســتین چــاپ ایــن کتــاب در ۲۰۱
صفحــهبــاشــمارگاندوهــزار و ۵۰۰نســخهبــهبهــای۱۴
هزار توماناز ســویمؤسســهفرهنگــیهنریمرکزاســناد
انقــاباســامیمنتشــرشــدهاســت.

پشت در بهشت
«پشــت در بهشــت» عنــوان رمانــی بــه قلــم «مریــم
شــیدا» اســت کــه در زمــره مجموعــه داســتانهای
دفــاع مقــدس بهنشــر قــرار میگیــرد .نویســنده در
ایــن کتــاب،داســتاندختــرجــوانوهنرمنــدیبــهنــام
حدیــث را روایــت میکنــد کــه بــرادرش حســین ،یــک
جانبــاز شــیمیاییاســت.حســینبــرایمــداوابــهآلمــان
یشــود.
رفتهاســت،امــامــداوامؤثــرنیســتواوشــهیدم 

حســین از طــرف دیگــران متهــم اســت کــه بــا وجــود
نکــهجبهــهرفتــهوجانبــاز اســت،امــا گذشــتهخــودرا
ای 
فراموش کــردهودســتبــه کارهــایناشایســتاز جمله
رباخــواریزدهاســت.حدیــثدر طــولایــنداســتان،
بیگناهــی بــرادرش را ثابــت میکنــد .بهنشــر کتــاب
«پشــت در بهشــت» را در قطــع رقعــی کوتــاه و بــا تیــراژ
یــکهــزار نســخهمنتشــر کــردهاســت.
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پای صحبت نویسنده کتاب پرفروش «خاطرات سفیر»

کاش کمپین ارائه ایران داشته باشیم
«یه دفعه چشمم به یه اتوبوس افتاد که جلوی روی همه اومد و صاف وایساد
تـوی ایسـتگاه .راننـده اتوبـوس رو خامـوش کـرد و سـوتزنان از اتوبـوس پیـاده
یخـوام .امروز اتوبوس نیسـت؟
شـد .رفتـم جلـو ،سلام کـردم و گفتم :عـذر م 
گفـت :نـه ،امـروز اعتصابـه .دوسـت داشـتم بدونـم اعتصـاب بـرای چیـه؛ بـه خصـوص کـه
یشـدم و ناخواسـته در زنجیـره نتایـج اعتصاب دخیل شـده بـودم .گفتم:
داشـتم متضـرر م 
یشـه بدونم برای چی رانندهها اعتصاب کردند؟ راننده اتوبوس یه نگاهی
ببخشـید ...م 
بـه مـن انداخـت و گفـت :ایـن یهموضـوع ملیه .بـه خارجیـا ارتباطی نـداره».
ایـن بخـش از کتـاب «خاطـرات سـفیر» بـرای هـر کسـی کـه کتـاب میخوانـد انـواع و اقسـام
سهـا را منتقـل میکنـد ،ایـن کتـاب ،خاطـرات نیلوفـر شـادمهری از دوران زندگـیاش در
ح 
فرانسـه اسـت .کتابی که با نگارشـی صمیمی و سـاده ،خواننده را به خوابگاهی در پاریس
یبـرد و او را بـا رویدادهـا ،تجرب ههـا و خاطـرات ایـن دختـر دانشـجوی مسـلمان شـریک
م 
میکنـد؛ خاطـرات دختـر مسـلمانی کـه در کشـور فرانسـه ،هرچنـد بـرای ادامه تحصیـل در
مقطع دکتری حضور دارد اما سـفیری شـده اسـت برای دفاع از حقیقت اسلام .مواجهه او
بـا آد مهـای مختلـف و اتفاقـات متفاوت ،این خاطرات را جذابتر میکند؛ از قبول نشـدنش
در بهتریـن دانشـگاه فرانسـه تنهـا بـه دلیـل حجابـش و دسـت نـدادن بـا سرشـناسترین
اسـاتید مـرد تـا برگـزاری دعـای عهـد در اتـاق خوابـگاه .این کتاب در نمایشـگاه کتـاب تهران
پرفروشترین اثر انتشـارات سـوره مهر بود .مشـرق ،گفتگویی با نیلوفر شـادمهری داشـته
اسـت کـه بـا هـم میخوانیـم.
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از کتابتان شروع کنیم و اینکه چرا تصمیم گرفتهاید
این کتابرابنویسید؟
ً
من واقعا تصمیمی برای چاپ کتاب نداشتم .نثر این کتابی
ً
که االن میبینیم و شــکل و شــمایلش ،دقیقا نشــان میدهد
که تصمیم اولیه مــن برای نگارش چاپ کتاب به این شــکل
نبــود .مــن خاطراتــم را بــه شــکل روزانــه یادداشــتبرداری
میکــردم و بخشــی از اینهــا را زمانــی که فرانســه بــودم روی
وبالگم گذاشــتم .بعد درسهایم ســنگین شــد و فرصت این
کارها نبود و وبالگم مســکوت مانــد تا اینکه برگشــتم ایران و
همســرم گفت که پرینت خاطرات وبالگ را به مــن بده و این
ً
کار را کردم و اصال در جریان نبودم که ایشــان چه کاری انجام
ً
میدهد و واقعا کل این ماجرا لطف ایشان بود .یک روز به من
گفت که بقیه خاطرات را هم بده .بعد که جریان را پرســیدم،
گفت خاطرات را به انتشارات ســوره مهر دادهام و میخواهند
آن را در قالب یــک کتاب چاپ کنند و اینگونه شــد که ســال
 92خاطرات را دادیم و سال  96کتاب چاپ شد.
شما طراحی صنعتی خواندهاید .چه شد که تصمیم

کتـ ـ ـ ــاب

گرفتید در فضای آموزشــی دیگری غیر از ایــران ادامه
تحصیلدهید؟
ً
قطعــا میخواســتم بــروم و دکترایم را بگیــرم .به چنــد دلیل،
اول اینکــه در مطالعاتــم بــه حیطــهای رســیدم کــه بــه نظــر
خودم قابل اثبات بود و بســیار حیطه مهمی بــود و خیلی دلم
میخواســت که روی این موضوع کار مطالعاتی انجام دهم.
اما ایــن در قالب یک تــز دکتــری امکانپذیر بود و مــا در ایران
دکتری طراحی صنعتی نداشتیم .نهتنها آن موقع نداشتیم،
االن هــم نداریم و بــرای همین تنهــا راهی که بــرای من باقی
میماند این بود که به خارج از کشــور بــروم .طراحی صنعتی
هم چون جزو رشتههایی است که به دیزاین برمیگردد همه
کشورها هم آن را ندارند .برخی رشتهها مثل «علوم پزشکی»
و «مهندســی» را همه کشورها دارند ،اما یکســری از رشتهها
هستند که همهجا ندارند .در آن کشــورهایی که این رشته را
داشــتند و در بحث آموزش به صورت حرفــهای در این زمینه
فعــال بودنــد ،مــن فرانســه را خیلــی دوســت داشــتم؛ مرحله
اول آنکــه بــه واســطه اینکــه مــن در حیطــهای از فرهنگ و
محصول کار میکردم و فرانسه هم کشــوری بود که در زمینه
ارزش گذاشــتن برای هنر و ادبیات و زبان ادعا داشــت ،برایم
مهم بود کــه بدانم اینها حرفی بــرای گفتن دارنــد یا نه ،که
داشتند؛ چون زیاد در این حیطه کار کرده بودند.
مرحله دوم این بود که زبان فرانسه را هم خیلی زبان غنیای
میدانســتم و آن موقــع انگلیســی را کامــل بلــد بــودم و فکــر
میکردم که اگــر بخواهم بــروم و یک زبــان دیگر یــاد بگیرم،
کدام زبان را دوست دارم؟ به لحاظ موسیقایی معتقدم هیچ
زبانی بــه زیبایی زبــان فرانســه نیســت و این بود کــه ترجیح
دادم به فرانسه بروم.
ً
نجــا غالب بوده
مطمئنــا فضای فرهنگیای کــه در آ 
است برای شــما مسئله شــده و کتاب را نوشتهاید.
ا گر بخواهید بــه عنوان کســی که مثل اســم کتاب،
نجــا داریــم،
ســفیر اســت بــرای دانشــجویانی کــه آ 
نکتهای را بگویید چه چیزی را عنوان میکنید؟
ً
واقعا به داشتههای فردی که میرود بستگی دارد .کسی که
نمیداند چه کاری دارد انجام میدهد ،خیلی طبیعی اســت
که در آن شــرایط قــرار بگیرد و نتوانــد هیچ دفاعــی بکند و به
داشتههایش شــک کند .یعنی به این فکر میکند که نکند
اینها راســت میگوینــد .برای همیــن قبــل از رفتنش باید
جــواب همه ســؤالهایی را که ممکن اســت از او بپرســند،
داشــته باشــد .شــما وقتی وارد فرهنگ دیگری میشوید
تقابــل رفتارهــا و گفتارهــا و فرهنگها را به شــکل عمده
میبینید .خیلی هم بدیهی است که به همه چیز دوباره
فکر کنید.
مــن در آنجا در فضای دانشــگاه و زندگی در فرانســه به
دلیل داشــتن حجــاب تضاد زیــادی را با دیگــران حس
میکــردم ،وقتــی در اجتمــاع قــرار میگیرید و مــدام قرار
باشــد با یک جمعیت و گروهی برای دفــاع از عقایدت
وارد بحث شــوی ،فشــار هنجاری زیادی را برایت به
ارمغــان مــیآورد ،دوســتان فرانســوی هم داشــتهام

شرایط در فرانسه
طوری بود که
هرازچندگاهی با
نگاه و با کالم مورد
بازخواست قرار
میگرفتم .به شکل
مکرر باید پاسخگو
میبودم که اینها
خودش فشار
زیادی را به من وارد
میکرد .جدای از
اینها چون خیلی
از مسائل اسالمی
و اخالقی را رعایت
میکردم ،زیاد مورد
تذکر و بازخواست
قرار میگرفتم

که مســلمان بودهاند و ســه نفــر از اینهــا میگفتند کــه بعد از
اتمام تحصیلشــان به انگلســتان خواهند رفت؛ چون امکان
کار برای زنــان محجبــه در فرانســه نیســت و حتــی در دوران
تحصیلشانهمبسیار اذیتشدهاند.
شــرایط در فرانســه طــوری بــود کــه هرازچندگاهــی با نــگاه و
با کالم مورد بازخواســت قــرار میگرفتم .به شــکل مکــرر باید
پاســخگو میبودم که اینهــا خودش فشــار زیــادی را به من
وارد میکرد .جدای از اینها چون خیلی از مســائل اســامی و
اخالقی را رعایت میکــردم ،زیاد مــورد تذکر و بازخواســت قرار
ً
میگرفتم کــه مثال چــرا در این مراســم دســت ندادیــد ،خیلی
برای ما بد شــده اســت یا چرا شــما یکســری آداب و رسوم ما
را زیر پا گذاشــتهاید؟ به هر شــکل با این مــوارد مواجه بودهام
و مــدام تذکــر میگرفتم .فشــار زیــادی بــه مــن وارد میکردند
و بــا وجــود پیشــنهاد تدریــس در دانشــگاههای فرانســه ،بــه
دلیل فشــار زیادی کــه بابت حجاب بــه من وارد کــرده بودند
و همچنیــن ارائــه دانــش و تخصصــم بــه مــردم کشــورم بعد
از اتمــام تحصیالتم بــه ایران بازگشــتم .حــاال اینکــه اینها
درســت میگویند یا مــا؟ االن وضعیت ایــن کشــور در رابطه با
فالن وضعیت کشــور من چه فرقــی دارد؟ دلیلــش چه چیزی
ً
میتواند باشد؟ همه این ســؤالها وجود دارد و اتفاقا اگر شما
انسان فرهیختهای باشید ،به همه این موارد فکر میکنید و
مهم این اســت که جواب همه این ســؤالها را داشــته باشید
و مهــم این اســت کــه حقیقــت را بدانیــد .تمــام ایرانیهایی
که از ایــران خارج میشــوند به عنوان ســفیر ایران محســوب
میشوند.
ای کاش یکجــوری بــود که تمــام مــردم ما وقتــی میرفتند
خوش بگذرانند و پایشــان را از مرز بیرون میگذاشتند ،پیش
خودشــان میگفتند من االن ســفیر ایران هســتم یــا وقتی به
کشــور بــاز میگردند نظــر چند نفــر را عــوض میکردنــد .کاش
ً
اصال سر این بخش مســابقه میگذاشتیم .کاش یک کمپین
ارائه ایران داشــته باشــیم .از این جهت من خیلــی دلم برای
کشورم میسوزد .به این دلیل که ما هم مثل همه کشورهای
دنیا ،مشــکالتی داریم .یک زمانی هســت من و شما کنار هم
نشســتهایم و بابــت اتفاقاتــی کــه در کشــورمان میافتــد،
حرص میخوریم .حاال این بخشها میتواند فرهنگی،
اقتصادی ،سیاســی و ...باشــد .با هم حــرف میزنیم
که چطــور میشــود این را درســت کــرد؟ من و شــما
قرار نیســت برویم از یک نفر که آنور آب است،
بپرســیم .بــه نظــر تــو مــن کشــورم را چطــور
میتوانــم درســت کنــم؟ او خــودش و
کشورش هزار مشکل دارد و باز هم او
برای من کاری انجــام نمیدهد.
من بایــد بــرای خودم و کشــورم
فکر کنم.
بــرای همیــن میگویــم که
نهــای
ای کاش مــا کمپی 
ارائــه ایــران داشــتیم .به
انــدازه کافــی همــه دنیا

کتـ ـ ـ ــاب

دارنــد تــاش میکنند تــا از مــا چهــره منفی بســازند.
نکــه کشــورهای
گ برنــده دارنــد و ای 
نهــا یــک بــر 
آ 
نهــا
دیگــر ســعی در نشــان دادن چهــره منفــی از آ 
ً
ندارنــد و به نــدرت اتفــاق میافتــد .مثال چقدر شــما
یهــا ســعی کننــد چهــره منف ـیای از
دیدیــد آمریکای 
فرانسویهایادانمارکیهاارائهدهند؟
چنین چیــزی نیســت .امــا بایــد متوجه این مســئله باشــیم.
بخــش غالبــی از دنیــا کــه دستشــان بــه رســانههای جــدی
میرســد ،تصویر منفــیای از ایران نشــان میدهنــد .اگر این
دوســتانی که در شــبکههای اجتماعی مثل اینستاگرام فعال
هستند یا کانال و سایت دارند ،به این فکر کنند که هر عکسی
که من میگــذارم قابــل ســر چکردن اســت ،هر یــک جملهای
کــه دربــاره کشــورم مینویســم ،در معــرض دیــدگان جهــان
ً
قرار میگیرد و اثرگذار اســت ،قطعا نســبت بــه محتوایی که از
کشورشــان ارائه میدهند ،دقت میکردند .کمپینی تشــکیل
دهیم برای اینکه ایران را قشنگ معرفی کنیم .برای همین
نهتنها دانشــجوهایی که شــما گفتید ،بلکه همه افرادی که
حتی بــرای تفریــح از کشــور خــارج میشــوند ،ســفیران ایران
هستند.
آیــا برایتــان اتفــاق افتــاده اســت در آن مدتــی کــه در
فرانســه بودید ،نســبت به راهی که انتخاب کردید،
متزلزلشوید؟
ً
ً
نه اصــا ،خیلــی فکــر میکــردم و میتوانــم بگویم اصــا دچار
ً
تردید نشــدم .یــک چیــزی را میدانســتم .مثال خیلــی اوقات
بیــن بحثها پیــش میآمد که بــه این فکــر میکــردم جواب
این چیــزی که ایــن االن گفــت را مــن نمیدانم .مــن هرگز در
ً
حقانیت ائمه شــک نکردم .اما گاهی ادعاهایی میشد ،مثال
میگفتند چنین حدیثــی وجود دارد ،جوابش چیســت؟ خب
ً
من اصــا این حدیــث را نشــنیده بــودم .آن لحظه بــه آن فرد
میگفتم اجازه بده اول ببینم آن چیزی که تو گفتی چیست و
بعد با هم بحث کنیم و آنها چون میدانســتند که من عرب
نیســتم ،قبول میکردنــد و از طریق همین برای خــودم زمان
را میخریــدم .اما همــه اینها باعث نمیشــد من به عصمت
ائمه شــک کنم ،به ایــن فکر نمیکــردم که نکند وجــود ائمه
دروغ بوده است و اینها نبودهاند .میرفتم مطالعه میکردم
و چنــد روزی در مــوردش فکــر میکــردم و بعــد بحثــم را ادامه
میدادم.
ی ما
لذتبخشترین خاطر هتــان را در این مدت برا 
بگویید؛ چیزی که در کتاب هم نیامده باشد.
خیلی زیاد هستند .این کتاب تنها بخشی از خاطرات سادهتر
من در ســال اول حضورم در فرانســه را در بر میگیــرد؛ از زمانی
که وارد دانشــگاه شــدم تــا زمانی کــه بــرای اولینبار بــه ایران
بازگشــتم .بخش زیــادی از مباحثه من بــا دانشــجویانی بود
که مباحث دین اســام را میشــناختند و گاهــی مناظرههای
ما ساعتها به طول میانجامید و این در کتاب وجود ندارد.
برخی از این خاطرات به دلیل اذیت زیادی که داشــت ،برای
من تأثرآور است ،ولی خیلی راضی هستم .اینکه اذیت شدم
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هیچ مشکلی از
لحاظ زندگی در
فرانسه ندارم،
اما زندگی برای
امثال من در آنجا
سخت است .من
میتوانستمبمانم
اما نخواستم.
من االن که به
دانشگاه میروم
با دانشجو یانم
صحبتمیکنیم،
بحث میکنیم ،دعوا
میکنیم ،سر به سر
هم میگذاریم و
درس میخوانیم .اما
من با آدمهایی طرف
هستم که اطالعاتی
را به اندازه دارند

به ایــن معنــی نیســت کــه ناراضــی هســتم ،بلکه خیلــی هم
راضی هستم چون نتایج خوبی برایم داشــت .درکل از دوران
دانشجوییامخیلیراضیهستم.
میخواهید جلد دوم کتاب را هم منتشر کنید؟
ماجــرای ادامــه «خاطــرات ســفیر» حجمــی از
یادداشتبرداریهایی اســت که از خاطرات روزانهام داشتم
کــه آن را به ناشــر تحویــل دادم .جلــد دوم کتــاب درباره ســه
ماهی است که به ایران آمدم و دوباره به فرانسه برگشتم .اگر
قرار باشد جلد دوم این کتاب منتشر شود ،بخشی از خاطرات
ســال دوم را خواهم نوشــت کــه البته بســتگی دارد تــا کجای
خاطرات را تغییر بدهم .البته باید بگویم قرار نیست جلد دوم
کتاب به این زودی منتشر شود و زمان میخواهد.
نجــا زندگی
حاضرید دوبــاره بــه فرانســه برگردید و آ 
کنید؟
فرزندم متولد فرانســه اســت و میدانم مشــکلی نداریم از این
لحاظ که بخواهم در آنجا زندگی کنم .یعنی مشکلی با زبان
آنها نداریم و با فرهنگشان هم آشنا هستیم .تعداد زیادی از
دوســتانم هم در آنجا زندگی میکنند .خیلی از دوســتانم که
همکالســیهایم بودند ،میگویند بیا اینجا چون پروژههای
زیــادی داریــم و میتوانی بــه ما کمــک کنی .هیچ مشــکلی از
لحاظ زندگی در فرانســه نــدارم ،اما زندگی بــرای امثال من در
آنجا سخت است .من میتوانستم بمانم اما نخواستم .من
االن که به دانشگاه میروم با دانشجویانم صحبت میکنیم،
بحــث میکنیــم ،دعــوا میکنیم ،ســر بــه ســر هــم میگذاریم
و درس میخوانیــم .امــا مــن بــا آدمهایــی طــرف هســتم که
اطالعاتی را به انــدازه دارند .هــر روز میتوانید در ســطح باال با
اینها بحــث کنید .دعــوا کنید .امــا آنجا بــا آدمهایی طرف
هســتید که بدیهیترین چیزها را هــم نمیدانند .شــما تا کی
میخواهیــد با آدمهــا دربــاره هوای خــوب و قشــنگ مناظر و
اینکه ایران هوایش چطور است ،صحبت کنید؟
وقتــی از آنهــا بپرســید بــه نظرتــان دنیــا دارد بــه چه ســمتی
مــیرود؟ طرف گیــج میشــود .بــرای مــن خیلی این مســئله
خســتهکننده بود .مگر اینکه مجبور شوم بروم؛ یعنی اینکه
کشورم ،من را مأمور کند که به کشور دیگری بروم .آن زمان با
ب خاطر سفیر کشورم خواهم شد ،ولی در کل من از اینجا
طی 
راضیهستم.
ً
یک موقعی دانشــجویانم از من میپرســند اســتاد واقعا راضی
هستی؟ و من در جوابشــان میگویم خیلی خوشحال و راضی
نکــه در ایــران زندگــی میکنــم .میگوینــد مگــر
هســتم از ای 
نمیبینید که چه وضعیتی داریم؟ و من هم به آنها میگویم
نهــا به ســبک
خــوب میفهمــم چــه وضعیتــی اســت ،امــا ای 
زندگــی خودمــان بســتگی دارد .دلــم میخواهــد بــه منــزل ما
بیایید و ببینید که ما چطور زندگی میکنیم .هرکســی که وارد
خانه ما میشود ،میگوید چقدر این خانه خالی است .همیشه
ً
من و همسرم در جوابشــان میگوییم ما دقیقا چیزهایی را که
احتیاج داریم میخریم و بقیه وسایل هم واجب نیست .شما
هم نخرید چون اینجوری راحتتر زندگی میکنید.

