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در مدت کمی پس از انتشار نامه مقام معظم 
رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شــمالی 
، تحلیل ها و برداشــت هایی در چرایی این 
اقدام، آن هم در این برهــه از زمان در ذهن 
نظریه پردازان داخلی و خارجی شکل گرفت

نامه ای که گرچه خطابش به جوانان است آن 
هم در آنسوی مرزهای جغرافیایی و عقیدتی، 
اما قطعا می تواند پیام های متعددی را برای 
اوضاع سیاسی و اجتماعی داخل کشو رنیز  

داشته باشد. 
دقیقا در شــرایطی که دوستان استراتژیک 
ایــران در منطقه بــه واســطه درگیری با 
تروریســت ها مدتی است که حالت تدافعی 
به خــود گرفتهاند، در شــرایطی که اوضاع 
اقتصادی کشور های منطقه با توجه به کاهش 
قیمت نفت تا حدی متزلزل شــده اســت و 
در شــرایطی که جمهوری اسالمی مشغول 
مذاکرات هسته ای با کشــورهای مستکبر 
دنیا اســت، که  در عرف دیپلماتیک طرفین 
می بایســت حتی به ظاهر بعضی از شئون را 
به جهت ارائه یــک تصویر مثبت برای طرف 
مقابل رعایت کنند تا به قولی »آتو« به دست 
طرف مقابل داده نشود، در چنین شرایطی 
رهبر معظم انقالب با یک اطمینان به وعده 
الهی که همانا خداوند یاری کننده یاری رسان 
به دین خود است، )ان تنصرو اهلل ینصرکم و 
یثبت اقدامکم( پیامی را منتشر می کنند تا 
به نوعی وظیفه روشنگری خود را انجام داده 

باشند.

اقدامی که نه تنها یــک تاکتیک تدافعی با 
توجه به شــرایط موجود قلمداد نمی شود، 
بلکه به صراحت اعــالم یک حالت تهاجمی 
عقیدتی است. اقدامی که معادالت بسیاری را 
در سطح دنیا برهم زد و توانست از عمق توان 
استراتژیک و نفوذ کالم جمهوری اسالمی و 
شخص حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

پرده بردارد.
مهم ترین هدف این نامه  برانگیخته کردن 
حس حقیقت طلبی و کمال جویی جوانان در 
اروپا و آمریکا بوده است، حسی که سال های 
مدیدی اســت با پرداختن به شهوات و زرق 
و برق های دنیایی گم شــده اســت، حسی 
که مســتکبران عالم بیشترین ترس را از آن 
دارند چرا که پرسشگری شروعی است پس 
از برانگیختگی این حــس و آن وقت زمان 
چندانی تــا نابودی مســتکبران عالم باقی 
نمی ماند چرا که وقتی نتوانند به بی شــمار 
ســوال جوانانشان پاســخ دهند چیزی جز 
رسوایی برایشــان باقی نمی ماند. اما از این 
نامه پیام هایــی را نیز می توان برای مردم به 
خصوص جوانان کشور خودمان برداشت کرد.  
شاید مهم ترین پیام این نامه برای مخاطب به 
اصطالح خودی این باشد که وظیفه مشخص 
است ، هدف معلوم است، راه مسیر مشخصی 
دارد و نباید با  پرداختن بــه موضوعات بی 
اهمیت و دامن زدن بــه اختالفات به نوعی 

فرصت سوزی کرد. 
وظایف ســنگینی داریم کــه نباید با عمل 

نکردن به آنها  مســیر شناساندن اسالم ناب 
محمدی)ص( به جهــان را خالی بگذاریم تا 
آنوقت عمل معکوســی صورت بگیرد مثل 
پیدایش داعش یا نشــر کاریکاتور موهن از 
سوی آنهایی که انتظار روز و شبشان ذاللت 
اسالم و بدنام کردن آن در سطح جهان است.

این پیــام به ملت ایران می گوید، شــمایی 
که در برچیدن بســاط ظلم و ستم طاغوت، 
سابقه ای دیرینه دارید. چشم جهان اسالم و 
شاید جوامع آزادی خواه به شما است و این 
یک فرصت الهی است که در اختیار ملت ما 

قرار گرفته است.
فرصتی که با دادن خون هــزاران جوان به 
دســت آمده، حیف اســت که با نشناختن 
وظیفه و عمــل به آن از بین بــرود، آگاهی 
رساندن به جوامع بشــری، یاری رساندن به 
مظلومان و ستم دیدگان جهان و شناساندن 
اســالم ناب محمدی برخالف آنچیزی که 
از تریبون هــای بین المللی و رســانه های 
صهیونیستی منتشــر میگردد برای جامعه 

امروز ما اولویت دارد.
زیرا حرکت در مسیر تشکیل تمدن اسالمی 
بیــش از هرچیز نیازمند بصیــرت افزایی و 

آگاهی رسانی در سطح بین المللی است.
انشا اهلل با تکلیف مداری در عصر غیبت امام 
زمان)عج(، ســربازان عصر ظهور باشــیم و 
برسد روزی که در رکاب قرآن ناطق حضرت 
حجت)عج(، اسالم را به سراسر جهان صادر 

کنیم. 

و ما اَدراک پیام
   حميد ميسمی
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حضرت زهرا)ســالم اهلل عليها( در کالم امام 
خمينی)رحمت اهلل عليه(

]حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها([ زنی که افتخار 
خاندان وحی]است[ و چون خورشیدی بر تارك اسالم 

عزیز می درخشد.1 

حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( زنی که فضایل او 
هم تراز فضایل بی نهایت پیامبر اکرم و خاندان عصمت 

و طهارت بود.2 

زنی که در حجره ای کوچک و خانه ای محّقر، انســان 
هایی تربیت کرد که نورشــان از بســیط خاك، تا آن 
سوی افالك و از عالم ملک، تا آن سوی ملکوت اعال می 

درخشد.3 

صلوات و سالم خداوند تعالی، بر این حجره محقری که 
جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه زبدگان اوالد آدم 

است.4 

]حضرت فاطمه زهرا)ســالم اهلل علیها([ زن معمولی 
نیســت. او موجود ملکوتی است که در عالم به صورت 

انسان ظاهر شده است.5 

پی نوشت ها: 
1. صحیفه نور، ج12، ص 72.

2. همان.
3. همان، ج16، ص 125.

4. همان.
5. همان، ج6، ص 185.
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حضرت فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها(
 درکالم امام   و  رهبری
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حضرت زهرا)سالم اهلل عليها( در کالم مقام 
معظم رهبری 

دخت گرامی رسول اکرم)صلّی اهلل علیه و آله( معمای 
ناشناخته ذهن و معارف بشری است.)1369/10/17(

عمــده ترین رمز بقــای اســالم، از طریق حضرت 
فاطمه)سالم اهلل علیها( است.)1371/9/24(.

درباره زهرای اطهر علیها السالم هر چه انسان بیشتر 
فکر کند و در حاالت آن بزرگوار بیشــتر تدبّر کند، 
بیشتر دچار شگفتی خواهد شد. تعجب انسان نه فقط 
از این جهت است که چه طور یک موجود انسانی در 
سنین جوانی می تواند به این رتبه از کماالت معنوی 
و مادی نایل بشود- که البته این خود هم یک حقیقت 
شگفت انگیز اســت- بلکه بیشتر از این جهت است 
که اسالم با چه قدرت عجیبی توانسته است تربیت 
واالی خود را به حدی برســاند که یک زن جوان در 
آن شرایط دشــوار، بتواند این منزلت عالی را کسب 
کند. هم عظمت این موجود واین انسان واال تعجب 
آور و شگفت انگیز است و هم عظمت مکتبی که این 
موجود عظیم القدر و جلیــل المنزله را پدید آورده 

است.)1371/9/25(

شــما یک زن را با همه محدودیت هایی که از جهات 
مختلف ممکن اســت برای او وجود داشته باشد- به 
خصوص در آن دوران که محدودیت ها بیشــتر بوده 
اســت- در نظر بگیرید، آن وقت ببینید که این بانوی 
مکرم، چه عظمتی را در آن شرایط و در طول این عمر 

کوتاه نشان داده است.)1371/9/25(

ما باید احســاس محبت به فاطمه زهرا )سالم اهلل 
علیها( را در زندگی خود پیاده کنیم؛ زیرا بدون پیوند 
عملی به اصل آن، محبت مورد ســؤال قرار خواهد 
گرفت؛ در پی محبت، باید اطاعت و متابعت باشــد.

)1369/10/17(
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 کوثر تمام نشدنی است
فیوضات فاطمه  زهرا)سالم اهللَّ  علیها(، به 
مجموعه  کوچکی که در مقابل مجموعه  
انســانیت، جمع محدودی به حســاب 

می آید، منحصر نمی شود.
برکت وجود انقالب اسالمی ، امام راحل و 
مجاهدت شهیدان موجب شد تا حقیقت 
اسالم در ایران زنده شود و حوادث عظیم 
تاریخ اسالم و عاشورا در دل مردم جایگاه 
رفیعی پیدا کند. یکــی از این برکت ها، 
برگزاری مراســم عزاداری دخت گرامی 
پیامبــر اعظــم)ص( حضــرت فاطمه 
زهرا)س(به صورت مردمی و خودجوش 
و ناگذاری دو دهه فاطمیه)س( بوده است. 
به همین جهت سخنان رهبر فرزانه انقالب 
اسالمی درباره عظمت و بزرگی سرور زنان 
عالم ، حضرت فاطمه زهــرا)س( را می 

توانید در ادامه بخوانید.

بشريت يکجا مرهون فاطمه ی زهرا 
)س(

فیوضات فاطمه ی زهرا)سالم اهللَّ  علیها(، 
به مجموعــه ی کوچکی کــه در مقابل 
مجموعه ی انسانیت، جمع محدودی به 
حساب می آید، منحصر نمی شود. اگر با 
یک دید واقع بیــن و منطقی نگاه کنیم، 
بشــریت یکجا مرهون فاطمــه ی زهرا 
)سالم اهللَّ  علیها( است - و این گزاف نیست؛ 
حقیقتی اســت - همچنان که بشریت 
مرهون اســالم، مرهون قــرآن، مرهون 
تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم)صلّی اهللَّ  علیه 
و آله  و سلّم( اســت. در همیشه ی تاریخ 
این طور بوده، امروز هم همین طور است 
و روزبه روز نور اسالم و معنویت فاطمه ی 
زهرا)سالم اهللَّ  علیها( آشکارتر خواهد شد 

و بشریت آن را لمس خواهد کرد.
برادران عزیز! آنچه ما وظیفه داریم، این 
است که خود را شایســته ی انتساب به 
آن خاندان کنیم. البته منتسب بودن به 

خاندان رســالت و از جمله ی وابستگان 
آنها و معروفیــن به والیت آنهــا بودن، 
دشــوار اســت. در زیارت می خوانیم که 
ما معروفین به دوســتی و محبت شــما 
هستیم؛ این وظیفه ی مضاعفی را بر دوش 

ما می گذارد)1(.

معنای ناگشوده ذهن بشر
در باب  فاطمه ی  زهرا )ســالم اهلل  علیها( 
است . برای  انسانهای  کوچکی  مثل  من ، 
خیلی  دشوار اســت که  بخواهندـ  ولو از 
دورـ  درباره ی  آن  عظمت  سخن  بگویند. 
ما یک  چیز و یک  خیــال  و یک  تصویر و 
یک  نقش  در ذهنمــان  می گذرانیم . این  
کجا، و واقعیتها و حقیقتهاـ  که  بســی  
عظیمتــر از ذهن  ماســت ـ  کجا؟ واقعا 
دختر پیامبر)ص (، معمای  ناگشــوده ی  
ذهن  بشر و معارف  بشری  است . همه ی  
انسانها را یک  طرف  بگذارید، اولیا را هم  
در طرف  دیگــر بگذارید. با این که  تعداد 
اولیا کم  اســت ، اما وزنه ی  آنها از همه ی  
بشریت  سنگینتر است . اگر مالك  وزانت  
و عظمت  را معرفت  و آگاهی  از حقیقت  
عالم  و نزدیکی  به  خداـ  یعنی  سرچشمه ی  
همه ی  وجودهاـ  بدانیم ، یکی  از اولیای  
خدا، از ماسوای  همه ی  اولیا و از همه ی  
وجود منهای  اولیــا، عظیمتر و وزینتر و 

باشکوهتر است .
وقتی  به  صف  اولیا و عباداهلل الصالحین  نگاه  
می کنید، قله هایی  وجود دارد که  نسبت  
آن  قله ها به  بقیه ی  انسانهای  بزرگ  عالم  
معنا، یک  نسبت  غیرقابل  تصور و فوق العاده  
عظیمی  است . اختالف ، اختالف  فاحشی  
اســت . این  قله ها، همان  کسانی  هستند 
که  در تاریخ  نبوتها هم  هرجا شما چشم  
بدوزید، از هر طرف  آنها را می بینید -مثل  
انبیای  اولوالعزم  و بزرگانی  از این  دست  و 
در این  حد. اما در مجموعه ی  این  عظمتها 
و شکوهها و در بین  این  برجسته ترینها که  

ذکرشان  برای  ما فقط لقلقه ی  لسان  است  
و امثال  من ، دل  و روح  و جانشــان ، بسیار 
کوچکتر و خردتر و حقیرتر از آن  اســت  
که  بخواهند این  معنویتها را درك  کنند 
و همین طور از دور تصویری  در ذهنشان  
دارنــد و آن  را بر زبــان  می آورندـ  که  باز 
این  تصویر هم ، از کلمات  خودشان  است  
چند نمونه ی  بسیار نادر وجود دارد که  از 
حد توصیف  و بیان  باالترند و یکی  از اینها، 
فاطمه ی  زهرا )سالم اهلل  علیها( است . فقط 
با پیامبر و با امیرالمؤمنین  می شــود او را 

مقایسه  کرد)2(.

ميدان امتحان
میدان، میــدان امتحان اســت. میدان 
کارِ تصادفی نیســت. میدان امتیاز دادِن 
بیخودی نیست. خدای متعال بیخودی 
به کسی امتیاز نمی دهد. این جوهر، این 
اراده قوی، این عزم راســخ، این گذشت 
و فــداکاری در فاطمه زهــرا )س( کار را 
به آن جا می رســاند که او سنگ الماسی 
می شــود که همه این چرخها بر روی آن 
می چرخد. دشــوارترین چرخها را باید 
بر روی ســخت ترین پایه هــا و قاعده ها 
بچرخاننــد. این چــرخ عظیــم تاریخ 
اســالم و امتحانهای دشــوار، در همان 
دوران کوتاه، بــر روی دوش فاطمه زهرا 
)سالم اهللَّ علیها( بود. خدا او را انتخاب کرد 
و او توانست بشریّت را نجات دهد. فاطمه 
زهرا)سالم اهللَّ علیها( فرشته نجات انسانها 
در طول تاریخ است. برای همین هم هست 
که ائّمه )علیهم الّسالم( این قدر برای آن 
بزرگوار تکریم و حرمت قائلند و نسبت به 
او اظهار خشوع می کنند. هیچ مقامی از این 

باالتر وجود دارد؟)3(

کوثر تمام نشدنی است
بیشترین ســنی که برای فاطمه ی زهرا 
)سالم اهلل علیها( طبق تواریخ مختلف گفته 
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می شود، از هجده سال است تا بیست ودو 
ســال. از آن تکریمی که امیرالمؤمنین 
برای ایشان قائل اســت، و از آن تکریمی 
کــه در روایــات و کلمات همــه ی ائمه 
)علیهم الّســالم( درباره ی فاطمه ی زهرا 
)ســالم اهلل علیها( آمده، انسان می فهمد 
که چه عظمت و شیفتگی یی در کلمات 
ائمه نسبت به فاطمه ی زهرا موج می زند. 
هر یک از ائمه شــط خروشانی هستند 

که فضای معرفت و استعدادهای بشری 
را ســیراب و بــارور کرده انــد و همه ی 
این جویبارها از این چشــمه ســرازیر 
می شوند؛ چشمه ی جوشــان فاطمه ی 
زهرا )ســالم اهلل علیها(. روایات صادقین 
)علیهم الّســالم(، عظمت حضرت رضا 
و موســی بن جعفر و ائمه ی بعدی، مقام 
واالی حضرت بقّیــةاهلل )ارواحنا فداه(، 
همه جویبارهای آن کوثرند؛ آن کوثر تمام 

نشدنی، آن چشــمه ی جوشان؛ برکات 
فاطمه ی زهرا اینهاست)4(.

سرور همه زنان عالم
اگر شــخصیت فاطمه زهرا ســالم اهللَّ 
علیها برای ذهنهای ســاده و چشمهای 
نزدیک بین ما آشــکار می شــد، ما هم 
تصدیق می کردیــم که فاطمــه زهرا 
سالم اهللَّ علیها سرور همه زنان عالم است؛ 
بانویی که در سنین کم و در عمر کوتاه، 
به مقامات معنــوی و علمی و معرفتی و 
به مرتبه ای برســد که برابر مرتبه انبیا 
و اولیاســت. در واقع فاطمــه زهرا فجر 
درخشانی است که از گریبان او، خورشید 
امامت و والیت و نبّوت درخشیده است؛ 
آسمان بلند و رفیعی است که در آغوش 
آن، ستاره های فروزان والیت قرار گرفته 
است. همه ائّمه علیهم الّسالم برای مادر 
بزرگوار خود تکریم و تجلیلی قائل بودند 
که برای کمتر کســی این همه احترام 
و تجلیــل را از آن بزرگواران می شــود 

دید)5(.

پی نوشت:
1- سخنرانی در دیدار با مداحان اهل بیت)ع(، به 
مناسبت میالد مبارك صدیقه ی کبری  فاطمه ی 

زهرا)س(1370/10/5،
2- سخنرانی  در دیدار مداحان  اهل بیت )ع (، به  
مناسبت  میالد مبارك  صدیقه ی  کبری  فاطمه ی  

زهرا)س ( ،17/10/1369 
3- بیانات رهبر فرزانه انقالب اســالمی  در دیدار 
مّداحان آل اهللَّ به مناسبت میالد حضرت فاطمه 

زهرا )س( ، 19/07/1377
4- بیانات رهبر فرزانه انقالب اســالمی  در دیدار 
مداحان به مناسبت میالد حضرت فاطمه )س(، 

17/05/1383
5- بیانات مقام معظم رهبری در همایش بزرگ 
خواهران در ورزشــگاه آزادی به مناسبت جشن 

میالد کوثر ، 30/07/1376
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   حجت االسالم حجت اهلل رجبی 
          

فاطمه زهرا کيست؟
فاطمه)س( بانویی در قلّه انســانیت و 
الگویی در اوج کمال است ازاین رو هیچ 
کس را یارای شناخت مقامات معنوی و 
عرفانی حضرت زهرا)س( نیست و ما به 
ناچار برای شناخت ایشان به قرآن کریم و 
روایات متوسل می شویم تا تنها به گوشه 
ای از ابعاد شخصیت ایشان  پی ببریم و 
جرعه ای از دریای بیکران کوثر محمدی 

بر جان های تشنه مان بنوشانیم. 
خداوند متعــال در معرفی فاطمه)س( 
می فرماید: »انّا اعطیناك الکوثر؛ فصّل 
لربّک وانحر؛ اّن شانئک هواالبتر« و بدین 
ترتیب ایشان را به عنوان خیر کثیر ویا 
شــخصی که دارای کثرت اوالد و ذریه 
اســت معرفی می فرمایــد و در آیه ای 
دیگر، مهر تایید بر عصمت ایشان زده و 
با نزول آیه تطهیر در شان اهل بیت)ع( 
ـ که حضرت زهرا هم یکی از ایشان می 
باشــدـ ، مدال افتخار دیگری به ایشان 

عطا می نماید و در جریان مباهله پیامبر 
اســالم)ص( با نصارای نجران، حضرت 
زهرا)س( به همراه پدر و شوهر و دو فرزند 
بزرگوارش سند حقانیت اسالم معرفی 
می گردد وبا نــزول آیه مباهله  عظمت 
وشــکوه و جالل ایشان از طرف خداوند 
به نمایش گذاشــته می شود و در سوره 
انسان همه عالم، نظاره گر شکوه انسانّیت 
انسان وعظمت معنوی اهل بیت)ع( در 
ایثار و انفاق به مســکین و یتیم و اسیر 

هستند، و ... 

عصمت حضرت زهرا)س( 
در قرآن و روایات
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 فاطمه)ع(، زهره زهرایی است که از نور 
عظمت الهی خلق شده، و آنچنان آسمان 
و زمین به نور وجودش روشنایی یافته که 
مالئکه به سجده افتادند، و درباره عظمت 

آن نور از حضرت حق سئوال کردند. 
فاطمه)ع(، حوراء انســّیه ای است که 
خداوند پیش از خلقت آدم ابوالبشر، وی 
را از نور خویش آفرید، و در ساق عرش 
خود جای داد، و پیوســته به تسبیح و 
تقدیس و تهلیل و تحمید حضرت حق 

اشتغال داشت.
فاطمه)ع(، بانوی برجســته ای اســت 
که خــود و پدر و شــوهر و حســن و 
حسینش)ع( در پرده سرای عرش الهی، 
پیش از خلقت آدم درمقــام »عالین« 
تسبیح گوی بودند، و مالئکه به تسبیح 

ایشان تسبیح می گفتند.
فاطمه)ع(، تنها دختری است که پدری 
چون رســول اهلل)ص( داشت که اّولین 
ایمان آورنده به پروردگار، و نخســتین 
پیامبری بود که پس از اخذ میثاق نبّیین 
»بلی« گفت: او »اّول من خلق، و ســّید 
من خلق« بود و خداوند بهتر از او را خلق 
ننمود و در شــان او فرمود :»لوالک لما 

خلقت االفالک«
فاطمه)ع(، طاهره و مطهره ای است که 
پاک و پاکیزه قدم به عالم هستی نهاد، و 
زبان به شهادتین گشود، و شوهر و اوالد 
خود را به وصایت و سیادت خواند، و نور 
جمالش نه تنها تمام خانه های مّکه، بلکه 
شرق و غرب عالم را فرا گرفت، به گونه ای 
که در آســمان نور درخشنده ای ظاهر 
شــد که مالئکه مثل آن را ندیده بودند، 
وبهشتیان و ملکوتیان تولّد مبارکش را 

به یکدیگر بشارت دادند. 
فاطمه)ع(، حوراء انســّیه ای است که 
رســول اهلل)ص( هر زمان مشتاق بوی 
بهشــت می شــد، او را می بویید و می 
فرمود: »هر وقت فاطمه را می بوســم، 

بوی درخت طوبی را از وی استشــمام 
می کنم.«

فاطمه)ع(، مظهر جالل و جمال و »جلوه 
نور« الهی اســت که غضــب او غضب 
پروردگار، و خوشنودی او، رضایت حق 
می باشد  و سرور و شادمانی او، موجب 
خوشحالی رسول خدا)ص( و ناراحتی و 
آزار او،آزار و اذیّت آن حضرت است که 
می فرمود: »هر کس فاطمه)ع( را دوست 
داشته باشــد، من او را دوست دارم و هر 
کس بغض و کینه فاطمه را داشته باشد 
مبغوض من است؛ و هر که او را در حال 
حیات من بیازارد، مرا آزرده، و هر کس 
پس از مرگم او را بیازارد، مثل این است 

که در حال حیاتم مرا آزرده است.«  
فاطمه)ع(، معصومه ای اســت که اگر 
چه منصب نبوت و وصایت را نداشــت، 
ولی در مقام عصمــت، نه تنها در ردیف 
انبیای گذشــته و بلکه باالتــر، با پدر و 
شــوهر و اوالدش، از نظر عصمت یکتا و 

بی همتا بود. 
مقام عصمت زهرا)س(

عالمه طباطبایی در تعریف عصمت می 
نویسد: عصمت، همان قدرت و نیرویی 
است که انسان را از انجام دادن کار خطا 
باز می دارد. و از کار معصیت و گناه آلود 
روی گــردان می کند وایــن نیروی باز 
دارنده در انســان در انجام دادن یا رها 
کردن یک کار، نقش آفرین نیست، بلکه 
سرچشمه این نیرو، درونی است و از آن 

فعل و کار آدمی صادر می شود...
پس در پیامبر الهــی یک توان و نیروی 
درونی و پنهان وجود دارد که سبب می 
شود تا پیامبر کارهایش را در اطاعت و 
فرمانبرداری از دستورات خدای متعال 
و دوری از نافرمانــی ویـ  جل جاللهـ  

صادر کند. 
یکــی از مقاماتی که ما شــیعیان برای 
حضرت زهرا)س( قائل هســتیم مقام 

رفیع و باعظمت »عصمت« می باشــد 
که این مقام رفیع الهی در نظام اعتقادی 
شیعه، مختص انبیا و اولیا وائمه اطهار)ع( 
می باشد و حضرت فاطمه)س( به عنوان 
یگانه دخت پیامبر بزرگوار اسالم و همسر 
باوفای امیرمومنان علی)ع( و مادر دوازده 
امام معصــوم)ع( از این جایگاه بســیار 
رفیع برخوردار بوده و شــیعیان امامیه 
اجماع دارند که در میان زنان، تنها فاطمه 
زهرا)س( مانند ائّمه دوازده گانه معصوم 
است و قطعا عصمتی را که انبیا و اولیا از 
آن برخوردار بوده اند، داشته است زیرا 
با توجه به آیات و روایاتی  که در شان و 
منزلت ایشــان وارد شده است، ازجهت 
مقام و منزلت نورانیت و والیت، همردیف 
با ایشــان بلکه باالتر بــوده و همردیف 
با رســول اهلل)ص( وائّمه اطهار)از نطر 
معنویّت نه نبّوت و وصایت که منصبی 

الهی است(معّرفی شده است.
فاطمــه)س(، معصومه ای اســت که 
طینتش از اعلی علّّیین خلق شــده، او 
طاهــره و مطّهره ای اســت که به هیچ 
پلیدی آلوده نشده است و اگر نه این بود 
که اراده حق سبحانه بر این قرار گرفته 
است که نبّوت و وصایت منصب خاّص 
مردان باشــد، به حضرت زهرا)س( نیز 

عطا می شد.

آیــه تطهیر و عصمــت حضرت 
زهرا)س(

محوری ترین آیه کریمــه از دفتر نامه 
الهی در بیان قداست، طهارت و مصونیت 
امامان آیه مشــهور»تطهیر« است که 
خداوند متعال در معرفی اهل بیت )ع( 
چنین می فرماید: »انّما یرید اهلل لیذهب 
عنکم الّرجس اهل البیــت و یطّهرکم 
تطهیرا ؛ جز این نیســت کــه خداوند 
می خواهد از شــما اهل بیت هر پلیدی 
را بزداید و شــما را به شایســتگی پاک 
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گرداند.« این سخن کوتاه ولی گویا و پر 
از معنا و محتوا و پیام آور برای مسلمانان 
به داللت مطابقه ای حکایت از مصونیت 
افراد خاص از خانــدان نبّوت می کند و 
علمای شیعه به اتفاق این آیه کریمه را 
از دالیل قوی و اساسی در اثبات مساله 
عصمت در احراز مقام امامت پیشوایان 

دین یاد کرده اند.

اهل بیت چه کسانی هستند؟
مــراد از اهل بیت در این آیه شــریفهـ  
به اجماع و اتفاق همــه ائّمه)ع(ـ  اهل 
بیت پیامبر ماســت و مراد از اهل بیت 
پیامبــر)ص(، علی، فاطمه، حســن و 
حسین اســت نه دیگران . همچنان که 
ابو سعید خدری، انس بن مالک، واثلةبن 
اسقع، عایشــه و ام سلمه به این مطلب 
اشاره  کرده اند  و جالل الدین سیوطی 
در تفسیر این آیه بیست روایت از طرق 
مختلف آورده که مــراد از اهل بیت در 
اینجا همان پنج نفر است نه دیگران؛ ابن 
جریر در تفسیرش پانزده روایت به اسناد 
گوناگون ذکر کرده که نشــان می دهد 
این آیه تنها در خصــوص این پنج نفر 

نازل شده است. 
 برای این که بدانیم منظور از اهل بیت 
که در آیه بیان شــده است، چه کسانی 

هستند به سراغ روایات می رویم:
1(علی بن ابراهیم می گوید: در روایتی 
که ابی جارود از امام باقر)ع( در تفســیر 
این آیه شــریفه نقل کرده است فرمود: 
این آیه، در شان رسول خدا)ص(، علی 
بن ابیطالب و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السالم نازل شده است، در خانه 
ام ســلمه، پیامبر اکرم، علی و فاطمه و 
حسن و حسین)ع( را زیر کسای خیبری 
قرار داد و دعا کرد که پروردگارا! ایشان 
اهل بیت من هستند که درباره آنان به 
من وعده ای داده ای. بارالها! پلیدی را از 

ایشان ببر و آنان را پاکیزه گردان.
ام سلمه گفت: ای رسول خدا! آیا من نیز 
با ایشان هستم؟ رسول خدا)ص( فرمود: 
تو را بشارت می دهم که عاقبت به خیر 

هستی. 
2(در بحاراالنــوار از زید بــن علی بن 
الحسین)ع( نقل شــده است که گفت: 
عــده ای از نادانان گمان کــرده اند که 
مقصود از این آیه، همسران پیامبر)ص( 
هســتند. به خدا ســوگند! آنان در این 
سخن، گناهکار و دروغگو هستند؛ زیرا 
اگر همسران ایشــان را اراده کرده بود، 
باید می فرمود:»لیذهب عنکّن الّرجس 
و یطّهرکــّن تطهیرا« چنانکــه درباره 
آنان فرموده اســت:»اذکرن ما یتلی فی 

بیوتکّن«. و 
3( ابی الحمراء مــی گوید: نزدیک به نه 
ماه در خانه رســول خدا)ص( خدمت 
می کردم و در آن مدت، روزی نبود که 
پیامبر)ص( برای نماز صبح خارج شود، 
مگر آنکه به در خانــه علی و فاطمه)ع( 
می آمد و استوانه های در را می گرفت 
و می فرمود:»السالم علیکم و رحمة اهلل 
و برکاته«. خدای شــما را رحمت کند، 
بر شــما باد نماز!ســپس این آیه را می 

خوانــد: »انّما یریــد اهلل لیذهب عنکم 
الّرجس...«.پس علی و فاطمه و حسن 
و حسین)ع( در پاســخ می فرمودند: و 
علیک الســالم ای نبی خدا و رحمت و 

رضوان خدا بر تو باد! و 

معنا و مفهوم »رجس«
 »رجــس« در لغت به معنــای پلیدی 
و آلودگی اســت که گاه به بدن و دیگر 
اشــیای ماّدی و گاه به ابعــاد معنوی 
شخصّیت انسان مربوط است. بر همین 
اساس خداوند متعال هم از گوشت خوک 
و هم از شــرک و کفر وهمچنین از آثار 
زیان بار گناه، به عنوان رجس یاد کرده 
است.  در پرتو این معانی مراد خداوند از 
زدودن رجس و پلیدی از اهل بیت روشن 
می شود. خداوند از آنان هرگونه صفت 
ناشایست اخالقی را زدوده و روانشان را 
از آلودگی منّزه ساخته است چرا که الف 
والم کلمه »رجس« برای استغراق است و 
شامل هر نوع پلیدی و قذارت می شود که 
از آن جمله سهو و نسیان و اشتباه است 
و در مقابل آن خداوند اراده کرده است 
که همه انواع طهــارت برای اهل بیتـ  
که حضرت زهرا)س( از جمله ایشــان 

می باشدـ را اثبات نماید.
پاکی اندیشه از خطا و اشتباه نیز می تواند 
مورد نظر آیه باشــد که  در این صورت، 
عصمت ذاتی نیز از آن برداشت می شود.  
عصمت ذاتی گونه ای لطف الهی است 
که خداوند در نهاد انسان قرار می دهد و 
بدین سان او را از اعتقاد باطل و رفتار خطا 
باز می دارد.بدین ترتیب انسان معصوم در 
اثر برخورداری از احساس شدید تنّفر و 
ناراحتی نسبت به آلودگی های روانی از 

آن ها پاک و منّزه می ماند.     
یکی از نشانه های عصمت فاطمه زهرا 
)س( این است که خشــنودی و خشم 
او موجب رضا و غضب پیامبر اســت و 

خداوند 
متعال می خواهد 

زن نیز در زندگی از 
نقش و مسؤولیتی نزدیک به نقش و 
مسؤولیت نبّوت و امامت برخوردار 
باشد. و اختصاص نبّوت و امامت به 
مردان برای زنان محدودیّت ایجاد 

نکند. از این روی آن حضرت را 
به مقام عصمت که از ویژگی های 

مخصوص پیامبران 
است تکریم نمود



13

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

نی
لثا

ی ا
ماد

و ج
ل 

الو
ی ا

ماد
، ج

106
ره 

ما
ش

94
ن 

ردی
رو

 و ف
93

د 
فن

اس

چون حضرت ختمی مرتبت دارای مقام 
عصمت می باشند پس دخترش فاطمه 
زهرا)س( نیز از ایــن موهبت عظمای 
الهی برخوردار است، از همین رو رسول 
خــدا)ص( فرمود:» رضــی فاطمة من 
رضای و ســخط فاطمه من ســخطی؛ 
خرســندی فاطمه خرســندی من و 
ناخوشنودیش ناخشنودی من است.«  
و باالتر از این در روایات متعدد با تعابیر 
مختلف آمده است که رسول خدا)ص( 
فرمود: »اّن اهلل یغضــب لغضب فاطمه 
و یرضی لرضاها؛ بی تردیــد خداوند با 
خشــنودی فاطمه خشنود و با غضب او 

ناخشنود می شود«. 
از این گونه آموزه های متعالی به روشنی 
به دســت می آید که فاطمه زهرا)س( 
دارای عصمت کبرای الهی اســت و از 
همین رو رضا و غضــب او رضا و غضب 
خداوند در مقام فعل اســت. به عبارت 
دیگر، رضا و غضب ایشان مظهر و جلوه 
ای از رضا و غضب الهی است، و به همین 
دلیل معلوم می شود او معیار حق است، 
چون ایشان از هر لغزش و خطا مصون و 
دارای عصمت می باشد، چرا که کسی که 
دارای عصمت نباشد رضا و غضب او نمی 
تواند عین رضا و غضب خدا و پیامبرش 
باشد، در حالی که بر اساس آموزه های 
متعالی یاد شــده حضرت فاطمه)س( 
مظهر رضــا و غضب خــدا و پیامبرش 
می باشــد.حال اگر در تمام مواردی که 
حضرت زهرا )س( غضب کرده یا راضی 
شــده خداوند نیز غضب کرده و راضی 
خواهد بود، این دلیل بر عصمت حضرت 

از هرگونه اشتباه و سهو است.
گفتنی اســت که در نســل بشر و اوالد 
آدم از آغاز تا انجام هســتی، تنها زن و 
شــوهری که هر دو دارای مقام عصمت 
مطلقه اند فاطمه و علی)ع( است و شاید 
از همین روســت که در روایتی از امام 

صادق)ع( نقل شده که:»لوال اّن اهلل خلق 
امیرالمومنین)ع( لفاطمة، ما کان لها کفو 
علی ظهر االرض من آدم و من دونه؛ اگر 
خداوند امیرالمومنین را بر فاطمه خلق 
نمی کرد، در روی زمیــن برای فاطمه 

کفّوی پیدا نمی شد« . 

راز عصمت زهرا)س(
درباره عصمت حضرت زهرا این ســوال 
مطرح می شود که دلیل عصمت ایشان 
چیســت؟فاطمه)س( نه پیامبر است و 
نه امام تا نقــش او در راهبری جامعه به 
سوی حق و حقیقت، اقتضای پاکی او را 
از هرگونه باطل داشته باشد. او تنها فرزند 
پیامبر)ص( و همســر علی)ع( بوده و از 
جهت مادری بر امامان معصوم خاستگاه 
امامت به شمار می رود؛ بنابراین برای چه 

او باید معصوم باشد؟
1(خداوند با اختصاص عنایت ویژه خود 
به حضرت زهــرا)س( و اعطــای مقام 
عصمت به وی و زدودن هر گونه پلیدی 
از او و مطّهر ساختن وجود ایشان خواست 
تا به انســان ها بفهماند که راه تکامل  و 
اوج گرفتن به قلّه رفیع انسانیت و دست 
یافتن به باالترین مرتبه قرب الهی بر همه 
انســانها هموار بوده و همه انسانهاـ چه 

مرد و چه زنـ  می توانند به این مقامات 
معنوی و عرفانی دست یابند. 

2( خداوند متعال می خواهد زن نیز در 
زندگی از نقش و مسؤولیتی نزدیک به 
نقش و مسؤولیت نبّوت و امامت برخوردار 
باشد. و اختصاص نبّوت و امامت به مردان 
برای زنان محدودیّت ایجاد نکند. از این 
روی آن حضرت را به مقام عصمت که از 
ویژگی های مخصوص پیامبران اســت 

تکریم نمود.
3( خداوند خواســته چهره فاطمی زن 
برای همه انسان ها از مرد و زن الگویی 
برتر و اســوه ای ممتاز باشــد؛ الگویی 
شایسته  که عقل و قلبی نورانی و دانشی 
گشوده بر مردم و نقشی در راستای نقش 
پیامبران و امامان داشــته باشد. فاطمه 
زهرا)س( بایــد معصوم می بود؛ چرا که 
او نقشی ویژه در جایگاه طبیعی خویش 
داشــت که استمرار پرتو افشــانی او بر 

حیات بشر به آن نقش بستگی داشت. 
خداوند از دریچــه وجود فاطمه)س(به 
زنان جهان پیام داده است که من شما 
را مورد تکریم خویش قرار داده و تمامی 
آفاق هستی را برای تکامل و ارتقای شما 
تا باالترین مراتب انســانّیت فرا رویتان 
گشــوده ام تا زمانی که از ایــن بانوی 
گرامی پیروی نمایید و در مسیر او گام 
بردارید؛خداوند از این منظر به مردان نیز 
پیام داده که شما نیز از این بانوی گرامی 
همچنان که از مردان معصوم تبعیت می 
کنید، پیروی نمایید؛ چرا که تفاوتی میان 
زن و مرد در رســیدن به مقام عصمت و 

سایر مراتب معنوی نیست.  
به امید این که ما هم بتوانیم در زندگی 
فردی و اجتماعی خودمان با الگوگیری 
از سیره حضرت فاطمه)س( و پیروی از 
منش ایشان به قلّه های رفیع انسانّیت 
دســت یابیم و پلّه های رشد و کمال را 

بپیماییم. 

فاطمه 
زهرا)س( دارای 

عصمت کبرای الهی 
است و از همین رو رضا و غضب 
او رضا و غضب خداوند در مقام 
فعل است. به عبارت دیگر، رضا 
و غضب ایشان مظهر و جلوه ای 
از رضا و غضب الهی است، و به 
همین دلیل معلوم می شود او 

معیار حق است
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حضرت آیت اهلل خامنه ای 
شایستگی رهبری را دارا هستند

سخنان کمتر منتشر شده از مرحوم حاج سیداحمد خمینی
 در وصف رهبر معظم انقالب

ماهنامه هیات به مناسبت فرارسیدن ایام ارتحال یادگار حضرت امام )ره( با انتشار خاطرات کمتر منتشر شده محمد 
نبی حبیبی دبیر کل موتلفه از مرحوم سید احمد خمینی، از نحوه تعامل و برخورد آن مرحوم با فتنه گرانی که سعی در 

القا اختالف بین ایشان و رهبر معظم انقالب داشته اند پرداخته است.
یادگار حضرت امام در این سخنان با اشاره به توطئه برخی اطرافیان به برخود قاطع خود با ایشان اشاره کرده و از نحوه 

مدیریت کشور توسط مقام معظم رهبری ابراز شادمانی نموده است.
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توی دهن آن ها زدم
در بهمن سال 1369 - حدود نوزده ماه 
پس از رحلت حضرت امــام- به اتفاق 
جناب آقای حاج محسن رفیق دوست با 
مرحوم حجت االسالم و المسلمین حاج 
احمد خمینی)رحمة اهلل علیه( مالقات 
خصوصی داشــتیم. در ایــن مالقات، 
این جانب به ایشــان عــرض کردم که 
شما چند روز پیش جمله ای فرمودید 
و رسانه ها هم پخش کردند که به سهم 
خودم الزم می دانم از جناب عالی تقدیر و 
تشکر کنم. ایشان پرسیدند کدام جمله؟ 
عرض کردم جمله ی شــما این بود که 
»هرکس بگوید کــه اطاعت از امام غیر 
از اطاعت از حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
است، در خط آمریکاست.« حاج احمد 
آقا فرمودند: »آقــای حبیبی! من این 
جمله را با اعتقاد کامل به آن، بیان کردم 
و جداً معتقدم، هرکس این تفاوت را قائل 
باشد، بخواهد یا نخواهد در خط آمریکا 
است.« و اضافه نمودند: «یکی از موارد 
شگفتی من این است که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این حدود نوزده ماه، چگونه 
توانســته اند تعادل و توازن در کشور را 
مدیریت کنند؟ چون عوامل مهمی برای 
برهم زدن این تعــادل و توازن و ایجاد 

بحران وجود دارد.«
حاج احمد آقا در ادامه گفتند: »آن هایی 
]تعبیری به کار بردنــد[ که می گویند 
آیت اهلل خامنه ای نه! پس می گویند چه 
کسی؟ مثاًل می گویند فالنی! او خانه ی 
خــودش را هم نمی توانــد اداره کند.« 
]البته مرحوم حاج احمد آقا اسم بردند[ 
ایشان اضافه کردند: »عده ای خاص بعد از 
رحلت حضرت امام)ره( و انتخاب حضرت 
آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب، 
آمدند اطراف مرا گرفتند که شاید به زعم 
خویش مرا در مقابل ایشان بتراشند. من 
متوجه این توطئه بودم و توی دهن آن ها 

زدم و معتقدم کسی که می تواند بعد از 
رحلت حضرت امام)ره( بار این مسؤولیت 
را بــه خوبی به دوش بکشــد، حضرت 

آیت اهلل خامنه ای هستند.«

خوِد شما!
این جانب به مرحوم حاج احمد آقا عرض 
کردم که آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 
در اولین خطبه ی نمــاز جمعه ی بعد 
از رحلــت حضرت امام)ره(، اشــاره به 
گفت وگوی امام)ره( با شما داشتند که 
هنگام پخش تصویــر مالقات حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای )رئیــس محترم 
جمهوری وقت( با رئیس جمهوری کره 
شمالی از ســیمای جمهوری اسالمی 
صورت گرفت. حضرت امام)ره( به شما 
)حاج احمد آقا( فرموده بودند که این آقا 
)حضرت آیت اهلل خامنه ای( شایستگی 
رهبــری را دارا هســتند. اما ســؤال 
این جانب از جناب عالی این است که شما 
خاطره ی دیگری که حضرت امام)ره( 
اشــاره ی صریح به شایستگی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای بعد از خودشان داشته 
باشند، دارید؟ ایشان پاسخ مثبت دادند 
و چنین بیان نمودند: »در سال 1365 
در روزی که ســران قوای ســه گانه ی 

کشور به اتفاق نخســت وزیر در یکی از 
اتاق های بیت حضرت امام در جماران، با 
حضور این جانب جلسه داشتند. آیت اهلل 
منتظری هم تقریباً هم زمان با حضرت 
امام)ره( مالقات داشتند. در مقطعی از 
جلسه ی سران ســه قوه، امام)ره( وارد 
اتاق شدند، درحالی که از مالقات آیت اهلل 
منتظری عصبانی بودند. بدون مقدمه 
گفتند که »من از اول هم با رهبری آقای 
منتظری بعد از خودم مخالف بودم، ولی 
مجلس خبــرگان کاری کرده بود و من 
هم مصلحت را در سکوت دیدم. اما حاال 
در جمع شــما می گویم که با رهبری 

آقای منتظری مخالفم.«
با این مطلبــی که فرمودند، ســکوت 
سنگینی بر جلســه حاکم شد و پس از 
این ســکوت آیت اهلل خامنه ای سکوت 
را شکســتند و به امام عرض کردند که 
احتــرام ما به آقای منتظــری به خاطر 
این اســت که شــاگرد شــما بوده اند، 
ســابقه مبارزه دارند و... امــا حاال اگر 
آقای منتظری نه، پس چه کسی؟ امام 
بدون لحظه ای تأمل دست شــان را به 
طرف آیت اهلل خامنه ای نشــانه گرفتند 
و فرمودند: »خود شــما، بــه چه دلیل 
شما نمی توانید رهبر انقالب باشید؟« 
بعد از ایــن بیان صریح امام، ســکوت 
مجددی بر جلســه حاکم شد و مجدداً 
آیت اهلل خامنه ای به حضرت امام عرض 
کردند که »من یک تقاضا دارم که حکم 
بفرمایید تا موضوع مــورد بحث امروز 
جناب عالی را هیچ کس از افراد جلسه، 
حق بیان ندارند و راجع به آقای منتظری 
هروقت جناب عالی صالح دانســتید، 
خودتان مطلب را بیان بفرمایید.« امام 
فرمودند: »آقایــان حق ندارند در زمان 
حیات من کــه مطلبی را که امروز بیان 
کردم در جایی نقل کنند و الزم اســت 

این منع را به عنوان حکم تلقی کنند.«

عده ای 
خاص بعد از 

رحلت حضرت 
امام)ره( و انتخاب حضرت 

آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر 
انقالب، آمدند اطراف مرا گرفتند 
که شاید به زعم خویش مرا در 

مقابل ایشان بتراشند. من متوجه 
این توطئه بودم و توی دهن 

آن ها زدم

پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری
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جاهلیــت و 
ی  گی ها یژ و

آن
ز ذکر  پیــش ا
یژگــی های  و
جاهلیت، الزم 
اســت از نظــر 
مفهوم، و نیــز از این جهت که اولین بار 
این واژه توسط چه کسی یا چه منبعی 
مورد اســتفاده قرار گرفته است و هم 
چنین محدوده زمانی و مکانی آن، )2۰( 

سخن به میان آوریم.
در این که جاهلیت برای عصر پیش از 
بعثت پیامبر اسالم حضرت محمد)ص( 
بــه کار می رود، اختالفی نیســت. هم 
چنین در این که حدود 15۰-2۰۰ سال 
قبل از بعثت را شامل می شود تردیدی 
وجود نــدارد. اما از نظــر مکانی، محل 
اختالف اســت، چرا که جاهلیت یک 
صفت و دارای ویژگی هایی است که در 
هر مکانی آن ویژگی ها یافت شود، می 

توان این وصف را به کار برد.)21(
از بعضــی آیــات قــرآن و احادیــث 
معصومین)علیهــم الســالم( چنین 
استفاده می شــود که پس از اسالم نیز 
جاهلیت واقع شده و عده ای از مردمان با 
ویژگی ها و معیارهای جاهلی در جامعه 
مسلمین ظاهر شده اند.)22( چنان که 
در حدیثی از رسول اکرم)ص( نقل شده 

است که فرمود:
من بین دو جاهلیت برانگیخته شده ام 

که آخرین آن ها بدتر از اولین شان 
می باشد. )23(

و در حدیثــی از امام باقر)ع( 
آمده است:

همانا مردم بعد از ارتحال 
رســول خدا6 به] وضع[ 
اهل جاهلیت برگشتند.

)2۴(
عالمه شعرانی در تفسیر 
ایــن دو جاهلیت گفته 

است:
جاهلیت اولی به اصطالح 
امــروز آن دوره توحش 
انسان است که هنوز قواعد 

مدنیت را در نیافته، خود را 
پای بند احکام نساخته بود. در 

آن عهد مردان و زنان برحسب 
غریزه حیوانی یا یکدیگر معاشرت 

داشتند و پس از آن که قومی متمدن 
شدند و محاسن آداب، مکارم اخالق و 
احکام و شــرایع را پذیرفتند، هرگاه باز 
به توحش باز گردند و شرم و حیا میان 
آن ها ضعیف گردد و مراعات آداب نیکو 
فراموش شود، جاهلیت ثانی است. بی 
عفتی و القیدی زنان از لوازم توحش نوع 
بشر است آن گاه که زندگیشان نزدیک 
به روش حیوانات بود، خداوند زنان را از 

آن گونه رفتار منع کرد.)25(
برای اولین بــار واژه جاهلیت، در قرآن 
به دوران قبــل از بعثت اطالق شــده 
است، بدون این که محدوده مکانی آن 

پیامبر اسالم )ص( 
و شیوه گذر از جامعه جاهلی به 

جامعه اسالمی

حجت االسالم 
نجف لک زایی

قسمت دوم
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مشخص گردد.)26(
چیستی جاهلیت مورد اختالف است. 
برخی جاهلیت را از ریشــه ))جهل(( و 
در مقابل ))علم(( و در نتیجه به معنی 
نادانی گرفته اند ولی تعداد بیشتری این 
معنا را نپذیرفته انــد. دکتر عباس 
زریاب دربــاره وجه تســمیه 

جاهلیت می نویسد:
چنان کــه گولدزیهر در 
مطالعات اســالمی به 
تفصیل بیان داشــته 
اســت، مقصود از 
جاهلیــت، نادانی 
نیست. گولدزیهر 
بــا اســتنادبه 
 ، هد ا شــو
))جهالــت(( را 
در برابر ))حلم(( 
 . نــد ا مــی د
مسلم است که 
جاهلیت در برابر 
))اسالم(( است، 
و بنابراین، مقصود 
از جاهلیت، در قرآن، 
عصری است که با تمام 
موازیــن و ارزش هــای 
اخالقی و دینی و فرهنگی، 
درســت در مقابل اسالم بوده 

است.)2۷(
هم چنیــن وی از قول جواد علی آورده 
است که در قرآن کریم گاهی جاهل نه به 
معنای نادان، بلکه به معنی انسان متکبر 
خودرإی به کار رفته است.)2۸(از جمله 
دالیلی که برخی از محققین درباره نفی 
این ادعا کــه جاهلیت به معنی جهل و 

عدم علم نیست آورده اند عبارت اند از:
الفـ  تحدی قــرآن: خداونــد پیامبر 
اسالم)ص( را در آیات متعددی از قرآن 
مإمور به تحدی با مخالفان خود نموده 

است، حال اگر چنین در نظر بگیریم که 
))اهل جاهلیت(( و دشمنان پیامبر)ص( 
مردمی نادان و به دور از علم و ادب بوده 
اند، آیا این تحــدی از نظر منطقی می 
توانــد مبین فضیلتی بــرای قرآن می 

باشد؟!
بـ  آثار شــاعران عصــر جاهلی: آن 
چه از شــاعران آن عصر بــه جا مانده، 
بهترین گــواه بر بهره منــدی آن ها از 
ادبیات پیشرفته است. مروری گذرا بر 
منظومات شــعری صعالیک و اصحاب 
معلقــات، که در این عصر می زیســته 
اند، به خوبی بیانگر اوج اقتدار ادبی آن 
ها است. البته افرادی چون طه حسین 
درکتاب ))فی االدب الجاهلی(( خواسته 
اند اصل انتساب شعر جاهلی به شعرای 
این دوره را مورد تردید قرار داده و این 
اشعار را محصول دوره اسالمی بدانند که 

این امر پذیرفتنی نیست.
جـ  هدف بعثت: پیامبر اسالم)ص( هدف 
بعثت خود را ))اتمام مــکارم اخالق(( 
معرفی نموده اند)29( که این خود می 
تواند مستندی در نفی ترجمه ))نادانی(( 
از واژه جهل و جاهلیت تلقی گردد، بلکه 
بایســتی آن را به معنی مشکالت و نابه 

سامانی های اخالقی دانست.
دـ  نوع معجزه: با توجه به این که قرآن 
بزرگ ترین معجزه و موید رسالت پیامبر 
اسالم)ص( اســت و با توجه به این که 
معجزه هــر پیامبری با عصــر و زمان 
خودش متناسب می باشد، باید بپذیریم 
که در زمان بعثت پیامبر اســالم)ص( 
هم، اعراب از نظر دانش ادبیات در سطح 

باالیی بوده اند.
هـ اظهارات لغوییــن: در کتب لغت نیز 
واژه جاهلیت به ))نادانی(( ترجمه نشده 
است. ابن منظور در ماده ))جهل(( ابتدا 
جهل را نقیض علم دانســته و سپس با 
بیان نمونه هایی، جهل را در برابر ))حلم 
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و بردباری(( و در یک مــورد، به تلویح 
آن را در برابر ))عقل(( دانســته است. 
در المنجد آمده است: ))جهلـ  جهال و 

جهاله: حمق و جفا و غلظ((.
از این نمونــه ها به خوبی آشــکار می 
گردد که ))جهــل(( واژه ای عربی و به 
معنی پرخاشگری، شدت در عمل، ستم 
کردن و عدم بردباری اســت، نه صرف 

))نادانی((.
وـ  احادیث معصومین)علیهم السالم(: 
در روایات نیز واژه جهل در معنای نادانی 
صرف به کار نرفته اســت، چنان که در 

حدیث نبوی آمده است: 
جاهل کسی است که به معاشران خود 
ظلم نموده و بر زیر دســتانش ستم روا 
دارد و بر برتر از خود بزرگی فروشد و بی 

تمییز سخن گوید.)3۰(
زـ  ســخنان اهل ادب و مورخان: عمر 

فروخ در تاریخ ادبیات خود می گوید:
جاهلیت نامی اســت که قرآن کریم به 
عصر پیش از اسالم اطالق نموده است، 
زیرا عرب در آن عصر بت پرستیده و با 
یکدیگر به نزاع می پرداختند[...[ گاهی 
فرزندان خــود را زنده به گــور کرده و 
شراب می نوشــیدند[...[ و چنین است 
که مالحظه مــی کنیم واژه جاهلیت از 
))جهلی(( گرفته شده که در برابر حلم 
بوده، نه ))جهلی(( که متضاد علم است.

)31(
شوقی ضیف در تاریخ ادب خود ))عصر 
جاهلــی(( را دوره تکامــل زبان عربی 
دانســته و معتقد اســت: عصر جاهلی 
زمانی اســت که زبان عربی خصایص 

کنونی را به خود گرفته است. )32(
به نظر جواد علــی، جاهلیت به معنای 
ســفاهت، حماقت، حقارت و خشم و 
تسلیم ناپذیری در برابر اسالم و احکام 

آن می باشد.)33(
به نظر بالشر، اســالم بر تمامی ویژگی 

های روحی عرب ها مانند مزاج جنگی، 
حساسیت عربی، قســاوت در انتقام و 
مسائلی چون شرب خمر، قمار بازی و 
آن چه در ردیف آن است ، صفت جاهلی 

را اطالق کرده است.)3۴(
اکنون نوبت کاربرد ایــن واژه در قرآن 
کریم است. در قرآن کلمه جاهلیت چهار 

بار به کار رفته است:
ـ درباره گروهی از یاران پیامبر)ص( که 
با اکراه و انفاق، درجنگ احد شــرکت 

کرده بودند:
... و طائفه قد إهمتهم إنفسهم یظنون 

باهلل غیر الحق ظن الجاهلیه؛)35( 
و گروهی دیگر هم بودنــد که فقط در 
غم جان خویش بودند و اندیشــه های 
ناشایســتی در باره خداوندداشتند که 

همچون پندارهای جاهلیت بود.
ـ آیه ای که در آن خداونــد مردم را از 
پیروی از احکام و عملکردهای جاهلیت 

نهی می فرماید:
إفحکم الجاهلیه یبغون و من إحسن من 

اهلل حکما لقوم یوقنون؛)36(
آیا حکم جاهلیت را می جویند؟ برای آن 
مردمی که اهل یقین هستند چه حکمی 

از حکم خدا بهتر است؟
ـ در خطاب و هشدار به زنان پیامبر)ص( 

و نهی آنان از جلوه گری همچون عهد 
اوایل جاهلیت، آمده است:

و قرن فــی بیوتکــن و ال تبرجن تبرج 
الجاهلیه االولی؛)3۷(

و در خانه هایتان بمانید و همانند زمان 
جاهلیت پیشــین، زینت های خود را 

آشکار مکنید.
ـ در توصیف کفار مکــه، خدای متعال 

می فرماید:
اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه 

حمیه الجاهلیه؛)3۸(
آن گاه که کافــران تصمیم گرفتند که 

دل به تعصب، تعصب جاهلی بسپارند.
در آیات دیگری، بــدون این که از لفظ 
جاهلیت استفاده شده باشد، به برخی 
از عقاید، احکام و اخالق رذیله جاهلی 
اشاره شده است. مانند: بت پرستی عرب 
ها،)39( زنده شدن و مردن را به طبیعت 
نسبت دادن،)۴۰(جن پرستی بعضی از 
اعراب)۴1( خــدا را دارای فرزند دختر 
دانستن و پرستش فرشتگان به عنوان 
دختران خدا تا این که مشمول شفاعت 

آن ها قرار گیرند.)۴2(
هم چنین در قرآن به بــت های الت، 
عزی، منات)۴3( ود و ســواع و یغوث و 
یعوق و نسر)۴۴( که اعراب جاهلی می 
پرستیدند، اشاره شده است. از ویژگی 
های دیگر اعراب جاهلی، مواردی است 
که در قرآن از آن ها نهی شــده است؛ 
ماننــد: قربانی کردن بر بــت ها)۴5(، 
یاد کــردن از پدران درمراســم حج به 
قصد مفاخره)۴6(، جدال و فســوق و 
عصیان در حــج)۴۷(، ظلم به دختران 
و منع کردن آن هــا از ارث ) که متقابال 
قرآن حق ارث را برای آنان به رسمیت 
شناخته است(،)۴۸( زنده به گور کردن 
دختران،)۴9( مختــار بودن مردان در 
ازدواج و طالق نامحدود زنان )که قرآن 
با در نظر گرفتن طالق رجعی و بائن آن 

همانا 
خدا محمد را 

برانگیخت، تا مردمان را 
بترساند، و فرمان خدا را چنان 
که باید، رساند. آن هنگام شما 
ای مردم عرب! بدترین آیین 
)علی شر دین( را برگزیده 

بودید
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را محدود ســاخته و از طالق ))ایإل(( و 
))ظهار(( منع نموده است. )5۰( عالوه 
بر این که با تعییــن تعزیرات و حدود، 

رابطه جنسی را سامان داده است(.
هم چنین در قرآن کریم سفارش شده 

است:
و همگی به رشــته الهــی درآویزید و 
پراکنده نشوید و نعمت خداوند را برخود 
یاد کنید که دشمنان همدیگر بودید و او 
میان دل های شما الفت داد و به نعمت 
او با هم دوست شدید و برلبه پرتگاه آتش 

بودید، او شما را باز رهاند.)51(
به گفته مفسران ، آیه مذکور، به جنگ 
ها و خصومت های ریشه دار و دیرینه دو 
طایفه اوس و خزرج اشاره دارد که اسالم 
آوردند و با هم متحد و مهربان شدند و 
دربنای اسالم، سنگ تمام گذاشتند. از 
جمله محمدبن جریــر طبری ذیل آیه 

مذکور چنین آورده است: 
قوم عرب خوارتریــن، بدبخت ترین و 
گمراه ترین قوم بود که در النه ای محقر 
و کوچک، میان دو بیشــه شیر )ایران و 
روم( زندگی می کرد. ســوگند به خدا، 
در ســرزمین عرب چیزی موجود نبود 
که مورد طمع و یا حسد بیگانگان قرار 
گیرد. هر آن کس از اعراب که می مرد، 
یکســره به دوزخ می رفت و هر آن که 
زندگی می کرد و حیات داشت، گرفتار 
خواری و مشقت بود و دیگران لگد مالش 
می کردند. سوگند به خدا که در سراسر 
زمین قومی را نمی شناسم که خوارتر و 
تیره بخت تر از عرب باشد. وقتی اسالم 
درمیان ایشان ظاهر شد آنان را صاحب 
کتاب، قــادر بر جهــان، دارای روزی و 

مالک الرقاب کرد.)52(
بنابراین واژه جاهلیت در قرآن نیز صرفا 
به معنی ))جهــل(( و درمقابل ))علم(( 
به کار نرفته اســت. البته بــه نظر می 
رســد دلیلی براین مطلب که جاهلیت 

اصال در معنی عدم علم به کار نمی رود، 
وجود نداشته باشــد و می توان ))عدم 
علم(( را نیز یکی از مصادیق جاهلیت به 
شمار آورد و قوی بودن اعراب در زبان و 
ادبیات ، منافاتی با عدم علم ندارد، چه 
آن ها در بسیاری از علوم جاهل بوده اند 
و حتی، ضمن قوت در ادب عربی، تعداد 

باسوادانشان اندک بوده است.
در نهج البالغه نیز جاهلیت مورد انتقاد 
و توصیــف قرار گرفته اســت. از جمله 

حضرت علی)ع( می فرماید:
همانا خدا محمد را برانگیخت، تا مردمان 
را بترساند، و فرمان خدا را چنان که باید، 
رساند. آن هنگام شــما ای مردم عرب! 
بدترین آیین )علی شر دین( را برگزیده 
بودید، و در بدترین سرای خزیده )فی 
شــر دار(. منزلگاهتان سنگستان های 
ناهموار، همنشــینتان گــرزه مارهای 
زهردار. آبتان تیــره و ناگوار، خوراکتان 
گلــوآزار. خــون یکدیگر را ریــزان، از 
خویشاوند بریده و گریزان. بتهاتان همه 

جا بر پا، پای تا سرآلوده به خطا.)53(
هم چنین در خطبه 126 می فرماید:

همچون بدخویان جاهلیت مباشــید 
که نه در دین فهم دارند و نه شناســای 

کردگارند.

نیز در خطبه 95 می فرماید:
او را برانگیخت، حالی که مردم سرگردان 
بودند و بیراهه فتنه را می پیمودند، هوا 
و هوسشان سرگشته ســاخته، بزرگی 
خواهیشان به فرو دســتی انداخته، از 
نادانی جاهلیت خوار، ســرگردان و در 
کار نااســتوار، به بالی نادانی گرفتار. او 
که درود خدا بر او بــاد، خیرخواهی را 
به نهایت رســاند، به راه راست رفت و از 
طریق حکمت و موعظه نیکو، مردم را به 

خدا خواند.
روشن اســت که در گفتارهای مذکور، 
انحطاط فکری اعراب، در کنار خشونت 
طبیعی و انحطاط مــادی و معنوی به 

تصویر کشیده شده است.
به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر در 
شرح گفتار امام علی)ع( در خطبه 26 

نهج البالغه: 
دوران جاهلیت دورانی است که مردم 
در آن دوران، دچار دوگونه نابه سامانی 
و کمبود بودند: نابه سامانی مادی و نابه 

سامانی معنوی. 
الفـ  نابه ســامانی مادی: نابه سامانی 
مادی مردم این اســت که از لحاظ رفاه 
در ســطح پایینی قرار داشــته باشند. 
چنان که در قرآن هــم به نبودن رفاه و 
نبودن امنیت در دوران جاهلی اشــاره 

شده است:
فلیعبدوا رب هذا البیت الذی إطعمهم 

من جوع و آمنهم من خوف؛)5۴(
باید پروردگار این خانه )بیت اهلل الحرام( 
را عبادت کنند که آنان را از گرسنگی به 

سیری رساند و از نا امنی به امنیت.
بـ  نابه ســامانی معنوی: نابه سامانی 
و کمبود معنوی مردم عبارت اســت از 
گمراهــی مردم. گمراهــی یعنی چه؟ 
یعنی حیــرت که عبارت اســت از این 
که مردم یک راه روشــنی در مقابلشان 
نیســت. دنبال یک چیز بــاال و واالیی 

نظام 
سیاسی 

فاضله، نظام 
سیاسی جاهله، نظام سیاسی 

فاسقه و نظام سیاسی ضاله.
منظور وی از نظام سیاسی 

فاضله نظام سیاسی اسالمی 
است و بقیه، نظام های غیر 
اسالمی اند که هر یک به 

شش نوع تقسیم 
می شوند
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نمی گردند و براســاس گمراهی است 
که اختالفــات طبقاتی پیــش میآید. 

تفکر، اختیار و ابتکار که ســه 
خصلت اصلی انســان است، 
در چنین دوره ای می میرد و 

وجود ندارد.)55(
بنابرایــن می توان 
ا  ر هلیــت  جا
متــرادف با عقب 

ماندگــی شــدید 
دانســت؛ اگر 
ر  معــه د جا

ابعاد مــادی و 
معنوی عقب مانده 
و به عبارت دیگر، 
نابه سامانی جدی 
داشته باشــد، به 

تعبیر قــرآن ))جامعه 
جاهلی(( اســت. بر همین 
اساس اســت که متفکران 

اسالمی از جامعه اســالمی با عنوان 
))جامعه فاضله(( و یا ))مدینه فاضله(( 
یاد می کنند، چنان که فارابی )259-
339ق( از چهار نوع نظام سیاسی سخن 
گفته است: نظام سیاسی فاضله، نظام 
سیاسی جاهله، نظام سیاسی فاسقه و 
نظام سیاســی ضاله.منظور وی از نظام 
سیاســی فاضله نظام سیاسی اسالمی 
است و بقیه، نظام های غیر اسالمی اند 
که هر یک به شش نوع تقسیم می شوند، 
چون به نظــر فارابی هر یــک از آن ها 
یا دنبال تإمین امور ضــروری زندگی 
مردم اند که ))ضروریه(( نامیده می شود، 
یا دنبال ثــروت اندوزیاند که ))نذاله(( 
نامیده می شود، یا دنبال لذت طلبی اند 
که ))مدینه خست(( نامیده می شوند، یا 
دنبال غلبه اند که ))تغلبیه(( نامیده می 
شود و یا دنبال آزادیاند که ))جماعیه(( 

نامیده می شود.)56(

از این رو وجود ))مدینه جاهله(( بود که 
سبب شد ))مدینه فاضله(( طرح گردد. 
بعد از روشن شــدن مفهوم جاهلیت و 
جامعه جاهلی، این نکته هم روشن می 
شود که دوره جاهلی نیز دوره ای است 
کــه مجموعه ای از نابه ســامانی های 
مادی و معنوی آن را احاطه کرده است 
و در کل، جامعه دارای آهنگ و جهت 
الهی نیست؛ از نظر مادی ، مردم از وضع 
اقتصادی خوبی برخوردار نیستند و از 
نظر معنوی، از دین قابل دفاع عقالنی 
و منطقــی و پیراســته از خرافات بی 

بهره اند.
قتل و غارت )الحق لمن غلب(، شــرب 
خمر و قمار )از تمامی انواع آن( در میان 
آن ها رواج دارد و طبق آیات قرآن، شرط 

رستگاری پرهیز از این مسائل است.
یا إیها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و 
االنصاب و االزالم رجس من 
عمل الشــیطان فاجتنبوه 

لعلکم تفلحون.)5۷(
اقدامــات خــالف 
اخــالق و زنده 
به گــور کردن 
دختران )عمدتا 
به خاطر مسائل 
اقتصــادی( 
یگــر  د ز  ا
ت  مــا ا قد ا

جاهلی است:
قد خسر الذین 
قتلــوا اوالدهم 
سفها بغیر علم و 
حر موا مــا رزقهم اهلل 
افترإ علی اهلل قد ضلوا و ما 

کانوا مهتدین.)5۸(
افتخار به حســب و نســب و قوم و 
قبیلــه از دیگر اعمال اعــراب در عصر 
جاهلی است که سوره تکاثر در همین 

زمینه نازل شده است.
از نظر اعتقادی، شرک و بت پرستی در 
میان تعداد زیادی از اعراب رواج داشت، 
گر چه عالوه بر یهــود و نصارا که دین 
الهی داشــتند، حنیفی ها نیز در میان 

اعراب ، افراد موحدی بودند.
از نظر سیاســی می تــوان مهم ترین 
ساخت سیاسی را در قبیله جست وجو 
کرد. قبیله به جماعتی گفته می شــود 
که براساس ))نســب(( و ))خون(( به 
همکاری در جهت بهبود معیشت خود 
اقدام کرده باشــند. عامل همبستگی 
اعضای قبیله بــا یکدیگر ))عصبیت(( 
است. رئیس قبیله شیخ قبیله است که 
الزم است مسن، مجرب، عاقل، شجاع 
و ثروتمند باشد. شــیخ قبیله مسئول 
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جنگ و صلح و پیمان ها و مهمانی های 
قبیله ای اســت. از مهم ترین قبایل در 
جزیره العرب می تــوان از قبیله قریش 

نام برد.
اهتمام به شــعر و ادب ، شعر و خطابه، 
دانش تبارشناســی و یا علم االنساب و 
نیز علم االیام از دیگر ویژگی های اعراب 
جاهلی بود. مهمان نوازی و شجاعت نیز 
در میان آنان بــه صورت یك فرهنگ و 
عادت در آمده بود. موارد اخیر را می توان 

به عنان نقاط مثبت در عصرجاهلی در 
نظر گرفــت، گرچه چــون فاقد جهت 
گیری كلی الهی بود طبعا نمی توانست 

در همه كاربردها مثبت باشد.

