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سر مقاله
امین جان نثاری

سخنی با مدیران ایام جنگ

مشکالت  کشور،  اقتصادی  مشــکالت 
چندان بغرنجی نیست، حتی راه حل این 
مشکالت نیز خیلی پیچیده نیست، پس 
ســؤال این است که چرا بسیاری از این 
باقیمانده  مشــکالت همچنان الینحل 
اســت؟ پاســخ را بایــد در چگونگــی 
با  مواجهه ی مســئوالن  و  رویکــــرد 
این مســائل دید. همواره در اجتماعات، 
در جوامع، در کشــورها مشــکل پیش 
می آید. در مواجهه  با مشکل، دو جور آدم 
داریم: یک جور آدم هســت که وقتی با 
مشکل مواجه میشود احساس مسئولیت 
مضاعف پیدا میکند، جوشش غیرت پیدا 
میکند. وقتی میبیند مشــکل پیش آمد 
او مضاعف میشــود، احســاس  انگیزه 
احساس  میشود،  مضاعف  مســئولیتش 
میکند تحرک بیشتری باید انجام بدهد، 
وارد میدان بشــــود. یک جور آدم هم 
هســت که وقتی با مشــــکل مواجه 
شــد دچار یأس و ترس و منفی بافی و 
نمیشــود و نمیتوانیــم و چــکار کنیم  

و ایــن چیزها میشود97/4/24
امام روح ما میتوانیم را زنده کرد

فرهنگ انقالب اســــالمی، فرهنــگ 
اول اســــت، فرهنــگ »ما  نــوع  از 
میتوانیم«. صد ســال به ما ملت ایران 
تلقیــن کرده بودند که شــما نمیتوانید؛ 
نمیتوانیــد کشــورتان را اداره کنیــد... 

بــا این ترفند، صد ســال ملت ایران در 
میدانهای سیاســــت، علــم، اقتصاد و 
همه میــدان های زندگــی عقب افتاد. 
امام مطلب را برگرداند، این ابزار تســلط 
ابرقدرتها را از دســت آنهــا گرفت، به 
ملــت ایران گفــت :»شــما میتوانید«. 
شــجاعت را به مــا برگرداند، تصمیم و 
قاطعیــت را به ما برگردانــد، اعتماد به 
نفس را به ما برگردانــد، ما ملت ایران 
میتوانیــم92/03/14                          کردیم  احســاس 
وتوانســتیم. شــاهد مدعای آن، کاری 
اســت که بچه های جهادی سازندگی 
در دهه اول انقالب کردند»:اول انقالب 
جهاد ســازندگی میخواست سیلو بسازد. 
میدانیــد ســــیلوهای مــا را در دوران 
طاغوت، شــورویها میســــاختند. رژیم 
طاغوت گنــدم را از آمریــکا میگرفت، 
ســیلویش را شوروی میســاخت! سیلو 
ظاهرش ساده اســت، اما نسبتًا فناوری 
پیچیده ای اســت. جهاد سازندگی گفت 
میخواهیم ســیلو بسازیم؛ از اطراف صدا 
بلند شد که آقا نمی توانید؛ بیخود خودتان 
را معطل نکنید، سرمایه کشور را هم به 
باد ندهید. یک نمونه ســیلوی کوچکی 
در خوزستان ســاختند که بنده آن وقت 
رفتم بازدید کردم. امروز کشور جمهوری 
اسالمی شما یکی از سیلوسازهای درجه 

یک دنیاست. 86/10/13
امــروز نیز که دانشــگاه از مشــکالت 
فراوانــی چون کســری بودجه، تحریم 
هــای علمی، ســوء مدیریــت مدیران 
خسته و... رنج می برد چاره جز مدیریت 
جهادی نیســت.تا زمانی که مســئولین 
دانشــگاه در برخورد اول با چالش های 

میدهند  جلوه  رو »مشــکالت«را  پیش 
و ندای » بهتر از این نمیشــود« یا »ما 
نمی توانیم« ســر می دهند گشایشی در 
امور اهل دانش و دانشــگاه رخ نخواهد 
داد و نتیجــه افــول نگاه آرمــان خواه 
مســئولین به مســائلی همچون تعداد 
چاپ نشریات، عابر بانک دیدن دانشجو، 
کیفیــت حداقلی مســائل رفاهی چون 

حمل و نقل و غذا و... خواهد بود. 
حال آنکه قرار بود دانشگاه محلی برای 
پرورش نخبگان جامعه باشــد و آرمان 

مسئولین نخبه پروری...
و این جز با مدیریت جهادی و روحیه ما 

میتوانیم ممکن نخواهد بود.

برداشتی از سخنان رهبر معظم انقالب

فقط جهادی ها می توانند
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چنــد روز مانده به اجالس ســاالنه 
سازمان ملل خبر رسید که احتمال 
لغو ســفر رئیس جمهــور به آمریکا 
وجــود دارد و دولــت این کشــور 
در ادامــه تحریــم های خــود علیه 
گرفته  تصمیم  اســالمی،  جمهوری 
برای رئیس جمهــور ایران و هیئت 
همراه او ویزا صادر نکند، اقدامی که 
در نهایت به صدور بــا تاخیر ویزا و 
نیز محدودیت تردد هیئت ایرانی در 

نیویورک منجر شد!
اما مثل اینکه این بار هم اروپایی ها 
نمی خواســتند در دشمنی با ایران 
از متحــد قدیمی خود عقب بیفتند؛ 
انگلیس، فرانســه و آلمــان هم در 
یک بیانیه مشــترک، مدعی شــدند 
ایران مســئول حمله به تاسیســات 
نفتــی آرامکو بوده و پــس از آن با 
کمــال وقاحت و پررویی از مذاکرات 
طوالنی مدت درباره برنامه هسته ای 
و موضوعات امنیــت منطقه ای که 
شــامل برنامه موشکی ایران هم می 
شود، ســخن به میان آوردند. ماجرا 
به اینجا ختم نمی شــود. مســئله 
بعدی این اســت که سران این سه 
کشــور اروپایی برای دیدار با رئیس 