87
مقالـهای دربـاره تجلـی گزار ههـای اخالقـی در اشـعار صائـب تبریـزی بـه
مناسـبت روز بزرگداشـت ایـن شـاعر ملـی ،گفتگـو بـا نقاشـی که بـا هنرمندی
سـورههای الهـی را بـه تصویـر درآورده ،گفتگـو بـا بهـروز شـعیبی کارگـردان
جوان سـینما و گفتگو با عکاس مشـهور جنگ ،مطالبی هسـتند که در این
بخـش بـه عالقمنـدان فرهنـگ و هنـر تقدیـم شـده اسـت.
چـار تکبیـر بـر ایـن نخـل خزاندیـده زدیـم سـورهای بـه رنـگ خورشـید
موضوعـی مغفـول در فضـای اجتماعـی فوتـو فوتـو!

فرهنگ و هنر

فرهنگ وهنرهنر
فرهنگ و

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

چار تکبیر بر این نخل
خزاندیده زدیم
مصطفی محدثی خراسانی

اطالق تعبیــر هنر ملــی به شــعر ،در بیــن ایرانیــان ،نه تنهــا تشــریفاتی و از ســر تعارف نیســت ،که
بیانکننده بخشی از نقشی است که شعر در پیریزی بنیانهای فرهنگ ،و انتقال و گسترش آن
در این مرز و بوم داشته و دارد ،شعر عصاره فضیلتها و حکمتها و تأثیرگذارترین هنر بر ایرانیان
اســت و به همین لحاظ شاعرانی جاودانه شــدهاند که توانســتهاند بر مدار انســان به مفهوم عام
آن حرکت کنند و یک ملت ،مخاطب شــعر آنها قرار گرفته باشــد .ملت ،انجمن ادبی و محافل
خاص شــعری و کنگرههای رســمی و پر زرقوبرق و یا جمع محدود روشنفکر نیست ،ملت ،تمام
یشــود ،شــاعر ملــی ،مخاطبــش تمامــی تودهها و اقشــار در
آحاد تشــکیلدهنده خود را شــامل م 
گستره زمانی فراتر از اکنون است ،و در این بین شاعرانی که با دغدغههای عامتر انسانها دست
در گریباناند،توفیقبیشتریدارند.
شــعر ســبک هندی به دلیل اینکه خاســتگاه ســرایندگان آن تود ههــای مردماند و نــام آنها نیز
نهــا بیش از
نا مهــای پرطمطــراق و در محاصــره القــاب و اوصاف خــاص نیســت و بســیاری از آ 
ً
آنکه القاب ادبی و فرهنگی داشــته باشــند ،به شغلشــان معروفاند ،مثال قصاب کاشــانی ،و نیز
به دلیل ارتباط مســتقیم بــا مــردم در کوچه و بازار و قهوهخانهها ،توانســته اســت نفوذ بیشــتری
به الیههای اجتماع پیدا کنــد و زبان آمال و آرزوها و حســرتهای مردم باشــد .در این میان میرزا
صائب تبریزی ،که از طرفی همین وجوه شــاعران این دوره ،که خودش سرآمد آنهاست را دارد
و از طرفی حکیمی آشنا به معضالت اجتماعی و بزنگاههای اخالقی و تربیتی است ،در مدار شعر و
شاعر ملی ،جایگاه بینظیری در تاریخ شعر فارسی دارد.
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از همین روست که فرهنگ عصارهجوی ،و ذوق حکمتطلب
ملی مــا ،تکبیتهای فراوانــی از صائب را بــه حافظه تاریخی
خویش ســپرده و آنها را محمل انتقال حکمت و پنــد و اندرز و
فرهنگ اخالقی خویش قرار داده اســت ،بیان و ترویج فضایل
و خصایص انســانی ،در ســادهترین شــکل خویش ،زبان پند و
اندرز میگیرد ،که بیشــتر در تقســیمبندی محتوایی ادبیات از
آنبهادبیاتتعلیمییادمیکنیم.
صائب ،شــیوه بیانــی مســتقیم پنــد و انــدرز را متناســب پیام و
مرتبــه کالم خویــش و از طرفــی شــأن مخاطب نمیداند ،شــعر
صائب بیــان حکمتهاســت و بــه همیــن دلیل هم پند اســت
و هم انــدرز و هم بیــان اخالقیــات و فضیلتها ،اما بــه تنهایی
هیچکدام از اینها نیست .او اخالق را با عرفان در هم میآمیزد
و عشــق را جانمایه کالمش قــرار میدهد و این گونه اســت که
نکــه مخاطــب احســاس کنــد شــاعر
در شــعر صائــب بــدون ای 
میخواهد بــه او چیــزی بیاموزد یــا او را تشــویق بــه کاری و یا از
انجام کاری نهی کند ،به طور غیرمســتقیم همیــن تأثیرها را با
خواندنشعرصائبدریافتمیکند.
یشــود تا به
برخورد حکیمانه صائب بــا مقوله اخالق موجب م 
نکــه دغدغه معلول داشــته باشــد ،نگاهــش معطوف
جای ای 
علت باشــد ،در نگاه ژرف صائب توجه و وابســتگی بیش از حد
یهــای اخالقــی و معضالت
به دنیا علــت بســیاری از ناهنجار 
فردی و اجتماعی است ،همین وابستگی موجب زیادهخواهی
یشــود.
و در نتیجه حقکشــی و اجحــاف به حقــوق دیگران م 
همین تعلق اســت که عمر گرانقدر کــه باید صرف تعالــی روح و
اوجمندی انسان شود ،صرف بازی با زرق و برق دنیا میشود،
دنیایی که ســفلهپرور اســت و به تعبیــر صائب ،امــکان دعوی
مردانگی در آن نیست:
کدامین غبن از این افزون بود ما بینیازان را
که چرخ بیبصیرت ،خرج دنیا میکند ما را
از متاع عاریت برخود دکانی چیدهام
وام خود خواهد زمن هر دم طلبکاری ج اد
زان مسلم شد به گردون دعوی مردانگی
کززمینسفلهپرورهمنبردیبرنخاست
همیــن رویکــرد حکمتمحــور اســت کــه صائــب در مقابــل
جاذبههای دنیا ،همت بلند و آسمان سیر انسان را علم میکند
و بــا تحقیــر دنیــا در مقابل ایــن همــت واال بــه مخاطــب عزت
نفس و جایگاه واقعی او را در گردونه هســتی یــادآوری میکند،
انســان بــه تعبیــر صائــب گردبادی اســت کــه خــاک صحرای
عالیق ،توان نشســتن بــر دامن او را نــدارد ،انســان وقف هدف
اســت و رســیدن به منزل و دور باد از ســاحت او ،در میــان راه به
جستوجویمنزلبودن:
گرچه در ظاهر مرا پای اقامت در گل است
سر به صحرا میدهد چون وحشیان ،هویی مرا
چونزلیخانیستدامنگیردستجراتم
چشمیعقوبمکهروشنمیکندبوییمرا

فرهنگ و هنر

میانراهچوعیسینمیکنممنزل
ت گذار خواهم کرد
از این گریوه به هم 

و خلقت اســت .عشــق ،جوانمردی اســت که در غبار غفلتها به ســراغ ما میآید ،ما را در غبار گم
گشــتگیها پیدا میکند و به خویش و فطرت و راه رســتگاری فرا میخواند .عشــقی که اگرچه درد
است ،عین درمان است ،و به طرفهالعینی ،به جرقهای وجود تاریک ما را آفتاب عالمآرا میکند:
اگر غفلت نهان در سنگ خارا میکند ما را
جوانمرد است درد عشق ،پی ادمیکند ما را

هردم از ماتم برگی نتوان آه کشید
چارتکبیربرایننخلخزاندیدهزدیم
دل بســتن بــه دنیا ،عیــن ســادهلوحی اســت ،گلشــن کاغذی
دنیا که خاکش دســت درگریبان باد اســت را اعتباری نشــاید،
اگر عمیقتر به این بســاط بنگری ،دنیا را قبرســتانی پر از مرده
میبینــی کــه ســتارههای آســمان در واقع اشــک آســماناند بر
فالکتاهلزمین:
بلبل ز سادهلوحی در آشیان طرازی
در گلشنی که خاکش با باد همعنان است

همین عشقی که روز ما از او شب شد
به داغی آفتاب عالمآرا میکند ما را

لباسعاریتنوبهارریختنیاست
چو عنبر از نفس خود بهار خواهم کرد

گوری است پر ز مرده -صائب -قلمرو خاک
گردونپرستاره،یکچشمخونفشاناست
در کنــار بــه تصویــر کشــیدن حقیقــت دنیــا کــه ظاهــر فریبــا و
غفلتزای آن ،علت بسیاری از ناهنجاریهای خصلتی در مردم
دنیا شــده اســت ،حکمت صائب ،نگاهی نیز به عمر آدمی دارد،
که خود جلوه و روی دیگری از ســکه دنیاســت ،عمــری که چون
باد میگذرد و چــون کاغذ آتش گرفته در حال تمام شــدن اســت
و عمارتی اســت رو به ویرانــی ،ویرانی که تعمیرپذیر نیســت ،اگر
حقیقت عمر را بشناســیم ،آن را به غفلت نمیگذرانیم و برای هر
نفسی از عمر که میرود و میآید حسابی باز میکنیم:
برنمیدارد عمارتاینزمینشورهزار
ماعبثدرفکرتعمیرجهانافتادهایم
این رشته حیات که آخر گسستنی است
تا کی گره به هم زنم و چند بگسلد
برنمیآردنفسنشمرده-صائب-ازجگر
هر که در اندیشه روز حساب افتاده است
تکیه بر پیوند جان و تن مکن صائب ،که چرخ
اینچنینپیوندهاکردهاستبسیاریج اد
صائب از منظر حکمت بــه پدیدهها مینگرد و چنین اســت که
ابیات و گاه مصرا عهــای او عصاره حکمتانــد .نگاه حکیمانه
اقتضا میکند در کنار هر انذاری ،بشارتی نیز حضور داشته باشد
تا تلنگرهای غفلت زدای انذارها با نور و امیدآفرینی بشــارتها
موجبات تغییر مثبت و طی مسیر کمال را در انسان فراهم آورد:
صائب در کنار برحذر داشــتن مخاطــب از زرق و برق غفلتزای
دنیا و گوشــزد کــردن بیاعتبــاری آن و نیــز سس ـتبودن بنای
عمر ،ذهــن او را بــه حجتی معطــوف میکنــد که در جــان همه
انسانها حضوری دیدهبان و قاطع دارد و در تمامی آنات عمر،
مراقب راه اســت و انحرافهای هرچنــد جزئــی را در همان بدو
زاویه گرفتن از مســیر فطرت ،با نشــانههایی به انســان گوشزد
میکند ،و آن چیزی نیست جز عشق که خمیرمایه وجود آدمی

دردمندی ،درد را بسیار درمان کرده است
گونباشدبرسربالینمسیحاییمرا
خاموشی ،از صفتهایی است که هم مبنایی اخالقی دارد و هم عرفانی ،بدون رسیدن به مرتبه
یشــود ،تامل و تفکری که همه انبیا و اولیا
خاموشــی ،فرصت تأمل و تفکر برای انسان فراهم نم 
به آن سفارش کردهاند ،و یک ساعت آن را از هفتاد سال عبادت برتر دانستهاند ،خاموشی و تأمل
و نگاه به درون ،در واقع معطوف شــدن حواس آدم اســت از عالم اصغر برون به عالم اکبر درون،
در دیدگاه حکمت صائب ،نظر پوشیدن از بساط زودسیر عالم امکان ،بینایی شگرف را به ارمغان
خواهد آورد ،خاموشــی مقدمه روشنی جان اســت ،با تأمل میتوان در قطرهای ،به تماشای دریا
نشســت ،و در همین افق اســت که میتوان با ســر در جیب تفکر و تأمــل فرو بردن ،بــه راز گردش
افالک پی برد ،دریافت معرفت به نور دل ،که حاصل تأمل و خاموشی است ،سالک را از مطالعه
دفترهای دانش و نماد آنها  -رساله افالطون -بینیاز میکند:
تماشایبساطزودسیرعالمامکان
نظر پوشیدنی دارد که بینا میکند ما را
بیخموشینیستممکنجانروشنیافتن
کوزه سربسته میباید ،شراب ناب را
در دل هر قطره آماده است دریایی مرا
هست در هر دانهای ،دام تماشایی مرا
در تداول فرهنگ عامه ضربالمثلی اســت که میگوید:خواهی نشــوی رسوا ،همرنگ جماعت
یشــود
شــو .این توصیــه اگرچــه در ظاهــر توصیه بــه انعطــاف در مقابــل دیگران اســت و تصور م 
مبنایــی اخالقــی دارد و موجبــات تفاهــم و تعــادل بیشــتر در اجتمــاع انســانی را فراهــم م ـیآورد،
اما نتایــج حاصــل از این شــیوه تعامل و معاشــرت اجتماعــی ،با حکمــت اخالقی صائــب در تغایر
اســت .صائب از این کنش انفعالی به «اســارت رســم» تعبیر میکند.اسارتی که ســیطره آن اثری
مخرب بر قدرت تصمیمگیری و اراده انســان به عنوان موجودی زنده و مؤثر ،دارد .در قید رســم
بودن ،جــرأت تجربه و خطــر کــردن را از آدمی ســلب میکنــد و اجازه نمیدهد انســان بــه تمامی
ظرفیتهایی که خداوند در وجود او نهاده دست یابد.
صائب در حکمت اخالقی و تربیتی خویش با تعابیر و شئون مختلفی تالش دارد ذهن مخاطبش
را به این نکته ظریف توجــه دهد .وی بــرای محبتی که از نــوع محبت ارباب به بــرده و به قصد
فرمانبرداری بیشتر ،ابراز میشود ،نه تنها ارزشی قائل نیست ،که ترک این محبت را عین محبت
میداند و چاره کار را در قناعت میبیند ،چرا که معجزه قناعت میتواند ،با آتش دل ،عیش چراغ
طور را برای آدمی دست و پا کند
به قید رسم گرفتار شد دل صائب
مبادهیچمسلماناسیرقیدفرنگ
عاقلان صائب اگر پهلو ز ما خالی کنند
نیستازبیاعتباری،عزتمجنونماست
برآییم از کوچه بند رسوم

قدم در بیابان مجنون زنیم
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با تصویرگر آیات قرآنی که نیم قرن از عمر خود را
وقف تصویرگری قرآن کریم کرده است

سورهای به رنگ
خورشید
محمدکلهر

«ســهمالدین زمانــی» ،هنرمنــد  ۷۲ســالهای اســت کــه حــدود نیــم قــرن از عمــر خــود را وقــف
تصویرگری قــرآن کریم کــرده و در  ۱۱۴تابلو ،نخســتین قرآن مصور جهان را ترســیم کرده اســت.
خودش در گفتگو با فارس میگوید همه چیز از یک خواب در مشــهدالرضا(ع) شــروع شد« :وقتی
که  24ســاله بودم با دوســتانم به پابوس امام رضا(ع) رفتم .برای منــی که از دهـ دوازده ســالگی
نقاشی کالســیک و صورتگری میکردم ،دیدن نقش و نگارها و کاشــیکاریهای حرم یک حس
متفاوت بود ،چون تــا قبل از آن هیچوقت طر حهای اســلیمی و خطایی نکشــیده بــودم .همان
شــب خواب عجیبی دیدم و وقتی فردا دوباره به حرم بازگشــتم  ،محو کاش ـیکاری ســوره توحید
شدم .همانجا دست به کاغذ و قلم بردم و اتود زدم».
ســهمالدین جوان پس از بازگشــت به تهران با خود عهد میکند با هنرش فقط در مســیر خدا گام
بردارد« :وقتی برگشــتم  ،تصمیــم گرفتم تفســیری تصویری از قــرآن کریم ارائه دهــم ،به همین
گهــای متفاوت
دلیل نیت کــردم  114ســوره کالما ...مجیــد را در قالــب  114طرح بــا گلها و رن 
ُ
تصویر کنم ».این قرآن که اولین قرآن مصور جهان اســت 114 ،طرح رنگی با گل برای  114سوره
دارد که هیچیک از طر حها ،گلها و رنگها تکراری نیستند.
این هنرمنــد قرآنی بــرای درک بهتــر ســورهها و آیات ،تفاســیر موجــود را مطالعه میکرده اســت تا
تصویری که خلق میکند ،به مفهوم آن آیات و ســورهها نزدیکتر باشد« :حتی برای انتقال بهتر
ً
یکــردم ،مثــا رنگهای قرمــز و نارنجی بــرای آیاتی به
مفهــوم ،رنگها را هــم مرتبط انتخاب م 
کار رفته که بیانگر مفاهیم شــر و شــیطانی اســت .گمراهی انســانها در این تابلو بــا بنفش و قرمز
و رنگهای تیره به نمایش در آمده اســت .تابلوی ســوره شــمس نیز به خورشــید شــباهت دارد و
شامل رنگهایی از طیف زرد است».
زمانی اضافه کرد :در این قرآن حتی سورههایی که در آنها قصههایی درباره حیوانات ذکر شده،
به صــورت گلهایی ـ مختص هر ســوره ـ نقاشــی شــدهاند .ایــن هنرمند نقــاش همچنین گفت:
90
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ایــن قــرآن کــه  604بــرگ و  6236گلبــرگ دارد ،در ابعــاد 114
ســانتیمتر در  114ســانتیمتر در حــال آماد هســازی اســت و روی
جلد آن هم  114نوع گل نقاشی شده است .همچنین به گفته
وی ،در خلق این اثر هنــری رنگهای گیاهی و ترکیبی گیاهی
پالســتیک اکرولیک و اکرولیک پالســتیک و اکرولیک گیاهی
به کار رفته است
او ابتــدا قصد داشــته برای تمــام صفحــات قرآن کریــم طرحی
جداگانه بکشد« :چندین سوره را که نقاشی کردم  ،با پیشنهاد
نکــه کار به ســرانجام برســد ،تصمیم گرفتم
دوســتان برای ای 
برای هر سوره طرحی اصلی بکشم ،چون گفتند میتوان بقیه
صفحات آن سوره را تکثیر کرد و آیات را جایگزینش کنیم».
کار ترسیم  45سوره که تمام میشود ،زمانی تهران را به مقصد
گیالن ترک میکند 21« :سال پیش به یکی از روستاهای فومن
نقل مکان کردیم تا با کشــاورزی بتوانــم امورات خانــوادهام را
تهــای اینچنینی حمایت
رتق و فتق کنم .متأســفانه از فعالی 
نمیشود ،در حالی که برای یک ایستگاه صلواتی ممکن است
میلیونها تومان خرج کنند .البته من بــا خدا معامله کردم و او
هم هیچوقت ما را لنگ نگذاشته است».
تکرار و قرینگی ویژگی مشترک آثار زمانی است« :فرمشناسی در
آثارم شکلی کلی دارد و از هنر ایران پس از اسالم الهام گرفتهام.
ً
البته اندازهها و تکرارها برگفته از اعداد قرآنی اســت ،مثال آیات
قرآن در دایرهای با شعاع  30ســانتیمتر (به نیت  30جزء قرآن)
نوشته شده است 14 .معصوم و  5تن آل عبا هم اعداد دیگری
هست که در برخی تکرارها استفاده شدهاند».
ً
ایــن هنرمنــد تقریبــا در نیمــی از ادوار نمایشــگاه قــرآن حضــور
داشــته و به معرفی کار خود پرداخته اســت ،اما با انتقاد از رویه
سالهای اخیر نمایشــگاه میگوید« :در نمایشگاه قرآن حضور
نیافتــم ،چون دیگر نمایشــگاه نیســت ،بلکه در حد فروشــگاه
تنزل کرده است!»
زمانی ،کارهایش را تاکنــون در  90نمایشــگاه داخلی و خارجی
به نمایش گذاشــته اســت که آخرین آنها در روزهــای اخیر در
برج میالد تهران برپا بود« :هفته قبل آخرین تابلو که مربوط به
سوره «ملک» بود به اتمام رسید تا نخستین قرآن مصور جهان
پس از  48ســال تکمیل شــود .البته بــرای نمایشــگاه به دلیل
اینکه تصورم محدودیت جــا و مکان بود  ،فقــط  35تابلو را به
نمایشگاهآوردم».
این نقاش ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا این قرآن
نفیس و هنری در داخل کشور چاپ شود و مورد استفاده مردم
قرار گیرد ،نه اینکه وضعیت به گونهای پیش برود که او ناچار
این قرآن نفیس را در خارج از کشور به چاپ برساند.

