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دولت جمهورى اسالمی ایران موظف است براى نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه 
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ــرزا  ــت اهلل می ــی فرمود:آی ــت م ــت اهلل نجاب آی
علــی قاضــی بــه مرحــوم آیــت اهلل شــیخ علــی 
برجســته  شــاگردان  بروجــردی)از  محمــد 
ایشــان( فرمود:هیچــگاه از قــرآن جــدا مشــو، و 
ایشــان تــا آخــر عمــر بــر ایــن ســفارش آقــای 
قاضــی پــای بنــد بــود و هــر وقــت از كارهــای 
ضــروری و روزمــره فــارغ مــی شــد،قرآن مــی 

ــش:ص272( خواند.)عط
آیــت اهلل قاضــی در نامــه ای بــه آیــت اهلل 
ســید محمــد حســن الهــی چنیــن مــی 
ــم اســت)فیه  نویسند:دســتورالعمل ،قــرآن كری
قرةالعیــون  آن  علّــة(  كل  شــفاء  و  دواء 
ــته  ــه داش ــم همیش ــوی چش ــن را جل مخلصی
باشــید و بــا آن هــادی طریــق مقیــم و صــراط 
ــیرهای  ــه س ــد و از جمل ــیر نمایی ــتقیم س مس
شــریف آن،قرائــت اســت بــه حســن صــورت و 
آداب دیگر،خصــوص در بطــون لیالی.)اســوه ی 

عارفــان:ص127(
روزی یكــی از شــاگردان آیــت اهلل قاضــی 
ــم  ــی خوانی ــا م ــه م ــد ك ــی پرس ــان م از ایش
ــت  ــع قرائ ــده ای موق ــه ع ــنویم ك ــی ش و م
ــاز مــی شــود و غیــب  قرآن،جلویشــان آفــاق ب
و اســرار بــرای آنهــا تجلــی میگــردد، در حالــی 
ــری  ــن اث ــم و چنی ــی خوانی ــرآن م ــا ق ــه م ك
ــن  ــی ضم ــت اهلل قاض ــوم آی ــی بینیم!مرح نم
تأمــل بــه ایشــان فرمــوده بود:بلــی آنهــا قــرآن 
كریــم را تــاوت مــی كننــد با شــرایط ویــژه،رو 
ــیده  ــان پوش ــی ایستند......سرش ــه م ــه قبل ب
ــا هــر دو دستشــان بلنــد  نیســت،كام اهلل را ب
ــه آنچــه  ــان ب ــام وجودش ــا تم ــد و ب ــی كنن م
تــاوت مــی كننــد توجــه دارنــد و مــی فهمــد 
جلــوی چــه كســی ایســتاده اند!امــا شــما قرآن 
را تــاوت مــی كنیــد و در حالــی كــه تــا چانــه 
زیــر كرســی رفتــه ایــد و قــرآن را روی زمیــن 
ــش  ــد. )عط ــی نگری ــد و در آن م ــی گذاری م

ص44(
منبع :كتاب سفارش های قرآنی عارفان

توصیههایمعنویودستورالعملبرایتزكیه
نفسازامامخمینى)ره(درماهمباركرمضان

شــما در ایــن چنــد روزی كــه بــه مــاه رمضــان 
مانــده، بــه فكــر باشــید، خــود را اصــاح كرده، 

توجــه بــه حــق تعالــی پیــدا نماییــد.
ــار ناشایســته خــود ، اســتغفار  ــردار و رفت از ك
گناهــی  نخواســته،  خــدای  اگــر  كنیــد! 
مــاه  بــه  ورود  از  قبــل  مرتكــب شــده اید، 
ــه  ــان را ب ــد! زب ــه كنی ــان، توب ــارك رمض مب
ــادا  ــد! مب ــادت دهی ــی ع ــق تعال ــات ح مناج
در مــاه مبــارك رمضــان، از شــما غیبتــی، 

ــد  تهمتــی و خاصــه گناهــی ســر بزن
ــی  ــم اله ــا نع ــی، ب ــر ربوب و در محض
و در مهمــان ســرای بــاری تعالــی، 
آلــوده بــه معاصــی باشــید! شــما اقــا، 
ــد و  ــل نمایی ــه  روزه عم ــه آداب اولی ب
ــود را از  ــه شــكم خ ــان  طــوری ك هم
ــد،  ــه می داری ــامیدن نگ خــوردن و آش
چشــم و گــوش و زبــان را هــم از 
ــون  ــم اكن ــد! از ه ــاز داری ــی ب معاص
ــت،  ــان را از غیب ــه زب ــد ك ــا بگذاری بن
ــته،  ــی و دروغ نگهداش ــت، بدگوی تهم
ــه، حســد و دیگــر صفــات زشــت  كین

 شــیطانی را از دل بیــرون كنیــد!
ــارك رمضــان،  ــاه مب ــن م ــان یافت ــا پای ــر ب اگ
در اعمــال و كــردار شــما هیــچ گونــه تغییــری 
ــل از  ــا قب ــما ب ــد، و راه و روش ش ــد نیام پدی
ــود  ــوم می ش ــرد، معل ــی نك ــام فرق ــاه صی م
محقــق  خواســته اند،  شــما  از  كــه  روزه ای 

ــت. ــده اس نش

ــد،  ــت كن ــد غیب ــد كســی می خواه ــر دیدی اگ
جلوگیــری كنیــد و بــه او بگوییــد! »مــا، متعهد 
ــارك  ــاه مب ــی  روز م ــن س ــه در ای ــده ایم ك ش
رمضــان، از امــور محرمــه خــود داری ورزیــم.« 
و اگــر نمی توانیــد او را از غیبــت  بــاز داریــد، از 
آن مجلــس خــارج شــوید! ننشــینید و گــوش 
ــد  ــم بگیری ــم تصمی ــرار می كن ــاز تك ــد! ب كنی
در ایــن ســی روز مــاه مبــارك رمضــان، مراقــب 
زبــان، چشــم، گــوش و همــه  اعضــاء و جــوارح 

خــود باشــید.
توجــه بكنیــد كــه بــه آداب مــاه مبــارك 
ــدن  ــا خوان ــط دع ــد; فق ــل كنی ــان عم رمض
ــد. ــی اش باش ــای واقع ــه معن ــا ب ــد، دع نباش
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غایِب حاضر

"صقربــن دلــف" گویــد: از امــام جــواد)ع( 

ــی  ــن عل ــد از م ــام بع ــود: ام ــه فرم شــنیدم ك
ــخن او،  ــت و س ــن اس ــر م ــر او،ام ــت، ام اس
ســخن مــن و طاعــت او، طاعــت مــن اســت و 
امامــت بعــد از اوبــا فرزنــدش حســن می باشــد 
ــخن  ــخن او س ــدرش و س ــر پ ــر او، ام ــه ام ك
پــدرش و اطاعــت از او، اطاعــت از پــدرش 
مــي باشــد. آنــگاه ســكوت كــرد. عــرض كــردم: 
یابــن رســول اهلل! امــام بعــد از حســن كیســت؟ 
حضــرت گریــه شــدیدی كــرد و فرمــود: بعــد از 
حســن، فرزنــدش، قائــم بــه حــق و امــام منتظر 
ــن رســول اهلل! چــرا  اســت . عــرض كــردم: یاب
قائــم نامیــده شــد؟ فرمــود: زیــرا بعــد از آن كه 
ــانی  ــر كس ــی رود، اكث ــان م ــان از می ــام ایش ن
كــه بــه او اعتقــاد دارنــد از او روی گــردان 
ــردم:  ــرض ك ــد. ع ــي كن ــام م ــوند، قی می ش
چــرا منتظــر نامیــده شــد؟ فرمــود: زیــرا غیبتی 
ــن،  ــی اســت و مخلصی ــیار طوالن ــه بس دارد ك
منتظــر اوهســتند و شــك كننــدگان، او را انكار 
كــرده و منكــران، نامــش را اســتهزا می كننــد. 
ــن  ــت تعیی ــورش وق ــرای ظه ــه ب ــانی ك كس
می كننــد فــراوان می شــوند وكســانی كــه 
ــد و  ــد هــاك می گردن ــاره او تعجیــل دارن درب
ــد. ــه تســلیم هســتند نجــات می یابن ــان ك آن

اهم سخنان دكتر روحانی در مورد انتقاد و 
منتقدین

در مورد انتقاد:
- مــا پذیــرای انتقــاد هســتیم و آن را قبــول و 
ــه  ــادی ك ــه انتق ــم؛ البت ــد و الزم می دانی مفی
ســازنده و تــوأم بــا دلســوزی باشــد و بــا هــدف 

اصــاح امــور انجــام بگیــرد.
- بســیار خوشــحالم كــه امــروز انتقــاد از دولت 

ســهل و ســاده انجــام می گیــرد.
در مورد منتقدین:

از  - چــرا فقــط یــك عــده معــدود كــه 
ــت  ــوند، صبح ــه می ش ــدودی تغذی ــای مع ج
نوبخــت:  دكتــر  از  آن  )مشــابه  می كننــد؟ 
عــده ای كارشــان همیــن اســت كــه پــول 
بگیرنــد تــا بــرای دولــت حاشــیه درســت 

كننــد(.
ــت  ــم ســواد صحب ــده ك ــك ع ــط ی - چــرا فق

ــد. كنن
- مــا از همــه می خواهیــم بــا شناســنامه 
ــدام  ــه ك ــته ب ــد وابس ــد و بگوین ــرف بزنن ح
ــاح خــود ســخن  ــام جن ــا ن ــاح هســتند، ب جن

ــران. ــت ای ــام مل ــا ن ــه ب ــد ن بگوین
ــر اســت و  ــا چــه خب ــم دنی ــد بفهمی ــا بای - م
چــه می گــذرد، مــا چــه راه حلــی داریــم؟ راه 

در  كــه  حل هایــی 
گذشــته رفتیــم چــه 
بــوده  غلــط  قــدر 

ــت؟ اس
- یــك نفــر بایــد 
انتقــاد  بیایــد 
كنــد كــه دنیــا را 
ــت  ــد، سیاس بشناس
ــوق  ــد، حق را بشناس
را بشناســد، منطقــه 
ــت  ــد، عظم را بفهم
ایــن ملــت را هــم 
ــن  ــر ای ــد، زج بفهم

ملــت را هــم بدانــد و بدانــد مشــكل ایــن 
راه حــل چیســت. و  مــردم چیســت 

ــد  ــی آی ــش م ــم خوش ــه از تحری ــی ك - كس
ــت. ــش چیس ــه دلیل ــد ك ــتدالل كن اس

- مثــل اینكــه برخــی سلول هایشــان بــا شــك 
ســاخته شــده اســت.

ــت  ــی می گف ــه مهم ــی در جلس ــك آقای - ی
ــی در  ــان انگلیس ــر زب ــم دیگ ــد كاری كنی بای

ــود. ــس نش ــی تدری جای
- بگذاریــم مــردم خودشــان راه بهشــت را 
انتخــاب كننــد، نمی تــوان بــا زور و شــاق 

ــرد. ــت ب ــه بهش ــردم را ب م
- بعضی  هــا كــه كار ندارنــد دچــار توهــم 
هســتند و مــدام غصــه دیــن و آخــرت مــردم 
ــن  ــد دی ــه می دانن ــد، در حالیكــه ن را می خورن
چیســت و نــه می داننــد آخــرت چیســت ، 

ــد. ــه می خورن ــط غص فق
توجــه: قابــل توجــه آنكــه غالبــا مطالــب فــوق 
در مــورد منتقدیــن بــا لحــن تنــد و عصبانیــت 

بــوده و تــا اوایــل خــرداد بــوده اســت.
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داستانماوكدخدایىكهنمىخواست
فرفرهبسازیم

)www.tardid.com :محمد سرشار )به نقل از سایت شخصی ایشان

كدخــدا  بچه هــای  نداشــتیم.  فرفــره  مــا 
داشــتند امــا همبــازی مــا نبودنــد كــه دســت 
مــا بدهنــد. مســعود و مجیــد نقشــه اش را 
را  بســاطش  و  بنــد  مصطفــی  و  كشــیدند 
جــور كــرد. مــا كــه فرفــره دار شــدیم، لبخنــد 
نشســت روی لبهــای بابابــزرگ. گفــت: »دیدید 

می توانیــد!« می شــود، 
از تــرس بچه هــای كدخــدا، داخــل خانــه 
ــه  ــد و ب ــادا ببینن ــم. مب ــازی می كردی ــره ب فرف
ــا خبرهــا زود در  ــج قبایشــان بربخــورد. ام تری

ــد. ــا می پیچی ــده م دهك
خبــر كــه بــه گــوش كدخــدا رســید، داغ كــرد. 
گفــت: »بیخــود كرده انــد. بچــه رعیــت را چــه 
ــیده  ــوه اش را وركش ــازی.« و گی ــره ب ــه فرف ب
ــه  ــد ب ــو محم ــش عم ــود پی ــده ب ــود و آم ب

ــزی. آبروری
ــدا دم  ــان روز، كدخ ــه هم ــنیدیم ك ــداً ش بع
گــوش میــرآب گفتــه: »ایــن اول كارشــان 
می شــود  فرفــره  همیــن  فــردا  اســت. 
روروك و پــس فــردا چــرخ چــاه.« بیشــتر 
موتورپمپ هــای آب ده، مــال كدخــدا بــود.