جمهور کشــورمان، صحبت هایشان 
را با جنــاب ترامپ هماهنگ کردند. 
وضعیت مکرون که در چند ماه اخیر 
کامال مشــخص شده اســت؛ رئیس 
جمهوری که مردم کشــور خودش 
هم قبولش ندارند، دالل تهدید های 
آمریکا شــده و مشق های او را برای 
ایــران دیکته می کند والبته بوریس 
جانســون که هنوز مــدت زیادی از 
عملیــات دموکراســی طلبانــه اش 
در تعطیلــی مجلس عــوام انگلیس 
ارائه  نگذشــته و برای خودش تــز 
مــی کند که :» زمان آن اســت که 
با ایران بر ســر توافق جدید مذاکره 
شود، تنها یک نفر است که می تواند 
توافق بهتری انجام دهد و آن ترامپ 
اســت.« این اعالم مواضــع اروپایی 
ها نقض فاحش روح و جســم یکی 
از برکات برجــام که فاصله انداختن 
میان اروپا و آمریکا بود را یادآور می 
شود که البته با روندی که دولت در 
سه گام کاهش تعهدات برجامی در 
پیش گرفته بــود امید می رفت که 
عمر این نگرش نادرست رو به پایان 
باشــد، اما ســخنرانی آقای روحانی 
در ســازمان ملل با اینکه جنبه های 
انقالبی و عزتمندانه کم نداشت که:» 
پاســخ ما به مذاکره تحــت تحریم 
نه اســت.« امــا رونمایــی از برجام 
حداکثری اقدامی بود که خیلی ها را 
شوکه کرد. آن جا که رئیس جمهور 
در ادامه صحبــت های قبلی اش به 
آمریکایــی ها وعده داد که :» برجام 
حداقل بود چه برای شــما چه برای 
ما. اگر بیشتر می خواهید باید بیشتر 

بپردازید.« 
ایــن را بگذاریــد کنــار خنده های 
نامتعارف جنــاب رئیس جمهور در 
دیدار با مکرون و جانسون و التماس 
هــای تهدیدگونه ایــن دو، برای از 
دســت ندادن فرصت مالقات ترامپ 
و روحانــی در نیویورک که به دلیل 
ســطح باالی هشدار و فشار امکانش 

فراهم نشد.
بــا اینکه برخــی نگران ایــن دیدار 

حتی به شــکل تصادفــی اش بودند 
اما حاال نقطه نگران کننده ســرنخی 
اســت که آمریکایی ها را به راهبرد 
فشار-مذاکره-معامله امیدوار ساخته 
تــا بتوانند مقاومت ایــران را درهم 

بشکنند.
همه اینها نشان می دهد که اگرچه 
نطق های محکم و انقالبی در موضع 

هــای  گیــری 
مسئوالن  اخیر 
مشــاهده  قابل 
فــی  و  اســت 
امــری  نفســه 
ضروی  و  مثبت 
مــی باشــد اما 
نگاه  همچنــان 
برای  ها  دولتی 
مشکالت،  حل 
مذاکــره  بــه 

اســت، سیاستی که  دوخته شــده 
بهتر است آن را دیپلماسی منفعالنه 

بنامیم.
در مقابــل اما آمریکایــی ها که در 
یک دهه اخیر استراتژی تعامل برای 
مهــار را در تقابل با ایــران انتخاب 
کرده اند و آخریــن و پیچیده ترین 
اســلحه خود یعنی تحریــم ها را با 
تمام توان به صحنه کارزار آورده اند، 
منتظر فرصتی هســتند که با ترفند 
مذاکره مجدد کارایی سیاست فشار 
حداکثری خود را به اثبات برسانند. 
مذاکراتی که قطعا با پیش شرط ها 
FATFو پیوست های فراوانی چون

و اینستکس و...همراه است، بحث بر 
سر مسائل موشکی و منطقه ای را به 
دنبال دارد و تنها با دســت کشیدن 
ایــران از راهبــرد مقاومــت فعال و 
متوقف کردن آن اتفاق می افتد. اگر 
راهبرد مقاومت ایران کند یا متوقف 
شود خســارات جبران ناپذیری را به 
کشــور و ملت ایــران وارد میکند و 
موجب می شــود تا آمریکایی ها به 
حربه جدیدی دست یابند و با اعمال 
دوره های تکرار شــونده اوج فشار و 
تحریم، معیشــت و آسایش مردم را 

بازیچــه سیاســی کاری های خود 
کنند. البته تذکرات مدام و پی در پی 
رهبر انقالب را فراموش نکرده ایم که 
:» سیاست فشار حداکثری در مقابل 
ملــت ایران پشــیزی ارزش ندارد و 
همه مســئوالن جمهوری اســالمی 
یک صدا معتقدند کــه با آمریکا در 
هیچ ســطحی مذاکره نخواهد شد.« 
دربــاره  و 
ها  اروپایــی 
هــم اینکــه 
نه  اینهــا   «
ن  ن شــا ا تو
است،  آن قدر 
نه تسلط شان 
امکاناتشان  و 
است  آن قدر 
تفکر  ولیکن 
ایــن  در 
اروپایی ها همان تفکر آمریکا اســت؛ 
وارد میشــوند،  میانجی  به عنــوان 
مذاکــره میکنند، تمــاس میگیرند، 
طوالنی  حرفهــای  میکننــد،  تلفن 
میزنند، وعده میدهند پوچ، همه اش 

پوچ.«
پس همچنــان امیداوریم همان طور 
کــه قاطبه ملــت آزاده ایران منطق 
مقاومــت را به عنــوان امری امکان 
پذیر که به تجربه ثابت شــده است 
عامل عقب نشینی دشمن و موجب 
باشــد،  پیشــرفت و پیــروزی می 
پذیرفتــه و به آن اطمینــان دارند، 
دولتمردان محترم هم سیاست غلط 
و بی نتیجه اقتصاد سرمایه داری در 
داخــل و تنش زادیــی در خارج به 
امید جذب سرمایه گذاری خارجی، 
که نتیجه آن را در ســالیان گذشته 
مشاهده کرده اند، کنار بگذارند و با 
عمل انقالبی خود در راستای راهبرد 
عقالنی و عزتمندانه مقاومت، مسیر 
ایران اســالمی را به سمت پیشرفت 

همه جانبه هموارتر سازند.