فرهنگ و هنر
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با بهروز شعیبی ،كارگردان فیلم داركوب

موضوعی مغفول در
فضای اجتماعی
نداانتظامی
ی اسـت؛ حـال چـه فیلمهایـی كـه سـاخته بـا
بهـروز شـعیبی ،كارگـردان متفاوتـ 
شسـاخت بـودن
یتـوان از خو 
سـلیقه مخاطـب همسـو باشـد یـا نباشـد ،امـا نم 
فیل مهـای او چشمپوشـی كـرد .روایـت سرراسـت و قص هگـوی شـعیبی از عوامـل
جذب مخاطب اسـت .فیلم «داركوب» او در اکران اسـت؛ فیلمی كه فیلمنامهاش را حسـین
بنـژاد و آزیتـا ایرایـی بـر اسـاس طرحـی از خـود بهـروز شـعیبی بـه نـگارش درآوردهانـد.
ترا 
اعتمـاد بـا او گفتگویـی کـرده اسـت کـه در ادامـه میخوانیـم:
پرونده كاری شــما را كه نگاه میكردم با فیلمها و ژانرهای متفاوتی مواجه شــدم .به
عبارت دیگر با پرونده كاری متنوع و متفاوت مواجه شــدم .این تنوع به حدی است
كه نمیتوانم حــدس بزنم فیلم بعدیتان چه خواهد بود .شــما ایــن پرونده را چطور
ارزیابیمیكنید؟
ق خاطری به ســینما
از نظــر خودم بخشــی از پرونــده كاری مــن مربوط بــه دورانی اســت كه تعل ـ 
مهــا و گون ههــای مختلف ســینما را تجربــه كنم؛
داشــتم .یعنی زمانــی كه دوســت داشــتم ،فیل 
همانند ورز دادن و ورزش كــردن .به عبارت دیگر مــن در هر دورهای خــودم را مجبور میكنم كه
وارد گونههای متفاوت سینما شــوم كه تابهحال شــبیهآن را كار نكردهام .من این اجبار و الزام را
در فیلم «دهلیز» برای خودم قراردادم .تا قبل از فیلم «دهلیز» تعدادی تلهفیلم برای ســیمافیلم
ســاخته بودم ،بعد از فیلم «دهلیز» بود كه تصمیــم گرفتم فیلم بعدی در مایه اجتماعی باشــد یا
ً
فیلمی باشــد مربوط به زمان حال .به عبارت دیگر جلوی خودم را گرفتم كه صرفا فیلمهایی در
ك گونه بســازم یا بخواهم با این فیلمها جای پای خودم را به عنوان كسی
ی 
یســازد و تجربــه میكند ،محكــم كنم .بیشــتر بــه این بخش
كه فیلــم م 
تجربینگاهمیكنم.
بنابراینریسك كردید؟
ً
قاعدتا تجربیات از این دســت در فضای ســینمای حرفهای و ســینمایی
صنعتــی ممكــن اســت در برخــی مواقــع جــواب ندهــد ،امــا ا گــر در رزومه و
فیلمشناســی فیلمســازهای معروف جســتجو كنیــد ،میبینید كــه كارنام ه
فیلمســازانی كــه در گون ههــای مختلــف فیلــم داشــتهاند و بــه عنــوان
فیلمســازهایی كــه جــای پایشــان در تاریــخ ســینما محكــم
بــوده اســت ،میشناســیم ،نهتنهــا تنوعــی نــدارد ،بلکــه
تشــمار هم هســت  ،اما حداقل من این تصمیم را
انگش 
در این ســن و ایــن دوره از زندگی گرفتم كــه گونههای
مختلفــی را تجربــه كنــم كــه سررشــتهاش در
دغدغههایی است كه نسبت به پیرامونم دارم.
ایــن دغدغ ههــا چطــور شــكل
اجرایــی میگیــرد؟ بــه عبــارت دیگــر
پیشنهاددهنده كیست؟
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یســازد ممكــن اســت
بــه عنــوان كســی كــه فیلــم م 
پیشــنهاددهندههای این طر حها خودم باشم یا ممكن است
بر اساس طرحی از دیگری باشد كه مطابق با دغدغه خودم آن
را به جلو ببرم.
در مقطعی شــما به عنوان دســتیار كارگردان فعالیت
نهــای فكــری
كردیــد ،بــا كارگردانــان مختلــف و جریا 
متفاوتــی كار كردید كه خیلــی متنوع اســت .میتوان
گفــت كــه در ایــن رونــد آدم به یــك گــروه و ژانــر خاص
تعلقخاطــر پیدا میكنــد .خودتان را متعلــق به كدام
جریاناتمیبینید؟
ببینید! نمیتوانم آنالیز دقیقی از خودم بدهم یا اینكه بگویم
ً
من اصــوال بر چــه پایهای ایــن رونــد را طــی كــردم .از آنجایی
كه خیلی بــه اتفاقاتی كه بــرای من میافتــد و پیش رویــم قرار
میگیرد اهمیت میدهم ،ســعی نمیكنم اتفاقات را به طرفی
كه خودم تمایل دارم حركت بدهم و بچرخانم .ســعی میكنم
در مســیر و جریــان اتفاقــات كارم را ادامــه بدهم .ولــی در مورد
اینكه چه جریاناتی بر من تأثیر گذاشته ،میتوانم بگویم چند
سالی اســت از این نگاه جریانی پرهیز كردهام؛ یعنی به عنوان
آدمــی كــه در ســینما كار میكنــم یــك تعلقخاطــری دارم ،یك
كارهایی را باید تجربه كنم و جلو بروم .ممكن است در مقطعی
این كارها مورد تأیید باشد یا در مقطع دیگر مورد تأیید نباشد یا
ممكن است خیلی جریان روی موجی نباشد.
تأییدرابهچهچیزیتعبیرمیكنید؟
منظورم از مورد تأیید بودن كارها ،فقط بخش خاصی نیست.
منظــورم از تأیید ،امــری كلی اســت .كل ایــن ماجرا بــرای من
یشــود كه بتوانم نســبت به فضایــی كه به آن
زمانی جذاب م 
انــرژی و دغدغه دارم ،تجربه کســب كنم .واقعیت این اســت
بیشــتر از آنكه بخواهم به جریان كالن فكر كنــم و اینكه وارد
چه جریانی میشوم یا با چه ژانر سینمایی طرف هستم ،بیشتر
دارم بــه شــكل تجربــی و اتفاقاتی كــه پیش روی من اســت
نگاه میكنــم .به همیــن دلیــل نمیتوانم قضــاوت خوبی
داشــته باشــم و خیلی هــم ســعی كــردم قضاوتی بــه وجود
نیاورم تا اگر هم قضاوتی به وجود آمد ،خیلی اذیت نشوم.
به عبارت دیگر سعی كنم فقط كارم را انجام بدهم.
شــما تجربــه ســینمای
كــودك هــم داشــتید و
ایــن حــوزه را هــم
تجربــه كردیــد
امــا آن را ادامــه
ندادید.
سینمای كودك
را همچنــان دوســت
دارم .همچنــان بــه نظــرم
مهمترین گونه سینما ،سینمای كودك
است چرا كه خیلی قوت و قدرت كارش
قویتر از بخشهای دیگر است .اگر ما

در سینمای اجتماعی یك تلنگری به زمان حال و پیرامونمان
میزنیم یا در ســینمای سیاســی داریــم برای یك قشــر خاص،
یكبخشــی را تحلیل یا به نمایش میگذاریم؛ سینمای كودك
ً
دقیقا كار با زمان حال و آینده یك جامعه است.
و این بسیار هم مهم است.
بله! مهم است و شــما میتوانید به عنوان فیلمساز یكبخشی
از زندگی یك كودك و حتی آینده او را تغییر دهید.
به فیلم «داركوب» برسیم كه در این دوره از جشنواره
بــه نمایــش در میآیــد .این فیلــم در كــدام بخــش از
دغدغه ذهنی شــما قــرار میگیــرد؟ بــه عبــارت دیگر،
این ســوژه چه بخشــی از ذهن شــما را درگیر كرد تا به
سمتشبروید؟
درباره فیلم «داركوب» نمیتوانم بگویم كه این فیلمم از همه
متفاوتتر است ،اما واقعیت این است كه فیلم «داركوب» یك
فیلم اجتماعی و جدی است .فكر میكنم موضوعی كه در این
فیلم پرداخته میشود ،موضوعی مغفول در فضای اجتماعی
ماســت؛ یعنــی جــزو مســائل اجتماعــی اســت كــه بــه آن نگاه
یشــود .زمانی ما بــه یك موضــوع میپردازیم كــه در جامعه
نم 
مد شــده یا فقط به مسائل مشــترك انسانها ،مســائل عاطفی
ً
مشتركشــان میپردازیــم كــه قاعدتــا تعــداد زیــادی مخاطــب
ن بخــش
را درگیــر میكنــد ،امــا بخــش دیگــری وجــود دارد و آ 
هم همــان بخــش الیــه زیرین اجتمــاع اســت؛ یعنــی معضل و
مسئلهای وجود دارد كه ممكن است عوام یا همه جامعه با آن
درگیر نباشــند ولی همه جامعه در مرز درگیری با آن هستند ،به
این معنی که ممكن اســت فردا هر خانوادهای بــا این موضوع
یا معضــل روب ـهرو شــود .در «دهلیــز» هــم همینطور بــود؛ من
وقتی به مسئله قصاص ،كنترل خشــم ،اتفاقات و درگیریها
میپرداختــم ،موضــوع این نبود كــه همــه جامعه بــا آن درگیر
هســتند یا اینكه كســانی كه بــا آن درگیــر هســتند محدودند،
ً
اما به خودم میگفتــم اگر واقعا در مورد این موارد اطالعرســانی
نشــود ،ممكن اســت روزی برای هر بخش و هر فرد این اتفاق
ً
بیفتد .در «داركوب» هم موضوع تقریبا همین است.
بنابراینتحقیقمیدانیو كیفیزیادیانجامدادید؟
كار ما یك بخش طوالنی تحقیقات داشــت .از سویی فیلمنامه
خیلی ســخت بود ،بــا اینكــه فیلمنامــه بهظاهر روند داســتان
گونــه دارد ،امــا در روایــات ســعی كردیــم هــم كار فضاســازی
و انتقــال پیــام اجتماعــی اتفــاق بیفتــد و هــم بتوانیــم روایــت
نمایشی را بهخوبی بیان كنیم .به نظرم «داركوب» خیلی فیلم
ســختی برای ما بــود و امیــدوارم این ســختی در زمــان نمایش
نتیجهخوبیداشتهباشد.
ســختیای كــه در كارهــای شــما هســت بــه انتخاب
یگــردد؛ بــه عبــارت دیگــر بازیگرانــی را
بازیگــران برم 
انتخــاب میكنیــد كــه از تصــور مخاطــب دور اســت.
یعنی مخاطب تصویری از بازیگر دارد ،اما شما تصویر
یســازید .گویی شــما وارد
دیگــری بــرای مخاطــب م 

یشــوید و بازیگرانــی را انتخاب میكنیــد تا تصویــر ذهنی مخاطــب را برهم
چالــش م 
بزنید.
این امر به این دلیل است كه با مقوله بازیگری خیلی درگیر هستم .از قبل هم بازیگری برای من
خیلی مهم بود .از سوی دیگر من در جایگاه كارگردان هیچوقت طرف نابازیگر نمیروم .به نظرم
بازیگری از مهمترین بخشهای حرفه سینماست و برای حل این موضوع یكالیه دیگری پیدا
میكنم.
یعنیشكستن كلیشهها؟
به عبارت دیگر روندی اســت كه بتوانم از توانایی بازیگرها در نقشهای متفاوت استفاده كنم.
فراموش نكنیــد كه خودم دغدغه بازیگری داشــتم و دارم .شــاید تجربه بازیگــری و این دغدغه
باعث میشود كه بازیگرها را با شكل كلیشهای معمولشان نبینم .سعی میكنم در این مسیر به
متفاوتسازیفكر كنم.
شــما را در بازیگری در نقشهای آدمهای خیلی خوب و اغلب مذهبی دیدهایم اما در
جایگاه كارگــردان بازیگرهایی انتخاب میكنید كه در تصور مخاطــب دارای تفاوتی از
زمینتاآسماناست.شماوقتیفیلمنامهمینویسیدبهبازیگرخاصیفكرمیكنید؟
این بخش ،بخش گســتردهای اســت .یعنی اینكــه در جایگاه كارگــردان میتوان بــه بازیگری
ً
ً
فكر كرد ولی لزوما آن بازیگر حتما برای آن نقش مناسب نیست .متأسفانه در سینمای ما در مورد
تعداد بازیگرهایی كه در آن كار میكننــد -چه به لحاظ توانمندی خود بازیگــران و چه به لحاظ
فیلمنامهها یا به لحاظ توقع تهیهكننده و كارگردان -خیلی فضای گستردهای نداریم .امیدوارم
كه این فضا به وجود بیاید و ما بتوانیم گستردگی بیشتری در این عرصه پیدا كنیم .از سوی دیگر
ً
در فیلمنامه ،ما به بازیگرهای خاص فكــر میكنیم ،اما اینكه لزومــا آن بازیگرها بتوانند بیایند،
خیلی مشــخص نیســت و نمیتوان روی آن حســاب كرد .برای همیــن حتی ا گــر در فیلمنامه به
بازیگری فكر شده باشد یا نشده باشد ،بههرحال موقع انتخاب بازیگر و بستن گروه ،این مسئله
ً
خیلی از پیش تعیین شده نیست .به همین دلیل سعی كردم مثال به انتخابهای كلیشهای تن
ندهم؛ سعی كردم بازیگرهای متفاوتتری پیدا كنم.
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کمااینکه یک بار دیدم در طول جنگ ،اکیپ بیستوچند نفری
خبرنــگاران اعزامــی صداوســیما در روز بیس ـتوپنجم جنــگ در
ً
شــهر بیروت در یــک رســتوران ناهــار خوردنــد .حتمــا از خودتان
میپرســید کجای ایــن کار اشــکال دارد؟ اشــکال کار این اســت
پهــا باید یک گوشــه لبنــان در حال
که االن هــر کــدام از این اکی 
تهیه خبر باشند ،ولی در بحرانیترین روزهای جنگ ،در بیروت
ناهار خوردند؛ این یعنــی عدممدیریت بحــران  .ولی خوب یادم
هست خبرنگار سیانان ،سه پایه دوربین را در دشت بنت جبیر
گذاشته بود؛ جایی که مشرف به صحنه جنگ بود ،حتی به سه
پایه چســب زده بود که تکان نخــورد تا بتواند بالفاصلــه و بدون
فوت وقت ،اخبــارش را مخابــره کند .یــادم هســت در آن جنگ
یکی از مدیران ارشــد خبــری س ـیانان در جریان جنــگ کویت
فهــای جهان تغییر
اعالم کرد از امروز معنــی خبر در دایرهالمعار 
یشــد که
میکند و ا گــر تا پیــش از این خبــر به آن چیــزی گفته م 
اتفاق افتاده ،از این به بعد معنیاش میشود :چیزی که در حال
اتفاق افتادن اســت .ب ه هر حال جنگ لبنان هم خاطرات تلخ و
شیرین زیادی برایم به یادگار گذاشت.

فوتو فوتو!

خاطرات عکاس جنگ
رضـا برجـی ،عـکاس و مستندسـازی اسـت کـه عکاسـی را از سـال  62در لشـکر
 10سیدالشـهدا آغـاز کـرده اسـت .او در طـول هشـت سـال دفـاع مقـدس در کنـار
رزمنـدگان خـط مقـدم جنگیـد؛ منتهـا بـه مـدد دوربیـن عکاسـیاش ،بعـد از آن در
سـال  65وارد روایـت فتـح شـد و بعـد از پایـان جنـگ ،با سـفر به افغانسـتان ،زمینه سـفرهای
دیگری به کشـورهای چچن ،آذربایجان ،ارمنسـتان ،بوسـنی ،کوزوو ،عراق ،سـومالی و...
را فراهـم کـرد؛ چنـان کـه خـودش میگویـد تـا امـروز مستندسـازی و عکاسـی در  16جنـگ را
بـه عهـده داشـته اسـت .او تـا امـروز آثـارش را در نمایشـگاههای انفـرادی و گروهی متعددی
در معـرض نمایـش گذاشـته اسـت .برجـی همچنین سـاخت آثار مسـتندی چون «سـواحل
اشـک و زیتـون»« ،سـالهای گلولـه و زنبـق»« ،مـادران سربرنیتسـا»« ،لعل بدخشـان»« ،در
امتـداد غدیـر» و ...را هـم بـه عهـده داشـته اسـت .فرهیختـگان بـا ایـن عـکاس و مستندسـاز
دفـاع مقـدس گفتگویـی انجـام داده کـه گزیـدهای از آن را میخوانیـم:

شــما از معدود مستندســازانی بودهاید کــه فعالیتتان فقط به عکاســی و مستندســازی
گ مختلف چون
از جنگ ایران و عــراق محدود نمانده .شــما در این ســالها در  16جن ـ 
چچن ،بوسنی ،عراق ،لبنان و...شرکت کردهاید و عکسهای متفاوتی از این جنگها
ً
گرفتهاید و احتماال خاطرات زیادی هــم از هرکدام از آنها دارید .ا گرممکن اســت درباره
اینخاطراتبگویید؟
خاطرم هســت در جنگ  33روزه لبنان ،مــن هم بهعنوان مستندســاز و عکاس حضور داشــتم ،آن
موقع دوربین من  175بــود و دوربین خبرنگار س ـیانان  . 170با وجــود آنکه دوربین مــن باالتر از او
بود ،ولی او از ســاعت  2بعدازظهر تا  10شــب 14،13خبر زنده گرفت و برای شــبکه س ـیانان ارســال
کرد .اما خبرنگاران ما که از شــبکههای مختلف ایــران به لبنان آمده بودند از  2بعدازظهر تا  10شــب
نقــدر که خبرنــگاران خارجی بــه وقایع لبنــان اهمیت
فقط یکــی دو بار خبــر مخابرهکردنــد؛ یعنی آ 
نطــور نیســتند.
میدهنــد و بــرای کارشــان حساســیت و احتــرام قائلنــد ،خبرنــگاران خودمــان ای 
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یادم هســت در گفتگویــی به این مســئله اشــاره کرده
بودیــد کــه در جنــگ افغانســتان ،بــا صحن ـهای مواجه
شدهاید که برای عبرت و ترساندن مردم ،جنازههایی
را بــه درختــی آویــزان کــرده بودنــد ،ولی شــما بــه فردی
پــول دادیــد تــا جناز ههــا را پاییــن بیــاورد که عکاســان
خارجی نتوانند به نفع خود از این صحنــه بهرهبرداری
نکــه عکاســی از جنــگ بــه معنــی این
کننــد؛ مگــر نــه ای 
اســت که عکاس بیطرفانــه فقــط و فقط بــه ثبت یک
صحنه یا یک واقعــه بپردازد ،پس چــرا تصمیم گرفتید
در افغانســتان صحنه آن درخــت را تغییــر بدهید .این
نشان میدهد که احساستان بر این حیطه غلبه کرده
است؟
به هیچوجــه بحث احســاس در میــان نبــود .اگر من نگذاشــتم
کسی از آن صحنه عکس بگیرد به این خاطر بود که میدانستم
رسانههای خارجی بعد از بازتاب این عکس ،دیدگاههای منفی
نســبت بــه مســلمانان در ذهــن میپرورانند و بــا خــود میگویند
مســلمانان چه بــه ســر خــود میآورنــد .بنابرایــن به فــردی پول
نطــور هم شــد .بگذارید
تهــا را از بیــخ ببــرد و همی 
دادم تــا درخ 
نکــه یــک عــکاس هســتم ،ولی
نطــور بگویــم که بــا وجــود آ 
ای 
ً
تعریف من با تعاریــف حرفهای معمول دنیا متفاوت اســت .مثال
هیچوقــت راضی نشــدهام برای بــرد عکاســی و حرف ـهای خودم
از شــهدا عکاســی کنم .چــون دوربیــن بــه دلیــل مؤلفههایی که
دارد آد مهــا را تغییــر میدهــد .شــهید دارای مقــام واالیــی اســت
چــون از همــه این دنیا گذشــته اســت؛ برای مــن خوشــایند نبود
که یک لحظه عکاســی من حین جان دادن شــهید ،باعث شود
او در حالتــی به دنیــا بازگردد .در ارتباط با ســؤال شــما یــاد خاطره
دیگری در جنگ افغانســتان افتــادم .خاطرم هســت ،در جریان
جنگ با فرماندهای دوســت شــدم که نیروهای طالبان را کشته
بود و بســیاری را بــه اســارت گرفته بــود .او بــه من پیشــنهاد داد
که ســر  10طالبانی را ببرد تا مــن از این صحنه عکــس بگیرم ،آن
را بــه رســانههای خارجــی بفروشــم و بــه قــول خــودش «داالر»

فرهنگ و هنر

بگیرم ،ولی من حاضر نشــدم .آنجا بود کــه دریافتم پس برخی
از عکاســان جنگ با چنین صحن هســازیهایی عکسهایشان
را با قیمتهای باال در رســانههای خارجی میفروشند و حتی به
برخی از آنها به خاطر این صحن هســازیها پــول هم میدهند،
بههر حال راضی به انجام این کار نشدم.
ولی درعوض با عکاســانی مواجه شــدید که تن به این
کار بدهند؟
در ســارایوو خــودم دیــدم کــه یــک عــده از عکاســان خارجــی،
آمبوالنســی را نگه داشــتند ،جنازهها را توی خیابــان ریختند و از
این صحنــه عکس گرفتنــد ،در حالی که صحنه ســاختگی بود،
ولــی خــودم در هرکــدام از جنگهایی که حضــور داشــتم ،اجازه
ندادم برای ســوژه عکاســی از کشت هشــدگان عکس گرفته شود،
همانطور که نگذاشتم آن فرمانده سر چند نفر از طالبان را برای
نکــه وعــده دالر به ما
جور کردن ســوژه عکاســی ببــرد ،با وجــود آ 
داده شده بود.
ب هطــور کلــی امــروز نگا ههــا نســبت بــه عکاســی جنگ
چطور است؟ این سؤال را از این جهت مطرح میکنم،
چــون میبینــم سالهاســت عکاســانی چــون ســعید
صادقی ،محســن شــاندیز ،محمد صیاد ،خود شما و
دیگر عکاســان با وجود آنکه عکسهای ارزشمندی از
صحنههای دفاع مقدس گرفتهانــد ،ولی هنوز بخش
اعظمی از این عکسها به شکل پرا کنده نزد هرکدام از
نهادها باقی مانده است .با وجود آنکه گنجینه خوبی
از این آثار در دست هســت ،ولی هنوز آرشیو غنی برای
تدوین این آثار وجود ندارد ،نظر شما چیست؟
من در پاســخ به این ســؤال درباره آنچه بر ســر نگاتیوهــای دوره
جنــگ خــودم پیــش آمــد ،حــرف میزنــم .در دولــت قبــل ایــن
مســئله را بــا مــن در میــان گذاشــتند کــه میخواهند بنیــادی به
نام رضا برجــی راهاندازی کننــد .من نپذیرفتم و گفتــم نام بنیاد
چیز دیگری باشــد .مقدمات کارهای بنیاد هم فراهم شــد ،ولی
بعد از مدتی آمدند و گفتند نگاتیوهایت گم شــده .گفتم شما که
ی ایــن عکسها
گفتیــد میخواهیــد بنیاد راهانــدازی کنیــد و برا 
آرشــیو منظمی درســت کنیــد ،پس چــه شــد؟ گفتند« :هــر وقت
سهــا به تو مکانی
نگاتیوهایت را پیدا کــردی ،بیا برای این عک 
را اختصاص میدهم ».خالصه عکسها مفقود شــد و کسی هم
در این زمینه پاســخگو نبود .تــا  6ماه پیش که در فرهنگســرای
رســانه از من تجلیل به عمل آمد .در آن مراســم دس ـتاندرکاران
اشــاره کردند کــه عکسهای مــن نهتنهــا گم نشــده کــه در انبار
اســت! ولی در طــول این مدت کســی بــه من خبــر نداده بــود که
عکسهایــم پیــدا شــده تــا الاقل خوشــحال شــوم .مشــکالت بر
ســر راه عکسهای عکاســان جنگ زیاد اســت و میدانــم به جز
من دیگــر عکاســان هم دچــار چنین مشــکالتی بودهانــد .ضمن
اینکه بــر این بــاورم کــه بیتوجهی نســبت به آرشــیو عکاســان
جنــگ باعث ســرخوردگی آنها شــده اســت .ایــن را میدانم که
اگر هرکــدام از عکاســان جنگ امــروز در کشــورهای دیگــر حضور
مییافتنــد ،بــه خاطــر خدماتــی کــه در ایــن ســالها در جنــگ
یشــدند و حتی مدال
انجام دادنــد ،مورد تکریــم و احترام واقع م 

میگرفتنــد ،ولی در کشــور مــا اهمیتی بــه عکسهای عکاســان
جنگدادهنمیشود.

در زمان حضور
آمریکاییها در
عراق ،عکسی
گرفتم که به نظر
خودم خیلی عکس
دردناکیاست .این
عکس مربوط به
روزی بود که بغداد
سقوط کرده بود و
همه به غارت آنچه
بود میپرداختند.
عکسی که در
بکگراند آن وزارت
فرهنگ بغداد در
حال سوختن بود و
در کنار آن ،یکی از
بزرگترین موزههای
تاریخ خاورمیانه در
بغداد غارت شده
بود و اسناد مکتوب
موزه کف خیابان
ریخته شده بود

شــما عکاســی هســتید که صرفنظر از ثبــت نابترین
صحن ههــای جنــگ ،از رهگــذر حضورتــان در جبهــه
زخمهای زیــادی بر جســم و روحتــان به یــادگار مانده،
نحــال میخواســتم از شــما ســؤال کنــم از بیــن
بــا ای 
نهــا شــرکت کردهایــد ،عکســی
جنگهایــی کــه در آ 
گرفتهایــد کــه خودتــان ب هشــخصه از ثبــت آن صحنــه
متأثرواندوهگینشدهباشید؟
یهــا در عــراق ،عکســی گرفتــم کــه بــه
در زمــان حضــور آمریکای 
نظر خودم خیلی عکــس دردناکیاســت .این عکــس مربوط به
روزی بود کــه بغداد ســقوط کرده بــود و همه به غــارت آنچه بود
میپرداختنــد .ب هجــز یکســری مرا کــز دولتــی مثــل وزارت نفت،
پاالیشگاهها ،ســازمان اطالعات و ...که آمریکاییها به محض
غلبه کردن بر بغــداد ،آنها را گرفته بودند ،باقی شــهر در آشــوب
و غارت به ســرمیبرد .من روی یک پل ایســتاده بــودم که به دو
پسر بچه برخوردم ،گاری دستی پیدا کرده بودند و هرچه در شهر
یافته بودنــد را در آن ریخته بودنــد .تا دوربین مــرا دیدند گفتند:
فوتو فوتو! فهمیدم میخواهند از آنها عکســی بگیــرم ،من هم
عکس گرفتم؛ عکســی که در بکگراند آن وزارت فرهنگ بغداد
در حال ســوختن بود و در کنــار آن ،یکی از بزرگتریــن موزههای
تاریــخ خاورمیانه در بغداد غارت شــده بود و اســناد مکتوب موزه
یهــا زودتر آثار
کف خیابان ریخته شــده بود .البته خــود آمریکای 
بــاارزش را غارت کرده بودند و بعد برای ســرپوش گذاشــتن روی
جنایتهای خودشــان ،با تانک در موزه را شکســتند تــا اینطور
جلوه بدهند که مردم هستند که به موزه یورش بردهاند.
گهــا گرفتهاید که
عکس دیگری هــم در طول ایــن جن 
پیش از مخاطب ،خودتان را آزرده باشد؟
بله ،در زایشگاه سارایوو ،از نوزادی که هنوز کامل هم نشده بود و
در شیشه نگهداری میشد ،عکس گرفتم .او اولین بچهای بود
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که از تجاوز صربها به یک زن مســلمان شکل گرفته بود .مادر،
بچه را به دنیا آورده بود ،او را در بیمارســتان رها کــرده بود و رفته
بود.
خاطــرم هســت برخــی از رزمنــدگان در الب ـهالی
خاطراتشــان بــه چنیــن صحن ههــای دردنا کــی در
سوســنگرد در جریــان هشــت ســال دفــاع مقــدس
خودمان هم اشاره میکردند.
درست است ،بین سوسنگرد و بســتان منطقهای است که کمتر
مــردم و راهیان نور بــه آنجا بــرده شــدهاند .در ایــن منطقه یک
گــور دســتهجمعی قــرار دارد کــه  40زن در ایــن گور دفن شــدهاند
و بــه همــه آنها هتــکحرمت شــده اســت،منتهــا چــون مؤلفه
آن منطقــه بــه عشــیرهای بــودن آنهاســت،مردانشــان اجــازه
نمیدهند کسی سر مزار این افراد برود.
دربارهدیگرخاطراتهمبگویید.
در بوســنی و در جریــان یــک بمبــاران وحشــتناک ،در زیرزمینــی
بــه همــراه چنــد خانــواده پنــاه گرفتــه بــودم .بچ ههــا از تــرس
نهــا شــکلک درآوردن و
گریــه کردنــد،مــن شــروع کــردم بــرای آ 
با کاغذهایی که همراه داشــتم ،بــا آنها پانتومیم بــازی کردم.
نقــدر خندیدنــد که از شــدت خنده از پشــت بــه زمین
بچ ههــا ای 
نکــه دردشــان بیایــد و گریه کننــد ،باز
خوردنــد ،ولی بــه جــای آ 
هم خندیدنــد .مادرها تعجــب کرده بودنــد و در نگاه هم هشــان
میخواندم انگار میگفتند به جای آنکه از این بچهها در چنین
شرایطی سوژه عکاسی درســت کنی ،آنها را شــاد میکنی .انگار
یکجور قدردانی در نگاه آن مادرها بــود .همین هم برایم کافی
بود .یا در همان بوســنی ،در جریان مســتندی که میساختم ،با
یک صرب به نام «هیراگ» مصاحبه کردم ،اول نمیدانســتم او
چه کار کرده ،ولی بعد که مترجم ترجمه کرد ،فهمیدم او نزدیک
صدوخردهای بیگناه را ســر بریده و بــه  50زن هتکحرمت کرده
است .قبل از عکس گرفتن و مصاحبه ،دستم به دستش خورد،
ولی بعد که فهمیدم او چه حیوانی اســت ،بیاختیار دســتم را به
شلوارم کشیدم ،انگار به چیز نجسی خورده باشد.
96

تیر  | 139۷مشاره ۳۳

ما امروز در معرض
جنگ اطالعاتی
قرار گرفتهایم و
خودمان خبر
نداریم .هر روز آژیر
قرمز کشیده میشود
و بمبافکنهای
«بی  »52آمریکایی،
بمبهای چندصد
تنی را روی جان
و روح این ملت
میریزند ،ولی یک
عده از مسئوالن
فرهنگی-هنریهنوز
در فکر تعطیالت
آخر هفته هستند
که به کدام یک از
ویالهایشان بروند

شما و امثال شما کسانی بودهاید که در این سالها به
شکلی متفاوت از آدمهای عادی زندگی کردهاید .بارها
به پیشــواز مــرگ رفتهایــد و هربــار بــه نوعــی از آن جان
سالم به در بردهاید .جانباز شیمیایی هستید و در طول
یهــای
هشــت ســال دفــاع مقــدس ،زشــتیها و زیبای 
نحــال امروز
جنــگ را بــا دوربینتــان ثبــت کردیــد .بــا ای 
وقتی به شــرایط اجتماعی و فرهنگی نــگاه میکنید ،در
یهــا و بیمباالتیها
فضای مجازی با برخــی بیاخالق 
مواجه میشوید .افســوس نمیخورید که چرا شرایط
فرهنگی به آن شکلی که باید نیست؟
ً
یشــوم ،چون
طبعا مــن هم با آنچه شــما اشــاره کردید ،مواجه م 
من هــم دارم در این جامعه زندگــی میکنم .وقتــی تاولها روی
بدنم باال میآید ،حتی یک سر سوزن هم از اینکه جنگ رفتهام،
مهــا را
پشــیمان نیســتم .فقــط وقتی میایســتم تــا همســرم زخ 
یشــوم .ولی
بشــوید و پانســمان کنــد ،از اذیــت شــدن او اذیت م 
ً
واقعــا همانطور که اشــاره کردم ،فشــار زندگی بــه رزمندگانی که
جنــگ رفتهاند ،خیلــی زیاد اســت .نمیدانــم تا ب هحــال برایتان
یشــوید ،اوضاع روحیتان
پیش آمده هرچه به غروب نزدیک م 
بدتر شــود؟ چون به خانــواده گفتهاید باشــه ،گوشــت میخرم و
یشــود ،ولــی هنــوز گوشــت نخریدهاید.
دارد بــه شــب نزدیک م 
قشــر جانبــازان و رزمنــدگان ،امــروز مظلومتریــن هســتند ،ولــی
نمیدانم چرا مســئوالن بــاور نمیکنند که شــرایط آنها مطلوب
نیســت و به لحاظ مــادی در تنگنا هســتند .مــا امــروز در معرض
جنگ اطالعاتــی قــرار گرفتهایــم و خودمان خبــر نداریــم .هر روز
آژیر قرمز کشیده میشود و بمبافکنهای «بی  »52آمریکایی،
بمبهای چندصــد تنی را روی جــان و روح این ملــت میریزند،
ولی یک عده از مسئوالن فرهنگی-هنری هنوز در فکر تعطیالت
آخر هفته هســتند که بــه کدام یــک از ویالهایشــان برونــد .فقط
باید باور کنیم که در شــرایط جنگ هســتیم؛ جنگی کــه این بار،
دشمنان نه برای گرفتن زمین بلکه آمدهاند تا همه چیزمان را با
خود ببرند ،ولی با این حــال هنوز هم وقتی به یاد ســؤال دخترم
که پرســید پدر! االن اسطوره شما چه کســی است ،فقط نگاهش
میکنم.
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م مرتبـط بـا حـوزه نمایندگـی ولـی
علاوه بـر درج گزارشهایـی از چنـد مراسـ 
فقیـه در جمعیـت هلال احمـر ایـن بخـش از مجلـه مطالبـی جـذاب دربـاره
کانـون غنچ ههـای هلال ،خانـه هنرمنـدان داوطلـب ،مهربانـی پزشـکان
هلال در دل کویـر و  ...را بـرای خواننـدگان «مهـر و مـاه» فراهـم آورده اسـت.
دانـش محـوری در پرتـو ایمـان و تعالـی سـیاره مهربانی حلقه اتصـال افراد
آسـیبدیده بـا ّ
خیـران رونمایـی از کمپیـن ملـی «ایسـت! آب نیسـت» پسـر
مهربـان خراسـان چهر ههـای مـاه زیـر تیغ خورشـید تکریم انسـان با تعطیل
احسـان جوانـان ،داوطلبـان و خیریـن؛ سـرمایههای هلال

هـــــالل

حجتاالسالم و المسلمین معزی در گردهمایی
معاونین امداد و نجات تأکید کرد:

دانش محوری
در پرتو ایمان و تعالی
نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هلال احمـر بـا تأکیـد بـر اهمیـت جایـگاه امـداد و
تهـای خیرخواهانـه و انساندوسـتانه هلال احمـر بـه عنـوان
نجـات در فعالی 
نهـادی مردمـی و عامالمنفعـه گفـت :ایـن مجموعـه ارزشـمند بـا روحیـه بـاالی
انسـانی و ایمانـی اعضـا ،همـت خویـش را بـرای نقشآفرینـی در کاهـش آالم دردمنـدان
و مصیبـتزدگان بـه ویـژه در حوادثـی کـه در سـالهای اخیـر بـا آن مواجـه بودهایـم داشـته
اسـت.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر ،حجتاالســام
والمســلمین معزی با حضور در گردهمایی معاونین امداد و نجات سراســر کشــور در همدان تأ کید
کرد :هر نجاتگری در هر کجای دنیا که تالش میکند ،بر اساس وظیفه انسانی خود عمل میکند
اما در جمهــوری اســامی ایران تــاش مــا و همه فعــاالن این عرصه این اســت کــه عالوه بــر انجام
وظایف ســازمانی ،فعالیتها بــا نیت خالص و بــرای رضای خداونــد انجام شــود و بیتردید ارزش
اقداماتی که صورت میگیرد با این روحیه و نیت ،متعالی خواهد بود.
نکــه باید برای ارتقای فرهنــگ دینی ،روحیه
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر با بیان ای 
ایثارگــری ،شــجاعت ،دلیــری و مســئولیتپذیری برنامهریزی شــود ،تصریــح کرد :توجــه به این
مســائل فارغ از وظیفه ســازمانی اســت و روحیه باالی ایمانی و تعهد نسبت به انســانها با ارتقای
فکر ،فرهنگ و ترغیب به آموزشهای دینی و معرفتی حاصل میشود.
حجتاالسالم والمسلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :انتظار میرود تالشگران
عرصه امداد و نجات عالوه بر دســتیابی بــه توانمندیهای علمــی ،با برنامهریــزی دقیق بتوانند
اهدافسازمانیرامنطبقباتعالیماسالمپیادهسازی کنند.
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نکــه حرکــت انســان مؤمــن بــر پایه ایمــان و
وی بــا اشــاره بــه ای 
کســب رضای خداوند متعــال ،نیــروی کار و اقــدام را مضاعف و
فعالیتها را جاودانه و ماندگار میکند ،گفت :این مهم ،چیزی
فراتر از عمل به مسئولیت سازمانی بوده و بسیار ارزشمند و قابل
تقدیراست.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هــال احمر بیــان کــرد :مبنای
تحقق انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی(ره) کسب رضای
خداوند متعال و بــا انگیزههای الهــی و دینی بوده اســت و برای
استمرار بخشی به این مهم باید تالش و برنامهریزی کرد و توجه
داشــت که امداد و دســتگیری از نیازمنــدان در تمامــی زمینهها
یشــود ،چــرا کــه نجــات انســانها واجب
عبــادت محســوب م 
است.
وی در بخــش دیگــر از ســخنان خــود در جمــع معاونــان امــداد
و نجــات سراســر کشــور ،خاطرنشــان کرد :ضــروری اســت همه
تالشــگران این عرصه ســعی و اهتمام خود را بر افزایش دانش و
آ گاهیها معطوف نمایند و دانشمحوری بایــد در کنار ایمان و
تعالی در همه بخشهای جمعیت مورد توجه قرار گیرد.
تهــای الزم درحــوزه تخصصــی از جمله
توجــه بــه کســب مهار 
موضوعاتی بود که نماینده ولــی فقیه در جمعیت هالل احمر به
آن اشاره کرد و افزود :توجه به کسب مهارت مسئله مهمی است
که در کنار دانشمحوری باید مورد توجه قــرار گیرد ،کما اینکه
فراگیری فنون و تکنیکهای روز آمد نیز در شرایط فعلی با توجه
به سوانح مختلف کشور به ویژه سوانح جادهای امری ضروری
است.
حجتاالســام والمســلمین معزی افزود :ســرعت عمل و ایجاد
زمین ههــای الزم بــر ای تحقق ایــن مهــم در امداد و نجــات حائز
اهمیت است و البته ذکر این نکات ویژه معاونان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر هم نیست ،بلکه از میان 33دستگاه متولی
و مســئول که وظایف تعریف شــدهای دارنــد ،باید در این راســتا
یتــوان تنها از هــال احمر برای تحقــق اهداف
تالش کنند و نم 
یهــای الزم
مــورد نظر توقع داشــت و ضروری اســت تــا هماهنگ 
برای ارتقــای توانمندیها میان تمامی دســتگاههای مســئول
هم ایجاد گردد.