عمــو محمد كــه صدایمــان كــرد، فهمیدیم كار 
ــره را برداشــت و گذاشــت  از كار گذشــته. فرف
داخــل گنجــه. درش را قفــل كــرد و كلیــدش 
را داد دســت بچه هــای كدخــدا. كــه خیالشــان 

راحــت باشــد از نبــودن فرفــره.
رفتیــم پیــش بابابــزرگ بــا لــب و لوچــه 

آویــزان. فهمیــد گرفتگــی حالمــان را. عموهــا 
را صــدا زد. بــه عمــو محمــد گفــت: »خــودت 
كلیــد را دســت كدخــدا دادی و خــودت پــس 
ــا  ــن حرفه ــرد ای ــد م ــو محم ــری.« عم می گی
بابابــزرگ  می دانســتیم.  همه مــان  نبــود. 
ــكنید.«  ــه را بش ــل گنج ــد و قف ــت: »بروی گف
ــره  ــان فرف ــی برایت ــت: »ك ــود گف ــو محم عم
ــه عمــو جــان!  خریــد؟ كدخــدا؟!« گفتیــم: »ن
ــان كــه می دانیــد، خودمــان ســاختیم!«  خودت
بســازید؟«  نیســتید  بلــد  »دیگــر  گفــت: 
گفتیــم: »چــرا!« گفــت: »بهتــرش را بســازید.« 
و رفــت در خانــه كدخــدا بــه داد و بیــداد. 
صــدای بگومگویشــان ده را برداشــت. ایــن 
وســط مــا، قفــل گنجــه را شكســتیم و بهتــرش 

ــاختیم. را س
بچه هــای كدخــدا فهمیدنــد. كدخــدا گــر 
ــق آب!« و  ــا ح ــره ی ــا فرف ــت. داد زد: »ی گرف
ــای  ــه آب را روی زمینه ــت ك ــرآب گف ــه می ب
ــا از  ــد. عموه ــخت ش ــدد. كار س ــان ببن همه م
هــزار راه ندیــده و نشــنیده، آب می آوردنــد 
ــی نســوزد.  ســر زمیــن. كــه كشــتمان از بی آب
ــان  ــد. زورم ــك زدن ــد و كت ــعود را گرفتن مس
ــاخت.  ــی اش، روروك س ــه تاف ــد ب ــد. مجی آم
ــم  ــرغ ه ــدم و تخم م ــه گن ــت ك ــدا گف كدخ
ازمــان نخرنــد. مجیــد و مصطفــی را هــم 
گرفتنــد و زدنــد. صــدای عمــو محمــود، هنــوز 
بلنــد بــود امــا گوشــه و كنایه هــا شــروع 

ــت:  ــرد و گف ــان ك ــن جمعم ــو حس ــد. عم ش
»ایــن جــور نمی شــود. هــم فرفــره شــما 
بایــد بچرخــد و هــم زندگــی مــا.« از بابابــزرگ 
رخصــت گرفــت و قــرار شــد بــرود و بــا خــود 
ــت،  ــه برگش ــی ك ــد. وقت ــرف بزن ــدا ح كدخ
ــده روروك  ــرار ش ــت: »ق ــود. گف ــحال ب خوش
ــتمان باشــد.  ــره دس ــا فرف ــم ام را خــراب كنی
آنهــا هــم تخم مرغمــان را بخرنــد و هــم كمــی 
ــزرگ گفــت: »كدخــدا ســر  ــد.« باباب آب بدهن
حرفــش نمی مانــد.« عمــو حســن گفــت: 
»قــول داده كــه بمانــد. مــا فرزنــدان شــماییم. 

ــت!« ــمان هس حواس
را،  روروك  و  آمدنــد  كدخــدا  بچه هــای 
جلــوی چشــمهای خیــس مــا، خــراب كردنــد. 
ــش  ــت پی ــره را گذاش ــد و فرف ــن آم عموحس
دســتمان و رفــت كــه بــا كدخــدا قــرار و 
ــرای  ــتیم ب ــی نداش ــذارد. دل و دماغ ــدار بگ م
چرخانــدن فرفــره. مهــدی گفــت: »وقــت زانــو 
بغــل كــردن نیســت. بایــد چــرخ چــاه بســازیم. 
ــروز  ــه دی ــید ن ــا می ترس ــروز م ــدا از ام كدخ
بابابــزرگ  ســاختن مان.«  روروك  و  فرفــره 

ــد زد. لبخن
عمــو حســن هــر روز بــا كدخــدا كلنجــار 
می رفــت. یــك روز خوشــحال بــود و یــك روز 
از نامــردی كدخــدا می گفــت. مــا می شــنیدیم 
و بهــش »خــدا قــوت« می گفتیــم. بچه هــا 
ــرخ  ــكی چ ــام یواش ــت ب ــاالی پش ــتند ب داش

چــاه می ســاختند.
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فرزندروحا...
یكی از خاطرات رهبر معظم انقاب، حضرت آیت اهلل خامنه ای 

)مدظله العالی( از حضرت امام خمینی)ره(

ــی داشــت و  امــام واقعــاً ابعــاد خیلــی گوناگون
ــن  ــود. در ای ــات ب ــراف و جامع الجه جامع االط
یــك ســال هــم، مــا واقعــاً همیشــه امــام را در 
ــن  ــول ای ــن در ط ــتیم. م ــان داش ــن خودم بی
ــدارم كــه  ــراغ ن یــك ســال، یــك روز را س
ــد.  ــوده باش ــر نب ــا، حاض ــه ی م ــام در جامع ام
مــن امیــدوارم كــه صدهــا ســال در كشــور مــا، 
ــد  ــا بای ــه ی م ــعی هم ــد. س ــور باش همین ط
ــت-  ــام نیس ــم ام ــه جس ــاال ك ــد، ح ــن باش ای
»اعیانهــم مفقــودة« -امــا هویــت و فكــر و راه و 
حــرف دل امــام كــه بــا صــد زبــان، آن را گفتــه 
و فقــط بــا فریــاد سیاســی آن را نگفتــه اســت؛ 
ــی  ــاد سیاســی و شــعر عرفان ــه در آن، فری بلك
و لبخنــد و اخــم و گریــه بــرای یــك حادثــه ی 

ــد. كوچــك هســت، در جامعــه بمان
ــه ام  ــه بچ ــت ك ــن گف ــه م ــیری ب ــادر اس م
اســیر بــود، امــروز خبــر آمــد كــه شــهید شــده 
اســت، شــما بــرو بــه امــام بگــو فــدای ســرتان، 

مــن ناراحــت نیســتم!
ــم  ــادم ه ــدم، ی ــام آم ــت ام ــه خدم ــی ك وقت
ــدم،  ــرون آم ــه بی ــد ك ــم؛ بع ــت اول بگوی رف
یــادم آمــد؛ بــه یكــی از آقایانــی كــه در آن جــا 

ــك  ــد ی ــرض بكنی ــام ع ــه ام ــم ب ــود، گفت ب
ــد. ــه مان جمل

ایشــان پشــت دِر حیــاط اندرونــی آمدنــد، 
ــرف  ــی ح ــم. وقت ــا رفت ــه آن ج ــم ب ــن ه م
ــی  ــره  ای ــان چه ــام آن چن ــم، ام آن زن را گفت
ــد  ــد و آن چنــان رقتــی پیــدا كردن نشــان دادن
و گریه شــان گرفــت كــه مــن از گفتنــش 

ــدم! ــیمان ش پش
ایــن واقعــاً خیلــی عجیــب اســت. مــا ایــن همه 
شــهید دادیــم؛ مگــر شــوخی اســت؟ هفتــاد و 
دو تــن از یــان انقــاب قربانــی شــدند؛ ولــی 
ــگار  ــه ان ــگار ن او مثــل كــوه ایســتاد و اصــًا ان
ــل  ــاال در مقاب ــت؛ ح ــاده اس ــی افت ــه اتفاق ك
ــان  ــره اش گری ــته ا ند، چه ــیر را كش ــه اس اینك
ــم.  ــن نمی فهم ــت؟ م ــا چیس ــود؛ اینه می ش
ــن  ــخصیت و ای ــن ش ــد ای ــًا نمی توان آدم اص

ــت را توصیــف كنــد. هوی

ــزاری  ــتاد برگ ــای س ــدار اعض ــات در دی )بیان
ــام 69/3/1( ــال ام ــالگرد ارتح ــم س مراس

دستخودرادر
دستخدابگذاریم

حجــاب و عفــاف امــري عقانــي اســت و منشــأ 
آن عقانیــت انســان اســت. هــر انســاني از آن 
حیــث كــه انســان اســت متمایــل بــه عفــاف و 
ــت حجــاب اســت، چــه زن باشــد و چــه  رعای
مــرد. غریــزه حیوانــي امــر بــه خــاف آن مــي 
كنــد. یعنــي غرایــزي كــه بــا حیــوان در آن هــا 
مشــتركیم ماننــد غریــزه خــود نمایــي و خــود 
آرایــي، غریــزه جنســي و از ایــن قبیــل هنگامي 
كــه از دایــره ســیطره عقــل الهــي بیــرون مــي 
ــرده و  ــان ك ــوند، طغی ــي ش ــار نم ــد و مه رون
ویژگــي هــاي انســاني انســان را در او تضعیــف 
كــرده و بــه كنــاري رانــده و خــود مســلط مــي 
ــر  ــد. در چنیــن شــرایطي عقــل حاكــم ب گردن
انســان نیســت بلكــه ایــن غرایــز حیواني اســت 
كــه بــراو حكــم مــي رانــد و رفتــار او را شــكل 
مــي دهــد. بنابرایــن امــر بــه حجــاب و عفــاف، 
امــر بــه وجــه انســاني انســان و دوري از وجــه 
و جنبــه حیوانــي اوســت. هــر چــه عفیف تــر و 
بــا حجاب تــر، انســان تر و هــر چــه از ایــن هــا 
ــوي  ــه س ــر و ب ــل بیش ت ــي عق ــر، تعطیل دورت
ــارك  ــد تب ــر. خداون ــي در حركت ت ــد حیوان بع
ــدگان  ــه بن ــه ب ــي ك ــاظ لطف ــه لح ــي ب و تعال
ــه داده  ــدو هدی ــل را ب ــن فضای ــود دارد ای خ
اســت یعنــي حجــاب و عفــاف هدیــه خداونــد 
ــا  ــي ت ــت ربان ــي اس ــت، پیشكش ــر اس ــه بش ب
ــود  ــتي خ ــوي و معیش ــي دنی ــان در زندگ انس
ســعادتمند باشــد و الجــرم در حیــات جاویدان 
خــود از ثمــرات آن بهــره منــد گــردد. خداونــد 
ــوه  خــود عقــل مطلــق اســت و زن و مــرد جل
اوینــد و جمــال و جــال انســانیت همــه 

دكتر حسین صالح زاده
selehzadeh@iust.ac.ir  
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عقانــي اســت و چیــزي بــراي بشــر خواســته 
نشــده اســت مگــر آن كــه بــا عقــل، ایــن هدیه 
دیگــر الهــي بــه بشــر، ســازگار اســت و انســان 
آن را مــي پســندد و دوســت دارد. لــذا امــر بــه 
ــوت  ــروف و دع ــه مع ــر ب ــاف، ام حجــاب و عف
بــه نیكــي اســت كــه در نهــاد هــر آدمــي اســت 
مــادام كــه غرایــز حیوانــي بــر او غلبــه نكــرده 

باشــد.
انســان هــا از آن جــا كــه بایــد بــه هــم محبــت 
ــه اي از  ــاز خــود هدی ــن محبــت ب ــد و ای ورزن
ــه  ــگام ك ــس آن هن ــت، پ ــد اس ــب خداون جان
ــوع  ــاني در همن ــه انس ــف جنب ــاهد تضعی ش
خــود بــوده و روح او را در تســخیر قــواي 
ــت  ــت و رحم ــر محب ــد از س ــي مي یابن حیوان
او را دعــوت یــا امــر بــه نیكــي و بازگشــت بــه 
منشــأ اصلــي و ســعادت او یعنــي بعــد رحماني 
و انســانیش مــي كننــد، كــه خــود امري اســت 
عقانــي. چــرا كــه قصــور یــا تقصیر در ایــن كار 
نــه تنهــا باعــث از دســت رفتــن وجــه انســاني 
و ســقوط او در حیوانیــت مــي شــود و حیــات 
ــدازد  ــه خطــر مــي ان عقلــي و جاویدانــش را ب
ــر  ــش و دیگ ــاع پیرامون ــه و اجتم ــه جامع بلك
همنوعانــش را نیــز بــا مشــكاتي خطیــر روبــرو 
مــي ســازد. هنگامــي كــه آدمي از جنــس آتش 
شــد و بهشــت درونــش را ویــران ســاخت، نــه 
تنهــا خــود را مــي ســوزاند كــه بــه هــر خشــك 
و تــري بگیــرد او را نیــز می ســوزاند. هنگامــي 
كــه اراذل و اوبــاش درون آدم اجــازه یابنــد تــا 
بــر انســان ســلطه یابنــد، از حقیقــت او چیــزي 
ــر  ــد و اجتمــاع او نیــز، متاث باقــي نخواهــد مان
ــاش  ــلطه اراذل و اوب ــر و س ــل تظاه از او، مح
خواهــد شــد. لــذا ســكوت و رخــوت و سســتي 
ــرد و  ــاني ف ــات انس ــه حی ــه ب ــر ك ــن ام در ای
جامعــه بــر مي گــردد، عقانــي نبــوده و تبعات 
ــه همیــن دلیــل ســاماندهي  ویرانگــري دارد. ب
ــك  ــك ت ــاش ت ــا ت ــه تنه ــم ن ــر مه ــن ام ای
ــت  ــه الزم اس ــد بلك ــاني را مي طلب ــراد انس اف
جامعــه و در رأس آن دولــت اســامي كــه 
متكفــل و مســئولیت اجــراي احــكام اســامي 
ــه الهــي  ــن مطالب ــد. ای ــام كن ــدان قی را دارد ب
ــد  ــدان مي خوان ــاني ب ــل انس ــه عق ــت ك اس
ــرد و  ــان خ ــدا را از صاحب ــم خ ــراي حك و اج
اندیشــه و بصیــرت و ایمــان مــي خواهــد؛ چــرا 
كــه عمــل بدان هــا موجــب اســتحكام و ســداد 
ــاع بشــري و حفاظــت از ســقوط،  ــاي اجتم بن
زوال و هاكــت مــي گــردد و ایــن امــري قطعي 
و نــه وهمــي اســت. در همیــن حیــات دنیــوي 
ــي  ــر م ــه را در ب ــدام جامع ــار مخــرب آن ان آث
ــه  ــه و صادقان ــر بي طرفان ــي شــك اگ ــرد. ب گی
ــه  ــر و در قل ــاي معاص ــون دنی ــم هم اكن بنگری
ــن  ــش از ای ــیون و زاری ــرب، ش ــان غ آن جه
مصیبتــي كــه خــود بــر ســر خــود آورده اســت، 
بلنــد اســت و آن چــه خانــواده محســوب مــي 

