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آزادي يك محكوم كه 11 سال حبس 
باقي مانده داشت با عفو رهبري 

حسين درخشان كيست؟

 ضرورت انقالب فرهنگي دوم
 در علوم انساني و سنگ اندازي ها

رهبر انق��اب در ديدار هش��تم 
شهريور 88 با استادان دانشگاه ها 
در م��ورد حج��م قابل توج��ه 
انس��اني  عل��وم  دانش��جويان 
فرمودند:»طبق آنچه به ما گزارش 
دادند، در بين اين مجموعه عظيم 
دانشجويي كش��ور كه حدود سه 
ميلي��ون و نيم مثًا دانش��جوي 
دولتي و آزاد و پيام نور و بقيه دانشگاه هاي كشور داريم، حدود 
دو ميليون اينها دانش��جويان علوم انساني  هستند! اين به يك 
صورت، انس��ان را نگران مي كند. ما در زمينه علوم انساني، كار 
بومي، تحقيقات اسامي چقدر داريم؟ كتاب آماده در زمينه هاي 
علوم انس��اني مگر چقدر داريم؟ اس��تاد مبرزي كه معتقد به 
جهان بيني اسامي باشد و بخواهد جامعه شناسي يا روانشناسي 
يا مديريت يا غيره درس بدهد، مگر چق��در داريم كه اين همه 

دانشجو براي اين رشته ها مي گيريم؟ اين نگران كننده است.«
ايشان تصريح كردند:»بسياري از مباحث علوم انساني، مبتني 
بر فلسفه هايي هس��تند كه مبنايش ماديگري است، مبنايش 
حيوان انگاشتن انسان است، عدم مس��ئوليت انسان در قبال 
خداوند متعال اس��ت، نداش��تن نگاه معنوي به انسان و جهان 
است. خب، اين علوم انس��اني را ترجمه كنيم، آنچه را غربي ها 
گفتند و نوش��تند، عيناً ما همان را بياوريم ب��ه جوان خودمان 
تعليم بدهيم، درواقع شكاكيت و ترديد و بي اعتقادي به مباني 
الهي و اسامي و ارزش هاي خودمان را در قالب هاي درسي به 
جوان ها منتقل كنيم؛ اين چيز خيلي مطلوبي نيس��ت. اين از 
جمله چيزهايي اس��ت كه بايد موردتوجه ق��رار بگيرد؛ هم در 
مجموعه هاي دولتي مث��ل وزارت علوم، هم در ش��وراي عالي 
انقاب فرهنگ��ي، هم در هر مركز تصميم گي��ري كه در اينجا 
وجود دارد، اعم از خود دانشگاه ها و بيرون دانشگاه ها. به هرحال 

نكته بسيار مهمي است.«
پس  از اين بود كه دكتر حسن رحيم پور ازغدي نيز گفت:»اكثر 
منابع درسي علوم انساني در دانشگاه هاي ما ترجمه غربي هاست 
و اين يعني اينكه با هزينه جمهوري اسامي فارغ التحصيان 

سكوالر تحويل جامعه مي دهيم.«
اين در حالي بود كه چهره هايي چون س��عيد حجاريان، سعيد 
شريعتي، محمد عطريان فر و محمدرضا تاجيك نيز در اعترافات 
خود هر يك به نوعي از مش��كاتي كه در حوزه علوم انساني در 
كشور وجود دارد، سخن به ميان آورده بودند. در متن دفاعيه 
س��عيد حجاريان آمده بود:»متأس��فانه در ايران با ضعف علوم 
انساني، به خصوص در رشته هاي جامعه شناسي و علوم سياسي 
مواجهيم و به  رغم گسترش مراكز آموزش عالي و كثرت دانشجو 
در رشته هاي علوم انساني، متون آن از عمق چنداني برخوردار 
نيست و مطالب با ترجمه هاي اغلب ناقص و بدون نقد در اختيار 

دانشجويان گذاشته مي شود.«
ديدار استادان دانشگاه با رهبر انقاب در شهريورماه سال 1389 
فرصتي بود تا بار ديگر ايشان از اين مقوله سخن به ميان آورند و 
با نگاهي راهبردي به موضوع علوم انساني بنگرند. ايشان در اين 
ديدار ابتدا در خصوص برخي واكنش ها به سخنان سال گذشته 
خود فرمودند:»بنده كه س��ال گذش��ته راجع به علوم انساني 
مطلبي گفتم، ماحظه كردم اين حرف از سوي بعضي از افراد 
بازخوردهايي داشت كه اين بازخوردها علمي نبود، منطقي نبود. 

برداشت هايي از اين حرف كردند كه مطلقاً موردنظر ما نبود.«
 ايش��ان ادام��ه دادند:»حرف ما درب��اره علوم انس��اني همين 
حرف هايي است كه اين دوستان گفتند و كاماً هم درست است: 
علوم انساني اهميت دارد، علوم انساني كنوني در كشور بومي 
نيست، متعلق به ما نيست، ناظر به نيازهاي ما نيست، متكي به 
فلسفه ما نيست، متكي به معارف ما نيست، اصًا ناظر به مسائل 
ديگري است، مسائل ما را حل نمي كند. ديگراني طرح مسئله 
كردند، براي خودشان حل كردند � به درست و غلطش هم كار 

نداريم- اصًا از ما بيگانه است.«
رهبر انقاب ضمن تأكيد بر اينكه در باب علوم انساني حرف هاي 
زيادي ب��راي گفتن دارند كه نيازمند فرصتي جداگانه اس��ت، 
با اش��اره به موض��وع س��رفصل ها فرمودند: »اي��ن عدم تغيير 
سرفصل هاي علوم انساني كه گفتند و زمان هايش را هم مطرح 
كردند، من اطاع دارم؛ كامًا درست است. واقعاً اين عيب است 
كه ما بيست سال، بيست وپنج سال سرفصل فان دانش را اصًا 
تغيير نداده باشيم؛ اين نشان دهنده عدم جرئت ورود در مناقشه 
اس��ت؛ اين همين چيزي اس��ت كه ما از آن بيمناكيم. جرئت 
ندارند كه مناقشه كنند؛ همان را كه هست، درس دادند، بازهم 
درس مي دهند؛ ده س��ال ديگر هم ممكن است همان را درس 
بدهند؛ درحالي كه به تعبير اين برادر محترم، هر پنج سال در 
علوم انساني گاهي تغييرات عمده اي به وجود مي آيد؛ الاقل در 

بعضي از علوم انساني حتماً اين جور است.«
رهبر انقاب همچني��ن از زاويه نگاه راهبردي به مس��ئله نيز 
سخن گفتند:»يكي از آقايان اش��اره كردند كه ما در برخورد با 
علوم انساني كنوني، به جاي برخورد سلبي با رويكردهاي غربي، 
برخورد ايجابي بكنيم؛ به معناي اينكه رويكردهاي اسامي را 
مطرح كنيم. بله، اس��اس قضيه همين است؛ شكي نيست. در 
خأل كه نمي ش��ود زندگي كرد. وقتي مسئله مطرح شد، پاسخ 

مي خواهد؛ يا پاسخ اوست، يا پاسخ ماست.«
 ايشان اما در ادامه به دو نكته راهبردي مهم اشاره داشتند:»مهم 
دو چيز است: يكي اينكه همين پاسخي كه ما داريم، بايد تدوين 
شود � اين كار را شما بايد بكنيد، اين را اس��اتيد حوزه و دانشگاه 
بايد بكنند؛ كي اين كار را بكند؟ اين كه ديگر كار دولتي نيست � 
دوم اينكه جرئت مناقشه در رويكرد كنوني غربي ناشي از ليبرال 
دموكراسي به وجود بيايد؛ اين دو چيز الزم است. اين هر دو چيز 
دست شماست؛ دست اساتيد متخصص در علوم انساني است. البته 
اينكه گفته شود يك مديريتي الزم است، يك ساختار ويژه اي الزم 
است، اينها قابل تأمل اس��ت، قابل توجه است؛ بايد رويش مطالعه 
كرد، حرف درستي هم هست � الاقل كلي اش درست است � ليكن 
به هرحال كار، كار اساتيد علوم انساني است.« رهبر انقاب بار ديگر 
در قم از اهميت علوم انساني سخن گفتند و حوزه را مسئول تدوين 
متون جديد دانستند. رهبر انقاب اين بار در اظهاراتي هشدارگونه 
فرمودند: »آن كس��اني مي توانند در باب نظام اقتصادي، در باب 
مديريت، در باب مس��ائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربيتي و 
مسائل فراوان ديگر نظر اسام را ارائه بدهند كه متخصص ديني 
باش��ند و دين را بشناس��ند. اگر جاي اين نظريه پردازي پر نشد، 
اگر علماي دين اي��ن كار را نكردند، نظريه هاي غربي، نظريه هاي 
غيرديني، نظريه ه��اي مادي جاي آن ها را پ��ر خواهد كرد. هيچ 
نظامي، هيچ مجموعه اي در خأل نمي تواند مديريت كند؛ يك نظام 
مديريتي ديگري، يك نظام اقتصادي ديگري، يك نظام سياسي 
ديگري كه ساخته  و پرداخته اذهان مادي است، مي آيد جايگزين 
مي شود؛ همچنان كه در آن مواردي كه اين خألها محسوس شد و 

وجود داشت، اين اتفاق افتاد.«
ادامه در صفحه 8

سرمقاله

حساب توئيتر منتسب به دفتر رهبر انقاب، داليل نه گانه 
حمايت ايش��ان از مذاكرات را با توجه به س��خنان مقام 
معظم رهبري در فاصله زماني ديدار مسئوالن و كاركنان 
قوه قضائيه در تيرماه 9۲ تا نيمه تيرماه امس��ال و ديدار 
مسئوالن نظام برشمرده است. به گزارش »تابناك«، متن 
اين داليل نه گانه كه در قالب يك تصوير و به صورت زير 

منتشر شده، به قرار زير است:
1- بيست و ششم ژوئن ۲۰13؛ برابر با پنجم تير 139۲، 
بيانات در ديدار مسئوالن و كاركنان قوه قضائيه در آستانه 

سالروز حادثه هفتم تير و روز قوه قضائيه. 
  عزم جمهوري اس�امي ب�راي پاي�ان دادن به 
پرونده هس�ته اي به رغم ميل دش�من به طوالني 

كردن آن
)متن اصلي بيان��ات رهبر انق��اب: يك جمل��ه هم در 
خصوص قضيه هسته اي عرض كنم- در آينده اگر الزم 
شد، ش��ايد مفصل تر عرض كنيم- من در سخنراني روز 
اول سال گفتم جبهه مخالف ما كه عمدتاً منحصر در چند 
كشور معدوِد زورگو و زياده خواه است و اسم خودشان را 
به غلط و به دروغ مي گذارند جامعه جهاني و در رأس آنها 
امريكا است، محرك اصلي هم صهيونيست هايند، مسئله 
اينها اين است كه نمي خواهند موضوع هسته اي ايران حل 
شود. اگر لجبازي آنها نبود، موضوع هسته اي به راحتي 
حل مي شد. بارها تا لحظه حل پيش رفتيم، امضا كردند، 
آژانس هسته اي امضا كرد، قبول كرد كه اين اشكاالتي كه 
وجود داشته، برطرف شده- اينها موجود است، اينها سند 
است؛ اينها كه قابل انكار نيس��ت- خب بايد قضيه تمام 
مي شد، پرونده هسته اي كش��ور بايد پايان پيدا مي كرد. 
امريكايي ها بافاصله يك چيز جدي��د را مطرح كردند، 
آوردند وس��ط. نمي خواهند قضيه تمام شود. نمونه هاي 
متعددي را ما در اين زمينه داريم. حل مسئله هسته اي 
جمهوري اس��امي، به حس��ب طبيعت خود، از جمله 
كارهاي سهل و آسان و روان است، اما وقتي طرف مقابل 
مايل نيس��ت اين قضيه حل ش��ود، خب بله همين جور 

مي شود كه ماحظه مي كنيد.( 
۲- بيست و يكم جوالي ۲۰13؛ برابر با سي تير 139۲، 
بيانات در ديدار مس��ئوالن نظام در دوازدهم ماه مبارك 

رمضان
  غلبه بر موانعي كه دش�من در مسير پيشرفت 

كشور ايجاد كرده است
)متن اصلي بيانات رهبر انق��اب: دومين نكته اي كه در 
اين زمينه وجود دارد، مس��ئله تعامل با دنياست كه اين 
روزها زياد هم گفته مي ش��ود. ما معتقد به تعامل با دنيا 
هس��تيم. در تعامل با دنيا، بايد طرف مقابل را شناخت. 
اگر نشناس��يم، پش��ت پا خواهيم خورد. پرونده خصوم 
خودمان را فراموش نكنيم. ممكن است انسان يك وقتي 
سابقه اي را به رو نياورد، اشكالي ندارد. شما يك وقتي با 
يك ش��خصي مواجهيد، مي خواهيد يك كاري را انجام 
دهيد، يك سابقه اي هم از او داريد، مصلحت نمي دانيد 

به رو بياوريد؛ اين اش��كالي ندارد، اما اين س��ابقه يادتان 
نرود؛ اگر يادتان رفت، پش��ت پا خواهي��د خورد، ضربه 

خواهيد خورد. 
امريكايي ها مي گويند ما مي خواهيم با ايران مذاكره كنيم. 
خب، سال هاست كه مي گويند مي خواهيم مذاكره كنيم؛ 
اين يك فرصتي نيس��ت كه براي ما به وجود آوردند. من 
اول سال گفتم كه خوشبين نيس��تم. در مسائل خاص، 
مذاك��ره را منع نمي كن��م- مثل مس��ئله خاصي كه در 
قضيه عراق داشتيم و بعضي از قضاياي ديگر- ليكن من 
خوشبين نيستم؛ چون تجربه من اين را نشان مي دهد. 
امريكايي ها هم غيرقابل اعتمادند، هم غيرمنطقي اند، هم 
در برخوردشان صادق نيستند. اين چهار ماه هم كه از آن 
صحبت ما گذشت، همين را تأييد كرد. موضعگيري هاي 
مس��ئوالن و دولتمردان امريكا نشان داد همين مطلبي 
كه ما گفتيم- كه گفتيم خوش��بين نيس��تيم- درست 
است، خود آنها عمًا اين را تأييد كردند. انگليسي  ها هم 
يك جور ديگر، ديگران هم يك جور ديگر. تعامل با دنيا 
هيچ ايرادي ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنيا بوديم؛ 
منتها در تعامل، طرف مقابل را بايد شناخت، شگردهاي 
او را بايد دانست، هدف هاي اساسي و كان را بايد مد نظر 
داشت. ممكن است دشمني سر راه شما را بگيرد، بگويد 
از اينجا نبايد جلو برويد. سازش با او به اين صورت نيست 
كه شما قبول كنيد، برگرديد؛ هنر اين است كه شما كاري 
كنيد كه راهتان را ادامه دهيد، او هم مانع كار شما نشود؛ 
واال اگر چنانچه توافق و تفاهم به اين معنا بود كه او بگويد 
شما بايد از اين راه برگرديد، شما هم بگوييد خيلي خوب، 
اينكه خس��ارت اس��ت. توجه به اين جهات بايد از سوي 

مسئوالن و دولتمردان وجود داشته باشد. (
3- سوم نوامبر ۲۰13؛ برابر با 1۲ آبان 139۲، بيانات در 
ديدار دانش آموزان و دانش��جويان به مناسبت روز ملي 

مبارزه با استكبار جهاني. 
  توسعه تجربه و ظرفيت فكري ملت ايران براي 

تكيه بر توان داخلي
)متن اصلي بيانات رهبر انقاب: يك تجربه اي در اختيار 
ملت ايران اس��ت- كه حاال من مختص��راً عرض خواهم 
كرد- اين تجرب��ه ظرفيت فكري ملت م��ا را باال خواهد 
برد؛ مثل تجربه اي كه در سال 8۲ و 83 در زمينه تعليق 
غني س��ازي انجام گرفت كه آن وقت تعليق غني سازي 
را در مذاك��رات با همين اروپايي ها، جمهوري اس��امي 
براي يك مدتي پذيرفت. خب ما دو سال عقب افتاديم، 
لكن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهميديم كه با تعليق 
غني سازي، اميد همكاري از طرف شركاي غربي مطلقاً 
وجود ن��دارد. اگر ما آن تعلي��ق اختي��اري را- كه البته 
به نحوي تحميل شده بود، لكن ما قبول كرديم، مسئوالن 
ما قبول كردند- آن روز قبول نك��رده بوديم، ممكن بود 
كساني بگويند خب يك ذره شما عقب نشيني مي كرديد، 
همه مشكات حل مي شد، پرونده هسته اي ايران عادي 
مي شد. آن تعليق غني سازي اين فايده را براي ما داشت 

كه معلوم شد با عقب نشيني، با تعليق غني سازي، با عقب 
افتادن كار، با تعطيل كردن بسياري از كارها مشكل حل 
نمي شود؛ طرف مقابل دنبال مطلب ديگري است؛ اين را 
ما فهميديم، لذا بعد از آن شروع كرديم غني سازي را آغاز 
كردن. امروز وضعيت جمهوري اسامي با سال 8۲، زمين 
تا آسمان فرق كرده؛ آن روز ما چانه مي زديم سِر دو، سه 
سانتريفيوژ، ]در حالي كه[ امروز چندين هزار سانتريفيوژ 
مشغول كارند. جوان هاي ما، دانشمندان ما، محققين ما، 
مسئوالن ما همت كردند، كارها را پيش بردند؛ بنابراين، از 
مذاكراتي هم كه امروز در جريان است، ما ضرري نخواهيم 
كرد. البته بنده همچنان كه گفتم خوشبين نيستم؛ من 
فكر نمي كنم ]از[ اين مذاكرات آن نتيجه اي را كه ملت 
ايران انتظار دارد، به دس��ت بيايد، لكن تجربه اي است و 
پشتوانه تجربي ملت ايران را افزايش خواهد داد و تقويت 
خواهد كرد؛ ايرادي ندارد اما الزم است ملت بيدار باشد. ما 
از مسئوالن خودمان كه دارند در جبهه ديپلماسي فعاليت 
مي كنند، كار مي كنند، قرص و محكم حمايت مي كنيم، 
اما ملت بايد بيدار باشد، بداند چه اتفاقي دارد مي افتد ]تا[ 
بعضي از تبليغات چي هاي مواجب بگير دشمن و بعضي از 
تبليغات چي هاي بي مزد و مواجب- از روي ساده لوحي- 

نتوانند افكار عمومي را گمراه كنند.( 
۴- بيست نوامبر ۲۰13؛ برابر با بيست و نهم آبان 139۲، 
بيانات در ديدار 5۰ هزار فرمانده بسيج سراسر كشور در 

مصاي امام خميني )ره(
  حمايت از تصميم قوه مجري�ه در عين رعايت 

خطوط قرمز
)متن اصلي بيان��ات رهبر انقاب: يك نكت��ه هم درباره 
مس��ائل اخير و اين بگومگوهايي كه در صحنه سياست 

خارجي و مسائل هسته اي و گفت وگو و مذاكره و از اين 
حرف ها هس��ت، عرض بكنيم. اوالً بنده اص��رار دارم بر 
حمايت از مس��ئوالني كه اجراي كار بر عهده شان است، 
از همه دولت ها بن��ده حمايت مي كنم، از مس��ئوالن- 
مسئوالن داخلي، مسئوالن خارجي- حمايت مي كنم و 
وظيفه ما است. من خودم مسئول اجرايي بوده ام، وسط 
ميدان بوده ام، سنگيني كار و سختي كار را با همه وجود 
احساس كرده ام؛ مي دانم كه كار اداره كشور كار سختي 
است. لذا اينها به كمك احتياج دارند، من هم كمكشان 
مي كنم، حمايتشان مي كنم؛ اين يك طرف قضيه است 
كه قطعي است. از آن طرف اصرار دارم بر تثبيت حقوق 
ملت ايران، از جمله مسئله حقوق هسته اي؛ اصرار داريم 
بر اينكه از حقوق ملت ايران يك قدم عقب نشيني نبايد 
بشود. ما البته در جزئيات اين مذاكرات مداخله نمي كنيم؛ 
يك خطوط قرمزي وجود دارد، يك حدودي وجود دارد، 
اين حدود بايد رعايت بش��ود؛ اين را گفتيم به مسئوالن 
و موظفند كه اين حدود را رعايت كنند؛ از هارت وهورت 
دشمنان و مخالفان هم واهمه اي نداشته باشند و ترسي 

به خودشان راه ندهند.( 
5- نهم ژانويه ۲۰1۴؛ براب��ر با 19 دي 139۲، بيانات در 

ديدار مردم قم
  رفع شر شيطان بزرگ و حل مشكل

)متن اصل��ي بيانات رهبر انق��اب: امروز ه��م مقابله با 
دش��مني هاي دش��من و رفع همه اي��ن گرفتاري ها، با 
ايس��تادگي ملت، با تكيه بر توانايي هاي دروني كشور، با 
اعتماد به خدايي كه دل ها را اين جور آماده و به اين جهت 
هدايت كرده است، ممكن است. البته وقتي دشمن نگاه 
كرد، ديد يك ملتي عازم است، ايستاده است، تصميم دارد 

كار خودش را پيش ببرد، آن دشمن ناچار به عقب نشيني 
مي شود؛ همين هم هست. اين اشتباه آنها را ملت ايران 
به هم خواهند زد؛ اينكه خي��ال مي كنند، مي گويند ما 
تحريم كرديم، ايران مجبور ش��د بيايد پاي ميز مذاكره، 
نه، ]اين طور نيست[. ما قبًا هم اعان كرديم، قبل از اين 
حرف ها هم ما گفتيم ]كه[ نظام جمهوري اسامي درباره 
موضوعات خاصي كه مصلحت بداند، با اين شيطان براي 
رفع شر او و براي حل مش��كل، مذاكره مي كند؛ معناي 
اين آن نيس��ت كه اين ملت مستأصل ش��ده است، ابداً. 
يكي از بركات همين مذاكرات اخير اين بود كه دشمني 
امريكايي ها و مس��ئوالن دولت اياالت متح��ده امريكا با 
ايران و ايراني، با اسام و مسلمين آشكار شد، براي همه 
مدلل ش��د، همه اين را فهميدند. مي ش��نويد لحن هاي 
اينها را، حرف هاي اينه��ا را؛ آنجايي كه اقدام نمي كنند، 
مي گويند نمي توانيم- راس��ت مي گويند، نمي توانند- و 
اگر مي توانستيم تار و پود صنعت هس��ته اي ايران را به 
كلي از هم جدا كنيم، مي كرديم، اما نمي توانيم. بله، البته 
نمي توانند. چرا نمي توانند؟ چون اين ملت اراده كرد كه در 
اين مسئله و در همه مسائل خود روي پاي خودش بايستد 
و ايستادگي كند، ابتكار خودش را به ميدان بياورد و آورد؛ 
]بنابراين[ دشمن نمي تواند كاري بكند؛ در همه مسائل 
همين جور است. دشمني آنها روشن شد، ناتواني آنها هم 

روشن شد، حاال به اين در و آن در مي زنند.( 
۶- نهم آوريل ۲۰1۴؛ برابر با ۲۰ فروردين 1393، بيانات 
در ديدار مديران، متخصصان و كارشناسان سازمان انرژي 

اتمي با رهبر انقاب
 مقابله با فضاس�ازي و دروغ پردازي دشمن در 

افكار عمومي عليه ايران
)متن اصلي بيانات رهبر انقاب: يكي ديگر از ترفندهاي 
جبهه اس��تكبار در مقابل نظام اس��امي، ايجاد فضاي 
بين الملل��ي بر ض��د جمهوري اس��امي، ب��ا بهانه هاي 
عامه پس��ند براي افكار عمومي اس��ت، افزودند: موضوع 
هسته اي، يك نمونه از مسائلي است كه تاش كردند، به 
بهانه آن، بر ضد نظام اسامي فضاسازي و دروغ پردازي 
كنند. حتي اكنون كه با توجه به حكم ش��رعي و عقلي و 
سياسي، مسلم شده است كه جمهوري اسامي ايران به 
دنبال ساح هسته اي نيس��ت، مقامات امريكايي هرگاه 
كه در مورد موضوع هسته اي صحبت مي كنند، با اشاره 
يا تصريح، موضوع ساح هس��ته اي را نيز بيان مي كنند، 
در حاليكه خودش��ان هم مي دانند كه نداش��تن ساح 
هسته اي، سياست قطعي جمهوري اسامي ايران است. 
هدف آنها اين است كه با اين بهانه، فضاي بين المللي را 
ضد ايران حفظ كنند و بر همين اساس بود كه با طراحي 
جديد دولت براي مذاكره درخصوص موضوع هسته اي 
موافقت شد تا اين جو جهاني شكس��ته و ابتكار عمل از 
طرف مقابل گرفته شود و حقيقت نيز براي افكار عمومي 

دنيا مشخص شود.( 
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شركت 10 ميليون از 12 ميليون جمعيت شيعيان 
نيجريه در راهپيمايي روز عاشورا

فرزند رهبر شيعيان نيجريه: شيعيان نيجريه 
مقلد آيت اهلل خامنه اي هستند

علي زاكي زاكي فرزند ابراهيم زاكي زاكي رهبر شيعيان نيجريه در گفت وگو 
با خبرنگار گروه سياس��ت خارجي خبرگزاري فارس، در پاس��خ به س��ؤالي 
در خصوص نقش رژيم صهيونيس��تي و اس��تكبار جهاني در سركوب و فشار 
بر ش��يعيان نيجريه گفت: صهيونيس��ت ها هم��واره تاش ه��ا و اقداماتي را 
عليه ش��يعيان نيجريه انجام مي دهند. ولي به دليل روابط مستحكم و قوي 

صهيونيست ها با دولت نيجريه، فشارها بيشتر از سوي آنان اعمال مي شود. 
وي به ش��هيد و مجروح ش��دن برخي ش��يعيان در راهپيماي��ي روز قدس و 
عاشوراي امسال اشاره و تصريح كرد:»در راهپيمايي روز قدس امسال )چهارم 
مرداد1393( 33نفر از شيعيان شهيد شدند كه س��ه نفر از اين افراد برادران 
من و فرزندان شيخ ابراهيم زاكي زاكي بودند. ضمن اينكه در راهپيمايي روز 
عاشورا نيز 38 نفر از شيعيان توسط عوامل دولتي شهيد و بيش از 8۰ نفر نيز 

مجروح شدند.«
زاكي زاكي اظهار داش��ت:»راهپيمايي روز عاش��ورا به ص��ورت جداگانه در 
شهرهاي مختلف برگزار مي شود و امسال و در يكي از شهرهاي نيجريه بمبي 
منفجر شد كه 1۰ نفر از ش��يعيان شهيد ش��دند و پس از 5 دقيقه نيروهاي 
امنيتي در آن محله حضور پيدا كردند و مردم را به رگبار بستند كه پس از اين 

اقدام 3۰ نفر ديگر از شيعيان نيز شهيد شدند.«
فرزند رهبر شيعيان نيجريه در پاسخ به سؤالي در خصوص جمعيت تخميني 
ش��يعيان در راهپيمايي روز عاش��ورا گفت: »بيش از 1۰ ميليون نفر در اين 
راهپيمايي در شهرهاي مختلف حضور داش��تند در حالي كه جمعيت كلي 

شيعيان نيجريه 1۲ميليون نفر است.«
وي در مورد نظر پدرش درباره حضرت امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري 
گفت: شيخ ابراهيم زاكي زاكي، حضرت امام خميني )ره( را رهبر و پدر شيعيان 
جهان مي دانند و حتي در زماني كه حضرت امام در قيد حيات بودند به ديدار 
ايشان رفته  و هديه اي از ايشان كه قرآن بود را دريافت كرده  بودند. همچنين 
پدرم س��يدعلي خامنه اي را رهبر خود و علمدار اس��ام مي داند ضمن اينكه 
بيشتر مردم نيجريه نيز از مقام معظم رهبري تقليد مي كنند و شيعيان نيجريه 

براي وي احترام ويژه اي قائل هستند. 
زاكي زاكي در پايان خاطرنشان كرد: متأسفانه دولت نيجريه به حضرت امام 
خميني )ره( بي احترامي مي كند و هيچ احترامي براي شيعيان قائل نيستند 
و تنها خلفاي راش��دين را محترم مي دانن��د و حتي به ائم��ه معصومين نيز 

بي حرمتي مي كنند. 

آيا درس كربا تعامل و مذاكره بود؟
 روايت رهبر انقالب از ماجراي گفت وگوي 

امام حسين )ع( و عمرسعد در كربال
به گزارش رجانيوز، در سومين قسمت از مجموعه تصويري بعثت خون 
93، روايت حضرت آيت اهلل خامنه اي از گفت وگوي حضرت امام حسين)ع( 
و عمر سعد در كربا منتشر شده اس��ت. رهبر انقاب اين سخنان را در 
تاريخ بيستم مهرماه سال 13۶3 در نماز جمعه تهران بيان كرده اند. در اين 
سخنراني آمده است: »در آن هنگامى كه حضرت به كربا رسيده بودند 
و عمربن سعد در روز چهارم محرم ظاهراً وارد كربا شد يك مدتى، چند 
روزى بين امام حسين و عمر سعد گفت وگو مى شد. چند بار عمر سعد بلند 
شد، آمد توى خيمه  امام حسين، نشستند با هم صحبت كردند. در يكى از 
اين صحبت ها، خطاب به عمر سعد جمله  حضرت، جمله  طلبكارانه است، 
به عمر سعد مى گويد، حاال اين جا ببينيد شما تصور وضع را بكنيد، امام 
حسين يك كسى است كه قيام كرده و حاال آمده توى اين بيابان به حسب 
ظاهر گير افتاده و محاصره شده، ظاهر قضيه اين بود ديگر.   حضرت با يك 
مشت زن و بچه با پنجاه، شصت نفر، چهل، پنجاه نفر آن روز شايد هنوز 
هفتاد نفر هم نبودند. با چهل، پنجاه نفر مرد، جوان، پير، همه جورى توى 
اين بيابان ماندند، اطرافشان هم چند هزار مرد مسلحى كه پول گرفتند 
آمدند اين جا آدم بكشند؛ حيوان هاى وحش��ى، همان كه خود حضرت 
در مكه فرمودند همانند گرگ هاى درنده  گرس��نه  صحرايى، شمشيرها 
دستشان، نيزه ها دستش��ان و دهان هاى بازش��ان را منتظر طعمه هاى 
اميرعبيداهلل قرار دادند. يك عده اينجورى امام حسين را محاصره كرده اند. 
خب، ظاهر قضيه اين است كه حسين بن على اين جا گير افتاده ديگر، در 
يك چنين وضعى شما ببينيد لحن يك آدم چگونه خواهد بود. حاال هم 
فرمانده  همان لشكرى كه على الظاهر پيروز هست آمده توى خيمه  امام 
حسين، صحبتى كه بين اينها خواهد گذشت چگونه است؟ قاعدتاً اين 
صحبت اين خواهد بود كه او مامت كند، آقا چ��را آمدى؟ حضرت هم 

بگويند ديگر حاال شده يك كارى بكنيم، فان. 
 مى بينيم درست به عكس است. وقتى مى آيد توى خيمه  امام حسين، 
امام حسين س��ؤال مى كنند يابن سعد! تو چرا حاضر نيس��تى كه با ما 
حركت كنى، قيام كن��ى؟ او مى گويد كه من بچه هاي��م در آن جايند و 
گير مى افتند. حضرت مى گويند برو پس نجنگ با ما، از فرمان عبيداهلل 
سر باز بزن. مى گويد نمى توانم، مى ترسم، به من حمله مى كنند، مالم را 
مى گيرند. يعنى حضرت او را در موضع انفعال قرار مى دهد. به او اعتراض 
مى كند و او در ص��دد عذرخواهى از امام حس��ين برمى آيد. يك چنين 

روحيه  قوى و محكمى.«

تبيين كليدواژه »بچه پولداري ملي« رهبر معظم انقاب اسامي
نهايت دولت بچه پولداري ملي، جمهوري پسرخاله هاست

پروفس��ور فرامرز رفيع پور به تبيين اصطاح »بچه 
پولداري ملي« كه توس��ط رهبر انق��اب در ديدار 
نخبگان بيان ش��د پرداخت و در برنامه پايش شبكه 
يك گفت: »نهايت دولت بچه پولداري ملي، جمهوري 
پسرخاله ها است، استعمار براي دولت بچه پولداري 
ملي نقشه كشيده است، مهم ترين عنصري كه يك 
كش��ور نياز دارد، هوي��ت ملي اس��ت. كار نكردن و 
ولخرجي از ويژگي هاي نمايان بچه پولداري ملي در 
اقتصاد ايران است.  مثال مقايسه نروژ با ايران بيشتر 
به درك مس��ئله كمك مي كند. هر كش��ور اروپايي 
ازجمله نروژ بس��ترهاي مناس��ب اقتصاد را دارند و 
مجموعه نهادهاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و غيره 
همه مبتني بر يك اقتصاد كارا هس��تند. آموزش در 
مدارس و تمام ش��ئون جامعه نيز همين طور است. 
ولي در جامعه ايران اين گونه برنامه ريزي نشده چون 
از قرن 19 به كشور شبه مستعمره تبديل شديم، ولي 
تا آن موقع وضعيت اقتصادي خوبي داشتيم. بخش 
صنعت بازار را به صورت مركز دايره اي مثل بازارهاي 
تهران، تبريز، اصفهان و كاش��ان داشتيم. بازار مركز 
فروش ب��وده و در اطراف آن ب��ا فواصل مختلف كاال 
توليد شده و به مرحله فروش مي رسيد. يك تاجر و 
توليدكننده تمام زنجيره توليد را از توليد تا فروش زير 
نظر داشته است.« رفيع پور اظهار داشت: »در فرهنگ 
بچه پولداري اين نوع رفت��ار يك فرهنگ مصرفي و 
پرتكلف است كه كاالي خارجي را گرفته و به نمايش 
مي گذارد و مصرف مي كند. استعمار براي اين چنين 

دولتي نقشه كشيده است. شاعر، اين دولت را در اين 
بيت شعر معرفي مي كند: آلت اسكاف پيش برزگر / 
پيش سگ كه استخوان در پيش خر، استعمار براي 
دولت بچه پولداري ملي نقشه كشيده كه كارمندان 
دولت بايد درآمدشان كم باشد، اما هزينه هاي زندگي 
بايد باال باشد. ولخرجي در دكوراسيون، ماشين و ميز 
و صندلي بايد تبديل به يك رفتار شود. در دولت بچه 
پولداري ملي كارآمدي معني ندارد، درنهايت دولت 
بچه پولداري مل��ي، به جمهوري پس��رخاله تبديل 
مي ش��ود.« وي افزود: »در حقيق��ت صاحب درآمد 
ش��دن بايد بين وزارتخانه ها به رقابت گذاشته شود. 
ديگر سيستم به دنبال كار و كارآمدي نيست و فقط 
به دنبال جذب س��رمايه خودش اس��ت. اين مسئله 
ريش��ه فرهنگي دارد كه م��ا در اي��ران از زمان هاي 
گذشته فرهنگ ايلياتي داشتيم. اين فرهنگ ايلياتي 
در ايران مدرن هم همچنان فعال است.« وي با اشاره 
به اينكه هويت مهم ترين عنصري است كه يك كشور 
به آن نياز دارد گفت: »نروژ از ابتدا س��اختار توليد را 
داش��ت و س��اختارهاي فرهنگي آنها مطلقاً ارباب  و 
رعيتي نبود. يك نكته مهم كه براي ادامه حكومت هر 
كشوري الزم است، تفاوت كم ميان فقير و غني است. 
درست است كه براي اقتصاد كشور به سرمايه دار نياز 
داريم، اما فاصله بين فقير و غني بايد كم باش��د. در 
شهرهاي اسكانديناوي كمترين فاصله ميان فقير و 
ثروتمند وجود دارد. مهم ترين عنصري كه يك كشور 

نياز دارد، هويت ملي است.«

نعيمه اشراقي و ديگر هيچ
ديگر خط امامي نمي بينيم كه برايش 

تعريفي كنيم 
به گزارش مشرق، نعيمه اشراقي با اشاره به عملكرد دولت 
يازدهم گفت: روحاني پيام مردم ايران را كه پاسخ آري به 
تعامل و توافق بود درك كرده اس��ت. بعد از توافق نهايي، 
آقاي روحاني بايد كمي هم به فكر وعده هاي انتخاباتي اش 

باشد و آنها را عملي كند. 
نوه امام )ره( همچنين در پاس��خ به اين سؤال كه آيا قصد 
فعاليت سياس��ي در قالب حزب را داريد گفت: »تا به حال 
فعاليت حزبي نكرده ام اما براي كسي كه مي خواهد فعاليت 
سياس��ي كند خوب اس��ت كه در اين فعاليت ها در قالب 
حزب باش��د اما همچنان فعاليت من به صورت مس��تقل 

است نه حزبي.«
اشراقي همچنين با اش��اره به فعاليت تشكيات ندا ادامه 
داد: »هر چقدر كه حزب تشكيل شود براي پيشرفت كشور 
و شكل گيري جامعه مدني خوب اس��ت اما اصاح طلبان 
همچنان خاتمي را به عنوان ليدر خود مي شناسند و دور او 

جمع خواهند شد.«
وي در پاس��خ به اين س��ؤال ك��ه اصاح طلب��ان از آقاي 
سيدحس��ن خميني به عنوان يك��ي از محورهاي جريان 
اصاحات نام مي برند گفت: »ايشان تا به حال فعاليت حزبي 

نداشته و فرد مستقلي است.«
نوه امام )ره( در پاسخ به اين سؤال كه يك تعريفي از خط 
امامي بودند ارائه دهيد، گفت: »ديگر خط امامي نمي بينيم 
كه برايش تعريف كنيم و خيلي خط امام را درك نكرديم. 
چيزهايي كه براي امام اولويت بود، امروز در جامعه اولويت 

نيست.«

پس از سيدحسن نصراهلل و بشاراسد واليتمداري را از 
نوري المالكي ياد بگيريد!

