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صحبــت از گرانــی و تــورم، بیــکاری و رکــود، قیمت 
حامل هــای انــرژی و نــرخ ارز و... ایــن روزهــا نقــل 
ــن  ــم ای ــار طع ــا این ب ــت. ام ــی شده اس ــر محفل ه
ــواده ای را  ــوان خان ــخت بت ــت. س ــخ اس ــل، تل نق
پیــدا کــرد کــه از گرانی هــای اخیــر صدمــه ندیــده 
ــه ی فهــم وجــود  ــه را، مرحل ــن مرحل ــا ای باشــد. ت
ــم. بعــد از ایــن اســت  ــو می روی مشــکل، همــه جل
ــی  ــود. بعض ــده می ش ــی دی ــای مختلف ــه راه ه ک
ــراض  ــود اعت ــت موج ــه وضعی ــد ب ــط می توانن فق
ــد  ــی از شــرایط دارن ــه تحلیل ــا ن داشــته باشــند ام
ــروز مشــکالت  ــه مجموعــه عللــی کــه باعــث ب و ن
به راســتی  اگــر  امــا  می داننــد.  را  شده اســت 
ــد  ــتیم، نبای ــان هس ــت خودم ــوز وضعی ــا دلس م
ناکارآمدی هــا گســترش  از دالیــل  را  فهم مــان 
بدهیــم؟ چــه برخــوردی خواهیــد داشــت بــا 
ــرود  ــاال ب ــوه ب ــک ک ــد از ی ــه می خواه ــانی ک انس
امــا لــوازم آن را نمی دانــد؟ آیــا به خاطــر ایــن 

»ندانســتن« او را مالمــت نمی کنیــد؟
می گوینــد ملــت ایــران، ملــت فرامــوش کاری 
ــبت  ــی نس ــوش کاری گاه ــن فرام ــاال ای ــت. ح اس
ــی  ــت و گاه ــل اس ــه ی قب ــد ده ــخ چن ــه تاری ب
حتــی نســبت بــه شــش هفــت ســال پیــش. وقتــی 
ــه  ــم متوج ــی نمی توانی ــیم یعن ــوش کار باش فرام
اثــرات تصمیمــات قبلی مــان در وضعیــت امروزمــان 

بــه نظــر مــا ســاح اصلــی آمریــکا هــم در ایــن منطقــه کــه مــا در جمهــوری اســامی مراقــب ایــن معانــی هســتیم، نفــوذ اســت -نفــوذ 

ــان  ــا، می ــان ملّته ــامدی می ــا اســت، ایجــاد بی اعت ــی ملّته ــزل در عــزم ملّ ــه اســت، ایجــاد تزل ــر- ایجــاد تفرق ــاس و تصمیم گی در مراکــز حّس

ملّتهــا و دولتهــا، دســتکاری در محاســبات تصمیم گیــران و وامنــود کــردن اینکــه حــّال مشــکات ایــن اســت کــه زیــر پرچــم آمریــکا برویــد 

و تســلیم آمریــکا بشــوید و حــرف آمریــکا را قبــول بکنیــد، هــر چــه او گفــت عمــل کنیــد و گــوش کنیــد، ایــن حــّال مشــکات اســت؛ ایــن 

ــه از ســاحهای  ــا اســت ک ــا اینه ــد؛ ســاحهای آنه ــد وارد کنن ــای اســامی و کشــورهای اســامی میخواهن ــران ملّته ــت تصمیم گی را در ذهنیّ

ســخت و ســاحهای نظامــی خطرناک تــر اســت. حقیقتــاً آنچــه انســان مشــاهده میکنــد در کار اینهــا، هــامن نفاقــی اســت کــه در قــرآن کریــم 

ــًة یُرضونَُکــم ِباَفواِهِهــم َوتَأبــی قُلوبُُهــم؛ ایــن جــوری  هســتند؛ خداونــد متعــال  ]فرمــوده:[ کَیــَف َو اِن یَظَهــروا َعلَیُکــم ال یَرقُبــوا فیُکــم ااِلًّ َو الِذمَّ

توصیــف کــرده اینهــا را.      1398/8/24

ــد  ــد نمی توان ــته باش ــی داش ــم ضعیف درک و فه
گلیــم خــودش را از آب بیــرون بکشــد. چــه درک 

ــه سیاســی و... . تاریخــی، چ
حــاال بازهــم ایــن درک و آگاهــی مــردم بایــد 
ــه  ــت را ب ــت مل ــن سرنوش ــگاه، تعیی ــک بزن در ی
ــه از  ــده ای ک ــت ع ــان هس ــرد. حواس م ــت گی دس
رای مــردم بــه قبیله شــان ناامیــد شــده اند بــر 
طبــل تحریــم انتخابــات می کوبنــد و از تاثیــر کــم 
مجلــس در تغییــر وضعیــت می گوینــد. چــه کنیــم 
کــه همان هــا چنــد ســال پیــش در شعارهایشــان از 
اهمیــت مجلــس در تعییــن امــور می گفتنــد! تغییر 
ــادی و...  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــت سیاس در سرنوش
فقــط و فقــط از راه حضــور فعاالنــه در عرصه هــای 
ــه  ــود. ن ــق می ش ــی محق ــاالری دین ــام مردم س نظ
ــه  ــد ب ــوان امی ــات می ت ــه انتخاب ــی ب ــا بی توجه ب
وضعیــت بهتــر را داشــت و نــه بــا تحریــم آن اتفــاق 