ــا از جنــس عفــت و حیــا و... اســت،  شــود و ی
ــن  ــت. ای ــت داده اس ــود را از دس ــاي خ معن
آینــده تمــام كســاني اســت كــه مــي خواهنــد 
چهارنعــل بــه ســوي ارزش هــاي مــن درآوردي 
ــد و از آن  ــرب بتازن ــادي غ ــاخته م و ازخودس
ــه و  ــد ارزش نهــاده اســت، لجوجان چــه خداون
یــا بعضــاً از ســر غفلــت بگریزنــد. حجــاب نمــاد 
ایــن عفــت اســت و بــه همیــن روي از ســوي 
ــه  ــرار گرفت ــدف ق ــي ه ــاندار غرب ــمن نش دش
ــا  بــه نحــوي كــه حتــي حاضــر شــده اســت ب
كنــار نهــادن تمــام شــعارهاي حقــوق بشــري 
خــود حجــاب را ممنــوع ســازد و ایــن پرچــم 
بــا عظمــت را كــه توســط بانوانــي مجاهــد در 
بســیط زمیــن غــرب بــه اهتــزاز در آمده اســت 
ــر  تــا در ایــن جنــگ فكــري و مكتبــي در براب
هجــوم پســتي و فحشــا و حیوانیــت مجهــز بــه 
تكنیــك بایســتد و تســلیم نشــود، بشــكند. در 
ــاب  ــس از انق ــه پ ــران ك ــان ای ــور خودم كش
ــا تحــول در  ــي ب ــا رویكــردي انقاب اســامي ب
ــژه  ــه وی ــردم و ب ــت م ــاهد بازگش ــوس، ش نف
فرامیــن  و  بــه خویشــتن خویــش  بانــوان 
قرآنــي بودیــم، حجــاب نقــش بســیار برجســته 
اي داشــته اســت و ایــن خانــم هــاي محجبــه و 
عفیفــه بودنــد كــه در سراســر كشــور بــا لبیــك 
بــه نــداي ملكوتــي امــام در صــف مقــدم 
ــتثمار  ــي و اس ــتبداد داخل ــه اس ــارزه علی مب
ــدان و  ــتادند و فرزن ــي ایس ــتكبار خارج و اس
ــاع در  ــه و دف ــه مقابل ــش را ب ــران خوی همس
ــمن  ــي دش ــان لشكركش ــي ام ــیل ب ــر س براب
غــدار خواندنــد و موجــب شكســت مفتضحانــه 

ــد. ــر گردیدن خصــم كاف
نقــش راهبــردي عفــت و حجــاب در طــي 
مراحــل انقــاب اســامي و اســتقرار نظــام 
ــود  ــق ب ــه عمی ــدان گون ــوري اســامي ب جمه
ــود  ــل خ ــتي در تحلی ــمن صهیونیس ــه دش ك
ــامي را نــه از طریــق  ــا نظــام اس ــه ب مقابل
ــاران و جنــگ و... دانســت بلكــه شكســت  بمب
جبهــه توحیــد را از طریــق ارســال دامن هــاي 

ترویــج  و  كوتــاه 
و  بــاري  و  بنــد  بــي 
جوانــان  غرب گرایــي 
ــدف  ــرد و ه ــداد ك قلم
اول خــود را بــر روي 

ــز  ــوان متمرك بان
ســاخت و چنین 
ــس  ــه پ ــود ك ب
پذیــرش  از 
و  قطعنامــه 

ــام راحــل  ــان جنــگ و رحلــت حضــرت ام پای
ــاً  ــه و بعض ــاي غافان ــازي ه ــا بسترس )ره( ب
ــرمایه گذاري  ــور و س ــل كش ــه در داخ عامدان
ای كــه دنیــاي غــرب بــر ایــن امــر كــرد، هــم 
اكنــون شــاهد شــرایطي در كشــور هســتیم كه 
كوچــه و خیابــان و حریــم عمومــي دســتخوش 
رژه شــهوت و حیوانیــت لجــام گســیخته و 
دهن كجــي بــه ارزش هــاي اســامي و انســاني 
و قهقهــه سرمســتانه فرماندهــان جنگ شــهوت 
ــا  ــت و دولت ه ــده اس ــاري ش ــد و ب ــي بن و ب
ــا ایــن  كــه در ردیــف اول مســئولیت مقابلــه ب
غــارت و شــبیخون فرهنگــي و فكــري بودنــد، 
ــا  ــا ب ــل ی ــال كام ــا ســكوت و انفع ــا ب ــود ی خ
تأییــد بــر دامنــه گســترش ایــن فســاد علنــي 
و گنــاه مســتمر و آشــكار افزودنــد. گویــي 
دولت هــا فقــط مســئول خــورد و خــوراك 
ــي  ــد و دولت ــت آن هاین ــن امنی ــردم و تأمی م
ــن عرصــه شــاخص  ــه در ای ــر اســت ك موفق ت
هــاي باالتــري را ارائــه دهــد. گویــي فرامــوش 
كرده انــد كــه دشــمن مــردم بــر روي فرهنــگ 
دینــي آن هــا برنامه ریــزي كــرده اســت و 
ــد و  ــي آی ــو م ــدم جل ــه ق ــدم ب ــال ق ــا انفع ب
ــن جنــگ در حــال شــكار فكــر و ذهــن  در ای
و پاكــي و اصالــت و روح و ایمــان، عفــت و 
حیــا و هویــت جوانــان ماســت تــا دقیقــاً عامــل 
اصلــي شكســت جبهــه كفــر یعنــي جوانــان و 
انــرژي عظیــم آن هــا را بــه بیراهــه ببــرد و آن 
چــه نتوانســت بــا لشكركشــي و جنــگ نظامــي 
بــه دســت آورد، بــا جنــگ نــرم حاصــل كنــد. 
بــه راســتي كســاني كــه مــي تواننــد در برابــر 
ایــن بــي عفتــي هــا بایســتند و نایســتند اعــم 
ــه  ــت چ ــت در روز قیام ــا و دول ــواده ه از خان

ــت. ــد داش ــخي خواهن پاس
و قدم به قدم جلو مي آیند!

.....................................
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بــد نیســت نگاهــی بیندازیــم 
ــیطان  ــه ش ــه چگون ــه اینك ب
توانســت انســان را از مقــام 
ــن  ــد و اولی ــارج كن ــت خ جن
ــرد.  ــود را از او بگی ــام خ انتق
پــس از آفرینش حضــرت آدم 
)ع( و حــوا، خداونــد بــه جمع 
ــه  ــجده ب ــتور س ــك دس مائ
ــه  ــد. هم ــرت آدم می ده حض
می كننــد  ســجده  مائــك 
ــن  ــر از ای ــس متكب ــی ابلی ول
ــد و  دســتور ســرپیچی می كن
ــود. او  ــده می ش ــت ران از جن
تقاضــای مهلــت می كنــد و 
خداونــد تــا وقــت معینــی بــه 
ــده  ــد. او وع ــت می ده او مهل
از  انســانها  كــردن  گمــراه 
صــراط مســتقیم را می دهــد. 
ــه  ــد ب از طــرف دیگــر، خداون
آدم و حــوا اجــازه ســكونت 
ــر  ــوردن از ه ــت و خ در جن

ــك  ــه ی ــه ب ــرط آنك ــه ش ــد ب ــی را می ده جائ
ــا  ــم، ب ــس رجی ــوند. ابلی ــك نش ــت نزدی درخ
ــوان شــیطان، از فرصــت اســتفاده كــرده و  عن
ــم  ــد. او قس ــا می كن ــه آنه ــه وسوس ــروع ب ش
ــت.  ــواه آنهاس ــح و خیرخ ــه ناص ــورد ك می خ
نزدیــك  بــرای  خداونــد  دســتور  علــت  او 
نشــدن بــه آن درخــت را تبدیــل نشــدن آنهــا 
ــان  ــا بی ــدن آنه ــاودان نش ــا ج ــته ی ــه فرش ب

می كنــد.
ــیطان آن دو را  ــپس ش ــد "س ــرآن می فرمای ق
وسوســه كــرد تــا آنچــه را از اندامشــان پنهــان 
ــْیَطُن  َمــا الشَّ بــود، آشــكار ســازد" َفَوْســَوَس لَهُ
َمــا ِمــن َســْوَءاتِِهَما  ــا ُوِرَی َعنْهُ َمــا َم ــِدَی لَهُ لُِیْب
شــیطان  ظاهــرا  پــس  )االعــراف/20(.   ...
ــه  ــدن ب ــك ش ــه نزدی ــر و نتیج ــت اث می دانس
ــه شــدن آنهاســت. وسوســه  آن درخــت، برهن
ــت  ــه درخ ــا ب ــد و آنه ــر می افت ــیطان كارگ ش
نزدیــك شــده و بــه محــض چشــیدن آن 
ــوند  ــه می ش ــه و برهن ــار رفت ــان كن لباسهایش
ــود  ــان خ ــرگ درخت ــا ب ــد ب ــعی می كنن و س
ــد  ــد آنهــا را مامــت كردن را بپوشــانند. خداون
ــی  ــن و زندگ ــره زمی ــه ك ــوط ب ــتور هب و دس
همــراه بــا ســختی و دشــمنی ها را دادنــد. 
ــما  ــوی ش ــن بس ــت م ــد هدای ــه فرمودن البت

می آیــد و هــر كــس از آن تبعیــت كنــد، 
نبایــد غــم و اندوهــی داشــته باشــد. ُقلَْنــا 
ــي  ــْم ِمنِّ ــا یَْأتَِینَُّك ــاً َفإِمَّ ــا َجمیع ــوا ِمْنه اْهِبُط
ــْم  ــْوٌف َعلَْیِه ــا َخ ــداَي َف ــَع ُه ــْن تَِب ــدًی َفَم ُه

ــره/38(. ــون  )البق ــْم یَْحَزنُ َو ال ُه
ــن،  ــره زمی ــه ك ــوا ب ــوط آدم و ح ــس از هب پ
اولیــن نیــاز آنهــا و مــا انســانها لبــاس بــوده و 
ــه همــه انســانها  ــد ب می باشــد. از اینــرو خداون
ــا  ــاس فرســتادیم ت ــان لب ــا برایت ــد م می فرمای
زشــتیهای شــما را بپوشــاند و مایــه زینت شــما 
ــد گوهــر تقــوا را نیــز  باشــد. همچنیــن خداون
ــتیهای  ــاندن زش ــرای پوش ــی ب ــون لباس همچ
درونــی و باطنــی بیــان می كنــد. یَــا بَنــِی َءاَدَم 
ــْوَءاتُِكْم  ــَواِری َس ــا یُ ــمُ ْ لَِباًس ــا َعلَْیك ــْد أَنَزلَْن َق
َو ِریًشــا َو لَِبــاُس التَّْقــَوی  َذالِــَك َخیــْرٌ ... 
ــانها را  ــد انس ــه خداون ــراف/26(. در ادام )االع
ــا  ــید ت ــب باش ــه مواض ــد ك ــت می كن نصیح
شــیطان شــما را نفریبــد همانطــور كــه پــدر و 
مــادر شــما را برهنــه نمــود و از جنــت بیــرون 
ــْیَطاُن َكَمــا  كــرد. یـَـا بَنــِی َءاَدَم اَلیَْفِتَننَُّكــُم الشَّ
َمــا  أَْخــَرَج أَبََویُْكــم مِّــَن الَْجنَّــِة یَنــِزُع َعنْهُ
َما ... )االعــراف/27(.  یَُهَمــا َســْوَءاتِهِ لَِباَســُهَما لِیُرِ
ــتور  ــانها دس ــا انس ــه م ــد ب ــن خداون همچنی
نزدیــك نشــدن بــه درخــت ممنوعــه فواحــش 

ــدم  ــه ع ــوال نتیج ــه معم را ك
ــری  ــهای ظاه ــه لباس ــه ب توج
و باطنــی اســت را می دهــد. 
مــا  الَْفواِحــَش  التَْقَربُــوا  َو   ...
 ... بََطــن  مــا  َو  ِمْنهــا  َظَهــَر 
اَلتَْقَربُــواْ  َو   - )االنعــام/151( 
َّــُه كاََن َفاِحَشــًة َو َســاَء  نــَی إِن الزِّ

ــراء/32(.  ــِبیا  )االس َس
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــكات مهم ن
ــن واقعــه حقیقــی  لبــاس در ای
فــوق  آیــات  و  عبرت آمیــز  و 
كــه  دارنــد  وجــود  الذكــر 
اشــاره  آنهــا  از  بعضــی  بــه 

: د د می گــر
1- برهنگــی و نداشــتن لبــاس، 
نیســت  ســازگار  جنــت  بــا 
جنــت  از  خــروج  باعــث  و 
ــت اخــراج  می شــود. گرچــه عل
آدم و حــوا از جنــت نادیــده 
ــود  ــد ب ــه خداون ــن توصی گرفت
ولــی علــت موجــده و تامــه 
آن همــان برهنگــی عارضــی آنهــا پــس از 
چشــیدن درخــت ممنوعــه بــود. شــاید بتــوان 
ــك  ــد از نزدی ــت نهــی خداون گفــت اصــوال عل
شــدن بــه آن درخــت، خاصیــت برهنــه كننــده 

ــت. ــوده اس آن ب
ــراج از  ــث اخ ــی باع ــه برهنگ ــور ك 2- همانط
ــتن از  ــن داش ــه ت ــاس ب ــردد، لب ــت می گ جن
مختصــات قطعــی همــه اهــل جنــت خواهــد 
ــج/23 و  ــٌر )الح ــا َحری ــُهْم فیه ــود. ... َو لِباُس ب
ــْن  ــاً ُخْضــراً ِم الفاطــر/33( - ... َو یَلَْبُســوَن ثِیاب
ُســْنُدٍس َو إِْســَتْبَرق ... )الكهــف/31(.  پــس آیــا 
ــن  ــی در ای ــی كس ــرد مش ــور ك ــوان تص می ت
دنیــا برهنگــی باشــد و جایگاهــش در آن دنیــا 
ــا هــم  ــن دنی ــت باشــد؟ برهنگــی در همی جن
باعــث هبــوط از مقــام جنــت كــه همــان مقــام 
خلیفــه الهــی، عبودیــت و انســانیت اســت بــه 
مقــام حیوانیــت و حتــی نازلتــر از آن می شــود.

