
نرشیه فرهنگی و سیاسی فردایی دیگر )آوای سابق(

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول: بهروز رئیسی

رسدبیر: حکیمه امینی

شامره ششم- فروردین ماه 1400

بسیار دیده میشــود که منتقدین نظام 
جمهوری اســامی و حتــی برخی از 
مدافعــان آن انقــاب اســامی ایران 
را به نوعــی انقاب صرفا سیاســی و یا 
اجتماعــی تقلیل میدهنــد که حاکی 
از نگاهی غیر واقع بینانه و ســطحی به 
این پدیده اســت.انقاب اسامی ایران 
نوعی انقاب معرفتی و تمدنی در جهت 
نفی نگاه فلســفی حاکم بر غرب بود که 
چندین قرن به ویژه پس از رنسانس نه 
تنها سراســر اروپا که تمامی دنیا را در 
زیر یوغ خود گرفتــه بود.امام خمینی و 
جمعی از اندیشــمندان همچون:شهید 
مطهری و شهید بهشــتی،مرحوم ایت 
اهلل طالقانی،مرحوم دکتر شریعتی،ایت 
اهلل خامنه ای و... نخستین بار با استفاده 
از جنبه های الهیاتی-سیاســی مذهب 
تشیع ترکیبی از فلســفه،فقه و عرفان 
اســامی را آنهــم در ســاحت عمل به 
مردم عرضه کرده.این نســخه را میتوان 
ترکیبــی از آموزه هــای ملی-مذهبی 
دانســت که در ســاحت های متفاوت 
بخشــی از ان بر بخشــی دیگر فربه تر 
میشد ولی پیوســته با یکدیگر در حال 
دیالوگ برقــرار کــردن بودند.به نوعی 
میتوان گفت ماحصل ایــن دیالکتیک 
چهره واقعی خود را در بهمن ماه 1357 
و با پیروزی انقاب اســامی برهمگان 

عیان کرد.
مقصودمان در مقدمه این نوشتار از بیان 
این سخنان نگاهی تبار شناسانه به سیر 
تحول معرفتــی در انقاب نیســت که 
خود حدیث مفصلی است که نوشته ها 

میطلبد بلکه هدفمان نشان دادن شان 
و منزلت واالی اندیشــه در شکل گیری 
انقاب اســامی بود و ســخن از حال 
و روزی که این روزها بــر جایگاه واالی 

اندیشه در جمهوری اسامی میرود.
چندوقتی بود که به بهانه نزدیک شدن 
به ایام انتخابات ریاست جمهوری بر آن 
شدیم نشست هایی انتقادی را نسبت به 
عملکرد نظام از ابتــدا انقاب تاکنون به 
ویژه در حوزه اندیشه و ساحات متفاوت 
آن برگزار کنیم.هنگامی که به ســراغ 
عده ای از اندیشــمندان حــال حاضر 
کشــور میرفتیم،آنها از اوضــاع احوال 
نابسامان اندیشــه در جمهوری اسامی 
مینالیدند و حتی برخی از آنها که با نگاه 
های قهری از جانب برخی از ارگان های 
حاکمیتی روبرو شــده بودند،با ناراحتی 
توام با عصبانیت اظهار مــی کردند که 
تصمیم گرفته ایــم چندمدتی در هیچ 
نشست و جلســه ای صحبت نکنیم که 
برای صحبــت هایمان بهای ســنگین 
ندهیم،فحوا کامشــان این بــود که ما 
ازادی بیان داریم ولیکــن ازادی پس از 
بیــان خیر!)اتفاقات پیش آمــده برای 
برنامه تلویزیونی زاویه و سریال گاندو2 
هم رخدادی شبیه همین سخنان است 
که چند وقت اخیر در صداوسیما اتفاق 

افتادند.(
این ســخنان من را بیش از پیش به یاد 
خطری انداخت که چندیــن بار از زبان 
اندیشمندان متفاوتی مبنی بر تعطیلی 
اندیشــه در جمهوری اسامی و انسداد 
تفکر در این دیار شنیدم.یکی از سخنان 

مهمی کــه در ذهن من جــای گرفته 
است این عبارت بسیار تامل برانگیز بود 
که:»بیم آن میرود کــه انقاب عالمان 

تبدیل به حکومت جاهان شود.«
این نگرانی بســیار جدی اســت و این 
روزها باید بســیار به آن بیندیشیم زیرا 
در جامعه ای که اندیشــه در آن از نازل 
ترین ارزشــها برخوردار باشــد،بیم آن 
میرود که ماشین احمق سازی مردم از 
جانب عده ای که سالهاســت مفاهیم را 
مصادره به مطلوب کرده و سعی میکنند 
ذهن مردم را آنگونه که میپسندند شکل 
بدهند،روشــن بشود.روشن کردن این 
دستگاه تحمیق ســازی همانا و بازهم 
قالب کردن شــخصی همچــون رئیس 
جمهور دولت دوازدهــم همانا،که انقدر 
اوضاع او وخیم شــده که سیاسیون به 
ویژه طیف اصاح طلبان در جهت اعان 
برائت از او بــا یکدیگر در حــال رقابت 

هستند.
این خطــری جدی برای انقاب اســت 
وقتی کــه ما هــر روز بســتر گفتگو را 
در جامعه تنــگ و تنگ تــر میکنیم و 
فقط ســخنان موافــق را به رســمیت 
میشناسیم،اگر هم ذره ای حرف ان فرد 
منتقد زاویه با با موازین انقاب اسامی 
و یا بیانات امام و رهبری داشــته باشد 
که دیگر خدا میداند چــه برخوردی با 
او خواهد شد.این ســخن خود را ارجاع 
میدهم به اظهارات تامــل برانگیز مقام 
معظم رهبری در بحبوحــه اعتراضات 
ســال 1388 که فرمودند:»نمی شــود 
هرکســی را به مجرد اینکــه یک کلمه 

حرفی برخاف آنچه که من و شما فکر 
میکنیم،زد،بگوئیــم ضــد والیت فقیه 

است...«.
انســداد اندیشــه در هــر نظامی خطر 
های بزرگی را در خود جای داده اســت 
که شــاید اصلی ترین آنرا ظهور ارتجاع 
بتوان نام نهاد.ارتجاعی که امام پیوسته 
در دوران پهلوی از آن سخن میگفتند و 
امروز خطر بروز و نمود آن در بیخ گوش 

خودمان قرار دارد.

اما راهکار چیست؟
در جامعه ای امروز ما گسســت مابین 
نخبگان بســیار جــدی اســت یعنی  
بجای آنکــه نخبــگان ابزاری)نخبگان 
سیاسی(در مســیری حرکت کنند که 
نخبگان فکری برای آنها ترســیم کرده 
اند،نخبگان سیاسی خود را درجایگاهی 
تعریف میکنند که هم می اندیشند،هم 
نظریه پردازی میکننــد و هم بر همان 
برداشــت عمل میکنند.نتیجه ان امروز 
چیزی نبــوده جــز انکه بخــش قابل 
توجهی از سیاستمداران مارا انسانهایی 
میانمایه و سطحی نگر تشکیل داده اند 
که اراده شخصیشان معطوف به قدرت 
شده و زد و خورد های سیاسی و دعوا بر 
سر کسب کرسی های دولت خط مشی 
اصلی انقــاب کــه اراده اش مبتنی بر 
حرکت به سوی جامعه عادالنه و فضیلت 

محور بود را به فراموشی سپرده است. 
این مهم چگونــه رقــم میخورد؟فقط 
و فقط با بــاز کردن فضای اندیشــه در 
جمهوری اســامی.یعنی اینکه بســتر 

آزادی بیــان بدون هزینــه را در جامعه 
ایجاد کــرده و این تفکر را از بخشــی از 
جامعه بزداییم که همانطور که بیان شد 
ما ازادی بیان داریم ولــی ازادی پس از 

بیان خیر!
این گفته به آن معنا نیســت که بستر را 
برای انســانهای متخاصــم و غرض ورز 
باز کنیــم بلکه فضایی ایجــاد میکنیم 
که انســانهایی کــه دل در گــرو ایران 
دارند،آزادانه نظرات و انتقادات سازنده 
خــود را بیــان کنند،هرچنــد خاف 
باورهای ما باشــد. به رسمیت شناختن 
دیگری هم در سنت اسامی و هم مرام 

ایرانی ما عقبه بسیار طوالنی دارد.
مطلــب دیگر اینکــه با باز کــردن باب 
گفتگو مابین احزاب و عقاید متفاوت در 
جمهوری اسامی،  فضایی را ایجاد می 
کنیم که بتوانیــم پیرامون اصول اصلی 
نظام به ویژه در عرصه هــای داخلی به 
یک »اســتراتژی ملی واحد« برسیم تا 
این چندصدایی بزرگتریــن ایماژها را 
به ســمت دشمنان قســم خورده نظام 
در جهت سواســتفاده بیش از پیششان 

ارسال نکند.
در پایان حقیقت این اســت که گفتگو 
تنها را چاره ما برای برون رفت از بحران 
اندیشه در جمهوری اســامی است به 
ویــژه در روزهایی که به ایــام انتخابات 
ریاســت جمهوری هم نزدیک میشویم 
و تا زمانیکــه ما حاضر به ایــن امر مهم 
نشــویم بعید اســت در فضای علمی-