  زمانی که از شام میگیرد :   5 دقیقه

پیشنهادات برای عنوان پرونده ویژه: 
_اســتقالل یا پرســپولیس ؟مسئله این 

است 
_دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد

ای دو صد لعنت بر این تقلید   -
باد

در زمین که می کاریم؟  -

ااااااناتل

تحلیلی بر سفر اخیر رئیس 

جمهور به نیویورک
جوی رواِن سیاست در سنگالخ تاریخ 

معاصر

ست
سیا

از مذاکره مجدد تا مقاومت عزتمندانه

درخانم طیبی روحانی  آقای   ســخنرانی 
اینکه جنبه با   ســازمان ملل 
 هــای انقالبــی و عزتمندانه
 کم نداشــت که:» پاسخ ما به
 مذاکره تحت تحریم نه است.«
 اما رونمایی از برجام حداکثری
را ها  بود کــه خیلی   اقدامی 

شوکه کرد
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باضدادها(؛ شــما دنیایــی را ببینید که 
در آن جنایــت ها در فلســطین و یمن 
و ســوریه و ... اتفاق مــی افتد؛ آمریکا 
با نظام ســرمایه داریش به فکر هر چه 
بیشتر چاپیدن از عربســتان برای سود 
بیشتر است؛ داروها و اقالم دیگر احتکار 
می گردد تا مبــاد یک وقت پول حالل 

سر سفره اش ببرد. حکایت های از این 
دست زیاد اســت اما باید گفت اتفاقات 
اربعین در تضاد آشــکار با این اتفاقات و 
مدرنیته معنا می شــود؛ اگر شما بتوانید 
اربعین را همچــون خادمی  معجــزات 
کردن اعجازآمیز خادمان را و اصرار آن 
ها بر نوکری کــردن برادران دینی را و 
شــدت محبت و رحم بین یکدیگر را و 
... را در ســطح اداره های دولتی، قانون 
گذاری، دولت ها و جهــان تصور کنید 

دیگر آیا بیراهــه ای باقی می ماند؟ به 
قول استاد طاهرزاده روح کیفیت گرای 
جهان اســالم و شــیعه که... گمان می 
کرد با واقع شــدن در فرهنگ مدرنیته 
مــی تواند آن روح و روحیه را ادامه دهد 
متوجه شد با رشد فرهنگ مدرنیته عمال 
روح کیفیت گرا به حاشــیه می رود... . 
حضور اربعین نشان می دهد که ظرفیت 
مهمــی در این رخداد به میان آمده تا بر 
خالف سال ها تبلیغ سکوالریسم، عزم 
باقی مانــدن در الهیات دینی و وفاداری 
به عقل قدســی به ظهور برسد و امکان 
تجربه ی جهان دیگری مد نظر بشریت 

قرار بگیرد... باید ماورای عقل مدرن}و 
کمیت گرا که سود و منفعت را با کمیت 
می ســنجد{ و عالــم و آدم نظر نمود 
و زندگی را شــکل داد ولــی نه در کنار 
فرهنــگ مدرنیته بلکــه در یک هویت 
امکان  حســینی،  اربعین  مستقل)کتاب 

حضور در تاریخی دیگر، طاهرزاده(
حال بازگردیم به صحبــت اول؛ بیاییم 
از این فرصتی که برای تاریخ ســازی و 
برهم زدن معادالت جهانی فراهم شده به 

خوبی استفاده کنیم؛ بیاییم مبلغ اماممان 
باشیم و فرهنگ اسالم و حقانیت والیت 
را به گوش بقیه برســانیم و بگوییم می 
توان با الگوبــرداری از فرهنگ اربعین 
طرحی برای زندگــی ریخت که در آن 
امام را به عنوان جانشــین خدا و کسی 
که اسالم را برپا می دارد و نه صرفا یک 
حاکم خوب دعوت کنیم و یا به دعوتش 
لبیک بگوییم و جامعه ای بسازیم که در 
آن نه تسلیم باشد و نه ذلت و نه طالق 
و احتکار و اختالس و ... و همانطور که 
ایشان آیه ی اتمام نور را خواندند، با نور 
حاصل از اربعین بتــوان نور ا000 را در 
جهان جاری کرد و امیدوار باشــیم که: 
اکنون عصر تحقق بشــارت های هزار 
و چهارصد ســاله ی احادیث فرا رسیده 
است؛ ما انصارالمهدی هستیم و خداوند 
زمینه ی برقــراری دولت کریمه ی آل 
محمــد)ص( را به دســت ما فراهم می 

کند)شهید آوینی(.
ســالم؛ الزمه ی یاران حسینی شدن، 
مطالعه ی تاریخ اســت) رجوع کنید به 
نامه ی 31 نهــج البالغه(پس بگذارید 
مستقیما به یک حادثه ی تاریخی اشاره 
کنم: یکســال پیش از آن کــه معاویه 
بمیرد، امام حسین)ع( اصحاب و تابعین 
و ... را در منا جمع کردند... سپس فرمود: 
این طاغی با ما و شیعیان ما آن کرد که 
شما دیده اید... اینک من با شما سخنی 
دارم کــه اگر بر صدق آن باور دارید مرا 
تصدیق کنید... و از شــما ... می خواهم 
که این مقام و مجلس را و آن چه از من 
شنیده اید به شــهرهای خویش بازبرید 
و ... بازگو کنید...که من می ترســم این 
امر فراموش شود و حقی از میان برود و 
باطــل غلبه یابد... و ا000 متم نوره و لو 
کره الکافرون)رجوع کنید به فتح خون، 

اثر شهید آوینی(
هنوز منظورم را نرساندم؛ بگذارید سوالی 
کنم: تا به حال اندیشــیده اید که دعوت 
امام به شهرمان درست تر است یا پروانه 
وار به گــرد امام چرخیدن و دعوت امام 
را لبیک گفتن؟! اصال مگر نه این است 
که هجرت مســتضعف برای رهایی از 
ظلم یک وظیفه ای اســت که ترک آن 
موجب عــذاب الهی؟! و مگر نه این که 

امام حسین)ع( هنگام خروج از مدینه به 
سمت مکه آیه ی شــریفه ی >فخرج 
منهــا خائفا یترقب قــال رب نجنی من 
القــوم الظالمین< را قرائــت فرمودند؟! 
حــال که هجــرت، وظیفه ای اســت 
تاریخی، چه هجرتــی بهتر از خروج از 
قــوم ظالمان و چــه میعادگاهی بهتر از 
حضور در اربعین بر ســر قبر سیدالشهدا 
تا با وصل شدن دانه های تسبیح در نخ 
والیــت، ذکر ال اله اال ا000 بر جهان و 
از سخنان  جهانیان جاری شود)برگرفته 
هیجان انگیز رهبر قبل از انقالب درباره 

ی اربعین(؟!

