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	سرمقاله/	امیرحسن	نواب	
1.باز هم دولت مردود شد

ــتر  ــدرت 7.3 ریش ــه ق ــه ای ب ــاه زلزل ــان م ــنبه 21 آب ــامگاه یکش ش
کرمانشــاه را لرزانــد کــه ایــن حادثــه خانواده هــای زیــادی را داغــدار 
کــرد. در پــی ایــن حادثه جوشــش محبــت و همدلی مردم ایران ســیل 
ــای  ــانی ارگان ه ــار امدادرس ــی را در کن ــای مردم ــی از کمک ه عظیم
مربوطــه روانــهٔ کرمانشــاه کــرد. ایــران تجلــی »چــو عضــوی بــه درد 
آورد روزگار/ دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار« بــود تــا ایــن کــه متأســفانه 
در همــان ابتــدای ســاعات پــس از زلزلــه مســئولین دولــت در اولیــن 
ــن ضایعــهٔ مهــم انســانی مســئلهٔ »مســکن  ــه ای واکنش هــای خــود ب
مهــر« را عامــل اصلــی کشــته شــدن هم وطنانمــان دانســتند و اعــالم 
ــات هســتند. اگرچــه  ــن تلف ــی ای ــال مقصــر اصل ــه دنب ــد کــه ب کردن
ــال  ــد س ــی چن ــم در ط ــم و دوازده ــت یازده ــئولین دول ــش مس من
اخیــر بــه ایــن گونــه بــوده کــه در تمــام مســائل ابتــدا دولــت قبــل 
ــه مــردم  از خــود را مقصــر دانســته و بعــد وعده هــای ســر خرمــن ب
می دادنــد امــا ایــن بــار بــه دلیــل شــرایط بحــران و فضــای احساســی 
ــازی کثیــف و  ــن سیاســی ب ــه ای ــر کشــور واکنــش مــردم ب حاکــم ب
نفــرت پراکــن شــدیدتر و نســبت بــه دولــت بدبینانه تــر بــود. ایــن بــار 
هــم مســئولین دولتــی نمــره مــردودی گرفتنــد و بــار دیگــر مشــخص 
شــد کــه »دولــت پوپولیســم« بــه مــردم بــه چشــم برگه هــای رأیــی 

ــند. ــس می کش ــه نف ــرد ک می نگ
جامعــهٔ اســالمی دانشــجویان ایــن ضایعــهٔ دردنــاک را بــه مردم شــریف 
ــا ایــن بحــران  ــد و از مســئولین مرتبــط ب کرمانشــاه تســلیت می گوی
مطالبــه دارد تــا بــدون سیاســی کاری و بــا همتــی جهــادی بــه مــردم 

کرمانشــاه کمــک کننــد تــا ایــن بحــران را پشــت ســر بگذارنــد.
2.خیانت به مدافعان حرم

ــت  ــه ای هزیم ــلیمانی در نام ــم س ــاج قاس ــالم ح ــرفراز اس ــردار س س
داعــش و نابــودی تشــکیالت آن را بــه رهبــری تبریــک گفــت. نامــه 
و جــواب آن هــردو باشــکوه اند امــا نشــان دهنــدهٔ خــون دلــی 
هســتند کــه ایــن ســال ها خــورده شــد تــا تشــکیالت داعــش نابــود 
ــای  ــا کمک ه ــه ب ــه ک ــی در منطق ــالم آمریکای ــی اس ــود. از طرف ش
ــپرده و  ــرای سرس ــت از تروریســم را ب ــگ حمای ــش نن ــه داع ــود ب خ

واداده مانــدن خــود بــه جــان خریــد و شــجرهٔ خبیثــهٔ داعــش را پــر 
ــا  ــاب اســتکبار در درون کشــور کــه ب ــال داد. از طرفــی دیگــر اذن و ب
ــا داعــش خــون دل مــردم  ــراوان در راه مبــارزه ب ســنگ اندازی های ف
شــهید پــرور ایــران را افــزون کردنــد. یــک روز گفتنــد می خواهیــم بــا 
داعــش مذاکــره کنیــم و تــا کــی جوانانمــان در ســوریه کشــته شــوند؛ 
ــد.  ــاع کنن ــد دف ــار اس ــا از بش ــد ت ــول می گیرن ــد پ ــر گفتن روز دیگ
ــرای دشــمنی  ــت ب ــن جماع ــا زدن ای ــز تلخــی اســت دســت و پ طن

بــا اســالم.
امــا در هــر صــورت زمســتان رفــت و روســیاهی بــه زغــال مانــد امــا 
ــا  ــارزه ب ــالم در مب ــهدای اس ــه ش ــه ب ــت ک ــری هس ــت بزرگ ت خیان
ــیما و در  ــدا و س ــهٔ اول ص ــه در درج ــی ک ــود. خیانت ــش می ش داع
ــه  ــان در هــر فضایــی کــه باشــند ب درجــهٔ بعــدی همــهٔ مقــدس مآب
آن دامــن می زننــد و آن خیانــت تحریــف شــخصیت شــهدای مدافــع 
حــرم اســت؛ یعنــی آن هــا را افــراد صالحــی نشــان دهیــم کــه قــوت 
غالبشــان نــان و پنیــر و شــهادت بــوده اســت و نهایــت آمالشــان آزاد 
شــدن حــرم از دســت داعــش؛ امــا حقیقــت امــر ایــن اســت که شــهدا 
افــراد مصلحــی هســتند کــه بــا آرمان هایــی بــزرگ زندگــی می کننــد 
ــهٔ  ــه جامع ــیدن ب ــان رس ــد. آرم ــزرگ می میرن ــی ب ــرای آرمان های و ب
ــارزه  ــان مب ــر، آرم ــاع از فقی ــر و دف ــا فق ــارزه ب ــان مب ــدی، آرم توحی
ــد.  ــال حججــی را »حججــی« می کن ــه امث ــتکبار و... اســت ک ــا اس ب
بایــد نشــان بدهیــم معنویــت شــهدا معنویــت جامعــه ســاز اســت، نــه 

معنویــت مخــدر فــرد محــور.
یــاد و خاطــرهٔ شــهدای مظلــوم اســالم را در ایــام شــادی پیــروزی بــر 

ــم. ــی می داری داعــش گرام
3.عدالت خواهي را از اطراف خودمان شروع مي کنیم!

ــت برگــزاري جلســه جمهــور  ضمــن تشــکر از بســیج دانشــجویي باب
ــا تمــام نقــاط قــوت و ضعفــي کــه طبعــا در هــر برنامــه اي وجــود  ب
ــه وجــود آمــده در دانشــگاه، در  ــا فضــاي ب دارد اعــالم مــي کنیــم ب
ــان شــروع  ــي را از دانشــگاه خودم ــت طلب ــده عدال ــاي آین شــماره ه
ــا باشــد. مــي کنیــم. مفاســد ممکــن اســت در بیــخ گــوش خــود م
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»زلف ها گرچه پراز خاک و لبش گرچه کبود
دوش می آمد و رخساره برافروخته بود«1

ــون  ــاک و خ ــی خ ــم. حت ــی گوی ــرک را م ــود؛ دخت ــوان ب ــدر ج چق
هــای روی چهــره اش هــم نتوانســته بــود طــراوت ایــن صــورت زیبا را 
بگیــرد. انــگار هنــوز هــزار هــزار آرزو پشــت ایــن چشــم هــا خوابیــده و 
منتظــر آینــده اســت. نگــران شــده بــودم، بیچــاره مــادرش. چطــوری 
ــی جســدش را  ــا وقت ــی آورد؟ ام ــاب م ــا را ت ــن چشــم ه دوری از ای

کنــار مــادر گذاشــتند کــه آرام تــر از او خوابیــده بــود...
»بنویسید زنی مرد که زنبیل نداشت

پسری زیر زمین بود و پدر بیل نداشت«2
پیرمــرد تقــال مــی کــرد. تــوی ســر و صورتــش میــزد. خــاک هــا را 
کنــار میــزد و بــه امدادگرهــا التمــاس مــی کــرد پســرم، پســرم تــوی 
ــود،  ــو ب ــه خــدا. جــوان! همســن ت زیرزمیــن مــی خوابیــد. شــما را ب
خــدا عمــرت بدهــد، نجاتــش بــده. مــن مــی دانــم کــه زنــده اســت. 
ــازه نامــزد کــرده. دختــر مــردم را کــه نمــی گــذارد و  یقیــن دارم. ت
بــرود. فرهــاد! فرهــاد جــان! صــدای مــرا مــی شــنوی؟ جوابــم را بــده.

»مثل وقتی که دل چلچله ای می شکند
مرد هم زیر غم زلزله ای می شکند«3

ــردم و  ــی ک ــگاه م ــه را ن ــوت هم ــت دادن، مبه ــم از دس ــر آوار غ زی
مثــل مــرغ ســرکنده مــدام از ایــن ســو بــه آن ســو مــی رفتــم. گــرد 

ــد. ــگار روی شــهر پاشــیده بودن مــرگ ان
»از در و پنجره ها ضجه ی مرگ آمده بود«4

ــه مــی  آن ســوتر صــدای گریــه مــی آمــد. زنــی بــی تــاب بــود و نال
کــرد. کــودک دو ســاله اش زیــر آوار مانــده بــود. کــودک را کــه بیرون 
آوردنــد، انــگار کــه جــان نداشــت. مــادر امــا مشــتاقانه بــه آغوشــش 
ــه  ــش را ب ــوش، قلب ــای گ ــه ج ــرد. ب ــش ک ــقانه صدای کشــید و عاش
قلــب فرزنــد نزدیــک کــرد؛ قطــره ای از اشــکش روی صــورت کــودک 

چکیــد، و او آرام چشــم هایــش را بــاز کــرد...
قلــب و روحمــان ســخت آزرده اســت و داغ از دســت دادن هــم 
ــه  ــرای هم ــان ب ــد رحم ــته، از خداون ــان نشس ــر دلهام ــان ب وطنانم
ــا همــه ی  ــه ب ی درگذشــتگان طلــب رحمــت مــی کنیــم و صمیمان

ــم. ــی کنی ــدردی م ــراز هم ــاه اب ــریف کرمانش ــردم ش م
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ــی اش  ــوب کنون ــی و مطل ــر مترق ــه ظاه ــت ب ــا پیــش از وضعی زن ت
همــواره و همــه جا)بــه جــز در مقاطــع کوتــاه کــه در پرتــوی وحــی 
الهــی ارزش یافتــه و انســان انگاشــته شــده( بــه گونــه هــا و درجــات 
متفــاوت یــک عنصــر غیــر انســانی، نیمــه انســانی، بــدون حقــوق یــا 
ــم  ــدن ه ــل متم ــت مل ــن جه ــرض شــده و در ای ــن حــق ف باکمتری

ــد.  ــدوی و غیــر متمــدن نداشــته ان دســت کمــی از جوامــع ب
ایــن نوشــته نگاهــی اســت اجمالــی بــه مبحــث آزادی زنــان و تســاوی 

ــوق زن ومرد. حق
ــر آزاد  ــان دیگ ــر انس ــد ه ــت مانن ــان اس ــه انس ــت ک زن ازآن جه
آفریــده شــده و از حقوقــی مســاوی بــا مــرد بهــره منــد اســت، ولــی 
ــرد انســانی اســت  ــا چگونگــی هــای خــاص و م زن انســانی اســت ب
ــی  ــد ول ــانیت برابرن ــرد در انس ــر. زن و م ــای دیگ ــی ه ــا چگونگ ب
ــه روانشناســی، و  ــا و دوگون ــت ه ــه خصل ــا دوگون ــه انســانند ب دوگون
ایــن اختــالف ناشــی از عوامــل جغرافیایــی و یــا تاریخــی و اجتماعــی 

نیســت بلکــه طــرح آن در متــن آفرینــش ریختــه شــده و طبیعــت از 
ایــن دوگونگــی هــا هــدف داشــته و هرگونــه عملــی برخــالف طبیعــت 

ــار مــی آورد. ــه ب ــی ب وفطــرت عــوارض نامطلوب
بــوده انــد بســیاری کــه در حمایــت از حقــوق زنــان از تســاوی حقــوق 
ــعار تســاوی  ــن ش ــد ای ــد دی ــا بای ــد ام ــرده ان ــت ک ــرد صحب زن و م

