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ز ما  چه كیس است كه نداند مردم عز�ي

�ت هستند و گرا�ز و مكبود �ب طبقه  در سز

مستضعف فشار یم آورد ؛ ویل هيچ كس 

مه نيست كه نداند پشت كردن به فرهنگ 

 جديد 
گ

ی فرهن� ز يه ر�ي دول دنيای امروز و �پ

خورد قاطع  ان و �ب �ب مبنای اسالم در �ب

�ت  اسالیم �ب آمرياك و شوروی، فشار و سز

 را به دنبال دارد و 
گ

ادت و گرسن� و �ش

ز راه را خود انتخاب كرده اند و  مردم ما ا�ي

ز  داخت و �ب ا�ي ای آن را مه خواهند �پ �ب

امر مه افتخار یم كنند.
حصيفه امام، ج 21، ص327



هشام بن سامل گفت: شنیدم امام صادق علیه السالم فرمودند :

کار پیوسته اندک که با یقین توأم باشد،
نزد خدا برتر است از کار فراوان بدون یقین.

اصول کافی، ج1، ص57، باب فضل الیقین، حدیث3
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سید حامد حسینی )سال دوم الهیات، معارف اسالمی و ارشاد(، محمدرضا سلطانی پور )سال اول 
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مدیر دفتر حیات: محمدرضا نیکونژاد )سال سوم معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات(
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با تشکر از آقایان آیت اهلل العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی، حجج اسالم علیرضا پناهیان، 
سید علی اصغر علوی، محسن مؤمنی، محمدرضا امینی، میثم عبداللهی، سیدمسلم موسوی، 
دکتر اســداهلل بادامچیان، دکتــر ابوذر گوهری مقدم، آقایان ، محمدمهدی ســیار، مهدی 
طوســی، فاضل نظری، عباس احمدی، قاسم صرافان، حســین خدایار، میالد عرفان پور، 
محمد جبارپور، حمید باالیی، محمدمهدی کریم پور، محسن مؤمنی، محمدرضا امینی، میثم 

عبداللهی، سیدمسلم موسوی، احسان شاه علی، قاسم رستم پور، میثم حقیقت.

تشکر ویژه از تمام کسانی که نامی از آنان به میان نیامد و در مسیر حیات، ما را از راه نمایی ها 
و کمک هایشان بهره مند کردند و هم چنین همه کسانی که امید دادند اما پیچاندند!

ســال22، شمــاره 69، آذر 1391

»نشــریات بســیج دانشــجویی جزو پُرمایه تریــن و غنی ترین نشــریات 
باشــد که هر دانشــجویی یــا هر اســتادی یا هر کســی بیــرون از محیط 
دانشــگاه آن را نگاه کرد، از آن اســتفاده کند؛ این جزو نیازهای شماســت.«
ولی معظم فقیه 1386/2/31

، آگهی تبلیغاتی می پذیرد. ، مشترک می پذیرد. 
، از انتشار آثار اندیشه ای/ هنری شما در حوزه های گفتمانی انقالب اسالمی استقبال می کند.

، از شما که آثارتان را فرستادید، تشکر می کند.
، از شما که به هر دلیلی نتوانستیم آثارتان را چاپ کنیم، عذرخواهی می کند.

، منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شماست.

www.BasijISU.ir :پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی
Hayat.Basijisu.ir :قرارگاه روزنامه نگاری  حیات
www.HayatMags.ir :وبالگ قرارگاه نشریات  حیات
www.HayatMag.ir :وبالگ ماه نامه حیات
HayatMag.isu@gmail.com :رایانامه
تلفکس: 88590077-021   پیامک: 09368903337
آدرس: تهران، بزرگ راه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السالم، بسیج 
دانشجویی، قرارگاه روزنامه نگاری حیات، دفتر ماه نامه حیات. صندوق پستی 14655-159

مطالب نشریه، دیدگاه های نویسندگان آن هاست.
 مواضع بسیج دانشجویی، تنها در قالب بیانیه رسمی اعالم می شود.
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بای بسم اهلل: حیات، »زهر« دارد!

کالم امام: چه کسی باور مي کرد؟/ بیداری اسالمی، پیروزی مردم غزه و دیگر مسائل منطقه در نگاه رهبر معظم انقالب
دیدگاه: مقاومت، رمز پیروزی/ حمیدرضا متولی

جمهوری اسالمی ایران و احزاب/ بررسی احزاب و نقش آن در پیش برد اهداف کشور 
باشگاه کسب قدرت؛ با این مخالفیم/ حزب و تشکیالت اسالمی در نگاه رهبر معظم انقالب 

تشکیالت اسالمی، امامت و روحانیت/ ضرورت تشکیالت اسالمی و رابطه آن با امامت و روحانیت در اندیشه آیت اهلل شهید بهشتی
حزبی که دعوت به خدا می کند/ نسبت حزب با دین و حکومت دینی در مصاحبه با اسداهلل بادامچیان 

جمهوری اسالمی ایران و احزاب/ بررسی چرایی ناکارآمدی احزاب در ایران. محمد خواجه علی 
حزب جمهوری اسالمی، از تشکیل تا انحالل/ مروری بر فراز و فرودهای حزب جمهوری اسالمی. مسعود شایگان

احزاب دولتی/ بررسی شکل گیری نظری و عینی احزاب دولتی. مسعود ندافان
سه گانه سکوالر، التقاطی و اسالم گرا/ دسته بندی احزاِب ایران، پیش و پس از انقالب اسالمی. سید محمدحسین ضیائی بافقی

راه حل سوری-سوری/ پرونده ای برای ناآرامی های سوریه 
ماجرای یک انتقام گیری/ بررسی مسائل سوریه در کالم رهبر معظم انقالب. رضا فیضی 

دوقلوهای استراتژیک/ مروری تاریخی بر هم کاری و روابط عمیق بین ایران و سوریه. علیرضا قدرت آبادی 
سوریه ای آرام/ رفتارشناسی و طرح های پیش روی موافقین و مخالفین نظام سوریه. علی دلخون قراملکی

سوریه، حلقه اتصال مقاومت/ چرا آمریکا جنگ نیابتی علیه سوریه را کلید زد؟. معین محمدنیا فیروزآباد 
سوریه، باتالقی برای ترکیه/ مروری بر چالش های پیش روی ترکیه در جنگ مستقیم با سوریه. مسعود ندافان 

خیانت یا حمایت؟/ مروری بر سیاست های متفاوت عربستان در قبال سوریه و بحرین. مهدی امیدی 

سرمقاله: با آب قلیل، نجاست برطرف نخواهد شد!/ نیم نگاهی به جبهه فرهنگ و هنر انقالب اسالمی از دریچه سینما. محمد وحید صافی اصفهانی
دیدگاه: ما، علم و هنر انقالب اسالمی/ نگاهی انتقادی به مسأله هنر انقالب اسالمی با محوریت مسائل روز سینمای ایران. محمدمهدی کریم پور

میم مثل میرزا/ پرونده ای در تقدیر از نهضت جنگل 
یاد میرزاکوچک به ما نیرو می داد/ میرزا کوچک خان و نهضت جنگل در نگاه رهبر معظم انقالب

روح اهللِ جوان و میرزا کوچک/ روایتی از نهضت جنگل در دوران نوجوانی امام خمینی رحمه اهلل علیه . محسن مؤمنی
و او ایستاد.../ حکایت طلبه ای که با هیچ مرامی جز اسالم نمی ساخت. محمدرضا امینی 

ما مبارزه می کنیم تا شما نباشید!/ آیت اهلل بهجت و گزارشی از دیدار میرزا کوچک و سفیر انگلیس. میثم عبداللهی

در عزای زینت دوش نبی/ به مجلس عزای حضرت سیدالشهدا علیه السالم خوش آمدید
با گریه حفظ شده است این مکتب/ اهمیت مجالس روضه حضرت سیدالشهدا در بیان حضرت روح اهلل سالم اهلل علیه 

رازهای عاشورا؛ راه سلوک، رمز ظهور/ جایگاه حضرت اباعبداهلل   الحسین علیه السالم در حیات بشریت و نظام هستی. حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان 
مرا به خیمه ها نبر برادر .../ مقتل حضرت اباالفضل العباس علیه السالم از زبان آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی )0692705(

حسینی خوان های مکتب صادق/ اشعاری در رثای ساالر شهیدان به سرایش شاعران دانشگاه امام صادق علیه السالم. امیر یوسفی مقدم 
نسیم پرچم تو/ اشعار حسینی هیأت میثاق با شهدا 

زائر حرکت کن.../ گزارشی متفاوت از سفر عاشورا و اربعین به کربالی حسینی. سید علی اصغر علوی

پاتوق اهالی علم، فرهنگ و هنر/ پاتوق فرهنگ و هنر انقالب اسالمی
روزنه ای به داستان پر از نور و علم کربال/ مصاحبه با سید علی اصغر علوی، عاشوراپژوه و نویسنده مجموعه کتاب های زیر خیمه حسین علیه السالم

گفت وگو  بر سر زندگی/ گپ وگفتی نسبتاً تفصیلی پیرامون مسأله سبک زندگی اسالمی. سید طه باقی زاده 
دیدگاه: شاه کلید روش مساله محور/ از سری مباحث مساله شناسی انقالب اسالمی. حمید باالیی 

دیده بان: تبلیغ کاالی داخلی، یا ترویج مصرف گرایی؟!/ نقدی بر مدرنیته، مصرف گرایی و تبلیغات به بهانه شبکه  تلویزیونی »بازار«. احسان شاه علی
دیدگاه: حوزه های اجتماعی و دانشگاه های اسالمی/ بحثی پیرامون مفهوم »وحدت حوزه و دانشگاه« و آسیب شناسی فرآیند آن. محمد جّبارپور

کاریکاتوریست ها و گرافیست های مسلمان: وحشیاِن مدرن/ هزینه  انقالبی بودن/ محبت اهل بیت 
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حیات »زهر« دارد!

دست تقدیر بر آن شد تا »بای بسم اهلل« را در روزهایی بنویسم که آل اهلل در اسارت 

بنی امیه قرار گرفته و راهی شام شده اند و مصیبت هایی بر آنان می گذرد که تصور 

اندکی از آن همه نیز، قلب های مان را جریحه دار کرده و اشــک را بر گونه های مان 

جــاری می کند. در چنین روزهایی وقتی قلم بر دســت می گیرم، ناخودآگاه چنین 
نجوا می کنم که: 

»تا قلم لب بر مرکب می زند

بوسه بر جا پای زینب می زند«

آری، ادب قلم زدن در جبهه اسالم همین بوسه زدن بر جا پای دختر امیرالمؤمنین 

علیه السالم است و ما که در سرزمین رسانه ای این جبهه هستیم، هر روز بیشتر از 

گذشــته به جای گاه واالی ایشان پی می بریم. بدون مقدمه و تعارف بگویم که ما 

از تجربه تلخ کربال و ســیره این بانوی بزرگوار چنین آموخته ایم که »حزب اهلل به 

رسانه نیاز دارد«. اگر حزب اهلل رسانه نداشته باشد او را محاصره می کنند؛ آب را بر 

او می بندند؛ امامش را به مقتل برده و ســر مبارکش را از تن جدا کرده و آن را بر 

نیزه می زنند؛ خاندان مطهرش را به اســارت برده، در نهایت با تمام وقاحت اعالم 

می کنند که خارج شــدگان از حکومت اهلل را شکســت دادیم و سپاهشان را از بین 
بردیم! بگذریم... 

نه! بنا نیســت ما از خون حســین بن علی علیهماالسالم و آن چه در کربال گذشت، 

بگذریم. اتفاقا، ما تا قیام قیامت از این خون نخواهیم گذشــت و اجازه تکرار کربال 

را به یزیدیان نخواهیم داد و این همان چیزی است که از زینب کبری آموخته ایم. 

ما از عمه سادات چنین آموخته ایم که در سخت ترین و بدترین شرایط نیز خاموش 

ننشینیم و فریاد عزت مسلمین و امام شان را آن چنان بر زبان جاری کنیم که چهار 

ستون بدن همه ابرقدرت ها و جیره خواران شان را به لرزه درآورد و پایه های حکومت 

شیطانی آنان را سست تر از گذشته کند.

رســانه حزب اهلل »زهر« دارد. رسانه حزب اهلل برای دشمنان راه حسین علیه السالم 

»درد« دارد. هم چــون تیــری زهرآگین در عمق جان آنان می نشــیند و غضب و 

ناراحتی را در چهره های آنان هویدا می کند. کلمات و عباراتی که در رسانه حزب اهلل 

به کار می رود، دشــمنان اســالم را عصبانی و عصبانی تر می کند تا آن که از این 

عصبانیت بمیرند. فکر می کنید دارم تند حرف می زنم و دچار افراط شــده ام؟ پس 

گوشه ای از حماسه های رسانه ای کاروان اسرای کربال را از زبان »لهوف« بخوانید:

»ابن زیاد لعین متوجه زینب کبری شد و گفت: دیدي خدا با برادرت و اهل بیت تو 

چه کرد؟ زینب کبري فرمود: من به جز خوبي از پروردگارم ندیدم. شــهداي کربال 

گروهي بودند از بندگان خاص خدا که شــهادت را براي ایشان مقدر فرموده بود. 

آن ها به سوي آرام گاه ابدي خود شتافتند و به زودي خداي تعالي بین تو و آن ها جمع 

نماید و به حساب رســي پردازد. آنان علیه تو حجت آوردند و با تو دشمني نمایند. 

پس نظر نما که در روز رستاخیز رستگاري و پیروزي از آن کیست؟ اي ابن مرجانه! 

مادرت به عزایت نشیند.

راوي گوید: با شــنیدن این گفتار از دختر حیدرکرار، ابن زیاِد بدکردار در خشم شد 

چون مار. چنان مي نمود که تصمیم به قتل آن مخدره دارد...«1

فاطمه صغری سالم اهلل علیها در کوفه چنین فرمودند:

»اي اهل کوفه! زیان و هالکت بر شما باد!... به کشتن ما اهل بیت، فخر و مباهات 

مي کنید! و به این مضمون گویا هســتید که ما علي و فرزندان علي را کشتیم... و 

زنان ایشــان را اسیر نمودیم، مانند اســیران ترک؛ و ایشان را شکست دادیم چه 

شکستي! اي گوینده چنین سخنان، خاک بر دهانت باد! افتخار مي کني به کشتن 

گروهي که خداوند تعالي ایشــان را پاک و پاکیزه گردانیده است و رجس و پلیدي 

را از ایشــان برداشته؟ اي شخص پلید! ...چون ســگ بر دم خود بنشین چنان که 
پدرت نشست...«2

تلخی رســانه حزب اهلل آن چنان است که برای ســاکت کردن صدای آن از هیچ 

کوششی دریغ نمی کنند. در کام دشمنان هیچ چیز تلخ تر از صدای جریان حزب اهلل 

نیســت؛ وگرنه به هنگام شــنیدن قرآن، پنبه در گوش نمی کردنــد و به هنگام 

خطبه خوانی حضرت سیدالشهدا علیه السالم صدای طبل و دهل را بلند نمی کردند. 

از صدر اســالم تا همین امروز بخش عمده ای از تالش دشــمن در همین ساکت 

کردن صدای حزب اهلل و جلوگیری از رسیدن صدای آن به مردم متمرکز شده است.

بازخورد »حیات« شماره قبل در برخی سایت های خبری و صفحات فیس بوک به 

ما مژده داد که قلم مان هم چون تیری زهرآگین در قلب و جان دشمنان راه انقالب 

نشسته و صدای ناله آنان را بلند کرده است. خدا را برای این توفیق بی نهایت شکر 

می کنیــم و از همه مخاطبان حزب اللهی مان صمیمانه می خواهیم که دعا کنند در 

این مســیر ثابت قدم مانده و هر روز محکم تر از دیروز به اســالم خدمت کرده و 

دشمنان را زجر دهیم.
یا علی مدد

 عبدالحمید بیات
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات

جانشین مدیر مسئول ماه نامه حیات پی نوشت:

1. لهوف، سیدبن طاوس، مسلک ثالث
2. همان
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راه حل سوری-سوری
پرونده ای برای ناآرامی های سوریه 

جمهوری اسالمی ایران و احزاب
بررسی احزاب و نقش آن
 در پیش برد اهداف کشور

دانشجو اگر قدرت تحلیل سیاسی نداشته باشد، فریب 
می خورد و فریب خوردن دانشجو، درد بزرگی است که 
تحّملش خیلی سخت است. باالخره اگر دانشجویان 
بخواهند قدرت تحلیل پیدا کنند، باید فّعالیت سیاسی 
بکنند؛ باید سیاســت را بخوانند، بنویســند، بگویند، 
مذاکره و مباحثه کنند. تا این کار نشــود، دانشجویان 

توانایی پیدا نمی کنند.
رهبر معظم انقالب؛ جلسه پرسش
 و پاسخ دانشگاه تهران،   22/2/77



8
ه ره�ب معظم انقالب 

گ
وزی مردم غزه و ديگر مسائل منطقه در ناك بيداری اسالیم، پ�ي

چهكسىباورميكرد؟

اوائل انقالب، ســی و یکی دو سال قبل از این، 
در یک قضیه ی بسیار مهمی، من و دو نفر دیگر 
که آن روز عضو شورای انقالب بودیم، از تهران 
رفتیم قم خدمت امام -امــام آن وقت هنوز در 
قم بودند، تهران نیامده بودند- تا نظر ایشان را 
نســبت به آن قضیه و اقدام مهم بپرسیم. وقتی 
قضیه را برای ایشان شرح دادیم، امام رو کردند 
به ما، گفتند: از آمریکا مي ترســید؟ گفتیم: نه. 
گفتند: پس بروید اقدام کنید. ما هم آمدیم اقدام 
کردیم و موفق شــدیم. اگر ترس آمد، اگر طمع 
آمد، اگر غفلت آمد، اگر گرایش های انحرافی پا 

در میان گذاشت، کارها مشکل خواهد شد.

حقیقتی به نام »بیداری اسالمی«
امروز دنیا با یک حادثه ی عظیم مواجه است. این 
حادثه ی عظیم عبارت اســت از بیداری اسالمی. 
این یک حقیقت است. ملت های مسلمان و امت 
اسالمی به تدریج بیدار شده اند. امروز دیگر تسلط 
بر ملت های مسلمان، به آسانِی بعد از جنگ اول 
جهانــی و در دوران های طوالنِی قرن نوزدهم و 
بیستم میالدی نیست. امروز اگر مستکبران عالم 
بخواهند بر ملت های مسلمان مسلط شوند، کار 
دشــواری دارند. بیداری وارد امت اسالمی شده و 
رسوخ  و نفوذ کرده است. در بعضی از کشورها هم 
این بیداری به انقالب تبدیل شد و رژیم های فاسد 
و وابسته را تغییر داد. لیکن این، بخشی از بیداری 
اسالمی است؛ همه ی  بیدارِی اسالمی نیست. 

بیداری اسالمی گسترده است،  عمیق است.

ترس دشمن از بیداری اسالمی
البتــه دشــمنان از کلمه ی بیداری اســالمی 
»بیداری  عنوان  مي کنند  ســعی  مي ترســند؛ 
اســالمی« برای ایــن حرکت عظیــم به کار 
نرود. چرا؟ چون وقتی اسالم در هیأت  حقیقی 
خــود، در قواره ی واقعی خود بروز و ظهور پیدا 
مي کنــد، تن این ها مي لرزد. این ها از اســالِم 
برده ی دالر نمي ترسند؛ از اسالِم غرق در فساد 
و اشرافي گری نمي ترسند؛ از اسم اسالمی که 

امتــداد و انتهایی در عمــل و در توده ی مردم 
نداشته باشد، نمي ترســند؛ اما از اسالم عمل، 
اســالم اقدام، اســالم توده ی مردم، اســالم 
توکل به خدا، اســالم حســن ظــن به وعده 
الهــی که فرمود: »و لینصرّن اهلل من ینصره«1 
مي ترسند. وقتی اسم این اسالم می آید، نشانی 
از این اسالم پیدا مي شود، مستکبرین عالم به 
خودشان مي لرزند: »کأنّهم حمر مستنفره فّرت 
من قســوره«.2 لذا نمي خواهند عنواِن بیداری 
اسالمی باشد. ولی ما معتقدیم نخیر، این یک 
بیداری اسالمی است، بیداری حقیقی است، و 
رســوخ پیدا کرده است، امتداد پیدا کرده است. 
به این آسانی ها هم دشمنان نمي توانند آن را از 

راه خودش منحرف کنند.
آفرین بر فلسطینی ها!

این مســأله ی اخیر فلســطین، خیلی مسأله ی 
مهمی است. بین غزه و بین دولت صهیونیست 
که مدعی اســت قوی ترین ارتش را در منطقه 
دارد، هشت روز جنگ اتفاق می افتد. آن گاه وقتی 
مي خواهند آتش بــس ایجاد کنند، آن طرفی که 
برای آتش بس شرط مي گذارد، فلسطینی هایند! 
این باورکردنی است؟ 10 سال پیش اگر به شما 
ایــن حرف را مي زدند، چه کســی باور مي کرد 
که یــک روزی بین فلســطینی ها -نه همه ی 
فلســطینی ها؛ یک گوشــه ای از فلسطینی ها، 
غــزه- و بین رژیم صهیونیســتی جنگی اتفاق 
بیفتد، برای آتش بس آن جنگ، فلســطینی ها 

شرط بگذارند؟ 
آفرین بر فلسطینی ها! آفرین! آفرین بر حماس و 
جهاد و گردان های مبارزی که در فلسطین، در 
غزه جنگیدند و شجاعت نشان دادند! شجاعت 
این است. من به سهم خودم از همه ی مبارزین 
فلسطین تشــکر مي کنم. به خاطر فداکاری ای 
که کردند، به خاطر تالشی که کردند، به خاطر 

صبــری که کردند و دیدند که: »اّن مع العســر 
یسری«.3 اگر چنان چه ما صبر کردیم، این صبر 
موجب مي شود که خدای متعال فرج را برساند. 
صبر کردند، ایستادگی کردند، خدای متعال فرج 
را رســاند؛ این درس است. برای خود آن ها هم 
درس است، برای دیگران هم درس است. این 
وحدت بین مســلمان ها را دســت کم نگیرید؛ 

مسأله ی مهمی است.

از بحرین نباید دفاع کرد!
این نکته ای که بــرادر بحرینی ما این جا گفتند 
-سکوت دنیای اسالم نسبت به بحرین- راست 
است. آن چه که موجب مي شود بعضی ها در این 
زمینه سکوت کنند، متأســفانه مسائل مذهبی 
است. یعنی ملتی اگر علیه یک حکومت فاسدی 
قیام کرد، باید از آن ملت دفاع کرد؛ مگر این که 
آن ملت شیعه باشد، مثل بحرین. آن وقت نباید 
دفاع کرد! این منطق در بعضی وجود دارد. این ها 

را باید کنار گذاشت.

نگاه ما به قضیه سوریه
دشمن را باید شــناخت، ابزارهای دشمن را باید 
شــناخت، حیله های دشــمن را باید شناخت؛ از 
کجا وارد مي شــود؟ ما با این نــگاه در قضیه ی 
ســوریه موضع گیری کردیم. ما با آمدن خون از 
بینی یک انسان مســلمان هم موافق نیستیم و 
دردمان می آید. ما میگوییم آن کسانی که سوریه 
را بــه جنگ داخلی دارند مي کشــانند، مقصرند. 
آن کســانی که سوریه را دارند به سمت تخریب 
و برادرکشی مي کشــانند و کشانده اند، مقصرند. 
همه ی خواسته های ملت ها باید از طرق متعارف، 
معمولی و بدون خشونت های این جوری حل شود.
امیدواریم إن شاءاهلل خدای متعال این بیداری های 
با عظمت دنیای اســالم را به آینده ی روشن و 

منور و پربرکتی برای امت اسالمی برساند.4
پی نوشت ها:

1. سوره حج، آیه 40.
2. سوره مدثر، آیه 50 و 51.

3. سوره شرح، آیه 6.
4. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی 
اساتید دانشگاه های جهان اسالم و بیداری اسالمی، 

1391/09/21

 ! ز ز �ب فلسطي�ز ها! آفر�ي آفر�ي

اد و  ز �ب محاس و �ب آفر�ي

گردان هاى مبارزى كه در 

، در غزه جنگيدند  ز فلسط�ي

اعت نشان دادند!  ب
ش

و س

ز است اعت ا�ي ب
ش

س

ور یمي كرد كه  چه كیس �ب

ز فلسطي�ز ها و  يك روزى ب�ي

 
گ

ز رژ�ي هصيونيس�ت جن� ب�ي

اى آتش بس  اتفاق بيفتد، �ب

ط  آن جنگ، فلسطي�ز ها �ش

بگذارند؟
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مقاومت،رمزپیروزی

انقالب اسالمی از چشــمه جوشان اسالم ناب 
محمدی صلی اهلل علیه وآله جرعه نوشید. حضرت 
روح اهلل آن را باغبانی کــرد. هم اکنون نیز امام 
خامنه ای حفظه اهلل آن را به درختی مستحکم و 
ثمربخش تبدیل کرده است. این انقالب همیشه 
امتداد کربال و عاشورای سال 61 هجری است.

ندای »هل من ناصر« امام در گوش تاریخ
آن گاه که اصحاب امام حسین علیه السالم باده 
شهادت نوشیدند، کالم امام علیه السالم در تاریخ 
روان شد که فرمودند: »هل من ناصر ینصرنی؟« 
امام حســین علیه السالم به شــهادت رسید تا 
اســالم ناب محمدی صلی اهلل علیه وآله بماند و 
عاشورا برای ظهوری که حضور منتظران است 
در کربال زمینه سازی کند. امام در کربال حاضر 
است و منتظرانی که آماده اند خون قلب شان را 
در راه امام بدهند، باید حاضر شــوند: »من کان 
باذاًل فینا مهجته و موطنا علی لقاء اهلل نفســه 
فلیرحل معنا ...«. این خطاب به هر کسی است 

که می خواهد با امام در عاشورا کربالیی شود.

انقالب اسالمی ایران، قلب تپنده مقاومت
انقالب اســالمی بــه عنوان قلــب مقاومت و 
جبهه ای که به ســوی حاکمیت مستضعفین در 
جهان حرکت می کند، از همــان آغاز نهضت، 
اندیشــه صدور بناهــا و بنیان هــای انقالب و 
تشکیل هســته های مقاومت را در تمام جهان 
و برای همه مســتضعفین در برابر مستکبران، 
در ســر می پروراند کــه از ثمــرات آن، جبهه 
مقاومت کنونی در بیــن آزادی خواهان جهان و 

بیداری اســالمی در کشورهای جهان اسالم را 
شــاهدیم. آیا اگر رستاخیز انقالب اسالمی نبود 
و اگر اســتکبار شــرق و غرب بر جهان سیطره 
داشت، این بیدار شــدن فطرت های آدمیان در 
عصر ظلمت وجود داشــت؟ آیا اکنون سخنی از 

بیداری اسالمی بود؟
ایــن خــط، اکنــون کانــون آزادی خواهان و 
بیداری طلبــان عالم اســت کــه از نمونه های 
برجسته آن، حزب اهلل لبنان و مقاومت اسالمی 
در فلسطین است. اکنون مقاومت به جایی رسیده 
است که ارتشــی را که ادعای شکست ناپذیری 
می کــرد و جهان عرب را شــش روزه زمین گیر 
کــرده بود، از جنوب لبنان بیــرون رانده و طی 
جنگ هــای 33 روزه لبنان )البته 34 روز که به 
33 شهرت یافته است. در جنگ با چنین ارتشی، 
یــک روز هم خیلی اهمیــت دارد.( و 22 روزه 
غزه درسی فراموش نشــدنی به اسرائیل داد که 
به نمایندگی از جبهه اســتکبار، جنگ را برای 

نابودی مقاومت برپا کرده بود.

و باز هم پیروزی مقاومت
اما بار دیگر شــاهد رویارویی جبهه مقاومت با 
اســرائیل در جنگ غزه بودیــم که الحمدهلل به 
پیروزی مقاومت و تحمیل شرایطش بر اسرائیل 
و دریوزگی صهیونیســت های خون خوار در این 
نبرد هشــت روزه منجر شــد. »هذا من فضل 

ربی«. نکاتی کلی پیرامون این نبرد:
بعد از شکســت اســرائیل به نیابت استکبار در 
جنگ هــای 33 روزه و 22 روزه، آن چه طبیعی 
به نظر می رســید این بود که این غده سرطانی 

تا ریشه کن نشود، از خون خواری و جنایت دست 
بر نخواهد داشــت و سودای نیل تا فرات را که 
اکنون به افســانه ای برای شان بدل شده در سر 
می پروراند. در گزارشــی که کمیته موســوم به 
»وینوگراد« داده بــود نیز اظهار کرده بودند که 
برای جبران زخمی که خورده بودند کاری بکنند، 
که این امر به پنج تا شش سال بعد موکول شد. 
در همین بیــن، ادعاهایی تو خالــی، مبنی بر 
حمله به ایران مطرح شــد، اما حوادث جهان و 
قدرت ایران، همــه حکایت از این اطمینان بود 
کــه توانایی چنین کاری را ندارد و این اشــتباه 
جواز ریشــه کنی رژیم غاصب اسرائیل از عرصه 

وجود است. 

حمالت جبهه استکبار به خط مقاومت
در همین راستا، جبهه اســتکبار در ادامه تهاجم 
به خط مقاومت، اقدام به به کارگیری تروریســم 
دولتی و ارسال ســالح و تروریست ها به سوریه 
کــرد و با به راه انداختن جنگ داخلی و آشــوب 
درصدد ضربــه زدن به مقاومت، از بین بردن و یا 
الاقل تضعیف آن برآمد. البته این بهای حمایت 
از مقاومت است که در ســوریه این آشوب ها را 
سازمان دهی کردند، با همان اهدافی که گفته شد. 
در ادامه ایــن برنامه، در لبنان هم تنش هایی را 
شــاهد بودیم و این وضعیت، موقعیت را فراهم 
آورد که اسرائیل گمان کند که فرصت مناسبی 
برای حمله به لبنان و خط مقاومت فراهم آمده 
است. اما استراتژی مقاومت که با عملیات ایوب 
و پرواز پهپاد ســاخت ایــران و به کارگیری آن 
توســط متخصصان حزب اهلل در سرزمین های 
اشغالی به نمایش درآمد، در عین بی نظیر بودن، 
راه برد غیر قابل پیش بینی بودن مقاومت اسالمی 
لبنان را نشــان داد و ضربه ســهمگینی بود که 
دشمن را به گیجی فرو برد و صهیونیست ها پی 
بردند که این اشــتباه استراتژیک اگر واقع شود، 
با کیان رژیم غاصب شــان، اسرائیل کار دارد و 
این حزب اهلل، حزب اهلل ســال 2006 جنگ 33 
روزه نیســت. این حزب اهلل توانایی آزادســازی 

سرزمین های اشغالی را نیز دارد.

هدف صهیونیست ها 
تثبیت حاکمیت جعلی است

پیشــرفت و عدم پیشرفت در پیش برد حاکمیت 
جعلی اســرائیل، یک مســأله اساســی برای 
صهیونیست ها و هم چنین هر گروهی است که 
بخواهد نظر صهیونیست ها را جلب کند. در جبهه 
اســتکبار، برای هر امــری، از جمله پیروزی در 
انتخابات احزاب اسرائیل، کسانی مورد پسند واقع 

حمیدرضا متولی
سال پنجم معارف اسالمی و مدیریت
عضو شورای واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم
h.motevalli@chmail.ir
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می شوند که گامی در راستای این مطلوب شان 
بردارند. از گذشته ها تاکنون، صهیونیست ها برای 
کسب مطلوب خود و تثبیت حاکمیت جعلی شان، 
هر زمان که توانی برای اقدام گسترده نداشتند، 
ترور رهبران و فعاالن مقاومت و بمباران مراکز 
مهم را، در دســتور کار قرار می دادند، زیرا این 
عرصه، میدان تیر بی خطر تلقی می شــد. این بار 
نیز، با نیت کســب این مطلوبیت در بین جبهه 
اســتکبار و به دلیل عدم توانایی برای حمله به 
حزب اهلل و به طریق اولی به ســایر جبهه های 

مقاومت، حمله  به غزه را آغاز کردند.

سنگ های سجیل اسرائیل را هدف گرفتند
در ابتدای این جنــگ، حمالتی هوایی صورت 
گرفــت. در یک طرح فریب، کــه حماس این 
فریب را خــورد، با میانجی گــری مصر، اعالم 
توقف درگیری شــد )که حتی از سوی یکی از 
مســئوالن حماس گفته شــد که اگر مصر در 
ســال 2008 بود، جنگ واقع نمی شد(. پس از 
این طــرح فریب و عدم پای بندی دشــمن به 
آن چه مذاکره شــده بود، احمــد الجعبری -از 
فرماندهان مقاومت اســالمی- طی عملیاتی، با 
حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسید. بعد از این 
اتفاق، مقاومت استراتژی عملیاتی »سنگ های 
سجیل« -عملیات موشکی علیه اسرائیل- را در 
پیش گرفــت. در این جنگ، رویارویی راه بردی 
صــورت گرفت که پرداخت دقیــق به آن یک 
مجال جداگانه ای را می طلبد. اما اشــاره ای به 

چند بعد نبرد:

جنگ هشت روزه، نبردی بی نظیر
از بعــد اطالعاتی علی رغم گمان اســرائیل در 
نابــودی ذخایر موشــکی مقاومــت، حمالت 
موشــکی تا پایان جنگ ادامه یافت و رهبران 
مقاومت هم حفظ شــدند. از نقاط برجسته این 
نبرد می توان به بــرآورد اطالعاتی غلط از توان 
بازدارندگــی نیروهای مقاومــت در هوا و دریا، 
حمالت موشکی مقاومت و از همه مهم تر انفجار 

در تالویو اشاره کرد. 
از بعد نظامی، در این نبرد برای اولین بار تالویو، 
بیت المقدس و هرتزلیا در عمق 80 کیلومتری و 
جای جای سرزمین اشغالی و پایگاه های اسرائیل 
با موشک های فجر5 و فجر3 هدف قرار گرفت. 
هم چنین ســاقط کــردن هواپیماهای جنگی و 
بالگردهای اســرائیل و اســیر گرفتن دو خلبان 
آن به اذعان مقاومت اســالمی فلسطین، حمله 
موشکی به ناوهای اسرائیل و غلبه موشک های 

مقاومت به سامانه دفاع موشکی موسوم به گنبد 
آهنین -که در این جنگ نشان داد که گنبد تار 
عنکبوتی است-، ورای هدف قرار دادن مناطق 
اشــغالی، شکست  صهیونیســتی در سرزمین 
تبلیغاتی و از بین رفتن اعتماد و اطمینان از تدابیر 

این رژیم اشغال گر را در پی داشت. 
همه این ها، توازن نظامی، امنیتی و روانی را در 
این نبرد به نفع مقاومت بر هم زد؛ دست پاچگی 
اسرائیل برای آتش بس، نشان گر این مهم است. 
از وجهه سیاسی نیز، تالش ها برای راضی کردن 
مقاومت، ارتباطات گسترده با آن و حمایت های 
مردمی در سراسر جهان را باید یادآور شد. امروز 
در افکار عمومی مردم جهان، اسرائیل مهاجمی 
خون ریز و تروریست است و مردم غزه به عنوان 
مدافعان شــرف و ناموس و غیرت و دین شان 

شناخته می شوند.

خطر سازش، پیش ِ روی مقاومت
اما خطراتی جبهه مقاومت را در این نبرد تهدید 
می کــرد. از مهم ترین این خطرها، فشــارهای 
سیاسی و استفاده از حربه های اقتصادی و حتی 
اعتقادی علیه خط مقاومت در غزه اســت -که 
غالباً توسط کشــورهای عربی مانند مصر، قطر 
و سایر کشــورهایی که در اجالس کشورهای 
عربی بودند، مطرح شــد- و می تواند منجر به 
یک ســازش شود. زیرا اســتراتژی مقاومت در 
مسأله فلسطین، فلســطین از نهر تا بحر است؛ 
نه یک وجب کمتر. اما سازش با دولت اشغال گر 
اسرائیل، رسمیت بخشیدن به اشغال گری است.

مقاومت در گرو عمل است؛ نه حرف
اما ظرافت ها و عبرت هایی در این حادثه نهفته 
اســت. تمامی حاضران در جبهه  مقاومت باید 
بدانند کــه مقاومت با عمل همراه اســت و با 
این معیار، مدعیانی کــه الف حمایت از مردم 
فلســطین و مقاومت می زننــد، از صحنه خارج 
خواهند شــد. کســانی که فقط به الفاظ بسنده 
کرده اند؛ آن هــم حرف هایی نه چندان محکم. 
تنها یک بیانیه صادر کردند که ســید حســن 
نصراهلل در ســخنرانی خود در مــورد آن اعالم 
کرد: »بیانیه ای که اعراب در نشست خود دادند، 
با ســال 2008 تفاوتی ندارد؛ ماهیتاً یکی است. 
این هایــی که مدعی حمایت از مردم و مقاومت 
فلسطین هستند، اگر راست می گویند باید در این 
جنگ با ارســال تسلیحات به مردم غزه اقدامی 
عملی می کردند. به عمل کار برآید به سخن دانی 

)رانی( نیست.« 

موضع دوگانه کشورهای عربی
 در قبال سوریه و فلسطین

این کشورهای عربی به سوریه، تروریست و سالح 
ارسال می کنند و تروریسم دولتی راه انداخته اند؛ 
آن هم در برابر ســوریه ای که در خط مقاومت و 
حامی مردم و مقاومت فلســطین است و این را 
عماًل در صحنه های مختلف نشــان داده است. 
اما همین کشورها، از ارسال کم ترین تسلیحات 
بــه غزه خــودداری کرده اند، حتــی وقیحانه به 
عنوان رایزن و رابط اســرائیل، به واســطه گری 
برای ســازش پرداختند. این جریــان ادامه دارد، 
چون وابســتگی این ها به جریان استکبار و عدم 
استقالل شــان ادامه دار است. جبهه مقاومت باید 
اقدام عملی در حمایت از خود و دشمنی با اسرائیل 
را مالک قرار داده و در تعامالت، اصول مقاومت 
را مد نظر داشته باشد. امیرالمومنین علیه السالم 
می فرمایند: »دوســتان تو سه گروه اند و دشمنان 
تو نیز سه دسته اند. اما دوستانت، پس دوست تو و 
دوسِت دوست تو و دشمِن دشمن تو است. و اما 
دشمنانت، پس دشمن تو، و دشمِن دوست تو ، و 

دوسِت دشمن تو است.«

جمهوری اسالمی ایران، حامی مقاومت
جمهوری اســالمی ایران، مانند گذشته حمایت 
خــود را از تمام کســانی کــه بخواهند در خط 
مقاومت و دشــمنی با اســرائیل باشــند، ادامه 
می دهــد. البته در این موضوع نیز باید خطاها و 
اشتباهات گوشــزد و مسائل تبیین شود. فضای 
فراهم شــده از این جنگ و خونی که شــهدا 
برای پیش بــرد مقاومت داده انــد را باید برای 
تبیین مسأله فلســطین در داخل و خارج مغتنم 
شــمرد. اکنون با حوادثی نظیر بیداری اسالمی 
و فعالیت های بی شائبه جمهوری اسالمی ایران، 
شــاهدیم که حمایت های بین المللی از مقاومت 
در جریان جنگ هشــت روزه غزه، موازنه قوا را 
به سمت خط مقاومت تغییر داده است و اذهان 

عالم را بیدار و آگاه نموده است.
تمامــی هم رزمان و کســانی کــه در جبهه ی 
مقاومت قرار دارند، از ایران، لبنان، سوریه، غزه، 
عراق و تمام کشــورهای اسالمی و جهان باید 
بدانند که مقاومت بــا وحدت و یک دلی تجلی 
می کنــد و آن گاه اســت که پیروزی به دســت 
می آید. وحدت باشــد اراده ها یکی و قدرت مند 
می شود و پیروزی حتمی است، إن شاءاهلل تعالی.

پی نوشت:
1. نهج البالغه حکمت 295
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جمهوریاسالمىایرانواحزاب
د اهداف كشور ریس احزاب و نقش آن در پيش �ب �ب

با توجه به تعاریف و کارکردهای متفاوت احزاب در کشورهای 
گوناگون، سؤاالت فراوانی به ذهن متبادر می شود. سواالتی چون این 
که: احزاب با این تعریف و مبانی چقدر با اسالم سازگاری دارد؟ آیا 
می توان حزبی اسالمی تشکیل داد؟ وظیفه ی اصلی حزب در حکومت 
والیی چیست؟ چرا در ایران احزابی کارآمد و پایدار تشکیل نمی شود؟ 
احزاب در ایران چه آفت هایی دارد؟ و... . این پرونده در پی پاسخ به 
چنین سؤاالتی برآمده است.
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 مقام معظم رهبری بدون شک یکی از عناصر فعال 
و مؤثر در جریان پیروزی انقالب بودند. ایشان، 
خصوصاً پس از پیروزی انقالب اسالمی، ضرورت 
کار تشکیالتی را به خوبی حس کرده و در این زمینه 
توصیه ها و صحبت های فراوانی را ایراد فرمود ه اند. 
در این قسمت، سعی کرده ایم توصیه های ایشان 
در زمینه ی کار تشکیالتی و حزبی را بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی تا امروز جمع آوری کنیم.

ه ره�ب معظم انقالب
گ

حزب و تشکيالت اسالیم در ناك

باشگاهكسبقدرت؛
بااینمخالفیم

ضرورت کار تشکیالتی
مـا اعتقادمـان ایـن اسـت کـه بهتریـن راه و 
برتریـن حربـه ای که می توانـد این راه هـا را باز 
کنـد و هدایـت الهـی را و هدایـت انقالبی را در 
ذهن هـا و جان هـا بنشـاند و بـه میـوه بیـاورد، 
مثمـر بکنـد، یک تشـکیالت اسـت. مـا عقیده 
داریـم که اگـر چنان چه کسـانی بخواهند برای 
انقـالب کار کننـد و این هـا متشـکل نباشـند، 
نخواهنـد توانسـت از لحـاظ کیفیـت و از لحاظ 
را بکننـد کـه یـک گـروه  کمیـت، آن کاری 

متشـکل انجام خواهـد داد.1
تشـکیالت یکـی از فرائـض هـر گـروه مردمی 
می کننـد.  دنبـال  را  هـدف  یـک  کـه  اسـت 
تشـکیالت یعنـی نظم، یعنـی تقسـیم وظایف، 
یعنـی ارتبـاط و اتصـال، زنجیـره ای کار کردن؛ 
این معنای تشـکیالت اسـت. این چیزی اسـت 
کـه نـه فقـط بد نیسـت، بلکـه یک چیـز خوب 
و بلکـه یک چیز ضروری اسـت. هیچ کاری در 
دنیـا بدون تشـکیالت پیـش نمـی رود. انقالب 
اسـالمی هـم بـدون تشـکیالت پیـش نرفت و 

نشـد.2 پیروز 

توصیه های تشکیالتی
1. هـدف خـود را در انتصـاب بـه ایـن حـزب، 
هدفـی کامـال خدایی قـرار دهید. هیـچ مقصود 
نفسـانی خودخواهانـه نمی توانـد رابطه درسـتی 
میـان هیـچ کـس بـا ایـن حـزب برقـرار کند. 
الهـی  آن کـه بـرای عضویـت خـود، موجبـی 

نمی یابـد، عضـو حـزب نیسـت.
2. پیونـد حقیقـی میـان اعضـا بـا یک دیگـر و 
اندیشـه اسـالمی  بـا مرکزیـت، پیونـد  اعضـا 
بایـد  پیونـد  ایـن  اسـتحکام  بـرای  اسـت. 
آموزش هـای عقیدتـی و سیاسـی تقویت شـود.
3. حـزب بایـد مرکـزی بـرای احیـا و حفـظ 

باشـد. اسـالمی  انقـالب  ارزش هـای 
4. اخـالق، پایه اصلی و مهم  ترین ارزش اسـت 
کـه در تکوین و ادامه حزب جمهوری اسـالمی 

منظور و مطلوب بوده اسـت.
5. تحـزب بایـد در خدمـت وحـدت جامعـه و 

باشـد. آن  بنیـان  اسـتحکام بخش 
را  کیفیـت  بـا  تـوام  کمّیـت  بایـد  حـزب   .6
گسـترش دهـد و نیروهـای ارزنـده و کارآمـد 
و اسـتعدادهای مکتـوم را کشـف و شناسـایی 
کنـد و بـا تربیـت، آن هـا را در خدمـت انقالب 

قراردهـد.
7. حـزب بایـد در انتخـاب یاران و همـکاران از 

بصیـرت مومنانه اسـتفاده کند.

8. بایـد کوشـید تـا حـزب را در همـه نقـاط 
حرکـت  بـرای  محـوری  هم چـون  کشـور 
یک آهنـگ ملت و مسـئوالن در خط اسـالم و 

انقـالب قـرار داد.
9. میـان مـا و افـراد مومنـی کـه عضـو حـزب 
نیسـتند، نبایـد حصاری وجود داشـته باشـد که 

راه هـم کاری برادرانـه را ببنـدد.
انگیـزه معاندانـه  نامهربانانـی کـه بـدون   .10
بـر حـزب، بـا چشـم بیگانگـی می نگرنـد، باید 

مهربانانـه مـورد عطوفـت قـرار گیرنـد.
11. حـزب باید حداکثر کمـک و هم کاری را در 

چارچـوب مقـررات و فرامیـن امام بـا نهادهای 
را یـک فریضـه  باشـد و آن  انقالبـی داشـته 

اسـالمی و انقالبـی بداند.
12. ضرورت شـرکت در بسـیج عظیـم ملت در 

جبهـه یا در پشـت جبهه.3

فواید یک سازمان سیاسی
را  نیروهـا  می توانـد  اواًل،  سیاسـی  سـازمان 
در یـک جهـت بسـیج کنـد و بـه همـه آن هـا 
جهـت بدهـد. ثانیـا، می توانـد نیروهـای بالقوه 
را، نیروهـای خفتـه را، بالفعـل کنـد؛ زنده کند؛ 

هيچ اکری در دنيا بدون 

تشکيالت پيش �ز رود. 

انقالب اسالیم مه بدون 

فت و  تشکيالت پيش �ز

وز نشد پ�ي

آن حز�ب كه مورد نظر 

ماست، عبارت است از 

يك تشکيال�ت كه نقش 

ا�ي و هدايت آحاد 
ز
راه �

مردم را به مست يك 

آرمان ها�ي ايفا یم كند
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فعـال کنـد. ثالثـا، می توانـد نیروهـای ُکنـد و 
باالخـره،  و  رابعـا  کنـد.  شـتابنده  را  بطـیء 
و  دادن  مسـیر  تغییـر  از  را  نیروهـا  می توانـد 
ایـن  منحـرف شـدن حفـظ و مصـون کنـد. 
چهـار خاصیـت از آن یـک تشـّکل سیاسـی با 
یـک فرمان دهـی و تمرکـز رهبـری و هدایت 

جمعـی اسـت.4

تعریف حزب 
حـزب عبـارت اسـت از یـک گـروه متشـّکل و 
منظـم و هماهنگ در حرکـت، در جهت گیری، 
در عمـل و در ذهنیـت. بـه ایـن معنـا، حـزب 
یعنـی یـک ارگانیزم. حـزب در مثـل یعنی یک 
پیکـر واحـد در آن لحظـه اي که مغـز فرمانی را 
صـادر می کنـد، تمـام اعضـاء و جوارح بـه طور 

هماهنـگ آن فرمـان را اجـرا می کننـد.5

وحدت و تحزب
ــریح  ــته ایم و تش ــش نشس ــا پی ــا از مدت ه م
کردیــم، روشــن کردیــم کــه وحــدت، وحــدت 
ــن  ــدارد. ضام ــی ن ــّزب منافات ــا تح ــا ب نیروه
ــد  وحــدت هــم تحــّزب اســت. شــما می گویی
ــه  ــکیالت ب ــود، تش ــت نش ــزب درس ــه ح ک
وجــود نیایــد، تــا وحــدت بــه هــم نخــورد! اگــر 
ــان  ــد، تفرقه افکن ــود نیای ــه وج ــکیالت ب تش
ــد.  ــم بزنن ــه ه ــدت را ب ــد وح ــر می توانن بهت
آن چــه می توانــد وحــدت همــه نیروهــا را 
ــد -چــه نیروهــای داخــل حــزب و  ــظ کن حف
چــه نیروهــای خــارج حــزب- بــاز یــک حــزب 
مومــِن فعــاِل متشــّکل اســت. یعنــی اگــر مــا 
یــک حــزب مومــن فعــال داشــته باشــیم، بهتر 
می توانیــم وحــدت را حفــظ کنیــم. بهتــر 
را حفــظ  نیروهــا  می توانیــم یک پارچگــی 
ــزب  ــد در ح ــه بیاین ــه هم ــه این ک ــم. ن کنی
مــا، نــه. ولــو در حــزب مــا نیاینــد، ولــو خــارج 
ــا یــک اندیشــه،  ــا حفــظ وحــدت ب باشــند. آی
بــا یــک صفــا، بــا یــک بیــان گیــرا، بــا یــک 
تدبیــر اندیش مندانــه نیســت؟ وحــدت بــه 
ــظ نمی شــود. بایســتی  ــه حف خــودی خــود ک
یــک اخــالص فــراوان و یــک تدبیــر عمیــق 
بــه کار بیفتــد تــا وحــدت را حفــظ کنــد؛ 
این طــور نیســت؟ ایــن تدبیــر عمیــق را یــک 
ــع،  ــک جم ــا ی ــد ت ــد بکن ــر می توان ــرد کمت ف
ــد  ــر می توانن ــّکل کمت ــر آدم غیرمتش ــه نف س
ــرای  ــس ب ــّکل. پ ــه آدم متش ــا س ــد ت بکنن
ــّکل الزم  ــک تش ــاز ی ــم ب ــدت ه ــظ وح حف

ــت.6 ــزب الزم اس ــک ح ــت، ی اس

انواع تحزب
یـک مسـأله ی دیگـر هـم در ذهنـم بـود کـه 
مطـرح کنم -مسـأله ی حزب و تحـّزب- گمان 
می کنـم وقـت کم اسـت؛ لـذا مختصـر عرض 
می کنـم. در کشـورهایی که مالحظـه می کنید 
انقـالب شـده، احـزاب وسـط میدان انـد، ایـن 
سـوال پیـش می آیـد کـه نـگاه مـا بـه تحّزب 
و حـزب چیسـت. اآلن وقـت کـم اسـت و من 
یـک  إن شـاءاهلل  بگویـم؛  تفصیـاًل  نمی توانـم 
وقتـی در این بـاره به تفصیل صحبـت می کنم. 
بـه طـور اجمـال بگویـم مـا بـا تحـّزب مطلقـًا 
مخالـف نیسـتیم. ایـن کـه خیـال کننـد مـا با 
حـزب و تحـّزب مخالفیـم، نه، این طور نیسـت. 
قبـل از پیـروزی انقـالب، پایه هـای یک حزب 
بـزرگ و فعـال را خـود ما ریختیـم. اول انقالب 
هـم ایـن حـزب را تشـکیل دادیـم؛ امـام هـم 
تأییـد کردنـد. چند سـال هم با جدیت مشـغول 
بودیـم. البته بعـد به جهاتی تعطیل شـد. همان 
وقـت بـه مـا اشـکال می کردند کـه تحـّزب با 
وحـدت عمومـی جامعـه مخالـف اسـت. مـن 
آن وقـت یـک سـخنرانی مفصلـی کـردم، کـه 
بعـد هـم پیـاده شـد و چاپ شـد و پخش شـد، 
تحـّزب  تحـّزب«.  و  عنـوان »وحـدت  تحـت 
عیـن  در  بگیـرد،  انجـام  جامعـه  در  می توانـد 
حـال وحـدت هـم صدمـه ای نبینـد. این هـا بـا 
هـم منافاتـی نـدارد. منتهـا آن حزبی کـه مورد 
نظر ماسـت، عبـارت اسـت از یک تشـکیالتی 
کـه نقـش راه نمایـی و هدایت آحاد مـردم را به 

سـمت یـک آرمان هایـی ایفـا می کنـد.
مـا دو جـور حـزب داریـم: یـک حـزب عبارت 
هدایت هـای  بـرای  کانال کشـی  از  اسـت 
فکـری؛ حـاال چه فکـری بـه معنای سیاسـی، 
چـه فکـری بـه معنـای دینـی و عقیدتـی. اگر 
بکننـد، خـوب  را  کار  ایـن  چنان چـه کسـانی 
اسـت. قصد، عبارت از این نیسـت که قدرت را 
در دسـت بگیرنـد. می خواهند جامعـه را به یک 
سـطحی از معرفت، بـه یک سـطحی از دانایی 
سیاسـی و عقیدتـی برسـانند. ایـن چیـز خوبی 
اسـت. البته کسـانی کـه یک چنیـن توانایی ای 
داشـته باشـند، بـه طـور طبیعـی در مسـابقات 
قـدرت، در انتخابـات قـدرت هـم آن ها صاحب 
رأی خواهنـد شـد؛ آن هـا برنـده خواهنـد شـد. 
لیکـن ایـن هدف شـان نیسـت. ایـن یک جـور 
حزب اسـت. ایـن مورد تأیید اسـت. میـدان باز 

اسـت، هـر کـس می خواهـد بکنـد، بکند.
یـک جـور حزب، تقلیـد از احـزاب کنونی غربی 
اسـت. -حـاال مـن گذشـته را کاری نـدارم- 

احـزاب کنونـی غربـی به معنـای باشـگاه هایی 
بـرای کسـب قـدرت اسـت. اصاًل حـزب یعنی 
مجموعـه ای برای کسـب قدرت. یـک گروهی 
بـا هـم هـم راه می شـوند، از سـرمایه و پـول و 
امکانـات مالـِی خودشـان بهره مند می شـوند، یا 
از دیگـران کسـب می کننـد، یا بندوبسـت های 
قـدرت  بـه  این کـه  بـرای  سیاسـی می کننـد، 
این هاسـت.  رقیـب  گـروه هـم  یـک  برسـند. 
می دهـد  انجـام  را  این هـا  مشـابه  کارهـای 
تـا آن هـا را از قـدرت پاییـن بکشـد، خـودش 
بشـود جایگزیـن. اآلن احـزاب در دنیـا غالبـًا 
این گونه انـد. ایـن دو حزبـی کـه در آمریـکا بـه 
نوبـت در رأس کار قـرار می گیرنـد، از همیـن 
قبیل انـد. این هـا در واقـع باشـگاه های کسـب 

قدرت انـد. ایـن نـه، هیـچ وجهـی نـدارد. 
اگـر کسـانی در داخـل کشـور مـا بـا این شـیوه 
را  جلوی شـان  مـا  می رونـد،  تحـّزب  دنبـال 
نمی گیریـم. اگـر کسـی ادعـا کنـد کـه نظـام 
جلـوی تشـکیل احـزاب را گرفتـه اسـت، یـک 
دروغ واضحـی گفتـه، چنیـن چیـزی نیسـت، 
نمی کنـم.  تأییـد  را  حزبـی  این جـور  مـن  امـا 
حزب بـازی  این جـور  حزب سـازی،  این جـور 
معنایش عبارت اسـت از کشـمکش قـدرت؛ این 
هیـچ وجهـی نـدارد. امـا حزب بـه معنـای اول، 
یعنـی یـک کانال کشـی در درون جامعـه، برای 
گسـترش فکـر درسـت -چـه فکـر عقیدتـی و 
اسـالمی، چه فکـر سیاسـی و تربیـت کادرهای 
چیـز  ایـن  اسـت؛  خـوب  بسـیار  گوناگـون- 

نامطلوبـی نیسـت.7

پی نوشت:
ص143،  فرهنگـی،  دغدغه هـای  کتـاب   .1

http://rooyeshnei.ir  ،61/9/18
ص143،  فرهنگـی،  دغدغه هـای  کتـاب   .2

،60/11/27 بـه  مربـوط  سـخنان 
http://rooyeshnei.i 

صفحـه10،  اسـالمی،  جمهـوری  روزنامـه   .3
http://rooyeshnei.ir  ،61/11/30

4. جـزوه ی وحـدت و تحـزب، کمیتـه ی امـام 
و رهبـری واحـد سیاسـی بسـیج دانشـجویی 

علیه السـالم امـام صـادق  دانشـگاه 
http://basijisu.ir/portal/post.php?id=9108

20094225&sid=890920212811

5. همان
6. همان

7. بیانـات در دیـدار بـا دانشـجویان کرمانشـاه، 
1390/7/24

يك جور حزب، تقليد از 

احزاب كنو�ز غر�ب است. 