جنابعالي در جريان انتقال قدرت در عراق، كار 
بزرگي انجام داديد

ولي امر مسلمين در ديدار با نوري مالكي ضمن تجليل از شجاعت، اقتدار و مديريت 
مالكي در دوران تصدي نخست وزيري عراق و خدمات بزرگي كه در جهت حفظ ثبات 
و استقال و پيشرفت عراق انجام داده اس��ت، خطاب به وي فرمودند:»جنابعالي در 
جريان انتقال قدرت در عراق، كار بزرگي را براي جلوگيري از آشفتگي و بي ثباتي عراق 
انجام داديد و اين كار هيچ گاه در س��احه عراق فراموش نخواهد شد. رويه  شما براي 
كمك به دولت جديد آقاي حيدر عب��ادي و تاش براي ايجاد وحدت ميان نيروهاي 
مختلف عراق، اقدام بسيار خوبي است كه بايد ادامه يابد.« در رابطه با تقديري كه از 
رفتار نوري المالكي ص��ورت گرفت، بايد اقدام ايثارگرانه وي در ش��رايطي كه پيروز 
انتخابات ش��ده بود، مورد بازخواني كوت��اه قرار گيرد. طبق اعام كميس��يون عالي 
انتخابات پارلماني عراق در تاريخ ۲8 ارديبهشت ماه سال جاري، ائتاف دولت قانون 
تحت رهبري مالكي با كسب حدود 9۶ كرسي در صدر قرار گرفت. اين درحالي است 
كه وي نخست وزير عراق بود و طبق قانون اين كشور و براساس تقسيم قدرتي كه ميان 
قبايل و مذاهب صورت گرفته، پست رياس��ت جمهوري به كردها، نخست وزيري به 
شيعيان و رياست مجلس به اهل تسنن عراق رسيده است و با توجه به نتايج انتخابات، 
حزب نوري المالكي مي توانست طي رايزني مختصر با ساير احزاب شيعه و حتي اقوام و 
مذاهب ديگر عراقي، خواسته هاي خود را به كرسي بنشاند كه يكي از آنها، ادامه نخست 
وزيري مالكي مي توانست باشد.  با اين حال، با توجه به شرايط پيچيده اي كه بر كشور 
عراق حاكم شده بود و نيز عدم اجماع حداكثري شيعيان و ساير اقوام و مذاهب بر سر 
نخست وزيري المالكي و از س��وي ديگر، نظر راهگشاي انقاب اسامي جهت حفظ 
وحدت حداكثري در عراق و عبور اين كشور از بحران هاي وارداتي و فتنه هاي عناصر 
باقيمانده از دوران صدام معدوم، نخست وزير سابق عراق با انتشار بيانيه اي ايثارگرانه، 
منافع ملي را بر منافع حزبي و شخصي ترجيح داد. كافي بود مالكي منافع شخصي و 
حزبي را بر منافع ملي ترجيح دهد و بر اين مسئله اصرار كند كه چون پيروز انتخابات 
پارلمان عراق است، او بايد همچنان در پست نخست وزيري فعاليت كند. اين مسئله، 
قطعا چنان تشنجي را در منطقه ايجاد مي كرد كه براي اطفاي حريق آن، هيچ حد و 
سقفي را نمي توان متصور بود.  با مروري به تحوالت چند سال اخير در غرب آسيا، يك 
نتيجه گيري جالب و حقيقي به دست مي آيد و آن اينكه افراد شاخص و اثرگذاري مانند 
سيدحسن نصراهلل در لبنان، بشار اسد در سوريه، نوري المالكي در عراق و اين روزها 
عبدالملك الحوثي در يمن، با نمايش علني و عملي واليتمداري در مواقع حس��اس، 
خطرناك و سرنوشت ساز، آفرينش پيروزي هاي بزرگ در سطح منطقه را براي جبهه 

مقاومت پديد آورده اند. 

جعل امضاي فعاالن شاخص اصاح طلب توسط 
خاتمي

عبدي، نجفي و فرهادي كدام نامه را 
تكذيب كردند؟

پس ازآنكه رئيس جمهور نامه معرفي محمد فرهادي را براي رأي اعتماد 
نمايندگان مجلس به علي الريجاني رئيس مجلس داد، خبري از امضاي 
محمد فرهادي زير نامه محمد خاتمي، ميرحسين موسوي و مهدي 
كروبي از سران فتنه س��ال 88 در رسانه ها منتشر شد كه واكنش هاي 
متفاوتي به اين نامه صورت گرفت و با انتش��ار اين خبر عباس عبدي، 
محمد فرهادي و محمدعلي نجفي امضاي نامه محمد خاتمي را كه با 
عنوان »نظام درخطر اشاعه بيدادگري« تكذيب كردند، درحالي كه اين 
نامه همچنان در آرشيو سايت محمد خاتمي وجود دارد و اسامي سه نفر 
نام برده نيز به عنوان امضاكنندگان نامه وجود دارد.  اين در حالي است 
كه پس از انتشار اين نامه واكنش هايي از سوي سه نفر از امضاكنندگان 
نامه صورت گرفت و محمدعلي پور مختار رئيس كميسيون اصل 9۰ از 
تكذيب امضاي نامه محمد خاتمي توس��ط محمد فرهادي خبر داد و 
گفت: در صحبتي كه با آقاي فرهادي داشتم در خصوص امضاي نامه اي 
از طرف وي در س��ال 88 در حمايت از فتنه سؤال كردم كه فرهادي با 
اعام برائت از فتنه 88 صراحتاً گفتند كه اين نامه را امضا نكردند بلكه 
افرادي نام ايشان را در آن نامه قرار داده بودند.  محمد فرهادي در صحن 
علني مجلس شوراي اسامي در جريان جلسه رأي اعتماد نمايندگان 
مجلس بار ديگر امضاي نامه خاتمي را تكذيب كرد و گفت: بنده هيچ 
نامه اي را امضا نكرده ام كه مجدداً به صراحت مي گويم، اما اينكه اسم بنده 
هست يا نيست، نمي دانم موضوع چه بوده است.  همچنين عباس عبدي 
فعال سياسي اصاح طلب و از كس��اني كه نام وي جزو امضاكنندگان 
نامه محمد خاتمي وجود دارد طي يادداشتي امضاي خود را در زير نامه 
محمد خاتمي تكذيب كرد و نوشت: بنده در زمان رأي اعتماد به آقاي 
دكتر نجفي براي اولين بار از وجود چنين نامه اي مطلع شدم. هرچند هر 
فرد آشنايي باسياست برحسب سياق نوشته و مجموعه اي كه نامشان 
در ذيل متن آمده متوجه جعلي بودن آن مي شود، علي هذا مجدداً تأكيد 
مي شود كه بنده به عنوان كسي كه نامش در ذيل نامه آمده هيچ گاه در 
جريان انتشار آن نبوده ام و از برخي ديگر از افرادي هم كه نامشان هست 
پرسيدم به كلي اظهار بي اطاعي مي كردند.  همچنين محمدعلي نجفي 
نيز پس از اظهارنظرهايي كه در رابطه با تأييد امضاي خود زير نامه محمد 
خاتمي به نقل از وي مطرح شده بود، نامه اي را براي علي الريجاني رئيس 
مجلس ارس��ال كرد و علي الريجاني در صحن علني مجلس در رابطه 
با نامه محمدعلي نجفي گفت: دقايقي پيش سرپرس��ت وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري نامه اي را به هيئت رئيسه ارائه كرد كه نجفي در اين 
نامه آورده است: من هيچ نامه اي را در زمينه فتنه 88 امضا نكرده ام و قبًا 
هم اين را گفته بودم.  با توجه به اينكه عباس عبدي طي يادداشتي نامه 
را جعلي مي داند، سؤال اينجاس��ت:»محمد خاتمي و سايت وي با چه 
هدفي امضاي برخي فعاالن سياسي اصاح طلب را جعل و زير برخي 

نامه ها قيد مي كند؟«
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خبر2
نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 

معرفي 

معرفی   طرح  بزرگ مطالعاتي »تفسير آفتاب«
1- چرا بايد با انديشه هاى حضرت امام)ره( آشنا شويم؟  
بي ترديد امام خمين��ي)ره( را بايد احياگراس��ام ناب 
محمدي)ص( در عصر حاضر قلمداد نمود و با اين فرض، 
بايستى انديشه آن بزرگوار را ، در نسل سوم انقاب كه 
ميراث دار نظام جمهورى اسامى هس��تند، زنده نگاه 
داشت. آش��نايي با چارچوب هاي اين انديشه، عمل به 
آموزه هاي حضرت امام)ره( و مطالبه آرمان هاي مدنظر 
آن بزرگوار ساز و كاري است كه عاوه بر تقويت معنوي 
نسل جوان، توانمندي هاي فكري و اجرايي ايشان را نيز 

عينيت مي بخشد.
از سوى ديگر، از همان ابتداى نهضت تا به امروز، عده اى با 
تقريرات خود سعى در مصادره انديشه و تفكرات آن امام 
بزرگوار و حتى شخصيت سياسى و اجتماعى ايشان به 
نفع گروه و حزب خود داشته اند، كما اين كه عميق ترين 
فتنه ها در س��اليان اخير در پِس پرده عنوان امام، باعث 

خسارت هاى فراوانى گرديد. 
همچنين تأكيدات مكرر مقام معظم رهبرى)مدظله( -به 
خصوص در روزگار اخير-  بر ضرورت رجوع به خط امام، 
مكتب امام و انديشه اسام ناب امام مى افزايد. عاوه بر 
آن، لزوم هشيارى ملت و به خصوص جامعه دانشجويى 
و نخبگانى در تميز حق از باطل و تش��خيص جريانات 

مختلف، جز بر مبناى خط امام امكان پذير نيست.
۲- طرح مطالعاتى تفسير آفتاب چيست؟ 

طرح مطالعاتي »تفسير آفتاب« با هدف آشنايي نسل 
جوان و به ويژه دانشجويان با انديشه هاي امام خميني 
)ره( در بستر تاريخ وقايع انقاب اسامي و ترويج آن ها در 
سطح جامعه و تقويت بينش فكري مبتني بر اين انديشه، 

برگزار مي گردد. 
در اين طرح )كه خاصه اي از تاريخ انقاب و برگزيده ي 
قسمت هاي مهم صحيفه امام)ره( است(، مخاطب ضمن 
مطالعه صحيفه امام، ب��ا تاريخ انقاب اس��امي ايران 
)سالهاي 13۴۰ تا 13۶8 ه .ش( بر اساس روند تاريخي، 
آشنا مى شود. هدف آن است كه مخاطبان پس از پايان 
اين طرح با پرداختن به مؤلفه هاي مهم يا مباني انديشه 
امام)ره( ب��ه صورت موضوعي، به بين��ش قابل توجهي 
براي فهم و تحليل مسائل انقاب اسامي و نيز مسائل 

سياسي-اجتماعي جديد دست يابند.
طرح مزبور در قالب ۴ سطح ناظر به وقايع قبل از انقاب 
و پس از انقاب انجام مى پذيرد. و اهداف ذيل را پيگرى 

مى نمايد:
- ترويج و تبيين ادبيات ناب امام)ره(، انديشه ها و مواضع 
ايشان در برخورد با وقايع و جريانات مختلف در سطح 

دانشجويان و نخبگان جامعه
- ش��كل گيري نظام فكري و قدرت تحليل بر اس��اس 
مباني اس��امي و انقابي انديشه هاي امام خميني)ره( 

در ذهن مخاطب
- آشنايى با تاريخ تحليلى انقاب اسامى

- تبديل دغدغه هاى امام بزرگوار به يك مطالبه عمومى 
در سطح جامعه 

- تربيت مروجين انديشه ها و آرمان هاي امام خمينى)ره( 

از بين دانشجويان در سطح دانشگاه و جامعه 
۴- شيوه اجراى طرح تفسير آفتاب چگونه است؟

۴-1- مبناى اين طرح، مطالعه كتب »تفسير آفتاب« 
است.

كتاب هاى تفسير آفتاب به همت كارگروه علمى بسيج 
دانشجويى دانش��گاه امام صادق )عليه السام( تهيه و 
آماده گشته است. اين كتب شامل خاصه و گزيده اى 
از پيام هاى مهم امام )ره( مى باشند كه با توجه به سير 
تاريخى انقاب اس��امى، تحليل و تببين گشته اند. به 
طور مثال امام خمينى)ره( پي��ام قطعنامه يا پيام قتل 
سلمان رشدى را در چه سير تاريخى و چارچوب تحليلى، 

مطرح كرده اند. 
۴-۲- دانش��جويان عاقمند پس از ثبت ن��ام و ارتباط 
با مراكز موجود در دانش��گاه خود، در قالب حلقه هاى 
مطالعاتى و بر اساس يك سير منسجم و منظم، به مطالعه 

و مباحثه مى پردازند. 
۴-3- هر حلق��ه مباحثاتى م��ى تواند بي��ن ۲ الى 1۰ 
نفر باشد. ) بس��تگى به ميزان تطابق وقت افراد حلقه و 

هماهنگى بين ايشان دارد(
۴-۴- هر دو هفته بايس��تى هر كتاب مباحثه شود و در 
پايان هر ماه  بنا بر تشخيص مسئول برگزارى طرح در 
دانشگاه با يكى از اساتيد مربوطه جلسه اى جهت پرسش 

و پاسخ به شبهات دانشجويان برگزار مى شود. 
۴-5- اين طرح مطالعاتى در ۴سطح برگزار خواهد شد. 

و هر هر سطح داراى 8 كتاب مى باشد.  
-اين كتب  در غالب 5۰ درصد تخفيف در اختيار  برگزار 
كنن��ده گان و افراد ش��ركت كننده در اي��ن طرح قرار 

خواهد گرفت.
۴-۶- در پايان به افرادى كه در آزمون هاى هر س��طح 
نمره الزم را كسب كنند مدرك رس��مى پايان دوره از 
سوى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها 

اعطا خواهد شد. 
۴-7- همچنين در راس��تاى تقويت اين طرح، سلسله 
نشس��ت هايى در قال��ب اردو، كارگاه هاى آموزش��ى، 
همايش، برگ��زارى كرس��ى هاى آزادانديش��ى، و... با 
پشتيبانى كامل) اعم از تامين اس��تاد، مكان، تداركات 
و...( از سوى دبيرخانه طرح تفسير آفتاب و با مشاركت 

سازمان و نهاد مربوطه برگزار مى گردد.
5- چگونه مى توانيم در طرح تفس��ير آفتاب ش��ركت 

كنيم؟
عاقمندان جهت ش��ركت در طرح تفس��ير آفتاب مى 

توانند :
-  ثبت نام از طريق  مراكز موجود در دانشگاه ها: تعدادى 
ازمراكز دانشگاهى  سراسر كشور اقدام به برگزارى اين 
طرح مطالعاتى در دانشگاه خود كرده اندكه عاقه مندان 
مى توانند براى ثبت نام به اين مراكز مراجعه و نسبت به 

گرفتن كتب اقدام نمايند.
-       ثبت نام از طريق سايت خط امام: مراجعه به سايت 
خط امام ، و نوشتن نام و نام خانوادگى، شماره تماس و 

نام دانشگاه خود  در قسمت نظرات . 

فرم اشتراك نشريه خط امام )ره(

نام

نام خانوادگي

تلفن همراه

آدرس

پست الكترونيكي

كد پستي

مبلغ پرداختي

شماره فيش واريز بانك

تاريخ فيش بانكي

شعبه واريز

تعداد نشريه درخواستي

خواهر گرامي و برادر عزيز

آن گونه كه مي دانيد پراكندگي انتشار و نداش��تن بازخورد از جامعه مخاطب در امور فرهنگي 

خللي قابل توجه در عرصه شناخت مخاطب ايجاد مي كند. همچنين تأمين هزينه انتشار و توزيع 

محصوالت فرهنگي نيز امري دشوار بوده و در صورت پرداخت كمك هزينه اي از سوي مخاطب، 

مسائل بودجه اي نخواهد توانست مانع نيل به اهداف فرهنگي مد نظر در راستاي ترويج و نشر 

محتواي فرهنگي انقالبي موردنياز مردم شود. در راستاي نشر سازماندهي شده انديشه هاي 

بنيانگذار كبير انقالب و به منظور ايجاد انسجام و سنجش اقبال جامعه مخاطبين، بر آن شديم تا 

با فراهم كردن يك بستر توزيعي مناسب و هدفمند از هدر رفت منابع جلوگيري و با اخذ كمترين 

هزينه ممكن، امكان ادامه انتشار و توزيع نش��ريه خط امام )ره( را فراهم كنيم. اميد است با 

پيوستن به اين حلقه سهمي در اشاعه خط فكري فرهنگي امام و انقالب داشته باشيد. 

قيمت هر نسخه ماهنامه خط امام )ره( 35۰۰ ريال بوده و در صورت اشتراك آن به صورت ساالنه به قيمت 
3۰۰۰ ريال تقليل مي يابد. لذا مشترك مي بايست پس از تكميل فرم اطاعات شخصي مبلغ 3۰ هزار ريال 
به حس��اب ۰۲17۰115۴۶۰۰3 بانك ملي ش��عبه مجيديه واريز و تصوير فرم يا اطاعات الزم را به آدرس 
khatteimam@gmail.com ارس��ال كند يا به ش��ماره ۰91۲۴۲7۰85۶ پيام��ك كند و پس ازآن 
در صورت گذش��ت ۴5 روز از تاريخ واريز و دريافت نكردن اولين ش��ماره ماهنامه، از طريق ش��ماره تلفن 

۰۲1889791۶8 واريز خود را اعام كند تا در اسرع وقت ارسال ماهنامه براي وي صورت پذيرد. 
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3 فراتر از خبر
نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 

آيت اهلل حاج ميرزا جواد آقا تهراني عالمي وارسته، مجاهدي 
خودساخته، عارفي به خدا پيوسته، فقيهي مفسر، مفسري 
فيلسوف، زاهدي انديشمند و دانشمندي پرهيزكار بود كه در 
علم، عمل، زهد و تقوي اسوه بود و سرمشق و حجت ديگران. 
آيت اهلل ميرزا جواد تهراني به سال 1۲83 شمسي در خانواده اي 
اصي��ل و مذهبي در ته��ران متولد ش��د. پ��درش مرحوم حاج 
محمدتقي و ب��رادرش مرح��وم حاج آقا رضا ش��اهپوري )حاج 
طرخاني( از تجار متدين متعهد و مورد اعتم��اد بازاريان بودند. 
مرحوم حاج آقا رضا به انتخاب مرحوم آيت اهلل العظمي بروجردي 
تا آخر عمر در سمت سرپرستي مسجد اعظم قم تاشي مخلصانه 

و موفق داشت. 
در مشهد پس از پايان تحصيل سطح در محضر مرحوم آيت اهلل 
حاج ش��يخ هاش��م قزويني در حوزه درس خارج فقه و اصول و 
معارف مرحوم آيت اهلل العظمي ميرزا مهدي غروي اصفهاني حاضر 
مي شود و تا پايان عمر استاد )19 ذي حجه 13۶5 ق( نزديك 1۰ 
سال از محضر وي مباني اصولي مرحوم آيت اهلل ميرزاي نائيني و 

فقه و معارف اهل بيت عليهم السام را فرا مي گيرد. 
نام و عنوان خود را روي جلد نمي نوشت بلكه به عبارت »تأليف 
)ج � زارع( ي��ا )ج( يا )جواد( و اين اواخر )ج��واد تهراني(« اكتفا 
مي كرد. وقتي از ايشان سؤال شد نام فاميلي شما كه زارع نيست 
چرا روي جلد كتابتان نوشته ايد: تأليف: )ج � زارع( فرمود: معني 
لغوي زارع را قصد كردم چه »الدني��ا مزرعه اآلخره« و ما در اين 
دنيا زارع هس��تيم. آري مرحوم ميرزا دنياي ناپايدار را � در پرتو 
احاديث � كش��تزاري مي ديد و خويش��تن را بازيگري كه نيك 

مي كارد تا نيك بدرود. 
  گزيده خاطرات يك عارف مجاهد

هرچند خودش چن��ان دل از دنيا بريده بود كه حتي س��فارش 
كرد تا عاوه بر تدفين در قبرس��تان عمومي، از نوشتن و نصب 
سنگ قبر هم اجتناب كنند، اما به شهادت همه كساني كه ايشان 
را مي شناسند، آيت اهلل ميرزا جواد آقا تهراني عارف واصلي بود كه 
خلق نيكو و بيان تأثيرگذارش هنوز نزد اهل معرفت زبانزد است. 
اين عالم وارسته خراساني عاوه بر زهد و تقوا و خلوص كم نظير، 
عاقه زيادي به رزمندگان اسام داشت و در دوران دفاع مقدس 
با حضور در جمع رزمندگان اس��ام ضمن روحيه بخشيدن به 
مجاهدان راه حق، خود نيز مسير تعالي روحي و اعتقادي خويش 
را ادامه مي داد. آنچه در پي مي آيد، گزيده اي از خاطرات مربوط 

به اين مجاهد نستوه است. 
اخاص: در آن سال هاي دفاع مقدس، بنده يك روز قبل از اينكه 
عازم جبهه شوم خدمت ايشان رس��يدم و عرض كردم، آقا براي 
رزمندگان چه مطالب��ي را ضروري مي دانيد ك��ه تذكر بدهم؟ 
فرمودند: اخاص از تك��رار آن هم نترس. حتي ايش��ان آن قدر 
خالص هلل شده بودند و اخاص داشتند كه وقتي كسي مشورت 
مي كرد آقا چه بگويم. مي فرمودند: اخاص و خود ايشان نيز در 
باب اول كتاب آيين زندگي مس��ئله اخاص را مطرح نموده اند. 

)حجت االسام مرحوم حاج آقا واله(
روحيه شهرت طلبي: در يكي از قرارگاه هاي جبهه، مراسم دعا 
بود، ايشان هم شركت كرده بودند. غرق در معنويت و حال خوشي 
بود كه فيلمبردار براي فيلم برداري از مراسم آمد. بنده در ميان 
جمعيت اصًا نتوانستم به راحتي ايشان را تشخيص بدهم، زيرا 
عمامه را از سر برداشته و مانند يك رزمنده مخلص نشسته بودند 
و كسي ايشان را نمي شناخت. اين عمل نشانه تقوا و اخاصشان 
بود كه راضي نبودند مشهور ش��وند. حتي االمكان سعي شان در 
همه جا اين بود كه خودشان را در معرض ديد دوربين ها و رسانه ها 

قرار ندهند. )حجت االسام مرحوم حاج آقا واله(
مي خواهم در ص�ف ابراهيمي�ان باش�م: هنگامي كه براي 
عزيمت به جبهه هاي جنگ نور عليه ظلمت از ايشان سؤال شد 
كه آقا حال ش��ما مساعد نيست و كهولت س��ن اجازه نمي دهد 
كه در صف رزمندگان اسام باشيد، در پاس��خ فرمودند: به اين 
مسئله واقف هس��تم، اما مي خواهم مثل آن پرستويي باشم كه 
موقع پرتاب حضرت ابراهيم )ع( به طرف آتش، يك قطره آب به 
منقار خود گرفته بود، ب��ه او گفتند كجا مي روي؟ گفت: مي روم 
يك قط��ره آب را روي آتش بريزم! گفتند: اي��ن قطره آب كه در 
اين انبوه آتش اثر نمي گذارد، پرستو گفت: من هم مي دانم تأثير 
ندارد، اما مي خواهم ابراهيمي باشم. سپس آيت اهلل ميرزا جواد 
آقا تهراني اضافه مي كردند من هم مي دان��م كه در جبهه تأثير 
چنداني ندارم، اما من هم مي خواه��م در صف ابراهيميان زمان 

باشم. )حجت االسام مرحوم حاج آقا واله(
قول ش�فاعت گرفتن: در جبهه يك نوجوان بسيجي خدمت 
ايش��ان مي رس��د و مي گويد آقا بياييد باهم يك عكس  بگيريم، 
ايشان مي فرمايند: من به شرطي با شما عكس مي گيرم كه يك 
قول به من بدهيد، نوجوان بس��يجي مي گويد: چه قولي به شما 
بدهم؟ آقا فرموده بودند: قول بده وقتي فرداي قيامت دست جواد 
را مي گيرند كه به طرف جهنم ببرند، بيايي و مرا ش��فاعت كني! 
قول مي دهد و بعد آقا با او عكس مي گيرد. )حجت االسام مرحوم 

حاج آقا واله(
طوبي لكم: ايشان ساعت چهار تشريف آوردند و تمامي برادران 
بسيجي براي اس��تفاده از بيانات ايش��ان اجتماع نموده بودند، 
هنگامي كه پش��ت تريبون قرار گرفتند، س��ه مرتب��ه فرمودند: 
طوبي لكم_ با شنيدن همين جمله، برادران حاضر شروع به گريه 
كردند و همه منقلب و ناالن شدند. اخاص كام و عمل ايشان 
است كه در وجود مقدس خودشان و مستمعين اين طور تجلي 

مي كند. )حجت االسام اماني(
شليك گلوله خمپاره: در هنگامه جنگ ايران و عراق، ايشان 
به جبهه آمده بودند و به عنوان يك بسيجي لباس رزم پوشيده و 
در سنگر حق عليه باطل مي جنگيدند. يك روز در واحد ادوات با 
خمپاره 1۲۰، ايشان 1۴ گلوله خمپاره به نام 1۴ معصوم سام اهلل 
عليها شليك مي كنند كه به ترتيب گلوله ها را از نام مبارك پيامبر 
)ص( ش��روع و به نام حضرت مهدي )ع( ختم مي كنند، پس از 
اينكه 1۴ گلوله تمام مي ش��ود، ديده بان به وسيله بي سيم سؤال 

مي كند، چه كس��ي گلوله ها را شليك نمود؟ مي گويند: حضرت 
آيت اهلل ميرزا جواد آق��ا تهراني! ديده بان اضاف��ه مي كند، علت 
س��ؤال من اين بود كه با دوربين مي ديدم كه تمامي گلوله هاي 
شليك شده به هدف اصابت نمود و تاكنون چنين چيزي سابقه 

نداشته است. )حجت االسام مرحوم حاج آقا واله(
  ارتباط آيت اهلل ميرزا جواد آقا تهراني با حضرت امام

او كه به لزوم دگرگوني در اركان فرهنگي و سياس��ي ايران باور 
داشت در طول مبارزات اسامي ملت ايران عليه رژيم ستم شاهي 
از پيش��گامان نهضت بود. اطاعيه هاي انقابي او به همراه ساير 
آيات عظام در مشهد و حضور مستمر او در مراسم راهپيمايي و 

اعتراضات و تحصن ها از خاطرات فراموش نش��دني روزهاي اوج 
انقاب در مشهد است. 

پس از پيروزي انقاب اسامي نيز پيوسته از بارزترين چهره هاي 
حامي انقاب بود و چندين بار براي ديدار حضرت امام خميني 
)قدس س��ره( در فرصت هاي مختل��ف به صورت انف��رادي يا با 

هيئت هايي از علما و روحانيون به قم و تهران رفت. 
از جمله در س��ال 1358 كه ام��ام خميني )ره( ب��راي مدتي به 
قم مراجعه كرده بودند، مرحوم ميرزا به هم��راه جمعي از علما 
مدرسين و طاب حوزه علميه مشهد براي ديدار با امام رهسپار 
قم ش��دند. نگارنده كه با طاب در حياط بيروني به انتظار ديدار 
و سخنراني امام نشسته بود، خوب به ياد دارد كه امام در معيت 
برخي از علماي مش��هد از اندروني وارد حياط بيروني شده و در 
اتاقي كه براي س��خنراني در نظر گرفته شده بود، مستقر شدند. 
مرحوم ميرزا در ميان علم��اي حاضر در اتاق ب��ا قامت خميده 
ايستاده و به عصاي خود تكيه داده بود. نظر امام به ايشان جلب 
شد و دس��تور دادند صندلي آوردند و از مرحوم ميرزا خواستند 
كه روي صندلي بنشينند ايشان به امام تعارف كردند و باالخره 
با اصرار امام مرحوم ميرزا روي صندلي نشس��ت و امام ايستاده 
مشغول سخنراني ش��دند؛ و اين خود نمونه اي از توجه و عنايت 

خاص امام نسبت به مرحوم ميرزا بود. 
تأييدها و پش��تيباني هاي مك��رر مرحوم مي��رزا از مواضع نظام 
جمهوري اسامي در زمينه هاي مختلف و به ويژه حضور چندباره 
او در جبهه هاي جنگ در آشكار كردن حقانيت انقاب سهم به 
سزايي داش��ت. چهار بار به جبهه رفت و با رزمندگان اسام در 
عمليات ش��ركت جس��ت، تيراندازي وي درصحنه نبرد و زدن 
خمپاره توسط ايشان را همراهان ايشان و رزمندگاني كه در محل 
بودند از ياد نمي برند. انس و محبت او با جوانان مخلص بسيجي 
چنان تأثيري در آن جوانان مي نهاد كه عزم آنان را در ادامه نبرد 
دوچندان مي كرد. به جواني بس��يجي كه اصرار داش��ت همراه 
مرحوم ميرزا عكس بگيرد، فرمود: »مشروط به اينكه در قيامت 

از جواد شفاعت كني.«
روزي كه در محضرش��ان بودم بقچه اي به من نش��ان دادند 
و فرمودند: »در اين بس��ته كفن من اس��ت هر وقت به جبهه 
مي روم، آن را با خ��ود مي برم و بارها به دوس��تان گفته ام در 
جبهه هركجا كه شهيد شوم يا بميرم همان جا با همين كفن 
مرا دفن كنيد و حق نداريد جنازه مرا به مشهد يا جايي ديگر 

انتقال دهيد.«
با اينكه از امامت در نماز جماعت پرهيز داشت و بارها به برخي 
از ش��اگردانش و حتي بعض��ي از طاب اقتدا مي ك��رد اما فقط 
در جبهه بود كه امام��ت در نماز را پذيرفت و خ��ود دليل آن را 
چنين بيان مي كرد: »من ديدم اين جوان ها جانشان را در طبق 
اخاص گذاشته و آماده جانبازي هستند چون از من طلبه ناچيز 
خواستند كه برايشان نماز جماعت بخوانم شرم كردم كه تقاضاي 

اين عزيزان را رد كنم.«
ايشان پس از ارتحال حضرت امام خميني )ره( و انتخاب حضرت 
آيت اهلل خامنه اي از س��وي مجلس خبرگان ب��ه رهبري انقاب 
اس��امي به همراه جمعي از علماي مش��هد اطاعي��ه اي را در 
پشتيباني و حمايت كامل از رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي و 

لزوم پيروزي از دستورات معظم له امضا كرد. 
   ميرزا جواد آق�ا تهراني عمر خ�ود را در بندگي خدا و 

خدمت به خلق و مجاهدت گذرانيد
در پي ارتحال آي��ت اهلل ميرزا جواد آقا تهران��ي پيام مقام معظم 
رهبري در اطاعي��ه اي از جايگاه رفيع اين عال��م رباني تجليل 
كردند. در بخشي از اين اطاعيه آمده است: »با تأثر و تأسف، خبر 
ارتحال عالم مجاهد و فقيه پرهيزگار و عبد صالح، آيت اهلل آقاي 
حاج ميرزا جواد آقا تهراني )رض��وان اهلل تعالي عليه( را دريافت 
كردم. آن عالم بزرگوار و پارس��ا، حقاً از زمره انس��ان هاي واال و 
برجسته اي بود كه عمر خود را در بندگي خدا و خدمت به خلق و 
مجاهدت در راه دين گذرانيد و با بيان و قلم و قدم، در طريق جلب 

رضاي الهي گام برداشت. 
ساليان دراز، حوزه علميه مشهد را با درس فقه و تفسير و عقايد، 
رونق بخشيد و طاب و فضاي زيادي را مستفيض گردانيد. در 
مقاطع گوناگون از ساليان مرارت بار نهضت اسامي و به خصوص 
در حوادث دوران پيروزي انقاب، پش��تيبان و همراه مبارزين و 
مايه دلگرمي آنان بود. پس از پيروزي انقاب نيز در صحنه هاي 
بسيار مهم و حس��اس، با حضور مؤثر و با بركت خود، انقاب را 
تقويت كرد و ازجمله در س��ال هاي جنگ تحميلي، مكرر لباس 
رزم پوشيد و با وجود كهولت سن، در صحنه نبرد، پيشوا و همگام 

جوانان مجاهد في سبيل اهلل شد.«

سيري بر زندگي آيت اللهي كه از رزمندگان طلب شفاعت مي كرد

عنايتخاصامامخميني)ره(
نسبتبهميرزاجوادآقاتهراني

آزادي يك محكوم كه 11 سال حبس باقي مانده داشت با عفو رهبري 

حسيندرخشانكيست؟

حسين درخشان كه به اتهام ارتباط با دول متخاصم، تبليغ عليه نظام و 
توهين به مقدسات و... دوران حبس طوالني مدت خود را در اوين سپري 
مي كرد، شب گذشته با اعام خبر عفو رهبري در مورد باقي مانده دوران 
حبس او از زندان آزاد ش��د. او گرچه پيش  از اين به فعاليت عليه نظام 
پرداخته بود، اما در حالي به ايران بازگشت كه خط فكري او كامًا تغيير 
كرده و ديگر همه او را به عنوان يك حامي جمهوري اسامي و بازگشته 

از عقايد پيشين خود مي شناختند. 
»پس  از اينكه مرخصي دو هفته اي ام تمديد نش��د و دس��تور دادند به 
زندان برگردم، س��اعت ۶ عصر از قرنطينه به اندرزگاه 8 اوين رس��يده 
بودم و تازه داشتم با همه سام و عليك مي كردم كه اباغ شد باقي مانده 
حبسم مورد عفو مقام معظم رهبري قرارگرفته است. آزاد شدم؛ پس از 
شش سال. خدايا شكرت. ممنون از حضرت آيت اهلل خامنه اي. ممنون 