دقیقــا چــه چیــزی را بــه ارمغــان آورد.
تســاوی حقــوق یــک مطلــب اســت و تشــابه حقــوق مطلبــی 
دیگر،برابــری حقــوق زن و مــرد از نظــر ارزش هــای مــادی ومعنــوی 
یــک چیــز اســت، هماننــدی و هــم شــکلی و همســانی چیــز دیگــر امــا 
عمــداً یــا ســهواً تســاوی بــه جــای تشــابه بــه کار رفــت و برابــری بــا 
هماننــدی یکــی شــمرده شــد و کیفیــت تحــت الشــعاع کمیــت قــرار 
ــد. ــودن او گردی ــودن زن موجــب فراموشــی زن ب ــت و انســان ب گرف

ــک  ــا ی ــوان تنه ــی را نمیت ــی توجه ــن ب ــه ای ــن اســت ک ــت ای حقیق
ــود کــه  غفلــت فلســفی دانســت بلکــه عوامــل دیگــری نیــز در کار ب
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میخواســت از عنــوان آزادی و تســاوی زن اســتفاده کنــد. یکــی از آن 
ــود. ــع ســرمایه داران ب ــل مطام عوام

ــه بکشــند  ــه کارخان ــه ب ــه زن را از خان ــن ک ــرای ای ــه داران ب کارخان
و از نیــروی اقتصــادی او بهــره کشــی کننــد، مســئله ی حقــوق زن، 
ــرد را  ــا م ــوق زن ب ــاوی حق ــادی زن ،آزادی زن ،تس ــتقالل اقتص اس

ــد.  ــوان کردن عن
ــري  ــران ارزانت ــان کارگ ــد: ))...زن ــاره میگوی ــن ب ــت در ای ــل دوران وی
ــت  ــنگین قیم ــرکش س ــردان س ــر م ــان را ب ــان آن ــد و کارفرمای بودن
ترجیــح مي دادنــد.  یــک قــرن پیــش در انگلســتان کار پیــدا کــردن 
ــان مي خواســت کــه  ــا از آن ــا اعــالن ه ــردان دشــوار گشــت ام ــر م ب
زنــان و کــودکان خــود را بــه کارخانه هــا بفرســتند ... نخســتین قــدم 
بــراي آزادي مــادران بــزرگ مــا قانــون 1882 بــود. بــه موجــب ایــن 
ــوردار  ــابقه اي برخ ــي س ــاز ب ــر از امتی ــاي کبی ــان بریتانی ــون، زن قان
ــق  ــد ح ــت مي آوردن ــه دس ــه ب ــي را ک ــه پول ــدند و آن اینک مي ش
ــي  ــي عال ــون اخالق ــن قان ــد. ای ــه دارن ــود نگ ــراي خ ــه ب ــتند ک داش
ــا بتواننــد  ــد ت ــه داران مجلــس عــوام وضــع کردن مســیحي را کارخان
ــه  ــا ب ــال ت ــانند. از آن س ــا بکش ــه کارخانه ه ــتان را ب ــان انگلس زن
ــان  ــي و ج ــان را از بندگ ــري آن ــت ناپذی ــودجویي، مقاوم ــال، س امس
ــه  ــازه و کارخان ــده، گرفتارجــان کنــدن در مغ ــه رهانی کنــدن در خان

ــرده اســت...(( ک
ــش از  ــزان بی ــه می ــد ب ــزون تولی ــد روزاف ــم و رش ــل ماشینیس تکام
حــد نیــاز واقعــي انســانها و ضــرورت تحمیــل بــر مصــرف کننــده بــا 
هــزاران افســون و نیرنــگ و فوریــت اســتخدام همــه وســایل ســمعي 
ــراي  ــري و شــهواني ب ــي و هن ــري و احساســي و ذوق و بصــري و فک
ــر  ــار دیگ ــي اراده ي مصــرف، ب ــل ب ــه صــورت عام ــل انســانها ب تبدی

ــد. ایجــاب کــرد کــه ســرمایه داري از وجــود زن بهــره کشــي کن
ــه صــورت یــک کارگــر  ــدرت کار زن ب ــي و ق ــه از نیــروي بدن ــا ن  ام
ســاده و شــریک بــا مــرد در تولیــد، بلکــه از نیــروي جاذبــه و زیبایــي 
او و از گــرو گذاشــتن شــرافت و حیثیتــش و از قــدرت افســونگري او 
در تســخیر اندیشــه ها و اراده هــا و مســخ آنهــا و در تحمیــل مصــرف 
ــاب  ــه حس ــا ب ــه اینه ــه هم ــت ک ــي اس ــده، و بدیه ــرف کنن ــر مص ب

ــا مــرد گذاشــته شــد. آزادي او و تســاوي اش ب
ــا در  ــت ام ــرار گرف ــرد ق ــرای مقاصــد م ــن زن وســیله ای ب و اینچنی

ــاوی. ــرپوش آزادی و تس ــر س زی
شــاید قــرن مــا یــک سلســله بدبختــي هــا از زن گرفــت، ولــي ســخن 
ــراي او  ــر ب ــاي دیگ ــي ه ــله بدبخت ــک سلس ــه ی ــت ک ــن اس در ای

ــان آورد. ارمغ
بدبختیهــاي قدیــم غالبــاً معلــول ایــن جهــت بــود کــه انســان بــودن 
زن بــه فراموشــي ســپرده شــده  بــود و بدبختیهــاي جدیــد از آن اســت 
ــري اش،  ــي و فط ــع طبیع ــودن زن و موق ــهواً زن ب ــا س ــداً ی ــه عم ک
ــپرده  ــي س ــه فراموش ــژه اش ب ــتعدادهاي وی ــدارش، اس ــالتش، م رس

شــده اســت.
عجــب ایــن اســت کــه هنگامــي کــه از اختالفــات فطــري و طبیعــي 
زن و مــرد ســخن مــي رود، گروهــي آن را بــه عنــوان نقــص زن و کمال 
مــرد و باألخــره چیــزي کــه موجــب یــک سلســله برخورداریهــا بــراي 
ــد،  ــراي زن اســت، تلقــي مي کنن ــا ب ــک سلســله محرومیته ــرد و ی م
ــش  ــتگاه آفرین ــت؛ دس ــرح نیس ــال مط ــص و کم ــه نق ــل از اینک غاف

ــوردار و  ــي را برخ ــص، یک ــري را ناق ــل و دیگ ــي را کام ــته یک نخواس
دیگــري را محــروم و مغبــون بیافرینــد.

ایــن گــروه پــس از ایــن تلقــي منطقــي و حکیمانــه مي گوینــد بســیار 
خــوب، حــاال کــه در طبیعــت چنیــن ظلمــي بــر زن شــده و ضعیــف 
ــر علــت شــویم و  ــا مــا هــم بایــد مزیــد ب و ناقــص آفریــده شــده، آی

ظلمــي بــر ظلــم بیفزاییــم؟
ــاني تر  ــپاریم انس ــي بس ــه فراموش ــي زن را ب ــع طبیع ــر وض ــا اگ آی

نکرده ایــم؟ عمــل 

اتفاقــاً قضیــه برعکــس اســت؛ عــدم توجــه بــه وضــع طبیعــي و فطري 
زن بیشــتر موجــب پایمال شــدن حقــوق او

میگردد.
اگــر مــرد در برابــر زن جبهــه ببنــدد و بگویــد تــو یکــی و مــن یکــی، 
ــد  ــه بای ــا هم ــا، کیفره ــاداش ه ــا، پ ــا، بهره ه ــؤولیت ه ــا، مس کاره
متشــابه و هــم شــکل باشــد، در کارهــاي ســخت و ســنگین بایــد بــا 
ــه فراخــور نیــروی کارت مــزد بگیــری، توقــع  مــن شــریک باشــی، ب
احتــرام و حمایــت از مــن نداشــته باشــی، تمــام هزینــه زندگــی ات را 
خــودت بــر عهــده بگیــری، در هزینــه فرزنــدان بــا مــن شــرکت کنــی، 
در مقابــل خطرهــا خــودت از خــودت دفــاع کنــی، بــه همــان انــدازه 
کــه مــن بــرای توخــرج می کنــم تــو بایــد بــرای مــن خــرج کنــی و 

... در ایــن وقــت اســت کــه زن زیــان میکنــد.
زیــرا زن بالطبــع نیــروی کار و تولیــدش از مــرد کمتــر اســت و 

اســتهالک ثروتــش بیشــتر.
ــا  ــرد ب ــک از زن و م ــری هری ــی و فط ــع طبیع ــن وض ــر گرفت در نظ
توجــه بــه تســاوی آنهــا در انســان بــودن و حقــوق مشــترک انســانها، 
ــخصش  ــه ش ــه ن ــد ک ــرار مي ده ــبی ق ــیار مناس ــع بس زن را در وض

ــه شــخصیتش. کوبیــده شــود و ن

ــد در  ــف؛ هــر کــدام بای ــدار مختل ــد در دو م ــرد دو ســتاره ان زن و م
ــْمُس یْنَبغــي لَهــا اْن  مــدار خــود و فلــک خــود حرکــت نمایــد. »اَل الشَّ
تُــْدِرک الَْقَمــَر َو اَل اللَّیــُل ســابُِق النَّهــاِر َو کلٌّ فــي َفلَــک یْســَبحونَ «1

شــرط اصلــی ســعادت هــر یــک از زن و مــرد و در حقیقــت جامعــه 
ــه  ــش ب ــدار خوی ــک در م ــر ی ــس ه ــه دو جن ــن اســت ک بشــري ای
حرکــت  خــود ادامــه دهنــد. آزادی و برابــری آنــگاه ســود می بخشــد 
کــه هیــچ کــدام از مــدار و مســیر طبیعــی و فطــری خویــش خــارج 
ــد  ــر ض ــام ب ــت قی ــده اس ــی آفری ــه ناراحت ــه در جامع ــد. آنچ نگردن

ــه چیــز دیگــر. فرمــان فطــرت و طبیعــت اســت ن
ــه  ــده گرفتــن فطــرت ورســالت زن، ب ــا نادی ــا امــروزه همچنــان ب  ام
اســم حقــوق زن ظلــم بزرگــی را درحــق او ودرحــق جامعــه ی بشــری 
روا میدارنــد کــه نتیجــه ی آن متزلــزل شــدن بنیــاد خانــواده ،بدبیــن 
ــادری، فراهــم شــدن  ــه وظیفــه ی مقــدس م ــان نســبت ب شــدن زن

طعمــه بــرای شــکارچیان و هوســبازان و... اســت.

برگرفتــه ازکتــاب هــای نظــام حقوقــی زن در اســالم شــهید مطهــری 
و فلســفه حقــوق مصطفــی دانــش پــژوه.