احزاب كنو�ز غر�ب به 

اى  ه ها�ي �ب
گ

شاك معناى �ب

 
ً
كسب قدرت است. اصال

اى  موعه اى �ب حزب يع�ز مب

ز نه، هيچ  كسب قدرت. ا�ي

و�ب ندارد

گر كیس ادعا كند كه نظام  ا

جلوى تشکيل احزاب را 

گرفته است، يك دروغ 

ى  ز ز چ�ي  گفته، چن�ي
ز

وا�

ز جور  نيست؛ اما من ا�ي
ييد �ز ك�ز

أ حز�ب را �ت
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 اندیشه های شهید بهشتی درباره احزاب و تشکیالت 
اسالمی، برای احزاب امروز ما می تواند راه گشا باشد. 
ایشان در سخنرانی ای که یک هفته قبل از شهادت ایراد 
فرمودند، به بیان ضرورت تشکیالت و رابطه ی آن با امامت 
و روحانیت می پردازند. به دلیل اهمیت این موضوع، متن 
سخنرانی به صورت خالصه شده در اختیار خوانندگان 
قرار می گیرد.

ش�ت يد �ب ورت تشکيالت اسالیم و رابطه آن �ب امامت و روحانيت در اندیشه آيت هللا �ش �ز

تشکیالتاسالمى،
امامتوروحانیت

بسم اهلل الرحمن الرحیم
چند نکته ای را با خواهــران و برادران در میان 

بگذارم:
1. یکی ضرورت تشکیالت و این که ما باید یک 

تشکیالت اسالمی اصیل داشته باشیم.
2. ضــرورت این که این تشــکیالت در طول 
رهبری باشد نه در عرض آن. این تشکیالت باید 
تحقق بخشنده نظام امت و امامت باشد -چون 
نظام اســالمی ما نظام امت و امامت است-، نه 

این که معارض امامت باشد.
3. رابطه این تشــکیالت با حوزه های علمیه و 

روحانیت اعم از برادران و خواهران روحانی.

مسأله اول: 
ضرورت تشکیالت

ما برای این که بتوانیم کار های بزرگی را انجام 
دهیم، بی شــک باید متشکل باشیم. رابطه های 
ایمانی و اعتقادی و عملی دیمِی سازمان نیافته 
برای رســیدن به بخشــی از اهــداف و تحقق 
بخشــیدن به قســمتی از مراحل یک انقالب 
می تواند کافی باشد، ولی برای رسیدن به بخشی 
دیگر از اهداف و تحقق بخشیدن به آن قسمت 

دیگر از آرمان های یک انقالب کافی نیست.
ما در پرتو اعتقاد به اســالم و اعتقاد به وظایف 
اســالمی در صدد جهاد برآمدیم. ما می دانستیم 
که اســالم، زن و مرد مسلمانی را می خواهد که 
نه فقط مراقب مسلمان بودن و مسلمان ماندن 
خویش هســتند، بلکه مراقب مســلمان بودن 
و مســلمان ماندن و مســلمان تر شدن محیط 
اجتماعی هم هستند. اسالم به این اکتفا نمی کند 
که شما راست گو باشید. اسالم می گوید هم باید 
راست گو باشید و هم باید با دروغ گویی و کژی 

دیگران مبارزه کنید...
از زمان کودکی، شــاید ســن 12-13 سالگی، 
یادم می آید که همیشــه در برخورد با ناپاکی ها 
و ناروایی هایــی کــه مخالف اســالم بود یک 
حساســیت و جوش و خروشــی داشــتیم که 
نمی توانســتیم آرام بگیریم. بــا این که چنین 
روحیــه و چنین جوش و خروشــی داشــتیم و 
فراوان بودند کسانی که این روحیه و این جوش 
و خروش را داشتند و انسان های تک تک متعهد 
و مسئول فراوان وجود داشــت، اثر کارمان در 
مقابله با ناپاکی ها و ناروایی های محیط کم بود. 
چون نمی توانستیم همه باهم کار کنیم. پیروزی 
بر ســتم ها و ناروایی ها و ناپاکی های محیط به 
یک نیروی بزرگ احتیاج داشت، ولی ما تک تک 
پراکنده بودیم. احیاناً اگر هم با هم می شــدیم، 

گاهی 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، باز هم کافی نبود.
یک بار در سن 16 سالگی به یک روستایی رفتم. 
آن جــا در دهه محرم و صفر می رفتم منبر و دو 
ســه  بار به آن روستا رفتم. در یکی از سفرها از 
ظلم کدخدا صحبت شد که هم کدخدا بود و هم 
ارباب. به جوان های روستا گفتم که چرا باید این 
بر شما حکومت کند و زور بگوید؟ گفتند: سرنیزه 
ژانــدارم از او حمایت می کند. گفتم: این کدخدا 
را بایــد برداریم. حال اگر او را برداریم کدخدای 
خوب دارید؟ گفتند: بله، آقا سید جعفر آدم خوبی 
است و ما همه او را قبول داریم. ما دست به کار 
شــدیم تا کدخدا و اربــاب را از ده بتارانیم، ولی 
مگر دست تنها می شد؟ جوان های روستا را ضد 
او بسیج کردیم، ولی کافی نبود. پشت او در شهر 
به فرمان داری محکم بود. در شهر تالش کردیم 

یک وسیله ای پیدا کنیم که فرمان دار از کدخدا 
حمایت نکند. آن وقت کدخــدا را جا کن کردیم 
و ســید جعفر را کدخدا نمودیم. ُخب این کار را 
تنهایی نمی شد بکنیم. باید با جماعت می کردیم. 
آن هم با یک پشتوانه ای در شهر که فرمان داری 
از او حمایت نکند. پس حرکت داشــتیم اما در 
همین حدود. همه هم می دانســتند که ام الفساد 
کیســت. ام الفساد شــاه بود. تازه شاه هم نبود، 
آمریکا بود. آن موقع ها بیشتر انگلیس پشت شاه 

بود. ام الفساد انگلستان بود.

تشکل بر پایه امامت و امت
بنا بر این برای مبارزه این نیرو کافی نبود. تا این جا 
انســان بود، فرد بود، ایمان بــود، فداکاری بود، 
تعهد بود، تحریک بــود، اما چه نبود؟ یک چیز 

ز كه حركت مردم  ای ا�ي �ب

ر 
ش
در يک سطح وسيع به �

ی الزم  سد، امامت و ره�ب �ب

ز يک مرحهل از  است. ا�ي

ز مرحهل  تشلک است و مه�ي

است كه جامعه ما را به 

وزی رساند پ�ي

ی حركت امام  گر ما �پ به �پ ا

و امت توانسته بود�ي يک 

ز تشکيال�ت به وجود  مه چ�ي

وزی دچار  ، پس از پ�ي بياور�ي

به ساما�ز ها �ز شد�ي آن �ز
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در این جا کم داشــت. امامت کم بود. در این جا 
یک رهبری الزم بود تا بیاید و نیرو های عظیم 
را بسیج کند و به هر سویی که صحیح می داند، 
هدایت کند و در هر زمانی دستور مناسب با آن 
زمان را بدهد. یک رهبری که رهبری او با ایمان 
و اعتقاد مردم پیوسته باشد. وقتی حرف می زند 
ایمان مردم انگیزه اجرای دستور او باشد. در این 
راه پیمایی های اخیر، مکرر زن های سال خورده و 
مرد های سال خورده که واقعاً پیاده روی برای شان 
زحمت بود، بیرون آمده بودند و وقتی از یکی از 
آن ها پرســیده بودند که شما با این سن و سال 
چــرا بیرون آمده ای؟ گفته بود: امام و مرجع من 
دستور داده و وظیفه دینی من است تا آن جایی 
کــه می توانم بیرون بیایم و راه پیمایی کنم. این 
نمونه مکرر بوده. این سیل خروشان جمعیت به 
مقدار زیادی بر پایه اعتقاد به اجرای دســتورات 
رهبــر و این که اگر اطاعــت نکند، معصیت و 

نافرمانی خداست حرکت کرده بود...
برای این که حرکت مردم در یک سطح وسیع به 
ثمر برسد، امامت و رهبری الزم است. این یک 
مرحله از تشکل است و همین مرحله است که 

جامعه ما را به پیروزی رساند.

اداره جامعه و سازمان دهی
پــس از پیــروزی احتیاج فراوان بــود که یک 
حکومتی سر کار بیاید. یک دولتی سر کار بیاید. 
مســئوالنی، رئیس جمهوری، نخســت وزیری، 
وزیری، رئیس اداره ای، مدیر دبســتانی و... سر 
کار بیایند. این شــبکه بــزرگ مدیریت در خط 
اســالم و انقالب کار بکند و این احتیاج داشت 
به شناســایی افراد، به داشــتن برنامه و هم سو 
شــدن این افراد بر پایه یک برنامه در راستای 
رهبری. آیا بعد از پیروزی انقالب اســالمی ما 
هم چون چیزی داشــتیم یا نداشتیم؟ نداشتیم. 
چون نداشــتیم چوبش را هم خوردیم. از روی 
ناچاری با علم و آگاهی به این که آقای مهندس 
بازرگان عضو نهضت آزادی هســتند و با علم 
و آگاهی به این که نهضــت آزادی راهش، راه 
اسالمی و سیاسی و اجتماعی اش با راه انقالب 
و راه مــا یکی نبود... بعــد از پیروزی انقالب از 
روی اضطرار ناچار شدیم که ایشان را به عنوان 
نخست وزیر معرفی کنیم. شورای انقالب ناچار 

شد که ایشان را معرفی کند.
چون ما تشکیالت قوی نداشتیم و شناسایی نیرو 
نکرده بودیم، به اضطرار به دولت ایشــان رأی 
دادیم. پس ما باید در این زمان افراد را شناسایی 
کنیم. این عده ای را که شناســایی کردیم، باید 

در کیفیت اداره کشــور بر پایــه انقالب با هم 
هم فکر باشند. با هم برنامه ریزی کنند؛ کار ها را 
بین خودشان تقسیم کنند؛ هم کاران هم فکر را 
بشناســند و بیابند و اگر به اندازه کافی موجود 
بود، استعداد های الیق را بشناسند و بسازند. این 
تشکیالت است. تشکیالتی که انقالب را درک 
کرده باشــد و هویت اســالمی آن را صمیمانه 
پذیرفته باشد و عناصر و انسان های کافی جمع 
بیاورد که بتوانند دولت تشکیل دهند و کار های 
مدیریت کشور را عهده دار شوند )مدیریت کشور 
از نخســت وزیری تا اداره یک مدرســه یا یک 
کارخانه(. برنامه بریزند و هم کاران الزم را برای 

همه مراحل یا بیابند و یا بسازند.
اگر ما پا به پای حرکت امام و امت توانسته بودیم 
یک چنین تشــکیالتی به وجود بیاوریم، پس از 
پیروزی دچار آن نابه سامانی ها نمی شدیم. فکر 
می کنیــم ضرورت تشــکل را همین درس دو 
ســال و نیمه به ما آموخته است. دیگر نه آیه ای 
می خواهد و نه حدیثی و نه استداللی بیشتر. این 
تجربه عینی کافی اســت که به ما نشان بدهد 
و در ما این اعتقــاد و باور را به وجود بیاورد که 

مسلمان ها به یک تشکیالت احتیاج دارند.

مسأله دوم: 
تشکل در طول امامت، نه در عرض آن

این تشکیالت )تشکیالت اسالمی که مسلمان ها 
نیاز دارند( باید در راســتای امامت باشد. در طول 
امامت باشــد. بازوی امامت باشد، نه در مقابل او. 
آقای بــازرگان در مواردی می گفت: این جا دیگر 
در دایره مســئولیت من اســت و نباید هیچ کس 
دخالت کند. آقای بنی صدر خودشان را یک رهبر 
می دانستند. یک رئیس جمهوری که رهبر است...

یکی از واجبات مهم و اساسی جامعه، اداره جامعه 
اســت. برای این کار الزم است مجموعه ای از 
انسان هایی عهده دار اداره جامعه شوند که بتوانند 
از عهده برنامه ریزی های گوناگون برآیند و افراد 
الزم برای اجرای این برنامه ها را گرد هم آورند 
که هماهنگ با یک دیگــر کار کنند. هرجا فرد 
ساخته شده ای هســت بشناسند و جذب کنند و 
عالوه بر این، استعداد های مناسب را کشف کنند 
و بســازند. این مقدار و این درجه از تشکل باید 
بر پایه امامت به وجود آید؛ اما عالوه بر امامت، 

سازمان دهی و سامان دهی بیشتری الزم است.
این تشــکل باید در طول امامت باشــد، نه در 
عرض آن. مجموعه سامان یافته ای از انسان های 
معتقد بــه امامت و امام وقت کــه در رابطه با 
امــام وقت هر نوع توضیــح و تذکر و نصیحت 

دل سوزانه را عمل  کنند. به حکم تعهد الهی، هر 
چه به نظرشان می رســد به امام بگویند، اما در 
هر مورد که امــام تصمیمی بگیرد، مخلصانه و 
دل سوزانه آن را اجرا کنند؛ نه این که در مقابلش 
بایســتند. البته امام خود به خود بخش عظیمی 
از تصمیم گیری ها را به عهده مسئوالن نهاده اند 
و قانون اساســی ما حد و مرز آن را معین کرده 

است. این از خصوصیات آن تشکیالت است.

مسأله سوم: 
رابطه این تشکل با حوزه و روحانیت

ُخب حاال رابطه ما با حوزه و روحانیت چیست؟ 
روحانیت خودش یک نوع تشکل است، البته یک 
مقدار دیمی. اما در پرتو مرجعیت، به خصوص که 
حاال مرجعیت با امامت تام در می آمیزد، خودش 
یک نوع شبکه تشــکیالتی است. ما در جریان 
مبارزه در ســال 41 و 42 نقش این شبکه را به 
خوبی دیدیم و هم چنین در سال های 56 و57 در 
مساجد و تکایا، روحانیون را در نقش یک شبکه 

تشکیالتی دیدیم.
روحانیت یک نهاد دیرینه و دیرپای ریشــه دار 
بســیار مؤثری اســت و این نهاد باید هم چنان 
پا بر جــا بمانــد. نهــاد روحانیت نبایــد در این 
تشکیالتی که گفتیم هضم بشود. نهاد روحانیت 
از نظر مــا اصیل تر و دیرپا تر و ریشــه دارتر از 
آن اســت که کســی بگوید باید در آن مسأله 
تشکیالت هضم شــود. روحانیت باید استقالل 

خودش را کاماًل حفظ کند.
نهاد روحانیت باید هم چنان مستقل بماند. چه در 
حوزه و چــه آن هایی که از حوزه فارغ التحصیل 
شده و در جامعه اند. به تعبیر دیگر، این تشکیالت 
می تواند فرزند روحانیت باشد؛ کما این که حزب 
فرزند روحانیت است. اما این بدان معنی نیست 
کــه فراگیر روحانیت اســت. بنا بر این روحانیت 
حزبی نمی شــود. به این معنا که کل روحانیت 
در یک حزب هضم نمی شــود و روحانیت باید 
در همان مسیر و مجرای دیرینه خاص خودش، 
بــا همان شــیوه های ربط و پیونــدی که دارد 
پا بر جــا بماند. ولی با این نوع تشــکل، مثاًل با 
حزب جمهوری اسالمی، با این نوع تشکیالت 
-تشــکیالت اصیل اســالمی-، پیوند و رابطه 
فعال و هم کاری خواهد داشت و این یک وظیفه 
مهم هم هســت. وظیفه هر روحانی از برادران 
و خواهران این اســت که با این نوع تشکیالت 
اســالمی که ویژگی هایش را برشمردیم، پیوند 

هم کاری فعال داشته باشد.

يد  ز تشکيالت اسالیم �ب ا�ي

شد. در  در راستای امامت �ب

زوی  شد. �ب طول امامت �ب

شد، نه در مقابل  امامت �ب

ن در مواردی 
گ

زراک او. آقای �ب

ز جا ديگر در  یم گفت: ا�ي

ه مسئوليت من است و  دا�ي

نبايد هيچ كس دخالت كند

يد در طول  ز تشلک �ب ا�ي

شد، نه در عرض  امامت �ب

فته ای  موعه سامان �ي آن. مب

از انسان های معتقد به 

امامت و امام وقت كه در 

رابطه �ب امام وقت هر نوع 

توضيح و تذكر و نصيحت 

دل سوزانه را معل  كنند

ز  اد روحانيت نبايد در ا�ي �ز

تشکيال�ت كه گفت�ي ه�ز 

اد روحانيت از  بشود. �ز

�پ �ت  نظر ما اصيل �ت و د�ي

و ریشه دار�ت از آن است 

يد در آن  كه كیس بگويد �ب

مسأهل تشکيالت ه�ز شود. 

يد استقالل  روحانيت �ب

 حفظ كند
ً
خودش را اکمال
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نسبت حزب با دین و حکومت دینی یکی از مباحثی است که در نظام 
دینی سواالت فراوانی را به وجود می آورد. پاسخ این سؤال ها می تواند 
برای دانشجویان دغدغه مند در عرصه ی سیاست جذاب باشد.  دکتر 
اسداهلل بادامچیان، نماینده ی سابق مجلس و قائم مقام سابق حزب 
مؤتلفه ی اسالمی، از فعاالن و مبارزان انقالب است که از ابتدای تشکیل 
حزب مؤتلفه در این حزب فعالیت داشت و پس از آن، دبیر اجرایی 
حزب جمهوری اسالمی شد. به عالوه، وی در زمینه ی احزاب چندین 
کتاب تألیف کرده است که در همین رابطه با ایشان مصاحبه کردیم.

ز و حکومت دي�ز  نسبت حزب �ب د�ي

يان دامپ در مصاحبه �ب اسدهللا �ب

حزبىكهدعوت
بهخدامىكند

 : نگاه شــما نســبت به احزاب و 
انواع آن در ایران و دیگر کشورها چگونه 
اســت و آن ها را چگونه دسته بندی 

می کنید؟
با  الرحیم.  الرحمــن  بســم اهلل 
تشکر از محبت تان و از مجله ی 
خوب تــان. در مــورد این بحث، 
اگــر نگاه به حزب، نــگاه غربی یا 
شــرقی باشــد باید بگویم که در هر 
دو نگاه، حزب، ابزار قدرت اســت. لذا در 
علوم سیاســی مرسومی که متاسفانه هنوز 
تحت تاثیر فرهنگ غربی است، می بینید که 
می گویند حزب برای کســب قدرت تاسیس 
می شــود. خب، ایــن با حزب اســالمی کاماًل 
متفاوت اســت. به خاطر این که اگر ما در اسالم 
بخواهیم حزبی را به خاطر کسب قدرت تاسیس 
کنیم و هدف ما صرفا کسب 
قدرت باشــد، شرک 

محسوب می شود.
حزب چه در شــرق و چه در غرب ابزار اســت. 
در کشور های غربی ابزار سلطه ی سرمایه داری 
غرب و ابزار فریب حاکمان غربی است. این که 
حزب جمهوری خــواه و دموکرات، محافظه کار 
و کارگر و یا ... وجود دارند، این ها بازی اســت. 
-مردم آمریــکا و انگلیس هــم از این احزاب 
بیزارنــد- منتهی یک دیکتاتــوری مخفی در 
آمریکا و انگلیس هســت که مردان خاکستری 
پشــت پرده آن را اداره می کنند؛ نسل جوان ما 
باید مراقب باشــد که انقالب ما به این جا نرسد. 
در شرق، حزب ابزار دیکتاتوری حکومت است. 
یک حزب راه می اندازند که تک حزبی به وجود 
بیاید. یکی دو حزب دیگر هم کنارش به عنوان 
بازیچه درســت می کنند و با حزب، ســلطه و 

دیکتاتوری می کنند. دیکتاتوری کمونیستی.
در اســالم حزب به معنای این که یک تشکلی 
دور هم جمع شــوند، مشکلی ندارد. اما در یک 
تقسیم بندی کلی ســه نوع حزب بیشتر نداریم: 
یک نوع حزب خدامحور است، که اسالم قبول 
دارد و معتقد اســت که این حزب، حزب فالح 
و رســتگاری اســت. دعای مان هم این است 
که »اللهم اجعلنا من حزبــک فاّن حزبک هم 
المفلحون«. پیامبــر صلی اهلل علیه وآله در مورد 
حضرت امیر علیه السالم می فرماید: »حزب علی 
حزب اهلل«. یعنی حزبی که والیت امیرالمومنین 
علیه الســالم بر او حاکم است، آن حزب، حزب 

خداست و اسمش حزب اسالمی است. 
ولــی اگر حــزب امیرالمومنیــن و حزب علی 
علیه الســالم نباشــد، نوع دوم می شود؛ یعنی 
حزب الشیطان اســت. احزابی که شیطنت ها و 
شیاطین محور اصلی آن هستند. این حزب 
از نظر اسالم »هم الخاسرون« است. 
آیا  اما 

از نظر فرهنگ اسالم حزب 

سه نوع یم شود: يک 

حزب خدامور است كه 

ج و  و�ي ما موظف به تبليغ و �ت

. يک  حضور در آن هست�ي

حزب الشيطان دار�ي كه 

يد از آن دوری كن�ي و نوع  �ب

سوم كه بسته به معل آن و 

ام است اقداماتش قابل اح�ت

در نظام اسالیم، ديکتاتوری 

، ولو در ظاهر  حز�ب

فريب اکرانه ی دموكرایس و 

مردیم اماكن پذ�ي نيست. 

ز امر به خصوص در تشيع  ا�ي

اماكن ندارد

مصاحبه از: مسعود شایگان، مسعود 
ندافان و سید محمدحسین ضیائی بافقی
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تمام حزب هایی که غیر از حزب خدایی هستند، 
حزب الشــیطانند؟ نه. بعضــی از این ها دارای 
ارزش های ملی و انســانی هستند. مثال حزب 
کنگره ی هنــد که آقای گاندی و آقای نهرو در 
آن بودند، حزب اســالمی نیستند، حزب خدایی 
هم نیستند. اما شــما برای آقای گاندی احترام 
قائلید؛ چرا؟ چون یک مبارز علیه استعمار بوده و 
می خواسته کشورش را نجات بدهد. آن  حزب ها 
مورد احترامنــد؛ به این دلیل کــه ارزش های 
انســانی یا خواســت های صحیح خود را دارند. 
پــس، از نظر فرهنگ اســالم حزب ســه نوع 
می شــود و بر طبق آن تقسیم بندی که بنده در 
تحقیقاتم و درس آموزی هایم به دستم آمده است 
و در کتاب هایم نیز نوشته ام، یک حزب خدامحور 
است که ما موظف به تبلیغ و ترویج و حضور در 
آن هستیم. یک حزب الشیطان داریم که باید از 
آن دوری کنیم و نوع سوم که بسته به عمل آن 

و اقداماتش قابل احترام است. 

 : در طول تاریخ موارد بسیاری وجود 
داشته اســت که افرادی خواستار پیاده سازی 
نظــام حزبی مانند غــرب یا شــرق در ایران 
بوده اند. آیا چنین چیزی در ایران قابلیت تحقق 

دارد؟
خیر. به نظر من چنین چیزی امکان پذیر نیست. 
همان طور که حزب کمونیســم هــم در ایران 
نمی تواند موقعیت پیدا کنــد و نکرد. به عنوان 
مثال، حزب توده که آن زمان پشتیبانی کا.گ.ب 
)سازمان اطالعاتی شوروی سابق( و شوروی را 
در اختیار داشت، نتوانست کاری از پیش ببرد. با 
این که شعار طرف داری از کارگران و محرومان 
را می داد. هم چنان که احزاب غربی مثل جبهه ی 
ملــی و دیگر احزاب نتوانســتند کاری از پیش 
ببرند. حتی حزب غرب زده ای مثل نهضت آزادی 
هم نتوانست موفق شود. پس در کشور ما هرگز 
نه حزب غربی پا می گیرد و نه حزب شــرقی؛ و 
نــه نظام حزبی غربی می تواند بر احزاب ما و بر 

جامعه ی ما حاکم شود. 
در غــرب، بعد از انقــالب فرانســه، احزاب و 
تشکل های سیاسی را راه انداختند. بعضی ها مثل 
کمونیســم و یا هیتلر و فاشیسم تک حزبی اند؛ 
گرچه در کنارشان حزب های کوچکی هم وجود 
دارند. بعضی کشورها نیز دوحزبی اند، مثل آمریکا 
و انگلیس، و بعضی هم چندحزبی ، مثل ایتالیا. در 
این کشورها که تحزب مطرح است حاکمیت یا 
حکومت در اختیار حزب است. یعنی حکومت در 

کشور های کمونیستی در اختیار حزب کمونیست 
است؛ در کشــور های نظام ســرمایه داری نیز، 
حکومت در اختیار حزب پیروز در انتخابات است. 
به عنوان مثال در آلمان هر کس می خواســت 
به حکومت برســد یا نماینده ی مجلس شــود، 
ممکن اســت به صورت انفرادی کاندیدا شود، 
ولی هیچ وقت رای نمــی آورد. لذا می گویند اگر 
می خواهید معرفی شوید، حتما باید از طریق یک 
حزب باشــد. این می شود نظام حکومتی حزبی، 

که غیر از نظام کمونیستی و فاشیستی است. 
این گونه نظام حاکمیت حزبی است که در ایران 
تحقق پذیر نیست. چون اواًل این جا نظام اسالمی 
اســت. در نظام اسالمی، دیکتاتوری حزبی، ولو 
در ظاهر فریب کارانه ی دموکراســی و مردمی 
امکان پذیر نیســت. ثانیاً، این امر به خصوص در 
تشیع امکان ندارد. به این خاطر  که تشیع اداره ی 
جامعــه را تحت والیت امــر ولی فقیه می داند. 
وقتــی ولی فقیه عــادل اســت، در یک حزب 
نمی گنجد. حاکمیت در اختیار اســالم و محور 
حاکمیت اسالم، ولی فقیه عادل است. ولی فقیه 
عادل نیز محدود به یک نفر نیســت. ولی فقیه 
متعلق به همه ی امــت و فراتر از آن متعلق به 
همه ی »ناس« ایران اســت. خب اگر این گونه 
اســت، چون ولی فقیه در یک حزب نمی گنجد 
و ما ممکن اســت ده ها حزب داشــته باشیم، و 
بــا همه ی ایــن احزاب حتی یــک حزب برتر 
داشته باشــیم، آیا این جا حاکمیت حزبی است؟ 
نه. پس حــزب نمی تواند حاکمیت پیدا کند. آیا 
حکومت حزبی است؟ نه. نمی تواند باشد؛ چون 
حکومت دست ولی فقیه است. اما دولت حزبی 
می تواند وجود داشته باشد. آن وقتی که مردم به 
یک حــزب رای بدهند، آن حزب دولت را اداره 
می کند. مجلس حزبی می شــود، اما نه این که 
حــزب در آن جا حکومت می کنــد؛ نه. اکثریت 
در دستش است؛ اما همین اکثریت و هم چنین 
اقلیتش تابع ولی فقیه اســت. توده ی مردم هم 
تابع ولی فقیه  هســتند. پس پاسخ به این سوال 
که »چرا ایران، نظــام حزبی و حکومت حزبی 
را نمی پذیرد؟«، این است: وجود اسالم، تشیع، 
والیــت فقیه، روحانیت و توده ی مردم و این که 
تــو حق نداری کورکورانه چیــزی را بپذیری و 
انتخاب باید آگاهانه و آزادانه باشد. حاال این نوع 
حزب را ساختن، نگه داشتن، حدودش را دانستن، 
نظام اســالمی را فهمیدن، در درون این نظام 
اســالمی این حزب را اداره کردن، نیاز به یک 

کار دقیق و حساب شده ی قوی دارد.

 :  شــما در صحبت های تــان حاکمیت 
حزبی را زیر ســؤال بردید و آن را در تضاد با 
حکومت اسالمی دانستید؛ اما وجود حزب برای 
تشکیل دولت یا مجلس را منکر نشدید و دولت 
حزبی را در تضاد با حکومت اسالمی نمی دانید. 
اما با این حال می بینیم که در کشور ما این گونه 
احزاب هم شــکل نمی گیرد و در انتخابات های 
متفاوت ریاست جمهوری و مجلس دیده ایم که 
حزب و تشکلی شب انتخابات به وجود می آید 
و بعد از آن هم از هم می پاشد. اگر ما بخواهیم 
دولت حزبی و یا مجلس حزبی تشــکیل دهیم، 

این حزب چگونه باید باشد؟
این یک بحث دوم اســت که اگر ما قرار شــد 
دولت حزبی داشته باشــیم، اگر قرار شد حزب 
داشــته باشیم، آن حزب چطور باید باشد؟ اولین 
مسأله اش خود حزب اســت. آیا یک حزبی که 
برای تصرف قدرت یا برای قبضه ی قدرت پدید 
آمده حزب اســالمی اســت؟ نه. حزب واقعی، 
اسالمی نیســت. اســمش هم بگذارد اسالم، 

اسالمی نیست. 
حزب باید برای انجام تکالیف شرعیه اش باشد. 
حاال تکلیف شــرعیه را یک موقع فردی انجام 
می دهند، یک موقع جمعی. روشــن اســت که 
»یداهلل مع الجماعه«. حتی در ســوره  مومنون 
می فرماید که »قد افلح المومنون«؛ نمی فرماید 
»قد افلح المومن«. بله. مومن هم فالح می یابد. 
اما فالح، فالح فردی است. مومنون در جمعند؛ 
یداهلل مع الجماعه. لذا امیرالمومنین علیه السالم 
حزب دارد؛ امام رضا علیه السالم حزب دارد. شما 
در زیارت وداع می خوانید: »واجعلنا من حزبک«. 
شما در دعاهای تان می گویید: »اللهم اجعلنا من 
حزبک«. این حزب خدا یعنی محور همه چیزش 

خداست. 
وقتی حزب، خدامحور شــود، وقتی می  خواهد 
به حکومت برســد، حکومت باید تکلیف شود. 
اگر تکلیف شــرعی اش بنا نباشد، نمی شود. اگر 
قرار شــد اکثریت مجلس را این حزب تشکیل 
بدهد)حزب خدامحور(، در مسأله ی قانون گذاری، 
نظارت، رأی دهی، نشســت و برخاســت و هر 
کاری که می خواهد بکند، باید مواظب باشد که 
رضایت خدا در آن هســت یا نه؟ یک حزب که 
این طور فکر می کند خیلی خوب است که دولت 
و مجلس دستش باشد؛ این حزب در مجلس و 
دولت و در جامعه آن چیزی که برایش حاکمیت 
است، حاکمیت فقاهت است. اسالم ناب خالص 
است. کسی که این اسالم بر او حاکم باشد، در 

وق�ت حزب، خدامور شود، 

وق�ت یم  خواهد به حکومت 

يد تلکيف  سد، حکومت �ب �ب

لس و  ز حزب در مب شود. ا�ي

ی  ز دولت و در جامعه آن چ�ي

مكيت است،  ایش حا كه �ب

مكيت فقاهت است حا

امام فرمودند: »حزب از 

اول دو �ت بوده است. ي� 

حز�ب كه دعوت به خود 

یم كرد، ي� حز�ب كه دعوت 

به خدا. �ش از آن حز�ب 

شيد كه دعوت به خدا  �ب

یم كند.«
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درون حزبش دچار انشعاب و افتراق نمی شود. 

حزب برای خدا کار کردن اســت. وقتی که بعد 
از جریان هفتم تیر در محضر امام رحمه اهلل علیه 
بودیم، فرمودند: »حزب از اول دو تا بوده است. 
یکــی حزبی که دعوت به خــود می کرد، یکی 
حزبی که دعوت به خدا. شما از آن حزبی باشید 
که دعوت به خدا می کنــد.« یعنی اگر ما برای 
حزب قائل به یک شخصیتی شدیم که مستقل 
اســت، آن چنان که هرچه خواست انجام دهد، 
این شرک است. منتها شــرک خفی است. آن 
چیزی که مهم اســت این اســت که حزبی که 
برای خدا نیســت، دعوت به خودش می کند و 

می شود خودّیت و خودپسندی. 
ما که می گوییم حزب، باید حزبی باشد که امام 
فرمود، یعنی حزب خدامحور. اگر این حزب شد 
خیلی چیز خوبی هم هســت کــه دولت را هم 
دســتش بگیرد. این حزب آهنگ والیت فقیه 
عادل را عمل می کند. آهنگ فقاهت اســالمی 
را دنبال می کند. ایــن حزب در هر کاری، نگاه 
می کند که تکلیفش و وظیفه ی شــرعی اش در 

زمان های گوناگون چگونه است. 

 : ما در کشــورمان تجربه ی یک حزب 
فراگیر که می خواســت حزب خدامحور باشــد 
داریم و آن حزب جمهوری اســالمی است. چه 
اتفاقــی افتاد که این حزب کــه در رأس آن هم 

روحانیان قرار داشتند، از هم پاشیده شد؟
در اواخر ســال 1356 بود که امام فرمودند: به 
صورت جمعی کار کنید و حزب بشــوید. وقتی 
امام این را فرمود، ما در تهران جلسه ی مخفی 
تشکیل دادیم و بررسی کردیم که امام خواستش 
از حزب چیست؟ به این نتیجه رسیدیم که امام 
نظرشان این اســت که انقالب دارد به پیروزی 
می رســد. بعد از پیروزی یک حزب الزم است 
غیر از حزب ها و تشــکل های سیاسی که قبل 
از پیــروزی در حال مبارزه  بودنــد. اگر تا دیروز 
ما یک گروه مخفی بودیم و شهید اندرزگو باید 
اسلحه وارد کند و با شاه بجنگد، اآلن که انقالب 
می شود که دیگر به این صورت نمی توان ادامه 

داد. پس یک حزب جدید الزم است. 
در این که این حزب چگونه باید باشــد و از چه 
ترکیبی شروع شــود، بحث های خیلی طوالنی 
کردیم و رسیدیم به این جا که این حزب به قول 
شما نمی شــود یک شبه پدید بیاید. باید از قبل 
شــروع کند تا بتواند در جامعه شناخت پیدا کند. 

به همین علت قرار شــد، سه تا 10 نفر انتخاب 
کنیم. ســه تا 10 نفر شامل 10 نفر از روحانیت 
و مدرســین، 10 نفر از مؤتلفه، و 10 نفر هم از 
گروه های مبارز دیگــر. بعد از این، مجموعه ای 
15 نفره اعالمیه  دهند و اعالن موجودیت کنند 
و حضور پیدا  کنند، تا اگر نصف شان مورد تهاجم 
رژیم قرار گرفتند و شــهید یا دســتگیر شدند، 
نصف بعدی با اســتفاده از اعتباری که نصفه ی 
اول ایجاد می کند، در جبهه ی پشت به فعالیت 

خود ادامه دهند. 
جالب اســت که در تقســیم این افراد، آیت اهلل 
بهشــتی رضوان اهلل تعالی علیه خود را جزو گروه 
اول گذاشت. من با آقای بهشتی خیلی صمیمی 
بودم. به ایشان گفتم: آقای بهشتی! ما که شما را 
تا حاال حفظ کردیم، و شما هم تقیه کردید و ما 
هم اسمی از شما نبردیم. شما بروید در نیمه دوم، 
ما جلو می آییم. اما ایشــان فرمودند: خیر. اآلن 
دوره ای است که ما باید جلو برویم. مثاًل شهید 
مطهری قرار شد که در جبهه  مخفی باشند که 
بعد از گروه اول بیایند. چون آقای مطهری معتقد 
بود که نباید در حزب ]باشد[، ولی با مؤتلفه کار 

می کرد که آن مسأله ی دیگری است. 
در خــرداد 58 ما در مؤتلفــه انتخابات کردیم و 
هفت نفــر را انتخاب کردیم کــه از آن جمع، 
شــهید عراقی بود، شــهید درخشــان، شهید 
اسالمی و شــهید الجوردی بودند، من و آقای 
عســکر اوالدی بودیم، و آقای توکلی یا کسی 
دیگر که اآلن درذهنم نیست. ما انتخاب شدیم. 
بعد که آمدیم در حزب، روحانیت 14 نفر شدند. 
بیشتر، از آن ها شــدند. آقای عسکر اوالدی را 
فرستادیم تا از امام کسب تکلیف کنند. حضرت 
امام فرمودند که اآلن تشــکیل حزب، شما را از 
کارهای روزمــره ی انقالب باز می دارد. بگذارید 
باهم می رویم ایران، یک فکری برای حزب مان 

می کنیم. 

 : این عنــوان »حزب مان« را هم امام به 
کار بردند؟

بله. اصاًل چندین بار امــام این عنوان را به کار 
بردند که یکــی از آن ها هم داخل همین حزب 
است. داخل حزب جمهوری اسالمی که تعطیل 
شــد. وقتی امام به ایران آمدند، بسیج این همه 
نیرو خیلی سخت بود. این نیروی انتظاماتی که 
ما راه انداختیم، یک لشگر است. زمان شاه است، 
ژنرال هایزر این جاست، آمریکا بر سر ماست، این 

را غیر از تشــکیالت می تواند پدید بیاورد؟ پس 
یک تشــکیالتی آن را اداره می کرد. برگزاری 
مراسم استقبال از امام در بهشت زهرا تشکیالت 

می خواهد. 
وقتی امام بــه تهران آمد، دو ســه بار از آقای 
هاشــمی درباره حزب پرســیدند. ما هم شروع 
به کار کردیم و آقای باهنــر مرام نامه ی حزب 
را در عرض 48 ســاعت نوشتند. آقای بهشتی 
یک تحلیل بسیار زیبا کردند، فرمودند: انقالب 
اآلن دارد پیروز می شــود. ما نیاز به یک حزبی 
داریم که همه ی نیروهایی که می گویند امام را 
قبــول داریم، در خود جمع کند. بعضی ها گفتند 
این انسجام حزبی ندارد. اما ایشان فرمودند: نه. 
علت این است اگر کســانی که می گویند امام 
را قبول داریم )و بعضی هــا واقعا قبول دارند و 
بعضی ها سیاســتا قبول دارند(، این ها اگر دور از 
هم باشــند، همه به صورت مجزا حزب تشکیل 
می دهند. آن وقت این تعدد احزاب که هر کدام 
با یک ســلیقه اند، باعث می شود که ایران مانند 
لبنان شــود. یا مثل افغانســتان که هر کسی 
یک جایی دعــوا می کند. پس ما بیاییم این ها را 
جمع کنیم. مزیت دیگر این است که در دوران 
فشار طاغوت، خیلی هاشان یک دیگر را ندیده اند 
و تفاهم ندارند، که به همین بهانه به هم نزدیک 
می شــوند و تفاهم پیدا می کنند. جلوی خیلی از 
افراد برای حزب بازی و دعوا بر ســر این مسائل 

گرفته می شود. 
لذا حزب جمهوری اســالمی حزب یک دستی 
مثل مؤتلفه ی اسالمی نبود. یک جبهه مانندی 
بود از همه ی نیروها بر حسب مقتضای انقالب. 
برای این که همه مجبور بشوند آن جا باهم جمع 
شــوند. وقتی بنی صدر فرار کرد، ســلیقه های 
مختلف و اختالف نظر ها نمایان شد. خطر اصلی 
رفت و لذا یواش یواش جناح بندی ها در آن پدید 
آمد. ما می گوییــم در حزب اللهی ها جناح بندی 
پدید نمی آید. چون همه تابع ولی هستند. همه 
دنبال تکلیف شرعی هستند. تکلیف شرعی این 
است که ما بنشینیم با برادران مومن و خواهران 
متدین مان دعوا کنیم؟ البته که نیست. بعد، اگر 
هم دعوایی کردیم، »و ما اختلفتم فیه فرّدوا الی 

اهلل و الی الّرسول«؛ هرچه ولی گفت تمام. 
بنابراین آن جا این جناح بندی ها شــکل گرفت. 
نتیجه اش این شد که می خواستیم تصمیم سازی 
بکنیم که بــا وجود این اختالفــات، امکان پذیر 
نبود. رهبر معظم انقالب می فرمودند: امشب این 

ليل 
ت

ش�ت يک � آقای �ب

يبا كردند، فرمودند:  بسيار ز

وز  ن دارد پ�ي
آ
انقالب اال

یم شود. ما نياز به يک 

حز�ب دار�ي كه مهه ی 

وها�ي كه یم گويند امام را  ن�ي

ع كند ، در خود محب قبول دار�ي

هوری اسالیم  حزب محب

حزب يک دس�ت مثل 

مؤتلفه ی اسالیم نبود. يک 

ه مانندی بود از مهه ی  ج�ب

وها �ب حسب مقتضای  ن�ي

انقالب
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تصمیم که گرفتیم حرام شرعی است کسی برود 
جایی بگوید. ما رعایت می کردیم؛ اما گروه مقابل، 
اخبار را به بیرون انتقال می دادند. امام دیدند این ها 
به جــای این که تابع یک نظام حزبی مورد تایید 
-که پنج روحانی مورد تایید امام بودند- باشــند، 
هرکس کار خــود را انجام می دهــد. پس این 
مجموعه، مجموعه ی والیت پذیری نیســت. به 
همین علت، امام پیغامی برای ما فرستاد که من از 
حزب، بر این دو نفر، »آقای خامنه ای« و »آقای 

هاشمی« بیم دارم. این عبارت امام است. 

بعد از ایــن بحث رفتم خدمت امــام. به آقای 
هاشــمی که رئیس مجلس بود، گفتم: در این 
حرف امام بحث اســت. ایشان هم تأیید کردند. 
بعد من گفتم: به نظر من دیگر امام مایل به این 
حزب و با این ترکیب نیســت. لذا من پیشنهادم 
چند چیز اســت که برویم خاطــر امام را راحت 
کنیم. این طور نمی شود. اول بررسی کنیم ببینیم 
که امام اصال تحزب را می خواهند یا نه؟ گفت: 
بله. تحزب را می خواهند و ما می دانیم که تحزب 
را می خواهند. خودشان اصال مؤتلفه ی اسالمی 

را ســال 42 در خانه ی خودشــان راه انداخته و 
حمایت کرده اند. 

گفتم: پس معلوم است که حزب باید سر جایش 
بماند. اگر این طور است، امام بر شما دو نفر که 
بحثی ندارد. پس معلوم اســت که داخل حزب 
یک گیری وجود دارد. بدنه ی حزب و شــورای 
مرکزی که تابع امامند. گفتم: ســر تیم مؤتلفه 
اســت؟ گفت: نه. مؤتلفه ای ها را که امام قبول 
دارد و تابع امامند. گفتم: ایشان با من کار دارند؟ 
گفت: نه. امام خیالش از دست شما راحت است. 
گفتم: پس با آقای زواره ای و میرسلیم و این ها 
مشــکل دارند؟ گفت: نه. امام مشکلی با آن ها 

ندارد. 
گفتم: اگر مشــکل امام با این افراد نیست، پس 
فقط میرحســین و هم فکرانش باقی می مانند. 
گفت: بله. امام مشکل دارد، درست است. گفتم: 
حاال بیایید کاری بکنیم و این ها را از حزب کنار 
بگذاریم. گفت: این کار به مصلحت نیست. اگر 
این افراد را کنار بگذاریم، مشــکالتی به وجود 
می آید. تحلیل کرد و تحلیلش هم درســت بود. 
نه این است که این ها تابع امامند، نه. مشکالت 
این افراد را شما در فتنه دیده اید. گفت: ما این ها 
را که نگه داشــته ایم، مهار می کنیم. گفتم: من 
می گویم این ها را بگذاریم کنار، دیگر مشــکلی 
ندارد. می-ماند ما و شــما و روحانیت، مشکلی 
دارید؟ گفت: بله. می گویند این حزب روحانی–

بازاری شد. 
بعد از مطرح شدن راه های متفاوت، به این نتیجه 
رســیدیم که آقای خامنه ای و آقای هاشمی از 
حزب بیرون بروند تا نگرانی امام برطرف شود. 
آقای خامنه ای این قضیه را با امام مطرح کردند 
که امام فرمودند: اگر شما دو نفر از حزب بیرون 
بیاییــد، حزب از هم فرو می پاشــد و مصلحت 

ندانستند. لذا آقای هاشمی و ایشان ماندند. 
آمدیم و نشستیم که چه کار کنیم؟ پیشنهاد آقای 
هاشــمی این شــد که فتیله ی حزب را بکشیم 
پایین. فتیله ی حزب را کشــیدیم پایین. درست 
اســت، حزب فرو هم نپاشیده بود، ولی تعطیل 
شد. چرا؟ زیرا، حزب جمهوری اسالمی، دیگر آن 
حزب منسجم نیست. حزب مصلحتی و مقطعی 
بود که خیلی هم خدمت انجام داد؛ اما آن زمان 

دیگر به مصلحت نبود.

 : با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار 
دادید.

گر مشلک امام �ب  : ا گف�ت

ز افراد نيست، پس فقط  ا�ي

 
ت

� ز و مه فکرانش �ب حس�ي م�ي

یم مانند. گفت: بهل. امام 

مشلک دارد، درست است. 

: حاال بياييد اکری بکن�ي  گف�ت

ز ها را از حزب كنار  و ا�ي

ز اکر به  . گفت: ا�ي بگذار�ي

مصلحت نيست

ز قضيه را  آقای خامنه ای ا�ي

�ب امام مطرح كردند كه امام 

گر �ش دو نفر از  فرمودند: ا

ون بياييد، حزب از  حزب ب�ي

شد و مصلحت  مه فرو یم �پ

ندانستند. لذا آقای ها�ش و 

ایشان ماندند
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ان اکرآمدی احزاب در ا�ي ریس چرا�ي �ز �ب

جمهوریاسالمىایران
واحزاب

مبحث احزاب و مســائل مربــوط به آن، یکی 
از مهم ترین مســائل در حوزه ی علوم سیاسی 
و جامعه شناسی سیاســی به حساب می آید. در 
کشور ما اولین سؤالی که در این زمینه به ذهن 
می رسد، چرایی نبود احزاب کارآمد و پایدار است. 
زیــرا احزابی که در طول تاریخ ایران تشــکیل 
شــده اند، هیچ یک نتوانسته اند نقش مفیدی ایفا 
نمایند. احزابی که قبل از انقالب شکل گرفتند 
عموماً وابسته به بیگانگان، یا احزابی شاه ساخته 
و دولتی بودند، که کاریکاتوری از دموکراســی 
را در ایــران نمایش می دادند. شــاه برای اقناع 
سران ایاالت متحده ی آمریکا، اقدام به تاسیس 
دو حزب دولتــی کرد که بعد از مدتی این دو را 
نیز تعطیل و همه را مجبور به عضویت در تنها 
حزب موجود، یعنی حزب رســتاخیز کرد. بعد از 
انقالب اســالمی هم با وجود این که فضا برای 
شــکل گیری و فعالیت احزاب باز شد و احزاب 
بسیاری هم تشکیل شد، این تشّکل ها و احزاب، 
عمر طوالنی نداشــتند و پس از مدتی، رکود و 

بی برنامگی بر آن ها مسلط شد.