ــت دارد  ــت و موضوعی ــذات اصال ــاس ب 3- لب
بطوریكــه از یــك طــرف مطمــع نظــر شــیطان 
اســت و از طــرف دیگــر خداونــد متعــال 
مســتقیما بــه آن اشــاره كــرده و آنــرا از طــرف 

خــود می دانــد.
4- دو نــوع لبــاس داریــم. لبــاس معمــول 
ــدن  ــتیهای ب ــاندن زش ــرای پوش ــه ای ب پارچ
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)همــان حجــاب( و دیگــری لبــاس تقــوا بــرای 
پوشــاندن بدیهــا و زشــتیهای درونــی و باطنــی 
ــوا  ــا الَّذیــَن آَمُن َُّه ــا أَی )همــان عفــاف( اســت. ی
َ یَْجَعــلْ لَُكــْم ُفْرقانــاً َو یَُكفِّــْر  إِْن تَتَُّقــوا اهللَّ
ــیِّئاتُِكْم ... )االنفــال/29(. البتــه یــك  ــْم َس َعْنُك
ــه  ــرای داشــتن عفــاف، توجــه ب راه مطمئــن ب
امــر مهــم ازدواج و كانــون گــرم خانــواده اســت 
كــه همچــون لبــاس باطنــی عمــل می كننــد. 
ــنَّ ...  ــاٌس لَُه ــْم لِب ــْم َو أَنُْت ــاٌس لَُك ــنَّ لِب ... ُه

ــره/187(. )البق
5- طبــق توصیــه خداونــد كــه قبــا ذكــر شــد 
ــد  ــانها بای ــا انس ــراف(، م ــوره االع ــه 27 س )آی
ــراج  ــتان اخ ــان داس ــا هم ــیم ت ــب باش مواظ
ــه شــرط  ــد ك ــاق نیفت ــا اتف ــرای م ــت ب از جن
الزم آن توجــه بــه لبــاس اســت. بایــد هــم بــه 
لبــاس و پوشــیدگی ظاهــری و هــم بــه لبــاس 
تقــوا و پوشــیدگی باطنــی اهمیــت دهیــم چــرا 
ــا  ــر دوی آنه ــه شــیطان در صــدد زدودن ه ك

از مــا اســت.
ــر و  ــیوه موث ــك ش ــود او ی ــیطان و جن 6- ش
ــرای اخــراج انســانها از مقــام جنــت را  كاری ب
برهنــه كــردن آنهــا می داننــد. فلــذا هــر فــرد 
ــی  ــج برهنگ ــه تروی ــدام ب ــه اق ــی ك ــا گروه ی
ــا  ــد، دانســته ی ــن انســانها كن و فحشــاء در بی
ــه  ــرار گرفت ــیطان ق ــود ش ــزو جن ــته ج ندانس
ــای  ــه كانون ه ــم ك ــفانه می بینی ــت. متاس اس
قــدرت و ثــروت در دنیــای غــرب جــزو جنــود 
ــه  ــر كشــوری ك ــا در ه شــیطان شــده اند. آنه
وارد شــده و می شــوند )چــه از طریــق نظامــی، 
ــی الخصــوص از  ــق فرهنگــی و عل چــه از طری
طریــق انــواع رســانه ها و حتــی از طریــق 
اقتصــاد(، فرهنــگ بی لباســی و برهنگــی را در 
ــتثناء.  ــا اس ــد، ب ــج داده و می دهن ــا تروی آنج
ــه عبــارت دیگــر شــیاطین در دنیــای غــرب  ب
النــه كرده انــد. حــال ایــن ســوال پیــش 
می آیــد كــه آیــا بطــور اصولــی و نظــری، 
ــن  ــدن و دشــمنی نكــردن ای ــار آم ــكان كن ام
ــا ملــت و كشــوری كــه قصــد  دنیــای غــرب ب
دارد بــا عمــل بــه دســتورات الهــی خــود را بــه 
مقــام جنــت برســاند وجــود خواهــد داشــت؟! 
جــواب ایــن ســوال فقــط یــك جــواب منطقــی 
خواهــد داشــت و آن چیــزی نیســت جــز 
ــای  ــدا و آرمانه ــن خ ــتن از دی ــت برداش دس
ــوط از  ــت هب ــه ذل ــدن ب ــی ش ــی و راض اله

ــت. ــام جن مق

shaygan@iust.ac.ir،دکرت مهدی شایگان منش

چمران، دانشمند بسیجی

ــا و  ــادآوری خصلته ــته ی ــن نوش ــدف از ای ه
ــودن  ــرادی اســت كــه در عیــن دارا ب ــرام اف م
توانایــی هــا و برتــری هــای علمــی از روحیــه 
جهــادی و اخــاق واقعــی بســیجی برخــوردار 
بدالیــل  هســتند. طــی ســالهای گذشــته 
ــگ  ــام شــدن دوران جن ــل تم بســیاری از قبی
، رو آوردن بــه زندگــی مــادی و یــا شــاید 
افــراد  از  بســیاری  متاســفانه   ، روزمرگــی 
ــروت  ــابقه ث ــر مس ــاال درگی ــات ب ــا تحصی ب
انــدوزی و یــا شــهرت انــدوزی شــده انــد. پــس 
از درگیــری در چنیــن مســابقه ای بــه تدریــج 
روحیــه جهــادی تضعیــف شــده و ممكن اســت 
ــه  ــگ باخت ــج رن ــه تدری ــی ب ــای اخاق معیاره
ــز  ــد. دانشــگاه نی ــر كنن ــودآگاه تغیی ــا ناخ و ی
بــه عنــوان مقــری بــرای نخبــگان نمــی توانــد 
از ایــن آفــت مصــون باشــد. تذكــر و یــادآوری 
مــی توانــد عاجــی ولــو موقتــی و كوتــاه مــدت 
بــرای چنیــن آفاتــی باشــد. بــرای تذكــر خــوب 
ــت  ــه از آف ــم ك ــرادی بیافتی ــاد اف ــه ی اســت ب
مذكــور بــری بــوده اند. هــر چنــد افــراد مومن، 
متقــی، دانشــمند وجهادگــر در ایــن ســرزمین 
كــم نبــوده انــد امــا یكــی از الگوهــای مناســب 
و شایســته خصوصــا بــرای نخبــگان دانشــگاهی 
ــن  ــه ای ــران هســتند. ب ــی  چم شــهید مصطف
بهانــه قصــد داریــم مجــددا نگاهــی بــه زندگــی 

پربــار ایــن مجاهــد خســتگی ناپذیــر بیاندازیم. 
ــت  ــد از گذش ــوز بع ــه هن ــه اینك ــد ب ــا امی ب
بیــش از ســی ســال بتوانیــم بــا یــادآوری مــرام 
ــان  ــوار در خودم ــهید بزرگ ــخصیت آن ش و ش
ایجــاد تغییــر نماییــم انشــا هلل. مطالبــی كــه در 
ادامــه مــی آیــد برگرفتــه از منبعــی  اســت كــه 

در انتهــای متــن آمــده اســت.
ــال 1311  ــاوه ای در س ــران س ــی چم مصطف
در محلــه ســرپولك بــازار آهنگرهــا در خیابــان 
پانــزده خــرداد تهــران در خانــواده ای معمولــی 
بدنیــا آمــد. او فرزنــد حســن چمــران ســاوه ای 
بــود كــه از روســتای چمــران ســاوه بــه تهــران 
ــی  ــات ابتدای ــود. او تحصی ــرده ب ــرت ك مهاج
خــود را در مدرســه انتصاریــه، نزدیــك پامنــار، 
آغــاز كــرد و دوران متوســطه را در دارالفنــون 
و البــرز گذرانــد. تحصیــات دانشــگاهی خــود 
ــه  ــران ادام ــگاه ته ــي دانش ــكده فن را در دانش
داد و در ســال 1336 در رشــته الكترومكانیــك 
ــه دورن  ــذرا ب ــی گ ــد. نگاه ــل ش فارغ التحصی
تحصیــل او نشــان می دهد كــه در دوران دانش 
ــختكوش و  ــواره س ــجویی هم ــوزی و دانش آم
پیشــرو بــوده اســت. نقــل شــده اســت كــه در 
ــه اســت  ــی گرفت ــره عال بســیاری از دروس نم
ــه  ــوگ ك ــه آنال ــال درس رایان ــوان مث ــه عن ب
جــزو دروس ســخت آن ایــام بــوده اســت را بــا 
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ــا  نمــره 20 گذرانــده اســت. در ســال 1337 ب
اســتفاده از بــورس تحصیلــي شــاگردان ممتــاز 
 Texas ــگاه ــد. و در دانش ــزام ش ــكا اع ــه امری ب
A&M بــه تحصیــل پرداخــت. بــا وجــود عــدم 

تســلط بــه زبــان انگلیســی در ســال نخســت، 
در ایــن رشــته بــه عنــوان دانشــجوی ممتــاز، 
ــود. و  ــب نم ــد را كس ــی ارش ــه كارشناس درج
دوره دكتــری را در رشــته پاســما فیزیــك در 
ــان  ــه پای ــا ب ــت كالیفرنی ــی ایال ــگاه بركل دانش
ــان نامــه دكتــری شــهید چمــران  رســاند )پای
از ششــمین مرجــع ایــن متــن قابــل دریافــت 
اســت(. وی در دهــه 60 در آزمایشــگاه های 

ــن  ــم چنی ــل و ه ب
ه  یشــگا ما ز آ
جــت  پیشــرانه 
ــه  ــغول ب ــا مش ناس

ــد.  كار ش
ــی  ــن درخشش چنی
بــا  تحصیــل  در 
ــرایط  ــه ش ــه ب توج
ــور  ــن تص ــه، ای زمان
را بــه ذهــن متبــادر 
میكنــد كــه ایشــان 
حتمــا تمــام هــم 
ــر  ــود را ب ــم خ و غ
گذاشــته  تحصیــل 
فعالیــت  و  انــد 
نداشــته  دیگــری 
انــد امــا زندگــی پــر 
ــهید  ــن ش ــت ای برك
ــار از فعالیتهای  سرش

فرهنگــی و اجتماعــی نیــز بــوده اســت. از 
15ســالگي در درس تفســیر قــرآن مرحــوم 

ــت،  ــجد هدای ــي، در مس ــت اهلل طالقان آی
و درس فلســفه و منطــق اســتاد شــهید 
ــاتید  ــي از اس ــري و بعض ــي مطه مرتض
اولیــن  از  و  مي كــرد  شــركت  دیگــر 
اعضــاء انجمــن اســامي دانشــجویان 
مبــارزات  در  بــود.  تهــران  دانشــگاه 
سیاســي دوران ملــی شــدن نهضــت 
ــي  ــا مل ــم ت ــس چهارده ــت از مجل نف
شــدن صنعــت  نفــت شــركت داشــت و از 
عناصــر پرتــاش در پاســداري از نهضــت 
ــرگ و  ــران در كشــمكش هاي م ــي ای  مل
حیــات ایــن دوره بــود. بعــد از كودتــاي 
ــت  ــقوط حكوم ــرداد و س ــن 28 م ننگی
دكتــر مصــدق،  بــه نهضــت مقاومــت ملي 
ــران پیوســت و ســخت ترین مبارزه هــا  ای
اســتبداد  علیــه  او  مســئولیت هاي  و 
و اســتعمار شــروع شــد و تــا زمــان 
مهاجــرت از ایــران، بــدون خســتگي و بــا 
همــه قــدرت خــود، علیــه نظــام طاغوتي 

بعضــي از دوســتان مؤمــن و هم فكــر، رهســپار 
ــان  ــال، در زم ــدت دو س ــود و م ــر مي ش مص
ــي  ــاي چریك ــخت ترین دوره ه ــر،  س عبدالناص
و جنگ هــاي پارتیزانــي را مي آمــوزد و بــه 
ــناخته  ــن دوره ش ــاگرد ای ــن ش ــوان بهتری عن
ــي  ــم چریك ــئولیت تعلی ــوراً مس ــود و ف مي ش
مبــارزان ایرانــي بــه عهــده او گــذارده مي شــود. 
ایجــاد پایــگاه  از وفــات عبدالناصــر،  بعــد 
چریكــي مســتقل، بــراي تعلیــم مبــارزان 
ــر  ــذا دكت ــد و ل ــدا مي كن ــي، ضــرورت پی ایران
ــن  ــا چنی ــود ت ــان مي ش ــران رهســپار لبن چم
پایگاهــي را تأســیس كنــد. او بــه كمــك امــام 
ــت  ــان، حرك ــر شــیعیان لبن موســي صدر، رهب
آن،  نظامــي  جنــاح  ســپس  و  محرومیــن 
ــي  ســازمان »امــل« را براســاس اصــول و مبان

اســامي پي ریــزي نمــود.
دكتــر چمــران بــا پیــروزي شــكوهمند انقــاب 
اســامي ایــران، بعــد از 23 ســال هجــرت، بــه 
ــات  ــه تجربی ــكا ب ــا ات ــردد . ب ــاز مي گ وطــن ب
ســازندگي  بــه  خــود  علمــي  و  انقابــي 
مي پــردازد و همــة تــاش خــود را صــرف 
ــاب  ــداران انق ــاي پاس ــن گروه ه ــت اولی تربی
شــغل  در  ســپس  مي كنــد.  ســعدآباد  در 
معاونــت نخســت وزیر در امــور انقــاب شــب و 
ــا ســریع تر  ــدازد ت ــه خطــر مي ان روز خــود را ب
و قاطعانه تــر مســئله كردســتان را فیصلــه 
ــوش  ــة فرام ــه باالخــره در قضی ــا اینك ــد ت ده
ناشــدني »پــاوه« قــدرت ایمــان ، ارادة آهنیــن 
ــت  ــگان ثاب ــر هم ــداكاري او ب ــجاعت و ف ، ش
مي گــردد. فیلــم اخیــر آقــای حاتمــی كیــا بــا 
نــام چ حكایتــی از ماجــرای پــاوه اســت. دكتــر 
چمــران بعــد از قضیــه كردســتان توســط 
امام خمینــي)ره(، 
بــه وزارت دفــاع 
ــوب گردید و  منص
تحــوالت بنیادیــن 
دفاعی  در سیستم 
ایجــاد  كشــور 
ــن  ــود. همچنی نم
دكتــر مصطفــي 
چمــران در اولیــن 
انتخابــات  دوره 
ــوراي  ــس ش مجل
ــامي، از سوي  اس
تهــران  مــردم 
نمایندگــي  بــه 
شــد.  انتخــاب 
ســپس  وي 
نمایندگــي  بــه 
انقــاب  رهبــر 
ــر  ــد.از دیگ ــوب ش ــاع منص ــورایعالي دف در ش
ــتاد  ــاد س ــوار ایج ــهید بزرگ ــای آن ش فعالیته
خدمــات  كــه  اســت  نامنظــم  جنگ هــاي 

ــن مأموریت هــا را  شــاه جنگیــد و خطرناك تری
در ســخت  ترین شــرایط بــا پیــروزي بــه انجــام 
ــي از  ــكاري بعض ــا هم ــكا، ب ــانید. در امری رس
ــن اســامي  ــار انجم ــراي اولین ب ــتانش، ب دوس
دانشــجویان امریــكا را پایه ریــزي كــرد و از 
مؤسســین انجمــن دانشــجویان ایرانــي در 
كالیفرنیــا و از فعالیــن انجمــن دانشــجویان 
ــه  ــت ك ــمار مي رف ــه ش ــكا ب ــي در امری ایران
ــي  ــورس تحصیل ــا، ب ــن فعالیت ه ــل ای ــه دلی ب
شــاگرد ممتــازي وي از ســوي رژیــم شــاه 
قطــع مي شــود. پــس از قیــام خونیــن 15 
و ســركوب ظاهــري  خــرداد ســال 1342 
رهبــري  بــه  مســلمان  مــردم  مبــارزات 