1.سوره یس، آیه40
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امیرحسین حاجیان مکانیک 93

 مبــارزه ادامــه دارد تــا زمانــي که باطــل وحــود دارد مبارزه وجــود دارد. 
چنــد روز پیــش بــود کــه نامــه ی ســرباز رشــید اســالم بــه فرمانــده 
ــه  ــد،نامه ای ک ــا ش ــه ه ــا و روزنام ــک خبره ــر ی ــدر خود،تیت ی مقت
ــجره ی  ــودی ش ــد؛ » ناب ــی ش ــادآور م ــی را ی ــیار مهم ــوای بس محت

ــش «. ــه ی داع ــه ی ملعون خبیث
ــش  ــروع آت ــود نامش ــن مول ــه ی ای ــه فتن ــود ک ــال ب ــه6 س ــب ب قری
ــل  ــش قاب ــود و بخ ــه ب ــالمی انداخت ــده ی اس ــت واح ــان ام ــه ج ب
ــه  توجهــی از اذهــان دلســوزان و زعمــای کشــور هــای اســالمی را ب
خــود درگیــر کــرده بود،فتنــه ای کــه بــا ظاهــری اســالمی و باطنــی 
صهیونیستی،خســارات ســنگینی را بــه کشــور هــای درگیــر تحمیــل 
ــور و  ــو از ش ــان ممل ــده انس ــک ع ــل ی ــر جه ــه ب ــه ای ک ــرد؛ فتن ک
ــه  خالــی از شــعور ســوار بود؛انســان هــای شــقی و بدبختــی کــه قرب
الــی اهلل پــا در میــدان جهــاد گذاشــته بودنــد و بــرای برپایــی حکومتی 

ــد. ــی کردن ــالش م اســالمی! ت
ــم از  ــتند،این حج ــی داش ــی م ــرت و آگاه ــی بصی ــر اندک ــاید اگ ش
ــد. ــی ش ــالمی وارد نم ــت اس ــره ی ام ــر پیک ــات ب ــارات و لطم خس

باهمــه ی خاطــرات تلــخ و حــوادث ناگــواری کــه قریــب 6ســال بــه 
چشــم دیدیــم و برخــی همچــون خانــواده هــای شــهدا بــا گوشــت و 
پوســت خــود آن را لمــس کردند،خبــر نابــودی ایــن شــجره ی ملعونه، 
ــه  ــار دیگــر ســخن حکیمان ــود و ب ــر ایــن مصائــب و آالم ب مرهمــی ب
ی فرمانــده ی مقتــدر کل قــوا را بــه اثبــات رســاند کــه »آنهــا بــه مــا 

ســیلی نمــی زننــد بلکــه مــا بــه آنهــا ســیلی خواهیــم زد.«
ــه  ــد ب ــار س ــقوط بش ــوریه و س ــه س ــراي تجزی ــي ب ــاي آمریکای روی
ــار  ــاز شــده اســت اینب ــه ي دشــوارتري آغ ســر رســیده اســت. مرحل

ــال  ــد از پایم ــالش کنن ــد ت ــیون بای ــک. سیاس ــاي دیپلماتی در فض
ــاي  ــن دنی ــد. در ای ــري کنن ــالم جلوگی ــهداي اس ــون ش ــدن خ ش
ظلــم در انتزاعیــات خــود ســیر نکننــد واقــع گرایانــه جهــان را 
ــت  ــه در نشس ــت خارج ــرد اول سیاس ــه م ــي ک ــد. زمان ــل کنن تحلی
ــت : »  ــهریور 94 گف ــود در ش ــپانیایی خ ــای اس ــا همت ــترکی ب مش
حــل بحــران ســوریه  از طریــق نظامــی یــک رویــا اســت« ایــن ســخن 
ــت.  ــد اس ــاري خداون ــود و ی ــوان خ ــي از ت ــتن آگاه ــول نداش  محص
حــاج قاســم ســلیمانی بــا عمــل بــه »وعــده ی صــادق« خــود، مویــد 
ایــن ســخن اســت. و بــرای چندمیــن بــار و در عمــل، درســتی ایــن 
ــه رخ همــگان کشــید کــه :  ــر انقــالب را  ب ــه ی رهب ســخن حکیمان
»بعضــی تصــّور میکننــد کــه ]بایــد[ کوتــاه بیاییــم . . .  ]درحالی کــه[ 
هرچــه کوتــاه بیاییــم، آنهــا جری تــر میشــوند. راهــش مقابلــه اســت، 

راهــش مواجهــه اســت، راهــش ایســتادگی اســت.«
گرچــه تشــکیل دولــت اســالمي عراقــو شــام، وهمــي بیشــتر نیســت. 
ــان،  ــري )النصــره، داعــش، طالب ــا تفکــر ســلفي و گروه هــاي تکفی ام
...( و جانیــان و ظالمــان عالــم هنــوز  بوکوحــرام، ســعودي ها و 

ســتمگري ها مي کننــد و جنایاتشــان ادامــه دارد.
خبرهــاي جانســوزي از یمــن بــا وجــود سانســورهاي فــراوان مخابــره 
مي شــود کــه خبــر از فجایــع عظیــم انســاني دارد ایــن ظلــم عظیــم 
بشــري ، ســعودي ها را در صــف اول دشــمنان اندیشــه اصیــل اســالمي 
ــش  ــادمان از آت ــلحه ش ــاي اس ــا و مافی ــرار دادهاســت.  آمریکایي ه ق

ــتند. ــا هس افروزي ه
اي انســان چشــمان خــود را بــاز کــن عدالــت آن چیــزي اســت کــه 

جانــت را بایــد برایــش فــدا کنــي.
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سیاست

ــه  ــرای همیش ــه ب ــد ک ــی نماین ــی م ــالح های ــه ی س ــوش و تهی و ن
حاکــم دنیــای گرســنگان باشــند.جنگ امــروز مــا جنــگ بــا عــراق و 
اســرائیل نیســت؛جنگ مــا جنــگ بــا عربســتان و شــیوخ خلیــج فــارس 
نیســت؛جنگ مــا جنــگ بــا مصــرو اردن و مراکــش نیســت؛جنگ مــا 
جنــگ بــا ابرقدرتهــای شــرق و غــرب نیســت؛جنگ مــا جنــگ مکتــب 
مــا اســت علیــه تمامــی ظلــم و جور؛جنــگ مــا جنــگ اســالم اســت 
علیــه تمــام نابرابــری هــای دنیــای ســرمایه داری و کمونیســم،جنگ 
مــا جنــگ پابرهنگــی علیــه خوشــگذرانی هــای مرفهیــن و حاکمیــن 

بــی درد کشــورهای اســالمی اســت.
ایــن جنــگ ســالح نمــی شناســد،این جنــگ محصــور در مــرز و بــوم 
ــود  ــی و کمب ــت و تلخ ــانه و شکس ــه و کاش ــگ خان ــت،این جن نیس
ــت،جنگ  ــاد اس ــگ اعتق ــگ جن ــن جن ــنگی نمیداند.ای ــر و گرس وفق
ارزشــهای اعتقــادی انقالبــی علیــه دنیــای کثیــف زور و پــول و 
خوشــگذرانی اســت.جنگ مــا جنــگ قداست،عزت،شــرف و اســتقامت 

ــت.« ــی هاس ــه نامردم علی
همانگونــه کــه خواندیــد امــام)ره( بعــد از آنکــه راه رهایــی مــردم )نــه 
تنهــا مــردم ایــران کــه کل مــردم جهــان( را عــزم و اراده جــدی بــرای 
ــا طاغــوت و اســتکبار بیــان میکننــد بــه بیــان مســیر کلــی  مقابلــه ب
ــا  مبــارزه مــی پردازنــد و آنگونــه کــه فهــم مــی شــود امــام جنــگ ب
ابرقدرتهــای شــرق و غــرب را اصیــل نمــی داننــد - بنابرایــن ادعــای 
ــه از  ــاب اینک ــال از ب ــالمی را مث ــوری اس ــمنی جمه ــه دش ــی ک برخ
ــردن خــود در  ــال مطــرح ک ــه دنب ــا ب ــا ابرقدرته ــادن ب ــق در افت طری
عرصــه بیــن الملــل اســت یــا اینکــه بــدون هیــچ اســتدالل منطقــی 
بــه نوعــی مالیخولیــا دچــار شــده و بــا کشــورهای جهــان درافتــاده رد 
مــی شــود  بلکــه اصالــت را در مکتــب و ارزشــهای مکتبــی مــی بیننــد.

ببینیم نظر امام راجع به جنگ آمریکا با ایران چیست؟ قم 1358/7/15
ــانید... ــکا[ نترسید،نترس ــی آمری ــت نظام ــال دخال ــاره احتم »...]درب

آنهــا همیشــه دخالــت هایشــان دخالــت هــای شــیطنتی اســت،توطئه 
ــد  ــد وادار میکنن ــم بکنن ــک کاری ه ــد ی ــر بخواهن ــا اگ ــت.آن ه اس
ــر]ات[  ــد و در تظاه ــر]ات[ بکنن ــا تظاه ــه آنه ــارا ک ــای م ــوان ه ج
ــا ایــن هــا و یــک غائلــه راه  عمــال آن هــا بیاینــد درگیــری بکننــد ب
بیندازنــد کــه مــا نتوانیــم یــک محیــط آزاد پیــدا بکنیم،یــک محیــط 
آرام پیــدا بکنیــم و مســائلی را کــه مــی خواهیــم مطــرح بکنیــم و مــی 
ــش  ــان را پی ــیطنت هایش ــا ش ــم...آن ه ــاد بکنیم،بتوانی ــم ایج خواهی
همیــن جــوان هــای صافــدل عزیــز میفرســتند...قضیه دخالــت نظامــی 
ــوای  ــه گری،اینطوری؛یعنــی از ق ــدا مطــرح نیســت،دخالتهای توطئ اب
خــود مــا اســتفاده مــی کنند.خــوب شــما قضیــه کردســتان را ببینیــد 
ــد[ ــی کنن ــا م ــور الق ــتفاده ای میکنند...]اینط ــه اس ــا چ ــن ه ــه ای ک

یعنــی دولــت ایــران مــی خواهــد کــه کردهــا را بکوبــد،آن )فرســتاده 
حکومــت( رفتــه کــه کردهــا را حفــظ کنــد ایــن هــا مــی گوینــد رفتــه 
کردهــا را بکوبد...آمریــکا نظامــی نمــی آورد اینجا،آمریــکا گوینــده مــی 
آورد اینجا،آمریــکا عمــال خــودش کــه ســال هــا آنهــا را تربیــت کــرده 
اســت مــی فرســتد اینجا...بیــدار بشــوند ملــت و بیــدار بشــوند جــوان 
هــای ما،توجــه داشــته باشــند بــه اینکــه آمریــکا بــا ســرنیزه نمــی آیــد 

بــه میــدان شــما،با قلــم مــی آیــد بــه میــدان شــما...«
ــی  ــاره م ــه آن اش ــام ب ــه ام ــت ک ــزی اس ــن آن چی ــرم؛ ای ــگ ن جن
ــی  ــد ول ــی زن ــیر م ــرم شمش ــه ن ــمن در عرص ــع دش ــد.در واق فرماین
بــرای رد گــم کــردن و گاهــی ارعاب)کــه آن هــم از مصادیــق جنــگ 

ــد. ــی خوان ــی رجــز م ــرم اســت( در عرصــه نظام ن
تاکنــون بــه دو ســؤال اولــی کــه در ابتــدای بحــث مطــرح شــد پاســخ 
دادیــم و بــه جــواب ســؤال ســوم نیــز اشــاره ای داشتیم،پاســخ تکمیلی 

بــه ســؤال 3و4 را در ســری بعــدی ایــن مقالــه دنبــال کنیــد...
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جنــگ بــا آمریــکا؛ ایــن موضوعــی اســت کــه در کشــاکش مذاکــرات 
ــی نقــل هــر  ــه برجــام و نیــز در زمــان مناظــرات انتخابات منتهــی ب
ــود و البتــه در ســایر زمــان هــا نیــز بعلــت برخوردهــا و  مجلســی ب
رویارویــی هــای سیاســی ایــران و آمریــکا کــم و بیــش مطــرح بــوده 
و هســت)خصوصا کــه ترامــپ هــم بــه ریاســت جمهــوری رســید( و 
هرکســی از هــر جناحــی بــا دالیــل و منطــق خــود احتمــال وقــوع یــا 
عــدم وقــوع آن را بررســی مــی کند،مــا امــا طبــق روال معمــول خــود 
ــام  ــه ام ــه ســراغ صحیف ــام )ره( مــی گردیم،پــس ب ــال نظــر ام بدنب
ــم. ــی طلبی ــالی ســخنان ایشــان مقصــود خــود را م ــه و در الب رفت

ــی  ــر م ــه مباحــث زی ــور خالصــه ب ــه ط ــه آورده ام ب آنچــه در ادام
پــردازد:

1(چرایــی دشــمنی بــا آمریــکا و اینکــه اصــال دشــمنی با آمریکاســت 
کــه اصالــت دارد یــا اصــل مطلــب دیگــری اســت.

2(احتمال وقوع جنگ نظامی با آمریکا از دیدگاه امام)ره(.
3(نحــوه جنگیــدن آمریــکا بــا ملــت ایــران و راهــکاری کــه امــام)ره( 

بــرای مقابلــه پیشــنهاد میکننــد.
4(تهدید های بالقوه موجود در ارتباط با آمریکا و لزوم هشیاری.