حزب در نگاه غربی
مفهــوم »حزب« بــه معنای گروه و دســته ی 
سیاســی، اساســا مفهومــی مدرن اســت که 
خاست گاه غربی دارد و  حزب با چنین مفهومی 
هیــچ گاه مــورد توجه و نظر  نظــام جمهوری 
اسالمی نبوده اســت. احزابی که در غرب شکل 
گرفتند، غالباً هدفی جز رقابت بر ســر قدرت و 
کسب کرسی های نمایندگی و ریاست نداشته و 
این هدف را مشــروع می دانند. در حالی که در 
نظام اسالمی هیچ گاه قدرت نباید اصالت داشته 
باشــد. زیرا هدف اصلی خدمت است و  قدرت 

تنها وسیله ای است برای این منظور.

حزب در نظام اسالمی
در نظام اسالمی، حزب باید به عنوان جایگاهی 
برای رشد و  تربیت سیاسی نیروها و ساختاری 
برای کار تشکیالتی قرار بگیرد. به این معنا، هر 
حزبی می تواند برای انتخابات برنامه ریزی داشته 
باشد و اعضای خود را برای فعالیت هرچه بهتر 
در پســت های سیاســی در آینده آموزش دهد. 
هم چنین حزب در این جایگاه می تواند محفلی 
باشد برای شناســایی هم فکران و متخصصانی 
که بــه گفتمان حزب و تشــکیالت نزدیک تر 
هستند، تا در صورت پیروزی حزب در انتخابات 
و تشــکیل دولت، نیرو هــای متخصص در هر 
جایگاهی بتوانند با برنامه ریزی قبلی فعالیت های 

خود را شروع کنند. 
احساس نیاز به کار تشــکیالتی به این سبک، 
منجر به تأســیس حزب جمهوری اسالمی بعد 
از انقالب شد. جمع شــدن طیف های مختلف 
فکری با نگرش های متفاوت در مسائل سیاسی 
و اقتصادی، منتج به انحالل و تعطیلی این حزب 
بعد از گذشت 10 ســال از تأسیس آن شد. بعد 
از حزب جمهوری، هیچ حزبی با این وســعت و 
ساختار نتوانست جایگزین آن شود و احزابی هم 
که بعد از آن تأسیس شدند، عموماً عمر کوتاهی 
داشــتند و یا در حال حاضر دچار رکود و انفعال 

شده  و نقش مؤثری ایفا نمی کنند.

دالیل ناکارآمدی احزاب در ایران
اما سؤال این جاســت که چه دالیلی باعث 

شده  اســت که ما نتوانیم احزابی با روی کرد 
اســالمی و کارآمد در عرصه سیاســی کشور 
تشکیل دهیم. صاحب نظران در 

این رابطه دالیلی ذکر کرده اند که جمع بندی آن 
در چند بند ذکر می شود:

1. نبود روحیه ی کار جمعی در ایرانیان و تمایل 
بــه عمل فــردی و در رأس و رهبری کار قرار 

گرفتن.
2. ذهنیــت تاریخــِی منفی نســبت به احزاب 
در ایران به این ســبب که از ابتدای ســابقه ی 
تأســیس حزب در ایران، بیشتِر احزاب یا دولتی 
و وابسته به شاه بودند و یا وابسته به بیگانگان و 

بلوک بندی های جهانی.
3. عدم توانایی احزاب مســتقل در تأمین منابع 
مالــی و رو آوردن به کانون های قدرت و ثروت 

برای ادامه ی حیات خود.
4. شــکل گیری احزاب دولت ســاخته بعد از به 
قدرت رســیدن دولت ها و افول آن ها بعد از به 

پایان رسیدن دولت و قدرت آن.
5. دســت زدن به اقدامات تخریبی و براندازانه 
توسط احزابی که دست شان از قدرت کوتاه مانده 
و خواستار بازگشت به قدرت هستند و فراموش 

کردن منافع ملی و اسالمی توسط این احزاب.
6. تشکیل شدن تشکل ها و احزابی که فعالیت 
خود را به شب انتخابات محدود کرده و با پایان 

انتخابات فعالیت شان نیز به اتمام می رسد.
مجموع این عوامل موجب شــده  اســت که در 
نظام جمهوری اســالمی، حزبی تمــام عیار و 
هماهنگ با مبانی اســالمی که به پیشــرفت 
و تعالِی سیاســی-اقتصادی کشــور کمک کند 
تشکیل نشود و تالش هایی هم که در این زمینه 

صورت گرفته است با شکست مواجه شود.

احزا�ب كه در غرب شلک 

 جز 
ز

 هد�
ً
گرفتند، غالبا

رقابت �ب � قدرت و كسب 

ست   و ر�ي
گ

ايند�
ز
كریس های �

ز هدف را  نداشته و ا�ي

وع یم دانند م�ش

يد  در نظام اسالیم، حزب �ب

ای رشد  یه �ب
گ

به عنوان جاياك

وها و  بيت سيایس ن�ي و  �ت

ای اکر تشکيال�ت  ساختاری �ب

د قرار بگ�ي

محمد خواجه علی
سال چهارم معارف اسالمی و علوم سیاسی

دبیر سیاست ماه نامه حیات
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هوری اسالیم مروری �ب فراز و فرودهای حزب محب

ت
ش
نو
ش
پی

تأسیس حزب و تشکیالت اصیل اسالمی، یکی از مسائل 
مهمی بود که دل سوزان انقالب، آن را برای ادامه راه ضروری 

می دانستند. شهید بهشتی یکی از این دل سوزان بود که در این 
زمینه اقدام به تأسیس حزب جمهوری نمود. حزب جمهوری، 

حزبی فراگیر بود که می خواست به عنوان نماینده  ی اسالم گرایان 
در برابر احزاب التقاطی و الحادی آن زمان به ایفای نقش بپردازد. 
به دلیل اهمیت این موضوع، به بررسی حزب جمهوری و حوادث 

رخ داده در آن تا زمان انحالل می پردازیم.

حزبجمهوریاسالمى،
ازتشکیلتاانحالل

17 ســال پس از آن که شــهید بهشتی از لزوم 
هم کاری و تعاون در اســالم سخن گفت، پنج 
روحانی بلندپایه ایران پایه گذار حزبی شدند که 
می تــوان لقب تاثیرگذارترین حزب ســال های 
ابتدایی انقالب را به آن داد. حجج اســالم سید 
علی خامنه ای، شهید باهنر، شهید بهشتی، اکبر 
هاشــمی و موســوی اردبیلی نام پنج روحانی 
برجسته ای بود که بنای حزب را یک هفته پس 
از انقالب گذاشتند و در همان ابتدا، دکتر بهشتی 

را به عنوان دبیرکل انتخاب کردند.
2 فروردیــن، اولین فراخــوان راه پیمایی حزبی 
بــود که ظرف چند ماه توانســته بــود چندین 
میلیون نفر عضو، جــذب خود کند. صدها هزار 
نفر در شهرهای مختلف به حمایت از حکومت 
جمهوری اســالمی و به دعوت حزب جمهوری 
اســالمی به خیابان ها ریختنــد؛ اما هنوز جای 
یک نفــر در حزب کــم بود. شــهید مرتضی 
مطهری، که ایشان را می توان یکی از مؤثرترین 
روحانیان در جریان انقالب دانست، از ابتدا وارد 
حزب جمهوری نشــدند که این قضیه حرف و 

حدیث های فراوانی را در پی داشت.
هنوز یک سال از تأســیس حزب نگذشته بود 
که سیل تهمت ها و تخریب ها به سوی حزب و 
اعضایش، خصوصا دکتر بهشتی آغاز شد. شهید 
بهشتی، »غرب گرا« و »سرمایه دار« لقب گرفت. 
اما ایشــان در برابر تخریب هــا کوتاه نیامدند و 
فعالیت در حزب جمهوری را با قدرت ادامه دادند.
یک اتفاق ناگوار برای حزب، شکست حزب در 
اولین انتخابات ریاســت جمهوری پس از کنار 
گذاشته شدن نامزد اصلی آن ها از سوی امام بود. 
اما این شکست با توصیه حضرت روح اهلل برای 
شــرکت در انتخابات مجلــس، مقدمه پیروزی 
حزب در به دســت گرفتن اکثر کرســی های 

مجلس شورای اسالمی شد. 
آن  در  کــه  اول  مجلــس 
برهه به دســت یاران حزب 
جمهوری اداره می شد، درست 
در مقابــل خط انحرافی بنی 
صدر قرار داشــت. به همین 

خاطر، صحنه سیاست روزهای آغازین انقالب 
به صحنه درگیری های بی  پایان یاران بنی صدر 
و یاران حزب جمهوری اسالمی بدل گشت. اما 
دیری نپایید که بنی صدر توســط مجلس اول 
عزل شد. هنوز جوهر این عزل خشک نشده بود 
که آیت اهلل بهشــتی و72 یار او در انفجار هفتم 

تیر به شهادت رسیدند.
حــزب که بعد از آن انفجــار، دبیرکل خود را از 
دســت داده بود، از حرکت نایســتاد و آیت اهلل 
خامنه ای را به دبیرکلی انتخاب کرد. دوره جدید 
حزب را می تــوان دوره ای کم فعالیت و دوران 
رکود حزب نســبت دوره اولش دانست.  علت 
آن را می توان مشغله  ی فراوان مسئوالن حزب 
و شهادت عده ای از شورای مرکزی آن دانست.

در دوره  ی بعد از شهادت شهید بهشتی، اختالف 
نظر اعضای حزب به تدریج نمایان شــد و این 
اختالفات حزب را در آســتانه  ی تعطیلی قرار 
داد. عمده  ی اختالفات بر سر مسائل اقتصادی 
و روش اداره  ی کشور در این زمینه بود. عده ای 
طرفدار اقتصاد دولتی و کوپنی و دخالت دولت 
در صنعــت و دیگر حوزه ها بودند؛ در حالی که 
گــروه مقابل، طرف دار اقتصــاد آزاد و مخالف 
دخالت وسیع دولت در حوزه  ی اقتصاد و صنعت 
بودند. اختالف دیگر در مســأله  ی احکام اولیه 
و ثانویه بود که عــده ای معتقد به کافی بودن 
احکام اولیه برای اداره  ی کشور بودند، در حالی 
که گــروه دیگر به عدم توانایــی احکام اولیه 
برای پاسخ گویی به نیاز های جامعه  ی امروزی 
اعتقاد داشــتند و احکام ثانویه را حق ولی امر 
مسلمین دانسته و برای او در این زمینه، بسط 

ید قائل بودند.
در نهایت، افزایش شــکاف ایجاد شده در بین 

ی  عضــا ا

حزب، باعث شــد تا آقای خامنــه ای و آقای 
هاشــمی با ارســال نامه ای به امام، خواهان 
تعطیلی حزب شــوند. در قسمتی از نامه، علت 
تعطیلی حزب این گونه بیان می شود: »اکنون به 
فضل الهی نهادهای جمهوری اسالمی تثبیت 
شده و سطح آگاهی و درک سیاسی آحاد ملت، 
انقالب را از جهات عدیده آسیب ناپذیر ساخته 
و روشــن بینی و توکل و قــوت اراده آن رهبر 
عالی قدر و فــداکاری و آمادگی مردم حزب اهلل 
توطئه های ضدانقالب داخلی و استکبار جهانی 
را بی اثر و کم خطر نموده اســت. لذا احساس 
می شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید 
آغاز کار را نداشــته و به عکس، ممکن اســت 
تحزب در شــرایط کنونی بهانه ای برای ایجاد 
اختالف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت 
و انســجام ملت گردد و حتی نیروها را صرف 
مقابله بــا یک دیگر و خنثی ســازی  یک دیگر 
کنــد. لذا همان طور که قبــال نیز کرارا عرض 
شــد، شــورای مرکزی پس از بحث و بررسی 
مبســوط و مســتوفا، با اکثریت قاطع به این 
نتیجه رسید که مصلحت کنونی انقالب در آن 
است که »حزب جمهوری اسالمی« تعطیل و 

فعالیت های آن به کلی متوقف گردد.«
این چنین شــد که بــا موافقت امــام خمینی 
رحمه اهلل علیه، حــزب جمهوری به فعالیت  های 

گسترده ی خود در سراسر کشور پایان داد.

منابع:
روزشــمار حزب جمهوری اسالمی به کوشش 

عبداهلل جاسبی
سایت تاریخ ایرانی

سيس 
أ هنوز يک سال از �ت

حزب نگذشته بود كه سيل 

ريب ها به  ز مت ها و �ت �ت

سوی حزب و اعضایش، 

ش�ت  خصوصا دك�ت �ب

 ، ش�ت يد �ب آغاز شد. �ش

»غرب گرا« و »�مايه دار« 

لقب گرفت

ادت  در دوره  ی بعد از �ش

، اختالف نظر  ش�ت يد �ب �ش

ج  اعضای حزب به تدر�ي

ز اختالفات  ن شد و ا�ي ا�ي
ز
�

حزب را در آستانه  ی تعطيیل 

قرار داد. معده  ی اختالفات 

�ب � مسائل اقتصادی و 

ز  روش اداره  ی كشور در ا�ي

زمينه بود

مسعود شایگان
سال سوم معارف اسالمی و علوم سیاسی
دبیر کتاب ماه نامه حیات
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 صحنه سیاسی کشورمان موضوعات 
و مسائل ریز و درشتی را در خود 
جای میدهد که درباره ی بسیاری 
از آنها بحث های فراوانی انجام 
شده است. اما شاید بتوان موضوع 
»احزاب دولتِی حامی« را از موارد 
مهم و فراموش شده که کم تر بدان 
پرداخته شده است دانست.

ی نظری و عي�ز احزاب دول�ت ریس شلک گ�ي �ب

احزابدولتى

در ایــن مقاله در صدد آن هســتیم که ابتدا به 
صورت مختصر، به خاست گاه نظرِی شکل گیری 
احزاِب دولت ساخته در عرصه سیاست پرداخته و 
سپس نمود عینی آن را در زیست سیاسی ایران 

مورد بررسی قرار دهیم.

الف( خاستگاه نظری:
در مــورد تشــکیل »احزاب دولت ســاخته« یا 
»احزاب دولت حامی«، نظرات گوناگونی مطرح 
می شود که وجه اشتراک آن ها را باید تمایل به 
»حفظ قدرت« و »ایجاد داالن های چانه زنی« 
برای ســیطره ی گفتمان دولِت مستقر در رأس 
نهادهای تصمیم گیری کشــوری مانند مجلس 
و افکار عمومی قلمداد کــرد. احزاب دولتی، به 
جای آن که از پایین هرم قدرت و ماحصل کنش 
نیروهای اجتماعــی به روی دادهای اجتماعی و 
سیاســی حاکم در فضای کشور باشند، با اتخاذ 

تصمیم بدنه مدیریتی حاکم شکل می گیرند.
احزاب دولتــی برخالف دیگر احزاب، در محیط 
پرتنش سیاســت، دارای تداوم و استمرار نسبی 
هســتند. در واقع مهم  تریــن مولفه های ثبات 
در این احزاب، نهاد مالی پایدار، هم بســتگی و 
سازمان دهی دولت محور و حفظ نگاه و روی کرد 

انتقادی به دولتی های بعدی می باشد.
 در نگاه آسیب شناسانه، احزاب دولتی آن هنگام 
که در مسند قدرت قرار دارند، خواهان »تمرکز 
ایدئولوژیک« هســتند. به عبارت دیگر، از دادن 
استقالل عمل به بحث ها و گروه ها و تمایالت 
فکری مختلف جلوگیری می کنند که به انسداد 

محیط رقابت ملی و »اســتبداد مدرن« و »فقر 
نقد« می انجامد. هم چنین احزاب دولتی همواره 
از ایســتایی در »تفکر مدیریتی« به دلیل وعده 
به بازگشت، رنج می برند و اگر بازتولید گفتمانی 
از منظــر زمانی و مکانی در نهــاد تفکری این 
احــزاب رخ ندهــد، همراه »نگاه به گذشــته« 
عامل »تخریب آینده« می شود و شائبه استفاده 
از امکانات دولتی، معضل همیشــگی این حزب 
محسوب می شــود. بدین ترتیب احزاب دولتی 
نمی تواننــد کارویژه ی یک حزب را که شــامل 
گردآوری خواسته های مردم و کسب پشتیبانی 
بــرای نظام سیاســی حاکم و اقنــاع مخالفان 
سیاسی اســت، انجام دهند و کانون هایی برای 
بیان خواسته های افراد ذی نفوذ -و نه ذی حق- 

به حساب می آیند.

ب( نمود عینی:
فصــل مشــترک در جغرافیای تفکرسیاســی 
دولت های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد، 
میل به ظهور »احزاب دولت حامی« است که به 

بررسی تاریخی این گزاره می پردازیم.

• هاشمی و کارگزاران
میراث دولت هاشمی، بچه سِر راهی کارگزاران 
اســت. کارگزاران ســازندگی ایران اسالمی با 
محوریت 16 نفر از اعضای کابینه هاشــمی، از 
پشــت میز مدیریت وزارت خانه های گوناگون، 
پرچم حمایت از دولت ششــم را برافراشــتند؛ 
هاشمی را سردار سازندگی نامیدند و دخترش را 

روانه مجلس پنجم کردند. 
اولین عرصه رقابت سیاســی اعضای کارگزاران 
یا کابینه دولت هاشمی، انتخابات مجلس پنجم 
به شمار می رفت. کارگزاران، 20 نماینده را روانه 
مجلس کردند تا عــرض اندام جدی در صحنه 
میدانی سیاست کشور نشان دهند. اما آن ها که 
خود را راســت سنتی1 می نامیدند، ناگهان به یار 
کمکی اصالح طلبان تبدیل شدند. در انتخابات 
76 از خاتمی حمایت کردند و در نهایت ســهم 
خــود را از کیک قدرت، یعنــی حضور 9 تن از 
اعضای ایــن حزب در کابینــه دولت، دریافت 

کردند.
خــزان کارگــزاران خیلــی زود فــرا رســید. 
»عالی جنــاب  را  هاشــمی  اصالح طلبــان، 
ســرخ پوش«2 نامیدند و این حزب با شکســت 
سنگین در مجلس هفتم روبه رو شد؛ اما انتخابات 
84 به بدنه مدیران پراگماتیست کارگزاران ضربه 
نهایی را وارد کرد تا ســرآغازی برای »زندگی 
نباتــی« و میدانی برای یارگیــری جریان ضد 
انقالب از بدنه این حزب باشــد که بازخورد آن 
در بیانیه اعتراضی حزب کارگزاران در انتخابات 

88 نمایان شد. 

• خاتمی و مشارکت
محمدرضا به یاری محمد شتافت. خاتمی ها باز 
رئیس شــدند؛ یکی درخیابان پاستور و دیگری 
در خیابان سمیه. خاتمِی روحانی، رئیس جمهور 
و خاتمِی مکال، رئیس حزب مشــارکت انقالب 

اسالمی.

م كه 
گ

احزاب دول�ت آن هناك

در مسند قدرت قراردارند، 

از دادن استقالل معل به 

ايالت 
ت
ث ها و گروه ها و � �ب

ی  تلف جلوگ�ي فکری مز

یم كنند كه به انسداد ميط 

رقابت میل و »استبداد 

مدرن« و »فقر نقد« 

امد ب
ز

یم ا�

مسعود ندافان
سال سوم معارف اسالمی و علوم سیاسی

دبیر جهان اسالم ماهنامه حیات
m.naddafan@yahoo.com
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ارائــه برنامه به حامیان خاتمــی3، َمطلع حیاِت 
سیاســی حزب مشــارکت بود که با شعارهایی 
چــون »آزادی، دموکراســی و جامعه مدنی« 
همــراه بــود. مشــارکت، از بدنــه حلقه های 
مطالعاتی مانند کیــان و آیین و مرکز مطالعات 
استراتژیک ریاســت جمهوری شکل گرفت و 
هم گام بــا حزب مجاهدین انقالب اســالمی، 
داعیــه دار و نظریه پرداز گفتمــان دوم خرداد و 
جاده صاف کن دولت خاتمی در مجلس ششــم 
در  دوگانه مشــارکت-مجاهدین  راه برد  شدند. 
دوران رئیس جمهوری خاتمی، حاصل پردازش 
نظریه های فعل سیاســی مانند: »فشار از پایین 
و چانه زنی در باال« و »فتح سنگربه سنگر« بود. 
ایــن راه برد منجر بــه صحنه گردانی رفتارهای 
رادیکالی مانند: تحصن در مجلس ششم، غائله 
کوی دانشــگاه و کنفرانس برلیــن در عرصه 
سیاست میدانی کشــور شد. این کنش ها نشان 
داد که پسوند »انقالب اســالمی« تنها لفظی 
برای کســب مجوز وزارت کشور و فریب ملت 

بوده است. 
حزب مشارکت پس از شکست در انتخابات 84 
همه توان و ظرفیت بدنه ی اجتماعی خود را در 
انتخابات 88 متمرکز کرد. اما بار دیگر طعم تلخ 
شکست را چشید. نبوِد تحمل شکست و فرهنگ 
رقابت سیاســی در سران حزب مشارکت، سبب 
شــد تا آرای مردم را »شبه کودتا« و »مهندسی 
عظیم آرا«4 تفسیر کنند و »نزاع خیابانی« را بر 
اصول پذیرش شکست در رقابت سیاسی ترجیح 

دهند.

• احمدی نژاد و حلقه انحرافی
از علم و صنعت تا شــهرداری و از شهرداری تا 
پاستور، مسیر حرکت احمدی نژاد بود. احمدی نژاد 
با شــعارهایی از جنس مردم، حماسه سوم تیر 
را رقم زد. اما وی به ایســت گاه مشایی رسید. 
ایست گاهی که توقف ممنوع بود، اما احمدی نژاد 
برای همیشــه در ایستگاه فکری مشایی ایستاد 
تا برگ جریمه گفتمان سوم تیر را دریافت کند.

از »اجبـار نبـودن حجـاب«5 تـا »ایـران امروز 
بـا مـردم آمریـکا و اسـرائیل دوسـت اسـت«6 
را  دینـی  بخواهـد  کسـی  آن کـه  »دوره  و 
اسـت«7،  گذشـته  کنـد،  حاکـم  دنیـا  بـر 
اسـت  فـردی  گفتـاری  سـلوک  و  ادبیـات 
»انسـانی خودسـاخته،  را  او  احمدی نـژاد  کـه 
عصـر  ولـی  حضـرت  دل باختـه  و  مومـن 
تعهـدی  بـا  و  عجل اهلل تعالی فرجه الشـریف 
عمیـق و آگاهانـه بـه خـط نورانـی والیـت«8 
و »در ماجراهـای اخیـر، مظلـوم واقـع شـد«9 
می خوانـد تـا »دعـا کنید خـدا محبت مشـایی 
بیـرون کنـد«10 آرزوی  از دل احمدی نـژاد  را 
دل دادگان گفتمـان سـوم تیـر باشـد. حضـور 
حـزب  مرکـزی  شـورای  در  احمدی نـژاد 
ایثارگـران انقـالب اسـالمی و جامعه اسـالمی 
مهندسـین، نمایان گـر اعتقـاد وی بـه منـش 
حزبـی اسـت. اما گفتارهـای عجیـب نزدیکان 

وی و »حـرف مشـایی حـرف دولت اسـت«11 
نشـان داد نزدیکان وی از »محل مناقشـه« به 
»محـل انفکاک و انشـعاب واقعـی« از اردوگاه 
اصول گرایـان تبدیـل شـده اند تـا مانعـی برای 
شـکل گیری فراگیـر حـزب دولت حامی شـوند 
و فقـط بـه »حلقه سیاسـی« در ستون نویسـی 

کننـد. اکتفـا  روزنامه هـا 

پی نوشت:
1. محمد هاشــمی از اعضای کارگزاران این حزب را 
حاصل علقه ها و منش مدیریتی راســت سنتی تلقی 

می کرد.
2. ر. ک. بــه: اکبر گنجی، عالی جناب ســرخپوش و 

عالی جنابان خاکستری، نشر طرح نو.
همشــهری،  روزنامــه  خاتمــی،  محمدرضــا   .3

.1378/10/22
4. بیانیه حزب مشارکت پس از اعالم نتایج انتخابات 

دهمین دوره ریاست جمهوری.
5. مصاحبه مشایی با خبرنگاران روزنامه صباح ترکیه، 

.1385/3/2
6. سخنرانی مشایی در همایش نوآوری و شکوفایی 

در صنعت گردشگری، 1387/4/29.
7. همان.

8. نامه آقای احمدی نژاد به مشایی پس از ملغی شدن 
حکم معاون اولی وی، خبرگزاری ایسنا، 88/5/3 .

9. محمود احمدی نژاد، 1387/6/28.
10. حجت االسالم والمســلمین سعیدی، نماینده ولی 
فقیه در ســپاه پاســداران در گردهمایــی روحانیون 

شهرستان شاهرود، 1388/11/12.
11. محمود احمدی نژاد، 1387/6/28.

مشاركت، از بدنه حلقه های 

مطالعا�ت مانند كيان و 

ز و مركز مطالعات  آي�ي

هوری  ست محب يک ر�ي ش ا�ت اس�ت

م �ب حزب 
گ

شلک گرفت و مه اک

ز انقالب اسالیم،  اهد�ي مب

ن  داز گف�ت يه �پ داعيه دار و نظر

دوم خرداد و جاده صاف كن 

لس ش�ش  دولت خا�ت در مب

شدند

اد �ب شعارها�ي از  ش امحدی �ز

جنس مردم، محاسه سوم ت�ي 

ه 
گ

 زد. اما وی به ایست اک
ت
را ر�

یه 
گ

مشا�ي رسيد. ایست اک

كه توقف ممنوع بود، اما 

ای مهيشه در  اد �ب ش امحدی �ز

ه فکری مشا�ي ایستاد 
گ

ایستاك

ن سوم ت�ي  ه گف�ت گ جر�ي �ت �ب

فت كند را در�ي
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ان، پيش و پس از انقالب اسالیم دسته بندی احزاِب ا�ي

سهگانهسکوالر،التقاطى
واسالمگرا

احــزاب را در ایران - پیش و پس از انقالب- با 
همه  تفاوت هایی که در بیــن آن ها وجود دارد، 
می توان به ســه دسته ی ســکوالر، التقاطی و 

اسالم گرا تقسیم و مورد بررسی قرار داد.

احزاب و گروه های سکوالر
احــزاب و گروه های ســکوالر، قبــل و بعد از 
انقالب اسالمی، به سبب دین گرا بودن مردم، 
کمتر مورد توجه قرار گرفتند و نتوانستند مدت 
زیادی دوام بیاورند. این احزاب، بیشــتر در بین 
برخی از نخبگان و دانشــجویان پایگاه داشتند 
و در میان مردم عادی حامی چندانی نداشتند. 
این احزاب که دین را عامل ســیه روزی ملت 
ایران می دانستد، به سه دسته سوسیالیست ها، 
تقسیم می شوند.  لیبرال ها  و  ناسیونالیســت ها 
این گروه ها که تضاد خود را با دین به صورت 

علنی بیان می کردند، غالبا به صورت مســتقیم 
به یکی از کشورهای بیگانه وابسته بودند. برای 
مثال، می توان از وابســتگی حزب توده در قبل 
از انقالب، به شوروی و احزاب لیبرال هم چون 
جبهه ملی به آمریکا نام بــرد. این احزاب، در 
نداشتند.  تعیین کننده ای  نقش  انقالب  پیروزی 
پس از انقالب نیز به ســبب عدم اقبال مردم 
و موضع گیری هــای ضــد دینــی و اقدامات 
نظامی شــان علیه کشــور، به انزوا رفتند و یا 

کامال از بین رفتند. 

احزاب و گروه های التقاطی 
این دســته از احزاب تا حدودی به دلیل ظاهر 
دینی خود، توانستند به بدنه مردم نفوذ کنند. اما 
این ها نیز در طول عمر انقالب اسالمی، بیشتر 
در الیه ی نخبگان و دانشــجویان کشور نفوذ 
کردند. دشمن، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
تنها راه ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی 
را در ایــن نوع احزاب و گروه هــا یافت و این 
شــیوه، اکنون نیز ادامــه دارد. این گروه ها نیز 
با گرایش هایی به ســه مکتب مذکور، درصدد 
از بین بردن اســالم ناب محمدی و جایگزین 
ماهیت  بوده انــد.  آمریکایــی  اســالم  کردن 
التقاطی این احزاب ســبب شد تا دیرتر چهره 
واقعی شــان بروز پیدا کند، ولی به محض افشا 
شدن شــان، توسط مردم به انزوا کشیده شده و 
یــا از بین رفته اند. التقاطی ها به محض افشــا 
شدن ماهیت شــان، به صورت آشکار اقدام به 

فعالیت های براندازانــه می کنند و هدف اصلی 
خود را به صورت آشــکار بیان می کنند. برای 
مثال، می تــوان ســازمان مجاهدین خلق در 
ابتدای انقالب )با گرایش های سوسیالیســتی(، 
حزب مشــارکت و مجاهدین انقالب اسالمی 
انحرافی  لیبرالیستی( و جریان  )با گرایش های 

موجود در دولت دهم را نام برد. 

احزاب و گروه های اسالم گرا
این احــزاب و گروه ها در میــان مردم متدین 
کشــور، با اقبال زیادی مواجه بوده و هستند. 
احزاب اســالم گرا نیــز به دو دســته معتدل 
و افراطی تقســیم می شــوند. در طول تاریخ 
جمهــوری اســالمی، احــزاب و گروه هــای 
ضربه هــای  باعــث  افراطــی  اســالم گرای 
جبران ناپذیــری به پیکر انقالب شــده اند. این 
احزاب به سبب تندروی های شان، پس از مدتی 

به انحراف و التقاط رسیده اند.
از این گروه ها نیز می توان انجمن حجتیه را قبل 
از انقالب اسالمی و گروه هایی هم چون مجمع 
روحانیون مبارز را پس از انقالب نام برد. در این 
بیــن، تنها احزابی در ایران چــه قبل و چه بعد 
از انقالب اســالمی پایدار مانده اند که وفادار به 
مبانی و آرمان های دین مبین اســالم بوده اند و 
در راه خود دچار تفریط و افراط نشــده اند. این 
احزاب در تاریخ خود، همیشه با تمامی احزاب از 
دسته های مختلف روبه رو بوده و سعی در حفظ 

اسالم داشته اند.

ان چه قبل  ا احزا�ب در ا�ي ت�ز

و چه بعد از انقالب اسالیم 

يدار مانده اند كه وفادار  �پ

ز  به مبا�ز و آرمان های د�ي

ز اسالم بوده اند و در راه  مب�ي

خود دچار تفريط و افراط 

نشده اند

سید محمدحسین ضیائی بافقی
سال سوم معارف اسالمی و علوم سیاسی

دبیر تحریریه  سیاسی ماه نامه  حیات
Ziaie92@gmail.com
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راهحلسوری-سوری
يه  آرایم های سور ای �ز ونده ای �ب �پ

21 ماه از شروع ناآرامی ها در سوریه می گذرد. فارغ از هر آینده ای که برای این کشور رقم خواهد خورد، تضعیف 
سوریه در منطقه، منجر به تضعیف نقش بیداری اسالمی در کشورهای منطقه شده است. تالش ایران مبنی 
بر ارائه ی راه حلی برای این بحران، هیچ وقت مورد اعتنای غربی ها واقع نشده است. غرب، عالقه ی چندانی 
به ماندن اسد در قدرت و واگذاری سرنوشت سوریه به مخالفان واقعی سوریه ندارد. راه حل ایران، برگزاری 
انتخابات -حتی توسط ناظران خارجی- جهت تعیین سرنوشت سیاسی سوری هاست. غربی ها نشان داده اند که 
اعتماد هر دولتی در غرب آسیا نسبت به آن ها، اعتمادی نه از روی کاردانی، بلکه از روی حماقت و سبک مغزی 
آن هاست. غرب در قضیه سوریه نشان داد که هیچ وقت نمی شود به آن ها اعتماد کرد؛ حتی در مواقعی که دو 
دولت، منافع حیاتی مشترکی با یک دیگر دارند. راه حل سوری-سوری آغاز گامی برای فردایی بدون نفوذ غرب 
در غرب آسیا است.
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ریس مسائل سوريه در الکم ره�ب معظم انقالب �ب

ماجراییکانتقامگیری

از شــروع بحران ســوریه تا به حال، غربی ها و 
وابســتگان آن ها در برخی کشــورهای عربی 
ســعی دارند بحران سوریه را نیز هم چون دیگر 
انقالب های منطقه، قیام مــردم علیه دیکتاتور 
نشــان دهند. در این میان، بــا توجه به برخی 
روی دادها، دالیلی وجــود دارد که تفاوت های 
این بحران و انقالب های منطقه را به روشــنی 
آشکار می سازد. البته این دو دلیِل ذیل از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است:
1. در اکثر انقالب های منطقه، یک هم گرایی ملی 
بین معترضان وجود داشت. در حالی که در سوریه 
اختالف و واگرایی بین نیروهای معترض فاحش و 
آشکار است. شعارهای مختلف در میان معترضان، 

دلیلی بر این مدعا است.
2. فشــارهای خارجــی علیه دولت، بیشــتر از 
ســوی معترضان داخلی است. ســازمان دهی و 
تصمیم گیری هایی که در خارج از کشور برای این 
گروه های معترض صورت می گیرد نیز قابل توجه 

است.
در تبیین این مســأله، ره نمودهــای مقام معظم 
رهبری بسیار راه گشا خواهد بود. بیانات ایشان را 

می توان در سه دسته ی کلی تقسیم بندی کرد:

یک: ماهیت مسائل سوریه
رهبر معظم انقالب در پیامی به کنگره ی عظیم 

حج، ماجرای ســوریه را انتقام گیری از این دولت 
دانستند:

»آنان )ایادی فاسد آمریکا و ناتو و صهیونیسم( با 
کمک عوامل خود در منطقه، در ســوریه بحران 
می آفرینند تــا ذهن ملت ها را از مســائل مهم 
کشــورهای خود و خطراتی کــه در کمین آن ها 
است، منصرف ســاخته و به ماجرای خونینی که 
خود تعمداً به وجود آورده اند، معطوف کنند. جنگ 
داخلی در سوریه و کشتار جوانان مسلمان به دست 
یک دیگر، جنایتی اســت که به وسیله ی آمریکا و 
صهیونیسم و دولت های مطیع آنان آغاز شده و در 
آتش آن دمیده می شود. چه کسی می تواند باور کند 
که دولت های حامی دیکتاتوری های سیاه در مصر 
و تونس و لیبی، اکنون حامی دموکراسی خواهی 

ملت سوریه شده اند؟
ماجرای سوریه، ماجرای انتقام گیری از حکومتی 
است که سه دهه به تنهائی در برابر صهیونیست های 
غاصب ایستاده و از گروه های مقاومت در فلسطین 
و لبنان دفاع کرده است. ما طرف دار ملت سوریه 
و مخالف هرگونه تحریــک و دخالت خارجی در 
آن کشــوریم. هرگونه اصالح در آن کشــور باید 
به وســیله ی خود ملت و با روش های کاماًل ملّی 
صورت گیرد. این که ســلطه طلبان بین المللی، به 
کمک دولت های منطقــه اِی گوش به فرمان، در 
کشــوری به بهانه ای بحران بیافرینند و آن گاه به 
دســت آویز وجود بحران، خــود را به ارتکاب هر 
جنایتی در آن کشور ُمجاز شمارند، خطری جدی 
اســت که اگر دولت های منطقه بــدان نپردازند، 
باید منتظر فرارســیدن نوبت خود از این خدعه ی 

استکباری باشند.«1

دو: موضع جمهوری اسالمی ایران
ایشان پیش تر مواضع انقالب اسالمی را در قبال 
مسائل منطقه، در دیدار با مسئوالن نظام در عید 

مبعث این گونه توصیف کرده بودند:
»مواضــع انقالب نســبت به مســائل منطقه، 
حرکت های منطقه و قیام های منطقه، روشن بوده 
است. هر جایی که حرکت بر ضد استکبار است، 
بر ضد صهیونیسم اســت، بر ضد دولت غاصب 
صهیونیستی در کشور عزیز فلسطین است، این 
حرکــت، حرکت مقبول و مــورد حمایت و تأیید 
ماست. هر جا حرکت علیه آمریکاست، علیه این 
دیکتاتورِی بین المللی است -که امروز آمریکا یک 
دیکتاتوری بین المللی به وجود آورده است-، هر جا 
حرکت علیه دیکتاتوری های داخلی است و برای 

احقاق حق ملت هاست، ما با آن ها موافقیم.
... امــروز آمریکا برای شبیه ســازی کاری که در 
مصــر، در تونس، در یمن، در لیبی و امثال این ها 

انجام گرفته اســت، متوجه شده است که سوریه 
را -که در خط مقاومت است- دچار مشکل کند. 
ماهیت قضیه در ســوریه با ماهیت قضیه در این 
کشورها متفاوت است. در این کشورها حرکت ضد 
آمریکا و ضد صهیونیسم بود؛ اما در سوریه دست 
آمریکا آشکار و مشهود است. صهیونیست ها دنبال 
قضیه هستند. ما نباید اشتباه کنیم. ما نباید معیار را 
فراموش کنیم. آن جایی که حرکت ضد آمریکا و 
ضد صهیونیسم است، آن حرکت، حرکت اصیل و 
مردمی است. آن جایی که شعارها به نفع آمریکا و 
صهیونیسم است، آن جا حرکت انحرافی است. ما 
این منطق را، این بیان را، این روشن گری را حفظ 

خواهیم کرد.«2

سه: حل بحران
رهبر معظم انقالب در دیدار با بانکی مون، دبیر کل 
ســازمان ملل متحد، در مورد حل بحران سوریه 

فرمودند:
»مســأله ی سوریه مسأله ی بســیار تلخی است 
که نتیجه ی آن، قربانی شــدن مردم بی گناه این 
کشور اســت. جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
اعتقادات و آموزه های دینی خود، آماده ی هرگونه 
تالش برای حل بحران ســوریه اســت. اما حل 
بحران سوریه یک شرط طبیعی دارد که عبارت 
اســت از جلوگیری از ارسال سالح به گروه های 
بی مســئولیت داخل ســوریه. وضعیــت کنونی 
ســوریه، نتیجه ی ارسال ســیل گونه ی سالح از 
بیشتر مرزهای سوریه به داخل این کشور و برای 
گروه های مخالف اســت. وجود سالح در دست 
دولت سوریه طبیعی است، زیرا دولت سوریه مانند 
هر دولتی ارتش دارد. حقیقت تلخ در مورد سوریه 
این اســت که مجموعه ای از دولت ها، گروه های 
مخالف دولت سوریه را به جنگی نیابتی از طرف 
خودشــان با دولت ســوریه وادار کرده اند و این 
جنگ نیابتی، واقعیت امروز بحران سوریه است. 
همین دولت هایی که جنگ نیابتی را در ســوریه 
به راه انداخته اند، مانع از اجرای طرح آقای کوفی 
عنان نیز شــدند و نگذاشتند این طرح به نتیجه 
برسد. تا زمانی که این نقشه ی بسیار خطرناک از 
طرف برخی دولت ها در سوریه ادامه داشته باشد، 

وضعیت سوریه تغییری نخواهد کرد.«3

پی نوشت:
1. پیام به کنگره  عظیم حج، 04/08/1391 

2. بیانات در دیدار مســئوالن نظــام در روز عید 
مبعث، 1390/04/09

3. بیانات در دیدار بانکی مون، دبیر کل ســازمان 
ملل متحد، 1391/06/08

هر جا حركت عليه 

ز  آمرياكست، عليه ا�ي

ز امللیل، هر جا  ديکتاتورِی ب�ي

حركت عليه ديکتاتوری های 

ای احقاق  داخیل است و �ب

حق ملت هاست، ما �ب آن ها 

موافق�ي

ط  يه يک �ش ران سور حل �ب

طبيیع دارد كه عبارت است 

ی از ارسال سالح  از جلوگ�ي

به گروه های �ب مسئوليت 

يه داخل سور

رضا فیضی
سال سوم معارف اسالمی و علوم سیاسی

عضو تحریریه بین الملل ماه نامه حیات
Reza.rad2114@gmail.com
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دو کشور ایران و سوریه از جمله کشورهایی هستند که از دیرباز روابط سیاسی، 
اقتصادی و نظامی بین آن ها برقرار بوده است. تاریخچه این روابط را می توان از 

سال 1964 میالدی بررسی کرد. یعنی زمانی که سوریه به استقالل رسید و بالفاصله 
بعد از آن، ایران استقالل سوریه را پذیرفت و اقدام به تاسیس کنسول گری در آن 
نمود. البته این روابط هیچ گاه در سطح عالی نبود، تا این که انقالب اسالمی در سال 
1979 م. در ایران به پیروزی رسید و مناسبات سیاسی این دو کشور در ارتباط با 

هم عوض شد. در این مطلب سعی شده است تا با نگاهی تاریخی-تحلیلی، پیشینه 
روابط ایران و سوریه بعد از انقالب اسالمی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. 

ان و سوريه ز ا�ي ز �ب مهاكری و روابط معيق ب�ي ر�ي مروری �ت

دوقلوهای
استراتژیک

انقالب اسالمی و تاثیر آن بر
 روابط ایران و سوریه

بعد از تشــکیل حکومت جمهوری اسالمی در 
ایران، بین این دو کشــور روابط اســتراتژیک 
مســتحکمی شــکل گرفت و انقالب اسالمی 
موجب تاثیرگذاری بســیار زیادی بر این روابط 
گشت. تا جایی که کشور سوریه بیش از قبل به 
ایران نزدیک شد و ایران را یک حامی بزرگ و 

تاثیرگذار بر کشور خود یافت. 
در زمانــی که انقــالب اســالمی در ایران به 
پیروزی رســید، حوادث مهمی در جهان عرب 
شکل گرفته بود که از مهم ترین آن ها می توان 
به: مرگ جمال عبدالناصر و بحران جانشینی در 
مصر، جنگ اکتبر1973 و شکست مجدد اعراب 
از اســرائیل، جنگ داخلی لبنان در سال 1975، 
صلح کمپ دیوید و به رســمیت شناخته شدن 
اسرائیل توسط مصر و در ادامه اردن اشاره کرد. 
ماهیت ضد امپریالیستی، ضد اسرائیلی و شیعه 
بــودن انقالب اســالمی یک احســاس خطر 
جدی در کشــورهای جهان عــرب و هم چنین 

غرب، مخصوصــا آمریکا به  وجــود آورد. زیرا 
آن ها از تاثیر تفکرات اســالمی و ریشه دواندن 
این انقالب در ســایر کشــورها، مخصوصا در 
کشورهای جهان عرب به شدت نگران بودند و 
منافع خود را در منطقه و به ویژه در خلیج فارس 
مورد تهدید جدی می دیدند و در صدد حل این 
مشکل بزرگ بودند. در همین زمان، حافظ اسد 
رییس جمهور وقت سوریه، طی پیامی در تاریخ 
12فوریه 1979، پیروزی انقالب اسالمی ایران 
را به حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه تبریک 
گفت. در واقع این پیام، اعالم آمادگی از طرف 
کشور سوریه برای برقراری روابط جدید با ایران 

بود. 

تهدیدهای تاریخِی پیِش روی سوریه
البته ســوریه در آن زمان زیر بــار تهدیدهای 
بزرگی قرار داشت که از مهم ترین آن ها، پیمان 
صلح کمپ دیوید بود. این صلح موجب شــد تا 
مصر و اردن از صف مخالفان با اسرائیل بیرون 
روند و اســرائیل برای به رسمیت شناختن خود 
فشــار زیادی بر سایر کشورها وارد بیاورد. یکی 
از مهم ترین آن  کشــورها سوریه بود. در نتیجه 
این فشــارها، در ســال 1981 بین اسرائیل و 
سوریه درگیری هایی به وجود آمد که در نهایت 
با پیوستن بلندی های جوالن به اسرائیل خاتمه 
پیدا کرد. در پی این اتفاق، ســوریه که متحمل 

ضرر بزرگی شــده بود، نیاز به روابط با ایران 
برای مقابله بــا اســرائیل را بیش از پیش 

احساس کرد. 
از اتفاقات دیگری که سوریه 

را تهدید می کرد، این بود که در آن زمان، ترور 
نافرجامی علیه صدام حسین صورت گرفته بود 
و صدام این جریان را به سوریه نسبت داد. این 
موضوع موجــب تعارض زیــادی بین عراق و 
سوریه شد. از طرفی افزایش توان نظامی عراق، 
یــک تهدید جدی برای حمله علیه ســوریه به 

حساب می آمد. 

هم کاری جدی بین دو کشور 
در نهایت، این اتفاقات باعث شد تا سوریه برای 
حفظ منافع خــود و رهایی از تهدیدات خارجی، 
بیشتر به ایران نزدیک شود و ارتباط با ایران را 
بهترین راه برای سرنوشت مسالمت آمیز خویش 
بداند. از طرفی هم، ایران برای مقابله با اسرائیل 
باید به حمایت خــط مقاومت خود، یعنی لبنان 
می پرداخت و ارتباط با ســوریه از این جهت که 
حلقه ی اتصالی به لبنان بود، برای تهران اهمیت 
ویژه ای داشت. از همین جا زمینه هم کاری جدی 
بین دو کشــور ایران و سوریه شکل گرفت که 
این همکاری ها تأثیرات زیادی بر آینده این دو 

کشور داشت.

جنگ تحمیلی و حمایت های سوریه از ایران
پــس از آن که عراق جنگ با 
ایران را آغاز کرد، به سرعت 
ایران پیش رفت؛  در خاک 
تا جایی که در ابتدا کشــور 
کرد.  بی طرفی  اعالم  سوریه 
حافظ اسد از پیش روی سریع 
عراق در خاک ایران به وحشت 
در  افتاد. چرا که می ترســید 

ادامــه ی جنگ، اگر عراق 
پیروزی  بــه  ایران  در 
دست یابد، در صورت 

 ، ليس�ت �ي ماهيت ضد ام�پ

ضد ا�ائيیل و شيعه 

بودن انقالب اسالیم يک 

احساس خطر جدی در 

ان عرب و  كشورهای �ب

صوصا  ز غرب، مز مه چن�ي

آمرياك به  وجود آورد 

ای مقابهل �ب ا�ائيل  ان �ب ا�ي

يد به محايت خط مقاومت  �ب

داخت  خود، يع�ز لبنان یم �پ

ز  يه از ا�ي و ارتباط �ب سور

ت كه حلقه ی اتصایل به  �ب

ران امهيت  ای �ت لبنان بود، �ب

ه ای داشت  ش و�ي

علیرضا قدرت آبادی
سال دوم معارف اسالمی و علوم سیاسی
عضو تحریریه بین الملل ماه نامه حیات
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حمایت از ایران، سوریه هدف بعدی عراق باشد. 
اما در ادامه جنگ و توقف ارتش عراق در خاک 
ایران، سوریه حمله ی عراق به ایران را محکوم 
کــرد و حمایت خود را از ایــران اعالم کرد. با 
پیروزی های مهم ایران، فشارهای منطقه ای و 
بین المللی به متحــدان ایران افزایش پیدا کرد؛ 
تا جایی که بعضی کشورها مانند یمن و الجزایر 
دســت از حمایت ایران برداشــتند؛ ولی سوریه 
به رغم همه ی فشــارهای منطقــه ای، به ویژه 
اعراب، دســت از حمایت ایران برنداشت و بلکه 

کمک های ویژه ای به ایران کرد. 
از جمله مهم ترین کمک ها، یکی فشار نظامی 
بر عــراق از طریق اســتقرار نیروهای خود در 
مرز شــرقی عراق بود و دیگر این که از ائتالف 
اعراب علیه ایران جلوگیری کرد. صدام حسین 
پس از شروع جنگ علیه ایران، خود را نماینده 
اعراب نامیــد و این جنگ را جنگ کل اعراب 
علیه ایران خواند. دولت ســوریه در این شرایط 
توانست از تشــکیل این جبهه جلوگیری کند. 
چون یک کشور عربی بود که با ایران در یک 

جبهه بود. 
در نهایت، این هم پیمانی بین دو کشــور باعث 
شــد تا نیروی قدرت منــدی در منطقه به وجود 
بیاید که بتواند در مقابل فشــارهای اعراب و از 
همه مهم تر فشــارهای اسرائیل ایستادگی کند. 
تا جایی که مواضع هماهنگ و استراتژیکی این 
دو کشــور موجب شد تا غرب که به سرکردگی 
آمریــکا در منطقه به فعالیت جدی می پرداخت، 
کارایی خود را از دســت بدهد و نتواند به اهداف 

خود برسد؛ ایران و سوریه سد راهی برای آن ها 
محسوب شوند.

حمله آمریکا به عراق و مواضع ایران و روسیه 
دولــت آمریــکا و هم پیمان اســتراتژیک خود 
انگلســتان، در سال 2003 به خاک عراق حمله 
کرد. بهانه آنان از این حمله، مبارزه با تروریسم 
و از بین بردن ســالح های کشتارجمعی صدام 
حسین بود. ولی در واقع هدف اصلی آن ها تسلط 
به منابع نفتی عراق و تضمین امنیت انرژی خود 
در منطقــه بودند. در اوایل ایــن جنگ بود که 
کاندولیزا رایــس، وزیر امور خارجه دولت بوش، 
طی اظهارنظری اعالم کرد: »با پیشرفت عراق، 
سوری ها فشار بیشــتری را احساس می کنند و 
ایران می فهمد که تصویر ژئواستراتژیک منطقه 
در حال تغییر اســت.« در واقــع این اظهارنظر 
رایس تهدیدی از ســوی آمریکا برای دو کشور 
ایران و سوریه بود؛ ولی مواضع این دو کشور در 
مقابل جنگ آمریکا علیه عراق قابل تامل است.

این دو کشــور، به صراحت بــه مخالفت با این 
جنگ می پردازند و این حمله را محکوم می کنند. 
این مواضع در حالی گرفته شــد که هر کدام از 
آن ها در تهدید جنگی از ســوی آمریکا به سر 
می بردند، ولی ایران و سوریه سرسختانه خواستار 
خــروج نظامیــان خارجی از عراق و تشــکیل 
حکومتــی بر پایه رأی و نظــر خود مردم عراق 
بودند. در این راســتا، هرگونــه دخالت در امور 

داخلی عراق را رد می کردند. 
دولــت آمریکا هم در مقابــل این مواضع، این 

دو کشــور را به جرم دخالت کردن در مسائل 
عــراق متهم کــرد و برای هر کــدام از آن ها 
قطع نامه هایی را صادر کرد. این واکنش آمریکا 
نشــان دهنده این بود که توان ایســتادگی در 
مقابل این هم پیمانان استراتژیک را ندارد، که 
این ناشــی از  عمل کرد و تعامل صحیح ایران 
و ســوریه در منطقه بود کــه در نهایت، توان 

قدرت های بزرگ را به ستوه آورد.

جنگ 33 روزه و تاثیر 
ایران و سوریه بر روند آن

جنــگ 33 روزه در ســال 2006، بــا تهاجم 
وحشــیانه ارتش رژیم صهیونیســتی به لبنان 
آغاز شــد. هدف از این جنگ، نابودی مقاومت 
و حزب اهلل در لبنان و هم چنین آزادی دو اسیر 
اسرائیلی بود که به دســت نیروهای حزب اهلل 
لبنان به اسارت گرفته شده بودند. در این جنگ 
هم مواضــع ایران و ســوریه، برخالف حکام 
عــرب در حمایت از حزب اهلل لبنــان بود. این 
دو کشــور، این حمله وحشــیانه را به صراحت 
محکــوم کرده و به حمایــت از مقاومت تاکید 
کردند. هدف آن ها از این کار نابودی دشــمن 

مشترک، یعنی اسرائیل بود. 
در نهایت بــا حمایت های ایران و ســوریه و 
نیروهــای مقاومت، رژیم  هم چنین رشــادت 
صهیونیستی بر خالف میل حکام عرب و غرب 
شکســت خورد و قدرت و تــوان این متحدان 
و هم پیمانان در منطقه بر همگان نشــان داده 
شــد. بعد از این پیروزی، اعراب سرسپرده به 
دنبــال این بودند تا این جنگ را به جنگی بین 
شــیعیان و رژیم صهیونیستی محدود کنند. در 
این راســتا تالش های زیادی هم انجام دادند، 
ولی بــا حمایت های ســوریه از حزب اهلل این 

توطئه هم ناکام ماند. 