در بخــش بعــدی اقدامــات پیامبر 
اسالم)ص( را درجهت تغییر خصایص، 
ویژگی ها و ابعاد منفی به مثبت در عصر 

مذكور بررسی می كنیم. 
ادامه دارد...
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ج ۱، ص ۴0. 
۲۴. همان به نقل از: بالشر، تاریخ االدب العربی، ج ۱، ص ۴۷. 

۲۵. آل عمران)۳( آیه ۱۵۴. 
۲۶. مائده)۵( آیه ۵0. 

۲۷. احزاب )۳۳( آیه ۳۳. 
۲۸. فتح )۴۸( آیه۲۶. 

۲۹. زمر)۳۹( آیه ۳. 
۳0. جاثیه)۴۵( آیه ۲۴. 

۳۱. انعام )۶( آیه ۱00 و صافات)۳۷( آیه ۱۵۸. 
۳۲. انعام )۶( آیــات ۱00 و ؛۱0۱ نحل )۱۶( آیه ۵۷ و نجم )۵۳( 

آیات ۲۱ به بعد. 
۳۳. نجم )۵۳( آیات۱۸ و ۱۹. 

۳۴. نوح )۷۱( آیه ۲۳. 
۳۵. بقره)۲( آیه ۱۷۳ و مائده)۵( آیه ۳. 

۳۶. بقره )۲( آیه ۲00. 
۳۷. همان، آیه ۱۹۷. 
۳۸. نسإ )۴( آیه ۱۱. 

۳۹. انعام )۶( آیات ۱۳۷ و ؛۱۵۱ اسرإ )۱۷( آیه ۳۱ و تكویر)۸۱( 
آیه ۸. 

۴0. محمود سریع القلم، ))اصول ثابت توسعه((، مجله اطالعات 
سیاسی اقتصادی، شماره ۲0، فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۹. 

۴۱. همان، ))نظریه انسجام درونی(( مجله نامه فرهنگ، شماره 

۱۳، ص ۱0۱ و ۱0۸. 
۴۲. ر.ك: ابونصر فارابی، السیاسه المدینه، تحقیق فوزی متری 
نجار )بیروت، دارالمشــرق، بی تا( ص ۱0۱. عبارت وی چنین 
است: ))فان كل رئاسه جاهلیه اما إن یكون القصدبها التمكن من 
الضروری و اما الیســار و اما التمتع باللذات و اما الكرامه و الذكر و 

المدیح و اما الغلبه و اما الحریه.(( 
۴۳. مائده)۵( آیه ۹0. 

۴۴. انعام )۶( آیه ۱۴0. 
۴۵. نحل )۱۶( آیه ۱۲۵. 

۴۶. بقره)۲( آیه ۲۲۹ و برای اطالع از موارد دیگری از احكام جاهلی 
ر.ك: بهإالدین خرمشاهی، همان. 

۴۷. آل عمران )۳( آیه ۱0۳. 
۴۸. غالمحســین زرگری نژاد، تاریخ صدر اسالم )عصر نبوت(، 
)تهران، انتشــارات ســمت، ۱۳۷۸( ص ۱۷۲ به نقل از: تفسیر 

الطبری، ج ۴، ص ۲۵. 
۴۹. نهج البالغه، ترجمه دكتر ســیدجعفر شهیدی، بخشی از 

خطبه ۲۶. 
۵0. قریش)۱0۶( آیات ۳ و ۴. 

۵۱. بقره )۲( آیه ۴۸. 
۵۲. لقمان )۳۱( آیه ۱۸. 
۵۳. اسرإ )۱۷( آیه ۳۴. 

۵۴. آل عمران )۳( آیه ۱۳۴. 
۵۵. همان، آیه ۱۶. 

۵۶. ))هذا سحر مبین(( )احقاف)۴۶( آیه ۷( ؛ ))و یقولوا إئنا لتاركوا 
الهتنا لشاعر مجنون(( )صافات )۳۷( آیه 

۵۷. در قرآن كریم آمده است: ))و لقد إرسلنا رسلنا بالبینات و إنزلنا 
معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و إنزلنا الحدید فیه 
بإس شدید و منافع للناس و لیعلم اهلل من ینصره و رسله بالغیب ان 

اهلل قوی عزیز((؛ )حدید )۵۷( آیه ۲۵(. 
۵۸. دســتور الهی در این زمینه چنین اســت: ))و إعدوا لهم ما 
استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوا اهلل و عدوكم((

)انفال )۸( آیه ۶0(. 

شعرفاطمی

دوآینه
مائیم، ما، دو آینه ی روبروی هم

تابانده اند صورت ما را به سوی هم

لبخند می زنیم به هم، با نگاهمان
وا می كنیم پنجره ها را به روی هم

من مرِد روزِ رزم و تو بانوی اشك شب
نوشیده ایم سر خدا از سبوی هم

سر خم نمی كنیم مگر پیش پای عشق
عالم نمی خریم به یك تار موی هم

قرآن، نزول قدر تو؛ ایمان، قبول من
»یا ایها الذیِن« هم و »امنوا« ی هم

دریا ندیده است، نمی فهمد این كویر،
ما غرق می شویم، چرا در وضوی هم

قهر است شهر با من و تو، مثل نی ببین
پیچیده بغض غربتمان در گلوی هم

آنها به فكر هیزم خشكند پشت در
ما خیره در نگاه تر و چاره جوی هم

نه دسِت بسته ام و نه بازوی خسته ات
طاقت نداشتند بیایند سوی هم

پروانه ها خوشند، اگر چه در آتشند
پر می كشند در دلشان آرزوی هم

یك روز ما دوباره شبیه دو آینه
می ایستیم رو به خدا روبروی هم

قاسم صرافان
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
شما مداحان و شــعرای عزیز در مسیر 
مقدســی قرار داریــد و از بنیــه الهی 
بهره مند شــده اید و خداوند به بركت 
وجود تك تك شــما، مســلمان ها را 
بهره مند می سازد، این موقعیت و قلبی 
كه اشغال كرده- ســبك های مختلف 
هنری به صورت مداحی شاعری- این ها 

مطلوب مردم است از این جهت خداوند 
مستدام مســتقر و مفید قرارمان بدهد 

ان شاء اهلل.
حكما بحثی دارند كه در باب حركت، 
می گویند از جهتی حركت دو قســم 
است یك حركت قطعیه و یك حركت 
توسطیه، حركت قطعیه همان حركتی 
است كه شــما انجام دادید از جایی كه 

بودید پله هایی را طی كردید وارد این 
ســالن شــدید روی یك صندلی قرار 
گرفتید كــه به آن اصطالحــاً حركت 
فیزیكی می گویند، حركت توسطیه در 
درون این حركــت نهفته و قابل رویت 
نیســت مثاًل اگر من از شما سوال كنم 
كه شــما برای چه این جا آمدید و برای 
كه آمدید هرچی جواب دادید حركت 

چگونهیکعمرتلفمیشود؟
گزیده سخنرانی حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی در جمع مداحان و 

شعرای نخبه؛
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توســطیه شماســت، در امور عبادی 
مانند مداحی و شــاعری اهل بیت)ع( 
عبادیســت كه ایــن دو حركت در آن 

وجود دارد.
 نماز یك حركت قطعیــه دارد مقابل 
قبله ایستادن دســت و  گفتن اهلل اكبر 
و الی آخر كه تمام اعمال آن فیزیكی و 
مكانیكی است، حركت توسطیه همان 
است كه در درون این حركت است برای 
كه نماز خوانده می شود كه اگر فاقد آن 
باشد هیچ گونه مقبولیتی در آن وجود 
ندارد، خداوند به طول و عرض و حجم 
و وزن عمل نگاه نمی كند، به عمق نگاه 

می كند. 
دو ســوره در قران داریم یكی ســوره 
مباركــه العنكبوت و دیگری ســوره 
مباركه النحل، حال چطور شده است 
كه این نــام عنكبوت را بر این ســوره 
گذاشــته اند؟ و در این ســوره فقط در 
یك آیــه و دو بار بیشــتر از عنكبوت 
نام برده نشــده و باقی آیات ارتباطی با 
عنكبوت ندارد، یكی از اســرار همین 
مساله اخالص است و می فرماید كسانی 
كه  غیر از خدا تكیه گاهی دارند مانند 
عنكبوت انــد كه برای خــودش خانه 
می سازد و مسلماً سســت بنیادترین 
بناهای عالــم خانه عنكبوت اســت و 
درباره سوره مباركه النحل كه سوره ای 
پردامنه  و سه برابر سوره عنكبوت، در 
این سوره نیز دو بار بیشتر از زنبور عسل 
یاد نشده و خدا می فرماید »ما به زنبور 
عســل وحی كردیم كه برو خانه بساز، 
رفت برای خودش خانه ای ســاخت«؛ 
تفاوتش بــا عنكبوت این اســت كه او 
خودش برای خودش خانه ساخت ولی 
زنبور عســل به فرموده ما رفت و خانه 
ساخت، این جا عاملش خداست آن جا 
فاعلش نفس خودش اســت، اگر برای 
خدا شعر بگویی یا شعر بخوانی درست 

است و واقعا این مسیر مسیری نیست 
كه بشود بدون اخالص موفق شد. 

اگر می خواهی بمانــی باید نیتت برای 
خدا باشد كار برای خدا باید انجام داد؛ 
یادم هســت زمانی قرار شد روزنامه ای 
چاپ كنیم، آقایان نوری همدانی و ناصر 
مكارم و تنی چند از آیات عظام كنونی 
نیز جزء این افراد بودند، در آن زمان جو 
طوری بود كه اگر روزنامه در دســتت 
می دیدند تورا كمونیست و كافر تلقی 
می كردند و برای همین قدم نهادن در 
این راه كار بسیار خطرناكی بود، چون 
هیچ یك از لوازم ایــن كار را در اختیار 
نداشــتیم، روزی نزد آیت اهلل العظمی 
بروجردی رفتیم و موضوع روزنامه را با 
ایشان مطرح كردیم، با توجه به هوش و 
ذكاوتی كه  ایشان داشتند گفتند بروید 
و چاپ كنید، هــم كمك مالی می كنم 
هم پشــتیبانی می كنم، جمعی كه به 
حضورشان رفته بودند بسیار خوشحال 
شدند و خواسته بودند كه آقا نصیحتی 
كند، ایشان گفته بودند نه خودتان عالم 
هســتید و نصیحت كننده هستید من 
شــما را نصیحت كنم؟ با اصرار جمع 
ایشــان گفته بودند برویــد عملتان را 

خالص كنید، كسی كه با خلوص عمل 
كار كند كاله سرش نمی رود.

 بی مغز بود سر كه نهادیم پیش / خلق 
دیگر فروتنی به در كبریا كنیم، حیف 
حیف؛ مــن رفتم از چنیــن ره و دیدم 
سزای خویش / زین راه كج مرو كه سیه 
اخترت كنند... شما فكر مردم را رهبری 
می كنید، عقیده مردم را احیا می كنید، 
شما میراب هســتید كه دارید آبیاری 
می كنید درخت عقاید مردم، می توانید 
درختی را آبیــاری كنید كه هیچ وقت 
خشك نشود هرگز بی میوه نباشد شما 
نقش مهمی دارید، شــما اگــر بتوانید 
باقی عمرتان اخالص بــه خرج دهید 
و برای خدا برویم و بــرای خدا بگویم 
و برای پاكت و چیزهای دیگر نباشــد 
اگر اجر شما این پاكتی كه به دستتان 
می دهند باشد كه شما بیچاره هستید، 
حیف نبود كه یك عمر را این گونه تلف 

كرده باشید؟ 
می خواهم دعایی كنم و خدابا این نفس 
گرم شما كه همیشــه گرم و موثر است 
آمین بگویید؛ خدایا به آبروی پیغمبر و 
آل پیغمبر نسل جوان ما را كه عالی ترین 
سرمایه این مملكت است از این اعتیاد و 
این بی عفتی ها محافظت فرما و توفیق و 
ذوق و شوق نماز خواندن، ادای احترام 
نسبت به پدر و مادر، درس خواندن، كار 
كردن عنایت فرما، خدایا این مملكت، 
مملكت امام صادق)ص( است، مملكت 
حضــرت بقیه اهلل االعظم)عج( اســت، 
مرزهای همه ممالك اسالمی مخصوصاً 
مرزهای این كشور عزیز را از گزند حوادث 
ََّنا آتَِنا  نظامی محافظت فرما و باالخره »َرب
نَْیا َحَسَنًة َوفِي اآلِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا  فِي الدُّ
َعَذاَب النَّارِ« پروردگارا همه مراجع عظام 
تقلید و بویژه رهبر معظم انقالب را موید 
و منصور و طول عمر عنایت فرما والسالم 

علیكم ورحمه اهلل و بركاته

کسانی که  غير از 
خدا تکيه گاهی دارند 

مانند عنکبوت اند که برای 
خودش خانه می سازد 

و مسلماً سست بنيادترین 
بناهای عالم خانه 

عنکبوت است
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اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َفلِذلَِك َفاْدُع َو اْسَتِقْم َكما أُِمْرَت َو ال تَتَِّبْع 
ُ ِمْن ِكتاٍب  أَْهواَءُهْم َو ُقْل آَمْنُت بِما أَنَْزَل اهللَّ
ُُّكْم لَنا  ُّنا َو َرب ُ َرب َو أُِمْرُت ِلَْعِدَل بَْیَنُكُم اهللَّ
َة بَْیَننا َو  أَْعمالُنا َو لَُكْم أَْعمالُُكــْم ال ُحجَّ

ُ یَْجَمُع بَْیَننا َو إِلَْیِه الَْمِصیر بَْیَنُكُم اهللَّ

1- نقشه راه پيامبر برای تغيير جامعه
خداوند پنج دستور را به پیامبر می دهد و 
می گوید اگر می خواهی در زندگی ات موفق 

باشی این گونه پیش برو و اال نمی شود .
جامعه ی جاهلی  ضد دین ، ضد اخالق، 
ضد بهداشت بودند و هیچ چیز نداشتند؛ 
واقعا َعلی  َشــفا ُحْفَرةٍ ِمَن النَّار با چوب و 
سنگ استقبال كردند از پیامبر ، با ناسزا 
گفتن، ســاحر گفتن و كاهــن گفتن و 
مجنون گفتن . این جامعه را تكان دادن 
وعوض كردن خیلی مشكل است و اگر 
می خواهی موفق بشوی در تغییر جامعه، 
نقشه راهت این است . لذا دیدم یكی از 
مفســرین می گوید این آیه در قرآن بی 

نظیر است.
و در روایتی دیدم كه می فرماید : وقتی 
این آیه نازل شد خیلی سخت بود برای 
پیامبر ؛  شقت علی رسول اهلل عمل كردند 
ولی خیلی سخت بود . البته آیه ۱0 نكته 
دارد كه اگر خواســتید به تفسیر نمونه 

مراجعه كنید . سوره شوری آیه ۱۵ 

2- اســتفاده از هر فرصتی برای 
دعوت
َفاْدُع 

اولین دستور این است كه دعوت كن. می 
خواهند گوش بدهند،  می خواهند ندهند؛ 
تو حرفت را بزن . یك وظیفه ای داری آن 
هم دعوت است . اینجا هم نمی گوید به 
چه چیزی دعوت كن ؛ اما در جای دیگر 
می گوید : ادع الی سبیل ربك  فلذا مانع و 
مشكل پیش می آمد. حضرت هم فردی ، 
گروهی آدم گیرشان می آمد ۱نفر ، ۱0 نفر 
صحبت می كردند. مكه نمی شد  طائف، 
طائف نمی شــد خانه فالنی می رفتند. 
عبداهلل بن مسعود یك نفر بود آمد و گفت: 
عظنی )مرا موعظه كــن(  پیامبر قبول 

می كرد. اباذر یك نفر بود. 
همین طور آنقدر ایــن دعوت را محكم 
انجام داد كه خدا دلش برایش سوخت و 
فرمود :  طه. ما أَنَْزلْنا َعلَْیَك الُْقْرآَن لَِتْشقی . 
إاِلَّ تَْذِكَرًة لَِمْن یَْخشی  رهایش كن دیگر 
ُع الَْمْوتی  ،   ََّك ال تُْســمِ فایده ای ندارد : إِن
َذْرُهْم فِي َخْوِضِهْم یَلَْعُبون   و انصافا پیامبر 

 . برای خدا بودَ  داِعیاً إِلَی اهللَّ

3- تحریم همه جانبه و رفتار پيامبر
یك قصه برای شــما بگویم : از شــعب 
ابــی طالب آمدنــد بیرون در شــرایط 
تحریم ۱00% ،  ما هیچ وقت این طوری 
تحریم نبودیم ، ما در خانه مان زندگی 

می كنیم، دختر شوهر می دهیم ، پسر 
زن می دهیم ، كشاورزی می كنیم ، زمان 
پیامبر همه اینها تحریــم بود ، ایام حج 
بود، حضرت ایام حــج مجاز بود بیرون 
بیاید؛ ســه چهار روز ایام حج تحریم ها 
را برمی داشــتند، حضرت بیرون آمدند 
روی خاك می خوابیدند. حضرت فاطمه 
زهرا بچه بودند  خیلی اوضاع خراب بود 
نه یاری نه یاوری نه مســلحی . از شعب 
بیرون آمدند، رئیس قبیله بنی عامر یك 
جوانی بود  ایشان را دید دارد از آن عقب 
می آیــد به رفقایش گفــت : آینده این 
آدم روشن است  و پیروز می شود ، من 
می روم سراغش . آمد جلو و سالم كرد و 

بایدهاونبایدهادر
هیأتداری

سخنان حجت االسالم رفیعی در اولین کارگاه آموزشی مدیران استانی 
هیأت رزمندگان اسالم
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گفت :  یا رسول اهلل من رئیس یك قبیله 
هســتم ، فقط ۲00 تا آدم مسلح داریم. 
آدم های با نفوذ، آدم های معمولی هم 
زیاد داریم ، همه هم یك حرف می زنند، 
قبیله ای است،  عشــیره ای است ، اگر  
بگویم بمیرید همه می میرند ، كل اینها 
را می آورم خدمت شما تا مسلمان شوند؛ 
هر كاری هم بگوییــد انجام می دهیم، 
تحریم را هم می شكنیم. حضرت دیدند 
كه پیشنهاد خوبی اســت،  فرمودند: به 
چه شرطی؟ گفت : یك شرط دارد . یك 
كلمه دست خط بنویسید كه جانشین 
بعد از شما من باشــم . ببینید این برای 
خدا نیست . حضرت فرمودند  نمی شود، 

امر جانشــین من به دســت خداست، 
می خواهید مســلمان بشــوید بشوید، 
نمی خواهید خداحافظ . اگر شــما اآلن 
به این ســران دنیا بگویید ، می گویند : 
اشــتباه كرد، باید قبول می كرد ، بعد 
ســرش را زیر آب می كرد. اصال شــاید 
این می مرد. حاال سیاســت اســت باال 
می رود ،  پایین می آید. لذا امیرالمؤمنین 
در خطبه ۷۲ می فرمایند - خطبه تعریف 
از پیامبر است،  اتفاقا یك قسمت از این 
خطبه را در اذن دخــول حضرت امیر 
آوردند-  المعلن الحــق بالحق ؛ حق را 
با حق ثابت می كردنــد.  هدف مقدس ، 
وســیله مقدس. اآلن خیلی ها حق را با 

باطل  ثابت می كنند ؛ می گویند بگذار 
فعال كارها را به هم بپیچانیم ، كار درست 
بشود فعال ، این مشكل حل بشود ، مردم 
ساكت بشوند.  كه اآلن خیلی جاها از این 

كاها انجام می دهند. 

4- استقامت در برابر سختی های 
راه حق

اْسَتِقْم َکما أُِمْرَت 
اگر دعوت كنی تماشایت كه نمی كنند؛ 
ســنگت می زننــد، چوبــی می زنند ، 
شكنجه ات می كنند ، باید استقامت كنی. 
رد می شدند می دیدند یارانشان را شكنجه 

می كنند 
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5- بی توجهی به درخواست های 
غيرمنطقی

ال تَتَِّبْع أَْهواَءُهْم 
به خواهش های غیر منطقی توجه نكن 
؛ از هــوای نفس اینها پیــروی نكن ، از 
امیال اینها پیروی نكن. شما سوره اسراء 
یا فرقان را نگاه كنید ؛ درخواســت های 
غیرمنطقی كه از انبیاء داشــتند ؛ مثال 
می گفتند: اگر تــو پیامبری روی هوا راه 
عاَم َو یَْمِشي  ُسوِل یَأُْكُل الطَّ برو: ما لِهَذا الرَّ

فِي الْْسواق  
یكی آمده بود می گفت من به یك شرط 
ایمان می آورم: آســمان را بچسبانی به 

زمین .
یك عده دیگه آمــده بودند می گفتند: 
یك سال شما بت بپرســتید ، ما خدا را 
َُّها الْكافُِروَن. ال أَْعُبُد  می پرستیم . ُقْل یا أَی

ما تَْعُبُدون   ... لَُكْم ِدیُنُكْم َو لَِي ِدین 
یك عده دیگر آمدند و گفتند ما همه مان 
مسلمان می شویم ، گناه نمی كنیم، فقط 

یك كار از ما نخواه ؛ نماز نمی خوانیم. 
ال خیر في دین ال صالة فیه 

یك گروه دیگر آمدند ، بنگاه زنا داشتند 
می گفتنــد : زنا را برای مــا مجاز كن ، 

همه مان مسلمان می شویم. 

6- قرآن محوری 
ُ ِمْن ِکتاٍب  ُقْل آَمْنُت بِما أَنَْزَل اللَّ

بگو قرآن نقشه راه من است  ، قرآن محور 
هستم ، هر چه قرآن بگوید .  بگوید جنگ 
كن جنگ . بگوید صلح كن صلح . كم و 
زیادش هم نمی كنم . هیچ چیز هم به خدا 
از خودم نسبت نمی دهم : َ  ما یَْنِطُق َعِن 

الَْهوی  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي یُوحی
  

7-پياده کردن عدالت
أُِمْرُت ِلَْعِدَل بَْيَنُکُم

من آمده ام عدالت را پیاده كنم 
این نقشه راه پیامبر بود. در موفقیتش در 

حجاز كه خداوند به او فرمان داده بود،  اگر 
می خواهی موفق بشــوی دعوت كن به 
سوی خدا، استقامت كن ، درخواست های 
غیر منطقی را توجــه نكن ،  قرآن محور 

باش و عدالت محور.
این همانی اســت كه ما بعدا در ســنت 
امام صادق وسایر ائمه علیهم السالم هم 
می بینیم ، درنامه امام حســین هم كه 
فرمودند : می خواهم سنت پیامبر را احیا 

كنم همین ها بود. 

8- ثمره تالش های پيامبر
پیامبر ۲۳ ســال تالش كردند و اســالم 
را پیش بردند و كار به آن جایی رســید 
كه همان هایی كه ســنگ مــی زدند و 
ناســزا می گفتند ، بعدا آب وضویش را به 
عنوان تبرك می بردند . وقتی سرشــان 
را تراشــیدند در اولین حج پیامبر- یك 
حج كه بیشــتر نرفته - تمام موهایشان 
را به عنوان تبرك بردنــد . آدم هایی كه 
سر یك شــتر با هم دعوا می كردند ، ۳ تا 
شــهید داده می گوید: مهم نیست جان 
پیامبر سالم باشد . اینها مهم نیست . خیلی 
تغییر كردند . فحش می دادند وقتی به هم 
می رسیدند ، سوره والعصر را می خواندند. 
واین نبود جز همان خلق و خو و رفتار و 
اخالص پیامبر كه توانستند این موفقیت 

را كسب كنند .

9- موفقيت امام امت به خاطر پياده 
کردن این نقشه راه

امام هم اگر كسی سال ۵۷ نگاه می كرد 
همین حرف را می زد . خیلی از بزرگان 
هم فكر نمــی كردند یك چنین تحولی 
در كشور با یك قیام ۱۹ دی و ۲۲ بهمن 
رخ بدهد . اینها اخالص اســت . همیشه 
هم می گفتند خدا خرمشهر را خدا آزاد 
كرد . همیــن آیاتی كه اآلن خواندم یك 
مصداقــش امام بود درود خــدا به روان 

پاكش باد.
و ان شــاءاهلل همه ما پیروان خوبی برای 
پیامبر وامام صادق علیهماالسالم باشیم.

10- نکاتی در مورد هيئت رزمندگان 
چند نكته باید عرض كنم :

اوال هیئت رزمنــدگان الحمدهلل جای 
خوبی در كشــور باز كــرده ، جمعیت 
خوبی را جذب می كند ؛ هم ســخنران 
هم مداح ،  هم برنامه هایی كه دارد .  من 
پیشنهادهایی كه دارم برای دوستان این 

است كه
1( لزوم وجود یک هيئت علمی در 

کنار مدیر اجرایی
هیئت رزمندگان باید یك مدیر اجرایی 
داشته باشد ، یك مدیرعلمی . یك هیئت 

اجرایی داشته باشد ، یك هیئت علمی.
هیئت علمی هزینه بر نیست و باید برنامه 
ریزی و تصمیم گیری كنند برای كارهای 

هیئت .
  وظایف هیئت علمی

اآلن دوران ســخنرانی های یك طرفه و 
یك سویه و منبرهای سنتی نمی خواهم 
بگویم گذشته ولی كافی نیست. ما باید 
نشست پرسش و پاســخ داشته باشیم، 
كنار جلســات ســخنرانی باید نشست 
های علمی داشته باشیم ، باید به شبهات 
جوانان پاسخ بدهیم . اآلن غوغا دارند می 
كنند . الزم است یك هیئت علمی برنامه 

ریزی كند .
به عنوان مثال : هزاران سخنرانی در این 
كشور دارد واقع می شــود ، نیاز امسال 
مردم فالن منطقه مثال شبهات وهابیت 
اســت ، درجای دیگر مسأله معاد است، 
یعنی هیئــت برنامه ریــزی دارد كه به 
سخنران از ۶ ماه قبل ، ۳ ماه قبل ، بگوید 
موضوع سخنرانی دهه محرم امسال شما 
این باشد .  لذا هیئت علمی كارش برنامه 
ریزی علمی و موضوع دادن به سخنران 
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است . ارزیابی كردن این حرفی كه این آقا 
)سخنران( می زند ، این مداح می خواند، 

یك جایی باید كنترل بشود .
برگزاری نشست ها و پرسش و پاسخ های 
علمی ، مسابقات كتابخوانی ، ارتقاء سطح 
علمی مخاطبان . امروز شما توی روستا 
هم منبر بروید دو تا لیسانس تاریخ آنجا 
هست ، نمی شود حرف های خارجی و 

غیر منطقی زد .
جلوی این جور تنش ها و این جور ریزش 
ها را چه كسی باید بگیرد ؟ همین هیئت 

علمی .
2(رویکرد جدیــد در برنامه های 

مدیران هيئت رزمندگان 

ضمن اینكه سنتی بودن مداحی و منبر 
باید حفظ شــود اما ببینیــد فضاهای 
جدیدی كه می شــود ایجاد كرد برای 
جذب جوان ها در كنار برنامه های منبر 
و مداحی ، خیلی زیاد و برجسته و فخیم 

شده این بخش.
3(تبدیل کردن منابر به جلسات 

تقویت مبانی واعتقادات 
اوال باید منبری های هیئت در شــهرها 
تقویت بشوند ، ســمینار بروند ، جلسه 
بروند ، قوی بشوند و دنبال چهره پردازی 
و چهره ســازی  و اینها نباشد و منبرها 
برود به ســمت تقویت اعتقادات و تكرار 
در منبرها كم بشــود ، همان طور كه در 

بحث اول گفتم 
4( کنترل سخنرانی و مداحی 

یعنی هیئت علمی شــب به شب برود 
گوش بدهد بررســی كند ، كنترل كند 
و جلو این موج و هجــم دروغ ها را باید 

گرفت .
ارزیابی : اآلن شــما چند ســال اســت 
ســخنران ومداح دارید . آیــا اینها متن 
هایش پیاده شده ؟ ارزیابی  شده ؟ تذكر 
داده شده ؟ تغییری در آن حاصل شده ؟ 
مشخص است كه امسال تكرار دو سال 

پیش نباشد ؟
5(پرهيز از حرکت های شعاری و 

غير منطقی در هيئت 
بعضی از این سبك ها در مداحی و شیوه 
های عزاداری كه آمده در هیئت ، زمان 
مناسب ، صوت مناسب نه زیاد ، اشعار ، كه 
بعضی هایشان غنا دارند ، قمه زدن ، طبل 
زدن ، علم بلند كردن ، ایجاد سر و صدای 

زیاد و ایجاد مزاحمت برای دیگران . 
عزاداری باید باعث آرامش بشــود . این 
طبل زدن ها : مــن با اصل طبل مخالف 
نیســتم ، گرچه امیرالمؤمنین در نهج 
البالغه می فرماید ۵ گروه هســتد كه 
دعایشان مســتجاب نمی شود كه یكی 

صاحب الكوبه است .
مقام معظم رهبری علم را فرمودند ،خوب 

تقریبا گذاشتند كنار ، خیلی خوب شد .
عالم باید حرفش را بزند شجاع باشد . 

6(دقت در حفظ وحدت و تقيه در 
روضه ها

چون فاطمیه نزدیك است  و فاطمیه هم 
روضه در و دیوار و زدن و سیلی و فدك و.. 
در آن هست ، چاره ای نیست ، باید مداح 
ها و سخنران ها را توجیه كرد ، می توانند 
همه روضه ها رو بخوانند ، ولی اسم نبرند 

،  تصریح نكنند ، تحریك نكنند .
بالخره شرایط شــرایط خیلی سختی 
هســت ، ما هم نمی خواهیم از مواضع 
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شــیعه عقب بیاییم . خود مقام معظم 
رهبری حفظه اهلل ۵ روز روضه فاطمیه 
شان ترك نشــده تا حاال . همه روضه ها 
را ما آنجا می خوانیــم ، مداح ها هم می 
خوانند . امســال حتی در عیــد افتاده . 

ایشان روضه شان رو تعطیل نكردند. 

شيوه برخورد ائمه در برابر اهل سنت 
ائمه ما در برخورد با اهل سنت دو تا شیوه 
داشتند : یكی شیوه ایجابی ، یكی سلبی .

الف( شیوه ایجابی
روش ایجابی این بود كه مــی فرمودند : 
در نمازشــان شــركت كنید ، در تشییع 
جنازه هاشان شركت كنید ، مریض شدند  
عیادتشان بروید ، حقوقشان را بپردازید ، 
فقیر شدند كمكشان كنید . مقام معظم 
رهبری فرمودند : برای ما غزه و حزب اهلل 
فرقی نمی كــرد ، هر دو با ظلم مبارزه می 
كننــد،  به هر دو هم كمــك كردیم .امام 
صادق علیه السالم شب نان می بردند  درب 
خانه فقرا ، یكی دید گفت: آقا كجا می برید 
؟ فرمودند : برای بنی ساعده . گفت : آقا اینها 
همشان سنی هستند . فرمودند می دانم 
شیعه نیســتند ولی گرسنه هستند . امام 
صادق علیه السالم دور تا دورشان اهل سنت 
بودند . در مدینه گاهی در نماز جماعت شان 
شركت می كردند . امیرالمؤمنین در نماز 

عثمان شركت می كردند .  

ب( روش سلبی 
روش سلبی این اســت كه ائمه تصریح 
كردند : تقیه كنید ، جلوی اینها نام نبرید 
از شخصیت هاشان ،  سب نكنید ، ناسزا 

گویی نكنید .
َِّذیَن  صریح آیه قرآن اســت ال تَُســبُّوا ال
یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَّ  به بت های مشركین 

َ َعْدواً بَِغْیِر ِعلْم   فحش ندید َفَیُسبُّوا اهللَّ
امام رضا علیه الســالم بــه فضل بن ابی 

محمود فرمودند : مخالفین و دشــمنان 
ما ســه جور به ما لطمه زدند : اولی غلو ، 
دوم التقصیر كوتاهی  ، ســوم  نام بردن 
دشمنان ما و ذكر بدی ها و زشتی های 
آنها با صراحت. لذا وقتی امام جواد علیه 
السالم  با مأمون  بحث می كردند یكی از 
آنها شروع كرد فضایل خلفا رو گفتن ، امام 
فرمودند من منكر فضایل آنها نیستم ولی..

اســتفاده از این كلمه امیرالمؤمنین در 
مورد غیر حضرت علی علیه السالم جایز 
نیست ، مانند رســول اهلل . در عین حال 
روایت داریم - كــه مرحوم آقای حائری 
گریه می كردند وقتی این روایت را می 
خواندند - كه امام رضا علیه الســالم به 
مأمون میگویند یا امیرالمؤمنین  معلوم 
است از روی تقیه است ، معلوم است برای 

حفظ جان است . 
امام حسین علیه الســالم به عبداهلل بن 
عمر فرمودند : اگــر پدرت بود ما را یاری 
می كرد ، چون می خواســتند دعوتش 

كنند .
در نهج البالغه مكرر ما داریم مواردی كه 
این چنین اســت كه هیچ كدام در مقام 
تأیید نیستند ، بدون تردید سقیفه بدعت 
اســت ، غدیر حق است ، خالفت بدعت 
اســت ، امامت حق اســت ، جانشینی 

بعد از پیامبر با امیرالمؤمنین اســت ؛ 
اینهــا را قبول داریم ، ولی حواســمان 
باشــد در فاطمیه این قضیه مهم است 
به مداح ها ، ســخنران ها تأكید بشود : 
امروز ما جلسه خصوصی نداریم ، نمی 
گوییــم روضه خوانده نشــود ، فضایل 
گفته نشــود ، مصائــب و مظالم گفته 
نشــود. اما این تصریح به اســماء ،  این 
جلسات سب و لعن عمومی كه متأسفانه 
بعضی از جریان ها در قم دامن می زنند 
و متأسفانه بعضی از آقایان دامن می زنند 
به این جریانــات ، پول خرج می كنند ، 
هزینه می كنند ، بعضی شبكه ها مثل 

سالم و امام حسین و..

7( واقع نگــری و واقع محوری در 
جریان رزمندگان اسالم

جریان ۷ صفر
برای نمونه ۷صفر در قم شــهادت امام 
حســن مجتبی علیه السالم گرفته می 
شــود همه جا هم هیئت ها و عزاداری و 
حسابی در قم شلوغ می شود ، مراسم می 
گیرند . امسال تهران هم راه پیدا كرد ،  به 
بعضی از شهرها هم كم و بیش این قضیه 
۷ صفر به عنوان شــهادت امام مجتبی 

علیه السالم سرایت كرده است .
نامه هم نوشــته اند بعضی از بزرگان به 
مقام معظم رهبری و صدا و ســیما كه 
وااسالما امام حسن مجتبی غریب هستند 

و چه چه..
من خودم برایم جای تعجب شــد ، گفتم 
بگذار بــروم تحقیق كنــم ،  ببینم تولد و 
شــهادت امام حســن مجتبی چه زمانی 
هست . رفتم تاریخ را گشتم دیدم كهن 
ترین منابع ما مثل كلینی ، مثل شــیخ 
مفید ،  قدیمی ترین و معتبرترین منابع 
ما همه نوشته اند ۲۸ صفر)شیخ مفید( یا 

آخر صفر)كلینی(
قول ۷ صفر مال شــهید اول است قرن 

سنتی بودن 
مداحی و منبر باید 

حفظ شود اما ببينيد فضاهای 
جدیدی که می شود ایجاد 
کرد برای جذب جوان ها در 

کنار برنامه های منبر و مداحی، 
خيلی زیاد و برجسته و فخيم 

شده این بخش
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هشتم یعنی ۸00 سال بعد پیدا شده .
عیب ندارد شما می خواهید مراسم بگیرید 
در منزلتان . شیخ عبدالكریم حائری در قم 
مراسم گرفت . اما زور نزنید این را سیمایی 
اش بكنید ، زور نزنید كشوری اش بكنیم، 
جلوی عروســی مردم را بگیریم ، جلوی  
برنامه های مردم را بگیریم . بابا ۷ صفر قول 
مشهور نیست ، ما ابناء دلیل هستیم ، ادله 
ما یاری نمی كنه ۷ صفر را . اتفاقا خدمت 
آقای شبیری زنجانی رسیدم ، گفتم شما 

نظرتان چیست ؟
ایشان گفتند كه به من گفته اند كه یك 
كتابی است )اثبات االمامه(  مال یكی از 
افراد )رســی(  مال قرن سوم )۲۴0 (  او 
گفته ۷صفر خوب اگر این باشد، خیلی 
قوی است . ایشان گفتند من رفتم كتاب 
را پیدا كردم، دیدم این آقــا ابدا در این 
كتاب ندارد . دو سه صفحه بعد ها به این 
كتاب اضافه شده در این اضافات آمده و 

این مال آن نویسنده نیست .
لذا وقتی از آقای مكارم پرسیدند ، ایشان 
فرمودند : گرچه ۲۸ صفر مشهور است اما 
خوب است كه ۷صفرهم تجلیل بشود.

این خوب است . 

جعل مناسبت ها و دهه ها و آسيب آن
 می خواهم بگویم این مناســبت هایی 
كه اآلن یكی پــس از دیگری دارد جعل 
می شود و اینها تاریخ ندارد ، مردم را به 
زحمت می اندازد . ما دهه درست نكنیم. 
دهه محسنیه یعنی چه؟   كدام امام  كدام 
معصوم ۲۵0 سال  بعد از شهادت حضرت 

زهرا سالم اهلل علیها محسنیه گرفتند؟
شما می خواهی روضه بگیری خانه ات 
بگیر ، عیبی ندارد .  ما آقایان روضه خان 
ها ومنبری ها روضه هایمان را در ایام غیر 

مشهور می گیریم .
اما شهر را پر نكنید از عنوان یك دهه در 

سیره ائمه ما اینگونه نبوده . 

شهادت حضرت عبدالعظيم حسنی
یا شــهادت عبدالعظیم حسنی : احدی 
نمی داند شهادت ایشان چه زمانی است. 
حاال شما ۱۵ شوال را كه سالروز شهادت 
حمزه سید الشهدا است آقایان نشسته اند، 
آقای ری شهری دیگران گفتند این روز را 
بگذاریم روز وفات . بگذاریم نمی دانیم چه 
زمانی هست. ننویسید وفات ، بنویسید 
بزرگداشت ، اما این طور نباشد كه اگر یك 
بنده خدایی در آن شب عروسی دارد،  فكر 
كند خالف شرع انجام داده است . شهادت 
عبدالعظیم حسنی معلوم نیست، احمد 
بن موسی معلوم نیست ، والدت حضرت 
معصومه سالم اهلل علیهم معلوم نیست ، 
اینها تاریخ ندارند و... همین طور بروید 
جلو . امام رضا كه ولیعهد بوده در ایران 
تاریخش مورد توجه بوده ، در شهادتشان 
دو قول است ۲۳ ذی القعده و ۲۹ صفر. 

خود پیامبر كــه این قدر مــورد توجه 
بوده والدتشان اختالفی است. حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها تنها یادگار پیامبر، 
شهادتشان اختالفی است، آن وقت كسی 
آمده ثبت كند وفــات هالل بن ابی چه 
زمانی اســت ؟ اینها نیســت در تاریخ . 
می خواهید بگیرید بگیرید ، برای مردم 
محدودیت ایجاد نكنید ،  تمام شــهر را 

ســیاه پوش وفات عبدالعظیم نكنید. نه 
همان حرم مراســم بگیریــد خوب هم 

هست .

پرهيز از روضه خوانی در ایام شادی
چرا این را عرض می كنم ؟  برای اینكه، 
اینكه جلو مــی رود هی مثل فواره باال 
می رود . یك وقت بر مــی گردد یك 
وقت مردم دیگر خسته می شوند ؛ همه 

اش روضه. 
غدیر می آید روضه می خوانند،  والدت 
می شــود روضه ۲۷ رجب روضه  بابا 
نخوانیــد ، نگذارید مداح هــا تان در 
والدت روضــه بخوانند،  به آنها بگوئید 
ما راضی نیستیم یك حاشیه می زنند 
و ما عید نداریم و شــروع می كنند به 

خواندن 
شیعتنا یفرحون لفرحنا

اهميت پرهيز از غلط گویی ها 
خالصه آقایان عزیــز هیئت رزمندگان 
الحمدهلل یك موفقیتی در كشــور پیدا 
كرده ، منبر مداحــی طرفدارهایی پیدا 
كرده جلو آســیب ها را اگر این هیئت 
علمی ها نگیرند  )ممكن اســت هیئت 
علمــی واجرایی یكی هم باشــند یك 
نفر باشه هم علمیتش قوی است و  هم 
اجرایی اش(    ما هی می رویم جلو این 
خط لطمه و ضربه می خورد . مخصوصا 
آنهایی كه مشار بالبنان هستند ، مطرح 

هستند . 
من به عنوان یك مداح رسمی  مطرح ، 
وقتی آمدم پشت این تریبونی كه گاهی 
هم پخش می شود یك روضه ای كه هیچ 
مبنایی ندارد خواندم این كم كم كشوری 
می شود ، ماندگار می شود لذا باید با این 
جور موارد برخورد شود ، با این جور موارد 
و آسیب هایی كه از این ناحیه داریم می 

خوریم ان شاءاهلل جلویش گرفته بشود.

این 
مناسبت هایی 

که اآلن یکی پس از 
دیگری دارد جعل می شود و اینها 
تاریخ ندارد ، مردم را به زحمت 

می اندازد . ما دهه درست نکنيم. 
دهه محسنيه یعنی چه؟   کدام 
امام  کدام معصوم 250 سال  بعد 
از شهادت حضرت زهرا سالم 

الل عليها محسنيه 
گرفتند؟
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   پدر شما از عالمان بودند، از 
تاثير ایشان در منشتان بگویيد.

بله، ایشان در دوره اول و دوم مجلس به 
عنوان نماینده مردم تفت و بافق و مهریز 
مشغول خدمت بودند و سپس به عنوان 
تولیت مسجد مقدس جمكران منصوب 
شــدند ولی هیچ گاه به یاد ندارم از این 
شرایطی كه پدرم دارد ســوء استفاده 

كنم و به اصطالح آقازادگی كنم و حتی 
رفتار ایشان به ما این اجازه را نمی داد كه 
بخواهیم برای منافع شخصیمان از طریق 
ســمتی كه پدرم داشــت كاری بكنیم 
به گونه ای كه اگر در مســجد جمكران 
وقتی می خواستند كاری را انجام بدهند 
می گفتند هیچ گاه مرتضی را واســطه 
قرار ندهید چــون در این صورت جواب 

حاج آقا منفی است و حاج آقا چند مرتبه 
در جلسات گفتند اگر مرتضی مسئله ای 
را واســطه انجام شــود مــن بیش تر 

سخت گیری می كنم. 

    چه سالی به جبهه رفتيد و در 
آن موقع چند سال داشتيد و چگونه 

شد که وارد جبهه شدید؟

جایگاهسبکوآهنگدرمداحی
در گفتگوی هیات با حجت االسالم مرتضی وافی عنوان شد:

حجت االسالم مرتضی وافی متولد 23 آذر سال 49 خورشيدی است، پدر بزرگوار ایشان توليت مسجد مقدس جمکران 
را بر عهده داشتند، در طول انتشار ماهنامه خيمه چند سالی را به عنوان مدیر مسئول مشغول به فعاليت بود و هم اکنون 
عضو شورای فرهنگی مسجد مقدس جمکران است. به گفته خودش 15 ساله بود که وارد جبهه ها شد و این حضور 3 
بار مجروحيت را برایش به ارمغان آورد که آثارش به وضوح نمایان است، گفتگویی شنيدنی و مختصر با ایشان پيرامون 

موضوع جایگاه سبک و آهنگ در مداحی داشتيم که در ادامه می آید. 
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سال 64 پانزده سالم بود که وارد جبهه 
شدم، در آن زمان پدرم نماینده مجلس 
بودند و بعنوان سرکشی و بازدید از تیپ 
الغدیر و گردان قائم راهی جبهه شــد و 
من را نیز با خود بــرد، فکر می کنم تنها 
جایی که از موقعیت پدرم سوء استفاده 
کردم همین جا بود، چون پانزده ســال 
بیشتر سن نداشتم اجازه اعزام به جبهه 
را نداشتم و حتی آموزش هم ندیدم، من 
برای اینکه در جبهــه بمانم رفتم درون 
یک دستشویی و آنجا پنهان شدم، هرچه 
جســتجو کردند من را پیدا نکردند، در 
نهایت ابوی به پســر عمه ام که اتفاقا در 
همان گردان رزمنده بود ســپرد که آقا 
مهدی! هر وقت پیدایش کردید او را به 
تهران بیاوریــد و رفتند، این آغاز حضور 
من در جبهه بود و این کار باعث شد که 
ســابقه ای برای من ثبت شود و از آن به 
بعد بدون مشکل به جبهه ها رفت و آمد 

می کردم.
در آن زمان چهار دوســت همکالسی 
بودیم؛ آقایان میثم ســعید محمدی، 
سید خاموشی و شهید ساسانی، با هم در 
گردان حبیب بودیم که شهید ساسانی 

در سال 65 به شهادت رسید.

   کــدام عملیــات مجروح 
شدید؟

مجروحیت من مربوط به ســه عملیات 
اســت، یک عملیات که بعد از عملیات 
نصر 7 بود شــیمیایی زدند و مســموم 
شدم دیگری در عملیات بیت المقدس 
4 بود که ترکش به کتــف چپم خورد 
ولی ترکش ســخت ترکشی بود که من 
بعنوان خربزه از آن یاد  کنم که باید پایش 
بنشــینم! در عملیات بیت المقدس 7، 
اواخر جنگ بود به نظرم چند ماهی قبل 
از پذیرش قطعنامه، آن ترکش سخت در 
صورتم خــورد و رگ گردن را قطع کرد 

و مدتی نیمی از صورتم فلج شده بود و 
هنوز آثار آن بر روی صورتم نمایان است. 

    از چه زمانــی وارد عرصه 
طلبگی شدید؟

من اصال بنای طلبگی را نداشــتم و در 
جبهه دیپلمم را گرفتم و تمام مطالعات 
مربوط به کنکورم را انجام دادم، حتی 
زمانی که مجروح بــودم بر روی تخت 
بیمارســتان مشــهد کنکور دادم، در 
دانشگاه امام صادق)ع( که در آن زمان 
آیــت اهلل علم الهدی معاون آموزشــی 
دانشگاه بودند قبول شدم و برای انجام 
مصاحبه خود را آماده می کردم، قبل از 
اینکه برای اســتقرار در دانشگاه اقدام 
کنم بــرای بازدید از اقوام ســفری به 
قم کردم، آیــت اهلل بهاءالدینی را خدا 
رحمت کند، ایشــان با 2 جمله من را 
از رفتن به دانشــگاه منصرف کردند و 
فرمودنــد »راه خیر برای شــما فقط 
طلبگی اســت«، از حســینه سجادیه 
مرحوم آیــت اهلل بهاءالدینی که بیرون 
آمدم رغبت دانشــگاه از دلم رفت، نه 
با کسی مشــورت کرده بودم نه به این 
موضوع فکر کرده بودم، ســال 67 بود 
که وارد حوزه علمیه شــدم و این آغاز 
راه طلبگی من بود، در سال 77 نیز وارد 
درس خارج شدم و از محضر اساتیدی 
چون فاضل لنکرانی، سبحانی، مکارم 
شیرازی، انصاری شــیرازی و جوادی 

آملی کسب فیض کردم.
   شــما هــم در عرصــه 
مناجات خوانی و هم مداحی موفق 
بوده اید، چگونه توانستید این دو 
مهم را با هم پیش ببرید و از چه زمان 

شروع کردید؟
از همان ابتدا که طلبه شــدم به بحث 
مداحی عالقه داشتم، یعنی در جبهه که 
اصال مداحی نداشتم، سال سوم طلبگی 

من وارد مدرسه معصومیه شدم که آن 
سال اولین سال افتتاح این مدرسه بود 
و تعداد زیادی از طالب وارد این مدرسه 
شــدند در آن جا بود که مداحی را آغاز 
کردم؛ حاج مرتضی آقا تهرانی از جمله 
افرادی بود کــه در این راه کمک زیادی 

به من کرد. 

   در آن زمان به کدام هیات 
می رفتید؟

هیاتی بود به نــام چمنی و هیات صنف 
لباس فروش ها، ســخنران این جلسات 
حاج حســین انصاریان و مــداح حاج 
منصور ارضی بودند، این جلســات در 2 
اتاق تو در تو تشکیل می شد و فضا بسیار 
کم بود، ایام محرم، سه شنبه ها، شب های 
جمعه  با بعضی از بچه های جبهه به آن 
هیات می رفتیم، برای اینکه جایی برای 
نشستن پیدا کنیم مجبور بودیم 2 ساعت 
قبل از اذان برویم و جا بگیریم که بتوانیم 
در مجلس حاج منصور شــرکت کنیم، 
برخــی از خاطــرات آن دوران را وقتی 
برای حاج منصور تعریــف می کردم به 

یاد داشت. 

   چــه احســاس تکلیف و 
وظیفه ای بود که شما وارد عرصه 

مداحی و مناجات خوانی شدید؟
برای پاســخ باید سئوال شــما را به دو 
قسمت تقسیم کنیم، قضیه مداحی را 
من جدای از مناجات خوانی و دعاخوانی 
می دانم، بنده معتقدم که آن زمینه ای 
که برای طلبه ها کامال آماده اســت دعا 
و مناجات خوانی است، معتقدم جریان 
دعا و مناجات شاخه ای از مداحی نیست، 
یک ماجرا، فضای جدا و راه جدایی است، 
لذا هیچ تعارضی در دعا و مناجات خوانی 
نمی بینــم. در رابطه  بــا مداحی هم 2 
گونه می شــود به آن نگاه کرد یکی به 
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معنای روضه خوانی و مرثیه خوانی است 
که باز این هم بخشــی از جریان منبر، 
خطابه و تبلیغ اســت و اصطالحاً نمک 
و طعم منبر اســت، منتها نمک منبر را 
میــزان منبر نباید تعریــف کنیم، یک 
جایی اقتضا می کند شــما نیم ساعت 
روضه بخوانی، جای دیگر 2 دقیقه هم 
کفایت می کند، خدا رحمت کند آیت 
اهلل العظمی بهجت را، ایشــان یکی از 
مشــوق های اصلی مــن در این عرصه 
بودند، تا حدود ســال 76 که منزلشان 
روضه برگزار می شد عموماً جمعه ها بنده 
روضه می خواندم، یادم می آید روزی که 
روضه ام محضر آقای آیت اهلل اراکی تمام 
شد آقایی نزد من آمد به نام کرباسی که 
مدیر مدرسه علمیه مسجد مادر تهران 
بودند، ایشــان با تعجب نگاه کرد و به 
من گفت تو چطور توانســتی مداحی و 
طلبگی را با هم جمع کنی؟ گفتم چرا؟ 
گفت اگر کســی در مدرسه ما بخواهد 
مداحی کند به او می گوییم خیلی خوب 
برو دنبال مداحی و طلبگی را رها کن. 
آقای عاصی نیز در ابتدا طلبه بودند بعد 
دیدند در زمینه مداحی استعداد دارند، 
با بزرگان مشورت کردند و در نهایت به 
ســراغ مداحی رفتند، لذا بنده معتقدم 
که ما عموم طلبه هایمان در حوزه روضه 
و مرثیه به عنــوان یک جریان کمک به 
حوزه دعا و مناجــات ورود پیدا کنند و 

وظیفه خود بدانند . 

  تعبیری از حضرت آقا داریم 
در زمینه سبک و موسیقی در هیات 
که فرموده اند موسیقی اصیل ایرانی 
را نوحه خوان ها و شــبیه خوان ها 
حفظ کرده اند، اطالع داریم که شما 
در زمینه سبک و آهنگ در مداحی 
نیز مطالعات و  پژوهش هایی انجام 
داده اید، یکی از مسائل اساسی که 

در حوزه مداحی وجود دارد موضوع 
انتخاب سبک و آهنگ برای اشعار 
است، نقش سبک و آهنگ در این 

حوزه چیست و چه کار باید کرد؟
در ابتدا باید بگویم واقعاً جای یک مرکز 
پژوهشی که بر روی سبک و آهنگ کار 
کند خالیست، ما اصال مرکزی نداریم که 
در این زمینه تحقیقات و پژوهش کند. 
باید یک دفتر مطالعــات هنر آیینی راه 
بیفتد و در حوزه ادبیات و موسیقی کار 

کند. 
مقام معظــم رهبری تعابیــری در این 
زمینه دارند، ایشــان معتقد به سبکی 
از موسیقی هستند که اصطالحاً به آن 
موســیقی متعالی می گویند و به خاطر 
دارم زمانــی در جمعی می فرمودند اگر 
شما به درستی بر روی موسیقی متعالی 
کار نکنید عده ای خواهند آمد و راجع به 
این موسیقی کار خواهند کرد، فرصت ها 
را از دست ندهید. پس ایشان معتقد به 
تاثیر این آهنگ ها و ســبک ها هستند. 
مقایســه ای هم بین موســیقی فاخر 
غرب با موسیقی شرق دارند و برخی از 
سبک های موسیقی شرق را یک سطح 
نازل در حوزه  موسیقایی ذکر می کنند 
و علتش را ایــن می دانند که در خدمت 
سالطین و پادشاهان و خوشامد درباریان 
قرار گرفته بوده برخالف آن موســیقی 
فاخری که در غرب بوده که بخشــی  از 
آن برگرفته از مراکز مذهبی و کلیساها 

بوده است.
 نگاه دوم راجع به این جریان این است که 
خود مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
در حوزه مداحی، آهنگ و سبک را یک 
ظرف می دانند یعنی می گویند مطلب با 
محتوی قوی در یک قالب خوب و لحن 
و آهنگ مناســب، یعنی لحن و آهنگ 
مناسب را به مثابه ظرف می دانند. خوب 
در این ماجرا باید کار کنیم و این موسیقی 

متعالی را با جریان هیات و دستگاه امام 
حسین)ع( پیوند می دهد و باید در این 
زمینه فعالیت کنند و کار کنند، باید آثار 
گذشــتگان را مرور کرد و با توجه به آن  
وضعیت امروز را بررسی کرد و کارهای 

فاخر و ماندگار تولید کرد.
 نکته سوم راجع به ســبک و آهنگ در 
نوحه ها یا بهتر بگویم اشعار موسیقیایی 
یا الحانی که در هیات خوانده می شود به 
نظرم برخی مقاطع را ما نباید فراموش 
کنیم، در دوره آل بویه و صفویان فضای 
کار اهالی موسیقی رکورد پیدا کرد، حتی 
موانعی برای کارشــان بوجود آوردند، 
براســاس شــکل و روش و نگاهی که 
دولتمردان آن زمان داشــتند این افراد 
خود را در قالب تعزیه خوان ها جا زدند که 
در آن زمان بساط و فضای این مجالس 
پررنگ تر شــده بود، لذا این ها در پناه و 
در حقیقت قالب و شــکل و پوشش آن 
ماجرا این موســیقی را حفظ کردند، به 
جرات می توانیم بگوییم که موســیقی 
ایرانی یا همان موســیقی سنتی وام دار 
همیــن تعزیه ها و روضه هــا و هیات ها 
است وگرنه این موســیقی معلوم نبود 
چه بالیی به سرش می آمد و چگونه باید 
این جریان حفظ می شد، لذا کسانی که 
اهالی موسیقی هستند را ببینید قریب 
به اتفاق این افراد در سلسه اساتیدشان 
بر می خورید به کسانی که روضه خوان و 

تعزیه خوان بودند. 
این که شما می بینید برخی از گوشه های 
موسیقی به نام روضه خوان ها معروف اند، 
مثاًل گوشه »راک عبداهلل« در کنار راک 

کشمیری ثبت شده است. 
اخیرا مجموعه ای به چاپ رسیده با نام 
نوحه خوانی در تهران قدیم که بســیار 
کار فاخری است و نویسنده آن  آقای 
مهدی امیرفروغی اســت که 15 سال 
برای این پژوهش زحمت کشــیده اند 



33

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

نی
لثا

ی ا
ماد

و ج
ل 

الو
ی ا

ماد
، ج

106
ره 

ما
ش

94
ن 

ردی
رو

 و ف
93

د 
فن

اس

و زمانی که آقای ســراج این کتاب را 
دیدند آن را از نظر نت کامل دانستند و 
این کتاب را تحسین کردند و به عقیده 
من این اثر ارزشمند قابلیت تدریس در 
دانشــگاه های هنر و موسیقی را دارد، 
این کتاب بگونه ای است که هر فردی 
که آشنایی به موســیقی و نت خوانی 
دارد در هر جای دنیا می تواند با دیدن 
نت مربوطه با همان آهنگ شــروع به 
خواندن کند و همین جا من به مادحین 
عزیز و کسانی که می خواهند در عرصه 
مداحی گام بردارنــد توصیه می کنم 
حتمــاً وقــت بگذارند و گوشــه های 

موســیقی را فرا بگیرند، با این کار هم 
خودشــان می توانند ســبک بسازند 
هم زمان خواندن وحــدت رویه ای در 
خواندنشــان بوجود می آید. به عقیده 
من مادحینی که با دستگاه ها آشنایی 
دارند حتــی اگر صدای خوشــی هم 
ندارند و تحریر خاصی هم در صدایشان 
نیست ولی کارشان بســیار تاثیرگذار 

است.
بسیاری سبک ها و دستگاه ها سبک های 
مشترک است که می شــود در فضای 
حالل و طیب و طاهــر آن را اجرا کرد، 
این سبک ها مثل چاقویی است که هم 

می شود از آن خوب استفاده کرد هم بد، 
گاهی بخشی از ترانه ها و ترانه خوان های 
ما یا مخفی یا آشکار از تعزیه و روضه امام 
حســین)ع( در هیات های ما سبک ها 
را برداشــته اند، یکی از مداحانی که جز 
پیرغالمان اســت برای من نقل کرد که 
یکی از این ترانه خوان های مشهور شعری 
را خواند که دیــدم اول من در هیات ها 
خواندم و در جایی دیگر مسئول برگزاری 
کنســرت یکی از این خواننده هایی که 
االن هم  در ایران نیســت بــرای بنده 
تعریف می کرد که شــب ها می رفتم در 
هیات ها می نشستم، ضبط می  کردم و بعد 
می رفتیم روی آن ســبک کار می کردم 
و تغییراتی مــی دادم و تبدیل به ترانه 
می کردم، لذا با این نگاه می توان بخشی 
از دغدغه هــای ما کــه می گوییم همه 
کارهای ما تقلیدی از موسیقی غرب زده 

است برطرف می شود.

  در خاتمــه توصیه خاصی 
دارید؟

توصیه کــه نه! تقاضــا دارم هیات ها و 
مادحین اهل بیــت)ع( مراقبت نمایند 
که دستگاه امام حســین)ع( آلوده به 
موســیقی های تقلیــدی و کورکورانه 
نشود، تدابیر و فرمایشات رهبری معظم 
را در زمینه سبک و آهنگ در مجالس 
را نصب العین خود قرار دهند، خصوصاً 
جوانان عزیز مداح توجه داشته باشند 
که هر آهنگی به درد مجلس عزاداری 
نمی خورد، هر شــعر، تصنیف، ترانه و 
آهنگی که خوانده شــده قابل استفاده 
در مجالس اهل بیت نیست. این همه 
ذوق و هنر در دســتگاه اهل بیت)ع( 
یقیناً در این جریان افراد بســیاری 
هســتند که می تواننــد آهنگ های 
خوب مخصوص مداحی - هم شادی 

و هم عزا- بسازند. 
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ماهیت شعرها چندان با مرثیه و 
مرثیه سرایی سازگار نیست

مصاحبه با حجت السالم و المسلمین جواد محمد زمانی

حجت السالم و المسلمین جواد محمد زمانی از شاعران برجسته ای است که توانسته در شعر آیینی قدم های بزرگی بردارد 
و نقش تاثیرگذاری در ارتقای آن داشته باشد. تسلط بر ادبیات فارسی و فنون هنری شعر و تلفیق آن با آموز های دینی 
و اندیشه هایی که به عنوان یک روحانی در تبلیغ آن می کوشد، اشعارش را بسیار عمیق و مفهومی کرده است. برگزاری 
دیدار شاعران آیینی با مقام معظم رهبری در ســال 1390 از اقدامات قابل توجهی بود که به همت حجت االسالم زمانی 
صورت پذیرفت. همچنین حضور به عنوان دبیر علمی کنگره هایی همچون بزرگداشــت صائب تبریزی و شعر اخالقی، 
بزرگداشت عمان سامانی و انتشار کتاب هایی در حوزه های مختلف در کارنامه ی او به چشم می خورد. به تازگی  مجموعه ی 
شش جلدی »فرهنگ نامه هنر و ادب آیینی« و نیز مجموعه شعر »دلواپسی های اویس« از وی منتشر شده است. بر همین 
اساس در آستانه ی ایام فاطمیه، برای بررسی شعر فاطمی به محضر ایشان رسیدیم و گفت و گویی با ایشان داشتیم که در 

ادامه می خوانید.
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   ایــن روزها دســته بندی 
های مختلفی از شــعر والیی انجام 
پذیرفته که یکی از آن ها شعر فاطمی 
است. نظر شما راجع به شعر فاطمی 

چیست؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم. شعر فاطمی در 
کشور ما یک جایگاه ویژه ای دارد و اگر به 
تاریخ شعر فارسی مراجعه کنیم، می بینیم 
که از قرن سوم و چهارم اشعار فراوانی در 
حوزه ی شعر آیینی خلق شده که در اغلب 
آن ها اشاره ای به حضرت زهرا سالم اهلل 
علیه نیز وجــود دارد.  بعضی از قصائدی 
که از قرون ابتدایی هست ناظر به مدایح 
فاطمه زهرا سالم اهلل علیه است و این یک 

اصل مسلم است. 

    از نظر شما چه جایگاهی را 
می توان برای شعر فاطمی متصور 
بود و در این اشعار چقدر به فرهنگ 

فاطمی توجه می شود؟
اینکه شــعر فاطمــی در کشــور ما چه 
جایگاهی دارد به نظــرم یک مقوله مهم 
است. ابتدا باید از آسیب های شعر فاطمی 
امروز ســخن بگوییم. همه می دانیم که 
اشــعاری که در مجالس فاطمیه خوانده 
می شود اغلب سروده ی شاعران معاصر 
است. اینکه چقدر این اشــعار در واقع با 
تاریخ مطابقت دارد یک مســئله ی مهم 
است. یکی از آســیب ها این است که گاه 
می بینیم احادیث و نقل های فاقد سند یا 
دارای سند ضعیف باعث سرودن یک شعر 
می شود. مثال درباره ی حضور امام حسن 
مجتبی علیه السالم در ماجرای کوچه ی 
بنی هاشم و درهنگامی که حادثه جسارت 
به حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیه 
اتفاق افتاد، در نقل های معتبر نیامده ولی 
با این حال اشعار و نوحه های بسیاری در 
این باره سروده است و بر همین اساس زبان 
حال های مختلفی خوانده شــده که این 

ممکن است در آینده با یک چالش جدی 
روبرو شود و این اشعار، اشعاری است که 
هیچ سند و مدرکی برای آن وجود ندارد. 
بنابراین ما باید سعی کنیم زبان حال های 
فاقد سند و پیرایه های مضر را حذف کنیم 
و بیان صحیح و درســت حدیث را نقل 
بکنیم. به نظر من آنقدر بیان های مختلف، 
متنوع و صحیح در مراثی اهلبیت وجود 
دارد که نیازی نیست به نقل های ضعیف و 

فاقد سند تمسک کنیم.
دوم اینکه ما همه می دانیم که مرثیه یک 
جایگاه ویژه ای دارد و ما هیچوقت مرثیه 
را نفی نمی کنیم. چون روایات متعددی 
داریم که اهلبیت علیهم السالم سفارش 
به مرثیه و روضه خوانی کرده اند. سبقه ی 
ماتمی در واقع یکی از آن چیزهایی است 
که ما باید در مجالس مان حتما آن را حفظ 
کنیم. اما اگر به این سبقه ی ماتمی اصالت 
بخشیده شود و به شــکلی عمل کنیم 
مدایح و نصایح و حماســه ها در حاشیه 
قرار بگیرند، به نظر مــن در آینده باعث 
ایجاد ضرر در عرصه ی شعر آیینی خواهد 
شد و نباید کاری کنیم که فضایل، مناقب 
و آمــوزه هایی که می توانیــم از زندگی 
پیشوایانمان بگیریم در حاشیه قرار بگیرد 
و اصل ســبقه ی ماتمی شود. به گونه ای 
که االن اگر مثال به ده تا شعر نگاه کنیم 
می بینیم که در نُه تا از آن ها به فضایل و 
مناقب کمتر اشاره شده و صرفا بیان ماتم 
است. یا اصل را بر آن بگذاریم که شعری 
بگوییم که تا کنون کسی آن را پیش تر 
نگفته باشد و شّدت و حّدت ببخشیم به 
مطالبی که تنها جنبه ی مرثیه ای دارند 
و بیشتر با تاریخ مطابقت ندارند. خاطرم 
هست یک بار از مقام معظم رهبری سوال 
کردم درباره ی این که ما تا چه حد اجازه 
داریم مراثی حضرت زهرا سالم اهلل علیه 
را نقل بکنیم و ایشان در پاسخ من فرمودند 
ماهیت شــعر چندان با مرثیــه و مرثیه 

سرایی سازگار نیست. ماهیت شعر ذکر 
فضایل و مناقب و آموزه هاست؛ این نوع 
شعر دل ها را روشــن و نورانی می کند 
و آن وقت اگر در پایــان کار گریزی زده 
بشود خواهیم دید که جقدر تاثیرگذار در 
دل ها می شود و موجب ترقی اشعار هم 
می شود. این یک مسئله ی بسیار مهمی 
است. البته یک بخشی معلول این هست 
که این نوع اشــعار در محافل هم اصالت 
پیدا کرده است. مرحوم شهید مطهری 
ســال ها قبل فرموده بودنــد که یکی از 
آســیب ةای محافل مذهبی ما این است 
که همه می خواهنــد مجلس به هر نحو 
ممکن کربال بشــود و برای این هر کاری 
انجام می دهیم و هر جعل و ترفندی را به 
کار می بندیم که حتما این اتفاق بیفتد. 
اشک گرفتن برای ما اصالت پیدا می کند 
و آن وقت به چیزهایی تمسک می کنیم 
که اصل نیســت و باید در حاشیه باشد و 
برعکس به آن چیزهایی که باید اصل باشد 
کمتر توجه می کنیم. البته باز هم سفارش 
می کنم که این صحبت ها به معنای انکار 
روضه و مرثیه نیست. ما افتخار می کنیم 
به مرثیه ســرایی و امید داریم به همین 
اشعاری که در مرثیه سرودیم و امیدواریم 

که در قیامت دستگیرمان باشد.
سومین مسئله اینکه ما در اشعارمان نباید 
مسئله ی شفاعت را به معنای پارتی بازی 
و یک مسئله ی غیر معقول جلوه دهیم. 
شــفاعت چارچوب و تعریف دارد و یک 
باور عمیق اسالمی است و در آیات قرآن و 
احادیث معصومین به آن اشاره شده است. 
ما باید شفاعت را طوری مطرح کنیم که 
روح تعبد بندگی خدا را در جامعه افزایش 
دهد نه این که البالی گــری و خروج از 
بندگی را در پی داشــت باشد. بنابراین 
باید شــفاعت را خوب تبیین کنیم؛ به 
شــکلی که ایمان آفرین باشد و معرفت 
افزا. بعضی وقت ها انسان می بیند که در 
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اشعار شفاعت به گونه ای مطرح می شود 
که انگار خیلی بی حساب و بی حد و مرز 
است. امام صادق علیه اسالم می فرماید 
شــفاعت ما به کســی که نماز را سبک 
بشمارد تعلق نمی گیرد. این روایت ها را 
هم باید دید. بنابراین شفاعتی که در اشعار 
مطرح می کنیم می بایست روح بندگی را 

در جامعه افزایش دهد.
نکته ی دیگری که می خواســتم مطرح 
کنم شــیوع افراطی ادبیــات فولکلور و 
ادبیات عامیانه به ویژه در نوحه هاســت. 
ادبیات فولکلور و عامیانه بسیار تاثیرگذار 
است اما باید در همان به دنبال تولید آثار 
فاخر باشیم نه صرفا طرح و بیان مسائل 
سطحی. برخی از اشعار و نوحه ها هست 
که چون با زبان عامیانه نوشــته شده از 
محتوا هم کاسته شــده و غنی و عمیق 
نیست و موجب رشد نمی شود و نمی تواند 

انسان را به ادبیات حقیقی نزدیک کند.
 