ــه ســراغ کالم امــام در پاســخ  بــدون هیــچ حــرف اضافــه دیگــری ب
ــقوط  ــان س ــن در جری ــا هموط ــهادت ده ه ــلیت ش ــام تس ــه پی ب
ــق  ــوح منط ــه وض ــه ب ــکا ک ــط آمری هواپیمــای مســافربری توس

ــم ؛ ــی روی ــد م ــی ده ــرح م ــالمی را ش ــوری اس ــت جمه سیاس
تاریخ انتشار 1367/3/14

»مــردم آزاده جهــان همیشــه از ابــر قــدرت هــا خصوصــا آمریــکای 
ــرای رویارویــی  ــا عــزم خــود را ب ــد و ت جنایــت کار صدمــه دیــده ان
بــا کفروشــرک جهانــی و آمریــکای ســلطه گــر جــزم ننمایند،هــرروز 
شــاهد جنایتــی تــازه خواهنــد بود.مــردم شــریف ایــران بایــد توجــه 
ــیاطینی  ــام ش ــا تم ــدن ب ــارزه و جنگی ــروز روز مب ــه ام ــد ک کنن
اســت کــه حقــوق حقــه تمامــی پابرهنــگان جهــان را صــرف عیــش 

بازخوانی	امام	)3(
صادق حاجیان عمران 93نترسید	و	نترسانید.
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انسان	آزمایشگاهی	و	خداوند	بی	معنا!
می کنــد،  پیشــرفت  فّنــاوری  روزبــه روز 
ــی انســان  ــد وارد عرصــه زندگ ــای جدی فناوری ه
اجتماعــی  رفــاه  آن،  به واســطه  و  می شــود 
و ســهولت زندگــی در سراســر جهــان رو بــه 
ــای درد دل انســان  ــی پ ــا وقت ــش اســت. ام افزای
امــروز می نشــینیم، نارضایتــی از زندگــی، خســته 
شــدن و کم صبــری و شــکایت از اوضــاع موجــود 
ــر ســخن اوســت.  و روزمرگــی  جــزء جدایی ناپذی
مثــال بــارزش شــرح حال هایی کــه هرکــس از 
ــد و  ــر می کن ــازی منتش ــای مج ــودش در فض خ
اغلــب مــا بــا آن هــا روبــرو شــده ایم!. ســؤالی کــه 
ــر  ــه مگ ــت ک ــن اس ــد ای ــر می کن ــن را درگی ذه
ــی  ــائل زندگ ــردن مس ــان ک ــای آس ــاوری ادع فّن
ــرا  ــدارد؟ چ ــف را ن ــای مختل ــان در جنبه ه انس
بیشــتر  اجتماعــی  رفــاه  و  می گــذرد  هرچــه 
می شــود، انســان بــه ســاحل آرامــش خــود 
نزدیــک نمی شــود و حتــی ســرگردان وحیــران تــر 
ــان  ــر زم ــر از ه ــده اش مخفی ت ــود و گم ش می ش
ــد  ــخ را بای ــد پاس ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب دیگراس
ــاز  ــه از دیرب ــرد ک ــتجو ک ــی جس ــول موضوع ح
مطــرح بــوده اســت؛ رابطــه ی فّنــاوری، تکنولــوژی 
ــن  ــت ای ــانی. در اهمی ــوم انس ــا عل ــی ب و مهندس
ــفه و  ــر فالس ــه در نظ ــس ک ــن ب ــوع همی موض
دانشــمندان مختلــف غربــی و شــرقی از افالطــون 
ــا  ــه ت ــی و ابن ســینا و میرفندرســکی گرفت و فاراب
ــوان  ــت عن ــز تح ــروزه نی ــر و ام ــت و هایدگ کان
مباحــث توســعه بیــن متفکریــن غربــی و الگــوی 
اســالمی ایرانــی پیشــرفت در کالم مقــام رهبــری 

موردتوجــه واقع شــده اســت. 
ــه ی  ــن رابط ــا تبیی ــد دارد ب ــر قص ــته حاض نوش
ــا نیازهــای انســان و درنتیجــه  نــوع جهان بینــی ب
ویژگی هــای مصنوعــات بشــری، تحلیلــی مبتنــی 
ــا  ــه او ب ــان و رابط ــه انس ــفی ب ــرش فلس ــر نگ ب

ــد. ــه ده ــان هســتی ارائ جه
ــه  ــروری ب ــاز« ض ــوم »نی ــل مفه ــدا تحلی در ابت
نظــر می رســد. هــر موجــودی متناســب بااهدافــی 
کــه بــرای خلقتــش و بودنــش در جهــان هســتی 
می یابــد، تــالش دارد هــر آنچــه مانعــی درراه 
ــر  ــع و ه ــت را مرتف ــش هس ــه هدف ــیدن ب رس
آنچــه بــرای رســیدن بــه هدفــش ضــروری اســت 

ــی  ــدف زندگ ــناخت ه ــذا ش ــد. ل ــر کن را حاض
بــرای آن موجود)انســان( مقدمــه ی شــناخت 
نیازهــای اوســت. امــا شــناخت هــدف نیــز، 
خــود متوقــف بــر شــناخت تمــام جنبه هــا و 
در  اســت.  موجــود  آن  وجــودی  ســاحت های 
ــرد  ــر کارب ــی ب ــی مبتن ــتا انسان شناس ــن راس ای
ــور  ــرده و به ط ــی ک ــم( را بررس گرایی)پراگماتیس
اجمالــی بــا انسان شناســی توحیــدی مقایســه 

. می کنیــم
عمل گرایــی یــا پراگماتیســم گرچــه ابتــدا در 
آمریــکا و انگلســتان ظاهــر شــد، اّمــا محــدود بــه 
آن هــا نیســت و امــروزه در تمــام کشــورهای جهان 
ــّنت  ــه س ــا دوگان ــه ب ــژه در کشــورهایی ک و به وی
ــل  ــد، مث ــرم می کنن ــت وپنجه ن ــه دس و مدرنیت
ــدگاه  ــده اســت. دی ــان، ریشــه دوان کشــور خودم
پراگماتیســمی توجــه خــود را معطــوف بــه کاربرد 
ــی  ــت دارد، نتایج ــه اهمی ــد. آنچ ــی می کن عمل
اســت کــه توســط روش تجربــی و آزمایشــگاهی )و 
نــه توســط روش عقلــی( بــه دســت می آیــد. بدین 
ترتیــب عقــل ابــزاری اســت در خدمــت تجربــه و 
ــوم تجربی)ماننــد زیست شناســی  هــر آنچــه را عل
ــل در  ــت، عق ــد دانس ــک( مفی ــیمی و فیزی و ش
راســتای گســترش آن و درنتیجــه تســهیل حیــات 
ــه ی  ــود1.  ریش ــه می ش ــه کار گرفت ــت ب و معیش
ــا تنــزل جایــگاه عقــل  ایــن اعتقــاد کــه همــراه ب
ــد  ــت را بای ــی اس ــوم تجرب ــه عل ــادن ب و ارج نه
ــه اســماً دیدگاهــی  ــرد ک در تفکــری جســتجو ک
مطــرود و منقرض شــده اســت ولــی رســماً نتایــج 
ــی اســت؛ و  ــوز باق ــارش به طــور وســیعی هن و آث
ــرن  ــل ق ــت. در اوای ــتی اس ــدگاه پوزیتویس آن دی
بیســتم گروهــی از دانشــمندان، فیلســوفان و 
ــی  ــی علم ــن مباحثات ــک انجم ــان، ی دانش پژوه
ــت و  ــام گرف ــن« ن ــه وی ــه »حلق ــد ک ــر کردن دای
ــن جلســات  »پوزیتیویســم منطقــی« ماحصــل ای
ــه دارای  ــت ک ــو« اس ــزاره ای  »پوزیتی ــود2.  گ ب
آنچــه  مقابــل،  در  و  باشــد  علمــی  قطعیــت 
خیالــی و فرضــی و موهــوم باشــد، غیــر اثباتــی و 
ــراد از  ــتگاه م ــن دس ــت3.   در ای ــو اس غیرپوزیتی
قطعیــت علمــی، اثبــات پذیــری توســط آزمایــش 
و مشــاهدات تجربــی اســت و متافیزیــک یــا 

7

زمان مطالعه مقاله: 8 دقیقهمحمدحسین غفوری، مهندسي مواد 93 @mohammadmhg 
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مابعدالطبیعــه هیــچ جایــگاه علمــی نــدارد؛ دلیلــی 
وجــود نــدارد کــه فیلســوف مابعدالطبیعــی بگویــد 
ــری  ــور دیگ ــت ام ــه و طبیع ــم تجرب در ورای عال
هســت کــه مــورد تجربــه حســی قــرار نمی گیــرد4.   
آلفــرد آیــر اصــل اثبــات پذیــری را این گونــه بیــان 
کــرد: »یــک گــزاره یــا قضیــه تجربــی تــا وقتی کــه 
چندیــن مشــاهده صــدق و کــذب آن را تائیــد 
نکــرده باشــد نمی توانــد معنــادار و واقعــی باشــد و 
قضایــای متافیزیکــی چــون  حقایــق و فرضیه هــای 
ــد،  ــت ندارن ــا واقعی ــد، نه تنه ــی را در برندارن تجرب
ــد  ــد5«.  )بمان ــی بی معناین ــن گزاره های ــه چنی بلک
کــه وقتــی از بی معنایــی صحبــت می شــود، خــوِد 
ــش  ــاهده و آزمای ــا روش مش ــه ب ــا« را چگون »معن
ــوم  ــری، عل ــوم نظ ــفه عل ــد؟!(. فلس ــات کرده ان اثب
اجتماعــی، علــوم انســانی، الهیــات، عرفــان، هنــر و 
اخــالق و ماننــد آن بخش هــای مختلــف متافیزیــک 
فاقــد  امــور  این گونــه  و  تشــکیل می دهنــد  را 
معنــا بــوده و در بهتریــن حالــت بیانگــر احساســات 
درونــی افــراد اســت. یــک عمل گــرا، تحــت تأثیــر 
پوزیتویســم، هــر آنچــه فایــده عملــی دارد را 
ــبت  ــی نس ــت و آگاه ــد و راه معرف ــی می دان واقع
ــوم  ــر در عل ــر را منحص ــک ام ــودن ی ــد ب ــه مفی ب
تجربــی و مشــاهدات آزمایشــگاهی می دانــد؛ امــور 
ــچ گاه  ــرده و هی ــی ک ــی تلق متافیزیکــی را غیرواقع
التفاتــی بــه قوانیــن مطلــق و ثابــت جهــان هســتی 
ــل  ــانیت ندارد)غاف ــدا و انس ــد خ ــی مانن و مفاهیم
ــان  ــه بی ــی ک ــه ی تجرب ــر قضی ــه در دل ه از آنک
ــت و  ــد علّی ــی ای مانن ــم غیرتجرب ــد، مفاهی می کن
ــد:  ــا می کن ــت( و ادع ــرده اس ــول ک ــت را قب کلّی
»جهــان جریانــی در حــال تغییــر اســت و در جهان 
ــه در  ــی ک ــدارد6«.   ادعای ــود ن ــی وج ــز ثابت چی
حیطــه ی گزاره هــای علــم تجربــی صــادق اســت و 
همــان چیــزی اســت کــه باعــث پویایی و پیشــرفت 
علــم تجربــی شــده اســت)اینکه علــوم تجربــی ذاتــاً 
خطاپذیــر و غیرقطعی انــد(؛ ولــی ایــن ادعــا در 
ــی صــادق  ــائل متافیزیک ــی و مس ــور عقل ــورد ام م
ــان  ــدگاه، انس ــن دی ــه در ای ــت ک ــت. لذاس نیس
ــات  ــاّدی قابل اثب ــاً م ــود صرف ــک موج ــوان ی به عن
اســت و هیــچ بعــد غیرمــادی بــرای انســان اثبــات 
انســانی در زندگــِی  نمی شــود. هــدف چنیــن 