آیا از اربعین این کار بر می آید؟! شــاید 
جوابش این باشــد که می دانیم که فرد 
نیکوکار بهتر از خود کار نیک است)نهج 
البالغه( و نیز شــنیده ایم شــدت ثواب 
زیــارت اربعین، زیارت با پــای پیاده و 
زیارت امــام معصــوم)ع( را) به حدیث 
امام خســن عسکری راجع  به  منتسب 
به عالمت های مومن توجه بفرمایید.(؛ 
پس از نوری که به وسیله ی آن زندگان 
راه را طــی می کننــد به عالوه ی تک 

تک زندگانی که  با جمع شــدن در یک 
زمان و یک تاریخ و بر حسب یک وظیفه 
ی تاریخی، جهان با انفجار نوری مواجه 

می شود که روشنایی بخش پیدا کردن 
راه صحیح است؛ این جا اشکالی مطرح 
اســت و این که چرا مــا بعضا جنبه ی 
فردی ماجــرا را نگاه می کنیم؛ بله خود 
فرد راه را برای زندگی خودش پیدا می 
کند اما در مورد پیــدا کردن راه جامعه، 

دولت و جهان چطور؟!
راه درســت چیست؟ شــاید بشود گفت 
راه درســت با آشــنایی بی راهه ها هم 
درک می شــود) عبارت تعرف االشــیا 

پیشنهادات برای عنوان پرونده ویژه: 
_اســتقالل یا پرســپولیس ؟مسئله این 

است 
_دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد

ای دو صد لعنت بر این تقلید   -
باد

در زمین که می کاریم؟  -

ااااااناتل

اربعین، طرحی 
زندگی  برای 

به بهانه ی اربعین ارباب

گی
رهن

ف

الزمه ی یاران حسین شدن...

محمد جواد رضوانی

بیاییم مبلغ اماممان باشــیم و فرهنگ 
اســالم و حقانیت والیــت را به گوش 
بقیه برســانیم و بگوییم مــی توان با 
الگوبــرداری از فرهنگ اربعین طرحی 
برای زندگی ریخت که در آن امام را به 
عنوان جانشــین خدا و کسی که اسالم 
را برپا مــی دارد و نه صرفا یک حاکم 
خوب دعوت کنیم و یا به دعوتش لبیک 

بگوییم

مه ی  دا ا
.. مطلب.

67   زمانی که از شام میگیرد :   5 دقیقه
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89   زمانی که از شام میگیرد :   5 دقیقه

سخن نگاشت

حق جویی، صالح و درستی، باید همراه با استقامت باشد. چون 
در یک محیط فاســد، صالح و صحِت یک فرد مشکل است، 
زیرا فساد و صالِح طبقاِت یک جامعه، درست همانند مرض و 
سالمت اعضای بدن انســان، در یکدیگر مؤثر است. پس اگر 
یک فــرد یا طبقه ای از طبقات جامعه بخواهد درســت بماند، 
نمی تواند به درستی شــخص خود، آن هم با اراده ای خالی از 
اســتقامت، باقی بماند و از سیل فســاد در امان باشد. چون در 
این صورت دیر یا زود، فســاد او را و یا نســل بعد از او را در 
برخواهد گرفت. اما اگر استقامت کرد، به کمک مالئکه اهلل، در 
هدف خود پیروز و درســتی و صالح او در سایر طبقات و افراد 

جامعه مؤثر خواهد بود.

انقالب اســالمی ، با عمر کوتاه خود و گرفتاریهای 
طاقت فرسای حاصل از رویارویی با دو ابرقدرت و 
مقابلۀ دو بلوک شــرق و غرب با آن و خرابکار های 
تروریســت های وابســته به دو جناح ستمگر، تنها 
و تنها به برکت اســالم و نورانیــت آن و مقاومت 
مردم توانسته است کشورهای اسالمی را در شرق 
و غرب ارض و مظلومان جهان را در سراسر گیتی  
تکان داده و به اســالم جلب نماید؛ و توانسته است 
ندای اســالم را هر چند ضعیف به گوش جهانیان 

رسانده و نظر آنان را به خود جلب کند.

سید علی خامنه ای

امام موسی صدرامام خمینی رهبر معظم انقالب

ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه اال 
تخافوا و التحزنوا و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون

بی تردید کســانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس ]در میدان عمل 
به این حقیقت[ اســتقامت ورزیدند، فرشــتگان بر آنان نازل می شوند ]و 
می گویند:[ مترســید و اندوهگین نباشــید و شــما را به بهشتی که وعده 

میدادند، بشارت باد. فصلت30

سختی و گرفتاری هم تربیت کننده ی فرد و هم بیدار کننده ی ملت هاست. سختی، بیدار سازنده 
و هشــیار کننده ی انســان های خفته و تحریک کننده ی عزم ها و اراده هاست. شدائد همچون 
صیقلی که به آهن و فوالد می دهند، هر چه بیشــتر با روان آدمی تماس گیرد او را مصمم تر و 
فعال تر و برنده تر می کند؛ زیرا خاصیت حیات این اســت که در برابر سختی مقاومت کند و به 

طور خودآگاه و ناخودآگاه آماده ی مقابله ی با آن گردد.

وجعلنا منهم ائمــة یهدون بامرنا لما صبــروا و کانوا بایتانا 
یوقنون

برخی از آن ها را چون ]در برابر مشــکالت، سختی ها و حادثه های تلخ و 
شــیرین[ صبر کردند و همواره به آیات ما یقین داشــتند، پیشوایانی قرار 

دادیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت می کردند. سجده 24

مقاومت این اســت که انســان یک راهی را انتخاب کند که آن را راه حق میداند، راه درســت میداند، و در این راه شروع به حرکت کند و موانع 
نتواند او را از حرکت در این راه منصرف کند و او را متوّقف کند

مقاومت، واکنش طبیعِی هر ملّت آزاده و باشــرف در مقابل تحمیل و زورگویی اســت؛ دلیل دیگری الزم ندارد. هر ملّتی که برای شــرف خود، 
برای هوّیت خود، برای انســانّیت خود ارزش قائل اســت، وقتی ببیند یک چیزی را میخواهند به او تحمیل بکنند، مقاومت میکند، امتناع میکند، 
ایســتادگی میکند؛ خود این، یک دلیل مستقل و قانع کننده اســت؛ این یک. دّوم: مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود، بر خالف تسلیم. 
وقتی که دشــمن به شــما زور میگوید، اگر شــما یک قدم به عقب برداشــتید، او جلو می آید؛ بدون تردید. راه اینکه او جلو نیاید، این است که 
شــما بِایستید. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشــمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن، راه جلوگیری از پیش  آمدِن او 
اســت؛ پس صرفه با مقاومت است. سوم؛ هزینه ی تسلیم در مقابل دشمن بیشــتر است از هزینه ی مقاومت. وقتی شما در مقابل دشمن تسلیم 
می-شــوید، باید هزینه بدهید. امروز دولت سعودی همین جور است؛ هم پول میدهد، هم دالر میدهد، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری 
میکند، هم توهین می شــنود؛ به او میگویند »گاو شــیرده«! بخش چهارم و عنصر چهارم از منطق مقاومتی که امام بزرگوار پایه گذاری کرد در 
نظام جمهوری اسالمی، این بخِش قرآنِی وعده ی الهی است. خداوند متعال در آیات مکّرر قرآن این وعده را داده است که اهل حق، طرف داران 
حق، پیروز نهایی اند؛ آیات فراوان قرآن بر این معنا داللت میکند. ممکن است قربانی بدهند اّما در نهایت شکست نمی خورند؛ آنها پیروز هستند 
در ایــن صحنه؛ قربانی دارند اّما ناکامی ندارند. از مثالهای آیات کریمه ی قرآن، اَم ُیریدوَن َکیًدا َفالَّذیَن َکَفروا ُهُم الَمکیدون؛ خیال میکنند دارند 
زمینه سازی میکنند، توطئه برای جبهه ی حق و مقاومت درست میکنند، ]اّما[ نمیدانند که توطئه علیه خود آنها دارد چیده می شود طبق طبیعت و 
سّنت الهی. نکته ی پنجم که برای منطق مقاومت باید در نظر داشت این است که مقاومت یک امر ممکن است؛ درست نقطه ی مقابِل فکر غلِط 
کسانی که تبلیغ می کنند »آقا! فایده ای ندارد؛ چطور می خواهید مقاومت کنید؟ طرف، گردن کلفت است، طرف قوی است.« خطای بزرگ، اینجا 
است؛ خطای بزرگ، این است که کسی تصّور کند که در مقابل گردن کلفت های عالَم نمی شود مقاومت کرد، نمی شود ایستاد. باید سواری بدهیم؛ 
سواری بدهیم و خیال خودمان را راحت کنیم. من عرض میکنم که این نگرش که بگویند »ما نمیتوانیم«، ناشی از همان خطای محاسباتی  است.
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قرآنولوژی
محسن محمدی