   شما به عنوان یک روحانی 
شــاعر چه راهکاری برای تقویت 
وجهه ادبی و محتوای اشعار مطرح 

می کنید؟ 
مقام معظم رهبری در دیدار با شــاعران 
آیینی در ســال 90 وظیفه ی شاعران را 
باال بردن سطح تامل و اندیشه ی مردم و 
در یک کالم معرفت افزایی معرفی کردند. 
یعنی شعر ما باید بتواند سطح اندیشه و 
تفکر و معرفت مردم را باال ببرد. ما اگر در 
شــعر فاطمی بخواهیم این عناصر را در 
جامعه تقویت کنیم می باید چند نکته را 

مورد توجه قرار دهیم.
اول اینکه وظیفه ما این است که در قالب 
شــعر فاطمی جایــگاه زن و تکریم آن را 
مطرح کنیم. به هر حال در دنیایی هستیم 
که جریان های فمینیستی به دنبال آن 
هستند که خودشان را به عنوان مدافع زن 
جلوه دهند. اینجا شاعر آیینی رسالت دارد 

که حقیقت دفاع از زن و تکریم زن را بیان 
کند و الگو ارائه کند که حضرت زهرا سالم 
اهلل علیه بهترین الگو برای زنان و البته هم 

مردان است.
دوم پرداختن به جایگاه فاطمه الزهرا در 
نقش الگوهای مختلف است. یعنی معرفی 
حضرت در ســه نقش مختلــف مادری، 
همسری و دختر بودن. شیوه اداره خانواده 
و تعامــل و تربیت فرزنــدان بیان نقش 
مادری حضرت است. نوع همسرداری و 
برخورد ایشان با امیرالمونین علیه السالم 
در نقش همسری و احترام پیامبر به فاطمه 
زهرا و عالقه  ای که به آن حضرت داشتند 
معرف خوبی از جایگاه دختری حضرت 
است. پیامبر دختران دیگری هم داشتند 
اما هیچکدام به اندازه ی فاطمه زهرا سالم 
اهلل علیها مورد محبت ایشان واقع نمی شد. 
این احترام و محبت بخشی معلول جایگاه 
حضرت زهرا سالم اهلل علیه در خلقت است 
و بخشی دیگر ایفای خوب نقش یک دختر 
برای پدر است. این مسئله ی بسیار مهمی 
است و حضرت به واقع توانسته حلقه ی 
مشترک نبوت، امامت و والیت باشد. یعنی 
ما اگر بخواهیم برای دختران، همسران و 
مادران الگویی مطرح کنیم باید حضرت 
را در این سه نقش مهم تعریف کنیم. باید 
در شعر و نوحه و سرود به ایفای این نقش 
بپردازیم. یا خطبــه ی حضرت زهرا که 
در بین ما مشهور شده است به خطبه ی 
فدکیه - که البته تنها بخشی از این خطبه 
درباره ی فدک است و بحث های مختلف 
دیگری دارد. مباحثی درباره ی توحید و 
نبوت پیامبر و... که بنا به فرموده بسیاری 
از بزرگان این خطبــه از لحاظ فصاحت 
و بالغت جایگاه ویــژه ای دارد و پهلو می 
زند به خطبه های نهــج البالغه- آنگونه 
که می بایست در اشعار مورد توجه واقع 

نشده است.
یا نگاه به مسئله ی جهاد سیاسی حضرت 

زهرا ســالم اهلل علیه و اینکه ایشان پس 
از رحلت رســول اهلل به احــد می رفتند 
و یاد شــهدا را گرامی می داشتند و آن 
روزهایی که حضرت احساس می کردند 
باید جامعه را تشــویق کنند به احیای 
ارزش هــای اســالمی و ارزش هایی که 
در دروان پیامبر بود. این ها نکات مهمی 
است و می توانیم از جهاد سیاسی حضرت 
زهرا درس های بزرگی بگیریم. ایشان نماد 
استکبارستیزی بودند و جلوه ی مبارزه با 
استکبار بود و ما هم باید تالش کنیم در 
این مسیر حرکت کنیم. ما وقتی امروز به 
دنبال آزادی فلسطین هسیتم باید یادمان 
باشد که امام رحمه اهلل فرمودند فلسطین  
پاره ی تن اسالم است، همانگونه که پیامبر 
فرمودند فاطمه سالم اهلل علیه پاره ی تن 
من است، ما باید اینگونه بدانیم که آزادی 
فلسطین همچون آزادسازی فدک است.
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   پرداختن به الگوهای رفتاری 
چگونه باید باشد؟

الگوهای رفتاری حضرت زهرا می تواند در 
جامعه احیاگر باشد. ما هر چه از فضایل و 
مناقب حضرت بگوییم کم گفتیم و اصال 
کرامت و فضایل حضرت آنقدر زیاد است 
که در واژه ها نمی گنجد و نمی توان آن 
را شــماره کرد اما آنچه بیش از هر چیز 
دیگری نیاز جامعه اســت، اســتفاده از 
الگوهای رفتاری حضرت است. مثال ساده 
زیستی، زهد و... . آن بانویی که در خانه 
ی پیامبر زندگی می کرده، روزگاری در 
شعب ابی طالب بودند و بدترین شرایط 
زندگی و محاصره ی اقتصادی را تحمل 
کردند. در زندگی خودشان هم همینطور. 
زندگی ای ســاده و سراسر زهد و کسی 
که آن جایگاه را در اسالم داشت و دختر 
پیامبر بود خودش نان می پخت و خانه 

را جارو می زد و از چاه آب می کشــید و 
با اینکه فّضه هم برای کمک به حضرت 
حاضر بود امــا ایشــان از کار کردن عار 
نداشــتند و حتی کارها را با فّضه تقسیم 
می کردند. این الگوی بزرگی است برای 
جامعه و ما چقدر توانســته ایم این الگو 
را در اشعار خود نشان دهیم. یا اخالق و 
منش حضرت که همه اش تداوم ســیره 
نبوی بود. یا عبادات حضرت که در روایت 
داریم که ایشان آنقدر عبادت کرده بودند، 
که پایشان ورم کرده بود. این ها چیزهای 
است که باید احیا شود و در شعرها بیان 
شود و بتوانیم جامعه را با الگوی حضرت 

زهرا پیش ببریم.
مسئله ی مهم دیگر وحدت آفرینی است 
که ما هم باید به آن توجه کنیم. حضرت 
زهرا ســالم اهلل علیه هیچوقت از اینکه 
به مقدسات ســایر مذاهب اهانت کنیم 

خوشحال نمی شوند و قطعا مرضی رضای 
حضرت نخواهد بود. علی الخصوص امروز 
که دشمنان منتظر بهانه ای هستند برای 
به حمله به شیعیان و ایجاد آشوب و ناامنی 
برای امت اسالمی. بعضی از چیزها کاشتن 
بذر اختالف و ایجاد حساسیت در جامعه 
به همراه دارد. مثال ایــن کارهایی که با 
عنوان ایام ســازی و دهه سازی صورت 
گرفته و دهه ی محسنیه و هفته ی برائت 
و ... ایجاد کردند. این کار اشتباهی است 
و خیلی از بزرگان و مراجع هم در برابر آن 
موضع گرفتند. باید توجه داشــته باشیم 
که در قرآن کریم بیســت آیه داریم که 
سفارش می کند مسلمانان را به وحدت 
و پرهیز از تفرقه و حتی در برخی از موارد 
امر می کند. ما باید کاری کنیم که حضرت 
زهرا سالم اهلل علیه بشــود نماد وحدت. 
مقام معظم رهبری سال ها پیش در نماز 
جمعه فرمودند کــه بیاییم امیرالمونین 
علیه السالم را به عنوان مظهر وحدت در 
فرقه های مختلف اسالمی معرفی کنیم. 
به جز خوارج و نواصب کدام فرقه هستند 
که محبت امیرالمونین و عشــق او را در 
دل نداشته باشــند. ما باید از این عنصر 
اســتفاده کنیم و حضرت زهرا سالم اهلل 
علیه و امیرالمومنین علیه االســالم را به 
عنوان نماد و مظهر وحدت اسالم معرفی 
کنیم. همانطــور که خــود فاطمه زهرا 
ســالم اهلل علیه در خطبه شان فرمودند: 
»و جعل طاعتنا نظاماً للملة وامامتنا امانا 
من الفرقه« یا اینکــه در جای دیگری از 
خطبه شان با بیان فلسفه ی احکام و توجه 
دادن به احکام و حدود الهی و تمسک به 
قرآن و رسالت پیامبر اکرم، می خواهند 
وحدت ایجاد کنند در امت اسالم و از نفاق 
و تفرقه جلوگیری کنند. مــا باید از این 
نکات اســتفاده کنیم و سیره ی حضرت 
زهرا در وحدت اسالمی را الگوی خودمان 

قرار دهیم.
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برخی مادحین گوششان به هیچ 
حرفی بدهکار نیست

حاج قربان:

علی حاج قربانعلی دوالبی مشــهور به حاج 
قربان و اصالتًا هم اهل دوالب تهران اســت، 
مداحی بسیار محجوب با آرامشی خاص، حاج 
قربان را با نغمه های سوزناک مناجات خوانی اش 
می شناسیم، مشغول تحصیل در مقطع خارج 
فقه در محضر مقام معظم رهبری است. با ایشان 
به گفتگو نشستیم و درباره مسایل روز حوزه 
مداحی نظرات وی را جویا شدیم که در ادامه به 

نظر شما می رسد.



39

الم
 اس

ان
دگ

زمن
ت ر

هيأ
ی  

هب
مذ

ي - 
نگ

ره
ه ف

نام
ماه

نی
لثا

ی ا
ماد

و ج
ل 

الو
ی ا

ماد
، ج

106
ره 

ما
ش

94
ن 

ردی
رو

 و ف
93

د 
فن

اس

    سوابق جبهه دارید؟
مقداری

    آن جا هم مداحی می کردید؟
بله، من در گردان میثم و حبیب در لشکر 

27 محمد رسول اهلل)ص( بودم.

     بعد از جنگ چه کردید؟
بعد از جنگ در مدرسه آیت اهلل مجتهدی 
رحمت اهلل علیه به فراگیری دروس حوزوی 
پرداختم و االن در درس خارج حضرت آقا و 
نیز در درس خارج آیت اهلل مقتدایی شرکت 

می کنم.

   اشــتهار شــما در میان 
مداحان بیشتر مناجات خوان است 
تا نوحه خوان، علت خاصی داشت 
که این شــاخه از ذاکری را انتخاب 

کردید؟ 
علتش شاید همان فضای جبهه بود ما در 
جبهه هم مناجات می خواندیم، مخصوصا 
مناجات شــعبانیه، آن موقع زیاد مرسوم 
نبود فکر می کنم اولین کســی که جلسه 
مناجات شعبانیه را دائم یعنی هر سال کل 
ماه شعبان را مناجات شعبانیه می خواند 
جلسه ما بود و در کل من مناجات را بیشتر 

دوست دارم.

   یعنی تاثیــرش را از مدح و 
مداحی بیش تر می دانید؟

به نظر من مکمل هم هستند و نمی توانیم 
بگوییم مناجات مستقالً یا مداحی مستقالً، 
ما هم تأسی به حاج منصور ارضی کردیم، 
ایشــان مناجات و مداحی را تلفیق کرده، 
بعضی از آقایان معتقدند باید این دو از هم 
تفکیک شــوند که من قائل به آن نیستم 
و معتقدم می توانند مکمــل خوبی برای 
هم باشند و تاثیرگذاری بیش تری داشته 

باشند. 

    ما شــاهد بودیم چند سال 
اخیر حضرت آقا راجع به شاخصه های 
مدح و مداحــی و در حوزه مناجات 
اشاره داشتند به صحیفه سجادیه 
خصوصا کــه می گفتند که صحیفه 
خود شعر آیینی است. به نظر شما چرا 
این شاخصه ها به شایستگی توسط 
مداحان مورد توجه قــرار نگرفته 

است؟ 
بحث مفصلی را می طلبد و متاسفانه االن 
آن چیزی هم که بیش تر استقبال می شود 
شورخوانی اســت، انوع سی دی هایی که 
می بینید در بازار پخش می شود همین ها 
هستند جوان ها بیش تر به همین ها اقبال 
نشان می دهند، حتی برخی مداحان مطرح 
هم می بینیم که اشعاری می خوانند که با 
آنچه مقام معظم رهبری فرموده اند متفاوت 
است، من یکی از همین مداحان مشهور را 
دعوت کردم مراسم میالد امام زمان)عج(، 
هر چه خواند از چشم و خال و ابرو و گیسو 
و جمال حضرت بوده، از عدالت خواهی و 
آزادی خواهی حضرت و از این که ایشان 
با ظلم مبازره می کند و امثالهم چیزی در 
اشــعار نبود، من گله کردم چرا این اتفاق 
افتاده گفتند که دست من از شعر خالیست 
گفتم خوب اگر شــما نخوانید این اتفاق 
نمی افتد شاعر هم مجبور می شود، وقتی 
شــما بخوانید او هم این شعر را می گوید، 
لذا این خالء را باید پر کرد آن مضامینی که 
با اهداف انقالب سازگار است پیام انقالب 
را به شایستگی می تواند منتقل بکند هم 
به مخاطب داخلی هــم بعضا تاثیرش در 

مخاطب خارجی را لحاظ نماییم.
این بحث را می توان از دو جنبه دید، یکی از 
جنبه خود مادح و دیگری هم آن شاعری 
که مداح را تغذیه می کند، االن در هر دو 
زمینه مشکل داریم متاســفانه شاعران 
دنبال این مضامین نیستند و به نظر من 
دلیلش هم به اقبال مردم برمی گردد یعنی 

االن نوعا آقایان سفارشی شعر می گویند، 
می  بینند که بازار چه مطالب و مضامینی 
گرم اســت و همان ها را مطرح می کنند 
و می بینند که مســتمع با اسم حضرت 
ابوالفضل)ع( حــال دیگری پیدا می کند 
و شــور و هیجان خاصی پیــدا می کند 
ســعی می کنند یک بند هــم از حضرت 
ابوالفضل)ع( بخواننــد و اینگونه به نظر 
می رســد که مداح برای خودش رسالتی 

قائل نیست.
من فکر می کنم آن چه االن بیش تر مورد 
نظر برخی از عزیزان اســت، بحث مطرح 
شدن و شهرت است، البته کم کاری آقایان 
شعرا هم هست و برگزاری جلسات خیلی 
می تواند موثر باشد هم برای شعرا هم برای 
مادحین و باید اشعار و مداحی ها و سبک 
برگزاری مجالس با نظر رهبر معظم انقالب 

نزدیک تر شود. 

   با توجه به شــرایط کنونی، 
راهکار برای این که مجالس اختالف 

برانگیز نباشد چیست؟
تعامل می تواند راهگشا باشد، درست است 
که عزیران نوعاً باهم دوســت هستند و 
سالمی دارند اما نوعاً با هم ارتباط آن چنانی 
هم نداریم علیرغم این که با هم دوســت 
هســتند ولی باید باهم آسیب شناســی 
کنند جلســات و همایش هایی که هیات 
رزمندگان در طول ســال برگزار می کند 
می تواند راهگشا باشد. در سال هم یک بار 
مادحیــن خدمت مقام معظــم رهبری 
شرفیاب می شــوند، مادحین و شعرا باید 
انجمن هایی تشــکیل دهنــد و در این 
انجمن ها تبادل نظر کنند و به قول معروف 
به چکش کاری بپردازنــد، البته تعدادی 
انجمن داریم ولی متاسفانه ظهور و بروز 

بیرونی ندارند.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که 
هر یک از مادحین برای خود رجلی هستند 
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و گوششان به حرف هیچ کس بدهکار نیست 
و حتی حرف پیشکسوتان را بر نمی تابند. 
حتی من بارها با آقــای انصاریان صحبت 
می کردم در این باره، نظر ایشان هم این بود 
که با وجود این که همه می شناسندشان و 
قبولشان دارند ولی حرفش را در زمینه شعر 

و مداحی گوش نمی کنند.

   بهتر نیست کار را با جوان ترها 
شروع کرد؟

می شود که با جوان ترها شروع کرد و فکر 
می کنم این کار دیگر به عهده شما)هیات 
رزمندگان اسالم( است. برای نسل بعدی 
مداحان باید حرکتی را شــروع کنیم، به 
مجموعه ای نیاز است که جوان ها را جمع 
کند، باالخره رســالتی است بر گردن ما، 
جدیداً هم شنیدم که مجمع قدیم الحسان 
در این زمینه فعالیت هایی دارند ولی همه 
این ها مســتلزم زمان است و مجموعه ای 

که همه این ها بر محور آن فعالیت کنند.

   بــا وجود یک دانشــکده 
موافقید؟

بله االن نیاز اســت بایــد مرکزی متولی 
آموزش مداحی باشد.

   با توجه به فرمایشــات مقام 
معظم رهبری و توصیه ایشان به تولید 
سبک در مداحی ها نظر شما چیست؟

زمانی که مرکز آموزش مداحی تاسیس 
شــود یکی از وظایفش پژوهش و تولید 
سبک برای مداحان می شود ولی تا بخواهد 
راه بیافتد عمر طوالنی الزم اســت، االن 
زمانی که نزدیک محرم می شویم دوستان 
مداح جمع می شوند و سبک هایی که به 
ذهنشان آمده را با هم تبادل می کند ولی 
باید این کار بصورت پایه ای و ریشــه ای 
انجام گیــرد و بصورت سیســتماتیک 

نهادینه شود. 

   در ســال جاری دو چالش 
پیش روی جامعه هیات های مذهبی 
و علی الخصوص مداحان بوجود آمد، 
یکی بحث لخت شدن ها در مراسم 
عزاداری و دیگری راه اندازی بعضی از 
این دهه گی هایی که قباًل نبوده، نظر 

شما چیست؟ 
درباره لخت شدن خیلی ها از من سئوال 
کردند، نظر شــخصی من این اســت که 
حضرت آقا نظر خودشــان را فرمودند و 
ما باید تبعیت کنیم البتــه مقداری هم 
باید به عقل و شعور دوستان اعتماد کرد 
خودشان با توجه به فرمایشات آقا و با توجه 
به جوی که در جلسات وجود دارد اجازه 
بدهیم خودشــان مدیریت کنند و هیچ 
الزامی وجود نداشــته باشد چون تبعاتی 
دارد، آن هایی که نظر مقام معظم رهبری 
برایشان مهم است خودشان می دانند باید 
چگونه رفتار کنند ولی در کل این امر نیاز 
به زمان دارد، عمری در عزای سیدالشهدا 
لخت شده اند و ســینه زده اند، مطمئناً به 
یک باره نمی توان ایــن را از هیات ها جدا 
کرد و به مرور زمان فرمایش آقا جا می افتد. 
خود ما در هیاتمان امسال زیرپوش های 
مشکی تهیه کردیم و بین عزاداری ها توزیع 
کردیم و هیچ مشکلی بوجود نیامد، برخی 
فکر می کنند اگر لخت نشوند ارادتشان به 

اباعبداله ثابت نشده و آن حّظ را از عزاداری 
نمی برند و اصطالحاً کم گذاشته اند، که این 
فکر غلطی است. در مورد برپایی دهه گی ها 
یادم می آید 10 - 15 ســال پیش عده ای 
آمدند و پیشنهاد دادند عاشورای شمسی 
هم بگیریم که من همان موقع با برگزاری 
آن مخالفت کردم ولی عــده ای از همین 
مداحان برگزار کردند که با اســتقبال هم 
مواجه نشــد و جمع شــد و حتی عده ای 
می گفتند چرا دهه محرم می گیرید، محرم 
تازه از عاشورا شــروع می شود و باید تا 10 
روز بعد از عاشــورا عزاداری ها ادامه پیدا 
کند. بعضی ها دنبال این هستند که بگویند 
فالن مراسمرا، فالن دهه را ما اولین جایی 
بودیم که برگزار کردیم و این را یک افتخار 
برای خود می بیننــد. از حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( روایت معروفی داریم که 
می فرمایند دهه اول محرم موضوعیت دارد، 
دهه اول محرم و روز اول محرم روزی است 
که دعای جناب زکریا به استجابت رسید و 
روز به روز پدر من حالت و شــدت حزنش 
بیش تر می شد تا روز عاشورا. امام زمان)عج( 
نیز همین طور. احساس شخصی من هم از 
برگزاری در مردم دلزدگی ایجاد می کند و 
مردم احساس کنند که شیعه تنها همین 

عزاداری است و چیز دیگر ندارد.

   به عنوان آخرین ســئوال 
ورود هیات ها و مداحان را به مسائل 
سیاســی چقــدر الزم و ضروری 

می دانید؟ 
باید خیلی دقت شود بی محابا به مباحث 
و جنجال  های سیاسی وارد نشد که بعدا 
خودمان تاسف بخوریم، در جلساتمان باید 
نگاه کنیم و ببینیم نظر مقام معظم رهبری 
چیست و به تامین آن خواسته بپردازیم 
چون اصل آقاســت و بقیه شاخ و برگ اند 
نباید به دشمن فرصت ســوء استفاده از 

نظراتمان را داد.

در 
جلساتمان باید 

نگاه کنیم و ببینیم نظر مقام 
معظم رهبری چیست و به 

تامین آن خواسته بپردازیم 
چون اصل آقاست و بقیه شاخ و 
برگ اند نباید به دشمن فرصت 

سوء استفاده از نظراتمان را 
داد
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ایجــاد حکومت 
اســامی آرمان 
ملت مســلمان 
ایــران در طول 
تاریخ بوده است 
و در قــرن اخیر 
اقدامات موثری از ســوی مــردم جهت 
دســتیابی به این آرمــان دیرینه صورت 
گرفت . سقوط رژیم دو هزار و پانصد ساله 
شاهنشاهی در ایران توسط مردم مسلمان، 
که به انگیــزه برپایی حکومت اســامی 
صورت گرفت خود بهترین دلیل بر آگاهی 
و پذیرش مردم و اســتقبال آنان از نظام 
والیت فقیه بود . با پیروزی انقاب اسامی 
و تشکیل نظام اســامی بر مبنای والیت 
فقیه، تئوری حکومت اسامی آنگونه که 

امام خمینی ارائه نموده بود عینیت یافت .
در جمهوری اسامی و به میمنت انقاب 
اسامی که بر پایه سه رکن رهبری فقیه 
عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان 

و با تکیه بر مکتب اسام به پیروزی رسید، 
نظریه والیــت فقیــه در چارچوب نظام 
جمهوری اسامی و با تصویب قانون اساسی 
شکل گرفت و واقعیت پیدا کرد . حکومت 
والیت فقیه حکومت قوانین الهی بر همه 

مردم است .
در اینجا به چگونگی شکل گیری نظریه 
والیت فقیه در قالب قانون اساســی می 
بردازیم . بعد از پیروزی انقاب اسامی و 
در مراحل اولیه شکل گیری نظام اسامی 
وهمزمان با تدوین قانون اساسی در مجلس 
خبرگان، تاش وسیعی جهت ممانعت از 
تصویب اصل والیت فقیه از سوی عناصر 
بی اعتقاد به مبانی حکومت اسامی آغاز 
گردید، این جریان در تبلیغات انســجام 
یافته ای سعی در القای شبهاتی در ارتباط 
با شکل و کارآمدی نظام مبتنی بر والیت 
فقیه را داشتند که بارزترین آنها سعی در 

دیکتاتوری جلوه دادن این نظام بود .
امام خمینی که خود بزرگترین مبارز ضد 

استبدادی و اســتعماری در تاریخ معاصر 
محســوب می گردد، در ارتباط با مساله 
نفی دیکتاتوری والیت فقیه می فرمایند: 
»خیال می کنند کــه اگر چنانچه والیت 
فقیه پیش بیایــد قضیه قلدری پیش می 
آید، در صورتی که در اســام این حرفها 
نیســت . اینها فقط حرف می زنند . اینکه 
می گویند دیکتاتوری پیش می آید نه این 
است که ندانند این طور نیست، لیکن اینها 
از اسام متنفرند . قضیه والیت فقیه یک 
چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد 
کرده باشــد، والیت فقیه چیزی است که 
خداوند تبارک و تعالی درست کرده است 
. همان والیت رسول اهلل اســت و اینها از 
والیت رســول اهلل هم می ترسند . شما از 
والیت فقیه نترسید . فقیه نمی خواهد به 
مردم زورگویی کند . اگر یک فقیهی بخواهد 
زورگویی کند، این فقیه دیگر والیت ندارد 
. در اسام قانون حکومت می کند . پیغمبر 
اکرم )ص( هم تابــع قانون بود، تابع قانون 

والیت فقیه در جمهوری اسالمی

غالمرضا  کریمی
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الهی . اگر پیغمبر یک شــخص دیکتاتور 
بود و یک شخصی بود که می ترسیدند که 
مبادا یک وقت همه قدرتها که دستش آمد 
دیکتاتوری بکند، اگر آن شخص دیکتاتور 
بود، فقیه هم می تواند دیکتاتور باشــد . 
جلوی دیکتاتوری را می خواهیم بگیریم . 
نمی خواهیم دیکتاتوری باشد، می خواهیم 
ضد دیکتاتوری باشــد. والیت فقیه ضد 

دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری«
و یا در موضعی دیگر تاکید می نمایند: »آن 
اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به 
آن اوصاف، خدا او را ولی امر قرار داده است، 
با آن اوصاف نمی شود که پایش را یک قدم 

غلط بگذارد . «
و یا در نوشتاری منشا تولی فقیه در امور 
شرعی، سیاســی و اجتماعی را اینگونه 
تبیین می نمایند: »فقهای جامع الشرایط 
از طرف معصومیــن نیابت در تمام امور 
شرعی و سیاسی اجتماعی دارند و تولی 
امــور در غیبت کبری موکــول به آنان 

است . «
بدین ترتیب با تاکید بلیــغ امام راحل و 
تصریح بر اینکه حکومت مبتنی بر والیت 
فقیه لزوما مساوی با حکومت اسامی در 
عصر غیبت است این اصل اساسی اسام 
قانونیت یافت و پس از گذشــت قرنها از 
غیبت کبــری حضرت ولــی عصر )عج( 
اولین حکومت اسامی مبتنی بر نصب آن 
حضرت به مفهوم کامل و همه جانبه آن 
استقرار یافت و تاش معاندان آگاه و ناآگاه 

ره به بیراهه برد .
در این مقطع زمانی اگر قاطعیت، صابت، 
مدیریت و دوراندیشی بی نظیر رهبر کبیر 
انقاب اســامی و بنیانگــذار جمهوری 
اســامی ایران و فقیه زمان حضرت امام 
خمینی نبود، چه بسا که دشمنان اسام 
توسط وابستگان مغرض خود می توانستند 

مسیر انقاب را به انحراف بکشند .
نظریه های مشروعيت والیت فقيه

1 - نظریــه انتصابــی مطلقه فقه 
)ارجحيت اسالميت بر جمهوریت(

بر طبق این نظریه کــه به »نظریه والیت 
استقال فقیه« نیز معروف می باشد، منبع 
مشــروعیت والیت فقیه، خداوند است و 
هیچ کس بدون او حق والیت ندارد . در این 
چارچوب، فقیه عادل و واجد شرایط از سوی 
ائمه معصومین )ع( به شکل عام منصوب 
می شود و نقش مردم همانند نقشی است 
که در زمینه والیت امامــان معصوم )ع( 

مطرح اســت یعنی پذیرش مردم و اظهار 
اطاعت از فقیهی که نبض امر را به دست 
گرفته است . بنابراین بر طبق این نظریه 
فقیه عادل از جانب شارع مقدس منصوب 
شده و مشروعیت خود را از آن ناحیه کسب 
می کند و حکم وی بر جمعیت احکام اول و 
ثانوی مقدم است . چنین فقیهی چون نایب 
امام زمان )عج( است، همه اختیارات پیامبر 
)ص( و ائمه اطهــار )ع( را در امر حکومت 
داراست و اینگونه نیست که اختیارات فقیه 
در دایره محدودی باشــد بلکه او صاحب 

والیت مطلقه است .
براساس این نظریه، نظریه»چون والیت 
فقیه امانتی است الهی، رای و انتخاب مردم 
در ثبوت آن نقشی ندارد و چنان نیست که 

اگر مردمی رای ندادنــد، او امام و ولی امر 
نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد . 1

همچنین این نظریه بر این اعتقاد اســت 
که »تاثیر حضور مــردم در صحنه عمل و 
اظهار رای آنان در قلمرو فکر نه تنها ضامن 
اجرای والیت فقیه است بلکه مایه موفقیت 
اصل دین و حاکمیت قــرآن و زمامداری 
پیامبر اکرم )ص( و رهبری امامان معصوم 
) علیهم السام( می باشد و هرگز نباید بین 
تاثیر خارجی حضور مردم و بین تاثیر آن 
د رایجاد حق حاکمیت و علیت نسبت به 
اصل والیت فقیه خلط نمو دو به بهانه تکریم 
آرای عمومی، حق حاکمیت را مجعول خلق 

دانست و جنبه ربوبی او را رها کرد . «2
حضرت امام خمینی نیز قائل به این نظریه 
بود . بطوریکه در کتاب کشف االسرار که 
در سال 1322 شمسی تالیف شده چنین 

می نویسد:
»کســی جز خدا حق حکومت برکسی را 
ندارد، حق قانونگذاری ندارد . به حکم عقل، 
خدا باید برای مردم حکومت تشکیل دهد 
و قانون وضع کند . اما قانون همان قوانین 
اسام اســت که وضع کرده و پس از این 
اثبات می کنیم که این قانون برای همه و 

همیشه است . «3
مباحث استدالل والیت فقیه ایشان که در 
سال 1347 نیز نگاشته شد به منشا الهی 

بودن حاکمیت تصریح دارد:
»تبیعت از رسول اکرم به حکم خداست ...« 
پیروی از متصدیان حکومت یا ولی االمر 
نیز به حکم الهی است، آنجا که می فرماید: 
» اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر 

منکم . «4
حاکمیت اســامی حکومت قانون است. 
حاکمیت منحصر به خداســت و قانون، 
فرمان و حکم خداســت . قانون اسام یا 
فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسامی 
حکومت تام دارد . همه افراد از رسول اکرم 
گرفته تا خلفای آن حضرت و همه افراد تا 

کسی 
جز خدا حق 

حکومت برکسی را 
ندارد، حق قانونگذاری ندارد . به 
حکم عقل، خدا باید برای مردم 

حکومت تشکيل دهد و قانون وضع 
کند . اما قانون همان قوانين اسالم 
است که وضع کرده و پس از این 

اثبات می کنيم که این قانون 
برای همه و هميشه 

است
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ابد، باد تابع قانون باشند . اگر رسول اکرم 
خافت را عهده دار شــد به امر خدا بود، 
خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه 
قرار داده است . بعد از آن هم خدای متعال 
از راه وحی رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله 
را الزام کرد که فورا وسط بیابان امر خافت 

را اباغ کند . «5
البته حضرت امام در طول سالهای پس 

از پیروزی انقاب علیرغم احترام 
فراوان به رای و نظر مردم، بر 

مشروعیت الهی حکومت 
تاکید دارند:

»والیت فقیه در کار 
نباشد طاغوت است . 
اگر به امر خدا نباشد، 
رئیس جمهــور با 
نصب فقیه نباشد 
غیر مشروع است! 
وقتی غیر مشــروع 

شــد طاغوت است ... 
طاغوت وقتی از بین می 

رود که به امر خدای تبارک 
و تعالی کسی نصب شود . «6

امام در روش عملی خویش 
نیز در مــواردی که نصب 
مهم مازم بــا تصرف در 
امور کشور انجام داده اند، 
به مبدا نصب اشاره کرده 
اند . به عنوان نمونه، به 
مواردی اشــاره می 

شود:
»بــه موجــب حق 

شرعی و براساس رای 
اعتماد اکثریت قاطع 
مردم ایران، شورایی به 

نام شورای انقاب تعیین 
شده است . «7

در مورد حکم نخست وزیری 
مهنــدس بــازرگان نیز در 

تحریض مردم به اطاعت از ایشان چنین 
فرمودند:

»من که ایشان را حاکم قرار دادم یک نفر 
آدمی هستم که به واســطه والیتی که از 
طرف شرع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. 

ایشان واجب االتباع است . یک حکومت 
عادی نیست، یک حکومت شرعی است. 
مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع 

است . 8
2 - نظریــه والیــت انتخابی فقيه 

)ارجحيت جمهوریت بر اسالميت(
براساس این نظریه منشا مشروعیت والیت 
فقیه، مردم هســتند و نقش اصلی را در 
تحقق زعامت ولی فقیه ایفا می کنند 
. در واقع آرای مردمی شــرط 
صاحیت ولی فقیه است . 
بعبارت دیگر، فقیه عادل 
جامع تمامی شــرایط 
الزم برای رهبری باید 
واجد شرایط دیگری 
هم باشد تا صاحیت 
والیت ایشــان احراز 
شــده و حکومت وی 
مشــروعیت یابد و آن 
شرط، همان انتخاب از 

سوی مردم می باشد .
طرفــداران این عقیــده با 
اســتناد به بعضی از روایات و یا 
اصل شورا و مســاله بیعت، به 
توجیه نظر خود پرداخته اند . 
این دسته، فقیه را در تصرف و 
دخالت مستقل نمی دانند . 
بلکه عاوه بر نظر فقیه، رای 
ملت را هم در حل و فصل 

امور شرط می دانند . 9
آیت اهلل آذری قمی، شیخ 
انصــاری را معتقد به این 
نظریه دانسته و اذعان می 
نماید که بنابر نظر شــیخ، 
والیــت فقیــه و حکومت 
اسامی برخاسته از رای جمهور 
مردم می باشد و مقتضای نظریه، 
نظریه شــیخ )قده(، لزوم انتخاب 
فقیه جامع الشــرایط برای رهبری 
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است . 10
اگرچه امام خمینی در ذیل طرفداران این 
نظریه قرار نمی گیرد ولی ایشان در موارد 
متعددی به لزوم پیروی از آرای مردم و عدم 
جواز تحمیل بر مردم اشاره می کنند و حتی 
در برخی از موارد به صراحت مشــروعیت 

نظام را ناشی از آرای مردم می دانند:
»ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر 
ملتمان بکنیم . اسام به ما اجازه نداده است 
که دیکتاتوری بکنیــم . ما تابع آرای ملت 
هستیم . ملت ما هر طور رای داد، ما هم از 
آنها تبعیت می کنیم . ما حق نداریم، خدای 
تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسام 
به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را 

تحمیل کنیم . «11
افزون بر این سیره عملی و نظری حضرت 
امام مملو از عبارت »مردم« و »ملت« است 
و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ فقیهی 
در طول حیات خود به اندازه وی، مردم را 
واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و 

تکریم قرار نداده است .
»اینجا آرای ملت حکومت می کند . اینجا 
ملت اســت که حکومت را در دست دارد 
و این ارگانها را ملت تعیین کرده اســت و 
تخلف از حکم ملت بــرای هیچ یک از ما 
جایز نیســت و امکان ندارد. «12 »ما تابع 
آرای ملت هستیم . «13 » انتخاب با ملت 
است.«14 »ملت باید االن همه شان ناظر 
امور باشند. « 15»هیچ گروه و شخصی نمی 
تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند 
واال محکوم ]رو[ به نابودی اســت . ملت 

ایران خواستار حکومت اسامی است . « 16
به هر حال مجموعه بیانــات فوق و دیگر 
سخنرانیهای ایشــان بیانگر این است که 
ایشــان ارزش و اهمیت زیادی برای رای 
مردم قائل می شــدند و هرگز مشروعیت 
الهــی را دســتاویزی بــرای ســرکوبی 
خواسته های مردمی و ایجاد دیکتاتوری 

قرار نمی دهند .

3 - نظریه والیت الهی - مردمی فقيه 
)مشروعيت دوگانه(

بر طبق ایــن نظریه، نظــام والیت فقیه 
دارای مشروعیتی دوگانه است یعنی آنکه 
منبع مشروعیت ولی فقیه عاوه بر شارع 
مقدس، مردم نیز هســتند بعبارت دیگر 
مشروعیت والیت فقیه، نه صرفا از ناحیه 
شارع مقدس است و نه صرفا از ناحیه مردم، 
بلکه نوعی مشروعیت الهی - مردمی و یا 
مشــروعیت مضاعفی است که ضامن هر 

دو پایه اسامیت و جمهوریت نظام دینی 
می شود . در چنین نظامی حق خدا رای 
مردم برای تعیین حاکم اسامی و رضایت 
آنان برای اعمال حاکمیت فقیه، شــرط 
اساسی و مهم در انتصاب الهی فقیه عادل از 
ناحیه شارع مقدس است . به عبارت دیگر 
فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، 
منصوب شارع مقدس بوده و حق والیت 

سیاسی دارد .
در مشروعیت دوگانه »مشروعیت مردمی« 
نهایتا به »مشــروعیت الهی« مستند می 
شود زیرا حق مردم در طول حق انحصاری 
حاکمیت الهی بــوده و هرگز در عرض آن 

نیست .
تفاوت نظریــه »مشــروعیت مردمی« 

و »مشــروعیت دوگانه« در این است که 
طرفداران نظریه »مشــروعیت مردمی« 
معتقدند خداوند انســان را بر سرنوشت 
اجتماعــی خویش حاکم کرده اســت و 
حق والیت سیاســی و حاکمیت از سوی 
خداونــد به تمــام مردم تفویض شــده 
اســت، مردم نیز حق خــداداد خویش را 
با رعایت ضوابط الهی بــه فقیهان عادل 
واجد شــرایط واگذار می کنند . به عبارت 
دیگر، در نظریه»مشروعیت مردمی« فقیه 
واجد شــرایط، صاحیت اعمال والیت و 
مشروعیت خویش را صرفا از جانب مردم 
می گیرد، اما در نظریه»مشروعیت دوگانه«، 
فقیهان عادل و واجد شرایط عاوه بر اینکه 
مشــروعیت خویش را )یعنی همان حق 
انحصاری والیت و حاکمیت الهی( با واسطه 
از مردم می گیرند، مستقیما نیز این والیت 
الهی، از جانب خداوند به آنان تفویض می 

گردد .
تفاوت نظریه کســانی که معتقدند منبع 
مشــروعیت والیت فقیه صرفــا خداوند 
سبحان است )مشروعیت الهی( با معتقدان 
مشروعیت دوگانه نیز کاما روشن است . 
زیرا در »مشروعیت دوگانه« شارع مقدس 
حق حاکمیت و والیت را به هر فقیه واجد 
شــرایطی واگذار نمی کند بلکه صرفا این 
حق به فقیهان منتخب مردم تفویض می 

گردد .
در نظریه »مشروعیت الهی« فقیه برای 
کســب صاحیت اعمال والیت خویش، 
الزم نیست که حتما منتخب مردم باشد . 
کما اینکه در نظریه»مشروعیت مردمی«، 
فقیه منتخب مردم برای کسب صاحیت 
اعمال والیت خویش غیر از همان انتخاب 
مردم به مشــروعیت دیگــری نیازمند 
نیســت، اما در »مشــروعیت دوگانه«، 
فقیه واجد شــرایط باید عــاوه بر اینکه 
منتخب مردم است حتما از سوی شارع 
نیز منصوب باشــد و چنین فقیهی صرفا 

اگر 
مردم به 

خبرگان رای دادند 
تا مجتهد عادلی را برای رهبری 
حکومتشان تعيين کنند، وقتی 
آنها هم فردی تعيين کردند تا 

رهبری را به عهده بگيرد، قهرا او 
مورد قبول مردم است، در این 

صورت او ولی منتخب مردم می 
شود و حکمش نافذ 

است
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حق اعمال والیت دارد .
حضرت امام در سیره نظری و عملی خود 
تا حد زیادی نظریه مشــروعیت الهی - 
مردمی را پذیرفته اند بطوریکه همواره د 
رکنار مشروعیت الهی از اعتماد اکثریت 
مردم یا آرای اکثریت قاطع ملت نام برده 
اند و تخطی از نظر آنــان را صحیح نمی 

دانستند .
مدعای تاکید حضرت امام بر مشروعیت 
مردمی حکومت در کنار مشروعیت الهی 
تفســیری است که خودشــان نسبت به 
حکومت آینده ایران )پس از سقوط شاه( 
ابراز کرده اند ایشــان در پاســخ خبرنگار 
فرانســوی چنین اظهار مــی کنند: »اما 
جمهوری به همان معنایــی که همه جا 
جمهوری اســت، لکن این جمهوری بر 
یک قانون اساســی ای متکی اســت که 
قانون اسام می باشد . اینکه ما جمهوری 
اسامی می گوییم برای این است که هم 
شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران 
جاری می شود، اینها بر اسام متکی است، 
لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری 
هم همان جمهوری است که در همه جا 

هست . «17
در نحوه گزینش ولی امر جامعه اسامی، 
حضرت امــام فرموده انــد: »اگر مردم به 
خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای 
رهبری حکومتشــان تعیین کنند، وقتی 
آنها هم فردی تعیین کردند تا رهبری را به 
عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است، 
در این صورت او ولی منتخب مردم می شود 

و حکمش نافذ است . «18
این کام تا حدودی به مشروعیت الهی - 
مردمی حاکم اشاره دارد . براساس مبانی 
فقهی امام که در کتب اســتداللی ایشان 
آمده، مشروعیت حکومت الهی است گرچه 
اعمال والیت بدون رضایت مردم مشروع و 
ممکن نیســت و براساس جمله اخیر هم 
اعمال والیت و هم انعقاد والیت مبتنی بر 

حفظ شرایط الهی در حاکم و رضایت قطعی 
و انتخاب مردمی است . این مشروعیت را 

می توانیم الهی - مردمی بنمامیم . 19
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شعرفاطمی

دست شکسته ام به فدای سر علی
ُمردم برای غربت و چشم تر علی

در کوچه ها حمایتم آخر نتیجه داد
با پهلوی شکسته شدم یاور علی

باخون به روی سینه ی من میِخ در نوشت
این قد خمیده هست، گل پرپر علی

راهِ نفس به سینه ی من تا که بسته شد
دیدم که ریخت بال و پر دختر علی

وقتی که میِخ در وسِط شعله داغ شد
چیزی نمانده بود ز خاکستر علی

خواندم نماز عشق، به عشق ابوتراب
در بین شعله ها، پشت سر علی

حاال میان  بستر خود گریه می کنم
جز من کسی نمانده به دور و بر علی

من عصمت خدایم و این است گفته ام
عمر و َجوانَیم به فدای سر علی

رضا باقریان
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دکتر یداهلل جوانی

چه کسانی با چرخش قدرت و 
انتخابات سالم و آزاد مخالفند

انتخابات در ایران، یکی از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی برای ملت ایران است. ایران را به 
دليل تعدد و تنوع انتخابات، کشور  انتخابات ناميده اند. طی 35 سال گذشته، بيش از 30 انتخابات 
بزرگ و سرنوشت در جمهوری اسالمی برگزار شده است. انتخابات به عنوان مهمترین عرصه و صحنه 
مشارکت مردم در اداره امور کشور، نقطه قوت جمهوری اسالمی به حساب می آید. نظام مردم ساالری 
دینی در ایران، با انتخابات آزاد و سالم در چارچوب قانون معنا پيدا می کند از دهه سوم انقالب به بعد، 
مجموعه ای از تحوالت و تغيير در مواضع برخی از گروه ها و اشخاص رخ داد و بيگانگان با مالحظه این 
تغيير و تحوالت و مداخله در امور داخلی ایران، انتخابات در جمهوری اسالمی را به عنوان فرصتی تلقی کردند که از طریق 
این فرصت، می توانند به  انقالب و جمهوری اسالمی ضربه بزنند. فتنه 88 که خسارتهای سنگينی برای کشور و نظام ایجاد 
کرد، محصول مداخله خارجی و انحراف افراد و گروه هایی در داخل است. قدرت گرایی و رویکردها و رفتارهای معطوف 
به منافع فردی و گروهی به جای رویکردهای معطوف به ارزش گرایی و قانون گرایی، ماهيت چنين انحرافی را تشکيل 
می دهد. در نتيجه چنين انحراف بزرگی، منحرفين، انتخاباتی را قبول دارند که تامين کننده منافع آنان با حضور یا بقاء در 
قدرت باشد. چنين جریانی در کشور شکل گرفته و برخالف فلسفه انتخابات، با چرخش قدرت و انتخابات آزاد مخالف بوده 
و ضمن سردادن شعار انتخابات آزاد، سالم و قانونی، آن انتخاباتی را قبول دارد که، نتيجه اش برای او باشد. اگر این جریان 
از سوی مردم به خوبی شناخته نشود، هر انتخاباتی که تامين کننده منافع اش نباشد را با چالش مواجه خواهد ساخت . 
اظهار نظرهای برخی از افراد وابسته به این جریان در هفته های اخير و یکسال مانده تا انتخابات مجلس خبرگان و مجلس 
شورای اسالمی دوره دهم  در سال آینده، شباهت بسياری دارد با اظهار نظرهایی که از شش ماه مانده به انتخابات ریاست 

جمهوری دوره دهم در سال 88 انجام گرفت و زمينه های فتنه و حوادث بعد از انتخابات را فراهم ساخت.
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بنابرایــن با هــدف بصیــرت افزایی و 
پیشــگیری از وقوع فتنه هایی شــبیه 
آنچه در سال 88 رخ داد، شناخت افراد و 
گروه هایی که با چرخش قدرت و انتخابات 
آزاد مخالفند یک ضرورت اســت و این 

نوشتار چنین هدفی را دنبال می کند.
ماهیت انتخابات در جمهوری اسامی

نظام های سیاســی را می توان بر اساس 
میزان نقش مردم در اداره کشور تقسیم 
بندی نمود. نظام سیاسی شکل گرفته در 
ایران به دنبال انقاب اسامی، یک نظام 
مردم ساالری دینی اســت ملت ایران با 
به پیروزی رســاندن یک انقاب دینی، 
اسام را به  عنوان یک مکتب برای تمامی 
امور خود و از جمله سیاست و حکومت 
مورد توجه و تاکید قرار داد. قانون اساسی 
جمهوری اسامی به عنوان میثاق ملی 
و برگرفتــه از آموزه های  دینی، شــیوه 
حکومت در اســام، ویژگی ها و شرایط 
زمامداران و مســئوالن و سازوکارهای 
انتخاب آنان را به درستی مشخص کرده 
است در مقدمه قانون اساسی در خصوص 
شــیوه حکومت در اســام آمده است: 
»حکومت از دیدگاه اســام، برخاسته از 
موضع طبقاتی وســلطه گری فردی یا 
گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی 
ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود 
سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و 
عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی 

)حرکت به سوی اهلل( بگشاید.«
بر اساس چنین مقدمه ای در اصل ششم 
قانون اساســی آمده است: در جمهوری 
اسامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء 
عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب 
ریاســت جمهوری، نمایندگان مجلس 
شورای اسامی، اعضای شوراها و نظایر 
اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در 

اصول دیگر این قانونی معین می گردد«
بر اساس این اصل ، تمامی مسئوالن در 

نظام جمهوری اسامی، به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم از ســوی مردم با توجه 
ماک ها و معیارهایی که قانون مشخص 
کرده، برگزیده می شوند. بنابراین نقش 
مردم در انتخابــات، یک نقش حقیقی و 
اساســی بوده، و این نقش دارای منشاء  
دینی است. به عبارت دیگر مردم ساالری 
در جمهوری اسامی با قید دینی، از خود 
اسام و دین گرفته شده است. در قانون 
اساسی و همچنین در قوانین مربوط به 
انتخابات، شــرایط انتخاب کنندگان و 
انتخاب شــوندگان و چگونگی انتخابات 

مشخص شــده، و طبق اصل 99 قانون 
اساســی نظارت بر انتخابــات بر عهده 
شــورای نگهبان گذاشته شده است . در 
این اصل آمده : »شورای نگهبان نظارت 
بر انتخابات مجلس خبــرگان رهبری، 
ریاســت جمهــوری، مجلس شــورای 
اسامی و مراجعه به آراء عمومی و همه 

پرسی را بر عهده دارد.«
بر اساس این اصل، آن مرجع قانونی که 
باید صاحیت کاندیداها برای هر یک از 
انتخابات ذکر شــده را تشخیص و تایید 
کند شــورای نگهبان است بر اساس این 
اصل این شــورای نگهبان است که باید 

ســامت انتخابات را تضمین نموده و با 
نظارت بر انتخابات، نتیجه نهایی در هر 
انتخابات را تایید و یــا آن انتخابات و یا 
برخی از حوزه های انتخاباتی و یا برخی از 
صندوق های رای را به دلیل بروز تخلفات 

باطل نماید.
بنابراین ماهیــت انتخابات، فرآیندهای 
انتخابات و ســازو کارهای انتخابات در 
ایران، شــفاف بوده و اشکال جدی بر آن 

وارد نمی باشد.
اکنون ســوال این اســت که اگر چنین 
شفافیتی در بحث انتخابات ایران وجود 
دارد، چرا در ســال های اخیر، بعضی از 
انتخابات با چالش مواجه شــده اســت. 
چرا در بستر انتخابات 88 فتنه بزرگ و 

خسارت بار پدید آمد؟
چه کســانی انتخابات ایران را با چالش 

مواجه می کنند؟
بررسی ها طی ســال های گذشته، نشان 
می دهــد دو گروه و دو دســته برای هر 

انتخاباتی چالش ساز می شود.
الــف( یــک دســته از کســانی که در 
هر انتخاباتی جنجال به پــا می کنند و 
رقابتی بــودن و آزاد بــودن انتخابات را 
زیر ســوال می برند، آنهایی هستند که 
شرایط کاندیداتوری را نداشته و از ترس 
رده صاحیت شدن، شــورای نگهبان و 
صاحیت های قانونی ان را مورد هجوم 
قرار می دهند. در ســال های گذشــته، 
بسیاری از افراد یا گروه ها و جریان هایی 
که به شورای نگهبان هجمه کرده و این 
نهاد قانونی را  تخریب کرده اند، کسانی 
بوده اند که به دلیل نداشتن صاحیت های 
الزم برای ورود به عرصه انتخابات، با این 
نهاد کنترل کننده و نظــارت کننده بر 
سامت انتخابات برخورد کرده اند. تحصن 
در مجلس ششــم از نمونه های جنجال 
آفرینی این جریان است جبهه مشارکت، 
ســازمان مجاهدین، عناصری از حزب 

نکته 
قابل توجه 

اینکه، هجمه 
کنندگان به شورای نگهبان و 

کسانی که تاکنون عليه نظارت 
استصوابی این شورا جنجال به پا 
کرده اند، جناحی عملی کردن 

شورای نگهبان را دليل رفتارهای 
خود اعالم  می دارند، در حالی که 

واقعيت چيز دیگری 
است



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 106، جمادی االول و جمادی الثانی
اسفند 93 و فروردین 94

48

کارگزاران و مجمع روحانیون مبارز و دفتر 
تحکیم وحدت، در پشت تحصن عده ای از 
نمایندگان در مجلس ششم قرار داشتند. 
دلیل تحصن، رد صاحیت  تعدادی از افراد 
وابسته به این گروه ها و احزاب بودکه برای 
انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای 
نگهبان رد صاحیت شــده بودند. این 
گروه ها برای به تایید رساندن افراد شان 
برای انتخابات، با به راه انداختن تحصن 
در مجلس و هیاهوی رســانه ای و ایجاد 
زمینه ها و بســترهای الزم برای مداخله 
کشورهای غربی در امور ایران، بدنبال آن 
بودند تا شــورای نگهبان را وادار به عقب 
نشــینی از مواضع اصولــی و قانونی اش 
کنند. در درستی مواضع شورای نگهبان 
در سال 1382 همین بس که عهده افراد 
رده صاحیت شده، با ایفای نقشی فعال 
در فتنه 88 کــه دارای ماهیت براندازی 
بود، عــدم اعتقاد خود به نظــام و قانون 
اساســی و آرمان های انقاب را به اثبات 
رساندند. برخی از این افراد، مانند فاطمه 
حقیقت جو و رجبعلی مزروعی اکنون در 
آمریکا و اروپا در یک جبهه مشــترک با 
دشــمنان خارجی و جریان ضد انقاب، 
علیه انقاب و جمهوری اســامی ایران 

فعالیت می کنند.
نکته قابل توجه اینکه، هجمه کنندگان 
به شــورای نگهبان و کسانی که تاکنون 
علیه نظارت استصوابی این شورا جنجال 
به پا کــرده اند، جناحــی عملی کردن 
شــورای نگهبان را دلیل رفتارهای خود 
اعام  می دارند، در حالی که واقعیت چیز 
دیگری است. ممکن اســت در مواردی 
شورای نگهبان به دلیل گزارشات ناقص 
و غلط تصمیمی گرفته باشد و بعضاً آن را 
اصاح کرده باشد، لکن عمده کسانی که 
صاحیتشان از سوی شورای نگهبان رد 
شده، رد صاحیتشان دارای مستندات 
قانونــی و محکمه پســند بوده اســت. 

فســادهای اخاقی، فســادهای مالی و 
اقتصادی و انحرافات فکری و عدم اعتقاد و 
التزام عملی به قانون اساسی و در مواردی 
هم نداشــتن توانایی و تجربه الزم برای 
پذیرش برای مسئولیت هایی چون پست 
ریاست جمهوری، از جمله دالیلی است 
که موجب شده شورای نگهبان افرادی را 

رد صاحیت نماید.

بررســی ها نشــان می دهد این افراد و 
گروه های حامی آنان، با استناد به اقدام 
شورای نگهبان که بر اساس قانون انجام 
شــده ســامت و آزاد بودن انتخابات را 
زیر ســوال بــرده و بهانه هــای الزم را 
برای بیگانــگان و رســانه های خارجی 
و شــبکه های ماهــواره آی بــرای غیر 
دمکراتیک خوانــدن انتخابات در ایران 

فراهم کرده اند.
ب( دســته دوم کسانی هســتند که به 
دالیلی که ذکر خواهد شد، آن انتخاباتی را 
سالم، قانونی و آزاد می دانند که نتیجه اش 
برای آنان باشد از منظر این افراد و گروه ها، 
اگر  نتیجه یک انتخابات پیروزی رقبای 
آنها باشــد حتما در آن انتخابات تخلف 
و تقلب صورت گرفته اســت نکته قابل 
توجه اینکه این افــراد و گروه ها، بیش از 

دیگران بر انتخابات سالم، و قانونی تاکید 
می کنند لکن پیروزی خود و همفکران 
خود را تنها دلیل و نشانه سالم و آزاد بودن 
انتخابات دانســته و با صراحت هم آن را 

اعام می دارند!
عملکرد برخی از چهره های برجســته 
سیاســی و بخش قابل توجهی از جریان 
مدعــی اصــاح طلبی در کشــور طی 
سالیان گذشــته، نشان می دهد که آنان 
به انتخابات به عنوان یک جاده یک طرفه 
نگریسته و با نگاه ابزاری به انتخابات، آن 
آرایی را آرای مردم می دانند که به آنان 
تعلق گرفته باشد و آرای رقیب را، آرای 
تقلبی می پندارنــد! در واقع ماهیت این 
جریان به گونه ای اســت که به صورت 
انحصــار طلبانه، حضور و بقاء مســتمر 
در قدرت را، حــق خود و همفکران خود 
دانســته و در حالی که شــعار انتخابات 
قانونی و سالم را سر می دهد، به شدت با 
چرخش قدرت میان نخبگان، جریان ها و 
سایق سیاسی مختلف معتقد به قانون 
اساسی و جمهوری اسامی مخالف است.

چرایی مخالفت با انتخابات سالم و 
آزاد و قانونی 

به صــورت طبیعی و بر اســاس تجربه 
در تمامی نظام های سیاســی که دارای 
نظــام انتخاباتی باشــند، و بــا توجه به 
جامعه شناســی انتخابــات و چگونگی 
شکل گیری رفتار انتخاباتی مردم، هر گاه 
در کشوری انتخابات رقابتی، قانونی، آزاد 
و سالم برگزار گردد، نتیجه اش چرخش 
قدرت بین رقابت کنندگان با رای مردم 
خواهد بود. در واقع این مردم هســتند 
که حرف نهایی را بــا ارزیابی از عملکرد 
افــراد و جریان های حاضــر در قدرت، 
پــای صندوق هــای رای می زنند. حال 
اگر کسانی به هر دلیلی خواهان حضور 
همیشــگی در قدرت باشند، یا به سمت 

کشورهای 
غربی در دهه اول 
و دوم انقالب، با هر 

انتخاباتی برخورد منفی کرده و آن 
را غير قانونی و غير دمکراتيک 

معرفی می کردند و بر همين 
اساس نيز، تمامی اپوزیسيون 
و جریان ضد انقالب به مخالفت 
با انتخابات در ایران برخاسته 

و آن را تحریم 
می کردند
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انتخابات محدود و کنترل شده می روند، 
و یا انتخاباتی که نتیجــه اش برای رقبا 
باشد را، زیر ســوال برده و آن را ناسالم 
معرفی می کنند. این افراد یا جریان ها، به 
دلیل روحیات و خلق و خویی که دارند 
و منافعی که برای خود تعریف می کنند، 
می پندارند به صورت همیشــه باید در 
قدرت بوده و مردم را تا جایی قبول دارند 
که به آنان رای بدهند. دنیا گرایی عامل 
اصلی یک چنین خودشــیفتگی و پیدا 
کردن عطش قدرت است. متاسفانه در 
انقاب اســامی و با گذر زمان، برخی از 
افراد و گروه های فعال در عرصه انقاب و 
حاضر در صحنه های مختلف اداره کشور، 
دچار نوعی دگردیســی و استحاله شده 
و روحیات دنیاطلبی در آنان، جایگزین 
روحیه خدمت به مردم و پیشبرد آرمان 
های انقاب شــد. این افــراد به تدریج، 
پذیرش مســئولیت در نظام اسامی را ، 
نه به عنوان یک تکلیف برای خدمت به 
خلق خدا و تحقق حاکمیت الهی و اعتا 
بخشی به ملت و کشــور، بلکه به عنوان 
یک فرصت طایی بــرای تامین دنیای 
خود پنداشتند. به همین دلیل در انقاب 
اسامی، شاهد شــکل گیری یک طبقه 
نو کیسه با ثروت های بادآورده هستیم. 
بررسی ها نشــان می دهد کسانی که در 
پیش از انقاب، خود و خانواده هایشــان 
از پول و ثروت آنچنانی برخوردار نبودند، 
لیکن به دلیل سوء استفاده از موقعیت ها 
و برخورداری از رانت ها صاحب ثروت های 
کان شــدند، نقش اصلی و فعالی را در 
چالش های انتخاباتی داشته اند. دلیل این 
امر هم روشن است. این افراد و گروه ها، با 
حضور همیشگی خود یا افراد قبیله و باند 
خود در قــدرت می توانند منافع دنیایی 
مورد نظرشــان را تامین کنند این افراد 
را  از طریق خانه های مجللشان، از طریق 
ویا های بزرگشــان، از طریق سفرهای 

مستمر تفریحی خود و خانواده هایشان 
به کشورهای اروپایی و دیگر مناطق دنیا، 
از طریق سکونت و یا تحصیل فرزندانشان 
در آمریکا و کشورهای اروپایی، از طریق 
سهام های بسیارشــان در شرکت های 
مختلف، از طریق کارخانه هایشــان و از 
طریق ... می توان شناخت. آری این افراد 
و آقازاده هایشان برای اینکه بتوانند چنین 
زندگی پرزرق و برقی را تداوم بخشند، باید 
همیشه در قدرت بمانند واز همین روی، 
آن انتخاباتی را بر می تابند و سالم و قانونی 
و آزاد می پندارند که، پیروزش خود باشند 
و اگر غیر از این بود، حتما در این انتخابات 

تقلب صورت گرفته است.

نگاه غرب به چالش گران انتخابات 
در ایران

کشــورهای غربی که از ابتدای پیروزی 
انقاب و شکل گیری جمهوری اسامی، 
با اساس انقاب و نظام سیاسی برخاسته  
از آن مخالف بودند، به مــورد زمان و با 
مشاهده ریزش های انقاب و کسانی که از 
مسیر اصلی انقاب به هر دلیلی و از جمله 
دنیا گرایی و قدرت طلبی زاویه گرفتند، 
همراه شدند. کشــورهای غربی در دهه 
اول و دوم انقاب، با هر انتخاباتی برخورد 
منفی کــرده و آن را غیــر قانونی و غیر 
دمکراتیک معرفی می کردند و بر همین 
اســاس نیز، تمامی اپوزیسیون و جریان 
ضد انقاب به مخالفت با انتخابات در ایران 
برخاسته و آن را تحریم می کردند اما از 
دهه سوم به این طرف، نوعی جانبداری 
کشورهای غربی، اپوزیسیون و ضد انقاب 
از یک جریان خاص و کاندیداهای آنان در 
انتخابات ایران مشــاهده می شود دلیل 
این امر، فاصله گرفتن  این افراد و جریان 
آنها از آرمان ها و اهــداف انقاب از یک 
طرف و امکان معاملــه با آنان در صورت 
حضور در قدرت به خاطر دنیاگرایی آنان 

شعرفاطمی

عاشقی روی دیگری هم داشت
قصه ی عشق آخری هم داشت
گاه آن روی عشق پنهان است

گاه راه از میان توفان است
گاه فرمان دهد زمین بخوری

سیلی از دست بدترین بخوری
سر هجده بهار پیر شوی

بین دیوار و در اسیر شوی
یا که در شعله   ی پریشانی

مثل پروانه پر بسوزانی
عشق گاهی سر جنون دارد
 داستانی به رنگ خون دارد

ریشه ی عشق اگر چه افاکی است
گاه دربند چادری خاکی است

عشق بازوی با ورم دارد
عشق بانوی بی حرم دارد

گاه چشم تر از تو می خواهد
زخِم میخ در از تو می خواهد
گاه شیرین ترین محّدثه ای
گاه زخمِی سخت حادثه ای
هم قرار است کوثرش باشی

هم فدایِی حیدرش باشی
عشق گرچه هزار غم دارد

ماه پهلو گرفته کم دارد
دوست دارد که شکسته پر باشی

مادری دست بر کمر باشی
گاهی از درد، دست و پا بزنی

از حیا، فضه را صدا بزنی
قدر باشی و قدر نشناسان

بگذرند از کنار تو آسان
می کشاند به کوچه راهت را 
می کشد در خسوف ماهت را
گاه دستی کبود می خواهد
یاس با بوی دود می خواهد

بازی عشق سرشکستن داشت
پای جانان به جان نشستن داشت

گاه فرمان دهد که پرپر شو
جان حیدر! فدای حیدر شو
آه زهرا ! بگو علی چه کند؟

مرد جنگ است او، ولی چه کند؟
قاسم صرافان



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هيأت رزمندگان اسالم
شماره 106، جمادی االول و جمادی الثانی
اسفند 93 و فروردین 94

50

از طرف دیگر می باشد. مداخله کشورهای 
اروپایی و آمریکا در مسایل داخلی ایران 
و از جملــه خطاب قرار دادن شــورای 
نگهبان برای تایید صاحیت افراد خاص 
و یا مســاعدتهای آشکار و پنهان آنها در 
حمایت از کاندیداهای خاص در برخی از 
انتخابات گذشته را باید بر همین اساس 

تحلیل و مورد ارزیابی قرار داد.
یکــی از آخریــن نمونه هــای مداخله 
اروپایی ها در امور داخلی ایران و موضوع 
انتخابات، دیدارها و اظهار نظرهای خانم 
»کلودیاروت« نائب رییس مجلس قانون 
گذاری آلمان در سفر چند روز پیش به 
تهران است. از یک طرف سابقه این خانم 
نشان می دهد که وی از عناصر فعال در 
حزب صهیونیستی سبزهای آلمان و از 
برگزار کنندگان اصلی کنفرانس برلین 
در سال 1379، و از مرتبطین با منافقین 
و حامیان این گروهک تروریستی بوده و 
در حوادث سال 1388 نیز نقش فعالی 
ایفا کــرده، و از طرف دیگــر دیدارها و 
اظهار نظرهای او در تهران خارج از عرف 

دیپلماتیک می باشد.
خانم »کلودیاروت« عــاوه بر ماقات 
با عنصاری از فتنه و برخــی از مقامات 
حکومتی، دیداری بــا آقای محمدرضا 
عارف انجــام داده و در این دیدار نکاتی 
را بیان می دارد کــه باید برای هر ایرانی 
دلسوز برای استقال کشور و عزت ملی 
قابل توجه باشــد، خانم »کلودیاروت« 
در دیدار خود با عارف که با حضور سید 
علی خرم و اکرمی معاون اداره اول اروپا 
در محل وزارت خارجــه و همچنین با 
حضور سفیر آلمان در ایران برگزار شد، 
با بیان اینکه آمده تا از تحلیل های عارف 
در زمینه مســایل داخلی ایران استفاده 
کند)!( ضمن  دخالت آشکار در مسایل 
داخلی ایران می گوید:»من آمده ام تا یک 
سال مانده به انتخابات مجلس بدانم که 

در سفر بعدی خود، شــما از من در چه 
جایگاهی دعوت خواهید کرد!«

این مقام اروپایی فتنه 88 را یک حرکت 
آزادیخواهانه معرفی کرد، و در این دیدار 
می گوید:»ما در ســال 2009 )1388( 
شاهد حرکت هایی در جامعه مدنی ایران 
بودیم و نمودهای آن را در جامعه شــما 
دیدیم که دانشــجویان و جوانان آزادی 
می خواســتند. پیامدهای انتخابات 88 
در جامعه ایــران هنوز ادامــه دارد و ما 
در ماه هــی اخیر حرف هایــی را درباره 
رفع حصر و حرف هایــی را از این قبیل 
شنیدیم و به عقیده من حصر خانوادگی 

باید برداشته شود«
این خانم اروپایی در این دیدار حرف های 
قابل تاملی دیگری از جمله نوعی تعرض 
به صاحیت های قانونی شورای نگهبان 
را هم مطرح می کند که بدلیل پرهیز از 
طوالنی شدن مطلب از ذکر آن خودداری 

می شود.
نمونه هایی از رفتارهای چالش ساز برای 
انتخابات آزاد و سالم با تشکیک در نتیجه 

انتخابات.
همانطور که اشاره شــد از دهه سوم به 
بعد برخی افــراد و گروه های خاص، در 

آستانه ی هر انتخاباتی با نوعی تشکیک 
در ســامت  انتخابــات، از موفقیت و 
پیروزی خود در انتخابات به عنوان نشانه 
سالم بودن انتخابات یاد کرده و بر همین 
اســاس بود که در نهایت مبتنی بر این 
نوع نگاه، فتنه 88 شــکل گرفت. فتنه 
88 در بســتر انتخابات شــکل گرفت؛ 
انتخاباتی که یکی از شعارهای هواداران 
موســوی عبارت بود از : »اگر تقلب نشه 
ـ میرحسین موســوی رییس جمهور 

میشه!«

در ادامه نمونه هایی از این رفتارها در چند 
انتخابات ذکر می شود.