جمع بندی
ایــن موارد به خوبی نشــان دهنده این موضوع 
اســت کــه روابط ایــران و ســوریه و مواضع 
هماهنگ آن ها تاثیر به سزایی در روند مناسبات 
منطقه ای داشــته و باعث تشــکیل یک قدرت 
شکست ناپذیری شده اســت که توانسته منافع 
خــود را در منطقــه، مطابق خواســت خود، نه 
خواســت حکام عرب و یا غــرب به پیش ببرد. 
نکته حائز اهمیت در این جا این است که روابط 
ایران و سوریه همواره به نفع هر دو کشور بوده 
و جدایی آن ها، راه رســوخ دشمنان در منطقه و 

خود هریک از آن کشورها است.

ان،  وزی های همم ا�ي �ب پ�ي

فشارهای منطقه ای و 

ان  ز امللیل به متحدان ا�ي ب�ي

يه  افزایش پيدا كرد؛ ویل سور

 مهه ی فشارهای 
ز

به ر�

ه اعراب،  ش منطقه ای، به و�ي

ان  دست از محايت ا�ي

نداشت �ب

عث  ز دو كشور �ب �ز ب�ي مه پ�ي

وی قدرت مندی در  شد �ت ن�ي

منطقه به وجود بيايد كه بتواند 

در مقابل فشارهای اعراب 

و از مهه همم �ت فشارهای 

 كند
گ

ا�ائيل ایستاد�
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الفان نظام سوريه رفتارشنایس و طرح های پيش روی موافقان و مز

سوریهایآرام

پــی بردن به ماهیت اهداف موافقان و مخالفان 
نظام فعلی ســوریه کاری بس دشوار و پیچیده 
است. در جبهه ی موافقان این نظام، کشورهای 
روســیه، ایران و چین قرار دارنــد. اما جبهه ی 
مخالفان این نظام را، کشورهای زیادی تشکیل 
می دهند کــه مهم ترین آن ها ایــاالت متحده 
آمریکا، عربســتان سعودی، ترکیه، قطر و مصر 
است. شکســت طرح های بین المللی مثل طرح 
صلح کوفی عنــان و آتش بس اخضر ابراهیمی 
نشان داد که کلید حل معمای سوریه در دستان 
کشــورهای طرف درگیری در دو جبهه است و 
مساله آن قدر بزرگ شــده است که ناکارآمدی 
ســازمان های بین المللی در گشــودن گره های 

بزرگ را به وضوح نشان می دهد. 
در واقــع، به نظر می رســد سیاســت خارجی 
کشورها هر چه به تجارب و ادراکات شان افزوده 
می شــود، به ســمت پنهان کردن و رازگونگی 
پیــش مــی رود. الزم به ذکر اســت که برخی 
روی کردهای اخالقی و انســان گرایانه در غرب 
به وجود آمده است، که سیاست خارجی کشورها 
را به ســمت شفافیت بیشتری ســوق دهد. اما 
  )nation- state( طلســم نظام دولت- ملت
هنوز پابرجاســت و دولت ها به عنوان بازیگران 
اصلی صحنه ی نظام بین الملل، به دنبال نقش 
تعیین کنندگِی یک جانبه ای در عرصه ی منازعات 
بین المللی هســتند. امروزه که حدود 21 ماه از 
بحران سوریه می گذرد، نیاز به ارائه ی راه حلی 
جدی جهت برگشــتن آرامش به سوریه امری 

ضروری است.

رفتارشناسی دو جبهه
 موافقان و مخالفان

چگونگــی مواجهه ی دو جبهــه مخالفان و 
معارضان با مساله ی ســوریه احتماال به 

ســه طرح )ســناریو( خواهد انجامید. 
پس از قبول این فرض که مســأله 
ســوریه با مصالحــه دو طرف تنش 
باید حل شود، می توان به رفتارشناسی 
مختصــری از این دو جبهه پرداخت و 

سپس به ارائه ی طرح ها می پردازیم.
در جبهه ی موافقان نظــام فعلی، اتحاد 
مثال زدنی وجود دارد. روســیه نشان داده 

اســت کــه نمی خواهد اتفاقی کــه برای 
متحدش، معمــر قذافی در لیبی افتاد، برای 
بشــار اســد نیز رخ دهد. چین هم از الک 
انفعالی خویش در برخورد با مســائلی که در 
الیه های دور و کم تأثیر بر سیاست خارجی اش 
قرار دارد، خارج شده و نمی خواهد در ذیل قواعد 

بازی ایاالت متحده آمریکا تعریف شود. ایران نیز، 
به عنوان هم پیمان استراتژیک سوریه )باالترین 
ســطح اتحاد بین دو کشــور در نظام بین الملل( 
دوست ندارد تأثیرگذاری اش بر جهان عرب را از 

دست بدهد. 
اشــتراک منافع این ســه کشــور، بــه ایجاد 
سیاست های هم سو و تقسیم کار در مورد سوریه 
منجر شده است. بی اغراق نیست اگر ماندگاری 
نظــام فعلی ســوریه را به حمایت های وســیع 
مالی، اطالعاتی، نظامی و امنیتی این کشــورها 
نسبت دهیم. وابستگی همه جانبه سوریه به این 
کشورها در طول مدت بحران، پدیده ای نیست 
که بشــود به سادگی در سیاست خارجی از کنار 

آن گذشت.
در جبهــه ی معارضان نظام فعلــی، اختالفات 
عدیده ای )اختالفی که بین تفاوت و گسســت 
است( در سیاســت گذاری ها علیه سوریه دیده 
می شــود. آمریکا از دخالت نظامی در این قضیه 
می هراسد و برنامه ای جامع برای سوریه ی بعد 
از بشار ندارد. از طرفی هم، درگیری 21 ماهه در 
سوریه را -که تا به حال خسارات جانی، مالی و 
فرهنگی فراوانی از خود برجای گذاشته است- 
در راســتای تضعیف سوریه به عنوان یک نظام 
ضدصهیونیستی موثر می داند. عربستان سعودی 

هم که قیــام مردمش را - به تأســی از مردم  
کشورهای دیکتاتور همسایه- علیه سیاست های 
مرتجع خود قطعی می داند، تالش دارد که زمان 
این قیام را به تأخیر بیاندازد. ترکیه نیز به دنبال 
»گســترش نقش« و »نفوذ خود در منطقه« به 
عنوان هژمون )قدرت برتر( منطقه اســت. قطر 
و مصِر بعد از مبارک هم، که در تالشــند خود 
را به عنوان بازیگران جدید صحنه ی غرب آسیا 
مطرح کنند، در فکر تضعیف ســوریه ای هستند 

که با منافع شان در تضاد است. 

طرح های پیِش  روی مسأله سوریه
حال، به بررسی سه طرح که در آینده پیِش  روی 

دوستان و دشمنان سوریه است، می پردازیم:
1. طــرح مصالحه دو طــرف و واگذاری حق 

انتخاب رئیس کشور به مردم: 
این طــرح باید متضمــن ضمانت های اجرایی 
قوی از ســوی هر دو جبهه باشد. اگر قرار است 
ســاز وکاری برای انتخاب رئیس کشور جدید 
پی ریزی شود، دو ویژگی محسوس از الزمه های 
آن اســت: اول این که روند انتخابات یک روند 
امیــن و دموکراتیک باشــد. دوم این که تدوین 
نحوه ی برگزاری انتخابات با حضور و مشــورت 

دو جبهه انجام شود.
2. طرح جنگ داخلی: 

این طرح که هم اکنون هم در حال پی گیری از 
سوی دو طرف اســت، )البته موافقان بشار اسد 
ضرورتاً به این گزینه تن داده اند( تبعات عمیقی 
بر منابع طبیعی و زیرساخت های کشور سوریه 
دارد. با این درگیری ها در صورت غلبه بشار اسد 
بر مخالفانش یــا برعکس، فقط »زمین خالی« 
نصیب دو طرف مســاله می شود. مرحله ی بعد 
از تفوق بر رقیب، تمرکز بر ســازندگی و آبادانی 
همان اراضی و زیرســاخت هایی اســت که در 

جنگ نابود شده بودند. 

ز امللیل  شکست طرح های ب�ي

 عنان 
ز

مثل طرح صلح كو�

اهيیم  و آتش بس اخ�ز ا�ب

نشان داد كه لکيد حل 

يه در دستان  معمای سور

ی در  كشورهای طرف درگ�ي

ه است  دو ج�ب

گر  �ب اغراق نيست ا

يه  ری نظام فعیل سور
گ

مانداک

را به محايت های وسيع مایل، 

، نظایم و امني�ت  اطالعا�ت

ان و  ز كشورها )روسيه، ا�ي ا�ي

( نسبت ده�ي ز چ�ي

ی 21 ماهه در  آمرياك درگ�ي

يه را -كه �ت به حال  سور

، مایل و  خسارات جا�ز

جای   فراوا�ز از خود �ب
گ

فرهن�

گذاشته است- در راستای 

يه به عنوان  تضعيف سور

يک نظام ضدهصيونيس�ت 

مو�ش یم داند

علی دلخون قراملکی
سال چهارم معارف اسالمی و علوم سیاسی
دبیر بین الملل ماه نامه حیات
Ali.isupol88@gmail.com
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3. طرح »بالکانیزه کردن« غرب آسیا و تجزیه ی 
قومی:

ادامه ی روند درگیری ها باعث شــعله ورتر شدن 
گسست های اجتماعی می شــود که آینده کل 
منطقه را به سرنوشــتی نامعلوم دچار می سازد. 
کم ترین آثار این نوع جنگ ها، تجزیه کشورهای 
فعلی منطقه به اقلیم های قومی متفاوتی اســت 
که به منزله ی خودکشی برای کشورهای درگیر 
و بی طــرف در این قضیه به حســاب می آید. 
شاهد مثال قضیه سوریه را در تصمیم کردهای 
این کشور به اســتقالل )در صورت بروز چنین 
طرحی( مشــاهده می کنیم که عالوه بر سوریه، 
ترکیه نیز در قضیه کردهای کشورش به شدت 
آسیب پذیر می شود. کردهای سوریه، در صورت 
اتحاد با کردســتان عراق هم، در مرحله ی دوم 
آســیب پذیری، امنیــت ملی عــراق و ایران را 

تحت الشعاع قرار می دهند.  

کالم آخر
سیالن مساله ی ســوریه در هر یک از این سه 
طرح، تبعات مختلفی را بر مخالفان و معارضان 
نظام فعلی سوریه دارد. طرحی که به نظر می آید 
امکان برقراری آن توســط دو جبهه به صورت 
مشروط وجود دارد، طرح اول است. این طرح با 
قبول یک نوع حق انتخاب برای تمامی سوری ها 
در مورد سرنوشت کشورشان، می تواند نتیجه ی 
برقراری یک راه  حل »ســوری- ســوری« در 

این کشور باشد. برای رســیدن به این راه حل 
و قرار گرفتن در کانال آن، »مذاکره و گفتگوی 
مستقیم دو طرف منازعه« اولین گام در برقراری 
امنیتی پایدار در دمشــق و سایر مناطق سوریه 

است.
سیاست رسمی جمهوری اسالمی ایران، مبتنی 
بر انجام انتخابات آزاد و ســالم در سوریه است. 
ایــن طرح از همان ابتدا )حــدود 15 ماه پیش( 
در دســتور کار مواضع تهــران در قبال حوادث 
اتفاق افتاده در ســوریه قرار گرفت و در مقاطع 
زمانی مختلف، در گفته های مقامات عالی نظام، 
به انحــاء مختلف بازتولید و تکرار شــد. توقف 
خشــونت، برگزاری انتخابات، کنترل مرزهای 
سوریه و جلوگیری از ارسال سالح به این کشور 
در سیاست های اعالمی ایران برای حل مسأله 
ســوریه قرار دارد. چشــم انداز طرح ایران برای 
سوریه، حل اختالفات به وسیله ی حاکمیت مردم 
)و نه قدرت های خارجی( است که قطعا به توقف 

جنگ داخلی در سوریه می انجامد. 
بزرگ ترین مانع در مقابل محقق شــدن طرح 
ایران، مخالفان نظام فعلی ســوریه هستند که 
ایاالت متحده در رتبه ی اول این مخالفت قرار 
دارد. مهم ترین علت مخالفت آمریکا و مخالفان 
رســمی بشــار )دولت های خارجی(، افق های 
پیروزی طرح »دموکراتیک کردن« سوریه است 

که به دو قسمت تقسیم می شود:
1. منافعی که عاید کشور سوریه و نظام حاکم بر 

آن می شود، به عنوان دولتی که توانست بحران 
بزرگ کشورش را مدیریت کند و نظم و امنیت 

را به کشور برگرداند.
2. مطرح شــدن ایــران در منطقه بــه عنوان 
کشوری که با ارائه »مدلی« توانست آرامش را 

به سوریه و غرب آسیا برگرداند.

منابع:
1- محمدمهدی مظاهری، تشــدید بحران سوریه: 
ســناریوهای آینده، موسســه فرهنگــی مطالعات و 

تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 91/08/18.
2- خبرگزاری فارس، بحران سوریه، سرآغاز فروپاشی 

هژمونی آمریکا در جهان، 07/07/91:
http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13910705001226

3- خبرگــزاری فــارس، آمریکا و اروپــا باید هرچه 
سریع تر به بحران سوریه ورود پیدا کنند، 01/08/91:
http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=13910729001285

4- خبرگزاری فارس،  درگیری ها در ســوریه به سود 
دولت های غربی نیست، 25/07/91:

http://www.farsnews.com/new- 
   stext.php?nn=13910723001476
5- کیهان برزگر، »تحــوالت عربی و توازن قدرت 
در خاورمیانه«، پژوهشــکده مطالعات اســتراتژیک 

خاورمیانه، 22 مهر ماه 1391.
6- گفتگوی حســین امیرعبداللهیان )معاون عربی و 
آفریقای وزارت خارجه ی جمهوری اسالمی ایران( با 

خبرگزاری فارس، 91/7/24.

كره و گفتگوی مستق�ي  »مذا

م 
گ

ز اک ز منازعه« اول�ي طرف�ي

يدار در  قراری امني�ت �پ در �ب

يه  دمشق و سا�ي مناطق سور

است

ز مانع در مقابل  �ي رگ �ت ز �ب

ان،  مقق شدن طرح ا�ي

يه  ز نظام فعیل سور الف�ي مز

الت متحده  هستند كه ا�ي

الفت  ز مز در رتبه ی اول ا�ي

قرار دارد
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سوریه،حلقهاتصال
مقاومت

»تنها جرم ســوریه حمایت از مقاومت اســت. 
...موضع جمهوری اســالمی ایــران در قبال 
ســوریه، حمایت از هرگونه اصالحات به نفع 
مردم این کشــور و مخالفت با دخالت آمریکا 
و کشــورهای دنباله رو آن، در مسائل داخلی 

سوریه است.« 1 
رهبر معظم انقالب 

بالکان جهانی
در ســال 1997 زبیگنیو برژینســکی، یکی از 
نظریه پردازان  و  سیاست مداران  تأثیرگذارترین 
آمریکایی، از عالی جنابان خاکستری و طراحان 
سیاســت کاربردی ایاالت متحده آمریکا و از 
مدافعان اصلی حکومت شــاه در ایران، کتاب 
خویــش را با نام »صفحه شــطرنج بزرگ«2 
منتشــر می کنــد. وی در این کتــاب مجددا 
مباحــث جغرافیــای سیاســی را که توســط 
»هالورد مکیندر« ترویج می شد، زنده می کند. 
همان گونه که هارولد مکیندر حدود 100 سال 
قبــل »اوراســیا« را میدان جنگ هــای آینده 
برای امپراطوری انگلیس پیش بینی کرده بود، 
اکنون برژینسکی نیز به همان گونه این منطقه 
را میــدان درگیری های آینــده برای 
برای  به ویژه  بــزرگ  قدرت های 

امریکا ارزیابی می کند. 
بــر اســاس نظــر وی، کلمه 
یادآور  اروپــا،  »بالــکان« در 
نزاع هــای طوالنــی میــان 
قدرت های بزرگ است. لیکن 
منطقه اوراســیا نیز برای خود 
بالکانی دارد کــه از بالکان 

اروپا، بزرگ تــر، پرجمعیت تر، از لحاظ مذهبی 
نامتجانس تــر و از لحــاظ منابــع غنی ترین 
اســت. این منطقه که از مراکز بی ثبات است، 
دربرگیرنده جنوب شرقی اروپا، آسیای مرکزی، 
قسمت هایی از جنوب آسیا، منطقه خلیج فارس 

و خاورمیانه ی مصطلح است.
به زعم برژینسکی، در حال حاضر آمریکا تنها 
ابرقدرت جهان است. لذا تا مدت ها بعید است 
که یک بازیگر بتواند به تنهایی آمریکا و قدرت 
وی را مورد چالش قرار دهد. کسی که بتواند بر 
منطقه اوراسیا سلطه یابد، در حقیقت بر دو سوم 
و به عبارتی بر کل جهان حکومت یافته است. 
اولین هدف آمریکا پیروزی ســرمایه داری بر 
سوسیالیسم بود و دومین هدفش بنا بر شواهد 
موجود، دست یابی و تسلط بر منطقه »اوراسیا« 
اســت که با مقاومت قدرت های بزرگ دیگر 

مواجه شــده اســت. هدف آمریکا، ایجاد یک 
فرمانروایی  تحت  ناسیونالیستی«  »پست  نظم 
خویش است. این همان چیزی است که کسی 

مثل ناپلئون نیز در پی دست یابی به آن بود.

مقاومت در برابر سلطه
البته اهداف مورد نظر نظریه برژینسکی که در 
سال 1977 منتشر شده است، با مقاومت های 
غیر قابل پیش بینی مواجه شــد. با رشد سریع 
روســیه، چین و هنــد، تحلیل گران سیاســی 
در آمریکا عدم موفقیت کامل در رســیدن به 
اهداف خود را تایید می کنند. حال ســوال این 
است: اکنون که آمریکا خود را در حال شکست 
می بیند، نهایتا دســت به چــه اقدامی خواهد 
زد؟ از نظر برژینســکی، باید نفوذی تدریجی 
را در آســیا دنبــال کرد تا هیــچ قدرتی توان 
بیرون راندن آمریکا از آســیا را نداشــته باشد. 
از جمله راه های آن می توان به گســترش ناتو 

و عضوگیری آن ها در شرق اشاره کرد.
مانند  این مســیر، کشــورهایی  در 

ترکیه، آذربایجان، ارمنســتان و... 
نخواهند  ایجــاد  مانعی  چندان 
کــرد. امــا در همیــن منطقه 

تغییر  کشــورهایی وجود دارند که 
موازنــه قــدرت را به نفع 

يد نفوذی  ژينس�، �ب از نظر �ب

ب را در آسيا دنبال كرد  تدر�ي

ون  �ت هيچ قدر�ت توان ب�ي

راندن آمرياك از آسيا را 

شد نداشته �ب

معین محمدنیا فیروزآباد
کارشناسی ارشد معارف اسالمی و علوم سیاسی 
عضو تحریریه بین الملل ماه نامه حیات
moeinmohammadnia@gmail.com
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خویــش نمی بینند و لــذا در برابر آن مقاومت 
می کننــد. اگر چه ممکن اســت کشــورهایی 
مانند ایران، ســوریه، لبنان و عــراق از لحاظ 
قــدرت نظامی و اقتصادی هم تــراز با چین و 
یا روســیه نباشــند که توانایی مقابله با آمریکا 
را داشته باشــند، اما جبهه مقاومت نیز دارای 
سرمایه هایی اســت که توانســته آن ها را به 
مانعی بزرگ بر ســر راه تأمین اهداف آمریکا 
تبدیــل کنــد. ســرمایه هایی ماننــد: اهمیت 
جغرافیایــی، مالکیت بر منابع نفتی، ایدئولوژی 
ضد استکباری، تفکر و مکتبی جهان شمول که 
مدعی جایگزینی برای نظام لیبرالیسم است و 
از همه مهم تر ســرمایه اجتماعی »شهادت«. 
این ها چیزهایی است که کوچک ترین کشورها 
در جهان را نیز به کابوســی برای نظام سلطه 

تبدیل می کند. 

مبارزه با محور مقاومت
آمریـکا بـرای کنتـرل نیروهایـی کـه مخالـف 
تـا  دارد  تـالش  هسـتند،  سـلطه  نظـام 
گروه هـای مقاومـت را از یک دیگـر جـدا کرده 
و اختالفـات درونـی آنـان را بـه تضـاد تبدیل 
کنـد و هم چنین هویت اسـالمی را کـه دارای 
انگیـزه ی مقاومـت فراگیرتـری در برابـر نظام 
سـلطه اسـت، تضعیـف سـازد. در ایـن میـان، 
آمریـکا خـود را با محـوری روبـه رو می دید که 
سلسـله ای از کشـورها را بـه هـم پیونـد داده 
اسـت و بـرای حـذف ایـن محـور، ناگزیـر بود 

کـه میان ایـن کشـورها جدایـی بیانـدازد. 
پس از وقوع پدیده بیداری اسالمی در منطقه، 
هیچ بازیگری نمی تواند نقش نیروهای مقاومت 
در حوزه هــای گوناگون جغرافیایــی به  ویژه 
شمال آفریقا، شــرق مدیترانه و آسیای جنوب 
غربی را نادیده بگیرد. بیداری اسالمی روندی 
بــود که به اعتراف خود غربی هــا، آن ها را به 
شوک واداشــت. هنوز غرب در شوک ناشی از 
بیداری مردم تونس به ســر می برد که مصر و 
لیبی نیز قیام کرد. لذا غرب خود را با دومینویی 
از انقالب ها روبرو دیــد که از یک طرف نظم 
منطقه را به هــم زده و منافع غرب را به خطر 
می انداخت و از طرفی حلقه و محور مقاومت را 
تقویت می کرد. لذا تنها راه، تغییر مسیر جریان 

به راه افتاده بود.

جنگ نیابتی علیه سوریه
یکــی از بهترین گزینه ها برای ایجاد مســیر 

انحرافی، ســوریه بود. کشــوری که پتانسیل 
و بهانــه انقــالب در آن وجود داشــت. وجود 
ضعف هایی در ســاختار سیاســی، اجتماعی و 
مهم تر از همــه، اقتصادی ســوریه، بهانه ای 
بود تــا حلقه اتصــال جبهه مقاومــت از بین 
بــرود. آمریکا برای قطع حلقه اتصال مقاومت، 
کارگزاران جنگ نیابتی خــود را به کار گرفته 
اســت. ایــن کارگــزاران را، مجموعــه ای از 
نیروهای مخالف داخلی، کشورهای هم پیمان و 
گروه ها و نهادهای بین المللی تشکیل می دادند. 
کارگزارانی که اندکی قبل نیز در ایران مشغول 
به فعالیت بودند و آمادگی دارند تا در کشورهای 

دیگر نیز فعالیت کنند.
رونــد اعتراضات در ســوریه زمانــی به وقوع 
پیوســت که مردم مسلمان منطقه، علیه حّکام 
جور و برای رســیدن به خواسته های سیاسی و 
دینی خویش دست به قیام زده اند. فرصت برای 
انجام »پروژه شبیه سازی« مهیا شد و سوریه را 
نیز در نقشــه بیداری اســالمی و به اصطالح 
دیگر بیداری عربی جای دادند. شبیه ســازی، 
به این معنا بود کــه کاری کنیم تا اعتراضات 
در این کشــور را به انقالب های مصر و تونس 
و ســایر انقالب های مردمی تشــبیه کرده و 
حکومت هایی را کــه یاری دهنده به حزب اهلل، 

فلسطین و ایران هستند، تضعیف کنیم.

بحران ساختگی سوریه
در حـال حاضـر سـوریه بـا بحرانـی روبـه رو 
اسـت که اگـر میزانـی از اصالحـات اقتصادی 
سیاسـی  و...(،  باالتـر  تولیـد  بیشـتر،  )رفـاه 
دادن  حاکـم،  نظـام  کـردن  )مردمی تـر 
آزادی هـای بیشـتر بـه دیگـر گروه هـای دینی 
و قومـی و...( و اجتماعـی در آن وجود داشـت، 
ایـن  از  را  آسـان تر می توانسـت خـود  بسـیار 
اسـد  دولـت  کنـد.  خـارج  سـاختگی  بحـران 
نیـز خـود به ضـرورت اصالحـات اذعـان دارد 
و اقداماتـی نیـز انجـام داده اسـت. از جملـه 
ایـن اصالحـات می تـوان بـه لغو شـدن حالت 
فوق العـاده، آزادی زندانیـان سیاسـی، اعطـای 
تابعیـت بـه کردهایـی کـه سـال های طوالنی 
تابعیت سـوریه را نداشـتند و اقدامـات دیگری 
در جهـت اصـالح وضعیـت اقتصـادی از جمله 
اصـالح نظام دسـت مزد کارمندان اشـاره کرد. 
شـواهد حاکـی از آن اسـت کـه اکثریـت قابل 
مقاومـت  حامـی جبهـه  در سـوریه،  توجهـی 
هسـتند. ایـن حتـی از دغدغه هـای آمریـکا و 

اسـرائیل اسـت کـه الزامـا رژیم بعد از اسـد نه 
سـکوالر خواهـد بـود و نه طـرف دار اسـرائیل. 
آمریـکا  کـه  اسـت  مـواردی  از  هـم  این جـا 
تبعـات حمایت خویش از اسـرائیل را مشـاهده 
می کنـد. آمریـکا و غـرب در مسـاله سـوریه 
دسـت بـه قماری بـزرگ زدند و حـال که خود 
را در ایـن قمار چنـدان موفـق نمی بینند، تمام 
سـعی خـود را می کننـد تـا از ایـن مخمصـه 
نجـات یابنـد. غافـل از آن کـه هرچـه بیشـتر 
دسـت و پـا می زننـد، بیشـتر در ایـن منجالب 
فـرو می رونـد. منجالبـی کـه روی دیگـر آن، 
مقاومـت  جبهـه  و  ایـران  روزافـزون  اقتـدار 

بود. خواهـد 
سیاسـت مداران این واقعیت را بـه خوبی درک 
کرده انـد که منطقـه اوراسـیا و علی الخصوص 
نبـرد  صحنـه  و  نـزاع  محـل  خاورمیانـه، 
قدرت هـا خواهـد بـود. لیکـن در درک نیمـه 
درسـتی  درک  آن  نتیجـه  و  واقعیـت  دیگـر 
هانتینگتـون،  برژینسـکی،  امثـال  نداشـته اند. 
آینـده  فوکویامـا و هـزارن تحلیل گـر دیگـر، 
تاریـخ را دیده انـد، ولـی از ایـن نکتـه غافـل 
مانده انـد کـه تاریخ مسـیری مسـتقیم نیسـت 
و دارای فـراز و فرودهـا و پیچ هایـی اسـت که 
بایـد بـر نقـاط باالتـری ایسـتاد تـا پشـت آن 
نیـز مشـاهده کـرد.  را  تاریخـی«  »پیچ هـای 
می کردنـد  فکـر  آن هـا  روزی  کـه  امواجـی 
منجـر بـه پایـان دیگـران خواهد شـد، حال از 
پشـت سـر آن هـا سـر بـرآورده و ملت هایی را 
در قلـب اروپـا و آمریکا در برابر خـود می بینند 
بیـداری اسـالمی،  امـواج  از  تبعیـت  بـه  کـه 
خواهـان عدالتنـد. عدالتـی کـه اجرایی شـدن 
آن، بـه مسـتضعفین وعـده داده شـده اسـت.
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كيه در جنگ مستق�ي �ب سوريه مروری �ب چالش های پيش روی �ت

سوریه،باتالقىبرایتركیه

هم چنان  سوریه  بحران،  ماه   21 از  پس 
خود  روزهاي  پیچیده ترین  و  حساس ترین 
کشورهاي  دخالت  کفه  و   مي کند  سپري  را 
در  مردم  اکثریت  حضور  از  سنگین تر  خارجي 
عرصه تغییر نظام است. در شرایط نوین منطقه 
غرب آسیا، کنش گران منطقه اي و فرامنطقه اي 
در پي آن هستند که دامنه منافع احتمالي آینده 
و ضریب نفوذ خود را افزایش دهند. در چنین 
حالتي چشم انداز سیاست خارجي ترکیه، خیزش 
به سوي بازیگري چندمنطقه اي و افزایش وزن 
کاهش  و  بین المللي  مناسبات  در  دیپلماتیک 
مي شود.  تعریف  استراتژیک  آسیب پذیري 
درک  و  فهم  که  است  شده  سبب  مقوله  این 
مناسبات راهبردي و سلوک رفتاري ترکیه در 
بحران سوریه بر پایه هم گرایي و هم سویي با 
از  ترکیه  رفتاري  الگوي  و  باشد  استوار  غرب 
با همسایگانش«  »به صفر رساندن مشکالت 
مبدل  پیراموني«  مخاصمه  محیط  »ایجاد  به 

گردد. 
در ایــن مقطع زماني، خطوط گســل و دامنه 
تقابــل و اختالف ترکیه با ســوریه به صورت 
تصاعدي به باالترین ســطح خود رسیده است 
و تهدیدهــاي کالمي دو طرف، بــه اقدامات 
عملي با شــعاع تاثیرگذاري وسیع تبدیل شده 
اســت و آنکارا، دمشق را به صراحت به جنگي 
تمام عیار تهدید مي کند؛ اما آن چه مانع عینیت 
یافتن گزینه ی جنــگ در فرآیند تصمیم گیري 
و شکل گیري اراده  جمعي سران حزب عدالت 
و توســعه مي گردد، وجود متغیــر تهدیدهاي 
خوشــه اي از جنس تهدیدهاي وجودي برای 
نظام سیاســي ترکیه است. شــکاف در بدنه 
اجتماعي، تضعیف اقتصــادي و تخریب وجوه 

بین المللي، اضالع مثلث تهدید وجودي هستند 
که فروپاشــي بدنه سیاسي-امنیتي ترکیه را به 

همراه خواهند داشت.

شکاف در بدنه اجتماعي
وجود یک جامعه همگن قومي-مذهبي از نقاط 
قوت و باالبرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشــوري 
محســوب مي شــود. عدم تحقق چنین حالت 
مطلوبی، سیاست مداران را به تعامل سازه حاکم 
)دولت مرکزي( با گروه هاي اقلیت وادار کرده 
اســت. اما ســازه هاي ناهمگن قومي-مذهبي 
داراي شکنندگي و متغیرهاي واگرایي نهفته اي 
هستند که با جرقه ی اختالف کوچکي شعله ور 

مي شوند. 
مختصــات تنوع قومي-مذهبي کشــور ترکیه 
داراي داده فراواني زیادي اســت و حضور حدود 
10 تــا 15 درصدي مذهب علــوي و 20 تا 25 
درصدي قوم کرد، نمایان گر فضاي چندوجهي 
و موزاییکي اســت. ترک ها در صورت حمله به 
ســوریه، موتور محرکي را براي ترسیم خطوط 
شــکاف در بدنه اجتماعي خــود، در اثر تضاد 
مذهبي )علوي-ســني( و قومــي )ترک-کرد(، 
صورت بندي مي کنند. به این صورت که اعالم 
جنگ با ســوریه )با نظام حاکــم علوي( یادآور 
جنگ هاي طایفه اي 1978 شهر »مارا«، حادثه 
»ســیراس« و کشتار »درسیم« است. اما پاشنه 
آشیل ترکیه فعال شدن آتش فشان خفته گروه 
پ.ک.ک می باشــد که مبارزات خود را از سال 

1984، با رهبري اوجاالن آغاز کرده است.
آنکارا و غربي ها در سناریوي برکناری بشار اسد، 
با هدف یارگیري از کردهای سوریه، »عبدالباسط 
ســیدا« را جایگزین »برهــان غلیون« رئیس 

شوراي ملي سوریه کردند تا پروژه بالکان سازي 
سوریه را کلید بزنند. در برابر این اقدام، سوریه با 
استفاده از استراتژي »بدل« -که حاصل تجربه 
همکاري آنان در دهه 80 میالدي با گروه هاي 
جدایی طلب کرد ترکیه است- کنترل شهرهاي 
کردنشــین مانند قامیشــلو را به حــزب اتحاد 
دموکراتیک ســوریه )PYD( سپرد تا کاتالیزور 
اقدامات عملیاتي پ.ک.ک مانند انفجار خط لوله 
کرکوک-جیحان شود و تلفات نیروهاي امنیتي 
ترکیه )میت( را به باالترین ســطح خود از سال 

1991 برساند.

تضعیف اقتصادي
افزایـش  و  پویـا  اقتصـادي  مدیریـت  الگـوي 
تولیـد ناخالص ملي و سـطح رفـاه از مولفه هاي 
اصلـي ثبـات قـدرت حـزب حاکـم ترکیـه بـه 
شـمار مـي رود. ترکیه، ششـمین کشـور از میان 
24 کشـوري اسـت کـه بیشـترین گردش گران 
صنعـت  مي کنـد.  جـذب  خـود  بـه  را  جهـان 
بـوده  فعـال  بسـیار  ترکیـه  در  گردش گـری 
را  مـردم  از  ارتـزاق بخـش مهمـي  و وسـیله 
فراهـم کـرده اسـت. دولـت ترکیـه حـدود 25 
تامیـن  راه  ایـن  از  را  بودجـه خـود  از  درصـد 
مي کنـد. مسـلما نواختن شـیپور جنـگ و پرواز 
موشـک ها بـر فـراز آسـمان ترکیـه باعـث از 
دسـت  دادن یک چهـارم بودجه و زمینه سـازي 
بـرای رخدادهـاي اعتراضـي نیروهـاي شـاغل 
در بخـش گردش گـری، در عمده تریـن مراکـز 
جهان گـردي ترکیه مانند شـهرهاي اسـتانبول، 

ازمیـر و قونیـه مي شـود.

تخریب وجهه ی بین المللي
ترکیـه در پـروژه نوسـازي سیاسـت خارجي اش 
در قالـب نوعثماني گرایـي، بـا اتخـاذ رویکردی 
اختـالف  ماننـد  مسـائلي  در  میانجي گرانـه 
یمـن  دولـت  مذاکـره  فلسـطیني،  گروه هـاي 
و حوثي هـا و همچنیـن مذاکـره کشـورمان بـا 
1+5 در عرصـه ی بین الملـل، به دنبـال ارتقـای 
تـا  اسـت  سیاسـي  معـادالت  در  جایگاهـش 
»بازیگـر  منطقـه اي،  خرده سیسـتم هاي  در 
»بازیگـر  بین المللـي،  نظـام  در  و  مرکـزي« 
جهانـي« شـناخته شـود. امـا اگر ایـن روي کرد 
خصمانـه ی ترکیـه بـه جنـگ بـا سـوریه ختم 
شـود، چهـره ی به ظاهـر موّجه ترکیـه در نگاه 
جهانیـان، بـا افـت محسوسـي مواجـه خواهـد 
شـد و در حافظـه تاریخـي آنان یـادآور جنگ ها 
قـرن  اوایـل  در  تـرکان جـوان  و کشـتارهاي 

نوزدهـم اسـت.

 ، یعي
شاكف در بدنه اج�ت

ريب  ز تضعيف اقتصادي و �ت

، اضالع مثلث  ز امللیلي وجوه ب�ي

ديد وجودي هستند كه  �ت

ي 
-امني�ت ي بدنه سيایسي

یسش فرو�پ

كيه را به مهراه خواهند  �ت

داشت

ز روي كرد خامصنه ی  گر ا�ي ا

يه  كيه به جنگ �ب سور �ت

ره ی به ظاهر  خ�ت شود، �پ

انيان،  ه �ب
گ

كيه در ناك موّجه �ت

�ب افت مسویسي مواجه 

خواهد شد

مسعود ندافان
سال سوم معارف اسالمی و علوم سیاسی
دبیر جهان اسالم ماه نامه حیات
nosabz_n@yahoo.com
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ز ر�ي مروری �ب سياست های متفاوت عربستان در قبال سوريه و �ب

خیانتیاحمایت؟

دولت ها بــرای تحقق اهــداف و تأمین منافع 
منطقه   ای و فرامنطقه ای خود در سیاست خارجی، 
از ابزارها و حربه های گوناگونی استفاده می کنند. 
از حربه هــای اقتصادی، نظامــی، فرهنگی و 
ایدئولوژیکی گرفته تا ابزارهایی چون دیپلماسی 
و... . در این یادداشــت به عمل کرد عربستان و 
چگونگی بهره گیری او از این حربه ها در قبال دو 

کشور بحرین و سوریه می پردازیم.
از میان رفتن موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا 
و شمال آفریقا بعد از فروپاشی سیستم حکومتی 
مصر، آمریکا را به ســوی اجرای نقشه جدیدی 
برای برهم زدن خط مقــدم دفاع از مقاومت و 
مبارزه با صهیونیســت ها ســوق داد. در همین 
راستا، تالش های گسترده و سرمایه گذاری های 
هنگفتی برای تغییر ســاختار سیاسی در سوریه 

انجام داده است.

عربستان، بهترین مجری سیاست های 
آمریکا در منطقه

مشــکل آمریکا در تحوالت اخیر منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا تنها دولت بشار اسد نیست. 

بلکه عالوه بــر آن، باید هم پیمان خود، 
یعنی عربستان را -که 

مجری  بهتریــن 
ی  ا بــر

سیاســت های خارجی آمریکا در 
منطقه است- از قیام مردم و تأثیر  گرفتن آن ها 
از بیداری اسالمی به ویژه از کشور بحرین، حفظ 
نماید. بــا این توضیح که بحرین دارای گرایش 
به مذهب تشــیع اســت، طبیعی است که نفوذ 
فوق العاده ای روی ساکنان شیعه شرق عربستان 
دارد. لذا پس از قیام ســال 2011 مردم بحرین، 
»کیم دارویک« مشــاور امنیت ملی آمریکا در 
دیدار با »نایف بن عبد العزیز« ولی عهد سعودی، 

طــرح اتحاد عربســتان و بحریــن را در دفتر 
نخست وزیری انگلستان پیشنهاد  کرد و در این 
دیدار توانست رضایت ولی عهد سعودی را برای 

اعالم »اتحادیه« جلب کند.
آمریکایی هــا از چنین اتحــادی چندین هدف 
استراتژیک را دنبال می کردند. آن ها می خواستند 
جزیره بحرین را که یک کشــور مستقل است 
تحت سیطره خود در بیاورند و از طریق سرکوب 
قیام مردمی بحرین و تغییر ســاختار سیاسی و 
اجتماعی آن از ره گذر انتقال ســاکنان مناطق 
جنوبی و غربی عربستان به بحرین، حضور خود 

را در سراسر این کشور تثبیت کنند.

سیاست عربستان در قبال سوریه
در این میان، شاهد دو سیاست متفاوت از طرف 
عربســتان در قبال ســوریه و بحرین هستیم. 
عربســتان از طریق اتحادیه عرب فشارها را بر 
روی دمشــق افزایش داد. این اتحادیه تا به  حال 
قطع نامه های اقتصادی بی سابقه ای را علیه سوریه 
تصویب کرده و عضویت این کشور در اتحادیه را 
به حالت تعلیق درآورده و هیئتی را برای بازرسی 
به این کشــور فرستاده  اســت. عالوه بر این ها، 
کمک های  عربســتان 

نظامــی فراوانی به تروریســت های 
سوریه می کند که در یکی از موارد، کشتی 

حامل مقادیر قابل توجهی اسلحه سبک و سنگین 
در بندرگاه طرابلس توســط نیروی دریایی لبنان 
توقیف  شــد و افشــای این خبر سیاســت های 

عربستان را بیش از بیش روشن تر کرد.

سیاست عربستان در قبال بحرین
اما عربســتان در مورد بحرین به گونه ای کامال 
متفاوت رفتــار  می کند. در اوایل ســال 2011 
اکثریت جمعیت شیعه این کشور، علیه خانواده 
ســلطنتی و حاکمیت دیکتاتوری آل خلیفه به 
پا خواســتند و به خیابان ها ریختنــد. البته این 
اعتراضات با کمک تانک های عربستان سعودی 
سرکوب  شدند و بر اساس گزارش سازمان های 
حقــوق بشــر بین المللی، تقریبــا 2500 نفر از 
معترضان توســط رژیم آل خلیفه دستگیر شده 
و حدود 35 نفر هم کشــته شدند. البته به دلیل 
سیطره آن ها بر رسانه ها، اقدامات مردم بحرین 
و برخورد وحشیانه خودشان در برابر آن ها در دنیا 
پخش نشده اســت و تا به امروز، اعتراضات در 

بحرین نهفته باقی مانده است. 
در طی ایــن برخوردها، بســیاری از مســاجد 
وحسینیه ها تخریب شــدند و قرآن ها را به آتش 
کشــیدند و اجازه هرگونه تجمع و راهپیمایی به 
مردم داده نمی شــود. شــیعیان حق عضویت در 
وزارت خانه های مهم از جمله وزارت خانه ی داخله 

و کار  کردن در ارتش و بعضی ادارات را ندارند.
عربســتان در عیــن این برخوردهای شــدید و 
خشونت آمیز در قبال اعتراضات مردم بحرین، از 
تروریست ها در سوریه حمایت می کند و در پی 
تحقق خواسته ها و مطالبات آن ها 
است. عربستان چه پاسخی 
ایــن تعارض  بــرای 

خواهد داشت؟ 

منابع :
1. ایرنــا، افشــای دخالت نظامی 
عربســتان در ســوریه، کــد خبر: 

 .200050
2. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، اهداف 
شوم عربســتان در بحرین با تحلیل حسن 
هانــی زاده، کد مطلب: 63879، تاریخ انتشــار: 

1391/03/01
3. خبرگــزاری صــدای افغــان )آوا( به نقل از 
دی ســایت، رفتار دوگانه اتحادیه عرب در قبال 

سوریه و بحرین

ز  ز ا�ي عربستان در ع�ي

خوردهای شديد و  �ب

ز در قبال  خشونت آم�ي

 ، ز ر�ي اضات مردم �ب اع�ت

يه  وریست ها در سور از �ت

قق 
ت

محايت یم كند و در �پ �

خواسته ها و مطالبات آن ها 

است

مهدی امیدی
سال دوم معارف اسالمی و علوم سیاسی 

عضو تحریریه بین الملل ماه نامه حیات
Mahdi.omidi1@yahoo.com



در عزای زینت دوش نبی
به مجلس عزای حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم خوش آمدید

میم مثل میرزا
پرونده ای در تقدیر از نهضت جنگل

پاتوق اهالی علم، فرهنگ و هنر
پاتوق فرهنگ و هنر انقالب اسالمی

و اما در عرصه فرهنگ، بنده به معنای واقعی کلمه، 
احساس نگرانی می کنم و حقیقتاً دغدغه دارم. این 
دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر 
آن، گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب 
بیدار شود و به درگاه پروردگار تضّرع کند. من چنین 
دغدغه ای دارم.
رهبر معظم انقالب، دیدار با عناصر
 جبهه خودی در حوزه فرهنگ، 73/4/22
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ی انقالب اسالیم  در سي�ز

گران ر� و  منتظر سي�ز

مندان اتوكشيده ماند�ي  ه�ز

ن عتاب و خطاب  و به آ�ز

كرد�ي كه چرا �ش معارگونه 

فيمل سازی �ز كنيد؟!

محمدوحید صافی اصفهانی
دبیر تحریریه فرهنگی ماه نامه حیات

سال سوم معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات

ه سي�ز پ ه فرهنگ و ه�ز انقالب اسالیم از در�ي یه به ج�ب
گ

ن�ي ناك

باآبقلیل،نجاست
برطرفنخواهدشد!

نقل کرده اند در زمــان صفویان، یکی از حّکام 
مناطق جنوبی ایــران فرد صالح و مصلحی بود 
و همواره در پِی راهی برای اصالحات اجتماعی، 
فکری  و فرهنگی مردِم تحت حکومت خود بود. 
روزی تعــدادی از ماموران خود را احضار کرد و 
از آنان خواســت که به صورت کاماًل محرمانه 
و ناشــناس به مناطق مختلف سرزمین تحت 
تکّفلش رفته و گزارشی از دسته جات، گروه ها و 
انجمن های مردمی که به طور مستقل مشغول 
فعالیت های دینی، مذهبــی و فرهنگی بودند، 
بیاورند. ماموران مخفی حاکم، پس از چندی به 
نزد او آمدند و فهرست بلند باالیی از تشّکل های 

مردمی مستقل در اختیار او نهادند. 
پس از چند روز، حاکم با بررسی فهرست فوق، 
تعدادی از انجمن ها را انتخاب کرد و به مسئول 
خزانه داری خود گفت: بدون این که کسی متوجه 
شــود که این کار از ســوی ما هدایت می شود، 
تعدادی را مامور کن که در پوشش افرادی خّیر 
به این مجموعه ها نزدیک شوند و با استفاده از 
بودجه مــا، آن ها   را  از لحاظ مالی تامین کنند تا 
این مجموعه ها به راحتی بتوانند به فعالیت خود 

بپردازند. 
وقتــی اطرافیان حاکــم از وی علّت این کار او 
را جویا شــدند و این که چــرا حاکم به صورت 
مخفیانه و غیر مستقیم می خواهد از تشکل های 
مردمی حمایت کند و چرا این کار را مســتقیمًا 
انجــام نمی دهــد تــا در این صــورت برای 

حکومت اعتبار و محبوبیتی جلب کند ، پاســخ 
جالبی شــنیدند. حاکم گفــت: بدانید انقالب ما 
)حرکت شیعی شاه اسماعیل صفوی( از طریق 
خط شکنی های آدم های غیر رسمی رشد کرد و 
به پیروزی رسید. اگر منتظر بخش های رسمی 
می ماندیم، هیچ اتفاقی نمی افتاد. آن ها از مسیر 
رسمی و کلیشه ای حرکت نکردند، بلکه به جاده 
خاکی زدند و پیروز شــدند. این را بدانید که اگر 
کار، رســمی شد، یا خراب می شود و یا از هدف 
خود دور می شــود. البته مــن به طور کل منکر 
کار رســمی و برنامه ریزی شــده نیستم. منتها 
معتقدم افراد مستقل و آرمان خواه نسبت به افراد 

حقوق بگیر و منتظِر دستور همیشه موفق ترند!
این حکایت را گفتم تا به انقالب خود برســیم؛ 
انقالب اســالمی ایران، انقالب مســتضعفین 
جهــان. اگر نگاهی به اوضــاع پیش از انقالب 
اسالمی داشته باشــیم، خواهیم دید که انقالب 
ما یک انقالب کالســیک نبــود. جنگ ما هم 
یک جنگ کالســیک نبود و بسیاری از افرادی 
که وارد جنگ شــدند، اصال نمی دانستند جنگ 
چیســت و اگر انقالب یا جنگ ما کالســیک 
می بود، مطمئناً شکســت می خوردیم. این نکته 

بسیار جالبی است! 
خب، انقالِب ما و جنِگ ســخت ما در مقطعی 
از تاریخ به وقوع پیوســت. اما دشمن با توجه به 
شناختی که نســبت به ما و ویژگی های ما پیدا 
کرده  بود، به این نتیجه رســیده بود که پیش از 

اســتعمار فکری و فرهنگی، نمی تواند ما را به 
اســتعمار سیاســی و اقتصادی خود در بیاورد.1   
پس تصمیم گرفت از جبهه دیگری وارد شــود 
که ایــن جبهه، جایی نبود جــز همان خاکریز 
فتح نشده ی انقالب، یعنی فرهنگ و هنر.2 پس 
یکی از مهم ترین سالح های خود یعنی رسانه را 
با قدرت هرچه تمام تر به سمت ما نشانه رفت. 

از اتفــاق، ما در این نبرد برای اولین بار ســعی 
کردیم به صورت کامال کالسیک و سازمان یافته 
و بــه نوعی بــا الگوگیری از خود دشــمن در 
چگونگی به کار بردن ابزارها و وسایل این جنگ 
به پیکار با او برویم. یکی از ابزارهای این جنگ، 
سینما بود. در سینمای انقالب اسالمی، منتظر 
سینماگران رسمی و هنرمندان اتوکشیده ماندیم 
و بــه آنان عتاب و خطاب کردیم که چرا شــما 
عمارگونه فیلم سازی نمی کنید؟! غافل از آن که 
مطالبه از چنین افــرادی، »مطالبه ما الیطاق« 
و توّقع اضافی بود و اساســاً ظرفیت آن ها چنین 

نبود. 
ظرفیــت آن ها همین بود که با همان ســبک 
و ســیاق دشمن و در موارد بســیاری، با همان 
محتوایی که دشمن برای ما موشک می ریخت 
)فیلم می ســاخت(، کار کنند. منتها با اســم و 
ظاهر فیلم ســازی در جمهوری اسالمی و برای 
جشــنواره فجر جمهوری اسالمی. هر وقت هم 
به آنان گفته می شد که آخر عزیزاِن فیلم ساز و 
هنرمند ! مبانی ایدئولوژیک فیلم ها و آثار شما با 
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ان ی ا�ي یه انتقادی به مسأهل ه�ز انقالب اسالیم �ب موريت مسائل روز سي�ز
گ

ناك
محمدمهدی کریم پور
سال چهارم معارف اسالمی و مدیریت
مسئول دفتر سینمایی واحد فرهنگی بسیج
دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم
mahdi.karimpour@gmail.com

ما،علموهنرانقالباسالمى

ه های خاک خورده ی  پ �ب

انقالب، بعد از 30 سال 

ه  ز ج�ب ميدند كه در ا�ي
ز

�

 ،- ز فرهنگ و ه�ز كر�ي –خا

يد چري� وارد شد و  �ب

ل متهّعد شدن 
ّ
نبايد معط

مندان فعیل ماند ه�ز

ی كه گراییسش خاص  ز آن چ�ي

و مبت�ز �ب يک تفکر را مهراه 

�ب جاذبه و بدون استدالل در 

دل ها وارد یم كند و گرایش 

به يک موضوع و يک متوا 

اد یم كند،  ب را در انسان ها ا�ي

شد « یم �ب »ه�ز

مبانی و گفتمان انقالب اسالمی هم خوانی ندارد 
و بعضاً در تضاد هم هســت، سینه سپر کرده و 
با طلب کاری می گفتند: »اســاس شکل گیری 
صنعت ســینما ســرگرمی بوده، نه ایدئولوژی. 
لطفا ســینما را دولتی و حکومتی نکنید! سینما 
بازیچه دست سیاست و قدرت نیست. سینماگر 

می خواهد با هنر خود عشق بازی کند.« 
از این افراد باید پرسید: آیا شما از »بیلی  وایدر« 
هم فیلم ســازتر هســتید؟! وایدر هر فیلمی که 
ســاخت در حمایت از کاپیتالسیم و امریکا بود. 
یعنی هم ســویی دقیق و عمیق بین ســینمای 
بــه روز آمریکا و آرمان های اَمریَکنیزیشــن. آیا 
شما از چاپلین هم به ذات سینما واردتر هستید؟! 
به چارلی چاپلیــن گفتنــد: از فیلم هایت بوی 
آرمان های غیرامریکایی می آید؛ بوی پابرهنگی 
و کمونیســم می آید! باید بازجویی شوی. او را 
20 سال به کمیته های مک کارتیسم، تبعیدش 
کردند و گفتند ما ســر آرمان هــای امریکایی 
شــوخی نداریم. آن هم در به ادعای خودشان، 

آزادترین کشور جهان! 
خالصه کالم، این وضعیت سینمای ماست که 
بعد از گذشت ســه دهه از انقالب، می بینیم در 
جشنواره اخیر فجر، اکثر فیلم ها در بخش مسابقه 
ســینمای ایران، به طور جدی در جهت عکس 

اهداف انقالب اسالمی بود.
اما در البه الی این فضای مه آلود و غم انگیز و به 

یمن فتنه 88 )!(، گویا آتش زیرخاکستر گروهی 
از بچه هــای حزب اللهی و آرمان خواه و در عین 
حال هنرمند، شعله ور شد و این بار تصمیم گرفتند 
عمارگونه، مستقل و کاماًل مردمی، با دهن کجی 
به مافیای ســینمای ضدانقالب و صداوسیمای 
ضعیف شده و فشل ، به برپایی »جشنواره مردمی 

فیلم عمار« بپردازند. 
بــه تعبیری، بچه های خاک خــورده ی انقالب، 
بعــد از 30 ســال فهمیدند کــه در این جبهه 
-خاکریــز فرهنگ و هنر-، بایــد چریکی وارد 
شد و نباید معّطل متعّهد شدن هنرمندان فعلی 
ماند. بلکه باید هنرمند متعّهد ساخت و پرورش 
داد. خوش بختانه مــا می بینیم که امروز، بعد از 
گذشت دو دوره از این جشنواره، پیش رفت های 
چشــم گیری، چه از حیث کمّیت و چه از لحاظ 
کیفیت بر این حرکت مقّدس مترتب بوده است 
و شاهدیم که در سومین دوره آن، در یک بازه ی 
زمانــی اندک، بیش از 516 اثر به ثبت رســید. 
آثاری که به جای پرداختن به دغدغه های رنگین 
و آبکی سینمای به اصطالح جمهوری اسالمی 
که از حد خیانت و عشق های ضرب دری و طرح 
مطالبه ی آزادی عقیــده و آزادی روابط حیوانی 
زن و مرد و... فراتــر نمی رود، همه حول محور 
انقــالب و دغدغه های متعالی آن بوده اســت. 
دغدغه هایی چون: نقد های درون گفتمانی، فتنه 
88، جنگ نرم و ابعاد آن، بیداری اسالمی، تاریخ 

انقالب اسالمی و...
به امید آن که به مــدد چنین حرکت هایی، آِب 
قلیل فرهنگ و هنر انقالب اســالمی ما به آب 
ُکر تبدیل شــود! آب قلیل بــه مجرد تماس با 
نجاست، خود نجس می شود، ولی آب ُکر، اگرچه 
به نجاست آلوده شود، نجس نمی شود. اگر آب 
زالل و سالم و پاک در برکه فرهنگ کشور زیاد 
باشــد، امکان تحمل آثار ناهنجار باال می رود. 
چــرا که آثار ناهنجار ضریبــی پیدا نمی کنند و 
مســتحیل می شود. ولی اگر داشته های ما قلیل 
باشد، کم ترین فعالیت دشمنان و معاندان، فضا را 
آلوده خواهد  کرد. در زمانی که بهشتی و مطهری 
و خامنه ای و مفتح و باهنر و... بودند، احســان 
طبری هــا هم اگر حرف نادرســتی می زدند، به 
جایی برنمی خورد و در میان نظرات ناب اسالمی 
حل می شد. االن هم می گوییم که اگر ما سالی 
10 تا »قالده های طال« و »آژانس شیشه ای« 
و... داشته باشــیم، دیگر آن آثار ناهنجار زمینه 

بروز پیدا نمی کنند. 