ثم استقاموا...
بررســی مفهــوم مقاومت در 

قرآن
اینها آیات خداست که به حق بر 

تو می خوانیم...
نویسنده: محسن محمدی

قرآن حکیم به موضوعات مختلفی 
اشاره کرده و از این میان به برخی 
بیشتر و به برخی کمتر پرداخته 
اســت. اما موضوعاتی هم هست 
کــه در بین همــه ی موضوعات 
مطرح شــده بیشــترین تعدد و 
تکرار را دارد. از آنجا که خداوند، 
اســت و شــخص حکیم  حکیم 
هیچ موضوعی را بی جهت تکرار 
نمی کنــد پس تکــرار موضوعی 
توســط حکیم فقــط و فقط می 
تواند یک معنا و مفهوم داشــته 
باشــد و آن هــم اهمیت موضوع 
اســت.در بین موضوعات پرتکرار 
قــرآن موضوع صبر]اســتقامت[ 
و مقاومــت از دســته موضوعاتی 
است که از دوراهی های بزرگ و 
همیشــگی بشریت بوده و هست.

دوراهی که قدم گذاشتن بشر در 
آن و انتخاب یک مسیر می تواند 
تکلیــف بود و نبــود یک گروه یا 

ملت را معلوم کند. به این ترتیب 
در چندین شــماره ی نشــریه از  
مختصات قرآنی مقاومت رونمایی 

می شود.
نقشــه ی جغرافیای مقاومت در 

قرآن:
موضوع: مقاومت

معنــا: واژه ی مقاومت برگرفته از 
فعل" قام" به معنای برخاستن و 
پایدار ماندن اســت و هنگام قرار 
گرفتن در قالــب وزن مفاعله به 
معنای با کسی با هم برخاستن یا 
با هم از جا بلند شدن و یا با کسی 

ضدیت کردن است.
جالب اســت بدانیم هم نشــینی 
حرف )ق( در کنار الف کشــیده 
در فعل قــام، خود در زبان عرب، 
تداعی گــر و القا کننده ی حالت 
پایــداری و ایســتادگی در ذهن 

شنونده است.
معنای لغوی : ایستادگی در برابر 
عاملی که قصد برهم زدن تعادل 
و توازنی را دارد. بنابراین مقاومت 
در دیــدگاه قــرآن مفهومی کلی 
از یک تالش، بــرای بازگرداندن 
چیزی به حالــت اولیه و طبیعی 

خود است.
اهمیت : به یقین ما فرســتادگان 
خود را با دالیلی روشن فرستادیم 
و به آنها کتاب آسمانی و وسیله ی 
سنجش دادیم تا مردم، به قسط 
و عــدل برخیزند و آهــن را فرو 
فرســتادیم کــه در آن نیرویــی 
ســخت )در جنــگ و دفــاع( و 
منافعــی دیگر برای مردم اســت 
و تــا خداوند کســانی را که او و 
فرستادگانش را در نهان یاری می 
همانا خداوند  که  بشناسد،  دهند 
نیرومند و مقتدر شکســت ناپذیر 
اســت)حدید/25(. طبق این آیه 
هدف ارســال ۱2۴۰۰۰ پیامبر از 

ابتدای خلقت انســان تا به االن 
در  اجتماعی  عدالــت  برقــراری 
جامعه، آن هم توسط مردم جامعه 
است. اما پرواضح است که محقق 
شدن چنین هدفی منجر به خطر 
افتادن منافــع گروهی از طبقات 
جامعه من جمله طواغیت،اشراف 
و نوکیسگاِن نرســیده ِی تازه به 
دوران رسیده شده و اینجاست که 
ماجرای مقاومت تازه شــروع می 
بالفاصله  به همین خاطر  شــود. 
بعد از قســط و عدل می فرماید 
وانزلنا الحدید...و فرســتادن آهن 
اشــاره به قوه ی قهریه ای است 
که بدون آن، انتظار قدم برداشتن 
و نفــس کشــیدن در جامــه ی 
عادالنــه را در خواب هــم نباید 
داشــت. بنابر آنچه گفته شد اگر 
بخواهیــم دو مفهــوم مقاومت و 
عدالت را در ترازوی تقدم و تاخر 
یا علت و معلول محک بزنیم، این 
سنگینی کفه ی مقاومت است که 
نشان می دهد مقاومت به عنوان 
علت، مقــدم برعدالت خواهد بود 
و بــه عبــارت بهتــر، جامعه ای 
می تواند به عدالت برســد که در 
برابر ظلم ظالــم، در عوض ظلم 
پذیری منفعالنه دست به مقاومت 
اینکه،  ببرد. مخلص کالم  فعاالنه 
بر  عدالــت  پرفــروغ  خورشــید 
نمی آید مگر از پس قله ی عدالت  
و باز هم قــرآن حکیم در کمال 
بالغــت، از روابط درهم تنیده ی 
بین مفاهیم مقاومــت، عدالت و 
فســاد پرده برداری می کند آنجا 
که پس از شکست لشکر جالوت 
در مقابــل مقاومت و اســتقامت 

سپاهیان طالوت می فرماید:
واگــر خداونــد برخــی از مردم 
را بــه وســیله ی برخــی دیگر 
زمین  فساد،  حتما  بازنمی داشت، 