1- تشکيک در سالمت سال 1384
در جریان انتخابات ریاســت جمهوری 
دوره نهم ریاســت جمهوری در ســال 
1384، در حالی که دولت برگزار کنندة 
انتخابات، دولت آقای خاتمی و در واقع 
دولت مدعیان اصاح طلبی در کشــور 
بود، لکن چون آقایان هاشمی رفسنجانی 
و کروبی در این انتخابات به نتیجه دلخواه  
نرســیدند، هر دو و هر یک به نحوی با 
مصاحبه ها و صدور بیانیه ها، ســامت 
انتخابات را زیر ســوال بردند و به پیروز 
انتخابات که منتخب مردم بود، نه تنها 
تبریک نگفتند، بلکه از همان ابتدا در برابر 

دولتش صف آرایی کردند.
2- تشکيک در سالمت انتخابات 

مجلس هشتم
در جریــان انتخابات مجلس هشــتم، 
سناریویی تحت عنوان »ضرورت نظارت 
بین الملی بر انتخابــات ایران« با هدف 
تشکیک در سامت انتخابات ایران مطرح 
گردیــد. یکی از عناصری که به شــکل 
خاص ســامت انتخابات را محل تردید 
جدی قــرار داد، آقای مصطفی تاج زاده 
عضو برجسته سازمان مجاهدین و جبهه 
مشارکت بود. وی بعد از حضور در وزارت 

یکی 
از آخرین 

نمونه های مداخله 
اروپایی ها در امور داخلی 
ایران و موضوع انتخابات، 

دیدارها و اظهار نظرهای خانم 
»کلودیاروت« نائب ریيس 

مجلس قانون گذاری آلمان در 
سفر چند روز پيش به تهران 

است
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کشور و ثبت نام برای انتخابات مجلس 
هشتم به تردید در ســامت انتخابات 
پرداخته و می گوید: »امیدوار هســتیم 
که در این انتخابات هم گرایش ها بتوانند 
حضور داشته باشــند و انتخابات چنان 
سالم برگزار شود که کسی به فکر دعوت 
از مراجــع بین المللی بــرای نظارت بر 
انتخابات نباشــد و این امــر صد در صد 
به عملکرد اصولگرایان بستگی دارد که 
فارغ از نظــارت بین المللی، آیا حاضرند 

انتخابات سالم برگزار کنند یا خیر؟
در آن شرایط، تاج زاده که با این اظهارات 
به نوعی نظام را تهدیــد به نظارت بین 
المللی بــر انتخابات ایــران می کرد، با  
واکنش برخی از هم فکــران خود چون 
آقایان موسوی الری و عارف مواجه شد .

3- تشکيک در سالمت انتخابات 
سال 88 و ادعای تقلب

در ادامه این روند یک جریان خاص که 
در سابقه اش نشــان داده بود با چرخش 
قدرت در کشــور مخالف است و همواره 
می خواهد در قدرت باشــد و ســامت 
انتخابات را در صورتی قبول دارد که خود 
پیروز آن باشد، سناریوی خسارت باری 
را برای انتخابات ریاست جمهوری دوره 
دهم در ســال 1388 با کمک خارجی 
طراحی کــرد و به اجرا گذاشــت. البته 
برخی افراد در داخــل آگاهانه و برخی 
هم ناآگاهانه، بازیگر چنین ســناریویی 
شدند و در نهایت فتنه 88 را پدید آوردند 
حوادث سال 88 را برخی تاش می کنند 
به مناظــره ها و بد اخاقی ها از ســوی 
برخی از کاندیداها و هوادارشــان پیوند 
زده و آن را نتیجه ســوء تفاهم  ها و سوء 
مدیریتهای نظام معرفی کنند. اما واقعیت 
چیز دیگری است. واقعیت آن است که 
یک جریان بر خاف شعارهایی که سر 
می داد و می گفت، انتخابات باید سالم، 
آزاد و قانونــی باشــد، در عمل خواهان 

پیروزی در انتخابات بود و این پیروزی را 
نشانه سالم، آزاد و قانونی بودن انتخابات 
می دانست . بر همین اساس وقتی پیروز 
انتخابات نشد، ادعای تقلب کرد و کشور 

را وارد بحران نمود.
اظهارات و اقدامات زیر می تواند، این نگاه 

را تبیین نماید:
الف( آقای هاشــمی رفســنجانی که 
ســامت انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال 1384 را زیر سوال برده و نتیجه 
آن را نپذیرفته بود، در ســال 1387 در 
مراسم سی امین سالگرد قانونگذاری در 
مجلس شورای اسامی می گوید: »مردم 
هیــچ گاه ضد انقاب نمی شــوند و اگر  
احســاس کنند، رای شان جور دیگری 
خوانده می شود و تاثیر گذار نیست و نیز 
احساس کنند نمی توانند نقش خود را 
در جامعه ایفاء کنند، حضورشان ضعیف 

می شود.«
ب(آقای محســن آرمین ســخنگوی 
سازمان مجاهدین در 1387/10/26 و 
چندین ماه مانده به انتخابات در گفتگو با 
خبرگزاری ایلنا می گوید:»از مراجع تقلید 
می خواهیم نظر خود درباره حکم شرعی 
دست بردن در آرای مردم را به صراحت 

اعام کنند تا با اعــام نظر آنان، جلوی 
تخلفات در انتخابات گرفته شود.«

ج( محمد ســامتی دبیر کل سازمان 
مجاهدین در گفتگوی  با روزنامه اعتماد 
تاریــخ 1387/9/6 می گوید: »ما نگران 
آراء هســتیم و آن را بارهــا در جریان 

انتخابات اعام کردیم.«
د( آقای مرعشــی به عنوان سخنگوی 
حزب کارگزاران در گفتگو با خبرگزاری 
ایلنا در تاریخ 87/10/8 می گوید:»مردم 
باید اطمینان داشــته باشــند که رای 
شان درســت خوانده می شــود تا پای 

صندوق های رای بیایند.«
هـ(پس از اعام کاندیداتوری میرحسین 
موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری 
دوره دهم ســازمان مجاهدین با صدور 
بیانیه ای،ضمــن اعــام حمایــت از 
کاندیداتوری وی در بیانیه اش با صراحت 
ســامت انتخابات را اینگونه زیر سوال 
می برد:»ســامت انتخابات به شدت به 
مخاطره افتاده است به طوری که دیگر 
تقریباً اعتمادی به آمارهای انتخابات از 
جمعیت واجد حــق رای گرفته تا آرای 
شرکت کننده و تا آرای کاندیداها وجود 

ندارد!«
اظهار نظرهایی از این دست بسیار است 
جالب آن اســت که در چنین فضایی، 
میرحسین موسوی قبل از انتخابات خود 
را پیروز قطعی انتخابات دانست و پس از 
انتخابات هم ادعای تقلب کرد و کشــور 
را وارد فتنه ای عمیق ســاخت. اکنون 
با گذشــت بیش از 5 ســال از انتخابات 
ســال 1388، هیچکس نمی تواند این 
ادعا را ثابت کند که در انتخابات ریاست 
جمهوری دهم، تقلبی صورت گرفته باشد 
و همگان می دانند که ادعای تقلب یک 
دروغ بزرگ بود. اما باید مراقب بود، زیرا 
این دروغ  های بزرگ می تواند به گونه ای 

دیگر تکرار شود.

اکنون 
با گذشت 

بيش از 5 سال 
از انتخابات سال 1388، 

هيچکس نمی تواند این ادعا 
را ثابت کند که در انتخابات 

ریاست جمهوری دهم، تقلبی 
صورت گرفته باشد و همگان 
می دانند که ادعای تقلب یک 

دروغ بزرگ بود
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   حجت االسالم ميرزا محمدی

متاســفانه همان گونه که در میان اهل 
ســنت افرادی جاهل و متعصب وجود 
دارند که جــز اندیشــه ی خویش، هر 
تفکر دیگری را کفر و شرک می دانند و 
کوچک ترین اختاف نظر با عقاید خود 
را ســبب خروج از اســام و حتی جواز 
قتل فرد مقابل تصور می کنند؛ افرادی 
متعصبی نیز در شیعه وجود دارند که جز 
شیعه، تمامی مسلمانان را کافر و نجس 
دانسته، اسام و مسلمین را منحصر در 

شیعه قلمداد می نمایند.
متاســفانه علی رغم آن کــه این نظریه 
طرفداران چندانی در بین شیعیان ندارد، 
اما دشمنان اسام برای ایجاد اختاف و 
ضربه زدن به وحدت مسلمین، همواره به 
تبلیغ چنین اندیشه هایی می پردازند تا 
بدان وسیله مسلمانان را سرگرم تکفیر 
یکدیگر نموده، از اندیشــیدن درباره ی 

مسائل اسای جهان اسام باز دارند.
اما جالب اینجاســت که این پندار که 
نجات اخــروی امت اســام در انحصار 
شیعه ی امامیه است و بهشت اختصاصی 
ماست، نه باظواهر آیات قرانی 1  سازگار 
است و نه با روایات. صاحب نظران2  نیز 
از مجموعه ی ادله چنین اســتنباطی 
نکرده اند. اگر پژوهشــی درباره ی منشا 
این فکر صورت گیرد به دست خواهد آمد 
که یا القائات دشمنان زیرک است و یا از 
ساخته های دوستان ساده اندیش، به ویژه 
با توجه به شاخ و برگ هایی که برای این 
درخــت بی ثمر ســاخته اند و گفته اند: 
»شیعه باش و هرچه می خواهی بکن!« 3

زمان اهل بیت علیهم السام نیز افرادی 
بوده اند که به خاطر تعصب و یا جهالت، 
بــه این اعتقاد رســیده بودنــد که جز 
شیعیان، تمامی مسلمانان کافر و نجس 
هستند. از همین رو گزارش های بسیاری 

وجود دارد که اهل بیت - علیهم السام 
- آن ها را از این اعتقاد نهی کرده و اعتقاد 
درســت را برای آن ها تبیین نموده اند؛ 
اما بای این حال وجود تعصب در بعضی 
اصحات مانع از پذیرش فرمایش های آن 
بزرگواران می شــده او حتی بحث های 
طوالنی و جدی میان اصحاب خاص ائمه 
و آن بزرگواران صورت می گرفته است 
آن چنان که در کافی از زراه نقل می کند:

َدَخلُت أَنَا َو ُحمراُن أَوأَنَا َو بَُکیٌر َعلَی أَبِی 
َّا نَُمدُّ  َجعَفر علیه السام. قال: ُقلُت لَُه: إن
الِمطَماًر. قال: َو َمــا الِمطَماُر؟ ُقلُت: التُّرُّ 
َّیَناُه َو  َفَمن َواَفَقَنا ِمن َعلَــِویٌّ أَو َغیِره تََول
َمن َخالََقَنا ِمن َعلَــِویٌّ أَو َغیِرهِ بَِرئَنا ِمنُه. 
 َفَقاَل لِی: یَا ُزَراَرًه! َقــوُل اهللِ اَصَدٌق ِمن
َقولَِک َفاَیــَن الِذیَن َقال اهللُ - َعزَّ َو َجلَّ - 
»إالَّ الُمسَتضَعِفیَن ِمَن الُرجاٍل َو النِّساءِ َو 
الِولداِن الیَسَتِطیُعوَن حیلٌه َو الیَهَتُدون 
َسِبیا«؟ أَیَن »الُمرَجوَن ألمِر اهلل«؟ أَیَن 

نهی از تکفیر مخالفان
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الَّذیَن »َخلَُطوا َعَمًا صالِحاً َو آَخَر َسیِّئاً«؟ 
ََّفِه  أَیَن »أصحاٌب األَعراِف«؟ أَیَن »الُمول

ُقُلوبُُهم«؟ 
اٌد فِی الَحِدیِث. َقــاَل: َفارتََفَع  َو َزاَد حمَّ
َصوٌت أبِی َجعَفٍر  علیه الســام َو َصوتِی 

اِر َحتَّی کاَن یَسَمُعُه َمن َعلی بَاِب الدَّ
ا َکٌثَر الَکاٌم  َو َزاَد فیِه َجِمیٌل َعن ُزَراَرَه َفلَمَّ
بَینی َو بَیَنُه َقاَل لِی: یَا ُزَراَرَه! َحّقاً َعلَی اهللِ 

اََّل الَجنَّه4 ؛ أَن الیُدِخَل الضٌّ
)زراره نقل کرده است که( من و حمران 
یا من و بکیر5  به نزد امام باقر علیه السام  
رفتیم. )مطلبی را نقل کرد تا جایی که( 
گفت: بدو گفتم: ما تراز به کار می بریم. 
گفت: تراز چیســت؟ گفتم: شاغول، هر 
کس همراهمیان کند از نســل حضرت 
امیر باشــد یا نــه به او )بــه عنوان یک 
مســلمان و ا هل نجات( رو می کنیم و 
هرکس مخالفتمان کند از نسل حضرت 
امیر باشد یا نه از او )به عنوان یک گمراه 
و اهل هــاک( دور می شــویم. امام در 
این جا بــه من گفت: ای زراره! ســخن 
خداوند از سخن تو درست تر است پس 
)در این تقســیم بندی تو( کجایند آنان 
که خداوند - که عزیر اســت و جلیل - 
گفت: »مگــر ناتوان ماندگانی)حقیقی( 
- از مردان و زنــان و کودکان- که توان 
چاره نمی دارند و به راهی ره نمی برند.«6  
»وانهادگان تا فرمان خداوند«7  کجایند؟ 
آنان که »کار شایســته را بــا )کاری( 
دیگــر که بــد اســت درآمیخته اند«8  
کجایند؟ »بلندی نشینان«9  کجایند؟! 
)مصادیق تعبیر خداوند که در مصارف 
زکات فرمود( »کســانی که برای جلب 
محبتشان اقدام می شود« 10 کجایند؟«

و )این را( حماد )بن عیســی( در روایت 
)هشام بن سالم  از زراره( افزود: »)زراره( 
گفت: پس صدای امام باقر - علیه السام- 
و من بلند شد تا این که هر کس پشت در 

بود می شنید.« 11

و )باز ( جمیل بن دراج )این را ( از زراره 
)بر آن حدیث( افزود: »پس چون سخن 
گفتن مــن و امام به درازا کشــید امام 
فرمود: ای زراره! )خاصت کنم؛( »)آیا( 
بر خداوند حتم است که گمراهان را به 

بهشت نبرد؟« 12
در روایتی دیگر آن حضرت تنگ نظری 
و افــراط زراره در تعمیم کفر به تمامی 
جاهان و منکران امامت را، ناشــی از 
جوانی، جهــل و کینه ی وی نســبت 
به مخالفان دانســته اســت و یادآوری 
َت َرَجعــَت َو تَحلَّلَت  می کند: »إِن َکِبرِّ
عنَک ُعَقــُدک13؛  یعنی اگر پا به ســن 
بگذاری، از این عقیده باز می گردی و از 

این قید و بند رها می شوی«.
همچنین در کافی روایت دیگری وجود 
دارد که حاکی از بحــث  جدی تر میان 
ســه تن از اصحاب و امام دارد. آن گونه 
که هاشمن بن برید )مشهور به َصاِحّب 
الَبِرید )مسئول امور نامه رسانی( یکی از 
اصحاب امام صادق علیه السام می گوید: 
ُد بُن ُمسلِم َو أَبُوالَخطاِب  ُکنُت أَنَا َو ُمَحمَّ
ُمجَتِمِعیَن َفَقــاَل لََنــا أَبُوالَخطاِب: َما 
تَُقولُوَن فِیَمن لَم یَعِرف َهذا األمَر؟ َفُقلُت: 
َمن لَم یَعِرف َهَذا األمــَر َفُهو َکافٌِر. َفَقاَل 
أَبُوالَخطاِب: لَیَس بَِکافٍِر َحتی تَُقوَم َعلیِه 
ه فلَم یَعِرف  ه َفإَذا َقاَمت َعلَیِه الٌحجَّ الٌحجَّ
ُد بُن ُمســلِم:  َفهَو کافِــٌر. َفَقاَل لَُه َمَحمَّ
ُسبَحاَن اهلل َما لَُه إَذا لَم یَعِرُف َو لَم یَجَحُد 
ا  یَکُفُر؛ لَیَس بَکافٍِر إَذا لَم یَجَحُد. َقال: َفلَمَّ
َحَججُت َو َغابَا َو لَِکــن َمِوعُدُکُم اللیلََه 
ا َکانَت اللَّیلَُه  الَجمَرُه الُوسطی بِِمّنیو َفلَمَّ
ُد  اجَتَمعَنا ِعنَدُه َو أَبُوالَخطــاِب َو ُمَحمَّ
بُن ُمسلم َفَتَناَوَل و َســاَده َفَوَصَعَها فی 
َصدره ثُمَّ َقال لَنا: َما تَُقولُوَن فِی َخَدِمُکم َو 
نَِسائُِکم َو أَهلیُکم؟ أَلیَس یَشَهُدوَن أَن الَ 
إلََه إالَّ اهلل؟ ُقلُت: بَلَی. َقاَل: أَ لَیَس یَُصلُّوَن 
ــوَن؟ ُقلُت: بَلَی. َقاَل:  َو یَُصوُموَن َو یَُحجُّ
َفَیعِرُفوَن َما أَنُتم َعلیه؟ ُقلُت: ال. َقاَل: َفَما 

ُهم ِعنَدُکم؟ ُقلُت: َمن لَم یَعِرف َهذا االَمَر 
َفُهَو کافٌِر. َقاَل: ُسبَحاَن اهلل! َمارأیَت الَکعَبه 
َواَف و أَهَل الَیَمِن وش تََعُلَقُهم بِأَسَتاِر  َو الطَّ
الَکعَبِه؟ ُقلُت: بَلَی. َقاَل: أَ لَیَس یُشَهُدوَن 
داً َرُسوُل اهلل -  أَن ال إلََه إاّل اهلل َو أَن ُمَحمَّ
صلی اهلل علیه و آله- َو یَُصلُّوَن َو یَُصوُموَن 
ــوَن؟ ُقلُت: بَلَی. َقــاَل: َفَیعِرُفوَن  َو یَُحجُّ
َما أَنُتم َعلَیه؟ ُقلــُت: الَ. َقاَل: َفَما تَُقولُوَن 
فِیِهم؟ ُقلُت: َمن لَم یَعِرف َفُهَو َکافٌِر. َقاَل: 
ُسبَحاَن اهلل! َهَذا َقوُل الَخَوارِج. ثُمَّ َقاَل: إِن 
َُّه  ِشئُتم أَخَبرتُُکم. َفُقلُت: أَنَا الَ! َفَقال: أََما إِن
َشٌر َعلَیُکم أَن تَُقولُوا بَِشیءٍ َما لَم تَسَمُعوُه 
ـهُ یُِدیُرنَا َعلَی َقوِل  َـّ ِمنَّا. َقاَل: َفَظَننُت إِن

ِد بِن ُمسلِم. 14 ُمَحمَّ
من و محمد بن مســلم و ابوالخطاب در 
یک جا گــرد آمده بودیــم؛ ابوالخطاب 
پرسید عقیده ی شما درباره ی کسی که 
امر امامت را نشناسد چیست؟ من گفتم: 
به عقیده ی من کافر اســت. ابوالخطاب 
گفت: تــا حجت بر او تمام نشــده کافر 
نیست، اگر حجت تمام شد و نشناخت 

آنگاه کافر است.
محمد بن مسلم گفت: سبحان اهلل! اگر 
اما را نشناسد و حجود و انکار هم نداشته 
باشــد چگونه کافر شــمرده می شود؟! 
خیر، ناآگاه اگر منکر نباشد کافر نیست. 
)به این ترتیب ما سه نفر عقاید مخالف 

داشتیم.(
موقع حج رسید، به حج رفتیم و در مکه 
به حضور امام صادق - علیه الســام - 
رسیدم. جریان مباحثه ی سه نفری را به 
عرض رساندم و نظر امام را خواستم. امام 
فرمود: تو حاضری و آن دو غایب؛ )یعنی 
هنگامی که میان شما قضاوت می کنم و 
به این سوال پاسخ می دهم که آن دو نفر 
هم حضور داشته باشند.( وعده گاه من و 
شما سه نفر، همین امشب در منا نزدیگ 

جمره ی وسطی.
شب که شد ســه نفری رفتیم. امام در 
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حالی که بالشــی را به ســینه ی خود 
چسبانده بود سوال را شروع کرد و فرمود: 
چه می گویید درباره ی خدمتکاران، زنان، 
افراد خانواده ی خودتــان؟ آیا آن ها به 

وحدانیت خدا شهادت نمی دهند؟
من گفتم: آری

فرمودند: آیا به رسالت پیغمبر - که درود 
خداوند بر او و خاندانــش باد - گواهی 

نمی دهند؟
عرض کردم: آری؟

فرمودند: آن ها مانند شما امامت و والیت 
را می شناسند؟
عرض کردم: نه.

فرمودند: پس تکلیف آن ها به عقیده ی 
شما چیست؟

عرض کردم: عقیده ی من این است که 
هرکس امام را نشناسد کافر است.

فرمودند: سبحان اهلل! آیا مردم کوچه و 
بازار را ندیده ای، سقاها را ندیده ای؟
عرض کردم: چرا، دیده ام و می بینم.

فرمودند: آیا این ها نماز نمی گزارند؟ روزه 
نمی گیرند؟ حج نمی کنند؟ به وحدانیت 
خدا و رسالت پیغمبر- که درود خداوند 
بر او و خاندانش باد- گواهی نمی دهند؟

عرض کردم: آری.
فرمودنــد: این هــا مانند شــما امام را 

می شناسند؟
عرض کردم: نه.

فرمودند: پس وضع این ها چیست؟
عرض کردم: به عقیده ی من هر که امام 

را نشناسد کافر است.
فرمودند: ســبحان اهلل! آیا وضع کعبه 
و طواف این مــردم را نمی بینی؟ هیچ 
نمی بینــی که اهــل یمــن چگونه به 

پرده های کعبه می چسبند؟
عرض کردم: آری.

فرمودند: آیا این ها به توحید و نبوت اقرار 
و اعتراف ندارند؟ آیــا نماز نمی گزارند؟ 

روزه نمی گیرند؟ حج نمی کنند؟

عرض کردم: آری.
فرمودند: خوب آیا این ها مانند شما امام 

را می شناسند؟
عرض کردم: نه.

فرمودند: عقیده ی شما درباره ی این ها 
چیست؟

عرض کردم: به عقیده ی من هر که امام 
را نشناسد کافر است.

فرمودند: ســبحان اهلل! ایــن عقیده ی 
خوارج است.

امام آن گاه فرمود: حال مایل هستید که 
حقیقت را بگویم؟

من )که می دانستم ســخن امام بر ضد 
عقیده ی من اســت(15  گفتــم: من نه 

)نمی خواهم(.
امام فرمودند: چیز بســیار بدی با خود 
دارید که آن چــه را از ما نشــنیده اید 

قائل اید.
)هاشم بعدها به دیگران چنین( 16 گفت: 
گمان بردم که امام نظر محمدبن مسلم را 
تایید می کند و می خواهد ما را به سخن 

او برگرداند.
فراتر از این ها روایات دیگری نیز وجود 
دارد کــه در آن  ها ائمه علیهم الســام  
گمراهــی و ضالــت انســان را از 
دوزخی بودن او جــدا می دانند. اکنون 
از باب نمونه به بیان ســه روایت در این 

زمینه می پردازیم:
الف( سلیم بن قیس هالی می گوید:

 َقاَل: َفُقلُت: یَا أَِمیَر الُموَمنیَن! رأَیَت َمن
َقد َوَقَف َفلَم یَاتَــمِّ بَُکم َو لَم یَُعاِدُکم َو لَم 
َُّکم َو  ب( َو لَم یََتَول یَنِصب لَُکم )َو لَم یََتَعصَّ
ا َمن َعُدّوُکم َو َقاَل الَ أَدری َو ُهَو  لَم یََتبرَّ
َصاِدٌق؟ َقــال: ... َفأَمَّا َمن َوحَد اهلل َو آَمَن 
بَِرُســوِل اهلل - صلی اهلل علیه و آله- َو لَم 
 َوالَیََتَنا َو الَ َضاَلََه َعُدوِّنَا َو لَم یَنِصب یَعِرف
َشیئاً َو لَم یُِحلَّ َو لَم یَُحرِّم َو أََخَذ بَِجِمیع َما 
ِه فِِیه ِخاٌَف  لَیَس بَیَن الُمخَتلفیَن ِمَن األُمَّ
ا  - أََمَر بِه َو َکفَّ َعمَّ فِی أَنَّ اهلل- َعزَّ َو َجلَّ

ِه )فِِیه( َخاٌف فِی  بَیَن الُمخَتلِِفیَن ِمَن األُمَّ
 ( نََهی َعنُه )َفلَم یَنِصبأَنَّ اهللَ )أََمرش بِِه أَو
َشیئاً( َو لَم یَُحلِّل َو لَم یَُحرِّم َو الَیَعلَُم َو َردَّ 
ِعلَم َما أُشِکَل َعلیِه إلَی اهللِ َفَهَذا نَاج َو َهِذَه 
َبَقُه بَیَن الُموَمِنیَن َو بَیَن الُمشِرِکیَن  الطَّ

ُهم أَعَظُم النَّاِس َو أََجلَُهم ...؛ 17
به امیرالمومنین علیه السام عرض کردم؛ 
یا امیرالمومنین! چه می فرمایید درباره ی 
کسی که توقف کرده اســت؛ نه به شما 
اقتدا کرده و نه شــما را دشــمن داشته 
است؟ دشمنی شــما را عقیده خود قرار 
نداده )و تعصب هم ندارد.( والیت شما را 
ندارد و از شما هم بیزاری نمی جوید.( او 
می گوید: »نمی دانم« و راست می گوید. 
امام فرمودند: )...( اما کســی که خدا را 
به یگانگی قبول دارد و پیامبر صلی اهلل 
علیه و آله  ایمان آورده ولی نســبت به 
والیت ما و گمراهی دشمن ما شناخت 
ندارد و سرکشــی هم نکــرده و چیزی 
را حال یا حرام نکرده اســت و همه ی 
آن چه را در بین اختاف کنندگان امت 
در آن اختافی نیست که خداوند - که 
عزیز اســت و جلیل- به آن امر کرده )یا 
از آن نهی نموده اســت( قبول  دارد و از 
موارد اختافی گروه های گوناگون امت 
در خصوص آن چه خداونــد )به آن امر 
کرده یا( از آن نهی نموده اســت کناره 
گرفته است )در نتیجه نه سرکشی کرده 
است( و نه چیزی را حرام کرده یا حال 
نموده؛ او نمی داند و علم آن چه بر او دشوار 
شده را به خدا واگذار نموده است؛ چنین 
شخصی نجات یافته است و این طبقه بین 
مومنان و مشــرکان قرار دارند و قسمت 

اعظم مردم و انبوه ترین آن  هایند. 18 
ب( همچنین در کتاب سلیم بن قیس 
آمده که هنگامی که اشعث بن قیس به 
امیرالمومنین گفت: به خدا سوگند، اگر 
حق این گونه که تو می گویی باشد، پس 
باید همه ی مسلمانان هاک شوند، مگر 
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تو و شیعیانت! امیرالمومنین  علیه السام 
خطاب به او فرمود:

َفإنَّ الَحــقَّ اهلل َمِعی یَا ابــنَ َقیٍس َکَما 
ِه إالَّ النَّاِصُبوَن  أَُقوّل َو َما َهلََک ِمــَن األُمَّ
)َو النَّاِکُثــوَن( َو الُمکابِرُوَن َو الَجاِحُدوَن 
َک بَالتَّوِحیِد َو  ا َمَن تََمسَّ َو الُمَعانُِدوَن فَأمَّ
ٍد - صلی اهلل علیه و آله - َو  اإلقراِر بُِمَحمَّ
اإلسَاِم َو لَم یَخُرج ِمَن الِملَِّه و لَم یُظاِهر 
لََمَه َو لَم یَنِصــب لََنا الَعَداَوَه َو  َعلَیَنا الظَّ
َشــکَّ فِی الِخَاَفه َو لَم یُعــِرف أَهلََها َو 
ُوالَتََها و لَم یُعِرف لََنا َوالیًَه َو لَم یَنِصب لََنا 
َعَداَوًه َفإنَّ َذلَِک ُمسلٌِم ُمسَتضَعٌف یُرَجی 

َف َعلیِه ُذنُوبُُه؛ 19 لَُه َرحَمٌه اهللِ َو یَُتَخوَّ
ای پسر قیس! به خدا قسم همان طور که 
می گویم به یقین حق با من است. ولی 
از امت جز سرکشان )و بیعت شکنان( و 
زورگویان و انکارکنندگان و دشمنی  کنان 
هاک نمی شوند. اما کسی که به توحید 
تمسک جوید و به محمد صلی اهلل علیه 
و آله  اقرار نماید و از دین خارج نشــود 
و از ظالمان بر ضد ما پشــتیبانی نکند 
و دشــمنی را موجب سرکشی در برابر 
ما پشتیبانی نکند و دشمنی را موجب 
سرکشی در برابر ما قرار ندهد، در حالی 
که درباره ی جانشینی شک داشته باشد 
و اهل آن و والیانش را نشناسد و به والیت 
ما معرفت نداشــته باشــد و دشمنی را 
موجب سرکشــی در برابر ما قرار ندهد، 
چنین کسی مسلمان مستضعفی است 
که رحمت خدا درباره ی او امید می رود 
و جهت گناهانش بر او ترسیده می شود 

)میان خوف و رجاست(.
ج( امام صادق از پدربزرگشان و ایشان 
از پدرش علیهم السام  روایت می کنند 
که امیرالمومنین  علیه السام  فرمودند:

إنَّ لِلَجنَّه ثََمانَِیَه أَبَواٍب بَاٌب یَدُخُل ِمنٌه 
یُقــوَن َو بَاٌب یَدُخُل ِمنُه  دِّ النَِّبیُّوَن َو الصَّ
الُِحوَن َو َخمَســُه أَبَواِب  ــَهَداُء َو الصَّ الشُّ
یَدُخُل َمنَها ِشــیَعُتَنا َو ُمِحبُّونَا، ... َو بَاٌب 

الُِحوَن َو َخمَسُه  َهَداُء َو الصَّ یَدُخُل ِمنُه الشُّ
أَبَواٍب یَدُخٌل ِمنَها ِشــیَعُتَنا َو ُمِحبُّونَا، ... 
ن  َو بَاٌب یَدُخَل َمنُه َسائُِر الُمسلِِمیَن ِممَّ
َشِهَد أَن الَ إِلََه إاِلَّ اهلل َو لَم یَُکن فِی َقلِبِه 

ِمقَداُر َذرَّهٍ ِمن بُغِضَنا أَهَل الَبیت؛ 20
همانــا بهشــت هشــت دروازه دارد: 
دروازه ای کــه پیامبران و راســتگویان 
از آن وارد می شــوند، دروازه ای کــه 
شهیدان و نیکوکاران از آن وراد بهشت 
می شــوند، پنــج دروازه نیز مخصوص 
شیعیان و دوســتداران ماست که از آن 
وارد بهشت می شوند )...( و دروازه ای که 
دیگر مسلمانان، از کسانی که به یگانگی 
خداوند شــهادت داده، ذره ای کینه ی 
ما اهل بیــت را در دل ندارند از آن وارد 

می شوند.
د( محمــد بــن احمد انصــاری گوید: 
گروهی از مفوضه 21  و مقصره، کامل بن 
ابراهیم مدنی را نزد امام حسن عسگری  
علیه السام  فرستادند، کامل در این باره 

گزارش می دهد:
من در نظر داشتم از او سوال کنم: جز آن 
که شناخت مرا داشته باشد و اعتقاد مرا 
)در امامت شما( وارد بهشت نمی شود؟ 22  
هنگامی که وارد محضــر آقا ابا محمد 
علیه السام شــدم دیدم ایشان لباس 
لباس سفید نرم و نازکی پوشیده است، 
با خود فکر کردم ولی خــدا و حجت او 
از لباس ها، نرم و نازکــش را در بر خود 
می کند ولی ما را به همسانی با برادران 
)فقیرمان( دعوت می کند و از پوشیدن 

این نوع لباس نهی می نماید.
در این هنگام امام علیه السام )متوجه 
من شد( و در حال تبسم فرمود: ای کامل! 
و بعد آستین خود را باال برد و بازوانش را 
نشــان داد، )من متوجه شدم( از لباس 
سیاه و خشنی بر پوســتش رد و خش 
افتاده اســت(: این لباس برای خدا و آن 

دیگری برای شماست.

من سام کردم و در کنار دری که پرده ای 
نازک بر آن آویخته بود نشســتم. بادی 
وزید و پرده را باال برد؛ آن گاه به کودکی 
برخوردم که ماننــد پاره ای از ما بود، آن 
کودک چهار ســال و یا در همین حدود 
بــود، )او متوجه من شــد و( فرمود: ای 
کامل بــن ابراهیم! مــن از این خطاب 
بر خــود لرزیدم و ملهم شــدم و گفتم: 
بفرمایید آقایم! فرمودند: نزد ولی و حجت 
و دروازه ی خدا آمده ای تا از او بپرســی 
جز آن که شــناخت تو را داشته باشد و 
اعتقادت )در امامت ما( را وارد بهشــت 
نمی شود؟ گفتم: آری به خدا. فرمود: اگر 
این صحیح باشد واردشوندگان به بهشت 
کم خواهند شد. به خدا سوگند گروهی 
داخال بهشــت می گردند کــه به آن ها 
»حقیه« گفته می شود. گفتم: آقای من! 

این جماعت چه کسانی  اند؟
فرمود: گروهی هســتند که از محبت 
علی )ع( به حق سوگند می خورند ولی 
نمی دانند حق او چیست و فضل او کدام 

است. 23
در این موقع  دقایقی ســکوت کرد، بعد 
فرمود: آمــده ای که راجعه بــه اعتقاد 
»مفوضه« بپرسی؟ دروغ گفته اند، بلکه  
دل های ما ظرف خواست خداست وقتی 
او بخواهد ما خواهیم خواست. خداوند 
می فرماید: »َو ماتَشــاؤوَن إاِلَّ أَن یَشاَء 
اهللُ« )و نمی خواهید مگر این که خداوند 

بخواهد( 24
در این موقع پرده به حال اول بازگشت 

و دیگر من نمی توانستم آن را باال بزنم.
امام حسن عسکری  علیه السام  با لبخند 
به من نگاهی کرد و فرمود: کامل! دیگر 
برای چه نشسته ای؟ )امام و( حجت پس 
از من، حاجــت و تقاضای تو را خبر داد. 
من از جای خود حرکــت نموده، خارج 

شدم و دیگر او را ندیدم. 25
همان گونه که گفته شد از تمامی آیات 
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و روایات گذشته می توان به این واقعیت 
رسید که کاسنی را می توان منکر نبوت 
و امامت نامید و از دایره ی اسام خارج 
دانست که حقیقتا از روی عناد و لجاج 
به انکار امامت بپردازند. اما کســانی که 
انکارشان صرفا عدم اعتراف است و منشا 
عدم اعتراف نیز قصور است نه تقصیر، از 
نظر قرآن و روایات مستضعف و »مرجون 
ألمر اهلل« به شــمار می آیند و اگر عمل 
نیکو و خالصی داشته باشند پاداش عمل 

خویش را خواهند گرفت. 26
برای تببین بیش تر این موضوع به ذکر 
سخنی از اســتاد شهید مطهری  قدس 

سره  در این باره می پردازیم:
اگــر کســی در روایاتــی کــه از ائمه 
اطهارعلیهم الســام رســیده است که 
بیش تریــن آن ها در »کتــاب الحجه« 
کافی و »کتاب االیمــان و الفکر« کافی 
گرد آمده است دقت کند می یابد که ائمه 
- علیه السام - تکیه شان بر این مطلب 
بوده که هرچه بر سر انســان می آید از 
آن است که حق بر او عرضه بشود و او در 
مقابل حق تعصب و عناد بورزد و یا الاقل 
در شرایطی باشد که می بایست تحقیق 
و جستجو کند و نکند؛ اما افرادی که ذاتا 
و به واسطه ی قصور فهم و ادراک و یا به 
علل دیگر در شــرایطی به سر می برند 
که مصداق منکــر و یا مقصر در تحقیق 
و جستجو به شــمار نمی روند، آن ها در 
ردیف منکران و مخالفان نیستند، آن ها 
از مستضعفین و »مرجون المر اهلل« به 
شــمار می روند و هم از روایات استفاده 
می شود که ائمه اطهار بسیاری از مردم 

را از این طبقه می دانند. 27
پی نوشت:

1- آیات بســیاری در قرآن وجود دارد که بیانگر آن است که 
اگر کســی خالصانه برای خداوند عملی را انجام دهد و عمل 
خویش از مظاهر شرکت و پلیدی پاک نموده باشد و به نتایج 
نیک آن خواهد رســید. آیاتی مانند »إِنَّ الَّذین آَمُنوا َو الَّذین 
ابِِئیَن َمن آَمَن بِاهللِ َو الَیُوم اآلِخِر َو َعِمَل  َهاُدوا و النََّصاَری و الصَّ
ِِّهم َو الَ َخوٌف َعلَیِهم َو الَ ُهم یَحَزنُوَن؛  َصالِحاً َفلَُهم أجُرُهم ِعنَد رَب

کسانی که ایمان آورده اند و یهودان و ترسایان و صابئان، هر که 
)از آنان( خدای و روز واپسین را باور داشته باشد و کار نیک و 
شایسته کند، پاداش آنان نزد پروردگارشان است، نه بیمی بر 
آن هاست و نه اندوهگین شــوند.« )بقره، 62( »َفَمن یَعَمل 
ا یََرُه« )زلزله، 7  ِمثَقاَل َذرَّهٍ َخیراً یََرُه َو َمن یَعَمل ِمثَقاَل َذرَّهٍ شرَّ
و 8(: »پس اندازه ی سنگینی ذره ای کار نیک انجام دهد آن را 
می بیند و هرکس به اندازه ذره ای کار بد کند آن را می بیند.« »َو 
َمن اَحسُن قوال ممن َدَعا اِلی اهلل َو َعِمَل صالِحاً َو َقاَل إِننی ِمَن 
الُمسلِمیَن« )فصلت، 33( »چه کسی به گفتار بهتر است از آن 
کس که به سوی خدا می خواند و عمل صالح انجام می دهد و 

می ید: من از مسلمین هستم.«
2- شهید مطهری در این رابطه می گوید: »شما اگر به همین 
مسیحیت تحریف شده نگاه کنید وب روید در دهات و شهرها، 
آیا هر کشیشی را که می بینید، آدم فاسد و کثیفی است؟ واهلل 
میان همین ها صدی هفتاد، هشتادشان مردمی هستند با یک 
احساس ایمانی و تقوا و خلوص که به نام مسیح و مریم، چقدر 
راستی و تقوا و پاکی به مردم داده اند، تقصیری هم ندارند؛ آن ها 
به بهشت می روند، کشیش آن ها هم به بهشت می رود. پس 
حشاب روحانیت حاکم فاسد مسیحی و پاپ ها را باید از اکثریت 
مبلغین و پیروان مسیح جدا کرد.« مجموعه آثار استاد شهید 

مطهری، ج 3، ص 439
3- متاســفانه یکی از عوامل انحطــاط و تباهی اجتماعات 
مسلمان در عصر حاضر، غرور بی جایی است که در دوره های 
متاخر در عده ی زیادی از مســلمانان و خصوصا اکثریتی از 
شیعه پدید آمده اســت زیرا اگر از این افراد پرسیده شود که 
آیا اعمال نیک غیرشیعه مورد قبول درگاه خدا واقع می شود؟ 
بسیاری از آنان جواب می دهند: نه و اگر از آنان پرسیده شود که 
اعمال بد و گناه شیعه چه حکمی دارد؟ جواب می دهند: همه 
بخشیده شده است. در پاسخ به این عده مختصرا باید گفت 
فرق بین شیعه و  غیرشیعه زمانی آشکار می گردد که شیعه 
به برنامه ای که رهبرانش به او داده اند عمل بکند و غیرشیعه 
همه به برنامه ی دینی خود عمل کند، آن وقت تقدم شیعه بر 
غیرشیعه، هم در دنیا و هم در آخرت، روشن می شود. اما اگر 
بنا باشد شیعه و غیرشیعه به برنامه های خود عمل نکنند از این 
جهت فرقی با یکدیگر ندارند و به عبارتی فرق را باید در جانب 
مثبت جستجو کرد نه در جانب منفی. شهید عامه مطهری، 
عدل الهی، ص 306 )همراه با اندکی تغییر(. این در حالی است 
که این نحو از خودستایی، کار اسراییلی ها و برخی از ترسایان 
است که به دروغ گفتند: »نَحن أّبناء اهلل وأحّباوه«  )مائده، 18(: 
»ما فرزندان خدا و دوستان )خاص( او هستیم.« یا گفتند: »لن 
یَدخل الَجنَّه إالّ َمن کاَن هودا أو نَصاری« )بقره، 111(: »هرگز 
جز آن که یهودی و مسیحی باشد به بهشت درنمی آید« که 
نا الّنار إال أیّاماً معدوده  این نیز دروغ است یا گفتند: »لن تََمسَّ
ُقل اتخذتُم عنداهلل عهداً فلَن یُخلِف اهلل َعهَده إم تقولون علی 
اهلل ما ال تعلمون« )بقره، 80(: )»آتش هرگز به ما جز چند روزی 
درنمی گیرد. بگو: آیا در پیشگاه خداوند پیمانی گرفته اید- که 
خداوند از ســر پیمان خویش نمی رود – یا بر خداوند چیزی 
می بندید که از آن آگاهی نداریــد؟«( )این چنین یهودیان 
می گویند( ما در قیامت، بیش از چند روز معذب نیســتیم. 
خداوند می فرماید آیا شما از خداوند عهد و میثاقی گرفته اید؟ 
این خودستایی ها برای چیســت؟ خودبینی و خودستایی، 
بسیار زشت اســت و اگر به صورت بیماری واگیرداری درآید 
و به جامعه ستایی و گروه ستایی تبدیل گردد، بای عظیمی 

می شود و خطر نژادپرستی ای مانند نژادپرستی اسراییلی ها را 
در پی دارد؛ از این رو قرآن و سنت معصومین – علیهم السام 
– خودستایی فردی را تحریم و منع کرده اند تا به نژادپرستی 
منجر نشود. جوادی آملی، تفسیر موضوعی، ج 11، ص 98-

99، )با اندکی ویرایش(
4- شــیخ کلینی، کافــی، ج 2: کتاب االیمــان و الکفر، ص 
383؛ محمد بن مسعود عیاشی، تفســیر عیاشی، ج 2، ص 
93، بحاراالنوار، ج 69، ص 164 و محدث حویزی، تفسیر نور 
الثقلین، ج 1، ص 538، )سند این روایت صحیح است. علی بن 
ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن زراره(
5-  )این سه بزرگوار با هم برادر همه از خاندان »اعین« بوده اند 
)ر.ک. پژوهشــی پیرامون زراره و خاندان اعین، عباســعلی 
صدیقی نســب، بیناد پژوهش های اســامی آستان قدس 

رضوی، 1375. – و(
6- نســاء، 98. )در آیه ی قبلی خداوند حرف آنان را که خود، 

خود را مستضعف: ناتوان مانده خوانده اند نپذیرفته است. – و(
7- توبــه، 106: )»و دیگران )از اعــراب( وانهادگان تا فرمان 
خداونداند یا آنان را شکنجه می کنند و یا برا آنان بازمی گردد و 

خداوند دانای حکیم است.«- و( 
8- توبه، 102: )»و دیگرانی هستند )از اعراب( که به گناهان 
خود اعتراف کرده و کار شایسته  را با )کاری( دیگر که بد است 
درآمیخته اند؛ امید است خداوند بر آنان بازگردد )یا توبه ی آنان 
را بپذیرد( که خدا آمرزنده ی مهربان است.« )ترجمه ی آقای 

فوالدوند با اندکی ویرایش( – و(
9- اعراف، 48 و 49:

10- توبه، 60، ترجمه ی جناب مکارم شیرازی
11- روی هم رفته از این حدیث استفاده می شود که زراره )ابن 
اعین 80 تا 150 ه.ق.( مرد بی ادب و بی اطاعی بوده و حدیث 
به حسب ظاهر داللت بر مذمت زراره می کند، در صورتی که 
جالت قدر و مقام او مورد اتفاق شیعه است و رایات بسیاری 
در مدح او رسیده تا به جایی که او رافقیه ترین اصحاب حضرت 
باقر )والدت 57 – شهادت 114 ه.ق.( و صادق )17 ربیع االول 
سال 83 تا 25 شوال 148 ه.ق( – علیهماالسام - دانسته اند و 
لذا برای جواب از این حدیث و نظائر آن وجوهی گفته اند: مانند 
این که گفته اند: این امور در آغــاز کارش بوده پیش از آن که 
معرفتش کامل گردد، یا این که طبع و خوی او این گونه بوده 
و نمی توانسته خودداری کند از بحث و مشاجره نه به خاطر 
شــک و تردید و بی اعتنایی او، یا قصدش آ«وختن کیفیت 
مناظره در این مطلب بوده که با مخالفین بتواند بحث کند، 
یا از شدت عاقه ای که به ائمه - علیهم السام- داشته است 
راضی نمی شــده که مخالفین به بهشــت روند. اما عامه ی 
شعرانی )ره( عقیده ی بعضی شراح کافی همچون مجلسی و 
ما صالح مازندرانی را که پنداشته اند این روایت در مقام بیان 
انحراف فکری زراره است و باید آن را بر محملی دیگر حمل 
کرد رد می کنند و می گویند: قوله )ای ماصالح( »دل علی سوء 
أدب زراره و انحرافه« أما سوء األدب فهو کذلک و أما االنحراف 
فایدل کامه علیه إذ رب محب یطیش فیخرج عن األذب ال 
عن الحب و لیس کل أحد معصوماً عن الزلل. أما رأیت ولداً براَ 
بوالدیه قد یتفق عند الغضب أن یخشن الکام و یهجر الوالد ثم 
یندم من قریب و یعتذر و روی من ابن عباس أشــد من ذلک 
بالنسبه إلی أمیر المومنین – علیه السام – و کان تابعاً ولیاً له من 
أول عمره إلی آخره بعد ذاک العتاب و قله بل یدل هذا الحدیث 
علی أن زراره مفرطا فــی الوالیه مبالغاً فیه زائدا متجاوزاً عنه 
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اإلمام - علیه السام- بأن المستضعفین من الضال فی الجنه؛ 
ر.ک. مولی محمد صالح مازندارنی، شرح اصول کافی، ج 10، 

ص 54، حاشیه ی عامه ی شعرانی.
12- در بعضی نســخه ها »ان یدخل الجنه« بدون لفظ »ال« 
است که ترجمه اش چنین می شــود »ای زراره! حق است بر 
خدا که گمراهان )نه کافران و جاهدان( را به بهشت ببرد.« و با 
بودن لفظ »ال« چنان که عامه مجلسی فرموده است: جمله 
استفهام انکاری است. البته عیاشی در تفسیرش این جمله را 
بدین گونه آورده است: یا َزراَره َحّقا َعلَی اهللِ أَن یَدِخلََک الَجنَّه؛ 
ای زراره! شایسته است که خداوند تو را وارد بهشت کند. تفسیر 

عیاشی، ج 2، ص 93
13- شــیخ کلینی، کافی، ج 2، »باب الضال«، ص 403 و 
»باب أصحاب األعراف«، ص 408 و رجال کشــی ص 142 
یا این تفاوت کــه در آن این عبارت آمده اســت: »أما إنک 
لو بقیت لرجعت عن هدا الــکام و لحللت عندک« )اما اگر 
تو همچنان بباشــی از این قول بازمی گردی و موضع نزدت 
حل می شود( همچنین در ادامه آمده: »َقاَل َو أصحاُب َزراَره 
یَقولُوَن لََرَجعَت َعن هَذا الَکام و تََحللت َعنک ُعقد االیَمان« 
)گفت: و نزدیکان زراره می گوینده از این سخن بازگشتی و 
عقده های ایمان از تو گشوده شد(؛ در بررسی این روایت باید 
گفت که آن از چند طریق وارد شده که بعضی از آن ها ضعیف 
و بعضی صحیح است و از همین جهت محمد باقر بهبودی در 
حاشیه بحاراالنوار که این روایت را از رجال کشی آورده، بعد 
از نقل کام عامه مجلسی در مورد وجود محمد بن عیسی 
نیست، اما روایت به خاطر وجود احمد بن هال در سندش 
ضعیف اســت. با حال این حدیث طریق دیگر در کافی و در 
باب »اصحاب اعراف« دارد که به آن ســند موثق می باشد؛ 
همان گونه که خود عامه مجلسی در شرح کافی، ج 2، ص 
396 آن را تایید نموده اســت. پس حق این است که گفته 
شــود: این بحث و مجادله در زمان جوانی زراره بوده است و 
از ان رو امام در همان روایت به او فرمودند: »فکیف تصبر و 
أنت شاب« )چگونه صبر کنی در حالی که جوان ای( و لزومی 
ندارد که ما اعتقاد داشته باشــیم که زراره در دوران جوانی 
نیز دارای معرفت کامل و جالت قدر بوده است، بلکه او هر 
چه ســنش باالتر می رفت بر معرفتش نیز افزوده می شد.« 
بحاراالنــوار، ج 69، ص 168؛ اما عامه شــعرانی این گونه 
توجهیات را مورد روایت نمی پذیرد؛ بلکه پافشاری زراره را 
ناشی از نگاه نادرست و متفاوت وی به موضوع مورد بحث با 
امام می داند؛ که همین امر باعث شده تا از سخنان امام قانع 
نشود ایشان همچنین پافشاری زراره را هم برای روشن شدن 
موضوع مورد بحث می داند و می نویســد: و ال ریب أن روایه 
تدل علی تخطئه زراره فی رأیه و إنه کان مقصرا علیه غیر قانع 
بما احتج به – علیه السام – و کان زراره بری أن الناس علی 
قسمین فقط الثالث لهما« إما مومن ناج یدخل الجنه و أما 
کافر یدخل النار و لیس بینهما واسطه و مقتضی أحکام الفقه 
هو ما اختاره زراره – و هذا الخبر و إن کان ضعیفاً بمحمد بن 
عیسی بن عبید علی ما ذکره الشارح لکن مضمونه مستفیض 
عن زراره و سبق حدیث بهذا المضمون عنه لیس فی طریقه 
محمد بن عیسی بن عبید و ال غیره ممن یطمن فیه ... و کان 
علی زراره أن بسلم لإلمام - علیه السام – و یرتدع عن مقاله 
و الیصر علی مخالفه المعصوم – علیه السام – ولکن ذلک غیر 
عجیب من کثیر من الرواه فقد اتفق إن عرضت لهم شبهه لم 
تزل عن ذهنهم بعد مده و لم یکن إصراره علی اإلنکار بل علی 

اإلستفتاح و اإلستیضاح إذ تعسر تفطنه لمراده - علیه السام- 
لجموده علی االتزام بظواهر أحکام القه و نری مثله فی کثیر 
من أمثاله فن أمثال هذه المسائل مثاً الصحیح عند المتکلین 
ما یوجب الثواب و عند الفقهاء ما یوجب اسقاط الفضاء او یوافق 
األمر الواقعی فیعرف کل متهما بحسب ما یهم فی علمه و لما 
کان نظر الفقیه إلی أحکام الدنیا فکل عباده لم یستتبع تبعه 
فهی صحیحه عنده و نظر المتکلم إلــی حکم اآلخره فکل 
عباده استحق بها ثوابا فهی صحیحه عنده و یظهر الثمره فی 
الصاه باستصحاب الطهاره بعد ما تببین الحدث فإنه بالطله 
عند الفقیه و یستحق بها ثواباً عند المتکلم و صوم یوم الفطر 
لمن لم یثبت عنده الها فإنه باطل عند الفقیه و نستحق به 
الثواب عند المتکلم و امتوغل فی الفقه الحاصر کِل امر الدین 
فی افقه یلتزم بأن الصائم فی الصیف مع الحر و تحمل الشده 
بقصد التقرب إلی اهلل تعالی یستحق ثواباً إذا صادف یوم القط و 
هو ال یعلم لثواب من لم یصادف و هو یعلم. مولی محمد صالح 
مازنداری، شرح اصول کافی، )مع تعلیقات عامه شعرانی(، 
ج 10، ص 111، ر.ک. اصول فقه )مبانی حقوقی اسامی(، 
موسســه پژوهشی ابن ســینا، ص 185، و شهید مطهری، 

کلیات علوم اسامی، ج 3، )اصول فقه، فقه(، ص 56«
14- شیخ کلینی، کافی، ج 2، باب الضال، ص 401.

15- )برگرفته از متــن. این تعبیر توضیحی از مرحوم فیص 
است. – و.(

16- )این تعبیر در متن بود. – و.(
17-کتاب ســلیم بن قیس، ص 607؛ محدث بحرانی، الدرر 

النجفیه، ج 1، ص 406 و بحاراالنوار، ج 28، ص 15.
18- اسماعیل انصاری، ترجمه ی کتاب سلیم بن قیس )اسرار 

ال محمد(، ص 252 )با ویرایش(.
19- کتاب ســلیم بن قیــس، ص 670 و بحاراالنوار، ج 29، 

ص 471.
20- شیخ صدوق، خصال، ص 408 و بحاراالنوار، ج 8، ص 39.
21- مفوضه گروهی از غالیان اند، اما تفاوت آن ها با سار غالیان 
در این اســت که ائمه - علیهم الســام – را حادث و مخلوق 
می دانند. با این حال، افرینش و روزی دادن را به آن ها نسبت 
می دهند و معتقداند که خداوند تنها آنان را خلق کرده و خلقت 
جهان و هر آن چه در آن اســت و همه افعال را به آن ها واگذار 
کرده است. )المفوضه صنف من الغاه و قولهم الذی فارقوا به من 
سواهم من الغاه اعترافهم بحدوث االئمه و خلقهم و نفی القدم 
عنهم و إضافه الخلق و الرزق مع ذلک إلیهم و دعواهم أن اهلل 
– سبحانه و تعالی – تفرد بخلقهم خاصه و أنه فوض إلیهم خلق 
العالم بما فیه و جمیع األفعال.( شیخ مفدی، تصحیح اعتقادات 
االمامیه. چاپ اول: المؤتمر العالمی للشیخ المقدی، قم 1413 
ق، ص 13. همچنین در مــورد مفوضه بنگرید به: مکتب در 
فرایند تکامل، سید حســین مدرسی طباطبایی، ترجمه ی 
هاشم ایزدپناه، انتشــارات کویر، دوم، 1386، صص 73-67. 
البته عامه مجلسی نیز در کتاب بحاراالنوار برای تفویض امر به 
ائمه - علیهم السام – معانی و مقاصد مختلفی )همانند تفویض 
در امر دین، تفویض در اداره ی جامعه، تفویض در بیان علوم و 
احکام، تفویض در کیفیت حکم و داوری و تفویض در بخشش( 
ذکر کرده و به رد بیش تر آن ها پرداخته است. ر.ک. بحاراالنوار، 

ج 25، صص 347-350.
22- َفُقلُت فِی نَفِسی أَسأَلَه ال یَدُخَل الَجنََّه إالَّ َمن َعَرف َمعرَِفِتی 

َو َقاَل بَِمَقالَتی
23-  َقاَل: َقوَم َمن َحبَِّهم لِعلِیَّ یَحلِفــوَن بَِحقِِّه َو ال یَدروِن َما 

َحقُِّه َو َفضُله.
َضِه َکذبوا بَل ُقلوبَنا أَوِعیًه  24- َو ِجئَت تَسألَه َعن َمَقالَِه الُمفِوّ
لَِمشیٍه اهللِ، َفإذا شاَء شئناً واهلل یَُقوُل َو ماتَشاؤن إالَّ أن یَشاء اهلل 

)انسان، 30 و تکویر، 29(.
25- محمد بن جریر طبری، دالئل اإلمامه: ص 273، شــیخ 

طوسی، الغیبه، ص 246، بحاراالنوار، ج 25، ص 336.
26-  بر پایه ی این آموزه هاســت که امــام راحل در موردی 
از بحث مکاســب محرمه، به حقایق مهمی درباره ی پیروان 
ادیان دیگر اشاره می کند که نشان دهنده ی عمق اندیشه ی 
آن یگانه ی دوران اســت. وی در بحث خویش، پیروان ادیان 
را به عوام و غیرعوام تقسیم می کند و می گوید: »اما عوام آنان، 
پس ظاهر است که خاف مذاهبی که دارند، به ذهنشان خطور 
نمی کند، بلکه آنان، مانند عوام مسلمانان، به صحت مذهب 
خویش و بطان سایر مذاهب قطع دارند. پس همان طور که 
عوام ما، به سبب تلقین و نشو و نما در محیط اسام، به صحت 
مذهب خویش و بطان سایر مذاهب علم دارند بدون این که 
خاف آن به ذهنشان خطور کند، عوام آنان نیز چنین هستند 
و ا ین دو گروه از این جهت تفاوتی ندارند و قاطع در پیروی از 
قطع خود معذور است و نافرمان و گناهکار نیست و نمی توان 
او را به موجب این پیروی عقاب کرد.« امام خمینی، المکاسب 

المحرمه، ص 133.
از دیدگاه امام، غیرعــوام آنان نیز از نظر تلقین پذیری و جازم 
شدن به مذاهب باطل خویش با عوام فرقی ندارند، ولی ایشان 
معذور نیستند؛ شاید به موجب این که تکلیف عالم سنگین تر 
است و به بیان شیوای حضرت امام جعفر صادق – علیه السام: 
»هفتاد گناه از جاهل بخشــیده می شــود پیش از این که از 
عالم، یک گناه بخشیده شود.« )شیخ کلینی، کافی، ج 1، ص 
47(. وی درباره ی پیروان غیرعامی ادیان دیگر می گوید: »اما 
غیرعوام آنان، غالبا به واسطه ی تلقیناتی که از آغاز کودکی و 
نشو و نمایشان در محیط کفر وجود داشته است، به مذاهب 
باطل خویش جازم و معتقد شده اند، به گونه ای که هرگاه چیز 
مخالفی به آنان برسد، آن را با عقول خویش که از آغاز نشو و 
نما برخاف حق پرورش یافته است، رد می کنند. پس عالم 
یهودی یا مسیحی، مانند عالم مســلمان، ادله ی دیگران را 
صحیح نمی داند و بطان آن ادله برای وی مانند ضروری شده 
است؛ زیرا مذهب او نزد خودش ضروری است و خاف آن را 

احتمال نمی دهد. المکاسب المحرمه، ص 133.
 ولی در عین حال، نباید از عناد و تعصب برخی از پیروان ادیان 
باطل غافل بمانیم. »آری، در میان آنان کسی مقصر است که 
خاف مذهب خود را احتمال بدهید و از روی عناد یا تعصب، 
ادله ی آن را بررسی نکند، همان طور که در آغاز اسام، کسانی 
در میان علمای یهودی و مســیحی چنین بودند.« )همان، 

ص 134.(
 حضرت امام در پایان، دیدگاه خود را چنین جمع بندی می کند: 
»خاصه این که کفار، مانند جهال مسلمانان، برخی قاصرند و 
آنان اکثریت دارند و برخی مقصر و تکالیف، از اصول و فروع، بین 
همه ی مکلفان از عالم و جاهل، قاصر و مقصر، مشترک است 
و کفار به ســبب اصول و فروع عقاب می شوند، ولی با اقامه ی 
دلیل برضد آنان و نه به طور مطلق. پس همان طور که عقاب 
مسلمانان به سبب فروع به معنای این نیست که آنان خواه قاصر 
باشند و خواه مقصر، عقاب می شوند، کفار نیز به حکم عقل و 

اصول مذهب عدل دقیقا چنین وضعیتی دارند.« )همان(
27- شهید عامه مطهری، عدل الهی، ص 299.
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در ارتباط با فتنه زمــان امیرالمومنین 
علیه السام، پیامبر اکرم )ص( پیشاپیش 
این موارد را بــرای حضرت پیش بینی 
کرده بــود و تکلیف آن بزرگــوار را هم 
روشــن کرده بود. فرموده بود: »یاعلی 
)ع( تو بعد از من با ســه گروه ناکثین، 
قاســطین و مارقین مواجه می شوی و 
چــاره ای جز جنگ و ســرکوبی آنها را 

نداری.
یعنی کسی که بیعت خود را می شکند یا 
در روی نظام حق می ایستد یا نظام حق 
را متهم به خروج از مسیر اسام می کند 
و براندازی پیشه می کند، این ها مستحق 
مقابله و سرکوبی و نابودی هستند. این 
را پیغمبر )ص( می فرماید و این نام ها را 
هم وجود مقدس حضرتش بر مخالفان و 
دشمنان امیرالمومنین )ع( نهاد. بنابراین 
کسی که فتنه انگیزی می کند و این فتنه 

را تا مرحله براندازی می کشاند حکم او 
سرکوبی و قتل است، مگر رهبر جامعه 
اسامی  مصلحتی ببیند و به خاطر آن 
مصلحت حکم الهی را بر او جاری نکند.«

فتنه گران سال 88 دقیقا مثل فتنه گران 
جمل، حکم آنها سرکوبی بود و قتل سران 
فتنه و هر کسی که در آن عرصه آمده و 
ایســتاد تا وقتی که ایستادگی می کند 
باید سرکوب شود و از میان برود. کسی 
که امنیت جامعه را بــه هم زده، خرابی 
به بار می آورد، متعــرض جان و مال و 
ناموس مردم و اموال عمومی می شــود، 
این محارب است و در آن شکی نیست. 
براندازی نظام را پیشه کرده، حتی اگر 
ساح هم در دســت نگرفته باشد ولی 
وقتی تخریب می کند و شــهر را ناامن 
می کند این محارب است و حکم محارب 
هم در قرآن مشخص است و سرانی که 

آنها را به عرصه آوردند و این جسارت و 
گستاخی را به آنها دادند که این اعمال 
را انجام دهند، به طریق اولی، به عنوان 

سران مفسد فی االرض تلقی می شوند.
اما همان طور که عرض کردم حضرت آقا 
با تأسی به سیره پاک امیرالمومنین)ع(، 
خویشتن داری کرد، زیرا این ها فضایی 
را ایجاد کرده بودنــد، همانطور که آن 
فتنه گران و پیمان شــکنان عمل کرده 
بودنــد و امیرالمومنین )ع( را مقصر در 
قتل خلیفه سوم تلقی کرده بودند و به 
جامعه القا کردند و خلیفه سوم  به خاطر 
عملکرد غلطش که  چــه جنگ روانی 
درســت کردند، چنان مــورد اعتراض 
مردم قرار گرفت که انقاب به پا شــد و 

مردم او را از بین بردند.
فتنه گران با عملیات روانی شدید چگونه 
عمل کردنــد که از خلیفــه یک چهره 

»حصر عایشه« به دستور امیرالمومنین)ع( 
برای خاتمه دادن به فتنه جمل

پاسخ مستدل و تاریخی دکتر رجبی دوانی به یک شبهه پر تکرار

علی مطهری که در ماه های اخير با جدیت پيگير رفع حصر عوامل فتنه 88 اســت و از حداکثر ظرفيت خود برای آزادی 
این دو فتنه  گر استفاده می  کند؛  وی در بخشی از نامه خود آورده است: »اصوال این یک سنت غلط در جمهوری اسالمی 
بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقالب را که احياناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسيدگی به اتهامشان در 
حصر قرار داده ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده ایم، حال 
آنکه کسی می تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی اش را بکند، آنچنان که سيره اميرالمؤمنين علی 
عليه السالم بود. آن پيشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سالح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی شان محروم نکرد و 

خود می فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنيد«.
در این راستا دکتر رجبی دوانی پاسخ تاریخی مستدلی به وی داده است. محمدحسين رجبی دوانی کارشناس ارشد مسائل 
تاریخ صدر اسالم و عضو هيئت علمی دانشگاه امام حسين )ع( است. وی فرزندعالمه علی دوانی است. دکتر دوانی مدرک 
دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی را از دانشگاه تهران گرفت که وی بيشتر به عنوان یک پژوهشگر تاریخ اسالم شناخته 
می شود. وی چندی پيش برای بررسی فتنه ها از صدر اسالم و برخورد امام معصومين در مواجهه با فتنه ها به و همچنين 

مشابهت های فتنه های صدر اسالم و دوره فعلی به تفصيل پاسخ های برخی شبهات مطرح شده در خصوص حصر را داد.
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مظلوم ساختند و امیرالمومنین )ع( را 
که به یاری این خلیفــه آمده بود تا او را 
از این سختی ها و شقاوتی که خود برای 
خود ایجاد کــرده بود بیرون بیاورد ولی 
امیرالمومنین )ع( را مؤثر و مقصر در قتل 
او جلوه دادند، حال آنکه به استناد منابع 
مهم اهل تسنن که امروزه در اختیار ما 
هست، همین ســران فتنه جمل، خود 
عامان مهم براندازی قتل عثمان بودند. 
عایشه، طلحه، زبیر و عمرعاص، این ها 
کسانی هستند که در قتل عثمان مؤثر 
بودند و حاال به خــون خواهان عثمان 
تبدیل می شــوند و امیرالمومنین )ع( 
باید تاوان پس بدهــد و *مردم را هم با 
سوء استفاده از جایگاه همسری پیغمبر، 
صحابی های بزرگ پیغمبر فریب دادند و 
عده ای احساس کردند که وظیفه دارند 
بیایند و با این ها بر ضد امیرالمومنین )ع( 

که نعوذ باهلل مقصر است، همراه شوند و 
براندازی شود.