پی نوشت:
1. استاد شهید مطهری رحمه اهلل علیه

2. امام خامنه ای مّد ظلّه العالی
3. استاد شهید مطهری رحمه اهلل علیه

Americanization .4

1. فهم صحیح از جایگاه انقالب اســالمی در 
تاریخ آفرینش و نسبت آن با ظهور که نقطه ی 
عطف آن محسوب می شــود، رسالت تاریخی 
عظیمی را بر دوش دل سوزان و فرزندان انقالب 
می گذارد. رســالتی آغشــته به خون فرزندان 
دهه ی اول انقالب، رسالتی که ریشه در عاشورا 

و شاخه در مهدویت دارد.
2. اگرچه در بلندمدت، هدف حکومت اسالمی 
تربیت مردم با محوریت عقالنیت و خودآگاهی 
می باشــد، در کوتاه مدت، خواه ناخــواه اکثریت 

جامعه عوام هستند که از بارزترین ویژگی های 
این قشر، تأثیرپذیری از جمع، برخورد با مسائل 
از روی احساسات، تحلیل مسائل بدون داشتن 
مبنای ثابت و از روی شنیده ها و فضای جامعه 
و... اســت. ایــن خصوصیت هــا را می توان در 
این جمله بیان کرد: عوام کســانی هســتند که 
گرایش های آن ها بر اساس بینش آن ها نیست؛ 
زیرا یا از بینش صحیحی برخوردار نیســتند یا 
اراده هــای ضعیفی دارند. لذا برای افعال و افکار 
خود بیش از آن که تابع اســتدالل های عقالنی 

و منطقی باشند، تابع احساسات و عواطف خود 
می شوند.

3. آن چیزی که گرایشــی خــاص و مبتنی بر 
یک تفکر را همراه با جاذبه و بدون استدالل در 
دل هــا وارد می کند و گرایش به یک موضوع و 
یک محتوا را در انسان ها ایجاد می کند، »هنر« 
است. اگرچه هنرهای مختلف و قالب های هنری 
مختلف در میزان تأثیرگــذاری و برخورداری از 
خودآگاهی و عقالنیت متفاوت هستند. »امروز 
آن کسانی که پیامی برای مردم دارند، چه پیام 
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اصالح ساختارهای توليد 

ه�ز انقالب اسالیم، جدا از 

اکر عیمل و مرجعيت عیمل 

ز كه تعريف  نيست؛ مگر ا�ي

ما از عمل و ه�ز تعاريف 

شد ديگری �ب

آ�ي به نظر �ز رسد يک 

ن خاص �ب شعار »سي�ز  جر�ي

آيينه ی جامعه است«، 

در حال سوء استفاده و 

قبح زدا�ي از خط قرمزها و 

ج ضدارزش ها  و�ي شا، �ت
ز

�

شند؟ و... یم �ب

رحمانــی، چه پیام شــیطانی، -فرق نمي کند- 
بهترین وســیله ای کــه در اختیــار مي گیرند، 
وســیله ی هنر است. لذا شما می بینید به کمک 
هنر، امروز در دنیا باطل ترین حرف ها را در ذهن 
یک مجموعه ی عظیمی از مردم به صورت حق 
جلوه مي دهند که بدون هنر امکان نداشت، اما 
بــا هنر و به کمک ابزار هنر این کار را مي کنند. 

همین سینما، هنر است.«1
4. در نتیجه ی این مقدمه و با نگاهی به ســوء 
استفاده ی گسترده ی جبهه ی استکبار و طاغوت 
از رســانه و جهل مردم، امروز بیش از پیش به 
ضرورت اســتفاده از هنر بــرای تبیین مفاهیم 
انقالب اسالمی به مردم ایران و دیگر کشورها 
پی می بریم. »من از بعد از جنگ -از سال 67- 
همیشــه این را گفته       ام؛ بارها و بارها. علت این 
اســت که من صحنه را می       بینم، چه بکنم اگر 
کســی نمی       بیند؟! چه کار کند انسان؟! من دارم 
می بینم صحنه را، می بینــم تجهیز را، می بینم 
صف آرایی       هــا را، می       بینــم دهان های با حقد و 
غضب گشــوده شده و دندان های با غیظ به هم 
فشــرده شــده علیه انقالب و علیه امام و علیه 
همه       ی این آرمان ها و علیه همه آن کسانی که 
به این حرکت دل بســته       اند را؛ این ها را انسان 
دارد می       بیند، خب چه کار کند؟ این تمام نشده. 
چون تمام نشــده، همه وظیفه داریم. وظیفه       ی 
مجموعــه       ی فرهنگــی و ادبــی و هنری هم 
وظیفه       ی مشخصی است: بالغ، تبیین. بگویید، 
خوب بگوئید. من همیشه تکیه بر این مي کنم: 
بایســتی قالب را خوب انتخــاب کنید و هنر را 
بایستی تمام عیار توی میدان بیاورید؛ نباید کم 

گذاشت، تا اثر خودش را بکند.«2
5. اگر علم و کار علمی را چرایی ها، چیستی ها 
و چگونگی های تحقق تمدن اسالمی بدانیم و 
نقش و ضرورت اســتفاده از هنر را درک کنیم، 
روشن می شود که اصالح ساختارهای تولید هنر 
انقالب اســالمی، جدا از کار علمی و مرجعیت 
علمی نیست؛ مگر این که تعریف ما از علم و هنر 

تعاریف دیگری باشد.
6. از جمله ســواالتی که در حوزه ی رسانه ی 
انقالب اســالمی مطرح اســت، می تــوان به 

این موارد اشــاره کرد: حــدود آزادی بیان برای 
هنرمندان در رســانه های مختلف چیست؟ چه 
خط قرمزهایی در رسانه های جمهوری اسالمی 
وجــود دارد؟ در صورتــی که یــک محصول 
رســانه ای که با آرمان ها و ارزش های انقالب 
تقابل دارد در کشــور تولید و منتشــر شود، چه 
برخوردی باید با آن صورت گیرد؟ آیا مسئوالنی 
که به آن محصول مجوز داده اند، مقصر هستند؟ 
آیا ساختار اعطای مجوز و بودجه به محصوالت 
هنری ســاختار مطلوبی اســت؟ آیا می توان با 

صاحب آن اثر هنری برخورد قضایی کرد؟
7. اما چند ســوال درباره ی چند فیلم جنجالی 
اخیــر در ســینمای ایــران: عــده ای معتقدند 
فیلم هایی که یک مشکل اجتماعی را به تصویر 
می کشــند، در واقع درصدد نشان دادن عواقب 
شوم این مشکالت هستند و تولیدکنندگان این 
فیلم هــا دغدغه ی درمان مشــکالت اجتماعی 
و اخالقی را که در جامعــه وجود دارد، دارند. از 
آن جایی که بیشــتر فیلم های اخیر به موضوع 
خیانت در خانواده پرداخته اند، ســواالت خود را 

درباره ی این موضوع مطرح می کنیم:
آیا واقعا مســأله ی خیانت یک مشکل فراگیر در 
خانواده های ایرانی است؟ چند درصد خانواده های 
ایرانی درگیر این مشکل هستند؟ بر فرض این که 
بیشتر خانواده های ایرانی درگیر این مشکل باشند، 
آیا راه درمان این مشــکل به تصویر کشــیدن 
فضاحت های این بیماری غیرطبیعی اســت؟ آیا 
قرآن کریم برای نهی انسان ها از خیانت و فحشا 
آن را به تصویر کشــیده و پیامدهای بد آن مانند 
قتل و... را بیان کرده؟ و یا فرموده: »به این عمل 
زشت حتی نزدیک نشوید« و در ذکر نتایج آن به 
عبارت » که آن همواره کاری زشت و بد مسیری 
است« اکتفا کرده است؟ آیا مردم از نتایج بد چنین 
اتفاقاتــی بی خبرند؟ آیا لزوما باید همه ی مردم را 
از نتایج خیانــت در خانواده با خبر کرد؟ آیا مردم 
پس از دیدن این حیوانیت ها )این مشکل حتی در 
حیوانات هم وجود ندارد!( از آن منزجز شده و به 

فکر راه چاره می افتند؟ 
به فرض این که ایــن موضوع در تعداد کمی از 
خانواده های ایرانی وجود داشــته باشد، آیا سینما 

حق دارد این مشکل را به عموم مردم جامعه ای 
که از این مشــکل به دورند تعمیــم دهد و این 
فضاحت ها را برای شــان به تصویر بکشــد؟ آیا 
مطلع شدن انسان از پیامدهای بد یک عمل برای 
انجام ندادن آن کافی است؟ آیا به تصویر کشیدن 
یک عمل زشت همراه با پیامدهای بد آن باعث 
نمی شــود چنین انسانی تحت تأثیر جاذبه ی این 

عمل قرار گیرد؟ 
ممکن اســت ادعا شود وظیفه ی هنرمند درمان 
مشــکالت جامعه نیســت و هنرمند تنها باید 
زشــتی های موجود در جامعه را نشان دهد، آیا 
فقط مسئوالن کشــور در حل مشکالت جامعه 
مسئول هستند؟ آیا بدون استفاده از هنر و بدون 
یاری هنرمندان می توانند مشــکالت فرهنگی 
جامعه را حل کنند؟ به فرض که تنها مسئوالن 
کشــور در قبال مشــکالت فرهنگی کشــور 
مســئولند، آیا برای اطالع پیدا کردن مسئوالن 
باید این مشکالت را در فیلم ها به تصویر کشید 
تا مردم وقت خود را در ســینماها به تماشــای 
آن ها بپردازند؟ آیا وظیفه ی هنرمندان نشســتن 
و برجسته کردن زشــتی ها و نقاط کثیف است 
یا هنرمند باید مانند زنبور عسل گل های زیبای 

جامعه را پیدا کرده و از آن ها عسل بسازد؟ 
از ســوی دیگر، آیا از سیره و منش کارگردان ها 
و بازیگــراِن این گونه فیلم هــا، دغدغه مندی و 
دل ســوزی برای معنویت و اخالق برداشــت 
می شود؟ آیا به نظر نمی رسد یک جریان خاص 
با شعار »ســینما آیینه ی جامعه است«، در حال 
سوء استفاده و قبح زدایی از خط قرمزها و فحشا، 
ترویج ضدارزش ها و... اســت؟ آیا اسطوره های 
امروز ســینمای ایــران همــان کارگردان های 
جریان های روشــن فکری و فیلمفارسی قبل از 
انقالب نیســتند؟ آیا با یک توبه، نوع نگرش و 
بینش یک هنرمند عوض می شــود و او بعد از 

انقالب هم لیاقت فیلم سازی را پیدا می کند؟
8. بهتر است بیشتر بیاندیشیم!

پی نوشت:
1. رهبر معظم انقالب، 1387/4/4

2. رهبر معطم انقالب، 1388/6/14
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میممثلمیرزا
گ

ضت جنلک ونده ای در تقد�ي از �ز �پ

قضّیه ی مرحوم میرزا کوچک جنگلی یک قضّیه ی ویژه است. آن صبغه ی مردمی و 
نجابتی که در کار مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی هست، در هیچ کدام از دو سه کار 
دیگری که هم زمان در آن دوره اتّفاق افتاد در سرتاسر ایران، نظیر ندارد.  میرزا کوچک 
یک روحانی است؛ یک طلبه است. در این که روحانی بوده، هیچ شّکی نیست. بنابراین، 
منشأ حرکت میرزا کوچک خان یک منشأ صددرصد دینی و اعتقادی است. این مرد، 
به خاطر پایبندی اش به اسالم، جذب تفّکر مارکسیستی نشد و مخالفت کرد. با اجنبی هم 
مخالف بود. به آن طرف هم جذب نشد؛ استقالل را حفظ کرد. 
یک واحد مینیاتوری را ایشان از نظام اسالمی و جمهوری اسالمی در رشت و در همان 
محدوده ی خاّص خودش -گیالن- به وجود آورده. یک نمونه ی خیلی برجسته ای است میرزا 
کوچک خان؛ خداوند إن شاءاهلّل درجاتش را عالی کند.

رهبر معظم انقالب؛
 دیدار اعضای ستاد برگزاریکنگره بزرگ داشت
 میرزا کوچک خان جنگلی، 29/08/1391
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او از مهت و اراده و 

صيت و هوّيت خود  ز ش
س

ز كه به يك  اي ا�ي خرج كرد، �ب

صيت و  ز ش
نسل هوّيت و س

ز  و و اراده ببخشد. ا�ي ن�ي

بسيار ارزش دارد

ه ره�ب معظم انقالب
گ

 در ناك
گ

ضت جنلک زا كوچک خان و �ز م�ي

یادمیرزاكوچکبهمانیرومىداد

اگــر بخواهیم به تاریخ برگردیــم، همه جا پاي 
بینش دیني و سر رشــته داران امور دیني مردم 
را مي بینیــم. قیام میرزاي شــیرازي، مســأله 
مشروطیت، قیام مدرس، قیام میرزا کوچک خان 
و مســائل گوناگون دیگر، چه قبــل از دوران 
پهلوي، چه در دوران پهلوي، پاي انگیزه دین و 
به طور مشخص تر، پاي علماي اسالمي در میان 

و مشهود است.1
مبارزات میرزاکوچک جنگلی

نماد شجاعت و مجاهدت مردم گیالن، به حق، 
شــهید بزرگوار میرزا کوچک جنگلی اســت که 
برای اسالم، برای قرآن، برای اقامه ی دین و در 
مقابله ی با بیگانگان و متجاوزان، در دوران غربت 

قیام کرد و یاد او هرگز نباید فراموش شود.2
میــرزا کوچک، مرد تنهایي بود که به دو قدرت 
بزرگ آن روز دنیا -یعني روس ها و انگلیسي ها- 
یک »نه« بزرگ گفت. نه با روس ها ساخت، نه 
با انگلیســي ها؛ اما در کنار او کساني بودند که 
مي خواستند با دستگاه حکومت آن روز -بعد هم 
با رضاخان که تازه مي خواســت سر کار بیاید- 
مبــارزه کنند، اما به روس ها پنــاه مي بردند؛ به 
باکــو رفتند و بند و بست هاي شــان را کردند و 
به ایران برگشتند و سرســپرده آن ها شدند. اما 
میرزا کوچک خــان قبول نکرد و حاضر نشــد 
ســازش کند. او، هم با انگلیسي ها جنگید، هم 
با قّزاق هاي روس جنگید، هم با لشکر رضاخاني 
-و قبل از رضاخان، آن کساني که بودند- مبارزه 
کرد. با احسان اهلّل خان و دیگران هم کنار نیامد.

وقتي جوان گیالني ســر قبر میرزا کوچک خان 
مي رود و مي بیند این مرد تنها، این مرد باایمان 

و باصفا، اگرچه در وســط جنگل هاي گیالن در 
مظلومیت ُمرد، اما شخصیت خودش را در تاریخ 

ایران تثبیت کرد. ُمرد، اما یک مشعل شد.
مــا در دوران مبارزه خودمان، هر وقت نام میرزا 
کوچک خان را به یاد مي آوردیم و شــرح حال او 
را مي خواندیــم، نیرو مي گرفتیــم. او از همت و 
اراده و شخصیت و هوّیت خود خرج کرد، براي 
این که به یک نســل هوّیت و شخصیت و نیرو 
و اراده ببخشــد. این بسیار ارزش دارد. امثال او 
تعــدادي بودند که در غربت مبــارزه کردند، در 
غربت هم ُمردنــد؛ اما مي بینید که امروز غریب 
نیســتند. جریان تاریخ، جریان عجیبي اســت. 
نگذاشت و نخواهد گذاشــت شیخ فضل اهللّ ها 
و میــرزا کوچک خان ها و خیاباني هــا و امثال 
این ها، هم چنان که غریب ُمردند، غریب بمانند. 
دشمنان مي خواهند این مفاخر را از دست جوان 

ایراني بگیرند.3
تخریب های ناجوان مردانه

مدت ها به ایــن فکر مي کردم که چرا این همه 
جوک هاي مستهجن درباره ترک ها، رشتي ها و 
خراساني ها ســاخته اند و منشأ این ها کجاست. 
وقتي به تاریخ مراجعه کــردم، دیدم آذربایجان 
به رهبري شــیخ محمد خیاباني، خراســان به 
رهبري کلنل تقي خان پسیان و رشت و گیالن 
به رهبري میرزا کوچک خان، علیه اســتبداد و 
استعمار، جانانه جنگیده و پوزه آن ها را به خاک 
مالیده اند و آن ها که در عرصه هاي سیاسي راه به 
جایي نبرده اند، در عرصه هاي فرهنگي و توسط 
ایادي داخلي خود، به تخریب مردمان شــریف 
این نواحي پرداخته اند تا مردم را نســبت به آنان 

بدبین کنند و متأســفانه هنوز هم از این حربه 
ناجوان مردانه، بهره مي برند.4

بعد از پیروزی انقالب اسالمی
]اوایــل انقالب[ هــر کــدام از گروهک هاي 
گوناگون مي خواســتند یارگیري و سربازگیري 
کننــد و از فضایي که با خون مردم مســلمان 
و با هّمت جوانان مؤمــن و تحت رهبري امام 
بزرگوار پدید آمده بود، سوءاســتفاده کنند. من 
همان روزها وارد رشــت شدم، براي این که در 
محافل دانشگاهي و میان جوانان سخنراني کنم. 
فراموش نمي کنم، در میدان بزرگ شهر آن قدر 
پالکارد و اعالمیه هاي بزرگ و پرده هاي عظیم 
از طرف گروهک ها زده شــده بود که انســان 
متحّیر مي ماند! با مرحوم شــهید دکتر عضدي 
به قبرستان شهر رفتیم تا بر مزار میرزا کوچک 
فاتحه اي بخوانیم. آن جا هم عناصر گروهک ها 
خودشــان را رســاندند براي این که ما را تهدید 
کنند؛ براي این کــه میرزا کوچک خان را تحقیر 
کنند؛ براي این که حرکت عظیم اسالمي مردم 
ایران را یک حرکت ماّدي و جداي از انگیزه هاي 

معنوي بنمایانند، که البته موّفق نشدند.5

پی نوشت:
1. حوزه و روحانیت، ج 1، ص 51.

1389/10/ 8 .2
1380/2/12 .3

4. ماه نامه شاهد یاران، شماره 13، آذرماه 1385، 
مصاحبه با حجت االسالم سید عباس رضوي.

1380/2/11 .5
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ي�ز رمحه هللا عليه   در دوران نوجوا�ز امام محز
گ

ضت جنلک رواي�ت از �ز

پس اطالع از حوادث 

ضت، آقا مرت�ز و  �ز

ز را به مشورت طلبيد  نور الد�ي

ز به  كه آ�ي تلکيف، پيوس�ت

 نيست؟
گ

ضت جنلک �ز

ای روح هللِا   �ب
گ

ضت جنلک �ز

ونه انقالب 
ز
نوجوان، يک �

اسالیم شد. چرا كه هسته 

ضت  ز �ز ی ا�ي فکری و ره�ب

اد اسالم« بود كه 
ت

»هيأت ا�

دان و عملای  �ت متشلک از مب

ز ع� بود ّ م�ب

محسن مؤمنی
دانش   آموخته حوزه علمیه قم، محقق تاریخ معاصر
Karbala.m@gmail.com

روحاهللِجوانومیرزاكوچک

میرزا کوچک، یک روحانی    بود. وقتی قرار شد 
که محور مبارزات جنگ های پارتیزانی و حضور 
را  روحانیت  لباس  باشد،  کوه ها  و  جنگل ها  در 
مبارزات  پوشید.  رزم  لباس  و  درآورد  به  تن  از 
میرزا کوچک بیش از 7 سال به طول انجامید. 
در این زمان، ایران تحت اشغال نظامی انگلیس 
و روسیه بود. تنها جایی که در مقابل نیروهای 
میرزا  بود.  گیالن  پرداخت،  مقابله  به  متجاوز 
کرده  ایجاد  گیالن  در  را  امنی  منطقه  کوچک 
و در صدد بود تا آن را به تهران منتقل کرده و 

نیروهای متجاوز را از کشور بیرون کند. 
میرزا کوچک، امید مردم ایران

زندگی  کشور  نقاط  سایر  در  که  مردمی 
در  را  کوچک  میرزا  حضور  انتظار  می کردند، 
مشروطه  زمان  در  بار  یک  می کشیدند.  تهران 
مشروطه خواهان  و  بود  افتاده  اتفاق  کار  این 
گیالن موفق شدند به کمک نیروهای بختیاری 
تهران را تصرف کرده و شاه را ساقط کنند. در 
این زمان هم مردم منتظر وقوع چنین رخدادی 
بودند. اما این بار امیدها به میرزا کوچک بود و 
بودند.  تهران  فتح  منتظر  کشور  تمام  در  مردم 
میرزا  به  مدرس  آیت اهلل  بزرگانی چون  و  علما 
کوچک پیغام می دادند که هرچه زودتر دست به 

کار شوید.
آن موقع جبهه مبارزه با دشمن در شمال بود. 
مردم در همه جای کشور به این جبهه  کمک 
می کردند. بعضی در نهضت شرکت می کردند، 
بعضی پول می دادند، بعضی کمک های مردمی 
جمع می کردند. هر کس به نوعی همراهی خود 
را با این نهضت اعالم می کرد. خبرهای نهضت 
هم توسط روزنامه جنگل به اقصی نقاط ایران 
می رسید. مردم هم مصرانه پیگیر اخبار و حوادث 

جنگل بودند. 
روح اهللِ جوان و نهضت جنگل

سنین  در  خمینی  روح اهلل  زمان،  همین  در 
خمین  در  برادرانش  و  مادر  کنار  در  نوجوانی، 
به سر می برد. یک روز برادرش آقا مرتضی که 
در این زمان در حوزه اصفهان درس می خواند، 
از خبرهای خوش جنگل که در  پر  با کوله ای 
روح اهلل  آمد.  مرخصی  به  بود،  شنیده  اصفهان 
برادرش را در آغوش کشید و از اوضاع جنگل 
نهضت،  حوادث  از  اطالع  پس  گرفت.  خبر 
نور الدین را به مشورت طلبید که  آقا مرتضی و 
نیست؟  جنگل  نهضت  به  پیوستن  تکلیف،  آیا 
آقا مرتضی رنگ از صورتش پرید و آمرانه گفت: 

کوچک تر  برادر  گردن  به  بزرگ تر  برادر  »اگر 
همین جا  نیست،  صالح  می گویم  دارد،  حقی 
بمان درس خود را بخوان! اگر الزم شد با هم 

می رویم.« 
روح اهلل به پاس احترام به آقامرتضی، در این مورد 
گرفت  اجازه  ننشست.  اما ساکت  کرد،  سکوت 
برای مبارزان جنگل مقداری آذوقه بفرستد. هر 
دو برادر استقبال کردند و سه خروار گندم، به نام 
سه برادر، بار قاطرها شد. مردم به فکر کمک 
خمین  بیوه زنان  بعضی  حتی  بودند.  جنگل  به 
از قوت  اندکی  روزگار،  آن  به رغم قحطی  نیز 
الیموت خود را روانه جنگل کردند. از خمین هم 
مانند سایر شهرهای کشور، کمک های مردمی 
به جبهه شمال می رسید و مردم چشم امید به 
میرزاکوچک دوخته بودند و او را انقالبی بزرگ و 
پیرو امام حسین علیه السالم در مبارزه و مجاهده 

می دیدند.
نهضت جنگل برای روح اهللِ نوجوان، یک نمونه 
و  فکری  هسته  که  چرا  شد.  اسالمی  انقالب 
بود  اتحاد اسالم«  این نهضت »هیأت  رهبری 
که متشکل از مجتهدان و علمای مبّرز عصر بود 
که تمام تالش خود را انجام می دادند تا حکومتی 
ایجاد کنند که محوریتش با احکام اسالم باشد. 
میرزا کوچک هم بازوی اجرایی قوی این هیأت 
شده بود و جریان عظیمی را در راه مبارزه در 

کشور به راه انداخته بود. 
قصیده ای در مدح سردار جنگل

یک روز آقامرتضی قصیده ای در البه الی دفتری 
که مادر مخارج خانه را در آن می نوشت، یافت. 
دانست که از روح اهلل است. پرسید: »این برای 
کیست؟« روح اهلل نوجوان پاسخ داد: »برای میرزا 
ما  مهمان  پیش  چندی  که  است  کوچک خان 
بود.« آقامرتضی با تعجب پرسید: »خوِد میرزا؟« 
روح اهلل پاسخ داد: »بله.« سوال تکرار شد و پاسخ 
نیز تکرار. بعد روح اهللِ جوان جریان خوابی را که 
دیده بود، چنین بیان کرد: »شب بود، اما خورشید 
هم چنان در آسمان بود. این خانه نیز جنگل بود. 
جنگلی ها با اسب به این خانه آمدند و میرزا در 
میان آ ن ها بود. برایش چای آوردم. لبخندی زد و 

بی آن که چیزی بگوید، خداحافظی کرد.«
همین  به  داشت.  پیوند  نهضت  روح  با  روح اهلل 
در هر  و  میرزا کوچک شعر  سرود  برای  خاطر 
با  می گرفت.  پی  را  جنگل  اخبار  بود،  که  کجا 
هم درس ها از قهرمانی های میرزا کوچک سخن 

می گفت و برای سالمتی اش دعا می کرد.
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ضت پيوند  روح هللا �ب روح �ز

ای  ز خاطر �ب داشت. به مه�ي

زا كوچک شعر  �ود و  م�ي

در هر كجا كه بود، اخبار 

 را �پ یم گرفت
گ

جنلک

اعالمیه های نهضت
نهضـت جنـگل روزنامـه ای تـدارک کـرده بود 
و هـرگاه امکانـات چـاپ فراهـم می شـد، یک 
شـماره منتشـر می کـرد. ایـن روزنامه بـه تعداد 
زیـاد تکثیـر نمی شـد، ولـی هـر بـرگ آن تـا 
اقصی نقاط کشـور دسـت به دسـت می گشـت. 
در بیسـت و هشـتمین شـماره آن، که به خمین 
نیـز رسـید، اهـداف نهضت، بـدون ابهـام بیان 
از هـر چیـز طـرف دار  شـده بـود: »مـا قبـل 
اسـتقالل مملکـت ایرانیم. اسـتقاللی بـه تمام 
معنـی کلمـه؛ یعنـی بـدون انـدک مداخله هیچ 
دولـت اجنبـی، اصالحـات اساسـی مملکـت و 
رفـع فسـاد تشـکیالت دولتـی کـه هـر چـه بر 

سـر ایران آمده از فسـاد تشـکیالت اسـت. 
عمـوم  یگانگـی  طـرف دار  مـا 
مسـلمانیم. این اسـت نظریات 
مـا که تمـام ایرانیـان را دعوت 

کـرده، خواسـتار  بـه هم صدایـی 
مساعدتیم.«

اعالمیه هـای نهضـت باعـث اقتـدار مـردم 
بودنـد  خوشـحال  آنـان  می شـد. 

ایـران کسـانی  در  کـه 
بـا  کـه  هسـتند 
ی  ت هـا ر بر قد ا
بـزرگ آن دوره، 
یعنـی انگلیـس و 

مقابلـه  می کننـد.  روسـیه 
اسـباب  مـردم  بـرای  ایـن 

تفاخـر و امیـد 
بـود.

سفر به گیالن، به 
شوق دیدار میرزا

جـوان  روح اهللِ  بعـد،  اندکـی 
قصـد زیـارت امام رضا علیه السـالم 
را می کنـد. او بـه همـراه کاروانـی از 
خمیـن به مشـهد رفـت، امـا موقع 
بازگشـت بـه خمیـن نرفـت و بـه 
کاروانـی دیگـر کـه بـه گیـالن 
قصـد  او  پیوسـت.  می رفـت، 
داشـت که به جنـگل بپیوندد. 
تـا  کشـید  طـول  مدتـی 
کاروان، جاده هـای شـمالی 

ایـران را طـی کـرد. 

روح اهلل کـه شـخصیتی نظـم یافته داشـت، در 
تـا  می نمـود.  بی قـرار  و  بی نظـم  سـفر،  ایـن 
آن جـا کـه رئیـس کاروان توبیخـش کـرد. چرا 
کـه هـر لحظـه از کاروان جـدا می شـد و گاه 
تـا پاسـی از شـب در دل جنـگل فـرو می رفت. 
از  روح اهلل  آقـا  دل  نمی دانسـت  کاروان سـاالر 
دریـا طوفانی تـر اسـت و بـه جنـگل می زنـد 
تـا از تنـه درختان کهنسـالی که میـرزا را دیده 
انـد، زورقـی بسـازد. او بـه ماسـوله رفـت. این 
قریـه روزی تمام قامـت در مقابل لشـکر روس 
دسیسـه های  امـا  بـود.  ایسـتاده  انگلیـس  و 
ابرقدرت هـا نتیجـه داده بـود و سـردار بزرگ به 

شهادت رسـیده بود و طومار 

جنـگل برچیـده شـده بود. 
روح اهلل بـه قـم بازگشـت. چنـد هفتـه شـب ها 
روی  از  و  می کـرد  بـاز  را  یادداشـت هایش 
یادداشـت هایی کـه در اوقـات فراغت برداشـته 
بـود، بـرای هم حجره ای هـا حکایـت می گفـت 
و در پایـان بـرای میـرزا و هم گامانـش فاتحـه 

می خوانـد.1

پی نوشت:
1. برگرفتـه از کتاب خمینی روح اهلل، سـید علی 
قـادری، مرکـز حفظ و نشـر آثـار امـام خمینی، 

چـاپ اول، 1383، ج1.
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حاكيت طلبه   ای كه �ب هيچ 

مرایم جز اسالم �ز   ساخت

او یم   گفت: »به كریس 

ا �ب دعا و  نشاندن اسالم ت�ز

 ممکن 
ز

خانه   نشي�ز و �ب   طر�

يد به ميدان رفت،  نيست. �ب

سينه س�پ ساخت و خطر 

كرد.«

زا كوچک موفق شد  م�ي

هوری انقال�ب گيالن« را  »محب

سيس كند. حاال 
أ در رشت �ت

ان، در دست  ل ا�ي ام �ش
ت
�

اد اسالم بود
ت

وهای ا� ن�ي

محمدرضا امینی
دانش   آموخته حوزه علمیه قم، نویسنده و محقق
Mr.amini@yahoo.com

اوایستاد...

تحصیل علوم اسالمی
»میــرزا کوچک« یکی از طلبه   های حوزه علمیه 
رشت بود. در نزد بزرگان و مجتهدانی بزرگ که 
در حوزه علمیه نجف درس خوانده بودند و به مقام 
اجتهاد رسیده بودند، تحصیل کرد. او سالیانی در 
مدرســه علمیه صالح آباد و مدرسه علمیه جامع 
به یادگیری ادبیات عــرب، منطق، فقه و اصول 
پرداخت و در مدرسه جامع لباس روحانیت پوشید 
و عمامه بر ســر گذاشــت. مدتی نیز در یکی از 
حجره   های مدرســه علمیه نایب   الصدر، سکونت 
داشت. وقتی مقدمات را به پایان رساند، مشغول 
آموختن فقه و اصول شد. میرزا کوچک، عالی ترین 
درس دوره ســطح حوزه علمیه -کفایه االصول- 
را در درس آیت اهلل ســید عبدالوهاب ضیابری از 
مجتهدان صاحب نام گیالن شــرکت کرد. او از 
شــاگردان خاص آیت اهلل ضیابری بود و استعداد 
زیادی در یادگیری علوم داشت. آیت اهلل ضیابری 
نیز عالقه زیادی به میرزا کوچک داشت و به آینده 
او بسیار امیدوار بود. میرزا کوچک در کنار دروس 
دینی به تبلیغ نیز می   پرداخت و به سخنرانی و منبر 

نیز اهتمام داشت. 
فعالیت های سیاسی

تحصیــل در نزد آیــت اهلل ضیابری بــا وقایع 
مشروطه مصادف شــد. میرزا کوچک از اولین 
کســانی بود که در رشت به حمایت از مشروطه 
پرداخت. او می   گفت: »باید با شاه مستبد جنگید 
تا کشــور را از این فقر و فالکت نجات داد. به 
کرســی نشاندن اسالم تنها با دعا و خانه   نشینی 
و بی   طرفی ممکن نیســت. باید به میدان رفت، 
سینه سپر ساخت و خطر کرد.« آیت اهلل ضیابری 
سازمانی را به اســم »انجمن روحانیون ایران« 
راه انداخت تا همه طلبه   های رشــت تحت این 
عنوان جمع شده و برای نبرد آماده شوند. آیت اهلل 
ضیابری امور اجرایی انجمن را به میرزا کوچک 
ســپرد. او نیــز طلبه   هــا را در گروه   های منظم 
ســازمان دهی کرد و کالس   های فشــرده   ای را 
ترتیــب داده و ورزش   های رزمی و فنون جنگی 
را به آنان می آموخــت. بعد از مدتی لباس   های 
متحدی را تهیه کــرد. این انجمن به تدریج به 
یک هســته قوی نظامی در رشت بدل شد که 
در وقایع مشــروطه و فتح تهران نقش کلیدی 

ایفا کرد.
بعد از قضایای مشــروطه، به گیالن بازگشت تا 
فعالیت   های خــود را ادامه دهد. اما قوای روس 
وارد گیالن شــده و زمام امور را به دست گرفته 

بودنــد. آنان بســیاری از فعاالن مشــروطه را 
دســتگیر و محاکمه کردند. عده ای را به اعدام 
محکوم و بعضی دیگر را تبعید نمودند. آیت اهلل 
ضیابری در فهرست اعدامی   ها و میرزا کوچک در 
فهرست تبعیدی   ها بودند. با مقاومت مردم رشت، 
آیت اهلل ضیابری هم اعدام نشد و تبعید شد. میرزا 
کوچک به تهران رفت و دروس طلبگی خود را 
ادامه داد. وی چندین ســال در درس خارج فقه 
و اصول بزرگانی چون آیت اهلل شــیخ عبدالنبي 
نوري و آیت اهلل سید حسن مدرس شرکت کرد. 
میرزا کوچک در ســال 1293 هجری شمسی 
مخفیانه به رشت بازگشت. او علما و مجتهدان 
بزرگ گیالن را جمع کرد و به گفتگو پرداختند. 
بحث بر ســر این مسأله بود که چند سال پیش 
در وقایع مشــروطه همه علمــا و روحانیون به 
همراه مردم مبارزه کردند و پیروز هم شدند، ولی 
مشروطه از مسیرش منحرف شد و استفاده   اش 
را دولت انگلیس برد. چه باید بکنیم که دســت 
استعمارگر انگلیس و روســیه را از ایران کوتاه 
کنیم؟ بعد از مدت   ها گفتگو و مشــورت به این 
نتیجه رسیدند که باید یک هسته قوی مبارزاتی 
در گیالن شــکل بگیرد و بعد از این   که حسابی 

محکم شــد، به تهران بروند و همان طور که در 
مشروطه موفق شده بودند تهران را فتح کنند و 
شاه را ساقط کنند. در این جا هم سقوط شاه و به 
دست گرفتن حکومت مرکزی از اصول قیام بود. 
علما و مجتهدانی که گــرد هم آمده بودند، نام 
»هیأت اتحاد اســالم« را بــرای مبارزات خود 
انتخاب کردنــد. علما و مجتهــدان، به عنوان 
قطب فکری و رهبری قیام عمل می کردند که 
در این جا نیز ریاســت این هیأت با آیت اهلل سید 
عبدالوهاب ضیابری بود. میرزا کوچک به عنوان 
بــازوی اجرایی هیأت اتحاد اســالم وارد عمل 
شــد. آن ها جنگل   های فومن را بهترین منطقه 
برای شروع قیام تشخیص دادند. شرایط جنگل 
و جنــگ پارتیزانی اقتضای لبــاس روحانیت را 
نداشت. برای همین میرزا کوچک لباس جنگ 

به تن کرد. 
در ابتــدای امر ســالح   های زیادی نداشــتند و 
تعدادشــان اندک بود. در همین موقع در مقابل 
ظلم   هایی که خان های منطقه فومن به رعیت   ها 
تحمیل می   کردند، ایســتادند و از آن   ها حمایت 
کردند. این مســأله باعث شــد که شهرت   شان 
در گیــالن بپیچد کــه یک عده   ای هســتند 
که حق رعیــت را از خان   هــا می گیرند. وقتی 
فعالیت های   شان گسترش یافت، مردم هم آن   ها 
را شناختند و به آن   ها عالقه نشان دادند. جوان   ها 
از سراسر گیالن به فومن می رفتند تا تفنگ   چی 
میرزا کوچک شــوند. از کشورهای مختلف هم 
ســالح تهیه کــرده بودند. حتی بــه تعرضات 
روس   ها هم پاســخ دادند و انگلیسی   ها را هم از 
گیالن اخراج کرده بودند. دهقانان و کشاورزان 
گیالنی مسلح می شدند و برای مقابله با دشمن 
به جهــاد می   رفتنــد. حتی زن   هــا و فرزندان 
پابرهنه کشاورزان به جنگل و جنگلی   ها عشق 
می   ورزیدند و از کمک به آن ها دریغ نمی   کردند. 
در منطقــه   ای که هر صــدای آزادی   خواهی را 
خفــه می کردند، یک صدا بود کــه هر روز اوج 
می   گرفت. انتشــار روزنامه جنگل باعث شد که 
کل کشور با نهضت جنگل و آرمان   هایش آشنا 
شــوند. دیگر نهضت جنگل قــوام یافته بود و 
خودش را در حــدی می   دید که پنجه در پنجه 
هر ابر قدرتــی می   انداخت و زور   آزمایی می   کرد. 
چشــم امید آزادی   خواهان و اســالم   گرایان به 
میــرزا کوچک بود. از جای   جای ایران نیروهایی 
بودند که در جنــگل مبــارزه می   کردند. حتی 
آلمان،  آذربایجان، گرجستان،  از  آزادی   خواهانی 
اتریش، روســیه و عثمانی ]ترکیــه کنونی[ به 
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آيت هللا مدرس و سا�ي 

ران بودند به  �ز كه در �ت
گ

راک ز �ب

زا كوچک پيام یم   دادند  م�ي

ز  ران و گرف�ت ای فتح �ت كه �ب

هل كنيد و  حکومت مركزی عب

ما منتظر�ي

خائنا�ز چون احسان   هللا   خان 

ن كه به جزئيات  و خالو قر�ب

 وقوف داشتند، از 
گ

جنلک

رضاخان پول و درجه گرفته 

و  و به مهراه چند هزار ن�ي

ای �كو�ب  به ارتیسش كه �ب

 یم رفت، پيوستند
گ

جنلک

نهضت پیوسته بودند. دولت احساس خطر کرده 
بود و بارها وارد جنگ شــده بــود، ولی هر بار 
شکســت خورده بود. نیروهای روس و انگلیس 
که وجود یک مخالف قوی را در شــمال ایران 
برای خودشــان خطر بزرگی می   دیدند، بارها به 
مصاف جنگل رفته بودند. نهضت جنگل بیش از 
4000 سرباز آموزش دیده مسلح در اختیار داشت 
که می   خواســتند در راه اسالم و استقالل کشور 

فداکاری کنند. 
همکاری روسیه و انگلیس علیه میرزا

مدت   ها بود که روسیه و انگلیس با هم در تضاد 
بودنــد و تقریبا هیچ منافع مشــترکی در ایران 
نداشتند. اما وقتی نهضت جنگل به میدان آمد، 
هر دو ابرقدرت بزرگ دنیا منافع   شــان را در این 
دیدند که نهضت جنگل در ایران نباشد. چرا که 
منافع روس و انگلیس در خطر می   افتاد. سفرای 
دو کشور که سال   ها با هم در جنگ و خصومت 
بودند، ســر یک میز نشســتند و سِر شکستن 

نهضت به توافق رسیدند. 
میرزا کوچک موفق شــد »جمهوری انقالبی 
گیالن« را در رشت تأســیس کند. حاال تمام 
شمال ایران، در دســت نیروهای اتحاد اسالم 
بود. آیــت اهلل مدرس و ســایر بزرگانی که در 
تهــران بودند به میرزا کوچــک پیام می   دادند 
کــه بــرای فتح تهــران و گرفتــن حکومت 
مرکــزی عجله کنیــد و ما منتظریــم. میرزا 
کوچک هم تالش زیادی کــرد تا نیروهایش 
را گرد هم آورد و به این کار دســت بزند، ولی 
اختالف   افکنی عناصر نفــوذی، قدرت را از او 
ســلب کرده بود. احســان اهلل خان که جذب 
کمونیست   های روســیه شده بود، در تالش 
بــود تا خودش رهبری جنگل را به دســت 
بگیرد. کارشــکنی   های احسان   اهلل    خان اجازه 
عملیات آزاد را از آن ها ســلب کرده بود؛ چرا 
که چند هزار نیروی مردمی هم گرفتار مکر 

احسان   اهلل   خان و سایر کمونیست   ها شدند. 
کمونیست   ها با چهره   ای به ظاهر 

انقالبــی وارد گیــالن 
شــدند، ولــی تبلیــغ 

خود  کمونیســتی  مرام 
را آغــاز کردند. میرزا کوچک 
کمونیست   ها را دشمنان اسالم 
می   دید. او نمی   توانست تحمل 
کند که در کشــور او بی   دینی 
ترویج شود. او مقابله فرهنگی 
و نظامــی با کمونیســت   ها را 
در پیــش گرفــت. میرزا حتی 
لنین رهبر شوروی  به  نامه   ای 

نوشت و خیانت   های کمونیست   ها را در گیالن 
تقبیح کرد. 

در این مقطع، نهضت جنگل در مقابل دو نیروی 
عظیم ایســتادگی کرد. از یک طرف در مقابل 
نظامیان انگلیس ایســتاد که با هواپیما و تانک 
و ســالح   های مدرن آن روز به جنگ با نهضت 
آمــده بودند و از طرف دیگر مانع ورود کمونیزم 
به ایران شد و اجازه نداد که نیروهای کمونیست 

وارد ایران شوند.
نهضت جنگل، از ابتدای شروع حرکتش در سال 
1294 به مدت 7 سال فراز و نشیب   های زیادی 
را پشــت سر گذاشــت. او تمام قامت در مقابل 
استبداد داخلی و نظام پوســیده قاجار ایستاد و 
قائل بود که تا این نظام اصالح نشــود، اوضاع 
کشــور ســامان نخواهد یافت. از طرف دیگر، 
استقالل کشور را به فنا می   دید و چکمه پوشان 
خارجی را در خاک سرزمین   اش تحمل نمی   کرد. 
او ســال   ها رنج مبارزه و آوارگــی در کوه   ها و 
جنگل   هــا را به جان خرید تا اســالم در ایران 

حاکم شود. 

پایان نهضت جنگل
آخریــن حملــه بــود. گروه   هــای مختلفــی 
دست به دست هم داده بودند تا نهضت جنگل را 
از میان بردارند. در این چند سال سابقه نداشت 
که این مقدار نیرو به صورت هم زمان به گیالن 
حملــه کنند. هواپیماهای انگلیســی، نیروهای 
پیاده ارتش انگلیس، نیروهای ارتش شوروی و 
20000 نیروي قزاق به سرکردگی رضاخان، این 
ارتش جدید را تشکیل می دادند. در کنار این   ها 
خائنانی چون احسان   اهلل   خان و خالو قربان بودند 
که به جزئیات جنگل وقوف داشــتند. آن ها از 
رضاخــان پول و درجه گرفتــه و به همراه چند 
هزار نیرو به ارتشــی که برای سرکوبی جنگل 

می رفت، پیوستند.
مقاومت جنگل در برابر سیل نیروها و تجهیزات، 
دلیرانه بود، ولی این رشادت   ها کافی نبود. شهر 
رشــت از دست جنگل خارج شــد و جمهوری 
انقالبی گیالن از پا افتاد. شــهرها یک به یک 
به تصرف آن   ها درآمد و بسیاری از یاران جنگل 
شــهید و یا اسیر شدند. کوه به کوه و جنگل به 
جنــگل دنبال میرزا کوچک می   گشــتند. برای 

سرش جایزه گذاشته بودند.
میرزا کوچک یــاران خود را پراکند تا بعد از 
مدتی دوباره آن   ها را در جایی دیگر گرد 
هم آورد. این تاکتیکــی بود که در این 
ســال   ها در اوج فشار و سختی به کار 
می   برد. خودش هم تــک و تنها به 
ســمت خلخال می   رفت، جایی که از 
دســت نیروهای مهاجم در امان باشد و بتواند 

دوباره یارانش را در آن جا گرد    آورد.
کوه   های ســر به فلک کشــیده   ای کــه او باید 
می   پیمــود، در ماه آذر مملو از بــرف بود. میرزا 
کوچــک از راه پیمایی طوالنی در برف بی   حال 
شــده بود. زانویش از فرط خســتگي و سرما، 
سست شده بود. دیگر رمقی برای ادامه مسیر 
نداشت. به منطقه »گیلوان« که رسید، دیگر نای 
راه رفتن برایش نماند. بعد از ساعت ها، مردم 
منطقه پیکر میرزا کوچک را در حال 

احتضار پیدا کردند.
خبر کــه در گیالن پخش شــد، 
نیروهــای مهاجم خودشــان را به 
جســد میرزا کوچک رساندند. آن   ها برای 
گرفتن جایزه از هم سبقت می   گرفتند. سِر 
ســردار جنگل را از تن   اش جدا کردند و 

برای رضا خان فرستادند.
بــا این اوصاف شــعله نهضــت جنگل 
خاموش شــد، ولی صفحــه   ای بر دفتر 

افتخارات روحانیت شیعه اضافه گشت. 
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مامبارزهمىكنیم
تاشمانباشید!

تا مدت   ها، مرکز فعالیت   های میرزا کوچک شهر 
فومن بود. فومن یکی از شهرهای استان گیالن 
است. در همین زمان که شعله   های جنگل زبانه 
می   کشید، آیت اهلل بهجت در سنین نوجوانی در 
فومن به ســر می   برد. ایشان بســیاری از وقایع 
نهضت جنــگل و رهبر قیام، میرزا کوچک را از 
نزدیک دیده بود. وی ســال   ها بعد از شــهادت 
میرزا کوچــک، با عالقه پای صحبت ســران 
جنگل می   نشســت و از مبارزات سردار جنگل و 
رشادت-هایش می   شنید. وی بسیاری از وقایع 
جنگل را با واسطه افرادی که خودشان در کنار 
میرزا کوچک بودند یا در بســیاری وقایع حضور 

داشتند، شنیده بود. 
آقای بهجت وقتی در سال   های دهه 20 از نجف 
به ایران بازگشت، در قم ساکن شد. در این زمان 
در حوزه قم دوســت یا آشنایی نداشت جز آقای 
خمینی که با هم ارتباط دوستانه داشتند. این دو 
دوســت با هم گعده   های طلبگی   ای هم داشتند 
که در آن از هر دری ســخن می   گفتند. آیت اهلل 
بهجت گاه   گاهی وقایع نهضت جنگل و شــرح 
احوال میرزا کوچک را برای امام خمینی می   گفت 
و امام با اشــتیاق به این سخنان گوش می   داد. 
این گفتگوها برای امام بســیار دلنشین بود؛ چرا 
که با طبع ظلم ستیز و مبارزش سازگاری داشت. 