ــتر  ــاه بیش ــش در رف ــر و نیازهای ــت و بی دردت راح
خالصــه می شــود؛ و طبیعتــاً فّنــاوری و تکنولــوژی 
ــعه یافته  ــی توس ــت و نظارت ــچ محدودی ــدون هی ب
ــه »انســانیتش«  ــد و انســانی ک و پیشــرفت می کن
همــواره مغفــول مانــده اســت، جــز عــدم آرامــش و 
ناامیــدی روزافــزون چیــزی عایــدش نمی شــود. در 
مقابــل، در دســتگاهی کــه بــا روش عقلــی صحیــح 
ــه جهــان هســتی می نگــرد،  ــی، ب ــه روش تجرب و ن
ــی  ــی تلق ــی را غیرواقع ــور مابعدالطبیع ــا ام نه تنه
ــان  ــدی، انس ــی توحی ــا دیدگاه ــه ب ــد، بلک نمی کن
ــرده و  ــف ک ــش تعری ــط باخدای ــودی مرتب را موج
او  روان  و  روح  را  او  مهم تریــن جنبــه وجــودی 
می دانــد و هدفــش را در کمــال حداکثــری یعنــی 
نزدیــک شــدن بــه خدایــش تبییــن می کنــد. لــذا 
رفــاه مــادی و تکنولــوژی تــا آنجــا برایــش اهمیــت 
ــیدن  ــه او را درراه رس ــت ک ــه اس دارد و موردتوج
بــه هدفــش یــاری کنــد. نــه بیشــتر و نــه کمتــر؛ 
ــد  ــر از ح ــا کمت ــتر ی ــه بیش ــن توج ــر ای ــه اگ ک
ــش  ــه او را درراه هدف ــای اینک ــود، بج ضــرورت ش
ــود. در  ــد ب ــال او خواه ــع و وب ــد، مان ــک نمای کم
ایــن شــرایط حکمــِت بــر خواســته از ایــن دیــدگاه 
وســیع،  بادیــد  ناظــری  به عنــوان  توحیــدی،  
ــه  ــته ب ــتردگی عنان گسس ــرفت و گس ــازه پیش اج
تکنولــوژی را نخواهــد داد. چراکــه تحمــل برخــی از 
ــه  ــد، بلک ــوب نمی دان ــا نامطل ــختی ها را نه تنه س
ــداد  ــان قلم ــادی انس ــد غیرم ــده بع ــی دهن تعال

می کنــد. 
دســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بشــوی              

تــا کیمیــای عشــق بیابــی و زر شــوی
خــواب و خــورت ز مرتبــه خویــش دور کــرد         
آن گــه رســی بــه خویــش کــه بی خــواب و خــور شــوی7 
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سید محمدحسن احمدی، عمران 94

زلزله	در	طبیعت	
زلزله	در	اخالق

9

سياست

آه ، ایــران مــن... نمی دانــم از کجــا شــروع کنــم؛ از کدامیــن درد بایــد 
ــی  ــه ) کــه خــودم تمایــل چندان ــم... قبــل از شــروع ایــن مقال بگوی
ــه نوشــتن آن نداشــتم (، الزم می بینــم کــه ابتــدا تســلیت گویم و  ب
بــرای دیــار پهلــوان پــرور کرمانشــاه، از خــدای متعــال طلــب صبــر 
و مرحمــت کنــم و از ایــن روح همبســتگی و غیــرت یکایــک مــردم 

ــم.  ــر از آن ایــران تشــکر؛ هرچنــد کوچک ت
...........................................................................................................................

ــه، برحســب شــدت  ــاعات اولی ــان س ــه کرمانشــاه از هم ــوع زلزل وق
ــرار  ــال تک ــد احتم ــث ش ــتر(، باع ــت ) 7.3 ریش ــه داش ــی ک بزرگ
حوادثــی مثــل زلزلــه بــم و رودبــار در اذهــان عمومــی شــکل بگیــرد. 
ــا  ــت و ب ــی اس ــئله ی قابل توجه ــران مس ــتری در ای ــه 7.3 ریش زلزل
ــر  ــه مقیــاس ریشــتر لگاریتمــی، قــدرت آن تقریبــاً 10 براب توجــه ب
ــا تلفــات 26 هزارنفــری اســت ) و البتــه  ــم ب ــه 6.6 ریشــتری ب زلزل
کــه زمــان و مــدت زلزلــه هــم پارامتــر مهمــی اســت ( و البتــه ایــن 
زلزلــه تقریبــاً بــا زلزلــه 7.4 ریشــتری رودبــار و منجیــل بــا تلفــات 

ــت. ــه اس ــری قابل مقایس 35 هزارنف
ــرض  ــد ف ــد ) هرچن ــرض کنی ــه زده ف ــردم زلزل ــود را از م ــاً خ لطف
این همــه رنــج نیــز بــرای مــا محــال اســت( و ســاعات اولیــه زلزلــه 
ــگان  ــداد جان باخت ــه تع ــه هرلحظ ــاعاتی ک ــد؛ س ــر بگیری را در نظ
ــرعت وارد  ــران به س ــت بح ــد مدیری ــت و بای ــش اس ــال افزای در ح
عمــل شــود. در ایــن شــرایط، تــا بهبــود کامــل اوضــاع و رســیدگی 
ــگان،  ــدگان و جان باخت ــان و زیرآوارمان ــی مصدوم ــع تمام ــه وض ب
صحبــت از هــر چیــز دیگــر خطاســت. بایــد واقعــاً جــای آن فــردی 
باشــیم کــه زندگــی اش بــه آن وضــع افتــاده و احیانــاً داغدار بســتگان 

ــا بفهمیــم ....... خــود نیــز هســت، ت
ــر آب  ــه از ه ــور ک ــئولین کش ــی از مس ــرایطی، بعض ــن ش در چنی
تسویه حســاب های  فکــر  بــه  می گیرنــد،  ماهــی  گل آلــوده ای  
سیاســی خــود افتادنــد و کســی نبــود کــه بگویــد انتخابــات شــش 

ــید. ــه زده باش ــردم زلزل ــر م ــه فک ــده؛ ب ــت تمام ش ــاه اس م
همــان منطقــی کــه در ایــام انتخاباتــی امســال، دختــر وزیــر 
آموزش وپــرورش کــه متهــم بــه قاچــاق لبــاس بــود را » مظلــوم «، 
ــن شــغل »  ــه ای ــوده رو ب ــکار « ب ــه چــون » بی ــد ک ــی می کن معرف
ــار در کســوت کارشــناس عمــران وارد  شــرافتمندانه « آورده، ایــن ب

ــمی  ــار رس ــک آم ــی ی ــه حت ــش از آنک ــود و پی می ش
و مشــخص از میــزان خســارات منتشــر شــود، مدعــی می شــود کــه 
ــه ســاختمان های مســکن  ــق ب ــای تخریب شــده متعل بیشــتر خانه ه

مهــر اســت.
ــاید  ــه تسویه حســاب های سیاســی در اوج بحــران، دردش ش این گون

کمتــر از دردهمــان مــردم مصیبت زده نباشــد.

دراین بــاره چنــد نکتــه مهندســی مطــرح اســت کــه بــرای روشــن تر 
شــدن بحــث الزم اســت:

ــه  ــه س ــاختمان ها ب ــه، س ــازی زلزل ــق آیین نامه هــای مقاوم س طب
رده A و B و C تقســیم می شــوند. 

ــانی  ــه خدمت رس ــد از زلزل ــد بع ــه بای ــتند ک ــی هس رده یA آن های
کننــد و قاعدتــاً نبایــد خســارت ببیننــد مثــل بیمارســتان ها و مراکــز 
C  ــادی در رده ی ــاختمان های ع ــکونی و س ــازل مس ــدادی. من ام
ــان  ــدید، ج ــای ش ــر زلزله ه ــد در براب ــد بتوانن ــد و بای ــرار می گیرن ق
ــت  ــه عل ــا ب ــد ام ــظ کنن ــی حف ــل قبول ــد قاب ــا ح ــان را ت ساکنانش
ــت  ــدر نیس ــان آن ق ــاز، مقاومتش ــودن ساخت وس ــادی ب ــل اقتص اص
ــه حفــظ نماینــد.  کــه عملکــرد ســازه ای خــود را نیــز پــس از زلزل

در عکس هــای منتشرشــده از مســکن های مهــر، مشــاهده می شــود 
ــده اســت و  ــاً آســیب جــدی ندی کــه اســکلت اغلــب ســازه ها تقریب
یعنــی می توانــد بعــداً هــم بــه عملکــرد ســازه ای خــود ادامــه دهــد؛ 
ــه  ــد ک ــالم مانده ان ــب س ــز اغل ــا نی ــی واحده ــای میان ــی تیغه ه حت
ایــن نــکات مثبــت از دیــد هیــچ مهنــدس منصفــی نادیــده گرفتــه 
نمی شــود. البتــه تخریــب و ریــزش دیوارهــای کنــاری نشــان 
ــف در  ــن ضع ــوده و اصــالح ای ــوب نب ــدی مطل ــه مهاربن ــد ک می ده

دیگــر واحدهــا بایــد شــروع شــود.
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در چنیــن شــرایطی، بعضــی از 
مســئولین کشــور کــه از هــر آب 
ــد،  ــی می گیرن ــوده ای  ماه گل آل
تسویه حســاب های  فکــر  بــه 
ــد و کســی  سیاســی خــود افتادن
نبــود کــه بگویــد انتخابــات شــش 
ــر  ــه فک ــده؛ ب ــت تمام ش ــاه اس م

ــید. ــه زده باش ــردم زلزل م

ضمــن اینکــه بایــد توجــه داشــت واحدهــای ســرپل ذهــاب احتمــاالً 
ــه  ــد و اینک ــالم نبودن ــاه و ای ــر کرمانش ــکن مه ــای مس ــا واحده تنه
ــای  ــورت فض ــن ص ــر ای ــد) در غی ــالم مانده ان ــر س ــای دیگ واحده
ــبی و  ــت نس ــان از امنی ــد( نش ــر می ش ــا پ ــر آن ه ــازی از تصاوی مج

ــا دارد. ــن واحده ــول ای قابل قب
ــز  ــات قابل تأمــل دیگــری نی ــکات مهندســی، موضوع ــن ن ــارغ از ای ف

وجــود دارد.
ــراد  ــه از اف ــاه) ک ــازی کرمانش ــی راه و شهرس ــط عموم ــر رواب  مدی
ــح  ــازی ها، تصری ــه جوس ــالف هم ــود(، برخ ــوب می ش ــی محس دولت
ــم،  ــت کنی ــر حمای ــکن مه ــای مس ــم از پروژه ه ــرد:» نمی خواهی ک
امــا خوشــبختانه در زلزلــه اخیــر ســقف هیــچ خانــه ای از ایــن طــرح 
پاییــن نیامــد و طبــق اعــالم مدیــر مســکن و ســاختمان اســتان فقــط 
ــی در داخــل و خــارج ســراچه های مســکن مهــر ســرپل  ــر فوت 2 نف

ــته ایم. « ــاب داش ذه
ــده اینجاســت کــه مســکن مهــر محصــول دســت  نکتــه مغفــول مان
ــوب و حســن های آن  ــود و عی ــد قضــاوت ش انســان اســت و می توان
بررســی. ولــی شــرط قضــاوت انصــاف اســت و علــم. کســانی ممکــن 
ــی  ــا حت ــا 70 ی ــره 60 ی ــد، نم ــاًل از ص ــد و مث ــدل بگیرن ــت مع اس
ــی  ــدارد. ول ــم ن ــی ه ــه عیب ــه البت ــد ک ــر بدهن ــب پایین ت به مرات
ــدال  ــت اعت ــین دول ــان نش ــر لواس ــرافی و وزی ــران اش ای کاش مدی
ــت  ــد از گذش ــتند. بع ــا برمی داش ــود آن ه ــتای بهب ــی در راس قدم
پنــج ســال از دولــت بنفــش بایــد پرســید بــرای بازســازی خانه هــای 
روســتایی و فرســوده چــه اقــدام ویــژه و مؤثــری صورت گرفته اســت؟ 
ــدارد. درهرصــورت  ــد دیکتــه نانوشــته فقــط غلــط ن از قدیــم گفته ان
ــا غلــط) و  مســکن مهــر دیکتــه ایســت کــه نوشــته شــد هرچنــد ب
ــه  ــی ک ــکن اجتماع ــالف مس ــوند( برخ ــالح ش ــد اص ــم بای ــاً ه حتم
آقــای آخونــدی از زمانــی کــه وزیــر مســکن هاشــمی بــود تــا امــروز 
کــه وزیــر روحانــی اســت فقــط از آن ســخن گفتــه و ایــن طــرح هــم 
ــوردن روی  ــاک خ ــال خ ــط در ح ــدون غل ــده و ب ــان نوشته نش چن