 در این فتنه هم ما می بینیم که این ها به 
این شیوه عمل کردند. فضایی را ایجاد 
کردند و گروهی را فریب دادند. بنابراین 
کار این ها مقابله بود و درآن شکی نیست 
ولی امیرالمومنین )ع( که می دانســت 
خیلی از مــردم هنوز توجیه نشــدند. 
اگر چه حق ســران آن فتنه و بازمانده 
فتنه گران، مرگ بود و امیرالمومنین )ع( 
بعد از جنگ جمل دستور داد، فراری ها 
را تعقیب نکنید، زخمی ها را نکشــید و 
کاری به آنها نداشته باشید، خود عایشه 
که از رئوس این جریان بود را با احترام، 
در حصر قرار داد که عایشــه دیگر حق 
نداشته باشد به فتنه انگیزی های خود 
ادامه دهد. حضرت 40 خانم اهل بصره 
را دســتور داد که لباس مردانه بپوشند 

و صورت های خود را بپوشــانند و او را 
از بصره به مدینه ببرنــد و حق ندارند 
از آن شــهر بیرون بیاید و همانجا باید 
بمانند تا آخر خافــت امیرالمومنین 
)ع( مــا دیگر تحرکی از عایشــه برضد 
امیرالمومنیــن )ع( نمی بینیــم. در 
حقیقت امیرالمومنین )ع( او را در یک 
حصری قرار داد و از مجازات او صرف نظر 
کرد. نه اینکه حق او مجازات نیســت. 
داریم که وقتی امیرالمومنین )ع( او را 
ســرزنش کرد که این چه فتنه ای بود؟ 
خاف دســتور پیغمبر بیرون آمدی و 
این وضع را پیش آوردی، تقاضای عفو 
کرد و امیرالمومنین )ع( هم به حرمت 
جایگاه همســری پیغمبر )ص( و هم 
اینکه  مصالــح حکومت اینگونه ایجاب 
می کرد، او را مجازات نکرد و با احترام به 

مدینه برگرداند.
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ابعاد هيات: 
بعــد از تبیین 
پای منبر و روی 
منبر به عنوان دو 
رکن یک هیات 
حال میتوان در 
تبیین رابطه بین 
پای منبر و روی منبر از چند زاویه این 

رابطه را مورد توجه قرار داد . 

تعليم و تعلم و علم هياتی : 
ویژگیهای دانــش روی منبر به صورت 

پراکنده در باال بیان شد . 

نکته اول اینکه دانــش باید هر چه که 
هســت مقدمه اثر گذاری قلبی باشــد 
دانش قلبهــا را عوض میکنــد و ایمان 
افزایی میکند هر دانشی در هیات مفید 
نیست . دانش به قول حضرت امام)کتاب 
شــرح حدیث جنود عقــل و جهل( در 
تعبیری که از روایــت پیامبر اکرم ص 
استفاده میکرد، باید در حکم »آیه« باشد 
. یعنی خودش فلش باشــد و به صورت 
مستقل مطرح نباشــد »آیه محکمه« 
باید باشــد . به تعبیر شهید مطهری در 
کتاب »انسان و ایمان« ، علم باید در آن 
واحد هم رضایت بخش)محکم و متقن 

و منطقی( و هم لذت بخش و ایمان افزا 
باشد. محتوای منبرها صرف بیان علمی 
مباحث نیســت . مباحث این چنینی 
به درد مجلس هیات نمیخورد مجلس 
هیات برای سخنرانی خوب است که دل 
افراد را در نهایت به امامشان گره بزند . 
و اال قلب مخاطب در پشــتی از گستره 
مفاهیم یا حتی روایات و آیات گم میشود 
و پنهان میماند. چه بسیار از منبرهایی 
که زیبا هســتند اما نه برای هیات بلکه 
برای یک جلسه مذهبی دیگری خوبند 
یا به درد کاس درس میخورند . اندیشه 
گرم و پر احساس اساســا یک نوع علم 

هیات معیار
ضرورت بررسی یک هيات معيار 

 حجت االسالم 
علی مهدیان

بخش سوم
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است و یک فهم از عالم است نه یک هنر 
. اندیشه گرم نوعی از اندیشه است نوعی 
علم است که مخاطبش ایمان افراد است 
قلب افراد اســت نه ذهن افراد و نه عمل 
افراد . این علم مالکات و معیارهای خود 
را در ارزش گذاری دارد و غلط و درست 

در فضای خود دارد .
نکته دوم اینکه دانش در هیات فقط بیان 
اخالق یا عقاید و خوبیها نیست همین 
طور بیان صرف رفتار هم نیســت، بلکه 
در هیات دانش بازخوانی انســان کامل 
میکند. بازخوانی معصوم میکند. محور 
»انسان« اســت و این نکته همه چیز را 
در هیات ویرایش میکند . خوبیها فقط 
مطرح نیســت خوبها هم مهمند و این 
در اندیشه شــیعه جایگاه ویژه ای دارد 
برای جمــع حقایق و انســجام حقایق 
انســان نقش کلیدی دارد . قرآن پر از 
قصه زندگی انسانها است و از پیامبران 
زیاد سخن گفته است. صراط مستقیم 
در آن به صراط انسانهای خاصی معنی 
شده اســت . صراط الذین ... این ویژگی 
در قران زیاد به چشــم میاید . علم باید 
به سمت انسان کامل باشــد و او را هم 
در عمق وجود و هم در پیگیری مقاصد 
دنبال کند. اساسا حرکت و برنامه ریزی 

بدون فهم انسان کامل شدنی نیست . 
 

هنر هیاتی : 
چون قرار اســت در هیات حرف به دل 
نشانده شود نه فقط به ذهن، لذا است که 
اگر چه محتوای اهمیت دارد ولی در عین 
حال همدوش این محتوا هنر و روش بیان 
نیز مهم است . هنر هیاتی برایش رساندن 
سخن به قلب و حرکت دادن قلب اهمیت 
دارد . آن قدر که این اثر بخشــی برایش 
مهم اســت زیبایی مهم نیست . زیبایی 
برای هنر مند هیاتی ابزار است و خودش 
یک حقیقت مستقل مورد توجه نیست . 

در میان اقســام هنر ها شاید بتوان ادعا 
کرد هنرهای مرتبط با سمع قدرت تاثیر 
گذاری بیشتری در مخاطب دارند چرا که 
از خالقیت خود افراد هم مدد میگیرند 
لذا تشدید کننده اند همینطور از آنجا که 
حقایق را در یک نقطه تصلب نمیدهند 
بلکه اجازه میدهند هر کس در هر اندازه 
از رشد که هست با این مفهوم پیش برود 
برای یک حرکت قلبی برای یک جمع به 

نظر مفید تر میرسند .  
اگر ابزار در مجلس عزاداری ، هر ابزاری 
که باشــد، هدف شــود ، در این صورت 
نوعی انحراف در جلســه شکل گرفته 
است . یعنی اگر نگاه ابزاری از هنر تغییر 
کند و تبدیل به نگاه مستقل به آن شود 
این خطا است . این نگاه مستقل کامال در 
جلسه قابل درک است. مثال اگر موسیقی 
خود را بیشتر از شعر و او خود را بیشتر 
از مدح و او خود را بیشــتر از اتصال به 
معصوم مورد توجه قرار دهد این انحراف 
است . اگر حتی عشق به مداح یا سخنران 
خاص بیشتر از ارتباط هیاتی ها با معصوم 
برجسته شود و حس شــود و به نوعی 
استقالل پیدا شــود این نوعی انحراف 
است . در جلســه عزا و هیات همه چیز 
باید در خدمت ایجاد ارتباط قلبی باشد. 
هیات همه اش ذکر اســت و آیه هر نوع 
نگاه استقاللی خالف هویت واقعی هیات 

است . 
هنر مــداح کامــال ابزار دیده میشــود 
زیبایی در خدمت تاثیر قلبی و روحی در 
مخاطب است . او برایش موسیقی مهم 
نیست واقعا ابزار اســت لذا اساسا مداح 
با یک خواننده متفاوت اســت خواننده 
میخواهد یک اثر زیبا بــه جای بگذارد 
مداح میخواهد مطمئن شود که اثر در 
دل گذاشته شده است او میخواهد اثرش 
را در ارتباط با مخاطب تولید کند . شعر 
هم همین طور است این است که اساسا 

شعرفاطمی

کس نداند خبر از درد نهان من و تو
آنچه بگذشت در این بین میان من و تو

»آن زمانی که زمان یاد ندارد چه زمان«
آن زمانی که فقط بود زمان من و تو

نه زمین بود، نه خورشید، نه آدم، حوا
آسمان بود و خدا بود و نشان من و تو

تا خدا در صدد ساختن آدم گشت
خلقتش را نفسی داد ز جان من و تو

همه ی عالم و آدم، همه از روز ازل
می نشستند سر سفره ی نان من و نو

بانِی خلقتشانیم و همین آدم ها
چند روزی است بریدند امان من و تو

یاد داری که در این شهر در این خانه ی عشق
شادی هر دو جهان بود از آن من و تو

سرخی چشم غروب است که خون می بارد
آسمان نیز شده دل نگران من و تو

گوشه ی خانه تو باغ مزارم شده است
دست تقدیر شده فاتحه خوان من و تو

امیر حسین الفت
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هر شــعری به درد مداحی نمیخورد . 
اشــعار زیبا لزوما بــرای مداحی خوب 
نیستند شــعر باید همه زیبایی خود را 
داشته باشــد ولی ساده و منتقل کننده 
باشد . چه اشــعار زیبایی که حتی عرفا 
گفته اند به درد مجلس مداح نمیخورد 
چون مداح میخواهد اثر فوری این حرف 
را روی قلب مخاطب در ارتباط با امام و 

رساندن او به امام ببیند .
نکته دیگر اینکه حاال که هنر در هیات در 
خدمت تاثیر در مخاطب است هنرمند 
هم اساسا در تقابل با مخاطب اثر هنری 
خود را خلق میکند. یک رابطه دو سویه 
بین هنرمند هیات با مخاطب وجود دارد 
و این اساســا جنس تولید اثر هنری را 

متفاوت میکند .
مداح باید مســتمع را تحویل بگیرد و 
مســتمع مداح را . اگر رابطه مستمع و 
مداح بریده شود هیات پا نمیگیرد. ادب 
مستمع به مداح این اســت که با او راه 
بیاید کمکش کند و ادب مداح به مستمع 
این است که او را در جایگاه خود تحویل 
بگیرد و در همان جایگاه او را به رسمیت 
بشناسد و او را دوســت بدارد و از اینکه 
برای او میخواند و بــا او میخواند راضی 
باشد . مداح اگر با مستمعی رابطه ندارد 
نرود و نخواند . و مستمع هم اگر به مداح 
ادب نمیگذارد پای منبرش حاضر نشود. 
چشم مداح باید به مستمع باز باشد با او 

بگوید از او جواب بشنود . 
این که قدیمیها اصرار میکردند که مداح 
باید شعرها را حفظ باشد مهمترین نکته 
اش این بوده اســت که مداح باید بتواند 
ســاده تر با مخاطب خود رابطه بگیرد.  
»محسن طاهری: تکیه کردن به کاغذ 
می تواند مشکل ساز شود. ارتباطی هم که 
مداح باید با مخاطب برقرار کند، چنان که 
شایسته است اتفاق نمی افتد.«)گفتگوی 

سایت عقیق با محسن طاهری(

 همکاری و اقدام عملی در هیات : 
در هیــات رفتار موج میزنــد ؛ رفتاری 

جمعی و منظم.
در عزاداری نظم مهم اســت هماهنگی 
افراد با هدایتهای روی منبر مهم است. 
نقش »میاندار« در میانه عزاداران عالوه 
بر اینکه کمک به شــور هیات میکند، 
همین وظیفه نظم بخشی است. او سعی 
میکند از نزدیک و در بدنه هیاتی ها کسی 
باشــد که ارتباط با منبر برقرار میکند . 
مثل کسی که وسط گود زورخانه چرخ 
میزند و هماهنگی گود را با مرشد برقرار 

میکند . 
مدل و شکل عزادارای از دو قانون پیروی 
میکند که یکی بر دیگری حاکم اســت 
و قواعد یکی حکومــت بر دیگری دارد . 
یک قانون روال معمول عزاداری اســت 
که ترتیب دارد و ســعی میکند با اذکار 
پر از ادب و ذکــر های گروهی با آرامش 

اولیه افراد را همراه کند و در قالب زمینه 
و نوحه و سپس واحدهای مختلف بروز 
میکند این حرکت کم کم سرعت میگیرد 
و شتاب میگیرد و اذکار هم از حالت ادب 
کم کم خروج میکند و بــه حالت انس 
و محبت نزدیک میشــود . این وضعیت 
عادی یک عزاداری اســت ، اما قواعدی 
که حاکم بر این روال است قواعدی است 
که از منظر قلب و روح جمع به مجلس 
نگاه میکند و ناگهان یک مرحله را حذف 
میکند یا جلو میاندازد یا عقب میزند . این 
نگاه اگر در مجلس نباشــد هیات قالبی 
خشک و بی روح پیدا میکند. هماهنگی 
روح و کالبد هیات نباید از دست برود . 
اصل و ریشــه همان قالب رفتاری است 
ولی این قالب میتواند عوض شود و جابجا 
شود یا شکل و شمایل بهتری پیدا کند 
تشخیص آن با مداح و میاندار است که 
نظم جمعی هم به هم نخورد . مداح خوب 
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مداحی نیســت که مثل سرود خواندن 
مداحی کند و به ترتیب از اول شروع کند 
به خواندن تا آخر بلکه مداح سعی میکند 
به حال وهوای هیات توجه کند و به موقع 
هر اقدامی را انجام دهد لذا این مدیریت 
و تسلط و همین طور خالقیت ویژه ای 

را نیاز دارد . 
در هیــات همه اگر چــه در یک فضای 
منزوی و فردی هستند ولی در دل جمع 
مشــغولند. جمع توجه به ارتباط خود 
با امام در عیــن هماهنگی با دیگران در 
هیات رخ میدهد . هیــات از این جهت 
شــبیه نماز جماعت است . همه به یک 
سوی هستند هر کس به صورت شخصی 
با آن سوی واحد رابطه دارد ولی به لحاظ 
شکلی و قالبی یک فرد جلو ایستاده است 
و رابطه جمع را مدیریت میکند ولی همو 
هم به ســمت خود دعوت نیمکند همه 
وجودش باز به سمت او است . بعد اینها 
با هم یک کار میکنند . این حقیقت در 

هیات باید وجود داشته باشد . 
 

فرهنگ و روح حاکم در هیات : 
شاید هیات یک نکته کلیدی دارد و آن 
وضعیت آیه ای و ذکری است . این نکته 
در هیات به شدت مورد تاکید است . هر 
کس در هیات از جهت نسبتی که با اهل 
بیت دارد به گونه ای قابل احترام است. 
پیرها به یک صورت، کــودکان به یک 
صورت، جوانها بــه یک صورت، اما همه 
به دلیل ارتباط ویژه بــا اهل بیت مورد 

احترامند . 
در و دیوار هیات وضعیت آیه ای و ذکری 
دارد حتی لباســها وضعیت آیه ای دارد 
اساســا پرچم اولین ویژگی اش آیه ای 
بودنش است . ذکر فضای عمومی هیات 
را پر کرده و هر رفتاری که به تقویت ذکر 

کمک میکند مفید است . 
ذکر و تکرار در هیات مهم اســت . تکرار 

کلمات و جمالت برای این است که یک 
نکته در جان انسانها بنشــیند اثر ذکر 
غیر از اندیشه است ذکر تثبیت میکند . 
ذکر حال را به مقام تبدیل میکند . ذکر 

اندیشه را به دل نفوذ میدهد . 
حتی کسی که غذا میپزد در هیات حال 
و هوایی دارد که آشــپز همسایه هیات 
لزوما ندارد . این آشپزی پر از ذکر و توجه 
است و آن دیگری این گونه نیست و به 
آشپزی نه به عنوان نوکری اهل بیت بلکه 

به صورت مستقل نگاه میکند . 
در هیات آنچه بیش از همه ابعاد وجود 
انسان برجسته و مورد توجه است محبت 

است و عشق . 
در هیات همه چیز یعنی هر کار و اقدامی 
و هر پولی و هر رفتار به ظاهر اقتصادی 
و عملی برای این است که اتفاقی در دل 
انســانها بیفتد . همه چیز در هیات در 

خدمت فرهنگ و روح جمع است . 
در هیات دو رکن با هم تار و پود ســازی 
میکنند یکی هجــرت و دیگری نصرت 
همانطــور کــه ارکان مدینــه فاضله 
پیامبــر را نیز همین دو رکن ســاخته 
بودند مهاجرین و انصار . در هیات آدمها 
میخواهند به امام نزدیک شوند در عین 
اینکه یکدیگر را برای این نزدیک شدن 
کمک میکنند . کســانی که پیاد روی 
اربعین را رفته اند میدانند در راه نجف تا 
کربال همه به سمت حرم میروند اما عده 
زیادی به این مهاجرین مدد میرسانند 
آنها اگر نباشند این هجرت مشکل است 
. در هیات این دو بال وجود دارد خادمی 
هیات یک مقام و منزلت است . نوکری 

یک ارزش است . 
کلمات و مفاهیم دینی در هیات ترجمه 
هیاتی دارند ایاک نعبد را نوکری و ایاک 
نستعین را گدایی ترجمه میکنند. گدایی 
و نوکری در هیات در نسبت با امام معصوم 
تعریف میشود . اساسا پرستش و ابراز نیاز 

شعرفاطمی

به اذن چشمهایت ابرها هر لحظه باران تر
نگاهت می کند امواج دریا را خروشان تر

شکوه صبح از نور تو تا شب وام میگیرد
تو هم خورشید هم ماهی نه.. از اینها درخشان 

تر

به شوق دیدنت بانو، مالیک هم شتابانند
و جبریل است سمت آستان تو شتابان تر

بهشت امت طاها، دلیل خلقت دنیا
پیمبر هم نخواند از وحی چشمان تو قرآن تر

علی اول مسلمان است اگر در دین پیغمبر
به آیین نگاه توست از اینهم مسلمان تر

»علی حبه جنه ، قسیم النار و الجنه«
وجود توست یا زهرا در این تقسیم فرقان تر

غبار چادرت مهر مالیک، بوسه گاهی ناب
که از مهر علی گردیده هر دم بوسه باران تر

شرف شمس اعتبار از نامتان دارد، عقیق زرد
نگینی که سلیمان میشد از حرزش سلیمان تر

شده آیینه بندان آسمان از آیه های نور 
»کمشکات« است هر آیینه در وصف تو حیران تر

به پایت مریم و هاجر ذبیح آورده اند اما 
کدامین عید خواهد بود از عید تو قربان تر؟ 

پشیمان می شود هرکس که ذکر »یاعلی« کم گفت
کسی که کم بگوید ذکر »یازهرا« پشیمان تر

وحیده گرجی
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از سمت معصوم است که در هیات شکل 
میگیرد یعنی همه این مفاهیم ما بازای 
زمینی در قبال خلیفه اهلل پیدا کرده اند . 

 
ارتقای هیات معیار : 

ارتقای در نظام توجهات به مخاطبین 
مختلف : حقایق هیات اساسا جهانی اند 
چون کامال با قلب انسان کار دارند لذا برای 
همه موثرند. هیات محفلی خصوصی و 
جمعی محدود بوده اســت ولی آثار آن 
جهانی است . رسانه ها امروز عضو دیگری 
از این جلسات شده اند و آن را در معرض 

دید همگان قرار می دهند. 
البته از دیر باز جلســات هیات دو گونه 
بوده اند جلساتی که در خیابان و کوچه 
انجام میشده و جلساتی که در یک فضای 
بسته انجام میشده است . جلساتی که در 
فضای باز انجام میشده با این توجه که در 
معرض عموم است طراحی میشده و نظم 
و انضباط و هماهنگی و دقت در مفاهیم 
در آن بیشــتر بوده است . همه هیاتیها 
دقت داشته اند که در معرض دید هستند 
لذا کاری نمیکردند که کج فهمی و خطا 
و اشتباه و دلزدگی در دیگران ایجاد کند 
بلکه کاری میکرده اند که همه را به سمت 
همین فضا سوق دهند و جمعیت خود 

را زیاد کنند . 
با این حساب روضه های خاصی انتخاب 
میشوند و به صورت خاصی هم خوانده 
میشــوند که قابــل درک بــرای همه 
مخاطبین باشد. روضه های امام حسین 
البته همه این گونه اند . وضعیت قیام امام 
حســین به گونه ای است که هر چقدر 
ابعاد توسعه ای به آن بدهیم موثر است . 
اما برخی روضه ها و بیان مصائب ممکن 
اســت نیاز به مقدماتی داشته باشد که 
برای همه مخاطبین قابل درک نباشد 
لذا مساله خیز باشد لذا باید متناسب با 

رشد مخاطبین ارائه شود .

 ارتقای در نصرت امام : 
هیات ها امروز میتوانند قالبی متناسب با 
دنبال کردن مقاصد حق به خود بگیرند . 
هیاتهای رزمندگان )اسمش را نمیگویم 
حقیقتش را میگویم ( یعنی هیاتهایی که 
رزمندگان برگزار میکردند یک ویژگی 
اساسی داشــتند و آن این بود که اساسا 
در حالت نصرت امام شــکل میگرفت 
یعنی همه در حال انجام کاری در جهت 
نصرت امام بودند و هیات برگزار میشد و 

اذکار شکل میگرفت این در ارتقای عمق 
هیات موثر است. اردوهای جهادی را از 
این جهت میشود نوعی ارتقای در هیات 

قلمداد کرد . 
اگر هیات به این ســمت سوق پیدا کند 
باید احتمال دهیم که میتوانیم هیاتهای 
تخصصی برای افــرادی که کار خاصی 
انجام میدهند نیز تعریف کنیم . هر چند 
به دلیل ویژگی آیه بودن هیات هر کسی 
در هر هیات تخصصی که وارد میشــود 
میتواند از آن جلسه استفاده کند و لذت 

ببرد .
به نظر میرســد یکــی از بهترین راهها 
برای رشد هیات در این جهت، رشد در 
الگوهای هیاتی اســت . اگر روضه انصار 

خواندن که در هیات جدی بوده اســت 
را به انصار این زمانی هم بکشیم چنانکه 
در زیارتنامه همه شهدا میخوانیم السالم 
علیکم یا انصار دین اهلل، میتوان از همین 
نکته روضه انصار خواندن وارد انصار این 
زمانی مثل شهدا و صلحا و اولیا شویم، این 
یکی از راههای این زمانی کردن روضه ها 
است . یاران انقالب اسالمی و بیان امام و 
شهدا چند نکته را حفظ میکند اوال بیان 
صرف نیســت بلکه خوبیها را در انسانها 
نشــان میدهد که قبال گفتیم در هیات 
خوبیها در وجود خوبان نشان داده مشود 
و ثانیا ارتباط از جنس نصرت این ها با امام 
زمان را در وضعیت فعلی و امروز نشــان 
میدهد. ایده اساسی برای اینکه هیات ها 
را بتوان به انقــالب پیوند داد پیوند زدن 

هیاتها به زندگی شهدا و امام است . 
 

ارتقای هیات در عمق : 
اگر هیات بخواهد عمق بگیرد باید بحث 

از حماسه و مدح امام به آن اضافه شود.
هیاتیها باید رشد کنند . باید ارتباط آنها با 
اهل بیت بیشتر شود . توجه به مدح اهل 
بیت در هیاتها و اضافه کردن مدح در دل 
روضه ها یک نوع ارتقای در هیات است 
اما بعد از آن امروز دوره ای است بیش از 
همه وظیفه نصرت امام جلوه کرده است 
. اتفاقات اجتماعــی و جهانی زیادی در 
حال وقوع است . زمانی است که جریان 
حق این قدر رشد کرده است که تبدیل به 
یک جریان منسجم اجتماعی شده است . 
لذا امام و خلیفه خدا را باید به گونه ای به 
تماشا کشاند که مصیبت خواندن و حتی 
مدح خواندن مقدمه حماسه خواندن و 
بیان مقاصد این زمانی او قرار داد . توجه 
به روح امام و مقاصد امام از زاویه آن روح 
الهی بیش از هر زمان دیگری امروز نیاز 
است چرا که مخاطب امروز هیات به این 

رشد رسیده است .

حقایق 
هیات اساسا 

جهانی اند چون 
کامال با قلب انسان کار دارند لذا 
برای همه موثرند. هیات محفلی 
خصوصی و جمعی محدود بوده 
است ولی آثار آن جهانی است. 
رسانه ها امروز عضو دیگری از 
این جلسات شده اند و آن را در 

معرض دید همگان 
قرار می دهند
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 ارتقای هیات از جهت توســعه در 
مخاطبین : 

هیات باید خود را توسعه دهد برای یک 
هیاتی توسعه محبت اهل بیت بسیار مهم 
است . برای این کار باید نگاه وحدت گرا 
در خود مخاطبین رشد کند محبت اهل 
بیت اوال از دیدن شیعیان و دوستداران و 
دوست داشتن شیعیان اهل بیت حاصل 
میشود برای این منظور باید بتوان فضای 
هیات را به گونه ای ســامان داد که حب 
کسانی که حتی اهل بیت را نمیشناسند و 
از سر جهل از اهل بیت دورند ولی مستعد 
برای دوست داشتن اهل بیت هستند نیز 
در شیعه شکل بگیرد . بسیاری از کسانی 
که حقیقتا پیامبر اکرم را دوست دارند و 
دوستان پیامبر را نیز دوست دارند ولی به 
دلیل جهالت یا استضعافشان توجه کافی 
به اهل بیت ندارند از این دسته اند . این ها 
به غیر از خیلی از شیعیان یا کفار یا اهل 
سنتی هستند که با شناخت کامل از اهل 
بیت به ســمت آنها نمیایند. برای ایجاد 

این محبت و همدلی فراگیر بین شیعه و 
سنی میتوان از روضه امام حسین شروع 
کرد و بر اساس قاعده حسین منی و انا من 
حسین ،محبت پیامبر اکرم را طرح نمود. 
محبت به پیامبر اکرم باعث وحدت میشود 
. این روضه و توجه و محبت به انسانهایی 
که ولو جاهلند ولی او را دوســت دارند 
موجب نوعی محبت ورزی بین شیعه و 
سنی خواهد شد . مخصوصا اگر محبین 
این انسانها حتی جهالشان مورد محبت 
ما قرار بگیرد این نوعی همدلی را شکل 
میدهد . آنچه که باعث وحدت شــیعه و 
سنی میشود اهل بیت است اما نه نام آنها 
بلکه حقیقت آنها . حقیقت آنها در وجود 
پیامبر اکرم هم وجود دارد و این نقطه ای 
است که شروع از شروع از کلمه سواء است 
. کلمه سواء جایی است که باید محبت را 
هم به آن متوجه کرد و به آن متمرکز شد 
کم کم وحدت از جنس همدلی شــکل 
خواهد گرفت .  روش دیگر این است که 
هیات از روضه امام حســین شروع کند 

ولی به روضه و توجه به امام زمان برسد 
این یعنی توجه به آینده و به ظلمی که به 
همه انسانها میشود . این روشها روضه را 

ارتقا میدهد و فراگیر میکند . 
 

 ارتقای در فرگیر کردن هیات : 
خود هیات باید مــورد توجه هیاتی ها 
قرار بگیرند و سعی کنند این هیات را در 
همه عرصه های زندگی توسعه دهند . 
توجه به شکل هیات برای تمدن سازی و 
آوردن دین در ساحت زندگی بسیار مهم 
است . به صورت طبیعی خیلی از هیاتیها 
و علمای فقیه و عارف این چنین کرده 
اند؛ بسیاری از نهادها و ساختارهایی که 
به ضرب دست امام خمینی شکل گرفته 
است از این جهت قابل مطالعه اند . توجه 
جدی به ابتکارات و تجربیات پیر غالمان 

از این جهت موثر است . 
خودآگاه کردن سبک هیات برای ارتقا و 

توسعه هیات بسیار مفید است . 
ادامه دارد...
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چند سالی است که 
با پررنگ تر شــدن 
ایام فاطمیه و گســترده تر شدن مراسم 
عزاداری در ایام شــهادت صدیقه طاهره 
ســالم اهلل علیها، تکاپوی هنرمندان نیز 
برای عرض احترام به ساحت آن حضرت 
بیشتر شده است. در این بین شاعران به 
دلیل ارتباط مســتقیمی که با هیائات و 
جلسات سوگواری دارند، نقش زیادی در 
تولید محتوا برای مادحین و مرثیه خوانان 
ایفا می کنند؛ از این رو پرداختن به شعر 
فاطمی و بررسی ابعاد گوناگون آن نیازی 
جدی است که همواره می بایست مورد 

توجه قرار گیرد.
هر چند در طول تاریخ شاعران زیادی به 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها پراخته اند و 
گاه به موضوع شهادت ایشان  نیز اشاره 
ای کرده اند، امــا جر در موارد محدودی 
نمی توان جریان شعر فاطمی را به صورت 
مستقل در تاریخ جستجو کرد. برای مثال 
ناصر خسرو قبادیانی شــاعری در قرن 
پنجم که بارها از تفکر شیعی در اشعارش 
بهره برده است، در ابیات زیادی به مدح 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها می پردازد:
آن روز در آن هول و فزع بر سر آن جمع

پیش شهدا دست من و دامن زهرا

محمد غفاری

غفلت در 
شعر فاطمی
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شعرفاطمی

از نفست واژه مادر متجلي
از هر قدمت  سوره کوثر متجلي

اي دختر خورشید خداوند همیشه 
چشمان تو با عشق پیمبر متجلي

اشک از غم شب روي زمین سیل سروده 
در شرح غمت ناله حیدر متجلي 

تشییع تو در خواب مالئک همه بي تاب
بر دوش حسن یاس معطر متجلي

در کرب و بال بودنت اثبات بهشت است 
هفتادو دو گل غنچه پرپر متجلي

در هشت بهاري که شکفتند شهیدان
سربند تو)یا فاطمه (بر سر متجلي

هر فاطمیه حک شده این شعر خداوند 
هر چشم که در غربت تو تر متجلي 
این جمعه دلم جاده به جاده پر باران

دیدار تو با منجي آخر متجلي

جایی برای کوثر و زمزم درست کن
اسما برای فاطمه مرهم درست کن
تابوت کوچکی که بمیرم درون آن

با چند تخته چوب برایم درست کن
تا داغ این شقایق زخمی نهان شود
تابوتی از لطافت شبنم درست کن
مثل شروع زندگی مرتضی و من

بی زرق و برق و ساده و محکم درست کن
از جنس هیزمی که در خانه سوخت ، نه
از چند چوب و تختۀ محرم درست کن
طوری که هیچ خون نچکد از کناره اش

مثل هالل الله کمی خم درست کن

رضا جعفری

تا داد من از دشمن اوالد پیمبر
بدهد به تمام ایزد دادار تعالی

و یا خواجــوی کرمانــی در قرن 
هشتم اشــعاری در رثای 
آن حضرت سروده است:
منظومه محبت زهرا و آل او
بر خاطر کواکب از هر نوشته اند
دوشیزگان پرده نشین حریم قدس

نام بتول بر سر معجر نوشته اند
همچنین شاعران بزرگی در تاریخ شعر 
پارسی همچون سنایی، عطار، ابن یمین، 
ابن حسام و... در مدح و منقبت حضرت 
صدیقه طاهره سالم اهلل علیها شعر سروده 
اند؛ امــا آنچه که باید بــدان توجه ویژه 
داشت، رشد و تعالی شعر فاطمی به عنوان 
یک جریان شعری در ادبیات آیینی، در 
این چند دهه ی اخیر است به گونه ای که 
استقبال شاعران پیشکسوت و جوان در 
سرایش شعر فاطمی سبب تولید ده ها 
مجموعه شعر مستقل در مدح، ستایش و 

مرثیه ی آن حضرت شده است.
لذا این رویه ی مبارک در ادامه ی حیات 
خود نیاز به بررســی و تعریفی جدی تر 
دارد. اگر بخواهیم در ایام فاطمیه به مراثی 
نوشته شده برای حضرت توجه کنیم، در 
بین انبوه اشــعاری که این روزها به نام 
شــعر فاطمی می خوانیم به نکات قابل 
توجهی برمی خوریــم. از آن جمله می 
توان به مضامین و محتوای اشعار اشاره 
کرد که جایگاه ویژه ای در ترویج و اشاعه 

ی فرهنگ فاطمی دارد.
آن چه کــه این روزها به عنــوان محتوا 
در اینگونه اشــعار به چشــم می خورد، 
غالبا پرداختن بــه قرائتی ماتمی و بیان 
مرثیه صرف از شهادت آن بزرگ بانوی 
تاریخ بشریت می باشد. امری که سبب 
شده است بسیاری از اشعار یکنواخت و 
مانند هم باشند و از طرف دیگر با تاکید 
بر مصائب و مراثــی، از دیگر جنبه های 

زندگی آن حضرت غافل بمانیم.
کافی اســت کلیدواژهای شعر فاطمی 
را مورد بررســی قرار دهیــم تا به مثالی 
کاربردی برســیم. اگر به این اشعار دقت 
کنیم بــا محــدوده ی واژگانی کوچکی 
روبرو می شویم که در خوشبینانه ترین 
حالت فراتر از 200 واژه نمی شــود و در 
همین محدوده نیز بســامد چند واژه به 
صورت چشمگیری بیشــتر است. واژه 
هایی چون: یاس، کوچه، در، دیوار، میخ، 
آتش، پهلو، بازو، تابوت و... و آنچه که کمتر 
با آن مواجه می شویم بیانی است که به 
مفاهیمی بپردازد که حضرت زهرا سالم 
اله علیها برای آن به شــهادت رسیدند. 
مفاهیم بزرگی همچون والیت و والیت 
پذیری، دفاع از مظلوم، مبارزه با طاغوت، 
ایثار و... است. حتی اگر بخواهیم عمیق 
تر نگاه کنیم به الیه هایی از زندگی و سیره 
ی حضرت می رسیم که به ندرت به آن 
پرداخته شده است. مسائلی همچون تقوا 
و عبادت، عفاف و حجاب، تربیت فرزندان، 
ساده زیســتی و قناعت، همسرداری و 
موارد مختلف دیگری که کمتر به آن در 

اشعار فاطمی برخورده ایم.
نا گفته نماند که عواطف و احساســات 
رکن اصلی در شعر فاطمی است و شعری 
که خالی از مرثیه باشد کارکرد اصلی خود 
در برانگیختن مخاطب را از دســت می 
دهد اما بی شک اگر بخواهیم نمونه های 
موفقی از شعر فاطمی را مورد بررسی قرار 
دهیم می باید به شعری توجه کنیم که 
عالوه بر بیان هنری و عاطفی، با نگاهی 
جامــع و عمیق به شــخصیت حضرت 
صدیقه کبری سالم اله علیها نگریسته 
باشد و با رها شــدن از بیان مسائلی که 
ریشه در سطحی نگری دارند و همه ی 
زندگی حضرت را خالصــه در ماجرای 
شــهادت شــان می بینند، به مضامین 

عمیق و مفهومی تر بپردازند.
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ز   ا ل  ســا  3 6
پیــروزی انقالب 
اســالمی ایران 
می گذرد و حال 
این نظام همچون 
جوانی 36 ســاله 
اســت که به عملکرد خود مــی نگرد و آن 
وارسی می کند تا موقعیت حال و راه آینده 
خویش را ترسیم کند. بررسی عملکرد 36 
ســاله انقالب و کارآمدی نظام اسالمی و 
اینکه آیا در طول این سالها توانسته است به 
شعارهای خود دست یابد یکی از مهمترین 
اقداماتی است که باید به آن پرداخت تا بتوان 
آینده نظام را آنگونه که می خواهیم رقم بزنیم 
و آنچه که در این زمینه بســیار مهم است 
بازخوانی تاریخ 36 ســاله انقالب است که 
چگونه بوده است زیرا تاریخ انقالب اسالمی 
ایران از بدو تاسیس تا کنون دچار نشیب و 
فرازها و روزهای سختی بوده است که بسیار 
بر رویه آن تاثیر گذارده اند. در ابتدا 8 سال 
جنگ تحمیلی و تبعات فراوان اقتصادی آن، 
سپس تهاجم و ناتوی فرهنگی، پس از آن 
شروع تحریم های اقتصادی، فتنه 78 و 88 
و حال تحریم های شدید و جنگ اقتصادی 
نقاط بحرانی منحنی تاریخ انقالب اسالمی 
ایران را ساخته و شکل داده است. به عبارتی 
می توان گفت نظام جمهوری اسالمی تا حال 
به امکانی دست نیافته که خارج از فشارهای 
خارجی بتواند با آزادی کامل کار را به دست 
گیرد تا بتواند آنچه را که می تواند به نمایش 
بگذارد و کارآمدی خود را نشــان دهد و هر 
روز حلقه محاصره دشمنان خارجی به انحاء 

گوناگون تنگ تر شده است.
در این میان دو شبهه مطرح می شود؛ اول 
اینکه آیا جمهوری اسالمی ایران توانسته به 
اهداف معنوی خود دست یابد و به عبارتی 

آیا واقعا یک جمهوری صد در صد اسالمی 
بوده است؟ و اگر نبوده آیا می توان قسمتی 
از اسالم را با نام جمهوری اسالمی و حکومت 
اســالمی اجرا کرد؟ و در جنبه بعد با توجه 
به دشمنان و مشکالت بسیار خارجی این 

میزان کارآمدی میزان مناسبی است یا نه.
در رابطه با شبهه اول باید گفت جمهوری 
اسالمی در این 36 سال با توجه به اینکه بر 
مبنای والیت مطلقه فقیه استوار بوده است 
تمام ســعی خود را کرده که بر این صراط 
مستقیم حرکت کند اما با توجه به دشمنان 
خارجی و ضعف ها، اختالفات، کارشکنی ها 
و دشمنی های داخلی و رفتار منافقانه برخی 
و سوء مدیریت ها مسلما نتوانسته است به آن 
ایده آل دست یابد. توجه به این نکته ضروری 
است که وقتی درباره نظام جمهوری اسالمی 
ایران با حدود 78 میلیون نفر جمعیت کشور 
و چند هزار مدیر ارشــد و میانی صحبت 
می کنیم که سوء مدیریت هرکدام به پای 
جمهوری اســالمی نوشــته خواهد شد و 
همین مســاله با توجه به اینکه برای مردم 
استعمارگران و یا پادشاهان برای آنها تصمیم 
گرفته اند بسیار دشوار است. شبهه بعد اینکه 
جمهوری اسالمی با توجه به اینکه می توان 
گفت نتوانسته است به تمام آنچه در اسالم 
گفته می شود دست یابد آیا می توان گفت 
پس حال باید جمهوری اسالمی را تعطیل 
کرد چون نتوانسته ایم به تمام اسالم در آن 

عمل کنیم؟
برای پاسخ به این شبهه باید به سراغ سیره 
پیامبر)ص( و ائمه اطهــار برویم. در دوران 
پیامبر)ص( هم که بســیاری از دستوارات 
اسالم اجرا شــد باز اتفاقات ناگواری مانند 
سرپیچی از دستور ایشان در ماجرای جنگ 
احد و یا حرکات منافقانه برخی صورت می 
گرفت و همچنین در زمان خالفت حضرت 

علی)ع( ماجرای جنگ صفین و فریبی که 
سپاهیان حضرت از معاویه خوردند بسیار 
مشهود است و اگرچه شناخت حضرت از 
اسالم کامل بود اما بسیاری خطاها توسط 

مردم آن را از مسیر اصلی منحرف می کرد.
نکته دوم اینکه آیا با اینکه پیامبر)ص( می 
دانستند پس از ایشــان حکومت و خالفت 
به خطا خواهد رفــت، از صاحب اصلی آن 
حضرت علی)ع( غصب خواهد شــد، دختر 
گرامی ایشان مورد اذیت و ظلم واقع خواهد 
شــد و حضرت علی)ع( و امام حســن)ع( و 
امام حســین)ع( توسط همین مسلمانان و 
به اسم اسالم به شهادت خواهند رسید چرا 
بازحکومت اسالمی را تشــکیل دادند و آیا 
در این صورت نباید اصال به ســراغ حکومت 
اسالمی می رفتند!؟ آیا بدی باالتر این وجود 
دارد که امام حسین )ع( را فرد فاسدی مثل 
یزید به نام مخالفت با خلیفه مسلمین آن گونه 
به شهادت برساند آن هم حدود نیم قرن پس 
از رحلت پیامبر)ص(!؟ پاسخ این سوال این 
است که گرویدن به اســالم و ترک شرک و 
بت پرستی و هدایت انسانها آنچنان ارزش 
واالیی داشــته که پیامبر)ص( تمام خاندان 
خود را فدای آن کرده اند و با توجه به اینکه 
می دانستند پس از رحلت ایشان حکومت به 
انحراف خواهد رفت اما آن را متوقف نکرده اند. 
پس از این سیره رسول اهلل)ص( در می یابیم 
که توقف یک حرکت برای تشکیل حکومت 
اسالمی به علت اینکه نمی تواند تمام اهداف 
خود تحقق بخشد کار درستی نیست بلکه 
مردم باید تمام سعی خود را برای حفظ نظام 
اسالمی انجام دهند و هرچه که در توان دارند 
در جهت اعتالی اسالم بکوشند؛ باشد که بیرق 
نظام جمهوری اسالمی ایران به دست حضرت 
صاحب الزمان)عج( رســیده و با حکومت 

جهانی ایشان به تمامی اهداف اسالم برسد.

تاملی بر کارآمدی در  »جمهوری اسالمی ایران«

هادی شریفی
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ر  وقتــی ســوا
ماشــین شد و 
فهمیــدم کــه 
همسفرمان است 
جا خوردم! چند 
لحظه بــه پای 
نداشته و شــلوار تاخورده اش نگاه کردم و 
همه ی حرف هایی که درباره ی شلوغی و 
ازدحام کربال در اربعین شنیده بودم در ذهنم 
مرور شد. هر چه بیشتر نگاهش می کردم 
بیشتر دلم آرام  می شد. خنده ها و روحیه اش 
برایم شــیرین بود و دوست داشتم تا آخر 
سفر همراهش باشم. از همان اول سفر سعی 
کردم نزدیکش باشــم و به هر بهانه ای سر 
صحبت را باز می کردم و هم کالم می شدیم.

شــلوغی مرز و پیاده روی های اول سفر با 
همه ی سختی اش برایم شــیرین بود که 
همسفرم اوست. هر چه بود هنوز در خاک 
ایران بودیم و در قدم نخست و نمی دانستم 
این شــیرینی و راحتی تا آخر ســفر ادامه 
خواهد داشت یا نه! وقتی در مرز مهران پیاده 
می رفتیم از آزادســازی مهران می گفت و 
ارتفاعات حاج عمران و شب های عملیات و 
شهدای منطقه و بهانه ای می شد برای زنده 
شدن یاد شهدا و فرستادن فاتحه و صلواتی 
هدیه به آن ها. داشتن همسفری نشسته بر 
ویلچر شاید ابتدا سخت باشد اما آنقدر راحت 
و زیبا بود که تا شروع پیاده روی از نجف به 
سمت کربال اصال تفاوتی حس نمی کردیم 
و گویی حضورش برایمان طبیعی شده بود 
و بیشتر اینکه مدام انرژی می گرفتیم و از 
حضورش لذت می بردیم. حرف هایش برایم 
درس بود و شیرین. می گفت که چطور شهدا 
در آرزوی چنین ســفری بودند و اشک ها 
ریختند و آخر هم پر کشیدند. می گفت که 
اگر مسیر باز شده و اینچنین سیل جمعیت 

می رود به سمت کربالی حسین هیچ چیزی 
نیست جز برکت خون شهدا. می گفت که 
چطور دوستانش در کنارش جان می دادند 
و حسین حسین گویان به زیارتش می رفتند. 
می گفت که در هر قد شرمنده ی شهداییم و 
سعی کنیم نایب الزیاره شان باشیم. با خودم 
فکر می کردم اگر همسفرم نبود آیا اینقدر 
در طول ســفر به یاد زائران حقیقی کربال 
می بودم. آیا من هم نیــت می کردم که به 
نیابت از هزاران هزاران شهید اسالم و وطنم 
سالمی به سرور و ساالر شهیدان بدهم یا 
نه؟! فکر می کردم که اگر همراهش نبودم 
اینقدر با دوســتانم »کجایید ای شهیدان 
خدایی« و »کربال کربال ما داریم می آییم« 

را می خواندیم؟!
هر چند این فکرها بیشتر برای من بود اما 
در طول مسیر و این 1400 عمود هر کسی 
که او را می دید هم با این فکرها روبرو می شد 
و یادی از شهدا و رزمندگان می کرد. اصال 
حضورش بهانه ای بود برای اینکه دل ها عطر 
جبهه ها را به خود بگیرد. هر چند کیلومتری 
عصایش را می گرفت و از ویلچر بلند می شد 
و عصازنان راه می افتاد و یادگار و جلوه ای از 
دفاع مقدس در خاک عراق مرام و اعتقادش 
را با همان یک پای نداشته اش تبیلغ می کرد. 
تبلیغی که مخطابنش نــه ایرانی ها و هم 
وطنانش بودند، بلکه همه ی زائرانی بودند از 
جای جای جهان آمده بودند و جالب تر اینکه 
شیعیان عراقی چقدر با عزت و احترام با او 
برخورد می کردند. حاال که سفر تمام شده 
است و دارم این سطرها را می نویسم مانده ام 
که اگر نبود من چقدر زیارتم فرق می کرد و 
انگار اصال کربالیی نشده بودم. و چقدر در 
ابتدای سفر اشتباه می کردم که فکر کردم 
شلوغی کربال و پیاده روی اربعین، جای 

جانباز یک پایی مثل او نیست!

به یاد زائران حقیقی کربال

محمد غفاری
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سردار 

خیبر یکی از القاب شــهید همت است. 
قربانی این بار ابراهیم بود، ابراهیمی که سر 
و دست افشان و لبیک گویان در قربانگاه 
سه راهی شهادت جزیره مجنون به دیدار 
معبود شتافت. عملیات خیبر، به عنوان 
نخســتین عملیات آبی- خاکی ایران 
در طول دفاع مقدس در تاریخ ســوم 
اســفند 62 در منطقه مرزی 
هور بــا هدف تصرف 
بصره و بــا رمز » 
یا رســول اهلل« 
به مدت 19 
روز انجــام 

گرفت. 

ر  د

این عملیات بسیار سخت و حماسه آمیز 
که از آن به عنــوان غافلگیرکننده ترین 
عملیــات علیه ارتش بعث یاد می شــود 
منطقه  ای به وسعت 1000 کیلومتر مربع 
در هــور، 140 کیلومتر مربــع در جزایر 
مجنون و 40 کیلومتر مربع در طالئیه آزاد 
شد. موفقیت ایران در این عملیات موجب 
افزایش عزم بین المللی در جهت کنترل 
ایران و جلوگیری از شکست عراق گردید 
به گونه ای که از زمان آغاز عملیات خیبر تا 
تاریخ 1363/7/30 تعداد 474 طرح صلح 
از سوی 54 کشــور مختلف جهان ارائه 
شد. همچنین در این عملیات فرماندهان 
جنگ به اهمیت تأثیر تجهیزات دریایی 
و آبی- خاکی برای کســب نتایج مهم و 
حیاتی پی بردند و ســپاه نیز به ضرورت 
ایجاد تقویت و توســعه یگانهای دریایی 
برای انجام عملیاتهای آبی - خاکی پی برد. 
این رهیافت قابلیت سپاه در انجام عملیات 
عبور از هور و رودخانه های بزرگ را توسعه 
داد و هسته اصلی عملیاتهای بدر، والفجر 
8، کربــال 3، 4 و 5 و نیــز زمینه ای برای 
تشکیل نیروی دریایی سپاه پاسداران شد.
هرچند که در این عملیات سپاه نتوانست 
به هدف اصلی خود که تصرف بصره بود 
دست یابد اما نیروهای رزمنده با جانفشانی 
خویش توانستند جزایر مجنون را تصرف 
کنند که از نظر نظامی یکی از شــگفت 
انگیزترین طراحیهای جنگ محســوب 
می شــود. در این عملیات که صدام برای 

شهادت 
 همت می خواهد
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نخســتین بار گســترده ترین حمالت 
شیمیایی را برای در هم شکستن پیشروی 
رزمندگان اســالم به کار گرفت بسیاری 
از فرماندهان برجســته ســپاه پاسداران 
همچون شهید همت سردار خیبر، شهید 
حمید باکری جانشــین فرمانده لشــگر 
31عاشورا، شــهید کارور، اکبر زجاجی 
جانشین لشــگر 27 محمد رسول اهلل و... 
به شهادت رسیدند و یاد و نام خویش را در 
تاریخ پر افتخار ملت ایران جاودادن نمودند.

ســردار جعفــر جهروتــی زاده یکی از 
فرماندهان هشت سال دفاع مقدس است 
که در کتاب خاطرات خود با عنوان» نبرد 
درالوک« چگونگی شهادت حاج ابراهیم 
همت را در 17 اسفند 62 در عملیات خیبر 

به زیبایی توصیف می کند:
... قبــل از عملیات خیبر بــه اتفاق حاج 
همت و چند نفــر دیگر از بچــه ها وارد 
منطقه عملیاتی شدیم. نیروهای اطالعات 
عملیات مشغول شناســایی بودند و کار 
برایشان به سبب هور و نیزاری بودن منطقه 
دشوار بود. از طرف دیگر، افراد بومی نیز در 
منطقه، وسط هور ساکن بودند و به ماهی 
گیری و کارهای دیگــری می پرداختند. 
همین موضوع باعث می شد که نیروهای 
شناسایی تهدید شــوند به ویژه از سوی 
بومیان که قطعا عراقیها کسانی را در میان 
آنها داشتند که هرگونه تحرکی را گزارش 
کنند. در این زمان لشکر 27 در چند جا 
عقبه داشــت. پادگان دوکوهه به عنوان 
عقبه اصلی و پادگان ابوذر که بعد از والفجر 
4 نیروهای لشکر در آنجا باقیمانده بودند...
شناساییهای عملیات خیبر ادامه پیدا کرد 
و دست آخر قرار شد که تعداد محدودی 
از نیروهای بعضی از یگانها برای راه اندازی 
مقرها و بنه هــای تدارکاتی وارد منطقه 
شــوند. تعدادی از نیروهای واحد ادوات 
هم آمدند تا منطقه را برای عملیات آماده 

کتند.

شکستن خط طالئیه با عبور از معبر 
20 سانتی

باالخره شــب عملیات فرا رسید. محور 
لشکر 27 منطقه طالئیه بود. البته بعضی از 
یگانهای لشکر هم قرار بود در داخل جزیره 
مجنون عمل کنند. لشکر عاشورا و لشکر 
کربال نیز محل مأموریت شان داخل جزیره 

بود. باید در طالئیه خط را می شکستیم 
و جلو می رفتیم و می رســیدیم به جاده 
ای که می خورد به شــهر» نشوه« عراق 
و منطقه بصره. مأموریت لشــکر 27 در 
حقیقت این بود که از این قســمت راه را 
باز کند. در مقابل مان هم کانالی به عمق 
50 متر وجود داشــت. شب اول عملیات 
بایــد از روی دژی می رفتیــم که تا یک 
نقطه ای ادامه داشــت و پس از آن نقطه 
کامال بسته می شد و پشتش میدان مین 
بود و بعد ســنگرهای کمین و سنگرهای 
نیروهای عراقی. تا این نقطه که دژ ادامه 
داشت در دید عراقیها نبودیم. راهی هم که 
کنار دژ برای عبور نیروها وجود داشت 20 
سانتیمتر بیشتر عرض نداشت. یک طرف 
این راه دیواره دژ بود- در ســمت چپ- و 
طرف دیگرش هم آب. نیروها باید از این 
راه 20 سانتیمتری عبور می کردند تا به 

میدان مین می رســیدند و پس از خنثی 
کردن مینها و باز شدن معبر به خط دشمن 

می زدند.
دشمن تمام امکانات و تسلیحاتش را بسیج 
کرده بود روی این معبر 20 سانتی متری تا 
از عبور نیروها جلوگیری کند. دو تا دوشیکا 
کار گذاشته بوددند و چهار تا کاتیوشای 
چهل تایی. فکرش را بکنید در چند لحظه 
120 گلوله کاتیوشا رو این معبری که 20 
سانتیمتر عرض داشت و 700 یا 800 متر 
طول، می ریخت. بــا تعدادی از بچه های 
تخریب خودمان را رساندیم به میدان مین 
و معبر باز کردیم. چند نفری از بچه های 
تخریب به شهادت رسیدند ولی نیروها از 
معبر کنار دژ نتوانستند عبور کنند. آتش 
عراقیها چنان سنگین بود که بیشتر بچه ها 
به شهادت رسیدند و راه بسته شد. من که 
می خواستم برگردم عقب دیدم راه نیست 
مگر اینکه پا بگذارم رو جنازه بچه ها. بعضی 
جاها دژ می پیچید و در تیررس مستقیم 
نبود اما کاتیوشا بیداد می کرد. لحظه ای 
نبود که گلوله ای بر زمین نخورد. آن شب 
عراق به ندرت از خمپاره اســتفاده کرد و 
بیشتر آتش کاتیوشــا سر بچه ها ریخت. 
ناچار پا رو جنازه بچه ها گذاشتم و آمدم... 
فقط ما سه نفر مانده ایم، اگر می گویید سه 
نفری حمله کنیم! آن شب عملیات متوقف 
ماند و همه چیز کشید به روز دیگر. شب 
بعد یک گردان عملیات را آغاز کرد و رفت 
جلو و تعداد زیادی شهید و مجروح داد. آن 
شب هم عملیات موفق نبود و نتوانستیم 
خط دشمن را بشــکنیم. عراق چنان این 
دژ را زیر آتش مــی گرفت که پرنده نمی 
توانست پر بزند. از قرارگاه تأکید داشتند 
که هر طور شده خط شکسته شود. بیشتر 
نیروها به شهادت رســیده بودند و دیگر 

امیدی نبود که آن شب کاری انجام شود.
من و حاج عباس کریمی و رضا دســتواره 
رفتیم جلو. از روی شهدا رد شدیم و رفتیم 

دشمن 
تمام امکانات و 

تسلیحاتش را بسیج کرده بود 
روی این معبر 20 سانتی متری 

تا از عبور نیروها جلوگیری 
کند. دو تا دوشیکا کار گذاشته 

بوددند و چهار تا کاتیوشای 
چهل تایی
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دیدیم که به غیر از تعدادی نیرو بیشــتر 
بچه هایی که جلو رفته اند همه به شهادت 
رســیده اند. تأکید برای شکستن خط به 
خاطر این بود که با متوقف شدن عملیات 
در این قســمت عملیات در جزیره هم به 
مشکل برخورده بود. آن شب حاج همت 
پشت بیسیم دائم می گفت:» آقا از قرارگاه 
می گویند باید امشب خط شکسته شود«... 
نیمه های شــب پس از دیدن شــرایط و 
اوضاع به این نتیجه رسیدیم که واقعا هیچ 
راهی وجود ندارد. رحیم صفوی آمده بود 
روی خط بیسیم و ما مستقیم صدای او را 
می شنیدیم که می گفت: هرطور هست 
باید خط شکسته شود. من پشت بیسیم 
یک طوری مطلب را رســاندم که: آقاجان 
فقط ما ســه نفر مانده ایم اگر می گویید 
سه نفری حمله کنیم! وقتی فهمیدند که 
وضعیت مناسب نیست گفتند؛ برگردید 
عقب. شبهای بعد حمله از کنار دژ منتفی 
شد و بنا شد برای عبور از کانال محورهای 
دیگر را انتخاب کنیم. برای عبور از کانال هر 
شب یکی از گردانها مأمور انداختن پل روی 
کانال و عبور از آن می شد. دست آخر قرار 
شد چند نفری از بچه های تخریب شناکنان 
از کانال عبور کنند و آن ســو سنگرهای 
دشــمن را خفه کنند و پس از باز کردن 
معبر در میدان مین، نیروهای دیگر، این 
سوی کانال پل بزنند و رد بشوند. بچه های 
تخریب پریدند تو آب که بروند آن طرف 
اما زیر آتش سنگین دشمن موفق به این 
کار نشدند. آخرین شــب عبور از کانال را 
به عهده من گذاشتند. یک مقدار محور را 
تغییر دادم و رفتم سمت دیگر. دوباره از بچه 
های تخریب تعدادی شناگر انتخاب کردیم 
و رفتیم پشت خط. شب خیلی عجیبی بود. 
بین رضا دستواره و حاج عباس کریمی از 
یک طرف و حاج همت هم از طرف دیگر 
درگیری لفظی پیش آمد. آن دو می گفتند: 
امشب نباید این کار انجام شود و حاج همت 

هم می گفت: دستور از باالست و امشب باید 
از کانال رد بشویم. بعد از درگیری لفظی 
شدیدی که پیش آمد بنابر این شد که کار 
انجام شود. حاج همت هم به من گفت: برو 

جلو و این کار را انجام بده.
آتش دشــمن امان از همه بریده بود. بعد 
از اینکه از آن محور ناامید شدیم قرار شد 
لشــکر داخل جزیره برود. با حاج همت و 
چند نفر دیگر از بچه ها رفتیم داخل جزیره 
برای شناسایی تا پشت سرمان هم نیروها 
بیایند. در جزیره نیروها برای تردد باید از 
پلهایی که به پل خیبری معروف شــدند 
استفاده می کردند یا از هاورکرافت. بعد از 
شناسایی برگشتیم و به همراه تعدادی از 
بچه های تخریب به داخل جزیره رفتیم. 
البتــه زمانی که مــا در طالئیه عمل می 

کردیم گردان مالک به فرماندهی» کارور« 
در جزیره عمل می کرد و کارور نیز همان 
جا به شهادت رسید. جزیره تقسیم شده 
بود بــه دو محور: محور شــمالی و محور 
جنوبی. هواپیماهای دشــمن به شدت 
جزیره را بمباران می کردند. شاید در یکروز 
نود هواپیما هم زمان جزیره را بمباران می 
کردند. در جزیره نیروها فقط رو دژها جا 
گرفته بودند و بقیه منطقه آب و نیزار بود. 
یکهو می دیدی ده فروند هواپیما به ستون 
یک دژ را بمباران می کنند و می روند. حاج 
همت می گفت:» بی پــدر و مادرها انگار 

برای مرغ و خروس دانه می پاشند.
نزدیک خط یک آلونک گلی بود که ظاهرا از 
قبل بومیها آن را ساخته بودند. حاج همت 
بیسیم و تشــکیالت مخابراتی را در آنجا 
مستقر کرده بود و با فرماندهان در ارتباط 
بود. بعد از اینکه نیروها در جزیره مستقر 
شدند، من و حاج همت سوار موتور شدیم تا 
برویم عقب ببینیم وضعیت چه طور است.

شهید همت: »مثل اینکه خدا ما را 
طلبیده«

در آن چند ساعتی که ارتباط با خط مقدم 
قطع شده بود حاج همت به من گفت: حاال 
هی نیرو از این طرف می فرستیم که برود 
و خبر بیاورد ولی هرکس رفته برنگشته. 
یک سه راهی به نام ســه راهی مرگ بود 
که هرکس می رفت محال بود بتواند از آن 
عبور کند. حاج همت به مرتضی قربانی- 

چند 
روز قبل 

از شهادت حاج 
عبادیان مسئول تدارکات لشکر 

یک دست لباس به حاجی 
داده بود و ما از روی همان لباس 
توانستیم حاجی را شناسایی 
کنیم و پیکر مطهر ایشان را به 

تهران بفرستیم
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فرمانده لشکر25 کربال- گفت: یکی دو نفر 
را بفرستند خبر بیاورند تا ببینم اوضاع چه 
شکلی است. قربانی گفت: من هیچکس را 
ندارم، هرکس را فرستادم رفت و برنگشت. 
حاجی ســری تکان داد و راه افتاد سمت 
جزیره. قبل از راه افتادن جمله ای گفت که 
هیچوقت یادم نمی رود:» مثل اینکه خدا ما 
را طلبیده«. بعد از رفتن حاجی من با یکنفر 
دیگر راه افتادم سمت جزیره و آمدیم داخل 
خط. بعثی ها هنوز به شــدت بمباران می 
کردند. رفتیم جایی که نیروها پدافند کرده 
بودند. وضعیت خیلی ناجور بود. مجروحان 
زیادی روی زمین افتاده بودند و یا زهرا می 
گفتند و صدای ناله شــان بلند بود. سعی 
کردیم تعدادی از مجروحان را به هر شکلی 
که بود بفرســتیم عقب. جنازه عراقیها و 
شهدای ما افتاده بودند داخل آب و خمپاره 
و توپ هم آنقدر خورده بود که آب گل آلود 
شــده بود. بچه ها از شدت تشنگی و فقر 
امکانات، قمقمه ها را از همین آب گل آلود 
پر می کردند و می خوردند. حاج همت با 
دیدن این صحنه حیلی ناراحت شد. قمقمه 
بچه ها را جمع کرد و با پل شناور کمی رفت 
جلو و در جایی که آب زالل و شفاف بود آنها 
را پر کرد و آمد. تو خط درگیری به شدت 
ادامه داشت. عراق دائم بمباران می کرد. ما 
نمی توانستیم از این خط جلوتر برویم. حاج 
همت به من گفت: شما بمان و از وضع خط 
مطلع باش. بیسیم هم به من داد تا با عقبه 
در ارتباط باشــم و خودش برگشت عقب. 

دیدار محبوب در جزیره مجنون؛ سه راهی 
شهادت وقتی حاجی در حال بازگشت به 
طرف قرارگاه بوده تا در آن جا فکری به حال 
خط مقدم بکند در همان سه راهی مرگ به 
شهادت می رسد. پس از رفتن حاج همت 
به سمت عقب یکی دو ساعتی طول نکشید 
که خط ساکت شد. همان خطی که حدود 
یک ماه لحظه ای درگیری در آن قطع نشده 
بود و این سبب تعجب همه شد. ما منتظر 
ماندیم. گفتیم شاید باز هم درگیری آغاز 
شود. صبح فردا هوا روشن شد اما باز هم از 
حمله دشمن خبری نشد. اطالع نداشتیم 
که چه اتفاقی افتاده اســت. بی خبر از آن 
بودیم که در جزیره سری از بدن جدا شده 
و حاج همت بی سر به دیدار محبوب رفته 
و دستی قطع شده همان دستی که برای 

بسیجیان در خط آب آورد. جزیره با شهادت 
حاجی از تب و تاب افتــاد. باالخره زمانی 
که اطمینان حاصل شــد از حمله عراقی 
ها خبری نیست، تصمیم گرفتم به عقب 
برگردم. در حالی که به عقب برمی گشتم 
در سه راهی چشمم به پیکر شهیدی افتاد 
که ســر در بدن نداشت و یک دست او نیز 
از بدن قطع شــده بود. از روی لباسهای او 
متوجه شــدم که پیکر مطهر حاج همت 
است اما از آنجا که شــهادت ایشان برایم 
خیلی دردناک بود همان طور که به عقب 
می آمدم خود را دلــداری می دادم که نه 
این جنازه حاج همت نبود. وقتی به قرارگاه 
رسیدم و متوجه شدم که همه دنبال حاجی 
می گردند به ناچار و اگر چه خیلی سخت 
بود اما پذیرفتم که او شهید شده است. شب 
همان روز بدن پاک حاجی به عقب برگشت 
و من به قرارگاه فرماندهی که در کنار جاده 
فتح بود رفتم. گمان می کردم همه مطلع 
هستند اما وقتی به داخل قرارگاه رسیدم 
متوجه شدم که هنوز خبر شهادت حاجی 
پخش نشده است. روز بعد متوجه شدم که 
جنازه حاجی در اهواز به علت نداشتن هیچ 
نشانه ای مفقود شده است. من به همراه 
شهید حاج عبادیان و حاج آقا شیبانی به 
اهواز رفتیم. علت مفقود شدن جنازه حاج 

همت نداشتن سر در بدن او بود.
چند روز قبل از شــهادت حاج عبادیان 
مسئول تدارکات لشکر یک دست لباس 
به حاجی داده بود و ما از روی همان لباس 
توانستیم حاجی را شناسایی کنیم و پیکر 
مطهر ایشــان را به تهران بفرستیم. پس 
از فروکش کــردن درگیریها به دو کوهه 
و از آنجا هم برای تشــییع جنازه شهید 
همت به تهران رفتیم. پس از تشــییع در 
تهران جنازه شــهید همــت را بردند به 
زادگاهش»قمشه«- شهرضای سابق- و 
در آنجا به خاک سپردند. البته در بهشت 

زهرا نیز قبری به یادبود او بنا کردند.

تواند 
از آن عبور 

کند. حاج همت 
به مرتضی قربانی- فرمانده 

لشکر25 کربال- گفت: یکی دو 
نفر را بفرستند خبر بیاورند تا 
ببینم اوضاع چه شکلی است. 
قربانی گفت: من هیچکس را 
ندارم، هرکس را فرستادم 

رفت و برنگشت
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به سال 1336 ه.ش. در یکی از محله های 
مستضعف نشین شهر شهیدپرور اصفهان 
بنام کوی کلم، در خانواده ای آگاه، متقی و 
با ایمان فرزندی متولد شد که او را حسین 

نامیدند.
از همان آغاز، کودکــی باهوش و مودب 
بود. در دوران کودکی به دلیل مداومت 
پدر بر حضور در نماز جماعت و مراســم 

دینی، او نیز به این مجالس راه پیدا کرد.
از آنجا که والدین او برای تربیت فرزندان 
اهتمام زیادی داشتند، او را به دبستانی 
فرستادند که معلمانش افرادی متعهد، 
پایبند و مراقب امور دینی و اخالقی 
بچه ها بودند. عــالوه بر آن، اکثر 
اوقات پــس از خاتمه تکالیف 
مدرســه، به همــراه پدر به 
مسجد محله - معروف به 
مسجد سید - می رفت و 
به خاطر صدای صاف و 
پرطنینی که داشت، 
اذان گــو و مکبــر 

مسجد شد.

سردار سرلشكر پاسدار 
شهید حاج حسین خرازی
فرمانده لشكر 14 امام حسین)ع(
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فعالیتهای سیاسی -  مذهبی
حسین در زمان فراگیری دانش کالسیک، 
لحظه ای از آموزش مســائل دینی غافل 
نبود. به تدریج نســبت به امور سیاسی 
آشنایی بیشــتری پیدا کرد و در شرایط 
فســاد و خفقان دوران طاغوت گرایش 
زیادی به مطالعه جزوه ها و کتب اسالمی 

نشان داد.
در سال 1355 پس از اخذ دیپلم طبیعی 
به سربازی اعزام شــد. در مشهد ضمن 
گذرانــدن دوران ســربازی، فعاالنه به 
تحصیل علوم قرآنی در مجامع مذهبی 
مبادرت ورزید. طولی نکشید که او را به 
همراه عده ای دیگر باالجبار به عملیات 
ســرکوبگرانه ظفار )عمان( فرستادند. 
حسین از این کار فوق العاده ناراحت بود 
و با آگاهی و شعور باالی خود، نماز را در 
آن سفر تمام می خواند. وقتی دوستانش 
علت را ســئوال کردند در جواب گفت: 
»این سفر، سفر معصیت است و باید نماز 

را کامل خواند.«
در ســال 1357 به دنبال صدور فرمان 
حضرت امام خمینی مبنی بر فرار سربازان 
از پادگان ها و سربازخانه ها، او و برادرش 
هر دو از خدمت سربازی فرار کردند و به 
خیل عظیم امت اسالمی پیوستند. آنها 
در این مدت، دائماً در تکاپوی کار انقالب 

و تشکل انقالبیون محل بودند.

پس از پیروزی انقالب اسالمی
شهید حاج حسین خرازی از همان آغاز 
پیروزی انقالب اسالمی، درگیر فعالیت 
در کمیته انقالب اسالمی، مبارزه با ضد 
انقــالب داخلی و جنگهای کردســتان 
بود و لحظــه ای آرام نداشــت. به خاطر 
روحیه نظامی و اســتعدادی که در این 
زمینه داشت، مسؤولیتهایی را در اصفهان 
پذیرفت و با شروع فعالیت ضدانقالبیون 

در گنبد، مإموریتی به آن خطه داشت.