یک بار آقای بهجت قضیــه   ای را برای روح اهللِ 
جوان نقل کرد که برایش بســیار جالب بود و از 
این مطلب به وجد آمده بود. قضیه از این قرار بود:
انگلیسی   ها در ســال   های آخر سلطنت قاجاریه 
بــه این نتیجه رســیده بودند که این سلســله 
قاجاریه، منافع آن   هــا را تامین نمی   کند. آن   ها 
دیگر امیدی به اصالح قاجاریه نداشتند. از همین 
رو به دنبال اشــخاصی می   گشتند که آن-ها را 
بر ایــران حاکم کنند و ســلطنت قاجاریه را از 
میان بردارند. انگلیسی   ها مهره   های مختلفی را 
آزمودند، ولی هر کدام دارای اشکال بود. کسی 
که انگلیســی   ها به دنبالش بودند، باید در میان 
مردم چهره محبوبی داشــته باشــد و یا حداقل 
منفور نباشد، منافع انگلیس را بتواند تامین کند، 
مدیریت داشته باشد و... . در همین زمان سفیر 
انگلیس به نزد میرزا کوچک خان رفت. یکی از 
بهترین شــخصیت   ها برای سپردن کشور به او، 
میرزا کوچک بود. او سال   ها در مقابل استبداد و 
استعمار جنگیده بود و در میان مردم ایران بلکه 
داشت.  زیادی  کشورهای همســایه محبوبیت 
مردم او را بزرگ ترین انقالبی ایران می   دانستند 
که اگر قرار اســت کســی اوضاع را به دســت 
بگیرد، این اوست. او سابقه کارهای تشکیالتی 
عظیمی را داشت و سال   ها مبارزه به او تجربیات 
زیادی افزوده بود. همین ویژگی   ها باعث شد که 

انگلیسی   ها به او امید ببندند.
ســفیر انگلیس در ایران شــخصیتی بود که در 
بسیاری مواقع شــاه ایران و مسئوالن کشوری 
از او حســاب می بردند. ســفیر به نزد هر کسی 
نمی   رفــت و در تهران بــرای خودش حکومتی 
داشت. اما برای این مسأله که بحث منافع کشور 
انگلیس در میان بود، به گیالن سفر کرد. سفارت 
انگلیس با ســران نهضت تماس گرفت و برای 

روزی معین در رشت قرار گذاشتند. 
میــرزا کوچک و چند نفر دیگر در یک ســوی 
میز و سفیر انگلیس به همراه اطرافیانش سوی 
دیگر نشسته بودند. سفیر لب به سخن گشود. او 
اوضاع کشور را تشــریح کرد و گفت که دولت 
انگلیس از سلســله قاجاریه ناراضی است؛ چرا 
که گاهی به حرف ما گوش می دهد و گاهی به 
حرف روس   ها. ضمنا قدرت ندارد که منافع ما را 
در ایران تامین کند. همین مسائل باعث شده که 
دولت فخیمه انگلیس به فکر کنار گذاشتن این 
دولت و روی کار آوردن نظامی بهتر باشد. شما 
هم ســال   ها است که دارید برای کشور خودتان 
مبارزه می کنید. االن فرصت خوبی اســت تا به 

اهداف   تان برسید. 
شما می   توانید حکومت مرکزی ایران را به دست 
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درد ما �ز   خورد

بگیرید و ســلطنت قاجاریه هم برچیده خواهد 
شد. شــما می-توانید بر ایران سلطنت کنید و 
هرگونه که می   خواهید این کشور را اداره کنید. 
شما می   توانید در ایران جمهوری راه بیندازید یا 
هر نوع حکومت دیگری که می خواهید. ما هم 
دل در خاک ایران نداریم و اصال نیازی به خاک 
ایران نداریم. ما یک سری منافعی در این کشور 

داریم که آن ها باید تامین شود.
میــرزا کوچک ســرش را پاییــن انداخته بود 
و به صورت ســفیر نگاه نمی   کرد. او با تســبیح 
سرخ رنگ دانه درشتی که در دست داشت، ذکر 
می   گفت. صحبت   های ســفیر را که شــنید، به 
یاد جنگ   هایی افتاد که بیــن نیروهای جنگل 
و نیروهــای انگلیســی رخ داده بــود. او به یاد 
مردانــی افتاد که در این جنگ   ها به شــهادت 
رســیده بودند. او به این مسأله فکر می   کرد که 
آن موقع انگلیس با ما می   جنگید تا ما را از میان 
بردارد و منافع خــودش را در ایران تامین کند. 
اکنون نیز سفیر انگلیس در مقابل من نشسته و 
پیشــنهاد حکومت ایران را به من بدهد تا باز به 
منافع   شــان دست یابند. آن چه مهم است تامین 
منافع اســتعماری انگلیس اســت؛ حاال  فرقی 
نمی   کند که شــاه چه کسی باشد. او می دانست 
که حکومتی را که انگلیس به او بدهد، خودش 

در زمان رفع نیاز باز خواهد گرفت. 
میرزا کوچک ســرش را باال آورد و به چشمان 
سفیر خیره شد و گفت: حکومتی که شالوده   اش 

را شما بریزید، به درد ما نمی   خورد. ما چند سال 
اســت که داریم با شما مبارزه می   کنیم. اصل و 
اســاس مبارزه ما و یکی از اهداف اصلی ما این 
اســت که شما انگلیسی   ها را از خاک کشورمان 
بیرون کنیم. ما سال   هاســت که زندگی آرام در 
شــهر و کنار زن و فرزند را بــر خودمان حرام 
کردیــم، آواره   ي کوه   ها و جنگل   ها شــدیم تا 
به وظیفه دینی   مان عمل کنیــم. دین ما به ما 
می   گویــد که هیچ کافری حق تســلط بر هیچ 
مسلمانی را ندارد. حاال شما یک ملت را استثمار 
کرده   اید و می خواهیــد آن را زیر یوغ خودتان 
بکشــید. ما مبارزه می   کنیم برای این   که منافع 
ایران برای همین مــردم باقی بماند، نه این که 
انگلیســی   ها منافعــش را به جیب خودشــان 
بریزند. ما مبارزه می   کنیم تا شــما نباشید! حاال 
با بی شــرمی تمام من را به »مزدوری« خودتان 

دعوت می   کنید؟!
ســفیر انتظار نداشــت که میرزا با این صراحت 
مقصودش را بیان کند. او دستپاچه شده بود. چند 
لحظه   ای طول کشــید تا خودش را جمع و جور 
کند. با لحنی که نشــانه تهدید باشد، گفت: اگر 
شما قبول نکردید، شخصیت دیگری را هم بعد 
از شما در نظر گرفته   ایم. مطمئن باشید رذل   ترین 
مردم را بر شما مســلط می   کنیم. من از این جا 
به کرمانشــاه و ســپس بصره و بعد هندوستان 
خواهم رفت. شما 14 روز وقت دارید که به این 
درخواســت دولت فخیمه انگلیس پاسخ مثبت 

بدهید تا کار ایران را به شما بدهیم.
سفیر رفت و میرزا مدتی به فکر فرو می   رفت. او 
تالش کرد تا بفهمد که انگلیس بعد از او چه کسی 
را برای ایران در نظر گرفته اســت. میرزا ناراحت 
بود و می   گفت معلوم نیســت »کدام شیر ناپاک 

خورده   ای را برای حکومت ایران پیدا می   کنند؟«
بعد از گذشــت مدتی، رضاخان به طور ناگهانی 
وارد عرصه سیاسی کشور شد و با کوتای 1299 
هجری شمسی، اوضاع کشور را به دست گرفت. 
میرزا دانســت که منظور ســفیر از »رذل   ترین 

مردم« چه کسی بوده است.
این قضیه   ای بود که آیت اهلل بهجت در ســنین 
جوانی در جلسه دوســتانه   ای برای امام خمینی 
تعریف کرده بود.1 خمینــِی جوان جواب میرزا 
کوچک را پسندید و بسیار به وجد آمد. او روحیه 
ظلم   ستیزی میرزا را ستود و سال-ها بعد در قیام 
خود نیز نیم   نگاهی به نهضت اسالمی جنگل و 

عبرت های آن داشت.

پی نوشت:
1. برای دیدن متن ســخنان آیت اهلل بهجت با 

امام خمینی رحمه اهلل علیه رجوع کنید به:
زمزم عرفان، یادنامه فقیه عارف حضرت آیت اهلل 
بهجت، محمد محمدی ری شــهری، سازمان 
چاپ و نشــر دارالحدیث، 1389 ش، چاپ دوم، 

ص 377- 378  و نیز ص 387.
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0692703

یس بود و توی 
ّ

گر فقط مقد ا

ق و توی خانه یم نشست  ا�ت

رت  ای خودش و یه ز�ي �ب

عاشورا یم خواند و تسبيح 

ی.  ز انده بود چ�ي
ز
یم گرداند، �

هر مکت�ب هياهو یم خواهد

ز  دا نبود، ا�ي گر سيدال�ش ا

ز ها تقويت  رژ�ي طاغو�ت را ا�ي

یم كردند، به جاهليت 

گر حاال من  یم گرداندند. ا �ب

، ُمسمل  و تو مه ُمسمل بود�ي

! نه ُمسمل امام  طاغو�ت بود�ي
حسي�ز

متن پیِش رو، 
قسمتی از سخنرانی 
حضرت امام است 
در جمع وّعاظ و 
سخنرانان مذهبی 
تهران که در تاریخ 
1358/04/17 ایراد 
شده است.

ت روح هللا سالم هللا عليه دا در بيان ح�ز ت سيدال�ش الس روضه ح�ز امهيت مب

باگریهحفظشدهاست
اینمکتب

روضه سیدالشهدا برای حفظ مکتب سیدالشهدا است. 
آن کسانی که می گویند روضه سیدالشهدا را نخوانید، 
اصاًل نمی فهمند مکتب سیدالشهدا چه بوده و نمی دانند 
یعنی چه. نمی دانند این گریه ها و این روضه ها حفظ 
کرده این مکتب را. اآلن 1400 سال است که با این 
منبرهــا و با این روضه ها و با این مصیبت ها و با این 
سینه زنی ها ما را حفظ کرده اند؛ تا حاال آورده اند اسالم را. 

حرف سیدالشهدا حرف روز است
این عده از جوان هایی که این طور نیستند که سوء 
نیت داشته باشند، خیال می کنند حاال باید ما حرف 
روز بزنیم! حرف سیدالشهدا حرف روز است. همیشه 
حرف روز اســت. همیشه حرف روز را سیدالشهدا 
آورده است، دســت ماها داده و سیدالشهدا را این 
گریه ها حفظ کرده است و مکتبش را این مصیبت ها 
و داد و قال ها حفظ کرده؛ این ســینه زنی ها و این 

دسته جات؛ و عرض می کنم این ها حفظ کرده. 
هر مکتبی هیاهو می خواهد

اگر فقط مقّدســی بود و توی اتــاق و توی خانه 
می نشســت برای خودش و هی زیارت عاشــورا 
می خواند و تســبیح می گرداند، نمانده بود چیزی. 
هیاهو می خواهد. هر مکتبــی هیاهو می خواهد. 
باید پایش سینه بزنند. هر مکتبی تا پایش سینه زن 
نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش توی سر و 

سینه زدن نباشد، حفظ نمی شود. 
این ها اشتباه می کنند، بچه اند این ها! نمی دانند که 
این نقش روحانیت و نقش اهل منبر چی هست در 
اسالم. خودتان هم شاید خیلی ندانید! این نقش یک 
نقشی است که اسالم را همیشه زنده نگه داشته. 
آن ُگلی اســت که هی آب بــه آن می دهند. این 
گریه ها زنده نگه داشته مکتب سیدالشهدا را. این 
ذکر مصیبت ها زنده نگه داشته مکتب سیدالشهدا را. 

باید برای هر شهید مان فریاد کنیم
ما باید برای یک شهیدی که از دست مان می رود 
َعلَم به پا کنیم، نوحه خوانی کنیم، گریه کنیم، فریاد 
کنیم. دیگران می کنند. دیگــران فریاد می زنند، 
وقتی یکی از آن ها کشته بشود. فرض کنید که از 
یک حزبی یکی کشته بشود. میتینگ ها می دهند؛ 
فریادها می کنند. این یک میتینگ و فریادی است 
برای احیای مکتب سیدالشــهدا؛ و این ها ملتفت 

نیستند. توجه ندارند به مسائل.

همه منبرها محضر سیدالشهدا است
همین گریه ها نگه داشته این مکتب را تا این جا و 
همین نوحه سرایی ها. همین هاست که ما را زنده 
نگه داشته. همین هاست که این نهضت را پیش 
برده. اگر سیدالشــهدا نبود، این نهضت هم پیش 
نمی برد. سیدالشــهدا همه جا هســت: ُکلُّ أرٍض 
کربالء. همه جا محضر سیدالشــهدا اســت. همه 
منبرها محضر سیدالشهدا است. همه محراب ها از 

سیدالشهدا است.
هر روز باید گریه کنیم

اگر سیدالشهدا نبود، یزید و پدرش و اعقابشان اسالم 
را َمْنسی کرده بودند. اگر نسیان نشده بود، یک رژیم 
طاغوتی در خارج منعکس شده بود. معاویه و یزید 
یک رژیم اسالمی را رژیم طاغوتی داشتند معرفی 
می کردند. اگر سیدالشهدا نبود، این رژیم طاغوتی را 
این ها تقویت می کردند، به جاهلیت برمی گرداندند. 
اگر حاال من و تو هم ُمسلم بودیم، ُمسلم طاغوتی 
بودیم! نه ُمسلم امام حسینی. امام حسین نجات داد 
اسالم را. ما برای یک آدمی که نجات داده اسالم را 

و رفته کشته شده هی سکوت کنیم؟ 
ما هر روز باید گریه کنیم. ما هر روز باید منبر برویم 
برای حفظ این مکتب؛ برای حفظ این نهضت ها. 
این نهضت ها مرهون امام حســین سالم اهللّ علیه 
هست. نمی فهمند این ها! بچه اند این ها! سوءنیت 

ندارند. بله خوب، ممکن است بعضی 
از آن ها هم ســوء نیت داشــته 
]باشند[، بعضی ها هم روی نقشه 

کار بکنند.
این روضه خوانی ها کشور 

شما را حفظ کرده
سیاسی  قشــرهای  این  نمی دانند 

که چه خدمتی این منبر، این 
محراب، به این کشور 

این ها  کــرده. 
ملی  چنان چه 

هســتند 
-ما کار 

نداریم که آیا به خدا هم کار دارند یا نه؟- اگر ملی 
هستند، اگر کشورشان را می گویند می خواهیم، اگر 
ملت را می گویند که مــا می خواهیم، این ها باید 
دامن بزنند به این روضه خوانی ها. برای این که این 
روضه خوانی ها این ملت شــما را حفظ کرده. این 
روضه خوانی ها و مصیبت و گریه است که کشور 

شما را حفظ کرده. 
مقصد از این روضه ها، حفظ مکتب است

البته یک مطلبی هم که باید بین همه ما باید باشد 
این است که این نکته را به مردم بفهمانیم همه اش 
قضیه این نیســت که ما می خواهیم ثواب ببریم؛ 
قضیه این است که ما می خواهیم پیشرفت کنیم. 
سیدالشهدا هم که کشته شد، نه این که رفتند یک 
ثوابی ببرند. ثواب برای او خیلی مطرح نبود. رفت که 
این مکتب را نجاتش بدهد. اسالم را پیشرفت بدهد. 
اســالم را زنده کند. شما هم که دارید نوحه خوانی 
می کنید، حرف می زنیــد، خطبه می خوانید، نوحه 
می خوانید، مردم را به گریه وادار می کنید، مردم هم 
که گریه می کنند، همه روی این مقصد باشد که 
این اسالم را ما می خواهیم با همین هیاهو حفظش 
کنیم. با این هیاهو، با این گریه، با این نوحه خوانی، 
با این شعرخوانی، با این نثرخوانی، ما می خواهیم 
این مکتب را حفظ کنیم؛ چنان چه تا حاال هم حفظ 
شده. باید این نکته هم به مردم گفته بشود، تذکر 
داده بشود، که آقا قضیه روضه خوانی قضیه 
این نیست که من یک چیزی بگویم و 
یکی هم گریه کند؛ قضیه این است 
که با گریه حفظ شــده اســت این 

مکتب.
منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 

آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
KHAMENEI.IR 

دا عليه السالم ت سيدال�ش چند روايت از ح�ز
�ز كرد و  ای نوزاد گوسفند قر�ب رگ �ب ز دش پيش رسول هللا. پدر�ب ره �ب ز هفت روز گذشته بود كه ا�ء دو�ب از به دنيا آمدن حس�ي

ز  سيد: »ا�ي سد. �پ ر طاقت نياورد. نتوانست ن�پ ز �ب يه رسول خدا را ديد. ا�ي ز مه گر مه وزن موهای �ش نقره صدقه داد. ا�ء �ب

ای نوه ام. روزی یم آيد كه يک عده س�ت اکر از ب�ز اميه  يه یم ك�ز �ب ای چيست؟ مه امروز و مه روز تولد؟« فرمود: »گر يه �ب گر

مال، ج1، ص337(
آ
او را یم كشند.« )من�ت اال

1
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0692704 ز عليه السالم در نظام هس�ت عبدهللا   احلس�ي ت ا�ب ه ح�ز
گ

جاياك

بنده تصور یم ك�ز 

ره به  يد دو�ب امروزه ما �ب

ز عليه السالم  عبدهللا احلس�ي ا�ب

گرد�ي و موضوع عاشورا را  �ب

ای خودمان يک موضوع  �ب

يک تل�ت كن�ي ش ا�ت اس�ت

امسال پنجمین سالی بود که 
حجت االسالم والمسلمین علیرضا 
پناهیان سخنران دهه اول محرم 

هیأت میثاق با شهدای بسیج 
دانشجویی دانشگاه امام صادق 

علیه السالم بودند. آن چه می خوانید 
گزیده سخنرانی ایشان در شب  اول 

محرم 1391 است.

حجت االسالم والمسلمین علیرضا پناهیان

رازهایعاشورا؛راه
سلوک،رمزظهور

با اولویت ترین مفهوم امروز
مجالســی که با محوریت یاد و نــام اهل بیت 
علیهم السالم در مناسبت های مربوط به ایشان 
برقرار می شود و »مجلس ذکر« نامیده می شود، 
عالوه بر این که جایگاهی برای اندیشیدن، کسب 
علم و آگاهی و احیاء امر اهل بیت علیهم السالم 
است و اقامه حق و آماده سازی مردم برای یاری 
رســاندن به ائمه هدی علیهم السالم نیز در آن 
قابل تحقق اســت، یک کارکرد ممتاز نیز دارد 
که نباید از آن غافل شــد و آن »اولویت گذاری 
یا انتخاب با اولویت ترین مفهوم« متناسب با نیاز 

امروِز جان ما و جامعه ماست.
وقتی در این مجالس دور هم جمع می شــویم، 
باید فکر کنیم و ببینیم که در بین همه مفاهیِم 
خوب، کدام مفهوم دارای بیشــترین اولویت و 
بیشــترین تناسب با روزگار ماســت. در چنین 
مجالســی باید به این توجه پیدا کنیم که واقعًا 
امروز نوبت چیســت؟ امروز کدام مفهوم نقش 
راه بردی برای نجات جان ما، جامعه ما و جهان 
ما دارد؟ این که مــا بفهمیم امروز نبض زمان و 
تحوالت دوران، حوِل کدام یک از مفاهیم می زند 
و کدام یک از مفاهیم نقش کلید ی تری در عبور 
ما از این مرحله دارند، یکی از پرفایده ترین فواید 

چنین مجالس ذکری است.

با اولویت ترین مفاهیم در دوران 
انقالب و دفاع مقدس

این که انســان در هر زمانی متوجه اولویت های 
آن زمانه شــود، )هم اولویت های فردی و هم 
اجتماعی( بســیار اهمیــت دارد. مثاًل در دوران 
انقــالب خوب بود به مفهــوم ایمان و ارزش و 
جایگاه آن توجه می کردیم. یک امتیاز برجسته 
شــهید مطهری این بود که ایــن اولویت را به 
خوبــی درک کرده بود و در دوران انقالب توجه 
مــا را به موضوع ایمان و ارزش آن در کنار علم 
جلب کرد. آن هــم در آن جهاِن علم زده ای که 

ایمان را خرافات می پنداشتند.
هم چنیــن در دوران دفاع مقــدس اولویت در 
این بود که ما به مفهوم جهاد و شــهادت توجه 
می کردیم، چون مســأله روز ما بود و نیازهای 
حیاتی جامعه دینی با این دو مفهوم برجســته 

برآورده می شد.
بعد از دوران دفاع مقدس، )حدود 18سال پیش( 
در جمع بچه مذهبی هــای انقالبی، توجه ها به 
معطوف  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  زمان  امام 
شــد، دعای ندبه ها رونق پیدا کردند و بحث از 
جامعه مهدوی آغاز شــد؛ در حالی که بعضی ها 
می خواســتند »جامعه مدنی« را به عنوان یک 
آرمان به جامعه ما تحمیل کنند. توجه به جامعه 

مهدوی در آن مقطِع زمانی جامعه ما را از سقوط 
کردن در یــک مرحله نجــات داد. مردم یک 
آینده ای در پیش روی خود دیدند که این آینده 
مردم را به دین امیدوار کرد و آن ها را به ســوی 

قله های پیش ِ رو حرکت داد.
اباعبداهلل الحسین علیه السالم،

 موضوع راهبردی امروز ما
امروز مهم تریــن اولویتی که ما برای جاِن خود 
و جامعه خــود و برای وضعیت جهان داریم چه 
موضوعی اســت؟ بنده تصور می کنم امروزه ما 
باید دوباره به اباعبداهلل الحســین علیه الســالم 
برگردیم و موضوع عاشورا را برای خودمان یک 
موضوع اســتراتژیک تلقی کنیم و یک مفهوم 
راهبردی برای گــذر از بحران های خودمان و 
حتی بحران های جهانی بدانیم. امروز اباعبداهلل 
الحســین علیه الســالم برای ما یــک موضوع 

راهبردی است.
هجمه دشمن به موضوع 

حضرت سیدالشهدا 
گاهی اوقات به خاطــر هجمه های خاصی که 
به یک مفهوم دینی می شــود، خود به خود آن 
مفهوم اولویت پیدا می کنــد و دفاع و پرداختن 
بــه آن مفهوم در اولویت قــرار می گیرد تا یک 
وقت تحت تأثیر این هجمه ها صدمه ای به این 
مفهوم وارد نشــود. اما این کــه می گوییم امروز 
موضوع اباعبداهلل علیه السالم را باید در اولویت 
قرار دهیم، به دلیل این نیست که امروزه هجمه 
خاصی نســبت به موضوع ایشــان وجود دارد؛ 

اگرچه هجمه هایی نیز وجود دارد.
اخیراً در فضای بین الملل و در رسانه ها کارهایی 
صورت می گیرد که بی سابقه اســت. چرا امروز 
خیلی از جریان ها در جهان به یاِد این افتاده اند که 
باید به عزاداری ها لطمه بزنند و باید آن را خرافات 
تلقی کرد؟ هم جریان دست ســاز انگلیس ها در 
جهان اسالم، یعنی جریان وهابیت، هجمه ویژه ای 
روی موضوع عاشورا و کربال انجام می دهد و هم 
جریان های دیگر ضد دین و ضد انقالب دارند به 

این موضوع می پردازند.
در عین حال، صــرف هجمه های آن ها به یک 

ز موضوع را امتحان یم كردند.  ه، عده ای ا�ي
گ

ویش« شناخته یم شد. گه اک
گ

ريک، از »نور پيشا�ز و لک 2. توی ماكن های �ت
اراالنوار، ج44، ص33( )�ب
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ن ها  چرا امروز خيیل از جر�ي

ز افتاده اند  ِد ا�ي ان به �ي در �ب

يد به عزاداری ها لطمه  كه �ب

يد آن را خرافات  نند و �ب ز �ب

تل�ت كرد؟

ت دار�ي 
ّ
ِت اهل سن در روا�ي

ی نبوده است  كه هيچ پيام�ب

ز كه از كربال عبور  مگر ا�ي

عبدهللا  ای ا�ب كرده است و �ب

يه كرده است عليه السالم گر

موضوع، دلیل بر این نمی شــود که آن موضوع، 
راه بردی و اســتراتژیک اســت؛ منتها موضوع 
اباعبداهلل علیه السالم هم به شکل ویژه ای دارد 
مورد هجمه دشمن قرار می گیرد. البته به دالیل 
مهم و متنوع دیگری نیــز باید به این موضوع 
پرداخت. یکی از آن دالیل این است که محوِر 
قیاِم امــام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف، 

انتقام خون اباعبداهلل الحسین علیه السالم است.
معرفی امام زمان

 به حضرت سیدالشهدا
چرا امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف 
خودش را به اباعبداهلل الحسین علیه السالم 
معرفــی می کند؟ حضــرت در آغاز قیام 
خود، در کنار خانه کعبه، بین رکن و مقام 
می ایســتد و ندا می دهد: »ای اهل عالم! 
همانا جّد من حســین علیه الســالم را با 
لب عطشان به شهادت رســاندند.1 چرا 
بیرق های اصحاب حضرت باید پرچم های 
سیاه عزاداری اباعبداهلل علیه السالم باشد؟ 
چرا باید شعارشــان »یالثارات الحسین«2 

باشد؟ آیا سینه زنان و عزاداران اباعبداهلل 
علیه الســالم یــاران امــام زمان 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف هستند؟ 

آیــا آخرین قیام و قیــام موعود، قیام 
عزاداران اباعبداهلل علیه السالم است؟

توجهات ویژه  به کربال 
چــرا امروزه توجهات به صورت ویژه ای به کربال 
معطوف شده است و هر سال میلیون ها نفر متوجه 
کربالی معالی اباعبداهلل علیه السالم می شوند؟ 
این تحول به چه دلیلی پدید آمده اســت؟ جهان 
مسیحیت که بعد از مؤمنان مخلص، سریع ترین 
و بیشــترین گروهی هستند که به حکومت امام 
زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف خواهند پیوست، 

چرا در فرهنگ خودشــان این قــدر با موضوع 
اباعبداهلل الحسین علیه الســالم قرابت دارند؟ به 
یک مســیحی مؤمن و معتقد، وقتی درباره امام 
حسین علیه السالم مختصری توضیح دهید، منزل 
به منزل یاد آموزه های مسیحِی خودش می افتد 
و قلبش را به موضوع اباعبداهلل علیه السالم گرم 
می بیند. ما نمونه های زیادی از این افراد دیده  و یا 
شنیده ایم. بنده با برخی از این افراد مواجه شده ام 
که نوحه های فارســِی ما را گوش می کردند و با 

این که غیر از کلمه »حســین« چیزی متوجه 

نمی شدند، از آن لذت می بردند.
تأکید اهل بیت بر

 زیارت حضرت سیدالشهدا
حضرت آدم علیه السالم وقتی با 

از جانب پروردگار  کلماتی 
می شــود:  مواجــه 

آَدُم  »َفَتلَقَّی 

 را گرفت 
گ

ای او آورده بود. لب خند زد. دسته �  را �ب
گ

ر. دسته �
گ

ز بود اناك  به دست وارد شد. �ز شناختمش. كن�ي
گ

زن دسته �

ا�ي ندارد   �ب
گ

: »دسته � ورانه. من مه. گف�ت �ب ه یم كرد؛ �ز
گ

ورش �ز شد. فقط ناك ز �ب و!« كن�ي و گفت: »تو در راه خدا آزادی، �ب

ده آزاد شود.« كه به خاطرش �ب

سز دهيد �ي مثل خودشان«  �ت �پ د داده. توی قرآن یم فرمايد: وق�ت به �ش سالم یم كنند، �ي �ب ز طور �ي گفت: »خدا به ما ا�ي
اراالنوار، ج44، ص195( )�ب
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ان يک امر  مهان طور كه ا�ي

یسش  ز فطری است، وق�ت �ب

از فطرِت مؤمن شکوفا 

ز  شود، تبديل یم شود به مه�ي

عبدهللا  حرار�ت كه از ا�ب

عليه السالم در قلب مؤمنان 

وجود دارد

مهه آدم های صاف و سامل، 

ره  ن فطرت شان در�ب ز�ب

ز عليه السالم فعال  حس�ي

فت  است و امروز در�ي

ز  فطری مردم از امام حس�ي

عليه السالم دارد عامل گ�ي 

یم شود

ِمْن َربِِّه َکلِماٍت َفتــاَب َعلَْیه«3 که طبق روایات 
ما در تفســیر این آیه شریفه، این کلمات نام پنج 
تن بوده اند، وقتی حضــرت آدم به نام اباعبداهلل 
علیه السالم می رســد، بی اختیار اشک می ریزد و 
خشــوعی در قلبش ایجاد می شود. حضرت آدم 
از جبرئیل امین، دلیل این موضوع را پرســید و 
جبرئیل نیز روضه اباعبداهلل علیه الســالم را برای 
او می خواند و حضرت آدم به شدت گریه می کند.4 
انبیاء دیگر مانند نوح، ابراهیم، موســی و عیسی 
نیز هر یــک در ماجرایی 
از کربال عبــور می کنند 
و متوجه داســتان کربال 
امام حسین  با  می شوند. 
آشــنا  علیه الســالم 

می شوند و برای ایشان گریه می کنند. در روایاِت 
اهل ســّنت داریم که هیچ پیامبری نبوده است 
مگــر این که از کربال عبور کرده اســت و برای 

اباعبداهلل علیه السالم گریه کرده است.5 
موضوِع بسیار پُر رمز و راز 

اباعبداهلل علیه السالم
آیا این همه ثواب کــه برای زیارت، عزاداری و 
گریه بر اباعبداهلل علیه الســالم ذکر شده است، 
یک موضوع ساده است؟ این همه تأکید اهل بیت 
علیهم السالم برای زیارت اباعبداهلل علیه السالم 
)به خصوص با پای پیاده( برای چیست؟ آیا فقط 
برای ظلم ستیزی است؟ آیا اباعبداهلل علیه السالم 
صرفاً یک عامل تألیف قلوب یا تحریک نفوس 
است؟ آیا ما باید امام حسین علیه السالم با این 
همــه رمز و راز را محدود کنیم به چند فایده ای 
که تا به حال در جامعه ما مشــهور شده است؟ 
آیا انسان با موضوِع بسیار ُپر رمز و راز اباعبداهلل 

علیه السالم باید این گونه سطحی برخورد کند؟
بنــده نمی توانم بپذیــرم که ما امام حســین 
علیه السالم را به قدر کافی می شناسیم و رازهای 
عاشورا را به قدر کافی درک کرده ایم. بهره هایی 
که اباعبدهلل علیه الســالم می تواند به ما برساند 
بســیار بیش از این حرف هاست. جامعه ما باید 

برگردد و کربال را دوباره بشناسد.
مؤثرترین عنصر فرهنگی جامعه دینی

متأســفانه مــا کار فرهنگی در هــزار موضوع 
مختلف انجام می دهیم، جز در موضوع اباعبداهلل 
علیه الســالم! که به نســبت کار چندانی انجام 
نداده ایم. درباره نمــاز، امر به معروف، حجاب و 
خیلی موضوعات، کاِر فرهنگی انجام می دهیم، 
ولــی مؤثرترین عنصر فرهنگــی جامعه دینی 
یعنی اباعبداهلل علیه السالم را که فرهنگ ساز و 

اصالح کننده فرهنگ است تقریباً کنار گذاشته و 
فقط گاهی به آن سر می زنیم و تصور می کنیم 

همین قدر کافی است.
باید جایــگاه اباعبداهلل علیه الســالم در حیات 
بشری و در نظام هستی را بشناسیم و بعد توجه 
کنیم به برخی عالئمی که دارند در جهان خود 
را نشان می دهند و به ما می گویند که امروز در 
جهان نوبت امام حسین علیه السالم است و این 

موضوع را باید اولویت داد.
فطرت، مهم ترین پایگاه دین ما 

مهم ترین پایگاه دین ما فطرت است. اگر فطرت 
نبود، معنا نداشت که خداوند به پیامبر بفرماید: » 
ٌر ؛ تو فقط تذکردهنده هستی.«6  َّما أَنَْت ُمَذکِّ إِن

این تذکر به دلیل وجود فطرت است.
وقتی به نگاه عرفانی مرحوم شــاه آبادی )استاد 
عرفان حضرت امــام( توجه می کنیم، می بینیم 
که پایگاه نگاه ایشــان به عالم معرفت، فطرت 
اســت و تکیه ایشــان به فطرت انسان هاست. 
اصاًل حضرت امام نیز با تکیه به فطرت انسان ها 
انقــالب کرد. این که همه می گفتند این انقالب 
به ثمر نمی رسد، ولی امام محکم ایستاد و گفت 
که می شود، به این دلیل بود که امام به فطرت 
مردم تکیه داشت. دیگران به ظاهِر رفتار مردم 
و احساسات سطحِی آن ها نگاه می کردند، ولی 

امام به فطرت مردم نگاه می کرد.
فطرت پایگاه اصلی دین ماست و پیامبران کاری 
جز بیداری و شکوفایی فطرت ندارند. این فطرت 
اســت که ما را به خدا ملحق می کند و به خاطر 
همین فطرت است که اگر کسی مرتد شد، تحت 
شــرایطی باید اعدام شود؛ چون فقط با رذالت و 
خباثت بسیار زیاد می توان این فطرت را لگدمال 

کرد و به ارتداد و کفر رسید.

. دستور معاويه بود.  ایسش
ز

ای طعن و لعن و � كیس حق نداشت امس عیل را بياورد، مگر �ب

، عیل اوسط، عیل اصغر. ك�ب يد امس پدر را زنده نگه یم داشت. امس پ�هایش را گذاشت عیل. عیل ا ز �ب حس�ي
)انقالب عاشورا، ص102(
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ز بست ها  امروز كه �ب

خودشان را نشان داده اند و 

اهل عامل دنبال راه جديدی 

ز  ات هستند، ا�ي ب
ز

ای � �ب

ز  يد �ب حس�ي راه جديد �ب

عليه السالم به اهل عامل 

 شود
ز

معر�

حسین علیه السالم،
 فعال ترین بخش فطرِت ما

رســول اکرم صلی اهلل علیه وآلــه فرمودند: »إِنَّ 
لَِقْتِل الُْحَسْینِ  َحَراَرًة ِفي  ُقُلوبِ  الُْمْؤِمنِینَ  اَل تَْبُرُد 
أَبَدا؛ همانا برای قتل حسین علیه السالم حرارتی 
در قلوب مؤمنین اســت که هرگز به ســردی 
نمی گراید.«7 ما اشک بر اباعبداهلل علیه السالم 
را از کجا کســب کرده ایــم؟ واقعاً خودمان هم 
نمی دانیم که این اشــک و ســوز از کجا نشأت 

گرفته است.
شــمایی که حســین را دوســت دارید، آیا این 
دوست داشتن به دلیل شــنیدن مظلومیت ها و 
مصیبت های اوست؟ یا این که در ابتدا به خاطر 
یک رابطه فطری او را دوست دارید و بعد وقتی 

مصائب او را می شنوید، دل تان آتش می گیرد؟
ایــن کالِم رســول اهلل صلی اهلل علیه وآلــه، در 
واقع از رابطه فطری ما با اباعبدهلل علیه الســالم 
پرده برداری می کنــد. همان طور که ایمان یک 
امر فطری است، وقتی بخشی از فطرِت مؤمن 
شکوفا شود، تبدیل می شود به همین حرارتی که 
از اباعبداهلل علیه الســالم در قلب مؤمنان وجود 
دارد. می توان گفت: فعال ترین بخش فطرِت ما، 
حسین علیه الســالم است و حسین علیه السالم 

معجزة فطرت است.
حسین علیه السالم، 
زبان گویای فطرت

آیا انســان مسیر کمال خود را جز از بخش های 
بیدار فطرت باید آغاز کند؟ آیا انســان راهی به 
ســوی ســعادت دارد، جز این که به بخش های 
بیــدار و فعال فطری خــود مراجعه کند و از آن 
طریق بقیه بخش هــای قلب خود را بیدار کند؟ 
آیا عقاًل راه دیگری غیر از این وجود دارد؟ مگر 
می شــود انسان از راه دیگری شروع به کسب و 

اکتساب فضائل کند؟

امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف قیام  چرا 
خود را با حسین علیه السالم آغاز می کند؟ چون 
حسین علیه السالم زبان گویای فطرت است. ما 
با جهانیان حرفی جز حسین علیه السالم نداریم. 
همه آدم های صاف و ســالم، زبان فطرت شان 
درباره حسین علیه الســالم فعال است و امروز 
دریافت فطری مردم از امام حسین علیه السالم 

دارد عالم گیر می شود.
حسین علیه السالم، 

تنها راه نجات از بن بست ها 
امروز که بن بست ها خودشان را نشان داده اند و 
اهل عالم دنبال راه جدیدی برای نجات هستند، 
این راه جدید باید با حسین علیه السالم به اهل 
عالــم معرفی شــود. امروز نوبت امام حســین 
علیه السالم و نوبت بازگشت به اباعبداهلل است. 
مردم جهان راه نجــات می خواهند و راه نجات 

هم حسین علیه السالم است.8
هم  عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف  زمــان  امام 
مانند انبیاءالهی با زبان فطرت با مردم ســخن 
می گویند. اول باید این زبان فعال شــود. حتی 
زبان علم، خصوصــاً به معنای علم جدلی، فرِع 
ماجراست و اصل، زبان فطرت است. علم جدلی 
که بسیاری اوقات در علم کالم به خاطر تثبیت 
اعتقادات مورد توجه قرار می گیرد، اکثراً در مقابل 

دشمِن بهانه گیر و شبهه افکنی های اوست.
امــروز راه برقرای ارتباط با مــردم عالم، زبان 
فطرت اســت و گویاترین زبان فطرت »حسین 

علیه السالم« است.
راه ارتباط برقرار کردن با مردم عالم، گزاره های 
علمــی نیســت. راه اول زبان فطرت اســت و 
گویاترین زبان فطرت، »حســین علیه السالم« 
است. همان کاری که حسین علیه السالم با خوِد 
ما انجام داده و ما را در این مســیر معنوی قرار 

داده است.

با حسین علیه السالم باید آغاز کرد
امروز که در جهان به بن بســت ها رســیده اند و 
نوبت سخِن نو شــده است، باید با زبان فطرت 
سخن گفت و شکوفاترین بخش فطرت، حسین 
علیه السالم است. امروز نوبت این شده است که 
اسالم جهان گیر شود و با حسین علیه السالم باید 

آغاز کرد.
امام حســین علیه السالم در حساس ترین مکان 
فطری در قلب انسان جای دارد و چقدر جایگاه 
او برای رشــد انســان و جامعه اسالمی عمیق 
اســت. مبادا یک روزی از سِر جهالت احساس 
کنیم که واحِد معرفت امام حسین علیه السالم را 

گذرانده ایم و نوبت موضوعات دیگر شده است!
 

پی نوشت:
1. إذا ظهر القائم علیه السالم قام بني الركن و املقام و ينادي 

بنداءات خمســه: األول: أال يا أهل  العــامل  أنا اإلمام القائم، 

الثــاين: أال يا أهل  العــامل  أنا الصمصام املنتقم، الثالث: أال يا 

أهل  العامل  إن جّدي الحسني قتلوه عطشان...؛ الزام الناصب، 

ج2، ص233.

2. امالی شیخ صدوق، ص130.
3. سوره بقره، آیه 37.

4. فَلَمَّ ذَكََر الُْحَسنْيَ  َسالَْت دُُموُعهُ  َو انَْخَشعَ  قَلْبُُه َو قَاَل يَا أَِخي 

َجْبَئِيُل ِف ِذكِْر الَْخاِمِس يَْنَكِسُ قَلِْبي َو تَِسيُل َعْبَِت قَاَل َجْبَئِيُل 

وَلَُدَك َهَذا يَُصاُب ِبُِصيبٍَه تَْصُغُر ِعْنَدَها الَْمَصائُِب فََقاَل يَا أَِخي 

َو َما ِهَي قَاَل يُْقتَُل َعطَْشاناً َغِريباً َوِحيداً فَِريداً لَيَْس لَُه نَاِصٌ َو 

اَل ُمِعنٌي َو لَْو تَرَاُه يَا آدَُم َو ُهَو يَُقوُل َوا َعطََشاْه َوا ِقلََّة نَاِصَاْه 

َخاِن فَلَْم يُِجبُْه أََحٌد  َمِء كَالدُّ َحتَّى يَُحوَل الَْعطَُش بَيَْنُه َو بنَْيَ السَّ

اِة ِمْن قََفاُه َو  ــيُوِف َو ُشِْب الُْحتُوِف فَيُْذبَُح ذَبَْح الشَّ إاِلَّ ِبالسُّ

يَْنَهُب رَْحلَُه أَْعَداؤُُه َو تُْشَهُر رُءُوُسُهْم ُهَو َو أَنَْصارُُه ِف الْبُلَْداِن َو 

َمَعُهُم النِّْسوَاُن كََذلَِك َسبََق ِف ِعلِْم الْوَاِحِد الَْمنَّاِن فَبََك آدَُم َو 

َجْبَئِيُل بَُكاءَ الثَّْكَل؛ عوامل العلوم، ج17، ص104.

5. َمــا ِمنْ  نَِبيٍ  إاِلَّ َو قَــْد زَاَر كَْربَــاَلَء َو َوقََف َعلَيَْها؛ کامل 
الزیارات،ص67.

6. سوره غاشیه، آیه 21.
7. مستدرک الوسایل، ج10، ص318.

ــَمِء أَكَْبُ ِمْنُه ِف اأْلَرِْض َو إِنَُّه  8. إِنَّ الُْحَســنْيَ بَْن َعِلٍّ ِف السَّ

لََمْكتُوٌب َعْن َينِِي َعرِْش اللَِّه ِمْصبَاحُ  ُهًدى َو َســِفيَنُة نََجاة؛ 

عیون اخبارالرضا، ج1، ص60.

ب� هللا الرمحن الرح�ي

 خدا و رسالت ممد. من قيام كردم، اما نه از روی 
گ

ن�
گ

ادت یم دمه به ياك ز حنفيه: »�ش ز عیل به ممد�ب ز �ب مه حس�ي وصيت �ز

ای امر به معروف و  ز جدم ممد و �ب ای اصالح د�ي ای خوش گذرا�ز و �ي فساد و س�ت گری. من قيام كردم �ب خودخوایه و نه �ب

�ز از منکر. راه من مهان راه جدم، پيام�ب و پدرم، عیل است. تو� یم ك�ز به خدا و �ب یم گردم به سوی او.« 
اراالنوار، ج44، ص330( )�ب
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را�ز ت�ب �ت ن مرحوم آيت هللا حاج آقا مب الفضل العباس عليه السالم از ز�ب ت ا�ب مقتل ح�ز

اوایل محرم امسال بود که خبر بیماری آیت اهلل العظمی 
حاج آقا مجتبی تهرانی حفظه اهلل را شنیدیم. در یکی از همان 

شب های مراسم عزاداری دهه اول هیأت میثاق با شهدا، 
میثم مطیعی بعد خواندن روضه، از عزاداران خواست که برای 
ایشان دعا کنند. همان جا بود که گفت: »حاج آقا به گردن من 

به صورت مستقیم و  هیأت میثاق با شهدا به صورت غیر 
مستقیم حق دارند. من که این جا روضه می خوانم، این نحوه 

روضه مقتل خوانی را از ایشان یاد گرفتم.« 
مرابهخیمههانبربرادر...

آخر آن استاد اخالق و پیرغالم امام حسین به دیار 
یار پیوســت و همه را داغدار کــرد. امید که ما را 
شفاعت کند. این روضه را ایشان در شب تاسوعای 

محرم 1432 هـ. ق. خواندند:
و اما می خواهم بروم سراغ توّسلم. من امشب که 
این جا آمدم، خودم بــا حاجت آمدم. بعید می دانم 
در بین شــما کسی باشد که حاجت نداشته باشد. 
می دانید که آن شخصیتی که در بین اولیای خدا 
باب الحوائج بودنش برجســته اســت و به تجربه 
رسیده است و شــبهه ای در آن نیست، ابوالفضل 
علیه السالم است. همه حاجات فردی و اجتماعی، 
مادی و معنوی را در نظر بگیرید. آن قدر آقا است 

که هیچ را برنمی گرداند.
من جمــالت مقتــل را می خوانم. مجلســی 
می نویســد: »أنَّ الَعبَّــاَس لَــمَّ َرأى َوحَدتَُه 
أَت أَخــاُه َو قَاَل يَا أِخــي َهل ِمن رُخَصهٍ«؛ 
ابوالفضل وقتی دید حســین تک و تنها مانده، 
آمــد خدمت برادر و عرض کــرد: حاال اجازه 
می دهی من به میدان بروم؟ »َفَبَکی الُحَسیُن 
بَُکاًء َشِدیداً«؛ امام حسین علیه السالم سخت 

شروع کرد به گریه کردن. 
بعد به او گفت: »أَنَْت َصاِحُب لَِوائِی«؛ تو علمدار 
منی؛ کجــا می خواهی بروی؟ عّبــاس به برادر 

عرض کرد: »قَْد َضاَق َصْدرِي َو َســِئْمُت 
ِمــَن الَْحيَاهِ«؛ برادر، ســینه ام تنگی 

می کنــد و از زندگی بیزارم. اجازه 
بده به میدان بروم. حســین 

فرمــود:  علیه الســالم 
لَِهؤاَُلِء  »فَاطْلُــْب 

قَلِياًل  اأْلَطَْفــاِل 

ِمَن الَْمءِ«؛ حاال که چنین اســت، پس برو یک 
مقدار آب برای بچه ها تهیه کن.

ابوالفضل آماده شــد. مشــک را برداشت و سوار 
َمرکب شد. می نویسند 4000 مأمور اطراف شریعه 
را گرفتــه بودند. اّما عّباس هر طور بود خودش را 
رساند و وارد شریعه فرات شد. دست ها را زیر آب 
برد؛ در مقتل می نویسد: »َو أرَادَ أن یرَشَِب املَاَء«؛ 
یعنی خواست آب را بنوشــد که »فََذکََر َعطََش 
الُحَســین َو أهِل بَیِته«؛ به یاد تشنگی برادر و 
خاندان برادر و آن بچه ها افتاد. »فَرََمی املَاَء ِمن 
ِه« آب ها را روی آب ریخت. مشک را پر از آب  کَفِّ

کرد و سوار َمرکب شد و حرکت کرد. 
بعد می نویســند: »َو أَحاطُوا ِبِه ِمن کُلِّ َجانٍِب«؛ 
یعنی از چهار طرف به او حمله کردند. شمشیرزن با 
شمشیر آمده، نیزه زن 
آمده،  نیزه  با 
با  تیرانداز 
تیر آمده، از 
طرف  هر 
احاطه  را  او 

کردند.

می نویسند ابوالفضل دست راستش که قطع شد، 
صدایش بلند شد: »َواللِه إن قَطَعتُُمو یَِمیِنی إنِّی 
أَُحاِمی أبَداً َعن ِدیِنی«. بند مشــک را به شانه 
چپ انداخت. طولی نکشید که دست چپ را نشانه 
رفتند. بند مشک را به دندان گرفت. می نویسند: 
»فَأتَاُه َســهٌم َو أَصاَب الِقربَهَ«؛ تیری آمد و به 
مشــک خورد. آب ها سرازیر شــد. این جا بود که 
»فَوقََف الَعبّاُس«؛ عّباس ایستاد و دیگر به سمت 

خیمه ها نرفت.
»َو َجاءَُه َسهٌم آَخُر فََوقََع ِفی َصدرِهِ«؛ یک تیر 
دیگر آمد و به سینه عّباس خورد. در مقتلی می نویسد: 
»فََوقََع ِفی َعیِنِه الیُمَنی«؛ یعنی به چشم راستش 
خورد. کاری کردند که در مقتل می نویسد: »فَانَقلََب 
َعن فَرَِسِه إلَی األرِض«؛ از باالی اسب به زمین آمد. 
»فََنادَی یَا أَخا أدرِک أَخاَک«؛ صدایش بلند شــد 

برادر، به داد برادرت برس. 
حســین علیه الســالم با عجله آمد. مواجه با چه 
صحنه ای شد؟... عّباس هنوز در بدن روح داشت و 
با برادر صحبت کرد. گفت: »َیا أَخا َما ُتِرید«؛ برادر، 
حسین جان، حاال می خواهی چه کار کنی؟ حسین 
علیه السالم گفت: می خواهم تو را به خیمه ها ببرم. 
ابوالفضل علیه السالم گفت من را به خیمه ها نبر....
منبع: پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار آیت اهلل العظمی حاج آقا 

مجتبی تهرانی:
mojtabatehrani.ir 

نصيحت كننده ها خيیل بودند. 

و«  یم گفتند: »�ز

یم گفت: »خدا یم خواهد مرا كشته ببيند.« 

.« یم گفت: »خدا یم خواهد آن ها را مه اس�ي ببيند.  ه ات را ن�ب پ یم گفتند: »ال اقل زن و �ب

ز امت درست �ز شود مگر �ب كشته شدن من و اس�ي شدن خانواده ام.« اکر ا�ي
)عقل �خ، ص47(
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به کوشش: امیر یوسفی مقدم
سال پنجم معارف اسالمی و مدیریت

دبیر بخش شعر ماه نامه حیات

ه امام صادق عليه السالم
گ

يدان به �ایش شاعران دانشاك ی ساالر �ش اشعاری در ر�ش

حسینىخوانهایمکتبصادقعلیهالسالم

قبُرُه فی قلوِب من وااله
حسین خدایار

تا که خون در رگ است و جان به تنم
به عزیزت قسم که سینه زنم

آن که از گاهواره تا مردن
دیده اش از غمت تر است، منم

شیر مادر نخورده، بابایم
تربتت را نهاد در دهنم

عاقبت بین روضه می میرم
جامه ی نوکری شود کفنم

یا کریِم کریم می باشم
من حسینی ز دولت حسنم

در جوانی ز ماتمت پیرم
گر بگویی بمیر می میرم

من که این گونه در هیاهویم
تا نفس هست از تو می گویم
جان زهرا همیشه وقت نماز
ُمهری از تربت تو می جویم
ُکنج هیأت دِل ِکِدر شده را
زود با اشک و آه می شویم

عطر سیب حضور سرخت را
دائماً بین روضه می بویم

روضه خوان قتل گاه رفته و من
زائر ناله های بانویم

مادرت بود بی قرارم کرد
دِر این خانه ماندگارم کرد 
ای خدا در تالوتت جاری

سرِّ نی، دل بری و دل داری
از همان جا به ما شراب بده
تو به این دل بری سزاواری

سطحی از خیزران به لب هایت
می نشیند چو می شوی قاری

مادر داغ دیده ات در عرش
می زند ناله، می کند زاری
زینبت محو صوت قرآنت

ای بنازم چه خواهری داری!

ای به نی، جن و انس حیرانت
پدر و مادم به قربانت  

مادرت باِر عام فرموده
بر فقیران سالم فرموده

اشک ما را به یمن روضه ی تان
تا ابد ناتمام فرموده

سینه زن ها و گریه کن ها را
یک به یک احترام فرموده

روضه خوان را به هر کجا برده
یاد غم های شام فرموده
آخر کار گوشه ی هیأت

گریه کرده مدام فرموده:
قد مادر ز غصه تاست حسین

تا سرت روی نیزه هاست حسین
از دلی زار و سینه ای بی تاب

السالُم علیَک یا ارباب
در طلوع همیشه ات بر نی

محض دل های بی قرار بتاب
تا نرفتم ز دست آقا جان
این غالم سیاه را دریاب

یک اشاره برای گریه بس است
به علی اصغرت ندادند آب

شب هفتم برای این روضه
ناله ها کرده ام که وای رباب

بوی شش گوشه می دهد این آه
قبُرُه فی قلوِب من وااله

ای همه شادی و عزایم تو
هم مناجات و هم دعایم تو
نیمه شب در قنوت نافله ها

روح العفو و ربّنایم تو
وقت خواب و زمان بیداری
نه که شب ها و روزهایم تو

نوکری از تبار »ُجونت« من
تویی ارباب با وفایم، تو
دم مردن در اوج تنهایی
آن که مانَد فقط برایم تو

روز و شب از غم تو می بارم
به همه گفته ام تو را دارم

در فقیری سرآمدم آقا
به گدایی زبان زدم آقا

تو که از حال من خبر داری
هر چه تو خوب، من بدم آقا

من فقیرم، فقیر مادرزاد
تو کریمی که آمدم آقا

شِب قبرم ز مقدمت روز است
بَه از این ُحسِن پا قدم آقا
گاه، در اوج روضه می بینم
دم حسین است و بازدم آقا
گر َرَوم مبتالی غیر شوم

با شما عاقبت به خیر شوم
خوب دانم که کمتر از آنم
که بگویم ز نسل سلمانم
لکن از ابتدا به لطف خدا
نوکرت بوده ام و می مانم

خیلی از وقت ها برای دلم
قدر یک آه روضه می خوانم
سر جدا، نیزه، بوریا، صحرا

سم اسب، استخوان، نمی دانم
کاش می شد که بعد مردن هم

بشنوم از زبان خویشانم:
بس که نالید و بس که هق هق کرد

عاقبت بین روضه ها دق کرد

ز عیل و از طرف او به  ز عیل به ممد�ب ز �ب مه نوشت. از حس�ي ز �ز ام گذاشت. حركت كرد به مست كوفه. قبل از رف�ت
ت
� حج را �ز

اراالنوار، ج44، ص240( وز �ز شود. والسالم« )�ب اند، پ�ي يد یم شود و هر كس �ب : »هر كس �ب من بيايد، �ش ب�ز هامسش
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مادِر پسران!
چارپاره ای برای بانو ام البنین سالم اهلل علیها

محمدمهدی سیار

دوباره گفتم: دیگر سفارشت نکنم
دوباره گفتم: جان تو و حسین، پسر!