معرفتی نظــام بوی بهبودی به مشــام 
برسد.
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برای رســیدن بــه جامعــه ای آرمانی 
و مطلــوب نیازمنــد حرکتــی همگانی 
هســتیم، چنان پازلی که برای تکمیلش 
نیازمند تمــام تکه های پــازل و جایگاه 
درست آن هســتیم. در جامعه نیز افراد 
فرای جنسیت و قومیت و طبقه خویش 
وظیفــه ای دارند، افراد بایســتی نقش 
و وظیفه خود را شــناخته و به آن عمل 
کنند، و حرکت زمانی اتفاق می افتد که 
دیگران نیز نقــش و وظیفه خود را درک 
کــرده و بــه آن عمل کننــد و حکومت 

ن  نچنــا آ
عامــه  کــه 
طباطبایــی از 
آن یاد میکند و 
آن را قوه عاقله 
و مغــز جامعه 
مــی دانــد به 
بــرای  افــراد 
نقش  پیشبرد 
کمک  هایشان 

کند.
رســم  بــه 
ی  هــرروزه 
هــر  روزگار، 
ای  دوره 
تناســب  بــه 
و  وضعیــت 
های  ویژگــی 
خــود، بــرای 
عبور از موانعی 
که در هر دوره 
وجود آن ثابت 
اما شــکل آن 
میشود،  عوض 
تــی  ما ا لز ا
زمان  مختص 
دارد.  خــود 
که  الزاماتــی 
نحــوه حرکت 
بــه  را  مــا 
هدف  ســمت 

همیشگِی بهتر زیستن تعیین میکنند. 
زِن امروز،  هم به تناســب ایــن الزامات 
باید نقش های جدیدی کسب کند و بار 
سنگین تری نســبت به گذشته بر دوش 

کشد.
اگر در گذشــته مبارزات زنان در جهان 
برای حق رای، داشــتن مالکیت و حقوق 
اولیه شــان بود  و همچنین در ایران نیز 
همانگونه که امام در صحیفه اشاره کرده 
اند در جنبشــهای اصیل همانند جنبش 
تنباکو و مشــروطیت و انقاب اسامی 
نقش پررنگی داشتند و همدوش مردان 
در مبارزات حضور داشــتند، امروزه نیزه 
با توجه به وضعیت امــروز نیازمند نقش 
آفرینی زنــان در عرصه هــای مختلف 

سیاسی و اجتماعی هستیم.

زنان امــروز در قیاس با گذشــته حضور 
پر رنگ تری دارند، در مشــاغل مختلف 
حضور دارند، در انتخابات مشــارکت می 
کننــد، مدیریت های میانــی را برعهده 
دارند، میتوانند نماینده مجلس شــوند. 
در فعالیت های علمی، هنری، ورزشــی 
و... حضــور دارنــد و این مایــه مباهات 
اســت،لکن زن امروز برخاف تغییرات 
ســریع جهان خود، بــرای تغییر کردن، 
برای بهتر شــدن و برای گسترده شدن 

دامنه فعالیتــش در اجتمــاع، کماکان 
موانعی دارد که البته تنها مختص جامعه 
ما نیست،اما ماهم از این مصائب بی بهره 

نیستیم. 
 علی رغم تاکید بر حضور زنان به عنوان 
عنصری فعال در اجتماع در نگاه رهبران 
انقاب و تاش ها و حرکت های صورت 
گرفته برای حضــور فعال زنــان همراه 
مردان در عرصه اجتماع به آنچه مطلوب 

است نرسیده ایم. 
برای نمونه هنوز میان مفســران قانون 
اساســی در تعیین کلمه رجل سیاسی 
بحث است و بعد از ۴۰ ســال زنان هنوز 

نمی توانند رئیس جمهور شوند!
حضور زنــان در کابینه ها نیــز محدود 
است و در این سال ها فقط یک وزیر زن 

در دولت داشته ایم. همچنین در مجلس 
شورای اسامی بیشترین حضور زنان در 
طی این سال ها به عنوان نماینده به 2۰ 

نفر هم نرسیده است.
از این ها که سخن می گویی، می گویند 
زنان آمادگــی الزم را بــرای حضور در 
اینگونه مناصب را ندارند! یا اینکه بهترین 
شــغل برای زنان مادری کردن اســت! 
کســی منکر اهمیت نقش مادری و البته 
همسری نیســت، اما زن ایرانی مسلمان 
این روزها نیز به ســختی می تواند میان 

فعالیت اجتماعی و نقش خانوادگی اش 
اعتدال برقــرار کرده و به هــردوی این 
ها آنچنان که شایســته و بایســته است 
رســیدگی کند و در مواردی متاســفانه 
مجبور به انتخاب میان این دو می شــود 
یا از نقش مهم مادری باز مــی ماند یا از 
نقش و وظایف اجتماعی اش اما میتوان 
شــرایط را طوری تنظیم کــرد که زنان 
بتوانند هم در ایــن عرصه ها حضور پیدا 
کنند و هم به نقش مادری شــان لطمه 
ای وارد نیاید،همانگونه که زنان در دیگر 
مشاغل حضور فعاالنه دارند. )هرچند که 
شرایط آن مشــاغل نیز آنطوری که باید 
و شاید برای زنان مناســب نبوده و برای 
حل مشــکات آنان نیز بایــد تدابیری 

اندیشیده شود(

از تربیت نیافتــن زنان برای فعالیت های 
سیاســی و اجتماعی میگویند؛ در پاسخ 
به ایشــان باید گفت تــا هنگامی که به 
زن نگاهی مطبخ نشــین وجــود دارد و 
محیط برای حضور او آماده نیســت این 
ایراد وارد نیست! اگر شرایط برای بروز و 
ظهور توانمندی ها وجود داشــت و زنان 
عملکرد ضعیفی نشــان می دادند حق با 
ایشــان بوده و باید هرکه صاحیت دارد 
در این عرصه حضور پیدا کند، اما تجارب 
کشــورهای دیگر نشــان مــی دهد که 

زنان توانمندی انجامــش را دارند اما در 
مواردی مثل ریاست جمهوری به خاطر 
تفسیر قانون اجازه ورود به این عرصه را 

ندارند.
البته در مــواردی که زنــان توانمندند و 
برایش تاش کرده اند نیز به راحتی نمی 
توانند از ثمره تاششان بهره ببرند، برای 
نمونــه قانونی که برای زنــان متاهل در 
رشته های پزشــکی وجود دارد که برای 
اینکه بتوانند در آزمون ارشــد بشرکت 
کنند بایــد رضایت نامه همسرشــان را 
داشته باشــند.  نمونه دیگری که میتوان 
به آن اشــاره کرد فیلم عرق سرد است، 
زنی ورزشــکار کــه با تمام تــاش ها و 
زحماتش از رسیدن به مسابقات ملی باز 
می ماند به دلیل آنکه همسرش به بهانه 

های شخصی او را ممنوع الخروج کرد!
 آنچه میتواند به حل این مشکات کمک 
کند و حرکــت را برای زنان آســان کند 
این اســت که در قانون گذاری از جایگاه 

زنانگی به مسائل آنها نگاه شود.
مســئله ی دیگری که زنان امــروز ما با 
آن مواجهه اند نگاهــی غیر واقع بینانه از 
سوی دیگران است! حتی با وجود شرایط 
نامناسب برای آنها همه  از او توقع دارند 
همیشه در دسترس باشد، سرحال باشد، 
مــادر صبــور و خوبی بــرای فرزندانش 
همسری  باشد، 
همراه  و  مطیع 
همسرش  برای 
همچنیــن  و 
کارمنــد خوبی 
جامعه  بــرای 
باشــد بی آنکه 
توجه  ایــن  به 
زن  او  شــود 
اســت و عاوه 
بــر ویژگی ها و 
ی  مندهــا ز نیا
نی  نســا ا
های  نیازمندی 

زنانه هم دارد!
و در آخر یادی 
کنیــم از زنان 
که  روســتایی 
کشــورما  در 
مورد بی مهری 
قــرار  فــراوان 
انــد.  گرفتــه 
کــه  هرچنــد 
تمایز  امــروزه 
کمتــری میان 
زنان شــهری و 
روستایی وجود 
آنان  امــا  دارد 
نیــز بــا توجه 
شــرایط  بــه 
ن  گیشــا ند ز
دچار مســائل و مشــکاتی هستند که 
حتی از دید فمنیست ها و فعالین حوزه 

زنان نیز مغفول مانده است.
امام خمینی:»شــما زنها در جنبشهای 
اصیلی که در ایران رخ داده است از قبیل 
جنبش مشروطیت تاریخ ایران و تنباکو 
همدوش با مردها قیــام  کردید و همین 
طور در انقــاب بزرگی کــه در زمان ما 
واقع شده پیش قدم بوده اید و نقش شما 

در این نهضت از مردها بیشتر بوده...«

زناِن انقالب

حکیمه امینی 2    



تیتــر همه ی پایــگاه هــای خبری 
داخلــی و خارجــی در روز جمعــه 
ســیزدهم دی 98 : "ژنرال سلیمانی 
به همراه تعــدادی دیگر از فرماندهان 
نظامی ایرانــی  و عراقی،بامداد امروز 
در فرودگاه بغداد به دســتور مستقیم 
ریاست جمهوری ایاالت متحده ترور 

شدند"

ســیزدهم دی ماه ســال 
گذشــته بود که خبر ترور 
فرمانده محــور  مقاومت 
کشــورهای غرب و شرق 
را متحیر و واکنش آنها را 

برانگیخت. 