طاقچــه اســت.
نکتــه پایانــی اینکــه بخــش قابل توجهــی از ســاکنان مســکن 
ــی و  ــای قدیم ــن در خانه ه ــش ای ــا پی ــه ت ــد ک ــرادی بودن ــر، اف مه
آســیب پذیر ســکونت داشــتند و درصورتی کــه همیــن مســکن 
ــداد  ــروز تع ــدون شــک ام ــود، ب ــز نب ــراد و اشــکال نی ــر از ای ــر پ مه
ــه در  ــود. چنانچ ــی می ب ــار فعل ــتر از آم ــیار بیش ــگان بس جان باخت
ــق  ــات انســانی متعل ــت تلف ــر منتشرشــده از کرمانشــاه، اکثری تصاوی
ــا در  ــده ام ــازی می ش ــد نوس ــه بای ــت ک ــی اس ــای قدیم ــه خانه ه ب
طــول چهــار ســال گذشــته، دریــغ از  حتــی یــک آجــر. ) البتــه بــا 
ــه نظــر می رســد  ــدال، ب ــت اعت ــه و مشــی دول ــن روی در نظــر گرفت
ــا  ــره ب ــام و مذاک ــه برج ــاز ب ــز نی ــوده نی ــای فرس ــازی بافت ه بازس

دارد.( خارجی هــا 
در پایــان، بــار دیگــر آرزو می کنــم کــه هرچــه ســریع تر مــردم عزیــز 
کرمانشــاه، از ایــن رنج هــا رهایــی یابنــد و از همــه ی مــردم ایــران و 
مخصوصــاً دانشــجوهای عزیــز صنعتــی کــه در ایــن مــدت بــا دغدغــه 
ــردم  ــه م ــک ب ــال کم ــه دنب ــی ب ــک به نوع ــراوان هری ــالش ف و ت

ــید...  ــته نباش ــم؛ خس ــکر می کن ــت تش ــد، بی نهای ــه زده بودن زلزل

10
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سقوط	مسافرین	
	پرواز	4721
	)محمد	موسوی	خوئینی	ها(

علی قانعیان، برق 94

ــی دارد  ــه و واقعــه ی تاریخــی  سیاســی بازیگــر و بازیگردان هــر حادث
ــتی  ــران و چیس ــناخت بازیگ ــه ش ــم حادث ــوازم مه ــی از ل ــه یک ک
نقــش آن هاســت؛ امــا مهم تــر از شــناخت بازیگــران عیــان، شــناخت 

ــع اســت. ــا و وقای ــان ماجراه ــا بازیگردان ــرده ی ــران پشــت پ بازیگ
ــان پشــت پــرده ی حــوادث قبــل و بعــد از انقــالب  یکــی از بازیگردان
کــه همیشــه شــخصیت آن در هالــه  ای از ابهــام بــوده، آقــای 
موسوی خوئینی هاســت. از فعالیــت به عنــوان رابــط شــوروی و آلمــان 
شــرقی )طبــق اســنادی کــه در ادامــه می آیــد( به عنــوان یــک مبــارز 
چــپ و نقــش در شــکل گیری گروهــک تروریســتی فرقــان تــا فرمــان 
ــه جاسوســی و  صــدور  ــه دانشــجویان معتــرض جهــت تســخیر الن ب
بیانیــه جهــت اعتراض هــای خیابانــی در ماجراهــای فتنــه 88، اندکــی 

ــت. ــان اس ــده ی ایش ــای باقی مان از ردپاه
ــه  ــس ب ــرواز 4721 پاری ــه ســقوط مســافرین پ ــوان مقال ــد عن هرچن
ــای  ــه آق ــد اســت ک ــه معتق ــن مقال ــده ی ای ــا نگارن ــران اســت، ام ته
ــقوط  ــا، س ــه هواپیم ــدن ب ــل از سوارش ــالها قب ــوی خوئینی ها س موس

کــرده اســت.
در رابطــه ی بــا مبــارزات موســوی خوئینی ها و همــکاری وی بــا 
شــوروی و آلمــان شــرقی، هفته نامــه انگلیســی اکونومیســت )صفحــه 
ــا  ــد: »بن ــن می نویس ــه 1986 این چنی ــی( 30 ژانوی ــن اطالعات بولت
ــرب  ــه غ ــراً ب ــه اخی ــی ک ــت های ایران ــی از کمونیس ــه یک ــه گفت ب
ــران  ــوروی در ای ــای ش ــر از رابط ه ــی دیگ ــت، یک ــرده اس ــرار ک ف
ســیا،  ســازمان  برگــزارش  بنــا  هســت.  »موســوی خوئینی ها« 
ــکو  ــای مس ــس لومومب ــگاه پاتری ــه در دانش ــا« پس ازآنک »خوئینی ه
ــه  ــد. ب ــتخدام گردی ــوذی اس ــر نف ــوان عنص ــود، به عن ــل نم تحصی
نظــر می رســد کــه در اواخــر دهــه 1960 و اوایــل دهــه 1970، 
در  خــود  شــرقی  آلمــان  دوســتان  بیــن  رابــط  »خوئینی هــا« 

ــت...« ــوده اس ــک« ب »الیپزی
ــک شــهید بهشــتی در رابطــه  ــاران نزدی ــان از ی ــد قدیری ــای احم آق
ــن  ــا این چنی ــای خوئینی ه ــتی و آق ــهید بهش ــن ش ــالف بی ــا اخت ب
می گویــد: »آقــای بهشــتی بــه خوئینی هــا بســیار بدبیــن بــود. 
ــی رود در  ــن آدم م ــت. ای ــی اس ــیار خطرناک ــن آدم بس ــت ای می گف
ــه رأی  ــیر ب ــا تفس ــد، ام ــرآن می گوی ــیر ق ــتان تفس ــجد جوزس مس
ــته  ــرد نداش ــن ف ــه ای ــش ب ــا گرای ــید جوان ه ــب باش ــد. مراق می کن
باشــند.« 1 نگرانــی شــهید بهشــتی در مــورد جلســات تفســیر 
ــه  ــت، چراک ــان اس ــی ایش ــق بین ــان از دقی ــا، نش ــای خوئینی ه آق

خوئینی هــا  آموزه هــای  مــورد  در  نــوری  ناطــق  حجت االســالم 
گروهــک  اعضــای  دادگاه  اصلــی  »قاضــی  می گویــد:  این چنیــن 
ــر  ــوی خوئینی ها ب ــای موس ــر آموزه ه ــه تأثی ــاً ب ــز صراحت ــان نی فرق
ــا  ــای خوئینی ه ــه آق ــد.«2 البت ــاره می کن ــک اش ــن گروه ــای ای اعض
ــی  ــان خیانت های ــد، آن چن ــاره ش ــم اش ــر ه ــه قبل ت ــور ک همان ط
برجــای گذاشــتند کــه در ایــن مقالــه، مجــال بررســی آن نیســت، امــا 
ــت،  ــراوان اس ــا ف ــای خوئینی ه ــری آق ــان فک ــی جری ــه در بررس آنچ
چرخش هــای 180 درجــه ای ایشــان در مبانی شــان اســت. البتــه 
ایــن فقــط در آقــای موســوی خوئینی ها بــه چشــم نمی خــورد، بلکــه 
ــاًل نظــرات  ــا قب ــای خوئینی ه ــی آق ــای کنون ــم جریانی ه ــی از ه خیل
ــر  ــه اگ ــته اند؛ ک ــود برگش ــرات خ ــال از نظ ــا ح ــتند ام ــری داش دیگ
ایــن برگشــت از نظــرات مبنایــی باشــد، بایــد بــه مبانــی فکری شــان 
شــک کــرد. ازجملــه ایــن نظــرات نــوع و چگونگــی ارتبــاط بــا آمریــکا 

اســت.
شــهید بهشــتی در نامــه ای بــه امــام در مــورد چنیــن شــخصیت هایی 
این گونــه می نویســد: »دوگانگــی موجــود میــان مدیــران کشــور 
بیــش از آنکــه جنبــه شــخصی داشــته باشــد، بــه اختــالف دو بینــش 
مربــوط می شــود یــک بینــش معتقــد و ملتــزم بــه فقاهــت و اجتهــاد، 
اجتهــادی کــه در عیــن زنده بــودن و پویــا بــودن، بایــد ســخت ملتــزم 
بــه وحــی و تعهــد در برابــر کتــاب و ســنت باشــد و بینــش دیگــر در 
ــی  ــی از وح ــه به کل ــه ن ــن این ک ــت های بی ــه ها و برداش ــی اندیش پ

ــر آن متعهــد...«.3 ــه آن چنان کــه بایدوشــاید در براب بریــده اســت و ن

1.جوان آنالین؛شهید بهشتی ماهیت منافقین را می شناخت ، در گفت و گو با احمد قدیریان
2. مقاله تأثیر تفاسیرموسوی خوئینی ها درشکل گیری گروهک فرقان،مرکزاسنادانقالب اسالمی

3. روزنامه جمهوری اسالمی 1390/4/13
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داشــت تلویزیــون تماشــا می کــرد کــه اتفاقــی بــه برنامــه ای برخــورد 
کــه مناظــره ای بــود بیــن یــک ایرانــی و یــک ایتالیایــی، مــرد ایرانــی 
ــر از  ــه قوی ت ــی ک ــام خدای ــه ن ــاز کرد))ب ــه آغ ــخنش را این گون س
ناوهــای امریکاســت((. همیــن جملــه کافــی بــود تــا لرزشــی در دلــش 
ایجــاد شــود، شــاید چــون تحصیل کــرده آمریــکا بــود و قــدرت آن هــا 
ــد شــد. تصمیمــش  ــن خــدا عالقه من ــه ای ــود ب ــده ب ــک دی را از نزدی
ــان را  ــورگازی باغب ــد موت ــتر بدان ــت بیش ــود می خواس ــه ب را گرفت
برداشــت و بــه دنبــال مــرد ایرانــی رفــت وقتــی بــه آنجــا رســید بــه او 
اجــازه ورود ندادنــد او گفــت : ))خــدا هــر دربســته ای را می گشــاید(( 
ــت. خــودش  ــه اســتقبالش رف ــن را کــه گفــت آن مــرد خــودش ب ای
ــک  ــر ی ــود پس ــر می ش ــدند مگ ــب ش ــه متعج ــرد هم ــی ک را معرف

ســناتور ایتالیایــی بــا موتــورگازی بــه دیــدن کســی بــرود.
چنــد دیــدار بــا آن مــرد برایــش کافــی بــود تــا شــیعه بشــود، نامــش 
را هــم مهــدی گذاشــت ولــی خانــواده اش بــا او مخالــف بودنــد چگونــه 
می شــود پســر یــک کاتولیــک و یــک پرنســس یهــودی شــیعه شــود 
بــرای همیــن او را دیوانــه خواندنــد و تهدیــدش کردنــد از ارث محــروم 
ــرف  ــود و ط ــش ب ــرف خدای ــود یک ط ــختی ب ــی س ــود، دوراه می ش
ــود  ــا ب ــر از این ه ــی اراده او قوی ت ــدرش ول ــروت افســانه ای پ دیگــر ث

بــرای همیــن تصمیــم گرفــت بــه ایــران بــرود .
چندیــن ســفر بــه ایــران و دیــدار بــا رهبــران مذهبــی آن هــا کافــی 
ــا او را بــه یــک مبــارز علیــه جنایــات اســرائیل تبدیــل کننــد  بــود ت
ولــی خانــواده اش بــرای اثبــات دیوانگــی اش او را بــه بیمارســتان روانی 
فرســتادند کــه ازقضــا تمامــی کارکنانــش یهــودی بودنــد، مهــدی هــم 
ــه  ــاره شــروع ب ــرار کــرد و دوب ــرس شستشــوی مغــزی ازآنجــا ف از ت
مبارزاتــش کــرد. ســرانجام صبــح یــک روز پاییــزی جســدش را زیــر 

ــت  ــرده اس ــی ک ــت خودکش ــس می گف ــد، پلی ــدا کردن ــل پی ــک پ ی
ــت... ــز دیگــری می گف ــش چی ــی جراحــات روی بدن ول