امام خمینــي)ره( دســت بــه اقدامــي جســورانه 
را  پل هــا  همــه  مي زنــد،  سرنوشت ســاز  و 
ــه همــراه  پشت ســر خــود خــراب مي كنــد و ب
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ــان جنــگ انجــام داد و واحــد  بســیاری در زم
ــكات  ــیاری از مش ــل بس ــی آن در ح مهندس
ــر  ــت. از دیگ ــهم داش ــی آن دوران س مهندس
كارهــاي مهــم و اساســي شــهید چمــران، 
و  ســپاه  ارتــش،  بیــن  هماهنگــي  ایجــاد 
در  بــود كــه  مردمــي  داوطلــب  نیروهــاي 

منطقــه حضــور داشــتند.
دكتــر چمــران پــس از قریــب بــه پنجــاه 
ــزت و پربركــت ســرانجام  ــا ع ــی ب ســال زندگ
ــه در  ــه دهاوی ــرداد 1360 در منطق در 31 خ
اثــر اصابــت تركــش خمپــاره بــه درجــه رفیــع 
ــهادت  ــه ش ــم لحظ ــد. فیل ــل ش ــهادت نائ ش
ایشــان در هفتمیــن مرجــع ایــن متــن موجــود 
ــه  ــا ب ــران تنه ــهید چم ــای ش ــت. فعالیته اس
ــاال  ــه در ب ــی ك ــی و اجتماع ــای علم فعالیته
ــان  ــود ایش ــی ش ــدود نم ــد مح ــرح داده ش ش
همچنیــن ذوق هنری نیز داشــته و در مجســمه 
ســازی،  نقاشــی و عكاســی دســتی داشــته اند. 
ــن شــهید هنرمنــد  ــار نقاشــی ای نمایشــگاه آث
در جــوار مــزار ایشــان چشــم هــر بیننــده ای 
را مینــوازد و طبــع لطیــف خالــق آنهــا را مــی 
ابتــكارات و اختراعــات  نمایانــد. همچنیــن 
مهندســی زیــادی كــه غالبــا در حــوزه  دفاعــی 
بــوده انــد نیــز از ایشــان بــه جــا مانــده اســت. 
ــن  ــك از ای ــچ ی ــد هی ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ام
ــد  ــه كن ــانی را جاودان ــد انس ــی توان ــوارد نم م
ــای  ــه فعالیته ــرادی ك ــد اف ــوده ان ــم نب و ك
علمــی بســیار خــوب و بهتــر از شــهید چمــران 
داشــته انــد و یــا بــه لحــاظ اجتماعــی فعالیتهــا 
و خدمــات زیــادی داشــته انــد امــا بــه تدریــج 
از یادهــا رفتــه انــد. شــاید بتــوان گفــت 
ــوار  ــهید بزرگ ــن ش ــی ای ــن ویژگ ــه بارزتری ك
معنــوی  روحیــات  و  اخاقــی  خصوصیــات 
ایشــان بــوده اســت. هرچنــد میتــوان خاطــرات 
ــه  ــران  را ك ــهید چم ــده از ش ــای مان ــر ج ب
بیانگــر ابعــاد معنــوی شــخصیت ایشــان اســت 
مــرور نمــود. امــا زیباتــر آن اســت كــه ســری 
ــم.  ــده از او بزنی ــا مان ــه ج ــای ب ــه نوشــته ه ب
ــا  ــد ت ــی توان ــراد م ــخصی اف ــای ش ــته ه نوش
حــد زیــادی روحیــات و دغدغــه هــای اصلــی 
آنهــا را بــه نمایــش گــذارد. در ادامــه برخــی از 
نوشــته هــای باقــی مانــده از آن شــهید بزرگوار 
آمــده اســت بــا ایــن امیــد كــه تلنگــری باشــد 

ــان: ــن و روحم ــر ذه ب
پرگشایم

خــوش دارم كــه در نیمــه هــای شــب در 
ســكوت مرمــوز آســمان و زمیــن بــه مناجــات 
ــب  ــم و قل ــوا كن ــتارگان نج ــا س ــزم. ب برخی
خــود را بــه اســرار ناگفتنــی آســمان بگشــایم. 
ــم،  ــود نمای ــه عمــق كهكشــانها صع آرام آرام ب
محــو عالــم بــی نهایــت شــوم. از مرزهــای علــم 
وجــود در گــذرم و در وادی ثنــا غوطــه ور 
ــم.  ــزی را احســاس نكن شــوم و جــز خــدا چی

توكلورضا

تــرا شــكر مــی كنــم كــه از پوچــی هــا ، 
ــا  ــد و بنده ــا و قی ــا ، خوشــی ه ــداری ه ناپای
ــاك  ــای خطرن ــرا در طوفانه ــردی و م آزادم ك
ــات،  ــای حی ــودی، و درغوغ ــا ننم ــوادث ره ح
ــردی،  ــم ك ــر غرق ــم و كف ــا ظل ــارزه ب در مب
ــوم  ــاندی، مفه ــن چش ــه م ــارزه را ب ــذت مب ل
واقعــی حیــات را بــه مــن فهمانــدی... فهمیــدم 
ــش و  ــی و آرام ــات در خوش ــعادت حی ــه س ك
آســایش نیســت، بلكــه در جنــگ و درد و رنــج 
و مصیبــت و مبــارزه بــا كفــر و ظلــم و باالخــره 

ــت. ــهادت اس در ش
ــن  ــه م ــه ب ــم ك ــی كن ــكر م ــرا ش ــا ت خدای
نعمــت " تــوكل" و "رضــا" عطــا كــردی، و 
در ســخت تریــن طوفانهــا و خطرناكتریــن 
گردابهــا، آنچنــان بــه مــن اطمینــان و آرامــش 
ــا سرنوشــت و همــه پســتی هــا و  دادی كــه ب
بلندیهایــش آشــتی كــردم و بــه آنچــه تــو بــر 

ــا دادم. ــرده ای رض ــدر ك ــن مق م
ــا در مواقــع خطــر مــرا تنهــا نگذاشــتی،  خدای
تــو در كویــر تنهایــی، انیــس شــبهای تــار مــن 
ــرا  ــدی، دســت م ــو در ظلمــت ناامی شــدی، ت
گرفتــی و كمــك كــردی... كــه هیــچ عقــل و 
منطقــی قــادر بــه محاســبه پیــش بینــی نبــود، 
تــو بــر دلــم الهــام كــردی و بــه رضــا و تــوكل 
مــرا مســلح نمــودی، و در میــان ابرهــای ابهــام 
ــتناك  ــور و وحش ــك، مهج ــیری تاری و در مس

مــرا هدایــت كــردی.
می خواستم شمع باشم

ــم ،  ــمع باش ــه ش ــتم ك ــی خواس ــه م همیش
ــارزه و  ــه ای از مب ــور بدهــم و نمون بســوزم ، ن
كلمــه حــق و مقاومــت در مقابــل ظلــم باشــم 
ــداكاری و  ــر ف ــه مظه ــتم همیش ــی  خواس . م
شــجاعت باشــم و پرچــم شــهادت را در راه خدا 
ــای  ــتم در دری ــی خواس ــم. م ــه دوش بكش ب

ــوی  ــه س ــاز ب ــت نی ــورم و دس ــه بخ فقرغوط
كســی دراز نكنــم. مــی خواســتم فریــاد شــوق 
ــمان  ــداكاری و آس ــا ف ــمان را ب ــن وآس و زمی
پایــداری خــود بلرزانــم. مــی خواســتم میــزان 
حــق و باطــل باشــم و دروغگویــان ومصلحــت 
ــی  ــم. م ــوا كن ــرض ورزان را رس ــان و غ طلب
ــردم  ــر م ــه ای در براب ــان نمون ــتم آنچن خواس
بــه وجــود آورم كــه هیــچ حجتــی بــرای چــپ 
و راســت نمانــد، طریــق مســتقیم روشــن 
و صریــح و معلــوم باشــد، و هــر كســی در 
معركــه سرنوشــت مــورد امتحــان ســخت قــرار 

ــد...  ــی نمان ــرای كس ــرار ب ــرد و راه ف بگی

در سرزمین كفر، تو بودی
ــم  ــی پرتاط ــه در زندگ ــی ك ــی دان ــا م خدای
ــو را فرامــوش نكردم.همــه  خــود، لحظــه ای ت
ــه طرفــداری حــق قیــام كــرده ام. حــق  جــا ب
را گفتــه ام. از مكتــب مقــدس تــو در هــر 
ــال و  ــال و جم ــرده ام. كم ــاع ك ــرایطی دف ش
ــران  ــان و منك ــه مخالف ــه هم ــو را ب ــال ت ج
ــا و  ــت ه ــرده ام و از تهم ــه ك ــودت عرض وج
بدگویــی هــا و ناســزاهای آنهــا ابــا نكــردم. در 
آن روزگاری كــه طرفــداری ازاســام بــه ارتجاع 
ــر  ــد و كمت ــی ش ــر م ــری تعبی ــه قهقراگ و ب
كســی جــرأت مــی كــرد كــه از مكتــب مقدس 
ــی  ــا، حت ــه ج ــن در هم ــد، م ــاع كن ــو دف ت
ــی  ــر م ــام را ب ــم اس ــر، عل ــرزمین كف در س
ــوی خــود،  ــی و ق ــغ منطق ــا تبلی افراشــتم و ب
همــه مخالفیــن را وادار بــه احتــرام مــی كــردم 
و تــو ای خــدای بــزرگ! خــوب مــی دانــی كــه 
ایــن فقــط بــر اســاس اعتقــاد و ایمــان قلبــی 
ــو  ــز ت ــری ج ــرك دیگ ــچ مح ــود و هی ــن ب م

ــد. ــته باش ــی توانســت داش نم
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بــرای نخســتین بــار در تاریــخ جمهــوری 
ــای  ــور بج ــك رئیس جمه ــران، ی ــامی ای اس
از  آنكــه در مقــام رئیــس همــه جمهــور، 
ــاش  ــد، ت ــخن بگوی ــردم س ــه م ــع هم موض
كــرد تــا از موضــع اكثریــت و بــه ســخنگویی از 
اكثریــت آنهایــی كــه اقلیــت می خواندشــان را 
ــه آنهــا توصیــه هایــی  مخاطــب قــرار داده و ب

ــد. ــته باش داش
آقــای  خوشــحالی  رجانیــوز،  گــزارش  بــه 
ــات  ــروزی در انتخاب ــش از پی ــی و یاران روحان
نمایــان  و  واضــح  آنقــدر  گذشــته  ســال 
اســت كــه می شــود براحتــی رگه هــای آن 
ــی یكســال  ــاری كــه حت خوشــحالی را در رفت
پــس از برگــزاری انتخابــات از ســوی وی و 
ــرد؛  ــاهده ك ــود مش ــی ش ــادر م ــش ص یاران
ــا  ــی شــود ت ــه گاهــی ســبب م خوشــحالی ك
ــام  ــان در مق ــود را همچن ــور خ ــس جمه رئی
ــده و  ــا دی ــایر رقب ــار س ــدا در كن ــك كاندی ی
ــع  ــه از موض ــد و ن ــخن بگوی ــع س از آن موض

ــران. ــردم ای ــه م ــور هم ــس جمه رئی
پنجشــنبه گذشــته، تــاالر وزارت كشــور میزبان 
ــا از آن  ــانه ه ــه رس ــود ك ــزاری جشــنی ب برگ
بــه عنــوان جشــن هــواداران دولــت بمناســبت 
اولیــن ســالگرد پیــروزی روحانــی در انتخابــات 
ــه ســخنران آن  ــه البت ــد. جشــنی ك ــام بردن ن

آقــای روحانــی و میهمانــان آن اعضــای دولــت 
او بودنــد، امــا آنچــه بیــش از همــه فضــای ایــن 
ــات،  ــام انتخاب ــس از اتم ــال پ ــن را یكس جش
ــس  ــه رئی ــود ك ــخنانی ب ــرد، س ــی ك انتخابات

ــش مطــرح كــرد. جمهــور در جمــع  حامیان
روحانــی در بخشــی از ســخنان خــود گفــت: » 
آنچــه در انتخابــات پارســال كــه یــك ســال از 
روز بــزرگ شــما مــی گــذرد، روزی كــه شــما 
ــد، و  ــاب كردی ــد و انتخ ــدوق رفتی ــای صن پ
10 مــاه از روز مــا، یعنــی روزی كــه دولــت را 
تشــكیل داده و كار را آغــاز كردیــم مــی گــذرد، 
امــا در ایــن 10 و 12 مــاه هیچــگاه وعده هایــی 
كــه داده ایــم را از یــاد نبــرده و نخواهیــم بــرد. 
اقلیــت محتــرم اســت، همانطــور كــه اكثریــت 
محتــرم اســت، امــا اقلیــت حــق نــدارد آنچــه 
ــی  ــه آن ب ــت، ب ــه اس ــم گرفت ــت تصمی اكثری
ــده داده  ــما وع ــه ش ــه ب ــد. آنچ ــی كن احترام
ــه  ــوان وظیف ــه عن ــت ب ــن دول شــده اســت، ای
آن را دنبــال خواهــد كــرد. البتــه از دیربــاز بــه 
مــا یــاد داده انــد كــه االمــور مرهونــه باوقــات.«

شــاید ایــن بــرای نخســتین بــار پــس از 
انقــاب باشــد كــه یــك رئیس جمهــور بــا 
ــای  ــان رقابت ه وجــود گذشــت یكســال از پای
ــوان  ــه عن ــود را ب ــه خ ــای آنك ــی، بج انتخابات
رئیــس جمهــوری اســامی ایــران و همــه 

ــه دو بخــش  ــه را ب ــد، جامع ــوان كن ــردم عن م
اكثریــت و اقلیــت تقســیم كــرده و تــاش مــی 
كنــد از جایــگاه ســخنگویی بخشــی از جامعــه 
ــی  ــد، موضوع ــخن بگوی ــر س ــش دیگ ــا بخ ب
كــه شــاید در مقــام یــك كاندیــدای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری قابــل پذیــرش باشــد ولــی 
در جایــگاه رئیــس جمهــور هرگــز قابــل قبــول 

ــود. ــد ب نخواه
امــا نكتــه جالب تــر آنجاســت كــه آقــای 
روحانــی در حالــی از اكثریــت و اقلیــت ســخن 
مــی گویــد كــه صرفــا بــا 270 هــزار رای 
ــت  ــه ریاس ــه اول ب ــت  درمرحل ــتر توانس بیش
ــد و مشــخص  ــران برس ــوری اســامی ای جمه
اســت كــه رقــم 270 هــزار رای در حــدی 
نیســت كــه بــر اســاس آن بتــوان از اكثریتــی 

ــت. ــخن گف ــع س قاط
ــال  ــت یكس ــس از گذش ــد پ ــر می رس ــه نظ ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری، بهتــر آن  از 
باشــد كــه دولــت یازدهــم بجــای تــاش بــرای 
ــی  ــای سیاســی و انتخابات ــزاری میتینگ ه برگ
بــه دنبــال اســتفاده از همــه ظرفیت هــای 
بــرای  سیاســی  ســایق  از  فــارغ  كشــور 

ــد. ــامی باش ــران اس ــكوفایی ای ش

دکتر
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خطبهایبرایثبتدرتاریخ

آنچــه در ادامــه می آیــد، متــن تلخیــص شــده خطبــه دوم مقــام 
ــرداد  ــخ 29 خ ــران در تاری ــه ته ــاز جمع ــری در نم معظــم رهب
ــوز  ــم درس آم ــوز ه ــه هن ــن خطب ــی ای ــت. بازخوان 1388 اس
اســت؛ شــاید اگــر ســالها بعــد، تاریــخ پــر فــراز و نشــیب و پــر 
افتخــار جمهــوری اســامی ایــران بازنگــری شــود، ایــن خطبــه 
جایــگاه ویــژه ای بــه عنــوان یكــی از ســخنرانی هــای سرنوشــت 

ســاز و تأثیرگــذار نظــام دارا باشــد.