از ياوران و دعاگويان روزهاي سخت...«
شهاب اسفندياري، فعال رسانه اي در حس��اب كاربري خود در گوگل 
پاس گفته اس��ت كه عفو درخش��ان در پي نامه درخواست 77 فعال 

رسانه اي به رهبر معظم انقاب صورت گرفته است. 
حسين درخشان متولد دي ماه 1353 در تهران با تحصيات كارشناسي 
رشته جامعه شناسي در دانشگاه شهيد بهشتي، در سال 1378 به كشور 
كانادا مهاجرت كرد و در سال 1385 براي تحصيل در مقطع كارشناسي 
ارشد مطالعات رسانه در دانشكده مطالعات مشرق زمين و آفريقا راهي 
لندن شد. او از اولين وباگ نويسان ايراني است و به همين دليل بسياري 

او را »پدر وباگ نويسي ايران« مي نامند. 
او منتقد ش��ديد جمهوري اس��امي بود و دو س��فر علن��ي و از پيش 
اعام شده در سال هاي ۲۰۰۶ و ۲۰۰7 به اسرائيل داشت كه با پاسپورت 

كانادايي اش انجام شد. 
درخشان در مورد تصميمش براي سفر به اسرائيل نوشت: »من به عنوان 
يك شهروند- خبرنگار و فعال صلح به اس��رائيل مي روم. به عنوان يك 
شهروند- خبرنگار مي خواهم به ۲۰ هزار خواننده روزانه ايراني ام نشان 
دهم كه اسرائيل واقعاً چه ش��كلي اس��ت و مردم آنجا چگونه زندگي 
مي كنند. جمهوري اسامي مدت هاس��ت كه اسرائيل را به عنوان يك 
حكومت ش��يطاني تصوير كرده است كه هدف سياس��ي مورد توافق 
همه مردمش كشتن هر زن و مرد مسلمان است، از جمله ايرانيان. من 

مي خواهم اين تصوير را به چالش بكشم.«
س��فر دوم او در ژانويه ۲۰۰7 براي ش��ركت در اجاس س��االنه مركز 
مطالعات خاورميانه در دانش��گاه بن گوريون در ش��هر بئرش��بع بود. 
عنوان اين كنفرانس در سال ۲۰۰7 »اصاحات، مقاومت و تعارض در 
خاورميانه« بود كه درخشان در يك هيئت رئيسه آن به همراه چند نفر 

ديگر درباره وباگ صحبت كرد. 
جروزالم پست در پي دس��تگيري وي و در توضيح خبر دستگير شدن 
حسين درخشان در ايران، از قول وي مي نويسد: »هر كاري كه كردم و 
هر چه در اسرائيل گفتم براي دفاع از منافع ايران در برابر پروپاگانداي 

وحشتناك و دروغين اسرائيل و رسانه هاي جهان درباره ايران بود.«
هاآرتص در گفت وگويي حين س��فر دوم درخشان مي نويسد: باوجود 
مشكات، درخشان به انقاب ايران، خميني و جمهوري اسامي اعتقاد 
دارد. شنيدن اينها از يك جوان با ظاهري كامًا غربي، در بعدازظهري 
گرم روي چمن دانشگاه بن گوريون عجيب است. ولي اينها چيزهايي 
است كه او مي گويد: »انقاب خميني به اهميت انقاب فرانسه است. 
انديشه مركزي خميني عدالت و استقال بود. من هم به آنها باور دارم. 
من قبًا خيلي منتقد ايده جمهوري اسامي بودم؛ اما امروز فكر مي كنم 
ايده اي پست مدرن و درست است.« نيويورك تايمز مي نويسد: »او گفت 
كه اگر جنگي بين ايران و امريكا دربگيرد، او به كشورش بازمي گردد و 
براي وطنش مي جنگد.« او برخاف عقايد قبلي اش در مورد نادرستي 
س��خنان محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور وقت عليه اس��رائيل، در 
مصاحبه اي با تلويزيون پرس تي  درباره س��خنان محمود احمدي نژاد 
عليه اس��رائيل مي گويد: »فكر مي كنم كاري كه احمدي نژاد مي كند 
در شكستن تابوي زير سؤال بردن مشروعيت رژيم موسوم به اسرائيل 

بسيار مؤثر بوده است.« 
اينها همه نشانه هاي بازگشت و تغيير خط فكري حسين درخشان بود. 
او شديداً منتقد جمهوري اسامي بود و در سال 8۴ نيز با بازگشت به 
ايران در آستانه انتخابات، به حمايت از مصطفي معين پرداخت؛ اما پس 
از آغاز رياس��ت جمهوري محمود احمدي نژاد، درحالي كه در خارج از 
ايران اقامت داشت، از مواضع قبلي خود اظهار ندامت كرده و نوشته بود 

كه براي پاسخ دادن به اتهاماتش در ايران آمادگي دارد. 
افكار و مواضع وي به تدريج از سال 138۶ شروع به تغيير كرد و به تدريج 
به تصحيح و اصاح مواضع پيشين خود برآمد و در مقاطع مختلف به 
حمايت از برخي سياس��ت ها و اعمال جمهوري اسامي و دولت وقت 
پرداخت. در اين مدت انتقادات و افش��اگري هايي را نيز عليه گروه ها 
و افراد مخالف جمهوري اس��امي كرد. وي دو بار به استوديوي لندن 
شبكه تلويزيوني انگليسي زبان دولت ايران به نام پرس تي وي دعوت شد 
و نظرات جديدش را در حمايت محمود احمدي نژاد و سياست هاي نظام 

جمهوري اسامي و نقد مواضع اسرائيل درباره ايران مطرح كرد. 
حسين درخشان در بهمن 138۶، نزديك به يك سال پيش از بازگشت 
به ايران و بازداشت متعاقب آن، در مطلبي با عنوان »پشيمانم، به خاطر 

نگاه سابقم درباره فلس��طين و لبنان« به صراحت از مواضع پيشينش 
درباره اسرائيل اظهار پشيماني كرد و نوشت:

»اعتراف مي كنم كه مي ش��د در عي��ن پرداختن به هدف��م، به رفتار 
غيرانساني حكومت اسرائيل با ساكنان مناطق اشغالي و همين طور تا 
اندازه اي با شهروندان عرب مسلمان ساكن خود اسرائيل حداقل اشاره 
بكنم. ولي متأس��فانه من كمي از روي ترس به خاطر از دس��ت دادن 
حمايت معنوي دوستان سابق و نيز رس��انه هاي اروپايي و امريكايي و 
همين طور كمي احساس��ات خفيف نژادپرستانه ضد عرب و كمي هم 

تنبلي، حتي يك كلمه هم دراين باره ننوشتم.«
در ادامه همين تغيير نگرش به جمهوري اسامي و اسرائيل، درخشان 
در شهريور 1387 در مطلبي با عنوان »� بهترين استراتژي براي دفاع 
در مقابل اسرائيل: جدا كردن صهيونيس��م از يهوديت« نوشت: »اين 
كارها اصًا نبايد به حمايت ايران از مردم آواره و استثمارشده فلسطين 
و نهضت هاي مقاومت و آزادي بخش آنه��ا مثل حماس لطمه اي بزند. 
همين طور نبايد حت��ي يك قدم از موضعش در نامش��روع دانس��تن 
كشوري به اسم اسرائيل كه روي جسد و خانه هاي نصب شده ميليون ها 
فلسطيني مسلمان و مسيحي بناشده است، كوتاه بيايد. بلكه برعكس، 
بايد در اين زمين��ه جلوتر هم ب��رود و تمام زواياي ايده صهيونيس��م 
به عنوان يك جنبش كامًا سياسي و اس��تعماري را زير سؤال ببرد و با 
سند و مدرك آن را از يهوديت جدا كند. لطمه اي كه از اين گفتمان - كه 
خميني بزرگ آغاز كرد و احمدي نژاد با شجاعت زنده كرد - به اسرائيل 
خواهد خورد بسيار بزرگ تر از هر جور اقدام نظامي يا عملي ضد اسرائيل 

است و از همين حيث دقيقاً بر طبق دفاع از امنيت ملي ايران است.«
حسين درخشان آبان 87 درحالي كه تغيير خط فكري او كامًا علني 
و آشكارش��ده بود، به ايران بازگش��ت و البته دو هفته پس از بازگشت 
بازداشت شد. به دليل تغييرات سياس��ي او، همفكران سابقش از وي 
حمايتي نكردند و همفكران جديد او هم هنوز درس��ت نمي دانستند 

چه خبر است. 
او اتهامات سنگيني داشت؛ كيفرخواست دادستان در مورد اتهامات وي 
شامل »همكاري با دول متخاصم، تبليغ عليه نظام اسامي، تبليغ به 
نفع گروهك هاي ضدانقاب، توهين به مقدسات، راه اندازي و مديريت 

سايت هاي مبتذل و مستهجن« اعام شد. 
وي در مهرماه 1389 از سوي شعبه 15 دادگاه انقاب اسامي تهران 
به »19 سال و نيم حبس تعزيري، پنج سال محروميت از عضويت در 
احزاب و فعاليت در رسانه ها و بازگرداندن وجوه اخذشده به مبلغ 3۰ 
هزار و 75۰ ي��ورو، ۲ ه��زار و 9۰۰ دالر و ۲۰۰ پوند انگليس« محكوم 

شد. 
در خرداد 139۰ ش��عبه ۲۶ تجديدنظر دادگاه انقاب اسامي تهران 
رأي دادگاه ب��دوي را عيناً تأيي��د كرد. در مرداد 139۲، به مناس��بت 
عيد فطر، يك سوم از هفت س��ال و نيم از كل حكم او )بخش مربوط به 
اهانت به مقدسات، رهبري و رئيس جمهور( مورد بخشودگي حضرت 
آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت و درنتيجه دو سال و نيم از حكم 19 سال 

و نيمه او كم شد. 
به اين ترتيب حكم او به 17 سال حبس كاهش يافت. حسين درخشان 
17 آذر 1389 پس از تحمل ۲۶ ماه حبس )شامل هشت ماه انفرادي در 
آغاز بازداشت( و با قرار وثيقه يك ميليارد و پانصد ميليون توماني به يك 
مرخصي دوروزه آمد و پس  از آن به زندان بازگشت. او از آذر 1389 چند 

مرخصي كوتاه مدت ديگر را نيز بيرون از زندان سپري كرد. 
دوس��تان و همفكران جديد او پيگير آزادي و عفو وي شدند و معتقد 
بودند با توبه او بايد تخفيف بس��يار در مجازاتش اعمال ش��ود و البته 
بسياري از اتهامات را هم همچون خود او وارد نمي دانستند. با اين همه 
دادگاه تخفيفي براي او در نظر نگرفت.  در همه اين سال ها خانواده او 
از مصاحبه با رسانه هاي خارجي و معاند جمهوري اسامي خودداري 
كردند و تنها دو بار پدر و مادرش در نامه هايي جداگانه به رياست قوه 
قضائيه )قبل از برگزاري دادگاه( خواستار رسيدگي به وضعيت پسرشان 
شدند. حس��ين درخشان سال هاس��ت از نظر دش��منان نظام، حامي 
انقاب و نظام دانسته مي شود. وي ۲9 آبان پس از شش سال زندان و 
درحالي كه 11 سال و نيم ديگر از مدت قانوني زندايش باقي مانده بود، 

با عفو مستقيم رهبري از زندان آزاد شد. 

حسين درخشان آبان 87 درحالي كه 
تغيير خط فكري او كامالً علني و 

آشكارشده بود، به ايران بازگشت 
و البته دو هفته پس از بازگشت 

بازداشت شد
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نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 4

پرونده ويژه 

بي�داری اس�امی مقوله ای اس�ت ك�ه همزمان با 
تهاجم همه جانبه غ�رب در جهان اس�ام و عصر 
اس�تعمار، ش�روع ش�د و از آغاز تا عصر حضرت 
امام خمينی )ره( مراحل گوناگون�ی را پيمود. اين 
حركت كه مش�خصًا با انديش�ه های كسانی چون 
س�يد جمال الدين اس�دآبادی شروع  ش�ده بود، 
همواره در مي�ان حلقه های مح�دود و معين بروز 
ياف�ت و هيچ گاه نتوانس�ت به مثابه ي�ك گفتمان 
مس�لط عمل كند. حتی در زمانی ك�ه اين جريان 
توسط كس�انی چون حسن البنا و س�يدقطب در 
مصر، ابعاد گس�ترده تری يافت، بازهم نتوانس�ت 
وارد زندگی همه توده های مسلمان شود و طرحی 

نو دراندازد.
حضرت امام خمينى )ره( براى نخس��تين بار توانس��ت 
گفتمان بيدارى اس��امى را تبديل به »عمل سياسى« 
كرده و نه تنه��ا آن را وارد ح��وزه عمل هم��ه توده هاى 
مسلمان، بلكه وارد خاطرجمعى همه مستضعفان جهان 
كند. عجين نم��ودن حافظه جمعى ب��ا گفتمان بيدارى 
اس��امى كه از ضمير روش��ن و آگاه و نَفس مسيحايى 
حضرت امام )ره( سرچشمه مى گرفت، توانست در مدت 
بسيار كمى دس��تاوردهاى كانى براى جامعه اسامى و 

جامعه بشرى به بار آورد.
 پيروزى انقاب اس��امى مقطع ش��كوهمند ديگرى از 
تاريخ ايران است كه بسيارى از وجوه ناقص ادوار قبل را در 
حركتى تكاملى شكل جديدى بخشيد و امام خمينى )ره( 
به جاى ايجاد امپراتورى به سبك گذشتگان سرزمين ها و 
قلب ها را به يكديگر متصل كرد. مثاً مواضع سخت امام در 
برابر گروه هاى چپ و منحرف و اصطاحاتى چون اسام 
آمريكايى، ش��يطان بزرگ، مرفهان بى درد، متحجران، 
مس��تضعفان و پابرهنگان و همچنين تشكيل نهادهاى 
انقابى و حمايت از قيام  عليه ظلم در سراسر جهان اسام، 
از سوى ايش��ان، در يك فرآيند قابل تحليل است و براى 

اولين بار توانست مرز بين دول اسامى را در هم نوردد.
اين نكته در م��ورد گفتمان بيدارى اس��امى به رهبرى 
حضرت امام به اين معنا مى تواند باشد كه ايشان آگاهانه به 
اين مسئله پى برد كه بيدارى اسامى بدون عمل سياسى 
امكان پذير نيست و عمل سياسى نيز بدون تأسيس يك 
حكومت صد در صد اس��امى ممكن نيست. لذا حضرت 
امام خمينى )ره( براى نخس��تين بار براى تأسيس يك 
حكومت اسامى به معناى خاص و ويژه اقدام كرد و موفق 
هم شد. اگر ايش��ان دس��ت به اين اقدام نمى زدند شايد 
هيچ گاه شاهد تس��لط گفتمان بيدارى اسامى بر ديگر 

گفتمان ها نبوديم.
امام خمينى )ره( همواره بر اين نكته اساسى تأكيد داشتند 
كه معناى صدور انقاب ما، اين اس��ت كه همه ملت ها و 
دولت ها بيدار شوند و خودشان را از اين گرفتارى هايى كه 
دارند نجات دهند. اميد مى رود به بركت انقاب اسامى 
و گس��ترش روح بيدارى و خيزش اس��امى در سراسر 
جهان اسام و حتى ساير ملت هاى آزاديخواه، بارقه هاى 
استكبارس��تيزى و ضد اس��تعمارى بيش  از پيش نمود 
يابد و سردمداران نظام هاى س��لطه ضمن گردن نهادن 
به خواسته هاى به حق مستضعفان و مسلمانان جهان به 
خاك مذلت كشيده شوند و نداى اهلل اكبر در سراسر گيتى 

طنين انداز شود.
بنا به اهميت نقش انقاب اسامى ايران در منطقه در چند 
شماره به جايگاه و محوريت جمهورى اسامى در تحوالت 
پيرامونى ايران در منطقه خاورميانه خواهيم پرداخت. در 
اولين شماره از اين سلسله مباحث به تحوالت اخير عراق و 

نسبت آن با انقاب اسامى ايران اشاره خواهيم كرد:
   ام�ام خمين�ی رهبر انق�اب اس�امی ايران و 

تحوالت عراق
ش��روع اثرگذارى انقاب ايران بر عراق ب��ه زمان تبعيد 
امام به نجف برمى گردد و دقيق��اً زمانى كه ارتباط امام با 
بسيارى از علما به خصوص شهيد صدر مستحكم تر شد. 
بعد از حمله هاى دولت عراق به شيعيان در سال 19۶9، 
بسيارى از علما از اين كه دولت هاى موجود را وادار كنند 
در چارچوب قوانين اس��امى عمل كنند، نااميد شدند. 
در اوايل سال 197۰ امام خمينى در سخنرانى هايى كه 
در نجف ايراد كرد، ايده سياس��ى تشكيل دولت اسامى 
را مطرح كرد. امام در س��ال 197۰ در س��خنرانى هاى 
خود خواستار واليت فقيه بود و عمل، اعتبار و حاكميت 
علما را از دايره دين و مذهب تا سياست توسعه داد. امام 
خمينى)ره( مانند آيت اهلل صدر بر اين باور بود كه مسلمانان 
وظيفه  دارند دولت اسامى برقرار كنند و علما بايد تقيه را 
كنار بگذارند. امام مى گفت: »هر كس كه ادعا كند تشكيل 
دولت اسامى ضرورى نيس��ت، تلويحاً ضرورت اجراى 
قوانين الهى، جهانى بودن و جوامع ب��ودن اين قوانين و 

اعتبار ابدى خود ايمان را نفى و انكار مى كند.«
درباره صدور انقاب اس��امى ام��ام )ره( از تغيير كيش 
تمامى انسان ها به اسام حمايت كرد، اما تأكيد كرد كه 
»صادر كردن اسام« با اس��تفاده از زور، صحيح نيست. 
همين مواضع بود كه جنبش هاى اسامى مردم عراق را 

در دهه 7۰ ميادى به سمت وسوى ايران سوق داد.
سيدمحمدباقر صدر به طور مس��تمر با امام خمينى )ره( 
در ارتباط بود و انقاب اسامى ايران را تأييد مى كرد. وى 
به عنوان نماد مبارزات شيعيان عراقى عليه حكومت بعث 
به شمار مى آمد. وى در موارد بس��يارى به تحسين قيام 
ملت ايران پرداخته است: »ملت مسلمان و قهرمان ايران، 
توانست اساس طرد هميشگى طاغوت را بريزد و بر جاده 
پيامبران و پيشوايان استوار بماند زيرا اين مردم بيش از 
ديگران با مرجعيت شيعه محشور بود و معارف دينى خود 
را از اين چش��مه گوارا مى نوش��يد. نهضت مقدس مردم 
ايران، در پرتو رهنمودهاى مرجعيت شايسته اى كه الحق 
امام خمينى )ره( بر فراز قله آگاهى رسالت و سياست آن 
قرار دارد، در نبرد تلخ و دردناكش با طاغوت هاى كفر در 
برابر فرعون جديد دليرانه ايس��تادگى كرد و بزرگ ترين 
شكست را به وى و به پاسداران كفر و استعمار در سرزمين 

اسامى وارد آورد.«
آيت اهلل صدر در جايى ديگر به تأثير انقاب اس��امى بر 
جهان اسام اين چنين اشاره مى كند: »ملت بزرگ ايران، 
با قيام به برقرارى جمهورى اسامى و طرح اين انديشه 
نه تنها به تجديد حيات خود پرداخته بلكه در اين دوران 
تاريك كه همه ملل مسلمان چشم به راه نجات دهنده اى 
هس��تند كه آن ها را از س��يطره غرب و تم��دن فريب و 

استعمارى اش رهايى بخشد، و تمام توده هاى انسانى نياز 
به رسالتى را كه به بهره كشى انسان از انسان خاتمه دهد 
حس مى كنند، پرتوى نجات بخش بر عالم اس��امى و بر 

سراسر جهان افكند.«
پايه هاى تفكر صدر در باب جمهورى اس��امى كه منشأ 
گرفته از انقاب ايران اس��ت بر اس��اس حاكميت مطلق 
خداوند، قانون گذارى بر اساس اسام، حضور مرجعيت 
صالح نماينده ش��رع كه پايه حكومت به واس��طه واليت 
دينى باش��د، عهده دار حكومت توس��ط مردم و برابرى 
قانون و آزادى غيرمسلمانان بود. پرواضح است كه ايران 
اسامى كه همواره تحوالتش در پيوند با عراق بوده است 
مثل قيام بعد الرحمن بن محمد بن اشعث، قيام بصره در 
زمان كريم خان زند و قيام محرم 1979 چه تأثير شگرفى 
بر اين كشور داش��ته اس��ت. اوج اين تأثير را مى توان در 
انقاب ايران در 1979 دانست كه نه تنها عراق بلكه جهان 

اسام را تكان داد.
بس��يارى از عراقى ها از امام خمينى، آيت اهلل مرعش��ى 
نجفى و آي��ت اهلل گلپايگانى تقلي��د مى كردند. حتى در 
مسائل سياسى به وضوح بيشتر از مسائل فقهى از امام و 
مراجع ايرانى تقليد مى شد. قيام 13 رجب سال 1399.ه 
ق )1979.م( اولي��ن قيام مردمى ش��يعيان عراقى پس 
از پيروزى انقاب اس��امى ايران بود كه تا شروع جنگ 
تحميل��ى )198۰.م( ادامه يافت. اين حرك��ت درواقع، 
بازتاب مستقيم و فورى انقاب اسامى ايران بر شيعيان 
عراق به ش��مار مى آيد. آغاز اين حركت ها در نخس��تين 
جمعه بعد از بازگش��ت امام خمينى ب��ه تهران در بهمن 
1357 در خارج از مسجد الحضيره بود. اين تظاهرات كه 
به وسيله آيت اهلل محمدباقر صدر حمايت مى شد توسط 
نيروهاى امنيتى عراق متفرق ش��د. ازآن پس جوانان در 
نجف اشرف شروع به پخش جزواتى كردند كه به وسيله 

حزب الدعوه منتشر مى شد.
پس از ش��هادت آيت اهلل محمدباقر صدر رهبرى جنبش 
را آيت اهلل سيد محمدباقر حكيم بر عهده گرفت. پس  از 
آن در نوامبر 198۲.م مجلس اعاى انقاب اسامى عراق 
تأسيس شد. اين مجلس تا سقوط صدام حسين در ايران 
مستقر بود و به عنوان ارگان عالى رهبرى مبارزه شيعه در 

عراق به فعاليت مشغول گرديد.
با فعاليت مجلس اعا، دولت عراق نسبت به اين مسئله 
واكنش شديدى نش��ان داد و در ماه مي 1983.م، شش 
نفر از نزدي��كان آيت اهلل حكي��م را اعدام ك��رد. مبارزان 
براى پيش��برد اهداف مذهبى خود به اقدامات چريكى 
عليه صدام متوسل شد و مجلس اعا به صورت نمادى از 

مخالفان شيعى مذهب درآمد.
   جنگ تحميلی و صدور انقاب ايران به عراق

با مقاومت و عكس العمل گس��ترده ايراني��ان در مقابل 
حمله عراق، محاسبه صدام جهت تحقق فرصت ها غلط 
از آب درآمد. لذا تداوم جنگ مب��دل به تهديد جديدى 
براى حكومت عراق و فرصت نوينى جهت صدور انقاب 
گرديد. يك��ى از تحليلگران دراين ب��اره چنين مى گويد: 
»پيشروى هاى ايران در جنگ و شكست و اخراج نيروهاى 
عراقى، محبوبيت امام خمينى و تصور شكست ناپذيرى 

وى را در بين ملل ستمديده جهان تقويت نمود.«
ش��وروى اعتقاد داش��ت پيروزى اي��ران در جنگ باعث 
س��قوط رژيم بعث در عراق و جايگزين ش��دن آن با يك 
دولت اس��امى طرفدار ايران كه بيش��تر از دولت فعلى 
ضد كمونيست و ضد چپ است، مى شود. موفقيت ايران 
كش��ورهاى حوزه خليج فارس را به دريافت كمك هاى 
بيش��تر از آمريكا وادار خواهد كرد و اين تاش ها س��عى 
شوروى را در كسب مقبوليت در جهان عرب نقش بر آب 
خواهد كرد. در اين ش��رايط بود كه شوروى ضمن شعار 
دادن براى اتحاد و صلح بين دو كش��ور ارسال اسلحه به 

عراق را آغاز كرد. 
هراير دكمجيان اس��تاد علوم سياس��ى دانشگاه دولتى 
نيويورك و دانشگاه كاليفرنياى جنوبى نيز در كتاب خود 
جنگ ايران و عراق را در ارتباط با انقاب اس��امى مورد 
تجزيه  و تحليل ق��رار داده و چنين مى نويس��د: »انتظار 
مى رود كه نتيجه نهايى جنگ ميان عراق و ايران بتواند 
يك تأثير اساسى براى تحول اسام مبارز در جهان عرب 
بر جاى گذارد. پيروزى قاطع ايران مى تواند تغييراتى در 
نظام بعث��ى در بغداد به بار آورد كه ممكن اس��ت به يك 

رژيم ش��يعى طرفدار ايران تبديل شود. چنين نتيجه اى 
فشار را در جهت تحول انقابى در عربستان و كشورهاى 
خليج ف��ارس را به مي��زان فراواني افزاي��ش خواهد داد. 
رژيم بعثى سوريه نيز به رغم س��ابقه روابط دوستانه اش 
با ايران از فشارهاى اس��ام گرايانه ايرانى مصون نخواهد 
ماند. پيروزى ايران، جوامع ش��يعى لبنان و كش��ورهاى 
خليج فارس را به صورت اسامى درخواهد آورد. سرانجام 
پيروزى بنيادگرايى ايرانى احتماالً اسام گرايان سنى و 
مبارز و معتقد به حركت گام ب��ه گام را به پيروى از نمونه 
انقاب ايران وا مى دارد. درواقع پي��روزى ايران بر چهره 
انقاب اس��امى يك هاله قدرت الهى ايجاد مى كند و به 
نيروى مهدى گرايانه پيكارجويى فوق ملى آن در جهان 

عرب، قدرت بى حدوحصرى اعطا مى كند.«
از اين منظر جنگ كه فرصت و ابزارى براى هدم و حصر 
انقاب توس��ط صدام و حاميانش تلقى مى گرديد عمًا 
به فرصت و ابزارى جهت صدور انقاب مبدل ش��ده بود. 
رمضانى از مشاوران كميته امنيت ملى كنگره آمريكا و نيز 
مش��اور در امور ايران در كتاب خود درباره جنگ چنين 
مى نويس��د: »جنگ عراق و ايران درواقع واكنش و پاسخ 
عراق به تهديداتى بود كه از ناحيه بنيادگرايى اسام )امام( 

خمينى احساس مى كرد.«
ترس از گرايش شيعيان عراق به انقاب اسامى ايران، 
حزب بعث را به كاهش ش��كاف ميان ش��يعه ها و اهل 
تسنن متمايل كرد. كمك هاى مالى فراوانى به نوسازى 
زيارتگاه ه��ا و اماكن مقدس ش��يعيان اختصاص داده 
 شد. مجتهدان شيعه در فهرست حقوق بگيران دولتى 
قرار گرفتند و در همين حال كمك هاى بيش��ترى در 
اختيار آن دسته از رهبران مذهبى كه آشكارا به مقابله 
با راديكال ها پرداختند اختصاص يافت. شاخص ترين 
اين رهبران على كاشف الغطا بود كه همراه با على الصغير 
علناً به رد فلسفه سياسى واليت فقيه امام خمينى )ره( 

پرداخت.
   نقش ايران بعد از حمله آمريكا به عراق

بى ترديد ايران از حمله به عراق و سرنگونى حكومت صدام 
حسين در سال ۲۰۰3 منفعت فراوان برده است. با سقوط 
صدام حسين كه به خود لقب نگهبان دروازه شرقى جهان 
عرب داده بود، يكى از دشمنان قسم خورده ايران از معادله 
سياسى در منطقه حذف شد. بس��يارى از حكام منطقه 
حكومت فعلى عراق را عاملى جهت نفوذ سياسى-عقيدتى 
ايران در منطقه مى دانند. نزاع شيعه-سنى در عراق اين 
امكان را به ايران داده است تا نفوذ خود بر گروه هاى شيعه 

عراق را حفظ و حتى در مواردى گسترش دهد.
در روزهاى جنگ داخلى در س��ال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰8 
گروه هاى شيعه عراق، ايران را به عنوان عمق استراتژيك 
خود در نظر گرفته بودند. مرزهاى گسترده ايران با مناطق 
شيعه نشين عراق و همچنين نزديكى مناطق شهرى عراق 
و ايران در دو سوى اين مرزها رفت وآمد انسان و اسلحه را 
بسيار آسان كرده بود. گفته مى شد كه ساح و نيروهاى 
آموزش يافته عراقى )كه در ايران آموزش مى ديدند( عمدتاً 

براى حمله به نيروهاى ائتاف به  كار برده مى شد.
در جريان مذاكرات براى تشكيل حكومت فعلى در عراق 
كه در س��ال ۲۰1۰ ميادى براى ماه ه��ا در جريان بود، 
اختافات عميق مقتدى صدر با نورى مالكى باعث شد تا 
مقتدى صدر به فكر ائتاف با گروه عمدتاً سنى العراقيه 
جهت تشكيل حكومت بيفتد. فش��ارهاى سنگين ايران 
باعث شد كه مقتدى صدر كه در آن زمان در شهر قم ايران 
سكونت داشت تن به نخست وزيرى نورى مالكى بدهد و 
بدين وسيله يكپارچگى ائتاف شيعه عراق تضمين شود. 
مقتدى صدر در ادامه بارها عدم رضايت خود را از حكومت 
مالكى ابراز داشت و حتى در اواخر سال گذشته ميادى 
به همراه گروهاى سياسى سنى و كرد سعى در استيضاح 
آقاى مالكى داشت. اين بار نيز ايران براى جلوگيرى از اين 

استيضاح به صحنه آمد.
درمجموع مى توان اين ط��ور نتيجه گرفت ك��ه بازتاب 
انقاب اسامى بر ش��يعيان عراق بعد از جنگ تحميلى 
در ابعاد زير بوده است: اوالً ايجاد روحيه انقابى و درواقع 
الگوبردارى از انقاب اسامى در تقابل با استكبار جهان، 
ثانياً پيدايش امواجى از اسام سياسى در ميان شيعيان 
كه خواهان بخ��ش يا تمامى ق��درت و حكومت. درواقع 
مسلمانان و شيعيان عراق از ديرباز، با حكومت آن كشور 

به خصوص بعثى ها درگير بودند اما شكل گيرى و پيروزى 
انقاب اسامى درواقع اين زمينه را تشديد نمود و آن را 
نهادينه تر كرد، صدام حسين نيز اين نكته را دريافت و آن 
را بزرگ ترين فرصت و تهديد براى نظام خود تلقى نمود 
و سرانجام با تمام قوا به ايران حمله كرد و مشروعيت اين 

عمل غيرقانونى و تجاوزكارانه را اين گونه توجيه كرد.
   نف�وذ انقاب اس�امی در اح�زاب و گروه های 

عراقی
به عاوه هدف اصلى سياس��ت خارجى اي��ران، از همان 
آغاز به كار حكوم��ت جديد انقابى، تبليغ و گس��ترش 
اسام انقابى بوده و هس��ت. صدور انقاب و پشتيبانى 
از »مردم مظلوم جهان« يكى از اص��ول بنيادين انقاب 
اسامى ايران است؛ با توجه به اين مهم مى توان اينگونه 
استنباط كرد كه يكى از مهم ترين داليل حمايت از احزاب 
و جنبش هاى عراقى، گس��ترش معارف و انديش��ه هاى 
انقابى و دفاع از مردم تحت ستم حزب بعث عراق بوده، 
با پيروزى انقاب اسامى، واحد نهضت هاى آزاديبخش 
سپاه پاسداران عهده دار كمك به گروه هاى عراقى مخالف 
رژيم صدام شد. ايران در زمان صدام حسين، پناهگاهى 
براى رهبران تبعيدى عراق محسوب مى شد و اين مبارزان 

از حمايت هاى مادى و معنوى ايران بهره مند مى شدند.
مهم ترين احزاب و گروه هاى م��ورد بحث در اين عرصه 

عبارتند از:
- جماعت العلماء عراق: اين حزب در 1958 ايجاد شد اما 
با پيروزى انقاب اسامى ايران، اميدى تازه و راهى جديد 
در فعاليت هاى آن آغاز شد به طورى كه برخى از علماى 
اين حزب به دستور سيدمحمدباقر صدر مأمور شدند تا 
به ايران مهاجرت كرده، سازمان دهى، ارتباط و آموزش 

نيروهاى اسامى عراق را در داخل ايران بر عهده گيرند.
- ح��زب الدعوه االس��اميه: اين حزب در س��ال 1957 
ميادى در نجف اش��رف به رهبرى سيدمحمدباقر صدر 
تش��كيل ش��د. به اعتقاد برخى از نويس��ندگان، نظريه 
»گواهى مرجع« شهيد س��يدباقر صدر از لحاظ نظرى و 
عملى با نظريه »واليت فقيه« امام خمينى )ره( هماهنگ 
است؛ به عاوه آيت آ... صدر به چارچوب ايدئولوژيك نظام 
اس��امى در ايران كمكى عمده كرد. به نحوى كه وى را 
پدرخوانده فكرى قانون اساسى ايران دانسته اند؛ پس از 
پيروزى انقاب عده زيادى از اعضاى اين حزب، خواستار 
تغيير در اساسنامه حزبى منطبق با الگوگيرى از انقاب 
اسامى شدند؛ عاوه بر اين الگوگيرى، انقاب ايران سبب 
احياء، تشديد و توسعه فعاليت اين حزب شد، به گونه اى 
كه پس از پيروزى انقاب ايران، موجى جديد از ناآرامى ها 
در ميان مردم ش��يعه عراق به رهبرى اين حزب به وقوع 
پيوست. تظاهركنندگان، خواستار اصاح هاى اجتماعى 
و اس��تقرار يك حكومت اسامى ش��دند و دولت عراق با 
توجه به تشويق علنى قيام شيعيان از سوى امام خمينى 
)ره( و ارتباط نزديك ايش��ان با حزب الدعوه، اين حزب 
را همچون ستون پنجمى مى دانس��ت كه هدفش ادغام 

عراق در ايران بود.