دشمن که هر روز در فکر ایجاد توطئه ای 
علیه انقالب اسالمی بود، غائله کردستان 
را آفرید و شهید حاج حسین خرازی در 
اوج درگیریها، زمانی که به کردســتان 
رفت، بعد از رشادتهایی که در زمینه آزاد 
کردن شهر سنندج )همراه با شهید علی 
رضاییان فرمانده قرارگاه تاکتیکی حمزه( 
از خود نشــان داد، در سمت فرماندهی 
گردان ضربت که قــوی ترین گردان آن 
زمان محسوب می شد، وارد عمل گردید 
و در آزادسازی شهرهای دیگر کردستان 
از قبیل دیواندره، ســقز، بانه، مریوان و 
سردشــت نقش مؤثری را ایفا نمود و با 
تدابیــر نظامی، بیشــترین ضربات را به 

ضدانقالب وارد آورد. 

شهید و دفاع مقدس
شهید خرازی با شروع جنگ تحمیلی بنا 
به تقاضای همرزمان خود، پس از یک سال 
خدمت صادقانه در کردستان راهی خطه 
جنوب شد و به سمت فرمانده اولین خط 
دفاعی که مقابل عراقیها در جاده آبادان-

اهواز در منطقه دار خوین تشکیل شده 
بود )و بعداً در میان رزمندگان اسالم، به 
»خط شیر« معروف شد( منصوب گشت.
خطی که نه ماه در برابر مزدوران عراقی 

دفاع جانانه ای را انجــام داد و دالورانی 
قدرتمند را تربیت کرد. این در حالی بود 
که رزمندگان از نظر تجهیزات جنگی و 
امکانات تدارکاتی شدیداً در مضیقه بودند، 
اما اخالص و روح ایمان بچه های رزمنده، 
نه تنها باعث غلبه سختیها و مشکالت بر 
آنها نشد بلکه هر لحظه آماده شرکت در 

عملیات و جانفشانی بودند.
در عملیــات شکســت حصر آبــادان، 
فرماندهی جبهه دارخویــن را به عهده 
داشــت و دو پل حفار و مارد را که عراقی 
ها با نصب آن دو پل بر روی رود کارون، 
آبادان را محاصره کرده بودند، به تصرف 

درآورد.
شــهید خرازی در آزاد ســازی بستان 
بهترین مانــور عملیاتی را بــا دور زدن 
دشمن از چزابه و تپه های رملی و محاصره 
کردن آنها در شمال منطقه بستان انجام 
داد و پس از عملیات پیروزمندانه طریق 
القدس بــود که تیپ امام حســین )ع( 

رسمیت یافت. 
در عملیات فتح المبین دشمن را در جاده 
عین خوش با همان تدبیــر فرماندهی 
اش حدود 15 کیلومتــر دور زد و یگان 
او در عملیات بیــت المقدس جزو اولین 
لشکرهایی بود که از رود کارون عبور کرد 
و به جاده اهواز- خرمشهر رسید و در آزاد 
سازی خرمشهر نیز سهم بسزایی داشت.

از آن پــس در عملیات مختلف همچون 
رمضان، والفجر مقدماتــی، والفجر 4 و 
خیبر در ســمت فرماندهی لشــکر امام 
حســین)ع(، به همراه رزمندگان دالور 
آن لشــکر، رشادتهای بســیاری از خود 

نشان داد.
در عملیات خیبر که تــوام با صدمات و 
مشــقات زیادی بود دشــمن، منطقه را 
با انواع و اقســام جنگ افزارها و بمبهای 
شــیمیایی مورد حمله قرار داده بود، اما 
شهید خرازی هرگز حاضر به عقب نشینی 

شهید 
خرازی در آزاد 

سازی بستان بهترین 
مانور عملیاتی را با دور زدن 

دشمن از چزابه و تپه های رملی 
و محاصره کردن آنها در شمال 
منطقه بستان انجام داد و پس 
از عملیات پیروزمندانه طریق 
القدس بود که تیپ امام حسین 

)ع( رسمیت یافت
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و ترک موضع خود نشد، تا اینکه در این 
عملیات یک دست او در اثر اصابت ترکش 
قطع گردید و پیکر زخم خورده او به عقب 

فرستاده شد.
از بیمارستان یزد - همانجایی که بستری 
بود - به منزل تلفن کرد و به پدرش گفت: 
من مجروح شده ام و دستم خراش جزئی 
برداشته، الزم نیست زحمت بکشید و به 
یزد بیایید، چون مســئله چندان مهمی 
نیســت. همین روزها که مرخص شدم 

خودم به دیدارتان می آیم.
در عملیات والفجر 8 لشکر امام حسین)ع( 
تحت فرماندهــی او به عنــوان یکی از 
بهترین یگانهای عمل کننده، لشکر گارد 
جمهوری عراق را به تســلیم واداشت و 
پیروزیهای چشمگیری را در منطقه فاو 
و کارخانه نمک که جــزو پیچیده ترین 

مناطق جنگی بود، به دست آورد.
در عملیــات کربالی 5 در جلســه ای با 
حضور فرماندهان گردانهاو یگانها از آنان 
بیعت گرفت که تا پای جان ایســتادگی 
کنند و گفت: هرکس عاشــق شــهادت 
نیست از همین حاال در عملیات شرکت 
نکند، زیرا که این یکی از آن عملیات های 
عاشقانه است و از حسابهای عادی خارج 

است.
لشکر او در این عملیات توانست با عبور 
از خاکریزهای هاللی که در پشــت نهر 

جاسم - از کنار اروندرود تا جنوب کانال 
ماهی ادامه داشت - شکست سختی به 
عراقیها وارد آورد. عبــور از این نهر بدان 
جهت برای رزمند گان مهم بود که عالوه 
بر تثبیت مواضع فتح شده، عامل سقوط 
یکی از دژهای شرق بصره بود که در کنار 

هم قرار داشتند.
هدایــت نیروهای خط شــکن در میان 
آتش و بی اعتنایی او به ترکشها و تیرهای 
مستقیم دشمن و ایثار و از خودگذشتگی 
او، راه را برای پیشــروی همــوار کرد و 
باالخره با اســتعانت از الطــاف الهی در 
آن صبح فتح و پیروزی، حاج حســین با 

خضوع و خشوع به نماز ایستاد.

خصوصیات برجسته شهید
شهید خرازی با قرآن و مفاهیم آن مانوس 
بود و قرآن را با صدای بسیار خوبی قرائت 

می کرد.
روزهای عاشــورا با پای برهنه به همراه 
بــرادران رزمنــده خود در لشــکر امام 
حســین)ع( در بیابانهای خوزستان به 
سینه زنی و عزاداری می پرداخت و مقید 
بود که شخصاً در این روز زیارت عاشورا 

بخواند.
او عالوه بر داشتن تدبیر نظامی، شجاعت 
کم نظیری داشــت. با همه مشــکالت و 
سختیها، در طول سالیان جنگ و جهاد 

از خود ضعفی نشــان نــداد. قاطعیت و 
صالبتش برای همه فرماندهان گردانها 
و محورها، نمونــه و از ابهت فرماندهی 

خاصی برخوردار بود.
حساســیت فوق العــاده ای نســبت به 
مصرف بیت المال داشت، همیشه نیروها 
را به پرهیز از اسراف ســفارش می کرد 
و می گفــت: وســایل و امکاناتــی را که 
مردم مســتضعف دراین دوران سخت 
زندگی جنگی تهیه می کنند و به جبهه 
می فرســتند بیهوده هدر ندهید، آنچه 
می گفت عامــل بود، بــه همین جهت 

گفتارش به دل می نشست.
   حاج حســین معتقد به نظم و ترتیب 
در امور و رعایــت انضباط نظامی بود و از 
اهتمام به آموزش نظامی برادران و تربیت 

کادرهای کارآمد غافل نبود.
نیمه های شــب اغلب از آسایشگاهها و 
محلهای استقرار نیروی لشکر سرکشی 
نموده و حتی نحوه خوابیدن آنها را کنترل 
می کرد. گاه، اگر پتوی کسی کنار رفته بود 

با آرامش تمام آن را بر روی او می کشید.
او به وضع تدارکات رزمندگان به صورت 

جدی رسیدگی می کرد.
شهید خرازی یک عارف بود. همیشه با 
وضو بود. نمازش توام با گریه و شور و حال 

بود و نماز شبش ترک نمی شد.
او معتقد بود: هرچه می کشــین و هرچه 
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که به سرمان می آید از نافرمانی خداست 
و همه، ریشه در عدم رعایت حالل و حرام 
خدا دارد. دقــت فوق العاده ای در اجرای 
دســتورات الهی داشــت و این اعتقاد را 
بارها به زبان می آورد که: سهل انگاری و 
سستی در اعمال عبادی تاثیر نامطلوبی 
در پیروزیهــا دارد. دائماً بــه فرماندهان 
رده های تابعه سفارش می کرد که در امور 

مذهبی برادران دقت کنند.
همیشه لباس بسیجی بر تن داشت و در 
مقابل بســیجی ها، خاکی و فروتن بود. 
صفا، صداقت، ســادگی و بی پیرایگی از 

ویژگیهای او بود.

نحوه شهادت  
او با آنکه یک دســت بیشتر نداشت ولی 
با جنب و جوش و تــالش فوق العاده اش 
هیچ گاه احساس کمبود نمی کرد و برای 
تأمین و تدارک نیروهای رزمنده در خط 

مقدم جبهه، تالش فراوانی می نمود.
در بســیاری از عملیاتها حاج حســین 
مجروح شد. اما برای جلوگیری از تضعیف 
روحیه همرزمانش حاضر نمی شــد به 

پشت جبهه انتقال یابد.
در عملیات کربالی 5، زمانی که در اوج 
آتش توپخانه دشمن، رســاندن غذا به 
رزمندگان با مشــکل مواجه شــده بود، 
خــود پیگیر جدی این کار شــد، که در 

همان حال خمپــاره ای در نزدیکی اش 
منفجر شد و روح عاشورایی او به ملکوت 
اعلی پرواز کرد و این سردار بزرگ در روز 
هشتم اســفند ماه 1365 در جوار قرب 
الهی ماوا گزید. سردار دال وری که همواره 
در عملیات ها پیشقدم بود و اغلب اوقات 

شخصاً به شناسایی می رفت.
در هر شرایطی تصمیمش برای خدا و در 

جهت رضای حق بود.
او یار حســین زمــان، عاشــق جبهه و 
جبهــه ای ها بود و وقتی بــه خط مقدم 
می رسید گویی جان دوباره ای می یافت؛ 
شاد می شد و چهره اش آثار این نشاط را 

نمایان می ساخت.

شــهید خرازی پرورش یافتــه مکتب 
حســین)ع( و الگوی وفاداری به اصول 
و ایستادگی بر ســر ارزشها و آرمانها بود. 
جان شــیفته اش آنچنان از زالل مکتب 
حیا ت بخش اســالم و زمزمــه خلوص، 
ســیراب شــده بود که کمترین شائبه 
سیاســت بازی و جاه طلبی به دورترین 

زاویه ذهنش راه نمی یافت.
این شهید ســرافراز اســالم با علو طبع 
و همت واالیی که داشــت هالل روشــن 
مهتاب قلبش، هرگز به خسوف نگرایید و 
شکوفه های سفید نهال وجودش را آفت 
نفس، تیره نگردانید. در لباس سبز سپاه و 
میقات مسجد، ُمحِرم شد، در عرفات جبهه 
وقوف کرد و در منای شــلمچه و مســلخ 

عشق، جان به جان آفرین تسلیم نمود.
رهبر معظم انقالب و فرمانده کل قوا در 

مورد ایشان می فرمایند:
او )حســین خرازی( سردار رشید اسالم 
و پرچمدار جهاد و شــهادت بــود که با 
ذخیره ای از ایمان و تقوا و جهاد و تالش 
شــبانه روزی برای خدا و نبرد بی امان با 
دشمنان اسالم، در آسمان شهادت پرواز 
کرد و بر آستان رحمت الهی فرود آمد و 

به لقاءاهلل پیوست.
درود بر او و بر همه همسنگرانش که خود 
نامش حسین بود و لشکرش نیز همنام 

موالیش امام حسین)ع(. 

روزهای 
عاشورا با پای 

برهنه به همراه برادران 
رزمنده خود در لشکر امام 
حسین)ع( در بیابانهای 
خوزستان به سینه زنی و 

عزاداری می پرداخت و مقید 
بود که شخصاً در این روز 

زیارت عاشورا 
بخواند
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ویژگیهای اخالقی 
شهید باکری، پاسدار 
نمونــه، فرماندهی 
فــداکار و ایثارگــر، 
خدمتگــزاری صادق، 
صمیمی، مخلص و عاشق 
حضــرت امام خمینــی)ره( و 
انقالب اسالمی بود. با تمام وجود 
خود را پیرو خط امام می دانست 
و ســعی می کــرد 

زندگــی اش را براســاس رهنمودها و 
فرمایشــات آن بزرگوار تنظیم نماید، با 
دقت به سخنان حضرت امام)ره( گوش 
می داد، آنها را می نوشــت و در معرض 
دید خود قرار می داد و آنقدر به این امر 
حساســیت داشــت که به خانواده اش 
ســفارش کرده بود که ســخنرانی آن 
حضرت را ضبط کنند و اگر موفق نشدند، 
متن صحبت را از طریق روزنامه بدست 

آورند. 
او معتقد بود ســخنان امام الهام گرفته 
از آیات الهی اســت، باید جلو چشمان 
ما باشد تا همیشه آنها را ببینیم و از یاد 

نبریم. 
شهید باکری از انسانهای وارسته 
و خودساخته ای بود که با فراهم 
بــودن زمینه های مســاعد، به 
مظاهر مادی دنیــا و لذایذ آن 

پشت پا زده بود. 

زندگی ســاده و بی ریــای او 
زبانزد همــه آشــنایان بود. 
بــا تواناییهایــی که داشــت 
می توانست مرفه ترین زندگی 
را داشته باشد؛ اما همواره مثل 
یک بســیجی زندگی می کرد. 
از امکاناتی که حق طبیعی اش 
نیز بود چشم می پوشید. تواضع 
و فروتنی اش باعث می شــد که 

یادی از شهید مهدی باکری؛
ارزش تار موی یک 

بسیجی برای فرمانده
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اغلب او را نشناسند. او محبوب دلها بود. 
همه دوستش می داشتند و از دل و جان 
گوش به فرمان او بودند. او نیز بسیجیان 
را دوست داشت و به آنها عشق می ورزید. 

می گفت: 
وقتی با بســیجیها راه مــی روم، حال و 
هوای دیگری پیدا می کنم، هرگاه خسته 
می شوم پیش بسیجیها می روم تا از آنها 
روحیه بگیرم و خستگی ام برطرف شود. 
همه مــا در برابر جان این بســیجی ها 
مســئولیم، برای حفظ جــان آنها اگر 
متحمل یک میلیون تومان هزینه - برای 
ساختن یک ســنگر که حافظ جان آنها 
باشد - بشویم، یک موی بسیجی،  صد 

برابرش ارزش دارد. 
با دشمنان اســالم و انقالب چون دژی 
پوالدین و تسخیرناپذیر بود و با دوستان 

خدا، سیمایی جذاب و مهربان داشت. 
با وجود اندوه دائمش، همیشــه خندان 
می نمود و بشــاش. انسانی بود همیشه 

آماده به خدمت و پرتوان. 
حجت االســالم والمســلمین شــهید 
محالتی در مورد شــهید باکری اظهار 

می دارند: 
وی نمونه و مظهر غضب خــدا در برابر 
دشــمنان خدا و اســالم بود. خشم و 
خروشش فقط و فقط برای دشمنان بود 
و به عنوان فرمانده و باتقوا، الگوی رافت و 

محبت در برخورد با زیردستان بود. 
همسر شهید باکری در مورد اخالق او در 

خانه می گوید: 
باوجود همه خستگی ها، بی خوابی ها و 
دویدن ها، همیشــه با حالتی شاد بدون 
ابراز خســتگی به خانه وارد می شــد و 
اگر مقدور بــود در کارهای خانه به من 
کمک می کرد؛ لباس می شست، ظرف 
می شست و خودش کارهای خودش را 

انجام می داد. 
اگر از مســلئله ای عصبانــی و ناراحت 

بودم، با صبر و حوصله ســعی می کرد با 
خونســردی و با دالیل مکتبی مرا قانع 

کند. 
دوستان و همسنگرانش نقل می کنند: 

به همان میزان که به انجا فرایض دینی 
مقید بود نسبت به مستحبات هم تقید 
داشت. نیمه های شــب از خواب بیدار 
می شــد، با خدای خود خلوت می کرد 
و نماز شــب را با ســوز و گــداز و گریه 
می خوانــد. خواندن قــرآن از کارهای 
واجب روزمره اش بود و دیگران را نیز به 

این کار سفارش می نمود. 
شــهید باکری در حفــظ بیت المال و 
اهیمت آن توجه زیادی داشــت، حتی 
همســرش را از خوردن نان رزمندگان، 
برحذر می داشت و از نوشتن با خودکار 
بیت المال - حتی بــه اندازه چند کلمه 
- منع می کرد. وقتی همرزمانش او را به 
عنوان فرماندهی که مندرسترین لباس 
بســیجی را مدتهای طوالنی استفاده 
می کرد مورد اعتراض قــرار می دادند، 
می گفت: تا وقتی که می شــود استفاده 

کرد، استفاده می کنم. 
همواره رســیدگی به خانواده شهدا را 
تاکید می کرد و اگر برایش مقدور بود به 
همراه مسئولین لشکر بعد از هر عملیات 
به منزلشــان می رفت و از آنان دلجویی 
می کرد و در رفع مشــکالت آنها اقدام 

می کرد. 
او می گفت: 

امروز در زمره خانواده شهدا قرار گرفتن 
جزو افتخارات است و این نوع زندگی از 

با فضیلت ترین زندگی هاست. 

نقش شهید در دفاع مقدس 
شهید باکری با استعداد و دلسوزی فراوان 
خود توانست در عملیات فتح المبین با 
عنوان معاون تیپ نجف اشرف در کسب 
پیروزیها موثر باشد. در این عملیات یکی 

از گردانها در محاصره قرار گرفته بود، که 
ایشان به همراه تعدادی نیرو، با شجاعت 
و تدبیر بی نظیر آنان را از محاصره بیرون 
آورد. در همین عملیات در منطقه رقابیه 
از ناحیه چشــم مجروح شد و به فاصله 
کمتر از یک ماه در عملیات بیت المقدس 
)با همان عنوان( شــرکت کرد و شاهد 
پیروزی لشــکریان اسالم بر متجاوزین 

بعثی بود.
در مرحله دوم عملیــات بیت المقدس 
از ناحیه کمــر زخمی شــد و با وجود 
جراحتهایی که داشــت در مرحله سوم 
عملیات، بــه قــرارگاه فرماندهی رفت 
تا برادران بســیجی را از پشت بی سیم 

هدایت کند. 
در عملیات رمضان با سمت فرماندهی 
تیپ عاشــورا به نبرد بی امان در داخل 
خاک عراق پرداخت و این بار نیز مجروح 
شــد، اما با هر نوبــت مجروحیت، وی 
مصممتر از پیــش در جبهه ها حضور 
می یافت و بدون احساس خستگی برای 
تجهیز، ســازماندهی،  هدایــت نیروها 
و طراحــی عملیات، شــبانه روز تالش 

می کرد. 
در عملیات مسلم بن عقیل با فرماندهی 
او بر لشــکر عاشــورا و ایثار رزمندگان 
سلحشور، بخش عظیمی از خاک گلگون 
ایران اسالمی و چند منطقه استراتژیک 

آزاد شد. 
شهید باکری در عملیات والفجرمقدماتی 
و والفجر یک، دو، ســه و چهار با عنوان 
فرمانده لشکر عاشورا، به همراه بسیجیان 
غیور و فداکار، در انجام تکلیف و نبرد با 
متجاوزین، آمادگی و ایثار همه جانبه ای 

را از خود نشان داد. 
در عملیــات خیبر زمانی کــه برادرش 
حمید، به درجه رفیع شهات نایل آمد، 
با وجود عالقه خاصی که به او داشــت، 
بدون ابراز اندوه با خانــواده اش تماس 



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هیأت رزمندگان اسالم
شماره 106، جمادی االول و جمادی الثانی
اسفند 93 و فروردین 94

80

گرفت و چنین گفت: شــهادت حمید 
یکی از الطاف الهی است که شامل حال 
خانواده ما شده است. و در نامه ای خطاب 
به خانواده اش نوشــت:  من به وصیت 
و آرزوی حمید که بــاز کردن راه کربال 
می باشد همچنان در جبهه ها می مانم 
و به خواست و راه شهید ادامه می دهم 
تا اسالم پیروز شــود.  تالش فراوان در 
میادین نبرد و شرایط حساس جبهه ها، 
را از حضور در تشییع پیکر پاک برادر و 
همرزمش که سالها در کنار بود بازداشت. 
بــرادری که در روزهای سراســر خطر 
قبل از انقالب، در مبارزات سیاســی و 
در جبهه ها، پا به پای مهدی، جانفشانی 
کرد.  نقش شهید باکری و لشکر عاشورا 
در حماسه قهرمانانه خیبر و تصرف جزایر 
مجنــون و مقاومتی که آنــان در دفاع 
پاتکهای توانفرسای دشمن از خود نشان 

دادند بر کسی پوشیده نیست. 
در مرحله آماده سازی مقدمات عملیات 
بدر، اگرچه روزها به کندی می گذشت 
اما مهدی با جدیت، همه نیروها را برای 
نبردی مردانه و عارفانه تهییج و ترغیب 
کرد و چونان مرشــدی کامل و عارفی 
واصــل، آنچه را که مجاهــدان راه خدا 
و دلباختگان شــهادت باید بدانند و در 
مرحله نبرد بکار بندنــد، با نیروهایش 

درمیان گذاشت.

بیانات شهید قبل از شروع عملیات بدر
همه برادران تصمیم خود را گرفته اند، 
ولــی من بــه خاطر ســختی عملیات 
تاکید می کنم. شــما باید مثل حضرت 
ابراهیم)ع( باشید که رحمت خدا شامل 
حالش شــد، مثل او در آتــش بروید. 
خداوند اگر مصلحــت بداند به صفوف 
دشمن رخنه خواهید کرد. باید در حد 

نهایی از سالح مقاومت استفاده کینم. 
هرگاه خداوند مقاومت ما را دید رحمت 
خود را شــامل حال ما می گرداند. اگر از 
یک دسته بیســت و دو نفری، یک نفر 
بماند باید همــان یک نفر مقاومت کند 
و اگر فرمانده شما شــهید شد نگویید 

فرمانده نداریم و نجنگیم که این وسوسه 
شیطان اســت. فرمانده اصلی ما، خدا و 
امام زمان)عج( است. اصل، آنها هستند 
و ما موقت هســتیم، ما وسیله هستیم 
برای بردن شما به میدان جنگ. وظیفه 
ما مقاومت تــا آخرین نفس و اصاعت از 

فرماندهی است. 
تا موقعی که دســتور حمله داده نشده 
کسی تیراندازی نکند. حتی اگر مجروح 
شد سکوت را رعایت کند، دندانها را به 

هم بفشارد و فریاد نکند. 
با هــر رگبــار ســبحان اهلل بگویید. در 
عملیات خسته نشوید. بعد از هر درگیری 
و عملیات، شهدا و مجروحین را تخلیه 
کرده و با سازماندهی مجدد کار را ادامه 

دهید. 
حداکثر اســتفاده از وســایل را بکنید. 
اگر این پارو بشکند، به جای آن پاروی 
دیگری وجود ندارد. با همین قایقها باید 
عملیات بکنیم. لباسهای غواصی را خوب 
نگهداری کنید. یک سال است دنبال این 

امکانات هستیم. 
مهدی در شب عملیات وضو می گیرد و 
همه گردانها را یک یک از زیر قرآن عبور 

می دهد. مداوم توصیه می کند: 
برادران! خــدا را از یاد نبریــد نام امام 
زمان)عج( را زمزمه کنید. دعا کنید که 

کار ما برای خدا باشد. 

در 
مرحله  

آماده سازی مقدمات 
عملیات بدر، اگرچه روزها به 
کندی می گذشت اما مهدی با 

جدیت، همه نیروها را برای نبردی 
مردانه و عارفانه تهییج و ترغیب 
کرد و چونان مرشدی کامل، آنچه 
را که مجاهدان راه خدا باید بدانند 

و در مرحله نبرد بکار بندند، با 
نیروهایش درمیان گذاشت
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از پشــت بی ســیم نیز همه را به ذکر 
»الحــول و القوه اال بــاهلل« تحریض و 

تشویق می کند. 
لشکر عاشورا در کنار سایر یگانهای عمل 
کننده نیروی زمینی ســپاه، در اولین 
شــب عملیات بدر، موفق به شکستن 
خط دشمن می شود و روز بعد به تثبیت 

مواضع در ساحل رود می پردازد. 
در مرحله دوم عملیات، از سوی لشکر 
عاشورا حمله ای نفس گیر به واحدهایی 
از دشمن که عالم فشار برای جناح چپ 
بودند، آغاز می شود. حمله ای که قلع و 
قمع دشمن و گرفتن انتقام و قطع کامل 
دست دشــمن از تعرض به نیروها در 

جناح چپ ثمره آن بود.

نحوه شهادت
بعد از شــهادت برادرش حمید و برخی 
از یارانــش، روح در کالبد ناآرامش قرار 
نداشت و معلوم بود که به زودی به جمع 
آنان خواهد پیوســت. پانزده روز قبل از 
عملیات بدر به مشهد مقدس مشرف شد 
و با تضرع از آقاعلی بن موسی الرضا)ع( 
خواسته بود که خداوند توفیق شهدت 
را نصیبش نماید. سپس خدمت حضرت 
امام خمینــی)ره( و حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رســید و با گریــه و اصرار و 
التمــاس درخواســت کرد کــه برای 

شهادتش دعا کنند. این فرمانده دالور 
در عملیات بدر در تاریــخ 63/11/25، 
به خاطر شرایط حساس عملیات، طبق 
معمول، بــه خطرناکترین صحنه های 
کارزار وارد شد و در حالی که رزمندگان 
لشکر را در شرق دجله از نزدیک هدایت 
می کرد، تالش می نمود تا مواضع تصرف 
شده را در مقابل پاتکهای دشمن تثبیت 
نماید، که در نبردی دلیرانه، براثر اصابت 
تیر مستقیم مزدوران عراقی، ندای حق 
را لبیک گفت و به لقای معشــوق نایل 

گردید. 
هنگامی که پیکــر مطهرش را از طریق 
آبهای هورالعظیم انتقال می دادند، قایق 

حامل پیکر وی، مــورد هدف آرپی جی 
دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش 
به دریا پیوست. او با حبی عمیق به اهل 
عصمت و طهارت)ع( و عشــقی آتشین 
به اباعبداهلل الحســین)ع( و کوله باری از 
تقوی و یک عمر مجاهدت فی سبیل اهلل، 
از همرزمانش ســبقت گرفت و به دیار 
دوست شتافت و در جنات عدن الهی به 
نعمات بیکران و غیرقابل احصاء دست 
یافت. شــهید باکری در مقابل نعمات 
الهی خود را شرمنده می دانست و تنها به 
لطف و کرم عمیم خداوند تبارک و تعالی 
امیدوار بود. در وصیتنامه اش اشاره کرده 
است که: چه کنم که تهیدستم، خدایا 

قبولم کن. 
شــهید محالتی از بین تمام خصلتهای 
واالی شــهید به معرف او اشاره می کند 
و در مراسم شهادت ایشــان، راز و نیاز 
عاشــقانه وی را با معبود بیان می کند و 
از زبان شهید می گوید: خدایا تو چقدر 
دوست داشتنی و پرســتیدنی هستی، 
هیهات که نفهمیدم. خون باید می شدی 
و در رگهایم جریــان می یافتی تا همه 

سلولهایم هم یارب یارب می گفت. 
این بیان عارفانه بیانگر روح بلند و سرشار 
از خلوص آن شــهید واالمقام است که 
تنها در سایه خودسازی و سیر و سلوک 

معنوی به آن دست یافته بود.

 

در حالی که 
رزمندگان لشکر را در 

شرق دجله از نزدیک هدایت 
می کرد، تالش می نمود تا 

مواضع تصرف شده را در مقابل 
پاتکهای دشمن تثبیت نماید، که 
در نبردی دلیرانه، براثر اصابت 
تیر مستقیم مزدوران عراقی، 
ندای حق را لبیک گفت و به 

لقای معشوق نایل 
گردید
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زمان  اجرا : 1366/01/18 
رمز عملیات: یا صاحب  الزمان 

مدت  اجرا: 5 روز
تلفات  دشمن:  5200 )کشته، زخمي  

و اسیر(
مکان  اجرا: شرق  بصره  عراق  - محور 

جنوبي  جنگ  در غرب  شلمچه  ایران  
ارگان هــاي  عمل کننده: ســپاه  

پاسداران  انقالب  اسالمي  
اهداف  عملیات: پاسخ  به  شرارت هاي  
دشــمن  در خلیج  فارس، تهدید شهر 
بصره  عــراق  و تأمین  کانــال  زوجي  و 

توسعه  منطقه 
شــرح عملیات: علي رغم  عملیات  
کربالي4 که  بــه  شکســت  انجامید، 

کربالي  5 توانست  تا حدودي  خواسته  
فرماندهان  جنگ  را تأمین  کند. شــاید 
مهمترین  دســتاورد عملیــات  بزرگ  
کربــالي 5 انهدام  بخــش  عظیمي  از 
ماشین  جنگي  عراق  بود. به  همین  دلیل  
انجام  عملیات  در شرق  بصره  بار دیگر در 
دستور کار قرار گرفت. عملیات  »کربالي  
8 « در دو محور با حضور نیروهاي  سپاه  
در همین  راستا طراحي  شد تا توسط  دو 

قرارگاه  اجرا گردد.
محور اول: آبگرفتگي  شــمال  بوبیان، با 

فرماندهي  و هدایت  قرارگاه  قدس.
محوردوم: حد فاصل  کانال  ماهي  تا جاده  
شلمچه، با فرماندهي  و هدایت  قرارگاه  

کربال.

از آنجا کــه  موقعیت  زمیــن  در محور 
آبگرفتگي  »بوبیان« با منطقه عملیاتي  
قرارگاه  کربال در غــرب  »کانال  ماهي« 
تفاوت  داشت  و میزان  فاصله  با دشمن  
نیز متغیر بود، بــراي  تعیین  زمان  آغاز 
عملیات  و محاســبه  مقدار زمان  الزم  
براي  رســیدن  نیروها به  نقطه  درگیري  
با دشمن، مشــکالتي  وجود داشت  که  
نهایتا ســاعت  2 و 15 دقیقه  بامداد روز 
18 فروردیــن  1366 به  عنــوان  زمان  
مشترک  حمله  در هر دو محور انتخاب  

شد.
عملیات  کربالي 8 بــا رمز »یا صاحب  
الزمان« )عجل  اهلل  تعالي  فرجه  الشریف( 
آغاز شد و مدت  5 روز ادامه  پیداکرد. در 

عملیات کربالی 8
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این  عملیات 60 دستگاه  تانک  و نفربر و 
ده ها دســتگاه  خودرو منهدم  گردید و 
تعداد 5200 تن  از افراد دشمن  کشته  
و زخمي  و اسیر شدند. غنایم  به  دست  
آمده  شامل  ده ها دستگاه  تانک  و نفربر و 
تعدادي  خودرو گردید. این  عملیات  که  
با هدف  تأمین  »کانال  زوجي« در جنوب  
شلمچه  و توســعه  منطقه  تصرف  و در 
غرب  کانال »پرورش  ماهي« انجام  شد، 
نیروي  زمیني  ســپاه  پاسداران  انقالب  
اسالمي  را به  کســب  تجربیات  تازه اي  

نایل  ساخت.
در این  عملیات  محمدحســن  قاسمي  
طوســي  مســئول  اطالعات  و عملیات  
لشــکر 25 کربال و حبیــب اهلل  کریمي  
فرمانده  توپخانه 63 خاتم االنبیا 9((، به  

شهادت  رسیدند.
عملیــات کربــالي 8 در تاریخ جنگ 
تحمیلي عــراق علیه ایــران در زمره 
علمیاتهایي اســت که بیش از گذشته 
ددمنشــي و خوي وحشیانه رژیم بعث 
را به جهانیان ثابت کرد چرا که در این 
عملیات این رژیم، رزمندگان ایراني را 

آماج عملیات شیمیایي قرار داد.
در ایــن عملیات که بخــش عمده اي 
از آن در خــاک عراق انجام شــد این 
رژیم با استفاده از تسلیحات شیمایي، 
رزمندگان ایراني را کــه موفق به ورود 
به خاک عراق شــده بودند را شــهید و 
مجروح کرد تا به جهانیان ثابت شود که 
عراق در این جنــگ به همه ترفندهاي 
ناجوانمردانه، غیراخالقي و غیرانساني 
دست زده ولي هیچگاه نتوانست اراده 
آهنین رزمندگان ایراني در دفاع قاطعانه 

از وجب به وجب ایران را سست کند.
عملیات کربــالي 8 بــرگ دیگري از 
جنایتهاي دشــمن بعثي بر علیه ایران 
را بــه یاد مي آورد. در ایــن عملیات به 
شکل گسترده اي از سالح هاي شمیایي 

بر علیه نیرو هاي ایراني استفاده شد و 
عده زیادي از رزمندگان ایراني مجروح 

و شهید شدند.
به طور کلي فشــار عراق  براي  باز پس 
گیري منطقه  اي  در حدود یک  کیلومتر 
مربع  با توان  بــاال در نوع  خود کم  نظیر 
بود. عکس  العمل  دشمن  بدون  احتساب  
و پیش  بیني تلفات  زیاد و پذیرش  آن  به 
عنوان  بهاي  باز پس  گیري  منطقه  نمي 

توانست  باشد.
دشــمن  با درک  مشــي جدید نظامي 
جمهوري  اســالمي مبني بر پیشروي  
در شــرق  بصره  و انهــدام  متوالي قواي  
عراق ، بر آن  شــد که  با اقدامي اساسي 
و با قوت، جمهوري  اســالمي را نسبت  

به  ادامه پیشروي  در منطقه  شرق  بصره  
مایوس  کنــد. عالوه  بر ایــن  همزماني 
عملیات  کربالي 8 با ســالگرد تاسیس  
حزب  بعث  و نیــز نقــش  تبلیغي این  
عملیات  در اعــالم  تصمیم  بــر تداوم  
عملیــات  در منطقــه  و همزماني آن  با 
تغییر وتحوالت  سیاسي مبني بر حذف  

صدام ، قابل  ذکر است .
از یک  سو شرایط سیاسي و نظامي جنگ  
پس  از عملیات  کربالي  5 و از سوي  دیگر 

اهمیت  زمین  منطقه  شرق  بصره ، موجب  
گردید تا عملیات  کربالي 8 که  با هدف  
محدود نظامي صورت  گرفت ، بازتاب  و 
انعکاس  نسبتا گسترده  اي  داشته  باشد. 
در مورد این عملیات  خبرگزاري  فرانسه  
به  نقل  از ناظران  در تهران  چنین  گزارش  
داده:  اهــداف  عملیات  جدید کربالي 8 
ایران  که  صرفا نظامي اســت، محدود 
به  نظر مي رسد. ایران  بدون  تردید این  
بخش  جنوبي را بــراي  حمله  انتخاب  
کرد تا مانع  از تحکیم  خطوط دشمن  در 
آنجا شود . در واقع  گزارش  خبرگزاري  
فرانســه  معطوف  به  این  مطلب  بود که  
این  عملیات  در تداوم  سلسه  تالشهاي  
ایران  در این  منطقه  و برنامه  ریزي  براي  
انجام  عملیات  به  ســمت  بصره ، معنا و 

مفهوم  دارد.
به  هر حال  پیــروزي  عملیات  کربالي 8 
همانند پیروزیهاي  دیگر ایران  در ابتدا 
از ســوي  عراق  و کلیه  حامیانش  مورد 
تکذیــب  قــرار گرفت ، چنانکــه  رادیو 
اســراییل  به  نقل  از کارشناسان  نظامي 
گفت: به  احتمال  قوي  نیروهاي  ایراني 
در عملیات  موسوم  به  کربالي 8 در جبهه  
بصره  موفق  به  پیشروي نشده  اند و نبرد 

به  صورت  ساکن  ادامه  دارد.
اما با گذشــت  زمان  و عینیت  پیروزي  
ایران ، عراق  ســرانجام  زبان  به  اعتراف  
گشود و متعاقب  آن  خبرگزاریها چنین  
گزارش  دادند: عراق  دیروز اعتراف  کرد 
که  مناطقــي را در جریان  حمله  جدید 
ایران  در شرق  بصره  از دست  داده  است . 
اعتراف  عراق  به  از دست  دادن  زمینهایي 
درنزدیکي بصره، در اطالعیه  نظامي این  
کشور منعکس  شــده  است  . همچنین  
دعوت  ایران  از خبرنگاران  خارجي براي  
بازدید از منطقه  آزاد شده  در عملیات  نیز 
به  منزله  پیروزي  جدید ایران  مورد تاکید 

قرار گرفت .

عملیات 
کربالي 8 

در تاریخ جنگ 
تحمیلي عراق علیه ایران در 

زمره علمیاتهایي است که بیش از 
گذشته ددمنشي و خوي وحشیانه 

رژیم بعث را به جهانیان ثابت 
کرد چرا که در این عملیات این 
رژیم، رزمندگان ایراني را آماج 

عملیات شیمیایي 
قرار داد
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آخرین مقدمه براي عملیات فتح المبین، 
مقدمه جالب و پردرس و الهامي از رهبري 
عده ها و صحنه هاي سختي است که براي 

فرمانده و فرماندهي به وجود مي آید.
یکي از مشــکالتي که آن موقع داشتیم، 
کمبود نیرو بود. هر چه نیرو داشتیم، پاي 
کار بودند. سپاه تازه داشت شکل مي گرفت 
و نیروهــاي ســازمان یافته اش قلیل بود. 
حداکثر در حد تیپ موجودیت داشتند. 
البته همان تیپ بهتریــن واحد براي ما 
بود. بعدها هم که لشــکر شدند، بیشتر با 
چهره ي تیپ ظاهر مي شدند. تیپ، واحد 
مناسب و متناسبي براي نیروهاي متحرک 
و قوي است. لشکر سنگین است و اگر نیرو 
بخواهد تن به سنگیني بدهد، تحرک الزم 
را ندارد و اگر بخواهد تحرک داشته باشد، 

با آن قوانین و تشکیالت لشکري، نمي تواند 
کار کند. بنابرایــن، آن موقع در قلت نیرو 
بودیم، هم ارتش و هم سپاه. با یک نیرو که 
تازه جنگیده و مي خواست بازسازي کند، 

دوباره مي خواستیم بجنگیم.
از دو یا سه ماه قبل، تیم طراحي و شناسایي 
را از ارتش و ســپاه سازمان داده بودیم که 
بروند کار کنند. دو چهره اي که یادم هست، 
یکي برادر مرتضي صفار از سپاه بود که االن 
احتماالً در بخشهاي آموزشي کار مي کند، 
یکي دیگر هم ســرتیپ دو معین وزیري 
استاد دانشگاه فرماندهي و ستاد است. آنها را 
سازمان دادیم که بروند و منطقه ي عملیات 

را شناسایي و بررسي کنند.
دشمن، منطقه ي عملیات را تحت تصرف 
خودش داشت. این منطقه از شمال محدود 

مي شــد به ارتفاعات سپتون و مي کشید 
به طرف ارتفاعات شــمال عین خوش به 
نام ممله . ممله یکــي از ارتفاعات مرتفع 
آنجاست. از طرف مشرق و اطراف شوش، 
پشت رودخانه کرخه بودیم. از طرف جنوب 
مي خورد به صحرا و دشت ني خزر تا تنگ 
رقابیــه و ارتفاعات میشــداغ. این حدود 
منطقه عملیــات ما بود. بــرآورد ما روي 
2000 کیلومتر مربع بود. یعني وسیع ترین 
منطقه ي عملیات را تا آن موقع پیش بیني 
کرده بودیم. چاره اي هم نداشتیم. نمي شد 
کم و زیادش کــرد. حداقل اینقدر لقمه را 
برآورد کردیم. چند صحنه ي جالب، قبل 
از عملیات، پیش آمد. اولین مطلب اینکه، 
بر حسب فشــاري که در چزابه به ما وارد 
شده بود، در نیروي زمیني ارتش، مجبور 

ناگفته ها پس از عملیات فتح المبین
 از زبان صیاد دل ها 
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شدیم یک تیپ از لشکر 77 خراسان را در 
تنگه چزابه به کار بگیریم؛ به خاطر اینکه 
نیرو نداشتیم و تنگه داشت سقوط مي کرد. 
وقتي که خواستیم عملیات فتح المبین را 
انجام دهیم، پیش بیني کردیم که این تیپ 
در آنجا بجنگد. ولي اگر مي خواستیم آنها را 
جزو عملیات نیاوریم، نیرو کم مي آمد و اگر 
مي خواستیم به کار بگیریم، چون جنگیده 
و تلفات داده بودند، احتمال داشت که ناتوان 
باشند. از همان اول زمزمه اي شروع شد در 
خود تیپ، از فرماندهي گرفته تا پایین که 
ما توان جنگیدن نداریــم. مي گفتند اگر 
ما را آزاد کنند، براي این اســت که برویم 
اســتراحت کنیم، یا خودمان را بازسازي 
کنیــم. دیدیم، با این انگیــزه ي ضعیف، 
نمي شود حتي دستور نظامي به آنها داد. 
بنابراین، باید انگیزه در آنها ایجاد مي کردیم 
و بعد دستور مي دادیم. تدبیري که به ذهن 
ما خطور کرد این بود که گفتیم: شــما را 
مي خواهیم ببریم پیش امام. مي توانیم شما 
را با قطار ببریم پیش امام و بعد برگردیم. 
چون عملیات داریم، باید سریع برگردید. 
موقعي مي توانستیم این قول را بدهیم که 
زمینه اش را فراهم مي کردیم. با حاج احمد 
آقا تماس گرفتیم و خواهش کردیم که به 
محضر حضرت امام سالم برسانید و بگویید 
وضع ما وضع خاصي است و یک تیپ باید 
خدمت تان برسد و با شما دیدار کند، حتي 
اگر صحبت هم نفرمودید، مسأله اي نیست. 
آنان دیدار کنند تا روحیه بگیرند و ما بتوانیم 
این تیپ را که در فشــار صدمات و تلفات 

رزمي بوده، به کار بگیریم.
ایشان قبول کردند. تیپ را به طور کامل در 
کنار هفت تپه که نزدیک ریل قطار است، 
مستقر کردیم. اولین نماز جماعت تیپي را 
برگزار کردیم که نماز ظهر و عصر بود. یکي 
از آقایان روحانــي نماز را برگزار کرد و من 
هم از فرصت استفاده کردم و بین دو نماز 
خاطره ي شهید خلیفه سلطاني و آیه ي و 

التهنوا و التحزنوا را خواندم. متذکر شدم که 
مبادا سست شوند و فکر کنند کار تمام شده. 
گفتم: اینطور نیست. اوضاع طوري است 
که باید بجنگید و الحمدهلل فرصت خوبي 
است تا بروید از محضر امام استفاده کنید. 
دیداري تازه کنید و بیایید و آماده شوید. 
همه خوشحال شدند. چند نفري از سربازها 
البه الي نیروها بودند که خواستند زمزمه اي 
راه بیندازند. متوجه شــدیم و یقه شان را 
گرفتیم. به لطف خدا رفتند، دیدار انجام 

شد و آمدند توي خط و آماده شدند.
نکته ي دیگر، بحثها، بررسي ها و مباحثاتي 
بود که در اتاق جنگ انجام مي شــد. اتاق 
جنگ در منطقه ي هفت تپه و در قرارگاه 
لشکر 77 بود. آنها اتاق جنگ درست کرده 
بودند. وعده هایمان را با بچه هاي ارتش و 

سپاه در آنجا مي گذاشتیم.
در جلسات، به دلیل بعضي موضع گیري 
فرماندهان ارتش و ســپاه، بحثها طوالني 
مي شــد البته نه موضعگیري خصمانه، 
موضعگیري تحلیلي، نظریه ها و سلیقه ها ما 
هم فرصت مي دادیم که بحث را ادامه دهند 
تا مسأله حالجي شود و همه متوجه شوند.

یک مقدار که گذشت، مشکالتي در طرح 
عملیات پیــش آمد . بچه هاي ســپاه، به 
شــدت معتقد بودند که عملیات را باید 
از چهــار محور: عین خــوش، پل نادري، 
شــوش و رقابیه به طور همزمان شــروع 
کنیم. بنابراین، باید چهار تا ســازماندهي 
داشته باشــیم و چهار تا قرارگاه تشکیل 
شــود و عملیات هدایت شــود. بچه هاي 
ارتش مي گفتند: اگر از چهار محور عملیات 
را انجــام دهیم، این خطر هســت که در 
بعضي محورهاي عملیاتي پیشرفت خوبي 
داشته باشیم ولي نیرو کم بیاید و نتوانیم 
ادامه دهیم، یا در مواقعي که اوضاع خراب 
مي شود و نیرو زیاد داریم، اصاًل نخواهیم 
جلو برویم کــه کارمان ناقــص مي ماند. 
بنابراین، منطقي اســت که تمرکز نیرو را 

از دو محور بدهیم و در دو مرحله برسیم به 
کل اهداف عملیات.

بحثهاي زیادي شد. از نظر علمي، بچه هاي 
ارتشي درست مي گفتند و از نظر تخصصي 
حرفشان درست بود ولي با روحیه اي که در 
جلسه بود، مي دیدیم این روحیه مناسب 
بچه هاي سپاه نیست. چون آنها براي نبرد 
انگیزه داشتند و ما با انگیزه ي آنها هماهنگ 
مي شدیم. چون از نظر فرماندهي، توافق بین 
من و فرمانده سپاه شرط بود، گفتم: اشکال 
ندارد. ما مي توانیم از این طریق جلو برویم.

این مسأله حل شد. نکته ي دیگر در مورد 
آماده شدن براي عملیات بود. شناسایي ها 
داشــت انجام مي گرفت. شناســایي در 
محورهاي عین خــوش و رقابیه روزبه روز 
بیشــتر جواب مي داد. خیلي جالب بود، 
پل نادري و ارتفاعات ســپتون بلتا خوب 
جواب مي داد. در محور شوش که آن طرف 
رودخانه کرخه بود و ما ســرپلي در صالح 
مشطط داشــتیم و نیروهاي لشکر 77 و 
لشــکر 21 به آنجا رفته و پر شده بودند، 
شناسایي جواب نمي داد. آنها به وسیله ي 
پل که خیلي هم ناقص بود، ترددشان انجام 
مي شد. خطرش این بود که آنها را بیندازند 
توي آب. یک سرپل دیگر هم گرفته بودیم 
که خیلي وسیع بود، ولي نیرو نداشتیم که 
در آنجا بگذاریم . طرفهــاي ني خزر بود و 
تپه هاي 120. مي خواستیم طوري باشد 
که موقع حمله، عبور از آب نداشته باشیم؛ 
آنطور که دشمن در آن سو باشد و جا پاي 
ما معلوم شــود. اینجا شناسایي ها جواب 
نمي داد. مخصوصاً لشکر 77 خراسان اعالم 

کرد که ما به شدت مأیوس هستیم.
یأس عجیبي اتاق جنگ را گرفت. نگران 
بودیــم. روي این محور خیلي حســاب 
مي کردیم؛ چون به دامنه ي ارتفاعات رادار 
و تپه ي ابوصلیبي خات ختم مي شد. اگر 
به آن دست پیدا مي کردیم، جاده ي اصلي 
و مرکزي محور را زیرنظــر مي گرفتیم و 
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پیشروي به طرف چنانه و برغازه امکان پذیر 
مي شد. دیدم که همه غمگین هستند. من 
هم تحت تأثیر قرار گرفته بودم. در همین 
موقع، برادر مرتضي صفار، اجازه خواست. 
نوبت او بود که برود شناسایي. او مسؤول 
شناسایي در آن محور بود. مقدمه ي جالبي 
گفت. عین جمالت او در خاطرم نیست ولي 
چکیده ي صحبتها یادم هست که اثر رواني 
و روحي بر جلســه گذاشت. ایشان گفت: 
متأســفم که این مطلب را مي گویم. شما 
همه چیز را گفتید ولي یاري خدا را حساب 
نکردیم. ما روي این مســأله باید حساب 
کنیم. ما باید بدانیم که خداوند کمک مان 
مي کند. بعد، کالک شناسایي اش را باز کرد. 
شــیارها و راهکارها، همه را دقیق با قدم 
محاسبه کرده بود. در تمام قسمتها راه پیدا 
کرده بود تا براي آن موقع که حمله مي شود، 
بتوانند نفوذ کنند. این را که گفت، همه حال 
گرفتند؛ با آن تذکــر اعتقادي و انگیزه ي 
ایماني ایشان که البته از قلبش بر مي آمد. 
مهم خود تذکر نیست. مهم چیزي است که 
انسان به آن معتقد است و به آن یقین دارد. 
چیزي که با آن آمیخته و با آن زندگي کرده، 
همان را به زبان مي آورد؛ نه چیزي کمتر و 
نه چیزي بیشتر. قلبهاي زمینه دار و آماده 
و قلبهایي که اوضاع آنها خراب است، نیاز 
به دلجویي و قوت قلب دارند. این چاره ساز 
است. از طرف دیگر، ما به صورت عملي هم 
زحمت کشیدیم و زحمت مان هم در راه 
خدا والذین جاهدوا بود. نکته بعدي، راجع 
به خود قرارگاه است. مانده بودیم قرارگاه 
مشترک را کجا بزنیم. یکي از نکات مهم در 
قرارگاه زدن، مسأله ارتباط است. قرارگاه در 
جایي باشد که ارتباط با محورهاي عملیاتي 
برقرار باشــد. ما آن موقع نسبت به مسأله 
ي ارتبــاط در فواصل دور، تجربه کمتري 
داشتیم. امکاناتي که باید به کار گرفته شود، 

در دسترس مان نبود.
دیدیم ساده تر است که قرارگاه در دزفول 

و در پــادگان تیپ دو زرهي لشــکر 92 
باشد. رفتیم شناســایي هم کردیم. حتي 
در یکي از اتاقها، از ســه مــاه قبل، ماکت 
منطقه ي عملیات را درست کردیم. خیلي 
زحمتي کشــیده بودند تا تاکتیک مان را 
روي ماکت پیاده کنیم که از نظر آموزشي 
و تجســم عملیات خیلي خوب بود. ولي 
به شــب عملیات که نزدیک شدیم، چند 
مشکل پیش آمد. یک مشــکل اینکه در 
بررســي روز عملیات، برخورد کردیم به 
اینکه موعــد حمله را نزدیــک فروردین 
ســال 61 پیش بیني کرده بودیم و ما آن 
موقع در اســفند ماه بودیم. در آن شبها، 
ماه در شرایط کاماًل تاریک و ظلماني بود. 
اگر مي خواســتیم بچه ها را از چهار محور 
به عملیات بفرستیم، ممکن بود مسیر را 
گم کنند یا راه را پیدا نکنند و اوضاع به هم 
خورد. در جدول روشــنایي، چه موقع ماه 
مناسب براي عملیات بود؟ حساب کردیم، 
روز هجدهم یا نوزدهم فروردین ماه مناسب 
بود. یعني مي بایست مدتي صبر مي کردیم. 
این مشکل را از نظر علمي، باید با به تأخیر 
انداختن زمان عملیــات حل مي کردیم. 
مشکل دیگر اینکه، دشمن بو برده بود که 
مي خواهیم حمله کنیم و چون از استقرار 
و اســتحکامات خودش اطمینان داشت، 
دید تنها جایي که ممکن است اذیت شود 
و مورد خطر قرار بگیرد، در غرب رودخانه 
کرخه است که ما در آنجا دو سرپل داشتیم. 
از آنجا مي توانستیم حمله کنیم و ارتفاعات 
حساس ابوصلیبي خات، ارتفاعات رادار یا 

سایتهاي رادار را بگیریم.
مردم منطقه نیــز روي ارتفاعــات رادار 
حساسیت داشتند. دشمن این ارتفاعات 
را کلیدي مي دانســت. حتي شنیدم که 
صدام بــه زبان آورده بود کــه اگر ایرانیها 
توانســتند ارتفاعات رادار را بگیرند، کلید 
بغداد یا بصره را به آنهــا مي دهم. اینقدر 
مغرور بود به اســتحکامات آنجا. به جاي 

اینکه ما عملیات را شروع کنیم، چند روز 
قبل از آغاز عملیات، دشــمن شروع کرد. 
فشار عجیبي به نیروهاي ما آورد. این فشار 
براي ما غیرقابل تحمل بود؛ چون پشــت 
نیروهاي ما آب بود. تــا آمدیم بجنبیم ، 
دشمن از محور دوم عملیات را شروع کرد. 
در محور رقابیه دو تا چهار کیلومتر پیشروي 
کرد. پس آن، محور هم به هم خورد. شاید 
دشمن یکي دو روز بیشتر وقت نمي خواست 
تا دو محور را به هم وصل کند. معلوم بود که 
دارد حساب شده کار مي کند و مي خواهد 
ما را به موضع انفعالي بکشاند و ابتکار عمل را 
از ما بگیرد. اینجا بیشتر حالمان گرفته شد. 
بدبختانه، با طرحي که مصوبه ي همه ي ما 
بود، از چهار محوري که مي خواستیم حمله 
کنیم، فقط دو محور باقي ماند. این دو محور 
هم به هیچ ترتیب با محاسبات و برآوردهاي 
عملیاتي و معیارهاي تخصصي نمي خورد. 
دو محوري که در طرف شرق بود. دو محور 
باقیمانده، یکي از طرف عین خوش بود و 
یکي هم طرفي است که ارتفاعات جلوي 
آن را گرفته و دشــمن فکر مي کرد همان 
ارتفاعات براي پدافند کافي است و خودش 
را محکم مي دانســت. ببینید نقش امام 
چه بود. آنهایي که شعورشان پایین است 
و موقعیــت فرماندهي کل قــوا را فقط از 
نظر حکومت اســالمي مي دانند که هیچ 
سابه ي نظامي و تخصص آن را ندارد، آنها 
مي گویند چطور ممکن است چنین کسي 
بتواند فرمانده باشد و فرماندهي کل قوا یک 
چیز تشریفاتي اســت. نقش حضرت امام 
در صحنه هاي نبرد و سختي هاي انقالب، 
نقش حیاتي و تعیین کننده بود. منتها درک 

ما باید عمیق تر و با تحقیق توأم باشد.
آخرین بررسي مشترک من و فرمانده ي 
سپاه به این نتیجه رسید که باید این مطلب 
را به حضرت امام منتقل کنیم که وضع ما 
نگران کننده است. ببینیم نظرشان چیست 
و در این شرایط چه باید کرد؟ متفق القول 
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شدیم که این کار درست است.
تصمیم گرفتیــم که بگوییــم. چاره اي 
نداشتیم و گرفتار شــده بودیم. چون هر 
دو نمي توانستیم برویم، با توافق هم، قرار 
شد آقاي محسن رضایي بروند و برگردند. 
زمان هم تنگ بود. حتي اگر با هواپیما هم 
مي رفت و برمي گشت، باز هم نمي شد. یک 
ساعت و نیم برود، یک ساعت و نیم برگردد 

و در تهران هم ترافیک هست.
این صحنه ها تاریخي اســت و باید توجه 
کرد. یکدفعه یکي از خلبانهاي با روحیه ي 
انقالبي ارتش، به نام حق شناس گفت: من 
خلبان اف پنج هستم. ما مجاز نیستیم در 
کابین کمک خلبان یک نفر دیگر را سوار 
کنیم، باید حتماً خلبان باشــد. ولي من 
آمادگي دارم هر کدام از شما که خواستید، 
سوار شوید. من شــما را در مدت بیست 
دقیقه به تهران برسانم و از آن طرف هم در 
مدت بیست دقیقه بیاورم. بقیه زمان صرف 

رفت و آمد تا جماران مي شود.
این پیشنهاد جالبي بود. هواپیماي اف پنج 
آموزشــي آماده بود که دو نفر مي توانند با 
آن پرواز کنند. کســي هم که مي خواهد 
برود توي کابین، باید آزمایش بدهد، تست 
بدهد، چون مي خواهد با سرعت صوت پرواز 
کند و کشش مي خواهد. آقاي رضایي رفت 
و وقتي برگشت، گیج بود! چنین حالتي به 
ایشان دســت داده بود. در مدت دو تا سه 
ساعت کارمان انجام شد. به امام مراجعه شد 
و نتیجه را هم آورد. جمع شدیم و پرسیدیم: 
نتیجه چه شد؟ گفت: رفتم خدمت حضرت 
امام و به ایشان گفتم وضعمان خیلي خراب 
اســت و واقعاً مانده ایم که چــکار کنیم. 
مهمات کم داریم، دشمن به ما حمله کرده، 
نیروهایمان کم اســت، اصاًل منطقه، یک 
منطقه ي عجیب و غریبي است. خواهش 
مي کنیم که حداقل استخاره کنید که حمله 
کنیم یا نه. حضرت امام فرموده بودند: من 
استخاره نمي کنم. ولي خودتان بروید به 

طلب خیر قرآن را باز کنید و نگران نباشید. 
مشکل تان حل مي شود. بروید اقدام کنید.

فرموده بودند بروید عملیات کنید، منتها نه 
به آن زباني که ما در واژه هاي نظامي داریم 
که دستور یک فرمانده باشد. طبق دستور 
ایشان، قرآن به طلب خیر باز شد. سوره ي 
فتح آمد. انســان چقدر باید اعتقاد داشته 
باشد که قرآن را باز کند و سوه ي فتح بیاید. 
این را با صداقت عرض کنم، هر چقدر اآلن 
آیات سوره ي فتح را بخوانم، به اندازه اي که 
خداوند آن زمان به من توفیق قوت قلب و 
ازدیاد ایمان و اعتقاد براي انجام تکلیف داد، 

نمي توانم آن حالت را داشته باشم.
وقتي که موقع عملیات شــد، همه گوش 
مي کردند که آیات قرآن و دعاي توســل 
خوانده شــود. آیات را خواندند و ما قوت 
قلب گرفتیم. پــس از آن فکر تخصصي 
را هــم در خودمان کور کردیــم. چاره اي 
نداشتیم. اگر مي خواســتیم به آن اکتفا 
کنیم، همه ي جوابهــا منفي بود. آنهایي 
که در معیار تخصصــي برآورد مي کردند، 
آنها را هم کنترل کردیم که نباید اینطور 
باشد. به فرماندهان دســتور قاطع دادیم 
که آماده باشــید، فقط از آن دو محوري 
که هست، تا دیر نشده، حمله کنید. البته 
نیروها را جابه جا نکردیم. نیروهایي که در 
محور رقابیه بودند، سرجایشــان ماندند. 
قرارگاهها نامگذاري شدند: قرارگاه فتح در 
محور رقابیه، قرارگاه فجر در محور شوش، 
قرارگاه نصر در محور پل نادري و دزفول و 
ارتفاعات سپتون، قرارگاه قدس در محور 
عین خوش. چهار فرماندهي تشکیل دادیم. 
فرماندهــي و نیروها متشــکل از ارتش و 
ســپاه بودند. از زیباترین صحنه هایي که 
یادم هســت، وحدت یکپارچگي قبل از 
عملیات بــود. بازدیدي داشــتم از محور 
میشــداغ و تنگ زلیجان . بچه ها داشتند 
تمرکز نیرو مي کردند. از بچه هایي که در 
این صحنه خیلي زحمت کشید نمونه ي 

ارتشي را بگوییم سرتیپ دو کریم عبادت 
بود. از بچه هاي سپاه هم که اسوه بودند و در 
صحنه ،نقش مؤثري براي وحدت داشتند، 
برادر احمد کاظمي بود؛ فرمانده ي تیپ 
نجف اشــرف. پانزده روز قبل براي بازدید 
رفته بودم. ایشــان گفت: ما مي خواهیم 
این کوه را بشکافیم و راهي پیدا کنیم. به 

آن طرف برویم و راه حمله را پیدا کنیم.
حقیقــت، در قلبــم گفتم کــه این چه 
مي گویــد؟ کوه را بشــکافیم یعني چه؟! 
این کوه را تا کي مي خواهند بشــکافند ؟ 
پانزده روز بعد که رفتم، دیدم کوه شکافته 
شده اســت. ما را از مســیر همان شکاف 
براي بررسي اوضاع بردند. وقتي برگشتم، 
بچه ها داشتند تمرین عملیات و بدنسازي 
مي کردند. دیدم مثل اینکــه همه با هم 
هســتند. هر کار کردم که بتوانم بشناسم 
کدام ارتشي است و کدام سپاهي تشخیص 
مشــکل بود. از روي دقت نظامي، متوجه 
شدم که ارتشــي ها کدامند و سپاهي ها 
کدام. ارتشي ها ژ ث داشتند و بسیجي ها 
کالشــینکف. همــه با هم توي ســتون 
راهپیمایي مي کردند و خیلي جالب بود. 

اصالً نشاط و حرکت در صحنه هویدا بود.
رســیدیم به شــب عملیات. دیدیم که 
بچه هاي سپاه نیستند و به قرارگاه مرکزي 
نیامدند. خبر دادند نظرشان این است که به 
قرارگاه جلوتر برویم. در بین جاده ي شوش 
به طرف دزفول نه از مســیر اندیمشک، 
از آن مســیري که از طریق اهواز مي آییم 
کوتاهتر است در شــمال جاده، فقط یک 
شیار زده بودند و روي آن را پوشانده بودند. 
هیچ چیز دیگر نبــود. کنارش هم چند تا 
کانتینر گذاشــته بودند که نفرات اضافه 
بشود. گفتند: اینجا جاي برکت داري است!

سریع هماهنگي و همکاري کردیم. امکانات 
بیسیم و ارتباطي را متمرکز کردیم و قرارگاه 
مشترک تاکتیکي را تشکیل دادیم. آماده 

عملیات بودیم.
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  احمد امامی
بازتاب اهداف و سیاست هاي هر کشوری 
در صحنه بین الملل، در مفهومی به عنوان 
سیاســت خارجی تجلی پیدا می کند و 
سیاســت خارجی در واقع مجموعه ای از 
خط مشي ها، مواضع، روش ها و اقداماتی 
است که یک دولت در محیط بیرونی و در 
صحنه بین الملل در راستای اهداف و منافع 
ملی خود دنبال می کند. اتخاذ سیاســت 
خارجی تابع دو دسته متغیرهای داخلی 
و خارجی اســت. مبانی و اصول حاکم بر 
نظام سیاسی و حاکمان آن، ظرفیت ها و 
توانمندی های کشور در حوزه های مختلف، 
نیازها و اولویت های کشــور از متغیرهای 
داخلی و ساختار و ماهیت نظام بین الملل، 

فرصت ها و تهدیدات کشــور در محیط 
بیرونی از جمله متغیرهای خارجی است. 
هر کشور در سیاســت خارجی با تنوعی 
از مخاطبان و بازیگران شــامل: دولت ها، 
نهادهای بین المللی، ملت ها، شرکت های 
چندملیتی و ... روبرو است که از ابزارها و 
شیوه های متنوعی در ارتباط یا مواجهه با 
آنها بهره می گیرد. در این میان، دیپلماسی 
یکی از شیوه های متداول اجرای سیاست 
خارجی است. دیپلماســی هنر برقراری 
روابط و مدیریت مناســبات در سیاست 
خارجی است که شکل سنتی آن بر رابطه 
یک دولت با دولت هــای دیگر و نهادها و 
سازمان های رسمی در صحنه بین الملل 
تاکید دارد. موضوع دیپلماسی سنتی نیز 

سیاســت و رفتار دولت های دیگر است، 
اما نوع دیگر دیپلماســی که در چند دهه 
اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، 
به برقراری ارتباط با مردم و جنبش های 
مردمی تاکید دارد و از آن به دیپلماســی 
عمومی یاد می شود. موضوع دیپلماسی 
عمومی، نگــرش و رفتار افکار عمومی در 

محیط خارجی است.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
مبتنی بر مبانی گفتمان انقالب اسالمی 
و مکتب سیاسی- الهی امام خمینی)ره( 
است. عنصر محوری و دال مرکزی گفتمان 
انقالب اسالمی و مکتب حضرت امام)ره(؛ 
اســالم ناب محمدی)ص( و آموزه های 
متعالــی آن بــا تاکید بر ســیره نبوی و 

بازخوانی »عزت، حکمت و مصلحت« 
در سياست خارجی
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فرهنگ علوی و عاشــورایی است که هم 
بر مشخصه های روشی)انقالبی( و هم بر 
امتیازات ماهوی و هدفی )اســالمی( آن 
تاکید دارد. این موضوع را می توان در اولین 
و تاریخی ترین سند مبارزاتی  معمار بزرگ 
انقالب اســالمی حضرت امــام خمینی 
در ســال 1323 و در سیر مبارزاتی رهبر 
کبیر انقالب اسالمی و ملت ایران از سال 
1323 تا پیروزی انقالب در سال 1357، 
مشــاهده کرد. گفتمان انقالب اسالمی 
از آغاز یک رویکرد جهان شــمول را برای 
حاکمیت اسالم بر جهان دنبال کرده است 
و روشن بود که تحقق چنین هدف بزرگی 
نه تنها در مناســبات متداول و رسمی با 
دولتها ممکن نخواهد بود، بلکه خود این 
دولت ها عمده ترین مانع پیش رو خواهند 
بود. لذا »ملت هــا و جنبش های مردمی 
رهایی بخش« مخاطب اصلی این گفتمان 
شدند و دیپلماسی عمومی اولویت سیاست 
خارجی جمهوری اســالمی ایران در این 
رابطه شد. بر همین اســاس میثاق ملی 
مردم ایران با اشاره به لزوم »دفاع  از حقوق  
همه  مسلمانان« تاکید می کند: »جمهوری  
اسالمی  ایران  سعادت  انسان  در کل  جامعه  
بشری  را آرمان  خود می  داند و استقالل  و 
آزادی  و حکومت  حق  و عدل  را حق  همه  
مردم  جهان  می  شناسد. بنا بر این  در عین  
خودداری  کامل  از هر گونه  دخالت  در امور 
داخلی  ملتهای  دیگر، از مبارزه  حق  طلبانه  
مســتضعفین  در برابر مستکبرین  در هر 

نقطه  از جهان  حمایت  می  کند.«    
 اهــداف و ادبیاتی که گفتمــان انقالب 
اســالمی بــا تلفیقــی از »آرمانگرایی و 
واقع نگری« تعقیب و ترویج  کرده است، 
هژمونی گفتمان های موجود ماتریالیستی 
)لیبرالیستی و مارکسیستی( را که مبتنی 
بر اومانیســم )انســان محوری( بودند، 
به چالش کشــید و این آغــاز یک رابطه 
مناقشه آمیز و  دامنه دار با رژیم های سیاسی 

)لیبرال دمکراسی و کمونیستی( شد که 
گفتمان های ماتریالیســتی را نمایندگی 
می کردنــد. از این رو، سیاســت  خارجی  
جمهوری  اســالمی  ایران  با تکیه بر شعار 
»نه شرقی- نه غربی« ملت انقالبی ایران، 
بر »نفی  هر گونه  ســلطه  جویی  و سلطه  
پذیــری « و »عدم  تعهــد در برابر قدرت  
های  ســلطه  گر و روابط صلح  آمیز متقابل  
با دول  غیرمحارب «  استوار گردید و شیوه 
دیپلماسی سنتی مبنای تنظیم مناسبات 
جمهوری اســالمی ایران با دولت ها قرار 
گرفت که ســه اصل »عــزت، حکمت و 
مصلحت« مبنای این مناســبات و اصول 
حاکم بر دیپلماســی جمهوری اسالمی 

ایران اعالم شد. 