خــرداد   22 انتخابــات   -1
از  بــود  عظیمــی  نمایــش  یــك 
ــرای  ــا ب ــت م احســاس مســئولیت مل
ــی  ــش عظیم سرنوشــت كشــور؛ نمای
بــود از روح مشــاركت جوی مــردم 
نمایــش  كشورشــان؛  اداره ی  در 
ــردم  ــتگی م ــود از دلبس ــی ب عظیم

ــن حركتــی  ــاً مشــابه ای ــه نظامشــان. حقیقت ب
ــروز در  ــن ام ــت، م ــه در كشــور انجــام گرف ك
دنیــا و در ایــن دموكراســی های گوناگــون 
ــن  ــری و دروغی ــی های ظاه ــه دموكراس - چ
و چــه دموكراســی هائی كــه واقعــاً بــه آراء 
ــرش را ســراغ  ــد - نظی ــه میكنن ــردم مراجع م
ــز در  ــم ج ــامی ه ــوری اس ــدارم. در جمه ن
همه پرســی ســال 58 - فروردیــن 58 - هیــچ 
ــه در  ــی ك ــن انتخابات ــرای ای ــر ب ــری دیگ نظی
جمعــه ی گذشــته شــما انجــام دادیــد، وجــود 
ــل  ــد؛ چه ــدود 85 درص ــاركت ح ــدارد؛ مش ن
میلیــون تقریبــاً جمعیــت. انســان دســت 
ــا  ــی ب ــارك ولی عصــر را پشــت ســر حوادث مب
ــه  ــانه ی توج ــن نش ــد. ای ــن عظمــت می بین ای

خداســت. 
ــه  ــان داد ك ــوص نش ــا بخص ــوان م ــل ج نس
همــان شــور سیاســی، همــان شــعور سیاســی، 
همــان تعهــد سیاســی را كــه مــا در نســل اول 
انقــاب ســراغ داشــتیم، دارد؛ بــا ایــن تفــاوت 
ــاب  ــوره ی داغ انق ــاب، ك ــه در دوران انق ك
ــم در  ــد ه ــی آورد، بع ــان م ــه هیج ــا را ب دله
ــروز  ــا ام ــری؛ ام ــو دیگ ــه نح ــگ ب دوره ی جن
اینهــا هــم نیســت، در عیــن حــال ایــن تعهــد، 
ایــن احســاس مســئولیت، ایــن شــور و شــعور 
ــی مــا وجــود دارد؛ البتــه بیــن  در نســل كنون
مــردم اختــاف ســلیقه هســت، اختــاف رأی 
ــت،  ــم هس ــی ه ــت، طبیع ــا هس ــت؛ اینه هس
لیكــن یــك تعهــد جمعــی را انســان در بیــن 
ــان،  ــاف آراءش ــا اخت ــاد، ب ــن آح ــه ی ای هم
ــرای  ــی ب ــد جمع ــك تعه ــد؛ ی احســاس میكن

ــظ نظامشــان.  ــرای حف ــان، ب ــظ كشورش حف
ایــن انتخابــات، عزیــزان مــن! بــرای دشــمنان 

شــما یــك زلزلــه ی سیاســی بــود؛ بــرای 
ــك جشــن  ــم ی ــاف عال دوســتان شــما در اكن
ــود. در  ــی ب ــن تاریخ ــك جش ــود؛ ی ــی ب واقع
ســی ســالگی انقــاب ایــن جــور مــردم بیاینــد 
ــاب و آن  ــن انق ــام و ای ــن نظ ــه ای ــبت ب نس
ــن  ــد! ای ــاداری كنن ــار وف ــوار اظه ــام بزرگ ام
ــرای  ــود ب ــی ب ــی و مردم ــش عموم ــك جنب ی
ــرای  ــا شــهدا؛ و ب ــا امــام و ب ــد پیمــان ب تجدی
ــازه  ــس ت ــك نََف ــامی ی ــوری اس ــام جمه نظ
ــت  ــك فرص ــو، ی ــت از ن ــك حرك ــردن، ی ك
بــزرگ. ایــن انتخابــات، مردمســاالری دینــی را 
ــه ی  ــید. هم ــم كش ــردم عال ــه ی م ــه رخ هم ب
كســانی كــه بدخــواه نظــام جمهــوری اســامی 
ــی  ــی یعن ــاالری دین ــد مردمس ــتند، دیدن هس
ــل  ــت. در مقاب ــوم اس ــك راه س ــن ی ــه. ای چ
دیكتاتوری هــا و نظامهــای مســتبد از یــك 
طــرف، و دموكراســی های دور از معنویــت و 
دیــن از یــك طــرف دیگــر، ایــن مردمســاالری 
دینــی اســت؛ ایــن اســت كــه دلهــای مــردم را 
ــه وســط صحنــه  مجــذوب میكنــد و آنهــا را ب

ــودش را داد. ــان خ ــن، امتح ــاند. ای میكش
انتخابــات 22 خــرداد نشــان داد كــه   -2
ــادابی  ــا ش ــد و ب ــا امی ــاد و ب ــا اعتم ــردم، ب م
ــن  ــد. ای ــی میكنن ــور زندگ ــن كش ــی در ای مل
جــواب خیلــی از حرفهائــی اســت كه دشــمنان 
ــر  ــان ب ــه ی خودش ــات مغرضان ــما در تبلیغ ش
ــه  ــور ب ــردم در كش ــر م ــد. اگ ــان می آورن زب
آینــده امیــدوار نباشــند، در انتخابــات شــركت 
ــاد  ــان اعتم ــام خودش ــه نظ ــر ب ــد؛ اگ نمیكنن
نداشــته باشــند، در انتخابات شــركت نمیكنند؛ 
اگــر احســاس آزادی نكننــد، بــه انتخابــات روی 

خــوش نشــان نمیدهنــد. اعتمــاد بــه 
نظــام جمهــوری اســامی در ایــن 

ــد.  ــكار ش ــات آش انتخاب
میداننــد  ایــران  ملــت  دشــمنان 
ــت،  ــود نداش ــاد وج ــی اعتم ــه وقت ك
مشــاركت ضعیــف خواهــد شــد؛ وقتــی 
مشــاركت و حضــور در صحنــه ضعیــف 
شــد، مشــروعیت نظــام دچــار تزلــزل خواهــد 
شــد؛ آنهــا ایــن را میخواهنــد؛ میخواهنــد 
اعتمــاد را بگیرنــد تــا مشــاركت را بگیرنــد، تــا 
ــد.  ــامی بگیرن ــوری اس ــروعیت را از جمه مش
ــك  ــش زدن بان ــب از آت ــررش بمرات ــن، ض ای
ــن، آن  ــوس بیشــتر اســت. ای ــوزاندن اتوب و س
چیــزی اســت كــه بــا هیــچ خســارت دیگــری 
قابــل مقایســه نیســت. مــردم بیاینــد در یــك 
ــتاقانه  ــور مش ــی اینج ــت عظیم ــن حرك چنی
ــه  ــردم گفت ــه م ــد ب ــد، بع ــدا كنن ــور پی حض
ــام  ــه نظ ــد ب ــتباه كردی ــما اش ــه ش ــود ك بش
ــود.  ــاد نب ــل اعتم ــام قاب ــد؛ نظ ــاد كردی اعتم

ــد. ــن را میخواه ــمن ای دش
ایــن خــط را از پیــش از انتخابــات هــم شــروع 
كردنــد؛ از دو ســه مــاه پیــش از ایــن. مــن اول 
فروردیــن در مشــهد گفتــم هــی دارنــد دائماً به 
گوشــها میخواننــد، تكــرار میكننــد كه بناســت 
در انتخابــات تقلــب بشــود. میخواســتند زمینــه 
ــتان  ــه دوس ــت ب ــن آنوق ــد. م ــاده كنن را آم
و  دادم  تذكــر  كشــور  داخــل  در  خوبمــان 
ــی را كــه دشــمن میخواهــد  ــن حرف ــم ای گفت
بــه ذهــن مــردم رســوخ بدهــد، نگوئیــد. نظــام 
جمهــوری اســامی مــورد اعتمــاد مــردم 
اســت. ایــن اعتمــاد آســان بــه دســت نیامــده، 
ســی ســال اســت كــه نظــام جمهــوری 
ــا  ــردش، ب ــا عملك ــئوالنش، ب ــا مس ــامی ب اس
ــاد را  ــن اعتم ــته ای ــش توانس ــهای فراوان تاش
در دل مــردم عمیــق كنــد. دشــمن میخواهــد 
ایــن اعتمــاد را بگیــرد، مــردم را دچــار تزلــزل 

كنــد.
 3-  ایــن رقابتهــا رقابتهایــی آزاد، جــدی 
بــود؛  نامزدهــای مختلــف  بیــن  و شــفاف 
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ــه قــدری ایــن رقابتهــا و ایــن  ــد. ب همــه دیدن
ــح  ــفاف و صری ــا ش ــن مناظره ه ــا و ای گفتگوه
بــود، كــه عــده ای بــه آن معتــرض شــدند.حق 
ــا آنهاســت. التهاباتــی هــم  هــم تــا حــدودی ب
بــه وجــود آورد كــه االن هــم هنــوز آثــارش را 
داریــم مشــاهده میكنیــم. فــرض مــا ایــن بود و 
هســت كــه ایــن رقابتــی كــه وجــود دارد بیــن 
ــان  ــت می ــن رقاب ــات، ای ــزد انتخاب ــار نام چه
افــراد و جریانهــای متعلــق بــه نظــام اســامی 
اســت. اینــی كــه دشــمنان ســعی میكننــد در 
ــن  ــم ای ــاً ه ــه غالب ــون - ك ــانه های گوناگ رس
رســانه ها مــال ایــن صهیونیســتهای خبیــث و 
رذل اســت - اینجــور وانمــود كننــد كــه دعــوا 
بیــن طرفــداران نظــام و مخالفــان نظــام اســت، 
نخیــر، ایــن جــوری نبــود؛ آنهــا غلــط میكننــد 
ــدارد. ــن واقعیــت ن ــن حــرف را میزننــد؛ ای ای

ــن  ــه ی ای ــه وارد عرص ــری ك ــار نف ــن چه ای
انتخابــات جــدی شــدند، همه شــان جــزو 
ــد و  ــام بودن ــه نظ ــق ب ــام و متعل ــر نظ عناص
هســتند. یكــی از اینهــا رئیــس جمهــور كشــور 
پــركار،  خــدوم،  جمهــور  رئیــس  ماســت؛ 
زحمتكــش، مــورد اعتمــاد. یكــی از آنهــا 
ــت  ــال در دوران ریاس ــت س ــت وزیِر هش نخس
ــا  ــی از آنه ــت. یك ــده اس ــود بن ــوری خ جمه
فرمانــده ی ســپاه در ســالهای متمــادی و یكــی 
از فرماندهــان اصلــی دوران دفــاع مقــدس 
بــوده اســت. یكــی از آنهــا دو دوره رئیــس 
ــس  ــوده اســت؛ رئی ــه ی كشــور ب ــوه ی مقنن ق
ــا  ــوده اســت. اینه مجلــس شــورای اســامی ب
ــه  ــق ب ــد؛ اینهــا همه شــان متعل عناصــر نظامن
ــاف  ــد، اخت ــر دارن ــه اختاف نظ ــد. البت نظامن
ــون  ــای گوناگ ــد، در جهتگیری ه ــه دارن برنام
ــد؛  ــددی دارن ــای متع ــم تفاوته ــا ه سیاســی ب
امــا همه شــان مــال نظامنــد؛ ایــن رقابــت 
ــن  ــت بی ــه رقاب ــد؛ ن ــف ش ــام تعری درون نظ
درون نظــام و بیــرون نظــام، كــه رادیــوی 
صهیونیســتی و رادیــوی آمریــكا و رادیــوی 
ــد  ــی میخواهن ــران ه ــث و دیگ ــِس خبی انگلی

ــد.  ــن بزنن ــن را دام ای
البتــه بنــده همــه ی دیدگاه هــای ایــن آقایــان 
و  نظرهایشــان  از  بعضــی  نــدارم؛  قبــول  را 
عملكردهایشــان از نظــر مــن بــدون شــك 
ــت  ــرای خدم ــاد اســت؛ بعضــی را ب ــل انتق قاب
بــه كشــور مناســبتر از بعضــی دیگــر میدانــم؛ 
امــا انتخــاب بــه عهــده ی مــردم بــوده و 
هســت. مــردم انتخــاب كردنــد. خواســت مــن، 
ــد،  ــه ش ــردم گفت ــه م ــه ب ــن، ن ــخیص م تش
نــه مــردم الزم بــود آن را مراعــات كننــد. 
ــان  ــای خودش ــق معیاره ــان طب ــردم خودش م
تشــخیص دادنــد، حركــت كردنــد، عمــل 
ــی  ــئله ی درون ــئله، مس ــن، مس ــد؛ بنابرای كردن
ــورت  ــد ص ــه بخواهن ــی ك ــت. این ــام اس نظ
ــن صــد در صــد  ــد، ای ــر بدهن مســئله را تغیی