- سازمان عمل اسامى: اين سازمان در اواخر دهه 19۶۰ 
ميادى، مقارن با اوج فشارهاى حزب بعث بر مخالفان، 
به ويژه مبارزان اس��امى تشكيل ش��د و رويكرد كنونى 
آن تأكيد بر »مبارزات فرهنگى« اس��ت كه اساس آن از 
تفكرهاى انقاب اس��امى ايران درزمينه ايجاد شرايط 

تحقق فضاى فرهنگى اقتباس شده است.
- مجلس اع��اى انقاب اس��امى عراق: اي��ن نهاد در 
13۶1 ه.ش )198۲ ميادى( تشكيل شد. شاخه نظامى 
اين س��ازمان، با نام »س��پاه بدر« با حمايت هاى ايران و 
آموزش هاى نظامى شاخه برون مرزى سپاه ايران )سپاه 
قدس( پا گرف��ت و در جنگ ايران و عراق ب��ه نفع ايران 
در جبهه ها ب��ه نبرد پرداخ��ت )زيب��اكام و عبدا... پور، 
53:1388(؛ هدف از تشكيل اين س��ازمان، ايجاد مركز 
ثقلى براى ارتق��اى همگرايى ميان گروه ها و اش��خاص 
مستقل معارض اس��امى به منظور س��رنگونى صدام و 

تحقق حكومت اس��امى در عراق بود. »مبناى عقيدتى 
اين س��ازمان بر مبناى نظريه »واليت فقيه« قرار گرفته 

است.«
- جماعت صدر ثانى و س��پاه مهدى: اينان پيروان سيد 
مقتدى صدر، شخصيت سياس��ى و مذهبى اسام گراى 
عراقى و يك��ى از بانفوذتري��ن رهبران ش��يعيان عراق و 
شناخته شده ترين بازمانده خاندان صدر هستند. روابط 
ايران با مقتدى صدر، رهبر اين سازمان و يكى از روحانيون 
بلندپايه عراق كه همواره مخال��ف دائمى حضور نظامى 
آمريكا در عراق نيز به شمار مى آمد يكى از منابع قدرت 
نرم ايران محسوب مى ش��ود. مقتدى صدر در واكنش به 
تهديدهاى نظامى آمريكا ضد ايران به صورت ش��فاف و 
قاطع اعام كرده بود كه در صورت حمله نظامى آمريكا 
به ايران، س��ربازان آمريكا را در عراق مورد هدف و حمله 

قرار خواهد داد.
برخى از اين گروه ها در ساختار جديد قدرت عراق حضور 
دارند؛ اين گروه ها در دوران تبعيدشان در ايران، ارتباطى 
قابل توجه با رهبران ايرانى به دس��ت آورده اند. حضور و 
نفوذ ايران در گروه ها و س��ازمان هاى عراقى هم در بعد 
سياسى )به صورت توافقنامه و همكارى هاى سياسى( و 
هم به صورت نظامى )مانند سپاه بدر(، مشاهده مى شود؛ 
به عاوه، ايفاى نقش از سوى ايران در ميان احزاب سياسى 
و مذهبى تأثيرگذار عراقى، مى تواند باعث ايجاد آرامش، 
امنيت و تفاهم سياسى در عراق شود و اين خود به تحقق 

اهداف انقاب كمك مى كند.
   نقش انقاب اس�امی اي�ران در تحوالت اخير 

عراق
به دليل همسايگى ايران و عراق، مسائل مربوط به اين دو 
كشور همواره بر هم تأثير مس��تقيم داشته است. يكى از 
اين مسائل در يكى دو سال اخير فعاليت تروريست هاى 
داعش در عراق اس��ت، كه تش��كيل دولت جديد عراق 
و نحوه برخورد ب��ا اين گروه، موجب ش��ده تا جمهورى 
اسامى نسبت به اين قضيه حساسيت داشته باشد. اگرچه 
وجود اين گروه در عراق، به رغم اين كه تهديدات زيادى را 
براى جمهورى اسامى در پى داشته است، مى تواند يك 
فرصت براى ايران بوده باشد تا بتواند سياست هاى انقاب 

اسامى را در منطقه به اجرا بگذارد.
سايت المنار لبنان دراين باره مى نويسد: »حمله داعش 
به عراق موجب گرديد كه عراق در آس��تانه فروپاش��ى 
قرار گي��رد. ش��يعيان ناراضى از دول��ت مالكى، حمايت 
خود را از اين دولت برداش��ته و كردها ني��ز كه به دنبال 
فرصت مناس��ب بودند، نداى جدايى سر دهند، از طرفى 
اهل سنت نيز ش��روع به افزايش فشارهاى خود بر دولت 
كردند. اما سياس��ت ايران در اين زمينه همواره تأكيد بر 
تماميت ارضى عراق و دفاع از مصالح خود در اين كشور 

بوده است.«
البته در اين راه كردها تاش بس��يارى نمودند كه از اين 
فضا اس��تفاده كرده و آرزوى ديرينه خود يعنى كس��ب 
اس��تقال از دولت مركزى را به مرحله اجرا برس��انند، و 
حتى سعى كردند اين مسئله را در سطح بين المللى نيز 
پيگيرى نمايند كه موفق نبودند چراكه هنوز در بين خود 
داراى اختافات بسيارى مى باشند. در سطح بين المللى 
نيز با توجه به درخواس��ت هاى مكرر س��ران كرد، چند 
كشور معدود ازجمله تركيه با آنان همراه شد كه پس از 
گذشت مدتى به دليل مسائل سياسى داخلى، اين كشور 

نيز عقب نشينى كرد.
حتى در عرصه جنگ با داعش نيز كردها موفق نبوده اند 
چراكه ارتش آن ها توان رويارويى با اين گروه و جلوگيرى 
از نفوذ آن ها را نداش��ته و ش��ايد بتوان گفت اين ارتش 
بيشتر به درد تحوالت داخل كش��ور مى خورد تا مقابله 
در برابر تهاجمات خارجى. به  عن��وان  مثال در تحوالت 
آمرلى ارتش كردى توان مقابله با داعش را نداشته و اين 
نيروهاى تركمن و شيعه بودند كه به كمك ايران توانستند 

اين منطقه را آزاد نمايند.
البته اين نكته نيز قابل توجه اس��ت كه بارها ثابت ش��ده 
كشورهاى خارجى در مس��ائل مهم و حساس منطقه اى 
و بين المللى، س��عى مى كنند كه با دولت مركزى عراق 
همراه باش��ند تا با كردها يا س��نى ها و...، ك��ه البته اين 
مسئله بر اتخاذ سياست ها توس��ط اين گروه ها نيز تأثير 
بسيارى خواهد داش��ت. يكى از اقدامات مهم جمهورى 
اسامى، پذيرش جابجايى نورى مالكى از نخست وزيرى 
و قرار گرفتن حيدر العبادى به جاى وى بود كه با زيركى 

انجام گرفت.
روزنامه الوطن مى نويس��د: »ايران س��عى نم��ود تا حد 
امكان ش��يعيان، اهل س��نت و كردها را در كنار هم قرار 
داده تا سيس��تم دولت مركزى باقدرت بيش��ترى شكل 
گيرد. البته اين كار بس��يار س��ختى بود چراكه هر يك 
از اين گروه ه��ا داراى فرهنگ و تاريخ خ��اص خود بوده 
و اهداف و سياست هايش��ان با يكديگ��ر متفاوت و حتى 

متعارض است.«
بر اساس نظر اكثر دانشمندان و سياست مداران باتجربه، 
داعش براى اين به وجود آمده تا ايدئولوژى و سياست هاى 
استراتژيك ش��يعه به ويژه ايران را در منطقه و حتى در 
جهان كنترل كرده و حتى بى اثر نمايد كه البته كشورهاى 
خارجى زيادى نيز در پش��ت اين سياست ها ايستاده و از 
داعش حمايت مى كنند تا ايران نتواند به منافع خود در 
جهان دست يابد. البته اقدامات تروريستى داعش نيز با 
چراغ سبز اين كش��ورها بوده كه هم مى خواهند چهره 
زشتى از اس��ام نش��ان دهند و هم حاميان كشورهايى 
مثل سوريه، عراق و لبنان و يمن و بحرين و.. را مدافعان 

تروريست در جهان معرفى كنند.
البته جمهورى اسامى در سياست هاى خود بارها بحث 
مبارزه با تروريس��ت را بيان كرده و س��عى نموده است 
ماهيت اصلى اين گروه را به نمايش بگذارد. االتجاه لبنان 
دراين باره مى نويس��د: »گرچه مبحث گروه هاى افراطى 
بسيار پيچيده اس��ت ولى در كل مى توان گفت كه ريشه 
اصلى بحران ه��اى فعلى در منطق��ه، جريانات افراطى و 
اقدامات آنان اس��ت كه هدف اصلى آنان ايجاد اختاف 
بين اقوام و فرقه هاى موجود در كش��ورهاى اس��امى و 
ايجاد زمينه براى تش��كيل حكومت هاى افراطى است. 
در اين زمينه جمهورى اسامى با موفقيت توانسته است 
نقش��ه هاى اين گروه ها را به ويژه در عراق و سوريه برما 
نموده و از هرگونه نفوذ و اقدام��ات اين گروه ها در داخل 

كشور خوددارى نمايد.«

ازنجفتاآمرلی
نقش انقاب امام خمينی در بيداری اسامی مردم عراق
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5 نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 

 پرونده ويژه 

در ماه ه�اي اخي�ر، جري�ان 3 ه�زار بورس�يه 
تعلق گرفته ب�ه دانش�جويان در دول�ت دهم به 
يكي از موضوع�ات اختافي بين دولت و مجلس 
تبديل ش�ده اس�ت. چنانكه رئيس جمه�ور در 
س�فر زنجان، يكي از علل اس�تيضاح وزير علوم 
كابينه اش را به ماجراي بورسيه ها مربوط دانست. 
اين موضوع باعث بروز واكنش هاي زيادي هم در 
رسانه ها و هم در ميان مسئوالن بلندپايه كشوري 
ش�د. در اين ميان هر يك از اعضاي وزارت علوم 
در دوره گذشته از وزير علوم دولت دهم گرفته تا 
ديگر مسئوالن به اين ادعا واكنش نشان دادند. 
حس�ن مس�لمي نائيني، مديركل بورس وزارت 
علوم در دولت دهم يكي از اصلي ترين چهره هايي 
است كه توضيحاتش درباره اين پرونده مي تواند 
راهگشا باش�د. مس�لمي چندي پيش با ارسال 
نامه اي به رسانه ها درباره اين موضوع توضيحاتي 
ارائ�ه داد و چگونگ�ي بورس�يه ش�دن برخي از 
فرزندان مسئوالن را تشريح كرد. وي در اين نامه 
از برگزاري جلسات متعدد با كميته تعيين شده از 
طرف كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و با 
حضور مديران كنوني سازمان امور دانشجويان 
صحبت كرده و اعام كرده ب�ود گزارش مفصلي 
به همراه مدارك و اس�ناد به كميته داده اس�ت. 

روال جذب بورسيه در وزارت علوم
مس��لمي نائيني مديركل بورس دول��ت نهم و دهم 
درباره روال جذب بورس��يه در وزارت علوم كه تابع 
قانون مشخصي اس��ت مي گويد:»يك قانون درباره 
بورسيه ها از س��ال ۶۴ در مجلس ش��وراي اسامي 
به تصويب رس��يده كه تاكنون تغيي��ري هم در آن 
ايجاد نشده است. ولي دس��تورالعمل اجرايي آن در 
س��ال هاي مختلف با صاحديد هر وزي��ري و بنا بر 
ش��رايط و مقتضيات زمان تغييراتي كرده است. بر 
اس��اس آن، دستورالعمل هايي در ش��وراي مركزي 
بورس نوشته مي شده و پس از تأييد وزير وقت طبق 
آن دستورات عمل مي شده است. يكي از اين موارد 
درباره آزمون است كه طبق قانون، آزمون علمي بايد 
باشد. در تمام اين مدت آزمون هميشه كتبي نبوده و 
به صورت مصاحبه شفاهي هم انجام شده است. طي 

اين مصاحبه ها افرادي پذيرفته مي شدند. 
يكسري از ضوابط كلي را ما بيان مي كرديم. به طور 
مثال اينكه معدل دوره كارشناسي بايد باالي 1۴ و 
معدل كارشناسي ارش��د باالي 1۶ باشد اما در خود 
قانون داريم ك��ه براي ايثارگ��ران و مربيان بايد 8۰ 
درصد از حد نصاب معدل الزم براي افراد ديگر اعمال 
ش��ود. عاوه بر اين، افرادي هم وجود داش��تند كه 
اگرچه معدل كارشناسي شان كمتر از 1۴ بود، ولي 
معدل كارشناسي ارشدشان در يك دانشگاه بزرگ 
و اصلي كشور باالي 18 بود. شرايط اينگونه افراد در 
آن دستورالعمل ديده نشده بود. البته ما مصوبه اي 
در ش��وراي مركزي بورس داش��تيم كه افرادي كه 
معدلشان باالي 17 بود طبق قانون دوره اصاحات 
مي توانستند بدون كنكور وارد مقطع دكترا شوند.«

 نسبت ظرفيت دولت ها در مسئله بورس
مسلمي در پاسخ به سؤالي درباره نسبت بورسيه ها 
در دولت هاي سازندگي و اصاحات نسبت به دولت 
نهم و ده��م مي گوي��د:»در دوره ه��اي اصاحات و 
س��ازندگي اعزام افراد به خارج از كشور بيشتر بوده 
است به طوري كه نسبت بورسيه هاي خارج به داخل 
بيش��تر بوده اس��ت. ولي در اين دوره بورسيه هاي 
داخلي را افزايش داديم. قابل ذكر است كه فرزند يكي 
از نمايندگان اصاح طلب مجلس شوراي اسامي كه 
اتفاقاً وي نيز از وزراي دوره اصاحات هستند نيز با 
مدرك كارشناسي از دانش��گاه آزاد اسامي تهران 
مركز با معدل 1۴/۲و مدرك كارشناس��ي ارش��د از 
يك��ي از دانش��گاه هاي دولتي شهرس��تان با معدل 
17/3 در بورس تحصيلي خارج از كشور سال 1391 

پذيرفته  شده اند.«
 فاجعه دولت اصاحات در بورسيه هايي كه 

باز نمي گردند
مدي��ركل بورس دول��ت دهم درب��اره فاجعه اي كه 
توسط متصديان بورس در زمان دولت آقاي خاتمي 
رقم زدند مي گويد:»جالب است بدانيد تعداد افرادي 
كه توسط شوراي مركزي بورس به خارج  رفته اند و 
برگشته اند بسيار بيشتر از افرادي است كه از طريق 
آزمون كتبي رفته اند. به عبارت ديگر بيشتر افرادي كه 
برنگشته اند كساني بوده اند كه از طريق آزمون كتبي 
بورس ش��ده بودند. طبق اعام سرپرست وزارتخانه 
آمار كساني كه بازنگش��ته اند ۲۰ درصد بوده است. 
البته افرادي كه خارج از آزمون انتخاب شده اند هم 
عاوه بر اينكه بر اساس تعهدشان بوده، تخصصشان 
نيز مدنظر بوده اس��ت. در همي��ن دوره اي كه ما در 
اين سمت حضور داشتيم با بررس��ي سوابق افراد و 
تخصص هايش��ان اين موارد را هم مدنظر داشته ايم 
كه آيا اين فرد مي تواند در خارج از كشور فرد مفيد 
و مؤثري باش��د؟ آيا اين فرد مي تواند براي پيگيري 
اهداف نظام و انقاب مؤثر باشد؟ دانشجويان اعزامي 
به كشورهاي خارجي محل تحصيل، كارهاي مفيد و 
مؤثر فرهنگي بزرگي را هم انجام مي داده اند كه اين 
موارد را مي تواني��د از نمايندگي رهبري در خارج از 

كشور و رايزنان فرهنگي بپرسيد. 
طب��ق آم��ار موج��ود، اي��ن دانش��جويان در زمان 
تحصيلشان در اين كشورها اقدامات و فعاليت هاي 
فرهنگي و اجتماعي مؤثري انج��ام داده و باكيفيت 
باالي علمي فارغ التحصيل شده و دست پر به ميهن 

عزيزمان برگشته اند. حدود 97 درصدشان به كشور 
برگش��ته اند و هم اكنون در موقعيت هاي خوبي در 
دانش��گاه هاي مهم كشور مش��غول به كار هستند. 
شايد تعداد افرادي كه نيامده اند، از هر 1۰۰ نفر دو، 
سه نفر باش��ند. چند نفر از اين تعداد هم به داليلي 
مانند تحصيل همسرانشان كه هنوز به اتمام نرسيده، 
نيامده اند اما طبق آماري كه سرپرست محترم وزارت 
عل��وم از دوره هاي قبل داده اند هميش��ه ۲۰ درصد 
دانشجويان برنگشته اند و اين واقعاً ضرر خيلي زيادي 

به كشور است.«
خواجه سروي استاد دانش��گاه عامه طباطبايي با 
بيان اينكه حدود 11 هزار نف��ر در دولت اصاحات 
بورسيه غيرقانوني ش��دند، گفت:»از ميان اين افراد 
حدود 7۰ درصدشان به كشور بازنگشتند و خيلي از 
اين افراد براي بورسيه شدن تشريفات اداري را هم 
رعايت نكردند و بيشتر كساني كه در آن دوره بورسيه 
شدند با حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و ساير 
گروه هاي جبهه دوم خرداد در ارتباط بودند و سران 
اين جريانات كه در وزارت علوم بودند آنها را بورسيه 
كردند. به واسطه همين بورسيه غيرقانوني در دوره 
اصاحات صدها ميليون توم��ان از بيت المال خرج 
آنها شد اما به كشور بازنگشتند و حتي وثيقه هايي را 
هم كه طبق قانون بايد براي خروج از كشور و بورسيه 

شدن مي گذاشتند، نگذاشتند.«
افشاگري اصاحات عليه بورسيه هاي دولت خاتمي

حميدرضا جايي پ��ور از اعضاي ش��وراي مركزي 
جبهه مشاركت در كتاب جامعه شناسي جريان هاي 
اجتماعي در صفحه ۲۲7 اينچنين از بورس��يه هاي 
دولت هاش��مي مي گويد:»حلقه س��وم اين جنبش 
)دوم خرداد( را بايد در آن ۲ هزار و 5۰۰ دانشجويي 
كه در دوران هاشمي رفسنجاني براي دوره دكتري 
به خارج از كش��ور، انگلس��تان، كانادا، اس��تراليا و 
فرانسه اعزام شده بودند جس��ت وجو كرد. برخي از 
اين دانش��جويان در پاره اي از انجمن هاي اسامي 
به صورت كانون فكري � سياس��ي فع��ال بودند. به 
ياد دارم در س��ال 1375 ك��ه گروه هاي فش��ار در 
دانش��گاه تهران و اميركبير به جلس��ات سخنراني 
دكتر سروش حمله مي كردند و عرصه بر او تنگ شده 
بود به عنوان دانش��جوي دكتري در دانشگاه لندن 
و دبير انجمن هاي اس��امي انگلس��تان با همكاري 
ديگر اعضاي انجمن دكتر س��روش را به انگلستان 
دعوت كرديم. او به مدت شش ماه براي دانشجويان 
بورس��يه اي كه هم اكنون تع��دادي از آنها از فعاالن 
جنبش دانشجويي هستند، جلسات مختلف بحث 
و گفت وگو داش��ت، مانن��د محس��ن ميردامادي و 
محمدرضا خاتمي كه در اين دوره نقش كليدي در 

حزب و روزنامه مش��اركت دارند و در رأس فهرست 
نمايندگان منتخب تهران قرار گرفتند.«

معني اين اظهارات اين است كه اوالً در همه دولت ها 
بورسيه كردن دانش��جويان وجود دارد. ثانياً همه ۲ 
هزار و 5۰۰  نفري كه در دوره هاش��مي رفسنجاني 

بورس شده اند، با نگاه سياسي انجام شده است. 
اس��ناد بورس��يه هاي تعجب برانگيز و غيرقانوني در 
دولت اصاحات هر روز در حال كش��ف و افشاست. 
جناب تاج زاده معاون سياس��ي وزير كش��ور آقاي 
خاتمي در صفحه فيس بوكش نوشته است:»پس از 
يكي دو سال چاره اي ديگر جز درس خواندن نداشتم. 
چون با تغيير دولت تعداد زي��ادي از مديران بركنار 
ش��دند. جالب اينكه يك وقت ديديم در دانش��كده 
حقوق دانش��گاه تهران آقايان حجاريان، امين زاده، 
اصغر زاده، خسرو تهراني، نصيري، منفرد و... در يك 
دانشكده جمع شده ايم كه براي خيلي ها تعجب آور 

بود.«
 سياس�يون و فرزندانش�ان در ك�دام دوره 

بيشتر بورسيه شده اند؟
نائيني درباره اين سؤال سياسيون و فرزندانشان در 
كدام دوره بيشتر بورسيه شده اند مي گويد:»در دوره 
ما حتي اگر كساني از فرزندان مسئوالن براي بورس 
شدن مراجعه كرده اند، فرآيند بورسيه شدن را به طور 
قانوني انجام داده اند و اصًا به اين نگاه نمي شده كه 
اين فرد انتصاب و رابطه اي با مسئوالن دارد يا خير. 
حتي متقاضياني از جناح هاي سياسي مخالف دولت 
مثل اصاح طلبان بوده اند كه در دولت دهم بورس 
شده اند. حتي بوده اند فرزنداني از مسئوالن كه طي 

مراحل بورس، تقاضايشان رد شده است. 
اما راجع به فرزند وزير علوم دول��ت دهم، به اطاع 
مي رسانم كه تقريباً همزمان فرزند وي و فرزند دكتر 
صديقي رئيس كنوني س��ازمان امور دانشجويان و 
معاون وزير علوم، درخواست بورس تحصيلي توسط 
پدرش��ان انجام ش��د. بنده خودم از آنها درخواست 
كردم جهت بورس نياز به ارائه اعام نياز از دانشگاه 
است. فكر مي كنم در مدت زمان كوتاهي، فرزند وزير 
از دانش��گاه تربيت مدرس و فرزند رئيس س��ازمان 
از دانش��گاه صنعتي اميركبير مدارك الزم بورس را 

ارائه كردند.«
س��ايت خبري تحليلي انصاف نيوز وابسته به دكتر 
مسعود پزشكيان )نماينده اصاح طلب تبريز و وزير 
بهداشت دولت خاتمي( است. انصاف نيوز اين روزها 
با انتشار اس��ناد و نامه هاي وزارت علوم، قصد اتهام 
زني به بورس��يه ها را دارد و به عن��وان يكه تاز حمله 
به 3هزار دانش��جوي بورسيه ش��ناخته مي شود اما 
با انتشار اس��امي 7۰۰ نفر از دانش��جويان بورسيه 

س��ال هاي قبل، يكي از اس��م هايي كه در اين  بين 
خودنمايي مي كند، اسم مهدي پزشكيان پسر دكتر 

مسعود پزشكيان است. 
يك مق��ام س��ابق وزارت علوم ب��ا بي��ان اينكه اگر 
اعتداليون بي اخاقي مي كنن��د ما نبايد بي اخاقي 
كني��م مي گويد:»مهدي پزش��كيان فرزن��د دكتر 
پزش��كيان مانند تمام دانش��جويان بورس��يه ديگر 
روال قانون��ي دريافت بورس��يه را طي ك��رده ولي 
متأس��فانه برخي افراد و رس��انه هاي مغ��رض، اين 
م��وارد را نمي بينند و فقط س��عي در س��ياه نمايي 
دارند و ت��اش دارند طوري وانم��ود كنند كه تمام 
بورسيه ها، از نيروهاي سياس��ي و اصولگرا بوده اند و 
ماك انتخاب آنها هم به ج��اي صاحيت علمي و 

اخاقي، گرايش هاي سياسي بوده است.«
زين��ب رضوان طل��ب دخت��ر رئيس مرك��ز جذب 
هيئت علمي وزارت علوم در دوره كنوني اس��ت كه 
با استفاده از رانت و موقعيت فاميلي توانسته بورسيه 
و عضو هيئت علمي دانش��گاه تهران ش��ود. نامبرده 
با امضاي مس��تقيم عبدالحس��ين فريدون كه قبل 
از پدرش سرپرس��تي مركز جذب هيئت علمي را بر 
عهده داشته توانست به عضويت هيئت علمي دانشگاه 

تهران درآيد. 
تنها سه روز پس از انتصاب مجتبي صديقي به عنوان 
معاون وزير علوم و رئيس سازمان امور دانشجويان 
از س��وي وزير علوم، تحقيقات و فناوري، فرزند وي 
محمد بش��ير صديقي از س��وي وزارت علوم جهت 
عضويت در هيئت علمي به دانشگاه اميركبير معرفي 

شد. 
و  غيرقانون�ي  بورس�يه هاي  اس�ناد   

تعجب برانگيز دولت اصاحات
مس��لمي نائيني، معاون بورس و دانشجويان خارج 
سازمان امور دانشجويان در دولت سابق مي گويد:»در 
دوره اصاحات افرادي بورس شده بودند كه در مورد 
آنها ضوابط علمي و عمومي رعايت نشده بود - از من 
خواستند كه آن را اعام كنم اما من اين كار را درست 

ندانسته و انجام ندادم.«
درب��اره بورس��يه هاي غيرقانون��ي و بان��دي دولت 
سازندگي و اصاحات نمونه هاي متعددي مطرح شده 
است كه شايد از مهم ترين آنها محسن ميردامادي، 
دبير كل جبهه مشاركت باشد. او گرچه ليسانس فني 
داشت اما كمك مجتبي صديقي در رشته مطالعات 
استراتژيك، بورس دانشگاه »قائد اعظم« پاكستان 
شد و از آنجا بورس كمبريج انگلستان به وي داده شد 
تا دكتراي روابط بين الملل خود را از انگليس بگيرد. 
او كه از تسخير النه جاسوسي امريكا مطرح شده بود 
پس از ب��ورس اهدايي دول��ت، كارش به تحصن در 

مجلس و آشوبگري در فتنه 78 و 88 رسيد. 
حجت االس��ام قدرت اهلل عليخاني، نماينده اسبق 
مردم بوئين زه��را و آوج در مجلس در بحبوحه هاي 
رويدادهاي سياسي در ارديبهش��ت 1381 درباره 
چرخش هاي سياسي ميردامادي گفت:»متأسفانه 
آقاي ميردامادي هميشه با چهره حق به جانب و در 
لباس س��خنگوي اصاحات حرف مي زند و ايشان 
از زمان اشغال النه جاسوس��ي امريكا به اين سمت 
چنين عمل مي كند. آقاي ميردامادي آن زمان هم 
به عنوان سخنگوي دانش��جويان مسلمان پيرو خط 
امام در تلويزيون ظاهرش��ده و عليه امريكا و نهضت 
آزادي افشاگري مي كرد يا در جريان حج سال ۶۶ در 
عربستان سعودي عليه اين كشور داد سخن مي داد 
و امروز با 18۰ درجه تغيير موضع از رابطه و مذاكره 
با امريكا س��خن مي گويد و از نهضت آزادي حمايت 
مي كند. در سال 7۶ آقاي ميردامادي با بورسيه دولت 
آقاي هاشمي رفسنجاني در لندن مشغول به تحصيل 

بود و من نمي دانم در انگلستان چه چيزي به آقاي ميردامادي 
القا شد كه امروز اينگونه تغيير موضع داده اند.«

مسلمي نائيني با بيان يك حركت غير قانوني در دولت اصاحات 
مي گويد:»در دوره قبل يك برگه به اندازه كف دست بوده. آقاي 
دكتر معين ب��راي آقاي دكت��ر توفيقي نوش��ته اند: »حاال كه 
آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور ش��ده اند و ما از چند روز ديگر 
نيستيم، لطفا در خصوص بورس اين فرد اقدام كنيد.« بعد ما 
تحقيق كرديم ديديم اين فرد رئيس س��تاد آقاي معين در آن 
شهرستان بوده است. ما اين مسائل را ديده بوديم اما اصًا بيان 
نمي كرديم. يا مثًا مي ديديم كه آق��اي ميردامادي را بورس 
كرده اند. رشته ايشان معدن بوده و به پاكستان بورس شده اند. 
اول اينكه ما به پاكستان كس��ي را نفرستاديم مگر اينكه براي 
تحصيل در رشته زبان اردو. ايش��ان را در رشته علوم سياسي 
بورسيه مي كنند وقتي فوق ليس��انس را مي گيرند به انگليس 
براي دكترا مي فرستند. اينها بود اما ما چشمپوشي مي كرديم. 

اما االن خيلي بد اخاقي ها شده.«
محسن آرمين، عضو حزب تندروي مجاهدين هم ديگر چهره 
جنجالي اين موضوع است كه س��ؤاالت زيادي درباره اهداي 
بورس��يه لبنان وي و بعد انتقالش به كشور وجود دارد. اعطاي 
بورسيه تحصيلي ابوالفضل فاتح هم داراي ابهامات زيادي است 

كه تاكنون پاسخي به آن داده نشده است. 
رويه اي كه نمونه هاي جنجال برانگيزي هم در دوره سازندگي 
و هم اصاحات درباره آن ثبت شده است و بورسيه هاي اهدايي 
وزارت علوم به برخي سياسيون كه بعدها از متحصنان مجلس 
ششم و سران فتنه ش��دند، همچنان مورد انتقاد است. اتفاقاً 
مسئوليت آن دوره هم بر عهده مجتبي صديقي، معاون فعلي 

فرجي دانا و رئيس سازمان امور دانشجويان بوده است. 
 انتش�ار يك نمونه تخلف از اعطاي ب�ورس در دولت 

اصاحات
درحالي كه مصطفي معين وزير عل��وم دولت اصاحات اظهار 
داش��ته اس��ت:»همان اندازه كه صحت آن »بگ��م  بگم ها در 
ميزگردهاي انتخاباتي اثبات شد، صحت بورسيه هاي غيرقانوني 
دولت اصاحات هم ثابت مي شود.« دكتر حسن مسلمي نائيني 
در خصوص بورسيه هاي غيرقانوني دولت اصاحات با حضور در 
خبرگزاري مهر در نمايشگاه مطبوعات سال 93 گفت:»كنكور 
دكتري در سال 81 برداشته شده بود و انتخاب افراد براي بورس 
توسط شوراي مركزي بورس انجام مي شد، در نمونه حكمي كه 
در سال 8۴ براي بورس خارج از كشور در دولت هشتم )دولت 
دوم اصاحات( صادرشده با وجود اينكه حداكثر سن بر اساس 
قانون موجود آن زمان براي بورس خارج 35 سال بود شخص 
بورس شده متولد سال 13۴۰ بود؛ يعني در آن زمان ۴۴ سال 
داشته و با توجه به قوانين همان دوره اين شخص نبايد بورس 
مي ش��ده اس��ت. وي اضافه كرد: همچنين بورس وي بورس 
دولت بوده كه با پي نوش��ت مجدد مقام وزارت به بورس عادي 

تبديل شده حكمي كه براي وي صادرشده به اين شرح است:
مديركل محترم امور مجلس – وزارت متبوع با سام و احترام 
در پاسخ به نامه شماره 5۲/15۴۶ مورخ 8۴/1/۴ در خصوص 
رسيدگي به درخواست... به اطاع مي رساند به  رغم اتمام مهلت 
بورس نامبرده در تاريخ 83/۴ يك بار به مدت شش ماه و براي بار 
دوم تا پايان شهريور 8۴ تمديد گردد و با توجه به شرايط پرونده 
فرصت داده ش��د كه پذيرش از دانشگاه هاي ممتاز كشورهاي 
غير انگليس زبان ارائه نمايند تا مورد بررس��ي قرار گيرد. الزم 
به توضيح است كه با توجه به سن ايشان )متولد 13۴۰( بنا به 
پي نوشت مقام محترم وزارت پرونده در قالب استفاده از بورس 
دولت براي نامبرده تشكيل شده كه برابر پي نوشت مجدد مقام 
محترم وزارت، بورس دول تبديل به بورس عادي شد. ضمناً با 
توجه به احراز حدنصاب نمره زبان براي كش��ور استراليا و نظر 
رايزن محترم علمي در استراليا قابليت پيگيري براي آن كشور 
را ندارد و مي توانند براي كش��ورهاي غير انگليسي زبان اقدام 

نمايند.«
 نكات ابهام در پرونده تحصيلي دكتر حسن روحاني!

مهدي كوچك زاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي 
اس��امي با اش��اره به گزارش اخير معاون وزير علوم، مبني بر 
اعطاي بورسيه تحصيلي به 3 هزار دانشجو در زمان دولت هاي 
نهم و دهم گفت:»زماني صداقت وزارت علوم در اعام چنين 
تخلفاتي براي ما ثابت مي شود كه مشخص شود چگونه امثال 
آقاي فاتح به انگلستان اعزام شدند. از همه مهم تر بايد روشن 
شود مقام ارشد دولتي چگونه درزماني كه نايب رئيس مجلس و 
هم رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت 

نظام بود، بورسيه انگلستان شده است.«
هفته نامه اصاح طلب پايتخت كهن امروز در پيش شماره يك 
خود مصاحبه اي با پروفسور سيد حسن امين استاد راهنماي 
حس��ن روحاني در دانشگاه گاسكو كرده اس��ت. توضيحات 
امين در خصوص دانش��گاه گاس��كو، نحوه تحصيل حس��ن 
روحاني در اين دانشگاه و پشتيبان مالي وي براي تحصيل نكات 
جالب توجهي دارد. بنا به گفته هاي دكتر امين، حسن روحاني 
با برگه  وزارت صنايع ك��ه پرداخت هزينه هاي تحصيلي وي را 
در رش��ته حقوق اس��امي با موضوع تز انعطاف پذيري حقوق 
اس��امي با تكيه مخصوص بر تجارب ايران تضمين كرده بود، 
موفق به اخذ پذيرش مي شود.  با توجه به رشته تحصيلي جناب 
آقاي روحاني و ميزان ارتباط رشته ايشان با وزارت صنايع )!( 
مي ش��ود فهميد كه واقعاً چگونه بدون داش��تن رانت مي شود 
قوانين بورس را دور زد و از وزارتخانه اي تأمين مالي از بيت المال 

دريافت كرد!
دكتر مهدي كوچك زاده، نماينده تهران در مجلس ش��وراي 
اسامي در وباگ خود نوشت:»حسب مندرجات اسناد مجلس 
شوراي اس��امي، آقاي حس��ن روحاني رئيس جمهور از دوره 
اول مجلس شوراي اسامي با عنوان »دكتر« عهده دار سمت 
نمايندگي بوده اند درحالي كه مطابق مندرجات س��ايت مركز 
تحقيقات استراتژيك )تحت مديريت خود ايشان( ايشان طي 
سال هاي منتهي به 7۴ براي تحصيل در دوره هاي كارشناسي 
ارشد و دكترا دريكي از دانشگاه هاي انگلستان ثبت نام كرده اند 
و اكنون نيز حسب اظهارات معاونشان، آقاي نوبخت، استاد تمام 
دانشگاه بوده و از آن محل حقوق دريافت مي دارند! در اين رابطه 
سؤاالتي به شرح زير مطرح است كه الزم است مراجع ذي ربط 

براي روشن شدن اذهان و افكار عمومي بدان پاسخ دهند. 
1 � در فاصله س��ال هاي مجلس اول تا س��ال 7۴ كه ايش��ان 
مدرك دكت��را گرفته اند از حقوق و امتي��ازات عنوان »دكتر« 
اس��تفاده كرده اند؟ اگر بلي با چه مجوز قانوني و ش��رعي؟ ۲ � 
چگونه همزمان با تحصيل در انگلستان در پست هاي خطيري 
مثل نايب رئيس مجلس، دبير ش��وراي عال��ي امنيت ملي و. . 
. انجام وظيفه شده اس��ت؟ 3 � ايش��ان در هيئت مميزه كدام 

دانش��گاه و با كدام س��وابق پژوهش��ي موفق به كسب عنوان 
»استاد تمام« شده اند؟ ۴ � در دوران تحصيل از بورس استفاده 
كرده اند يا با هزينه شخصي در انگلستان درس خوانده اند؟ اگر 
بورسيه بوده اند با شركت در كدام آزمون يا با كدام مجوز قانوني 

از بورسيه استفاده نموده اند؟«
در نامه جمعي از دانش��جويان بورس به جناب حسن روحاني 
آمده اس��ت:»جنابعالي در خال س��ال هاي 1373 تا 1377 
درحالي كه به عنوان نماينده و نايب رئيس مجلس، دبير شوراي 
عالي امنيت ملي و... مشغول خدمت بوده ايد، به امر تحصيل نيز 
اشتغال داشته ايد، لذا اگر با استفاده از مزيت بورس مشغول به 
تحصيل بوده ايد، نشان دهنده عمل خاف قانون است؛ چراكه 
طبق مقررات وزارت علوم، دانشجوي بورسيه نبايد شغلي داشته 
باش��د و در آينده نيز متعهد به خدمت در اين وزارتخانه باشد. 
اگر از بورس اس��تفاده نكرده ايد نيز بازهم اين ابهام باقي است 
كه چگونه ميان مشغله كاري فراوان در سطح كان ملي و امر 

تحصيل جمع نموده ايد؟
چنانچه مي دانيد آقاي نجفي براي تنوير افكار عمومي )بخوانيد 
تهييج افكار عمومي و تحقير دانش��جويان بورس��يه( مكرر از 
مواردي نظير بورس شدن در رشته فقه و اصول و ادبيات فارسي 
در خارج از كش��ور ياد كرده اند، هرچند بعداً اصاح كردند كه 
موارد فوق تبديل به داخل شده اند. اينك جاي اين سؤال باقي 
است كه: تحصيل شما در اس��كاتلند و پايان نامه حضرتعالي با 
موضوع فقه و شريعت اسامي كدام دستاورد علمي را براي شما 
و كشور به همراه آورده است؟ آيا اين امكان فراهم نبود كه در 

دانشگاه هاي معتبر داخلي به تحصيل بپردازيد؟
نهايتاً اينكه مراجعه اي ساده به وب سايت وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري نشان مي دهد دانش��گاه كلدونين گاسكو، در زمره 
دانشگاه هاي درجه سه طبقه بندي ش��ده است. بدين معنا كه 
مدرك آن، برعكس مدرك دانشگاه هاي معتبر جهان، در داخل 

كشور مستقيماً موردپذيرش قرار نمي گيرد.«
 بورس در تمام دوره هاي گذشته بدون آزمون بوده است

در پايان ذكر چند نكته ضروري است. وزارت علوم دولت تدبير 
و اميد مسائل را با يكديگر خلط مي كند. بين ورود بدون آزمون 
و مسائلي مانند شرط معدل و س��ن بايد تفكيك كرد. اوالً كه 
بورس��يه در دوره هاي گذش��ته بدون آزمون بوده است و اگر 
از رياس��ت دولت يازدهم يا وزراي دول��ت يازدهم مانند آقاي 
آخوندي يا نمايندگاني مانند آقاي توكلي كه از بورسيه استفاده 
كرده و در امريكا و انگلستان درس خوانده اند سؤال شود روشن 
مي شود كه آنها، آزموني درگذشته نداده اند.  ثانياً؛ وزارت علوم 
دولت قبل حق تعيين نحوه بورسيه را داشته است و وقتي چنين 
حقي بر اساس قانون به وزيري داده شده است پس تصميمات 
او نمي تواند غيرقانوني تلقي ش��ود. ثالثاً؛ اي��ن حق براي همه 
مشترك بوده و همه مي توانس��تند در فراخوان بورس شركت 
كنند و اصًا موضوعي پنهان و انحصاري نبوده است. چه كسي 
پاسخگوي كساني است كه از طريق آزمون وارد مقطع دكتري 
شده اند ولي االن كيفيت تحصيلي الزم را ندارند. آيا صرف اينكه 
فردي در يك آزمون بدون توجه به شرط معدل و شرايط سني 
نمره اي را كسب كرده است اين امكان را ايجاد مي كند كه اين 
فرد به صورت ضعيف در مقطع دكتري تحصيل كند و امكانات 

كشور را تلف نمايد. 