ــد فعلــی خواهــد افتــاد. خاصــی در رون
ــت  ــعی در کم اهمی ــه س ــی ک ــا و دهان های مغزه
ــان  ــا دست هایش ــد ب ــاب می کنن ــوه دادن انتخ جل
به دنبــال یــک مجلــس خنثــی و منفعــل هســتند 
ــم  ــد ه ــار بای ــن ب ــود. ای ــان نش ــع کارش ــا مان ت
شــرایط را دقیــق فهمیــد و هــم از گذشــته عبــرت 
گرفــت تــا مجلســی روی کار بیایــد کــه عرصــه را 

ــد. ــگ کن ــا تن ــر بی تدبیری ه ب

مجلــسمنفعــلآرزوییــکجریان

می شــود  باعــث  مــا  فرامــوش کاری  باشــیم. 
شــرایط  آمــدن  به وجــود  در  کــه  همان هایــی 
ــای  ــوق و کرن ــک ب ــاز ی ــد ب ــر دارن ــی تقصی فعل
ــرض  ــود را معت ــم خ ــار ه ــد و این ب ــر بردارن دیگ
نشــان دهنــد و امیــد بــه تَکــرار تصمیمات گذشــته 
ــت باعــث  ــا مل را داشــته باشــند. فرامــوش کاری م
ــلبریتی،  ــد س ــیده ی چن ــاب پوس ــا طن ــود ب می ش
ــاز  ــار نی ــز اظه ــه ج ــم ک ــانی بروی ــاه کس ــه چ ب
بــه غــرب، تدبیــر دیگــری ندارنــد. همان هــا 
ــد.  ــات می زنن ــم انتخاب ــی از تحری ــاال حرف های ح
فرامــوش کاری مــا می توانــد این بــار هــم یــک 

ــد. ــران بیافرین بح
حــاال آن »ندانســتن« و نداشــتن تحلیــل را بگذارید 
کنــار ایــن »فرامــوش کاری« و در نظــر داشــته 
ــود  ــت خ ــد سرنوش ــت بای ــن مل ــه همی ــید ک باش
را تعییــن کنــد. تــا وقتــی کــه مــا نخواهیــم درک 
ــیم  ــته باش ــکالت داش ــروز مش ــل ب ــتی از عل درس
ــک روز  ــد. ی ــران خواهیم ش ــای دیگ ــار موج ه گرفت
گرانــی ماســت را بــه شــورایی نبــودن رهبــری ربــط 
ــود  ــکاری را کمب ــل بی ــر دلی ــد و روز دیگ می دهن
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــد! کار آن ه ــان می دانن آزادی زن
ــد  ــط بخورانن ــای غل ــردم تحلیل ه ــه ی م ــه عام ب
ــدرت  ــرای تصاحــب ق ــی ب ــا پل و از درک ناقــص م
ــی  ــت آگاه ــه اهمی ــت ک ــازند. این جاس ــود بس خ
ــه  ــی ک ــردم مشــخص می شــود. ملت ــا م ــق م عمی
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  22زن اســت. )مــن الیحضــر الفقیــه، جلــدزن اســت. )مــن الیحضــر الفقیــه، جلــد44، صفحــه ، صفحــه 281281((

کــه  هســتند  روشــنفکران  و  نظــر  »اهــل 
ــه ی  ــن گفت ــد«. ای ــا می کنن ــا را معن نارضایتی ه
ــی  ــتاد جامعه شناس ــان، اس ــین کچوئی ــر حس دکت
دانشــگاه تهــران در برنامــه ی تلویزیونــی شــوکران 
اســت کــه در خــالل بحث هــا نظــری بیــان 
می رســد  به نظــر  کــه  آن چــه  شده اســت. 
ایــن اســت کــه جریان هــای مختلــف منتظــر 
کشــور  درون  مختلــف  مشــکالت  مترصــد  و 
هســتند تــا برنامه هــای سیاســی خودشــان را 
ــد.  ــاده کنن ــی پی ــن تفکــر انقالب ــوان جایگزی به عن
مقــام معظــم رهبــری از تفکیــک عــوام و خــواص 
اســتفاده می کننــد. ایشــان خــواص جامعــه را 
کســانی می داننــد کــه اهــل تفکــر مســتقل 
هســتند و عــوام کســانی هســتند کــه دنبالــه روی 
ــراد  ــاً اف ــواص لزوم ــا خ ــن معن ــد. در ای خواص ان
ــتند.  ــب و... نیس ــب منص ــا صاح ــرده ی تحصیلک
ــل  ــنگین اه ــین س ــده ی ماش ــک رانن ــوان ی می ت
خــواص پیــدا کــرد و می تــوان یــک روحانــی 
ــود  ــن ب ــه ای ــن مقدم ــرض  از ای ــوام. غ ــل ع اه
ــه ی  ــوام در ادام ــواص و ع ــن خ ــک بی ــه تفکی ک
ــا  ــدام از این ه ــش هرک ــود و نق ــن ش ــث روش بح