ــت.  ــود اس ــت آل ــه و خباث مغرضان
  آن مردمــی هــم كــه بــه ایــن چهــار نفــر رأی 
ــام رأی  ــه نظ ــاد ب ــا اعتق ــم ب ــا ه ــد، اینه دادن
ــور  ــرای كش ــن ب ــد ای ــخیص دادن ــد، تش دادن
ــتر  ــدی اش بیش ــام پابن ــه نظ ــت، ب ــر اس بهت
ــه  ــی را ك ــد. آن كس ــه او رأی دادن ــت، ب اس
صالحتــر بــرای خدمــت بــه نظــام میدانســتند، 
ــوب  ــم در چهارچ ــردم ه ــد؛ م ــه او رأی دادن ب

ــد. نظــام عمــل كردن
ــش  ــرات پخ ــه مناظ ــوط ب ــای مرب ــت ه )صحب
شــده در تلویزیــون و نقــد صحبــت هــای 
ــذف  ــار ح ــت اختص ــرای رعای ــده ب ــرح ش مط

ــد( ش
ــه  ــه ب ــام شــد. همــه ی كســانی ك ــا تم رقابته
ایــن چهــار نامــزد رأی دادنــد، مأجورنــد؛ 
ان شــاءاهلَلّ اجــر الهــی دارنــد. همه شــان در 
درون جبهــه ی انقابنــد، متعلــق بــه نظامنــد؛ 
اگــر بــا قصــد قربــت رأی داده باشــند، عبــادت 
ــون  ــل میلی ــاب، چه ــد. خــط انق ــم كرده ان ه
رأی دارد؛ نــه بیســت و چهــار و نیــم میلیــون 
ــه رئیــس جمهــور منتخــب اســت.  كــه رأی ب
ــد. ــه خــط انقــاب رأی دادن چهــل میلیــون ب

مــردم اطمینــان دارند؛ امــا برخــی از طرفداران 
ــه  ــند ك ــته باش ــان داش ــم اطمین ــا ه نامزده
جمهــوری اســامی اهــل خیانــت در آراء مــردم 
ــات در  ــی انتخاب نیســت. ســاز و كارهــای قانون
ــب نمیدهــد. ایــن  كشــور مــا اجــازه ی تقل
مســائل  كــه دســت اندركار  هــر كســی  را 
ــات آگاه  ــائل انتخاب ــت و از مس ــات هس انتخاب
اســت، تصدیــق میكنــد؛ آن هــم در حــد یــازده 
میلیــون تفــاوت! یــك وقــت اختــاِف بیــن دو 
ــت،  ــزار اس ــد ه ــت، پانص ــزار اس ــد ه رأی، ص
یــك میلیــون اســت، حــاال ممكــن اســت آدم 
ــه  ــد، جاب ــب كردن ــوری تقل ــك ج ــد ی بگوی
ــازده میلیــون را چــه جــور  ــد؛ امــا ی جــا كردن
میشــود تقلــب كــرد! در عیــن حــال بنــده ایــن 
را گفتــم، شــورای محتــرم نگهبــان هــم همیــن 
را قبــول دارنــد كــه اگــر كســانی شــبهه دارنــد 
و مســتنداتی ارائــه میدهنــد، بایــد حتمــاً 
ــی؛  ــاری قانون ــه از مج ــود؛ البت ــیدگی بش رس
ــی نخواهــم  ــار بدعتهــای غیرقانون ــر ب بنــده زی
قانونــی  چهارچوبهــای  اگــر  امــروز  رفــت. 
شكســته شــد، در آینــده هیــچ انتخاباتــی 

ــت. ــد داش ــت نخواه ــر مصونی دیگ
ــد،  ــی برنده ان ــی بعض ــر انتخابات ــره در ه باالخ
انتخاباتــی  هیــچ  نیســتند؛  برنــده  بعضــی 
ــت و  ــد گرف ــرار نخواه ــاد ق ــورد اعتم ــر م دیگ
مصونیــت پیــدا نخواهــد كــرد. بنابرایــن همــه 
ــای  ــرد، كاره ــام بگی ــود، انج ــال بش ــز دنب چی
درســت، بــر طبــق قانــون. اگــر واقعــاً شــبهه ای 
ــود.  ــری بش ــی پیگی ــای قانون ــت، از راه ه هس
ــچ  ــت و هی ــل اس ــه كام ــن زمین ــون در ای قان
اشــكالی در قانــون نیســت. همانطــور كــه 

حــق دادنــد كــه نامزدهــا نظــارت كننــد، 
حــق دادنــد كــه شــكایت كننــد، حــق دادنــد 
كــه بررســی بشــود. بنــده از شــورای محتــرم 
نگهبــان خواســتم كــه اگــر مــواردی خواســتند 
ــور  ــا حض ــد، ب ــماری بكنن ــا را بازش صندوقه
نماینــدگان خــود نامزدهــا ایــن كار را بكننــد. 
بــه  مــن، خطــاب  دوم  4-  خطــاب 
ــزاب  ــدگان اح ــا و گردانن ــیون و نامزده سیاس
و جریانــات اســت. مــن میخواهــم عــرض كنــم 
ــن حضــرات، كــه امــروز یــك لحظــه ی  ــه ای ب
ــگاه  ــت؛ ن ــور اس ــرای كش ــی ب ــاس تاریخ حس
كنیــد بــه وضــع دنیــا، نــگاه كنیــد بــه وضــع 
ــه وضــع اقتصــادی  ــد ب ــگاه كنی ــه، ن خاورمیان
ــورهای  ــائل كش ــه مس ــد ب ــگاه كنی ــم، ن عال
همســایه ی مــا مثــل عــراق، مثــل افغانســتان، 
ــی از  ــه ی حساس ــا در نقط ــتان. م ــل پاكس مث
ــه  ــا وظیف ــه ی م ــم. هم ــرار گرفته ای ــخ ق تاری
داریــم كــه در ایــن مرحلــه ی تاریخــی هوشــیار 
باشــیم، دقیــق باشــیم، مواظــب باشــیم اشــتباه 

ــم. نكنی
در ایــن قضیــه ی انتخابــات، مــردم حقــاً و 
انصافــاً بــه وظیفــه ی خودشــان عمــل كردنــد. 
بیاینــد پــای  ایــن بــود كــه  وظیفه شــان 
صندوقهــای رأی، كــه بــه بهتریــن وجهــی 
ایــن وظیفــه اداء شــد؛ امــا مــا و شــما وظائــف 
ســنگین تری داریــم. آن كســانی كــه بــه یــك 
ــوع مرجعیتــی در افــكار مــردم  نحــوی یــك ن
ــزاب  ــای اح ــیون و رؤس ــن سیاس ــد؛ از ای دارن
یــك  و  سیاســی،  جریانــات  كارگردانــان  و 
ــا  ــد، اینه ــنوی دارن ــا حرف ش ــده ای از اینه ع
خیلــی بایــد مراقــب رفتــار خودشــان باشــند؛ 
خیلــی بایــد مراقــب گفتــار خودشــان باشــند. 
اگــر آنهــا كمــی افراطی گــری كننــد، دامنــه ی 
بــه  مــردم  بدنــه ی  در  افراطی گــری  ایــن 
جاهــای بســیار حســاس و خطرناكــی خواهــد 
رســید كــه گاهــی خــود آنهــا دیگــر نمیتواننــد 
ــش را  ــا نمونه های ــه م ــد، ك ــع كنن آن را جم
ــه وجــود  دیده ایــم. افــراط وقتــی در جامعــه ب
ــری  ــه افراطی گ ــی ب ــت افراط ــر حرك ــد، ه آم
دیگــران دامــن میزنــد. اگــر نخبــگان سیاســی 
بخواهنــد قانــون را زیــر پــا بگذارنــد، یــا بــرای 
اصــاح ابــرو، چشــم را كــور كننــد، چــه 
بخواهنــد، چــه نخواهنــد، مســئول خونهــا 
آنهاینــد.  مرج هــا،  و  هــرج  و  خشــونتها  و 
ــن دوســتان  ــان، ای ــن آقای ــه همــه ی ای ــن ب م
ــر  ــم ب ــه میكن ــرادران توصی ــن ب ــی، ای قدیم
خودتــان مســلط باشــید؛ ســعه ی صــدر داشــته 
باشــید؛ دســتهای دشــمن را ببینیــد؛ گرگهــای 
ــر  ــروز دیگ ــه ام ــرده را ك ــنه ی كمین ك گرس
ــد از  ــواش دارن ــواش ی ــی را ی ــاب دیپلماس نق
ــی  ــره ی حقیق ــد و چه چهره هایشــان برمیدارن
خودشــان را نشــان میدهنــد، ببینیــد؛ از اینهــا 

ــد. ــت نكنی غفل
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ــروز دیپلماتهــای برجســته ی چنــد كشــور   ام
غربــی كــه تــا حــاال بــا تعارفــات دیپلماتیــك با 
مــا حــرف میزدنــد، نقــاب از چهــره برداشــتند؛ 
ــان  ــد نش ــان را دارن ــی خودش ــره ی واقع چه
میدهنــد؛ »قــد بــدت البغضــاء مــن افواههــم و 
مــا تخفــی صدورهــم اكبــر«.)5( دشــمنی های 
ــد نشــان  ــام اســامی را دارن ــا نظ ــان ب خودش
دولــت  هــم خبیث تــر  همــه  از  میدهنــد؛ 

ــس. انگلی
ــه  ــم، ب ــرض میكن ــرادران ع ــن ب ــه ای ــن ب م
فكــر  متعــال  خــدای  پیــش  مســئولیت 
كنیــد: پیــش خــدا مســئولید، از شــما ســؤال 
ــه  ــام را ب ــای ام ــن وصای ــد. آخری ــد ش خواه
ــون را فصل الخطــاب بدانیــد.  ــد؛ قان ــاد بیاوری ی
انتخابــات اصــًا بــرای چیســت؟ انتخابــات برای 
ایــن اســت كــه همــه ی اختافهــا ســر صندوق 
رأی حــل و فصــل بشــود. بایــد در صندوقهــای 
رأی معلــوم بشــود كــه مــردم چــی میخواهنــد، 
ــه در كــف خیابانهــا. اگــر  چــی نمیخواهنــد؛ ن
قــرار باشــد بعــد از هــر انتخاباتــی آنهائــی كــه 
رأی نیاوردنــد، اردوكشــی خیابانــی بكننــد، 
ــد  ــان؛ بع ــه خیاب ــند ب ــان را بكش طرفدارانش
ــواب  ــم، در ج ــد ه ــه رأی آورده ان ــی ك آنهائ
ــان،  ــه خیاب آنهــا، اردوكشــی كننــد، بكشــند ب
ــر  ــت؟ تقصی ــام گرف ــات انج ــرا انتخاب ــس چ پ
ــان،  ــه خیاب ــی ك ــن مردم ــت؟ ای ــردم چیس م
ــت و  ــل رف ــت، مح ــب و كار آنهاس ــل كس مح
آمــد آنهاســت، محــل زندگــی آنهاســت، اینهــا 
چــه گناهــی كردنــد؟ كــه مــا میخواهیــم 
طرفدارهــای خودمــان را بــه رخ آنهــا بكشــیم؛ 
آن طــرف یــك جــور، ایــن طــرف یــك 
ــی  ــت - آن كس ــوذِی تروریس ــرای نف ــور. ب ج
كــه میخواهــد ضربــه ی تروریســتی بزنــد 
- مســئله ی او مســئله ی سیاســی نیســت؛ 
ــدن  ــان ش ــر از پنه ــزی بهت ــه چی ــرای او چ ب
در میــان ایــن مــردم؛ مردمــی كــه میخواهنــد 
راهپیمائــی كننــد یــا تجمــع كننــد. اگــر ایــن 
ــد،  ــت كن ــرای او درس ــی ب ــات پوشش تجمع

ــت؟ ــا كیس ــئولیتش ب ــت مس آنوق
ایــن  در  كــه  نفــری  چنــد  همیــن  االن 
قضایــا كشــته شــدند؛ از مــردم عــادی، از 
بســیج، جــواب اینهــا را كــی  بناســت بدهــد؟ 
واكنشــهائی كــه بــه اینهــا نشــان داده خواهــد 
شــد - تــو خیابــان از شــلوغی اســتفاده كننــد، 
بســیج را تــرور كننــد، عضــو نیــروی انتظامــی 
ــه  ــی ب ــره واكنش ــه باالخ ــد - ك ــرور كنن را ت
احساســی  واكنــش  آورد،  خواهــد  وجــود 
ــا  ــها ب ــن واكنش ــبه ی ای ــود. محاس ــد ب خواه
كیســت؟ انســان دلــش خــون میشــود از بعضی 
ــگاه،  ــوی دانش ــوی ك ــد ت ــا؛ برون ــن قضای از ای
جوانهــا را، دانشــجوها را - آن هــم دانشــجوهای 
ــلوغ كن ها  ــه آن ش ــی را، ن ــن و حزب الله مؤم
را - مــورد تهاجــم قــرار بدهنــد، آنوقــت 
شــعار رهبــری هــم بدهنــد! دل انســان خــون 
ــی  ــی خیابان میشــود از ایــن حــوادث. زورآزمائ
ــه  ــت، بلك ــتی نیس ــات كار درس ــد از انتخاب بع
ــات و اصــل  ــه چالــش كشــیدن اصــل انتخاب ب

اســت. مردم ســاالری 
 مــن از همــه میخواهــم بــه ایــن روش خاتمــه 
بدهنــد. ایــن روش، روش درســتی نیســت. اگــر 
خاتمــه ندهنــد، آنوقــت مســئولیت تبعــات آن، 

هــرج و مــرج آن، بــه عهــده ی آنهاســت.
ــی  ــه بعض ــت ك ــط اس ــم غل ــور ه ــن تص  ای
خیــال كننــد بــا حــركات خیابانــی، یــك 
ــد  ــت میكنن ــام درس ــه نظ ــاری علی ــرم فش اه
ــد، وادار  ــور میكنن ــام را مجب ــئولین نظ و مس
ــار  ــر ب ــت، زی ــوان مصلح ــه عن ــا ب ــد ت میكنن
ــط  ــم غل ــن ه ــه، ای ــد. ن ــا برون ــات آنه تحمی
اســت. اوالً تــن دادن بــه مطالبــات غیــر قانونی، 
ــوری  ــروع دیكتات ــن، ش ــود ای ــار، خ ــر فش زی
اســت. عواقبــی هــم اگــر پیــدا كنــد، عواقبــش 
ــه  ــان پشــت صحن مســتقیماً متوجــه فرمانده
ــا را  ــردم آنه ــر الزم باشــد، م ــد شــد. اگ خواه
ــد  ــود خواهن ــت خ ــود و وق ــت خ ــم در نوب ه

ــناخت. ش
 مــن از همــه ی ایــن دوســتان، ایــن بــرادران، 

ــرادری بگذاریــد، بنــا را  ــر ب میخواهــم بنــا را ب
ــون را رعایــت كنیــد.  ــد، قان ــر تفاهــم بگذاری ب
ــاز  ــا ب ــت و صف ــاز اســت. راه محب ــون ب راه قان
ــدوارم خــدای  ــد. و امی ــن راه بروی اســت، از ای
متعــال توفیــق بدهــد كــه همــه از ایــن 
ــور را  ــرفت كش ــه پیش ــب، هم ــد. خ راه برون
ــی  ــل میلیون ــروزی چه ــن پی ــد. جش میخواهن
را ایــن بــرادران گرامــی بدارنــد و نگذارنــد 
دشــمن ایــن جشــن را خــراب كنــد؛ همچنانی 
ــه  ــد. البت ــراب كن ــد خ ــمن میخواه ــه دش ك
اگــر كســانی بخواهنــد راه دیگــری را انتخــاب 
بكننــد، آنوقــت بنــده دوبــاره خواهــم آمــد و بــا 
مــردم صریحتــر از ایــن صحبــت خواهــم كــرد.