تمام تاش يك دولت براي جلوگيري  از باز شدن در دانشگاه به روي جريان مؤمن و انقابي

اسنادومدارك
بورسيههايغيرقانونيدولتاصالحات
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نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 6

پرونده ويژه 

   الف � معرفي جريان شيرازي ها
شيرازي ها بازمانده خاندان معروف و شاخص فقاهت و مرجعيت در 
15۰ سال گذشته اند كه شخصيت هايي چون آيت اهلل سيد حسن 
شيرازي معروف به ميرزاي شيرازي، صاحب فتواي مشهور تحريم 
تنباكو و آيت اهلل ميرزا محمدتقي شيرازي رهبر مقابله با اشغال عراق 
توسط انگليس را پرورش داده اند اما پس از فوت آيت اهلل سيد مهدي 
ش��يرازي، مرجعيت در اين خاندان به بازيچه اي سياسي تبديل و 
به انحراف كشيده شد. سيد محمد فرزند ارشد ايشان در دهه ۴۰ 
شمس��ي در عين نداش��تن صاحيت مرجعيت، ادعاي مرجعيت 
نمود. اين ادعا با مخالفت حضرات آيات س��يد ابوالقاس��م خويي و 
سيد محمود ش��اهرودي بزرگ مواجه و پا نگرفت. در عين حال با 
فوت سيد محمد، برادرش سيد صادق همان مسير را ادامه داد. اين 
جريان جنگ با صدام را برادركش��ي ناميده و مواضعي عليه نظام 
مقدس جمهوري اسامي اتخاذ كرده و براي پيشبرد اهداف سياسي 
خود حتي از اهانت عليه مراجع گرانقدري چون آيات عظام بهجت، 
مكارم شيرازي، حس��ن زاده آملي، ش��هيد مطهري و رهبر معظم 

انقاب فروگذار نبوده است. 
اللهياري از ديگر تندروهاي لندن نشين با اشاره به ارتباطش با صادق 
ش��يرازي در اقدامي عجيب به رد مرجعيت وي مي پردازد:»من به 
صادق شيرازي گفتم ش��ما اعلم نيس��تي. فتاواي عجيب وغريب 
مي دهي. ايش��ان )صادق ش��يرازي( فتوا داده م��ردم اروپا به وقت 
كربا افطار كنند! مصيبت را ببينيد، در اروپا و در حس��ينيه هايي 
كه طرفداران ايشان هس��تند آفتاب هنوز در آسمان است و همه 
ايستادند و دس��ته جمعي نماز مغرب مي خوانند و افطار مي كنند. 
اين مسئوليت بزرگي است كسي كه اعلم نباشد و اجتهادش معلوم 
نباشد، اجتهادش مشكوك باشد، مرجعيت را بيايد وراثتي درست 
كند و كسي هم اعتراضي نكند، اين مس��ئله خيلي سختي است! 
گرچه مريدهاي صادق ش��يرازي قبًا طرفدار ما بودند و االن هم 
هس��تند منتها اين بندگان خدا و مريدهاي صادق شيرازي خيلي 
آدم هاي ساده اي هستند و اين خود اين آقاست )صادق شيرازي( كه 
اشكال دارد! اين اشكال بزرگي است كه كسي كه اعلم نيست و حتي 
مجتهد نيس��ت ادعاي مرجعيت كند و خودش دليل اين است كه 
صادق شيرازي طالب دنيا است چون اگر طالب دنيا نباشد چرا وقتي 

اعلم نيست و اجتهاد ندارد، ادعاي مرجعيت كرده است.«
   ب � حركت روي خط تفرقه و تحريك

اين جريان به رغم آش��نايي ب��ا تاريخ و فضاي جهان��ي كه گوياي 
سوءاستفاده دشمنان اس��ام از اختاف در بين مسلمانان است و 
اطاع از آثار شكل گيري وحدت در جهان اسام و روحيه جهادي 
در برابر بيگانگان براي صيانت از عزت اسام و مسلمين، برخوردار 
از عملكرد مشكوكي است كه بوي عمل به دستورات اتاق هاي فكر 
وابسته به جهان غرب به ويژه انگليس و امريكا را براي پياده سازي تز 
))اختاف بيفكن، حكومت كن(( مي دهد. اقدامات تفرقه افكنانه و 

مشكوك اين جريان عبارتند از:
1 � تأكيد بر مسائل اختافي شيعه و سني

اين جريان نه تنها اسام عربي را مقابل اسام غربي مي گذارد، بلكه 
با اهانت به مقدسات اهل سنت و تشويق هواداران به سبب فحاشي 
عليه سه خليفه و عايشه زوجه حضرت نبي، به احساسات مذهبي 
اهل سنت عليه شيعه دامن زده و در مقابل بزرگداشت هفته وحدت 
كه از 1۲ تا 17 ربيع اس��ت، ايام 9 تا 15 ربيع االول را هفته برائت 

ناميده است. 
در شبكه هاي اجت�ماعي با محوريت بيت شيرازي شايعه اي ايجاد 
شده مبني بر وجود ميدان�ي به ن�ام »ابن ملج�م مرادي« در يكي از 
مناطق اصلي شهر غزه! اما با يك جست وجوي ساده در اينترنت و 
واردكردن نام اين ميدان، چه با زبان عربي )ساحه ابن ملجم( و چه 
انگليسي)Ibn Moljam SQ(  يا هر زبان ديگري مي توان دريافت 
كه هيچ نش��انه اي از اين ميدان نه در غزه و نه هيچ جاي ديگر در 

خاك كشورهاي عربي وج�ود ندارد!
2 � ترويج خرافه ها و اعمال غيرمتعارف مذهبي

درحالي كه اكثر مراجع بزرگ شيعه، اعمالي چون قمه زني را شنيع 
و حرام دانسته و با آگاهي از قضاوت ناظران غير شيعه به استفاده از 
زنجير تيغ دار و راه رفتن روي خار و آتش و ... عزاداران را از چنين 
اعمالي بر ح��ذر مي دارند، جريان ش��يرازي مهم تري��ن مصاديق 
بزرگداشت شعائر حسيني را در مواردي چون قمه زني، استفاده از 
زنجير تيغ دار و راه رفتن روي خار و آتش و ... در مراس��م عزاداري 
دانس��ته و تنها از هيئت هايي كه به اين اقدامات مبادرت مي ورزند 

پشتيباني مالي مي كنند. 
ش��يخ س��عد المدرس از علماي برجس��ته ع��راق از پش��ت پرده 
فعاليت ها و تحركات صادق شيرازي در ماجراي قمه زني اين چنين 
مي گويد:»من در فتاواي علماي گذشته جست وجو كردم و عالمي 
را نيافتم كه به ج��واز فتوا دهد مي گويد بغض اس��ت يعني برخي 
مي خواهند قمه زني را ب��ه مذهب تحميل كنن��د، بفهميد اين را 
وقتي ي��ك مرجع مي گويد بغض اس��ت يعني چه! آيت اهلل ش��يخ 
اميني هم نظرشان همين گونه است، )شهيد( محمدباقر صدر نيز 
همين نظر را دارند. ش��يخ تيجاني در كتاب خود ثم اهتديت نقل 
مي كند وقتي به محضر سيد شهيد )محمدباقر صدر( وارد شدم از 
او پرسيدم جريان اين قمه زني چيست؟ فرمود غير از عوام الناس و 
جاهان كسي اين كار را نمي كند و علماي ما هميشه به تحريم آن 
پرداخته اند. از علماي معاصر ما )آيت اهلل( محمد اس��حاق فياض با 

قمه زني موافق نيست، آقاي سيستاني هم موافق اين كار نيست. 
)حضرت امام( سيد )روح اهلل( خميني حرام مي داند اين كار را. االن 
در ايران كسي قمه بزند حبسش مي كنند، ممنوع است! مقتضيات 
حكم مي كن��د. مگر نمي دانيد اين قمه زني قابل سياس��ي ش��دن 
است؟ به خصوص كه دس��تگاه هاي تبليغاتي در دست كشورهاي 
مستكبر است. آيا مي دانيد بيشترين تبليغ براي قمه زني توسط چه 

مؤسسه اي صورت مي گيرد؟ مؤسسه )فرقه( شيرازي ها!
اين خانواده ش��يرازي 1۲ كانال ماهواره اي دارند كه كارشان روز و 
شب تبليغ قمه زن است. عامه سيد حسن كشميري نقل مي كنند 
كه اينها تا قبل از اينك��ه با حضرت امام خمين��ي )ره( به اختاف 
نيفتاده بودند )براي تحقيق بيش��تر دوس��تان به نامه هاي شهيد 
چمران در مورد نقش حسن شيرازي در لبنان مراجعه بفرماييد( 
زياد دنبال اش��اعه قمه زني نبودند، وقتي اختاف افتاد هر شش تا 
پس��رش را جمع كرد و گفت بيفتيد دنبال دامن زدن به قمه زني. 
پس مس��ئله سياس��ي اس��ت نه عقايدي. يكي از مؤمنين از آقاي 
محمد سعيد حكيم از مراجع نجف س��ؤال كرد آقا شما چرا كانال 
ماهواره اي نمي زنيد؟ جواب دادند پول��ش را نداريم! ببينيد چهار 
مرجع بزرگ كه تمام اموال و وجوهات پيششان است توانايي يك 
كانال ماهواره اي را ندارند، آن وقت يك مرجع تحت اقامت جبريه 
بتواند 1۲ تا كانال بزند، اين جاي س��ؤال ندارد؟ بايد تحقيق كرد 

وگرنه گم مي شويم!«
3 � حرمت شكني حريم مراجع و توهين به علما

گرچه اولويت اين جري��ان، نفوذ به بيوت مراج��ع و علماي ديني 
اس��ت ولي آنجا كه از اين خط بازمان��ده و نتوانند همراهي مراجع 
و علما را كسب كنند رو به هتاكي و بي اعتبار سازي آنان مي آورند 
كه حرمت شكني عليه آيات عظام بهجت، مكارم و حضرت آيت اهلل 
خامنه اي نمونه آن اس��ت. در عوض اين جري��ان با برخي مدعيان 

مرجعيت مثل آقاي صانعي روابط حسنه اي دارد. 
   ج � جاده صاف كن سلطه غرب و مروج سكوالريسم

جريان منتس��ب به آقاي سيد صادق ش��يرازي كه مديون شهرت 
نياكان مبارزي چون ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تنباكو و ميرزا 
محمدتقي شيرازي رهبر مبارزه با اشغالگران انگليسي در عراق بوده 

و به خط انگليسي مذهب زدايي از سياست و سكوالريسم آشنايي 
دارند، انحراف خود را در عرصه عمل از پيش��ينيان مبارز خويش 
با دفاع از جدايي دين از سياس��ت و همراهي با جهان سلطه برما 

ساخته اند كه موارد ذيل شاخص هاي اين انحراف بزرگ است:
1 � اين جريان در دوره سيد محمد شيرازي به رغم استقبال اوليه 

از حضرت امام خميني )ره( در دوره تبعيد به عراق و خواندن نماز 
جماعت پش��ت س��ر ايش��ان، پس از اطاع از خط مبارزه و نظريه 
واليت فقيه ايشان، به تدريج رابطه خود را با معظم له سرد و سرانجام 
تيره ساختند، به گونه اي كه پس از استقرار سيد محمد شيرازي در 
كويت او و حاميانش، حماتي را عليه امام )ره( صورت داده و حتي 

مدعي تفسيق و تكفير ايشان شدند. 
اين روند پس از پيروزي انقاب اس��امي نيز ادامه داشت و به رغم 
روشن بودن ماهيت صدام و حاميان شرقي و غربي او در جنگ هشت 
ساله جريان ش��يرازي حتي پس از ورود به جمهوري اسامي اين 
جنگ را برادركشي ناميده و با طرح نظريه )واليت شوراي مراجع( 
مقابل نظريه )واليت فقيه( و حاكميت ولي فقيه موضعگيري داشت 

كه سيد صادق هم همان را ادامه داده است. 
۲ � ترويج اسام خنثي و بي اثر و مبارزه با مباني اسام انقابي و در 
رأس آن ارزشي هاي جهادي و شهادت كه با توصيه علني مداحان و 
هيئت هاي مذهبي به جمع آوري عكس شهدا و مسكوت گذاشتن 
مفاهيم جهاد و شهادت و اسم نياوردن از شهيدان تجلي مي كند. 
يكي از شروط اين جريان در كمك هايشان به هيئت هاي مذهبي 
سخن نگفتن از شهيد و شهادت است. همچنين اعضاي وابسته به 
اين جريان در سخنراني هاي خود هيچ نامي از امام و رهبري نبرده و 

سكوت نسبت به سرنوشت انقاب اسامي را ترجيح مي دهند. 
3 � سكوت جريان شيرازي در برابر جنايات گروهك هاي تكفيري، 
اش��غالگران غربي و جنايات رژيم صهيونيس��تي هم��راه با حمله 
حزب اهلل و سيد حسن نصراهلل قهرمان مبارزه با سلطه صهيونيست ها 
بر سرزمين هاي اسامي يكي ديگر از شاخص هاي تفكر سكوالر اين 
جريان انحرافي است كه در مهم ترين مسائل جهان اسامي موضع 

انفعالي مي گيرد. 
د � شبكه سازي براي ترويج افكار انحرافي

جريان انحرافي شيرازي ها با در اختيار داشتن منابع مالي وسيع و 
حمايت دولت انگليس و سرويس هاي اطاعاتي برخي كشورهاي 
عربي توان بااليي در ايجاد شبكه هاي اجتماعي مجازي و حقيقي 

دارد كه در قالب هاي زير پياده شده است. 
1 � شبكه مداحان و عناصر تبليغي:

بهره ب��رداري از عواطف و احساس��ات مذهبي يكي از ش��يوه هاي 
توس��عه نفوذ اين جريان اس��ت كه با ارتباط گي��ري با هيئت هاي 
مذهبي، حوزه هاي علميه، مداحان و طاب و روحانيون و پيشنهاد 
كمك هاي مالي و حل مش��كات آنها دنبال مي ش��ود. هيئت ها و 
مداحاني كه گرايش افراطي به تحريك احساس��ات و اس��تفاده از 
شيوه هاي نامتعارف و جنجالي مثل قمه زني و اهانت عليه مقدسات 
اهل س��نت دارند، ازجمله اهداف اصلي اين جريان براي وصل به 

شبكه تبليغي به شمار مي آيند. 
2 � تأسيس مؤسسات ديني:

يكي از ش��بكه هاي فرهنگ��ي و اجتماعي اين جريان با تأس��يس 
حوزه هاي علميه و مراك��ز فرهنگي - اجتماعي مث��ل كتابخانه و 
صندوق قرض الحسنه ش��كل گرفته كه گفته مي ش��ود به 1۰۰۰ 
مؤسسه در زمينه هاي مذهبي، مالي، اجتماعي، علمي و فرهنگي 
مي رسد. تنها در داخل كشور 17 حوزه علميه و ۲3 كتابخانه و دهها 

صندوق قرض الحسنه در اختيار اين جريان انحرافي است. 
3 � شبكه وسيع رسانه اي

بهره ب��رداري از فضاي مجازي و ش��بكه هاي ماه��واره اي ازجمله 
ويژگي هاي جريان شيرازي ها است كه با سخاوت و حمايت انگليس 
و سرويس هاي دول غربي تبديل به شبكه گسترده و توانمندي شده 
است. اين جريان با در اختيار داشتن دهها شبكه ماهواره اي و سايت 
اينترنتي تحت عناوين مقدسي چون ش��بكه جهاني امام حسين 
)ع(، شبكه جهاني چهارده معصوم، شبكه ماهواره اي فدك، شبكه 
ماهواره اي حضرت ابوالفضل، شبكه جهاني مرجعيت، شبكه القائم، 
سايت عقايد شيعه، سايت حرم امام حس��ين )ع( و... به زبان هاي 
فارسي، عربي، انگليس��ي و تركي و ... فعاليت مي كند. اين شبكه ها 
در حالي با بهترين كيفيت اداره مي شوند كه رسانه هاي جمهوري 
اس��امي ايران تحت تحريم قرار داش��ته و حتي به ش��بكه قرآن 
جمهوري اسامي ايران اجازه فعاليت داده نمي شود. جالب اينكه 
شبكه فدك كه توسط ياسرالحبيب داماد سيد مجتبي شيرازي اداره 
مي شود در لندن قرار داشته و هيچ مزاحمتي از سوي انگليس عليه 

آن صورت نمي گيرد. 
4 � ارتباط آشكار با پيراستعمار و سرويس هاي اطاعاتي

نه تنها شبكه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي اين جريان بدون 
هيچ گونه مزاحمتي با عناوين مذهبي فعال مي باشند و انتقال پول 
به راحتي از طريق ش��بكه هاي بانكي كشورهاي مختلف براي آنها 
مقدور اس��ت، عناصر اصلي شبكه هاي رس��انه اي آنها در انگليس 
مستقر مي باش��ند. عناصر اصلي كه در دامن پير استعمار مشغول 
فرقه سازي هس��تند، عبارتند از مجتبي ش��يرازي و ياسر الحبيب 
داماد وي كه چند س��ال قبل، پس از اهانت به عايش��ه و مقدسات 
اهل سنت توس��ط عوامل پليس كويت دستگير و به اعدام محكوم 
شدند اما با وساطت انگليسي ها آزاد و به لندن منتقل شدند و االن 
نه تنها شبكه ماهواره بلكه حوزه علميه امامين العسكرين را هم در 
انگليس مديريت مي كنند. جالب تر اينكه او در لندن حسينيه اي نيز 
به اسم رسول اعظم راه اندازي و مراسم قمه زني را روزهاي تاسوعا و 
عاشورا با تأمين پليس انگليس در خيابان منتهي به اين حسينيه 
و در مألعام برگزار مي كن��د. دولت انگليس هم ب��ا اعزام تعدادي 
آمبوالن��س، مداواي مجروح��ان و عزاداران قمه زن را پش��تيباني 
مي كند. همچنين اين جريان به رغم تندروي هاي مذهبي در كويت 
كه در دوره راه اندازي هيئت خدام المهدي انجام مي داد و االن هم در 
هيئت هاي خود دنبال مي كند، هيچ محدوديتي براي تردد به كشور 
كويت ندارد كه از همسويي عملكرد آن با خواسته هاي سرويس هاي 

امنيتي كشورهاي عربي حكايت مي كند. 
وزير اطاعات با بيان كش��ف ش��بكه ارتباطي ميان سرويس هاي 
جاسوسي با جريان تندروي شيرازي مي گويد:»اين عناصر افراطي 
دانسته يا ندانسته به دام س��رويس هاي اطاعاتي غرب مي افتند. 
اين سرويس ها گاه مستقيم يا با يك يا چند واسطه به آنان مرتبط 
مي ش��وند و آنان را مديري��ت مي كنند، به طوري ك��ه گاهي خود 
آن فرقه ها هم متوجه نمي ش��ود توسط اين س��رويس ها مديريت 
مي شوند. طبق اطاعاتي كه داريم يك سلسله كانال هاي ماهواره اي 
كه برنامه هاي مغاير با وحدت امت اسام پخش مي كردند متصل به 

سرويس هاي انگلستان بودند و از طرف آنها خط دهي مي شدند. 
ما حتي قرائني داريم كه با دو، سه واسطه به اينها كمك مالي مي كرد 
و در چهره انسان متديني كه مي خواهد خمس مالش را به اينها اهدا 
كند به اين شبكه ها كمك مي شد، چراكه اين رسانه ها و كانال هاي 
ماهواره اي با كمترين هزينه اهداف آنان را مبني بر ايجاد اختاف 

ميان مسلمانان محقق مي سازند.«
   ارتباط عناصر معلوم الحال با شيرازي ها

در س��ال ۲۰۰۴ در واش��نگتن همايش��ي به نام امت برگزار شد و 

شيخ سعد المدرس از علماي برجسته عراق از پشت پرده فعاليت ها و تحركات صادق 
شيرازي در ماجراي قمه زني اين چنين مي گويد:»من در فتاواي علماي گذشته جست وجو 
كردم و عالمي را نيافتم كه به جواز فتوا دهد مي گويد بغض است يعني برخي مي خواهند 
قمه زني را به مذهب تحميل كنند، بفهميد اين را وقتي يك مرجع مي گويد بغض است 
يعني چه! آيت اهلل شيخ اميني هم نظرشان همين گونه است، )شهيد( محمدباقر صدر 
نيز همين نظر را دارند. از علماي معاصر ما )آيت اهلل( محمد اسحاق فياض با قمه زني 
موافق نيست، آقاي سيستاني هم موافق اين كار نيست )حضرت امام( سيد )روح اهلل( 
خميني حرام مي داند اين كار را. االن در ايران قمه زدن، ممنوع است! مقتضيات حكم 
مي كند. مگر نمي دانيد اين قمه زني قابل سياسي شدن است؟ به خصوص كه دستگاه هاي 
تبليغاتي در دست كشورهاي مستكبر است. آيا مي دانيد بيشترين تبليغ براي قمه زني 
توسط چه مؤسسه اي صورت مي گيرد؟ مؤسسه )فرقه( شيرازي ها!

نگاهي دوباره به فرقه نوظهور و تندرو شيرازي در جهان تشيع

تلخیتفرقهوافراط
 اسناد مخالفت سيد محمد شيرازي با سيد صادق شيرازي

   محمد علي الفت پور
به موازات جريان هاي تكفيري منتسب به اهل سنت كه آتش فتنه را به جان مسلمانان انداخته و پديده اسام گرايي را به نفع صهيونيست هاي 
مسيحي تقويت مي كنند، جريان تكفيري ديگري منتسب به اهل تشيع و مدعي مرجعيت نيز با اهانت به مقدسات اهل سنت و تبليغ خرافه هاي 
مذهبي منتسب به شيعه به اختاف افكني بين شيعه و سني و بهانه تراشي به سود تكفيري هاي سني رو آورده اند كه محوريت آن در بيت سيد 
صادق شيرازي مدعي مرجعيت شيعه قرار دارد. اين جريان مشكوك كه باگذشت زمان، وابستگي آن به استعمار پير انگلستان، آشكارتر مي گردد 

به دنبال توسعه نفوذ خود به هيئت هاي مذهبي و ترويج نوعي سكوالريسم است. 
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7 نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 

 پرونده ويژه 

به گونه اي بود كه هنگام برگزاري اين همايش سيد صادق شيرازي به 
برگزاركنندگان اين همايش نامه اي نوشت: »اين همايش خجسته 
در حالي برگزار مي ش��ود كه امت اس��امي به طور ع��ام و به ويژه 
شيعيان با شرايط حساسي روبه رو هستند. به اين اميد كه همايش 
»امت« بتواند از عهده چالش ها و مسئوليت هايي كه در اين راستا 

برعهده گرفته برآيد، ان شاءاهلل. 
صادق شيرازي خواس��ته هايي داش��ت تا اينكه به جايي رسيد كه 
گفت: وقت آن رسيده است تا درراه به كارگيري تمام امكاناتي كه 
در تحقق بخش��يدن به »نظريه ش��وراي فقيهان« كمك مي كند، 
همكاري كرد، براي شناسايي راهكارها بايد در سراسر جهان ازجمله 
اياالت متحده امريكا مجلس شوراي نمايندگي تشكيل داد. پرواضح 
است كه مجلس شوراي فقيهان وحدت در موضعگيري، اقتدار در 
حس��ن انجام كار و كارآمدي كامل را تحقق مي بخش��د. )اشاره به 
مسئله ش��وراي فقيهان و كمك خواستن به صورت غيرمستقيم از 

اياالت متحده امريكا(
دومين همايش شخصيت هاي شيعه! ساكن واشنگتن در روزهاي 
1۰-8 خردادماه در هتل »ميريوث« با حض��ور جمعي از عالمان، 
انديشمندان و شخصيت هاي اجتماعي برگزار شد. در اين همايش، 
مسائل تأثيرگذار در جامعه شيعي مورد بررسي و كندوكاو همه جانبه 
قرار گرفت. همايش »امت« به عنوان دومين همايش شيعيان امريكا 
و كانادا به منظور پرداختن به مسائل فكري و اجتماعي و فرصت هاي 
شغلي نسل نو و نيز موضوع ازدواج و جذب شدن در جامعه امريكايي 

برگزار شد. 
نكته جالب و قابل توجه اينجاست كه اسم شيرين عبادي و حسين 
نصر در جمع عالمان، انديشمندان و شخصيت هاي اجتماعي شيعه! 
به چشم مي خورد. در متن خبر منتشرشده در سايت صادق شيرازي 
آمده است: برجسته ترين س��خنرانان اين همايش عبارت بودند از 
»آقاي دكتر حسين نصر! )استاد چند دانش��گاه در امريكا(، خانم 
شيرين عبادي! )برنده جايزه صلح نوبل(، خانم دكتر عزيزه الهبري 
)استاد دانشگاه حقوق در ويرجينيا(، آقاي دكتر پرويز شاه )فعال 
اسامي(، عامه سيد حسن قزويني، آقاي دكتر حسنين وال جي 
)رئيس جامعه خوجه ها در امريكا(، آقاي دكتر ربرت كرين )مسلمان 

و فعال امريكايي( و عامه سيد مصطفي قزويني.«
شيرين عبادي و حسين نصر در مراسمي حضور داشته اند كه بنياد 
آيت اهلل شيرازي به آن نامه نوشته و مرتضي شيرازي در آن همايش 
امام جماعت بوده است. قابل توجه است صادق شيرازي از اين افراد 
در رابطه با پرورش و هدايت معنوي، علمي، فرهنگي و فكري جوانان 
كمك خواسته اند. حال جاي سؤال است كه چه نقاط مشتركي بين 

سيد صادق شيرازي، شيرين عبادي و حسين نصر وجود دارد؟
   مؤسسه شيرازي ها دست به دامن ائتاف پاريس

مؤسسه) shia rights watch س��ازمان ديدبان حقوق شيعه( 
وابس��ته به جناب صادق ش��يرازي از كش��ورهايي چ��ون امريكا، 
انگلستان، س��عودي، قطر و امارات خواستار رس��يدگي به فاجعه 
اسپايكر و كشتار ش��يعيان است و از س��لفي ها درخواست كمك 
به ش��يعيان دارد و جالب اينجاس��ت كه مريدان آيت اهلل شيرازي 

جمهوري اسامي را حكومتي ضد شيعه مي دانند. 
داعش پديده اي است كه توسط امريكا، انگليس و صهيونيست ها با 
دالرهاي نفتي تشكيل  شده است و هدف آنها از ايجاد اين گروهك 
جنايتكار معرفي اس��ام به عنوان يك دين خشن و متحجر است. 
داعش توسط امريكا و ايادي آنها ايجادشده است و صهيونيست ها 
به دنبال اين هستند كه اس��رائيلي ديگر را در سوريه، عراق و ساير 
كش��ورهاي منطقه ايجاد كرده و با حضور در آنها به چپاول منابع 

طبيعي آنها بپردازند. 
داعش برگ ديگ��ري از بمب هاي اتم��ي امريكا در هيروش��يما و 
ناكازاكي، هشت سال جنگ تحميلي عليه ايران براي از بين بردن 
انقاب، رضاخاني كه انگليس��ي ها به كش��ور م��ا تحميل كردند و 

قتل عام مسلمانان بي دفاع فلسطين، عراق و سوريه است. 
تا زماني كه داعش در حال پيش��رفت بود، مي كش��ت و شهرها را 
اشغال و به بغداد نزديك مي شد، اس��تكبار از آنها حمايت كرده و 
مجروحان آنها در بيمارستان هاي صهيونيست ها معالجه مي شدند، 
ولي همين كه فتواي مرجعيت عراق و رهبران كشورهاي اسامي 
اتحاد شيعه و سني را اعام كردند و داعش شكست خورده و مجبور 

به عقب نشيني شد خود را مخالف داعش خواندند. 
ائتاف پاريس با اين كار مي خواهد پيروزي مسلمانان را به نفع خود 

مصادره كند اين در حالي است كه داعش ستون پنجم امريكا است 
و زمينه حضور صهيونيست ها و امريكا را در منطقه فراهم مي كند. 
برخي مي گويند ائتاف پاريس، توبه است ولي بايد گفت كه پيمان 
پاريس ائتاف توطئه اس��ت نه توبه، هيچ نيروي هوايي نيست كه 
بخواهد نيروي زميني خود را بمب ب��اران كند، بلكه آنها با اين كار 
مي خواهند داعش را بزرگ كرده، به رسميت شناخته و جايگاه آن 

را تثبيت كند. 
ائتاف پاريس در واقع همان نقشه لو رفته و شكست خورده برج هاي 
دوقلو است و مي خواهند وانمود كنند كه مسلمان ها تندرو و خشن 
هس��تند و زمينه حضور دوباره خود در منطقه را فراهم كنند ولي 
از اين غافل هستند كه با اين حماقت اين بار سيلي محكم تري به 
گوش آنها نواخته مي شود. تكيه  بر ستمكاران نابودي مطلق را در 
پي دارد و كساني كه دست به سينه امريكا و صهيونيست ها هستند 
بايد بدانند كه ظلم پايدار نيست و آنها نيز با صهيونيست ها به قهقرا 

كشيده مي شوند. 
بيانيه اي كه روز سه شنبه و همزمان با آغاز ائتاف مبارزه با داعش 
در پاريس صادر شد، مؤسسه ش��يعه رايتس واچ )سازمان ديدبان 
حقوق شيعه( از مجامع بين المللي مخصوصاً كشورهاي عضو ائتاف 
مبارزه با داعش درخواست كرد توجه ويژه به حادثه اسپايكر نمايد 
و گروه هاي متخصصي را مأمور بررس��ي و رفع ابهامات اين حادثه 

هولناك كند. 
عكس العمل هاي متفاوتي نس��بت به عملك��رد غيرقابل قبول اين 
جريان در برخورد با داعش وجود دارد. به عن��وان نمونه به يكي از 
اين موارد كه در شبكه هاي اجتماعي موردتوجه قرارگرفته است، 
مي توان اشاره كرد:»بارها از شما و منبري هاي مقلدان شما شنيده ام 
كه يكي از بزرگ ترين خيانت هاي جمهوري اسامي و رهبران آن 
به جهان تشيع، حمايت از سني هاي كشور فلسطين و سوريه و فارغ 
شدن از باد و بقاع متبركه شيعه اس��ت، بارها شنيده ام كه اعام 
داشته ايد به جاي مس��جداالقصي بايد به فكر مبارزه با غاصبان و 
مخربان قبرستان بقيع بود، بارها ش��نيده ام كه خيانت جمهوري 
اس��امي چرخاندن نگاه ها از كربا به قدس است، امروز كربا اين 
قطب عالم تشيع و ديگر اماكن متبركه كشوِر شيعه نشين عراق و 
هزاران زن و مرد شيعه عراقي در معرض خطر جدي گروه سني هاي 
تكفيري داعش قرار دارند. بنده به عنوان يك بچه ش��يعه از ش��ما 
منادي و مدعي حفظ و حراس��ت از اصول اصيل ش��يعي و پاسدار 
حرم هاي متبرك ائم��ه اطهار )ع(! عاجزانه درخواس��ت و مطالبه 
مي نمايم با صدور فتواي جهاد عليه اين س��ني هاي تكفيري خيل 
طرفداران و مقلدانتان را كه سال هاست با قمه زني � بنا به استدالل 
خودتان � روحيه جهادي و حماسي خود را حفظ كرده اند، به عراق 
گسيل داريد تا از اصول و خطوط قرمز ش��يعه! دفاع نمايند. اميد 
است علت سكوت اين چندروزه شما تدوين متن چنين حكمي بوده 
باشد چراكه سكوت در اين ش��رايط ممكن است توسط طرفداران 
جمهوري اسامي دليلي بر طبل توخالي بودن ادعاهاي قبلي تان 
جلوه داده شود! بي صبرانه منتظر حضور شما، مقلدان و اقوامتان در 

اين جهاد في سبيل اهلل هستيم.«
   نفوذ فرقه شيرازي ها در برخي سايت هاي داخلي مروج 

تشيع
با توجه به رويكرد اخير تمام س��ايت هاي خبري با هر گرايش��ي، 
پيرامون فرقه ش��يرازي ها و با توجه به مشخص شدن خط فكري 
رهبران اين فرقه و همچنين برخورد وزارت اطاعات با شبكه هاي 
تفرقه افكن فرقه ش��يرازي ها، چندي است سايت شيعه آناين در 

كنار اخبار و مطالب خود، براي فرقه شيرازي ها تبليغ مي كند. 
نوع ستايش سايت شيعه آناين از صادق ش��يرازي و تبليغ براي 
شبكه هاي تفرقه افكن فرقه ش��يرازي و ناديده گرفتن خيانت ها و 
مواضع منافقانه اين فرقه حاكي از آن است كه شيعه آناين خواسته 
يا ناخواسته و از روي آگاهي يا عدم آگاهي با اين فرقه همگرا شده و 

در راستاي منافع دشمن قدم برمي دارد. 
   همن�وا ب�ا ش�بكه هاي مع�ارض اس�امي در ماج�راي 

اسيدپاشي
پس از حاشيه سازي هاي اخير پيرامون حادثه اسيدپاشي در اصفهان 
يكي از رسانه هاي حامي فرقه شيرازي دست به شايعه سازي عجيبي 
زده است. يكي از رسانه هاي حامي يك فرقه تندرو و افراطي در پي 
حوادث اسيدپاشي اصفهان اقدام به  دروغ پراكني عجيب و پخش 
شايعات بي پايه و اساس كرده اند. به طوري كه در يكي از سايت هاي 