ــود. ــم ش ــه فه در جامع
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه اگــر به دنبــال 
در  کشــور  در  مختلــف  مشــکالت  ریشــه ی 
ــهمی را  ــه س ــم چ ــته بگردی ــه ی گذش ــد ده چن
اســالم گرایی یــا گرایــش بــه ایدئولــوژی و مکتــب 
ــن  ــر از همی ــا اگ ــود. آی ــل می ش ــالمی متقب اس
ــار  ــان، اســالم را در سیاســت کن ــا ایرانی ــروز م ام
ــگ  ــط خارجــی و اقتصــاد و فرهن ــم و رواب بگذاری
و... را بــه یــک نظــام ســکوالر بســپاریم مشــکالت 
مرتفــع می شــوند؟ آیــا اســالم سیاســی کــه 
پایــه ی انقــالب اســالمی بوده اســت موجــب بــروز 

ــت؟ ــی اس ــکالت فعل مش
ــی  ــوان از بررس ــی می ت ــورت کل ــه به ص ــه ک آن چ
فهمیــد  اســالمی  انقــالب  از  بعــد  حکمرانــی 
ــی  ــدام عمل ــرض ان ــت ع ــه فرص ــت ک ــن اس ای
ــاید  ــت. ش ــالمی داده نشده اس ــه ی اس ــه اندیش ب
ــد نیســت  ــا ب ــد ام ــر بیای ــزاف به نظ ــا گ ــن ادع ای

ــار  ــن چه ــی را در ای ــف حکومت ــای مختل بخش ه
ــم. ــی کنی ــه بررس ده

از اقتصــاد شــروع می کنیــم کــه درد ایــن روزهــای 
جامعه اســت. اقتصــاد جمهوری اســالمی در دوران 
ــت.  ــپ اس ــر چ ــت تفک ــی در دس ــگ تحمیل جن
ــاس  ــاد، اجن ــر اقتص ــت ب ــل دول ــیطره ی کام س
کوپنــی، سیاســت های قیمت گــذاری اجنــاس، 
ــن  ــای ای ــی و... نموده ــف دولت ــای مختل کنترل ه
تفکــر در اقتصــاد اســت. هرچنــد شــرایط جنگــی 
کشــور بخشــی از این هــا را توجیــه می کنــد. 
بعــد از جنــگ و در دولــت ســازندگی اقتصــاد 
راســت می افتــد.  بــه چــاه  از چالــه ی چــپ 
سیاســت های تعدیــل اقتصــادی، اســتقراض از 
ــرل،  ــدون کنت ــازی ب ــی، خصوصی س ــک جهان بان
سیاســت های جــذب ســرمایه گذاران خارجــی 
ــان از  ــا و... نش ــه آن ه ــران ب ــازار ای ــپردن ب و س
ــام اســت. شــاید  راســت زدگی اقتصــادی در آن ای
ــه در  ــد ک ــالمی باش ــوری اس ــم جمه ــال ک از اقب
دو دهــه ی ابتدایــی آن، میــدان آزمایــش تفکــرات 
چــپ و راســت شده اســت و اگــر در آن میــان 
ــک  ــازندگی ی ــاد س ــد جه ــی همانن ــادی انقالب نه

ــه  اقتصــاد مردمــی را نرم نرمــک شــکل بدهــد و ب
ــد توســط  ــوی اســالمی در اقتصــاد برس ــک الگ ی
ــی رود. ــن م ــاًل از بی ــام عم ــن نظ ــئولین همی مس

بــاری اقتصــاد در دو دولــت بعــدی نیــز کمــی بــه 
ــد و به جــز یکــی  ــه چــپ می زن راســت و کمــی ب
دو طــرح قابــل قبــول، در بقیــه ی مــوارد بویــی از 
اقتصــاد اســالمی نمی بــرد. تــا بــه ایــن آخــر کــه 
در دولــت کنونــی سیاســت های نئولیبرالیســم، 
ــازار  ــی ب ــود. یعن ــرا می ش ــه اج ــم یک طرف آن ه
هشــتاد میلیونــی ایــران را بــرای شــرکت های 
طــرف  آن  از  و  می کنیــم  بــاز  خارجــی 
می گیریــم.  نادیــده  را  داخلــی  تولید کننــده ی 
ــک  ــاً ی ــاق را صرف ــه قاچ ــت ک ــل اس ــال باط خی
ــا  ــر و ی ــتگاه های ناظ ــردی در دس ــکل عملک مش
ــر در  ــم. قاچــاق اگ ــاری بدانی ناشــی از فســاد درب
ذهــن مــا قاچــاق اســت در ایدئولــوژی اقتصــادی 
ــه روی اقتصــاد  ــازار ب ــای ب ــردن دره ــان بازک آقای
آزاد اســت کــه در آن تعرفــه و کنتــرل معنــا 
نــدارد. وگرنــه حاکمیــت جمهــوری اســالمی 
ــی  ــد تمام ــر اراده کن ــه اگ ــدار دارد ک ــدر اقت آن ق هفته ی آینده در گذشته!هفته ی آینده در گذشته!