مفهوم شناســی »عزت، حکمت و 
مصلحت«

در سیاست کلی نظام جمهوری اسالمی 
ایران؛ »عــزت و حکمت و مصلحت، یک 
مثلث الزامی برای چارچــوب ارتباطات 
بین المللی«  ترسیم شده است. عزت در 
لغت به معنی »عزیز« و »گرامی شــدن« 
آمده اســت و در مقابل ذلــت و خواری 
است. »عزت به معنای ساخت مستحکم 

درونی یک فرد یا یک جامعه اســت که 
او را در مقابلــه  بــا دشــمن، در مقابله  با 
موانع، دارای اقتدار می کند و بر چالش ها 
غلبه می بخشــد.... وقتی که عزت شامل 
حال یک انســان، یک فرد یا یک جامعه 
می شــود، مثل یک حصار عمل می کند، 
مثل یک باروی مستحکم عمل می کند؛ 
نفوذ در او، محاصره  او، نابود کردن او برای 
دشمنان دشوار می شود؛ انسان را از نفوذ 
و غلبه  دشــمن محفوظ نگــه می دارد.«  
در استراتژی سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی ایران عزت یعنــی؛ »تحمیل 
هیچ کس را قبول نکــردن« یعنی اینکه؛ 
»ملت ما باید در روابط بین المللی خواری 
نبیند و اهانت نشود. هیچ کس حق ندارد 
اهانت به ملت ایران را در کمترین برخورد 

با دیگران قبول کند.«  
حکمت نیز به »علم«، »دانش« و »درستی 
امری« معنی شــده است. حکمت یعنی؛ 
»حکیمانه و سنجیده کارکردن.« مواضع و 
رفتار کارگزاران نظام در صحنه بین الملل 
باید بر اساس تدبیر، خردمندی و عقالنیت 
باشد. »هیچ گونه نسنجیدگی را نباید در 
اظهارات دیپلماتیک و هرآنچه که مربوط 
به سیاســت خارجی و ارتباطات جهانی 
اســت، راه داد. همه چیز باید ســنجیده 
باشــد. آدم نباید هرچه به دهانش آمد، 
بگوید. باید مالحظه کنیم که آیا این سخن 
با موازین منطق و خرد منطبق اســت، یا 
منطبق نیست. اگر منطبق نیست، آن را 
کنترل کنیم. باید حکیمانه برخورد کنیم. 
فقط در حرف زدن نیست؛ در معاشرت ها 
و برخوردها هم بایــد حکیمانه برخورد 
کرد.«  سیاست حکیمانه دقیقاً نقطه مقابل 
سیاست ماکیاولی غرب است که نیرنگ، 
دروغ و تزویر و هر وســیله و ابزاری برای 
رسیدن به هدف و نتیجه مشروع و مجاز 
شمرده می شود. مصلحت در لغت به آنچه 
که باعث »خیر و صالح و نفع و آسایش« 

 
سیاست  

خارجی  جمهوری  
اسالمی  ایران  با تکیه بر شعار 
»نه شرقی- نه غربی« ملت 

انقالبی ایران، بر »نفی  هر گونه  
سلطه  جویی  و سلطه  پذیری « 
و »عدم  تعهد در برابر قدرت  

های  سلطه  گر و روابط صلح  آمیز 
متقابل  با دول  غیرمحارب «  

استوار گردید
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باشد، گفته می شود و مصلحت در مناسبات 
خارجی ایران به منزلــه اصالت دادن به 
اصول و آرمان های انقالب اسالمی و تامین 
اهداف و منافــع ملی با رعایــت موازین 
اسالمی و اصول مصرح قانون اساسی است. 
در سیاســت خارجی جمهوری اسالمی، 
مطالبات و منافع فردی، حزبی و جناحی 

جایگاهی ندارد.
نگاهی به افت و خیزها در سیاست خارجی

همانطــور که اشــاره شــد رویکرد کلی 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
»آرمانگرایــی و واقع نگری« بر پایه ســه 
اصل »عزت، حکمــت و مصلحت« بوده 
است. مطالبه عدالت، نفی سلطه و مقابله با 
زیاده طلبی های قدرتهای مستکبر، احیای 
عزت مسلمانان و حمایت از مستضعفان 
جهــان برای رهایــی از ســیطره و ظلم 
مســتکبران از جمله اهداف و آرمان های 
ملت ایران در سیاست خارجی بوده است. 
ظهــور پدیده انقالب اســالمی و تعقیب 
چنین رویکــردی، به منزلــه به چالش 
کشیدن معادالت حاکم بر نظام دو قطبی 
در جهــان و بهم زدن و تغییر مناســبات 
متداول بین قدرت های سلطه گر و اقمار آنها 
در چنین نظمی بود. از این رو، صف آرایی 
در مقابــل جمهــوری اســالمی ایران و 
ایجاد بحران های ساختگی و موضوعات 
چالشی برانگیز  برای از بین بردن و یا مهار 
ایران قابل پیش بینی بود. نزدیک ترین و 
کم هزینه ترین راهبرد دشمنان، »ایجاد 
اختالل در نظام محاســباتی مسئوالن« 
برای عدول از اهداف و آرمان های انقالبی 
و کم رنگ کردن سه اصل محوری »عزت، 

حکمت و مصلحت« بود. 
سئوال اصلی این است که آیا این راهبرد 
تأثیری داشته است؟ در طول سی وشش 
سال گذشته، سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران چه افت و خیزهایی داشته 
اســت؟ انتظارات از دولتی که با شــعار 

»تدبیــر« روی کار آمده اســت، و تجربه 
بیش از ســه دهه را پیش روی خود دارد، 

چیست؟
برای مطالعــه افت وخیزهای سیاســت 
خارجــی و تحلیــل رفتــار مســئوالن 
در دوره هــای مختلــف، توجه بــه این 
نکته ضروری اســت که؛ بر اســاس اصل  
یکصدودهــم قانــون اساســی، تعیین  
سیاست های کلي  نظام  جمهوري  اسالمي  
ایران و نظارت  بر حسن  اجراي  آن از جمله 
در سیاست خارجی، از وظایف  و اختیارات  
رهبر شمرده شده است، اما اجرای آن بر 

اساس اصول مندرج در فصول نهم و دهم بر 
عهده دولت و کارگزاران دستگاه دیپلماسی 
کشور است. برای پاسخ به پرسش های یاد 
شــده، به برخی از رخدادهای این دوره 

اشاره خواهد شد.
1- اولین نشانه های زاویه گرفتن از اهداف 
و آرمان های نظام در سیاســت خارجی 
و نادیده انــگاری اصول »عــزت، حکم و 
مصلحت« در همان سال های اول پس از 
پیروزی آشکار شد که دستگاه دیپلماسی 
کشور در دســت مدیران لیبرال و ملی- 
مذهبی قرار داشت. ملی گراها و کارگزاران 
دولت موقت در موضوعات مختلفی چون؛ 
»تعیین نوع حکومت«، »مخالفت با الیحه 
قصاص« و »اصل والیت فقیه« با حضرت 
امام)ره( و نیروهای انقالب اختالف داشتند 
و تا مرحله تالش بــرای »انحالل مجلس 
خبرگان« نیز پیش رفتند. اما در سیاست 
خارجی آنها بر حل وفصل اختالف با آمریکا 
و جلب نظــر و حمایت آنها بــرای عادی 
سازی روابط گام برداشتند. این در حالی 
بود که از نگاه معمار بزرگ انقالب اسالمی، 
آمریکا »شــیطان بزرگ« بود و هر گونه 
نرمش در برابر زیاده خواهی های آن، مغایر 
با اصــول و آرمانهای انقالب اســالمی به 
حســاب می آمد. این اختالف زمانی اوج 

اولین 
نشانه های 

زاویه گرفتن از 
اهداف و آرمان های نظام در 

سیاست خارجی و نادیده انگاری 
اصول »عزت، حکم و مصلحت« 

در همان سال های اول پس از 
پیروزی آشکار شد که دستگاه 

دیپلماسی کشور در دست 
مدیران لیبرال و 

ملی- مذهبی قرار 
داشت
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گرفت که دانشــجويان پيرو خط امام در 
يک اقدام انقالبي، النه جاسوسي آمريکا 
در تهران را تســخير کردنــد و اين اقدام 
از ســوي امام، انقالب دوم نــام گرفت. 
تسخير النه جاسوســی در زمانی اتفاق 
افتاد که »مهندس  بازرگان  )نخست  وزير(، 
ابراهيم  يزدي  )وزير خارجه   دولت  موقت ( 
و هيئت  همــراه  در 11 آبــان  1358، در 
جشن اســتقالل  الجزاير با برژينسکي ـ  
مشــاور امنيت  ملي  کاخ  سفيدـ  مالقات  
کرده  و به  مدت يک  ســاعت   و نيــم  با او 
مذاکره  کردند. برژينسکي  فردي  بود که  
در زمان  وقوع  انقالب  اســالمي  بر خالف  
سايروس ونس  )وزير خارجه  وقت  آمريکا(، 
خواستار سرکوب  نظامي  انقالب  و طرفدار 
کودتاي  نظامي  براي  پيش گيري  از انقالب  
ايران  بود. جالب  آنکه  اين  مالقات  به  گفته  
برژينسکي  نه  به  تقاضاي  او بلکه  به  تقاضاي  
بــازرگان  صورت گرفت .«  تســخير النه 
جاسوسي از منظر مهندس بازرگان  »عمل  
بسيار زشت  و خالفي « تعبير شد و وی در 
14 آبان  1358، يعني  تنها يک  روز پس  از 
اشغال  سفارت  آمريکا، در اعتراض به اين 

اقدام استعفا داد و امام  نيز در 15 آبان  اين  
استعفا را قبول  کردند. اين رويکرد در دوره 

بنی صدر نيز ادامه يافت.
2- به باور حضرت امام، »آمريکا از انگليس 
بدتر، انگليس از آمريکا بدتر، شــوروی از 
هر دو بدتر، همه از هــم بدتر، همه از هم 
پليدتر« بودند. هشت سال جنگ تحميلی 
عراق عليه ايران نشــان داد که خباثت و 
دشمنی آنها با انقالب اسالمی و سياست 

های اصولی جمهوری اســالمی به حدی 
است که آنها حاضر به ائتالف و همکاری 
با يکديگر شده و در کنار صدام عليه ايران 
وارد جنگ می شــوند و از هيچ کمکی به 
اين رژيم دريغ نمی کنند، اما ديپلماسی 
جمهوری اســالمی ايران در طول 8 سال 
بر اســاس همان اصل »عزت، حکمت و 
مصلحت« پيش رفت و شکســت هيمنه 
استکبار و پيروزی و سربلندی ملت ايران در 
اين نبرد نتيجه ايستادگی بر اين اصول بود.

3- پس از پايان جنگ تحميلی، کارگزاران 
تکنوکرات دوران سازندگي اولويت خود 
را »اقتصاد« و بازســازی خرابيهای ناشی 
از جنگ تحميلی قــرار دادند. الگوی آنها 
»ليبرال دموکراســی« بود که به گمان 
کارگزاران، تجربه موفق تلقی می شــد. 
پياده سازی چنين الگويی در ايران جدای 
از آنکــه مغاير با گفتمــان اصيل انقالب 
اسالمی بود، مستلزم »تعامل و هماهنگی 
با نظام موجود جهانی« نيز بود. در همين 
دوره، زمزمه مذاکره با آمريکا علنی شــد 
و عطــاء اهلل مهاجرانی مشــاور و معاون 
حقوقي و پارلمانــي رئيس جمهور وقت، 
در ارديبهشت ماه سال 1369 مقاله اي با 
عنوان »مذاکره مستقيم« نوشت و خواستار 
مذاکره مســتقيم جمهوري اســالمي با 
آمريکا شــد. اين نوشــته واکنش  اقشار 
مختلف جامعه و نيروهــای انقالب را به 

همراه داشت.
البته چنــدی بعد رهبر معظــم انقالب 
اســالمی در ديــدار دانش آمــوزان و 
دانشجويان به مناســبت روز ملی مبارزه 
با استکبار، فرمودند: »بعد از رحلت امام، 
يکی از شــاه بيت های تبليغاتی دشمن، 
همين بــود که )امام رفــت؛ و اينها ديگر 
راه امام را رها کردند.( برای اين که همان 
احساس را درون ملتها به وجود آورند؛ يا 
اين را بگويند، يا باالتــر از اين را بگويند: 
)امام کــی گفته بود ما بــا امريکا مذاکره 

پس 
از پایان جنگ 

تحمیلی، کارگزاران 
تکنوکرات دوران سازندگي 
اولویت خود را »اقتصاد« و 
بازسازی خرابیهای ناشی از 

جنگ تحمیلی قرار دادند. الگوی 
آنها »لیبرال دموکراسی« بود که 
به گمان کارگزاران، تجربه موفق 

تلقی می شد
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نکنيم؟! کی امام چنين حرفی زده بود؟! 
امام همان چند روز زمان خودش را گفته 
بود! همــان چند وقت را گفتــه بود! امام 
کی ما را نهی کرده اســت؟( يعنی حّتی 
تصرف کنند در نظرات امام تصّرف کنند 
که در مياِن صدها سخنرانی و بيان قاطع 
و صريح، اين طور اظهار شده است. اولين 
ضربه ای که با اين کار می خواستند بزنند، 
اين بود که جمهوری اسالمی را از آبروی 
خودش؛ از آن حيثّيت و صالبت و قدرت و 
قامت استواری که در چهره ها و خاطره های 
ملتهای مسلمان در دنيا پيدا کرده است، 
ســاقط کنند.« معظم له با اشاره به اصرار 
غرب برای مذاکره فرمودند: »عّده ای هم که 
آدمهايی ساده لوحند، يا نمی دانم، مرعوبند، 
يا بی اّطالعند، يا غير سياسی اند، در داخل 
خودمان اين حرفها را تکرار می کنند. من 
نمی دانم می فهمند چه دارند می گويند؟!« 
امام خامنه ای برای ترسيم مجدد سياست 
کلی نظام در اين رابطه تاکيد کردند: »چه 
لزومی دارد ما ســراغ ديکتاتورها برويم؛ 
در مقابــل آنها تعظيم کنيــم و بگوييم: 
)بفرماييد بــا ما مذاکره کنيــد؟!( نه آقا! 
اين ديکتاتور، همان ديکتاتوری است که 
اين ملت، آن وقت که هيچ چيز نداشــت، 
با مشت خالی و با شــعار او را از خانه  خود 

بيرون کرد. اين، همان ديکتاتور است.« 
4- يکــی ديگــر از رخدادهايــی که در 
تحليل رفتار عزتمندانه و حکيمانه ايران 
در سياســت خارجی قابل اشــاره است، 
ماجــرای دادگاه ميکونــوس و واکنش 
دولتهــای اروپايی بود. در ســال 1371، 
حادثه ای مشکوک در کشور آلمان رخ داد 
و تعدادی از مخالفان سرشناس جمهوری 
اســالمی )که معتدل شــده و دست از 
معارضه برداشته بودند( در يک رستوران 
به نام »ميکونوس« مورد حمله چند نفر 
ناشناس قرار گرفتند و کشته شدند. با يک 
فضاسازی رسانه ای حساب شده، انگشت 

اتهام غربی ها به سمت جمهوری اسالمی و 
مقامات آن نشانه رفت و برای رسيدگی به 
آن دادگاهی تشکيل شد و پس از پنج سال 
و تحت نفوذ صهيونيستها در اين پرونده، 
دادگاه؛ چند تبعه ايرانی و لبنانی و برخی 
مسئوالن بلند پايه جمهوری اسالمی را در 
21 فروردين سال 1376 متهم شناخت. 
در پی اين اقدام، سفيران اتحاديه اروپايی، 
ايران را در تاريخ 1376/1/22 ترک کردند 
تا از اين طريق ايران را تحت فشــار قرار 
داده و بتوانند امتيازگيری کنند.   برخی 
در داخل کشور گمان کردند می توانند با 
گفت وگو، شرايط را برای بازگشت سفيران 

فراهم کنند.
رهبر معظم انقالب در جمع فرماندهان و 
پرسنل ارتش، در آستانه روز ارتش به اين 
موضوع اشاره کردند و فرمودند: »مردم و 
دولت ايران، به صداقت آلمان نوعی اعتماد 
داشتند. البته به نظر من، همان هم ناشی 
از يک زودباوری بود و نبايد اين کار می شد. 
اين اعتماد هم اعتماد درستی نبود؛ اما حاال 
ثابت شــد. آلمانيها بدانند که امروز ملت 
ايران، به صداقت آنها ديگر هيچ اعتمادی 
ندارد. دولت هم البته آنچــه را که الزمه 
حکمت و اعتزاز اين ملّت اســت، در اين 
زمينه عمل می کند و بايد عمل کند. آنچه 
را که مصلحت ملت است، همراه با عّزتی 
که مناسب اين ملت اســت، بايد با توّجه 
و دّقت دنبال کند و هيچ گونه عجله ای به 
خرج ندهد. هيچ احساس احتياجی نکند، 
که بحمداهلل نمی کند. ما به کسی احتياج 
نداريم.« معظم له با تاکيد بر اينکه: »امروز 
هم آنچــه را که الزمه حکمــت و عّزت و 
مصلحت است، همان را طّراحی می کنيم 
و پيش می بريم« فرمودند: »اگر اين ملت، 
يک وقت مصلحتش ايجاب کند که همه 
درها را هم ببندد، می تواند. بدانيد که اگر 
چنان روزی برای ملت ايران پيش آيد، روز 
َفَرج است. چرا؟ برای اين که ما هميشه آن 

وقتی که احساس کرده ايم بايد از خودمان 
استفاده کنيم، درخشيده ايم.«  

امام خامنــه ای چند روز بعــد در ديدار 
جمعی از کارگران و معلمان نيز فرمودند: 
دســتگاه دولتی ما که بحمداهللَّ مواضع 
بســيار خوبی در مقابل حرکتهای زشت 
اينها داشــته اســت، از حاال بــه بعد هم 
بايســتی با کمال قدرت عمل کند و در 
مرحله اّول، ســفير آلمان را فعاًل تا مّدتی 
نبايد راه بدهد که به ايران بيايد. بقيه هم 
که می خواهند به عنــوان يک حرکت به 
اصطالح آشــتی جويانه برگردند، مانعی 
ندارد. خودشــان رفته اند، خودشان هم 
برمی گردند. ديدند که رفتن شــان هيچ 
اهميتی ندارد. اينها می خواهند برگردند، 
مانعی ندارد؛ اما در رفتن سفرای ايران به 
کشورهای آنها، هيچ عجله ای نبايد بشود. 
بايد سِر صبر و فرصت ببينند چه چيزی 
مصلحت است؛ هر چه که عّزت اسالمی 
اقتضا ميکند - همان طور که هميشــه 
گفته ايم - همان گونه عمل کنند.«  حدود 
10 ماه بعد سفرای کشــورهای اروپايی 
مجبور شــدند با وضعی ذلت بار به ايران 
برگردند وسفير آلمان هم )علی رغم عجله 
برای برگشتن( مجبور شد به عنوان آخرين 

سفير اروپايی به تهران بازگردد.
5- حادثه يازده سپتامبر و حمله مشکوک 
به برج های دوقلو در نيويــورک، به نظر 
محققان و تحليلگران واقع بين، با اطالع و يا 
طراحی مشترک مقامات آمريکايی و رژيم 
صهيونيستی صورت گرفت. اين حادثه، 
بهانه ای شد تا آمريکا با شعار موهوم مبارزه 
با تروريسم و سرکوب القاعده و سرکرده آن 
»بن الدن« به افغانستان لشکرکشی کند و 
نيروهای نظامی گسترده خود و هم پيمانان 
اروپايی اش)ناتو( را در شرق مرزهای ايران 
و در نزديکی  مرزهای روسيه مستقر نمايد. 
به گمان بســياری از تحليلگران سياسی 
و اعتراف برخی محافل رسانه ای آمريکا، 
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اين کشور در طول جنگ هشت ساله برای 
مهار انقالب اسالمی و ضربه زدن به ايران 
ناکام بود. اشغال افغانستان اين فرصت را 
فراهم می کرد که ايــن ابرقدرت، راهبرد 
مهار را از نزديک و به طور مستقيم دنبال 
کند. برخی گمان می کردند که زمان برای 
انتقام گرفتن از شــيطان بزرگ و تحقق 
عملی شعار انقالبی حمايت از مسلمانان 
در برابر مســتکبران فراهم شــده است، 
اما جمهوری اســالمی ايران که در سايه 
تدابير حکيمانه رهبــر معظم انقالب، بر 
اهداف پشت پرده و ماهيت اين اشغالگری 
واقف بود، اقدام آمريــکا و هم پيمانانش 
را محکوم کرد و بر اســاس اصل »عزت، 
حکمت و مصلحــت« در دام اين توطئه 
نيفتاد و به ائتالف جبهه اســتکبار برای 
مقابله با القاعده نپيوســت و تنها پس از 
اقدام وقيحانه طالبان و به شهادت رساندن 
ســيزده نفر از ديپلمات های ايرانی، يک 
عمليات توپخانه ای بــه مواضع طالبان و 

انهدام نيرو و پاســگاه مرزی آنها طراحی 
و به فرماندهی ســردار شــهيد »نورعلی 
شوشتری« فرمانده سپاه مشهد و فرمانده 
لشــکر خراســان با موفقيت اجرا شد. با 
اين قدرت نمايی ايــران، گروهک طالبان 
»پيغام فرستادند که ما غلط کرديم و ديگر 

متعرض ايران و ايرانی ها نخواهيم شد.« 
6- شايد مهم تر از ماجرای افغانستان، دو 
اتفاق در تحوالت همسايه غربی بود. صدام 
پس از ناکامی در جنگ هشت ساله با ايران، 
با چراغ سبز آمريکا، دست به حماقت زد 
و به کويت حمله نظامــی کرد. آمريکا در 
حمايت از کويت عليه عراق وارد جنگ شد. 
اتفاق دوم حمله گســترده و ويران کننده 
آمريکا به عراق به بهانه وجود سالحهای 
شيميايی در اين کشــور و اشغال آن بود. 
به گواهی مســتندات موجود و اعترافات 
مقامات انگليس و آمريکا - چند سال پس از 
اين ماجراجويی ها- آمريکا اهداف بزرگ تر 
و پيچيده تــری را از ايــن حمله تعقيب 

می کــرد. استراتژيســت های آمريکايی 
»حلقه سوم را ايران در نظر گرفته بودند. 
يعنی می گفتند؛ اول به افغانستان حمله 
بکنيم؛ دوم به عراق و سوم به ايران. جورج 
بوش در کتاب خاطرات خود اذعان می کند 
که حمله نظامی به ايران هم در دستور کار 

ما بود.« 
در ماجرای جنگ خليــج فارس و حمله 
صدام به کويت، »در داخل کشور يک نوع 
تفاوت ها و برداشــت های مختلفی حاکم 
بود و عده ای معتقــد به همراهی با صدام 
و حمايــت از وی بودند و حتی در تريبون 
مجلس  مطالبی گفته می شد و بر حمايت 
از وی در جريان جنگ با آمريکا تاکيد می 
کردند. اما با تدبير مقــام معظم رهبری، 
ايران؛ هم حمله آمريکا به عراق را محکوم 
کرد و هم از رژيــم صدام حمايت نکرد« و 
سياست خارجی جمهوری اسالمی يک 
بار ديگر با تکيه بر سه اصل »عزت، حکمت 
و مصلحت«، تحوالت عــراق را مديريت 
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کرد. در پايان اين ماجراجويی ها، صدام و 
حزب بعث از صحنه عراق حذف شــدند، 
دولت مردمی همسو با ايران بر سر کار آمد 
و صدام را به سزای جناياتش رساند، اتحاد 
دو ملت ايران و عراق روز به روز بيشتر شد 
تا جايی که مقامات و استراتژيستهای غربی 
به صراحت اعتراف کردند که برنده بی چون 
و چرای جنگ در عراق جمهوری اسالمی 

ايران بود.
7- آمريکا ســناريويی را که در اشــغال 
افغانستان اجرا کرده بود، يک بار ديگر در 
موضوع برخورد با گروه های تروريستها- 
تکفيری داعش آزمايش کرد. اين گروههای 
با طراحی محور غربی- عربی و در راستای 
راهبــرد منطقه ای آمريکا عليــه ايران و 
جريان مقاومت تشکيل شدند و عليه دولت 
سوريه و برای براندازی بشار اسد وارد جنگ 
شدند. حمايتهای گســترده تسليحاتی، 
آموزشی، سياســی و مالی سبب شد که 
خيلی زود اين گروهها بتوانند بخشهايی 
از خــاک ســوريه را به اشــغال درآورند 
و وحشــيانه ترين اقدامات تروريستی را 
عليه شهروندان ســوری اعمال کنند. با 
ورود جمهوری اسالمی ايران و حزب اهلل 
لبنان به صحنه تحوالت سوريه، عرصه بر 
تروريستهای تکفيری تنگ آمد و متحمل 
تلفات سنگين شدند. بين اين گروه ها نيز 
شکافهايی بروز کرد و به درگيری با يکديگر 
پرداختنــد. موفقيت های جبهه مقاومت 
عليه تروريســتهای داعش در ســوريه 
سبب شد که آنها به سوی مرزهای عراق 
حرکت کنند و در يک حرکت مشــکوک 
به ســرعت بخشهايی از شــمال عراق را 
به تصرف درآوردند و دامنه اشــغالگری 
خود را به طرف مرکز و مرزهای شــرقی 
در نزديکــی ايران توســعه دادند. برخی 
گمان می کردند کــه ورود ايران به  عراق 
و جنگ عليه داعش می تواند آنها را برای 
اقدام عليه ايران تحريک کند و عملياتهای 

تروريســتی آنها به داخل کشور کشيده 
شود و هزينه ها را زياد و غيرقابل پيش بينی 
کند. در حاليکه جمهوری اسالمی ايران 
در گذشته، تجربه گرانســنگی از مقابله 
با تروريســتهای تجزيه طلب و منافقين 
را داشــت و در نبرد ميدانی در سوريه نيز 
با همين گروههای تکفيــری رويارويی 
موفقيت آميزی داشت. بر اين اساس، در 
اســتراتژی حکيمانه ايران، داعش در هر 
نقطه ای که سر برآورد، بايد منهدم می شد 
تا فکر نزديکی به مرزهای ايران را از ســر 
بيرون کند. از اين رو با ورود سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به صحنه تحوالت عراق و 
عليه تروريستها، آنها زمين گير شدند. پس 
از بروز اولين نشــانه های پيروزی جبهه 
مردمی و ارتش عراق که از حمايت ايران 
بهره می بردند، آمريکا شــتابزده، ائتالفی 
نارس و مشکوک را بر عليه تروريستهای 
داعش طراحی کردند. تصور آنها اين بود 
با توجه به شــرايط موجود و گفتگوهای 
مستقيم دو جانبه و چند جانبه با ايران در 
پرونده هسته ای، ايران نيز به اين ائتالف 
بپيوندد، لذا متکبرانه پيش شرط هايی را 
نيز مطرح کردند. اما جمهوری اســالمی 
ايران که با شيطنت های آمريکا آشنا بود، 
هوشــمندانه تحوالت عراق و سناريوی 

آمريکا را تحليل کرد و به روشــنگری در 
قبال رفتار دوگانه آمريکا در عراق و سوريه 
پرداخت و دســت رد به سينه استکبار و 
ائتالف موهوم آنها زد. اکنون نه تنها مردم 
و مسئوالن عراقی، بلکه محافل غربی نيز، 
سياســت خارجی جمهوری ايران که بر 
اصول مترقی»عزت، حکمت و مصلحت« 
استوار است و اقتدار سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و تالشهای ســردار سپاه اسالم 

قاسم سليمانی را تحسين می کنند. 
8- يکی ديگر از موضوعات قابل طرح ديگر 
در رابطه با سياســت خارجی جمهوری 
اســالمی ايران، ماجرای مجلس ششم و 
نامه نمايندگان اصالح طلب اين مجلس در 
تاريخ )1382/2/31( خطاب به رهبر معظم 
انقالب اسالمي است که به نامه »جام زهر« 
مشهور شــد. در بخش از نامه جنجالي و 
اهانت آميز نمايندگان اصالح طلب مجلس 
ششم با اشاره به فضاي سياسي کشور پس 
از دوم خرداد 76 آمده است: »با اين حال 
و روز کشور، فرصت چنداني باقي نمانده 
است. غالب ملت ناراضي و نا اميد، اکثريت 
نخبگان ســاکت يا مهاجر، سرمايه هاي 
مادي گريزان و نيروهــاي خارجي از هر 
طرف کشــور را احاطه کرده انــد. با اين 
وضع براي آينده کشــور دو حالت بيش 
متصور نيست؛ يا ديکتاتوري و استبداد، 
که در خوشبينانه ترين حالت فرجامي جز 
وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله 
ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي 
و تمکين صادقانه به قواعد دموکراتيک.«  
در بخــش ديگري از نامه کــه حکايت از 
وحشت اين افراد از استکبار و ناديده گرفتن 
سياست اصولی جمهوری اسالمی ايران و 
دستاوردهای بدســت آمده در رويارويی 
بانظام ســلطه دارد، با اشاره به تهديدات 
خارجي و راه حل جلوگيري از عملي شدن 
اين تهديدات با ادبياتي ســخيف تأکيد 
شــد: »آنچه ما مي فهميم اين است که 

سیاست خارجی 
جمهوری ایران که بر اصول 

مترقی»عزت، حکمت و 
مصلحت« استوار است و 

اقتدار سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و تالشهای سردار 

سپاه اسالم قاسم سلیمانی را 
تحسین می کنند
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مسئوالن حاکميت بايد صادقانه از مردم 
در قبال همه قصورها و سوء تدبيرها پوزش 
بخواهند و البته اين عذرخواهي شکست و 
عقب نشيني از مواضع اصولي نيست، بلکه 
نشــانه فروتني و بزرگواري است. تعظيم 
به مردم خود ســبب جلوگيري از کرنش 
به بيگانگان مي شود. اگر جام زهري بايد 
نوشــيد قبل از آنکه کيان نظام و مهمتر 
از آن، اســتقالل و تماميت ارضي کشور 
در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.«  
9- پرونده هسته ای ايران نيز يکی ديگر از 
موضوعات عمده در کشمکش های غرب 
به رهبری آمريکا با ايران و حقوق طبيعی 
آن است. در سال 1382 که جنجال آفرينی 
های غرب بــا ميدان داری تروئيکا)ســه 
کشور آلمان، فرانسه و انگليس( آغاز شد، 
جمهوری اســالمی ايران تهديد شد که 
پرونده آن به شورای امنيت ارجاع خواهد 
شد آنها تاکيد داشتند که در صورت تعليق 
فعاليت های هســته ای و شفاف سازی، از 
اين اقدام خــودداری خواهند کرد. دولت 
اصالحــات ترجيــح داد از يــک  چالش 
بين المللی دور باشد. برخی اصالح طلبان 
نيز بر ايــن موضوع اصرار داشــتند که با 
وجود سوخت های فصيلی، نيازی به ادامه 
برنامه هسته ای نيســت. از اين رو، پس از 
ســه دور مذاکره، ايران داوطلبانه تعليق 
را انجام داد، اما تهديــدات آمريکا و غرب 
و زياده خواهی های آنها ادامه داشــت. با 
مشخص شدن نتيجه انتخابات سال 84 
و پيروزی اصولگرايان که به غرب و وعده 
های آن اعتمادی نداشــتند، ديپلماسی 
ايران تغيير کرد و در روزهای پايانی دولت 
آقای خاتمی، با تدبير رهبر معظم انقالب 
اسالمی، تاسيسات هسته ای فک پلمپ شد. 
موجی از تهديدات و تحريم های يکجانبه و 
چند جانبه و يا تحت قطعنامه های شورای 
امنيت عليه ايران در دستور کار قرار گرفت. 
هشت ســال مقاومت و ايستادگی ملت 

ايران سبب شد که به سرعت چرخه کامل 
سوخت هسته ای در ايران تکميل و بومی 
شــود و ايران توان غنی سازی 20% خود 
را اعالم کند. اما پس از انتخابات رياســت 
جمهوری يازدهــم، بی اعتمادی به غرب 
جای خود را به اعتمادســازی و مذاکرات 
مستقيم با آمريکا و همچنين اعضای 5+1 
داد و ديپلماسی هسته ای روند جديدی را 

آغاز کرد.
اکنون دولت »تدبير و اميد« آزمونی مهم 
و حساس را پشت ســر می گذارد. اغراق 
نخواهد بود اگر گفته شــود که دستگاه 
ديپلماسی دولت يازدهم يکی از پرکارترين 
دوره ها را در موضوع مذاکرات هسته ای 
داشت. در کنار اقدامات و تالشهايی که در 
جای خود قابل تقدير است، انتقادهايی نيز 
به رفتارشناسی تيم هسته ای وجود دارد. 
شايد آنچه که بيش از همه در کانون توجه 
و انتظارات ملت انقالبی ايــران و برخی 
منتقدان قرار دارد، ضــرورت اهتمام به 
جايگاه »عزت، حکمــت و مصلحت« در 
ديپلماســی ايران در اين دوره است. اين 
موضــوع را نمی توان ناديــده گرفت که 
بخشی از فشارها و تهديدها کاشته شد، 
اما ملت ايران و دولتمردان »تدبير و اميد« 
بارها آمريــکا را آزموده اند و جز خصومت 

و دشمنی و بی اعتمادی چيزی نديدند، 
آنها در فتنه 88 رســماً راهبرد براندازی 
نرم را در بستر انتخابات رياست جمهوری 
دهم دنبال و به آن اعتراف کردند. پس از 
توافق اوليه در آذر ماه ســال 92، مقامات 
آمريکايی رسماً اعالم کردند که تحريم ها 
نتيجه داد و ايران به مذاکره و رسيدن به 
توافق تمايل پيدا کرد. در طول اين دوره از 
مذاکرات و حتی پس از توافق 92، بارديگر 
آمريکا و اروپا از حربه تحريم استفاده کردند 
و بارها تهديد کردند کــه در صورتی که 
انتظارات آنها برآورده نشود همه گزينه ها 
روی ميز است. در حالی که ادبيات تهديد 
و فشار همچنان از سوی مقامات آمريکايی 
ادامه دارد، انتظار ملت ايران اين اســت 
که نســبت به اين ياوه گوييها و تهديدات 
مستکبرانه، واکنشی محسوس و رسمی از 
سوی دستگاه ديپلماسی ايران ديده  شود. 
عالوه بر اين، بر مبنای توافق ســال 92، 
گام های اعتمادساز از سوی ايران برداشته 
شــد و آژانس نيز بر انجام کامل تعهدات 
توسط ايران از جمله؛ اکسيد کردن مواد 
غنی شده 20% را رسماً تاييد کرده است، 
اما شفافيتی در انجام تعهدات آمريکا ديده 
نمی شود. تجربه نشان داده است که ملت 
ايران با الهام از آرمانهای انقالب اسالمی، 
آموزه های مکتب سياســی معمار کبير 
انقالب اســالمی و تدابير حکيمانه رهبر 
فرزانه انقالب بر اصول خدشه ناپذير خود 
استوار خواهد ماند و با اقتدار، هر روز افقی 
روشن تر را در پيشــبرد اهداف فراملی و 
عزت يابی مسلمانان و مستضعفان جهان 
به تصوير می کشد. نبايد فراموش کرد که 
در چنين شرايط و روندی، کارنامه عملکرد 
دولت ها يکی پس از ديگــری و کارکرد 
مردان عرصه ديپلماسی در حرکت بر پايه 
اصول »عزت، حکمت و مصلحت« همواره 
در معرض ارزيابی و قضاوت ملت هوشيار و 

انقالبی ايران قرار دارد.    

اما ملت 
ایران و دولتمردان 

»تدبیر و امید« بارها آمریکا 
را آزموده اند و جز خصومت و 
دشمنی و بی اعتمادی چیزی 
ندیدند، آنها در فتنه 88 رسمًا 
راهبرد براندازی نرم را در بستر 
انتخابات ریاست جمهوری دهم 

دنبال و به آن اعتراف کردند
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 چند دقيقه ای 

حمید بنا  

ز نيمه شــب  ا
گذشته بود که 
اتوبوس ما وارد 
پادگان دوکوهه 
شد. خستگی و 
خواب آلودگی در پلکهای سنگين بچه 
ها مشهود بود. نيم ساعتی طول کشيد 

تا مســئولين کاروان محلــی را برای 
اسکان و استراحت ما مهيا کنند.

   هنوز وارد ساختمان نشده بوديم که 
يکی از رفقا با صدای بلند گفت: » پايه 
های حســينيۀ گردان تخريــب، قرار 
ما ده دقيقۀ ديگــه همينجا «. متوجه 
منظورش نشدم و با سختی به راه خودم 
ادامــه دادم. بــاالی در ورودی محل 

اسکان نوشــته بود گردان حبيب بن 
مظاهر. يکی از بچه ها که جلوی ورودی 
ايستاده بود نگاهی به ظاهر خستۀ من 
انداخت و گفت: » طبقۀ ســوم؛ سمت 

است!«
   خستگی امانم را بريده بود. به سختی 
از پله های ساختمان قديمی و خاطره 
انگيز گردان حبيب بــاال رفتم. داخل 

با راهیان نور
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اطاق که شدم رو به حاج محمود مسئول 
کاروان گفتــم کجا ميشــه خوابيد؟ 
حاجی با خنده گفت: » همونجايی که 
ايستادی! «. نگاهی به اطرافم انداختم تا 
يک گوشه ای برای خوابيدن پيدا کنم. 
رفتم کنار ديوار و ساکم را انداختم روی 
زمين. دراز کشيده و نکشيده نفهميدم 
کی خوابم برده بــود که با صدای حاج 
محمود از جــا کنده شــدم. حاجی با 
صدای بلند و شــور و حال خاصی می 
گفت: » رفقا! نماز صبح حسينيۀ حاج 
همت تو تهرون گيرتون نمياد. بجنبيد 
تا دير نشــده «. راستش اصاًل دلم نمی 
خواست باور کنم که صبح شده و وقت 
بيدار شــدن. با کالفگی از زمين جدا 
شــدم و با تعجب به اطرافم نگاه کردم. 
باورم نمی شــد که روی موکت و بدون 

لباس راحتی خوابيده باشم.
   همراه با حاجی به ســمت حســينيه 
حرکــت کرديم. هنوز چنــد دقيقه تا 
اذان صبــح فرصــت داشــتيم و اين 
اتفاق برای من تجربۀ تــازه ای بود. از 
بلندگوهای حســينيه نوای موالی يا 
موالی پخش می شد و من نگاهم را در 
هيجان صبحگاهی مردم گم می کردم. 
با اينکه خيلی احساسی نيتسم ولی حال 
عجيبی داشتم. با ديدن منظره حوض 
جلوی در و حال و هوای مزار شــهدای 
گمنام و ادای فريضۀ صبح محکم زدم 
روی پيشــانيم و با حســرت گفتم ای 
وای! چه فرصتی از دست رفت. حاجی 
که از اين حرکت من دچار شوک شده 
بود با تعجب پرسيد: » چی شده پسر! 
«. با افسوس گفتم حاج آقا اين صحنه 
ها خوراک عکاســی هستند حيف که 
دوربين همراهم نيست. حاجی با يک 
نگاه فيلســوفانه به مــن گفت: » آقای 
هنرمند! اين سفری که اومدی همش 
ســوژه اســت. خداييش از اين هنری 

بازی ها دست بردار و از معنويت اينجا 
استفاده کن!«

   خيلی به حــرف حاج محمود اهميت 
ندادم و بعــد از نماز صبح به ســرعت 
رفتم سراغ دوربين عکاسی برای خلق 
بهترين شاهکار هنری. دوکوهه موضوع 
ناب برای عکاسی زياد داشت ولی من 
دنبال يک چيز جشــنواره ای و جايزه 
بگير بودم. هنوز خورشيد حاکم مطلق 
روز نشده بود و گرگ و ميش هوا و نسيم 
بهاری آخرين روزهای اسفنـــد خواب 
را از چشم مشــتاق مردم می گرفتند. 
هيجان زيادی داشتم. می خواستم هر 
طور که هست به عنوان يک دانشجوی 
عکاسی خودی نشان بدهم. من غير از 
حاج محمود کســی را در کاروان نمی 
شناختم ولی همه منتظر ديدن عکس 
های من بودند. به غير از همســفرهای 
پر نشــاط و شــلوغ اردوی راهيان نور 
خانواده و رفقای دانشگاه هم در انتظار 
نتيجۀ اين سفر بودند. خودم هم به يک 
نمايشگاه عکس در تاالر اصلی دانشگاه 

فکر می کردم.
   با اينکه برای اولين بار سفر به يادمان 
های جنــگ را تجربه مــی کردم ولی 
اعتماد بنفس بااليی داشــتم. در حين 
پرسه زدن و جستجو چيزهای جالبی به 
چشمم می خورد. بعضی ها يک گوشۀ 
دنج روضه برپا کرده بودند و عده ای هم 
کنجکاوانه زيــر و روی پادگان قديمی 
دوکوهه را بررسی می کردند. کودکان 
زيادی هم با تانکها و ادوات جنگی زنگ 
زده لحظات خوبی داشتند. خيلی های 
ديگر هم با عکاســی آماتور دنبال ثبت 
خاطراتشــون بودند. پير مردی را هم 
ديدم که عصا زنان و به سختی راه می 
رفت ولی احســاس رضايت بخوبی در 
چهره اش مشــخص بود. نمی دانستم 
کجای پــادگان هســتم و خيلی هم 

تفاوتی نداشت.
   کمی بعد خورشيد خودنمايی بيشتری 
کرده و بود و من رسيدم به يک جايی که 
بهش می گفتند ميدان صبحگاه. چيز 
خاص و جالبی توجــه ام را به خودش 
جلب نکرد و با خودم گفتم اگه از اينجا 
به عنوان پارکينگ استفاده می کردند 
خيلی بهتر بود. داشــتم بر می گشتم 
که يک نفر با صدايــی گرفته گفت: » 
پسرجان! می دونی اينجا کجاست؟ « 
با خنده گفتم ميدان صبحگاه. صاحب 
صدا مردی قد بلند و ســبزه رو بود که 
با ريش و موهای جــو گندمی و چين 
و چروک چهره اش می شــد پير مرد 
خطابش کنی. در حــال برانداز چهرۀ 
پيرمرد بودم که بعد از دو ســه تا سرفۀ 
سنگين رو به من کرد و گفت: » اينجا 
دوکوهه اســت. دانشــگاه هنر. جايی 
که بچــه رزمنده ها آماده می شــدن 
برای شهادت. اين ميدون رو می بينی. 
اينجا هر روز صبح ما جمع می شــديم 
تا روزمون رو با ياد خدا شــروع کنيم. 
راســتی من اســمم کريمه. اسم شما 

چيه؟ «
   از حرفهــای آقا کريم خيلی خوشــم 
نيامــد ولی به هر حال رســم ادب اين 
بود که پاســخ بدهم. با خوشــرويی به 
تقليد از مســتندهای جبهه ای گفتم 
سعيد هستم اعزامی از تهران. پيرمرد 
با صدای بلند خنديد و گفت: » به به آقا 
سعيد! معلومه سرت تو حسابه. حاال که 
اينجوريه بذار من هم برات بگم که چرا 
ميگن شــهادت هنر مردان خداست. 
اصاًل قبلش به من بگو ببينم تعريف شما 

از هنر چيه؟ «
حرف که به اينجا رسيـد بادی به سينه 
انداختم و با يک پز روشنفکرانه و جذاب 
گفتم هنر فّن و شيوۀ انتقال احساس و 
محتوا در گسترۀ ادراک و روابط انسان 
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هاست ولی من منظور شما را از شهادت 
هنر مردان خداست نفهميدم. آقا کريم 
نگاهش را از نگاهم برداشــت و پرتاب 
کرد روی ميدان صبحــگاه و با حالتی 
احساســی گفت: » اين چيزی که شما 
گفتی بهش ميگن ابزار. حرف اينجاست 
که اين ابزار در چه راهی بايد اســتفاده 
شــود؟ و اصوالً راه و هدف ما آدمها چه 
جوری و بر چه اساســی تعريف ميشه. 
نميخوام برات منبر برم و خســته ات 
کنم فقط يادت باشــه هر عکســی که 
ميگيری با هدف باشه. نميدونم عقيده 
و هدف شــما چيه! اما همين که اينجا 
هســتی يعنی اينکه به مرام و مسلک 
دفاع مقدس اعتقــاد داری. من ديگه 
بايد برم ميخوام بياد شهيد گلستانی و 
صبحگاه دوکوهه أللهم اجعل صباحنا 

صباح االبرار بخونم «
   پيرمــرد با يک لبخند قشــنگ از من 
جدا شد و رفت ولی افکارم ريخت بهم. 
با خودم گفتم اين بندۀ خدا راست می 
گفت. نمايشگاه عکس چه سودی برای 
بازديد کننده ها خواهد داشــت. توی 
همين افکار و انديشه ها بودم که تلفنم 
پا برهنه پريد وسط حال و هوای قشنگم. 
نگاهی به صفحۀ گوشی انداختم، حاج 
محمود بود. حاجی پرســيد: » کجايی 
پســر! ميخوام ببرمت يه جا خوب برای 
عکاسی ... «.  به حاجی گفتم االن کنار 
ميدان صبحگاه هستم و قرار شد منتظر 
ايشان بمانم. چند دقيقۀ بعد حاجی با يک 
موتور سيکلت بزرگ از راه رسيد و گفت: 
» بپر بال بريم حسينيۀ گردان تخريب «. 
با هيجان پرسيدم حاج آقا موتور از کجا 
رسيده؟ حاجی با حالت خاصی گفت: » 
صاحب موتور رو بايد ببينی! اسمش حاج 
کريمه. استاد دانشــگاه تهرانه. خيلی با 
صفاست ... « ادامۀ حرفهای حاج محمود 
رو نشــنيدم و به اطرافم نــگاه کردم تا 

پيرمرد رو پيدا کنــم. آقا کريم غرق در 
حال و هــوای خودش يک گوشــه زير 
درخت نشسته بود. به حاج محمود گفتم 
حاج کريم شما اونی نيست که زير درخت 
نشســته و تو حال خودشــه؟ حاجی با 
تعجب پرسيـد: » بله خودشه ولی شما 
از کجا می شناســيش؟« با خنده گفتم 

مهم نيست بريم حاج آقا.
   به حسينيۀ گردان تخريب که رسيديم. 
حس غربت و دلتنگی به ســراغم آمد. 
يکی از رزمنده های قديمی داشت برای 
مردم حرف می زد. می گفت: » شهادت 
هنر مردان خداست. به قول شهيد سيد 
مرتض آوينی، مايه اصلی هنر نيز عشق 
و عرفان است. هنر تجلی شيدايی است 
و شيدايی، هر چه هست، در عشق است. 
مسيحای عشق است که روح شيدايی در 
پيکر هنر ميدمد و اگر نباشــد اين روح، 
هنر نيز جز جسدی مرده بيش نيست ... 
« با خودم گفتم حاال تکليف من چيست 
و بايد چه بکنم؟ من کجای اين هنرکدۀ 
عشقبازی جبهه ها هستم. آقايی که در 
حال سخنرانی بود ادامه داد: » رفقا! حتماً 
يک ســری به قبرهای عبادت رزمنده 
ها بزنيــد و ببينيد بچه هــا برای اينکه 
بتونن مقابل دشمن پيروز بشن چطوری 

خودسازی می کردند «
   دو ســاعت بعد اتوبوس ما از دوکوهه 
خارج شــده بود من اينبار در فکر يک 
هدف شــاهکار بودم. خيلــی حوصلۀ 
حرف زدن با بچه های کاروان را نداشتم 
و سعی کردم خودم را با مطالعه مشغول 
کنم. به سراغ بســتۀ فرهنگی اردو که 
هيچ اهميتی برايم نداشــت رفتم. يک 
نوشتۀ سياه و ســفيد که خيلی ساده 
چاپ شــده بود، يک مجله، دو عنوان 
کتاب و پــالک و چفيه تمام محتويات 
بســتۀ فرهنگی ما بود. کاغذ را بيرون 
آوردم هنوز تصميم به خواندن مطلب 

نکرده بــودم که يک جمله درشــت و 
عميق مســتقيم رفت داخل چشمم. 
روی کاغذ نوشته شده بود سالم همسفر 
عزيز؛ با ما در مسيری هم قدم هستيد 
که پيش از اين دست نگارگر هنرمندان 
تاريخ انقالب آن را آباد کرده است. ما به 

زيارت الگوها آمده ايم.
   در انتهــای مقاله فرمايشــی از امام 
خامنه ای به اضافه شده بود که تکليف 
من را با شــاهکار هنری ام روشن کرد. 
از قول ايشــان نوشــته بودند » ما نياز 
داريــم برای جــوان خودمــان، برای 
نســل نونهال خودمان، الگوهائی را از 
بخشــهای مختلف مشخص کنيم؛ آن 
کس که عالقه ی به علم دارد، آن کس 
که عالقه ی به هنــر دارد، آن کس که 
عالقه ی به ادبيــات دارد، آن کس که 
عالقه ی بــه تاريــخ دارد، آن کس که 
عالقه ی به کارهای عملی دارد، آن کس 
که عالقه ی به کشــاورزی يا صنعت يا 
فناوری دارد، هر کدام بتوانند الگوهای 

شايسته ی خودشان را پيدا کنند «.
   با خودم تصميم گرفتم موضوع عکس 
ها الگوسازی شهدا باشد. با خوشحالی 
دوربينم را برداشــتم تــا از مناظر کنار 
جاده عکس بگيرم که دنيا روی ســرم 
خراب شد. دوربين ام از کار افتاده بود. بی 
اختيار با صدای بلند فرياد زدم ای وای! با 
صدای من همۀ اتوبوس ساکت شد. حاج 
محمود سريعاً خودش را به من رساند و 
با تعجب پرسيـد: » چی شده آقا سعيد؟ 
« وقتی شنيد دوربين من از کار افتاده با 
خنده کنار گوشم گفت: » عيبی نداره! 
حاال بهترين فرصته تا خودت رو بسازی 
... اگه شما خودت شهدايی بشی، درونت 
توی آثارت بروز می کنه. خيلی بهش فکر 
نکن «. صحبت های حاجی در آن لحظه 
آرامم نکرد ولی به شرهانی که رسيديم 

همه چيز عوض شد.  
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سئوال: آیا جایز است لوازم مسجد از قبیل کولر، 
بلندگو و فرش جهت استفاده شخصی فاتحه و 
عروسی و یا استفاده پیش نماز مسجد، از مسجد 

خارج شود؟
جواب: »تابع کيفّيت وقف است. اگر برای استفاده در 

مسجد وقف شده بيرون بردن از مسجد جايز نيست«

سؤال: آیا مهر مســجد را به مسجد دیگر می 
توان برد یا نه؟ مثاًل اگر کسی مهر مسجد را ببرد 
و مّدتی با آن نماز بخوانــد چه در منزل چه در 

مسجد دیگر آیا نماز او چه صورت دارد؟
جواب: »جايز نيست و بايد به  جای اّول برگرداند، مگر 

آن که يقين کند که مخصوص آن مسجد نيست«.

ســؤال: آیا بردن فرش مسجد قدیم در مسجد 
جدید مّتصل جایز نیست؟

جواب: »اگر جزء مســجد قديم محسوب است، جايز 
است«

سؤال: عدّه ای از افراد خّیر پولی برای خریدن 
اجناسی که مورد احتیاج مسجد است می دهند و 
این اجناس به نام مسجد خریداری می شود. آیا 
می توان از آنها در خارج از مسجد برای کارهای 

خیر استفاده نمود؟
جواب:           «اگر برای خصوص مسجد مزبور داده اند، بايد 

در خصوص آن مسجد از آن استفاده شود«

سئوال: آیا می شود از وسایل و ظروفی که وقف 
حسینیه سیدالشــهدا)ع( ایپست در مجالس 
ختم یا عروسی یا بطور کلی کارهای خیر استفاده 

گردد و کرایه آن به متولی پرداخت شود و نقص 
و تلف آن را جبران کنند یا نه؟

جواب: موقوف است به نظر متولی يا متصدی شرعی و 
مراعات جهتی که بايد در آن صرف شود و برای آن داده 
شده است و اگر برای خصوص استفاده در حسينيه داده 

شده نبايد به جای ديگری ببرند.

سئوال: در بعضی امالک موقوفه بنا به )نظر واقف( 
مندرج در متن وقف نامه، درآمد حاصله باید در 
سوگواری حضرت سیدالشهداء)ع( به مصرف 
اطعام برسد، ولی جایی که باید اطعام شود تعیین 
نشده و معلوم نیست، آیا اجازه ای می فرمائید 
این گونه عوائد جهت مصرف رزمندگان به جبهه 
جنگ ارسال گردد یاطبق معمول سنوات گذشته 
به مصرف برسد؟ لطفاً حکم اهلل را مرقوم فرمایید 

که مورد نیاز است!
جواب: عوائد وقف بايد در همان جهت تعيين شــده 
مصرف شود و اگر محلی بخصوصی برای اطعام تعيين 
نشده و متعارفی هم در بين نيست، انتخاب محل اطعام 

با متولی شرعی است.

سئوال: زمینی، در میان مردم مشهور است به 
وقفیت برای سیدالشهداء)ع( و معمول است که 
عایدش را در ماه محرم در مسجد خرج می کنند 
و اصل مورد  استفاده وقف بطور کامل مشخص 
نیست. حال بف رمایید آیا باید مثل گذشته صرف 
مجلس سیدالشهداء)ع( در مسجد کنیم یا اینکه 
صرف سایر مخارج مسجد و تعمیر مسجد هم 

می شود کرد؟
جواب: مثل گذشته عمل نمايند.

  تهیه و تنظیم:حجت االسالم و المسلمین سعادت نژاداستفتائات

احکام فقهی مقام معظم رهبری-  مصرف وقف
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ر  د
وسائل الشیعه 
ج 10 حدیــث 
الیــی در  وا
ازرش مداحان 
آمده است که 

امام صادق )علیه السالم( فرمود:
الحمُداهللِ الذِّی َجَعَل ِفی الّناس َمن یَِفُد 

اِلَینا َو یَمَدُحنا َو یَرثی لَنا
خدا را سپاس که در میان مردم کسانی 
را قرار داده که به سوی ما می آیند و ما 

را در مدح و مرثیه میگویند.
در کتاب جامع احادیث شیعه ج 12 

حدیث ارزشمند دیگری آ«ده است.
امام علــی بــن موســی الرضا 
)علیه الســالم( در تشویق دعبل 

می فرماید.
یا ِدعبُل اُِحبُّ اَن تُنِشُدنی ِشعراً َفِانَّ 
هِذِه االیَّاَم ُحزٍن کانَت َعَلیِّنا اَهِل الَبیِت

ای دعبــل دوســت دارم بــرای 
شعر بســرایی و بخوانی چون این 
روزهای روزهــای اندوه ما اهل بیت 

)علیهم السالم( است.
امام رضا )علیه الســالم( به دعبل 
توصیه می کند که درباره ی حسین 
)علیه الســالم( مرثیه بســراید و 
مــدح بگوید و بدین وســیله ائمه 

)علیه السالم( را یاری نماید.
یا ِدعُبل ارث الُحَسین )علیه السالم( 
َفاَنَت ناِصُرنا َو ما ِدُحنا ما ُدمَت حّیاً َفال 

ر َعن نَصِرنا َما اسَتَطعَت. تَُقِصّ

ائمه )علیهم السالم( مداحان را تقدیر 
و تشویق می کردند صله می دادند، 
دعا میکردند و برای مداحی و مدح و 
منقبت آل اهلل فضیلت و ثواب بسیار 

می شمردند.
اســتاد جوانی محدثی در فرهنگ 
عاشــورا بیان می دارد که مداحی 
نوعی الگــو دادن بــه مخاطبان و 
شخصیت پردازی اجتماعی و الگویی 

برای جامعه ارزشی است.
سنگری برای نشر فضائل و معارف 
در قالبی موثر و فراگیر نســبت به 
همه است و مداحان به خاطر اهمیت 
کارشــان در جامعه و در شکل دهی 

افکار و عواطف نقش مهمی دارند.
فلسفه اساسی مداحی ترویج خوبی ها 
و تبیین روحیه های واالی شهیدان و 
دمیدن روح تعهد و حماسه در شیعه 

است و یک عشق و ایمان است. 
دانشمند مکرم محمد رضا حکیمی 
در کتاب ادبیات و تعهد در اسالم بیان 
می دارد: در شعر مذهبی نظر کلی بر 
نشر مبادی دین بود و احیای حقایق 
ایمان و زنده کردن دل ها و جان ها و 
جاری ساختن خون حماسه و تعهد 

در رگ و پی ها.
از این رو شاعران بزرگ شیعه همیشه 
برای حکومت های فاســد خطری 
بزرگ محسوب می شدند زیرا آنان 
در خالل مــدح آل محمد )صلی اهلل 
علیه و آله( حقایق دین و صفات الزم 
حاکم دینی را یاد می کردند و با ذکر 
صفات اسالمی امامان و مقایسه 
و تحقیر زمامداران دل ها را به 
حق و حکومت حق توجه می دادند.

اســتاد جواد محدثی در فرهنگ 
عاشورا بایدها و نبایدهایی را راجع به 
مدح و مرثیه بیان می دارد که مراعات 
آن سبب تقویت و اعتبار مدح و مرثیه 

می گردد.
1. محتوی اشعار باید از متانت، دقت، 
اعتبار و اســتناد برخوردار باشد و 
از حرف های سســت و بی مدرک یا 
دروغ و جعلیــات و مطالب ضعیف و 
احیاناً وهن آمیز نسبت به معصومین 
)علیهم السالم( به شدت باید پرهیز 

کرد.
2. از آن جا که شعر مدح و مرثیه عامل 
انتقال فرهنگ است باید سطح آن باال 
و ارزشمند و عمیق باشد تا به جامعه ی 
اســالمی و هواداران ائمه بینش و 

بصیرت و عمق در فهم و فکر بدهد.
3. اشعار مدایح و مراثی در عین حال 
که باید استوار و محکم باشد نباید 
چنان مغلق و پیچیده شود که برای 
شــنودگان و خوانندگان گویایی و 
رسایی خود را از دست بدهد و نتواند 

با عامه مردم ارتباط برقرار کند.
4. به بهانه دینــی و مذهبی بودن 
شعر مدح و مرثیه نباید اجازه داد که 
شعرهای ضعیف و سست و فاقد قوای 
ادبی و صالحیت شــعری رواج یابد 
مدایح و مراثــی باید در نهایت قوت 
شعری باشد آن گونه که در آثار بزرگان 
پیش کسوت عصر ائمه )علیه السالم( و 

دوره های بعد دیده شده است.
5. شاعران مدیحه سرا باید با درک 
اهمیت و واالیی مکانت خویش در حد 
مطلوب خلوص و تقوی و مناعت طبع 
و ثبات قدم و عقیده و عشق و والی 

جایگاه و مقام مدح و مداحان
 نزد معصومین )علیهم السالم(

عباس دلجو

بخش سوم

آموزش
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به اهل بیت )علیهم السالم( باشند و 
اگر بخواهند مشمول دعای اهل بیت 
)علیهم السالم( باشند باید شایستگی 
فکر و خطی و عملی و اخالقی آن را در 

خویش فراهم سازند.
6. شــاعر اهل بیت )علیه السالم( 
باید همیشه با توجه به زمان، مکان 
و شرایط، رسالت اجتماعی و تعهد 
شــیعی خود را به اثبات برساند و 
ســروده هایش دارای پیام و جهت 

باشد.
7. خوب ســرودن دربــاره ائهمه 
)علیهم السالم( نیاز به غ نای فکری 
و معلومات عمیق شاعر دارد بنابراین 
شــاعران مدیح و مرثیه سرا باید به 
شدت اهل مطالعه در متون و منابع 
باشند و شور و شعور را در شعر خویش 
درآمیزند و پهته، پرمطلب و مایه دار 

بسرایند.

نکات ارزشمندی درباره ی مدح و 
مداحی

برگرفته از فرمایشــات مقام معظم 
رهبری دام عزه از کتاب ستودگان و 

ستایشگران
1. شعر و مدح مطلوب

  برای این که انســان شعر خوب 
بگوید اخالص کافی نیســت. شعر 
یک علم اســت، یک فن است، یک 
دانش. خود شعر یک هنر است، اما 
دانش هم دارد و مثل دیگر دانش ها 
اندازه دارد، متــر دارد و مثل بقیه ی 
چیزها اهل فن می توانند درجه ی آن 
را مشخص کنند، جست وجو کنند و 
بهترین را بیابند و بخوانند. کسی که 
شعر متوسطی گفته، اگر با اخالص 
هم گفته، آن را بین خودش و خدا نگه 
دارد. شعر متوسط اصال نخوانید، شعر 

پایین و غلط را اصال نخوانید.
 جامعه ی مداح ایرانی شعرهای خوب 

را بخواند. چون سبک مداحی به ویژه 
مداحی سنتی مانند حرف زدن با مردم 
است. من مداحان قدیمی را دیده بودم 
که وقتی شعر می خواندند گویا با مردم 
حرف می زدندو تک تک افرادی که 
آن جا نشســته بودند می فهمیدند، 
شعر مصیبت هم همین طور بود. مثل:

ای حرم کعبه ات ز حلقه بگــوشان
وی دل دانای تو زبـان خمــوشان

با تو که گفت از حسین چشم بپوشان
این ها را چه کسی نمی فهمید؟ و از 
مردم معمولی ما کیســت که کسی 
یک شــعر فصیح قوی را بخواند و او 
نفهمد؟ من یک وقتی می دیدم که 
مردم این شعرهای معروف حمله ی 
حیدری را که ســابق دروایش پرده 
می زدند - اگرچه مضمون هایش پایین 
است، اما شعرها بسیار قوی و استوار 

است - می فهمند.
سمــاواتیـان محــو و حیـران همه
سرانگشـت حیـرت به دنـدان همـه
که یارب چه روز است و چه بازوست این
فلک را مگر هــم تــرازوســت این

این شــعرها که در کتاب حمله ی 
حیدری و متعلق به مالبمانعلی معروف 
کرمانی است از لحاظ مضمون پایین 
است اما از لحاظ شعر نقص ندارد. پس 
اگر مداح شعر قوی و خوب را بخواند و 
با مردم حرف بزند در طول مدتی مثال 
ده سال که از آن بگذرد، سطح ادبیات 
عمومی مردم باال می رود و چون شما 
همه جا می روید و زن و مرد و روستایی 
و شهری پای صحبت شما می نشینند، 
گوش ها به شعر درست و سخن فارسی 
درست عادت می کند، و جامعه  ی مداح 
می تواند در ایــن زمینه بزرگ ترین 

خدمت را بکند.
 من به بــرادران عزیز توصیه در 
جلساتی که دور هم جمع می شوند، 

چه برادران شــاعر در انجمن های 
ادبی و شعری که موضوعی را اقتراح 
می کنند و چه در جلسات برادران 
جامعه ی مداحــان، در تهران، قم، 
مشهد و هرجای دیگر، به خصوص 
آن جایی که عده  زیادی هســتند، 
موضوعات مهمی را که باید درباره ی 
آن ها شــعر گفت، مطــرح کنند. 
درباره ی خیلی از موضعات شــعر 
وجود دارد، اما کســی خبر ندارد. 
شما بروید مثال دیوان اقبال را نگاه 
کنید ببینید این شاعر پاکستانی که 
هرگز ایران را ندیده به قدری شعر 
در مفاهیم اسالمی آن هم مفاهیم 
انقالبی اسالمی مثل »هر که پیمان 
با هوالموجود بست«درارد که آدم 
گیج می ماند. من خــودم به خاطر 
دارم در حدود 17 یا 18 سال قبل که 
این مفاهیم و مســائل انقالبی را در 
سخنرانی ها و بحث های مجالس درس 
می گفتیم گاهی یک بیت شعر از ناصر 
خسرو، یا سعدی یا فالن شاعر که 
پیدا می کردیم چه قدر خوشــمان 
می آمد و یادداشت می کردیم و از آن 
در سخنرانی ها استفاده می کردیم. 
همان وقت شاید سال 45 بود که من با 
دیوان اقبال آشنا شدم و شعرهای او 
نظر مرا جلب کرد. وقتی شروع کردم 
به خواندن، دیدم درباره ی مفاهیم 
مورد نیاز ما و مسائلی که ما در جوامع 
خود مطرح و خیال می کردیم داریم 
نوآوری می کنیم، آن قدر شــعر در 
دیوان اقبال هست که سر آدم گیج 
می رود. الحمداهلل شعرای خود ما هم 
امروز شعرهای خیلی خوب می گویند 
کــه نمونه هایش را می شــنوید و 

می بینید و بسیار جالبت است.
به هر حال هم در مجامع ادبی و هم 
در مجامع مداحی دنبال موضوعاتی 
باشــید که بایســتی دربــاره آن 
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موضوعات شعر گفته شود، یا شعر 
پیدا بشود.

 کوشش کنید شــعرهای خوب و 
مایه های شعری خوب انتخاب کنید. 
مبادا به شعر کم مایه قانع شوید. ما 
شعرای خوبی داریم. شما می وانید 
ادبیات فاخر فارسی را با محتواهایی 
که حامل همان پیام است در سطح 
توده ی مردم منتشر کنید و این لطف 
و فضل الهی در اختیار شماســت و 
برعهده شماست که این کار را انجام 

دهید.
  شعر اقبال انصافا ویژگی های یک 
مدح را دارد، هم مدح است هم مبالغه 
نیســت، هم خیالی نیست و هم از 
چیزهای بی ربط مثل این که در گذشته 
تشریح می کردند که این امام بزرگوار 
ابرویش یا چشمش یا لبش چه شکلی 
بوده، به دور است. امروز اصال بحث سر 
این ها نیست که برداریم یک غزل، یا 
قصیده ای را خراب کنیم، چون درباره 
ائمه )علیهم السالم( آن طور نمی شود 
حــرف زد که آدم با یک معشــوق 
معمولی حرف می زند. بلکه باید به 
نحوی دســت و پایش را بشکنیم و 
خرابش کنیم که می خواهیم درباره ی 
ائمه )علیهم السالم( مدح بگوییم و آن 
وقت نتیجه اش این بشود که چهره ی 
آن حضرت، یا قــد آن حضرت مثل 
گل یا مثل سرو یا فالن است! این چه 

لزومی دارد؟
اصــاًل مســاله ی ما با اهــل بیت 
)علیه السالم( این نیست، مساله ی 
صفات و خلقیات و طینت آن هاست. 