ـالل
ه ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ
ـالل
وی با اشــاره بــه فرمایش رهبــر معظم انقــاب (مدظلــه العالی)
تصریــح کــرد :امدادگــر بایــد حاضــر و فعــال باشــد و بــا حفــظ
آرامــش و ثبــات ،ابتــکار عمــل ،طراحــی و برنامهریــزی صحیح
مأموریتهای خود را انجام دهد .نماینده ولی فقیه در جمعیت
هــال احمــر در پایــان افــزود :مناســب اســت تــا معاونــان امــداد
و نجــات و امدادگــران تأمــل و تعمــق بیشــتری در زمین ههــای
مرتبط با موضوعات فقهی حوادث داشته باشند و در این زمینه
مطالعات خود را افزایش دهند.
ضرورت توجه ویژه به سالمت روان امدادگران
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر نیــز در همایــش معاونــان امــداد
و نجــات هــال احمــر سراســر کشــور ،برگــزاری اردوهــای
توانافزایــی و بازآمــوزی امدادگــران و به روزرســانی تجهیزات و
تهــای جمعیــت
فرآیندهــای هــال احمــر را از مهمتریــن اولوی 
در ســال جاری و در حوزه امــداد و نجات عنوان کــرد .به گزارش
پایــگاه اطالعرســانی جمعیــت هــال احمــر؛ مهنــدس محمــود
محمدینسب در همایش معاونان امداد و نجات سراسر کشور
در همدان ،با اشــاره بــه اینکه ایــن اولین گردهمایــی معاونان
امــداد در دوره جدیــد مدیریتــی و بعــد از حــوادث ســنگین زلزلــه
کرمانشــاه ،حادثــه دنــا ،خدمــات نــوروز و ...اســت ،از زحمــات
تمامــی مدیــران و امدادگــران جمعیــت در حــوادث ما ههــای
گذشتهتقدیروتشکر کرد.
نکــه هــال احمــر ،ارائــه
مهنــدس محمدینســب بــا بیــان ای 
تهــای مختلــف
تهــا و خدمــات بســیاری را در عملیا 
فعالی 
تهــا و خدمــات بایــد
بــر عهــده دارد ،تأ کیــد کــرد :ایــن فعالی 
مستندسازی شــود چراکه هر حادثهای در کنار تمام سختیها و
رنجها ،حاوی تجارب بیشماری است و مستندسازی خدمات
و فعالیتهای انجا مشــده از تمامی رویدادهای مثبت و منفی،
در مدیریت حوادث آینده بسیار ارزنده خواهد بود.
وی به تأ کیــد رئیس جمعیت هــال احمر بر لزوم مستندســازی
تمامی حوادث و فعالیتها و خدمات هالل احمر در این حوادث
هم اشاره کرد و افزود :یک تیم مستندســاز در حال تهیه مستند
زلزلــه کرمانشــاه اســت کــه ایــن مســتند در مقول ههــای انتقــال
تجارب و ثبت و ضبــط خاطرات امدادگران و مدیران ،ارزشــمند
بــوده و کارکردهــای فرهنگــی نیــز دارد چرا کــه جمعیــت هــال
تهــای داوطلبانه اســت و ایــن خاطرات
احمر مبتنــی بــر فعالی 
تشــده انســانی میتوانــد مشــوق دیگــران بــرای
و لحظــات ثب 
مشارکت در امر خیر باشد.
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر ،کارکــرد دیگــر مستندســازی را
استانداردســازی فعالیتها عنوان کرد و گفت :استانداردسازی
برای مدیریت حوادث بعدی بسیار راهگشاست به همین دلیل
برای ثبت و ضبــط این تجربیــات بایــد اهتمام ویژهای داشــته
باشیم.
مهندس محمدینســب همچنین به لــزوم افزایــش تحرک در
برخی حوز ههــای جمعیت از جمله حــوزه امــداد و افزایش تعداد
یشــود
مانورهایی که در ســطح اســتان یا در ســطح ملی برگزار م 
هم اشــاره و تصریح کرد :افزایــش اردوهــای توانافزایی ،باعث
همدلی بیشــتر میان مدیــران و آمادگی بیشــتر امدادگــران هالل
یشــود بنابراین افزایــش اردوهای امدادگران
احمر در حوادث م 
در ما ههــای آینــده در دســتور کار هــال احمــر اســت .برگــزاری

حجتاالسالم
و المسلمین
معزی :مبنای
تحقق انقالب
اسالمی به رهبری
امام خمینی(ره)
کسب رضای
خداوند متعال و با
انگیزههای الهی و
دینی بوده است و
برای استمرار بخشی
به این مهم باید
تالش و برنامهریزی
کرد و توجه داشت
که امداد و دستگیری
از نیازمندان در
تمامیزمینهها
عبادت محسوب
میشود ،چرا که
نجات انسانها
واجب است

دورههای آموزشی و بازآموزی امدادگران هم از دیگر موضوعات
مهمی است که در سال جاری مورد توجه خواهد بود.
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر ،وظایــف معاونــت آمــوزش،
پژوهش و فناوری جمعیت را شــامل اجرای دورههای آموزشی،
اعتباربخشــی بــه دور ههــا و نظــارت بــر اجــرای دور ههــا عنــوان
کــرد و گفــت :ایــن معاونــت در برگــزاری دور ههــای آموزشــی در
ســازمانهای زیرمجموعه جمعیــت دخالتی نــدارد ،اما نظارت
بر اجرای دورهها و اعتباربخشــی محتوای دورههای آموزشی بر
عهدهمعاونتآموزشجمعیتاست.
ضرورت توجه به تجربیات بینالمللی
دبیرکل جمعیت هالل احمر در ادامه ســخنان خود ،به ضرورت
اســتفاده از تجربیات مشــترک بینالمللی هالل احمــر ایران هم
اشــاره و تأ کید کــرد :جمعیت هــال احمر یــک نهــاد بینالمللی
است و تجربیات مشــترک ارزندهای با سایر جمعیتهای ملی و
همچنین فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر دارد،
باید عــادت کنیــم تجربیــات خــود را ببینیــم و از آنها اســتفاده
کنیم و در عیــن حال بــرای انتقــال این تجــارب بایــد بتوانیم با
دیگرجمعیتهایملیتعاملداشتهباشیم.

بهروزرسانی ناوگان امدادی
مهندس محمدینســب با بیان اینکه بهروزرسانی تجهیزات
و فرآیندهــای جمعیت هــال احمــر از آغــاز دوره مدیریتی جدید
مورد توجــه ویژه قرار داشــت ،اظهــار کــرد :بــرای واردات و خرید
تجهیزات جدید باید اعتبارات الزم تأمین شود که در حال حاضر
با توجه به شرایط اقتصادی کشــور ،با محدودیتهایی مواجه
هســتیم ،اما برای خریداری خودروهای امدادی ،ســت نجات
و ...و بهروزرســانی فرآیندهــا در تــاش هســتیم و در حال حاضر
بیشترین توجه ما به خرید تجهیزات الزم امدادی است.
دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر ،توجــه ویــژه بــه ســامت روان
امدادگــران حاضــر در صحن ههــای حــوادث و تصادفــات را نیــز
مهــم و ضــروری خوانــد و افــزود :امدادگــران مــا در صحن ههــای
پراسترسی وارد میشوند ،بنابراین سالمت روان این امدادگران
از موضوعاتــی اســت که بایــد بــه آن توجه شــده و در ایــن زمینه
برنامهریزی شــود تــا از بــروز صدمــات جبــران ناپذیــر جلوگیری
کنیم.
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گزارشی درباره کانون
غنچههایهالل

سیاره مهربانی
حسن حسنزاده

یكـی از رویكردهـای اصلـی سـازمان جوانـان جمعیـت هلالاحمـر ،آشـناكردن
خردسـاالن و كـودكان بـا اهـداف انساندوسـتانه هلا ل احمـر و آمـوزش ابتدایـی
آنـان بـا اصـول خودامـدادی برای پیشـگیری از حوادث ناگوار اسـت .كـودكان در
سـنین خردسـالی آمادگـی بیشـتری بـرای پذیـرش آموزشها دارنـد و در نتیجه آموزشـی كه
یشـود .بـا برخی از
بـرای غنچ ههـای هلال در نظـر گرفته شـده ،در وجود كودك نهادینه م 
این آموزشها از بروز بسـیاری از حوادث ناگوار آینده جلوگیری شـده و تکتک این كودكان
در آینـده بـه سـفیران صلـح و دوسـتی تبدیـل خواهنـد شـد« .شـهروند» در ایـن گزارش شـما
تهـا ،اهـداف و برنام ههـای كانـون غنچ ههـای هلال آشـنا میکنـد.
را بـا مهمتریـن فعالی 

غنچههای هالل در مناطق كمبرخوردار
نهــای فراگیــر غنچ ههــای هالل بــا هــدف انتقــال مفاهیم آموزشــی بــه كــودكان مناطق
كانو 
كمبرخوردار كشور راهاندازی شدهاند .با وجود مهدهای كودك و مراكز پیشدبستانی ،كودكان
بسیاری بهویژه در مناطق محروم كشور هستند كه با ساختار قدیمی این كانون نمیتوانستند
ل احمر ارتباط برقرار كننــد .با راهاندازی كانونهــای فراگیر ،كودكانی كه
با جمعیت هال 
در هیــچ مهدكودك یــا مركز پیشدبســتانی عضو نیســتند،
بســتههای آموزشــی شــامل مطالبــی ب هصــورت
یهــای فكــری متنــوع بــا
تصویــری ،صوتــی و باز 
تهــا
محتــوای آشــنایی بــا اهــداف ،اصــول و فعالی 
بشردوستانه و امدادی هاللاحمر را دریافت كرده
و در صــورت تمایــل ،بــه عضویــت كانــون
فراگیــر غنچههای هــال درمیآینــد .در
هــر اســتان یــك كانــون در مركز اســتان
بــرای عضویــت كــودكان
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یشــود و ایــن كــودكان میتواننــد در
واجد شــرایط تشــكیل م 
جشــنوارههای كشــوری و برنامههای متمركز اســتان شــركت
كنند.
غنچهها هم قصه میگویند
«قصهگویی» هم روش دیگری اســت كــه كانون غنچههای
هالل بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی به كودكان و خردســاالن
از آن بهــر ه میگیــرد .جشــنواره ملــی خاطــره و قصهگویــی
«ســیاره مهربانی» با هدف آشنایی بیشــتر غنچههای هالل،
تهــای بشردوســتانه آن و نیز
ل احمــر و فعالی 
با جمعیت هــا 
تهــای نیكوكارانه نســبت
ترغیب كــودكان بــه انجــام فعالی 
یشــود .بــرای شــركت در این
به دوســتان و خانــواده ،برگزار م 
جشــنواره ،غنچههای هالل و نیز كودكان  ٧تا  ١٢سال پس از
برقراری یك ارتباط تلفنی ســاده ،داستان و خاطره خود
را حداكثر در مدت ٥دقیقه تعریف میكنند.
جشنواره و مسابقه نقاشی
تهــای اث رگــذار بــرای آمــوزش و نهادینــه
یكــی دیگــر از فعالی 
كــردن مفاهیمــی مانند صلــح ،نو عدوســتی ،عدم خشــونت
و ...در كــودكان خردســال و غنچ ههــای هــال ،برگــزاری
جشنوارههای ملی نقاشی ویژه كودكان است.
كــودكان بــا كشــیدن نقاشــی ،دنیــای درونــی
خــود را بــه تصویــر كشــیده و از طریــق مشــاهده
تهــای جدید
نقاشــی همســاالن خــود نیــز بــه رهیاف 
دســت پیدا میكنند .از طرفــی خانواد ههــای كودكانی
كه میخواهند در جشنوارهها شــركت كنند نیز با موضوعاتی
یشــوند.
ماننــد صلــح ،تفاهــم ،كنتــرل خشــم و ...مواجــه م 
به همیــن دلیــل ســازمان جوانــان ،جشــنوارههای نقاشــی را
با مشــاركت شــبكه پویای تلویزیــون برگزار كــرده تــا از طریق
آمــوزش غیرمســتقیم ،كــودكان و خردســاالن را بــا مفاهیــم
مدنظر آشــنا كند .عالوه بر غنچههای هالل ،كــودكان  ٧تا
 ١٢ســال هــم میتواننــد در جشــنوارهها و طر حهایــی كــه

كانــون غنچههای هــال بــرای كــودكان  ٥تــا  ٧ســال در نظر
گرفتهشركت كنند.
 ٣هزار كانون در مهدهای كودك
توجه به مســئله آموزش به كودكان و خردســاالن در محیطی
نهــا را در كنار دیگر همســاالن فراهم كند،
كه شــرایط حضور آ 
یكی از مهمترین فعالیتهایی است كه برای انتقال مفاهیم
آموزشــی و جــذب حداكثری كــودكان بــه كانــون غنچههای
یشــود .در پــی تفاهــم بــا ســازمان بهزیســتی
هــال انجــام م 
كشــور ٣ ،هــزار كانون غنچ ههــای هــال در مهدهــای كودك
كشور شروع به فعالیت كرده اســت تا كودكان ضمن حضور در
كنار همساالن و در یك محیط آموزشی ،آموزشهای مورد نظر
كانون را فرا بگیرند .مدیــران مهدهای كودكی كه عالقمند به
همكاری با جمعیــت هاللاحمــر هســتند ،از طریــق ارتباط با
شــعب جمعیت هاللاحمر برای تأســیس كانون غنچههای
هالل در مهدكودك اقدام میكنند.
دستهای مهربان
كودكان و خردســاالن كانون غنچههای هالل ،از همین ســن
و ســال یاد میگیرند چگونه بــرای كمك به دیگران دســت به
كار شــوند .طــرح «دس ـتهای مهربــان» یكــی از برنام ههــای
موفق سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر است كه مشاركت
تهــای بشردوســتانه جلــب
كــودكان و خردســاالن را در فعالی 
كرده اســت .همزمان بــا روز جهانــی و هفته ملی كــودك ( ١٥تا
 ٢١مهرماه) ،سازمان جوانان جمعیت هاللاحمر برنامههای
متنوعی بــرای كودكان و غنچ ههــای هالل برگــزار میكند .در
طرح دس ـتهای مهربــان ،كودكان اســباببازیهای ســالم
خود را به چادرهای محل استقرار جوانان هاللاحمر تحویل
میدهند تا پــس از جمعآوری ،میان كــودكان مناطق محروم
توزیع شــود .در این طرح هر شــعبه یك چــادر را در مراكز اصلی
شــهر برپا و كار جم ـعآوری اســباببازیها را انجــام میدهد و
غنچههای هالل و كودكان نیز از همین سن و سال راه و روش
نو عدوستیرایادمیگیرند.
آموزش ٣میلیون كودك
آموزشهای كانــون غنچههای هالل
بــه مرا كــز پیشدبســتانی نیــز
رســیده اســت .از میان
 ٣میلیــون كــودك
كه در این رده سنی
هســتند ،نزدیــك به
یــك میلیــون كــودك در

مراكز پیشدبســتانی وابســته به وزارت آموزش و پرورش تحصیل میكننــد كه همین موضوع
زمینههای مناســبی را بــرای انتقال مفاهیم آموزشــی بــه این رده ســنی فراهم میكند .از ســال
 ١٣٩٣فعالیت كانون غنچههای هالل با انعقــاد تفاهمنامهای میان معــاون آموزش ابتدایی
وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیس ســازمان جوانان گســترش یافــت و ایجــاد  ٥٠٠كانون غنچه
هالل در مراكز پیشدبستانی در مرحله نخست در دســتور كار قرار گرفت .این كانون با اولویت
تأسیس در مناطق كمبرخوردار كشور بهویژه در مناطق مرزی به فعالیت خود ادامه میدهد.
سوگندنامه غنچههای هالل
یشــوند ســوگندنامهای را بــا مضمــون زیــر در
کودکانــی کــه عضــو کانــون غنچ ههــای هــال م 
مراســم گشــایش این کانون قرائت میکنند .من بهعنوان كوچكترین عضو ســازمان جوانان
هاللاحمــر ،به خــدا ســوگند میخورم كــه همــواره مهــر و محبــت و دوستداشــتن را ســرلوحه
كارهایم قرار داده و برای كمك به انســانها و احترام به آنها همیشــه تالش كنم .من با احترام
به اصــول و اهــداف هاللاحمــر به خــدای خود قــول میدهم كــه در همــه كارهایــم صداقت و
راستی داشته باشم و برای ایجاد دوستی بین همه انسانها ،كمك كنم .من كه عضوی وفادار
به همه مهربانیها هســتم ،قســم میخورم كه شــبیه انســانهای بــزرگ و مهم ماننــد امامان
معصوم(ع) ،با گذشــت و فداكاری از زندگی و سالمت همه انســانها دفاع كنم و به همه آدمها
بدون هیچگونه تفاوتی كمك کنم.ای خدای خوب ،بزرگ و مهربان ،كمكم كن تا همیشه به
قراری كه با تو بستم عمل كنم.
قصهگویی مدد و مهربان
«مدد و مهربان» دو شــخصیت كارتونی محبوب غنچههای هالل كه حســابی میان غنچهها
هوادار دارند ،برای خردساالن هاللی قصه میگویند .با توجه به تأثیرپذیری شنیداری كودكان
نطــور عالقمنــدی آنان به شــنیدن قصه شــب ،محتوای قصههای آموزشــی
از قصهها و همی 
مدد و مهربان با شــماره تمــاس ( ٦٤٢٧در شهرســتانها ٠٢١ـ  )٦٤٢٧راهاندازی شــده و تاكنون
 ٧٠داســتان بر روی آن قرار گرفته اســت .غنچ ههــای هالل با شــمارهگیری این شــماره ،بدون
پرداختهزینهاضافیقصهآموزشیمیشنوند.
 ٣هزار آموزش مباحث امدادی و آشنایی با اهداف و فعالیتهای جمعیت هاللاحمر و صلیب
ســرخ ،هر ســال در بیش از  ٣هزار مهدكودك و مركز پیشدبســتانی در اختیار كودكان بین  ٥تا ٧
ســال یا همان غنچههای هالل قرار میگیرد .ســاالنه بیش از  ١٠٠هزار كودك بین  ٥تا  ٧سال در
قالب كانون غنچههای هاللاحمر سراسر كشور ،با مباحث امدادی و فعالیتهای هاللاحمر
آشنامیشوند.
نشریه ماه مهربان
متــر از آن ،نگهداری كودكان
كانون غنچههای هالل ،برای جلب ،جذب و مه 
تهــا و خدمات هــالاحمر
در كانــون و نیز آشــنایی بیشــتر آنها با فعالی 
و آمــوزش خودامــدادی از طریــق ســرگرمی ،داســتان و كاردســتی،
نشــریهای ویژه این گروه ســنی بــه نام نشــریه تخصصی بشردوســتی
یشــود .در ایــن نشــریه
و امــدادی كودكان«مــاه مهربــان» منتشــر م 
شــخصیتهای محــوری كانــون غنچ ههــای هــال (مــدد و مهربان)
در كنار شــخصیتهای جدیدی ماننــد آدم آهنــی ،قاطی پاتــی و ...در
موقعیتهای گوناگون و بهصورت غی ر مستقیم اهداف هاللاحمر را
به غنچههای هالل آموزش میدهند.
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حکم میکند کــه آدم در زمــان رخ دادن این بالیا کمکرســان
همنوعان خود باشد .در نتیجه ما آمدیم یک حلقه اتصال بین
کسانی که آسیبدیده هستند با آدمها و هنرمندان ّ
خیر ایجاد
کردیم.