13دی1357
آغــاز کنفرانــس گوادلوپ بــرای بررســی اوضاع 

ایران
رؤســای جمهــور امریــکا، فرانســه و نخســت وزیران 

ــران و  ــای ای ــی رویداده ــرای بررس ــس ب ــان و انگلی آمل

آینــده ی آن وارد جزیــره ی گوادلــوپ شــدند.

14دی1357
ورود مخفیانه ی ژنرال هایزر به تهران

ــی  ــه ی نظام ــار عالی رتب ــزر، مستش ــرت های ــرال روب ژن

آمریــکا، بــرای بررســی جایــگاه و وضعیــت نظامیــان و 

بازداشــن امــرای ارتــش از کودتــا علیــه شــاپور بختیــار، 

مخفیانــه وارد تهــران شــد.

15دی1287
تشکیل انجمن مشروطه در اصفهان

نجفقلی خــان صمصام الســلطنه بختیــاری -از رهــران 

ــد و  ــان ش ــرو وارد اصفه ــزار نی ــه ه ــا س ــه- ب مرشوط

پــس از تــرف شــهر، »انجمــن مرشوطــه« را تشــکیل 

داد.

بیــچارهاسالمگراییبیــچارهاسالمگرایی
چرا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر                        ایدئولوژی اسالمی می شکنند؟



بیــچارهاسالمگراییبیــچارهاسالمگرایی
چرا تمام کاسه و کوزه ها را بر سر                        ایدئولوژی اسالمی می شکنند؟

امــام حســن عســکری )علیه الســام(: دو خصلــت اســت کــه باالتــر از آن هــا چیــزی نیســت: ایمــان بــه خــدا و ســود امــام حســن عســکری )علیه الســام(: دو خصلــت اســت کــه باالتــر از آن هــا چیــزی نیســت: ایمــان بــه خــدا و ســود 
33رســاندن بــه بــرادران. )تهذیب االحــکام، جلــدرســاندن بــه بــرادران. )تهذیب االحــکام، جلــد7878، صفحــه ، صفحــه 374374((

ــوند.  ــته ش ــی بس ــاق در طرفه العین ــادی قاچ مب
مشــکل آن جایــی اســت کــه در ذهــن مســئولین 

ــان. ــکاری جوان ــه بی ــت دارد ب ــازار آزاد اولوی ب
ــی  ــالمی را بررس ــاد اس ــال از اقتص ــک مث ــا ی تنه
ــه  ــال چ ــل س ــن چه ــم در ای ــا بفهمی ــم ت کنی
ربــا  بــدون  بانکــداری  اســم  بــه  را  کالهــی 
بــه ســرمان گذاشــته اند. ایــن مثــال را یــک 
پژوهشــگر اقتصــاد اســالمی در کشــور عربســتان 
بررســی کرده بــود. در اقتصــاد آزاد یــا به طــور 
کلــی نظــام ســرمایه داری، وام دادن بــا شــرط 
ــان  ــود. هم ــام می ش ــی انج ــود قطع ــن س گرفت
ــیم. در  ــا می شناس ــم رب ــه اس ــا ب ــه م ــزی ک چی
ــه  ــش را ب ــن نظــام اقتصــادی ســرمایه گذار پول ای
ــد ایــن ســود قطعــی را  کســی می دهــد کــه بتوان
برایــش فراهــم کنــد. حــاال نــه طــرح کاری خــوب 
کــه پشــتوانه ی ســرمایه ای خــوب مهــم می شــود. 
دقیقــاً همــان چیــزی کــه در نظــام بانکــداری مــا 
ــد  ــک بای ــرای گرفتــن وام از بان پیــاده می شــود. ب
ــی  ــد کــه پشــتوانه ی ســرمایه ی خوب نشــان بدهی
ــا فیــش حقوقــی  داریــد. چــه به صــورت ضامــن ب

ــی در  ــپرده های قبل ــورت س ــه به ص ــت، چ از دول
ــرمایه ی  ــک(، س ــرمایه گذار )بان ــالک س ــک. م بان
ــا در صــورت شکســت طــرح کاری  شــما اســت ت
ــن  ــک را تامی ــوی بان ــد آن ســود قطعــی رب بتوانی
دو  بیــن  ســرمایه گذار  نظــام  ایــن  در  کنیــد. 
ــه  ــد داد ک ــخصی وام خواه ــه آن ش ــن ب کارآفری
ــا  ــرح کاری ی ــه ط ــتری دارد و ن ــرمایه ی بیش س
اســتعداد بهتــر. حــاال همیــن مثــال را در اقتصــاد 
ــم. در  ــا ببینی ــدون رب ــداری ب ــالمی و در بانک اس
ایــن اقتصــاد از آن جایــی کــه ســود قطعــی معنایی 
ــده(  ــن )تولیدکنن ــرمایه گذار و کارآفری ــدارد و س ن
در ســود و ضــرر شــریک هســتند، پشــتوانه ی 
ــه درد نمی خــورد و ایــن طــرح بهتــر  ســرمایه ای ب
ــه  ــت ک ــن اس ــتر کارآفری ــتعداد کاری بیش و اس
ــن  ــود. در ای ــده ی وام می ش ــده ی گیرن تعیین کنن
وضعیــت بانــک بــه عنــوان ســرمایه گذار به دنبــال 
ــری  ــد بهت ــی تولی ــه توانای ــت ک ــی اس کارآفرین
همیــن  ســرمایه دارتر!  کارآفریــن  نــه  و  دارد 
یــک مثــال نشــان می دهــد کــه در صــورت 
پیــاده شــدن اقتصــاد بــدون ربــا چــه عدالتــی در 
ســطح تولیدکننــدگان برقــرار خواهــد شــد و چــه 