دوباره گفتم و گفتی: »به روی چشم عزیز!«
فدای چشمت، چشم تو بی بال مادر

 
مدام بر لب من »ان یکاد« و »چارقل« است

که چشم بد ز رخت دور بهتر از جانم!
بدون ُخود و زره نشنوم به صف زده ای

اگرچه من هم »جوشن کبیر« می خوانم

شنیده ام که خودت یک تنه سپاه شدی
شنیده ام که علم بر زمین نمی افتاد
شنیده ام که به آب فرات لب نزدی

فدای تشنگی ات... شیر من حاللت باد
 

بگو چه شد لب آن رود، رود تشنه من!
بگو چه شد لب آن رود، ماه کامل من!

بگو که در غم تو رود رود گریه کنم
کدام دست تو را چید میوه دل من!

 
بگو بگو که به چشمت چه چشم زخم رسید؟

که بود تیر بر آن ابروی کمانی زد؟
بگو بگو که بدانم چه آمده به سرت

بگو بگو که بدانم چه بر سرم آمد

همین که نام مرا می برند میگریم
از این به بعد من و آه و چشم تر شده ای

چه نام مرثیه واری ست »مادر پسران«

برای مادر تنهای بی پسر شده ای
شب عاشورا
میالد عرفان پور

چنان اسفند می سوزد به صحرا ریگ ها فردا
چه خواهد شد مگر در سرزمین کربال فردا
تمام دشت را زینب به خون آغشته می بیند
مگر باران خون می بارد از عرش خدا فردا

برادر! دل گواهی می دهد امشب شب قدر است
اگر امشب شب قدر است، قرآن ها چرا فردا...
همه در جامه احرام دست از خویشتن شستند

شگفتا عید قربان است گویا در منا فردا
ببین شش ماهه ات بی تاب در گهواره می گرید

علی از تشنگی جان می دهد امروز یا فردا
ببوسم کاش دست و پای اکبر را و قاسم را

همانانی که می افتند زیر دست و پا فردا
برادر! وقت جان افشانی عباس نزدیک است

قیامت می شود وقتی بگوید »یا أخا« فردا
 برادر! خوب می خواهم ببینم روی ماهت را

هراسانم که نشناسم تو را بر نیزه ها فردا
به مادر گفته بودم تا قیامت با تو می مانم

تمام هستی من، می روی بی من کجا فردا؟

به روی شانه طوفان رهاست گیسویش
فاضل نظری

 
نشسته سایه ای از آفتاب بر رویش

به روی شانه طوفان رهاست گیسویش
ز دوردست سواران دوباره می آیند

که بگذرند به اسبان خویش از رویش
کجاست یوسف مجروح پیرهن چاکم

که باد از دل صحرا می آورد بویش
کسی بزرگتر از امتحان ابراهیم

کسی چنان که به مذبح برید چاقویش
نشسته است کنارش کسی که می گرید
کسی که دست گرفته به روی پهلویش

هزار مرتبه پرسیده ام ز خود او کیست
که این غریب نهاده است سر به زانویش

کسی در آن طرف دشت ها نه معلوم است
کجای حادثه افتاده است بازویش

کسی که با لب خشک و ترک ترک شده اش 
نشسته تیر به زیر کمان ابرویش

کسی است وارث این دردها که چون کوه است
عجب که کوه ز ماتم سپید شد مویش

عجب که کوه شده چون نسیم سرگردان
که عشق می کشد از هر طرف به هر سویش

طلوع می کند اکنون به روی نیزه سری
به روی شانه طوفان رهاست گیسویش

. یم گشت�ي ز �ب . از صف�ي به ساحل فرات رسيد�ي

ز جا كجاست؟« ز فرمود: »یم دا�ز ا�ي املؤمن�ي ام�ي

: »نه« گف�ت

گر یم دانس�ت كجاست... .« فرمود: »ا

. يه افتاد�ي اشک هایش ماسنش را خيس كرد. ما مه به گر

د.« ز يه یم كرد و یم فرمود: »خوش به حال تو ای خاک كه خون عاشقان روی تو یم ر�ي گر
اراالنوار، ج44، ص232( )�ب
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این جا مهمان اشعاری 
هستیم که در مراسم 
عزاداری دهه اول 
محرم 1391 هیأت 
میثاق با شهدای بسیج 
دانشجویی دانشگاه 
امام صادق علیه السالم 
خوانده شد. 

دا اشعار حسي�ز هيأت ميثاق �ب �ش

نسیمپرچمتو

نسیم پرچم تو
شب اول: عباس احمدی

ما را نسیم پرچم تو زنده می کند
زخمی است دل که مرهم تو زنده می کند

خشکیده بود چند صباحی قنات اشک
این چشمه را ولی غم تو زنده می کند
آه ای قتیل اشک، نفس های مرده را
شور تو، روضه و دم تو زنده می کند

ای خون بهای عشق، چه خوش گفت پیر ما:
اسالم را محرم تو زنده می کند

آقا جسارت است، ولی داغ شیعه را
انگشتر تو، خاتم تو زنده می کند

فردای محشر و غم و طوفان و تشنگی
ما را امید زمزم تو زنده می کند

کمی از تربت تو
شب ششم: قاسم صرافان

گریه بود اولین صدا، آری! 
روز اول که چشم وا کردیم

صاحب اشک! ما هم اسم تو را 
با همان اشک ها صدا کردیم

شیر می داد مادر و فکرش 
پیش شش ماهه ی تو بود انگار

گریه کردیم وقت الالیي 
به »علی اصغر« اقتدا کردیم

داشت کم کم سه سالمان می شد،
چقدر یک سه ساله شیرین است

با گل خنده در دل بابا 
خودمان را چه خوب جا کردیم
سیزده ساله...، اهل درد شدیم، 

با تو بار آمدیم و مرد شدیم
زیر یک تانک یا دم شمشیر،
عهد را مو به مو وفا کردیم

یاد »اکبر« جوان شدن هم داشت،
رفتنش قد کمان شدن هم داشت

کاش می شد دوباره برگردد

چقدر با تو هی دعا کردیم
تشنه بودیم رفت و آب آَورد، 

جرعه ای از شراب ناب آورد
دل سقا شکست و جاری شد 
باده ای که در آن شنا کردیم

افتخار سیاه پوشی را 
از غالِم سیاه تان داریم

این دل، آن خاک تیره بود، که بعد،
 با نگاه شما طال کردیم

هر کجا بوی سیب می آید، 
عاشق تو: »حبیب« می آید
پیرگشتیم و این جوانی را 
نذر میخانه ی شما کردیم

تا که دیدیم ربنایت را 
زیر باران تیر می خواندی

ما نماز درست و بی عشِقِ 
همه ی عمر را قضا کردیم

با تو این بار در نماز شدیم، 
بر سر نی چه سرفراز شدیم
شعله از مثنوی زبانه کشید، 
راز نی را که بر مال کردیم

شب سوم دوباره برگشتیم، 
در پی پیکر پدر گشتیم
بدن پاره پاره ای دیدیم، 

فکر یک تکه بوریا کردیم
دل عاشق، همیشه تب دار است، 

دل عاشق همیشه بیمار است
کمی از تربت تو بوییدیم 

درد این سینه را دوا کردیم

ای مهه تکرار یم كنند: »هر كس بدهاكر  ز عليه السالم. گفته هایش را �ب د یم زدند توی لشکر حس�ي شب عاشورا چند نفری فر�ي

گردد.« )عقل �خ، ص114( يد شود. �ب اند فردا �ش است �ي ح�ت �ب گردنش است، حق ندارد �ب ما �ب
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ز به كربالی حسي�ز گزاریسش متفاوت از سفر عاشورا و اربع�ي

آن چه در ادامه خواهید خواند، بریده ای از فصل »حّرک الزائر؛ 
زائر حرکت کن«، فصل دوم کتاب »عرشه خدا« به قلم 

حجت االسالم والمسلمین سید علی اصغر علوی است که 
به زودی توسط قرارگاه نشریات حیات منتشر خواهد شد. این 

فصل از کتاب، در حوالي زیارت ایام عاشورا و اربعین امام 
حسین علیه السالم در کربال نوشته شده است؛ در میان هیاهوي 

زائران حرم حسین علیه السالم و با هدف تکرار این درک به 
خواننده که جان زیارت، همان داستان حرکت و رسیدن است.

سید علی اصغر علوی
دانش آموخته معارف اسالمی و مدیریت بازرگانی

زائرحركتكن...

ما اهل آمدن نبودیم.
اصال لیاقت نداشتیم.

اما او امر کرد و ما را صدا زد.

پرسید: زیارت »قسمت« است یا »همت«؟
گفت: هیچ کدام، »دعوت« است.

دل سپردیم به چشم تو و »حرکت« کردیم
بعد یک عمر که ماندیم، که عادت کردیم

حِرّک، حِرّک زائر!
حرکت کن. وگرنه زاللیت را از دســت خواهی 

داد.
شــاید از باب بیان علت گفته اند: حِرّک، حِرّک 
الزائر! یعنی بر اســاس زائــر بودنت جز حرکت 

نیستی؛ فلذا باید حرکت کنی.
چــرا که زیــارت یعنــی حرکت و زائــر یعنی 
جوشــان ترین مفهــوم و پرتحرک ترین موجود 

هستی.
پس »ماندن« مســاوی خروج از زیارت است و 

دوری از آستان محبوب.

َوامَ  ِفي ااِلتَِّصالِ  بِِخْدَمتِک « »َو الدَّ
»گاه گاهی کمی جنون دارم

من جنون مدام می خواهم«1
باید پیاپی و پشت سر هم »می« بزنی تا همیشه 

مست باشی و گرنه مستی زایل می شود
حرم خروشان ترین مکان اســت. پس تو نباید 

خالف طبیعت -و چه بگویم حقیقت آن- عمل 
کنــی، تو هم بایــد از حــرم روح بگیری، روح 

حرکت.
در حرم دائم مشغول باش

نَْیا بَِحْمــِدَک َو ثََنائِک ...« و  »َمْشــُغولًَه َعنِ  الدُّ
همین را هم بخواه

از نماز به اشک رسیدن
از اشک به زیارت خواندن 

از زیارت به روضه و...
چرا که در قاموس زیارت سکون معنایی ندارد 

مشغول باش
بــه حکم زائر بودن اســت که بایــد بگردی و 

بچرخی و بنوشی از این جام

حرکت جان زیارت اســت و این همان شــعار 
زیارتی اســت که حنجره خدام حرم آن را دائم 

به تو گوش زد می کند:
ک زائر! ک، حرِّ حرِّ

در حرم ســکونی نیســت. همــه در باالترین 
حرکت اند 

حرکت عنداللهی و إلی اللهی و فی اللهی...
از تو هم حرکتی

بسم اهلل... یا حسین

همه ی ذرات هستی در حرکت و چرخش اند
و انتهــا و امتداد همه ی حرکت هــا را در حرم 

می توان دید.

مفهوم حیات در حرم امام حســین علیه السالم 
ظهور و بروز دیگری دارد.

حسین ثاراهلل است و خون خدا حیات بخش ترین 
واژه هســتی اســت و این خون از سرچشمه ی 

کربال می جوشد.
مفهوم هستی  کربال سرچشمه ی جوشان ترین 

یعنی خون خداست.
ســیال ترین و پویاترین حرکات از حرم حسینی 

است
پس همــراه این خیل عظیم حــرکات، تو هم 

حرکت کن...

تاریــخ در حافظه خود مبدأ همــه ی قیام ها و 
انقالب ها را در کربال یافته است.

همــه ی حرکت ها و انقالب ها وقتی به جوش و 
خروش می رسند که ردپایی از کربالی حسینی 
پیــدا کنــد، و ااّل آن انقالب پایــدار و ماندگار 

نمی شود.
حرکت ها را بایــد در حرکت خیزترین مکان ها 

جست
و آن حرکت خیزتریــن مــکان حرم حســین 

علیه السالم است.

»زائر« از »َمُزور« رنگ می گیرد و سرانجام در او 
فانی می شود، مثل رود در دریا

زائر تویی و َمزُور حضرت عشق، حسین بن علی 
اســت و این هم رنگ شدن، کار زیارت و هدف 

ويد.  ز ها فقط �ب من اکر دارند. �ش یم توانيد �ب �ت از �ش �اغ ندارم. ا�ي را�ز �ب ن. �ي گفت: »را�ز ام از مهه �ت

». داش�ت ن �ب من مه نباشيد. بيع�ت را از �ش �ب نگران بيعت �ت

ود. ز �ت هر كه یم خواهد �ب ي�ي و �ش را انداخت �پ

 بعد از تو؟! هرگز!«
گ

؟! زند� ا�ز و�ي و تو �ب اول عباس بلند شد و بعد مه بقيه: »ما �ب

 )هلوف، ص145(

رت است و  حركت جان ز�ي

ر�ت است  ز مهان شعار ز�ي ا�ي

كه حنجره خدام حرم آن را 

دا�أ به تو گوش زد یم كند: 

! ک زا�أ ک، حّرِ حّرِ
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رت يع�ز حركت و زا�أ  ز�ي

وم و  ز م�ز �ي يع�ز جوشان �ت

 . ز موجود هس�ت �ي رک �ت
ت

� �پ

پس »ماندن« مساوی 

رت است و  خروج از ز�ي

دوری از آستان مبوب

غایی آن.
حرم، طوفان خیزترین مکان عالم اســت و این 

سنخیت را باید در حرکت جستجو کرد.
حرکتی از جنس حرکت حسینی

حرکتی از مدینه تا مکه 
و از مکه تا کربال

و از کربال تا خدا...

»یا حسین« زبان بین  المللی عشق است.
زبان یا حسین را همه می فهمند. زبان مشترک 

کربال نشینان »حسین حسین« است.
این جا کســی روضــه نمی خوانــد. روضه »یا 

حسین« اشک همه را در می آورد.
همه اقوام و ملل این روضه را خوب می فهمند.
آن جاست که این دانسته ات به یقین می رسد که:

»تو همچو من سر کویت هزار ها داری«
و از این قسمت شعر با گریه مصراع بعد را همراه 

می شوی در بین هزاران عاشق:
»ولی بدان که گدایت فقط تو را دارد«

یا حسین قشــنگ ترین و کوتاه ترین روضه ای 
است که می شود خواند.

»تنهاترین! به ذکر مصیبت چه حاجت است
ما را نسیم نام تو دیوانه می کند«2

همان طور که زائر بایست در حرم به فکر حرکت 
باشد و آن را فراموش نکند،

از سویی دیگر، تا زمانی که زائر در حرکت است 
زیارت هم او را فراموش نخواهد کرد.

به بیان بهتر، تا زمانی زائر، زائر محسوب می شود 
که در حرکت است.

پس ای زائِر خروشان ترین وجود!
همیشه در حرکت باش و یک لحظه از پا ننشین.
این درســی است که حرم متالطم حسین به تو 

خواهد آموخت 
»درس حرکت«

اندیشــه  زائر پس از زیارت آن است که باز هم 
زائر شود و دوباره الیق دیدار؛

غافل از آن که زیارت یک مفهوم بســط یافته 
است.

زیارت یعنی »حرکت زائر«
و زائر تا وقتی حرکت می کند زائر است.

چنان که رود تا زمانی که جاری است رود است. 
و ااّل محکوم به مرداب شدن است.

پس همیشه حرکت کن تا زائر همیشگی حسین باشی.

زائری زائر اســت که حرکت را از در و دیواِر آرام 
حرم ببیند

و چشم مکاشفه برای درک عمق عالم معنا را در 
آن جا بر خود بگشاید

و ااّل زیارت چه دارد جز دیدن در و دیوار خالی از 
نکته و عاری از روح؟!

زائری حقیقت زیارت را درک کرده است که روح 
حرکت را در حسین علیه السالم و حرمش ادراک 
کند و این اســت راز عبارت »حّرک الزائر« که 

خّدام حرم حسین دائم تکرار می کنند.

زائر! زائری که حرکت را فهم کرده ای
باز هم حرکت کن

جان زیارت دریافت همین حکمت است
حکمِت حرکت

و جاری کردن آن در بستر زندگی:
»گر نشان زندگی جنبندگی است

خار صحرا هم سراسر زندگی است
هم جمل زنده است همه پروانه لیک

فرق ها از زندگی تا زندگی است«

هر چیزی را مالکی است برای ارزیابی
و مالک و میزان زیارت »حرکت« است.

و بررسی همین حقیقت است که زائر عاشورایی 
امام حسین علیه الســالم بارها سخن از حرکِت 

آخریِن امام مهدی می زند:

»ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل 
بیت محمد«

»ان یرزقنی طلب ثارکــم مع امام هدی ظاهر 
ناطق بالحق منکم«

و این، همه خواسته عاشوراشناسان تاریخ است
همه حقیقت زیارت در این جنس حرکت هاست

هر چه زائرتر، حرکت بیشتر

حرکت کن 
به سمت خوبی ها و فضیلت ها

یک حرکت همیشگی تا زائر بمانی
کربالیی شدن کجا
کربالیی ماندن کجا

راز بزرگ حرکت زائر، حرکت همیشگی است
ُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا ...«3  َِّذیَن َقالُوا َربَُّنا اهللَّ که آیه »إِنَّ ال

ما را به آن می خواند.

این چه رازی اســت که هر کس چند روزی  با 
حسین می نشیند، وقت رفتن طاقت جدایی ندارد.
این چه ســّری اســت که خدا در وجود حسین 
علیه الســالم گذاشــته اســت و او را عزیزی 

دوست داشتنی کرده است.
این را باید از زوار کربال پرســید، در روز وداع و 

لحظه جدایی
...و همه این ها کســانی هســتند که تنها چند 
صباحــی با حســین نشســته اند و محبت او را 

این چنین در وجود خود عجین می بینند.
احساسی هم رنگ یک رفاقت قدیمی... 
و این معجزه هم نشینی با حسین است

حال اگر چنین است باید گفت: 
امان از دل زینب...

پی نوشت:
1. از سید حمیدرضا برقعی

2. از قربان ولیئی.
3. سوره فصلت، آیه 30.

دا�ي افتاد كه در راهش مرد و مردانه جنگيده بودند. د �ش ه كرد به اطراف. �ي
گ

ناك

گر به خاک و خون نيفتاده  ، ا ! چرا هرچه صدا یم ز�ز جواب �ز دهيد؟ یم دا�ز ! ای حبيب! ای زه�ي - ای مسمل! ای ها�ز

یه �ز كرديد. بوديد كو�ت

ری كند؟« ری كننده ای هست كه مرا �ي د زد: »آ�ي �ي و بعد فر�ي

جواب نيامد.

ری كند؟« ری كننده ای هست كه مرا �ي ره گفت: »آ�ي �ي دو�ب

، ص231( ز ه امام حس�ي ز مه �ب جواب. )س�ي �ب

موعه  ز روايت ها از مب ا�ي

ارده خورشيد و يک آفتاب«، »�پ

،) جلد پنجم )آفتاب �ب �ز

، انتخاب شده اند. ينب عطا�ي نوشته ز

11
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گفت وگو  بر سر زندگی
گپ وگفتی نسبتاً تفصیلی پیرامون 
مسأله سبک زندگی اسالمی

روزنه ای به داستان پر از 
نور و علم کربال 
مصاحبه با سید علی اصغر علوی، 
عاشوراپژوه  و نویسنده مجموعه 
کتاب های زیر خیمه حسین علیه السالم 

تبلیغ کاالی داخلی
 یا مصرف زدگی؟!
نقدی بر تبلیغات و مصرف  گرایی
 به بهانه شبکه  تلویزیونی »بازار«

پاتوق فرهنگ و هنر انقالب اسالمی
این بخش تالش دارد به گفتمان فرهنگی هنری 
انقالب اسالمی در قالب های مختلف آن بپردازد. 

پاتوق در رویکرد جدید، به تولیدات فرهنگی بیش  از 
پیش توجه خواهد داشت. معرفی محصوالت جبهه 
فرهنگی انقالب در قالب های مختلف کتاب، فیلم و 
حتی مکان های گردش گردی از اولویت های جدی 

پاتوق خواهد بود.
پاتوق می خواهد در هر شماره، جذاب تر و بهتر 

از شماره قبل ظاهر شود. پیشنهادات، انتقادات و 
نظرات شما سودمند خواهد بود. هم چنین پاتوق 

از یادداشت های شما در قالب  بخش های مختلف 
استقبال می کند.

به علت محدودیت های مجله، ممکن است در برخی 
شماره ها، از بعضی بخش ها محروم باشیم.
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ث روايت گری، به  ما از �ب

معق داستان كربال سفر 

وهش های  ش ر �پ ز �ب كرد�ي و ا�ي

عاشورا�ي موِر اکر ما شد 

و در مرحهل سوم وارد علوم 

فت  انسا�ز اسالیم �ب ره �ي

عاشورا�ي شد�ي

ز را  كدام امام حس�ي

؟ قطعا  یم خواه�ي بشناس�ي

 ما 
گ

ای زند� حسي�ز كه �ب

ای  حرف دارد، یم تواند �ب

ایم علوم ما 
ت
يت و � مد�ي

شد حرف داشته �ب

مصاحبه از:میثم حقیقت
سال اول معارف اسالمی و علوم سیاسی

ز سيد عیل اصغر علوی،  ت االسالم واملسمل�ي مصاحبه �ب حب
ز عليه السالم  موعه كتاب های ز�ي خيمه حس�ي وه  و نویسنده مب ش عاشورا�پ

روزنهایبهداستانپر
ازنوروعلمكربال

: لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.  
صلّی اهلل علیک یا صاحب الزمان و صلّی اهلل علیک 
یــا اباعبداهلل. ســید علی اصغر علوی هســتم. 
دانش آموخته رشــته معارف اسالمی و مدیریت 
بازرگانی، ورودی سال 84، دانشگاه امام صادق 

علیه السالم.

: چه طــور محور پایان نامه کســی در   
مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، امام 

حسین علیه السالم می شود؟
برای پاســخ به این سوال ابتدا باید بازتعریفی و 
یا نگاهی مجدد از امام حسین علیه السالم ارائه 
کرد. چند امام حسین را می شود تماشا کرد؟ امام 
حســینی که در تجلی دعای عرفه خود، عارف 
است و یا امام حســین دیگری که شاعر است 
-اشعار بسیاری از امام حسین علیه السالم باقی 
مانده است- به همین ترتیب جلوه هایی از امام 
حسین علیه السالم را می شود مشاهده کرد. یک 
امام حســین داریم که ظاهرا به درد گریه برای 
ما می خورد و دوای غم و غصه های ماســت در 
گریه های ما. و  البته یک امام حسین هم هست 
که برای زندگی ماست. بعد از گریه های ما و در 

البه الی همان روضه هایش.
کدام امام حسین را می خواهیم بشناسیم؟ قطعا 
حسینی که برای زندگی ما حرف دارد، می تواند 

بــرای مدیریت و تمامی علوم ما حرف داشــته 
باشد. و ااّل،  حســینی که تنها در گریه های ما 
متجلی است و بس، که  از همان چهار دیواری 

که ما حبسش کرده ایم، پا فراتر نمی نهد.
در ظرفیت های بالقوه امام حسین علیه السالم، 
همین بس که کدام عالم اجتماعی را این گونه 
گریستند و برای کدام اندیش مند در پهنه تاریخ 
این گونه عزا به پا داشته اند؟ علومی در نزد امام 
حسین علیه السالم هست که برای من که 12 
تــرم در این حوزه به صــورت متمرکز مطالعه 
کــرده ام، تازگی دارد و خیلی مســائل در این 
حــوزه دائمًا برای من در حــال تغییر و تحول 

و رشد است.
امام حســین علیه السالِم صحن هیأت میثاق با 
شــهدای دانشگاه را اگر درست فهم کنیم و اگر 
او وارد دانشکده ها شود، می تواند مسائل رشته ها 
را برطرف کند. و ااّل  اگر حسین شناســی خود 
را اصالح نکنیم، تکمیل نکنیم و رشــد ندهیم، 

هیچ وقت نمی توانیم این ظرفیت ها را ببینیم.
البته فهم ســیری که »چرا در دانشــگاه، ما به 
این جا رســیدیم؟« نیاز به پاســخی مطّول و به 
نوعی جریان شناســی مطالعات عاشــورایی در 
دانشــگاه امام صادق علیه السالم دارد. خالصه 
کالم اینکه اگر حســین علیه السالم را درست 
ببینیم، می توانیم ظرفیت های او را بشناســیم و 

او را وارد زندگی خود بکنیم.
: چطــور شــد که شــما امام حســین   
علیه الســالم را درســت دیدید و توانســتید 

بخشی از ظرفیت های ایشان  را  بشناسید؟
خیلــی وقت ها ما کربــال را مقطعی می بینیم و 
امام حسین علیه السالم را عادی تماشا می کنیم. 
گمان می کنیم که حســین علیه السالم تکراری 
شــده اســت؛ در حالی که حضرت سیدالشهدا 
تکراری نشده، ، کربال تکرار می شود، اما تکراری 
نمی شــود. این ماییم که تکراری شده ایم. اگر 
بتوانیم تغیییر در خودمان ایجاد بکنیم، می توانیم 

امام حسین علیه السالم را متفاوت ببینیم.
این پایان نامه محصول و خروجی چند ترم  بود 
و رهــاوردی بود از این نــوع نگاه. فقط در یک 
روز خاص )عاشــورا( و در یــک برهه خاص از 

زندگی شان )در کربال( ببینیم.
مرثیه خوان ها،  گاهی از هشــت روز حضور امام 
در کربال،  به روز عاشــورا بســنده می کنند و از 
عاشورا به هشت ساعت آخر آن؛ دیگر جلوه های 

قبل عاشورا و حتی ابعاد دیگر همان روز عاشورا 
را نمی بینند و خب شــاید قسمتی از این بحث 
مدیــون مطالعاتی بــود که در ترم هــای اولیه 
دانشگاه همراه با دوســتان مان داشتیم؛ مدیون 
مطالعــات گــروه راویان کربالی دفتــر اعزام 
مبلغ دانشــگاه. این واقعا توفیقــی برای ما بود 
که هم نفس با دوســتان مان، در محضر اساتید 
مختلــف و در دوره های مختلف، در مباحثات و 
گعده های گوناگــون نگاهی دیگرگونه یافتیم و 
دانســتیم که امتداد این زاویه نگاه مهم است. 
ما از بحث روایت گری، به عمق داســتان کربال 
سفر کردیم و این بار در الیه دوم، پژوهش های 
عاشورایی محوِر کار ما شد و در مرحله سوم وارد 
علوم انسانی اسالمی با ره یافت عاشورایی شدیم.

در میان ره یافــت های  گوناگونی که می توان 
علــوم انســانی را در حــوزه اســالم دید، ما 
ره یافــت عاشــورایی را بهینه تریــن، برترین، 
کامل ترین و ســریع ترین ره یافت دانستیم. این 
بحث های  از  جریان شناســی خالصه ای  البته 

پیشنوشــت: حجــت االســالم والمســلمین 

ســید علی اصغر علوی دانش آموخته مقطع 
کارشناســی ارشد رشــته ی معارف اسالمی 
و مدیریت دانشــگاه امام صادق علیه السالم 
پایان نامه کارشناسی ارشدش عنوان  اســت. 
پر طمطراق و طویلی دارد: »طراحی الگوی 
رهبــری با الهام از گفتگوهای امام حســین 
علیه السالم در مســیر کربال«. 10، 11 جلد 
کتاب با نثر مینی مال هم نوشــته و ضمیمه 
همین نشریه ای که دســت شماست، روانه 

بازار اندیشه کرده است.
بهانه گفتگوی ما بــا او، همین پایان نامه ای 
اســت که وقت دفاعش -7 صبح- ســالن 
شــهید مطهــری دانشــگاه امــام صادق 
علیه الســالم، جا برای نشســتن نداشت و 
استاد راهنمایش دکتر رضاییان بود و اساتید 
پناهیان  حجت االسالم والمسلمین  مشاورش 

و دکتر سنگری.
پایان نامه ای که به نظر خیلی ها مصداق تولید 
علم دینی اســت و به قول خودش روزنه ای 
اســت به داســتان پر از نور و علم کربالی 

حسین علیه السالم.
پایان نامــه ای که می خواهد بگوید حســین 
علیه الســالم می تواند تمامی دردهای ما را 
درمان کند و گره از تمامی بســتگی هایمان 
بگشــاید. پایان نامه ای که می خواهد بگوید 
حســین و داســتان کربالیش دریای علمی 
است که اگر درست دیده و ارائه شود مرجع 
بی منتهای تحقیقات علمی جهان می شــود. 
پایان نامــه ای که می خواهد بگوید حســین 
گریستن و نگریستن باهم، کلید نجات است 

از این همه تاریکی!
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ث ها به كنار،  ز �ب مهه ا�ي

علوم انسا�ز اسالیم �ب 

رهيافت عاشورا�ي �ب مهه 

یسش و افتخارش  ز �ب شکوه و ا�ش

ز يک دقيقه روضه  جايگز�ي

عبدهللا مه نيست ا�ب

ه�ز ارائه الزم است. الزم 

ماندن يک 
ز

ای � نيست �ب

ز الفاظ را  عبارت، ع�ي

. شايد در قال�ب ديگر  بگوي�ي

مان�ي  مفاه�ي را به ديگران ب�ز

و از ز�ز شدن شان مه 

ی كن�ي جلوگ�ي

ز عليه السالم  امام حس�ي

اب  در كنار عقل و س�ي

كردن وجود انسان، از 

مفاه�ي منط�ت �پ است. از 

ز �پ  احساسات و عاطفه ن�ي

ع  است. از محاسه مه. محب

ز سه عن�، انسان  شدن ا�ي

را انسان یم كند و او را به 

ساحت معل یم كشاند

عاشورایی بود.
در مرحله سوم، مجالی به ما دست داد که مسائل 
رشــته های علوم انســانی را به ساحت کربال و 

داستان امام حسین علیه السالم عرضه کنیم.
در هر ســه مرحله ای که گفتیم، افق های بسیار 
روشــنی پیِش رو داریم و حتی امروز به خاطر 
تالشــی که شــده اســت، می توانیم تک تک 
گام های پیــِش رو را با برنامه برداریم. در حالی 
کــه تا چندی پیش فقط می توانســتیم بگوییم 
افق های روشــنی داریم، ولــی امروز می گوییم 
ادبیات موضوع را می شناســیم، اساتید و منابع 
را می شناســیم و با قوت باالیی می توانیم راه را 

ادامه دهیم.
امروز اگر کسی بخواهد مسیر را برود، راه بسیار 

واضح تر و روشن تر است.

: گفتیــد ره یافــت اباعبداهلل الحســین   
علیه الســالم برترین و بهترین ره یافت است. 
چگونه؟ چرا ره یافت های اسالمی دیگر نه؟ چرا 

ره یافت امام حسین علیه السالم؟
با این ســوال، بــه فراخور مخاطب، ســه گونه 
می توان مواجه شــد. سه جواب مختلف به این 

سوال می توان داد:
1-وقتی که فرد به ره یافت عاشورایی اطمینان 
دارد، دیگر اثبات امام حســین علیه السالم الزم 
نیست. بحث سریع وارد جریان اصلی خود-اعم 

از روایی و درایی- خواهد شد.
2-در حالت دوم، شــخص قائل به بهینه بودن 
ره یافت امام حســین علیه السالم نیست و باید 
امام حسین را اثبات بکنیم تا بعد آن وارد جریان 

حالت اول شود.
3- در ره یافت ســوم، شاید فرد مسلمان نباشد 
و امام حســین علیه السالم را نشناسد. در این جا 
ما چونان امام حســین علیه السالم، همان راهی 
را پیــش می گیریم که ایــن را بپذیرد. به تعبیر 
آیت اهلل جوادی، قرآن هم ســه گروه مخاطب 
دارد: کسانی که ایمان آورده اند و آن ها را با »یا 
ایها الذین آمنوا« می خواند، کسانی که »یا اهل 

الکتــاب« اند و بعد »یا ایها الناس« که دایره ای 
فراتر از دوتای قبلی است. 

اآلن، بحث خودم را با مخاطبینی طرح می کنم 
که امام حســین علیه السالم را می شناسند و به 
ظرفیت های او ایمان دارند و فقط می پرسند: چرا 
امام حســینی که معصوم است و ما به او اعتقاد 

داریم را انتخاب کرده اید؟
در این نگاه، راحت صحبت می کنیم و می گوییم: 
اتفاقاً در بیان رهبر معظم انقالب، ما در مواجهه 
با ائمه علیهم الســالم، با یک انسان 250 ساله 
مواجهیم و برای فهم آن انســان، الزم اســت 
سیره تمام اهل بیت علیهم السالم کاویده شود. 
این حرکت وقتی تمامش دیده شــود، می تواند 
نگاه بدهد. جریان امام علی و امام حسن و امام 
حسین و دیگر ائمه بزرگوار علیهم السالم، همه با 
هم. در این حال، ما یک کل نگری پیدا می کنیم 
و می توانیــم برای همه حــاالت طرح و برنامه 

کسب کنیم.
تا به حال، در عرصه مدیریت اســالمی بر روی 
امیرالمومنین علیه الســالم و خاصه، نامه مالک 
اشــتر کار شــده بود؛ اما کمتر دیگر اهل بیت 
را دیــده بودیم. ما دیدیم کســی امام حســین 
علیه الســالم را ندیده اســت با این نگاه. خب، 
تمرکز را از امامی به امام دیگر بردیم و این باید 
ادامه یابد تا منظومه کامل شــود. همه اهل بیت 
علیهم الســالم را باید دید. امــا با این همه، امام 
حســین علیهم السالم را شــأنی جداست. همه 
اهل بیت علیهم السالم به ظرفیت های فوق العاده 
امام حسین علیه السالم اشاره دارند. احادیثی در 
این زمینه از امام رضــا، امام باقر، امام هادی و 

حتی امیرالمومنین علیهم السالم هست.
امــام حســین علیه الســالم طبــق حدیثی از 
امیرالمومنین علیه الســالم در کامل الزیارات، نه 
تنها اســوه بعد از خود است، بلکه از قدیم برای 
پیشینیان خود نیز اســوه بوده است. این ها امام 
حسین علیه السالم را برجســته می کند و البته 
ظرفیت های امام حسین آن قدر زیاد است که ما 

از عهده شمردن آن ها هم برنمی آییم.
امام حســین علیه السالم در کنار عقل و سیراب 
کردن وجود انسان، از مفاهیم منطقی پر است. 
از احساســات و عاطفه نیز پر اســت. از حماسه 
هم. جمع شدن این سه عنصر، انسان را انسان 
می کند و او را به ساحت عمل می کشاند. این ها 
و خیلی چیزهای دیگر ما را به ســمت حسین 

علیه السالم می کشاند.
علوم انســانی ما چرا باید مدیون امام حســین 
باشد؟ چرا باید ســراغ امام حسین علیه السالم 
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ز  گر عاشورا چ�ي البته ا

جديدی مه عالوه �ب آن چه 

بت كرده بودند  كه غر�ب ها �ش

يد به �اغ آن  نداشت، ما �ب

یم رفت�ي

ز و مسأهل  ای سوال داش�ت �ب

يد به �اغ علوم  ، �ب ز داش�ت

يد مسائل  انسا�ز رفت و �ب

رشته ها را شناخت و آن ها 

را به عاشورا عرضه كرد

رفت و واقعا چرا امام حســین؟ این ها سواالتی 
است که باید برای شان پاسخ های جدی داشت 
و مــا در این حوزه فقدان تئوریک را احســاس 
می کنیم. بایــد اهل قلم، قلم بزنند و اهل بیان، 

بیان کنند. این ظرفیت ها را بگویند و بگشایند.
این ها البته مســائل جدیدی نیست، فقط کم تر 
گفته شده است. در حالی که مصادر روایی تاکید 
بسیار دارند که امام حسین علیه السالم علم خدا 
و نشــانه اوست. امام حســین باید ترویج شود، 
گسترش یابد و لوای او عالم گیر شود. امام زمان 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف هم با گفتمان تکرار 
نام امام حسین ظهور خواهد کرد و در این ابواب، 

باید حرف ها زد و مقاله ها و کتاب ها نوشت.
اگر این ها را بگوییم، انگیزه ایجاد می شود تا در 
کنار متفکرین  غربی که البته محترم اند و وقت 
خود را صرف علم کرده انــد و فکر کرده اند، ما 
بیاییم روی ســرمایه های خودمان و عاشورای 
خودمان که با آن از کودکی آشناییم، کار کنیم؛ 
این بار از جهت علوم انسانی و پاسخ به علوم خود 

و در دانشگاه های خود.

: آیا پایان نامه شما و آن چه شما از امام   
حسین علیه السالم یافتید، در قالب های مرسوم 
علمی جهان اســت؟ و  آیا مراکز علمی دنیا، از 
شــما این پایان نامه را به عنوان یک پایان نامه 
علمــی می پذیرند؟ اگر که  بلــه، چرا و اگر نه، 

چرا ؟
جملــه ای از امام رضا علیه الســالم اســت که 
می  فرمایند: »لــو علم الناس محاســن کالمنا 
التبعونا«؛ اگر مردم محاســن کالم ما را بدانند، 
قطعا به دنبال آن خواهند رفت. قطعا دنیای امروز 
دنبال آن مدل های کاملی است که بتواند زندگی 
را با آن اداره کند. اگر ما براهین و دالیل خود را 
بیاوریم، الزم نیست که حتما مخاطب مسلمان 
باشــد؛ بلکه دالیل و ادبیات داستان کربال، هر 

آزاده و آزاداندیشی را به خود جذب می کند.
اگر مــا بخواهیم این بحث را به یک ســمت و 
سویی در مجامع  علمی بکشانیم، این یک سری 
مقدمات دارد و ما ابتدای راه هستیم. این ها خیلی 
باید پخته تر شــود و آن چنان که شایسته مجامع 
علمی اســت و با همان ادبیــات، -به تعبیر خود 
حضرت آقا، با ادبیاتی که محکوم به خشک مغزی 

و مقدس مآبی نشود- آن را باید ارائه دهیم.
هنر ارائه الزم است. الزم نیست برای فهماندن 
یک عبــارت، عین الفاظ را بگوییم. شــاید در 

قالبــی دیگر مفاهیم را به دیگران بفهمانیم و از 
زخمی شدن  مفاهیم هم جلوگیری کنیم. این در 
تبلیغ تاکید می شود. امام حسین علیه السالم هم 
اتفاقاً این چنین است. امام حجازی بودند. ایشان 
در دیــدار علی بن طعان که یک عراقی اســت، 
متوجه می شود که علی بن طعان واژه خاصی را 
که حجازی است نمی فهمد. لذا سریعاً امام واژه 
عراقی را به کار می برند. چــرا ما این دقت ها را 

نمی کنیم؟
ما باید الگو بگیریم و به گونه ای بگوییم که امام 
رضا علیه السالم در جمع اهل کتاب می گفتند و 
آن ها را به خضوع وا می داشــتند. امام حسینی 
که عالم را رنگ خود می کند در محرم می تواند 
خیلی کار ها انجام دهــد. فقط همتی ابالفضلی 
الزم است، ابالفضلی که امام صادق در وصفش 
فرمود: »اشهد انک لم تهن و لم تنکل و اشهد 
انک قــد بالغت فی النصیحــه و اعطیت غایه 
المجهــود«. باید خیلی هزینه کرد. راه دارد خود 

را نشان می دهد.

: آیا شــما به الگوهای مدیریت جدیدی   
هم رسیدید یا تنها شاهد مثال هایی از آن چه که 

غربی ها گفته بودند در عاشورا یافتید؟
فــارغ از همه تعریف هــا و مباحثی که در حوزه 
تولیــد علوم دینی جاری اســت، ما واقعا دیدیم 
در داســتان عاشورا حرف های جدیدی است که 
هیچ کجــا و هیچ کس در هیــچ نظریه دیگری 
آن ها را نگفته است. در عاشورا برجستگی هایی 
اســت که در ره یافت های دیگر نیست. البته - 
بر فرض محال- اگر عاشــورا چیز جدیدی هم 
عالوه بر آن چه که غربی هــا ثابت کرده بودند 
نداشت، ما باید به سراغ آن می رفتیم. چرا که در 
علم امروز، اشباع تئوریک هست و در کنار همه 
آن نظریات، شــکاف جدی بین ساحت عمل و 

ساحت نظر وجود دارد.
امام حســین علیه السالم این دو ساحت را جمع 
کرده و در هم تنیده اســت و این گونه مخاطب 

را با خود همراه می کند با مدل های انگیزشــی 
خاص خود و ظرفیت هایی ویــژه انقالبش. در 
کربال حکمت نظری و حکمت عملی یکی شده 
است. در قرآن هم حکمت نظری و عملی جمع 
است تا انســان ساخته شود. در داستان عاشورا، 
ضمانــت اجرا وجود دارد و مخاطــب وارد اجرا 
می شــود و این مزیت رقابتی مدل های عاشورا 

و برگ برنده ما است.

: چطور می توان »عاشــوراپژوه« شد؟   
این راه را در 12 ترم چطور طی کردید؟

عاشورا به ما سوال نمی دهد؛ به ما پاسخ میدهد. 
اما ســوال را باید از جای دیگری بیاوریم. یعنی 
باید ســواالت را به عاشورا عرضه کنیم تا پاسخ 
بگیریم. زیباترین داســتان قــرآن هم پندهایی 
برای سائلین و سوال کنندگان دارد: »لقد کان فی 
یوسف و اخوته آیات للسائلین«. اگر کسی اهل 
مسأله باشد، می تواند نشــانه ها را ببیند و راه را 
بیابد. اگر کسی سوال داشته باشد: »فاما السائل 
فال تنهر«. کســانی که ســوال دارند می توانند 
جواب را در عاشــورا بیابند. برای سوال داشتن 
و مسأله داشتن، باید به سراغ علوم انسانی رفت 
و باید مسائل رشــته ها را شناخت و آن ها را به 
عاشــورا عرضه کرد.- هرچند این جا نیز توسل 

جان و اساس کارهاست.-
مطالعه جدی رشــته های علوم انسانی و یافتن 
مســائل مطرح در آن ها و مطالعه جدی عاشورا. 
داشــتن ابزارهایی مثل تفســیر و... را نیز نباید 

فراموش کرد.
همه این بحث ها به کنار، علوم انسانی اسالمی 
با رهیافت عاشورایی با همه شکوه و اثربخشی 
و افتخارش جایگزین یک دقیقه روضه اباعبداهلل 

هم نیست. 
صلی اهلل علیک یا اباعبداهلل...  

: با تشکر از این که وقت خودتان را در   
اختیار ما قرار دادید.
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امون مسأهل سبک زند�  تفصيیل پ�ي
ً
گپ وگف�ت نسبتا

�ب زور �ي تبليغات وسيع 

 ها را 
گ

، ظاهر زند�
گ

فرهن�

ز  عوض كردند و بعد، ا�ي

تغي�ي ظاهر، فرهنگ خودش 

را مه به مهراه آورد

سید طه باقی زاده
سال سوم الهیات، معارف اسالمی و ارشاد
دبیر سرویس پاتوق ماه نامه حیات

گفتوگوبرسرزندگى

گفتـم: از همین ظاهـر خانه و زندگـی خودمان 
بایـد شـروع کنیـم. مثـال همیـن شـکل لباس 

پوشـیدن و مبلمـان و این چیزهـا.
بـاورم  گفـت:  و  گرفـت  سـریع  را  مطلـب 
جـدی  باشـی  داشـته  قصـد  کـه  نمی شـود 
بگویـی! یعنـی تـا ایـن اندازه بسـته و خشـک 

می کنـی؟ فکـر 
سـخنرانی مهرمـاه رهبر معظم انقـالب و تأکید 
اهتمـام عمومـی  بـر  صریـح و مضاعف شـان 
در مسـأله  اصـالح سـبک زندگـی، فکـر هـر 
دوتای مـان را مشـغول کـرده بود. بـرای همین 
بـاز کـردن سـر صحبـت و پرداختـن بـه ایـن 
موضـوع خیلی سـریع بعـد از احوال پرسـی های 

معمولـی انجـام گرفت.
ادامـه دادم کـه: ایـن ظواهـر همـان چیزهایـی 
اسـت که ویترین سـبک و شـکل زندگی ماست 
و بایـد آن ها را تغییر دهیـم. باید از همین ظواهر 

شـروع کنیم.
کامـال منطقـی به نظر می رسـید که بـرای این 
حرفـم دلیـل بخواهد. کمی فکر کـردم و گفتم: 
بـه هرحـال تردیدی نیسـت که در برهـه ای به 
سـرعت سـبک زندگـی ایرانیـان تغییـر کـرد و 
لباس هـا و خانه هـای غربـی جـای نمونه هـای 
اصیـل ایرانـی را گرفـت و اگـر بـه رونـد تاریخ 
نـگاه کنیـم، خیلـی هـم ایـن کار، طبیعـی و 
بـه تدریـج نبـوده و ناگهانـی انجـام شـده و بـا 
برخوردهـای فرهنگـی تهاجمـی آن دوره، بـه 
سـرعت همه چیز عوض شـده  اسـت. حـاال اگر 
بـه آن دوره  زمانـی نـگاه کنیـم و نـوع رفتاری 
را کـه باعـث شـد تا مـا زیر بار چنیـن تحوالت 
عمیقـی برویم، مورد موشـکافی و بررسـی قرار 
دهیـم، می توانیـم عکـس آن را اجـرا کنیـم و 
بـار دیگـر همه چیـز را به شـکل سـابق یا یک  

شـکل مطلـوب جدیـد درآوریم.
گفـت: تا حـدی درسـت می گویـی. ولـی به هر 

حال هـر هدفی یـک روش خـاص را می طلبد 
و الزامـا آن روش نمی توانـد بـرای کار 

مـا که مـد نظرمـان کار خالصانه اسـت و برای 
فطـرت مـردم اهمیـت قائلیـم، قابـل اسـتفاده 

باشد.
پذیرفتـم و در تکمیـل گفتـم: بلـه، امـا الزامـا 
هـم همـه ی آن روش هـا اشـتباه و غیـر قابـل 
اسـتفاده نیسـت. مثـال این کـه آن هـا از ظاهـر 

شـروع کردنـد.
گفـت: آن ها از ظاهر شـروع نکردنـد، بلکه قبل 
از آن کلی فلسـفه داشـتند و تفکر کـرده بودند 

و همه چیزشـان مبنا و پشـتوانه داشته.
گفتـم: ایـن حـرف در مـورد خـود غربی هـا و 
دانشـمندان  آن هـا قبـول؛ اما در برخوردشـان با 
ایرانیـان آن زمـان و عامـه ی مردم کشـورهای 
مسـتعمره ی فرهنگـی این طـور نبـوده، بلکـه 
فرهنگـی، ظاهـر  تبلیغـات وسـیع  یـا  زور  بـا 
زندگی هـا را عـوض کردنـد و بعـد، ایـن تغییـر 
ظاهـر، فرهنـگ خـودش را هم به همـراه آورد.