خانه هنرمندان تخصصی داوطلب هاللاحمر

حلقه اتصال افراد آسیبدیده
با ّ
خیران
به گزارش پایگاه اطالعرسانی جمعیت هالل احمر ،تأسیس خانه هنرمندان تخصصی داوطلب،
چراغ روشــنی در راه جــذب هنرمنــدان در انجام فعالیتهای داوطلبانه در سراســر کشــور اســت؛
هنرمندانی که در زمان وقوع حوادث و ســوانح طبیعی و غیر طبیعی به کمک مردم آســیبدیده
کهــای نقــدی در صفحــات مجازی
یشــتابند؛ از اعالم شــماره حســاب بــرای جم ـعآوری کم 
م 
گرفته تــا رایزنی بــا شــرکتها و تولیدکنندگان بــرای دریافــت کاالهای مــورد نیاز آســیبدیدگان.
بهمــن دان ،یکی از بازیگران مطرح کشــور اســت که بــه عنوان نیــروی داوطلــب جمعیت هالل
احمر سالیان سال با سازمان داوطلبان همکاری داشــته و هر آنچه را که در توان دارد برای کمک
تهــای بهمــن دان را درباره فعالیــت خانه
بــه آســیبدیدگان بــه کار میگیــرد .در ادامــه ،صحب 
هنرمندانداوطلبمیخوانیم.
من داوطلب هالل احمرم
حدود  15ســال اســت کــه در هــال احمــر کار میکنــم .اوایــل دهــه  80از من خواســتند کــه عضو
داوطلب هالل احمر باشــم .هالل احمر  NGOخوبی اســت که در کشور تشــکیل شده است .یک
سابقه  100ساله هم دارد .سیاســت و اهداف هالل احمر ،مسئله کمکرسانی و ُبعد بشردوستانه
اســت ،فــارغ از رنگ ،زبــان و دین .کســی که در یــک بحران گیــر میکنــد ،دیگر شــما نمیتوانید
یشــود ،آن کمکی اســت که
بپرســید دیــن ،زبــان و رنگــت چیســت .آنچه کــه برایتــان مســلم م 
میتوانیدانجامبدهید.
فعالیتهای داوطلبانه با مشارکت در سفرنامه سالمت
چند ســال پیش ،ســازمان داوطلبــان جمعیت هــال احمــر ســفرنامهای ترتیــب داد بود بــه نام
«سفرنامه سالمت»؛ در این سفرنامه سعی کردم کمکهای بیشتری انجام بدهم .بر اساس این
ً
ســفرنامه در تمام شهرستانهای اســتان سیســتان و بلوچســتان چادر میزدند و پزشکان تقریبا
تمامی مردم آن شــهرها را ویزیت میکردند .کار بسیار خوب و خداپســندانهای بود که من هم در
آن شــرکت کردم و چندیــن روز وقتــم را روی آن گذاشــتم ،اما بنا بــه دالیلی مدتی کنار کشــیدم تا
اینکه مهندس درگاهی ،سرپرست ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر شــد و از من خواست
خانه هنرمندان را در این سازمان راهاندازی کنم.
افتتاح خانه هنرمندان تخصصی داوطلب
همانطور کــه میدانید مشــکالت عدیــدهای در کشــور مــا وجــود دارد؛ از طوفــان ،ســیل ،زلزله،
رعد و بــرق ،تصادفات و رانــش زمین گرفته تا هــر چیزی که فکــرش راکنید .در اینجا انســانیت
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ایران اولین کشور دارای خانه هنرمندان تخصصی
داوطلب
وقتی با فرانچســکو روکا ،رئیس فدراســیون بینالمللی صلیب
ســرخ و هــال احمــر خانــه هنرمنــدان تخصصــی داوطلــب
صحبت کردم ،خیلی خوشحال شد و حتی مرا به ایتالیا دعوت
ً
کرد که ا گــر ما در ایران موفق شــدیم ،حتما در کشــورهای دیگر
هم این اتفاق بیفتد و هنرمندان کشــورهای دیگر هم این کار
را انجام بدهند .نمونه خوبی اســت که برای اولین بــار دارد در
ایران اتفاق میافتد .من شیوهنامهای نوشتهام که شیوهنامه
خوبی اســت .بچههای ما شــیوهنامه دارند و از طریــق آن جلو
فگــذاری
میرونــد .مــا در ابتــدای را ه هســتیم ولــی چــون هد 
کردهایم،مطمئنهستیم کهموفقخواهیمشد.
بانک اطالعاتی هنرمندان تخصصی در هالل سرخ
بانک اطالعاتی هالل ســرخ به این شکل است که هنرمندان،
ّ
خیریــن و ملت هر کدام یک یوزر داشــته باشــند که محلهای
نیازمند به کمک را شناســایی کــرده و کمکهای خودشــان را
به هالل احمر بدهند تا هالل احمر بر حســب نیاز به آن مناطق
کمک کنــد .کمکرســانی باید منطقــی و درســت باشــد .ما در
ســازمان داوطلبــان هــال احمــر میخواهیــم بــه این مســائل
بپردازیــم .برنامهریزی ایــن کارها را انجــام دادهایــم و از هفته
آینده در ســازمان داوطلبان حسابی سرمان شــلوغ میشود .از
همینجا هم اعالم میکنم که هر کسی به هر نحوی دستی در
هنر دارد ،میتواند عضو این ســازمان شــود و به ما در این راستا
کمک کند.
انجام فعالیتهای مطرح و بهنام در خانه هنرمندان
داوطلب
تهــای
خانــه هنرمنــدان داوطلــب توســط  4گــروه کــه فعالی 
یشــود که ایــن بخشها
منســجمی بــا یکدیگــر دارنــد اداره م 
شــامل توســعه منابــع انســانی ،روابــط عمومــی و تبلیغــات،
آمــوزش و فــوق برنامــه و اقدامــات بشردوســتانه و حمایتــی
است .مسئولیت گروه توسعه منابع انســانی با مهدی میامی،
اقدامات بشردوستانه با ساناز سماواتی ،آموزش فوق برنامه با
شکر خدا گودرزی و روابط عمومی و تبلیغات با سپیده سپهری
اســت .هر گروه از  21نفر عضو تشــکیل شــده اســت تا در جهت
انجامفعالیتهایمطرحوبهناماقدام کنند.
به کارگیری نیروهای دواطلب تخصصی در خانه
هنرمندان داوطلب
تهــای داوطلبانــه در حــوزه هنرمنــدان،
الزمــه انجــام فعالی 
بهکارگیــری نیروهای متخصص داوطلــب در خانه هنرمندان
داوطلب اســت و بــرای اجــرای آن دســتورالعملی تدوین شــده
اســت کــه هــر یــک از اعضــا موظــف بــه چهــار ســال فعالیــت
داوطلبانه در این خانه داوطلب هستند.

رونمایی از کمپین ملی

«ایست! آب نیست»
کمپین ملی «ایست! آب نیست» که در جهت صرفه جویی مصرف آب توسط
سـازمان جوانان هالل احمر راه اندازی شـده اسـت با حضور رئیس این سـازمان
و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان یزد و جمعی از
مقامات استانی رو نمایی شد.

به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اســتان یزد ،این مراسم با حضور دکتر صابونچی
رئیس سازمان جوانان هالل احمر ،معاونت جوانان و دانشــجویی این سازمان ،مدیرکل اداره
فرهنگ و ارشاد استان از کمپین ملی «ایست! آب نیســت» که در جهت حساسسازی بحران
آب در استان یزد و دیگر نقاط کشور توسط جوانان هالل احمر راه اندازی شده ،رو نمایی شد.
جوانان هالل احمر استان یزد با توجه به کمبود آب در سطح استان و کشور کمپین «ایست! آب
نیست» را راه اندازی کردند تا شروع کننده این طرح و مروج فرهنگ مصرف آب و صرفه جویی
در ســطح جامعه باشــند .اســتان یزد یکی از کمآبترین اســتانهای کشور اســت ،آ گاهسازی
مردم در مورد کاهش مصرف آب و مصرف هوشمندانه بسیار مهم و ضروری است.
حساس سازی و آ گاه سازی مردم استان در مورد مصرف هوشــمندانه آب ،کم آبی استان یزد،
جذب مشارکت بیشتر مردمی در راستای حفاظت از منابع آبی استان و حساسکردن گروههای
تأثیرگذاران اســتان در مورد بحث کــم آبی و بحــران آب در اســتان ،از جمله اهــداف راهاندازی
کمپین «ایست! آب نیست» عنوان شده است.
رئیس ســازمان جوانان هــال احمر با حمایــت کامل از ایــن طرح ،اظهار داشــت :از شــروع این
حرکت زیبا و مؤثر توســط جوانان هالل احمر بســیار خوشــحالم وبــا این حرکــت میتوان گفت
ســازمان جوانان جدا از اهداف خود میتواند در مســائل دیگر جامعه با محوریــت اعضا جوان و
داوطلب خود پیش قدم و وارد شود.
دکتر صابونچی گفت :امید که جوانان هالل احمر بتوانند فرهنگ صرفه جویی مصرف بهینه

آب را در جامعه مســاوی و جــاری کنند .همچنیــن علی گنج
کریمی معاونت جوانان و دانشجویی ســازمان جوانان هالل
احمــر نیــز بــا تشــکر و قدردانــی از جوانــان هــال احمر اســتان
یزد از شــروع این کمپیــن با امضا میثــاق نامه بــه این کمپین
پیوست.
در پایــان رئیــس ســازمان جوانــان هــال احمــر کشــور و دیگر
مســئوالن شــرکت کننــده از ایــن طــرح حمایــت و بــا امضــای
میثاقنامهبهاین کمپینپیوستند.
متن میثاق نامه به این شرح است« :از ذخیره آب ایران فقط
چند قطره باقی است ،فردا دیر اســت ،همین امروز قطرهها را
دریابیم؛ نکته اساسی این کمپین این است که صرفهجویی
یک فرهنگ اســت ،نیاز به رشد و ساخته شــدن دارد ،بودجه
و حمایت دولتی نیاز ندارد تنها احســاس مسئولیت و اهمیت
زندگــی نســلهای آینــده و حتــی امــروزی میتوانــد بــه ایــن
کمپیــن کمــک کنــد .امــروزه کســی بــاور نمیکند آب نیســت

و کشــور با بحران کمآبــی مواجه اســت .اما نشــانههای آن را
میتوان در گوشــ ه و کنار کشــور مشــاهده کــرد که نمونــه آن،
خالی از سکنهشــدن روستاهاســت ،شــرایط ما هر روز در حال
بدترشــدن اســت و از ســوی دیگر ،همواره شــعار صرفهجویی
میدهیم .مــا امضا کننــدگان به ایــن مهم دســت یافتیم که
کمپینی را با شعار «ایست! آب نیست» راه اندازی کنیم و قول
میدهیم به آن پایبند باشیم تا بتوانیم کوچکترین قدم در
این راه مهم برداریم».
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داستان مادری که نشانی راه را از فرزندش گرفت

پسر مهربان خراسان

مـادر امدادگـر مرحـوم «مهـدی عمیـدی» زندگـیاش را وقـف کمـک بـه
خانواد ههـای نیازمنـد و راهانـدازی خیریـهای بـه نـام پسـرش کـرده اسـت .تمـام
عمـرش را وقـف خدمـت بـه خانواد ههـای نیازمنـد و دختـران بیسرپرسـت و بـد
سرپرسـت كـرده اسـت .بـرای دختـران بسـیاری سـرپناه سـاخته ،مقدمـات تحصیلشـان را
فراهـم كـرده ،بـه آ نهـا حرفـه آموختـه و خالصـه مـادری را در حقشـان تمـام كـرده اسـت .اما
مـادر و بانـوی خیـر مشـهدی كـه همـه او را بـا راهانـدازی مركـزی بـرای حمایـت از دختـران
بیسرپرسـت و بد سرپرسـت میشناسـند ،خودش را شـاگرد پسـری میداند كه در دامان
او مشـق امدادرسـانی و بشردوسـتی كـرده اسـت.

صغــری زارع مــزاری مــادر مرحــوم «مهــدی عمیــدی» ،كوهنــورد و امدادگــر داوطلب امــداد و
نجات كوهســتان اســتان خراســان رضوی كه به قول مادر هم قهرمان كوهنوردی بود و هم
قهرمان اخــاق؛ در گفتگوی خود با شــهروند از تأثیر روحیــه امدادگری فرزنــد در فعالیتهای
خیری ه برای حمایت از خانوادههای نیازمندان و دختران بیسرپرســت شهر میگوید .مهدی
عمیــدی متولد ســال  1358و نخســتین فاتــح ایرانــی قله اورســت بدون اســتفاده از کپســول
اکسیژن بود.
وقتی برگشتم
نام مهــدی را با افتخــار میبرد .میگوید پســرش هــم قهرمان كوهنــوردی بود و هــم قهرمان
اخالق و بــرای حرفهایش هم دلیــل دارد .از صعود آقا مهدی بدون اكســیژن به قله اورســت
آن هــم بهعنــوان نخســتین ایرانــی و اهتــزاز پرچــم علیابــن موس ـیالرضا(ع) بــر بــام جهــان
برای نخســتین بــار؛ بــه عكسهــا و تصاویر مهــدی وقتــی كــه قلههــای صعبالعبــور را زیر پا
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گذاشــته نــگاه میكنــد ،هجــوم خاطــرات امانــش نمیدهــد
و میگویــد« :از نوجوانــی كــه بــه كوهنــوردی عالقمنــد شــد
همیشــه كولهبارش آماده بــود .پس از آشــنایی بــا چند گروه
كوهنــوردی ،دورههــای حرف ـهای كوهنــوردی ،مربیگری و
امداد و نجــات را گذراند و طولی هم نكشــید كــه به عضویت
جمعیــت هاللاحمــر درآمــد .بــا اینكــه تخصصــش امــداد
و نجــات كوهســتان بــود امــا هرجــا بــه تواناییهایــش نیــاز
داشتند ،پیشقدم میشد .مثل حضور در زلزله بم بهعنوان
امدادگر داوطلب هاللاحمر».
حرفها كه به اینجا میرســد صغری زارع مزاری خاطرهای
از نوعدوســتی مهدیاش برایمان تعریف میكند .ماجرایی
كــه هنــوز هــم پــس از ســالها در خاطــرش مانــده و هر بــار با
لبخندی غرورآمیز آن را برای دیگــران تعریف میكند« :هنوز
خسته صعود قبلیاش به ارتفاعات مشهد بود كه خبر دادند
مردی در همــان ارتفاعات گرفتار شــده و نیاز بــه كمك دارد.
گفتم :مادر جان خســتگی صعــود قبلی هنوز بــه تنت مانده.
همانطور كه لــوازم و تجهیزاتش را جمــع میكرد ،نگاهی به
من انداخت و گفت :آن مرد  ٥فرزند قد و نیــم قد دارد .وقتی
برگشــتم برای اســتراحت كردن فرصت زیــادی دارد .همین
را گفت و فردای همان روز با شــوق فراوان از نجات دادن آن
مرد و خوشحالی همسر و فرزندانش برایمان تعریف كرد».
هواخوری با معلوالن
بــا وجــود ایــن كــه صغــری زارع مــزاری در میــان فعــاالن
م بضاعــت مناطــق محــروم
امــور خیریــه و خانواد ههــای ك ـ 
مشــهد چهــرهای شــناخته شــده و بــا ســابقه فــراوان اســت
امــا میگویــد ماجراهــا و روایتهایــی كــه پــس از درگذشــت
مهدی از كارهای خیر او شــنیده ،بیشــتر از گذشــته او را برای
كمكرســانی بــه خانوادههــای كــمبضاعــت شــهر ترغیــب
میكنــد .خــودش در اینبــاره میگویــد« :میدانســتم كــه
مهدی كوهنوردی را برای چه میخواهد .عاشــق كوه و فتح

هـ ـ ـ ــالل
قلههای مرتفع بــود اما وقتی بهعنوان داوطلب لباس ســرخ
هاللاحمر را پوشــید ،انگار هــدف بزرگتر و روش ـنتری را در
پیش گرفــت .هر وقت از عملیــات امداد و نجات كوهســتان
برمیگشــت بــا اشــتیاق از نجــات دادن جــان آد مهــا برایــم
تهــای خیریه و بشردوســتانهاش
میگفت .اما وقتــی فعالی 
برایمان روشن شد كه دیگر از پیش ما رفته بود».
مــادر ایــن را میگویــد و خاطــره دیگــری تعریــف میكنــد٦« :
مــاه از حادث ـهای كــه در هنــگام صعــود بــه قلــه مــون بــان
فرانســه برایش پیش آمــد میگذشــت .همان حادث ـهای كه
برای همیشــه مهــدی را از مــا جدا كرد .یــك روز برای بررســی
وضعیــت معیشــت یكــی از خانواد ههــای نیازمنــد مشــهد
ســری به خانهشــان زدم .خانــوادهای كــه با  ٣فرزنــد معلول
و كمتریــن امكانــات در یــك خانــه محقــر زندگــی میكردنــد.
وقتی خــودم را خانم عمیدی معرفــی كردم ،ناگهــان یكی از
بچهها گفت :شــما مادر آقــا مهدی هســتید؟! تعجب كردم.
عكــس مهــدی را از روی گوشــی تلفــن همــراه نشــانم دادند
و گفتنــد :اینجــا همــه آقــا مهــدی را دوســت دارنــد .او هوای
معلــوالن منطقه گلشــهر مشــهد را داشــت .همیشــه میآمد و
بچ ههــای معلــول را برای تفریــح و هواخــوری با خــودش به
كوه میبرد .از وقتی خبر فوتش را شــنیدیم دیگر كســی سراغ
ما نیامده»...
مهــدی عمیــدی كوهنــورد بنــام مشــهدی یكــی از  ٥ایرانــی
بــود كــه بــا صعــود بــه  ٥قلــه مرتفــع لنیــن ،خانتانگــری،
كورژنفسكایا ،كمونیســم و پوبدا در منطقه پامیر و تیانشان
توانســت عنوان «پلنگ برفی» را از ســوی فدراسیون جهانی
كوهنــوردی كســب كنــد .در كارنامه كوهنــوردی او عــاوه بر
صعودهــای متعــدد داخلــی ،صعــود بــه بلندتریــن قل ههــای
جهان از اورســت تــا مرتفعترین قلههــای اروپایی و آســیایی
دیده میشود.
خانه فرزندان
امــا صغــری زارع مــزاری بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه دلیــل
راهاندازی مركزی بــرای حمایت از دختــران نوجوان و جوان
ك ـم بضاعــت ،میــان ّ
خیــران و فعــاالن امــور خیریــه مشــهد
نهــا مــادری كرده
یشــود .دخترانــی كــه بــرای آ 
شــناخته م 
و بــا حمایتهــا و كمكهایــش مقدمــات موفقیــت آنهــا در
تحصیــل ،ازدواج و حتــی كارآمــوزی و كارآفرینــی را فراهــم
كــرده اســت .خــودش میگویــد« :بیــش از  ١٠ســال پیــش بــا
كمك همسر ،فرزندان و دیگر دوســتان خیر به فكر راهاندازی
مركزی برای حمایت از دختران بدسرپرســت و بیسرپرســت
افتادم .اســمش را خانــه فرزندان گذاشــتیم تا مثــل اعضای
نهــا را تأمیــن كنیــم .برنام ههــای
یــك خانــواده نیازهــای آ 
مختلــف تحصیلــی ،ورزشــی ،تفریحــی و حرفهآمــوزی كــه
زمینههای توانمندســازی دختران را فراهــم میكرد .اما این
مركز نیاز به گسترش ،جلب توجه و جذب كمكهای خیران
داشــت تا اینكه با كمك آقای شــالچی مدیر مؤسســه خیریه
شــالچی كه در چنــد كشــور جهــان از جمله ایــران با هــدف از
بین بردن فقــر فعالیت میكند مقدمات خرید یك ســاختمان
و دریافت مجوز رســمی فراهم شــد ».حاال  ٢ســالی هست كه
خانه فرزندان صغــری زارع مزاری در ســاختمان جدید با نام