طرح هــای تولیــدی انتخــاب می شــوند.
ــال خــام اســت اگــر فکــر می کنیــد  ــاز هــم خی ب

ــرای  ــی ب ــد میلیون ــن وام چن ــختی های گرفت س
ــن وام  ــانی گرفت ــد و آس ــمای کم درآم ــن و ش م
ــازاده و ســرمایه دار  ــی فــالن آق چنــد صــد میلیون
رانتــی نتیجــه ی فســاد اســت! ایــن تنهــا نتیجــه ی 
ــود  ــال س ــه در دادن وام به دنب ــت ک ــری اس تفک
قطعــی می گــردد. فــالن آقــازاده و ســرمایه دار 
بــزرگ طبیعتــاً بهتــر از مــن و شــما می تواننــد در 
صــورت ضــرر طرحشــان، ســود بانــک را بپردازنــد.

در ایــن شــماره نمی تــوان بــه مــوارد دیگــر 
پرداخــت. سیاســت خارجــه ی جمهــوری اســالمی 
طلــب شــما کــه ان شــاءاهلل در شــماره های بعــدی 
بــه آن می رســیم. فقــط همیــن را داشــته باشــیم 
کــه در همیــن حیــن کــه مــا به راحتــی در نمــاز 
جمعــه ی شــهر ســرخس شــرکت می کنیــم، 
ــت  میلیون هــا مســلمان هنــدی تحــت فشــار دول
ــد هســتند و  ــر هن راســت گرای هنــدوی حاکــم ب
ــوی آن هــا بیشــتر  ــر گل ــن فشــارها ب ــه روز ای روزب
نمانــد.  برایشــان  نفســی  آخــر  تــا  می شــود 
این کــه آقایــان به دلیــل نگرانــی از پیوندهــای 
اقتصــادی بــا هنــد حتــی یــک اعتــراض خشــک و 
خالــی هــم بــه دولــت هنــد و ســفیرش نکرده انــد 
ــوان در هیچ کجــای دیپلماســی اســالمی،  را نمی ت
ــای داد.  ــت، ج ــوم اس ــر مظل ــادرس ه ــه فری ک
بعیــد  ایــن ســکوالرتر؟  از  سیاســت خارجــی 
نیســت کــه همــان دشــمنی بــا اســرائیل هــم اگــر 
تحریــم روابــط اقتصــادی بــا آن هــا نبــود، تابحــال 

از بیــن می رفــت.
آن چــه کــه دیــده می شــود ایــن اســت کــه 
تفکــرات  اســالمی،  حکومــت  جای جــای  در 
بــه  تیشــه زنی  حــال  در  شــرق گرا  و  غربگــرا 
ریشــه ی اعتمــاد عمومــی مــردم هســتند. ســپس 
ــالمی  ــام اس ــالمی و نظ ــوژی اس ــا ایدئول همان ه
را محکــوم می کننــد بــه ناکارآمــدی و چنــان 
ــه  ــد ک ــره زده ان ــی چنب ــای حکمران ــه صندلی ه ب
ــالمی  ــرات اس ــا تفک ــان ب ــل جوان ــور خی از ظه
و انقالبــی هــم واهمــه دارنــد. انقالبــی دیگــر 
ــه  ــالب را ب ــی انق ــره ی تمدن ــا زنجی ــاز اســت ت نی

ــد. ــل ده ــالمی ٌه ــت اس ــه ی دول مرحل

16دی1359
حماســه ی خونیــن شــهدای هویــزه و شــهادت 

ــدی ــین علم اله حس
ــین  ــه حس ــدگان از جمل ــر از رزمن ــد نف ــش از یکص بی

علم الهــدی از فرماندهــان ارشــد جبهه هــای جنــوب در 

جریــان عملیــات پاک ســازی شــامل و جنــوب کرخه کــور 

در منطقــه ی »هویــزه« بــه شــهادت رســیدند.

17دی1314
ــه ی اســتعماری کشــف حجــاب توســط  توطئ

ــان رضاخ
دانشــرای  فارغ التحصیلــی  جشــن  در  رضاخــان 

ــف  ــون کش ــرای قان ــران، اج ــران در ته ــی دخ مقدمات

حجــاب را اعــام کــرد. در ایــن مراســم، همــر و 

دخــران رضاخــان بی حجــاب رشکــت کــرده بودنــد.