ــی  ــدی)ادواردو( آنیل ــهید مه ــی ش ــمتی از زندگ ــد قس ــه خواندی آنچ
فرزنــد جیانــی آنیلــی ســناتور و میلیــاردر ایتالیایــی ،صاحــب 
کارخانه هــای ماشین ســازی فیــات، فــراری، اوبکــو، المبورگینــی، 
ــای خصوصــی،  ــی، بانک ه ــه صنعت ــن کارخان ــو، چندی ــا، آلفارم النچی
شــرکت های طراحــی مــد و لبــاس، روزنامه هــای الســتامپا، کوریــره، 

ــود. ــوس ب ــال یوونت ــگاه فوتب ــرا و باش دالس
ــا  ــش را در ایتالی ــد. تحصیالت ــا آم ــه دنی ــن 1954 ب ادواردو در6 ژوئ
ــس ازآن در رشــته  ــد. پ ــک انگلیــس گذران ــج آتالنتی و ســپس در کال
ــه  ــا درج ــکا ب ــتون آمری ــگاه پرینس ــرق در دانش ــفه ش ــان و فلس ادی

ــد. ــل ش ــرا فارغ التحصی دکت
ــا و در  ــود ســپس در ایتالی ــکا ب ــرآن در آمری ــا ق ــنایی او ب ــن آش اولی
ــی  ــزن مطبوعات ــه، رای ــری ابیان ــن قدی ــر محمدحس ــا دکت ــدار ب دی
ســفارت ایــران در ایتالیــا بــه دیــن اســالم و مذهــب شــیعه روی آورد. 
ــا رهبــر انقــالب دیــدار کــرد و بــه  ــه ایــران ب او در ســفرهای خــود ب
ــام خمینــی پیشــانی او را  ــل شــد کــه ام ــخ تبدی تنهــا خارجــی تاری

بوســیده اســت.
ــا توطئــه  ســرانجام در 15 نوامبــر ســال 2000 )24 آبــان 1379( و ب
یهــود بــه شــهادت رســید و جســد او را زیــر پــل فرانکــو رومانــو پیــدا 
ــر زندگــی ایــن حق جــوی ایتالیایــی  ــا ایــن پایانــی باشــد ب ــد ت کردن
کســی کــه ســقف آرزوهــای همــه مــا به انــدازه پــول داخــل جیــب او 
هــم نمی شــد ولــی او حقیقــت را انتخــاب کــرد تــا حجتــی باشــد بــر 

آرزوهــای دورودراز مــا.
امام علی)ع(: شریف ترین بی نیازی وانهادن آرزوهاست.
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ــا  ــت فتنه ه ــر غیب ــه در عص ــدیم ک ــه ش ــین متوج ــماره پیش در ش
ــص از  ــا خال ــی آورد ت ــوم م ــت )ع( هج ــل بی ــتان اه ــوی دوس ــه س ب
ــیعیان  ــه ش ــد ک ــت )ع( بشــارت دادن ــل بی ــود. اه ــدا ش ــص ج ناخال
خالــص از فتنه هــا عبــور می کننــد امــا ایــن ســوال مطــرح شــد کــه 

ــود؟  ــان می ش ــات ایش ــب نج ــا موج ــی در آنه ــه ویژگ چ
ــرای زندگــی در  رضــا: اساســی ترین دســتوری کــه اهــل بیــت )ع( ب
ــن دســتور  ــرار ای ــام اســت. تک ــد شــناخت ام ــت فرموده ان عصــر غیب
بــه اصحــاب مختلــف جایــگاه خــاص ایــن موضــوع را در عصــر غیبــت 

ــد:  ــان می ده نش
ــم  ــی کاظ ــام موس ــا ام ــادق )ع( ی ــام ص ــون از ام ــن میم ــة ب از ثعلب

)ع(: امــام خــود را بشــناس. زیــرا هنگامــی کــه او را بشناســی دیگــر 
ــة اهلل )ع( پیــش  ــان ظهــور حضــرت بقی ــی نمی بینــی، خــواه زم زیان
بیفتــد یــا بــه تأخیــر افتــد. هــر کــس امــام خــود را بشناســد و پیــش 
ــم  ــد، و ســپس قائ ــان ده ــد ج ــت حــق را ببین ــور دول ــه ظه از اینک
آل محمــد قیــام کنــد ثــواب او ماننــد کســی اســت کــه بــا قائــم در 

خیمــه اش باشــد.
ــت،  ــرده اس ــق ک ــد خل ــه خداون ــور ک ــد همان ط ــام را بای ــا ام قطع
ــا  ــل می شــود ت ــه شــک تبدی ــن ب ــا یقی ــرداب فتنه ه شــناخت. در گ
ــد. در  ــی کــه گرداب هــا کشــتی های ضعیــف را در خــود می بلعن جای
واقــع فقــط کســانی بــر والیــت اهــل بیــت )ع( ثابــت قــدم می ماننــد 
ــه  ــا داشــته باشــند. ب ــواج فتنه ه ــر ام ــه گاه محکمــی در براب کــه تکی
بیــان دیگــر فتنه هــا در شــناختی کــه پشــتوانه محکمــی دارد نفــوذ 
ــل اعتمــادی نداشــته  ــکای قاب ــت نقطــه ات ــا اگــر معرف ــد ام نمی کنن

باشــد، ســقوط حتمــی اســت. 

از امــام موســی کاظــم )ع(: هــر کــه امــر امامــت مــا را از قــرآن نفهمد، 
نمی توانــد فتنه هــا را زیــر پــا گــذارد.

امــام موســی بــن جعفــر )ع( قــرآن را تکیــه گاه فخیــم دوســتان خــود 
ــن  ــر )ع( تضمی ــن جعف ــی ب ــام موس ــد. ام ــا می دانن ــام زمان ه در تم
کرده انــد کــه کســی کــه امــر امامــت اهــل بیــت )ع( را از قــرآن بدانــد 
بــه ســالمتی از هــر فتنــه ای عبــور خواهــد کــرد. پــس شــیعیان اهــل 
ــد در  ــرآن می دانن ــان خــود را از ق ــت امام ــر امام ــت )ع( چــون ام بی

ــد. ــان می مانن ــا در ام ــت از فتنه ه ــر غیب عص
حمیــد: چــرا اهــل بیــت )ع( در دعــای افتتــاح از فتنه هایــی کــه بــه 

ــد شــکایت می کننــد؟ ــه خداون ــد ب ســوی دوســتان ایشــان می آی
 

ــان و  ــت امام م ــان و غیب ــت دادن پیامبرم ــر از دس ــا بخاط ــا م خدای

زیــادی دشــمنان و شــدت فتنه هــا و همــکاری اهــل زمــان علیه مــان 
می کنیــم... شــکایت  تــو  بــه 
ــس  ــت پ ــص اس ــص از ناخال ــردن خال ــدا ک ــرای ج ــا ب ــا: فتنه ه رض
ــرای  ــا ب ــودن م ــاده نب ــد نیســت بلکــه آم ــه خــودی خــود ب ــه ب فتن
ــه کمــک  ــام خــود را ب ــر کســی ام ــد اســت اگ ــا ب ــا آنه ــی ب رویاروی
قــرآن بشناســد بــه ســالمتی از فتنه هــا عبــور می کنــد، در غیــر ایــن 
ــل  ــر اه ــن خاط ــه همی ــانند ب ــیب می رس ــه او آس ــا ب صــورت فتنه ه

ــد. ــکایت می کنن ــد ش ــه خداون ــا ب ــت ص از فتنه ه بی
ــد  ــرآن می شناس ــود را از ق ــام خ ــه ام ــی ک ــرای کس ــت ب ــر غیب عص
بســیار ســتودنی اســت همچنیــن عصــر غیبــت بدتریــن دوران 
ــت: ــناخته اس ــرآن نش ــود را از ق ــام خ ــه ام ــت ک ــی اس ــرای کس  ب

از حضــرت صــادق)ع(: نزدیک تریــن حالــت بنــده بــه خداونــد و حالتی 
ــه  ــی اســت ک ــن اســت هنگام ــده راضی تری ــد از بن ــه در آن خداون ک

مــردم حجــت خــدا را از دســت بدهنــد؛ و او بــرای آنهــا آشــکار نشــود 
و از نظــر آنهــا غائــب گــردد، و آنهــا نداننــد جــای او کجاســت، و بــا 
ایــن وصــف مي داننــد کــه ســفرای الهــی و نشــانه های حــق، از میــان 
نرفتــه انــد. در آن موقــع صبــح و شــام منتظــر فــرج و ظهــور باشــید. 
ــر دشــمنانش غضــب  ــد ب ــن ســخت ترین موقعــی کــه خداون همچنی
مي کنــد، هنگامــی اســت، کــه خداونــد حجــت خــود را از میــان آنهــا 
بیــرون بــرد و بــرای آنهــا آشــکار نگــردد، و ایــن در موقعــی اســت کــه 
ــد.  ــاره حجــت خــدا( تردیــد ندارن ــد دوســتانش )در ب ــد مي دان خداون
ــک چشــم  ــدار ی ــد بمق ــه در وی شــک می کنن ــر می دانســت ک و اگ

ــکات حدیــث:  بهــم زدن او را غائــب نمي کــرد!  ن
ــات الهــی انتظــار  ــل و بین ــزد دالئ ــد ن ــام صــادق )ع( می فرماین 1-ام
فــرج را بکشــید. در حدیــث بعــدی امــام ســجاد )ع( ایــن موضــوع را 

ــد. ــح می دهن ــتر توضی بیش
2-غیبــت امــام عصــر )ع( بــه دوســتان ایشــان یعنــی کســانی کــه امــر 
ــد.  ــیبی نمی زن ــند، آس ــرآن می شناس ــت )ع( را از ق ــل بی ــت اه امام
ــب  ــت موج ــر غیب ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــد ب ــت خداون و محب
ــت  ــچ گاه غیب ــد هی ــت )ع( می ش ــل بی ــتان اه ــدن دوس ــان ش بی ایم

ــت. ــورت نمی گرف ص
ــرای دوســتان او  ــت ب ــا عصــر غیب ــام موجــب می شــود ت ــت ام معرف

دگرگــون شــود:
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ــُه  ــَک إَِذا َعَرْفَت َّ ــَک َفإِن ــِرْف إَِماَم ــالَ  اْع ــوٍن َق ــِن َمْیُم ْ ــَة ب ــْن ثَْعلََب َع
ــَر َو َمــْن َعــَرَف إَِماَمــُه  َم َهــَذا اأْلَْمــُر أَْو تََأخَّ َک تََقــدَّ لَــْم یَُضــرَّ
ع  الَْقائِــُم  َخــَرَج  ثُــمَّ  اأْلَْمــَر  َهــَذا  یَــَری  أَْن  َقْبــَل  َمــاَت  ثُــمَّ 
ُفْســَطاِطِه فِــي  الَْقائِــِم  َمــَع  َکاَن  َکَمــْن  اأْلَْجــِر  ِمــَن  لَــُه   َکاَن 

ِب الِفَتَن. و قال العالم )ع( : َمْن لم یَعِرْف أَمَرنا ِمَن الُقرآِن لم یََتَنکَّ

َو  إَِماِمَنــا  َغْیَبــَة  َو  نَِبیَِّنــا  َفْقــَد  إِلَْیــَک  نَْشــُکو  ـا  َـّ إِن ...اللَُّهــمَّ 
َمــاِن َعلَْیَنــا... الزَّ بَِنــا َو تََظاُهــَر  الِْفَتــنِ   َة   َکْثــَرَة َعُدوِّنَــا َو ِشــدَّ