......
روحیه امدادگری مرحوم مهدی عمیدی ب ه عنوان یك
امدادگر داوطلب هاللاحمر به تمام اعضای خانوادهاش
سرایت كرده است .آنها به رسم همیشگی مهدی كه
در مواقع بحرانی و حوادث و بالیای طبیعی با تمام توان
با دیگر امدادگران هاللاحمر همراه میشد ،كمك حال
خانوادهها و افراد آسیبدیده هستند
فرزند امدادگرش مرحوم «مهدی عمیدی» و به شكل نظاممندتری فعالیت میكند.
زارع مزاری در اینباره میگوید« :نام مركز را به خاطــر تمام دغدغهها و تالشهایی كه مهدی
برای كمك به افــراد نیازمند انجام م ـیداد ،به نام خــود او تغییر دادیم تا راهــش از این طریق
ادامه پیدا كند .حاال در این مركز دختران بیسرپرســت و بد سرپرست در  ٢گروه سنی  ١٣تا ١٨
ســال و بیش از  ١٨ســال با كمك ّ
خیران حمایت میشــوند .با همین حمایتها بســیاری از آن
دختران توانســتهاند در حوزههای ورزشــی ،تحصیلی و درآمدزایی موفق شوند و شرایط برای
ازدواج آنها نیز فراهم شده است».
راه را نشان داد
روحیه امدادگــری مرحوم مهدی عمیدی به عنــوان یك امدادگر داوطلــب هاللاحمر به تمام
اعضای خانوادهاش سرایت كرده است .آنها به رسم همیشگی مهدی كه در مواقع بحرانی
و حــوادث و بالیای طبیعــی با تمام تــوان با دیگــر امدادگــران هاللاحمر همراه میشــد ،كمك
حال خانوادهها و افراد آســیبدیده هســتند .صغری زارع مزاری میگوید« :مهدی با خدمات
تهــای داوطلبان ـهاش در جمعیــت هاللاحمــر همــه مــا را بــا ماهیــت فعالیتهــای
و فعالی 
جمعیت آشــنا كرد .بــرای همیــن بعد از فــوت او هــم همه مــا بــرای مشــاركت در فعالیتهای
بشردوســتانه هاللاحمــر دغدغــه داریــم و میخواهیم راهــی كه مهــدی در آن قدم گذاشــت
همچنان ادامــه پیدا كند.بهعنــوان مثال وقتی خبر زلزله كرمانشــاه را شــنیدیم همگی برای
جمعآوری ،بستهبندی و ارسال كمكهای مردمی به مناطق زلزلهزده بسیج شدیم .با كمك
ّ
خیــران و از طریق مؤسســه خیریه و مســجد المنتظر كمكهــای مردمی را جم ـعآوری كردیم.
حتــی دختران مركز هــم با وجــود دغدغههای تحصیلــی ،حرفهآمــوزی و ...پــای كار آمدند تا
كمكهای جمعآوریشــده زودتر به دســت زلزلهزدگان برســد .تــا چند روز كارمــان جمعآوری
كهــای نقدی و غیرنقــدی را هم از
و بســتهبندی پوشــاك ،پتو و دیگر اقالم مورد نیاز بود .كم 
طریق هاللاحمــر به خانوادههای آســیبدیده رســاندیم .چرا كه مطمئــن بودیم مهدی هم
تهــای هاللاحمــر از عملیات
همیــن كار را انجام م ـیداد .او با مشــاركت داوطلبانــه در فعالی 
نهــا و حــوادث راه را به من و دیگــر اعضای
امداد و نجات كوهســتان تــا حضور در دیگــر بحرا 
خانواده و خیرانی كه با ما همكاری میكنند نشان داد».
پاییز تلخ فرانسه
حادثه تلخ مهرماه سال  ٩١در نزدیكی قله مون بالن فرانســه اتفاق افتاد .قلهای صعبالعبور
با شــكافهای یخچالی فراوان كه كار فتح آن را بســیار دشــوار میكند .مهدی امــا به تنهایی
عازم فتــح ایــن قلــه  ٤٨٠٠متری شــده بــود .یــك تیــم سوییســی مهــدی را دیــده بودنــد كه از
جانپناه نزدیــك قله كه در ارتفــاع  ٤هزار متری قرار دارد ،خارج شــده و خــودش را برای صعود
آماده میكرد .بــه گفته شــاهدان عینی وضعیــت آب و هــوای قله ناگهــان تغییر كــرد و برف و
كــوالك تمــام ارتفاعــات را در برگرفــت .دیگــر امــا خبــری از مهــدی نشــد .قل ـهای كــه پیــش از
این جــان بیــش از  ٢٠٠كوهنورد كاركشــته دیگــر را هم گرفتــه بود ،بــا مهدی امدادگــر مهربان
هاللاحمر هــم مثل همــه آنها تا كــرد ٥ .ســال از آن پاییــز تلخ گذشــته و هنوز خبــری از پیكر
مهــدی نیســت؛ درســت مثــل همــه آن كوهنوردانــی كه فتــح قله مــون بــان بدل بــه آخرین
صعودشان شد.
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روایتی از مهربانی داوطلبانه در دل کویر

چهرههای ماه
زیر تیغ خورشید
مریمیارقلی

گزارشـی کـه میخوانیـد روایـت کودکانـی اسـت کـه در دل یکـی از روسـتاهای
کویـری ایـران بـا مهربانـی یکـی از پزشـکان داوطلـب هلال احمر ،از تیـغ تیز تابش
خورشـید و شلاق سـنگین ریزگردهـا نجـات پیـدا میکننـد« .ایـران» قصـه ایـن
مهربانـی را روایـت کـرده اسـت.
با زبان کوچکــش دور لبهای ســرخش را تر میکند تا شــاید این کویری کــه خانه کــرده در رخش و
از هر ســو میکشــد پوســتش را ،لحظهای مجال حــرفزدن و زندگی بــه او بدهد .نامــش «عثمان»
است و حدود چهار ســال ســن دارد ،با چشــمان درشــت و براقش زل میزند در نگاهت و مسلسلوار
زبانش را میکشــد روی لبهای تفتیــده و عطشوارش ...موهــای خرماییاش در ایــن آفتاب داغ
بیشــتر رنگ گرفته و هجوم بادها بر چهرهاش آنقدر ریشــه دوانده که ســوی چشــمانش را از هر سو
نشــده در رخ کودکانهاش .آنقدر رسا و
به اسارت میبرد .معذبت میکند اینهمه رنج و زخم عریا 
براقنگاهتمیکند کهتماموجودترابهواهمهمیاندازد،پشتتتیرمیکشد،ضربانقلبتتندتر
میشودیاشایدهمنمیزنددیگر...
َ
اینجا روســتای «ذکری» اســت از توابع «درمیان» اســتان خراســان جنوبی؛ بعضیها میگویند نام
واقعیاش ُ«درمیان» اســت که شــاید وجه تســمیهاش چشــمان درشــت و پرجاذبه همچــون ُدری
باشد که میان ِرخ کودکانه ،دلبری میکند .این روستا پر است از قصه کودکانی که با آیینهها قهرند و
زخمیوارقدمیکشنددرزیرتیغخورشیدورقصبادی کهبارخسارشاننامهرباناست.
اینجا اقامتگاهی تبدار اســت با زخمهای جاخوش کرده بــر رخ اهالی و حــال و روزی که هر ثانیه
یشــود .سالهاســت مــردم این دیــار میزبــان خشکســالیاند و در کنار خشکســالیهای
عفونیتر م 
پیدرپی ،بادهای تند ،ریزگردهایی را با خود میآورند که مأمن و منزلشــان شده است رخ کودکانی
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که بــا پوس ـتهای ســفید و لطیــف ،زیــر تابــش خورشــید در پی
کودکیاند...
قصه بچههای ذکری از یک پیام شروع شد
هفته گذشته خانمی به دکتر ســیدناصر عمادی ،از متخصصان
ل احمر ،پیامی میفرستد
پوست و پزشک داوطلب جمعیت هال 
بــا ایــن مضمــون کــه کــودکان «روســتای ذکــری» ،رخشــان بــه
اسارت کویر رفته اســت و اگر تالشــی برای کمک به این کودکان
یشــود .تعدادی از
نشود ،شــب میهمان دائمی چهرههایشان م 
عکسهای کودکان را هم برای دکتر ارســال میکند .با توجه به
ل احمر
شــواهد و عکسها ،دکتر عمادی از دبیر کل جمعیت هال 
درخواست میکند تا تیمی از جمعیت هاللاحمر برای ارزیابی به
«روستای ذکری» بروند .دبیر کل هم دســتورات الزم را میدهد و
بعدازبررسیوپیگیریهامشخصمیشود کهوضعیت کودکان
وخیماستواینگونهقصهمهربانیآغازمیشود.
دکتر عمــادی در خصوص ماجرای این روســتا میگوید :رفتن به
روســتای ذکری و رســیدگی به وضع کــودکان از جمله ســفرهایی
بــود کــه در انجامــش تردید نداشــتم .من ســفر زیــاد رفت ـهام ،اما
ت بهدست هم
این داســتانش فرق میکرد .انگار همه چیز دس ـ 
میداد تا ما سریعتر به آنها برسیم .دبیر کل جمعیت دستورات
ً
الزم را داده بود و خودش دائما پیگیر اوضاع و احوال بچهها بود.
داروها ،ضد آفتاب ،کاله آفتابگیر و ...خیلــی زودتر از آن چیزی
کهفکرمیکردممهیاوهماهنگیهاباهاللاحمراستانخراسان
جنوبیانجامشدومابهروستایذکریرفتیم.
در بدو ورود ،همان پنج شش کودکی که برای بار اول عکسشان
برای دکتر عمادی ارســال شده بود میآیند ســمت گروه و کمک
میخواهند ،انــگار آفتابند دلیل آفتــاب .صورتهای ســوخته و
پوستانداختهشان از رنجی پنهان و کالفهکننده خبر میدهد،
آنقدر اینرنج،خنجمیکشدبرجانشان کهحتیتحملمعاینه
سادههمبرایشاندردناکاست.
در ایــن عطــش و بیتابــی زمیــن ،دلبــری دختــرکان بــا موهای
رها و پریشــان و پوســتی روشــن کــه لحظ ـهای نگاهشــان را از تو
برنمیدارندآنقدر گیراییدارد کهبیاختیارجذبشانمیشوی؛
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میخواهیلحظهایمکث کنی،نزدیکترشوی،غرقشویدر
چشمانشانوبخواهیرداینزیباییرابا کششوتأملبیشتری
در خاطرت جا دهی ،اما انگار کســی محاقی از آتــش بر چهره ماه
کشیده است...رخ همچون مهتابشان پنهان شــده در بیآبی و
خشکسالی ،ردی عمیق از زخم و ترک ،حســابی جا خوش کرده
در رخشان .رد زخمها را که میگیری ،گاه تا عمق چشمان براق و
سیاهشان ادامه مییابد و هر لحظه هول برت میدارد که چیزی
نمانده کهچشمانسیاهدخترکانراهمبهاسارتببرد.
اوضاع در «روســتای ذکری» آنقدر وخیم است که دکتر عمادی
میگویــد :کــودکان این روســتا ا گــر زودتر درمان نشــوند ،در ســی
ً
یشــوند ،یــا اینکه
چهل ســالگی حتمــا دچار ســرطان پوســت م 
برایهمیشهبایدبرقعهبکشندبررخشان«.عثمان»رادرآغوش
ک شده
میکشد و ادامه میدهد« :پوســت این بچه آنقدر خش 
و از همه طرف در حال کشید هشــدن اســت که حتی پلکهایش
هم از کشــیدکی زیاد در حــال افتادن به ســمت پایین اســت ».از
بچهها میخواهــد تا برای عثمان دســت بزننــد تا او راضی شــود
برایدرمان...
کودکی به توان رنج
زمین پراضطراب و داغ اســت و خورشــید عمود میتابد بر ســینه
کویر ،هــوای گــرم خــرداد خــود را پیــچ و تــاب میدهــد در کوچه
پسکوچهها و در هر پیچشی ،رقصی به جان ریزگردها میاندازد
تــا بیاینــد و بشــوند میهمــان ناخوانــده شــادیهای کودکانــه
بچههایاینروستا.
نامش«عزیز»استوخوشخنده،هربار کهمیخندد،صورتش
تــرک بیشــتری برم ـیدارد و احوالــش را
ناخوش میکند؛ انــگار که خنــدهاش را به
غــارت بردهانــد .چشــمانش در زمینــی به
ً
غایت خشــک و زبر گرفتار شده و دائما تقال
میکنــد تــا خــودش را از حصــار خشــکیها
بیرون بکشد و بیشــتر خودنمایی کند .اما
میــان این جنــگ تمامعیــار در رخــش ،تو
فقط بــه این میاندیشــی کــه بــا اینهمه
درد و رنــج آوار شــده ،باز هم خورشــید و باد
ناســازگار توانشــان نرســیده زیبای ـیاش را
بدزدند...
یشــوند« .عزیــز»
همــه خانواد ههــا در مدرســه روســتا جمــع م 
جلوتــر از بقیه میآیــد ،انــگار دلــش رهایــی از ایــن درد بیانتها را
میخواهــد ...آموزشهای الزم برای مراقبت از پوســت به مردم
داده میشود .هم بچهها و هم بزرگها خوب آموزشها را گوش
میدهند؛ نحوه استفاده از کاله و کرمهای درمانی و ضد آفتاب را
فرامیگیرند.
بیشــتر دخترکان اینجا فقط با چشمانشــان با تو حــرف میزند.
یشــود ساعتها نشســت و غرق
زبانشــان نامفهوم اســت ،اما م 
شد در چشمانشان .میان دخترکان روستا« ،مریم» یازده ساله از
روابط اجتماعی قوی برخوردار اســت ،آنقدری که بعــد از پایان
آموزشهای نحوه مراقبت از پوســت ،همه را مــو به مو با صدای
بلندبرایهمسنوسالهایشمیگوید.
یشــود .گروه
دم دمهای غروب ،مراحل درمان و آموزش تمام م 