19دی1356
قیام خونین مردم قم

بــه نوشــته ی روزنامــه ی اطاعــات، مقالــه ی 17 دی 

ایــن روزنامــه ســبب تظاهــرات اعراض آمیــز مــردم در 

ــا مــردم 6  ــن ب ــه ی ماموری ــم شــد و مقابل شهرســتان ق

ــت. ــای گذاش ــی برج ــته و 9 زخم کش
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یادداشتیادداشت
ایــن برگــه ی A3 پشــت و رویــی کــه در دســتان 
ــب  ــرای تخاط ــد ب ــروعی باش ــت ش ــرار اس ــت ق شماس
ــا« بپرســید  ــر از »م ــا و شــما ان شــاءاهلل. اگ ــوب م مکت
ــل  ــه در ذی ــهر ک ــن ش ــان ای ــی از جوان ــه جمع این ک
ــت  ــده ایم و ذوق صحب ــع ش ــه جم ــاز جمع ــتاد نم س
ــد و  ــر متعه ــان قش ــما« هم ــم. و »ش ــما را داری ــا ش ب
ــتری  ــه بس ــاز جمع ــه نم ــتید ک ــهر هس ــی ش مذهب
شده اســت بــرای دورهــم جمع شــدن هفتگی مــان. 
ــتید. ــان هس ــما« مخاطبم ــه »ش ــم ک ــا« مفتخری »م

در ایــن نشــریه قــرار اســت از دغدغه هــای مشــترک مان 
صحبــت کنیــم. بــه مســائل شهرســتان بپردازیــم. پیگیر 
ــه مان  ــر اندیش ــار یک دیگ ــیم و در کن ــات روز باش اتفاق
را ارتقــا دهیــم. ویژگی هــای مثبــت شهرســتان و نقــاط 
امیدبخــش آن را بهتــر ببینیــم و فکــری بــه حــال رفــع 

ــم. کاســتی ها کنی
فعــال نمی شــود بــه راحتــی بخش هــای مختلــف 
ایــن بخش هــا علی الحســاب  نشــریه را شــرح داد. 
ســیال خواهنــد بــود و ممکــن اســت باشــند یا نباشــند. 
امــا روال کلــی ثابــت اســت. یادداشــت هــر شــماره بــه 
مســئله ی هفتــه اختصــاص دارد. تیتــر و خبــر صفحــه ی 
اول کــه جایگاهــش مشــخص اســت. در صفحــات دوم و 
ســوم معمــوال مباحــث طوالنی تــر مطــرح خواهــد شــد. 
یــک ســتون هــم خواهیــم داشــت بــه نــام نو+جــوان که 
مخصــوص بیــان دغدغه هــای جوانــان و نوجوانــان شــهر 
ــا. بخشــی از نشــریه  ــود آن ه ــم خ ــان و قل اســت از زب
را بــه متــون تهیــه شــده در حــوزه ی علمیــه ســرخس 
ــی از  ــم بخش ــخ ه ــه تاری ــگاه ب ــم. ن ــاص داده ای اختص
نشــریه ی هــر هفتــه را شــامل می شــود. ایــن تحفــه ی 
ــی  ــف اله ــا لط ــه ب ــت ک ــت ماس ــال بضاع ــز فع ناچی

ــد. ــد ش ــر خواه ــر و کامل ت ــاءاهلل بهت ان ش
ــتون در  ــن س ــردن ای ــرج ک ــی از خ ــدف اصل ــا ه ام
شــماره ی اول نشــریه یــک خواهــش از شماســت. شــما 
ــا  ــه م ــد و ب ــطور را می خوانی ــن س ــه ای ــده ای ک خوانن
ــن اســت کــه  ــوت قلــب می بخشــید. خواهش مــان ای ق
ــه مــا بگوییــد. خــوب  ــان را هرچــه کــه هســت ب نظرت
ــدام  ــت؟ ک ــاد اس ــت؟ زی ــم اس ــت؟ ک ــد اس ــت؟ ب اس
بخــش را می پســندید؟ جــای چــه بحثــی را در نشــریه 
ــوژه ی  ــد؟ س ــکاری داری ــد هم ــد؟ قص ــی می بینی خال
شهرســتانی می شناســید؟ و... خالصــه کــه حیــات ایــن 
نشــریه بــه خوانــده شــدن آن بســتگی دارد. خبــر ایــن 

ــه مــا بدهیــد لطفــاً. ــده شــدن را ب خوان

محل تبلیغ شام
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ــا و  ــی الگوه ــی، معرف ــت دین ــم در تربی یکــی از اصــول مه
شــخصیت های دینــی می باشــد. لــذا بــر مربیــان و دلســوزان 
فرهنگــی الزم اســت کــه هرچــه بیشــتر نســبت بــه معرفی و 

شناســاندن شــخصیت های اســامی اهتمــام بورزنــد.
در همیــن راســتا بــه به مناســبت شــهادت جنــاب جعفــر طّیار 
ــن  ــی ای ــاره ی زندگ ــی درب ــه نکات ــی ب ــاه جمادی االول در م
ــر،  ــدر جعف ــادر: پ ــدر و م ــم. پ ــوار می پردازی ــخصیت بزرگ ش