نیوزویــک  مجلــه 
و  آمریکا:مشــهورترین 
موثرتریــن ژنــرال ایران 

ترور شد.
روزنامه تاگس اشــپیگل 
آلمان: این اقــدام آمریکا 
ضربه ای اســت که نتنها 
خاورمیانه را مــی لرزاند 
در  آن  عواقــب  بلکــه 
سرتاســر دنیا قابــا توجه 

است.

نشریه فوکوس:آلمان این 
ترور را نقطه اوج مناقشات 
بیــن تهران و واشــنگتن 

ارزیابی میکند.

گاردین صفحــه ای ویژه 
باعنوان "بحــران" راه اندازی کرده 
اســت که درگزارش هــای مختلف 
ابعاد این حادثه و روندهای پیش رو را 

بررسی میکند.

بــه راســتی تــرور ارشــد نظامــی 
محورمقاومت تا چه حد قابل اهمیت 
و واکاوی اســت که همه رسانه های 
دنیا تا چند روز به تحلیل و بررســی 
ابعاد این حادثه پرداختــه اند و امروز 
با گذشت یک ســال از این حادثه باز 
نگرانی خــود را از انتقام ســختی که 
ایران بدان اشــاره میکنــد و به گفته 
مقامات ایرانــی  هنــوز آن انتقام را 

نگرفته اند ابراز میدارند ؟؟!!

در این بیان ســعی میشــود به تاثیر 
محور مقاومت بــر روندهای منطقه و 
پیشبرد اهداف این محور با رهبری و 
محوریت شــهید حاج قاسم سلیمانی 

گزاره هایی شرح داده شود.

اصطاح محور مقاومت اولین بار پس 
از آن به کاربرده شــد که جرج بوش 

رئیس جمهور آمریکا در سال 2۰۰2  
کشورهای ایران ،عراق و کره شمالی را 
"محورشرارت"نامید و جان بولتون 
معاون وزیرخارجه وقــت آمریکاهم 
کشورهای ســوریه،لیبی و کوبا را نیز 

جزو این فهرست دانست.
مفهوم محور مقاومت در بسترتاریخی 
رخدادهــای چنددهه اخیر شــکل 
گرفته اســت؛هویت اشــغال گرایانه 

اســرائیل و عــدم پایبنــدی آن به 
مرزهای تعیین شــده 19۴8 موجب 
شــد فلســطینیان ازجمله جنبش 
مقاومت اســامی حماس تشکیل و 
همواره نگاهی خصمانه به موجودیت 
اسرائیل داشــته باشد.جنگ 22 روزه 
صهیونیست ها علیه فلسطین در دی 
ماه 1387 از نمونه های تهدید امنیت 
ملی اسرائیل توسط نیروهای مقاومت 

است.
عاوه بر آن ســازمان نظامی سیاسی 
حزب اهلل در سال 1379 موفق شدبه 
تسلط 18 ساله اسرائیل برمناطقی از 
جنوب لبنان پایــان دهد.تقابل میان 
اســرائیل و حــزب اهلل در جنگ 33 
روزه نیزادامــه پیــدا کرد.این روابط 
خصمانــه میان ســوریه و اســرائیل 
نیزبرقرار و به جنگ ۶ روزا در زمستان 
1385 منتهی شــد که طی آن رژیم 
اســرائیل توانست بخشــی از بلندی 
های موسوم به "جوالن" را از سوریه 
اشغال کند. روابط دوکشور به ویژه با 
روی کار آمدن بشــار اسد خصمانه تر 
شد و به شــکل گیری اتحاد نزدیکی 

میان ایران،ســوریه،نیروهای جهادی 
فلسطین و حزب اهلل انجامید.

با تشــدید تقابــل ایدئولوژیکی میان 
اندیشــه انقابــی محورمقاومــت و 
تفکر لیبــرال ســرمایه داری غربی و 
آمریکایی،تنش بین ایــن دو تفکر به 
اوج خود در ســال 2۰11 در سوریه 

رسید.
داعش.مفهــوم و ســازمانی کامــا 

برنامه ریزی شــده بــرای نبرد کاما 
سیاســی،نظامی و ایدئولوژیکی با این 
محور ظهــور پیدا کرد. نظــام لیبرال 
ســرمایه داری بدین نتیجه رســیده 
بود که انقاب اسامی و تفکر منتج از 
آن در گروه ها و اندیشــه های شیعی 
و آزادی خواه منطقه بــه درجه ای از 
رشد و پیشــرفت رســیده است که 
هزینه ی ورود نبرد مســتقیم با این 
تفکر بســیار باالتر از آن چیزی است 
که پیش بینی میشود؛لذا ورود به فاز 
"تقابل نیابتی را در دســتور کار خود 

قرار داد.
ماه های اولیه شکل گیری گروه های 
معارض سوری و تکفیری ها وضعیت 
بازوی این محور به شــدت بحرانی و 
وضعیت به درجه ای رســیده بود که 
دمشق پایتخت درآستانه سقوط قرار 

گرفت.
رهبــران مقاومت که هــدف را قلب 
این محور یعنی جمهوری اســامی 
میدانستند ، ورود گسترده ای به این 
نبرد داشته تا عملیات به زانو درآوردن 

مقاومت را به شکست مواجه سازند.

درایــن بین ســه ســازمان و نیروی 
ایفــا  ای  عمــده  نقــش  نظامــی 
کردند:نیروی قدس سپاه پاسداران ، 
حزب اهلل لبنــان و گروه های مقاومت 
مردمی بــه ماننــد حشدالشــعبی 
و کتائــب حزب اهلل. ســردار قاســم 
ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
به عنوان فردی مکتــب دار ، منطقه 

شــناس و رهبر جریان نظامی محور 
مقاومــت در عراق و ســوریه و لبنان 

محوریت این تقابل را برعهده داشت.
پیشــروی های گام بــه گام ، بازپس 
گیری مناطق اشــغال شــده عراق و 
سوریه از دســت گروه های تکفیری 
و نابودی امکانات،برنامــه ها و هزینه 
های جبهه غربی"عربی نگرانی های 
زیادی را ابعاد تفکری و شــخصیتی 
قاسم سلیمانی که منشأ این پیشرفت 
ها بود به وجود آورد.هفت ســال نبرد 
سنگین محور مقاومت با نه گروه های 
تکفیری بلکه با جبهه ســرمایه داری 
غربی با پیروزی تفکرشــیعی به پایان 

رسید.
نبردبیــن االذهانی این ســالیان در  
جوامع و مــردم کشــورهای منطقه 
باعــث تبیین بیشــتر اندیشــه های 
انقابــی و مقاومت در برابــر جریان 
سلطه و استکبار شــده است.و تبیین 
گر این مفهوم کســی نبود جز سردار 
قاسم ســلیمانی که هم در خط مقدم 
نبــرد نظامی و هــم در جنگ تمدنی 
و رســانه ای با ســلفی ها و غربی ها 

پیشبرنده ی این آرمان بود.
ادامه ایــن روند و تحــت تاثیر عمده 
قراردادن ملت هــای منطقه مطمئنا 
کار را بــرای حضــور و بســط نفوذ 
سیاســی،اقتصادی و نظامــی غرب و 
اسرائیل ســخت تر میکرد.فراگیری 
و وســعت تشــکیاتی تفکر انقابی 
جمهــوری اســامی بــا محوریــت 
نیروی قدس ســپاه حلقه ی تقابلی و 
هزینه این تقابــل را برای 
آمریکایــی هــا و بعضی 
منطقه  مرتجع  کشورهای 
میبرد؛حذف سرحلقه  باال 
ی این تقابل میتوانســت 
روند این پیشــروی را کند 

و یا حتی متوقف کند.
عملیــات هــای مختلفی 
برای از میان بردن فرمانده 
ارشــد مقاومــت طراحی 
و برنامــه ریزی شــده بود 
که همگی آنها با شکســت 
مواجــه شــد. پیگیری و 
دنبــال کــردن روندهای 
اطاعاتــی عمیق،نفوذ در 
حلقــات اصلــی پیرامون 
سلیمانی و حمات نظامی 
در جایگاه های اســتقرار 
فرماندهــان مقاومــت از 
جمله برنامه هایی بود که 
از طــرف ســرویس های 
و  امنیتــی  و  اطاعاتــی 
نظامی تکفیری ها و غرب 
و اســرائیل برنامــه ریزی 

شده بود.
ســلیمانی تهدیــدی بــزرگ برای 
موجودیــت اســرائیل،حضور نظامی 
و امنیتــی آمریکا و پیشــبرد اهداف 
انقابی جمهوری اســامی در منطقه 
بود.ایــاالت متحــده او را از میــان 
برداشــت تا این پیشــرفت را متوقف 
کند اما اشــتباه بزرگ آنها این بود که 
ندانســتند درخت تنومنــد انقاب با 
خون آبیاری میشود و این خون است 
که خون جوانــان انقــاب را گرم تر 
میکند برای ادامه ایــن راه و ادامه راه 

سلیمانی.