را فــرا مــی گرفت. امــا خداوند 
دارای فضل بــر همه ی جهانیان 

است)بقره/25۱(
 خفــت متعاقب عــدم مقاومت  
در  اســت.خداوند  الهی  ســنتی 
آیــه ی  2۴3 ســوره ی بقره می 
فرمایــد آیا ندیــدی جمعیتی را 
کــه از ترس مــرگ، از خانه های 
خود فــرار کردند؟ و آنان، هزاران 
نفر بودند )که بــه بهانه بیماری 
طاعون، از شرکت در میدان جهاد 
خــودداری نمودنــد(. خداوند به 
آنها گفت: بمیریــد! )و به همان 
بیماری، که آن را بهانه قرار داده 
آنها  بودند، مردند.( ســپس خدا 
را زنده کــرد؛ )و ماجرای زندگی 
آنها را درس عبرتی برای آیندگان 
قــرار داد.( خداونــد نســبت به 
بندگان خود احسان می کند؛ ولی 
بیشتر مردم، شــکر )او را( به جا 

نمی آورند.
در شأن نزول این آیه آمده است 
که در یکی از شــهرهای شام که 
حدود هفتاد هزار خانوار جمعّیت 
داشــت، بیماری طاعون پیدا شد 
و با سرعتی عجیب مردم را یکی 
پــس از دیگری از بیــن می برد. 
در این میــان عده ای از مردم  که 
توانایی و امکانات کوچ داشــتند، 
بــه امیــد اینکه از مــرگ نجات 
پیدا کنند از شــهر خارج شدند. 
پروردگار، آنها را در همان بیابان 
نابود ســاخت. بیماری   به همان 

بیماری طاعون به عنوان مجازات 
بود. زیرا وقتی رهبر و پیشــوای 
آنان از آنها خواســت که خود را 
بــرای مبــارزه و جهاد)که خود 
گونه ای از مقاومت اســت( آماده 
کرده و از شــهر خارج شوند، آنها 
به بهانه ی اینکه در منطقه جنگی 
مرض طاعون شایع است، از رفتن 

به میدان جنگ خودداری کردند 
و خداوند آنها را به همان چیزی 
که بهانه فــرار از جنگ قرار داده 
بودند، مبتال ساخت. .همانطور که 
در ترجمه و تفسیر آیه ی مذکور 
گذشــت می بینیم که خداوند با 
صراحت در پاســخ به شانه خالی 
مقاومت  به  نپرداختــن  و  کردن 
و جهاد، عامــالن آن را با عبارت 
"بمیریــد" خطاب مــی کند که 
این خود می توانــد چند معنا و 
اینکه  اول  باشــد؛  داشته  مفهوم 
این عبارت اوج قبح عدم مقاومت 
را در نزد خداوند نشان می دهد 
و درجه ی بیــزاری پروردگار از 
چنین انفعالی را می رساند. دوم 
اینکه ذلت و خفت ناشی از عدم 
مقاومت یک سنت الهی بنا شده 
به تدبیر خداوند اســت و گروه و 
ملتی که از مقاومت روی بگرداند 
محکوم به فنا و نابودی اســت و 
نکتــه ی جالب تر اینکــه فنا و 
نابودی ناشــی از عــدم مقاومت 
دقیقــا از مجرایی بر ملت منفعل 
وارد می شــود که بــه بهانه ی 
آن دســت از مقاومت می کشند. 
نمونه های تاریخی زیادی را می 
توان به عنوان شــاهد مثال آورد 
که ملموس ترین آن ها، ماجرای 
هزارتوی برجام است. برجامی که 
نمونه ی بــارزی از عدم مقاومت 
بود و مســببین داخلــی آن در 
خیال خام آوردن نــان و آب بر 
سر ســفره ی مردم و به بهانه ی 
اینکه اگــر برجام را دنبال نکنند 
مشکالت معیشتی بیش از پیش 
خواهد  کشورشــان  گیر  گریبان 
شــد، تن دادنــد. در حالیکه از 
بود  برجام منفعالنه  اتفاق همین 
فشارهای  اعمال  برای  عاملی  که 
حداکثری تحریم علیه کشــور و 

نشان دادن موفقیت این دیپلماسی 
برای دشمن، علیه ایران منفعل به 

حساب آمد.
اینها آیات خداســت که به حق و 
درستی برتو می خوانیم، پس اگر 
این آیات را نپذیرند به کدام سخن 
بعد از ســخن خدا و نشانه های او 

ایمان می آورند؟)جاثیه/۶(

 نکته ی جالب تر اینکه فنا و
 نابودی ناشی از عدم مقاومت
 دقیقــا از مجرایــی بر ملت
 منفعل وارد می شــود که به
 بهانه ی آن دست از مقاومت

 .می کشند

یژه
ه و

وند
پر
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از بعد از دوران استعمار،دنیا به دو بخش 
سلطه گر و سلطه پذیر تبدیل شد. غایت 
نظام سلطه تغییر سرنوشت یک ملت با 
هدف دســتیابی به قدرت و زورگویی و 
غــارت منابع مالــی و اقتصادی آن ها 
و تجمیع روزافزون قــدرت برای خود 
اســت. از لحاظ اخالقی، سلطه گری و 
استثمار یک کشــور تحقیر آن ملت و 
سلب هویت و آزادی از آن کشور است.

سلطه پذیری به معنای تسلیم شدن و 
تشــویق کردن ســلطه گران است. در 
اسالم ســلطه گری حتما مذموم است، 
لکــن ســلطه پذیری بــه مراتب بدتر 
است.اگر ســلطه پذیری وجود نداشته 
باشد،ســلطه گری نیز خــود به خود از 
بین می رود.اما نکته ی مهم آن است 
که انســان امروز دچار یک نوع تناقض 
است.بشــر متمدن)!(امروز با زنجیر به 
دنیا می آید.زنجیر هایی نادیدنی که او 
را خواه ناخواه به سوی اهدافی مالزم با 
تمدن کنونی می کشاند.اما همین بشر 
متمــدن جامعه ی محیط بر خویش را، 
بــاز و آزاد می انــگارد. اما واقعیت این 
نیست. الزمه ی عمل مسئوالنه آزادی 
است. در نظام ســلطه ای که به مثابه 

یک بازی از پیش طراحی شــده است، 
بازی،خود  ندارد.طراحان  معنایی  آزادی 
زودتر مســابقه را شــروع کرده اند و 
حال بــه بازیگران می گوینــد بیایید تا 
با یکدیگــر به رقابــت بپردازیم.)البته 
شــما محکوم به بازی کردن هستید!(

قاعده ی بازی این است:مایی که زودتر 
بازی را شروع کرده ایم،توسعه یافته و 
شــمایی که محکوم به حرکت در این 

مسیر هستید در حال توسعه.
نــه آقا جان! ما اصال این بازی را قبول 
این  نداریم.اصال تفکر نظام اســالمی 
حقیقی تالش  آزادی  برای  نیســت.ما 
می کنیم. شــعار ما دستیابی به عدالت 
اســت.البته  دینی  ایمان  و  اجتماعــی 
این شــعار خود دشــمن تراش است و 
ماهیت نظام ســلطه ایجــاب می کند 

تا این بیــداری واقعی را خاموش کند.
اما واکنش هرملــت آزاده در برابر این 
تحمیــل و زورگویی مقاومت اســت.