پرندهایدربهشت
آشنایی اجمالی با جعفر بن ابی طالب
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ــد حضــرت  ــوی ارجمن ــب )علیه الســام( عم حضــرت ابوطال
رســول اکــرم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( و پــدِر بزرگــوار حضــرت 
علــی )علیه الســام( اســت. مــادر جنــاب جعفــر، فاطمــه بنــت 
اســد ، مــادر بزرگــوار حضــرت علــی علیه الســام می باشــد. 
ــام(  ــت اسد)علیهماالس ــه  بن ــب و فاطم ــرت ابوطال از حض
ــر،  ــر جعف ــد. همس ــا آمدن ــه دنی ــر  ب ــر و دو دخت ــار پس چه
ــیع و  ــه در تش ــت ک ــی اس ــس، از بانوان ــت عمی ــماء بن اس
ــام(  ــارت )علیهم الس ــت و طه ــت عصم ــت از اهل بی حمای

ــد. ــمان می درخش ــط آس ــید در وس ــد خورش مانن
ــد داشــت. در  ــی، اســماء از جعفــر هشــت فرزن ــه روایت ــا ب بن
ــداهلل دارای  ــب)ع(، عب ــن ابی طال ــر ب ــدان جعف ــان فرزن می
موقعیــت به ســزایی بــود. او دامــاد امیرالمؤمنین)علیه الســام( 

ــد. ــام( می باش ــب کبری)علیهاالس ــرت زین ــر حض و همس
از نوه هــای جنــاب جعفــر طیــار کــه فرزنــدان عبــداهلل 
می باشــند، محمــد و عــون هســتند کــه آن هــا در کربــا در 
ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــام(  ب ــین )علیه الس ــام حس رکاب ام

مهاجرت او به حبشه
در ســال پنجــم بعثــت براثــر فشــار و شــکنجه ی کفــار قریش 
بــه مســلمانان، بنــا بــه ســفارش پیغمبــر اکــرم )ص(  تعدادی 
از مســلمانان مکــه بــه سرپرســتی جعفــر بــن ابی طالــب  بــه 

حبشــه هجــرت کردند.
ــن  ــه ای ــه ب ــاه حبش ــی پادش ــرای نجاش ــه ای ب ــر نام پیامب
مضمــون نوشــت: تــو را بــه آنچــه خــدا دعــوت کــرده دعــوت 
می کنــم. یقینــاً مــن فرســتاده ی او هســتم. مســلمان شــو تــا 
ســالم بمانــی. ای اهــل کتــاب، به ســوی کلمــه ای کــه بیــن 
مــا و شــما به طــور مســاوی مطــرح اســت بیاییــد و آن اینکــه 
ــریک  ــر او ش ــزی را ب ــم و چی ــتش نکنی ــدا را پرس ــز خ »ج
قــرار ندهیــم«. پــس ای بــزرگ حبشــه اگــر نپذیــری گنــاه 

نصــارای کشــورت بــر گــردن توســت.
ــه  ــت ب ــی خواس ــر داد و از نجاش ــه جعف ــه را ب ــر نام پیغمب
اوضــاع اینــان رســیدگی کنــد. وقتــی نجاشــی نامــه ی 
ــد شــد و  ــر چشــم گذاشــت. از تخــت بلن ــد ب حضــرت را دی
روی زمیــن نشســت. بــه دســت جعفــر اســام آورد و نامــه ای 
بــه ایــن مضمــون  بــرای پیامبــر)ص( نوشــت کــه »شــهادت 
می دهــم کــه تــو فرســتاده ی خدایــی و راســت گو و تصدیــق 
ــه دســت او  ــو و پســرعمویت بیعــت کــردم. ب ــا ت شــده ای. ب
بــه پــروردگار جهانیــان اســام آوردم و فرزنــدم را بــه ســویت 
ــر  ــدارم. اگ ــود را ن ــر خ ــی غی ــار کس ــن اختی ــتادم. م فرس
بخواهــی نــزد شــما می آیــم. ای رســول خــدا! مــن شــهادت 
می دهــم آنچــه تــو می گویــی حــق اســت و درود بــر تــو ای 

رســول خــدا«.
بازگشت از حبشه و نماز جعفر طیار

حضــور مســلمانان در حبشــه تــا اواخــر ســال ششــم هجــری 
ــر  ــت جعف ــه دس ــی ب ــدت نجاش ــن م ــت و در ای ــه داش ادام
ــل از  ــر)ص( قب ــود. پیامب ــته ب ــلمان گش ــب مس ــن ابی طال ب
غــزوه خیبــر، از نجاشــی خواســت تــا مســلمانان را بازگردانــد. 
ــز پذیرفــت و جعفــر و دیگــران را همــراه عمــرو  نجاشــی نی
ــا دو کشــتی  ــه ضمــری، ســفیر رســول خــدا)ص( ب ــن امی ب

بــه مدینــه فرســتاد.
ــر  ــه ی خیب ــزوه ی پیروزمندان ــت از غ ــر)ص( در بازگش پیامب
علیــه یهودیــان، جعفــر را کــه از حبشــه بازگشــته بــود 

هزینه ی چاپ این نرشیه از محل بودجه ی 

فرهنگی این مملکت و برای اعتالی اندیشه و فرهنگ 

مردمامن تهیه شده است. لطفا بعد از مطالعه، آن را 

در اختیار سایر هم جبهه ای ها قرار دهید. 