محورمقاومت در سوگ فرمانده

    3امیر منصوری



در این نوشــته ی کوتاه به مناســبت 
والدت حضــرت زهــرا)س( ســعی 
میشــود که برای شــرح مقام زن  از 
دیدگاه فلســفی و تا حد نیــاز از نگاه 

عرفانی استفاده کنیم.
در ابتدا الزم به گفتن اســت که بحث 
پیرامون مقــام زن در نگاه فلســفه و 
عرفان اسامی به طرز کاما متفاوتی 
با بقیه ی شاخه های علوم اسامی که 
در صدد تبیین مقام زن هســتند،قرار 

دارد.
برای تبیین بهتر مقام زن،نیاز اســت 
که در وهله ی اول بــه طور مختصر از 
هستی شناسی فلســفی و عرفانی که 
ریشه در عقل و اسام دارد بهره گرفت 

تا بحث قابل فهم تر و بهتر شود.
در منظر فاســفه جهان عقل اولین 
مخلوق خداست که سراسر وحدت و 
فعلیت اســت و از هر گونه نقص بری 

است.
در واقع جهان عقل،عالم فرشــتگان 
و وسایطی اســت که واسطه ی فیض 

برای جهان مادی هستند.
پس از موجــودات تام و تمــام که از 
هر نقص بــری هســتند و هیچگونه 
تعلقی هم بــه مــاده ندارند،نوبت به 
موجودات دســته ی بعد می رســد 
که این موجــودات بر خاف دســته 
ی قبل در فعل خــود نیازمند به ماده 
هســتند،یعنی بــرای کســب کمال 
نیازمنــد به بدن هســتند ولی از نظر 

ذات مجرد و بی نیاز از ماده هستند.
در این هســتی شناســی جزئیات و 
مســائل فراوانی نهفته اســت که به 
علت اینکه بی ارتباط به مبحث اصلی 

هستند ،از آن ها گذر می کنیم.
در دو مرحله ای کــه قبل از عالم ماده 
نام بردیــم و هم در عرفــان و هم در 
فلسفه بسیار مهم است و جایگاه ذاتی 
زن در اینجا مشــخص میشود،بحث 

نفس است.
وقتــی که فاســفه و عرفا انســان را 
موجود دو ســاحتی میدانند و انسان 
را جانشــین عالــم عقــل در زمین 
میدانند،بــه ایــن نکته ســوق داده 
میشویم که انسان عاوه بر بدن دارای 
نفس اســت و همین نفس حقیقت و 
صــورت انســانی را شــکل میدهد و 
ارزش ذاتی انســان به همین حقیقت 

مجرد است.
اما سوالی که شــاید پیش آید از این 
قرار اســت که این نکته به طور اخص 
چه ربطی میتواند به جنس زن داشته 

باشد؟
جواب ما به این پرســش این است که 

نفــس از مجردات اســت و هیچگونه 
عوارض مــادی را نــدارد و برخاف 
بدن کــه به مونــث و مذکر تقســیم 
میشود،نفس انســانی مذکر و مونث 
ندارد و اســاس نفس انســان همان 
ناطقیت اســت و جنس بدن انسانی 
در تعیین آن جایگاهــی ندارد و از آن 
طرف هم گفته شــد که ذات انسانی 
در نفسش خاصه میشــود و بدن آن 

حکم ابزار دارد.
این نشــان میدهد که هم در عرفان و 
فلسفه ،زن همپایه مرد عزیز و سربلند 
است و هیچ گونه خفت ذاتی ندارد و از 
کمال انسانی نشــانی دارد که مرد هم 

همان نشان را دارد.
اما دلیل اختاف تکالیف در زن و مرد 
از این قرار است که بدن به عنوان ابزار 
نفس در دنیا به عنوان رکن مهم انجام 
دهنده ی تکالیف است و این امر باعث 
تفاوت در وظایف زن و مرد شده است.

نکته ی قابل توجه دیگر هم این است 
که احکامی کــه در زن و مرد متفاوت 
است به علت یک امر عارضی همچون 
بدن است که البته قابل انفکاک نیست 
،)چون بدن و نفس بــا همدیگر اتحاد 
وجــودی دارند(،اما ایــن امر عارضی 
در اندازه ای نیســت که بتواند باعث 

نقصان ذاتی یا خفت ذاتی شود.
 پس تا اینجا مشــخص شــد که در 
فلســفه هیچ تفاوتی بیــن زن و مرد 
نیســت،اما این مســئله باعث انکار 
تفاوت های فعلی و عارضی زن و مرد 

نیست.
در واقع اگر کمــال را امر ذاتی قلمداد 
کنیم،راه های رسیدن به این کماالت 
از دریچــه ی افعالــی می گــذرد که 
تحصیل کمــال میکننــد و به خاطر 
اتحاد وجودی که قبا گفته شــد،این 
راه هــا متفاوت اســت ولــی نتیجه 

یکسان است.

الزم دیدیدم که در آخر به طور موجز 
در مورد یکی از احکام عرفانی وارده بر 

زن هم بحثی کوتاه کنیم.
در عرفان اســامی هر موجود تجلی 
یکی از اسمای الهی اســت و در واقع 
ایــن موجود یک هســتی مســتقل 
نیست،بلکه همچون آینه ای در حال 

نشان دادن معبود و رب خود است.
به بیانی بهتر هر موجود در حال نشان 
دادن اسمای خود است)همچون آینه 

ای که تصویری را نشان میدهد.(
زن به عنــوان موجــودی در عرفان 
قلمداد می شــود که جمــال الهی را 
بازگو میکند و مرد به عنوان موجودی 

که جال الهی را نشان میدهد.
کســانی که با صفــات الهی آشــنا 
هســتند،میدانند که صفــات جمال 
همان صفات ثبوتی هســتند که الیق 
ذات خدا هســتند و صفات جال هم 
یعنی صفاتی که باعث ســلب نقص از 

ذات خدا میشوند.
پس زن در آینه ی عرفــان به عنوان 
موجودی اســت که زیبایی و جمال و 

عظمت خدا در آن آشکار است.
مســلما همچنیــن آینــه ای که در 
تمام نمــا ترین حالت همــان فاطمه 
ی زهراســت،ذات بسیار شــریف و با 
عظمتــی دارد و مســلما در کماالت 
ذاتی،هیــچ کمبودی نســبت به مرد 

ندارد.

زن از نگاه فلســــــفه

ابتدا سخن خود را با فرموده ای از امام 
خمینی )ره(آغاز مــی کنم که چنین 
فرمودنــد: انقاب، حاکــم و محکوم 
را در ادبیات سیاســی خودش از بین 
خواهد برد. به عبارتــی یک عده نه به 
منزله حاکم و عده دیگــری هم نه به 
مثابه رعیت و مردمی که باید اطاعت 
کنند، دیگر وجود نخواهد داشت بلکه 
دو طبقه خادم و مخدوم خواهند بود 
و مســئوالن خدمتگــزار و مردم هم 
کسانی هســتند که مورد خدمت قرار 

می گیرند.
اما آنچه که امروز مشــاهده می کنیم 
مغایر با این ســخن امام )ره( اســت. 
زندگی اشــرافی برخی مســئوالن را 
می بینیم که کاخ نشینی رسم و آیین 
شان شــده اســت.یکی از مشکات 
اساسی جمهوری اسامی ایران وجود 
چنین مسئوالنی اســت که هر چند 
شعار مردم ســاالری می دهند اما در 
عمل ســاالر مردم بــودن را اجرایی 
میکنند. اینکه برخی از اشــکاالت به 
ســاختار بازمیگردد قابل قبول است 
و نمیتــوان آن را انکار کــرد؛ مگر ما 
هر چند ســال یک بار رئیس جمهور، 
نمایندگان مجلس ، شوراهای شهر و" 
را انتخاب نمی کنیم تــا با تخصص و 
توانایی های خود نه تنها این اشکاالت 
را برطرف کنند؛ بلکه موجبات ارتقاء 
ساختار ها را فراهم کنند اما با چیزی 
خاف این مواجه هستیم . مسئوالنی 
که نه تنهــا به دنبــال برطرف کردن 
اشکاالت، رفع مشکات مردم ، توجه 
به نیاز های آنــان ، برقراری عدالت به 
ویژه عدالــت اجتماعی و... نیســتند 
بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه و َمناِسب 
حکومتی خود هســتند. اشــکاالت 
موجود تا حدی به ســاختار حکومت 
باز میگــردد ولی بخــش اعظم آن به 
اشخاص تصمیم گیر باز میگردد. چرا 
که این افــراد با قدرت و مســئولیتی 
که دارند میتوانند تغییرات مثبت در 

ساختار های غلط ایجاد کنند.
در اینجا ذکر سخنی از شهید مطهری 
خالی از لطف نیســت کــه فرمودند: 
»جمهــوری اســامی از دو کلمــه 
مرکب شده اســت کلمه جمهوری و 
کلمه اسامی، کلمه جمهوری شکل 
حکومت پیشنهاد شــده را مشخص 
می کند و کلمــه اســامی محتوای 
آن  را... و اّمــا کلمــه اســامی یعنی 
پیشــنهاد می کند که این حکومت با 
اصول و مقررات اســامی اداره شود 
و در مدار اصول اســامی حرکت کند 
چون می دانیم که اســام بــه عنوان 

یک دین در عین حــال یک مکتب و 
یک ایدئولوژی اســت. طرحی اســت 
بــرای زندگی بشــر در همــه ابعاد و 
شئون آن.« چنانکه از سخنان شهید 
مطهری هم بــر می آید بــا توجه به 
این که اســام دینی کامــل و جامع 
اســت لذا نیازی به اســتفاده از دیگر 
مکاتب ندارد اگر چه در پاره ای موارد 
با هم شــباهت هایی داشــته باشــد.