هرگونه مســیری موجب تسلط دشمن 
بر ملتی آزاده می شود باید مسدود شود 
و در مقابل دشــمن باید با تمام قدرت 

مواجه شد.)1(
درمنطق علم جدید قــدرت از اهمیت 
باالیــی برخــوردار اســت و یکی از 
مهمتریــن اصول تجویزی به دولت ها 
خودیاری  است.اصل  خودیاری"  "اصل 
تقریــر دیگری از منطق قوی شــدن 
در نظــام بین المللی اســت و مقاومت 
در برابــر دشــمن نیز خــود یک نوع 
مذاکره از موضع قدرت اســت. سیستم 
هــا و رژیم ها با ســالح اتمــی ازبین 
نمی روند،ســالح اتمی می تواند انسان 
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  بشر متمدن)!(امروز با زنجیر به 
دنیا می آید. زنجیر هایی نادیدنی 
سوی  به  ناخواه  خواه  را  او  که 
کنونی  تمدن  با  مالزم  اهدافی 
می کشاند. اما همین بشر متمدن 
جامعه ی محیط بر خویش را، باز 

و آزاد می انگارد.

ها و سرزمین ها را نابود کند.آنچه رژیم 
ها را نابود می کند قدرت مقاومت و عزم 

و مبارزه ی ملت هاست.
اما گاهــا گفته می شــود که مقاومت 
امکان پذیر نیســت و سلطه ی جهانی 
هرنــوع تفکری را می بلعــد و از بین 
می برد.اگر هم صدایی در گوشــه ای 
از جهان بلند شود که خواهان مقاومت 
باشد ، موقتی است و به زودی خاموش 
خواهد شد.این تفکر و تحلیل از مقاومت 
بســیار خطرناک بــوده و نتیجه ای جز 
هضم شــدن در نظام کنونی سلطه را 
امکان  حتما  داشــت.مقاومت،  نخواهد 
پذیر اســت.اگر به توانایــی های ذاتی 
خود و کشور شک دارید الاقل به ضعف 
دشمن نگاه کنید.دشــمن یعنی همان 
مرکز سلطه و استکبار جهان -که یکی 
از مظاهر بزرگ آن آمریکا است-رو به 
افول است. سنت الهی ایجاب می کند 
کشور های سلطه گر محکوم به ساقط 
شدن و زایل شدن از صحنه ی قدرت 
موسی  فرعون  باشند.سرنوشت  جهانی 
و فرعون زمان حال یکســان اســت. 
قدرت غرب بر دو پایــه ی اخالقی و 
معنوی و ارزشــی و پایــه ی نظامی و 
سیاســی و امنیتی استوار بود که هر دو 
پایه متزلزل شــده است.دست دشمن 
از لحــاظ قدرت منطق و اســتدالل و 
توانایی بر اثبات حقانیت بســته اســت 
و تنهــا دو عامل مادی تهدید نظامی و 
تحریــم را در اختیار دارد.تهدید نظامی 
لســانی به عنوان یک شبح همیشه از 
طرف دشمن وجود خواهد داشت لکن 
سرگذشــت شکســت های آمریکا در 
منطقه باعث شده تا تهدید نظامی علیه 
کشــور قدرتمند ما هیــچ گاه عملیاتی 
نشــود. اما آیا تا به حال فکر کرده اید 
که بعد از شکســت آمریــکا در اعمال 
تحریم هــای همه جانبه چــه اتفاقی 
خواهد افتاد؟آیا ابزار دیگری باقی مانده 

است؟....
مقاومت و استقامت بر یک مسیر درست 
همیشه دشــوار بوده است و دشمن با 
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پیشنهادات برای عنوان پرونده ویژه: 
_اســتقالل یا پرســپولیس ؟مسئله این 

است 
_دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد

ای دو صد لعنت بر این تقلید   -
باد

در زمین که می کاریم؟  -

ااااااناتل

مقاومت بی منطق؟!

تحلیلی بر منطق مقاومت در 
کالم رهبری

یژه
ه و

وند
پر

اهمیت مقاومت
رضا جملی

13

تمام قــوا در مقابل هر تفکری مغایر 
با تفکر سلطه پذیری فعال است.گاهی 
مقاومت تا آنجا دشــوار می شــود که 
انبیــا و یارانش منتظر نصرت الهی می 
شوند)2(.اما ماه تابان این مسیر سخت 
و تاریک، معیت الهی است. معیت الهی 
یعنی آنکه خداوند می بیند و می شــنود 
و مواظب ماست. چه چیزی شیرین تر 
از آنکه خداوند قاهــر غالب، وعده ی 
پیروزی نهایی را به ما بدهد.اهلل موالنا 

و ال مولی لکم.
حقیقت آن اســت که اگر انسان ها به 
نیروی درونی خودشان تکیه کنند هیچ 
ایستادگی  یارای  آنان  قدرتی در مقابل 
را ندارد.البتــه که الزمه ی این معیت، 
صبر و تقوا و اســتقبال از مشکالت و 

فداکاری است.
بعد از شــهادت و ایثارگری رزمندگان 
در خرمشــهر و آزادسازی آن،امام )ره( 
فرمودند:خرمشــهر را "خدا" آزاد کرد. 
با ایــن منطق همه ی دنیای مســخر 
اســتکبار را هم خدا می تواند آزاد کند 

ولی الزمــه ی آن حضور همه جانبه و 
مقاومت تا انتهای مســیر است.درست 

مثل خرمشهر
شــرایط کنونی کشور شــرایط بسیار 
ویژه ای است.دنیا در حال عبور از یک 
گذرگاه و رسیدن به یک وضع جدید و 
ماجرای جدید است.عمل ،نیت و رفتار 
ما به عنوان الگوی مقاومت اســالمی 
این وضعیت  در جهان،در شکل گیری 

جدید تعیین کننده است.
شــرایط ســخت امروز کشور بی شک 
یک امتحان اســت و اصل اساسی در 
امتحانات الهی آن اســت که ممتحن 
هیچ گاه امتحان نمی شــود مگر آنکه 
توانایــی پیــروزی و ســربلندی از آن 
امتحان را داشته باشد.شرایط کنونی دیر 
یا زود خاتمه می یابد و آیندگان از این 
دوران به عنوان نقطه ی عطف تمدن 

مه ی  دا ا
.. مطلب.