ماقــات کــرد. او را در آغــوش گرفــت. میــان دو چشــم او را 
بوســید و فرمــود: بــه خــدا قســم نمی دانــم بــرای کدام یــک 
ــه او  ــگاه ب ــر.  آن ــح خیب ــا فت ــر ی ــدار جعف مســرور باشــم! دی
نمــازی آموخــت کــه بــه نمــاز جعفــر طیــار معــروف اســت. 
فضیلــت، ثــواب و تأثیــر نمــاز جعفــر طیــار در برآورده شــدن 

ــه نوشــته شــده اســت. حاجــات در کتــب ادعی
جنگ موته

ــن  ــر اکــرم )ص( جعفــر ب در ســال هشــتم از هجــرت، پیامب
ــه را  ــن رواح ــداهلل ب ــه و عب ــن حارث ــد ب ــب )ع(، زی ابی طال
ــکر  ــتاد. لش ــام فرس ــه ش ــگ روم ب ــرای جن ــکری ب ــا لش ب
به جایــی در شــام از ناحیــه ی بلقــاء از ســرزمین دمشــق کــه 
ــی کــه  ــن رویاروی ــه می شــد رســید. در ای ــه گفت ــه آن موت ب
ســپاه اســام ســه هــزار نفــر و لشــکر روم بیــش از صــد هزار 
تــن بودنــد، ابتــدا زیــد پرچــم را گرفــت و نبــرد کــرد تــا بــه 
شــهادت رســید. ســپس جعفــر آن را بــه دســت راســت گرفت  
و بــا کفــار می جنگیــد تــا دســت راســتش قطــع شــد. پرچــم 
را بــه دســت چــپ گرفــت، آن دســت را هــم  قطــع کردنــد. 
پرچــم را بــه بــازوان خویــش بــه ســینه گرفــت و همچنــان 

بــود تــا بــه درجــه ی شــهادت رســید. 
در همــان روز پیامبــر )ص( از طریــق وحــی از شــهادت جعفــر 
آگاه شــد. مــردم مدینــه را فراخوانــد و گفــت: »خــدا بــه جعفــر 
به جــای آن دو دســت، دو بــال در بهشــت داد کــه بــه هرکجــا 
ــود:  ــاب شــد و فرم ــد« و ســخت بی ت ــرواز می کن بخواهــد پ

»بــر ماننــد جعفــر بایــد زنــان نوحه گــر گریــه کننــد«.
ــس از  ــر)ص( پ ــت پیامب ــرده اس ــت ک ــدوق روای ــیخ ص ش
ــواده اش وارد شــد. ســخت گریســت  ــر خان شــهادت جعفــر ب
و فرزنــدان جعفــر را در بغــل گرفــت و مــورد تفقــد قــرار داد.

فضائل جعفر طیّار
بزرگ تــر  بــرادر  و  پیامبــر  مشــهور  صحابــی  جعفــر، 
ــه  ــه درج ــام ب ــه در راه اس ــد ک ــن )ع( می باش امیرالمؤمنی

شــهادت رســیده اســت . 
در حدیثــی از امــام محمدباقــر )ع( روایــت شــده اســت کــه: 
ــت:  ــازل شــد و گف ــرم )ص( ن ــر اک ــر پیامب ــل ب روزی جبرئی
خداونــد می فرمایــد: چهــار خصلــت در جعفــر بــن ابی طالــب 
ــن از آن  ــه م ــت ک ــوده اس ــام ب ــل از اس )ع( در دوران قب

ــم : ــر می کن تقدی
1- هرگــز بــت نپرســتیده اســت 2- هرگــز شــراب ننوشــیده 
ــا نکــرده  اســت 3- هرگــز دروغ نگفتــه اســت 4- هرگــز زن

اســت.
ــرای  ــی ب ــت. ول ــیار اس ــر)ع( بس ــت جعف ــات در فضیل روای
شــناخت عظمــت آن بزرگــوار گواهــی حضــرت رســول 
ــو در چهــره  ــر! ت ــود: جعف ــی اســت کــه فرم اکــرم)ص( کاف
و اخــاق شــبیه مــن هســتی. ایــن شــباهت به گونــه ای بــود 
کــه هرکــس جعفــر را می دیــد، می گفت:»ســام بــر تــو یــا 
ــر)ص( اســت؛ و جعفــر  ــه گمــان این کــه پیامب رســول اهلل« ب
در پاســخ می گفــت: مــن رســول اهلل نیســتم و جعفــر هســتم.   
ــز  ــر نی ــرادرش جعف ــه ب ــان)ع( ب ــر مؤمن ــدی امی عاقه من
ــرگاه  ــد: ه ــر می گوی ــن جعف ــداهلل ب ــه عب ــود ک ــا ب ــا آنج ت
ــدرم  ــق پ ــتم و به ح ــی)ع( داش ــم عل ــتی را از عموی درخواس

-جعفــر- او را قســم مــی دادم، آن را می پذیرفــت.

این بخش توسط گروه پژوهش حوزه ی علمیه ی امام 

رضا)علیه السالم( تهیه شده است.