این ها را بایستی سرود. 
   در همین اواخر، دو ســه 

سال قبل از این دیوان صائب را ورق 
می زدم - البته من از سابق با دیوان 
صائب مانوس بــود، لکن چون یک 
نسخه ی تصحیح شده ای چاپ شده 
بود باز شــروع کردم به ورق زدن و 
نگاه کردن - دیدم در دیوان غزل های 
بسیار وجود دارد که به درد کار مداحی 
شــما می خورد. الزم هم نیست که 
انسان یک غزل را حتما از اول تا آخر 
بخواند. گاهی که شما به یک مناسبتی 
دارید حرف می زنید و یک تک بیت 
یادتان می آید وقتی آن تک بیت را 
می گویید، مثل این اســت که یک 
ساعت حرف زده اید. این در مخاطب 
شما اثر می  گذارد و چه بهتر که این 

تک بیت ها از بهترین ها باشد. 
ما بهترین ها را در اختیــار داریم. 
بنابراین جمعی بنشینند این بهترین ها 
را جمع کنند نگه دارند و در اختیار 
کسانی که وقت ندارند بگردند پیدا 
کنند، بگذارند یا سروده های جدید را 

نقادی و ارزیابی کنند.
  دو خصوصیت برای مدح اهل بیت 

)علیهم السالم( الزم است.
یکی این که محبت ما را به اهل بیت 
)علیه الســالم( زیاد کند؛ و لذا هر 
شعری باید محبت مستمع را به اهل 
بیت )علیهم الســالم( زیاد کند، که 
خود آن محبت ضامن همه چیز است. 
شــعرهایی که راجع به اخالق شان، 
گذشت شان، عفوشــان و فضایل 
ایشان اســت خیلی خوب است و 
خصوصیت دوم، شعرهایی است که 
دستورالعمل و الگوی زندگی  آن ها را 
به ما نشان می دهد. مثل صراحت شان، 
شجاعت شــان، حق گویی شــان، 
ایثارشان، انفاقشان و محو کردن 

خودشان در خدا.
  در دعاها و در زیارت نامه های 

ما تعبیرات عاشقانه و خیلی خوبی 
هســت که حقایقی را نشان می ده. 
این ها را باید محور قرار داد آن چه را 
که مثال فرض کنید شیخ و ابن طاووس 
و بزرگان در کتاب هایشان گفته اند و 
مفید در ارشاد آورده، این ها را بایستی 
محور قرار داد و بعد آن ها را به شکل 
زیبا و شایسته ای ارائه کرد. حاال به چه 
شکلی، هر کسی سلیقه ای دارد، بر آن 

ایرادی وارد نیست.
 شــعرای هم زمان قرن دوازدهم و 
اوایل سیزدهم و زمان قاجاریه غالبا 
شعرهای شان بی محتوا و پوچ است. 
یک نمونــه  اش همین مرحوم قاآنی 
شیرازی است که سنخ شعرهای او 
در مدایح، به اعتقاد بنده از آن قبیل 

نیست که برای جامه ی ما مفید باشد.

2. لزوم ارتقای سطح اشعار و مدایح
 توجه داشته باشید که نسبت به شعر 
سخت گیری کنید، االن این جلسه 
مناسب نیست برای این که من بنشینم 
و بگویم کدام بیت اگر چگونه بود بهتر 
بود، یا فالن شعر چه اشکالی داشت. اما 
این کار را در مجامع ادبی باید بکنید. 
یعنی شعری را که خود شما سرودید و 
خواندید که ممکن است خوب باشد، 
در یک مجمع ادبی به نقد بگذارید و 
به هر کسی که این شعر را نقد کند و 
اشکال به جایی بر آن وارد کند جایزه 
بدهید، تا قوی بشوید، یا از اشعار خوب 
دیگران استفاده کنید و سعی کنید 

سطح اشعار خودتان را باال ببرید.
   بایــد انجمن هایی متشــکل از 
شعرشناســان و نقــادان ادبی و 
صاحب نظــران در کار مدح، یعنی 
اساتید فن شما، که این کارها را تجربه 
کرده اند به وجود آید تا درباره ی شعری 
که خوانده اید می شود داوری و نقادی 
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کنند. گاهی مثال یک کلمه را که باید 
گفت »به تو« یا »بر او« و شعر خراب 
می شود. چقدر خوب است از لحاظ 
ادبی این ظرافت هــا ودقت ها کامال 
رعایت شــود. ضمنا زبان فارسی را 
هم منتقل کنید. زبان فارسی امروز 
زبان انقالب و زبان دین است ولذا باید 
زبان فارسی را محکم و استوار کرد تا 
معارف اسالم را در سراسر عالم پخش 

کند.
 بحمداهلل در میان ما شــاعر زیاد 
است و شــما عموما اهل ذوق و اهل 
صفا و توجه به آن دقت ها و ظرافت  ها 
هســتید. اگر در مجامع مداحی که 
شــعرخوانی معمول است، سعی در 
نقد و تصحیح کنید و این به وسیله ی 
اساتید شعر و نقد انجام گیرد، ول از 

بیرون هم بیاورید، مانعی ندارد.
ممکن است کسی از شما شعری را 
زحمت کشــید و حفظ کرده باشد و 
بخواند، اما کســی آن را نپسندد. از 
این موضوع متاسف نشوید. آن چه 
در دل اثر می کند سخن هنرمندانه 
است. اگر مایه هنری آن کم شد شما 
مجبور می شــوید از چیزهای دیگر 
کمک بگیرید. شعر وقتی زیباست و 
وقتی خوب و هنری است، به تدریج 
اثر می گذارد. البته االن آن قدر سطح 
ذهنیت شعری شان باال می آید و انس 
پیدا می کنند، شعر خوب را می فهمند 

و از مضمون آن استفاده می کنند.

3. اهمیت صوت و آهنگ در اشعار و 
مدایح

  راجع به آهنگ، تا آن جایی که من 
خبر دارم در مراسم مذهبی همه ی 
ادیان، آهنگ هست و حتی روایت 
دارد که قرآن را با آهنگ بخوانید. 
شما وقتی در گلیســاها می روید، 

می بینید آثار مذهبــی را با صدای 
خوب می خوانند. در معابد بودایی هم 
که بروید می بینید آن عالم و روحانی 
بودایی با آهنــگ می خواند. من در 
بت خانه های هندی رفتم. آن جا هم 
یک روحانی متفکر نشسته بودف 
قدری صحبت کرد، بعد هم با تکیه به 
صوت و آهنگ بنا کرد به خواندن. این 
یک رازی دارد. این را نباید دست کم 
گرفت. ســخن گفتن با آهنگ غیر 
سخن گفتن ساده و بی آهنگ است. 
وقتی که بخواهیم یک سخن معنوی 
در دل جای بگیرد و خودش را دست 
نشــان بدهد، تنها زبان رسا و بیان 
خوب کافی نســت، یک چیز دیگر 
هم الزم دارد و آن آهنگ است ولو 
با صدای غیرخوب باشد. موسیقی 
کلمات و جمالت در افاده ی مفهوم 
آن جمالت موثرند. همین شعر را اگر 
شما با آهنگ بخوانید یک جور تاثیر 
دارد و اگر بدون آهنگ بخوانید یک 
جور دیگر است. سنت مداحی شما 
این است که با آهنگ بخوانید، نه مثل 
روضه خوان ها ما که تکیه به صوت 
نمی کنند. در بین وعاظ در گذشته هم 
معمول بود که با صوت می خواندند، 
لکن حاال متاســفانه منسوخ شده 
اســت. بعضی وعاظ از اول تا آخر 
منبرشــان تکیه به صوت داشتند، 
بعضی هم نه، یک مقداری صحبت 
می کردند، بعد هم با تکیه ی به صوت 
وارد می شــدند و با آهنگ سخن را 
بیان می کردند. این آهنگ یک رازی 
دارد و فقط برای تنوع نیســت. در 
آثار دینــی و در خواندن های دینی 
همه جا آهنگ وجود دارد. لذا شعر 
هم که یکی از بزرگ ترین  و موثرترین 
شیوه های بیان است، اگر با آهنگ 

بیان بشود تاثیر زیادی می گذارد.

  شــما باید مثال بــرای گزینش 
اشــعار، یک گروه داشته باشید و 
برای آهنگ یک گروه داشته باشید. 
در گذشته موسیقی ایرانی به معنای 
درســت کلمه مال جامعه مداح و 
روضه خوان بود و همیشه بهترین 
موســیقی  دان ها کسانی بودند که 
می خواندند. تاج نیشــابوری که 
شما اسمش را شنیده اید خوانند و 
موسیقی دان بسیار معروف دوره ی 
ناصرالدین  شــاه بوده است. آن 
وقت ها من خودم روضه خوان هایی 
را در مشــهد دیده بودم که بسیار 
خوب می خواندند. یکی عادت کرده 
بود از اول که شروع می کرد تا آخر 
فرضا ابوعطا بخواند و دیگری مثال 
بیات ترک می خواند، یا آن دیگری 
همایون می خواند یــا مثال اول تا 
آخرش بیات اصفهــان می خواند. 
بدون این که بــد بخوانند یا غلط 
بخوانند. گوش مردم هم آشنا بود و 
خود این، تعلیم ذوق و معتدل کردن 
ذوق مستمعین، یعنی عموم مردم 
بود. عالوه بر ایــن که آهنگ های 
موسیقی و دستگاه های موسیقی 
در تاثیرگذاری سخن هم موثر است 
یعنی شما در شادی یک دستگاه 
می خوانید و در غم یک دســتگاه 
دیگــر را می خوانید، برای موعظه 
از یک دستگاه استفاده می کنید، 
و برای فرضا مــزاح و هزل از یک 
دســتگاه دیگر استفاده می کنید. 
خاصیت مداحی ذوقی است؛ و اگر 
کسی ذوق نداشته باشد وارد عالم 
مداحی نمی شــود و ارتباط با شعر 
و خوانندگی حاکی از ذوق اســت 

بنابراین خیلی زود فرا می گیرند.
مثال یک گروهی داشته باشید برای 

ان کار که آهنگ ها را تصحیح کنند.
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مراسم میالد امام حسن عسگری 
)ع( در حســینیه شهدای بسیج 
افسریه با سخنرانی حجت االسالم 
والمسلمین ماندگاری و شعرخوانی 
ســید حمیدرضا برقعی و مداحی 
حاج سعید حدادیان و حاج احمد 

نیکبختیان برگزار شد.

نکاتی از سخنان حجت االسالم و 
المسلمین ماندگاری؛

   اســتفاده از هدايت امــام و حجت 
خدا حضوری با غيــر حضوری خيلی 
فرق دارد. خدا بنا بر اين داشــته که از 

حجت خدا به صورت حضوری استفاده 
کنيم. خداونــد 124 هزار پيامبر برای 
ما فرستاده است که بشريت را هدايت 
کند. سيزده معصوم را از جنس حجت 
خدا که مقامشــان از همه انبياء باالتر 
بوده اســت را برای ما فرستاده است و 
به ما عنايت کرده که مردم و بشريت را 

هدايت کنند.
   متأســفانه مردمــی کــه در عصر 
حضور امامــان بودند نه تنها درســت 
اســتفاده نکردند و اين امامان را مانع 
دنيای خود ديدند و از سر راه برداشتند. 
پيامبــر را زهر دادند. دســتان مبارک 
اميرالمؤمنين را بستند. دست فاطمه 

حجت بالغه خدا را شکستند. امام حسن 
را زهر دادند. امام حسين را قطعه قطعه 
کردند. امامان بعدی را هم در زندان يا 
در پادگان يا در خانــه زندانی کردند و 

بسيار آزار دادند.
   درد اين اســت که مردم قدر راهنما 
را نشناختند.امام عسکری می فرمايند 
درد امروز جامعه ما اين است که چون 
مــردم در زمان پيامبــران و اهل بيت 
لياقت اســتفاده حضوری از امام را به 
عنوان حجت خدا و مربی تربيت انسان 
ها را نداشــتند و امام را نــه تنها مربی 
نديدند بلکه مزاحم ديدند و از ســر راه 
برداشــتند و خدا هم از حضــور امام 

مولودی خوانی حاج سعید حدادیان و شعر خوانی 
حمیدرضا برقعی در هیأت رزمندگان اسالم

گزارش هیأت
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شعرفاطمی

دو آینه ی روربوی هم
مائيم، ما، دو آينه ی روبروی هم

تابانده اند صورت ما را به سوی هم

تا خيره می شويم به هم با نگاهمان
وا می کنيم پنجره ها را به روی هم

من مرِد روزِ رزم و تو بانوی اشک شب
نوشيده ايم سّر خدا از سبوی هم

سر خم نمی کنيم مگر پيش پای عشق
عالم نمی خريم به يک تار موی هم

قرآن، نزول قدر تو؛ ايمان، قبول من
»يا ايها الذيِن« هم و »امنوا« ی هم

دريا نديده است، نمی فهمد اين کوير،
ما غرق می شويم چرا در وضوی هم؟

قهر است شهر با من و تو، مثل نی ببين
پيچيده بغض غربتمان در گلوی هم

آنها به فکر هيزم خشکند پشت در
ما خيره در نگاه تر و چاره جوی هم

نه دسِت بسته ام و نه بازوی خسته ات
طاقت نداشتند بيايند سوی هم

پروانه ها خوشند، اگر چه در آتشند
پر می کشند در دلشان آرزوی هم

يک روز ما دوباره شبيه دو آينه
می ايستيم رو به خدا روبروی هم

قاسم صرافان

محرومشان کرد.
   داروی دردهای من و شما امام است. 
ما ســواد داريم ولی معرفــت نداريم. 
معرفت به اين که اين عالم خدايی دارد. 
همه ما خدا پرست هستيم ولی گاهی 
اوقات خدا را از ياد می بريم. معرفت به 
اين نداريم که خدا از همه بزرگتر است. 
پس ما نياز به معلم و راهنما داريم. پول، 
خانه نداشــتن، تحصيل و غيره مشکل 
ازدواج نيست.مشــکل ازدواج درک 
متقابل اســت.وقتی درک متقابل آمد 

عالقه و محبت هم می آيد.
   امام عسکری می فرمايند که درمان 
اين اســت که در عصر غيبت خودتان 

را تربيت کنيد تا اليق شــويد و عطش 
پيدا کنيد. هنوز ما تشــنه آمدن امام 
نشــديم و هنوز مضطر ايشان نشديم. 
وقتی من و شما لياقت حضور امام زمان 
را پيدا کنيم، ايشــان ان شاء اهلل ظهور 
خواهند کرد، اين اســت کــه در تمام 

زندگی نيازمند حضور ايشان باشيم.
    امام عســکری تمام تالششان اين 
است که من و شــما زود تربيت شويم 
تا پسرشان امام زمان ظهور پيدا کنند. 
خداوند هم تعجيل فرج و هم تأخير فرج 
را در دست من و شــما گذاشته است. 
درد بشــريت بی امامی و نداشتن امام 

زمان است. 
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امسال در همایشــی که برای واحد 
نوجوانان و جوانان عاشورایی در آبادان 
برگزار شد مسئول جوانان عاشورایی 
هیأت ساری به همراه چهار مسئول 
دیگر از اســتانهای مختلف نمونه 
شناخته شــدند. آقای قربانی که به 
مدت 5 سال در این سمت فعالیت می 
کند اکنون با کوله باری از تجربه چه در 
هیأت و چه در بخش آموزشی خارج از 
هیأت قصد اجرای برنامه های جدیدی 
را دارد که امروزه نوجوانان و جوانان 
ما احتیاج مبرمی دارند. ما گفتگوی 
مختصری را با ایشان انجام داده ایم که 

به سمع و نظر شما میرسانیم.

   در ابتدا بیوگرافی از خودتان 
بفرمائید؟

بنده ميالد قربانی متولد ساری، 28 ساله، 
با مدرک کارشناسی ارشد علوم تربيتی و با 
سابقه 8 سال خدمت در آموزش و پرورش 
که هم اکنــون معاون پرورشــی يکی از 
دبيرستان های شهرستان ساری می باشم. 
بعلت داشتن خانواده ای مذهبی از سنين 
کودکی توفيــق خادمی و نوکری اهلبيت 
در مساجد، هيأت های مذهبی و جلسات 
قرآن را داشتم. به همين سبب مدال افتخار 
و پرارزش ذاکــری و مداحی اهل بيت را  از 

سنين کودکی بر سينه دارم. کسب چند 
رتبه برتر کشوری در مسابقات قرآن، نهج 
البالغه ،احکام و .... از توفيقات مکتسبه حقير 

در دوره دانش آموزی و دانشجويی بود.
    چه مدت با هیأت رزمندگان 
اســالم همکاری دارید؟ چند سال 
بعنوان مســئول واحد نوجوانان و 

جوانان عاشورایی هستید؟
از سال 87 با هيأت رزمندگان اسالم آشنا 
شده ام و از ســال 88 يعنی بمدت بيش از 
5 سال است که مسئول واحد نوجوانان و 
جوانان عاشورايی هيأت رزمندگان اسالم 

ساری می باشم.
    از زمانیکه بعنوان مسئول این 
واحد شده اید چه فعالیت هایی صورت 
گرفته است که قبل از شما دراین واحد 

انجام نمی گرفت؟
بعداز پذيرش اين مسئوليت و بعد از آشنايی 
کامل با چارت و چينش ســازمانی واحد 
نوجوانــان و جوانان عاشــورايی در هيأت 
رزمندگان اســالم بنده به اتفاق جمعی از 
همکاران فرهنگی خود تشکيل جلسات 
متعدد اتاق فکر داديم و پيرامون چشم انداز 
و نقشه راه هيأت به بحث و گفتگوی عملياتی 
پرداختيم. بعد از چند ماه تشکيل جلسات 
متعددو همچنين مراجعه به کارشناسان و 
افراد صاحب نظر در اين حوزه به اين نتيجه 

رســيديم که کار تربيتی تخصصی دانش 
آموزی انجام شــود. برنامه ريزی دقيق و 
منسجم جهت تربيت افسران جنگ نرم 
در دانشکده هيأت. به همين منظور کارها 
با ورود به مدارس آغاز و عضو گيری اوليه 
نخبگان دانش آموز انجام شد. بنده معتقدم 
واحدنوجوانان و جوانان عاشورايی هيأت 
رزمندگان اسالم بايستی علمدار کار تربيتی 
در کشور باشد. به همين منظور همه برنامه 
ريزی ها از روز اول با محوريت ايجاد چرخه 
باز توليد نخبگان  و برمبنای تربيت صحيح 
آغاز شد. ضرورت وجود يک مربی متخصص 
به ازای هر 15 نفر از روز اول ديده شد. وجود 
نقشه راه مشخص 6 ساله و تالش برای بروز 
استعدادهای متعدد در ساحت ها و حوزه 
های مختلف با همکاری و مساعدت مربی 
از چشم اندازهای کلی مجموعه بحساب می 
آيد. ضمنا الزم به ذکر است که بنده معتقد 
و مصرم که اين چشم انداز در بستر هيأت 
محقق شود و در پازل تربيتی ما، گفتمان 

هيأت و روضه نقش اصلی را بازی می کند.
    اولین کسی که پیشنهاد این 
مسئولیت را به شما داد چه کسی بود؟

جناب ســرهنگ وريجی،مسئول هيات 
رزمندگان اسالم شهرستان ساری، جا دارد 
از ايشان به دليل اعتمادی که به بنده کردند 

کمال تشکر را کنم. 

واحد نمونه نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم

کار کیفی نه کمی و تربیتی نه فرهنگی مد نظر ما بود
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    تعهدی که شما فکر ميکنيد نسبت 
به جوانان شهرتان داريد چيست؟

برنامه ريزی جهت آگاهی بخشی نسبت به 
مســايل دينی و مذهبی در سطح کالن در 
قالب های مختلف،برپايی برنامه های مختلف 
تفريحی ورزشی از قبيل اردوها و مسابقات 
ورزشی،برگزاری مراســم های مذهبی در 
سطح شهر جهت بهره برداری معنوی جوانان
    فعالیت هایی که باعث شد تا 

واحد شما نمونه شود را بفرمائید؟
معتقدم همه هيأت هــا نمونه بودند منها 
آنچه که ما را مورد لطف مسئولين و دوستان 
قرارداد  بنظرم اين بود که کار کيفی نه کمی 
و تربيتی نه فرهنگی مد نظر ما بود. يعنی 
برنامه ريزی تخصصــی و هدفمند جهت 
تربيت جوان مومن انقالبی در بستر هيأت 
با ايجاد رابطه صحيح بين افراد و مربی و با 
يک چشم انداز ، نقشه راه و افق مشخص.

کار کيفی با جمعيتی خــاص و معين نه 
پراکنده و متغير.

     بیشترین کمکی که به شما در 
هیأت می شود در چه زمینه ای است و 

از سوی چه کسی؟
هرگاه  اخالص در کارها داشتيم، اهلبيت 
عليهم السالم بيشــترين کمک را به ما در 
هيأت کرده اند .  چه در مسايل مادی و چه 

در مسايل نظری و تئوريک.
جدا بر اين باورم که پيشبرد امور در بستر 
هيأت وابســته به خلوص نيت خادمين 

هيأت است.
    با وجود مشکالت چه چیزی 

بیشتر به شما انگیزه می دهد؟
هميشه مشکالت و چالش های کم وبيش 
دامنگير مجموعه ها و نهادهای فرهنگی 
بوده است. مسلما مجموعه ما هم مشکالت 
زيادی بر سر راه خود دارد. اما آنچه ما را در 
اين مسير مستحکم و مقاوم می کند،کار 
برای رضای خداست که اگر اين شد و اگر 
به تکليف عمل شد، جای هيچ نگرانی و افت 

انگيزه ای نيست و نبايد باشد. توکل و توسل 
دو اصل اساسی در پيشــبرد برنامه های 

هيأت در بين بچه هاست.
من يتوکل علی اهلل فهو حسبه

   مهمترین خواســته شما از 
مسئولین هیأت بخصوص مسئولین 

ستاد مرکزی چیست؟
حضورشــان در برنامه های جاری هيأت، 
برگزاری نشستهای استانی و ملی مسئولين 
واحد نوجوانان و جوانان عاشورايی جهت 
تشريک مســاعی و بهره مندی از تجارب 

يکديگر.
   چه برنامه هایی برای ســال 

آینده پیش بینی کرده اید؟
برنامه های پيش بينی شده واحد نوجوانان 
و جوانان عاشورايی هيأت رزمندگان اسالم 

ساری درسال آتی عبارتست از:
برگزاری شب شعر آيينی با حضور شاعران 
جوان شهر و اســتان، برگزاری 3 محفل 
انس با قرآن در طی سال، برگزاری مسابقه 
کتابخوانی، برنامه ديدار با جانبازان و خانواده 
شهدا، برپايی ايســتگاه پاسخ به سئواالت 
و شــبهات دينی در يکی از پارکهای شهر 
توسط چندروحانی توانمند، برنامه اعتکاف 
رمضانی، اردوی مشهد و راهيان نور، مسابقه 
بازيهای رايانه ای، همايش بزرگداشت روز 
جوان، روز ميالد حضرت علی اکبر)ع( ، توليد 
بومی و توزيع نوشت افزار ايرانی اسالمی، 
برپايی کرسی آزاد انديشی، تشکيل گروه 
ســرود و تئاتر ، بازديد و استفاده از تجارب  
هيأت نوجوانان و جوانان عاشورايی ديگر 

شهرستانهای کشور و ...
   بیشترین فعالیت شما در این 
واحد مربوط به کــدام برنامه هیأت 
)مراسمات، کالسهای آموزشی، برگزاری 

اردو، آموزش خادمین و...( می باشد؟
حقيقتا هيأت در همه برنامه های مذکور پويا 
و دارای برنامه است. چه مراسمات هفتگی- 
شبهای جمعه- و چه مراسمات مناسبتی 

که در بيت شهدای شهر منعقد می گردد. 
چه در کالسهای آموزشی که هم برای دانش 
آموزان و هم برای دانشجويان در صبح های 
پنجشنبه از صبح تا ظهر کالس اعم از قرآن، 
کتابخوانی، اعتقادات، خالقيت، ورزشی و ... 
منعقد می باشد. هم اردوها که حداقل ماهی 
يک اردو جزء برنامه های اصلی هيأت می 
باشد. البته برای دانشجويان و دانش آموزان 

اردو منفک برگزار می شود.
    برای جذب نیرو های جدید 
و حفظ آنها در هیــأت چه برنامه ای 

داشته اید؟
جذب نيرو در هيأت ما، با حضور در مدارس 
و دعوت از دانش آموزان نخبه برای حضور 
در هيأت و همچنيــن رصد فضای علمی 
مذهبی دانش آمــوزان ازطريق معلمان و 
معاونين پرورشی مدرسه انجام می گيرد 
که در نهايت افرادی که بيشــترين امتياز 
را کســب نمايند، به اتفاق والدين شان به 
همايش افتتاحيه هيأت دعوت می شوند. در 
آنجا ضمن تشريح برنامه های هيأت ،اعضای 
عالقه مند به ادامه همکاری فرم ثبت نام پر 
ميکنند و عضو هيأت می شوند. بالفاصله بعد 
عضويت برنامه های فصلی هيأت به آنها ارائه 
و آغاز می شود. برنامه هايی از قبيل هيأت 
هفتگی، استخر، سالن فوتسال، اردو داخل و 
خارج استان، اعتکاف دانش آموزی، مسابقه 
دوچرخه سواری، مسابقه کتابخوانی، سينما 
و ... که ايــن برنامه های متعدد و متنوع به 
همراه مسئوليت سپاری به تک تک اعضا 

در هيأت بسيار در حفظ اعضا موثر است.
    کل نیروهای جذب شده در این 
واحد چه تعداد می باشد؟ آیا واحد شما 

ظرفیت بیشتراز این هم را دارد؟
بحول قوه ی الهــی هم اکنون هيأت 150 
عضو دارد. بشــرط وجــود امکانات مادی 
معنــوی اعــم از فضای مناســب، مربی 
توانمند)ترجيحا روحانی( ظرفيت نامحدود 

برای پذيرش اعضا وجود دارد. 
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   در ابتدا بیوگرافی از خود و 
شروع فعالیت در هیأت رزمندگان 

را بفرمائید؟
اينجانب علی حاتميــان متولد 1341 
هســتم. از بدو تشــکيل ســپاه با سپاه 
همکاری داشتم، بعنوان فرمانده پايگاه 
مقاومت بسيج ، بعد از اخذ مدرک ديپلم 
در سال 61 جذب سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی شدم و طی سالهای 62 الی 67 در 
دفاع مقدس حضور داشتم، و بعد از دفاع 
مقدس بعنوان مسئول فرهنگی سپاه در 
شهرستان انجام وظبفه ميکردم تا ضرورن 
تشکيل هيأت در شهرستان احساس شد.
    تاریخچــه ای از هیــأت 

رزمندگان تنکابن بیان کنید؟
در ســال 70 هيأت با حضور تعدادی از 
برادران رزمنده در ســطح شهرســتان 
تشــکيل گرديد و عماًل از آغاز تشکيل 
هيأت رزمندگان  اسالم در کشور با اين 
هيأت همکاری داريــم. اهم فعاليتهای 
هيأت در سطح شهرستان در مناسبتهای 
ملی و مذهبی و اعياد با همکاری نهادهای 
فرهنگی بخصوص سپاه، اوقاف ، دفترامام 
جمعه، ارشاد اســالمی و شهرداری ها، 
سازمان تبليغات اسالمی، بنياد شهيد و 

امور ايثارگران انجام می شود.
    آیا تا کنــون برنامه های نو 
آوری در هیأت داشته اید ؟ و به نظر 
شما چند در صد از اهداف شما در 

این برنامه ها اجرا گردیده است؟
يکی از نــو آوريهای هيأت بعد از تدوين 
5 شهيد گمنام ، يادواره شهدای گمنام 
در سالروز شــهاد حضرت زهرا )س( و 
شهدای ســادات شهرســتان با حضور 
مسئولين کشوری و لشگری و ميهمانان 

ويژه بعنوان سخنران و مداح در آستان 
مقدس امام زاده سيد حسين )ع( پلتکله 
که با استقبال بی نظير مردم همراه است 
امسال دهمين ســال اجرای اين برنامه 
است.به عقيده بنده نيمی از راه را آمده 
ايم که بايد هنوز بــه اهداف کلی که در 
هيأت رزمندگان اسالم وجود دارد فکر 

کرد.
    به نظر شــما آسیب هایی 
که امروزه برای هیــأت ها وجود 
دارد چیســت ؟ و چه راهکارهایی 

پیشنهاد می کنید؟
اگر براســاس فرمايــش و توصيه های 
رهبری حرکت کنيم و اجــرای برنامه 
نمائيم هيچگونه آسيبی نمی تواند مانع 
فعاليت هيأت ها باشد ولی امروزه بعضی 
از هيأتها براساس تفکرات جامعه برنامه 
اجرا ميکنند و گاهی آسيب وارد ميشود.

ما بايد در تمامی بخش هايی که در هيأت 
وجود دارد مراقب ورود آسيب ها باشيم، 
چرا که هر کدام از بخشــهای هيأت به 
تنهايی پايه ای از هيأت محســوب می 
شودکه آسيب به آنها به نوعی در ديگر 

بخشها اثر می گذارد.
    تاکنون چه برنامه هایی برای 
گرایش جوانان و نوجوانان به هیأت 
ارائه نموده اید و چه پبشنهادی برای 

دیگرمدیران هیأت دارید؟
همکاری با پايگاه های مقاومت بســيج 
ميتواند در جذب جوانان ونوجوانان موثر 
باشد و بيشــتر فعاليت هيأت در سطح 
پايگاه ها برگزار ميگردد.به عقيده بنده 
هر هيأتی در هر شهری از ويژگی های 
خاصی برخوردار اســت کــه بايد از آن 

ويژگی ها نهايت استفاده را بنمايد.

   آیــا شــما دارای مکان ، 
سخنران و مداح ثابتی میباشید؟

فعاليت ها بيشــتر در مکان 5 شــهيد 
گمنام و موزه شهدای شهرستان بعنوان 
مرکز ثابت اجرای می شود، و جشن ها با 
همکاری ادارات و نهاد در پارک ها برگزار 
می گردد. مداح ثابت در سطح شهرستان 
داريم و برنامه های ويژه با حضورمداحان 

کشوری برگزار ميگردد. 
   به نظر شما هیأت رزمندگان 
اسالم تا کنون چند درصد از اهداف 
پیش بینی شده را پیاده نموده است 
؟ علت انجام نشدن برخی از اهداف 

چه چیزی میتواند باشد؟
هربرنامه ای که از ســوی هيأت برگزار 
ميگردد با استقبال شــهروندان همراه 
است و در رسيدن به اهداف بايد امکانات 
و هزينه هابيشتری همراه باشد تا بتوان 
از شخصيتهای مذهبی و علمی در اين 

راستا استفاده شود.
    شما در انجام کارهای هیأت 
بیشتر با چه کسانی مشورت و کمک 

میگرید؟
در انجام کارها معموالً با شــورای هيأت 
مشورت ميشود و جلســات مناسبتی با 
حضور اعضا و صاحب نظران برگزار ميگردد.
    انتظارات خود را از مسئولین 

ستاد مرکزی بفرمائید؟
در بحث ساخت مهديه انتظاراست که 
مسئولين محترم ستاد مرکزی با هيأت 
همکاری نمايند. چون هزينه ســاخت 
بسيار باال ســت و در توان شهرستانها 
نيست و در مناسبتها و برنامه های مهم 
شهرستانی در اعزام ســخنران و مداح 

مطرح کشوری همکاری صورت گيرد.

گفتگو با مسئول هیأت رزمندگان اسالم تنکابن

هر هیأتی در هر شهری از ویژگی های خاصی برخوردار است
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   در ابتدا خودتــان را معرفی 
نمائید؟ بفرمائید چند سال است که 
با هیأت رزمندگان اســالم شهرتان 

همکاری دارید؟
اينجانب علی اصغر شــيرود عليخانی از 
شهرســتان تنکابن، اهل و ســاکن شهر 
شيرود، و از ســال 1370 توفيق همکاری 

با هيات را دارم .
    جایگاه مــداح را در هیأت 

رزمندگان اسالم چگونه می بینید؟
مداح در هيأت جايگاه خاصی دارد، ضمن 
اينکه مورد احترام و تکريم ميباشد از نکته 
نظرشان در برنامه های متفاوت بهره گيری 
می گردد.از نظر اثر گذاری ميتوانم به جرأت 
بگويم که مداح يکی از بازوهای اصلی هيأت 
به شمار ميرود که به نوبه خود مسئوليتهايی 
را برای خود شخص مداح بوجود می آوردکه 
بايد مراقب اعمال و رفتار خود در بين جامعه 

باشد.
    یک مداح چگونه میتواند در 

کار خود رشد کند ؟
مداح زمانی ميتواند در کار خود موفق باشد 
که اوالً بايدها و نبايدها ی مداحی را بداند و 
دوم عامل به آن باشد.در کار مداحی نکات 
ظريف بسيار زياد است. متأسفانه برخی از 
دوستانی که در اين سمت خدمت ميکنند 
مداحی را فقط داشــتن صدای خوب می 
دانند و هيچ فرقی برايشــان نمی کند که 
مخاطب در آن موقعيت از چه ســنی ويا 
قشری باشد. مهمترين قدم برای پيشرفت 
در مداحی بايد مطالعه زياد داشته باشيد 
تا بتوانيد هم شعری که انتخاب کرده ايد 
درست باشــد و هم از عهده چالش هايی 
که در مسير کار مداحی بوجود می آورند با 

سربلندی گذر کنيد.

   جایــگاه شــعر در مداحی 
کجاست؟ 

به نظر بنده اشعار بايد به روز و متناسب 
با مناســبت و زمان باشد و مداح بايد ابن 
توانمندی را داشنه باشد اشعاری را انتخاب 
نمايد که جوابگــوی موضوعيت برنامه و 
مســائل روز جامعه باشد. شعر هرچقدر 
ساده تر باشد ولی با مطالب فراوان ، برای 
شنونده خيلی جذاب تر است تا شعری که 
با کلمات سنگين از نظر معنی گفته شده 

است.
    از نظر شما نقاط ضعف و قوت 
کالس های مداحی که االن در کشور 

برگزار میشود  چیست؟
نقــاط قوت همين بس که مســئولين به 
فکر جامعه مداحان هستند ولی اين کافی 
نيست دسترسی به استاد بايد برای مداح 
خيلی سخت نباشد. و کالسهای مداحی 
هم بايد در سطح شهرستان برگزار گردد. به 
نظر بنده مهمترين صفت اين است به لحاظ 
دور بودن مسافت کالسها معموالً در مراکز 
استانها برگزار می شود يا در مرکز، دسترسی 
برای شهرستانی ها خيلی کاربری و تاثير 

گذاری ندارد.
   چقدر با الگوی اسالمی مداحی 

فاصله داریم؟
متأسفانه با جايگزين شدن مداحی مدرن که 
معموالً  به صورت رسانه ای هم شده است 
جامعه اســالمی با الگوی مداحی اسالمی 
فاصله بسيار زيادی پيدا کرده است.امروزه 
ميل جوانان ما در مجالس بيشــتر فقط 
برگزاری مداحی به صورت شــور است که 
متأسفانه اين کار آسيب های خودش را به 

همراه دارد.
    چه آسیب هایی؟

مداحی به نوعی بيان مطالبی است که اتفاق 
افتاده است ، چه در واقعه عاشورا و چه در 
طول تاريخ که برای ائمه ما اتفاق افتاده، اگر 
شما مداحی را فقط در شور منحصر کنيد 
ديگر بازگو کردن تاريخ ويا گفتن حقايق 
جايی ندارد، و جوانی که فقط برای شــور 
می آيد نمی تواند برخی از حقايق تاريخی 

مطلع شود.
    مداحان شهرتان از نظر شما در 

چه سطحی قرار دارند؟ 
خوشبختانه در شهر ما در تمامی سطوح 
مختلف مداحان ما مشغول فعاليت هستند. 

حرفه ای - آماتور- استاد .
در چند سال اخير پيشرفت در اين زمينه 
با وجود امکانات سخت افزاری و برگزاری 

کالس خيلی بهتر بوده. 
    آیا شما توانسته اید به رسالت 
خود که در زمینه مداحی می باشد را 

خوب اداء کنید؟
به مدد امام زمان )عج(و شــهدا دنبال اين 
موضوع هستيم.تا هدف اصلی فاصله زياد 

است.
    آیا یک مداح باید آداب واخالق 

خاصی داشته باشد؟
مداح بايد متخلق به آداب حسينی باشد و 
الغير.کسی که در جامعه به چشم ديگری 
نگاه می کنند بخصوص از نظر اخالقی ، بايد 

از يک اخالق و آداب خاصی پيروی کند.
    سبک هایی که در مداحی و یا 
مولودی انتخاب میکنید آیا تقلیدی 
است و یا اینکه خودتان در این زمینه 

خالقیت به خرج می دهید؟
از يک مــداح خاصی تقليد نميکنم ولی از 
سبک های مداحان سطوح کشور بصورت 

اختالطی استفاده ميکنم. 

گفتگو با مداح هیأت رزمندگان اسالم تنکابن

همین بس که مسئولین به فکر جامعه مداحان هستند
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   در ابتدا خودتان را معرفی 
بفرمائید ؟واز چــه زمانی با هیأت 

رزمندگان اسالم همکاری دارید؟ 
اينجانب پروانه مشهدی، معاون آموزشی 
در يکــی از مدارس آمــوزش و پرورش 
تنکابن، فوق ليسانس مديريت ومتولد 
1341 از تنکابن استان مازندران هستم. 
بنده از سال 78 با هيأت رزمندگان اسالم 

تنکابن همکاری دارم.
   واحد خواهــران تنکابن 
چگونه و بر اســاس چه نیاز هایی 

شروع به کار کرد؟ 
هيأت عترت خواهــران زير نظر هيأت 
رزمندگان اســالم تنکابن بــا توجه به 
حضور مســتمر خواهران در مراسم و 
يادواره ها و جلسات مذهبی و فرهنگی 
و شــرکت اقشــار مختلف در ايام اهلل با 
همکاری هيأت رزمندگان اسالم در سال 

1378 در تنکابن تأسيس گرديد.
    شما بعنوان یک فعال مذهبی 
چه نیازهایی برای بانوان می بینید 
که بر روند اهداف هیأت مســئله 

مهمی می باشد؟ 
همه مــا خواهران مســلمان و انقالبی 
هســتيم و بايد در صحنه های انقالب و 
جلسات مذهبی و فرهنگی حضور داشته 
باشيم از اهداف هيأت اين است که تحت 
لوای واليت فقيه باشيم ودر تمام مراسم 
انقالبــی و دينی خود شــرکت کنيم و 
خواهران ديگر را ترغيب نماييم. تبليغات 
يکی از نيازهايی اســت کــه امروزه در 
هيأتها درست انجام نمی شود، بخصوص 
در ميان خواهران که بــه اين امر توجه 

خاصی نمی شود. 
    آیا شــما در هیأت ، دارای 

اهداف بلند مدت نیز هستید؟ اگر 
دارید بفرمائید؟

اهداف واالی هيأت عترت بســيار عالی 
اســت از جمله کالســهای آموزشی و 
قرآنی و احــکام و آموزش هايی که يک 
زن مسلمان و فرهنگی بايد آنرا بداند را 
در کارهايمان قرار دهيم. ولی مکانی را در 
اين خصوص آماده نداريم اگر با همراهی 
و مساعدت مسئولين و کمک های اقشار 
مردم ترتيب داده شود، يا مکان مهديه  در 

اين شهر راه اندازی شود.
   در حال حاضر برای رسیدن 
به اهدافتان چه مشکالتی را پیش 

رو دارید؟
مشکل اول نداشــتن مکان مخصوص 
انجام مراســم و کالســها اســت که 
اميدواريم با مســاعدت همه اقشــار و 
مسئولين بتوانيم اين مشکل بزرگ را 
حل کنيم. مشکل دوم بحث مالی است 
که بايد فکر اساسی در اين مورد صورت 
بگيرد، چرا که تمامی برنامه های ما نياز 
به پول است و از اين قاعده خارج نيست. 
پيشنهادی که دارم تشويق هايی برای 
اعضــای اصلی هيأت می باشــد مانند 
ديدار با رهبر و زيــارت عتبات و بقيه 
اماکن متبرکه باعث ترغيب و تشــويق 

بيشتر عزيزان می گردد.
   هیأت پیــروان عترت در 
توسعه فرهنگ فاطمی چگونه می 

تواند نقش مهمی ایفا کند؟
کاًل هيأت بــا همکاری بســيج و دفتر 
فرهنگی فرمانداری و نماز جمعه و ديگر 
عزيزان جهت  توسعه فرهنگ فاطمی می 
توانند بيشتر سهيم باشد ما در شهرمان 
خيلی خــوب از اين فرصت اســتفاده 

کرديم تمام برنامه ها به صورت ستادی 
و دسته جمعی و در مکان های مشترک 
با صالحديد همگان انجام می شود و رمز 
موفقيت ما هم همراه بودن و همپا بودن 
عزيزان در اجرای برنامه ها می باشــد. 
واحد پيروان عترت بطور مســتقيم با 
خواهران ســروکار دارد که بهترين الگو 

حضرت فاطمه الزهرا)س( است.
   برنامه هایی که برای واحد 

خواهران دارید چیست؟
حضور و اجرای مراسم ايام اهلل در سطح 
شــهربا همکاری و هميــاری نهادهای 
انقالبی مثل ستاد نماز جمعه فرمانداری 
بســج خواهران  - اجرای دعای ندبه هر 
هفته در موزه گلزار شــهدای تنکابن - 
اجرای دعــای کميل همه هفته در امام 
زاده سيد حســين پلت کله - ديدار با 
خانواده های معظم شهدا و جانبازان - 
ديدار با خانواده هــای زنان فرهيخته و 
گذاشتن همايش برای آنها برگزاری اتاق 
فکر هر ماه يک بار و دعوت از افراد متعدد 

و متخصص.
   در پایان ســخن ناگفته ای 

دارید بفرمایید؟
کار فراوان اســت وفعاليت بسيارخوب 
است،تعامل وجود دارد خواهران حضور 
فعال دارند  عالقه بسيار زياد است ولی 
بايد مکان و جايی برای اجرای هرگونه 
فعاليت وجود داشــته باشــد. فعاليت 
فرهنگی و دينی هم مکان می خواهد و 
هم بنيه مالی قسمت دوم را با همکاری 
و هماهنگی همديگر می توانيم برآورده 
کنيم ولی قسمت اول بايد همه با هم و 
همياری و باعنايت همه مسئولين و همه 

مردم اين مشکل را حل نمائيم .

گفتگو با مسئول واحد پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم تنکابن

تبلیغات اولین نیاز هیأت است
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    در ابتدا بیو گرافی از خود و 
شروع فعالیت در هیأت رزمندگان 

اسالم را بفرمائید ؟
با احترام اينجانب ميثم ذکری نژاد متولد 
1363 تنکابــن هســتم ، دارای مدرک 
کارشناسی فقه و حقوق، و از سال 1378 در 
نهاد مقدس بسيج مشغول فعاليت هستم 
که حدود سال 91 به عنوان مسئول هيأت 
نوجوانان عاشورايی هيأت رزمندگان اسالم 
تنکابن لياقت خدمتگزاری را پيدا کردم. 
در ابتدای کار چــارت اوليه هيأت را آماده 
نمودم به همراه هسته مرکزی درمراسمات 
همکاری داريم ايجاد هيأت مذهبی - برنامه 
دعای ندبه در مقبره شهدا و انشااهلل در سال 

جديد برنامه های جديد .
    تاریخچــه ای از هیــأت 
نوجوانــان عاشــورایی تنکابن 

بفرمائید؟
هيأت نوجوانان عاشورايی در ابتدا همراه 
با هيأت مرکزی مشــغول فعاليت بود، در 
آن زمان برادران ديگر به عنوان مســئول 
همکاری داشتند ولی در حال حاضر بنده 

مشغول  فعاليت با همان عزيزان هستم.
   آیا تاکنــون برنامه های نو 
آوری در هیأت داشته اید؟ و به نظر 
شما چند درصد از اهداف شما در 

این برنامه ها اجرا گردیده است؟
هنــوز در برنامه های نــوآوری به صورت 
اجرائی انجام نگرفتــه و ايده ها و طرح ها 
جهت بررسی و نتيجه گيری شده که در 
سال جديد به لطف خداوند در صدد اجرايی 

شدن آن خواهيم بود
اگر بر نامه های مناســب با روحيه و نياز 
همه جوانان و دغدغه والدين آنها باشد و ما 
بستر مناسب را به کمک هيأت ايجاد کنيم 

اهداف برنامه ها اجراء می شود.
    به نظر شما آسیب هایی که 
امروزه برای هیأت نوجوانان وجود 
دارد چیســت؟ وچه راهکارهایی 

پیشنهاد می کنید؟
با توجه به پربار بودن و ارزشمند بودن نام 
هيأت اگــر با لغــزش در کار و ارائه برنامه 
کاســتی داشته باشــيم و دچارانحرافات 
گرديم  روحيه تعامل با ديگر هيأت های  
مورد تأييد نداشته باشــيم اين خود يک 

نمونه آسيب است.
راهکارهايی که می توان نام برد : 1- ايجاد 
روحيه تعامل با ديگر هيأت ها 2- ارتباط با 
ادارات و نهادهايی که با جوانان و نوجوانان 
ارتباط دارند از قبيل مدارس، آموزشگاهها، 

امکان ورزشی  و غيره .
    تاکنون چه برنامه هایی برای 
گرایش جوانان و نوجوانان به هیأت 
پیاده نموده اید و چه پیشــنهادی 
برای دیگر مدیران در هیأت دارید؟

با توجه به مدت کم قبــول خدمت و کم 
شدن نيروهای هيأت نوجوانان برنامه ها به 
صورت اجرايی انجام نگرفته و تقاضا دارم 
موفقيت های ديگر هيــأت ها ما را اطالع 
رسانی نماييد و راهکارها ی مناسب به ما 

پشنهاد نماييد.
    در برگــزاری مراســمات 
همکاری مســئولین شهر چگونه 

است؟
در ارتبــاط با هيأت مرکــزی رزمندگان 
تنکابن  که تشخيص آقای حاتميان عهده 
دار آن می باشند تالش ايشان در اين راستا 
ستودنی و بر هيچ يک از افراد هيأت پوشيده 
نيست که با تمام مشکالت در رابطه هيأت 
نوجوانان عاشورائی انشــااهلل در ادامه به 

حضورتان اطالع رسانی خواهد شد برنامه 
هايی دارند انشااهلل که خوب باشد.

    مهمترین مشــکل شما در 
واحد نوجوانان چیست؟

نداشتن فضای مناسب نه به صورت %100 
بلکه 75% موجود هســت ولی  بسترهای 
آموزشی ، تفريحی، بايد بيشتر در فضای 
هيأت موجود باشد که جوانان را در صورت 
جذب در اين گونه مثال ها ســازماندهی 
نماييم. يکی از موارد و پيشــنهادی ايجاد 
يک مکانی آموزش علمی زير نظر هيأت در 
شهرمان که بتوانيم در زمينه های علمی با 

محوريت فرهنگ اسالمی فعاليت نمائيم.
    شما در انجام کارهای هیأت 
بیشتر با چه کسانی مشورت و کمک 

می گیرید؟
با فرد مسئول محترم هيأت مديره و افراد 
جوان هيأت در راستای کارهای فرهنگی 
و هيأت هايی که تجربــه  طوالنی دارند 
روحانيت محترم ، اساتيد دانشگاه ، معلمان 

و خود جوانان .
    انتظارات خود را از مسئولین 

ستاد مرکزی بفرمایید؟
انتظار اين است با توجه به  اينکه دشمنان 
به هر طريق ممکن قصد آسيب رساندن به 
نسل پويا و فعال نوجوانان و جوان را دارند 
در اين راستا ما را همراهی نمايند تا بتوانيم 
با کنار گذاشتن برخی اخالقيات شخصی 
و ايجاد روحيه انعطاف پذيری  در  جهت 

جذب  نيروهای انقالبی کوشا باشيم. 
    در پایان اگر صحبتی دارید 

بفرمایید؟
درپايان  سالمتی مقام معظم رهبری را از 
خداوند منان خواستارم واز همه همکاران 

توقع همکاری بيشتر رادارم .  

گفتگوبا واحد نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان تنکابن

در برنامه های نوآوری اجرائی انجام نگرفته



ماهنامه فرهنگي - مذهبی  هیأت رزمندگان اسالم
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بهاباد

   طنین فریاد لبیک یا رســول اهلل مردم والیت مدار 
شهرستان بهاباد 

در پی اهانت نشريه فرانسوی به ســاحت قدسی پيامبر اسالم 
صورت گرفــت ، مردم واليت مدار وانقالبی شهرســتان بهاباد 
و اعضای هيأت رزمندگان اســالم شهرســتان بهاباد همگام با 
ديگر مردم ايران اســالمی بعد از اقامه نماز جمعه با شرکت در 
يک راهپيمائی با شکوه که از مقابل مسجد جامع به طرف سپاه 
پاسداران انجام شد باشعارهای لبيک يا رسول اهلل ، يا محمد )ص( 
مرگ بر آمريکا و مرگ بر اسرائيل هتک حرمت به ساحت مقدس 
پيامبر اسالم را به شدت محکوم کردند و نفرت و انزجار خود را از 

دشمنان اسالم اعالم داشتند.

شهر کرد
   مراسم جشن میالد امام حسن عسکری در شهرکرد 

به مناسبت والدت با ســعادت حضرت امام حسن عسکری عليه 
الســالم و رحلت کريمه اهلبيت مراسم جشــن و سوگواری  در 
مسجدجامع شهرکرد با همت هيأت رزمندگان اسالم برگزارشد. 
مراسم جشــن  ميالد حضرت امام حسن عسکری عليه السالم و 
سوگواری  کريمه اهلبيت  حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل عليها 
به مدت سه شب  با حضور آحاد مردم واليتمدار همراه با اقامه نماز 

مغرب وعشا در مسجدجامع شهرکرد برگزارشد. 
      اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم )ص( در راستای 

سناریوی اسالم هراسی
در بيانيه جامعه مداحان بسيجی ،هيأت های مذهبی ، شعرای آئينی 
و هيأت رزمندگان اسالم استان آمده است: اهانت به ساحت مقدس 
پيامبر اکرم )ص( در راستای سناريوی اسالم هراسی نظام سلطه می 
باشد . در بيانيه ی جامعه ی مداحان بسيجی ، هيأت های مذهبی 
انقالبی، شعرای آيينی و هيأت رزمندگان اسالم استان چهارمحال 
و بختياری در محکوميت توهين به ساحت مقدس پيامبر اسالم 
صلوات اهلل عليه وآله وسلم چنين آمده است : حوادث اخير فرانسه 
و چند کشور اروپايی پرده از سناريوی ديگری از پروژه های اسالم 
هراسی نظام سلطه و صهيونيسم جهانی برداشت که با هدف مقابله 
با شناخت افکار عمومی دنيا از اسالم حقيقی و با دو ابزار امپراطوری 
رسانه و البته رفتارهای گروهی از مدعيان دروغين دفاع از شريعت 
اسالمی که خود مولود نحص سرويسهای جاسوسی کشورهای غربی 
و ارتجاع منطقه هستند، اتفاق افتاد. اين بيانيه می افزايد : اهانت بی 
شرمانه و چندباره ی نشــريه ی فرانسوی به ساحت قدسی اشرف 
موجودات و فخر کائنات پيامبر مهر و رحمت حضرت محمد ابن 
عبداهلل صلوات اهلل عليه وآله وسلم که با حمايت دولتمردان غربی و 
در سکوت خائنانه ی برخی کشورهای عربی منطقه صورت گرفت 
داغ مسلمانانی را تازه کرد که اين روزها در فلسطين،عراق ، سوريه ، 
بحرين، لبنان ، يمن، پاکستان و برخی کشورهای اسالمی آفريقايی 
شاهد ظلم و جنايات درد منشانه ی رژيم منحوص صهيونيستی 
و جنگ طلبان وحشی القائده و داعشــی و ايادی استکبار جهانی 
هستند. در پايان اين بيانيه اينگونه آمده است: جامعه ی مداحان 
بسيجی و هيئات مذهبی انقالبی و شعرای آيينی استان چهارمحال 
و بختياری ضمن محکوميت اهانت به پيامبر عظيم الشان اسالم )ص( 
که اهانت به همه ی خوبيها و توهين به مقدسات همه ی انسانهاست 
و هم چنين محکوميت هرگونه اقدام افراطی ، تروريستی و جنگ 
افروزانه ، حمايت قاطع خود را از مقاومت حق طلبانه و آزادی خواهانه 
ی مستضعفين عالم بويژه ملت های مسلمان فلسطين ،سوريه ، عراق، 
يمن، بحرين و ساير کشورهای اسالمی در برابر ظلم مستکبرين به 
رهبری نظام شيطانی صهيونيست و هدايت های داهيانه ولی امر 
مسلمين جهان حضرت آيت اهلل العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی 
اعالم می دارد. ” اْسَتِعيُنوا بِاهلّل َواْصِبُرواْ إِنَّ األَْرَض هلِلّ يُورِثَُها َمن يََشاء 

ِمْن ِعَبادِهِ وَالَْعاقَِبُه لِلُْمتَِّقيَن “

آستارا

    مرزنشینان آستارایی اهانت به ساحت پیامبراعظم 
)ص( را محکوم کردند

مرزنشينان آستارايی پس از اقامه نماز جمعه اين هفته، با انجام 
راهپيمايی و تجمع، اهانت به پيامبر عظيم الشان اسالم حضرت 
محمد مصطفی )صلی اهلل و آله و سلم( را محکوم کردند. مردم 
آستار پس از اقامه نماز جمعه، با در دست داشتن پوسترهايی در 
محکوميت اقدام موهن نشريه فرانسوی شارلی ابدو در توهين به 
ساحت مقدس حضرت محمد )صلی اهلل و آله و سلم( حد فاصل 
چهار راه مصلی تا چهار راه حکيم نظامی اين شهر را راهپيمايی 
کردند و با سر دادن شعارهای مختلف، خشم، نفرت و انزجار 
خود را به استکبار جهانی اعالم کردند. نمازگزاران آستارايی 
در طول مسير راهپيمايی با شعارهای مرگ بر آمريکا، مرگ 
بر اسرائيل، مرگ بر فرانسه و لبيک يا محمد)صلی اهلل و آله و 
ســلم( انزجار خود را از اين عمل زشت و ناپسند اعالم کردند. 
همچنين مردم با سر دادن شعارهای »اشهد ان ال اله اال اهلل« و 
»اشهد ان محمد رسول اهلل)صلی اهلل و آله و سلم(« اعتقاد قلبی 
خود به اسالم و پيامبر رحمت را نشان دادند. مردم آستارا در  اين 
حرکت خودجوش، اين اقدام نشريه فرانسوی را اقدامی مطابق 
با خواست استکبار و صهيونيست های جهان و بر خالف آزادی 
و انسانيت دانستند و خواستار مقابله آزاديخواهان جهان با اين 
اقدام زشت شدند. گفتنی است، در پايان اين راهپيمايی، بيانيه 
پايانی راهپيمايی  توسط مسئول نوجوانان و جوانان عاشورايی 
هيئت رزمندگان اسالم شهرستان آستارا آقای حاج مرتضی 

هاشمی نسب قرائت شد.
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روستاهای آونگان یلغوز آغاج و گیلکلو)کردستان(
   جشن وحدت در روســتاهای آونگان یلغوز آغاج و 

گیلکلو 
به مناسبت جشن ميالد حضرت محمد مصطفی )ص( و سالله 
پاکش امام جعفر صادق )ع( و به مناسبت هفته وحدت مراسم 
جشن با شــکوهی به همت هيأت رزمندگان اسالم با همکاری 
حوزه مقاومت شهيد افيونی و شوراهای اسالمی در روستاهای 
آونگان يلغوز آغاج و گيلکلو در روزهای هفده و هيجدهم ديماه 

سال 1393  برگزار گرديد.
در اين مراسم سخنرانان به وحدت بين مسلمين تأکيد کردند و 
شرکت کنندگان در مراسم نسبت به گروهک های تکفيری اعالن 
انزجار نمودند.الزم به ذکر اســت اين مراسم با مولودی خوانی، 

قرائت اشعار و پخش نقل و شيرينی همراه بود.

نی ریز

    اولین نشست برگزاری مراسم های نکوداشت شهدا و 
ایثارگران دوران دفاع مقدس 

در جلسه ای که با حضور اعضای هيأت امنای هيأت رزمندگان اسالم 
شهرستان نی ريز و جمعی از پيشکسوتان عرصه جهاد و شهادت 
و نيز فعالين فرهنگی شهرستان برگزار شد ، تمهيدات الزم و نيز 
پيشنهاداتی برای برگزاری مراسم هايی با هدف نکوداشت شهدا و 
ايثارگران عمليات های دوران دفاع مقدس در سالروز هر عمليات 
برگزار شد.  در اين جلسه که با حضور سرهنگ توکل فرماندهی 
محترم ناحيه مقاومت بسيج سپاه نی ريز همراه بود، ايشان ضمن 
اعالن خبر تصويب قريب الوقوع ياد روز شهرستان نی ريز در سالرور 
عمليات ولفجر هشت ) 20 بهمن ماه به دليل تقئيم 74 شهيد از 
شهرستان نی ريز در آن عمليات ( خواستار توجه ويژه اين گروه به 
موضوعات به روز چون مسئله هتک هرمت حضرت رسول اکرم 

)ص( از سوی نشريه فرانسوی و موضوعات مشابه شدند .
در ادامه پيشنهادات زير از سوی حضار مطرح و مورد تصويب قرار 
گرفت : 1- تشکيل کمپين های مجازی در خصوص عمليات های 

مختلف ) فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (
2- توجه ويژه به موضوعاتی چون خاطره گويی و نيز مستند سازی 

مطالب دريافتی از خانواده شهدا و ايثارگران و همرزمان شهدا
3- برگزاری برخی مراسم هادر منزل يکی از شهدا و يا ايثارگران و 

حتی گلزار مطهر شهدای شهرستان
4- اولين مراسم در سالروز عمليات ولفجر هشت ) 20 بهمن 1393 

( در محل مهديه هيأت رزمندگان اسالم نی ريز خواد بود
5- تشکيل کميته فضای مجازی

6- تشکيل کميته برنامه ريزی و اجرای مراسم
7- تشکيل کميته جمع آوری و مستند سازی

بافق
    مراسم نکوداشت یاد و خاطره سردار شهید اهلل دادی 
مراسم نکو داشت و ياد و خاطره سردار شهيد اهلل دادی فرمانده 
سابق سپاه الغدير و عضو هيأت رزمندگان اسالم با حضور جمع 
کثيری از امت حزب اهلل و همرزمان سردار شهيد در آستان مبارک 
حضرت ظهيرالدين عبداهلل )ع( ) حسينه گلزار شهدا ( برگزار 
گرديد در اين مراسم معنوی فرماندهی سپاه الغديراستان سردار 
فتوحی پيرامون فعاليتها و ايثار و گذشت و روحيه شهادت طلبی 
اين سردار شهيد بيان داشت . او نشان افتخار جمهوری اسالمی ، 
او تابع واليت بود و با اينکه به افتخار باز نشستگی نائل شده بود به 
کمک حزب اهلل رفت و با جانفشانی به همراه جمعی از فرماندهان 
حزب اهلل به درجه رفيع شهادت که آرزويش بود رسيد . در ادامه 
حجه االسالم والمســلمين طالبی پوردر وصف مردان خدا که 
آرزويشان شهادت است اظهار داشتند اين سردار شهيد روحيه 
خستگی ناپذير داشت . در خيلی عرصه ها حضور فعال داشت 
و جانفشانی می کرد و او ثابت کرد به رژيم غاصب اسرائيل و هم 
پيمانانش که شهادت عظمت مردان خداست و نشانه قدرت است 
نه ضعف، و اين عظمت است برای ايران اسالمی و تحقق آرمانهای 
نظام جمهوری اسالمی . ايشان در بخش ديگری از سخنان خود به 
فرارسيدن ايام اهلل دهه فجر اشاره نمودند و گفتند: دشمنان ما با 
دسيسه های شوم خود قصد دارند مردم را از انقالب دلسرد کنند 
ولی مردم ما با بصيرت ثابت کردند و در راهپيمائی 22 بهمن ماه 
با حضور چشمگير خود مشت محکمی به دهان دنيای استکبار 
خواهند زد و همچنين پيروی از واليت و حضوردر کليه مراسمات 
ملی و مذهبی کوردالن اسالم ستيز را مأيوس کرده و خواهند کرد 
. اگر فکرمی کنند با اين اعمال زشت )اهانت به پيامبر رحمت ( 
می تواند چهره اسالم را در جهان دگرگون کنند کور خوانده اند 
جهان به پيامبر اسالم که رحمت للعالمين است عشق می ورزد 
و جايگاه پيامبر الهی نه در قلب مسلمانان بلکه درقلب هرانسان 

آزاده ای است .
   مراسم باشکوه شکرانه ی والدت 

در ماه ربيع، ماه شادی ائمه اطهار )عليهم السالم( مراسم باشکوه 
شکرانه ی والدت خورشيد بی غروب و عشق بی پايان حضرت 
محمد مصطفی)صلی اهلل عليه و آله وسلم( و جلوه حسنای الهی 
، سرچشمه رحمت و عطوفت حضرت امام صادق عليه السالم با 
مديحه سرائی و مولودی خوانی سرکار خانم سيف الدينی و به 
هّمت واحد خواهران هيأت رزمندگان اسالم شهرستان بافق در 

دفتر پيروان عترت انجام گرفت.
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شفت

   برگزاری جلسه هماهنگی مسولین ستاد فاطمیه 
شهرستان های جنوب غربی گیالن

جلسه هماهنگی مسولين ستاد فاطميه شهرستان های جنوب 
غربی گيالن با همکاری هيأت رزمندگان اسالم شفت در اين 
شهرستان برگزار شد. مسئول ســتاد فاطميه شفت در اين 
مراسم ضمن خير مقدم به حضار، اين گردهمايی ها را مفيد 
خواند و خاطرنشان کرد: اين جلسات به منظور هماهنگی و 
تبادل نظر بين مسوولين ستاد فاطميه برگزار شده و چنين 
نشست هايی برای بهتر برگزار شدن مراسمات فاطميه نياز 
است. سردار احمد قاسمی به مراســمات اجرا شده در سال 
جاری گزارشــی ارائه داد و افزود: با توجه به اينکه پراکندگی 
جمعيتی در شهرستان شفت زياد است اما مراسمات والدت 
ها و شــهادت های حضرات معصومين)ع( در نقاط مختلف 
شهرســتان برگزار شده است. وی به اســتعدادهای نيروی 
انسانی و منطقه ای اين شهرستان اشاره و اذعان داشت: شفت 
در شاخص های توسعه استان جز معدود شهرستان فرهيخته 
گيالن می باشد و از بيشترين سطح تحصيالت عاليه در گيالن 

زبان زد خاص و عام است.
قاسمی وحدت بين مسلمانان و بشريت را از مبانی اعتقادی 
انقالب دانست و اشاره کرد: وحدت گيالنيان و ايرانيان فقط 
مخصوص به اين مرز و بوم نيســت بلکه زبان ديپلماســی 
جمهوری اسالمی ايران وحدت بين همه ی بشريت است. وی 
با بيان اينکه ما با مهندسی فرهنگی مد نظر مقام معظم رهبری 
حرکت می کنيم گفت: گرچه جامعه فرهنگی ما به نقد هايی 
در دوره های مختلف همراه بوده اما تمام فعاليت ها و تالش ما 
با مهندسی فرهنگی مد نظر مقام معظم رهبری است. ايشان 
با بيان اينکه ما تکليف گرا هستيم گفت: امروز ممکن است 
سياستی را در کشور مشاهده کنيم که در تقابل با اهداف عاليه 
نظام است اما ما ساکت نمی مانيم و راهی را که مقام معظم 
رهبری برای ما تبيين می کند پيوسته در حال حرکت هستيم. 
در ادامه  غالمرضا کريمی عضو ســتاد عالی فاطميه کشور و 
مسئول ستاد فاطميه استان ساختار اين تشکل را تبيين کرد و 
عنوان نمود: ستاد فاطميه از سال 1378 با هدف اشاعه فرهنگ 
اهل بيت در قم پايه ريزی شد . وی با اشاره به فرمايش حضرت 
زهرا)س( به اميرالمومنين)ع( مبنی بر اينکه سالم من را تا قيام 
قيامت به فرزندانش برساند اضافه کرد: سادات نقش برجسته 

تری را بايد در فاطميه داشته باشند. 

شهر سریش آباد

    جشن میالد حضرت محمد )ص( و امام جعفرصادق )ع( 
و گرامیداشت هفته وحدت در سریش آباد 

به گزارش هيأت رزمندگان اسالم ســريش آباد ؛ اين مراسم با 
حضور بخشدار و رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه سريش 
آباد و فرمانده حوزه مقاومت شهيد افيونی، و عموم مردم سريش 
آباد در تاريخ هجدهم دی ماه ساعت 10شب در محل حسينيه 
ابا عبد اهلل الحسين )ع( برگزار شد. در اين مراسم باشکوه حجت 
االسالم صفی زاده با اشاره بر لزوم هوشياری در مقطع حساس 
کنونی و لزوم گسترش روحيه اخوت و برادری تاکيد کردند . وی 
درادامه اظهارکرد:  شهدای ما جان خويش را تقديم اين اسالم 
کرده ودر برابر دشمنان مردانه ايستادند تا اسالم بماند . وی در 
ادامه تصريح کرد: امت واحد بودن حول محور واليت فقيه همه 
نقشه های دشمنان را به ورطه شکست خواهد کشاند ، شهدای 
ما با بصيرت تمام، با اراده ای آهنين وبا چنگ زدن به ريسمان 
الهی از کيان اسالم وقرآن جانانه دفاع کردند . الزم به ذکر است 
در اين مراسم با مولودی خوانی مداح اهلبيت عصمت و طهارت 

حاج حسين نظری همراه بود.

زاهدان
    مراسم جشنواره شعر انقالب 

مراسم جشنواره شعر انقالب به مناسبت هفته وحدت در سالن 
خاتم استانداری با حضور مسئولين استانی با همکاری هيأت 
رزمندگان اســالم زاهدان برگزار گرديد. در اين مراســم علی 
داوودی دبير هنری چهارمين جشنواره سراسری شعر انقالب 
ابراز داشتند: زاهدان ظرفيت برگزاری شــعر انقالب را دارد، از 
عمده ترين شعارهای جشنواره شعر انقالب بحث وحدت و عدالت 
محوری است، يکی از استان هايی که اين ظرفيت را داراست تا 
بدين واسطه پاتوقی بنا شــود تا تيم ادبيات ارتباط هايشان را 
تقويت کنند و فضای اســتانی با ظرفيت کلی ادبيات در بحث 
کالن در ارتباط باشد سيستان و بلوچستان است از اين رو اين 

مرکز انتخاب شد .
    قرائت دعای ندبه بمناسبت هفته وحدت و سالروز 

تبعید امام خامنه ای به ایرانشهر 
بمناسبت آغاز هفته وحدت و ميالد حضرت رسول اکرم )ص( 
و سالروز تبعيد حضرت آيت اهلل امام خامنه ای )مدظله العالی( 
مراسم دعای ندبه سراسری در شهرستان ايرانشهر با همکاری 
هيأت رزمندگان اسالم استان و همچنين حضور مسئولين استانی 
و مردم شريف و واليتمدار اين استان برگزار گرديد. اين مراسم 
با سخنرانی آيت اهلل سليمانی نماينده ولی فقيه در استان و امام 

جمعه معزز زاهدان شروع گرديد.
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ســرزمینهای داغ خوزستان و 
گردنه  های برافراشــته ی کردستان، 
سالها شــاهد آمادگی و فداکاری این 
انسان پاکنهاد و مصمم و شجاع )شهید 
صیاد شیرازی( بوده و جبهه  های دفاع 
مقدس صدها خاطره از رشــادت و از 

خودگذشتگی او حفظ کرده است. 
مقام معظم رهبری

من با ایشــان )شهید مرتضی 
آوینی(خیلي کم، هم صحبت شدم. 
منتها آن گفتارهــاي تلویزیوني را 
از ســال ها پیش مي شنیدم و به آنها 
عالقه داشتم. هرچند نمي دانستم که 
ایشــان، آنها را اجرا مي کند ولي در 
ایشان همواره نوري مشاهده مي کردم.

مقام معظم رهبری