حامي اين جريان، مس��ئوليت حادثه اسيدپاش��ي را به يك گروه 
مذهبي در اصفهان نس��بت داد. اين س��ايت گروه انصار حزب اهلل 
شاخه اصفهان را به عنوان مسئول اين كار قلمداد كرده و جالب تر 
اينكه از قول اين گروه حتي بيانيه اي نيز درباره داليل ورود آنها به 

اين موضوع منتشر كرده است. 
البته اقدامات چنين رسانه هايي كه بر پايه هيچ و پوچ قصد ايجاد 
نفرت نس��بت به جامعه ش��يعي و حزب اللهي و تفرق��ه بين مردم 
اصفه��ان و ايران دارد ديگر اث��ري ندارد. اين گروه ب��راي اينكه به 
هدفش برسد و به اين صورت جامعه را در تشويش فروبرد از هيچ 
فعاليتي دريغ نمي كند و همه هم وغمش را بر اين موضوع اس��توار 
كرده است. اين جريان به ظاهر ش��يعي مخالف نظام دستش براي 
ايراني ها و به خصوص اصفهاني ها رو شده و حنايش ديگر براي مردم 

رنگي ندارد. 
گفتني است اين جريان و ش��بكه هاي ماهواره اي و مجازي حامي 
آن سابقه توهين به مراجع عظام تقليد )همچون حضرت آيت اهلل 
بهجت( و تفرقه افكني بين مسلمانان را در كارنامه دارند و با توهين 
عجيب وغريب سعي در تضعيف جمهوري اس��امي ايران داشته 

و دارند. 
   اس�ناد مخالفت س�يد محمد ش�يرازي با س�يد صادق 

شيرازي
به  رغم ادعاي تمسك سيد صادق شيرازي به برادر بزرگترش سيد 
محمد شيرازي، قول و فعل وي با برادرش در تضاد كامل است. فارغ 
از مخالفت سيد محمد با جمهوري اس��امي ايران كه داليلش در 
مطلب قبلي ذكر شد بايد اذعان كرد كه از سيد محمد شيرازي كتاب 
و آثار بسياري بر جاي  مانده است كه در جاي جاي آنها توصيه هاي 
الزم براي پيشبرد وحدت اسامي و رفع خصومت ميان مسلمانان 
بيان شده است، اما سوگمندانه بعضي از تفرقه افكنان مذهبي نه تنها 
توجهي به فرمايشات ايش��ان ندارند، بلكه نام و جايگاه اجتماعي 
ايش��ان را وس��يله اي براي ترويج افكار و رفتاره��اي تفرقه افكنانه 
خويش قرار داده اند. از همين رو در ادامه گوش��ه اي از فرمايشات و 
نصيحت هاي فراوان ايشان را در نهي از تفرقه ميان شيعه و سني و 
همچنين ضرورت حفظ وحدت اسامي بيان مي كنيم تا هدايتگر 

پيروان و ارادتمندان واقعي ايشان در اين مسير باشد. 
ايشان در كتاب )الفقه، النظافه( مي نويسد:»تمسك و چنگ زدن 
به هر چيزي كه ما را به اختاف تفرقه و تشتت بين مسلمين دعوت 
مي كند، حرام است و تفاوتي ندارد كه از امور نژادي، زباني، قومي، 
طائفي، مليتي يا غير اينها باشد و واجب اس��ت كه وجودمان را از 
چنين اموري پاك  كني��م و دراين باره روايات و نصوص بس��ياري 

واردشده است.«
ايش��ان در كتاب )الفقه، المرور و آداب الس��فر( ضمن بيان اينكه 
گوشه اي از قوانين موجود در اجتماع به عنوان مسلمان اختصاص 
دارد، بيان مي دارد:»اين قوانين به مسلمان با اين عنوان كه مسلمان 
اس��ت ارتباط دارد و در اجراي آنه��ا تفاوتي بين يك مس��لمان و 
مسلمان ديگر وجود ندارد، اگرچه آنها از دو منطقه، دو جايگاه و دو 
مذهب و مانند اينها باشند؛ چون واضح است كه حدود جغرافيايي 
بين مسلمانان وجود ندارد و آنها در جميع خصوصيات با هم برادر 

هستند. 
اما اينكه امروز م��ا مي بينيم كه مي گويند اين مس��لمان هموطن 
ماست و آن مسلمان خارجي و بيگانه، اين مسلمان سفيدپوست و 
آن سياهپوست، اين مسلمان عرب است و آن مسلمان فارس، پس 
همه اينها برخاف فرمايشات صريح قرآن و سنت و اجماع و عقل 
در مواردي است كه همه بر آن اتفاق دارند. پس تمام مسلمانان بر 
قرآن و سنت اتفاق نظر دارند، اگرچه در بعضي جزئيات و خصوصيات 
از نظر اجتهادي و علم��ي باهم اختاف دارند و اين س��بب تخلف 
مسلمين از زندگي باهم شده است و براي اين به زندگي مشترك 

چاره اي جز بازگشت به دستورات اسام نيست. 
خداوند سبحان دراين باره مي فرمايد:»انفال: ۴۶« باهم نزاع نكنيد 
كه سست شويد و هيبت شما از بين برود. همچنين خداوند متعال 
مي فرمايد:»انبياء: 9۲« اين است آيين شما كه آييني يگانه است 
]با يك هدف و يك خدا[ و من پروردگار شمايم، پس مرا بپرستيد. 
همچني��ن مي فرمايد:»آل عمران: 1۰3« و همگي به رش��ته الهي 

درآويزيد و پراكنده نشويد. 
بله، مسلمانان در بعضي از احكام از جهت اجتهادي با هم اختاف 
دارند و تفاوتي ندارد كه اين اختاف ميان شيعه و سني باشد يا بين 

مجتهدان يك مذهب و طائفه و اين اختاف ربطي به وحدت اسامي 
ندارد، مانند آنكه اختاف مسلمانان در جزئيات نماز و روزه موجب 
تفرقه ميان آنها نمي شود، چون اصل اين اعمال بر همه واجب است. 
در كتاب )األسئله و األجوبه( از ايشان سؤال شده است:»آيا اجراي 
وحدت اسامي امكانپذير است؟« ايشان در پاسخ مي فرمايند:»بله، 
با وحدت كلمه اي كه خداوند در قرآن كريم درباره آن مي فرمايد: 
ًه َواِحَدًه؛ اين است آيين شما كه آييني يگانه است  )إِنَّ َهِذهِ أُمَُّتكْم أُمَّ
]با يك هدف و يك خدا[( و همچنين مي فرمايد: )َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل 
ُقوا؛ و همگي به رش��ته الهي درآويزيد و پراكنده  ِ َجِميًعا َو اَل تََفرَّ اهللَّ
نشويد. ( و رسول خدا نيز درباره آن مي فرمايند: )المسلم أخو المسلم 

...؛ مسلمان برادر مسلمان است«(
ايشان در كتاب »الس��بيل إلي إنهاض المس��لمين« درباره رفتار 
پسنديده در برخورد با دشمنان مي نويسد:»واجب است كه شعار 
ما در هر حركتي سام باشد، سامي كه در گفتار، رفتار، نوشتار ما 

جاري است و سام در هر جايگاه و نسبت به هركدام از مردم...
پس ضروري اس��ت كه صلح و س��ام را نس��بت ب��ه جنبش ها و 
حركت هايي كه در جهان اس��ام در حال فعاليت هس��تند حفظ 
كنيم، زيرا اوالً »سام« موجب توجه و التفات مردم مي شود و ثانياً 
موجب خويشتنداري دشمنان مي گردد و از همين رو اميرالمؤمنين 
� عليه الس��ام � به اصحابش��ان فرمودند: )إني أكره لكم أن تكونوا 
سبابين؛ ناپسند مي دانم كه شما دشنام دهنده باشيد( و قبل از اين 
سخن قرآن حكيم فرموده بود: )َواَل تَُسّبواْ الِّذيَن يْدُعوَن ِمن ُدونِ اهللِهّ 
َفيُسّبواْ اهللَّ َعْدواً بَِغيِر ِعلٍْم؛ ]شما مؤمنان[ به ]معبود[ آنانكه جز خدا 
را مي خوانند، دشنام ندهيد تا مبادا آنها از روي دشمني، به  ناداني 

خدا را دشنام گويند.(
پس بر جنبش هاي اسامي كه در حال فعاليت هستند واجب است 
كه سام را در فكر و گفتار و نوشتار و در برخوردهايشان گسترش 
دهند و حتي هنگامي كه راهپيمايي يا اعتصاب و مانند آنها را به پا 
مي كنند، واجب است كه اين كارها با آرامش و خوش اخاقي همراه 
باشد، زيرا مهم آن اس��ت كه ما به هدفمان برسيم نه اينكه كينه، 

خشم و بغض و مانند اينها را تخليه كنيم!
پس همانا كينه ت��وزي و عناد جز كينه و دش��مني چيزي برجاي 
نمي گذارد و از همي��ن رو در مثل معروف آمده اس��ت: )ال يجتني 
الجاني من الشوك العنب؛ كس��ي با دادن خار به انگور نمي رسد( 
پس هر چيزي ثمره و نتيجه اش مانند خودش است. اخاق نيكو نيز 
نتيجه اش خوش اخاقي در طرف مقابل است و اما اخاق بد و زشت، 

رفتارهاي بد و نامناسب را به وجود مي آورد.«
آيت اهلل سيد محمد حسيني شيرازي در كتاب )من فقه الزهراء( � 
عليها السام � افترا و دشنام گويي را ذاتاً حرام مي داند و با استناد به 
َِّذيَن يْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِهّ َفيُسبُّواْ اهللَّ َعْدواً بَِغيِر ِعلٍْم )و  آيه َو الَ تَُسبُّواْ ال
ابِيَن«  همچنين فرمايش امير مؤمنان:»إِنِّي أَكَرُه لَكْم أَْن تَكونُوا َسَبّ
بيان مي كند كه دشنام گويي و افترا، آثار سوء وضعي و تكويني دارد 
و بازگشت آنها به شخص دشنامگو خواهد بود. ايشان سپس در مقام 
پاسخ به شبهات اين بحث برمي آيد و مي گويد: كسي نگويد »پس 
چرا ما تعبيراِت لعن، دشنام و مانند آن را در قرآن كريم مي بينيم، 
َّكْم َو ما تَْعُب��ُدوَن ِمْن ُدوِن اهللِهّ  ماننِد فرمايش خداوند س��بحان(: إِن
َحَصُب َجَهنََّم )و مانند سّب و دشناِم اش��خاص در قرآن(: ُعُتلٍّ بَْعَد 
ذلِك َزنِيٍم )و فرمايش خدواند متعال(: أُولِئك يلَْعُنُهُم اهللُّ َو يلَْعُنُهُم 
الّاِعُنوَن )و فرمايش خداوند سبحان(: أُولِئك لَُهُم اللَّْعَنُه َو لَُهْم ُسوُء 
يِن  الّداِر )و فرمايش خداوند عزوجل(: َو إِنَّ َعلَيك اللَّْعَنَه إِلي يْوِم الدِهّ

)و فرمايش خداوند بلندمرتبه(: َو لَُهُم اللَّْعَنُه َو لَُهْم ُسوُء الّدار. 
]كسي اينها را مطرح نكند[؛ زيرا در پاسخ گفته مي شود: هنگامي كه 
نقص و ايرادي واقعي در چيزي وجود داش��ته باشد و صاح بر آن 
است كه طرف مقابل يا اهل و قوم او يا ديگران ]بابيان اين نقص ها 
و ايرادات[ هدايت شوند، بيان اين نقص ها الزم بوده و دشنام گويي 
نيست،بلكه داخل در ارشاد جاهل و تنبيه غافل و ارائه طريق براي 
گمراهان است. پس منع دشنام گويي و جواز اين گونه سخن گفتن، 
داراي دو مورد و موضوع متفاوت هستند كه اين تفاوت پيش از آنكه 

حكمي شرعي باشد، مطلبي عقاني است. 
همچنين ايشان در كتاب � الفقه؛ الرأي العام و اإلعام � ضمن بيان 
آنكه بدزباني و دشنام گويي روشي غير اسامي است، رواياتي را كه 
در آنها نسبت دشنام گويي به پيامبر � صلي اهلل عليه و اله – داده شده 
است، جزو اسرائيلي ات مي داند و در صحِت صدور آن ترديد مي كند. 
ترجمه سخنان ايش��ان در آنجا چنين اس��ت: ملتزم بودن به پاك 

داش��تن كام از جهت لفظ و كنايه و مانند آن، امري واجب است، 
زيرا پاك بودن كام مي تواند مردم را به انسان جذب كند، بيش از 
آن هنگام كه كسي بخواهد با دش��نام و خشونت و افترا، ديگران را 
به خويش جذب كند. از اين جهت قرآن كريم مي فرمايد: َو الَ تَُسبُّواْ 
واً بَِغيِر ِعلٍْمو امام علي �  واْ اهللَّ َع��دْ َِّذيَن يْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِهّ َفيُس��بُّ ال
ابِيَن« و نصوص  عليه السام � مي فرمايد:»إِنِّي أَكَرُه لَكْم أَْن تَكونُوا َسَبّ

ديگري كه دراين باره وارد شده است. 
]شاهد سخن اينكه[ در جريان جنگ انگليس و مصر در سال 195۶، 
گوينده راديوي لندن اين تعبير را به كاربرد:»ديكتاتور مصر به فان 
و فان متوسل شد.« اما در مقابل، گوينده راديوي مصر بي درنگ 
پاسخي به او داد كه غبار تعصب را از ميان برداشت:»اميدوارم به اين 
مطلب توجه كنيد: هنگامي كه از ملكه انگليس ياد مي كنم، قبل از 
نام او تعبيراِت محترمانه و وصِف صاحب جالت را به كار مي برم، با 
نظر به اين حقيقت كه او رئيس كشور شماست. از همين رو شما نيز 
بايد بدانيد عبدالناصر، رئيس جمهور جمال عبدالناصر است.« بعد 
از پخش اين سخنان از راديوي قاهره، گوينده راديوي انگليس ناچار 
شد فوراً سخنانش را تغيير داده و ضمن عذرخواهي در پيش همه، 

تعبيرات محترمانه اي را براي عبدالناصر به كاربرد. 
لذا در احاديث ما نيز وارد شده است كه امام صادق � عليه السام � 
فرمود:»إِْن َعيَرك أَحٌد بَِما ليَس فِيك َفَا تَُعيْرُه بَِما فِيه.« )اگر كسي 
به آنچه در تو نيس��ت، به تو عيب گرفت، تو به آنچه در اوست، بر او 
عيب نگير. ( اين، روشي اس��ت كه مي توان با آن دشمن را هدايت 

و اصاح كرد. 
آنچه گذش��ت تنها گوش��ه اي از فرمايش��ات آيت اهلل سيد محمد 
حسيني شيرازي درباره وحدت اسامي و نهي از تفرقه افكني ميان 
مسلمانان بود، همچنان كه ايش��ان در كتاب »كيف نجمع شمل 
المس��لمين« راهكارهاي عملي براي تحقق وحدت امت اسامي 
ارائه مي كنند، ولي به هرحال متأسفانه بسياري از اين صحبت ها و 

نصيحت موردتوجه داعيه داران پيروي از ايشان قرار نمي گيرد. 
    شكست سنگين ائتاف رفاه و السام صادق شيرازي

در انتخابات پارلماني سال جاري عراق گروه ها و جريانات مختلف 
سياسي، ليس��ت اس��امي كانديداهاي خود را ارائه دادند. در بين 
شيعيان نيز فهرست هاي مختلفي ارائه شد، اما در شهر مقدس كربا 
ليستي با عنوان ائتاف الرفاه و السام )الشيرازيه( منتسب به آقاي 
صادق شيرازي به صورت گس��ترده منتشر شد. اعضاي اين ليست 
خود را از نزديكان و منتسبان به دفتر آقاي شيرازي معرفي كرده و 
حتي برخي از چهره هاي سياسي شهر كربا از مديريت اين ائتاف 

توسط اعضاي دفتر آقاي شيرازي خبر مي دادند. 
هرچند به نظر مي رسيد كه دفتر آقاي سيد صادق شيرازي نسبت به 
اين مسئله واكنش نشان دهد اما سكوت تأييد آميز دفتر وي نشان 
داد مجموعه مرتبط با آيت اهلل شيرازي سوداي فعاليت سياسي در 
قالب تصاحب كرسي هاي مجلس عراق دارد. حتي وكيل آيت اهلل 
شيرازي در كربا نيز در مرقوم هاي حمايت خود را از رئيس ائتاف 

»رفاه والسام« اعام كرد. 
اين در حالي بود كه رسانه هاي وي اين چنين وانمود مي كردند كه 
اگرچه آقاي سيد صادق شيرازي در ايران مقلد و طرفداران زيادي 
ندارد، اما در عراق بسيار محبوب اس��ت و تمامي اهالي كربا پيرو 
ايشان هستند. حتي در مراسم ميليوني پياده روي اربعين حضرت 
سيدالشهدا )ع(، عكس هاي سيد صادق ش��يرازي از نجف تا كربا 
به صورت گسترده ديده مي شد تا شايد اين چنين القا شود كه وي در 

بين توده هاي شيعيان عراق نيز پرطرفدار است. 
اما نتايج انتخابات بيانگر واقعيت ديگري بود. واقعيت حاكي از اين 
اس��ت كه حتي يك نفر هم از ائتاف الرفاه و الس��ام )الشيرازيه( 
منتسب به آقاي سيد صادق شيرازي، به مجلس راه پيدا نكرد. اين 
در حالي بود كه هركدام از ليست هاي منتسب به چهره هاي شيعي 
همانند ابراهيم الجعفري، نوري المالكي، س��يدعمار حكيم، سيد 
مقتدي صدر و... توانستند تعدادي از كرسي هاي مجلس اين كشور 

را به دست بياورند. 
بااين حال اميد است نتيجه اين انتخابات براي اعضاي دفتر آيت اهلل 
شيرازي اين نتيجه بديهي را مش��خص كرده باشد كه لزوم چهره 
ش��دن در قامت يك مرجع ديني، به پخش برنامه هايي نيست كه 
به دليل موازين غيرش��رعي آن در هيچ رسانه شيعي ديگر منتشر 
نمي شود، بلكه مرجعيت ديني به مؤلفه هاي ديگر وابسته است كه 

فاصله زيادي با اقدامات اين چنيني دارد. 

اعضاي ناكام حزب مورد حمايت سيدصادق شيرازي در انتخابات عراقمهدی رعنايی – حسينيه كربائيهای اصفهان اعضاي ناكام حزب مورد حمايت سيدصادق شيرازي در انتخابات عراق جواد مقدم در حسينيه سيد صادق شيرازی

سيدعلي مومني در ديدار با  سيدصادق شيرازيباسم كربايي در ديدار با  سيدصادق شيرازي

به  رغم ادعاي تمسك سيد صادق شيرازي به برادر بزرگترش سيد محمد شيرازي، قول و فعل وي با برادرش در 
تضاد كامل است. فارغ از مخالفت سيد محمد با جمهوري اسامي ايران كه داليلش در مطلب قبلي ذكر شد بايد 
اذعان كرد كه از سيد محمد شيرازي كتاب و آثار بسياري بر جاي  مانده است كه در جاي جاي آنها توصيه هاي الزم 
براي پيشبرد وحدت اسامي و رفع خصومت ميان مسلمانان بيان شده است، اما سوگمندانه بعضي از تفرقه افكنان 
مذهبي نه تنها توجهي به فرمايشات ايشان ندارند، بلكه نام و جايگاه اجتماعي ايشان را وسيله اي براي ترويج 
افكار و رفتارهاي تفرقه افكنانه خويش قرار داده اند. از همين رو در ادامه گوشه اي از فرمايشات و نصيحت هاي 
فراوان ايشان را در نهي از تفرقه ميان شيعه و س�ني و همچنين ضرورت حفظ وحدت اسامي بيان مي كنيم تا 

هدايتگر پيروان و ارادتمندان واقعي ايشان در اين مسير باشد
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نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 8

پرونده ويژه 

ادامه از صفحه اول 
   ايش��ان ادامه دادند: »اينكه 
بن��ده درب��اره علوم انس��اني 
در دانش��گاه ها و خط��ر اين 
دانش هاي ذاتاً مسموم هشدار 
دادم � هم به دانشگاه ها، هم به مسئوالن � به خاطر همين است. اين 
علوم انساني اي كه امروز رايج است، محتواهايي دارد كه ماهيتاً معارض 
و مخالف با حركت اسامي و نظام اسامي است. . . حوزه هاي علميه و 
علماي دين پشتوانه هايي هستند كه موظف  هستند نظريات اسامي 
را در اين زمينه از متون الهي بيرون بكشند، مشخص كنند، آنها را در 
اختيار بگذارند، براي برنامه ريزي، براي زمينه س��ازي هاي گوناگون. 
پس نظام اس��امي پش��توانه اش علماي دين و علماي صاحب نظر و 

نظريات اسامي است؛ لذا نظام موظف به حمايت از حوزه هاي علميه 
است، چون تكيه گاه اوست.«

 آيت اهلل س��يداحمد علم الهدي در نشست هيئت رئيسه دانشگاه ها، 
مراكز پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري در دانشگاه شهيد بهشتي 
با تش��ريح نظام اجتماعي جامعه الئيك گفت:»در انقاب فرهنگي 
پااليش نيروي انساني در دانش��گاه صورت گرفت و تا حدودي موفق 
عمل شد اما امروز نيازمند انقاب فرهنگي دوم براي چينش نيروي 

علمي در دانشگاه ها هستيم.«
به نظر مي رسد اكنون با توجه به نگاه راهبردي رهبر انقاب دو مقوله 
مهم در پي��ش روي جريان ارزش گ��را قرار دارد. نخس��ت به چالش 
كشيدن مبادي و مباني علوم انساني غربي و ترديد كردن در گفته هاي 
ديكته شده قبلي است. به عبارت ديگر بايد مطلق بودن مفاهيم غربي 

در دانشگاه ها شكسته شود و در قالب كرسي هاي نظريه پردازي اين 
علوم موردنقد قرار گيرد. 

مسئله ديگر اس��تفاده از تاش ها و پژوهش هاي انجام شده طي اين 
سال ها در باب علوم اسامي و نيز جمع بندي و تداوم تنظيم علوم بر 
پايه اسام و درنهايت اصاح سرفصل هاي درسي است. البته اصاح 
سطحي س��رفصل ها گره اي از كار نخواهد گشود و البته در اين ميان 
حذف تمام متون درسي نيز مدنظر نيست. اين گونه نيست كه دانشجو 
نيازي به دانستن انديشه هاي دانش��مندان غرب نداشته باشد، بلكه 
بحث بر س��ر اتكاي كامل به اين نظريات و مطل��ق و غيرقابل ترديد 

دانستن آن است كه اين فضا را بايد شكست. 
از همه مهم تر در اين حوزه مسئله استادان دانشگاه است درست است 
كه شوراهاي تحول در علوم انساني و اسامي كردن دانشگاه ها با كار 

روي محتواي برخي كتب قصد جهت دهي به فضاي دانشگاهي علوم 
انساني را دارند ولي بايد اذعان داشت كه تا استادان متعهد و انقابي 
نتوانند جاي برخي استادان سكوالر و بي ريشه را در دانشگاه بگيرند 
اين كتاب ه��ا نمي توانند مايه اثر باش��ند. در بس��ياري از درس هاي 
دانشگاهي شاهد وجود منابع خوب و دسته اولي هستيم كه با مباني 
ديني و انقابي مطابق است ولي اس��تادان اصًا به اين منابع استناد 
نمي كنند و در موارد بسيار شاهد دور زدن اين منابع توسط استادان 

هستيم. 
متأسفانه ايستادگي اين چنيني دولت در وارد شدن دانشجويان متعهد 
و انقابي كه در سال هاي اخير از طريق بورس قانوني وزارت علوم وارد 
دانشگاه شده اند دليلي بر نخواستن تحول در علوم انساني توسط دولت 
كنوني است كه درگيري هاي انقاب فرهنگي اول با گروهك ها را به 

ذهن متبادر مي كند. بهانه تراشي هاي بي مورد و كارشكني هاي پنهان 
و آشكار در جذب بورسيه هاي قانوني وزارت علوم و همچنين ايجاد 
فضاي رسانه اي غيراخاقي و غيرحرفه اي درباره كساني كه هيچ گاه 
امكان دفاع از خود را نداشته اند، سنگ محك دولت در تحقق تحول 

در علوم انساني است كه تاكنون بد زده شده است. 
دولت محترم بايد به اين نكته توجه كند چرا مسئله بورسيه ها توسط 
يك خط خبري ضد انقاب در خارج به طور مستمر پي گيري مي شود 
آيا پرداختن به موضوع بورس��يه ها يك مسئله سياسي براي تخريب 
دولت قبل است يا ايجاد جنجال براي تخريب چهره بورسيه ها و وارد 
نشدن اين دانشجويان براي دش��من اهميت دارد؟ پس چرا دولت با 
تخريب حيثيت و هتك حرمت به ناحق اين عزيزان آب در آس��ياب 

دشمن مي ريزد؟

  سرمقاله 
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 پرونده ويژه 

 رفع شر شيطان بزرگ
ادامه از صفحه اول

7- نهم آوريل ۲۰1۴؛ برابر با 
۲۰ فروردين 1393، بيانات 
در ديدار مديران، متخصصان 
و كارشناسان سازمان انرژي 

اتمي با رهبر انقاب
* تبديل روابط آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران به روابط متعارف 

و غيرفوق العاده
)متن اصلي بيانات رهبر انقاب: موافقت با اين مذاكرات براي شكستن 
فضاي خصمانه جبهه استكبار بر ضد ايران بود و اين مذاكرات بايد ادامه 
يابد اما همه بدانند كه با وجود ادامه مذاكرات، فعاليت هاي جمهوري 
اسامي ايران در زمينه تحقيق و توسعه هسته اي به هيچ وجه متوقف 

نخواهد ش��د و هيچ يك از دستاوردهاي هس��ته اي نيز تعطيل بردار 
نيست، ضمن آنكه روابط آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران نيز بايد 

روابط متعارف و غيرفوق العاده باشد.( 
8- هفتم ج��والي ۲۰1۴؛ برابر ب��ا 1۶ تير 1393، بيان��ات در ديدار 

مسئوالن نظام
* تأكيد بر سياست قطعي جمهوري اسامي ايران مبني بر نداشتن 

ساح هسته اي
)متن اصلي بيانات رهبر انق��اب: مي گويند ما از بمب هس��ته اي 
مي ترس��يم! اوالً تضمين براي جلوگيري از ساح هسته اي راه هاي 
خودش را دارد؛ اشكالي هم ندارد. ثانياً اگر بناست كه راجع به مسئله 
ساح هسته اي كس��ي نگران باشد، آن، امريكا نيس��ت. امريكا كه 
خودش چند هزار كاهك هسته اي دارد، چند هزار بمب هسته اي 
دارد، و خودش به كار برده؛ خب به شما چه! شما چه كسي هستيد 

كه بايد نگران اين باشيد كه فان كش��ور به ساح هسته اي دست 
پيدا مي كند يا نمي كند؛ وانگهي آن دس��تگاه هايي كه مس��ئولند، 
خب بله، مي شود تضمين كرد. ]البته[ تضمين هم شده است يعني 
روشن اس��ت؛ ش��ايد خود آنها هم مي دانند. اصل حرف آنها حرف 

ناحقي است. 
9- 11 مي ۲۰1۴؛ برابر با ۲1 ارديبهشت 1393، بيانات در بازديد رهبر 

انقاب از نمايشگاه دستاوردهاي نيروي هوافضاي سپاه پاسداران
* به دست گرفتن ابتكار عمل در سياست خارجي

)متن اصلي بيانات رهبر انقاب: من همواره طرفدار ابتكار در سياست 
خارجي و مذاكره بوده و هس��تم و توصيه هميشگي من به مسئوالن 
اين بوده كه در سياست خارجي و مبادالت بين المللي هر چه تاش و 
ابتكار وجود دارد به كار بندند اما نبايد نيازمندي هاي كشور و برخي 

مسائل همچون تحريم ها، به مذاكره گره زده شود.( 

  فراسو 
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   علي اشرف فتحي
 از روزي كه امام خميني)ره( با انتش��ار كتاب 
»كشف االس��رار« و تدريس فلس��فه در حوزه 
علميه قم شهره شد تا روزي كه در قامت يك 
پيشواي محبوب از جهان رفت، بيش از شش 
دهه فاصله بود. اما اين فقيه فلسفه دان كه هم 
مس��لط به عرفان بود و هم آش��نا به سياست، 
در اين ش��ش دهه كه مصادف با متاطم ترين 
س��ال هاي تاريخ معاصر ايران و جهان بود، در 
چندين جبهه مختلف ب��ا منتقدان و مخالفان 
حوزوي اش در تقابل قرار گرفت و با هوشمندي 
و چيره دستي خاصي كه داشت، اين تضادها و 

چالش هاي حساس و بحراني را سپري كرد. 
1- از ش�بهات حكم�ي زاده ت�ا انتقادات 

فلسفه ستيزان
حوزه علميه قم در سال هاي دهه بيست شمسي 
با رشد فزاينده جريان هاي غيرديني و ضدديني 
مواجه شد. خلع رضاشاه و رها شدن جامعه از 
فضاي بسته سال هاي سلطنت پهلوي اول، به 
آزادي بي��ان و قلم بي حدوم��رزي انجاميد كه 
جامعه ديني آن روز ايران نمي توانس��ت آن را 
برتابد. توده اي ها حت��ي به حوزه علميه قم هم 
رخنه كرده و در شهر قم عرض اندام مي كردند. 
در چنين فضايي بود ك��ه فرزند يكي از علماي 
شاخص قم با نوش��تن كتابچه اي به نام »اسرار 
هزارس��اله« به  نقد بي رحمانه باورهاي ديني 
و ح��وزوي عص��ر خ��ود برخاس��ت. علي اكبر 
حكمي زاده كه خ��ود نيز طلبه ب��ود و پدرش 
ميرزا مهدي پايين ش��هري از معتمدين شيخ 
عبدالكريم حائري يزدي مؤسس حوزه علميه 
قم به شمار مي رفت، دوستي نزديكي با احمد 
كسروي داشت كه او نيز در اين دوره به ستيز با 

برخي باورهاي رايج عصر خود برخاسته بود. 
انتشار اسرار هزارساله با موج گسترده مخالفت ها 
مواجه شد. طاب حوزه تازه تأسيس قم براي 
پاسخگويي به سخنان نويسنده اين اثر به تكاپو 
افتادند. آيت اهلل عزالدين حس��يني زنجاني از 
مراجع تقلي��د كنوني مقيم مش��هد درباره آن 
روزها مي گويد:»وقتي كتاب اس��رار هزارساله 
تأليف شد، من از آيت اهلل العظمي حجت كسب 
تكليف كردم. ايشان فرمودند كه شما كاري به 
اين كارها نداشته باشيد و درستان را بخوانيد. 
»الباطل يهجر بترك ذك��ره« )حرف باطل را 
اگر نش��نيده بگيري و رها كن��ي، خودبه خود 
متروك مي شود( . ولي به امام به خاطر پاسخ به 
اين كتاب، درس خود را تعطيل كردند و براي 
نوشتن »كشف االسرار« چنان فشاري به خود 
آوردند كه يادم هست از عينك دودي استفاده 

مي كردند.« )1( 
در واقع مي ت��وان تأليف كتاب كشف االس��رار 
را نخس��تين فعاليت ب��ارز اجتماعي فرهنگي 
امام خمين��ي و اولي��ن تقابل وي ب��ا جريانات 
انحراف��ي ح��وزوي دانس��ت. اين كت��اب كه 
سال هاست منتشر نمي شود، دربرگيرنده دفاع 
قاطع و شديداللحن امام از روحانيت، تشيع و 
دين است و رگه هايي از نظريه واليت فقيه نيز 

در آن يافتني است. 
اما اي��ن تنه��ا چالش ج��دي ام��ام در دوران 
ميانس��الي اش نبود. او ك��ه از دوران جواني به 
فلس��فه و عرفان گرايش ويژه اي داشت و نزد 
آيت اهلل شاه آبادي ش��اگردي كرده بود، كاس 
درس فلسفه محدودي برقرار كرده و شاگردان 

مهمي را آموزش مي داد. آيت اهلل دكتر مهدي 
حائري يزدي فرزند مؤس��س حوزه علميه قم 
كه به هم��راه مرحوم آيت اهلل س��يدرضا صدر 
)برادر امام موسي صدر(  از نخستين شاگردان 
حلقه درس فلسفه امام بوده است، در اين باره 
مي گوي��د:»درس فلس��فه ايش��ان يك درس 
فلس��فه عرفاني بود. ايش��ان در تئوري عرفان 
خيلي زحمت كش��يدند، هم عمًا و هم ازنظر 
تئ��وري. در عرف��ان واقعاً خيل��ي متخصص و 
شاخص بود. فلسفه عرفاني ماصدرا را خيلي 
خوب مي گفت. ولي از فلسفه محض كه فلسفه 
مشايي محض اس��ت و تعليمات ارسطويي با 
تفسيرهاي ابن س��ينا و فارابي اس��ت، ايشان 
منزجر بود و به هيچ وجه عاقه مند نبود. خاصه 
به فلس��فه اي معتقد بودند كه جنبه عرفاني و 

ذوقي داشت.« )۲( 
عاقه امام خميني به صدرالمتألهين شيرازي 
آنقدر بود كه به گفته آيت اهلل منتظري )ديگر 
ش��اگرد درس فلس��فه امام(  تأكيد مي كردند 
كه نام بنيانگذار حكمت متعاليه با احترام برده 
ش��ود:»يك بار خدمت آقاي خميني بودم. به 
مناسبت گفتم ما صدرا. ايشان ناراحت شدند 
كه چرا مي گوييد ماصدرا؟! گفتند آيا ش��ما 
به آي��ت اهلل آخوند خراس��اني )صاحب كفايه(  
مي گوييد ما كاظم؟! بايد اس��م ب��زرگان را با 

احترام ببريد. « )3( 
شدت عاقه امام به فلسفه و عرفان بر حوزويان 
مخالف فلسفه ستيز پوشيده نبود. اين در حالي 
بود كه درس فلسفه امام خميني چندان علني 
نبود و به طور خصوصي و كامًا محدود برگزار 
مي شد. تنها طلبه هايي مجاز به شركت در اين 
درس بودند كه امام خميني به آنها اذن حضور 
داده باشد. اما مباحث جنجالي فلسفه و عرفان 
اس��امي به ايجاد چالش هاي جدي در ميان 
حوزويان انجامي��د. يكي از علم��اي قم حكم 
تكفير امام خميني را صادر ك��رد و طلبه هاي 
ضد فلسفه نيز معاش��رت با امام و خانواده اش 

را تحريم كردند. 
آي��ت اهلل عزالدي��ن زنجان��ي اين گون��ه به ياد 
مي آورد:»كسي كه امام را تكفير كرد و كارش 

در حوزه قم صدا كرد، يكي از علماي زنجان بود. 
وي در محله سيدان قم ساكن بود و من از او كه 
علت را پرسيدم دس��تم را گرفت و گفت: اين 
شخص مي گويد دست تو خداست! اين به خاطر 
تصور غلط��ي بود كه از بحث فلس��في وحدت 

وجود براي او حاصل شده بود.« )۴( 
ش��ايد خيلي ها قضيه مشهور پيش��نهاد يك 
روحاني مقدس را مبني بر آب كشيدن كوزه اي 
كه مرحوم س��يدمصطفي خمين��ي از آن آب 
نوشيده بود شنيده اند. اين روحاني با اين تفكر 
كه فرزن��د امام نيز به دليل اعتقادات فلس��في 
پدرش نجس است، دستور آب كشيدن كوزه را 
داده بود. هرچند بعدها وي از كارش پشيمان 