درمانی خانه بــه خانه میروند تا
شهــا را چهــره بــه چهــره به
آموز 
افراد بگویند و داروها و کرمهای
مــورد نیاز را بــه افــراد بدهند24 .
کــودک در ســنین مدرســه در این
روســتا چهرههایشــان از آفتاب و
باد تند و ریزگردها ســوخته است
نهــا وضعشــان
و هفــت نفــر آ 
تهــای
بحرانــی اســت و مراقب 
بیشترینیازدارند.
هنوز هم«عثمانها»
منتظرند
ُزل که بزنی در چشــمان پر از تمنایشــان ،بیشــتر دلت میخواهد کنارشــان بمانی و مرهمی باشی بر
زخمهایسرباز کرده؛تمام کودکیشان،رویاهایشبانهشان،آرزوهایروزهایسردو گرمسالشان
زیرتیغتیزخورشیدوحصارریزگردهامیگذرد.فکرمیکنممدتهاستدخترکاناینروستابهجای
تماشای دلبریهای دختران هشــان در آیینه ،تمرین میکردند که در میان حصارهای ترکخورده و
پراضطرابچگونهمیشودلبخندزد...
قرار میشود که روز دوم دوباره دکتر عمادی به روستا برگردد تا بررسی شود که چقدر میزان آموزشها
مؤثر بــوده اســت .حــدود  60درصــد بچهها بــا کاله و ضــد آفتــاب میآیند و ایــن یعنی چقدر دلشــان
میخواهد دوبــاره خودشــان را در آیینه ببینند .دکتــر عمادی دوبــاره تأ کید میکند کــه باید مراقب
پوستشانباشندوبهشوخیمیگوید«:بچههایادبگیریدخودتان کالهبگذاریدسرتانتا کسی کاله
نذاشــته ســرتان ».با هم قول و قرار میگذارند و توافق میکننــد که یک جمعی از دختــرکان باالی 10
سال یک گروه تشــکیل دهند و مســئول این باشــند که کســی بدون کاله و کرم ضد آفتاب و رعایت
نکاتایمنیبرایمقابلهباآفتابوریزگردهابیروننیاید.مسئول گروههممیشود«مریم».بامعلم
یشــود تا بچهها در مواقــع ورود و خروج از
مدرســه هم هماهنگیهای الزم م 
مدرسهنکاتآموزشیرارعایت کنند.
یک شور عجیبی در دلشان افتاده ،یک شوقی در چشمان درشتشان دنبال
ریشــه دوانــدن اســت .انــگار وقت آشــتی بــا آیین ههــا شــده ...دکتــر عمادی
میگوید« :پوســت این بچهها بــه دلیل جوان بــودن ب هســرعت ترمیمپذیر
ً
است و با داروهایی که برایشان تجویز کردیم قطعا بهزودی حال همهشان
ً
یشــود .فقط باید در تمامی فصلها ،کرم
خوب و شرایطشــان کامال عادی م 
ضد آفتاب و کاله داشته باشند ،چراکه این بادها و ریزگردها در تمام فصلها
میهماناینمردمهستند».
نزدیک غروب اســت و کارها تمام شــده .دکتر عمادی به یکی از زنان روســتا
میگویــد« :مــادر جــان مــا میآییــم خان هتــان افطــار ».پیــرزن بــدون درنگ
میگوید« :تشــریف بیاورید قدمتان ســر چشــم .میهمان عزیز اســت ».این جمله را آنقدر خالصانه
و بدون تکلف میگوید که انگار در دایره لغاتش چیزی به اســم تعارف نیســت و هــر آنچه میگوید از
سر مهر و محبتش است .دکتر عمادی تشــکر میکند و قول میدهد که بعد ماه رمضان دوباره برای
بررسیوضعیتبچههاوآوردنداروهایجدیدمجددبهروستابیاید.
یگــذرد و امروز خبــر دادند که «عثمان» چند شــبی اســت بــدون درد
چند روزی اســت از ایــن قصه م 
یشــد.
مهــای صــورت ،نیمهش ـبها با گریــه از خــواب بیدار م 
میخوابــد .تا قبــل این بــه خاطر زخ 
«عزیز» هــم میتواند بیشــتر از قبــل بخندد« .مریم» هم حســابی مراقب اســت کســی بــدون کاله و
کرم ضد آفتاب بیرون نیاید .زخمهای زندگی بســیاری از آدمها در انتظار یک مهربانی ســاده اســت
تا التیام پیدا کند که گاهی خیلی اتفاقی این وظیفه ســهم دســتان ما میشود تا با همه تخصصها
یهــا میگذریم و
و توانمندیهایمــان به سراغشــان برویــم ،امــا گاه خیلی ســاده از کنار ایــن مهربان 
گاهی رد همه نشانهها را میگیریم و به مقصد میرسیم .مهم آن اســت که به جای پاهای روزمرگی
و عــادت ،با پای دلت بــروی در دل ایــن قصههای پــردرد و رنج ...درســت جایی کــه «عثمانها»،
«عزیزها»و«مریمها»مدتهاستمنتظرندتاتوبرسی...
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آدمیان از روزی که «دور هم» بودن و «کنار هم» زیســتن را
یادگرفتند ،در نقاط مختلف گیتی به زندگی مســالمتآمیز
خو کردند و با اجتماع انســانها و مجــاورت «این» با «آن»
جامعــه روســتایی و شــهری شــکل گرفتــه و ابنــای آدم بــه
زندگــی روزانــه خــود ســرگرم شــدند ،صفــات و ویژگیهای
پســندیده و برجســته بعضی از ایشــان ،مورد توجه و عالقه
برخــی دیگــر واقــع شــد؛ از جملــه صفــات برجســته برخــی
آدمیان« ،احســان» آنها و از میان انواع احسان« ،اطعام»
بود.
شــما هیــچ کســی را در دنیــا پیــدا نمیکنید کــه احســان به
دیگــران را «بــد» بدانــد ،بلکــه همــگان صفــت احســان
را میپســندند و هــر کســی بــا هــر دیــن و آیینــی ،نیکــی بــه
انســانها را میپســندد و نیکــوکاران را دوســت دارد ،حتی
کســانی کــه پیــرو ادیــان آســمانی نیســتند و بــه اصطــاح
«المذهــب» هســتند ،نیکــی و نیکــوکاری را تحســین
میکنند.
و در ایــن میــان هــر کســی انــدک آشــنایی بــا معارف
اســامی داشــته باشــد ،میدانــد کــه اســام بــا
همــه وجود بــه تشــویق مــردم بــرای کمــک به
همنوعــان میپــردازد .اســام از بســتههای
تشــویقی فراوانــی بــرای ترویج نیکــوکاری،
احســان به همنــوع و انساندوســتی بهره
گرفتــه اســت .در البــهالی احادیــث و
ســخنانی که از امام صادق(ع) در دســت
داریم ،بــه وفور به جمالتی بــر میخوریم
کــه مردمــان را بــه احســان و نیکــوکاری
دعوت کردهاند.
به ایــن فرمایش امام صــادق(ع) در باب
فرماییــد«َ :م ْن
َ توصیه بــه «اطعــام» توجه
َ
َ
ً َ
أ ْط َع َم ُم ْس ِــلما َح ّتــى ُ َی ْش ِــب َع ُه ل ْم َی ْــد ِر أ َح ٌد ِم ْن
َخ ْلــق َ َ ُ
ــن ْال ْجر ِفــی ْال ِخ َــر ِة َل َم َلکٌ
ِ ِ
اهَّلل ما لــه ِم َ ٌ َّ ِ
َ
ْ
ُ
ُ
ُم َق َّــر ٌب َو َل َن ِب ٌّــی ُم ْر َســل ِإل اهَّلل َر ّب ال َعال ِم َ
یــن؛
هر کــس مســلمانی را غذا دهــد تــا او را ســیر کند،
از پــاداش آخرتــش جز خداونــد جهانیــان هیچ کس
دیگــری ،حتــی فرشــته مقــرب و پیامبــر مرســل مطلــع
1
نخواهد گشت».
این ســخن امام صــادق(ع) یک نمونــه از دههــا حدیث در
زمینه احســان و توصیه بــه اطعام اســت و مســلمانان را به
نیکویی تشــویق میکند؛ لیکــن همین امام صــادق(ع) در
حدیث بعدی به حســین بن ابــی العالء یادآور میشــود که
احســان و اطعام خــود را تــرک کند! چــرا؟ چون کــه هرچند
احســان بــه همنوعــان تکریــم آنــان محســوب میشــود
و کســی که بــه یــک فــردی احســان میکنــد ،در واقــع او را
محترم شــمرده و بــرای وی ارزش و حق حیات قائل شــده
اســت ،ولــی بــا همــه اینهــا گاه بــا تکریــم انســان ،تحقیر
انســان را رقــم میزنیــم ،گاه بــا تکریــم انســانی ،زمینــه
تخریب انســانی دیگــر را فراهــم میکنیــم .گاه ندانســته با
احســان و نیکی به عــدهای ،ذلــت و تحقیــر برخــی دیگر را
به ارمغــان میآوریم .اینجاســت که باید ســخت مواظب
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باشــیم که بــا تکریــم شــخصی ،تحقیــر همان شــخص و یا
تخریب شــخص دیگر را فراهم نکنیم .هزار نکته باریکتر
از مــو همینجاســت و کســی که ایــن نکتــه را به ما گوشــزد
میکنــد و زنــگ خطــر را به صــدا در مــیآورد ،شــخص امام
صــادق(ع) اســت .اســام بــا همــه ســفارشهایی کــه بــه
احســان و نیکــی در شــکلهای مختلــف و از جملــه اطعــام
دارد ،از زبــان بــزرگ مبلــغ و مــروج خــود؛ یعنــی جعفــر بــن
محمــد(ع) ،هشــدار میدهد که مبــادا برخــی آدمیان حتی
با نیت پــاک و دلی صــاف و صد البته ندانســته ،با احســان
به بعضــی ،عده دیگــری را خــوار و افــرادی را بیآبــرو کرده
و آنهــا را از چشــم مــردم بیاندازنــد .هســتند کســانی کــه
تهیدســت و در عیــن حــال آبرومندنــد و دیگــران از وضــع
رقتبــار آنهــا بیخبرنــد؛ مبــادا کــه بــا صدقــه آشــکار بــه
اینــان ،صدقــه گیرنــده را تحقیــر کــرده ،روحیــه آنهــا را
تخریــب و بــه شــخصیت و موقعیــت اجتماعی آنــان لطمه
وارد کنید و آبروریزی نمایید .بناســت با احســان و اطعام،
مردمــان تکریــم شــوند ،نــه تحقیــر؛ بناســت بــا احســان و
اطعــام و صدقــه ،خانوادههــا به زندگــی شــرافتمندانه خود
ادامه دهند ،نــه آنکه از آبــرو و حیثیــت بیفتند؛ بناســت با
کمــک و مســاعدت محســنین ،مســتمندان ســر خــود را باال
بگیرنــد ،نــه آنکه ســر به زیــر شــوند .بنا نیســت با احســان
به جمعی ،گــروه دیگر را ســر به زیر و ســر افکنــده کنیم ،بنا
نیســت بر دســتی مرهم نهاده و دســت دیگر را شکســته و از
کار بیاندازیم؛ بنا نیســت بر چشــمی ســرمه کشــیده و چشم
دیگر را کور کنیم.
حکیم
و آن معلم آ گاه که یادآور این نکته میشــود ،فرزند
ِ
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 ،وعلیک است ِ
حســین بن ابی العالء میگویــد :همراه بیســت و چند نفر به
ســمت مکه حرکــت کردیم ،مــن در هــر منزل و محــل فرود
کاروان ،گوســفندی بــرای تهیــه غــذای همســفران ذبــح
میکــردم .روزی بــه دیــدار امــام صــادق(ع) رفتــم .همین
کــه مــرا دیــد ،بــا ناراحتــی فرمــود :ای حســین! افســوس،
افســوس؛ مــن از تــو تعجــب میکنــم! آیــا مؤمنیــن را خــوار
میکنی؟ یعنی چرا با رفتار خود مســلمانان را خوار میکنی؟

اسالم با همه
سفارشهایی که به
احسان و نیکی در
شکلهای مختلف و
از جمله اطعام دارد،
از زبان بزرگ مبلغ
و مروج خود؛ یعنی
جعفر بن محمد(ع)،
هشدار میدهد که
مبادا برخی آدمیان
حتی با نیت پاک
و دلی صاف و صد
البته ندانسته ،با
احسان به بعضی،
عده دیگری را خوار
و افرادی را بیآبرو
کرده و آنها را از
چشم مردم بیاندازند

نبایــد آنهــا را ذلیل و خــوار کنی .گفتــم :من و خــوار کردن
مســلمانان؟ مــن از ایــن کار به خــدا پنــاه میبــرم .مگر چه
شــنیدهاید؟ فرمــود :به من گزارش رســیده اســت کــه تو در
هر جایی که کاروان فرود آمد ،بــرای تهیه غذای همراهان
گوسفندی ذبح کردی؛ آیا این گزارش صحیح است؟
گفتم :موالی من! درســت گزارش کردهانــد ،آری من در هر
جایی که کاروان فرود آمــد و اتراق کرد ،بــرای تهیه غذای
همســفران گوســفندی کشــتم ،ولی به خــدا ســوگند از این
کار جز رضای خدا قصد و هدف دیگری نداشتم.
فرمــود :تــو راســت میگویــی ،ولــی آیــا نمیبینــی در میــان
کاروان کســانی هســتند که دوســت دارنــد هماننــد تو عمل
کننــد و بــه همســفران خود غــذا بدهنــد ،ولــی تمکــن مالی
ندارند و دارایــی آنها اجازه ایــن کار را به آنهــا نمیدهد،
و با این کار تــو و تکرار آن ،دچــار حقارت روحی میشــوند و
احساس حقارت میکنند؟
گفتــم :پســر پیامبر! مــن متوجــه این نکتــه نبــودم ،ا کنون
با این ارشــاد و راهنمایی شــما و تذکــری که به مــن دادید،
از خداونــد طلــب مغفــرت میکنم و بــه جنابعالــی اطمینان
خاطر میدهم که از این پس ،تکرار نکنم.
اهلل ا کبــر از این دقــت امام صــادق(ع) .آیــا ما نیــز در نذری
دادنها ،خرج کردنهای تاســوعا و عاشورا ،ضیافتهای
مــاه رمضــان ،مجالــس ترحیــم ،عروســیها ،جشــن
تولدگرفتنها و  ...به این نکته توجه کردهایم؟
امــام صــادق(ع) تربیتشــده امــام باقــر(ع) و قــرآن کریــم
اســت ،حضــرت قبــل از احســان بــه مردمــان ،احتــرام
انســانها ،تکریــم آدمیــان و پرهیــز از تحقیــر و خوارکــردن
دیگــران را در رفتــار ما جســتجو و گوشــزد میکنــد .حضرت
هشــدار میدهــد که مبــادا بــا احســان به
بعضــی ،بــه تزریــق احســاس حقــارت به
برخــی دیگــر اشــتغال پیــدا کنیــم .آنچــه
که بــرای امام صــادق(ع) در درجــه اول،
مــورد عنایــت و توجــه قــرار گرفته اســت،
شــخصیت انســانها ،احتــرام و تکریــم
آنان است.
مبــادا کــه بــا پهنکــردن ســفره نانــی،
چنگــی بــه ســفره دل دیگــران بیاندازیــم
و ندانســته پنجــه بــر چهــره همنوعــان
بکشــیم .بیاییــد گاه بــا احســان ،تکریــم
انســان کنیــم و گاه بــا تــرک احســان و
اطعــام ،تکریــم انســان کنیــم .نبایــد شــخصیت آدمــی
خدشــهدار شــود ،نباید شــخصیت انســانها لطمــه ببیند،
نبایــد احســاس حقــارت بــه انســانها دســت بدهــد ،نباید
حرمتهــا پایمــال گــرد ،نبایــد جایــگاه و موقعیــت آحــاد
جامعه آسیب ببیند.
پینوشتها:
 . 1وسائلالشیعة ،ج ،۲۴ص۳۲۶
 . 2لئالی االخبار ،ص  ،119به نقل از شــر ح و تفسیر دعای مکارم االخالق،
آقای فلسفی ،جلد  ،3ص  109و 110
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نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
در جمع معاونین آموزش:

جوانان ،داوطلبان و خیرین

سرمایههای هالل

حجتاالسلام والمسـلمین معزی در جمع معاونین آموزش جمعیت هالل احمر
سراسـر کشـور ،با تأکید بر فلسـفه آموزش در دین اسلام گفت :در دین اسلام به
فراگیـری علـم و دانـش توصیـه بسـیار شـده و علمـی کـه جامعـه بشـری را رشـد،
ترقـی و تعالـی بخشـد و در جهـت کاهـش آالم و مشـکالت مـردم بـه کار گرفتـه شـود ،بسـیار
ارزشمند اسـت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر،
حجتاالســام والمســلمین معزی با اشــاره به لزوم گســترش علم و دانــش در جامعه ،گفت:
باید در نظر داشــت کــه در جامعــهای میتوان انتظار رشــد و تعالی داشــت که بســترهای الزم
برای امر آمــوزش و تحقیــق در زمینههای مختلف فراهم شــده و انســانها بتواننــد به کمال
برســند ،لیکن نباید فراگیری علم را مختص گروه خاصی دانســت ،بلکه ایــن موضوع امری
فطری و بر اساس تعلیم و تربیت دینی است.
وی در همین زمینه ادامه داد :فراگیری علم و دانش بر همه به صورت فریضه و امری واجب
تلقی میگردد تا انسان بتواند در پی کسب سعادت دنیا و آخرت گام بردارد ،چرا که علمی که
بشر با کمک آن رشد و ترقی پیدا کند ،میتواند آخرتساز نیز باشد.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر در بخش دوم ســخنان خود بــه حادثهخیز بودن
کشــورمان اشــاره کرد و گفت :این حوادث متأســفانه هر ســال ،قربانیان زیادی نیز دارد ،ولی
چیزی که به آن کمتر توجه میشود ،بهرهگیری از تجارب رویارویی با این حوادث است.
حجتاالسالم والمسلمین معزی با تأ کید بر این نکته که تجربه ،نوعی از علم است ،تصریح
کرد :بهرهگیری از تجــارب حادثههای گذشــته در امر آمــوزش و ارائه راهکارهای مناســب به
مردم در زمان حوادث ،کمک مؤثری در پیشــبرد نحوه آموزش و پیشگیری از عوارض ناشی
از حوادث خواهد بود.
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نیروی انسانی ،بزرگترین سرمایه
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر بــا اشــاره بــه
فراگیــری و تأ کیــد بــر آمــوزش بــه دیگــران ،گفــت :ســرمایه
انسانی ،بزرگترین سرمایهای است که مستلزم تعالی است
و ایــن مهم تنهــا در پرتــو توســعه علــم و دانش میســر خواهد
شد.
حجتاالسالم والمســلمین معزی در همین زمینه ادامه داد:
دانش ،مهمترین ســرمایه انسانهاســت که با آموزشهای
صحیح و هدایت آنها به مسیر درســت ،تجربه ،اطالعات و
تخصص فردی را به دارایی تبدیل میکند ،اما باید دانســت
کــه علــم ،مهمترین ســرمایه هــر انســان و باالتــر از هــر ثروتی
است.
حجتاالسالم والمسلمین معزی با اشــاره به اهداف اساسی
جمعیت هالل احمر ،گفت :مسئله آموزش در جمعیت هالل
احمــر از آن جهــت اهمیت ویــژهای دارد کــه این ســازمان در
جهت تســکین آالم بشــری تالش میکند و همواره سعی دارد
تا اثــرات جســمی و روحی ناشــی از حــوادث را کاهــش دهد و
برای موفقیت بیشــتر در این امر نباید از تجربههای ناشــی از
حوادث رخ داده در گذشته غافل شد.
حجتاالســام والمســلمین معــزی در بخش ســوم ســخنان
خود به اجرای طر حهای مختلف آموزشــی از سوی معاونت
آمــوزش جمعیــت هــال احمــر در کشــور اشــاره کــرد و گفت:
آموزش به مردم برای مقابله با حوادث طبیعی و غیر طبیعی
وظیفــه ســنگینی اســت که بــر عهــده ایــن معاونت گذاشــته
شده که باید برای تحقق این مهم بیش از پیش تالش کرد.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد :بایــد در نظــر داشــت بــرای
بررســی بازخورد این آموزشها ،ضروری است نظرسنجی در
جامعه هدف انجام شــود تا نتایج حاصله بررســی و سنجیده
شــده و به عنوان تجربه در آموزشهای بعــدی به کار گرفته
شود.
حجتاالسالم و المسلمین معزی با اشاره به حضور جمعیت
هــال احمــر در ســازمان مدیریــت بحــران ،گفــت :مــردم از
جمعیت هــال احمر به عنــوان یکــی از  33دســتگاه اجرایی
یتــوان این
حاضــر در ایــن ســازمان ،انتظاراتــی دارنــد کــه م 
موضوع را در قالب آموزش به آنها منتقل کرد.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــال احمر بــا تأ کید بر رشــد
فکــری و فرهنگــی پرســنل جمعیــت هــال احمــر ،تصریــح
کرد :با برگــزاری دورههای آموزشــی مداوم در میــان کارکنان
این جمعیــت ،بایــد تالش شــود تــا همــواره بــر علــم و دانش
آنــان افــزوده و تحــرک الزم در زمینههــای هماندیشــی و
دانشافزونــی برایشــان میســر شــود تــا بتواننــد با شــناخت و
معرفــت بــه مســائل روز جامعــه ،بــه راه حلهــای مــورد نیاز
برای مشکالت جامعه دست یابند.
حجتاالســام والمســلمین معــزی در پایــان بــا اشــاره بــه
ســرمایههای عظیــم انســانی جمعیــت هــال احمــر تأ کیــد
کــرد :جوانــان ،داوطلبــان و ّ
خیریــن از ســرمایههای عمــده
این جمعیت هســتند کــه باید بــر آموزشهای آنــان در حوزه
شهــای دینــی ســرمایهگذاری شــود و حوزه
معنویــت و آموز 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر پذیرای طر حها و
برنامههای پیشنهادی آنان در این زمینهها خواهد بود.

باشـگاهمـهرومـاه
پایگاه اطالعرسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

ارتباط مستمر و مداوم با مردم

اخبار و گزارشها
یادداشتومقالهها
و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی  ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر
پایگاه اطالعرسانی نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هاللاحمر بر روی آدرس
www.nvhelal.irدر دسترس است.

www.nvhelal.ir

برندگان
همراهان گرامی ماهنامه مهروماه
سالم؛
به روال هر شــماره در این صفحه ،اســامی برندگان مســابقه پیامکی منتشــر می شــد .ضمن عذرخواهی ،به دلیل مشــکل پیش آمده برای نرمافزار
پیام کوتاه مجله ،اعالم اسامی میسر نیست .انشااهلل نام برندگان محترم دو مرحله از مسابقه پیامکی ،در شماره بعد منتشر خواهد شد.
با احترام  -مهروماه
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عالقه مندان به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه میتوانند با
مطالعه سؤاالت زیر ،پاســخ آن را در بخشهای مختلف مجله پیدا
و به سامانه  3000486644ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد  10رقمی باشد كه هر رقم آن گزینه صحیح
هر یك از سواالت است .بهطور مثال :در ســوال یك ،پاسخ شماره 2
صحیح است و در سوال  2گزینه شماره  4و در سؤال  3گزینه شماره
 1و  ...عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود241000:
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود ،نام استان و
محل خدمتتان را قید كنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا میشود.

SMS
زمانارسالپیامتا  15مرداد

مسابقه پیامكی
01

02
03
04
05
06

دالیل بیاعتباری تهدید آمریکا به جنگ علیه ایران شامل کدام یک از موارد زیر است؟
الف) شکست آمریکا در عراق و افغانستان
ج) قدرت بازدارندگی ایران		

ب) شکست آمریکا و همپیمانانش در جنگهای منطقهای
د) افزایش قیمت جهانی نفت

کدام یک از ویژگیهای زیر جزو شباهتهای امیرالمؤمنین(ع) و امام خمینی(ره)است؟
الف)اقتدار وپیروزی

ب) مظلومیت

ج) صالبت و لطافت

تعداد کودکانی که در بریتانیا در فقر مطلق زندگی میکنند چقدر است؟

الف)سیصدهزار

ب)ششصد هزار

چند میلیون آمریکایی زیرخط فقر زندگی میکنند؟

الف)دهمیلیوننفر

ب)چهار میلیون نفر

ج)شصت هزار

ج)چهارده میلیون نفر

حزب جمهوری اسالمی در چه تاریخی آغاز به کار کرد؟

الف) 22بهمن1357

ب) 17دی 1357

ج) 29بهمن 1357

رهبر معظم انقالب در کدام مسجد مورد حمله تروریستی قرار گرفتند؟

الف)مسجداباذر

ب)مسجد الجواد

ج)مسجد الغدیر

مجلس شورای ملی به دستور چه کسی به توپ بسته شد؟

د) هر سه مورد

د)سیهزار

د)یک میلیون نفر

د) 14خرداد 1342

د)مسجد مطهری

07

الف) آغا محمدخان قاجار

08

عطار نیشابوری در تذکره االولیاء تعبیر «میوه دل اولیا و سلطان ملت مصطفوی» را برای کدام یک از
امامان (ع) به کار برده است؟

الف)امام جعفر صادق (ع)

ب)فتحعلی شاه قاجار

ب) امام محمد باقر (ع)

ج)ناصرالدین شاه قاجار

ج) امام حسن مجتبی (ع)

د)محمد علی شاه قاجار

د) امام حسن عسگری (ع)