با توجه بــه آنچه تا کنون گفته شــد 
در می یابیم که مشــکل اساســی در 
نظام جمهوری اســامی ایران تا حد 
زیادی شخص محور است نه ساختار 
محــور ؛همچنین باید توجه داشــت 
که برچیدن نظام و ســاختارکنونی به 
طور کامل و ایجاد  یــک نظام جدید 
به نظر غلط میرسد؛ چرا که تغییر یک 
ســاختار به طور کلی بسیار سخت تر 
و پیچیده تر از تغییر یک فرد مسئول 
است.در طول تاریخ همواره افراد الیق 
و ناالیق وجود داشته اند که با حضور 
در َمناِســب حکومتی بــه نحوی در 
تصمیم گیری ها تأثیر گذاشته اند.در 
اینجا ذکر این نکته که مردم نیز تأثیر 
بســزایی در قرار گرفتن یک فرد الیق 
یا ناالیق در منســب حکومتی دارند 
به نظر مهم میرســد. چرا که راهیابی 
این فرد به پســت هــای حکومتی در 
صورتیکــه الیــق نباشــد و تخصص 
الزم را نداشته باشــد سبب آسیب به 
ساختار ها و مردم می شود. در نتیجه 
باعث مشــکات و معضاتی در نظام 
جمهوری اسامی میشود که هر چند 
برخی از این مشکات نمود ساختاری 
داشــته باشد اما مشــکل به شخصی 
بازمیگردد که ایــن تصمیمات غلط و 

نادرست را گرفته است.

مسئله ساختار است یا 
اشخاص؟!
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ســیدمحمود طالقانــی متولد 1281 
شمســی هســتند، در فضای انقاب 
مشــروطه به دنیا آمده و کودکی خود 
را در این فضا می گذراند. درگذشــت 
ایشان در شهریور 1358 یعنی کمتر 
از یکسال پس از پیروزی انقاب است.

می توان گفت اندیشــه ایشان متاثر از 
عامه نائینی و کتــاب تنزیه االمه )؟( 
اســت. که در این کتاب عامه نائینی 
به دنبال پاسخ به این سوال است: اگر 
بخواهیــم جامعــه را اداره کنیم، چه 

ساختاری می تواند به ما کمک کند؟
مســئله اصلی آیتاهلل طالقانی مسئله 
آزادی و استبداد اســت، اینکه آزادی 
چیست؟ استبداد چگونه رخ می دهد؟ 
و چــرا در جامعه ای که پیــرو پیامبر 
اسام است باید استبداد وجود داشته 
باشــد؟ زیرا که حیات دینی نیازمند 

اختیار است.

●  استبداد، در تقابل با 
توحید

آیتاهلل طالقانی در ســخنرانی خویش 
درباره اســتبداد می فرماید: رســالت 
توحید در مقابل اســتبداد و استعمار 
است. و در جای دیگر می فرماید: اگر 
ما محیــط آزادی را قدر ندانســتیم، 
مســتبدینی پیدا می شــوند و بر ما 

تسلط پیدا می کنند.
از ویژگی های مســتبد در اندیشــه 
آیتاهلل طالقانــی می توان بــه فریب 
دادن مردم، توجیه همه وســایل برای 
رســیدن به هدف خویش، وعده های 
بی حاصل، تســلط بر مــردم و ایجاد 

فساد در زمین اشاره کرد.
آیتــاهلل طالقانــی اســتبداد را صرفا 
منحصــر بــه نظــام شاهنشــاهی و 
ســلطنتی نمــی داند، و بــه فرهنگ 
اســتبدادی اشــاره می کنــد و این 
فرهنگ موجب می شود که استقال 
افراد زیر سوال برود. ایشان همچنین 
در آخرین ســخنرانی هایش از اینکه 
جمهوری اســامی نیز به دام استبداد 

بیافتد ابراز نگرانی کرده است.
راهکاری که ایشــان ارائه می دهد که 
جامعه به سمت استبداد نرود، دخالت 
و نظارت عمومی مردم در همه مسائل 
اســت، و این ایده را ذیل مسئله شورا 

بیان می کند.
●  شورا در اندیشه آیتاهلل 

طالقانی 

مهمتریــن شــاخصه تفکــر آیتاهلل 
طالقانی همین نظام شــورایی است؛ 
شــورا موجب رشــد فکری مــردم و 
شخصیت بخشــی به جامعه می شود 
چون دراین صورت مردم حق و وظیفه 

دارند در مسائل سیاســی و اجتماعی 
کشور شــرکت کنند، همچنین شورا 
موجب می شــود که اســتعدادهای 
ناشناخته شناخته شــود و در امور به 

کار گرفته شوند و وقتی مشورت باشد 
اصاح قدرت اتفاق می افتد.

 او آگاهی عموم و تصمیمگیری مردم 
را مسئله مهمی می دانست و مردم را 
تشویق به تصمیمگیری در سرنوشت 
خویش می کرد و این حضور و دخالت 

در سرنوشــت را منحصــر در حضور 
انتخابات نمی دانست. 

●   آیا شورا کارآمد است؟

یکی از نمونه های کارآمد پیشــنهاد 
مســئله شــورا، هنگامی اســت که 
درگیری هایی در کردســتان به وجود 
آمده بود در آنجا حصور یافت و دعوت 
مردم را به اعتدال و مدارا دعوت کرد و 
با این پیشنهاد توانســت غائله را ختم 

به خیر کند.
مسئله شورا در اندیشه آیتاهلل طالقانی 
منحصر به مجلس شورا )ملی/ اسامی 
( نمی شــود و این را در تمام ســطوح 

زندگی مردم کارآمد می داند.

●  حجاب اجباری
یکی دیگر از مســائل قابــل توجه در 
اندیشه ایشــان توجه به اختیار و اراده 
فرد اســت و به نظر می رسد ایشان با 

هرگونه اجبــاری مخالف بــوده اند، 
مثا درباره مســئله حجاب و کشــف 
اجبــاری می تــوان این را بــه خوبی 
مشــاهده کرد. او اولین زنــدان خود 
را در پــی اعتراض به کشــف حجاب 
اجبــاری رضاخان رفــت، و هنگامی 
کــه در جمهــوری اســامی حجاب 
اجباری شــد او حجاب را تنها به زنان 
توصیه کرد و در مصاحبــه ای  فرمود 
ما به دنبال شــخصیت بخشی به زن 
مسلمان هستیم، اما با اجبار شدن آن 

در جامعه مخالف بود.

منابع:
- ســخنرانی دکتر ســیدجوادمیری 
عضو هئیت علمی گروه جامعه شناسی 
مطالعات  و  انســانی  علوم  پژوهشگاه 
فرهنگی در برنامه مردم از منظر ابوذر 
انقالب  بسیج دانشکده اقتصاد و علوم 
سیاســی دانشگاه شــهید بهشتی در 

تاریخ ۸\۱۲\۱۳۹۹
- ســخنرانی آیتاهلل طالقانی در تاریخ؛ 

۵۸\۵\۵
-مستنند  پدر طالقانی

-کتاب حجاب و شخصیت زن مسلمان، 
ســیدمحمود طالقانی، انتشارات جهاد 

سازندگی ، ۱۵ مرداد۱۳۵۹

نگاهی  گذرا  بر اندیشــــــه و 
عمل ابوذر انقالب

    5حکیمه امینی



در هیاهوی جدیدن شــدن سال هر 
کس مشــغول کاری بود؛ لباسی نو، 
کفش های آنچنانی در لیســت خرید 
هایمان و خانه های پر از مهر و محبت 

خود را به اصطاح می تکاندیم.
در این ســوی بــازار دنیا هــم بودند 
کسانی که لباس هایشان را با نشستن 
روی خاک های شــلمچه خاکی می 
کردند و کفش هایشــان را نرســیده 
به ســه راهی شــهادت از پــا در می 

آوردند...
و در فکه دل به میدان مین می زدند 
تا دل شــان از هر چه غیر خداســت 
پاک بشــود و به اصطاحــی منفجر 

شود...