ــران  ــه س ــاب ب ــوم، خط ــاب س خط  -5
اســتكباری  رســانه های  ســران  و  اســتكبار 
ــار  ــه، رفت ــه هفت ــن دو س ــده در ای ــت. بن اس
و گفتــار دولتمــردان آمریــكا و دولتمــردان 
ــك  ــردم؛ ی ــال ك ــی را دنب ــور اروپائ ــد كش چن
وضــع متغیــر و متفاوتــی داشــت. اول، قبــل از 
ــان،  ــری رسانه هایش ــات جهتگی ــروع انتخاب ش
اصــِل  در  كــه  بــود  ایــن  دولتمردانشــان، 
انتخابــات ایجــاد تردیــد كننــد، شــاید شــركت 
مــردم كــم بشــود. البتــه همیــن نتائجــی 
ــن  ــد، همی ــل ش ــات حاص ــن انتخاب ــه از ای ك
ــم  ــا، ه ــم اروپائی ه ــم - ه ــا ه ــج را آنه نتائ
آمریكائی هــا - حــدس میزدنــد؛ امــا ایــن 
ــتند؛  ــار نداش ــردم را انتظ ــم م ــت عظی حرك
ایــن كاِر 85 درصــدی؛ چهــل میلیونــی را بــاور 
ــم  ــن حضــور عظی ــد. بعــد از آنكــه ای نمیكردن
ــد  ــدند؛ فهمیدن ــوكه ش ــا ش ــد، اینه ــده ش دی
چــه اتفــاق بزرگــی در ایــران افتــاد؛ فهمیدنــد 
كــه بایــد خودشــان را بــا ایــن شــرائط جدیــد 
وفــق بدهنــد؛ هــم در امــور بیــن الملــل، هــم 
ــم در  ــان اســام، ه ــه و جه ــور خاورمیان در ام
مســئله ی هســته ای. در مســائل ایــران شــوكه 
ــدی در  ــرفصل جدی ــه س ــد ك ــدند؛ فهمیدن ش
ــه جمهــوری اســامی پیــدا  ــوط ب مســائل مرب

ــد.  ــن را بپذیرن ــد ای ــه مجبورن ــد، ك ش
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ــاه  ــت ا...، م ــاه ضیاف ــان، م ــارک رمض ــاه مب ــول م حل

قــرآن و مــاه عبــادت و خودســازی را بــه متامــی 

دانشــگاهیان عزیــز از جملــه اســاتید مومــن و رشیــف 

تربیــک می گوئیــم. و خانواده هایشــان  دانشــگاه 

***
هتاکی و تبدیل وضعیت!

ــه  ــد ک ــخص ش ــده مش ــل آم ــه عم ــای ب ــا پیگیری ه ب

ــه ارکان  ــاک ب ــرد هت ــی از دو ف ــوع یک ــره موض باالخ

ــوم  ــات وزارت عل ــزی تخلف ــأت مرک ــط هی ــام توس نظ

در دســت بررســی قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی 

ــس از  ــرد، پ ــن ف ــتخدامی ای ــت اس ــه وضعی ــت ک اس

ــاده  ــان افت ــه جری ــاء ب ــرای ارتق ــی، ب ــه هتاک ــدام ب اق

ــت!! اس

***

دانشجوی منونه!؟

ــوان  ــه عن ــراً ب مطلــع شــدیم یکــی از افــرادی کــه اخی

دانشــجوی منونــه کشــوری معرفــی شــده اســت، دارای 

ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی می باش ــل تأمل ــوابق قاب س

پرونــده وی بــرای مطــرح شــدن بــه عنــوان دانشــجوی 

منونــه، توســط کمیتــه مربوطــه در دانشــگاه و معــاون 

فرهنگــی وقــت، تأییــد نشــده بــود. بــه نظــر می رســد 

تالشــهائی در حــال انجــام اســت تــا وی بعنــوان عضــو 

هیئــت علمــی دانشــگاه درآیــد.
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ــد،  ــا را دیدن ــراض بعضــی از نامزده ــی اعت وقت
ــان  ــی برایش ــد فرصت ــاس كردن ــان احس ناگه
پیــش آمــد. ایــن فرصــت را مغتنــم شــمردند 
ــان از  ــد. لحنش ــواری كنن ــد موج س ــا بتوانن ت
ــی  ــد و وقت ــوض ش ــنبه ع ــنبه و یكش روز ش
ــه بعضــی از  یــواش یــواش چشمشــان افتــاد ب
ــا  ــوت نامزده ــه دع ــه ب ــی ك ــات مردم اجتماع
امیــدوار  پیــدا شــدند،  خیابانهــا  در  مثــًا 
شــدند، یــواش یــواش نقابهایشــان كنــار رفــت 
و حقیقــت خودشــان را بنــا كردنــد نشــان 
دادن. چنــد تــا از وزرای خارجــه و رؤســای 
ــكا  ــی و آمری ــا كشــور اروپائ ــد ت ــای چن دولته
حرفهائــی زدنــد كــه باطــن آنهــا را بــه انســان 
نشــان میــداد. از قــول رئیــس جمهــور آمریــكا 
نقــل شــد كــه گفتــه مــا منتظــر چنیــن روزی 
ــد. از آن  ــه خیابانهــا بریزن بودیــم كــه مــردم ب
ــه  ــه ی ب ــار عاق ــند، اظه ــه بنویس ــرف نام ط
ــوری  ــه جمه ــرام ب ــراز احت ــد، اب ــط كنن رواب
اســامی بكننــد، از ایــن طــرف ایــن حرفهــا را 

ــم؟ ــاور كنی ــا ب ــدام را م ــد. ك بزنن
ــر  ــن عناص ــل ای ــم عوام ــور ه ــل كش در داخ
خارجــی بــه كار افتادنــد و خــط تخریــب 
ــط  ــب، خ ــط تخری ــد؛ خ ــروع ش ــی ش خیابان
ــد،  ــش بزنن ــی را آت ــوال عموم آتش ســوزی، ام
ــد،  ــن كنن ــردم را ناام ــب و كار م ــم كس حری
ــوال  ــكنند، ام ــردم را بش ــه های دكان م شیش
ببرنــد،  غــارت  بــه  را  مغازه هــا  از  بعضــی 
مالشــان  و  جانشــان  از  را  مــردم  امنیــت 
ــاول  ــورد تط ــردم م ــت م ــد؛ امنی ــلب كنن س
ــردم  ــه م ــی ب ــن ربط ــت. ای ــرار گرف ــا ق اینه
مــال  ایــن  نــدارد،  نامزدهــا  طرفــداران  و 
بدخواهــان اســت، مــال مــزدوران اســت، مــال 
دست نشــاندگان سرویســهای جاسوســی غربــی 
و صهیونیســت اســت. ایــن كاری كــه در داخل، 
ناشــیانه از بعضــی ســر زد، اینهــا را بــه طمــع 
ــران  ــد ای ــال كردن ــا خی ــق ه ــت، احم انداخ
ــرمایه دار  ــك س ــت )!( ی ــتان اس ــم گرجس ه
ــل از  ــال قب ــد س ــی چن ــت آمریكائ صهیونیس
ایــن، طبــق ادعــای خــودش كــه در رســانه ها و 
در بعضــی از مطبوعــات نقــل شــد، گفــت مــن 
ــردم، در گرجســتان  ــرج ك ــون دالر خ ده میلی
انقــاب مخملــی راه انداختــم؛ حكومتــی را 
ــال  ــا خی ــق ه ــی را آوردم. احم ــردم، حكومت ب
كردنــد جمهــوری اســامی، ایــران و ایــن 
ــران را  ــت. ای ــل آنجاس ــم مث ــم ه ــت عظی مل
بــا كجــا مقایســه میكنیــد؟! مشــكل دشــمنان 
مــا ایــن اســت كــه هنــوز هــم ملــت ایــران را 

ــناختند. نش
آن چیــزی كــه در ایــن بیــن از همــه بدتــر و 
زشــت تر بــه چشــم مــن آمــد، ایــن حرفهائــی 
بــود كــه بــه عنــوان دلســوزی از حقــوق 
ــن  ــان ای ــردم، از زب ــه م ــختگیری ب ــر و س بش
ــا  ــه: م ــد ك ــادر ش ــی ص ــردان آمریكائ دولتم

از اینكــه بــا مــردم چنیــن رفتــار بشــود، 
مخالفیــم؛ مــا نگرانیــم! شــما نگــران مردمیــد؟! 
ــام حقــوق انســان را اصــًا  ــه ن شــما چیــزی ب
ــه خــاك  ــی  ب ــد؟! افغانســتان را ك ــول داری قب
ــد؟  ــم دارد میكش ــوز ه ــید و هن ــون كش و خ
عــراق را كــی  زیــر چكمــه ی نظامیــان خــودش 
ــه  ــی ب ــه كس ــطین چ ــرد؟ در فلس ــر ك تحقی
ــن همــه كمــك  ــم ای ــت صهیونیســت ظال دول
ــكا -  ــود آمری ــرد؟ در خ ــادی ك ــی و م سیاس
انســان واقعــاً تعجــب میكنــد - در زمــان 
دولــت همیــن حــزب دمكــرات، در زمــان 
ریاســت جمهــوری شــوهر همیــن بانوئــی كــه 
حــاال اظهــار نظــر میكنــد، هشــتاد و چنــد نفــر 
از وابســتگان فرقــه ی داوودی را زنــده زنــده در 
آتــش ســوزاندند. ایــن كــه دیگــر جــای انــكار 
ــا  ــن دمكراته ــرات، همی ــن حض ــت. همی نیس
ــه  ــا ب ــه ی داوودی ه ــد. فرق ــن كار را كردن ای
قــول خودشــان دیویدی هــا - بــه دلیلــی 
ــد و  ــرار گرفتن ــكا ق ــت آمری ــورد غضــب دول م
بــه منزلــی رفتنــد و در آنجــا متحصــن شــدند. 
هــر چــه كردنــد، بیــرون نیامدنــد. اینهــا خانــه 
ــه  ــرد، زن، بچ ــا م ــتاد ت ــد و هش ــش زدن را آت
ــما  ــوختند. ش ــده س ــده زن ــه، زن ــن خان ــو ای ت

ــه؟! ــی چ ــد یعن ــوق بشــر میفهمی حق
 بــه نظــر مــن ایــن مســئوالن و سیاســتمداران 
ــدری بایســتی شــرم و  ــی ق ــی و آمریكائ اروپائ
ــد.  ــه بدانن ــرای خودشــان وظیف ــا را هــم ب حی
جمهــوری اســامی، پرچــم دار حقــوق انســان 
اســت. دفــاع مــا از مــردم مظلــوم در فلســطین، 
ــر  ــتان، در ه ــراق، در افغانس ــان، در ع در لبن
ــدند،  ــع ش ــوم واق ــردم مظل ــه م ــه ای ك نقط
ــت  ــن اس ــانه ی ای ــت. نش ــن اس ــانه ی همی نش
كــه پرچــم حقــوق بشــر بــه وســیله ی اعتقــاد 
ــه اســام در ایــن كشــور  ــه اســام، ایمــان ب ب
ــم  ــاج نداری ــا احتی ــت. م ــده اس ــته ش برافراش
كــه بــرای حقــوق بشــر كســی مــا را نصیحــت 
ــاره ی  ــود درب ــا ب ــض م ــن عرای ــد. خــب، ای كن

ــات. انتخاب
ــه  ــم ب ــرض كن ــم ع ــری ه ــاب آخ ــك خط ی
بقیــةاهلَلّ  حضــرت  صاحبمــان،  و  موالمــان 

فــداه(:  )ارواحنــا 
مــا!  اى ســید 
ــا!  ــوالى م اى م
ــد  ــه بای ــا آنچ م
ــام  ــم، انج بكنی
؛  هیــم مید
بایــد  آنچــه 
گفــت،  هــم 
هــم گفتیــم و 
خواهیــم گفــت. 
مــن جــان ناقابلــی 
جســم  دارم، 
دارم،  ناقصــی 

انــدك آبروئــی هــم دارم كــه ایــن را هــم 
ــا را  ــه ی اینه ــد؛ هم ــا دادی ــه م ــما ب ــود ش خ
مــن كــف دســت گرفتــم، در راه ایــن انقــاب 
و در راه اســام فــدا خواهــم كــرد؛ اینهــا هــم 
نثــار شــما باشــد. ســید مــا، مــوالی مــا، دعــا 
ــب  ــی؛ صاح ــا توئ ــب م ــا؛ صاح ــرای م ــن ب ك
ایــن كشــور توئــی؛ صاحــب ایــن انقــاب 
ــن  ــا ای ــا شــما هســتید؛ م ــی؛ پشــتیبان م توئ
راه را ادامــه خواهیــم داد؛ بــا قــدرت هــم ادامــه 
خواهیــم داد؛ در ایــن راه مــا را بــا دعــای خود، 
بــا حمایــت خــود، بــا توجــه خــود، پشــتیبانی 

بفرمــا.
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