شد و از دوستداران امام گشت. 
2- مخالفان طرح اصاح حوزه

امام خميني از مدافعان و حاميان جدي حضور 
آيت اهلل العظمي بروجردي در قم بود و همراه با 
فرزندان مؤسس حوزه علميه قم تاش فراواني 
براي استقرار اين آيت اهلل مقيم بروجرد در قم 
انجام داد كه س��رانجام در نيمه دهه بيس��ت 
شمس��ي اين تاش ها ثم��ر داد و حوزه علميه 
قم در مس��ير ثبات و اقتدار قرار گرفت. امام و 
دوستانش از همان اوايل ورود آيت اهلل العظمي 
بروجردي به قم، ايش��ان را ب��ه پيگيري طرح 

اصاح حوزه ترغيب كردند. 
ام��ا طول��ي نكش��يد ك��ه هم��ه رش��ته هاي 
اصاح طلبان ح��وزه پنبه ش��د و زعيم حوزه 
قم به اي��ن تاش ه��ا بدبين گش��ت. مرحوم 
حجت االس��ام علي دواني كه از طاب فعال 
آن روزگار بوده است، در اين باره نوشته كه پس 
از عقب نشيني آيت اهلل بروجردي، امام خميني 
به همراه مرحوم آيت اهلل شيخ مرتضي حائري 
يزدي و ديگر اعضاي هيئ��ت مصلحين حوزه 
نزد وي مي روند تا علت را جويا شوند. در خال 
مذاكرات، ناگهان آيت اهلل بروجردي مي گويد: 
»از كجا بدانم كه مي خواهيد اصاح كنيد؟! آقا 
مرتضي حائري با عصبانيت مي گويد آقا يعني 
ما مفسد هستيم؟! پدر من حوزه اي به آن خوبي 
تشكيل داد و ما مفسد هستيم؟! اين را مي گويد 
و عمامه اش را به زمين مي زند. با دخالت يكي 

از اطرافيان آقاي بروج��ردي، حاج آقا روح اهلل 
خميني هم اس��تكان چايش را كه در دس��ت 
داش��ته به ديوار مي كوبد كه مي شكند. آقاي 
بروجردي بلند مي شود به اندرون مي رود. آنها 
هم برخاسته از خانه خارج مي شوند و همه چيز 

به حال اول باقي مي ماند.« )5( 
پس  از اين واقعه، امام خميني براي هميش��ه 
ارتباطش را با بي��ت آيت اهلل بروجردي محدود 
كرد و سكوت پيش��ه نمود. با اين حال همواره 
مورد مشورت رهبر وقت شيعيان قرار داشت و 
حتي به عنوان وزير خارجه آيت اهلل بروجردي 

معروف شده بود. )۶( 
مرحوم آيت اهلل دكت��ر مهدي حائري يزدي در 
اين باره گفته است: »اوايل ورود آقاي بروجردي 
به قم، آقاي خميني خيلي نزديك به ايشان بود 
و ش��ب و روز در التزام ايش��ان بود… به عاوه 
چون آقاي خمين��ي از هر جهت شايس��ته و 
برازنده بود و كمتر كسي در حوزه به جامعيت و 
شايستگي ايشان به چشم مي خورد، قهراً مقام 

اول را نزد آقاي بروجردي پيدا كرد.«)7( 
3- كار فرهنگي يا مبارزه سياسي؟

پس از درگذش��ت آيت اهلل العظمي بروجردي 
در فروردين سال 13۴۰، مرجعيت در قم بين 
سه قطب اين حوزه تقس��يم شد. سنت گرايان 
حوزه تحت مرجعيت آيت اهلل سيد محمدرضا 
گلپايگاني درآمدند و به حركت آرام خود ادامه 
دادند. نوانديشان حوزه نيز از مرجعيت دو تن از 
استادان عالي حوزه حمايت مي كردند. گروهي 
كه چندان با حكومت پهلوي سر ستيز نداشتند 
و كار فرهنگي را ترجي��ح مي دادند، مرجعيت 
آيت اهلل سيد كاظم شريعتمداري را پشتيباني 
مي كردند و مؤسس��ه اي ب��ه ن��ام دارالتبليغ 
اسامي را به راه انداختند. حاميان امام خميني 
از همان زمان، تشكياتي را بنا نهادند كه هيئت 
مدرسين و بعدها جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم نام گرفت و دربرگيرنده استادان و روحانيون 
برجس��ته و مهمي بود كه افكار انقابي امام را 

پذيرفته بودند. 
مخالفت امام خميني با دارالتبليغ، گروه بندي 
ح��وزه را وارد مرحل��ه جدي ت��ري ك��رد و 
واكنش هايي را در پي داش��ت. مرحوم آيت اهلل 
احمدي ميانجي از مؤسسين جامعه مدرسين به 
ياد مي آورد كه وقتي مخالفت امام با تشكيات 
دارالتبليغ را براي مرحوم آيت اهلل العظمي سيد 
هادي مياني در مشهد بازگو كرده بود، از اين 
مرجع تقليد ش��نيده كه: آقاي خميني به كار 

آقاي شريعتمداري چه كار دارد؟)8( 
در اين ميان عام��ه طباطبايي به دليل روابط 
حس��نه اش ب��ا حض��رات آي��ات امام خميني 
و شريعتمداري س��عي فراواني داش��ت تا اين 
اختافات فروك��ش كن��د. وي در نامه اي كه 
ب��ه آيت اهلل العظمي ميان��ي نوش��ته، درباره 
تاش هايش گزارشي داده است:»در خصوص 
اختافات مربوط به دارالتبليغ بايد عرض كرد 
كه اين مسئله يكي از مسائل بغرنج اين حوزه 
قرارگرفته و تاكنون راه حلي حقيقي برايش پيدا 
نشده است و كسان زيادي كه به منظور جمع 
كلمه با آقايان وارد مذاكره شده اند با شكست 
مواجه گشته اند و اغلب واردين، صوره هم اگر 
نباش��د معني، با آقاي ش��ريعتمداري موافق  
هس��تند و حجت آقاي خميني را قانع كننده 
نمي دانند. هفته گذشته آقاي انگجي قم مشرف 

ش��ده، با هر دو آقا ماقات كرد كه در بعضي از آنها بنده نيز ش��ركت 
داشتم. به جايي نرسيد و ناچار تاكنون به عرض عالي رسانيده اند.« )9( 

ش��ايد مهم ترين جلوه تضاد و تقابل جريان هاي حامي امام خميني با 
مرحوم آيت اهلل ش��ريعتمداري در ديدار پر چالش آقايان منتظري و 
هاشمي رفسنجاني با آقاي شريعتمداري نمود يافت كه هر دو نفر آن 

را روايت كرده اند. )1۰( 
4- قم در برابر نجف

با تبعي��د امام خميني به تركيه و س��پس عزيمت ايش��ان ب��ه عراق، 
جبهه هاي جديدتري در برابر منش عملي ايشان گشوده شد و حوزه 
نجف نيز به جمع منتقدان افزوده گش��ت. آن گونه كه مرحوم آيت اهلل 
صادق خلخالي – كه از اوايل ش��روع نهضت امام خميني از بارزترين 
چهره هاي جريان حامي امام در حوزه قم بود – ادعا كرده است، تبعيد 
امام به تركيه از مدت ها قبل از تبعيد، با هماهنگي آيت اهلل شريعتمداري 
مدنظر بوده است:»نقشه كشيده بودند امام را به تركيه تبعيد نمايند. 
حتي آقاي شريعتمداري گفته بود كه بهتر است آقاي حاج ميرزا عبداهلل 
مجتهدي كه هم تركي بلد است و هم رفيق قديمي امام است، به همراه 

ايشان برود تا تنها نباشد.« )11( 
البته در ميان روحانيون دوستدار امام هم چهره هايي بودند كه عاقه 
داشتند ايشان تنها مش��غول به تدريس و تحقيق ش��ود و انرژي اش 
صرف مبارزه فرسايشي با شاه نشود. مرحوم شيخ نصراهلل خلخالي از 
موجه ترين روحانيون مقيم نجف يكي از اين چهره ها بود. آن گونه كه 
گفته مي شود، وي نقش بسيار مهمي در راضي كردن رژيم شاه براي 
اقامت امام در نجف و خروج ايش��ان از تركيه داشته است. وي معتقد 
بوده كه با حضور امام در نجف، ايشان در فضاي علمي اين شهر هضم 

شده و طلبه ها از وي بهره مند خواهند شد. )1۲( 
مرحوم حجت االسام س��يد احمد خميني نيز درباره داليل موافقت 

حكومت پهلوي با عزيمت امام به نجف نوشته است:
»فشار افكار عمومي و اعتراضات مردم و علما، مشكات دولت تركيه در 
نگهداري و كنترل فعاليت هاي امام با توجه به جو مشابه ايران و تركيه 
و از اين دو مهم تر وضع نجف و سكون و ركود حاكم بر فضاي حوزه آن 
ديار ازجمله عوامل اصلي تبعيد بودند. رژيم مي پنداشت كه با تبعيد 
امام به عراق… ب��دون نياز به مراقبت هاي مس��تقيم، وضعيت حوزه 
نجف مانع طبيعي و مهم براي محدود كردن فعاليت امام است… امام 
خميني، خود در آثارش از سختي هاي شرايط حوزه نجف، به رغم توفيق 

همجواري و زيارت مشاهد مشرفه بارها به تلخي يادكرده اند.« )13( 
سيد احمد خميني در ديگر نوشته ها و سخنان خود از فضاي سنگيني 

كه در نجف وجود داشت سخن گفته است:
»مقدس نمايان متحجر در نجف به امام نسبت تارك الصلوه دادند… 
آنها كتاب ها و اعاميه هاي امام را كه با هزاران مشكل تهيه مي شد به 
بهانه توزيع در بصره و ش��هرهاي عراق و ايران، توسط افراد نفوذي و 
ظاهرالصاح مي گرفتند و داخل چاه يا رودخانه ها مي ريختند… شايد 
اين جمله امام در اين زمينه گوياترين باش��د كه در لحظه ترك نجف 

فرمود: من در اينجا با حرم مطهر مأنوس بودم. اما خدا مي داند در اين 
مدت از دست اهل اينجا چه كشيدم؟!« )1۴( 

تاش هاي منتقدان و مخالفان امام در نجف به همين محدود نش��د و 
عاوه بر ناديده گرفتن ايشان از سوي برخي، اقداماتي نيز براي از رونق 
افتادن درس خارج امام در نجف در جريان بود. مرحوم آيت اهلل س��يد 
عباس خاتم يزدي – كه از اعضاي اصلي حلقه نزديكان و ش��اگردان 
مهم امام در نجف بود – از مرحوم آيت اهلل سيد محمد روحاني به عنوان 
شاخص ترين كساني ياد مي كند كه تاش هاي او براي كاهش تعداد 

طاب شركت كننده در درس امام مؤثر واقع شد. )15( 
فضاي رقابت��ي حوزه هاي علميه ع��راق )نجف و كرب��ا(  تا حدودي 
توانست حاشيه امني براي امام ايجاد كند )1۶(  و ايشان با برخوردهاي 
محترمانه اي كه با ديگر بزرگان عراق داشت، مانع از تشديد اختافات 

مي شد. )17( 
با درگذش��ت آيت اهلل العظمي حكيم ك��ه او هم چندان گرايش��ي به 
منش سياس��ي امام خميني نداش��ت )18( ، تاش ها ب��راي تثبيت 
مرجعيت امام خميني و آيت اهلل العظمي سيد ابوالقاسم خويي منجر به 

شكل گيري رقابت در نجف شد. )19( 
  امام خمين�ي و آيت اهلل ميرزا حس�ن بجن�وردي از بزرگان 

نجف
از سوي ديگر با تشديد فعاليت هاي سياسي امام در سال هاي 135۶ 
و 1357، علماي محتاط و بي درد نجف زاويه هاي بيشتري با امام پيدا 
مي كردند و تاش هاي معتمديني چون مرحوم شيخ نصراهلل خلخالي 
هم  سودي نداشت. در ميان علماي وقت نجف، مرحوم آيت اهلل العظمي 
ميرزا حسن بجنوردي گرايش بيش��تري به امام داشت و رابطه اش با 
حاميان انقاب اس��امي نيز صميمانه تر بود. يك��ي از فرزندان وي به 
نام سيدكاظم موس��وي بجنوردي به عنوان رهبر حزب ملل اسامي 
در ايران بازداشت و متهم به تاش مسلحانه براي براندازي رژيم شاه 
ش��ده بود و مدت ها زنداني ش��د. فرزند ديگر وي آيت اهلل سيد محمد 
موسوي بجنوردي نيز جزو حلقه نزديكان امام در نجف شمرده مي شد. 
با اين ح��ال قوي ترين جريان هاي نجف ك��ه آيت اهلل العظمي خويي و 
آيت اهلل شيخ حس��ين حلي آنها را نمايندگي مي كردند، با امام از نظر 
مباني فقهي و رفتار سياس��ي سازگاري چنداني نداش��تند و امام نيز 

متقابًا منتقد آنها بود. 
آيت اهلل خاتم يزدي به ياد مي آورد كه امام تنها دو بار از مراجع نجف علناً 

گايه كرد و هر دو بار نيز گايه وي متوجه آيت اهلل خويي بود. )۲۰( 
ديگر مش��كل طاب انقابي حامي امام در نجف با جريان وابسته به 
آيت اهلل سيد محمد ش��يرازي و كربايي ها بود. با وجودي كه مرحوم 
آيت اهلل ش��يرازي هنگام ورود امام به كربا اس��تقبال بسيار خوبي از 
ايش��ان به عمل آورد و حتي از امام خواس��ت كه به جاي او در صحن 
امام حسين)ع( نماز جماعت بخواند، اما پس از رحلت آيت اهلل العظمي 
حكيم و طرح مرجعيت آيت اهلل شيرازي از سوي كربايي ها اين روابط 
تيره و سرد ش��د. البته مهم ترين مخالفت ها با مرجعيت اين آيت اهلل 
جوان مقيم كربا از س��وي آي��ت اهلل خويي و آيت اهلل س��يد محمود 
ش��اهرودي صورت گرفت و اين دو مرجع تقليد در موضع گيري هاي 
تندي اجتهاد سيدمحمد شيرازي را زير سؤال برده و طرح مرجعيت 
وي را مشكوك قلمداد كردند. )۲1(  اما دامنه اين سردي و تيرگي به 
انقابي هاي نجف هم رسيد و تبعات آن تا بعد از پيروزي انقاب اسامي 

ايران هم ادامه داشت. 
امام در دوران اقامت در نجف فقط با نجفي ها روبه رو نبود، بلكه حوادث 
ايران و اختافات با سابقه دوره حضور ايشان در قم هنوز هم پيامدهاي 
خود را در داخل و خارج كشور نشان مي داد. در اين دوران دو مسئله 
جنجالي كتاب شهيد جاويد و آثار دكتر شريعتي توانسته بود اختافات 
جدي ميان طيف حامي امام با ديگر علماي قم ايجاد كند. نويس��نده 
كتاب شهيد جاويد از حاميان و شاگردان مهم امام بود و اين كتاب نيز 
نزديكي فكري زيادي با انديشه هاي امام داش��ت. دكتر شريعتي نيز 
توانسته بود با درخشش خود بس��ياري از طاب انقابي حامي امام را 
جذب كند. ولي امام كه از عواقب هرگونه موضع گيري به سود يا زيان 
اين دو نويسنده آگاه بود، اگرچه تلويحاً مواضع خود را بيان مي كرد، اما 
از هرگونه حمايت يا محكوميت علني پرهيز كرد و نشان داد كه به خوبي 
از تدبير اوضاع برمي آيد. پرواضح بود كه هرگونه حمايت امام از دكتر 
شريعتي يا آيت اهلل صالحي نجف آبادي مي توانست شديدترين شكاف ها 

را در حوزه هاي علميه ايجاد كرده و كار را بر انقابيون دشوارتر كند. 
با خروج امام از عراق و عزيمت ايش��ان به پاريس، آثار مرزبندي هاي 
دوران 13 س��اله حضور امام در نجف پايان نيافت و با ابعاد ديگري به 
ايران و حكومت جديد منتقل ش��د. حاميان آيت اهلل خويي و آيت اهلل 
ش��يرازي در كنار حاميان آيت اهلل ش��ريعتمداري مرزبندي خود را با 
انديشه هاي امام حفظ كردند. ولي در اين ميان، شاگردان و هواداران 
شهيد آيت اهلل سيد محمدباقر صدر پس از حمايت هاي جدي وي از امام 
و انقاب در اواخر عمرش، به جمع مديران جمهوري اسامي پيوستند 

و تا عالي ترين سطوح همكاري و همفكري پيش رفتند. 
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1۰- نگاه كنيد به: هاش��مي رفس��نجاني، دوران مبارزه، ج 1، ص 188 و نيز 
خاطرات آيت اهلل منتظري، ج 1، ص ۲5۴ 

11- خاطرات آيت اهلل صادق خلخالي، ج 1، ص 119 
1۲- به نقل از حجت االسام شريعتي )شيخ الشريعه(  از نزديكان امام در نجف 
13- كوثر )مجموعه سخنراني هاي امام خميني( ، ج 1، مقدمه از حاج سيداحمد 

خميني، ص 31 مقدمه، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
 1۴- مجموعه آثار يادگار امام، ج 1، صص 3۴5 الي 3۴7

 15- خاطرات آيت اهلل خاتم يزدي، ص 8۲
 1۶- همان، صص 1۶9 الي 175

  17- نهضت امام خميني، نوش��ته س��يد حميد روحاني، ج 3، 9۲1 و 9۲۲، 
روحاني در اين كت��اب تصريح كرده كه آيت اهلل س��يد محم��د روحاني هيچ 
وابستگي به دس��تگاه پهلوي نداشت و اتفاقاً اس��نادي دال بر عدم ارتباط وي 
با حكومت پهلوي وجود داش��ته اس��ت. به گفته روحاني، امام خميني پس از 
شايعه پراكني برخي طاب انقابي عليه آيت اهلل روحاني از اين اقدام به شدت 

خشمگين و ناراحت شد.
 18- خاطرات آيت اهلل خاتم يزدي، ص 9۴

19- حجت االس��ام س��يدحميد روحاني در جلد دوم كتاب نهضت 
امام خميني به طور مفصل به اين مسئله پرداخته است.

۲۰- خاطرات آيت اهلل خاتم، ص 137 ۲1- همان، ص 17۲ 

سيري بر مخالفين  امام در حوزه علميه قم و نجف

امامدرلحظهتركنجففرمودخداميداند

دراينمدتازدستاهلاينجاچهكشيدم!

مرحوم آيت اهلل دكتر مهدي حائري 
يزدي در اين باره گفته است: »اوايل 

ورود آقاي بروجردي به قم، آقاي 
خميني خيلي نزديك به ايشان بود 
و شب و روز در التزام ايشان بود… 

به عالوه چون آقاي خميني از هر جهت 
شايسته و برازنده بود و كمتر كسي در 
حوزه به جامعيت و شايستگي ايشان 
به چشم مي خورد، قهراً مقام اول را 

نزد آقاي بروجردي پيدا كرد.«
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11 ياران روح اهلل 
نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 

باورهاي زيديان
چند باور مش��ترك بين تمامي فرقه هاي زيديه )جاروديه، سليمانيه، 
صالحيه و...( ديده مي شود كه عبارتند از: باور به عدل الهي، باور به اختيار 
انس��ان و نفي جبر، تأكيد بر اصل امر به معروف و نهي از منكر، اعتقاد 
به امامت امامان علي )ع(، حس��ن )ع( و حسين )ع(، امامت پس از امام 
حسين )ع(، در فرزندان امام حسن )ع( يا امام حسين )ع( است، دعوت 
و قيام، از شرايط »امام« است )عاوه بر شرايط عمومي چنان: عدالت، 
دانايي ديني و...(. اين نكته، از اصول بسيار مهم در تفكر سياسي زيديه 

است، باور به ظهور مهدي )ع(، نفي تقيه )كتمان مذهب و باور ديني(.
  فعاليت هاي فرهنگ�ي زيديان مانعي براي گس�ترش تفكر 

سلفي
ش��يعيان زيديه در اين دوران در حوزه هاي علميه تنها به فعاليت هاي 
فكري و فرهنگي مشغول شدند. البته اين خصوصيت عام حاكم بر شيعه 
اثناي عش��ري بود كه در طول تاريخ اكثراً به فعاليت فكري و فرهنگي 
مشغول بود تا در عصر حاضر امام خميني )ره( با انقاب خود در ايران 
و تشكيل حكومت اسامي شيعيان اثناي عش��ري را دوباره در عرصه 
سياس��ت مطرح كرد. به هر روي بااينكه در اين دوره شيعيان زيدي در 
يمن بر فعاليت هاي فكري و فرهنگي تمركز داشتند، اما همين فعاليت ها 
مانع گسترش تفكر سني و وهابي سعودي در اين كشور شد و در واقع 
اگر اين فعاليت ها نبود، يمن اكنون تحت نفوذ سياسي و تسلط عربستان 

به سر مي برد... 
  تشكيل حكومت زيديه در يمن

اولين حكومت زيديه در يمن توس��ط »يحيي بن حسين« رهبر فرقه 
»هادويه« در سال ۲8۴ ق در صعده يمن و پس از ترويج و اشاعه مذهب 
هادويه در اين استان تشكيل شد. حكومت زيدي ها با تسلط عثماني ها 
بر يمن با افت وخيزهاي بسياري مواجه شد اما با سقوط عثماني ها، زمينه 
براي حاكميت مجدد زيدي ها در يمن بدون دغدغه و نگراني فراهم شد 
و تا سال 19۶۴ ميادي حكومت در دست زيدي ها بود تا اينكه در اين 

سال در يمن اعام جمهوري شد. 
از حيث اعتقادات، زيدي ها در بس��ياري از معتقدات ديني و مذهبي با 
شيعيان دوازده امامي مشترك هستند و مراسم عاشورا و جشن هاي عيد 

غدير را به طور گسترده برگزار كرده و گرامي مي دارند. 
»سيدبدرالدين الحوثي« از فقهاي برجسته زيديه يمن به شمار مي آيد 
كه فرزند بزرگش ش��هيد »سيد حس��ين الحوثي«، بنيانگذار جنبش 
»انصار اهلل« در سال ۲۰۰۴ ميادي در مبارزه با ارتش يمن به شهادت 
رسيد. حوثي ها را بايد شاخه نظامي شيعيان مظلوم استان شيعه نشين 
صعده دانست كه در برابر حمات دولت مركزي از آنها دفاع مي كنند. 

سخنراني سيد عبدالملك الحوثي به مناسبت سالگرد شهادت حضرت 
زيد بن علي )ع( در نوامبر س��ال گذش��ته ميادي ايراد كرد، در واقع 
ديدگاه هاي خود و حاميان جنبش انصار اهلل را بيان كرد، ديدگاه هايي كه 
در واقع نقشه راه نجات كشور به ساحل امنيت و ثبات و استقرار است. 

  حفظ وحدت و يكپارچگي يمن
س��يد عبدالملك الحوثي در س��خنراني خود بيش و پيش از هر چيز 
از وضعيت داخلي يمن س��خن گفت و تأكيد كرد ك��ه حفظ وحدت و 
يكپارچگي يمن و س��يادت ملي آن، خط قرمز انصار اهلل است، به ويژه 
آنكه به عينه مشاهده شده از سوي برخي طرف هاي منطقه اي ازجمله 
عربستان سعودي و برخي طرف هاي بين المللي مانند امريكا توطئه هايي 

عليه يمن تدارك ديده است. 
به همين منظور تحقق اهداف انقاب مردمي س��ال ۲۰11 يمن، حل 
قضيه جنوبي، حل قضيه صعده و بناي دولتي جديد بر پايه حفظ وحدت 
و يكپارچگي يمن از جمله موضوعات و قضاياي مورد تأكيد از سوي سيد 
عبدالملك الحوثي بود. وي بار ديگر تأكيد كرد كه استان شيعه نشين 
صعده جزئي از خاك يمن است و انصار اهلل به  هيچ وجه قصد جدايي آن 

از دولت مركزي را ندارند. 
مس��ئله ديگري كه ما و زيديه را از نظر سياس��ي گ��ره مي زند، نگاه به 
حكومت و تأسيس يك حكومت ديني است كه بايد حكومت صالحي را 
در جامعه به وجود آورد. اين اصول، زيدي هاي اصيل را وادار مي كند كه از 
شخصيت هايي چون امام خميني )ره(، مقام معظم رهبري، سيد حسن 
نصراهلل و آيت اهلل سيستاني حمايت كنند. پرچم زيدي ها و شعارهايي 

آنها كه روي يكپارچه سفيد حك شده، مورد اشتراك ما و آنها است. 
  افزايش جمعيت 500 برابري حوثي ها

جمعيت حوثي ها از فاصله زماني 198۲ تا امروز از ۲۰۰ نفر به ده ها هزار 
نفر نيروي تربيت يافته رسيده است. شافعي ها برخاف زيدي ها نسبت 
به تأسيس حكومت شافعي تمايلي نشان نمي دهند و در نتيجه زيدي ها 
رقيب جدي براي تشكيل حكومت در يمن ندارند. در خصوص اين كه 
آيا زيدي ها قصد تشكيل حكومت دارند يا نه اطاعاتي در دست نيست 
و تا به حال نيز مشخص نبوده، اما بايد گفت كه جنبش مردمي الحوثي 
موضوعي نيس��ت كه با برخوردهاي نظامي هرچند گسترده و با جنگ 

افزارهاي پيشرفته از بين برود يا حتي ضربه سختي دريافت كند. 
  اويس خميني؛ حسين بدرالدين الحوثي

شهيد حسين بدرالدين الحوثي رهبر جنبش الحق يمن بود كه در سال 
۲۰۰۴ سال ها پس از تاش براي ايجاد اصاح در رژيم علي عبداهلل صالح 
و انتقادها به دخالت امريكا و عربستان و تاش براي احقاق حق شيعيان 

يمن در نخستين جنگ شمال يمن به شهادت رسيد. 

جنبش حوثي ها، توس��ط »حس��ين الحوث��ي« آغاز و اكنون توس��ط 
»عبدالملك الحوث��ي« برادرش رهب��ري مي ش��ود. آن دو از فرزندان 

»بدرالدين الحوثي« اند كه عالم نامدار زيدي يمن است. 
حجت االسام غريب رضا، مدير مؤسسه گفت وگوي ديني و از فعاالن 
عرصه جهان اسام در مقدمه اين كتاب مي نويسد:»مبالغه نيست اگر 
جنبش پُرتكاپو و دامنه دار ش��يعيان يمن را »ح��زب اهلل دوم« منطقه 
بناميم و سلسله جنبان اين حركت، يعني شهيد سيد حسين بدرالدين 
الحوثي را »اويس خميني« بدانيم. اويس قرني مردي از سرزمين »ايمان 
و حكمت«، يعني يمن بود كه سيد تابعان شد و يار باوفاي اميرمؤمنان)ع(. 
اويس به عشق ديدار پيامبر )ص( به مدينه رفت، اما موفق به ديدار يار 
نشد و به وطن بازگشت. وقتي پيامبر )ص( قضيه را شنيد، او را »نَفُس 
الرحمن« خواند. هرازگاهي هم با اشاره به مسير يمن مي فرمود:»از سوي 
يمن بوي خدا به مشامم مي رسد.« همچنان كه درباره ايشان فرمود:»در 
يمن شخصي است به نام اويس قرني كه در روز قيامت محشور مي شود 
و جمعيت بس��ياري را به تعداد افراد و قبيله پُرجمعي��ِت ربيعه و ُمضّر 

شفاعت مي كند.« 
حسين الحوثي بعد از رحلت امام خميني )ره( مدت كوتاهي را در ايران 
به سر برد. او چنان شيفته و متأثر از انديشه و آثار امام بود كه در تمامي 

سخنراني هايش، نام و ياد ايشان را احيا كرد. 
  ش�هيد حس�ين الحوثي: امام خميني )ره( كلمه »ش�يطان 

بزرگ« را بر مسماي درستي نهاد
شهيد حسين الحوثي معتقد بود:»امام خميني )ره( امريكا را »شيطان 

بزرگ« ناميد چراكه او ]امريكا[ وراي همه ش��رور اس��ت چون آنكه بر 
امريكا حكم مي راند و بر امريكا مس��لط است يهود است و يهود هماني 
اس��ت كه خدا در قرآن كري��م از آن در آيات بس��ياري حكايت كرده 
است. همين است كه امام خميني )ره( مي گويد »افتخار مي كنيم كه 
دشمني چون امريكا داريم چراكه اين بر بصيرت ما مي افزايد« چه اينكه 
مي گويد:»اگر ببينم امريكا به من به چش��م دوست مي نگرد در خودم 

شك مي كنم.« 
 شهيد حسين الحوثي: امام خميني )ره( امامي عادل و متقي 

بود
وي در يكي از مهمترين سخنراني هايش درباره امام خميني مي گويد: 
»همه كساني كه عليه انقاب اسامي ايران در زمان امام خميني )ره( 
ايستادند را مي بينيم كه حكومتي پس از حكومتي ديگر چشيدند... آنان 
كه همراه با عراق و عليه جمهوري اس��امي كه همچنان دشمن ترين 
دشمن امريكا و اسرائيل است چون امام خميني )ره( به واقع مي خواست 
اعراب را از هيمنه امريكا و كشورهاي غرب آزاد كند و بر اسرائيل غلبه 
كند اما همه در برابر او ايس��تادند و مي بينيم كه همه آنها كه ايستادند 

چگونه توسط كساني كه حمايتشان كردند ضربه خوردند... 
كويت ضربه خورد؛ عراق ضربه خورد؛ آيا اينگونه نيس��ت؟ و عربستان 
از سوي عراق ضربه خورد و ضربه اقتصادي س��نگيني از سوي امريكا 
ديد؛ يمن نيز با تعداد زيادي از ارتش��يان خود به جنگ ايران رفت تا با 
انقاب اسامي مبارزه كند. امام خميني )ره( امامي عادل و متقي بود و 
همانگونه كه در حديث آمده دعوتش رد كردني نيست و توقع مي رود 
رئيس جمهور يمن )علي عبداهلل صالح( و ارتش آن عقوبت اين عمل خود 

)جنگ با انقاب اسامي( را ببينند.« 
  امام خميني كس�ي كه حج را ب�ه معناي قرآن�ي و كامل آن 

معرفي كرد
 الحوثي در س��خنراني ديگري با عنوان »العذر للجميع أمام اهلل« )در 
پيشگاه خدا هيچ عذري پذيرفته نيس��ت( مي گويد:»اإلمام الخميني 
الذي عرف الحج بمعناه القرآني الكام��ل هو من عرف كيف يتعامل مع 
الحج، فوجه اإليرانيين إلي أن يرفعوا شعار البراءة من امريكا، البراءة من 
المشركين، البراءة من اإلس��رائيل...« امام خميني كسي كه حج را به 
معناي قرآني و كامل آن معرفي كرد و طريقه اداي حج را روشن ساخت، 
به ايرانيان آموخت ش��عار برائت از امريكا، برائت از مش��ركان، برائت از 

اسرائيل را سردهند. 
  سيدعبدالملك الحوثي رهبر انقاب دوم يمن

سيدعبدالملك الحوثي فرزند س��يد بدرالدين الحوثي و برادر كوچك 
شهيد سيد حسين الحوثي و متولد سال 198۲ ميادي است كه پس 
از ش��هادت برادرش كه بنيانگذار جنبش »انصار اهلل« بود رهبري اين 
جنبش را از 1۰ سپتامبر ۲۰۰۴ ميادي و در دور دوم جنگ هاي رژيم 
مخلوع ژنرال علي عبداهلل صالح با رزمندگان ش��يعه صعده، در دست 
گرفت. سيد عبدالملك تا سال ۲۰۰۶ ميادي و آغاز دور سوم جنگ هاي 
رزمندگان شيعه يمن با رژيم مخلوع ژنرال علي عبداهلل صالح، هيچ گاه 
به عنوان يك رهبر شناخته نمي شد و تا اين مدت كمتر در انظار عمومي 

ظاهر شد. 
س��يدعبدالملك در مصاحبه اي كه در نوامبر س��ال ۲۰۰8 ميادي با 
روزنامه لبناني »الديار« داشت در پاسخ به درخواست مصاحبه كننده 
براي معرفي خود، گفت:»هم اكنون )سال ۲۰۰8 ميادي( ۲8 سال دارم. 
آموزش هاي ديني و مذهبي خود را در مدارس ديني و مذهبي زادگاهم 
فراگرفتم و در خانواده اي كم درآمد، اما آرام، نشو و نما يافتم و همانند 
خانواده ام به امور و مسائل منطقه اي و بين المللي توجه بسياري داشتم 
و آنها را پيگيري مي كردم. متأهل و داراي فرزنداني هس��تم. بخشي از 
دوره كودكي خ��ود را در منطقه »مران« از توابع اس��تان »صعده« در 
شمال غربي يمن و بخش ديگر اين دوره را در منطقه »جمعه بن فاصل« 
از توابع ناحيه »حيدان« در صعده سپري كردم و دوره جواني ام نيز در 

همين منطقه گذشت.« 
سيد عبدالملك الحوثي، رهبر فعلي جنبش انصار اهلل، به دليل دارا بودن 
شخصيت قوي، پس از شهادت برادرش حس��ين، به رغم حضور برادر 
بزرگ ترش يعني س��يد يحيي، به رهبري اين جنبش برگزيده شد و از 
سال ۲۰۰۴ تاكنون توانسته است با كمك برخي از همفكران برادرش 
در جنبش »الش��باب المؤمن«، جنبش بزرگ »انصار اهلل« را هدايت و 

رهبري كند. 
علي عبداهلل صالح، رئيس جمهور يمن، در سال ۲۰۰۴ حسين الحوثي 
را براي گفت وگو و ديدار دعوت مي كند، حس��ين الحوثي اين دعوت را 
نمي پذيرد؛ چون مشخص بود كه حكومت يمن قصد اجراي مطالبات 
جريان حوثي را نداش��ت و به خاطر اعتراضات آنها ارتباطات خود را با 
امريكا قطع نمي كرد. اين جلس��ه يا براي تهديد بود يا تطميع و كسي 
كه راه ش��هادت را انتخاب كرده باش��د، در مقابل اين روش ها سر خم 

نمي كند. 
حكومت يمن فعاليت هاي متنوعي را براي سركوب الحوثي انجام داد، 
ولي نتوانست حوثي ها را س��ركوب كند و به ناچار وارد فاز نظامي شد. 
دولت يمن هيجده شاخه نظامي را براي دستگيري الحوثي مي فرستد 
و حسين الحوثي و يارانش را محاصره مي كند، ولي آنها در كوهستان ها، 
9۰ روز مقاومت جانانه مي كنند و دس��ت آخر حسين گونه به شهادت 
مي رسند. شعله انديش��ه هاي انقابي ش��هيد الحوثي اما با شهادتش 

خاموش نشد، بلكه اين شعله فروزان تر و آشكارتر گرديد. 
  رد وابستگي به جمهوري اسامي ايران

س��يد عبدالملك الحوثي، رهبر فعلي انصاراهلل همچون برادرش سيد 
حسين الحوثي و پدر بزرگوارش بارها بر اين موضوع تأكيد كرده است كه 
از سوي هيچ كشوري از جمله جمهوري اسامي ايران حمايت نمي شود 
و به آن وابستگي ندارد.  در واقع تحوالت فكري زيدي ها باعث شده است 
كه آنها در افكار و عقايد بسياري با شيعه دوازده امامي احساس نزديكي 
كنند و همين موضوع به عنوان نقطه اتهام آنها به عنوان وابس��تگي به 

جمهوري اسامي ايران بيان شده است. 
درحالي كه انصار اهلل اختاف ديدگاه سياسي با حكومت مركزي بر سر 
برخي قضايا مانند رابطه با امريكا و موجوديت رژيم صهيونيس��تي در 
منطقه و اشغال فلسطين توس��ط اين رژيم و در كل قضيه فلسطيني و 
رابطه با عربستان سعودي در عرصه سياست خارجي و بي توجهي دولت 
مركزي به وضعيت استان صعده و عدم عمل به وعده هاي داده شده به 
اهالي اين استان، در عرصه سياست داخلي را از مهم ترين داليل مخالفت 