عاشــقانی دلســوخته که دل در گرو 
معبر ها و خاکریزهایی که به آسمان 
منتهی می شوند دارند و خود نیز نمی 
دانند عاشــق چه چیزی شــده و دل 
باخته اند که تمــام زرق و برق دنیا را 
در بهترین لحظــات زندگی خود رها 
کرده و رهسپار ســرزمینی می شوند 
که هوای آن هوای کربــا و از خاک 
مقدس آن عطر ســیب به مشام می 

رسد؛
آن خاک ها و معبر ها و سنگر ها مگر 
چه رازی در دل خود نهفته دارند که 
این چنین دل ها و قلــب هایی را که 
حتی ذره ای بوی ایثار و شهادت از آن 
ها استشمام می شــود به سمت خود 

کشانیده است...

از دوکوهه بگویم؛ پادگانی یا در واقع 

بگوییم معبرگاهی برای عاشــقان که 
در چند قدمی شــهر اندیمشک واقع 

گردیده است؛ 
هر ســاله هر کاروانی از عاشــقان و 
زائرین که قصد زیــارت یادمان های 
دفاع مقدس را دارند باید حتما شبی 
را در محلی بگذراننــد که همت ها و 
باقری ها در آن خدا را یافته و مخلص 
گشــته اند در حالی که قلب عاشــق 
خود را در همــان محفل بــه ودیعه 
نهادند تا دیگر ذره ای گرد و غبار دنیا 

آن ها را آلوده نکند؛ 
به تعبیر شــهداء، دوکوهــه معبری 
بــرای ورود بــه محفل عاشــقان و 

دلدادگان حسینی می باشد؛
شــور و حالی که بر آن مکان مقدس 
حاکم اســت در هیچ جای دنیا نمی 
توان یافت و یافت نخواهد شــد؛ زیرا 
به دم مسیحایی یاران پیر خمین که 
لحظه لحظه زندگی شــان با نام و یاد 
خدا و عشــق به اهل بیــت عصمت و 
طهارت )علیهما السام( مملوء شده 

متبرک شده است...

از شــلمچه بگوییم که به نقل از سید 
مجتبی علمدار، خاک شــلمچه بوی 
چــادر خاکی حضــرت زهــرا )س( 
می دهــد؛ و به تعبیر ســید اهل قلم 
اهل معنــا تواننــد آن را درک کنند، 
که این خاک متبــرک به خون هایی 
شده اســت که روح پاک آنها در نور 
عشق الهی غرق شــده و جز آن نور را 
نمیدیدند و در هنگامی که روح شان 
از آن بدن خاکی در حال جدا شدن و 

پرواز بود نیز بهترین خیر عالم امکان 
به بالین آنها حاضر شــده که نهایت 
آمــال و آرزوهای هر انســان مومن و 

پاک طینتی است این لحظه...

و اما فّکه؛ که معبری به آســمان می 
نامنــد اش و در این تعبیــر اغراقی 
صورت نگرفتــه زیرا وقتــی قدم بر 
رمل های داغ و نــرم فکه می گذاری 

احساســی در تو جوانه می زند و تمام 
وجودت مملو از حســی می شود که 
فی المثل در عرش برین الهی در حال 

پرواز بر بال مائک می باشی،
فکه معبری ســت آغشــته به خون 

12۰۰ شــهید که با اقتداء به ســید 
و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( با لب هایی تشنه و ترک 
خورده توانستند با همان پوتین های 
خاکی و پاره خود پر پرواز در آورده و 
به ضیافت خاندانی که جهان هستی 
به واسطه آنها خلق گشته اند رهسپار 

شوند.

ســه راهی شــهادت، جایــی که اگر 
گــوش ســر را ببندی و گــوش دل 
بســپاری صدای رزمندگان اسام که 
به روی خاک افتاده و ذکر یا حســین 

)ع( سر می دهند را خواهی شنید؛
آری؛ قبل از آنکه تو بــه دنیا بیایی تا 
بتوانی در کمال آســایش و آرامش به 
زندگی چند روزه خــود بپردازی آنها 
خود را فدای تو کرده بودند تا با یاد و 
نام ایشان توشه آخرت خود را در این 

دنیای شلوغ مهیا کنی...

کنون که این قلم را در دست دارم به 
نیابت از عاشــقان و دلسوخته هایی 
می نویســم که دو ســال متوالی از 
دوری آنها از کوی عاشقان گذشت و 
به اندازه بیســت سال دل های عاشق 
را دردمنــد کرد و نتواســتند ســال 
جدید خود را در کنار مقتل شــهداء 
و آن خاک هایی کــه هنوز پیکر پاک 

فرزندان این ســرزمین در الیه های 
پنهانی آن قرار گرفتــه و گمنام باقی 

مانده اند آغاز کنند.
آنانکه که هر ســاله به رســم ادب در 

هنگامه شروع ســال دنیایی خود که 
مقدرات تعیین می شــود، توانســته 
بودند غــروب شــلمچه و زیبایی آن 
گنبد فیــروزه ای را درک کنند توان 
و تحمل آن را نخواهند داشت که در 
این هیاهوی پــر زرق و برق عمر خود 
را سپری کرده و در این هوای به گناه 

و معصیت آلوده تنفس کنند...

نمی دانم؛ شــاید توان گفت حکمت 
پروردگار جهانیــان بر ایــن فراق و 
جدایــی حکم نمــوده و یــا از فرط 
گناهــان و کوله باری ســنگینی که 
خودمــان آن را تــدارک دیــده ایم 
نتوانستیم به آن خاک های آغشته به 
خون یاران حسینی پیر جماران قدم 

نهیم؛ 
امید اســت با لطف و نظر شــهدای 
گرانقدر اســام که خود بر دل های 
عاشــق و بی تابی که در فراق آنها روز 
و شب خود را ســپری می کنند آگاه 
می باشــند با به پایان رســیدن این 
بای آخر الزمانی بتوانیم مکرراً عازم 
راهیان عشق بشــویم و به زیارت آن 
سرزمین مقدس که به تفسیر عاشقان 
کربای ایران نام گرفته است مشرف 
شویم، تا به واسطه ریخته شدن خون 
پاک شــهدای عزیز و گرانقدر لطف و 
رحمت پروردگار عالمیان و اهل بیت 

عصمــت و طهارت )ع( شــامل حال 
بشود

. اللهم عجل لولیک الفرج

در فراق هوای نـــــــــــور 
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اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
ایــران )1358 ه.ش(، اولیــن گام در 
اجرای قانون اساســی بعد از پیروزی 
انقاب بود ، کــه در روز جمعه پنجم 

بهمن ماه سال 1358 برگزار شد.
 در جریان این دوره انتخابات ریاست 
جمهوری،12۴نفر ثبــت نام نمودند. 
قانون اساســی جمهوری اســامی، 
تشخیص صاحیت داوطلبان ریاست 
جمهــوری را در دوره اول بــه عهده 
رهبری نهاده بــود. اما امام در این باره 
فرمودند « با این کــه در این دوره به 
حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه 
ملت، تصدیق صاحیت رئیس جمهور 
و واجد بودن شــرایط او به عهده این 
جانب اســت، امر صاحیت را از این 
جانب به ملت واگــذار نمودم که خود 

سرنوشت خویش را تعیین نمایند » 
امــام خمینی، همچنیــن در دیدار با 
دانشــجویان پیرو خط امام، به تعداد 
زیاد نامــزد هــای انتخابات  اشــاره 
کردند و با ذکر این کــه برخی از این 
افراد منحرف و ناشناس هستند، این 
موضوع را اخال در ریاست جمهوری 
و بدنام کردن جمهوری اســامی و به 
هم ریختن مملکت دانستند. ظاهرا از 
ناحیه امام، صاحیت نامزدها مردود 
اعام نگردیــد، اما از ایــن رو کمیته 
نظارت بر تبلیغات انتخابات به ریاست 
موســوی خوئینــی ها، بــا همکاری 
وزارت کشــور با کســب اجازه از امام 
صاحیــت نامزدها را مورد بررســی 
قرار داد. در آن زمان دانشجویان پیرو 
خط امام مســتقر در النه جاسوســی 
با همیــاری و گردانندگی موســوی 
خوئینی ها، به اســتناد اســنادی که 
در ســفارت امریکا بدان دست یافته 
بودنــد، افشــاگری شــدیدی علیه 
بســیاری از نیروهای سیاســی آغاز 
کردند، به همین دلیل در یک مرحله 
73 نفر از دور رقابت انتخابات به دلیل 

این افشــاگری خارج گردیدند، تنی 
چند از افراد، به دلیل ارتباط با ساواک 
به طــور قانونــی از دور رقابــت کنار 

گذاشته شدند.