ِ ع  أَْقــَرُب َمــا یَُکــوُن  ــِد بـْـِن النُّْعَمــاِن َقــاَل َقــاَل أَبـُـو َعْبــِد اهللَّ َعــْن ُمَحمَّ
ــَة  ِ َعــزَّ َو َجــلَّ َو أَْرَضــی َمــا یَُکــوُن َعْنــُه إَِذا اْفَتَقــُدوا ُحجَّ الَْعْبــُد إِلـَـی اهللَّ
ِ َفلـَـمْ یَْظَهــْر لَُهــْم َو ُحِجــَب َعْنُهــْم َفلـَـْم یَْعلَُمــوا بَِمَکانـِـِه َو ُهــْم فـِـي  اهللَّ
ِ َو اَل بَیَِّناتـُـُه َفِعْنَدَهــا َفلَْیَتَوقَُّعوا  َّــُه لَْم تَْبُطــْل ُحَجــُج اهللَّ َذلـِـَک یَْعلَُمــوَن أَن
الَْفــَرَج َصَباحــاً َو َمَســاًء َو إِنَّ أََشــدَّ َمــا یَُکــوُن َغَضبــاً َعلَــی أَْعَدائـِـِه إَِذا 
َتــُه َفلـَـْم یُْظِهــْر لَُهــْم َو َقــْد َعلـِـَم أَنَّ أَْولَِیــاَءُه اَل یَْرتَابـُـوَن َو  أَْفَقَدُهــْم ُحجَّ

َتُه َطْرَفَة َعْیٍن.   َُّهْم یَْرتَابُوَن َما أَْفَقَدُهْم ُحجَّ لَْو َعلَِم أَن

ِ الثَّانِي َعَشــَر ِمْن  َعــْن َعلـِـيِّ بِْن الُْحَســْیِن ع َقــالَ  تَْمَتدُّ الَْغْیَبــُة بَِولـِـيِّ اهللَّ
ــِة بَْعــَدُه یـَـا أَبَا َخالـِـٍد إِنَّ أَْهَل َزَمــاِن َغْیَبِتِه  ِ ص َو اأْلَئِمَّ أَْوِصَیــاءِ َرُســوِل اهللَّ
َ تََعالَی  الَْقائُِلــوَن بِإَِماَمِتِه الُْمْنَتِظُروَن لُِظُهــورِهِ أَْفَضُل أَْهِل ُکلِّ َزَمــاٍن أِلَنَّ اهللَّ

 ِذْکُرُه أَْعَطاُهْم ِمَن الُْعُقوِل َو اأْلَْفَهاِم َو الَْمْعِرَفِة َما  

سید شهاب مرتضوی )مقاله مهمان(



از امــام ســجاد علیــه الّســالم: غیبــت امــام دوازدهمــی از جانشــینان 
ــد  ــو خال ــود. ای اب ــی می ش ــد از او طوالن ــان بع ــدا و امام ــول خ رس
ــر  ــند و منتظ ــت وی مي باش ــه امام ــد ب ــه معتق ــان او ک ــردم زم م
ــد  ــرا خداون ــد، زی ــا بهترن ــام زمان ه ــردم تم ــتند، از م ــور او هس ظه
عقــل، فهــم و معرفتــی بــه آنهــا داده کــه غیبــت در نــزد آنهــا شــبیه 
مشــاهده را دارد! خداونــد آنهــا را در آن زمــان مثــل کســانی مي دانــد 
کــه بــا شمشــیر در پیــش روی پیغمبــر )علیــه دشــمنان دیــن( پیــکار 
کرده انــد، آنهــا مخلصــان حقیقــی و شــیعیان راســتگوی مــا هســتند 
ــد. و  ــدا مي خوانن ــن خ ــه دی ــان ب ــکار و نه ــور آش ــردم را بط ــه م ک

فرمــود: انتظــار فــرج بزرگتریــن فــرج اســت.
ــر  ــت بخاط ــر غیب ــد در عص ــین )ع( می فرماین ــن الحس ــی ب ــام عل ام
عقــل، فهــم و معرفــت، غیبــت بــرای دوســتان مــا بــه چیــزی شــبیه 

ــود. ــل می ش ــاهده تبدی مش
حمیــد: آیــا منظــور امــام ســجاد )ع( ایــن اســت کــه عــارف امــام را 

می بینــد؟
رضــا: امــام علــی بــن الحســین )ع( نفرمودنــد مشــاهده بلکــه فرمودنــد 
ــت.  ــاهده اس ــن مش ــه جایگزی ــزی ک ــی چی ــاهده یعن ــة المش بمنزل
ــا دوســتان اهــل بیــت )ع( حضــور امــام  معرفــت موجــب می شــود ت

ــد. را درک کنن
ــی  ــر روایت ــم ه ــه می گیری ــر نتیج ــث اخی ــاس احادی ــر اس ــر: ب جعف
ــه  ــت ک ــی اس ــرای کس ــد ب ــدح می کن ــت م ــر غیب ــردم را در عص م
ــردم را در عصــر  ــی م ــرآن می شناســد و هــر روایت ــام خــود را از ق ام
غیبــت مذمــت می کنــد در مــورد کســانی کــه هنــوز امــام خــود را از 

ــند. ــرآن نمی شناس ق
ــد از شــماره ی  ــه لطــف خداون ــم ب ــن اســاس قصــد داری ــر ای رضــا: ب
ــا  ــرآن بشناســیم و ســپس مســائل مرتبــط ب ــام خــود را از ق بعــد ام
غیبــت را در مــورد امامــی کــه قــرآن وصــف می کنــد، بررســی کنیــم.
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جامعه	اسالمي	
دانشجویان	برگزار	

مي	کند	:

َصــاَرْت بـِـِه الَْغْیَبــُة ِعْنَدُهــْم بَِمْنِزلـَـِة الُْمَشــاَهَدِة َو َجَعلَُهــْم فِــي َذلـِـَک 
ــْیِف  ِ ص بِالسَّ ــوِل اهللَّ ــَدْي َرُس ــَن یَ ــَن بَْی ــِة الُْمَجاِهِدی َ ــاِن بَِمْنِزل َم الزَّ
 ِ ــِن اهللَّ ــی ِدی َ ــاُة إِل َع ــاً َو الدُّ ــیَعُتَنا ِصْدق ــاً َو ِش ــوَن َحّق ــَک الُْمْخلَُص أُولَِئ

ــَرِج.  ــِم الَْف ــْن أَْعَظ ــَرِج ِم ــاُر الَْف ــاَل ع انِْتَظ ــراً َو َق ــّراً َو َجْه ِس
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 شــنیدید کــه فــالن موسســه آموزشــی دوره فشــرده آمــوزش فــالن 
مطلــب را در 5 روز گذاشــته!

مثال دوره فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر در 5 روز
ــش  ــای فشــرده و همای ــن دوره ه ــل ای ــزی مث ــه چی ــم ی ــن ه اربعی

هاســت.
فرق ش اینه که دامنه آموزشی این دوره خیلی وسیعه.

میشه گفت دوره فشرده نحوه زندگی کردن در 5 روز هست.
از لحظه به لحظه ش میشه یاد گرفت.

ــز  ــرش ج ــی، آخ ــش بخواب ــو همای ــه ت ــا اگ ــه همایش ه ــل هم مث
ــده. ــرت نیوم ــزی گی ــش چی ــاندیس همای ــک و س کی

بــرای همیــن حتــی بــرای همایشــی مثــل اربعیــن کــه نــکات کلیــدی 
ــه آدم  ــه اگ ــه میش ــت ارائ ــن حال ــاده تری ــه س ــی، ب ــوزش زندگ آم
ــه  ــره ای ک ــه، به ــرت باش ــواس ش پ ــا ح ــه ی ــاده نکن ــودش را آم خ

ــره. ــه بب ــه میتون ــی هســت ک ــر از اون ــی کمت ــره خیل میب

ــن  ــام حســین )ع( در ای ــران ام ــدگان از زائ ــی کنن ــرم پذیرای ــه نظ ب
ــد ــان شــهر ایجــاد کــرده ان ــک آرم ــی ی ــب خوب ــا تقری ــد روز ب چن

اغراق نمی کنم.

شــاید اگــه فرهنــگ از خودگذشــتگی بــرای اهــل بیــت و زائــر اهــل 
ــد و  ــه نمیش ــد روز خالص ــن چن ــه ای ــت ب ــل بی ــب اه ــت و مح بی
ــا  ــکالت م ــه مش ــت، هم ــان داش ــیعیان جری ــی ش ــه در زندگ همیش

حــل مــی شــد.
ــب      ــرای مح ــتگی ب ــود گذش ــِد از خ ــن ح ــا ای ــما ب ــه ش ــه میش مگ
ــوری؟ ــر بخ ــکل ب ــه مش ــی ب ــع رانندگ ــی موق ــا کس ــت، ب ــل بی اه

یا نیازمندی نا   امید از کمک دیگران پیدا بشه؟
مگه میشه؟؟؟

چــه مــی شــد اگــه ایــن چنــد روز اربعیــن بــه جــاده هــای منتهــی بــه 
کربــال خالصــه نمی شــد؟

چه می شد به این چند روز خالصه نمی شد؟
ــه  ــین)ع( خالص ــام حس ــان زوار ام ــن خادم ــه ای ــد ب ــی ش ــه م چ

؟ نمی شــد

چه می شد؟
شــاید اگــه ایــن گونــه بــود، مــا بــه تشــکیل یــک جامعــه اســالمی بــا 

تقریــب خوبــی نزدیــک مــی شــدیم.

ــان دور هســتم، از  ــای جه ــت ه ــی از واقعی ــه در زندگ ــن ک ــرای م ب
ــی دورم. ــم و ناامن ــگ و ظل ــان دورم، از جن ــردم جه ــر م فق

ــت  ــی و پزشــکان و امکان ــواد غذای ــن م ــه بهتری ــه همیشــه ب ــن ک م
ــی دارم. دسترس

من که از خاک دورم!
مــن کــه همیشــه در شــهر پــر از پــارک بــا چمــن هــای پاســتوریزه و 

ســنگ فــرش هــای اســتریلیزه بــودم.
دیدن چنین جاهایی غنیمته.

شاید واجبه.
حتــی اگــه نمــی تونــم از نزدیــک شــاهد ایــن چیزهــا باشــم، شــده 

فیلــم یــا مســتندی ببینــم، بایــد ببینــم.
ــاش  ــالش ه ــت ت ــی جه ــه ول ــالش کن ــبانه روز ت ــا آدم ش ــه بس چ

ــه. ــت نباش ــی درس خیل
دیدن این فضاها جهت تالش های آدم را اصالح میکنه.

ــله زرد  ــدادن ش ــله زرد می ــه ش ــا ک ــه ج ــتم از ی ــروز مي خواس ام
بگیــرم، بــا ایــن کــه نزدیــک ســینی شــله زرد بــودم، تــا مــی خواســتم 
یکــی از کاســه هــای شــله زرد را بــردارم، یــک نفــر دیگــه دســتش را 

ــردارم. ــرد و برمي داشــت و خالصــه نشــد ب ــی ک از دور دراز م
ــردم و  ــج ک ــرم را ک ــد س ــم را خوردن ــگار حق ــه ان ــه ای ک ــا قیاف ب
خواســتم کــه از اون جــا بــرم کــه یکــی از جوانــان اون موکــب ســریع 
اومــد جلــوم را گرفــت و بــزرگ اون موکــب  ســریع یک کاســه پــر از 
شــله زرد بــرام آورد و یــه جــور بــه مــن فهمونــد کــه ببخشــمش کــه 
ایــن اتفــاق افتــاده، درحالی کــه ربطــی بــه اون نداشــت. درآخــر هــم 

مصافحــه کــرد و احتــرام گذاشــت.
خیلیــه کــه ایــن نــوع از پیرمردهــا کــه بــزرگ خاندان شــان محســوب 
ــون  ــه تقصیرش ــی ک ــت اتفاق ــن باب ــل م ــه ای مث ــرای بچ ــن، ب میش

نبــوده، عذرخواهــی بکننــد.
ــانی  ــه خدمت رس ــاً هم ــدم و تقریب ــیار دی ــا بس ــت اتفاق ه ازاین دس

ــت. ــه هس ــه زوار این گون ب

چیــزی کــه آن جــا مــن را بــه خــودش جــذب کــرد، از خودگذشــتگی 
مافــوق تصــور خادمــان زوار الحســین)ع( بود.

این حس برادری و دوستی بین محبین اهل بیت!
این که اون جا بر خالف حتی شهرم، حس غربت نمی کردم.

ــاع مقــدس در اون هــا  ــدن مردمــی کــه حــال و هــوای دوران دف دی
ــد. ــا تکفیــری هــا دادن ــادی در جنــگ ب وجــود داره و شــهدای زی

چه	می	شد	اگه...
دل نوشته ای که می خوانید در مسیر پیاده روی اربعین  نوشته شده است.)سید مهدی مدینه، برق 93(