خود با دولت مركزي يمن بيان كرده اند. 
  امريكا: مدركي درباره دخالت ايران در يمن نداريم

بعد از اظهارات بي اساس عليه جمهوري اس��امي ايران و نقش آن در 
تحوالت يمن جفري فلتمن، معاون وزير امور خارجه امريكا با اش��اره 
به نگراني ابراز شده به وسيله كش��ورهاي عربي منطقه خليج فارس از 
حمايت ايران از حوثي هاي ش��يعه در يمن، گفت:»اطاعات مستقلي 
براي تأييد اين سخنان وجود ندارد.«  آقاي فلتمن كه در يك اجاس 
امنيت منطقه اي در بحرين صحبت مي كرد، گفت:»بسياري از دوستان 
و ش��ركاي ما درباره احتمال حمايت خارجي از حوثي ها )شورش��يان 
شيعه( صحبت كرده اند و نظريات مربوط به حمايت هاي ايران از آنها را 
شنيده ايم. صادقانه بگويم، ما دراين باره اطاعات مستقلي را در اختيار 

نداريم.« 
  حمايت از مقاومت اسامي لبنان و حزب اهلل

سيد عبدالملك الحوثي، رهبر جنبش انصار اهلل يمن در سخنراني خود 
كه به مناسبت مراس��م مياد مبارك رس��ول رحمت، حضرت محمد 
مصطفي )ص( برگزار ش��د، به حمايت تمام عي��ار از جنبش مقاومت 
اسامي حزب اهلل لبنان پرداخت و تأكيد كرد كه »حزب اهلل« با مبارزه 
خود عليه رژيم صهيونيس��تي، به همه اعراب، امت اسامي، مقاومت و 

لبنان خدمت مي كند. 
درباره ميزان ارادت سيد عبدالملك الحوثي به حزب اهلل همين قدر كافي 
است كه به اين صحنه اشاره شود كه وقتي مجري مصاحبه روزنامه الديار 
لبنان با سيد عبدالملك الحوثي از وي سؤال كرد كه آيا صحت دارد، با 
»سيد حسن نصراهلل«، دبير كل حزب اهلل لبنان ارتباط داريد؛ وي با رد 
اخبار منتشره در اين خصوص و البته در آن برهه زماني تأكيد كرد كه 
حتي هم اگر خبر رابطه انصار اهلل با س��يد حسن نصراهلل صحت داشته 

باشد، اين افتخار بزرگي براي او و براي انصار اهلل است. 
جنبش الحوثي صراحتاً آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسامي 
ايران را ام��ام خطاب مي كند و ايش��ان را امام خ��ود مي دانند و همين 
نگاه را نيز نس��بت به امام خميني )ره( داشته اند. به اين ترتيب مي توان 
اين جنبش را يكي از پتانس��يل هاي بالقوه انقاب اسامي در مناطق 

دوردست جنوب يمن دانست. 
الزم به ذكر است علما و بزرگان زيدي يمن در ديدار با دبير كل مجمع 
جهاني بيداري اس��امي دكتر علي اكبر واليتي تأكيد كردند:»آيت اهلل 

خامنه اي تنها رهبر ايران نبوده بلكه رهبر جهان اسام هستند.« 
حمايت از فلسطين

همچون حمايت از مقاومت اسامي در لبنان، سيد عبدالملك الحوثي 
از قضيه فلسطيني حمايتي تام دارد و همواره تأكيد مي كند كه با توجه 
به افزايش و تشديد سرسپردگي حكومت هاي عربي كه به سرحد توطئه 
عليه فلسطيني ها و مشاركت در محاصره نوار غزه و هم اكنون حمايت از 
تجاوزات رژيم صهيونيستي عليه فلسطينيان نوار غزه و قتل عام و كشتار 
آنها رس��يده، به نظر نمي رسد كه شرايط مس��اعدي پيش روي قضيه 
فلسطيني وجود داشته باشد، مگر آنكه حكومت هاي عربي بار ديگر به 
آگاهي و بيداري گذشته خود بازگردند و با چشم دل ببينند كه بر سر 
مهم ترين قضيه آنها و جهان اس��ام چه مي گذرد، موضوعي كه درباره 

عراق و سوريه نيز صدق مي كند. 
 حوادث جاري در منطقه و ظهور گروه تكفيري داعش

س��يدعبدالملك بدر الدين الحوثي درباره تغيي��ر و تحوالت جاري در 
منطقه و ظهور گروه تروريستي تكفيري به نام »داعش« در آن تأكيد 
مي كند كه امريكا در پس تمام اين رخدادها قرار دارد و يكي از مهم ترين 
اهداف آن هدف قرار دادن عربستان س��عودي جهت انزواي اين كشور 

در عرصه منطقه است. 
وي با بيان اينكه آنچه در عراق جريان دارد، ناقوس خطر را براي منطقه 
به صدا درآورده اس��ت، گفت: امري��كا از طريق حماي��ت از گروه هاي 
تروريس��تي تكفيري ازجمله »داعش« و با ه��دف ايجاد هرج ومرج در 

منطقه در پس حوادث عراق قرارگرفته است. 
رهبر جنبش انصاراهلل يمن در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
فعاليت هاي زيادي در جهان اس��ام تحت عنوان دين جريان دارد كه 
درصدد تثبيت و ارائه بدترين و زشت ترين چهره از اسام است، افزود: 
پروژه امريكايي صهيونيستي در حال اقدام براي انتشار هرج ومرج و تنش 

در خاورميانه از طريق تحركات تكفيري ها تحت عنوان دين و با هدف 
تحقق اهداف خود است. 

 ارتباط رهبر حوثي هاي يمن با آيت اهلل خامنه اي، مثل ارتباط 
نصراهلل است

دكتر عصام العماد اصالت��ي يمني دارد و يك وهابي ب��وده كه به گفته 
خودش با تحقيق و مطالعه به ش��يعه جعفري روي آورده اس��ت. او از 
شاگردان رهبر جنبش، سيد حسين حوثي است، عصام در گفت وگو با 
نشريه مثلث مي گويد:»انديشه هاي حوثي ها را شما مي توانيد از سيد 
حس��ين بفهميد نه از عبدالملك. عبدالملك خيل��ي محتاطانه حرف 
مي زند چون اآلن زمان جنگ است. واال اگر مي خواستيد انديشه هاي 
عبدالملك را بشناس��يد خودش گفت كه ايدئول��وژي حركت ما كتب 
برادرم است. حسين حوثي يك كتاب دارد به نام تأثير انديشه هاي امام 
خميني )ره( بر حس��ين حوثي. يك كتاب كامل و خيلي جالب است. 
ايشان مريد امام خميني )ره( است و ارتباط حسين حوثي با امام خميني 

)ره( مثل ارتباط سيد حسن نصراهلل با آيت اهلل خامنه اي است. 
ارتباط حسين حوثي با آيت اهلل خامنه اي مثل ارتباط سيد حسن نصراهلل 
با آيت اهلل خامنه اي است. يكي از مسائلي هم كه امروز حكومت يمن آن 
را دنبال مي كند. حرف هاي سيد حسين حوثي در مورد ايران است. اآلن 
اين حرف ها را عبدالملك نمي گويد، ولي نمي تواند بگويد حرف برادرم 
اينگونه نيست؛ يعني سيد حس��ين حوثي پس از اينكه به ايران آمده و 
كتب امام خميني )ره( را مطالعه ك��رده و مي گويد كه كتاب هاي امام 
)ره( مقدس است. علناً مي گويد كه ش��خصيت امام خميني )ره( يك 

آشنايي با سيد حسين الحوثي و سيد 
عبدالملك رهبران انقاب يمن
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وقايع االتفاقيه12
نشريه بنياد تبيين انديشه هاي امام خميني )ره( در دانشگاه ها 

م�نطقه تركمن صح��را در ش��مال ايران يكي 
از نقاط گري��ز از مركز بود كه پ��س از پيروزي 
انقاب به عرص��ه جنگ مس��لحانه عليه نظام 
جمهوري اسامي تبديل ش��د. در اين منطقه 
در طول رژيم پهلوي فئودال ها و مزدوران آنها با 
تكيه بر نيروهاي نظامي و برخورداري از حمايت 
و همراهي روحانيون وابس��ته وحشت زيادي 
حاكم كرده بودند كه كس��ي جرئ��ت اعتراض 
به خود نمي داد. در نتيجه اي��ن جو خفق�ان و 
فق�ر فرهنگ���ي در تركمن صح��را نيز همانند 
كردس��تان موج انقاب بس��يار ديرتر از ساير 
م�ناطق وزي�دن گرف�ت و وقتي آغاز ش��د كه 
گروه هاي ماركسيس��تي، عمدت��اً چريك هاي 
فدايي خلق، ج�ريان را به دس��ت گرفت�ند. از 
هم�ان اب�تدا ت�اش كردند تحت عنوان »دفاع از 
خلق تركمن« با برانگيختن حس ناسيوناليستي 
تركمن ه��ا و دام��ن زدن به اختاف��ات قوي و 

مذهبي، تحوالت منطقه را به دست گيرند. 
جمعيت تركمن اي��ران كه عمدتاً در ش��مال 
ش��رق كش��ور و در همجواري با تركمنستان 
ق��رار دارند، ب��ه يك ميليون نفر بالغ مي ش��ود 
كه اغل��ب از اهل تس��نن هس��تند. در روز ۲3 
بهمن 57 يعني يك روز پس از پيروزي انقاب 
ايران جوانان انقابي تركمن به شهرباني گنبد 
حمله و نيروهاي حاضر در پاسگاه را خلع ساح 
كردن��د. در بعدازظهر هم��ان روز چريك هاي 
فدايي خلق و ه��واداران آنها به م��ردم انقابي 
مس��تقر در ش��هرباني هجوم بردند و خواهان 
تقسيم ساح ها شدند. چريك هاي فدايي خلق 
شايعه كرده بودند شيعه ها تفنگ را گرفته اند و 
قصد تافي حمله چماق به دست هاي تركمن 
در دوران پهلوي را دارند. در اين روزها جريان 
چپ به رهب��ري فدائي��ان خلق به ش��دت در 
منطقه تركمن صحرا فعال شده بود و با تحريك 
احساس��ات قومي و نفوذ در بين روس��تاييان 
اهداف پشت پرده خود را پيش مي برد. در نيمه 
اول اسفندماه 57 خانه فرماندار سابق گنبد براي 
سازمان دهي نيروهاي چپ اش��غال و به مركز 

ستاد خلق تركمن تبديل مي شود. 
اين ستاد طي بيانيه  هايي در خصوص حوادث 
مشابهي كه در سنندج در حال وقوع بود اعام 
كرد:»ارتش مسئول وقايع سنندج است. ختم 
اين جنايات بستگي مستقيم به تصفيه ارتش 
ضد خلقي و ايجاد ارتش خلقي دارد.« اين بيانيه 
نشان داد كه ميان جدايي طلبان مرزي رابطه اي 
پنهان��ي وج��ود دارد، هرچند ك��ه همزماني 
ش��ورش ها و مش��ابهت رفتار و خواس��ته هاي 
شورش��يان در مناطق مختلف مرزي از قبيل 
سيستان و بلوچستان، خوزستان، كردستان و 

تركمن صحرا خود مبين همين واقعيت بود. 
1۴ اس��فند 57 درگيري مس��لحانه اي بر سر 
تغيير نام بند شاه بين نيروهاي كميته انقاب 
با ه��واداران چريك هاي فداي��ي خلق در بندر 
تركمن رخ مي دهد. چپي ه��ا ضمن راه اندازي 
تظاهرات علي��ه كميته هاي انق��اب مدارس 
شهر گنبد را به تعطيلي مي كشانند و خواستار 
انحال ارتش ضد خلقي با كمك فدائيان خلق 
و مجاهدين خلق مي ش��وند. شهر گنبد تقريباً 
حالت متشنج دارد. جنگ اول گنبد بين كانون 
مركزي ش��وراهاي تركمن و فدائي��ان خلق با 
پاس��داران انقاب و كميته ام��ام در گنبد آغاز 
مي ش��ود. روز هفتم فروردين آيت اهلل طالقاني 
طي پيامي خطاب به مردم تركمن صحرا، ضمن 
محكوم كردن نغمه هاي تجزيه طلبانه، خواستار 
ترك هر ن��وع مخاصمه و برخ��ورد قهرآميز و 

دخالت نظامي از هر فرد يا گروهي شد. 
عيد آن سال در تركمن صحرا متفاوت بود. شهر 
گنبد تقريباً حالت متشنج داشت. مردم تك تك 
از شهر خارج مي شدند. شهر سنگربندي شده و 

گروه هاي زيادي از عوامل سازمان چريك هاي 
فدائي خلق وارد گنبد ش��ده بودند. ستاد خلق 
تركمن كامًا حالت تهاجمي به خود گرفته بود 
و آشكارا مقامات شهر و نيروهاي كميته انقاب 

اسامي را تهديد مي كرد. 
9 فروردين 1358 ب��ا رهنمودهاي امام راحل، 
نيروهاي سپاه به تدريج در مراكز حساس شهر 
مستقر شده و هواداران انقاب ساكن گنبد نيز 
با بستن سنگر در محله هاي خود، آماده كمك 
به پاسداران شدند. درگيري ها در گنبد ۲5 نفر 
كشته و 9۰ نفر زخمي ش��دند. راديو عشق آباد 
تركمنس��تان ش��وروي مرتباً به زبان تركمني 
مردم منطقه را تحريك و دعوت به مقاومت در 
برابر نيروهاي اعزامي از مركز مي كند. تمام نوار 
مرزي ايران با شوروي به غير از دو پاسگاه اينجه 
برون و داشمند در دست گروه هاي چپگراست. 
11 فروردين 58 مذاكرات بين آيت اهلل طالقاني 
و هيئت اعزامي دولت با نمايندگان تركمن ها 
به نتيجه مي رس��د و طرفين آتش بس را امضا 
مي كنند اما هن��وز درگيري ها ادام��ه دارد. دو 
روز بعد 7۰ نفر از چريك ه��اي فدايي خلق در 
درگيري با پاسداران انقاب دستگير مي شوند. 
اطاعات و م��دارك مهمي مبني ب��ر دخالت 
عناصر كمونيس��ت غير تركمن در اين غائله به 

دست مي آيد. 
غامرضا خاركوه��ي، مورخ گلس��تاني درباره 
تنش هاي تركمن صحرا مي گويد:»در آن زمان 
گروه هاي ملي گرا، كمونيس��ت ها و ستاد خلق 
تركمن كه يك گروه مسلح سياسي – نظامي 
وابس��ته به س��ازمان هاي چريكي فدايي خلق 
كمونيس��ت بود با برگزاري رفران��دوم انقاب 
اسامي به صورت رس��مي در منطقه مخالفت 
مي كردند. اين گروه ع��اوه براينكه خود با اين 
رفران��دوم مخالف بود مردم مس��لمان تركمن 
تهديد مي كردن��د و به زور اس��لحه در مناطق 
تركمن صح��را مانع انجام رفراندوم و ش��ركت 

تركمن ها مي شدند. 
ستاد خلق تركمن به صندوق ها حمله مي كرد و 
اجازه نمي داد در مناطق تركمن صحرا صندوقي 
مستقر شود، ولي با هر سختي كه وجود داشت 
بخشي از تركمن ها توانستند در اين رفراندوم 
ش��ركت كنند و ب��ه جمهوري اس��امي ايران 
رأي بدهن��د، در آن روزه��ا جن��گ اول گنبد 
توسط سازمان چريك هاي فدائي خلق و ستاد 
خل��ق تركمن كه دو گروه سياس��ي و مس��لح 
ضدانقاب بودند به راه افتاد. آنها به پاسگاه هاي 
نظامي حمل��ه كرده و س��اح هاي زي��ادي از 
تهران، كردستان و مرز شوروي به منطقه وارد 
مي كردند و با انقاب اسامي كه تازه پيروز شده 
بود مي جنگيدند. عامه م��ردم تركمن طرفدار 
انقاب و ام��ام خميني بودند و با س��تاد خلق 
تركمن و اقدامات مسلحانه آنها مخالف بودند 
و به همي��ن خاطر بعد از س��ركوب ضدانقاب 
همواره مدافع نظام جمهوري اسامي بودند و 

بيش از 5۰۰ شهيد تقديم انقاب نمودند.«
ضعف دولت موقت در برخ��ورد با فعاليت هاي 
چريك هاي فدايي ك��ه از حمايت حزب توده، 
سازمان مجاهدين خلق و گروه پيكار برخوردار 
بودند، باعث شد كه سازمان چريك هاي فدايي 
توسط ستاد شوراهاي مركزي تركمن صحرا و 
كانون فرهنگي – سياسي خلق تركمن حكومتي 
در منطقه ايجاد كنند به طوري كه ه�يچ اقدامي 

بدون اجازه و رضايت آنان امكانپذير نبود. 
در 13 فروردين ماه 1358 طي نشستي توسط 
نماين��دگان تركمن ها و دول��ت موقت با اعام 
آتش بس به توافق هاي زير مي رسند:»1- انتقال 
س��ريع مجروحان ب��ه بيمارس��تان ۲- آزادي 
دستگيرشدگان 3- عقب نشيني كامل طرفين 
درگيري از سنگرها و پاك سازي شهر از سنگرها 
۴- واگ��ذار كردن حفظ نظم ش��هر به ارتش تا 

اطاع ثانوي.«
با وجود اين، س�تاد شوراهاي خلق تركمن صحرا 
دس��ت از اقدامات خود برنداش��ت و به انحاي 
مختلف ازجمله انتشار اعاميه هاي تهديدآميز 
از افراد غير تركمن خواس��ت تا تركمن صحرا 
را ترك كن�ن��د. در اي��ن ارتب��اط خبرگزاري 
پارس در گزارش��ي از اوضاع منطقه در روز ۲8 
فروردين 1358 اعام كرد:»افراد ستاد مركزي 
ش��وراهاي تركمن صحرا كه در مهمانس��راي 
فرمان��داري نظام��ي گنبد مس��تقر هس��تند 
شبانه به غارت اموال و احش��ام غير تركمن ها 
مي پردازند و با ربودن تعداد زي�ادي گ�او، مرغ 
و ساير لوازم خانگي و توزيع آنها بين تركمن ها 
اين خانواده ها را از هس��تي س��اقط كرده اند و 
مي خواهند به اين وسيله موجبات فرار و ترك 

زندگي غير تركمن ها را فراهم كنند.«
س��تاد مركزي ش��وراي تركمن صحرا در مورد 
حوادث سنندج اعام موضع صريح كرد:»ارتش 
مسئول وقايع سنندج است. ختم اين جنايات 
بستگي مستقيم به تصفيه ارتش ضد خلقي و 
ايجاد ارتش خلقي دارد.« اي��ن بيانيه از رابطه 
پنهاني مي��ان جدايي طلب هاي نق��اط مرزي 
پرده برداشت. آنها به هر اقدامي دست مي زدند 
و هر كس را مي خواستند دس��تگير و اموالش 
را غ��ارت مي كردن��د و نوعي دول��ت در دولت 

تشكيل دادند. 
در همين ديدار امام ضمن مفسد خواندن عناصر 
خلق تركمن مقابل��ه با آنها را واجب دانس��ته 
و در پايان فرمودند:»اميدوارم كه ان ش��اء اهلل 
امنيت آنجا )گنبدكاووس( برقرار بشود و شما 
با برادران سربازتان و با برادران پاسدارتان با هم 
دست به هم بدهيد و اين اش��رار را از آن ناحيه 

عقب بزنيد.«
»شوراي انقابي خلق تركمن« مركب از عناصر 
فدائيان خلق، خواس��ته هاي خل��ق تركمن را 
اين چنين بيان مي كنند:»1- تشكيل شوراي 
انقابي از طريق رأي آزاد م��ردم تركمن براي 
دفاع از حقوق حقه تركم�ن و ب�ه ثم�ر رس�اندن 

خواست زحمتكشان شهر و روستا ۲- لغو كليه 
ديون و بدهي ها و تعه���دات مال�ي كارگران، 
دهقانان، پيشه وران و كارمندان جزء به بانك ها 
و مؤسسات دولت�ي 3- لغو تمام محدوديت هاي 
ملي و فرهنگي و سپردن مصالح خلق تركم�ن 
به دست خل�ق تركمن كه خود بايد در تعيين 
سرنوشت خود اقدام كند. ۴- تشكل جغرافيايي 
خلق تركمن بدين ش��كل كه از بندر تركمن تا 
جرگان شامل ايات جعفرباي، اتاباي، كوكان 
و جرگان تحت سيستم اداري واحد و مشترك 
5- ارتشي خلقي براي پاسداري از دستاوردهاي 
انقاب و دفاع از منافع ملي از نيروهاي انقابي 
– فدائيان و مجاهدي�ن خل�ق – تشكيل شود و 
سربازان و افسران تركمن بايد حتي المقدور در 

تركمن صحرا خدمت كنند.«
  جن�گ دوم بي�ن پاس�داران انقاب و 

فدائيان خلق
18 بهمن جمع زيادي از م��ردم تركمن اعم از 
شيعه و سني در مقابل چريك هاي فدايي موضع 
گرفتند و درگيري سختي بين مردم و هواداران 
فدائيان خلق رخ مي دهد كه به كشته و مجروح 
شدن ده ها تن مي انجامد. در سرماي 18 بهمن، 
جمع زيادي از مردم تركمن اعم از شيعه و سني، 
در مقابل چريك هاي فدايي، موضع گرفتند و 
اعام كردند:»محال است در سرزمين اسام، 
ما زنده باشيم و داس و چكش در وسط ميدان 

شهر آويزان شود.«
چريك ه��اي فدايي خلق با نزديك ش��دن 19 
بهمن سالگرد حادثه سياهكل درصدد برآمدند تا 
براي ايجاد »تركمن صحراي خودمختار« زمينه 
درگيري با نيروهاي پاسدار انقاب و نهادهاي 
انقاب را فراهم نمايند. در منطقه شايع شد كه 
امام خميني دستور قتل عام س��ني ها را صادر 
كرده اس��ت. در روز 19 بهمن 1358 دو گروه 
از راهپيمايان يك گروه طرفداران س��تاد خلق 
سازمان چريك هاي فدايي خلق در مقابل اين 
گروه هواداران نظام جمهوري اس��امي شامل 
برخي تركمن ها و از جمله مردم ترك و شيعه 
منطقه قرار داشتند، بودند. نيروهاي پاسداران 
انقاب اس��امي فعاليت خود را آغاز كردند. با 
وارد عمل ش��دن س��پاه هواداران چريك هاي 
فدايي خروج پاس��داران انق��اب را از منطقه 

خواستار شدند. 
در روز ش��نبه ۲۰ بهمن به دنبال تيراندازي به 
خودروي س��پاه جنگ بين نيروهاي سپاه ]و[ 
فدائيان خلق براي تصرف نقاط حس��اس شهر 
گنبد آغاز ش��د. با ش��دت گرفتن درگيري ها، 
ارت��ش در روز ۲۲ بهم��ن عم��ًا وارد جن��گ 

مي شود. 
در روز ۲3 بهمن آخرين س��نگرهاي چريك ها 
س��قوط كرده و س��تاد خلق تركمن به تصرف 
نيروهاي انقاب درمي آيد و ارتش حفظ امنيت 
و انتظام��ات منطقه تركمن صح��را را بر عهده 
مي گيرد. پس از اين درگيري ها به  مرور آرامش 
بر منطقه حاكم مي شود و از نفوذ نيروهاي چپ 
در منطقه كاسته مي ش��ود. روز ۲3 فروردين 
1358 به هنگام ديدار پاسداران انقاب اسامي 
گنبد و عده اي از مردم اين شهر با امام خميني، 
مادر ش��هيدي از ميان حضار به پا مي خيزد و 
فرياد برم��ي آورد:»اي امام! م��ا در گنبد هيچ 
امنيت نداريم. ناموس و مالمان در خطر است. 
من دختر 1۴ رس��اله ام را در آنجا گذاردم تا به 
حضور شما برسم. وقتي حركت مي كردم دختر 
مي گفت م�را ه�م ب�ه خدم�ت ام�ام ببر. مرا به 
چه كسي مي سپاري؟ آيا من از خود و ناموسم 
چگون�ه دف�اع ك�نم؟!  اي ره�بر، من شرم دارم 
بگويم كه مادري با گريه مي گفت جلوي روي 
من اين گروه جنايتكار به دخترم تجاوز كرده و 

سر از بدن او جدا كردند.«

افراد اصلي س��تاد خلق تركمن از طريق مرز ش��مالي به ش��وروي سابق 
گريخته و در استان چهارجو تركمنستان اسكان يافتند و بعد از چندين 
سال به كشورهاي اروپايي از جمله س��وئد، كانادا، آلمان، نروژ، استراليا، 
انگلستان، امريكا و ساير كش��ورها پراكنده و پناهنده شدند كه اكثر آنان 
در شغل رانندگي تاكسي و آژانس و كارواش و كارگري زندگي سختي را 

سپري مي كنند. 
  مناظره بني صدر و رضايي با چريك هاي فدايي

11اس��فندماه 1358 راديو تلويزيون دولتي ايران ميهمانان سرشناسي 
داش��ت. از دولت ابوالحس��ن بني صدر رئيس جمهور و مهندس مصحف 
استاندار مازندران حاضر بودند، از سپاه پاسداران انقاب اسامي محسن 
رضايي عضو شوراي فرماندهي و درويش مسئول س��پاه گنبد، از ارتش 
سرلش��كر فاحي فرمانده نيروي زميني، سرگرد افش��ار معاون فرمانده 
يگان گنبد و درازگيسو فرمانده گنبد در زمان وقوع حادثه حاضر بودند و از 
كادر مركزي سازمان چريك هاي فدايي خلق نيز سه نفر آمده بودند؛ فرخ 

نگهدار، علي محمد فرخي )علي كشتگر( و جمشيد طاهري پور. 
اين جمع متفاوت و متكثر براي برگ��زاري مناظره اي تلويزيوني گرد هم 

آمده بودند. مناظره اي كه برخي همچون محسن رضايي آن را »نخستين 
مناظره تلويزيوني پس از انقاب« مي دانند كه هرچند قرار بود بر تحوالت 
گنبد و تركمن صحرا متمركز باش��د ام��ا به مجالي بي مانن��د براي بيان 

ديدگاه هاي اساسي تر طرف هاي بحث تبديل شد. 
مخالف خواني هاي گروه هاي چپ گرا از مجاهدين خلق گرفته تا فدائيان 
خلق و پي��كار و... از مهم ترين مس��ائلي بود كه دومين دول��ت انقاب و 
نخس��تين رئيس جمهور اس��امي ايران را به چالش مي طلبيد. اوج اين 
جدال در جريان وقايع گنبد و تركمن صحرا به نمايش درآمد. جدالي كه 
يك سر آن شوراهاي دهقاني و عناصر وابسته به سازمان فدائيان خلق بودند 
و سوي ديگر دولت منتخب، سپاه پاسداران و ارتش. مناظره با حضور همه 
طرف ها به مدت بيش از چهار ساعت برگزار و يك روز بعد به طور كامل از 

تلويزيون پخش شد. در بخشي از اين مناظره آمده است:
  استاندار مازندران: فدائيان بيت المال را صرف چه كردند؟

مصحف استاندار مازندران چنانكه روايت كرد در دوران استانداري شرايط 
س��ختي را گذرانده بود. ش��رايطي كه حتي فرماندار گنبد نيز حرف او را 
نمي خواند:»ما در آنجا شخصي را به نام فرماندار قرارداديم ولي به آن عنوان 
كه فرماندار نماينده استاندار باشد و استاندار نماينده مركزي باشد و مآالً 
با يك خط مشي مشترك تصميمات دولت در گوشه اي از اين كشور پياده 
شود، اين نيست و آن كس كه در منطقه دارد تصميم مي گيرد نيروهاي 
ديگري هس��تند.« نيروهايي كه به گفته او از »ستاد خلق تركمن« خط 
مي گرفتند؛ ستادي كه »صرفاً يك قالب است كه چهره هايي در داخل اين 

قالب فعاليت هايي را شروع كردند و فسادي را پايه گذاري كردند.«
مصحف در خال سخنانش از توزيع هدفمند پرسشنامه هايي در منطقه 
خبر داد كه براي تحليل شرايط فرهنگي و بومي و جهت دهي به جامعه 
محلي گنبد طراحي شده بود. پرسش��نامه هايي واجد 3۰۴ سؤال كه به 
ريزترين مس��ائل منطقه اي مي پرداخت و در قالب س��ؤاالتي مثل اينكه 
»آيا اعاميه هاي سازمان و ستاد به دستتان مي رسد؟« و »آيا مي خواهيد 
بيانيه ها به زبان محلي و تركمن نوشته شود؟« عاوه بر تبليغ يك گروه 
سياسي خاص، تاش مي كرد براي جداس��ازي فرهنگي گوشه اي از اين 

مملكت زمينه سازي كند. 
اس��تاندار مازندران همچني��ن از فعاليت هاي اين افراد ب��راي در اختيار 
گرفتن انبار آذوقه شركت »اتكا« وابسته به ارتش خبر داد و گفت: »كار 
ستاد مركزي شوراي تركمن صحرا به آنجا مي رسد كه برگ مأموريتي به 
اين شكل صادر مي كند: از طرف س��تاد مركزي شوراهاي تركمن صحرا 
به اعضاي اين هيئت نمايندگي داده مي ش��ود ت��ا در خصوص نگهداري 
و مراقبت اموال شركت اتكا و جلوگيري از حيف وميل و بخصوص حمل 
غيرمجاز آن بدون اطاع س��تاد اقدام مقتضي معمول نماييد.« او سپس 
اين سؤال را مطرح كرد كه »ستاد خلق تركمن در كارهاي غاصبين خود 
در گنبد ام��وال متصرفه را به مص��رف چه اهدافي رس��انده؟ اين اهداف 
به طوري كه مدارك آن عرضه خواهد ش��د به نفع ملت نبوده و براي رشد 

دشمن عليه ملت به كار رفته است.«
  رضايي: ش�وراها ب�ا عوامل رژي�م پيش�ين و فئودال ها رابطه 

داشتند
محس��ن رضايي ديگر چهره اي بود كه وقتي تريبون را به دس��ت گرفت 
فس��اد س��ازماني ش��وراهاي تركمن صحرا و چريك هاي فدايي خلق را 
برما كرد. عضو شوراي فرماندهي سپاه پاس��داران از حاكم كردن نوعي 
اختناق در منطقه از سوي ستاد مركزي شوراي تركمن صحرا ياد كرد، از 
احضاريه هايي كه مسئوالن س��تاد براي برخي محلي ها فرستاده بودند و 
از آنان خواس��ته بودند »در اولين فرصت براي پاره اي توضيحات خود را 
به ستاد مركزي شوراي تركمن صحرا معرفي نمايند« چراكه در صورت 
سرپيچي بايد منتظر »اقدامات بعدي« باشند يا با آنها »به شكل ديگري 

رفتار خواهد شد.«
او همچنين از ارتباط شوراها با برخي عوامل رژيم پيشين پرده برداشت و 
از فردي به نام »حاجي نوري يمودي« نام برد كه به گفته او »از وابستگان 
رژيم قبلي بوده و در خانه ايش��ان انبار مهمات و انبار آذوقه بوده است.« 
ازنظر او »استفاده از فئودال ها در شوراها با هيچ منطقي قابل بخشودگي 
نبود«، چه رسد به آنكه وابسته رژيم پيشين باشد. او گفت: »آقايان شما 
چگونه از فردي كه با شمس پهلوي از عوامل و ايادي اين جنايتكاران تاريخ 
بودند براي پيشبرد مقاصد خودتان اس��تفاده كرديد؟« رضايي به اتهام 
همكاري با فئودال ها كه چپ ها به سپاه مي زدند هم پرداخت و ادامه داد: 
»شما پاسداران را متهم مي كنيد كه با فئودال ها رابطه دارد. سپاه پاسداران 
اگر چنين بود كه امريكا از آن وحشتي نداشت. اين آقايان صحبت كردند 
هنوز همان فرماندهان س��ابق بر س��ر كار هس��تند. آنها به محض اينكه 
كوچك ترين اطاعي پيدا كردند كه يك امريكايي جاسوس در دستگاه ما 
است بافاصله بدون كوچك ترين درنگ اقدام كردند. اتفاقاً تمام اشكاالت 
ما در رابطه با همين امريكايي ها است كه اگر وجود داشته باشند شناسايي 
مي شوند و وضعشان روش��ن مي ش��ود. اينها اصًا در درگيري ها با سپاه 
همكاري نمي كردند، اينها اصًا حاضر نبودند كوچك ترين قدمي بردارند. 
مگر تابه حال عمل ش��ما در خط امريكا نبوده؟ مگر چه كسي از اين عدم 

برقراري يك حاكميت سياسي در كشور سود مي برد؟«
  درگيري هاي گنبد از كجا شروع شد؟

چگونگي آغاز درگيري هاي گنبد از ديگر مسائلي بود كه در اين ميزگرد 
مورد بررس��ي قرار گرفت و روايت هاي مختلفي از آن مطرح شد. نخست 
روايت درويش مسئول سپاه گنبد كه از جايش برخاست، جلوي نقشه اي 
كه بر ديوار نصب  شده بود ايستاد و با تشريح موقعيت جغرافيايي منطقه از 
يك برنامه از پيش تعيين شده براي ايجاد درگيري در منطقه سخن گفت. 
او در توصيف جريان آغاز درگيري گفت: »روز 19 بهمن همان طور كه در 
دهات شايع كرده بودند كه روز انقاب را مي خواهند جشن بگيرند، حدود 
1۰ هزار نفر را به شهر مي آورند و راهپيمايي از ميدان يادبود شروع مي شود 
و مقرش��ان هم در مقابل آموزش  و پرورش بود. مردم ترك و فارس وقتي 
شعارها و صحنه ها را مي بينند كه عليه جمهوري اسامي است به اين گروه 
حمله مي كنند. وقتي حمله مي كنند شهرباني وارد عمل مي شود كه مردم 
را متفرق كند كه در اين ميان سه اتومبيل شهرباني و يك پليس را خلع 
ساح مي كنند كه البته مردم پاسبان را پس مي گيرند. در اين جريان سپاه 
وارد عمل مي شود و با صبر و توجهي كه به مردم مي كند مردم را وادار به 
عقب نشيني مي كند. در اين ميان يك نارنجك از بين متحصنين به طرف 

مردم پرتاب مي شود كه ۲8 مجروح و دو شهيد باقي مي گذارد.«
  تفنگ هاي دوربين دار فدائيان خلق

نكته ديگري كه در اين مناظره مورد بحث قرار گرفت س��اح هاي مورد 
اس��تفاده دو طرف درگير در ماجراي گنبد بود. درويش مسئول سپاه در 
گنبد در بخشي از س��خنانش به چگونگي كشته شدن برخي فرماندهان 
سپاه ازجمله احمد قنبري، فرمانده و معاون عمليات اشاره كرد و گفت: 
»وقتي به سمت ما ش��ليك مي ش��ود، كليه برادران ما از ناحيه مغز تير 
خوردند... من تعجب مي كنم اينها كه آمادگي جنگي نداشتند مادون قرمز 
از كجا آورده بودند كه در تاريكي شب تيراندازي كنند. مگر مي شود بدون 
مادون قرمز تيراندازي كرد؟« به طور كلي ناآرامي ها و تحرك سياسي در 
مناطق تركمن نشين طي س��ال هاي اوليه بعد از انقاب اسامي بيش از 
آنكه ناشي از مسائل قومي و مذهبي باشد ناشي از رقابت هاي سياسي و 
تحرك گروه هاي چپ و عمدتاً غيرمحلي در منطقه بود كه در جهت تشديد 
تضادهاي منطقه اي و قومي و بحران زدايي در كشور به منظور بهره برداري 

سياسي انجام گرفت. 
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