باالخره وزارت کشــور )به سرپرستی 
هاشمی رفســنجانی( در مجموع ده 
نفر را بــه عنوان رقبــای انتخاباتی به 
مردم اعام کرد که عبارت بودند از :1 
- جال الدین فارســی، 2- ابوالحسن 
بنی صدر، 3- صــادق قطب زاده، ۴- 
دریادار ســید احمد مدنی، 5- کاظم 
سامی، ۶- مســعود رجوی، 7- صادق 
طباطبایی، 8- داریــوش فروهر، 9- 
حســن ابراهیم حبیبــی 1۰- محمد 

مکری.  
از سوي دیگر 9 روز پیش از برگزاري 
انتخابــات بــه علت وجود شــبهاتي 
در خصــوص ایراني االصــل بــودن 
جال الدین فارســي، امام در نامه اي 
خطاب به مدرسین حوزه ي علمیه ي 
قم صاحیت وي را نیز احراز نکردند. 
همچنیــن در تاریــخ 29 دي 1358 
اســتفتاء جمعي از مومنیــن از امام 
خمینــي )ره( در خصوص ریاســت 
جمهوري کسانی که به قانون اساسی 
رأی نداده اند و با آن مخالفند، مطرح 
گردید که امام در پاســخ صریحي در 
این خصوص بیان فرمودند :»کســی 
که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، 
صاحیت ریاســت جمهوری ایران را 
ندارد.« مسعود رجوي نامزد سازمان 
مجاهدین انقاب اسامي که به قانون 
اساســي راي نداده بود به این دلیل از 
فرآیند نامزدي انتخابات کنار گذاشته 

شد.
عدم حضور کاندید روحانی:

دلیل اینکه در ایــن دوره از انتخابات 
هیچ چهره  روحانی دیده نمی شــود، 
ســخنان امــام خمینی بــود که در 
پاســخ به اعام نظر برخــی گروه ها 
اعام داشــته بود، روحانیــون نباید 

اهلل  آیــت  شــوند.  رئیس جمهــور 
مهدوی کنــی در کتــاب خاطراتش 
دربــاره مخالفــت حضــرت امــام 
بــا کاندیداتــوری شــهید بهشــتی 
می نویسد: ایشان در دوره اّول ریاست 
جمهوری اجازه ندادند که یک شخص 
روحانــی بــرای ریاســت جمهوری 
نامزد شــود. به یاد دارم که من و آقای 
هاشمی و شــهید باهنر در قم خدمت 
امام رفتیم، زمانی بــود که بنی صدر 
می خواست کاندیدا شــود. ما به امام 
عرض کردیم شما اجازه بدهید آقای 
بهشــتی هم جزء کاندیداها باشند و 
مردم به هر کس بخواهند رأی بدهند؛ 
اما امام اصرار داشتند که بین نامزدها، 
شــخص روحانی نباشــد )خاطرات 
آیــت اهلل مهدوی کنــی، 1385، ص 
۴2۴.( به نظر امام خمینی با توجه به 
نفوذ روحانیون در بین عامه، کاندیدا 
شــدن آنها را به مصلحت نمی دانست 
و ترجیح مــی داد که آنــان از طریق 
نظارت و قانو ن گــذاری به فعالیت در 
شورای انقاب و نهادهای دیگر ادامه 

دهند.
البته نظر حضرت امــام درباره حضور 
روحانیت در مناصــب اجرایی تغییر 
کرد و بر همین اساس ایشان به حضور 
آیت اهلل خامنه ای در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۶۰ رضایت دادند و 
در ســخنرانی تاریخی و مهم خود در 
31 خرداد ۶1 در این مورد به روشنی 
نظر خود را بیان نموده و فرمودند: »ما 
این طور نیست که هر جا یک کلمه ای 
گفتیم و دیدیم مصالح اسام، حاال ما 
آمدیم دیدیم این جور نیست، اشتباه 

کرده بودیم، بگوییم ما ســر اشــتباه 
خودمان باقی هســتیم. ما هر روزی 
فهمیدیم که این کلمــه ای که امروز 
گفتیم اشتباه بوده و ما قاعده اش این 

اســت که یک جور دیگر عمل بکنیم، 
اعام می کنیم که آقا این را ما اشتباه 
کردیــم، بایــد اینجــوری بکنیم. ما 
دنبال مصالح اسام هستیم، نه دنبال 

پیشرفت حرف خودمان ...
به مــن مهلت بدهید کــه عرایضمان 
را به آقایــان عرض بکنــم- بنابراین، 
مسئله یک چیزی نیســت که آقایان 
به ما بگویند: شــما آن روز اینجوری 
گفتید. راست اســت، ما آن روز خیال 
می کردیــم کــه در این قشــرهای 
تحصیلکــرده و متدیــن و صاحــب 
افکار، افرادی هســتند کــه بتوانند 
این مملکت را به آن جــوری که خدا 
می خواهد، ببرند، آنطــور اداره کنند. 
وقتی دیدیم که نه، ما اشتباه کردیم، 
آمدند بعضیشــان خودشــان را به ما 
جا زدند- ما هم که غیــب نمی دانیم 
و بعضیشــان هم خــوب بودند لکن 
رأیشــان با رأی ما مخالف بــود- ما 
از حرفــی که در مصاحبه هــا گفتیم، 
عدول کردیم و موقتــاً تا آن وقتی که 
این کشــور را غیر روحانــی می تواند 
اداره کنــد، آقایــان روحانیــون به 
ارشاد خودشــان و به مقام خودشان 
می کننــد  محــول  و  برمی گردنــد 
دســتگاههای اجرایی را به کسانی که 
برای اســام دارنــد کار می کنند و تا 
مسئله اینطور است که ابهام پیش ما 

هست، احتمال هست.
اگر در یــک میلیون احتمــال، یک 
احتمال ما بدهیم که حیثیت اســام 
با بودن فــان آدم یا فان قشــر در 
خطر اســت، ما مأموریم که جلویش 
را بگیریم تا آنقدری که می توانیم. هر 

چه می خواهند به مــا بگویند، بگویند 
که کشور مایان، حکومت آخوندیسم 
و از این حرفهایی کــه می زنند و البته 
این هم یک حربه ای است برای اینکه 

ما را از میــدان به در کنند. مــا نه، از 
میدان بیــرون نمی رویم...« )صحیفه 

امام، ج 1۶، ص 351( 
ســرانجام  و پــس از کــش و قوس 
های فــراوان ابوالحســن بنی صدر با 
1۰ میلیون و 7۰9 هــزار و 33۰ رای 
یعنــی 75.7۰ درصــد آرا توانســت 
رئیس جمهور ایران شود. احمد مدنی 
نیز پس از بنی صــدر باالترین میزان 
رای را کســب کرد. در ایــن دوره از 
انتخابات ۶7.83" از مردم مشارکت 

داشتند.
پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات 
رهبــر کبیــر انقــاب در 15 بهمن 
1358طی حکمی، ریاست جمهوری 
را بــه بنی صــدر تنفیــذ فرمودنــد. 
ســخنرانی امام خمینی  در روز تنفیذ 
حکم ریاســت جمهوری که با حدیث 
»حب الدنیــا راس کل خطیئه« آغاز 
شــد از همان اول کار، نشان از اخطار 

و هشدار داشت و سرشار از معنا بود.
بنی صدر با شــروع ریاست جمهوری 
چهره واقعی خود را نشان داد. ارتباط 
او با مجاهدین خلق و نهضت آزادی و 
جبهه ملی به تدریج برای مردم آشکار 

شد .
او ســپاه پاســداران را بــه انتقــاد 
می گرفــت و بهشــتی و طرفدارانش 
را خشــونت طلب معرفــی می کرد و 
تحت عنوان چماق بدستان از آنها یاد 
می کرد و می کوشــید با یک کودتای 
فرهنگی آنهــا را از صحنه سیاســی 

کشور حذف کند .
در ســال 13۶۰ بــه دنبال تشــدید 
اختافــات میــان رئیــس جمهور با 
نخســت وزیر و مجلس و بــا تکلیف 
ماندن برخی وزارت خانه ها، بنی صدر 
با طرح شــعاد رفراندوم می کوشید به 

اهداف خود دست یابد.
در اواخــر دوره ریاســت جمهــوری 
وی، اســناد محرمانــه از وزارت امور 
خارجه به دســتور مستقیم وی خارج 
شــد، که منجر به بی اعتمادی مردم 
شــد. از دیگر اقدامــات او، مذاکره با 
آمریکا و عذرخواهی از تســخیر النه 
جاسوسی بود که بیش از پیش وجهه 
او را در اذهان عمومی تخریب کرد. او 
دانشجویان را تند و افراطی خواند و به 

نقض قانون اساسی متهم کرد.
بنی صدر با تضعیف سپاه عما موجب 
سقوط خرمشهر شد، به همین دلیل، 
امــام او را از منصــب فرماندهی کل 
قوا عزل کرد. ســرانجام در 31 خرداد 
13۶۰ طرح پیشــنهادی عدم کفایت 

راه طی شده 
نگاهی به دوره اول تا سوم انتخابات ریاست جمهوری
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سیاســی رئیس جمهوری  در مجلس 
شــورای اســامی به رأی گذاشــته 
شد و با کســب 177 رأی موافق، 12 
رأی ممتنــع و 1 رأی مخالف 13۶۰ 
به تصویب رســید. پــس از تصویب 
طرح عدم کفایت سیاســی بنی صدر 
در مجلــس، امــام خمینــی نیز در 
تاریخ 1 تیــر 13۶۰ بنی صــدر را از 
ریاست جمهوری عزل نمود و این گونه 
دوره ریاســت جمهوری بنی صدر به 

پایان رسید.
رییس جمهور شهید :