پرسید: از کجا می گویی؟
گفتـم: اگـر سـری بـه یادداشـت ها و نامه هـا و 
تبلیغـات و مجـالت و روزنامه هـای آن زمـان 
بزنیـم، می بینیـم کـه مثـاًل از اولیـن چیزهایی 
کـه بـر آن تأکید بسـیار داشـته اند خرید مبلمان 
و میـز ناهارخـوری بـرای خانه هـا بـوده و بعضا 
کار بـه خـراب کـردن خانه هـای قدیمـی یـا 
رفتـن بـه باالشـهر و سـاختن خانه هـای مدرن 

هـم می رسـیده. آن هـا اول مبلمـان را آوردنـد 
بـه خانه هـا و میـز و صندلی هـا را جای گزیـن 
تخـت و قالـی کافه هـا و قهوه  خانه هـا کردنـد. 
لباس هـای بلند و گشـاد مردان را هـم به اجبار 
این جـور کارهـا، سـبک  بـا  عـوض کردنـد و 
زندگـی عـوض شـد. البتـه طولـی نکشـید که 
در ایـن جسـم تـازه، روح متناسـب بـا خـودش 
هـم دمیـده شـد. ظاهـر زندگی بخـش مهمی 
از فرهنـگ اسـت و تبعـات خـودش را به دنبال 
دارد و هـدف زندگـی و جهان بینی هم بخشـی 

از ایـن تبعـات فرهنگی اسـت.
گفـت: اولیـن چیـزی کـه شـکل می گیـرد تفکر 
سـاخته  فرهنـگ  تفکـر،  آن  حـول  و  اسـت 
 می شـود و سـپس تمـدن رخ می نمایـد و برپـا 
می گـردد. پـس، از تفکر شـروع می شـود، نه از 
تمـدن. ایـن ظواهری که تـو می گویـی مربوط 

بـه تمـدن اسـت و نـه تفکر.
گفتـم: بلـه. هر تمدنـی ریشـه در تفکـر دارد و 
فرهنـگ. امـا ایـن نکتـه زمانی اسـت که یک 
فرهنـگ  و  شـود  سـاخته  می خواهـد  تمـدن 
تـازه ای می خواهـد شـکل بگیـرد. حـال آن که 
در فرهنـگ اسـالمی ماجـرا این طـور نیسـت. 
مـا سـابقاً فرهنگ اسـالمی داشـته ایم و تمدن 
بـر  تمـدن  ایـن  تجربه کرده ایـم.  را  اسـالمی 
اسـاس تفکـر اسـالم برپا شـده و ظواهـرش را 
از قبل سـاخته بـود. همان طور کـه تغییر تمدن 
ایرانیـان و شـکل ظاهـری زندگی شـان موجب 
انتقـال تفکـر غربـی هم شـد، حاال هـم اگر بار 
دیگـر مسـیر طی شـده را بازگردیـم و شـکل و 
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ه به آن چه 
گ

مدگرا�ي و ناك

یه 
گ

در غرب یم گذرد و اک

ارزش مند بودن شلک و 

، ح�ت در  قيافه ی غر�ب

خانواده های خوب و مذه�ب 

مه رسوخ كرده است

ر ديگر مس�ي  گر �ب حاال ا

زگرد�ي و شلک  یط شده را �ب

  را به ظاهر 
گ

و ظاهر زند�

اسالیم و سبک معيش�ت 

، روح  سابق مان تغي�ي ده�ي

ز  مک �ب آن مه �ب  حا
گ

فرهن�

خواهد گشت

كند   ما تغي�ي
گ

گر شلک زند� ا

ون  ز ظاهر غر�ب ب�ي و از ا�ي

بيايد، اميد است كه 

مشالکت بسيار ديگری در 

�پ آن حل شود

ظاهـر زندگـی  را بـه ظاهـر اسـالمی و سـبک 
معیشـتی سـابق مان تغییر دهیـم، روح فرهنگی 
حاکـم بـر آن هـم بـاز خواهـد گشـت و اصـال 
بـرای همیـن اسـت که سـبک زندگـی این قدر 

اسـت. مهم 
گفـت: نه. باز هم سـبک زندگی با ایـن روش ها 
عوض نمی شـود. در مـورد سـبک زندگی باید 
اندیشـه کرد و فکر کرد و این کارهای سـطحی 

و سـاده، راه  به جایی بـاز نمی کند.
گفتـم: اتفاقـا سـبک زندگـی یعنی همیـن. این 
واژه تعریـف مشـخصی دارد. البتـه مـن منکـر 
ایـن نیسـتم کـه کار علمـی و فکـری زیـادی 
بایـد راجـع به سـبک زندگی مطلوب ما بشـود. 
فلسـفه  علـوم اجتماعـی و تربیتـی مبتنـی بـر 
اسـالم و شـناخت ذاتیات یک حیات اسالمی و 
سـبک زندگی به شـیوه ی اسـالم بـه مطالعه و 
پیگیـری علمـی نیـاز دارد و بی شـک از وظایف 
مهم قشـر علمـی حوزه و دانشـگاه اسـت؛ ولی 
نبایـد غـرق شـدن در ایـن میـدان، مـا را از آن 
سـو غافل کند. اگر هدف سـبک زندگی اسـت، 
سـبک زندگـی بـه معنای همـان ظواهر اسـت 
یـا حداقل آن را شـامل می شـود و این شـمول 
از آن چشـم  خیلـی هـم جزیـی نیسـت کـه 
بپوشـیم. البتـه ایـن ظواهـر، از رفت وآمدهـا و 
ارتباطـات اجتماعـی و رفتار انسـانی و هنجارها 
و ارزش هـای جامعـه را دربرمی گیـرد تـا همین 
شـکل معمـاری و لبـاس پوشـیدن و وسـایل 
منزل و سـاعات خواب و بیـداری و کار و از این 

دسـت امـور ظاهـراً ظاهری!
گفـت: خـب، حـاال دقیقـا به نظـر تو چـه کاری 

بایـد انجام دهیـم؟
آقـا  حضـرت  کـه  مسـائلی  از  یکـی  گفتـم: 
تقلیـد  از  بودنـد پرهیـز  اشـاره کـرده  بـه آن 
از غـرب بـود. بـرای همیـن الزم اسـت روی 
ایـن مسـأله کـه کامـال هـم عملیاتـی اسـت، 
قـدری برنامه ریـزی و فکـر کنیـم. مدگرایی و 
نـگاه بـه آن چـه در غـرب می گـذرد و گاهـی 
ارزش منـد بودن شـکل و قیافـه ی غربی حتی 
در خانواده هـای خـوب و مذهبـی هـم رسـوخ 
کرده اسـت. مـا باید اول از خودمـان و خانه ی 
خودمـان شـروع کنیـم و بعد اطرافیـان و اقوام 
و آشـنایان را هـم دعـوت کنیـم تـا در اولیـن 
گام، سـعی کنیـم بـه تدریـج تقلیـد از غرب را 
کامـال کنـار بگذاریـم. ما بایـد نشـان دهیم و 
بـه همـه ثابـت کنیـم کـه ظاهـر غربـی یک 
ضـد ارزش آشـکار اسـت. ایـن حقیقت اسـت 

بگوییـم،  را  حقیقـت  می خواهیـم  کـه  مـا  و 
بـود  خواهیـم  موفق تـر  کارمـان  در  بسـیار 
و  ارزش هـا  نیرنـگ،  بـا  کـه  غربی هایـی  از 
ضدارزش هـا را باهـم درمی آمیزنـد و جوانـان 
را فریـب می دهنـد. بایـد کسـی کـه لبـاس و 
فرهنگـش اسـالمی تر اسـت، افتخـار کنـد و 
دیگـران هـم او را الگـو قـرار دهنـد و همـه 

خواسـته  باشـند بـه این جـا برسـند.
گفـت: می شـود قـدری واضح تـر در مـورد این 

تبلیغ صحبـت کنی؟
گفتـم: درسـت نمی دانـم در مـورد کـدام سـطح 
بگویم. سـطح تبلیـغ و فرهنگ سـازی اجتماعی 
یک سـری کار را می طلبـد و سـطح خانـواده و 
فامیـل کارهای دیگـری  را. همین طور دانشـگاه 
و بـازار و رسـانه و دیگـر جاهـا کـه الزم اسـت 
هرکـدام در ایـن امـر مهـم نقـش خودشـان را 
درسـت ایفـا کننـد. ولـی بگـذار در مورد سـطح 
رویـی خانـه و خانواده صحبت کنیـم. یک مثال 
سـاده و ملموسـش ایـن اسـت: مـا می توانیم به 
جـای میـز ناهارخوری، روی زمین و سـر سـفره 
سـفارش  دین مـان  کـه  همان طـور  بنشـینیم؛ 
کـرده و پیامبـر و امامان مـان عمـل می کردنـد. 
می توانیـم لباس هایـی کـه هنـوز انتسـاب بـه 
غـرب دارنـد، مثل لباس هـای »جیـن« و »لی« 
را بـه کلی کنار بگذاریـم و از لباس های پارچه ای 
کـه به اصالـت ایرانی نزدیک تر اسـت، اسـتفاده 
کنیـم. فعال در مورد حذف مبلمـان و جای گزین 
کـردن آن بـا تشـک و پشـتی و نیـز اسـتفاده از 
تشـک تنهـا بـه جـای تخت خواب هـای جاگیر 
در منـازل چیـزی نمی گویـم. اگرچـه در نقطه ی 
ایـده آل، بـه نظرم این ها هم بسـیار مهم اسـت.

معمـاری و دکور هـم البته اهمیت زیـادی دارد 
که در شـرایط فعلـی خیلی بـه آن نمی پردازیم، 
ولـی در بلندمـدت بی شـک بایـد بـه آن هـم 

توجه شـود.
در قدیـم خانه هـا اندرونـی داشـته و از قسـمت 
حفـظ  موجـب  ایـن  و  بـوده  جـدا  مهمان هـا 
حریـم خانـواده می شـده اسـت. ضمنـاً محیـط 
بسـیار مناسـبی بـرای پذیـرش مهمـان -حتی 
از شـهرهای دیگـر- ایجـاد می کـرده کـه این 
خـودش موجـب افزایـش صلـه ی رحـم و دید 
و بازدیـد می شـده و برکت هـای زیـاد دیگـری 
هـم داشـته اسـت. ولـی اآلن، نه تنهـا بـه ایـن 
حریم هـا در معمـاری توجـه نمی شـود، بلکـه 
گویـا حرکـت  در جهت عکس آن اسـت. وگرنه 
آشـپزخانه ی بـاز یـا به اصطـالح »اُپـن« هیچ 

توجیهـی نـدارد. جـا دارد فکر کنیم کـه چرا در 
خانه هـای امروزی، آشـپزخانه را باز می سـازند، 
در حالـی کـه خانـم خانـه بایـد بـرای فراهـم 
کـردن اسـباب پذیرایی مهمان آسـوده و راحت 
کارش را انجـام دهـد و این باز بودن آشـپزخانه 

مانـع می شـود؟
گفـت: در قدیـم که خانه هـا اندرونی داشـته به 
خاطـر ایـن  بـوده کـه خانه ها بـزرگ و جـادار 
بوده انـد و امـکان چنیـن کارهایـی در معماری 
وجـود داشـته اسـت؛ ولـی در شـرایط فعلـی 
چه طـور می توان این مسـائل را مراعـات کرد؟

فعلـی هـم می تـوان  در شـرایط  اواًل  گفتـم: 
آشـپزخانه ی  از  بـاز  آشـپزخانه ی  به جـای 
مـن  و  کـرد  اسـتفاده  بسـته  و  محجـوب 
عاقالنـه ای  دلیـل  هیـچ  می کنـم  هرچه فکـر 
نمی کنـم.  پیـدا  آشـپزخانه   بـودن  بـاز  بـرای 

دارد! وجـود  غیرعاقالنـه  دلیـل  البتـه 
ثانیـاً اگـر منظـورت از شـرایط امـروز، جای کم 
بـرای سـاختن خانه و از این دسـت مشـکالت 
اسـت، بایـد بگوییـم کـه شـکل تمـدن مدرن 
و شهرسـازی امـروزی، خـودش بسـیار بسـیار 
بـه ایـن مسـأله دامـن می زنـد. بـه قـول  سـید 
مرتضـی آوینی، خودرو و تبعاتش که شـهرهای 
این چنینـی و خیابـان و اتوبـان و جـای پارک و 
این چیزهاسـت، بـر گران شـدن قیمت مسـکن 
و اساسـا مشـکالت مربوط به خانه سـازی تأثیر 
قابـل توجهـی می گذارد کـه اجمالـش را بپذیر 
و تفصیلش را در کتاب »مبانی توسـعه و تمدن 

غـرب« بخوان.
پـس اگـر شـکل زندگـی مـا تغییـر کنـد و از 
ایـن ظاهـر غربـی بیرون بیایـد، امید اسـت که 
مشـکالت بسـیار دیگری در پی آن حل شـود.
گفـت: شـاید درسـت بگویـی، امـا بـاز هـم به 
نظـر مـن کار علمـی مهم تـر اسـت و آن چـه تو 
می گویـی تنهـا پوسـته  و ظاهـری اسـت کـه 

خیلـی هـم اهمیت نـدارد.
گفتـم: خـب؛ مـن هـم قبـول می کنـم و اتفاقا 
تأکیـد هـم دارم کـه کار علمی در ایـن زمینه و 
شـناخت و مطالعـه و پژوهـش مهـم و ضروری 
اسـت. اما خواسـتم ضرورت این قسـمت را هم 
تأکیـد کنم. بـه نظر من این قسـمت کار خیلی 
مـورد کم توجهـی واقـع می شـود. نبایـد از این 

قسـمت غافل شویم.
سـری تـکان داد و نگاهی چرخانـد و قدری فکر 

کـرد و بعد هـم لب خند معنـی داری زد!
بحث مان کمی  دیگر هم ادامه یافت...!
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مباحث مساهل شنایس انقالب اسالیم-2

شاهكلیدروشمسالهمحور

روش شناسی، امروزه به عنوان یکی از حوزه های 
مهم علوم به حساب می آید. توجه به چگونگی 
حرکت از مبادی به غایات در هر علم و کشــف 
مجهول نظری، موضوعی اســت که خود بنیاد 
حــوزه ای از مطالعات به عنوان روش شناســی 
علــوم را ایجاد نمــوده اســت. مطالعات حوزه 
روش شناســی، دیرینه ای به قدمت تاریخ علم 
داشته است؛ هرچند تدوین ساختاری آن را باید 

در عصر روشن گری دنبال نمود.
بر این اساس، روش مساله محور در حوزه علوم 
انســانی نیز به عنوان یکی از روش   ها می تواند 
قابل تامل باشد. روشی که بر آن اساس می توان 

میان مسائل واقعی جامعه و رسالت علوم انسانی 
تعاملی نزدیک دید.

در هرم اجتماعــی هر جامعه، ســطح هایی از 
دانش های مختلف حوزه علوم انســانی متجلی 
می گردد. در قاعده هرم، توجه به علوم انســانی 
توصیفی از قبیل فرهنگ، جامعه شناســی و... و 
در سطح های باالدست هرم، علومی دستوری از 
جمله حقوق نقش ایفا می نماید. بدین بیان، هرم 
اجتماعی جامعه، از توصیف به التزام و از التزام به 

ساختار نهادی می رسد.
در این ترکیــب از هرم اجتماعی، ماهیت روش 
مساله محور در کنار سایر روش ها در حوزه علوم 

انســانی، توان مندی خود را در این نکته نشان 
می   دهد کــه می تواند با تمرکــز بر موضوعی 
خاص که به مشکل تبدیل شده و از آن مشکل، 
مســاله   ای در فرآیند حرکت اجتماع ایجاد شده 
است، شبکه ای از علوم مختلف از قاعده تا مرکز 
هرم را به کار گیرد. چنیــن فهم نظام مندی در 
روش مســاله محور، کلید حل نظام مند مسائل 
اجتماع در جهت تسهیل حرکت جامعه بر اساس 

بنیان های تفکری آن است.
در آخر این سوال را مطرح می کنم که آیا روش 
علوم انسانی در کشور ما در حال حاضر رسالتی 

جز بسط دانش نظری هر حوزه را دارد؟

حمید باالیی
جانشین سابق بسیج دانشجویی امام صادق علیه  السالم
دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی

دیـــدگـــاه 
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ابلهانه است اما امروزه 

 یم كنند �ت چرخ 
گ

مهه زند�

رخد پ �مايه دار �ب

ميده 
ز

�مايه داران خوب �

ز  �ي �ت يون �ب ز بودند كه تلو�ي

ای �پ كردن گوش  وسيهل �ب

مردم از تبليغات است

احسان شاه علی
زار«سال سوم الهیات، معارف اسالمی و ارشاد گرایش فلسفه يو�ز »�ب ز انه       شبکه  تلو�ي نقدی �ب تبليغات و م�ف        گرا�ي به �ب

تبلیغكاالیداخـــلى
یامصـــرفزدگـــــى؟!

هزاران سال از عمر بشر گذشته بود و چیزی به 
نام »تبلیغ« وجود نداشت. چرا که اگر کسی به 
چیزی احتیاج پیدا می کرد، به دنبال آن می رفت 
و اگر احتیاج هم نداشت، نمی رفت. اما انگار همه 
چیز تغییر کرد. اصال اقتضای این سبک زندگی، 
وجود تبلیغات اســت. در این تمــدن همه کار 
می کنند تا چرخ سرمایه دار بچرخد. سرمایه داری 
اصاًل مولود دور باطل مدرنیته اســت. دور باطل 
مدرنیته یعنی این کــه »مدرنیته کارها را راحت 

کرده است ولی کار، کار مدرنیته است«. 
به عنوان نمونه چنــد مثالی عرض می کنم. ما 
مثل یک ماهی شــناور در آب دریــا، غرق در 
مدرنیته هستیم و صبح تا شب با مظاهر تمدن 
غرب سروکار داریم. در نتیجه زندگی ما پر است 
از این مثال ها. فقط به چند نمونه از آن ها اشاره 

می کنم.
اقتضای سبک کار و اشــتغاِل پشِت میزنشینِی 
امروزی، کم تحرکی است. هم چنین از محل کار 
تا خانه را هم با کمک وسایل نقلیه طی می کنیم. 
اما از آن طرف، پزشــکان امــروزی می گویند: 

سکون و کم تحرکی چیز خوبی نیست. لذا یک 
کارمند باید هر ســاعت چند بار از پشت میزش 
بلند شــود و ورزشی بکند تا دچار بیماری نشود. 
ضمناً روزی نیم ســاعت پیاده روی را هم برای 

سالمتی ضروری می دانند. 
اما فراموش نکنیم که این بشــر فقط 200 سال 
است که شغل اصلی اش پشِت میزنشینی شده 
است. هزاران ســال قبل از آن را به کشاورزی 
می پرداخته اســت. از طرفی وقتــی به روایات 
رجوع کنیم، می بینیم که اهل بیت علیهم السالم 
زراعت را بهترین شــغل خوانده انــد: »اْزَرُعوا َو 
ِ َما َعِمَل النَّاُس َعَماًل أََحلَّ َو اَل  اْغِرُسوا َفاَل َو اهللَّ
أَْطَیَب ِمْنه«.1 کافی است به باب »فضل الزراعه« 
در کتب روایی مراجعه کنید. بشر، هزاران سال 
این گونه طبق دســتورالعمل انبیاء علیهم السالم 
زندگی کرد و دچار بحران نشد، اما در طی 500 
سال اخیر )یعنی بعد از رنسانس(، با گوش دادن 
به سخنان فالســفه ی غربِی منقطع از وحی به 
جای انبیا، آن چنــان دچار بحران های گوناگون 
شــده که در تمامی مبانی خود، تردید اساســی 

کرده است. 
آن شیوه، یک سبک از زندگی بود و این هم یک 
شــیوه. در شیوه ی قدیم، کاِر شما همان ورزش 
شما بود؛ ولی اآلن باید هم آن کار را انجام دهی 
و هــم آن ورزش را. با این تفاوت که این دو از 
هم جدا شده و هیچ کدام شان سر جای خودشان 
نیســت. حاال همان کارمند باید یک دســتگاه 
دوی ثابت خریداری کند و در خانه بدود. چقدر 
مالل آور و خسته کننده! به این می گویند: »دور 

باطل مدرنیته«. 
یا این که مردم تهران به دلیل ازدحام وســایل 
نقلیه و آلودگی هوا، هر از چند گاهی میل ســفر 
می کنند. حاال اگر از یک مســافری که سوار بر 
وســیله ی نقلیه ی خود به بیرون تهران می رود 
بپرسی که »نظرت کاّل راجع به وسیله ی نقلیه 
چیســت؟«، جواب می دهد که چیز بسیار خوبی 
اســت. مرا از این تهران آلوده به دامن طبیعت 
می بــرد. غافل از این که همین ماشــین باعث 
نفرت او از تهران شــده اســت. این یعنی »دور 
باطل مدرنیته«؛ خودش یک نیاز را ایجاد می کند 

و خودش هم به آن پاسخ می دهد. 
یا این که در قرن اخیر، ســازمانی به نام محیط 
زیست تأسیس می شــود. این سازمان در واقع 
در پاسخ به آسیبی که مدرنیته به محیط زیست 
رسانده، تأسیس شد. تمام دغدغه ی بشر مدرن، 
تالش برای پاســخ به این نیازها است. نیازی 

دیـــده بـــان
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يون،  ز در واقع هدف تلو�ي

 مردم از 
گ

تغي�ي سبک زند�

نوع ساده و قناعت مور آن، 

مال�ت و  ب
ت

� 
گ

به سبک زند�

م�ف زده ی غر�ب بود و 

هست

ام 
ت
زار را �ب � شبکه ی �ب

افتخار، افتتاح كرد�ي و به 

تبليغ مصوالت داخیل 

ز اميد كه  ، به ا�ي داخت�ي �پ

مردم، مصوالت توليد داخل 

را م�ف كنند. زیه خيال 

طل! �ب

ز  ز كه ا�ي فکر ك�ز بيش�ت از ا�ي

شبکه مروج م�ف داخیل 

 
گ

شد، مروج م�ف زد� �ب

است

که در ذات خود مدرنیته وجود دارد. این بســتر، 
بهترین بستر برای یک سرمایه دار است. 

در گذشته چنین دور باطلی وجود نداشت. این به 
نفع سرمایه دار است که شما خودت برای خودت 
مستقل نباشی. بلکه نیازمند این باشی که یک 
کارخانه همواره منافعت را تأمین کند. همان نانی 
که در گذشته خودت گندمش را آرد می کردی و 
نان را درست می کردی، امروزه باید با مشارکت 
ده ها کارخانه به دســت تو برسد. گندم باید به 
کارخانه برود و آسیاب شود، سپس در کارخانه ی 
بعدی، ســبوس و مواد مغذی آن جدا شود و در 
کارخانه ی بعدی مواد شــیمیایی مضر وارد آرد 
کنند. در نهایت این آردها، بســته بندی شــده، 
توسط ماشــین های حمل و نقل باید به نانوایی 

محل شما برسد و او به شما نان بفروشد. 
از طرفی، برای تولید آن وسایل حمل و نقل که 
آرد را جابه جا می کنند، نیاز به چندین کارخانه و 
چندین رشته ی مهندسی و چندین نهاد عمومی 
اســت. چندین کارخانه تولید شد، در حالی که 
هیچ نیاز اولیه ای به آن ها وجود نداشــت. تازه، 
بماند آن آســیبی که هر کدام از این کارخانه ها 
به محیط زیســت وارد می کننــد. اصواًل تمام 
چرخه های باطل مدرنیته، بحران آفرین هستند. 
این کارخانه ها فقط به این دلیل به وجود آمدند 
که ســرمایه دار بتواند بــدون هیچ زحمتی پول 

کالنی به جیب بزند. 
سپس جنگ های جهانی فرا رسید و کارخانه های 
اروپا به دلیل حضور مــردان در جنگ، خالی از 
کارگر شــد. این به ضرر سرمایه دار بود. لذا باید 
چاره ای می اندیشید. ســرمایه دار آمد و از میان 
ده ها نظر علمی در باب مســائل خانواده، نظریه 
فروید را کانون توجهات قرار داد. زیرا طبق این 
نظریه، به زن باید آزادی جنسی داده شد و این 
یعنی پشــتوانه  ی نظری برای کشاندن زنان به 
محیط کار. بعد از مدتی، کار زنان در کارخانه به 
مزاج ســرمایه دار خوش آمد. زیرا از چهار جهت 

برای سرمایه دار منفعت داشت:
اواًل که زنان نیروی کار ارزانی بودند. 
ثانیاً تابع و حرف گوش کن تر از مردان 
بودند و چون و چرا نمی کردند )البته 
این بــه خاطر ویژگی خاص خلقت 

زن است که سرد مزاج تر از مردان 
آفریده شــده اســت. خدا این 
سردی را در وی نهاده است تا 
مطیع شوهرش باشد، اما امروزه 
اطاعت از شوهر، ننگ و اطاعت 

از مدیر شرکت افتخار است(. 
ثالثاً زنان جاذبه ی جنسی دارند و 

این عامل مهمی در جذب مشتریان است. 
رابعاً وقتی زنان از محیط خانه به بیرون کشیده 
شوند، دیگر نه کســی لباس برای بچه هایش 
می دوزد، نه کســی کلوچه درســت می کند، نه 
کســی خانه را جارو می زند و خالصه هر کاری 
کــه مادرهای قدیم انجام می دادند، نمی شــود 
انجام بدهــی. چون که مادران، دیگر ســرکار 
می روند. به همین علــت مردم رو به کلوچه ی 
کارخانه ای و لباس تولیدی کارخانه و جاروبرقی 
و... می آورند؛ و این یعنی سود برای سرمایه دار. 
جالب اســت که اگر از ایــن مادر های امروزی 
بپرسی که »چرا کار می کنی؟« جواب می دهند: 
»به خاطر مخارج زیاد«. اگر مخارج او را بررسی 
کنیم،  مشاهده خواهیم کرد که یا صرف هزینه ی 
مهدکودک فرزندان او می شود و یا صرف خرید 
لوازم برقی خانه. لوازم قدیمی ســرعت کافی را 
ندارند و از آن جایی که زن خانه همیشه سرکار 
است، لذا باید از لوازم برقی استفاده کرد تا زن به 

تمام کارهای خود برسد! 
ابلهانه است؛ اما امروزه همه زندگی می کنند تا 

چرخ سرمایه دار بچرخد.
اما برای شروع و ادامه ی این نهضت، الزم بود 
که مردم از نظر فکری-فرهنگی، قانع )بخوانید 
ابله!( شــوند. برای تکمیل این چرخه، رسانه و 
به خصوص تلویزیون وارد کار شد. در واقع هدف 
تلویزیون-چــه در ابتدای به وجــود آمدنش و 
چه در زمان ما- تغییر ســبک زندگی مردم از 
نوع ســاده و قناعت محور آن، به سبک زندگی 

تجمالتی و مصرف زده ی غربی بود و هست.
بعد از این کــه تلویزیون در ســال های 1920 
اختراع شــد، تا سال های بعد جنگ جهانی دوم 
تقریباً بی اســتفاده بود. اما بعد از جنگ جهانی 
دوم، به خاطر شــرایط خاص زمانی، نیاز بود که 
مردم امریکا تا می توانند مصرف کننده باشــند و 

ترویج این مصرف گرایی فقط به وسیله ی 

تبلیغــات ممکن بــود. تلویزیون هــا کم کم از 
انباری ها بیرون آمد. سرمایه داران خوب فهمیده 
بودند که تلویزیون بهترین وسیله برای پر کردن 

گوش مردم از تبلیغات است. 
بایــد به یک نحوی ســلیقه ی مــردم را تغییر 
می دادند. مردمی که هزاران سال به کشاورزی 
مشغول بوده اند، باید به کار در ادارات عالقه مند 
می شدند. مردمی که خوردن چیزهای غیرمعمول 
را دوست نمی داشتند، باید بیسکویت و چیپس را 
دوست داشته باشــند. لذا رسانه ها دست به کار 

شدند و مردم را سحر و جادو کردند. 
غافل از تاریخچه و هدف شکل گیری تبلیغات 
و تلویزیــون، ما آمدیم و با ایــن بهانه که اگر 
ما برنامه های متنوع نداشــته باشیم، جوانان ما 
شــبکه های خارجی و ماهواره را نگاه می کنند، 
شــبکه های جدید صــدا و ســیما را راه اندازی 
کردیم. صدا و ســیمایی که هم اکنون 35000 
کارمند دارد و معلوم نیست که این تعداد کارمند 

از صبح تا شب دقیقاً به چه کاری مشغول اند! 
اشکالی ندارد. باالخره امکان این وجود داشت که 
با تبلیغ محصوالت داخلی مفید در صدا و سیما، 
بتوانیم مخاطبان مان را آن گونه که شایســته ی 
تمدن اســالمی است، تربیت کنیم. اما در عمل 
چنین اتفاقی نیفتاد و شــاید اصاًل بهتر بود که 
مردم می رفتند و همان شــبکه های خارجی را 
تماشا می کردند. زیرا هرچه بود، حداقل به پای 

اسالم و انقالب و امام نوشته نمی شد. 
دیگــر مردم بــا خیال راحت شــروع کردند به 
تماشــای تلویزیون جمهوری اسالمی ایران و 
تربیت کودکان خود را به دســت آن ســپردند. 
غافل از آن کــه محتوای ایــن تلویزیون هیچ 
ســنخیتی با تربیت اسالمی ندارد. من نمی دانم 
اگر هدف این بود که مردم را جذب رســانه ی 

خودی کنیم، چرا تبلیغات را هم وارد کردیم؟ 
کم کم گذشت و این غرب زدگِی ما به جایی 
رسید که یک شبکه را به تبلیغات 
اختصاص دادیم. شبکه ی بازار را 
با تمــام افتخار، افتتاح کردیم و به 
تبلیغ محصوالت داخلی پرداختیم. 
به این امید که مردم، محصوالت 
تولید داخــل را مصرف کنند. زهی 
خیال باطل! به نظر می آید بیشــتر 
از این که این شبکه مروج مصرف 
مروج  باشــد،  داخلی  کاالهــای 

مصرف زدگی است.

پی نوشت:
1. الکافی، ج5،  ص260.
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یع نشدن  یم   توان اج�ت

ساختار حوزه   های عمليه و 

از طرف ديگر اسالیم نشدن 

ز  �ي ه را همم   �ت
گ

ساختار دانشاك

آسيب راه وحدت ميان 

ه دانست
گ

حوزه و دانشاك

محمد جبّارپور
ه« فرمانده اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

گ
وم »وحدت حوزه و دانشاك امون م�ز �ش پ�ي �ب

و آسيب شنایس فرآيند آن

حوزههایاجتماعىو
دانشگاههایاسالمى

1. چند سال قبل، یکی از دانشجویان مطلبی را 
تحت عنوان »دانشــگاه آزاد اسالمی، سه دروغ 
بزرگ« نوشــت که البته برای او مشکل   ساز نیز 
شــده بود. فارغ از صحت و ســقم آن مطلب، 
تشبیه جالبی را به کار برد. به نظر می   رسد گاهی 
اوقات »عمل ما« در وحدت حوزه و دانشگاه نیز 

این مساله مهم را به ناکجاآباِد کلیشه می   برد.
2. برای مشخص شدن وحدت حوزه و دانشگاه، 
ابتــدا باید جایگاه ایــن دو نهاد علمی در تمدن 
اســالمی را مشــخص کرد و بعد از آن، نسخه 

وحدت برای آن   ها نوشت:
الــف( نرم   افزارهای تمدنی، بــه یک معنا و در 
ساحت اجتماع، مجموعه نظام   های به   هم   پیوسته 
و یک پارچه ای است که اداره جامعه را بر عهده 
دارند؛ مانند نظام فرهنگی، نظام سیاسی، نظام 

علمی و...
ب( عهــده   دار نظام تعلیم و تربیــت در تمدن 
اسالمی، نهاد علمی   ای اســت که بتواند پاسخ 
صحیــِح دینی را بر اســاس نیازها و مقتضیات 
جامعه ارائه دهــد. نکته حائــز اهمیت و قابل 
توجه این اســت که یک 
تمدن اســالمی در 
تحقق  مقــام 
خود  نهایی 
نمی   توانــد 
نظــام  دو 
خود  بر  حاکم 
داشــته باشــد. 
مثــال دو نهــاد 
فرهنگی با مبانی 
عهده   دار  متفاوت، 
فرهنگ آن تمدن 
شوند و یا دو نهاد 
علمــی متفاوت، 
و  تربیتی  امــور 
آن  آموزشــی 
عهده  بر  را  تمدن 
مجددا  البته  گیرند. 
باید یادآور شد که این 
است  زمانی  در  سخن 
تمدن  کــه 

شکل گرفته باشــد و زمانی که در حال گذار و 
حرکت به سوی تمدن اسالمی هستیم، شرایط 

بر اساس مقتضیات زمان متفاوت است.
تــالش  نشــان دهنده  غــرب  تاریــخ  ج( 
تحســین برانگیز عالمان مســیحیت از تاریخ 
حدود 33 میالدی تا اوایل قرن پنجم میالدی 
)آغاز قرون وســطاِی اولیه، یعنی از قرن پنجم 
میالدی تا قرن 10 میالدی( است که به مرور 
زمان، فرهنگ پست و دوِن شأن انسانی یونان 
و روم را به فرهنگ انسانی نزدیک کردند. این 
تغییر فرهنگ موجب ارزش   گذاری جدیدی در 
ســاحت اجتماع شــد که رفتن به سوی منابع 
دینی برای پاسخ به نیاز جامعه، دارای مقبولیت 
عمومی گشــت. به نحوی که در انتهای قرون 
وســطای اولیه، نظام آموزشی مسیحیت که تا 
قبــل از آن در کنار نظام آموزشــی بازمانده از 
یونان و روم تدریس می   شد، توانست یک نظام 
آموزشــی جدید مبتنی بر تعالیم و آموزه   های 
مســیحیت را شــکل دهد که مواد هفت   گانه 
درســی برای خود داشت: هندســه، حساب، 

نجوم، هیأت، صرف و نحو، التین و منطق.
3. در افق دوران گذار، وحدت حوزه و دانشــگاه 
به معنای یکی شدن ساختار این دو نهاد با هم 
نیســت و وحدت، به معنای وحــدت در هدف 
است. اما در افق تمدن اسالمی، باید یک مبنای 
واحد بر ســاختار نظام علمی جامعه حاکم باشد 
کــه نتیجه آن ایجاد یک نهاد علمی اســت نه 
چند ساختار علمی. )البته در مقام عمل و در حال 
حاضر نیز در جامعه ما نهاد دانشــگاه رسماً به 
عنوان نهاد علمی اصلی مطرح است و اگر هم 
حوزه بخواهد سخنی بگوید، باید دانشگاهی شود 

تا سخنش مقبول نظر افتد.(
4. به نظر، راه رســیدن به وحدت حقیقی میان 
حوزه و دانشــگاه را باید در وحدت تفکر دید که 
این وحدت در کنارش سایر اقسام وحدت را نیز 
می   آورد. به عبارتــی دیگر: »چون    که صد آمد، 

نود هم پیش ما است.« 
به نظر می   رسد که رسیدن به وحدت در تفکر نیز 

خود شامل سه مرحله می   شود:
الف( وحدت در مســأله: این که مسأله 

هر دو نهــاد علمی، نیاز جامعه   ی 
اسالمی-ایرانی شود.

ب( وحدت در منبع پاسخ   دهی: منابعی که دین 
آن را منبع کســب معرفت می   داند، مانند عقل، 

نقل، حس و...
روش  پاســخ   گویی:  روش  در  وحــدت  ج( 
پاسخ   گویی به مســائل نیز باید مورد تایید دین 
باشد و عقالنیت دینی باید متصدی تعیین این 

روش شود.
5. آسیب   هایی که در راه این وحدت وجود دارد 
از ســویی متوجه حوزه   های علمیه و از ســویی 
متوجه دانشــگاه است. حوزه   های علمیه با ورود 
ضعیف خود به مسائل اجتماعی و کم پرداختن 
به نظام   های اجتماعی حاکم بــر جامعه، مانند 
نظــام فرهنگی، نظام سیاســی و... به نوعی از 
مســائل بنیادین اجتماعی فاصله گرفته است. 
از طرف دیگر دانشــگاه با تقریر ســطحی خود 
از دیــن گرفتار غرب   زدگی پنهان با ظاهر دینی 

شده است.
6. بنابراین، به طــور مختصر می   توان اجتماعی 
نشدن ساختار حوزه   های علمیه و از طرف دیگر 
اســالمی نشدن ساختار دانشــگاه را مهم   ترین 
آسیب راه وحدت میان حوزه و دانشگاه دانست 
که به نظر می   رسد ســه   گانه وحدت در مسأله، 
منبع و روش می   تواند راه حلی برای برداشــتن 
گام   هــای اولیه حرکت به ســوی وحدت میان 

حوزه و دانشگاه باشد.

دیـــدگـــاه 
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اکرياكتوریست ها و گرافيست های مسملان

کال گراف | حسین براتی

کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 

 kaalgraph.ir

سال پنجم معارف اسالمی و اقتصادقاف گراف | قاسم رستم پور
Qafgeraf2.mihanblog.com

در این شماره چند نمونه از آخرین 
کارهای هنرمندان و گرافیست های 

انقالب اسالمی دانشگاه امام صادق 
علیه السالم را در موضوعات مختلف، 

مرور می کنیم.

هزینه  انقالبی بودن

همیشه ایستادن پای آرمان ها و دفاع از حق و به بیان بهتر، جهاد در راه خدا 

هزینه دارد! گاه در میدان رزم، جسم و جانت را آماج گلوله های دشمن قرار 

می دهی و گاه آبرو و شخصیتت را در معرض ناسزاها و تهمت ها و دروغ ها...

مدتی پیش، برادر انقالبی مان »وحید یامین پور« به خاطر دفاع از نظام 

اسالمی در برابر هجمه های بی امان الشخورهای ضدانقالب، به خصوص در 

موضوع آتش سوزی اخیر مدرسه دخترانه -که برای همه ما دردناک بود- 

مورد هجمه این جماعت قرار گرفته است. همان طور که ایشان به وظیفه 

انقالبی خود در این باره عمل کرد، برماست که از او حمایت و تقدیر کنیم.

علیهم السالم نباید دست برداشت. همه چیز آیت اهلل بهجت: »از محبت اهل بیت محبت اهل بیت
توی همین محبت است. اگر چیزی داریم از 
محبت است.«

وحشیاِن مدرن

این پوســتر پس از حادثه تروریســتی در یکی از مدارس آمریکا و کشته 

شدن عده زیادی از کودکان دانش آموز، طراحی شد. در توضیح این پوستر 
آورده است:

باید دل مان بسوزد برای این کودکان. همان ها که در »مهد تمدن« تربیت 

شده اند! جایی که ساالنه بین 25 تا 28 هزار نفر فقط با سالح گرم کشته 

می شوند! باید دل مان بســوزد برای جداشدگان از فطرت انسانی... برای 

وحشیان مدرن!
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حیات چند هزار خواننده )رو به افزایش( در سراسر کشور از شخصیت های سیاسی، فرهنگی، دانشگاهیان، حوزویان و ... دارد.

برای باال بردن ســرمایه فرهنگی خود، شما هم مشترک حیات شــود. برای ترویج سنت هدیه محصوالت فرهنگی، اهدای اشتراک به دوستان تان را 
تجربه کنید.

برای حمایت از جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، شما هم به جمع توزیع کنندگان پارتیزانی حیات بپیوندید. در عملیات پارتیزانی، کسی منتظر دستور از 

باال، یا پشتیبانی از عقب و امثال این ها نمی ماند و خودش و گروهش مبتکرانه و خالقانه به بهترین نحو شروع می کنند. 

با توزیع خالصانه حیات، برای خدا پارتیزانی جنگ کنید.

برای پیوســتن به نمایندگان حیات و کســب اطالعات در این زمینه با شــماره مســئول نمایندگی های حیات، آقای محمدعلی آذری تماس بگیرید: 

aliazari55@mailfa.com :091570343418 و یا با این رایانامه مکاتبه نمایید

»حیات« را در تهران و شهرستان ها می توانید

 از دفاتر بسیج دانشجویی سراسر کشور و نیز این مراکز تهیه نمایید:

• اصفهان، خیابان کاشانی، کوچه چهارسوق، جنب دبیرخانه شهر اسالمی، دبیرخانه بینش مطهر استان اصفهان، جناب آقای علیرضا مقبل: 
09396528691

•  اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، تشکل دانشجویان عدالت خواه )آرمان(، جناب آقای شکریان: 09138914553

•  آذربایجان شرقی، شهر جدید سهند، دانشگاه سهند، جناب آقای ناصر شبانی: 09149110919

•  آذربایجان شرقی، مراغه، دانشگاه مراغه، جناب آقای مجتبی بالژفام: 09148408441

•  تهران، خیابان انقالب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جناب آقای مجتبی عادل علی پور: 09159069442

•   تهران، دانشگاه امام صادق علیه السالم، جناب آقای محمدعلی آذری: 09157034318

•  تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حساب داری، جناب آقای مهدی فدوی: 09195000073

•  تهران، خیابان 16 آذر، کافه کراسه، جناب آقای شریف: 09368054820

•  تهران، خیابان عالمه شمالی، دانشگاه عالمه طباطبایی، سرکار خانم دیندارلو: 09175631051

•  تهران، دانشگاه تربیت مدرس، جناب آقای شوشتری: 09168426833

•  تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرکار خانم عابدینی: 09392775607

•  شاهرود، میدان هفت تیر، دانشگاه صنعتی شاهرود، جناب آقای شکیبا: 09357378573

•  فارس، فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، جناب آقای محمدرضا طاهری: 09173054005

•  قزوین، خیابان نواب، دانشگاه پیام نور مرکز قزوین، جناب آقای مهدی طایفه: 09196589840

•  مازندران، قائم شهر، خیابان بابل، کوی قائمیه، جنب مسجد فاطمه الزهرا، جناب آقای ابراهیم خداشناس: 09397481828

•  مشهد، قاسم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، جناب آقای محمد جواد گردونی آستانه نژاد: 09159248972

•  مشهد، بلوار فردوسی، خیابان مهدی 14، سمیه 16، فروشگاه حزب اهلل.

•  مشهد، قاسم آباد، خیابان استاد یوسفی، یوسفی 24، مسجد و مجتمع فرهنگی المنتظر )عج(، جناب آقای محمد پیله ور: 09365263361

•  یزد، چهارراه مارکار، پشت مسجد فاطمیه، پاتوق کتاب آسمان، جناب آقای سالکی: 09155221828

•  یزد، خیرآباد، کوچه روبه روی مدرسه راهنمایی جانبازان، جناب آقای رضا کریمی: 09138498562

•  یزد، شهرستان بهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهاباد، جناب آقای ابراهیم دهقان: 09138508741

توزیع پارتیزانی حیات



بن تخفیف حیات
با ارائه این بن می توانید کلیه محصوالت بســیج دانشجویی دانشگاه 
امام صادق علیه الســالم را بــا 30 درصد تخفیف تهیــه بفرمایید!

hay� 9368903337، رایانامه  شماره بهترین پرونده و بهترین مطلب این شماره )از نظر خودتان( را برای ما بفرستید. )پیامک
atmag.isu@gmail.com و نمابر 02188590077 و نشانی پستی مجله(  ممنون. از نویسنده بهترین مطلب و دبیر بهترین 
سرویس تقدیر خواهد شد. هم چنین به قید قرعه، به یکی از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، یک دوره اشتراک نشریه اهدا 

می گردد. شماره هفت رقمی هر مطلب کنار آن آمده است.شماره پرونده ها:

سیاست
)جمهوری اسالمی ایران و احزاب(

بین الملل
)راه حل سوری-سوری(

تاریخ
)میم مثل میرزا(

حسینیه حیات
پاتوق)در عزای زینت دوش نبی(

069.01069.02069.22069.27069.05

فرهنــگی می پذیــرد تبلیغـــاتــــی  آگهــــی  حیــــات، 
ماه نامه فرهنگی سیاسی حیات )هفت قفل سابق(، در سومین دهه فعالیت خود به مثابه نشریه رسمی اولین بسیج دانشجویی کشور با 
توزیع در سراسر کشور و داشتن مخاطبانی گسترده در میان شخصیت های سیاسی، فرهنگی، دانشگاه ها و حوزه ها، جایگاه ممتازی در 
بین نشریات دانشجویی دارد و همه ساله برنده جوایز گوناگونی از جشنواره های نشریات می شود. از آن جمله می توان به کسب رتبه 

اول در هفتمین جشنواره نشریات برتر دانشجویی سراسر کشور )بهار 1390( اشاره کرد.
تامین بخشی از هزینه های تولید، انتشار و ارسال چند هزار نسخه ای ماه نامه به وسیله تک فروشی و اشتراک صورت می پذیرد. نشریه 
برای حفظ استقالل فکری، نیاز به استقالل مادی نیز دارد. پذیرش آگهی تبلیغاتی از جمله راه کارهای کمک به استقالل نشریه است.

صفحات داخلیصفحه  3 و صفحه آخرصفحات داخل جلد )رنگی(پشت جلد )رنگی(جدول تعرفه آگهی

150 هزار تومان180 هزار  تومان210 هزار تومان250 هزار تومانقیمت تمام صفحه

85 هزار تومان100 هزار تومان120 هزار تومان150 هزار تومانقیمت نیم صفحه
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H a y a t M a g . i r

شما هم به حیات بپیوندید!
فرهنگ اشتراک مجله از فرهنگ کتاب خوانی باکالس تر است!

شماره حساب مجله
کارت شماره 6104337058092519، حساب شماره 
3836672962، شماره شبا )واریز اینترنتی(
 IR80  0120  0100  0000  3836  6729  
62
 به نام آقای حسن جعفری بانک ملت

مزایای اشتراک
مشــترکان محترم ضمن عضویت در باشــگاه خوانندگان حیات، از مزایــای ویژه ای )هدایای 
فرهنگی، حضور در برنامه ها و...( برخوردار خواهند شــد. تاکنــون کتاب هایی نظیر »صحیفه 
آفتاب« )گزیده صحیفه امام(، »این جبهه نیرو ندارد« )ســیدابراهیم رئوف موسوی(، »ریزش ها 
و رویش ها« )حجت االسالم علی رضا پناهیان( و »روایت آزاداندیشی« )امام خامنه ای(، »روایت 
پیام حج« )مهم ترین مسائل جهان اسالم از منظر امام خامنه ای از 1368 تا 1390(، »سه دقیقه 
در مقتل  گم نامی« )راهیان نور، جلد اول مجموعه زیر خیمه حسین علیه السالم(، »الف عشق« 
)محمد جبارپور(، »بایسته های خادم الشهداء از منظر خادم سیدالشهداء« و نیز ویژه نامه سینمایی 

»دیدبان« برای مشترکان فرستاده شده است.
HayatMag.ir اطالعات بیش تر در

 طرح شماره دو: اشتراک هدیه با تخفیف بیش تر
به دوستان  تان حیات دهید!

دوست طلبه یا دانشجو دارید؟
رفقای فرهیخته ای دارید؟

در محله شما، یک مجموعه فرهنگی، دینی یا سیاسی فعال وجود دارد؟
می خواهید کار فرهنگی کنید؟

می خواهید گامی در جهت تقویت و ترویج گفتمان انقالب اسالمی بردارید؟
پیشنهاد ویژه ما، هدیه اشتراک یک دوره ماه نامه حیات به رفقای فرهیخته تان است.
اجر کار فرهنگی خیرخواهانه شما در پیشگاه خداوند محفوظ خواهد بود ان شاء اهلل.  

به منظور ترویج سنت حسنه هدیه محصوالت فرهنگی، برای هدیه اشتراک حیات، مبلغ 9 هزار 
تومان را به شــماره حساب مجله واریز کرده و مشــخصات گیرنده هدیه را به همراه مشخصات 

اهداکننده اشتراک بفرستید. 

 طرح شماره یک: اشتراک با تخفیف ویژه
فرهنگ اشــتراک مجلــه از فرهنــگ کتاب خوانی 
باکالس تر است!
برای اشــتراک یک دوره 9 شماره ای ماه نامه حیات با 
تخفیف 33 درصدی، مبلغ 15هزار تومان را به شماره 
حســاب مجله واریز کرده و مشــخصات خود )نشانی 
دقیق، نام و نام خانوادگی و...( را به همراه کدپســتی 
برای ما بفرستید.
 ،HayatMag.isu@gmail.comایمیــل(  
پیامک09133924967، نشانی پستی مجله(  



جلد اول/ این جبهه نیرو ندارد/ سیدابراهیم رئوف موسوی/ تولید علم و غرب شناسی/ چاپ 
چهارم)پالتویی(، زمستان1500،1390 تومان

جلد دوم تا یازدهم/ صحیفه آفتاب/ گزیده 10 جلد اول صحیفه امام در 10 جلد/ قیمت ویژه: 
10 هزار تومان

جلد 12/ ریزش ها و رویش ها/ خالصه سخنرانی های استاد علیرضا پناهیان در هیأت میثاق با 
شهدای بسیج دانشجویی/ فرودین 1390، 500 تومان

جلد13/ روایت آزاداندیشی/ امام خامنه ای/ سیر موضوعی سخنان رهبری درباره آزاداندیشی و تولید 
علم/ جلد اول مجموعه کتاب های روایت/ پاییز 1390، 1000 تومان 

جلد 14/ روایت پیام حج/ امام خامنه ای/ مرور مهم ترین مسائل جهان اسالم/ جلد دوم مجموعه 
کتاب های روایت/ پاییز 1390، 1000 تومان

جلد 15/ سه دقیقه در مقتل گمنامی/ ویژه زائران و راویان مناطق راهیان نور/ جلد اول مجموعه 
کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ چاپ اول و دوم: پاییز و زمستان 1390، 1000 تومان

جلد 16/ الف عشق/ محمد جبارپور/ نقد امت حزب اهلل بر اساس سبک زندگی والیی/ چاپ اول و 
دوم)پالتویی(، زمستان 90 و بهار 91،1000 تومان

جلد 17/ ولعن اهلل شمرا/ اولین کالس کارگاهی شمرشناسی/ جلد دوم مجموعه کتاب های »زیر 
خیمه حسین علیه السالم«/ اسفند 1390، 1000 تومان

جلد 18/ ...تا خدمت حسین علیه السالم/ بایسته های خادم الشهداء از منظر خادم سیدالشهداء/ 
کتاب ُجون علیه السالم، غالم حضرت/ جلد سوم مجموعه کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ اسفند 

1390، 1200 تومان
جلد 19/ رفاقت به سبک حبیب علیه السالم/ خاطرات و آموزه هایی برای زندگی امروزی/ جلد 

چهارم مجموعه کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ زمستان 1390، 1000 تومان
جلد 20/ رقابت به سبک حبیب علیه السالم/ پای درس رقابت جناب حبیب/ جلد پنجم 

مجموعه کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ بهار 1391، 1500 تومان
جلد 21/ وفا به رنگ کربال/ اساس تشکل ها وفاست/ کتاب سعیدبن عبداهلل حنفی/ جلد ششم 

مجموعه کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ بهار 1391، 1000 تومان
جلد 22/ 18 ثانیه با کوثر/ تفسیرهای 18 ثانیه ای سوره کوثر برای دردهای امروز/ جلد هفتم 

مجموعه کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ بهار 1391، 1000 تومان
جلد 23/ امام رضا علیه السالم، شهید راه علم/ شهدای علم در آینه عالم آل محمد/ جلد 

هشتم مجموعه کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ اردیبهشت 1391، 1000 تومان
جلد 24/ دعوا سر اولویت است/ با تاکید بر واقعه عاشورا/ جلد نهم مجموعه کتاب های »زیر خیمه 

حسین علیه السالم«/ خرداد 1391، 1000 تومان
جلد 25/ راه عباس شدن/ تاملی بر زیارت نامه حضرت عباس علیه السالم/ جلد دهم مجموعه 

کتاب های »زیر خیمه حسین علیه السالم«/ خرداد 1391، 2000 تومان 
جلد 26/ راز دیدار علم/ دریچه ای به حدیث »عنوان بصری«/ جلد یازدهم مجموعه کتاب های »زیر 

خیمه حسین علیه السالم/ تیر 1391، 1600 تومان
جلد 27/ زندگی به سبک بندگی/ ازدواج/ به زودی...

جلد 29/ عرشه خدا/ تأملی دگرگونه در اردوهای جهادی، پیاده روی کربال و زیارت امام حسین 
علیه السالم/ به زودی...

جلد30/ آبروی علم / دیدار امام حسین علیه السالم با نخبگان / به زودی...
پیشنهاد ویژه: 

باغ سیب / کتاب های عاشورایی از مجموعه زیر خیمه حسین علیه السالم / 6 جلد به صورت یک مجموعه 
/ چاپ آذر 1391/ 10000 تومان )با تخفیف ویژه 7000 تومان(

مجموعه کتاب های حیات
برای تهیه این کتاب ها با ما تماس بگیرید:

09136728771
تخفیف ویژه برای تشکل های دانشجویی، هیئات دینی و موسسات فرهنگی 

http://HayatZamime.mihanblog.com :به ما سر بزنید



1. سالم بر شما!

2. به مناسبت روز دانشجو، به یکی از دوستان فعال دانشجویی پیامک دادم: 

»دیروز جبهه ها دانشگاه بود، امروز دانشگاه ها جبهه است؛  هم سنگر! روزت 

مبارک«. جواب داد: »فعال دانشگاه خواب گاهه! اون هم در حساس ترین 

برهه؛ إن شاءاهلل بتونید سنگرش کنید.« پاسخش گرچه تلخ، اما بیان گر یک 
حقیقت بود. 

3. شهید بهشتی می گوید: »دانشجو موذن جامعه است، اگر خواب بماند 

نماز جامعه قضا می شود.«. ما که خواب باشیم، وای به حال جامعه. وقتی 

بزرگ ترین دغدغه های ما مدرک و نمره و ... باشد و آن قدر ناآگاه و سطحی 

باشیم که با هر موجی از جا کنده شویم و موج ما را با خود ببرد، دیگر نباید از 

مردم توقع داشته باشیم که بیدار باشند و آگاه.

4. بهای این خواب خوش، گاهی خیلی سنگین تر از آن است که فکرش را 

بکنیم. گاه سر امام به نی می رود و اهل بیتش به اسارت برده می شوند، تا 

شاید من و شما از خواب غفلت بیدار شویم. 

5. البته این پاک ترین خون ها آن چنان مایه ی بیداری است که هرچه 

حزب الشیطان تالش کند که همه را به خواب غفلت فرو ببرد، باز هم عده ای 

بیدار می مانند و هر قطره ی اشکی که برای آنان می ریزند، پرده ای را از قلب 

و عقل شان برمی دارد و از خواب بیدارشان می کند. 

6. این بار باید تاریخ را طور دیگری رقم بزنیم. طوری که نیاز نباشد امام، 

خودش را فدای بیداری امت کند.

7. »حیات« در این خواب گاه بزرگ، وظیفه ی خود می داند که اوال، خود بیدار 

باشد و ثانیا، دیگران را بیدار کند. می خواهیم کاری »زینب«ی کنیم. وظیفه ی 

سنگینی است. دعای مان کنید، بتوانیم به بهترین شکل انجامش دهیم.

8. برای رسیدن به این هدف، عالوه بر دعای تان به همکاری تان هم 

نیازمندیم. چه در تولید و چه در توزیع؛ و البته بیشتر در توزیع. اگر بخواهیم 

تاثیرگذاری بیشتری داشته باشیم، باید ماه نامه مان به دست تعداد بیشتری 

از دانشجویان و دغدغه مندان برسد. تا می توانید اشتراک و خصوصا 

نمایندگی های »حیات« را افزایش دهید. 

9. جز حقیر، دیگرانی که در »حیات« کار می کنند نه دنبال »نام«اند و نه 

»نان«. پس »حیات« را از خود بدانید و هر طور می توانید به بهتر شدنش 
کمک کنید.

10. »حیات«، اشکال کم ندارد. نظرات تان را از ما دریغ نکنید. خصوصا از 

طریق رایانامه، تا بتوانیم حتما ببینیم و ترتیب اثر دهیم.

11.  این شماره را به نام حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم آغاز کردیم و 

به لطف خدا به پایان رساندیم. امید که مقبول افتد.

صلّی اهلل علیک یا اباعبداهلل

محمد محسن فیضی پور )سردبیر(
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