سازی اسالمی یاد خواهند کرد.صبر 
به اندازه ی مصیبت فرودآید و آنکه 
در سختی ها بی تابی کند اجرش نابود 

گردد. )3(
مبادا اگــر آیندگان از ما پرســیدند در 
این گذرگاه تاریخی چه نقشی داشتید، 
بر دهــان بگیریم و  ندامت  انگشــت 

پاسخی نداشته باشیم.
مبادا دستور الهی )فاستقم کما امرت و 
من تاب معک( را نادیده بگیریم و رهبر 

عزیزمان را پیر کنیم.)4(
حتی اگر هیچ برهان دیگری در دست 
نداشتیم،ظهور انقالب اسالمی برایمان 
کافی است تا باور کنیم که عصر تمدن 
غرب سپری شــده است و تا آن وضع 
موعود که انسان در انتظار اوست فاصله 

ای چندان باقی نمانده است.

برگرفتــه از کتاب اندیشــه مقاومت و 
آغازی بر یک پایان

1.اشاره به آیات 141 نسا و 29 فتح
2.اشاره به آیه ی 214 بقره

3.اشاره به حکمت 144 نهج البالغه
4.اشاره به روایت )َشَیَّبتنی سوَرُة هوٍد..(



پیشنهادات برای عنوان پرونده ویژه: 
_اســتقالل یا پرســپولیس ؟مسئله این 

است 
_دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد

ای دو صد لعنت بر این تقلید   -
باد

در زمین که می کاریم؟  تَعاماُلت- 
نَشریه باور

اَلو...
بــاَور اندیشه؟
پُل های ارتباطی ُشمــا و نشریه 

»بــــاور انــدیشــــــه«

سالم!
این جا قرار است نظرات و دیدگاه های 
شما را چاپ کنیم. راه های ارتباطی 
زیــادی بین ما و شــما وجود دارد. 
از پیامک و تلفــن همراه تا رایانامه 

شــبکه های  و  وب ســایت  و 
اجتماعــی. ایــن صفحه را 
بــه افتخار خواننــدگان و 
مخاطبیــن نشــریه، خالی 

می گذاریــم. از طریق پل های 
ارتباطــی زیر می توانیــد با ما در 

ارتباط باشید.
***

مطالب شما در سه گروه دسته بندی 
می شود و ما برای هر دسته، جایزه ی 

ویژه ای در نظر گرفته ایم:
۱- نظرات، انتقادات و پیشــنهادات 

شما نسبت به نشریه و مطالب آن.
و  دانشــکده ای  مشــکالت   -2

دانشگاهی و صنفی تان. 
3- مطالبی که برای چاپ در نشریه 

برایمان می فرستید.

سامانه پیامکی:
300060160002

 تلفن:
03136691724

ایمیل:
Bavar. jad98@
gmail.com

 گُریزگاه!

گُریزک هایی تصویری به 

وقایع مهم کشوری و لشکری

گزینــه ی قطعی ملّت ایران مقاومت 
در مقابــل آمریکا اســت و در این 
رویارویــی، او وادار خواهد شــد 
بــه عقب نشــینی. ایــن رویارویی، 
اراده ی  و  است؛  اراده ها  رویارویی 

ما از آنها قوی تر است.
رهبر انقالب
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دانشگر  بهزاد  نوشــته  پیاده،  پادشاهان 
بهزاد  اســت.  جعفــری  ومحمدعلــی 
دانشــگر متولد اصفهان و اولین تجربه 
نویســندگی اش کتاب دختــران آفتاب 

است که پرســش هایی در حوزه نقش 
اجتماعی زنــان را با بیانــی روان و به 

صورت داستان پاسخ می دهد. 
محمدعلــی جعفری ســاکن یزد دارای 
مدرک کارشناســی شــیمی است. وی 
کتــاب های متعــددی در حــوزه دفاع 

مقدس نگاشته است.
درباره کتاب:

دو نویســنده نامبرده همراه با مترجمان 
عربی و انگلیســی در سفر زیارت اربعین 
عازم نجف و کربال شده اند، آنان در این 
سفر ســراغ زائران امام حسین)ع( رفته 
و حرف ها و خاطراتشــان از آن زیارت 
باشــکوه و نحــوه پیوند خوردنشــان با 
اباعبداهلل الحسین را پرس و جو کرده اند. 
اقشــار مختلف را می توان در این کتاب 
دید، گاه از ایران گاه عراق، از شهرهای 
کوچک و بزرگ، از شــرق و غرب عالم. 
اما پایان همــه قصه ها به یک جا ختم 
می شد؛ به ســرزمینی در کرانه فرات و 
یادگاری که از دل این بهشــت بر این 
سرزمین باقی مانده، به کربال، به تربت 

سید الشهدا)ع(.

پیشنهادات برای عنوان پرونده ویژه: 
_اســتقالل یا پرســپولیس ؟مسئله این 

است 
_دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد

ای دو صد لعنت بر این تقلید   -
باد

در زمین که می کاریم؟  -

پیــاده روی به 
عشــاق  روایت 

الحسین 

گی
رهن

ف

خوب گوش کن، صدای قدم ها، صدای 
سایش کفش ها بر سینه جاده ها ، کسی 
می گوید بیا، چند روز است که در راهی 
و باز هم خسته نمی شوی، چون تو خوب 
این صدا را می شناسی صدای حسین را 

که بی وقفه می گوید بیا... بیا...

بریده هایی از این کتاب:
این ها ازشان دیه نمی گرفتند می گفتند 
ما حــق بچه هایمان را ازتان می گیریم. 
باید ســه تا از شما را بکشــیم. تا اینکه 
زیارت اربعین امام حســین)ع( شد هردو 
عشیره موکب داشتند، یک شب عشیره 
ای که خون جوان هایش را طلبکار بود 
مهمان نداشت، پیغام فرستادند برای آن 
عشیره دیگر که اگر امشب زائرهایتان را 
بفرســتید موکب ما، خون جوان هایتان 
را می بخشــیم و از خون جوان هایمان 
می گذریم. به عشــق امام حسین علیه 
السالم یک اختالف و انتقام عشیره ای 
که می توانســت باعث جنگ شود تمام 

شد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب پادشاهان پیاده

خانم اعتصامی 
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