دومین انتخابات ریاســت جمهوری 
در نظام جمهوری اســامی ایران در 
تاریخ دوم مرداد ســال 13۶۰ برگزار 
شــد. از اینجا بــه بعد، ما با شــورای 
نگهبان طرف هســتیم، در انتخابات 
مرداد سال ۶۰، برای اولین بار شورای 
نگهبان در جریان نامزدی نامزدهای 
ریاســت جمهوری وارد عمل شد و از 
مجموع 71داوطلــب، چهار داوطلب 
امکان رقابت بر ســر کرســی ریاست 
جمهوری را یافتند. سیداکبر پرورش 
نامــزد مســتقل، عباس شــیبانی از 
ســوی نهضــت آزادی، حبیــب اهلل 
عســگراوالدی مســلمان از ســوی 
مؤتلفه و محمدعلی رجایی از ســوی 
حزب جمهوری اســامی نامزدهایی 
بودند کــه وارد عرصه رقابت شــدند.
محمدعلی رجایی در ایــن انتخابات 
توانست با کســب 12 میلیون و 77۰ 
هزار و 5۰ رای 9۰( درصــد کل آرا ) 
از مجموع 1۴ میلیــون و 573 هزار و 
8۰3 رای ماخــوذه، رییس جمهوری 
ایران شود و شکست حزب جمهوری 
اسامی در انتخابات دور اول را جبران 
کند. میــزان مشــارکت در این دوره 

2"۶۴ درصد بود.
در این انتخابات عباس شیبانی با ۶58 
هزار و ۴98 رای )۴/53 درصد کل آرا( 
در رتبه دوم قرار گرفت. اکبر پرورش 
در رتبه سوم قرار گرفت. آخرین نفر از 
فهرســت نامزدهای ناکام این دور نیز 
حبیب اهلل عسگراوالدی است که تنها 
توانســت 1/72 درصد از کل آرا را به 
خود اختصاص دهد. این انتخابات نیز 
به پایان رســید، اما با ترور محمدعلی 
رجایــی در  8 شــهریور 13۶۰، بــار 
دیگر بایــد رییس جمهــور دیگری 
انتخــاب می شــد. مــدت 28 روزه 
ریاســت جمهوری رجایی، کوتاه ترین 
دوره ریاست جمهوری در تاریخ ایران 

است.
  ســومین دوره و انتخــاب آیــت اهلل 

خامنه ای
انتخابــات ریاســت  ایــن دوره  در 
جمهوری حــدود ۴۶ نفــر داوطلب 
ثبت نــام کردند که شــورای نگهبان 
صاحیت 5 نامزد را مــورد تأیید قرار 
داد. نامزدهــا عبــارت بودنــد از:1-  
ســیدعلی خامنه ای 2- ســیدعلی 
اکبر پرورش 3- حســن غفوری فرد 
۴- ســیدرضا زواره ای 5- محمدرضا 
مهدوی کنی. که بــا انصراف مهدوی 
کنی ایــن تعداد به چهار نفر رســید. 
انگیزه این حضور، نامشــخص بودن 
وضعیت سامتی آقای خامنه ای بود 
که در آن ایام کسالت و ضعف ایشان، 
موجب شــده بود که تحت چند عمل 

جراحی قرار گیرند.
ســومین دوره انتخابــات ریاســت 
جمهوری، در شرایطی در حال برگزار 
شــدن بود که کشــور در اوج بحران 
سیاســی قــرار داشــت. ادامه جنگ 
تحمیلی و نیازهــای نیروهای جبهه 
به حمایت های لجســتیکی و انسانی 
و همچنین تشــدید ترورهــای کور 
گروهک های ضدانقــاب علیه مردم 
عادی کوچه و بــازار، دو بحران عمده 

کشور بود.
مســایل جنگ و محاصره آبــادان از 
ســوی ارتش بعــث عراق نشــان گر 
موضع ضعیف شــده ایران در جنگ 
داشــت. بســیج نیروهای مردمی به 
هدایت امام خمینــی و حمایت های 
دولت توانســت یکی از مهــم ترین 
پیــروزی های جنگ را رقــم بزند که 
حصر آبــادان در 5 مهرمــاه 13۶۰ با 
مقاومت جانانه مردمی در هم شکسته 

شد.
از ســوی دیگر مبارزه با فعالیت های 
تروریســتی گروهک منافقین از مهم 
ترین مسایل جاری کشــور بود. ترور 
آیت اهلل مدنــی، امام جمعــه تبریز و 
حجة االســام هاشــمی نژاد، مسؤل 
دفتر حــزب جمهوری اســامی در 
مشهد، حمله به مرکز ســپاه و مردم 
عادی نشــان دهنده تداوم سیاســت 
ترورســیت ها در حــذف چهره های 

تأثیرگذار خط امام بود.
در حالی که دولت مهــدوی کنی در 
حال فراهم آوردن مقدمات ســومین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، 
کادر مســلح باقی مانده از ســازمان 
منافقیــن، بــه فرماندهی موســی 
خیابانی و اشــرف رجوی، بــا ایجاد 
جنگ و گریزهای شهری به مدت 1۰ 
روز در تهران و برخی شهرهای بزرگ، 

تــاش کردنــد، زمینه هــای جنگ 
فراگیر شــهری را فراهم کنند تا برای 
بنی صدر و مسعود رجوی، امکان بهره 
برداری از آن در ســطح جهانی فراهم 
گردد و آنــان بتوانند قریــب الوقوع 
بودن سقوط رژیم جمهوری اسامی 
را نشــان دهند. نیروهــای مذهبی با 
بسیج گسترده مردم، مرگ بر منافق را 
به شعار عمومی و فراگیر تبدیل کرد، 
طوری که سازمان منافقین به نتیجه 
دلخــواه از عملیات نظامی نرســید، 
اما در داخل مجلــس موجب انزوای 
هرچه بیشــتر فراکســیون هــم نام 
وابسته به نهضت آزادی گردید.رهبر 
فراکسیون مزبور، مهندس بازرگان در 
نطق پیش از دستور خود ضمن اظهار 
نگرانی از خون ریزی هــا در تقابل با 
شــعار عمومی مردمی که منافقین را 
امریکایی می خواندند اظهار داشت« 
نباید مجاهدیــن را امریکایی خواند، 
بــه آمریکایی ها مربوط نیســت، این 
هــا فرزنــدان رنجیده و خطــاکار ما 
هستند » این ســخنرانی ناتمام رهبر 
فراکسیون ده نفری هم نام، به جدایی 
از پیش آغاز شــده نیروهای مذهبی 
از نهضت آزادی، تســریع بخشــید، 
از همیــن زمان بود که ایــن بخش از 
نیروهای لیبرال نیز که به طور موقتی 
مورد اعتماد نیروی مذهبی واقع شده 
بود، با عدم همراهی که در این مرحله 
با نیروی مذهبی نشــان داد به تدریج 
از عرصه قدرت سیاسی کنار گذاشته 

شد.
سرانجام طی انتخاباتی که در 1۰ مهر 
13۶۰ برگزار شــد آیت اهلل خامنه ای، 
رهبر معظــم انقاب اســامی با 15 
میلیــون و 9۰5 هــزار و 987 رای از 
مجمــوع  1۶ میلیــون 8۴7 هزار و 
717 رای، یعنــی 95.۰3 درصــد آرا 
رئیس جمهور ایران شــدند .مشارکت 

در این دوره حدود 7۴.2 درصد بود .

ماه مبارک رمضان آرام آرام رســید،و بســاط میهمانــی خدای متعال 
دلبرانه پهن شــد...یک ماهی به حکیمانه ترین شکل پذیرایی می شویم 

از جنس کمال و رشد...
از خوردن و آشامیدن امتناع میکنیم، که در وجودمان جایی برای درک  
معرفت باقی بماند و چشمانمان قواعد هســتی را بیش از پیش ببیند و 

بیاموزد.
رازهایی دارد این ماه که عجیب دل چســب و نوازشــگر اســت... روح 
افسارگســیخته را می نوازد و آرام مــی کند... به خودمــان می آییم و 
میبینیم که نمازهایمان با حضور قلب خوانده می شــود و بیش از پیش 
خانه با صدای قرآن آشنا می شود... رفتارهایمان متواضعانه و گفتارمان 
متین می شود، انگار یک ماه انســان دیگریم در همان کالبد همیشگی، 

اگر آینه تکذیب نکند...! 
مثل روزهای اول بعد از ســفر کربا، یا غربت روح در فرودگاه تهران که 
یک ساعت پیش مشهد را ترک کرده، یا پلک های نمناک پس از هیئت، 

غبارروبی شده ایم برای حرکت در صراط مستقیم...
دلمان بی صدا فریاد نیاز میزند که اینگونه بمانیم و چشمانمان تیز است 

که پرتگاه ها را ببیند، اما امان از لحظه ی سقوط...
چشــم بســتیم روی بی عدالتی ها، در رفتیم از زیر بار مسئولیت ها و 
درماندیم در اجرای وظایف و شــدیم همان آدم قبل، تا اگر عمری باقی 

باشد و محرم برسد...

رمضان،
 ماه رامشگر روح

شعری طریقت علی عطار
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راه های ارتباط با ما:


