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ريزی کنيم، هدايت کنيم،  ی فرهنگ[ راه صحيح اين است که برنامه ]در زمينه
ها و حمالت و مانند اينها را  های خوب، و جلوی ضربه کمک کنيم به رويش

 بگيريم؛ يعنی هم آفند، هم پدآفند. 

 5931سوم شهريور سال 
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 سياسی ناقوس-نشريه فرهنگی

 شماره نخست

 5931آبان ماه 

 

 صاحب امتياز: هادی شيرازی

 مدير مسئول: سيد علی موسوی

 سردبير: نگار محمدزاده

 کاريکاتوريست: علی شافعی

 

 هيئت تحريريه

 محدثه فرهادی، سيد علی موسوی، حامد احمدی، محمدرضا عزيزخانی
 محمد امين محسنی،  نگار محمدزاده، هادی شيرازی، اميرحسين داداش نژاد

 
 با تشکر از

 دکتر سيامک محبی، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قم
 دکتر روح اهلل فاتح، مدير فرهنگی دانشگاه

 و
 تمام عزيزانی که در تهيه اين شماره از نشرِيه ما را ياری فرمودند 
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 6       سخن مدير مسئول

       سيد علی موسوی 

 7        سخن سردبير

 نگار محمد زاده 

 1       خسرو آواز ايران

 محدثه فرهادی 

 51     بازی دو سر باخت به سود کدخدا

 محمدرضا عزيزخانی 

 51   کودک همسری؛ مداومت بر فروانگاری زنان

 هادی شيرازی 

 فهرست
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  51      برجام، تولد تا مرگ

 حامد احمدی 

 56     جامو ميخوام عوض کنم با يه زن

 نگار محمدزاده 

 51     از سيد موسی تا امام موسی صدر

 محمدامين محسنی 

 11    انتقاد به قانون، تغيير يا شکستن؟

 سيد علی موسوی 

 19       قصه های عاشقانه

 اميرحسين داداش نژاد 

 فهرست
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 با نام و یاد خالق بی همتا

 

فرهنگ ایرانی و زندگی مردم ایران با سیاست عجین شده ب طوری که گویی سیاست بخشی الینفک از فررهرنرگ ایررانری 

است. به عالوه، تاکید رهبری بر فرهنگ ایرانی، اهمیت این موضوع را روشن میکند. از طرفی زنان نیرمری از عرمر ریرت 

عام ه را تشکیل میدهند که در سالهای اخیر، سهم بیشتری از قشر ف ال را به خود اختصال داده اند. ارآن مرهرمرترر، زنران 

عامل عمده تربیت نسل های پس از خود و پایه گذار زمینه فرهنگی آنها هستند. چشم پوشری از نر رن زنران و  رو  

ایشان، نه تنها عفا به زنان محسوب میشود بلکه سبب رخوت این افراد و نهایتا کاهن کیفیت آموزش و نرهرادیرنره کرردن 

 فرهنگ ایرانی در نسل های ب دی میشود.

با توعه به موارد مطرح شده، ما بر آن شدیم تا گام کوچکی در  فط و اعتالی فرهنگ ایرانی با تکیه بر   و  مدنی زنان 

و مسائل مربوط به این م لمان فرهنگ برداریم. لذا درصدد چاپ نشریه ای با سه محور فرهنگ، سیاست و زنان برآمدیم. 

امید است در الطاف الیتناهی  ضرت  ق و با کمک تمام عزیزان در قالب نظر ها و انت ادات گهربار، بتوانیم در انجام ایرن 

 مهم موفق باشیم.

 

 و من اهلل التوفیق

 سید علی موسوی

 خورشیدی 8931آبان ماه 

 سخن مدير مسئول
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 بیا که مرا با تو ماعرایی هست/ بگوی اگر گنهی رفت و گر خطایی هست

،شماره اول نشریه ناقوس را در برابر نگاه فضیلت پرور دانشجرویران عرلروم  8931با کمال مسرت در دومین ماه از خزان  

پزشکی قم میگسترانیم. در روزهای سخت  اضر که فشار تحریم و سوء مدیریت راه هوایی زندگرانری را سرخرت ترنرگ 

نموده، از ز مت و اهتمام دریغ نورزیدیم تا دغدغه خود در قالب ناقوس عرضه کنیم؛ دلمشغولیرهرایری در  روزه عرلروم 

ناقوس اولین نشریه دانشگاه است که در آن به موضوع زنان به طرور  .انسانی که با ماهیت، سرشت و نهاد بشر ارتباط دارد

ویژه پرداخته شده است و در هر شماره ضمن آشنایی با گذر تاریخی اندیشه ورزی، به گوشه ای از مشکالت زنان خواهیم 

پرداخت.. عالوه بر این در دو بخن سیاست و فرهنگ نیز به فراخور زمان انتشار عناوین مهمی را مطرح خواهیم نمود تا 

در این  وزه های اساسی به شناختی خردمندانه و واق ی تا  د امکان دست یابیم. در برایرنرد امریردواریرم گرام نراقروس 

بر خود الزم میدانم تا از نهایت مهربانی و سخاوت عرزیرزانری کره در شرمراره  .هرچند کوتاه اما موثر و کارا قلمداد گردد

 اضر با قلم خود یاریرسان ما بودهاند، سپاسگزاری نمایم و از یزدان پاک بزرگی و پیروزی را برای ایشان تمنرا نرمرایرم. 

بدیهی است که کامیابی یا ناکامی ما در رسیدن به اهداف پیشرو نشریه را باید خوانندگان محترم مورد داوری قرار دهرنرد 

 لذا از تمامی عزیزان استدعا میکنم تا با نگاه دقیق و ن اد خود ما را بهرمند نمایند.

 نگار محمدزاده

 سخن سردبير
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در شهر مشهد م دس  8983استاد محمد رضا شجریان متولد یکم مهرماه سال 

میباشد.  وی از کودکی نزد پدر خود، که قاری قرآن بود، تحت ت لیم قرار گرفت. 

به  8991برای اولین بار از رادیو تالوت قرآن کرد و در سال  8998وی در سال 

دانن سرای م دماتی در مشهد رفت.  پس از دریافت دیپلم، به تدریس در 

آموزش و پرورش مشغول شد و آموزش ساز سنتور را نیز نزد استاد عالل 

دختر و  9ازدواج کرد که  اصل این ازدواج  8931اخباری فراگرفت. او در سال 

، وی به تهران مهاعرت کرد و 31یک پسر به نام همایون میباشد. در اواسط دهه 

در همین سالها درعه ممتاز خوشنویسی را کسب کرد. پدر وی میخواست تا نام 

ها با قرائت قرآن شناخته شود؛ لذا محمدرضا در این سالها با نام “  شجریان”

در رادیو به خواندن آواز مشهور بود که پس از مدتی “  سیاوش بیدگانی”مست ار 

با اعازه از پدر با نام خود شروع به خواندن کرد. استاد شجریان با نام مست ار 

ها در رادیو شروع به کار و در تلویزیون در  سیاوش بیدگانی در برنامه رادیو گل

روزهای  01های ابتدایی دهه  اثر اعرا کرد. سال 911شهر عشق  دود  7برنامه 

آید. قرهنگ دیگری رو به عایگزینی  پرتالطم فرهنگ و موسی ی به شمار می

های موسی ی را در تسخیر خود  فرهنگ قبلی شده بود. خوانندگان پاپ سالن

درآورده بودند و موسی ی ایرانی با آن ساب ه عظیم تبدیل به موسی ی تشریفاتی 

های سالیانه سلطنتی،  مجالس شده بود و این هنرمندان مگر هنگام عشن

پس از پخن آهنگهای مبتذل کاباره ای  8907نشین شده بودند. وی در سال  خانه

از رادیو، به همراه بسیاری از هنرمندان از این نهاد است فا داد. پس از آن به همراه 

استاد لطفی و استاد هوشنگ ابتهاج، کانون چاووش را راه اندازی کردند. در این 

زمان محمدرضا شجریان همچون عواهری در این 

 درخشد. ها می ف الیت

پس از آن گروه عارف نیز از رادیو است فا داد و به 

چاوش پیوست. ب د از این واق ه، چاوش به صدای 

تطاهرات مردم تبدیل شد. در فضای بسته ان زمان 

چاوش از ف الیت باز نایستاد و ضبط آثار در منزل استاد 

“ شب نورد”لطفی ادامه یافت. پس از فرار شاه، قط ه 

شود اما به طور قطع از  تبدیل به صدای مردم می

با صدای “  سپیده”ماندگار ترین اثر ان البی تصنیف 

نطیر استاد لطفی است.  مانای استاد شجریان و تنظیم بی

در  .شد ب د از ان الب کارهای چاوش از رادیو پخن می

همین بین اتفاقی تاریخی در رادیو رخ داد. شجریان 

پس از دوری از فضای قرائت قرآن برای آموزش 

را اعرا کرد که به قطع “  ربنا”هنرعویان، قط ه آموزشی 

ترین اثر استاد در بین ایرانیان و از  محبوب

باشد؛ به طوری که راغب  ماندگارترین آثار مذهبی می

کند  غلوش، قصد الگوگیری و بازخوانی این اثر را می

اما به زودی به عجز خود پی برد و برای استاد شجریان 

ای به مضمون یکتایی هنرمندی وی فرستاد. پس  نامه

از آن  ضور استاد شجریان با استاد لطفی و سپس با 

 خسرو آواز ايران
 

 محدثه فرهادی
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استاد مشکاتیان، پرنیان و عندلیبی با 

های مت دد در  اعرای کنسرت ها و آلبوم

درخشد. در همین  ی موسی ی ایرانی می قله

دوران درخشان، آلبوم بیداد سبب  اشیه 

شود. بیت  سازی و برخورد دولتی می

شهریار یاران بود و خاک مهربانان این ”

دیار/مهربانی کی سرآمد شهریاران را چه 

از طرف مسئوالن به م نی گرامیداشت  “شد

دوران پهلوی تفسیر شده و شجریان مورد 

 گیرد. غضب دولتی ها قرار می

، مشکالت شجریان و 01در اواخر دهه

مشکاتیان موعب خانه نشینی مشکاتیان 

شد. یاد ایام اولین همکاری استاد با فرزند 

منتشر  71خوین در سال میانه دهه

 01شود. آلبوم قاصدک در میان بین از  می

آلبوم استاد شجریان، اولین آلبومی است که 

در زمان دولت سازندگی توقیف رسمی 

شود که هیچگاه دلیل رسمی آن منتشر  می

عماعتی که نظر را “نشد اما بسیاری بیت

گویند/نظر  رام بکردند و خون   رام می

را علت توقیف آن  “خلق  الل

دانند.اختصاص دادن یک ستون ثابت در  می

سه روز متوالی در روزنامه عمهوری 

اسالمی در انت اد به شجریان و  ضور او در 

برنامه نوروزی صداوسیما و ت بیر آن به 

شود.  دهن کجی به مردم سبب آزردگی خاطر وی می

پس از آن شجریان از ف الیت سیاسی دور شد و بیشتر 

به برگزاری کنسرت ها و ضبط آلبوم پرداخت و پس از 

در تهران “   هم نوا با بم”زلزله بم نیز، کنسرتی با نام 

برگزار کرد و عواید آن را برای کمک به زلزله زدگان بم 

و پروژه باغ هنر بم اختصاص داد. استاد شجریان در 

را تاسیس کرد . یک سال ب د “  شهناز”گروه  8917سال 

و درگیری های  11از تاسیس این گروه، انتخابات سال 

پس از آن اتفا  میفتد که پس از سخنرانی دکتر ا مدی 

نژاد، استاد شجریان شروع به مصا به با شبکه های 

خارعی و  انتشار بیانیه ای با محتوای عدم رضایت 

خود مبنی بر پخن آثارش از صدا و سیما صادر میکند. در همین زمان، انتشار 

ترانه ای به سروده فریدون مشیری و آواز استاد شجریان سبب کن و قوس های 

استاد و عمهوری اسالمی شد. پس از آن استاد شجریان مورد غضب مضاعف 

استاد شجریان از سر سفره های افطار ماه های “  ربنا”قرار گرفت تا عایی که 

مبارک رمضان کنار رفت و البته هنوز هم عایگزین درخوری برای آن وعود 

 ندارد.

 8930خرداد  01این قهر تا زمان پخن فیلم انتخاباتی دکتر رو انی در تاریخ 

ادامه داشت و  ضور صدای استاد در پس زمینه فیلم، وی را از یک اسطوره 

تاثیرگذار موسی ی به یک سلبریتی برای عمع کردن رای تنزل داد که با انت اد 

برخی از موسی یدان ها مواعه شد اما باز هم نتوانست سبب آشتی صدا و سیما و 

 استاد شجریان شود.
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عهانی دوم آمریکا بود. آمریکا بسیار دورتر از منطر ره اصرلری  پیروز بزرگ عنگ 

عنگی، خونسردانه در  ال کمک به متف ین برای شکست آلمان نازی و عنرگ برا 

متف ین بود. پس از این که آلمان فروپاشید، دیگر نیازی به ادامه عنگ برا دشرمرن 

فراز ژاپن، پایانی بر دوران عنگ و آغاز سلطه آمریکا شد.  نبود و دو بمب اتمی بر

پیروز ماعرای نفتکن ها هم برخالف تصورات، نه انگلیس و نره ایرران 

 بلکه آمریکا بود!

تیر امسال، نریرروی دریرایری انرگرلرسرتران برا  00کنیم.  ماعرا را مرور می

الطار  که تحت  مایت بریتانریرا اسرت، یرک  همکاری دولت محلی عبل

الطار  نرفرت ایرران را بره  فروند نفتکن که به ادعای دولت محلی عبل

کرد، توقیف نمرود. عرلرت ایرن  م صد پاالیگشاه بانیاس سوریه  مل می

 های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعالم شد.  توقیف تحریم

اولین قربانی این ماعرا خود انگلستان بود.  بررسی اب اد   وقی نشران 

ریزی شده بروده و  دهد توقیف این نفتکن یک موضوع از قبل برنامه می

 .  تی غیرقانونی بوده است

الرطرار   تیر، دولت محلی عربرل 09ی نی  8دو روز پین از توقیف گریس 

های اتحادیه اروپا علریره  م رراتی را وضع کرد که بر پایه آن بتواند تحریم

این قررارداد،  90را اعمال کند. مطابق بند  0180ژانویه  81سوریه مصوب 

کشور های عضو اتحادیه اروپا باید در سرزمین های تحت  اکمیت خرود 

ها را اعررا کرنرنرد. در  شود، این تحریم که شامل مرزهای دریایی نیز می

های عازم دریای مردیرتررانره از  مورد این تنگه، کشتی

کانال عنوبی این تنگه که نزدیک بره مرراکرن اسرت، 

در  8کنند. به عبارت دیگر نفتکن گرریرس  عبور می

کرده است. اما انگلستان ادعرا  این کانال دریانوردی می

 بازی دو سر باخت به سود کدخدا
 نوشته ای من باب توقيف کشتی های ايرانی و انگليسی توسط يکديگر

 
 محمد رضا عزيزخانی

پیروز ماجرای نفتکش ها "

برخالف تصورات، نه 

انگلیس و نه ایران بلکه 

 "آمریکا بود
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هرای سررزمریرنری و ترحرت  در آب  8کند که گریس  می

الطار  در  رکت بوده اسرت کره ادعرای   اکمیت عبل

رسرد. هرمرچرنریرن برراسراس  صحیحی بره نرظرر نرمری

تواند  ، کشور سا لی می8310کنوانسیون   و  دریاها 

های کشور دیگر را به سبب تخلف از قروانریرن و  کشتی

المللی در قلمروهای دریایی خرود  م ررات داخلی و بین

و یا دریای آزاد توقیف نماید و در میان مرواردی کره بره 

عنوان موارد مجاز برای توقیف کشتی خارعی در ایرن 

کنوانسیون ذکر شده است، عنوان تحریم وعود نردارد، 

های شورای امنیت را در زمرره  توان تحریم هرچند می

المللی تل ی کرد؛ اما این امرر در خصروص  م ررات بین

 های اتحادیه اروپا صاد  نیست. تحریم

تمام این موضوعات به وعهه دولت انگلستران آسریرب  

 است. رسانده

از سوی دیگر ب د از پاسخ ایران به توقیرف نرفرترکرن 

که با توقیف نفتکن استناایرمرپررو انرگرلریرس  8 گریس

همراه بود، هزینه بیمه کشتی هرای انرگرلریرسری عرازم 

درصد افزاین یافته است و بسیراری از  81خلیج فارس 

شرکتهای انگلیسی مجبور شدند برای امنیرت، پررچرم 

کشورهای دیگر را عای پرچم انگلیس، روی کشتی ها 

ها نریرز از   و نفتکن های خود نصب کنند. افزاین قیمت نفت و اعاره نفتکن

هرا  رسد انگلستان بازنده بزرگ قمار نرفرترکرن دیگر تب ات آن بود. به نظر می

کرد از طرریرق  به مثل کند و تصور می کرد ایران م ابله بود. انگلستان تصور نمی

برد اما ایران با توقیف کشتی انگلسرتران  شورای امنیت شکایت خود را پین می

 ها را کامال بر هم زد. م ادالت آن

ایران دیگر بازنده ناخواسته این قمار بود. هرر چرنرد اقردامرات ایرران براعر  

برنده هاین در مذاکره با انگلستان شد اما توقیف یک نفتکن برا  افزاین برگ

المللی باع  شرد کره دسرت کشرورهرای  های نسبتا ناموعه در اذهان بین بهانه

غربی در اقدامات ضد ایرانی و توعیه آن بازتر شرود. ایرران نراخرواسرتره وارد 

توانست خسارات آن را برای خود کمتر کرنرد و در هرر  درگیری شد که تنها می

  ال قط ا بازنده بود.

اما باز هم عنگ عهانی تکرار شد و این آمریکا بود کره بررنرده ایرن برازی دو 

دهد که اقدام انگلستان با هرمرکراری آمرریرکرا  سرباخت شد.   شواهد نشان می

بره  8  الطار  درباره توقیف گرریرس صورت گرفته است. بیانیه دولت محلی عبل

اطالعات دریافت شده و دالیل کافی و مسرتردل بررای  رمرل نرفرت از سروی 

نفتکن مذکور به پاالیشگاه بانیاس سوریه تأکید داشت. از سوی ویگرر وزیرر 

خارعه اسپانیا، عوزف بورل، این منبع اطالعات را دولت آمریکا م ررفری کررده 

است. دخالت دولت آمریکا در این موضوع با اقدامات قبلی صورت گرفت و این 

های مربوط به خارج کردن نام این نفتکرن از فرهررسرت  توان در گزارش را می

ناوگان تحت پرچم پاناما هم مشاهده کرد. آمریکا، پاناما را مجبور کرد که ثربرت 

کردند، براطرل  کشتی ایرانی را که تحت پرچم آن کشور دریانوردی می 03

شرود،  که اکنون آدریان دریا نامیده مری 8کند.هر چند پس از آزادی گریس

درخواست آمریکا برای توقیف مجدد نفتکن بی نتیجه ماند اما باز هرم 

آن ها به چند نتیجه مهم رسیدند. اول این که رابطه ایران و انگلستران بره 

تیرگی گرایید و این خود به آمریکا در راستای اعرای سیاست هایرن در 

کند. دوم این که آمریکا بدون آن کره خرود مرترحرمرل  قبال برعام کمک می

های سیاسی و اقتصادی به ایران وارد کرد. در آخر هرم  ضرری شود هزینه

ها به وسیله ایران به آمریکا کمک کرد تا بتروانرد دخرالرت  توقیف نفتکن

 در خلیج فارس را افزاین دهد. هاین

دل خرود دارد.   ماعرا از ب د   وقی پیچیده است اما یک مفهوم ساده در

آمریکا برنده عنگی بود که انگلستان شروع کررد و خرود برزرگرترریرن 

قربانی آن بود و به ایران هم آسیب رساند؛ دقی ا مانند عنگ عهرانری دوم 

که هیتلر آغازگر و بزرگترین قربانی عنگ بود و کشور های اروپایی نریرز 

 آسیب زیادی دیدند.

انگلستان بازنده بزرر  " 

هزا بزود   قمار نفزتزکزش

کزرد  انگلستان تصور نمز 

به مثل کند و   ایران مقابله

کرد از طزریز   تصور م 

شورای امنیت شزکزایزت 

بزرد امزا  خود را پیش م 

ایران با توقیز  کتزتز  

هزا  انگلستان معادالت آن

 "را کامال بر هم زد
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مترادف با واژگانی چون صغیر، رضیع، طفل و صبی است. نهادها و «  کودک»

قوانین مختلف ت اریف متفاوتی از دوره کودکی ارائه داده اند مانند: کسی است 

که به  د بلوغ نرسیده باشد و در تصرف اموال خود ممنوع است، هر چند که در 

 کمال تمیز و رشد باشد و تصرفاتن در نهایت سود و صالح صورت پذیرد. 

سالگی  81 مجامع بین المللی،   وقی و علمی ازعمله یونیسف سن کودکی را تا

 می دانند به طوری که ماده یک کنوانسیون   و  کودک این گونه بیان می دارد:

سال است، مگر آن که طبق قانون قابل اعرا  81 منظور از کودک افراد انسانی زیر

 در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.

است. در عربی برای  «عفت گرفتن»و  «نبا هم عفت شد»ازدواج به م نی 

آن واژه نکاح به کار می رود که در اصطالح ف هی به م نی، همسرگرفتن مرد یا 

 08زن است که به سبب ع د ازدواج همراه با شرایط آن تح ق می یابد. در آیه 

سوره نسا از آن به عنوان پیمان محکم یاد شده است. در اصطالح   وقى  ازدواج 

که به وسیله ع د بین مرد و زن  اصل می گردد و به آن ها  ق می دهد که از 

یکدیگر تمتع عنسی ببرند. در اصطالح   و  بشر، ازدواج کودک بدین م نی 

است که زوعین یا یکی از آن ها، کودک بوده و ازدواعی تحت قوانین مدنی، 

مذهبی و یا عرفی با ثبت یا بدون ثبت رسمی، صورت بگیرد. از دیگر سو با 

سال کودک  81عنایت به ت ریف ماده یک کنوانسیون   و  کودک که به طفل زیر

 سالگی، ازدواج زودهنگام نامیده می شود. 81اطال  می شود، ازدواج قبل از 

در میان مسائلی که   و  کودکان را به مخاطره می اندازد، ازدواج کودک یکی از 

مسائلی است که ت داد زیادی از کودکان را از   و  

خود محروم می نماید. طبق ت اریف ازدواج زودهنگام 

به ازدواعی اطال  می شود که زوعین یا یکی از آنان به 

سالگی نرسیده باشد. در این میان باوعودی که  81 سن

هر دو عنس در م رض ازدواج های زودهنگام هستند 

ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده به شمار می 

  .روند

میلیون  10مطال ات نشان می دهد در عهان  دود 

سال سن دارند،  87 تا 81 دختر که در  ال  اضر بین

سالگی ازدواج می کنند؛ این رقم دخترانی را  81قبل از 

که در سنین پایین تر ازدواج می کنند نیز دربرمی گیرد؛ 

درصد از دختران قبل از  7   «نپال »به عنوان نمونه در

 80درصد تا رسیدن به سن  31سال و  81 رسیدن به سن

در  «امهرای اتیوپی»سال ازدواج می کنند. در منط ه 

سال  80درصد تا رسیدن به سن  31مناطق روستایی، 

ازدواج می کنند و  تی در برخی از موارد برای 

خودداری از پرداخت وعه الزم قبل از ازدواج، ربوده 

می شوند و مورد تجاوز قرار می گیرند. تخمین زده 

میلیون  891، 0191تا  0181 شده است بین سال های

 دختر ازدواج زودهنگام خواهند داشت که از این ت داد

 کودک همسری؛ 

 مداومت بر فروانگاری زنان
 

 هادی شيرازی
 

در اصطالح حقوق بشر، 

ازدواج کودک بدین معنی 

است که زوجین یا یکی از 

آن ها، کودک بوده و 

ازدواجی تحت قوانین 

مدنی، مذهبی و یا عرفی 

با ثبت یا بدون ثبت 

 رسمی، صورت بگیرد.



  

13  

میلیون دختر هر سال  81

ازدواج می کنند و بسیاری 

سال سن  80از آن ها زیر 

میلیون  711 دارند. بین از

زنی که امروزه در قید 

 یات هستند، کودکان 

متأهلی اند که متأسفانه 

نیمی از این ت داد در 

 عنوب آسیا به سر می برند.

پدیده کودک همسری به 

رغم کاهن هنوز در متن 

عام ه عریان دارد به گونه 

درصد سهم کل  0/0ای که 

ازدواج های ثبت شده سال 

 83-81به دختران  8930

از علل سال اختصاص دارد؛ 

ازدواج زودهنگام می توان 

به ارتباط خانوادگی، 

تب یض)نابرابری 

عنسیتی(، ف ر و تدابیر 

اقتصادی و سنت و فرهنگ 

 اشاره نمود.

اکنون نگاهی به قوانین 

مربوط به کودک همسری 

در پرتو تاریخ خواهیم 

داشت. نویسندگان قانون 

بدون  8989مدنی در سال 

آن که از بلوغ و سن بلوغ 

برای ازدواج یاد کنند، ماده 

قانون مدنی را در ذیل  8138

فصل دوم با عنوان 

قابلیت صحی برای »

آوردند و دختران  «ازدواج

سال تمام و  80کمتر از 

سال تمام  81پسران کمتر از 
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 فاقد قابلیت صحی برای ازدواج اعالم کردند.

 81قانون  مایت از خانواده  داقل سن ازدواج دختران  09 در ماده 8909 در سال

سال اعالم شد و در موارد استثنایی و با رعایت مصالح، امکان  01 سال و پسران

 سال داشتند نیز داده شد 80 اعازه ازدواج به دخترانی که کمتر از

قانون گذار طی تبصره ای الحاقی به تب یت از نظر ف هی مشهور  8908در سال 

ازدواج کودک با اعازه ولی  تی پین از سن بلوغ را به رسمیت شناخت و بدین 

سال فراهم  80و  3ترتیب امکان ازدواج خردساالن ی نی دختران و پسران کمتر از 

صورت پذیرفت  8918و  8971گردید. هرچند تغییراتی در این ماده در سال های

 7 و رعایت مصلحت به تشخیص دادگاه مشروط شد اما همچنان ازدواج کودکی

 ساله شدنی و قابل تصور است! 71 ساله با فردی

کودک همسری از  ی    و  در بیشتر موارد با آسیب ها، مشکالت و تهدیدات 

 بسیاری از عمله موارد زیر همراه است:

عدایی از والدین و خانواده، ممان ت از  ق تحصیل کودک همسران، ت هد کودک 

)پسر( به تأدیه نف ه و به تبع آن ت هد به درآمد برای امرار م اش خانواده، ت هد 

کودک)دختر( به تمکین بدون قید و شرط یاد شده در قانون و ت هد خانه  داری، 

بارداری و فرزندپروری، تهدیدات و خطرات ناشی از خشونت خانگی و ضرب 

و شتم و عرا ت کودک همسران، ف دان  مایت های   وقی از کودک همسران 

ناشی از عدم دانن، عدم توان و عدم اهلیت قانونی آنان برای طرح دعاوی ناشی 

از زوعیت از عمله در: دعوای نف ه، دعوای مهریه، دعوای طال ، دعوای توهین 

و ضرب و شتم، دعوای اخذ شناسنامه فرزند، دعوای مطالبه سهم االرث خود یا 

فرزند، درخواست قیمومیت)کودکی قیم کودک دیگر شود!(، دعوای  ضانت و 

 سایر دعاوی یا اعمال   وقی مرتبط یا ناشی از زوعیت و... .

همچنین کودک همسری از عهات غیر   وقی اعم از اعتماعی، پزشکی، 

روانشناسی و...  نیز با آسیب ها و تهدیدات بسیاری ممکن است مواعه شود که 

 با توعه به دیدگاه های کارشناسان مربوطه، برخی از این موارد به قرار زیر است: 

عدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه و دوستان، ناتوانی عسمی دختران برای 

مادر شدن و مشکالت زایمان سخت و زود هنگام، افزاین س ط عنین، افزاین 

و  «کودک پدران»شمار نوزادان کم وزن، نارس و دارای سوء تغذیه و...، ناتوانی 

در نگهداری و تربیت فرزند، شمار باالی طال  های زود هنگام  «کودک مادران»

های عاطفی پس از افزاین سن، عدم آگاهی از بهداشت باروری و   و یا طال 

تنظیم خانواده، شیوع اختالالت خل ی از عمله افسردگی، اختالالت اضطرابی، 

وسواس و اختالالت پانیک، ف دان رسیدن به است الل شخصی و بلوغ فکری، از 

دست دادن  مایت خانواده، از دست دادن آزادی ت امل با همساالن و مشارکت در 

ف الیت های اعتماعی، طی کردن ناقص مرا ل رشد عنسی، روانی و اعتماعی، 

 افزاین آسیب پذیری در برابر انزوای اعتماعی و... .

بر مبنای قانون اساس، دولت)به م نای  اکمیت( 

موظف است که از نهاد خانواده و به تبع آن از کودکان به 

عنوان بخشی از این نهاد،  مایت کند)م دمه و اصل 

کنوانسیون   و   0 دهم قانون اساسی(. مطابق ماده

کودک)که ایران نیز به آن ملحق شده است(، کشورهای 

عضو مت هد شده  اند  ق ذاتی هر کودک برای زندگی 

را به رسمیت شناخته و  داکثر امکانات را برای ب ا و 

 3پیشرفت کودک تضمین نمایند و به موعب ماده 

همین کنوانسیون نیز این کشورها باید تضمین نمایند 

کودکا ن علی رغم خواسته شان از والدین خود عدا 

نشوند، مگر در موارد ی که م امات ذیصالح مطابق 

قوانین و م ررا ت و پس از بررسی های قضایی مصمم 

 .شوند که این عدایی به نفع کودک است

در عایی که برای بسیاری امور مانند: اشتغال به کار 

زیان آور یا کار نامناسب برای اخال  طفل، ان  اد 

قرارداد، تصرف در دارایی شخصی، درخواست تاب یت، 

گواهینامه رانندگی، دریافت گذرنامه، رأی دادن و... 

سال( راه ورود ندارند،  81 کودکان)افراد کمتر از

چگونه می توان برای ازدواج که اهمیت به مراتب 

باالتری دارد و تن و روان انسان و همه هویت، 

شخصیت و سرنوشت انسان را تحت تأثیر قرار می 

سال و تی سن کمتر از آن را)با  80 سال و 89دهد، سن 

 مشارکت ولی طفل( مجاز و متصور دانست!

با توعه به واق یات عینی و تهدیدات تردید نباید کرد 

که مرزهای کودک همسری به کودک آزاری و خشونت 

علیه کودکان نزدیک شده است. این پدیده به عنوان 

استمرار نامبارکی از چرخه فرودست سازی زنان 

اسباب عریحه دار کردن ا ساسات عام ه را فراهم می 

سازد و مغایر با اخال   سنه می باشد. لذا از مجلس 

شورای اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار 

می رود نگاه منط ی و اعتماعی را بر نگاه سنتی 

شورای نگهبان ترعیح دهند تا موضوع کودک همسری 

 از افراط و تفریط های گذشته رهایی یابد.

بر مبنای قانون اساس، "

دولت)به معنای حاکمیت( 

موظ  است که از نهاد 

خانواده و به تبع آن از 

کودکان به عنوان بخت  از 

 "این نهاد، حمایت کند
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برنامه عامع اقدام مشترک) برعام( توافق بین المرلرلری 

مریران  0180ای ایران است که در سال  بر سر برنامه هسته

) آمریکا، روسریره، چریرن،  8+0ایران و کشورهای گروه 

فرانسه، انگلیس و آلمان( در شهر وین صورت گررفرت. 

بر اساس متن توافق برعام ایران ذخرایرر غرنری سرازی 

سازی اورانیوم با غنای  متوسط خود را پاکسازی، ذخیره

درصد قطع و همچنین ت داد سانتریفوژ های  31کم را تا 

سال کاهرن  80خود را تا  دود دو سوم به مدت  داقل 

 خواهد داد. 

گیری در رابطه برا طررح   نیز طی رای 33مهر سال  83در 

برا   " اقدام متناسب و مت ابل دولت در اعررای بررعرام" 

رای مخالف به تصویب مرجرلرس  811رای موافق و  893

 شورای اسالمی رسید.

پس از توافق برعام و با برچیده شدن تحریم های بریرن 

ای از تراثریرر  المللی بر اقتصاد ایران،چشم انداز گسترده

برعام بر اقتصاد ایران و هرمرچرنریرن اقرترصراد عرهرانری 

هرای  خصوصا در  وزه نفت و گاز به وعود آمد. شرکرت

خارعی زیادی از عمله شلمبررژه برزرگرترریرن شررکرت 

خدمات نفتی عهان، ب د از اعرائی شدن بررعرام بررای 

 بازگشت یا ورود به بازار ایران ابراز تمایل کردند.

 11سال توانست قرار داد خرید  38هواپیمای هما پس از 

فروند هواپیمای مسافربری را باشرکت بوئینگ نهرایری 

سال بره مرالرکریرت  91کند و اولین هواپیمای نو پس از 

ایران ایر درآمد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. نخستین قرارداد سفارش 

ساخت کشتی های کانتینری و شرکت هیوندای کره عنوبی به امضرا رسریرد و 

همچنین دسترسی و واردات اغلب داروهای بیماری های خاص نریرز از اثررات 

 مثبت و قابل مال ظه برعام بود.

دونالد ترامپ رئیس عمهور ایاالت مترحرده  37اردیبهشت سال  81سرانجام در 

آمریکا رسما اعالم کرد که از برعام خارج خواهد شرد. او ایرران را مرترهرم بره 

 مایت از  زب اهلل، طالبان و ال اعده و سایر سازمان هایی که آنهارا تروریسرتری 

 نامید، کرد و بازگشت تحریم هارا مانند گذشته اعالم کرد. 

پس از اعالم خروج آمریکا از برعام،  سن رو انی با اشاره به ادامره رایرزنری 

های برعام گفت ایران چنرد هرفرتره صربرر  ایران با متحدانن خود و سایر طرف

خواهد کرد، اگر در طول این مدت منافع ملت در برعام تامین شود ایرران رونرد 

را ادامه خواهد داد ولی اگر برعام بدون تضمین منافع ملت ایران ف ط برخرواهرد 

. رهبر ایران نریرز  " آنگاه راه بسیار روشنی پین روی خود داریم" کاغذی باشد

به سازمان انرژی اتمی ایران دستور  37در مراسم سالگرد امام خمینی در خرداد 

هزار سو را در  831داد م دمات الزم برای غنی سازی اورانیوم و دست یابی به 

 قالب برعام آغاز کنند.

 برجام، تولد تا مرگ
 مختصری درباره برجام، از توافق  تا توقف توسط ترامپ

 
 حامد احمدی

 

گر در طزو  ایزن "ا

مدت منافع ملت در برجام 

تامین شود ایران روند را 

ادامه خواهد داد ول  اگزر 

برجام بدون تضمین منافزع 

ملت ایران فقط بزخزواهزد 

آنزگزاه راه ،کاغذی باشد

بسیار روشن  پیش روی 

 "خود داریم
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ونیم صبح اسرت. ایرن روزهرا  0با صدای زنگ ساعت از خواب می پرم . ساعت 

باید زودتر از همیشه به بیمارستان بروم. از تخت بیرون می آیم و خریرلری زود 

 آماده می شوم.

از خانه بیرون می آیم ، هوا سرد است و خیابان بسیار خلوت. راستن کمری مری 

ترسم، اما خب چاره ای ندارم، م ن ه ام را خوب علو می کشم و با سرعت زیراد 

شروع می کنم به راه رفتن. از دور مردی را می بینم که علوی خانه ای ایستاده و 

به ماشینن تکیه داده، انگار منتظر کسی است، مرد هم مرا می بریرنرد و خریرره 

نگاهم می کند، با لبخند مسخره ای که  الم را بهم می زند، سرعتم را ترنرد ترر 

می کنم، دلم می خواهد مسیرم را عوض کنم اما مسیر دیرگرری وعرود نردارد، 

همچنان که از کنارش عبور می کنم عمله ای می گوید، من نمری شرنروم، هرمران 

بهتر که نمی شنوم، با این که از همان دوران نوعوانی در کوچه و خیابان برا ایرن 

رفتارهای زشت مواعه بوده ام، اما هنوز عادت نکرده ام و هربار کره ایرن دسرت 

 اتفاقات رخ می دهد  سابی بهم می ریزم و عصبانی می شوم. 

 

 اال از مرد  سابی فاصله گرفته ام ، ت ریبا نزدیک بیمارستانم، ناگهان از پشرت 

صدای موتور می شنوم، قلبم تند تند می تپد،  بارها برایرم پریرن آمرده کره از 

عانب یک موتورسوار مزا متی برایم ایجاد شود،  تی یک بار نزدیک بود یکری 

از آن ها کیفم را بدزدد و وقتی نتوانست، من را به شدت هل داد ، بررای هرمریرن 

صدای موتور در خیابان خیلی آشفته ام می کند، خودم را کنار می کشم، کیرفرم را 

محکم می گیرم و سرعتم را تندتر می کنم. این برار امرا 

موتورسوار کاری به من ندارد و دور مری شرود. نرفرس 

 را تی می کشم.

امروز اورژانس خیلی شلوغ است . ت ریبا تمام تخت هرا 

پر شده و ما هم  سابی کار داریرم. مرن مشرغرول وارد 

کردن آزماین ها در پرونده ی ت دادی از بیماران هستم 

که اتفاقی گفتگویی را بین دو خانم می شرنروم: دخرتررم 

ساله شه، اگه به مرن براشره ترا دو سره سرال دیرگره  89

شوهرش میدم، دوست ندارم بره دانشگاه همون دیپرلرم 

بسه براش، دخترا که میرن دانشگاه پررو میشن، چشرم 

تا پسر می بینرن اونراهرم  3و گوششون باز میشه، میرن 

گولشون میزنن... دخترا هم که ساده، گولشونو میخرورن 

 81عاشق میشن یه وقت ... دخترمو شوهرش میدم ترا 

سالگی،  اال اگه شوهرش اعازه داد میره دانشگراه اون 

موقع دیگه اعازه و اختیارش با شوهرشه.... عمله هرای 

این زن فکرم را مشغول می کند، با خودم می گویم چررا 

باید یک مادر تحصیل را، قدرت انتخراب را، عشرق را، 

اصال زندگی را برای دختر خودش منع کند؟ چه تفرکرر 

و ع یده ای پشت این تصمریرمرات وعرود دارد؟ هریر  

 عوابی براین ندارم ...

 جامو ميخوام عوض کنم با يه زن

 نگار محمدزاده
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ت ریبا نزدیک ظهر است. من کنرار ترخرت یرک مرریرض 

ساله ایست  11ایستاده ام تا از او شرح  ال بگیرم ، آقای 

که دل درد شدید دارد، دخترش کنار من ایستاده، از مرن 

می پرسد رشته ام چیست می گویم پزشکی. می گرویرد: 

آفرین چه خوب ... موفرق براشری دخرتررم ... مرنرم یره 

دخترعمو دارم که پزشکه، متخصص زنانه توی ترهرران، 

تو مطبن عای سوزن انداختن نیرسرت، امرا خرب چره 

سرال  31فایده ... شوهر که نکرده ... هنوز مرجررده برا 

سن ... دیگه کسی اونو نمی گیره که.... ببین دخترم ترو 

یه وقت ازین عور اداها درنیراریرا .... واسره یره دخرترر 

شوهر کردن از هرچیزی مهم تره .... صد تا مردرکرم کره 

داشته باشی به درد نمیخوره ... یه شروهرر خروب واسره 

 خودت پیدا کن! 

من ت ریبا خشکم زده است ، اولین برار نریرسرت کره برا 

همچین ع ایدی مواعه می شوم، اما هر بار بریرشرترر از 

قبل نارا تم می کند، هنوز نمی توانرم درک کرنرم چررا 

ب ضی از آدم ها این طور فکر می کنند. دلرم مری خرواد 

هزار دلیل و منطق برای زن بیاورم که اثبات کنم اشتربراه 

 می کند. اما تنها به لبخند تلخی بسنده می کنم....

ساعت  دود دو ب دازظهر است. به همراه استادم بررای 

ویزیت یک بیمار عدید می روم. بیمار یک دختر  ردودا 

ساله ست که ب لت خودکشی مراع ه کرده و درکمرال  83

سالگی ازدواج کررده  89ناباوری متوعه می شویم که در

و  اال فرزند چهارمن را باردار است! همسرش مرردی 

ساله است، با چهرره ای درهرم و عربروس و  91 دودا 

نگاهی که آدم را می ترساند روی پیشانی دختر زخرمری 

تازه می بینم. از او علت را عویا می شوم؛ می گویرد کره 

زمین خورده است. راستن باورم نمی شود، بره او مری 

گویم مطمئنی که علت همین است؟ با بغض سرش را به 

نشانه ی تایید تکان می دهرد. از او مری پررسرم چررا 

تصمیم داشته خودش را بکشه؟ ازش می خواهم با مرن 

صحبت کند، شاید  رالرن برهرترر شرود، برا تررس بره 

که متروعره سروال مرن  شوهرش نگاه می کند همسرش 

شده برانگیخته می شود و شروع می کند به بد و بریرراه 

گفتن. ب د از کمی بی ا ترامی ، به صورتم زل می زنرد 

 و می گوید: فک کردی  اال خبریه؟ تَهِن همتون باید کهنه بچه بشورید بابا ! 

این عور مواقع ف ط س ی می کنم آرام باشم و چیزی نگویم. این بار هم هرمریرن 

کار را می کنم، یاد گرفته ام که سکوت کنم. همچین مردانی کم نیستند، در واقرع 

 یکی از دستاوردهای این عام ه ی مردساالر همین است!

یک ساعتی از آن اتفا  گذشته ، کارم ت ریبا تمام شده و راهریِ خرانره مری شروم. 

خیابان روبه روی بیمارستان خیلی پرتردد است، یرک پرل عرابرر هرم دارد کره 

م موال خلوت است و تردد زیادی ندارد، اما من ترعیح مری دهرم از خریرابران 

عبور کنم، زیرا هربار که از هر پل عابری عبور می کنم، باید شاهد متلک هرا و 

مزا مت های منزعرکننده باشم ، به عالوه بارها داستان های دردناکی شنیده ام 

درباره ی دخترانی که روی پل عابر با چند مرد مریض گیر افتاده انرد و مرورد 

آزار و اذیت قرار گرفته اند، برای همین خطر عبرور کرردن از خریرابران را مری 

 پذیرم. 

شب است. تلفنم زنگ می خورد، یکی از دوستان قدیمری ام کره  3ساعت ت ریبا 

مدتی است در یکی از شهرهای شمالی سکونت دارد و یرکرسرالری هسرت کره 

ندیدمن پشت خط است . تلفن را عواب می دهم، بر رد از ا روال پررسری و 

خوش و بن، از او درباره ی وض یت تحصیل و شغلن می پرسم، مری گرویرد: 

ساله که درسم تموم شده و لیسانسمو گرفتم، اما هنوز کار پیدا نرکرردم،  8نزدیک 

خیلی دنبالشم اما پیدا نمیشه، اکثر شرکت ها و کارخونه تمایلشون به استرخردام 

مردها بیشتره، اگرم راضی بشن که به یه زن کار بردن، در ازای سراعرت کراری 

برابر، دستمزد کمتری به زنا میدن. بارها اعتراض کردیم به شیوه های مخترلرف 

ولی تاثیری نداشته؛خسته شدم از خونه نشینی،  س مری کرنرم دارم افسررده 

 میشم، این همه درس نخوندم که  اال صبح تا شب به دیوارای خونه زل بزنم.

س ی می کنم دوستم را آرام کنم و امیدوار ، س ی می کنم او را مت اعرد کرنرم کره 

نباید دست از تالش بردارد ، اما خب خیلی فایده ای ندارد. با خودم فرکرر مری 

کنم این تب یض اولین بار از کجا شروع شد؟ چرا بر رد از هرزاران سرال نرمری 

خواهد تمام شود؟ بالفاصله عوابن را پیدا مری کرنرم، چرون خرودمران نرمری 

خواهیم. یاد  رف هایی می افتم که آن دو خانم امروز درباره شوهر کردن من و 

تحصیل دخترشان می زدند ، تا زمانی که زنان سرزمین من بر این باور براشرنرد 

که عایگاهشان از مردان پایین تر است ، تا زمانی که فکر کرنرنرد کرمرالشران در 

شوهرکردن است، تا زمانی که به بهانه ی رسم و رسومات غلرط و سرنرت هرای 

پوسیده نخواهند م ابل  رف زور بایستند، تا زمانی که  رق اعرترراض را بره 

از ما می گیرند وض یت من و هی  کدام از زنان این سررزمریرن  " قانون" بهانه ی

بهبود نمی یابد. اتفاقات و  رف های امروز، ف ط بخن کوچکی از دردسرهای 

 روزمره ی زندگیِ زنانه ی ماست.... 
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برای شناخت عایگاه اعتماعی و فکری یک فرد الزم است بستر خرانروادگری و 

 تربیتی آن فرد را مورد مطال ه قرار داد.

هجری شمسی به دنیا آمد. کوچره عشر ر رلری،  8917خرداد سال  83سید موسی 

عانشین آیت «سید صدرالدین صدر» محله ی چهار برادران قم؛ پدرش آیت اهلل 

مؤسس  وزه علمیه قم بود. عد پدری اش آیت  «عبدالکریم  ائری» اهلل شیخ 

صرا رب - «میرزا  سن شیرازی» عانشین آیت اهلل  «سید اسماعیل صدر» اهلل 

 «سید ابوالحسن اصرفرهرانری» و عد مادری اش آیت اهلل   –فتوای تحریم تنباکو 

رهبر قیام گوهرشاد بود. اما چیزی که سید موسی صدر را به امام مروسری صردر 

تبدیل کرد و از دیگر عالمان دینی متمایز ساخت میراثی است که از خود نه تنها 

 برای شی یان لبنان بلکه برای تمام عهانیان به عای گذاشته است.

اولین میراث او فکر و اندیشه اش بود و کلیدی ترین اندیشه سید موسی صردر 

است. تغییر به م نای اصالح و رِفُرم که در م ابل ان الب و انر رالبری  «تغییر» 

گری به م نای مارکسیستی آن است. مارکسیست ها ان الب را الزمه ی تکرامرل 

تاریخ می دانند و می گویند که هرگونه اصالح، آبرو بخشیدن به نظام کهن است 

و مانع از تغییر و دگرگونی عام ه می شود. به ت بیرر اسرالمری انر رالب بررای 

ترقی است که در عام ه همه ی بنیادها و نهادها فاسد شده و امیدی بره اصرالح 

نیست و مسلمان موظف است به اصالح در هر اندازه ای که م دور براشرد. امرام 

صدر بر این نظر بود که اصالح هم باید مردمی باشد و هرم اعرترمراعری. بررای 

اعرای برنامه اصالح اسالمی باید همه ی پدیده های اعتماعی و تمدنی عدیرد 

را در نظر گرفت. نگاه او این بود که ما باید نیازهای خود را بره قررآن و سریرره 

عرضه کنیم و از دل آن پاسخ خود را به دست آوریم. به صرا ت می گوید کره مرا 

باید تفسیر و قرائت تازه ای از قرآن و سنت و سیره اولیای خدا داشته براشریرم و 

آن ها را مطابق با اوضاع زمان خود ا یراء و برازسرازی 

کنیم. او برای اصالح دو رکن در نظر گرفت؛ اولین رکرن 

تغییر و اصالح نظام سیاسی و اعتماعی  اکرم اسرت و 

دومین رکن آن را که مهم ترین رکن اصرالح گرری مری 

داند و همواره بر آن پایبند بوده است، آزادی عر ریرده و 

مسئله است الل بشر است. او در ایرن براره مری گرویرد: 

رأی و ع یده ثمره تفکر انسان و نتیجه ب د وعرودی » 

شریف و برتر وی است. اسالم رأی و اظرهرار نرظرر و 

ع یده را گرامی می دارد و کوشن می کند تا  ُررییرت و 

 «آزادی رأی و ع یده همواره  فظ شود.

دومین میراث او اهتمام برای وارد کردن دین به عررصره 

اعتماعی و سیاسی اسرت. امرام مروسری صردر در پری 

مطرح کردن سیاستی بود کره دیرن ورزی هسرت ولری 

فرقه گرایی نیست و دموکراسی هست اما سکوالریسرم 

نیست زیرا او می دانست نتیجه فرقه گرایی، خشرونرت 

مذهبی و نتیجه سکروالریسرم خصروصری شردن دیرن 

است. او اسالم را سیاسی نکرد بلکه ع النیت سریراسری 

را با اسالم و و دانیت درآمیخت. اسالم سریراسری امرام 

صدر از نوع مبارزاتی و ان البی نبود برلرکره برا سر ره 

صدر خود روشی تدریجی و فرایندی را پیاده می کررد. 

او با اندیشه ی  کومت دینی در لبنان آغاز نکرد چون 

می دانست این کار مخالفت دیگر فررقره هرا را بررمری 

انگیزاند. به خوبی می دانست بررای کسرب قردرت و 

 از سيد موسی تا امام موسی صدر

 نگاهی اجمالی به زندگی امام موسی صدر

 
 محمد امين محسنی
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افزاین قدرت از نوع دینی باید زمینه ها را ایجاد کرد و سپس در عرمرل امرکران 

پذیری و کارآمدی آن را نشان داد. در نظر امام صدر ریشه ی نزاع ها، عنرگ هرا، 

بی عدالتی ها و ناامنی ها یکی است. امنیت از خود انسان شروع می شرود زیررا 

محل نزاع در وعود انسان است ی نی کانون ناامنری در درون آدمری اسرت. برر 

همین اساس خداوند دین را برای سامان دادن به کرل نرظرام  ریرات عرمر ری و 

برانگیختن فطرت پاک انسان فرستاده است. اگر در برخی عوامع غریررمرذهربری 

می بینیم که وض شان در اعرای عدالت از ما بهتر است، علت آن از نرگراه امرام 

صدر این است که ایمان را وارد تک تک رفتارها و سطوح  یات اعترمراعری خرود 

نکردیم. تک تک ما آدم های مؤمنی هستیم اما در رابطره هرای فرردی خرود، بره 

 رابطه های اعتماعی که می رسیم اهل انفا  و بخشن و مبادله نیستیم.

سومین میراث امام موسی صدر تحول عام ه شی یان لبنان است. تاریخ شی ریران 

لبنان را می توان به دو دوره ی قربرل و بر رد از امرام 

موسی صدر ت سیم کرد. در دوران قبل از امرام مروسری 

صدر، شی یان که در عنوب لبنان، خصوصاً منط ه عبل 

فرقه مذهبی لبنان،  80عامل زندگی می کردند، از میان 

قریب به ثل  عم یت را تشرکریرل مری دادنرد ولری 

محسوب می شدند. تمامی فرقه های  3شهروند درعه 

موعود به عز شی یان، مجالسی تأسیس کرده بودند ترا 

درباره مسائلی همچون تدریس عرلروم دیرنری و اداره 

مراکز درمانی و خدماتی هم کیشان خود برنامه ریرزی 

های الزم را انجام دهند. در آن زمان شی یران اکرثرراً در 

مشاغل پَست مشغول به کار بودند؛ در کارخانه هرا و 

مزارع مسیحیان مشغرول کرارگرری برودنرد یرا از راه 

روزنامه فروشی،  مالی، گرارسرونری و غریرره امررار 

م اش می کردند. عالوه بر آن شی یان از ف ر فرهنگری 

نیز رنج می بردند بطوری که زمانی که امام به عنروب 

روستای آنجرا ترنرهرا دو  300لبنان قدم گذاشت در تمام 

دبیرستان وعود داشت وض یتی بود که شی ریران اکرراه 

 داشتند کسی متوعه مذهب آن ها بشود.

پس از ورود امام موسی صدر، وی با راهبردی مر رلره 

ای و دراز مدت به شی یان شأن و منزلت بخشید. امرام 

موسی که تکثر فرهنگ ها و ع اید را در لبنان دیده بود 

برای برخورد با این ع اید دو راهکار پین روی خرود 

می دید:  ذف و نادیده گرفتن دیرگرر دیردگراه هرا یرا 

مدیریت تفاوت ها. در خاورمیرانره ی اقرتردارگررا کره 

م موالً دیدگاه خودی انتخاب مری شرود، او از روش 

دوم استفاده کرد. م ت د بود اگر بتوانیم تفراوت هرایری 

که به اختالفات منتهی می شوند را در عوامع انسرانری 

مدیریت کنیم، تمدن شروع، صلرح بررقررار و رفراه و 

آرامن به زندگی انسان ارزانی خواهد شد. همچنین او 

کلید مدیریت تفاوت ها و  ل ایرن اخرترالفرات را در 

گفتگو می دید. او می کوشید تا با بیان اشرترراکرات در 

سخنرانی های خود  ل ه ی شی ی را به دیگرر  رلر ره 

های لبنانی متصل کند. در همین راستا به کلیساها مری 

رفت تا برداشت مسیحیان از شی ره را ترغریریرر دهرد، 

همچنین ابتدا ایجاد تشکل شی یان را در قالب تشکرل 

موعود اهل سنت به مفتی آن ها در لبنان پیشنهاد کررد 
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و پس از مخالفت آن ها مجلس اعالی اسالمی شی یران 

لبنان را تأسیس کرد و شی یان را به تشکیل سازمرانری 

مست ل و دارای شأن و ا ترام نرائرل کررد. او ارتر راء 

سطح زندگی و م یشت مردم و ارت ای سطح فررهرنرگ 

دینی مسلمانان را دو وظیفه اساسی خود می دانست و 

دعوت صحیح اگر توأم با عمل نباشرد » اعت اد داشت: 

و وضع اعتماعی دعوت کننده یا هم مرذهربران او برد 

باشد دعوت کم اثر خواهد بود، آخر چرطرور مرمرکرن 

است که مردم ادعای مسلمانری کره اسرالم را ضرامرن 

س ادت دنیا و آخرت می دانند را باور کنند در الیکره 

او بررای  «ف ر و عهل و مرض آن ها را فراگرفته است.

گام مهم برداشت: گام نخست سازماندهری  9ف رزدایی 

بین افراد عام ه شی ه با تشکیل عنبن مرحررومریرن 

بود. گام دوم ایجاد باور عزتمندی در عام ه شیر ریران 

بود او همواره تأکید می کرد که انسان برای عرزترمرنرد 

شدن باید ا ساس کند که توانایی ها و خالقیت هرا و 

ظرفیت های وعودی اش در اختیرار خرودش اسرت و 

می تواند از این قابلیت ها برای خدمت بره دیرگرران 

استفاده کند و گام سوم کارآفرینی با ایجاد کارگراه هرای 

مت دد و تأمین ضروریات اولیه شهروندان و پیگیرری 

مطالبات آن ها بود. اما برعکس نگاه سنتی شی ره کره 

دولت را تا زمان آمدن امام زمران )عرج( غصربری مری 

داند، نه تنها قدرت را بایکوت نکرد بلرکره خرواهران 

مشارکت و سهم خواهی در قدرت شد. نه ف رط بررای 

این که شی ه م امی پیدا کند بلکه برای ایجراد لربرنران 

متحد. در نهایت، درایت امام صدر طی دو دهه ف الیت 

خود باع  شد شی یان با اعتماد به نفس و اطمینان به 

باورهای خود وارد مریردان هرای فرلرسرفری، فرکرری، 

اعتماعی، اقتصادی و سیاسی لربرنران شرونرد و سرهرم 

 بگیرند.

میراث چهارم امام موسی صدر، شخصیتی است کره او 

از خود به عای گذاشت. در باور و عمل ایشان با همره 

کس و همه رفتار مؤدبانه و محترمرانره داشرت. او در 

شیوه ی تبلیغی خود م ت د بود که اگر بره فرطررت و 

کرامت انسان ها ا ترام گذاشرتره شرود آنران بره دیرن 

گراین پیدا می کنند. بر همین اساس هشدار می دهد 

که عالمان دین نباید از خود طاغوت بسازند و از مواضع باال برا مرخراطربرانشران 

مواعه شوند. امام موسی چهره ای صلح عو و گفتگو محور داشت در الی که به 

موقع برخورد نظامی نیز می کرد. یکی از عذابیت های شخصیت او بررقرراری 

ت ادل بین همین تضادها و دوگانه ها است. او شخصیتی داشت که به ت بیر آیرت 

اهلل سید محمدباقر  کیم اگر پس از پیروزی ان الب  ضور داشت رابطه ایران و 

عهان غرب و عرب را به یُمن رابطه گسترده اش با آنها برر پرایره ی ا رتررام و 

اعتماد مت ابل تنظیم و از ایجاد دیوار سوءظن و بی اعتمادی ممان ت مری کررد. 

اگر رو انیون مسرلرمران، » عرج عردا  نویسنده مسیحی درباره اش می گوید: 

اسالم را همانند امام صدر عرضه می کردند، اثری از مسیحیرت و سرایرر ادیران 

در نهایت بد نیست شخصیت امام صردر را از دریرچره نرگراه  «باقی نمی ماند.

دوست و همدرسن آیت اهلل موسوی اردبیلی بهتر بشناسیم که او را ایرن گرونره 

آدمی چون آقا موسی را خدا گاهی عرالقره اش مری کشرد  ...»توصیف می کند: 

خلق کند، آدمی که هم خوب می فهمد و هم منطق قروی دارد. مریران او سرِرحرر 

داشت. قیافه اش خوب بود. همه اش عاذبه بود، داف ه به نظر من هریر  رقرمری 

نداشت. تنها چیزی که بود آزاد بودنن بود. اگر بشود این را به  سراب دافر ره 

گذاشت. ب ضی ها ممکن است افکار عمومی را رعایت کنند ولی او آزاد فرکرر 

می کرد. ضربه اش را هم می خورد. یکبار عکسی از او نشان داده بودند به آیت 

اهلل خویی که ببین این شاگرد نورچشمی است با زن های بی  جاب نشرسرت و 

برخاست دارد.  اال آنجا انسان بود و آن هم یک سخنرانی بود برای دانشجوها و 

عوانان. درباره مذهب بود، اصالً در راه مذهب بود. آدمی بود که  رف نرو زیراد 

داشت و هر  رف نویی بحرانی با خودش دارد. برای همین کارها و روش هرای 

کره برا  91آقا موسی علب توعه می کرد مثالً دانشگاه رفتنن. در قم سال هرای 

چیزهایی مثل گوعه فرنگی، چتر، قاشق یا رادیو با کراهت برخورد می شرد بره 

 ساب این که از فرنگ آمده، دانشگاه رفتن رو انی خوشایرنرد نربرود ولری آقرا 

موسی رفت دانشگاه تهران اقتصاد خواند خیلی ها کلمه اقتصاد را هرم نشرنریرده 

بودند. مثالً از امتیازات آقا موسی یکی هم این بود که خیلی خوش برخورد بود. 

در الی که آن زمان بسیاری از رو انی ها اصالً غیررو انی را قبول نرداشرترنرد 

ت داد رف ای غیرطلبه آقا موسی بیشتر از رف ای طلبه اش بود. آقا موسی قردرت 

باید با آن درست رفتار کرد. مری شرود آن را » را یک کمال می دانست، می گفت: 

آدم قوی بود، عوهر این را داشت که کارهای بزرگ بکند. می گویید با  «رام کرد.

امام خمینی مشکل داشت، عاسوس بود، شراهری برود، ضردانر رالب برود، اگرر 

مطهری ضدان الب است، آقا موسی هم بود اما تهمت هایی بهن مری زدنرد بره 

آدم باید به خدا توکل کند و کارهاین را برکرنرد » خود آقا موسی هم گفتم. گفت: 

اگر قرار به ترسیدن و ا تیاط از ممان ت ها باشد که همه باید بنرشریرنریرم تروی 

 «خانه، در را روی خودمان ببندیم.

تاریخ شیعیان لبنان را "

م  توان به دو دوره ی 

قبل و بعد از امام موس  

صدر تقسیم کرد  در 

دوران قبل از امام موس  

صدر، شیعیان که در 

جنوب لبنان، خصوصاً 

منطقه جبل عامل زندگ  

 61م  کردند، از میان 

فرقه مذهب  لبنان، قریب 

به ثلث جمعیت را تتکیل 

م  دادند ول  شهروند 

محسوب م   4درجه 

 "شدند  
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 راه  ل مشکالت، تغییر قانون یا قانون شکنی؟

هر از گاهی اتفاقی غم انگیز در اخبار بازگو میشود؛ خود سوزی، خود کشی یا 

اتفاقی از این دست در اعتراض 

به قانون. همین چند روز 

گذشته، خود سوزی دختری به 

نام سحر، موسوم به دختر 

آبی،در اعتراض به ممنوعیت 

 ضور بانوان در استادیوم ها 

ن ل بسیاری از منابع خبری و 

شبکه های اعتماعی شد. هر 

کدام از این شبکه ها سحر را در 

عهت منافع خود مصادره کرده 

و از او قهرمان یا ضد قهرمان 

ساختند. عده ای با بزرگ کردن 

موضوع خود سوزی، س ی در 

ایجاد عو رسانه ای علیه 

ممنوعیت  ضور بانوان در 

ورزشگاه، و عده ای با بی 

ارزش نشان دادن عان یک 

انسان در دفاع از این موضوع قد علم کردند. اینکه در غم هموطنانمان باید خون 

گریست که موضوعی است انکار نشدنی اما اقدام این دختر در اعتراض به 

 قانون نیز در نوع خود قابل بح  و تامل است.

قوانین مدنی پایه  اساس عوامع بشری هستند؛ لذا پایبندی به قانون از 

مهمترین اصول تمدن به شمار می آید. قانون 

ممنوعیت ورود بانوان نیز یکی از قوانین عام ه ایران 

میباشد و هر قانونی نیز میتواند 

مورد انت اد و تغییر قرار بگیرد که 

این قانون نیز از این اصل مستثنی 

نیست. همانطور که سایر قوانین 

از مسیرهای قانونی قابل ن د و 

تغییر میباشد، این قانون نیز در 

صورت لزوم، باید از طریق 

قانونی و نه با قانون شکنی مورد 

ن د قرار بگیرد. قانون شکنی نه 

تنها راه اعتراض به قانون و 

پیشرفت عام ه نیست، بلکه 

سبب هرج و مرج و پسرفت 

عام ه میباشد. نیاز به تغغیر 

قانون میتواند در هر فرد،  زب یا  

گروهی ا ساس شود اما راه  ل 

پاسخ به این نیاز، مبارزات مدنی 

ت ریف شده در قانون است نه 

 قانون شکنی.

به هر  ال، سحر قربانی بازی رسانه ها شد و غمن 

برای همیشه بر پیکر خسته این مرز و بوم  ک شد اما 

میتواند آغازی باشد بر مدنیت مضاعف مردم و 

 پیشرفت عام ه.

 انتقاد به قانون، تغيير  يا  شکستن؟

 سيد علی موسوی
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 قصه های عاشقانه
 

 اميرحسين داداش نژاد

کنند.  هایی که دونفر را با یگدیگر آشنا می آید. آن های عاش انه خوشم می از قصه

شان بوی خاک  شوند. زندگی شوند. عاشق می این دو نفر کم کم به هم وابسته می

خوانند.  کنند. برای هم ش ر می گیرد. روز و شب ف ط به هم فکر می نم زده می

دوند. بدون چتر. پشت  های مردم دست در دست هم می زیر باران اسیدی نگاه

روند. انگار که عز  سر هم روی عدول های سبز و سفید کنار خیابان راه می

 آید.  های عاش انه خوشم می بینند. از قصه خودشان هیچکس را نمی

کند. وقتی یکی بیشتر عاشق باشد، دیگری  ها تغییر می کم کم چیزی میان آن

کند. فکرش روز و شب  کمتر عاشق است. دیگر بوی خاک نم زده را  س نمی

خواند. دیگر دوست  درگیر خیلی چیزها یا خیلی آدم هاست. دیگر ش ر نمی

های مردم، دست در دست هم بدوند.  تی با چتر.  ندارد زیر باران اسیدی نگاه

های سبز و سفید کنار  دیگر براین اهمیتی ندارد که پشت سر هم روی عدول

 بیند عز آن یک نفر. خیابان راه بروند. دیگر همه را می

هایی که  های عاش انه قشنگ نیستند.  صه کردم قصه انگار آن چنان که فکر می 

های شیشه ای، از ویترینِ فلزدوستِ قلب  ها غرور مردان مانند استکان در آن

های زنان مانند  هایی که درونشان قلب شوند؛ یا آن افتند و خرد می م شو  می

 شوند.  های بی ا ساس له می های قرمز، زیر پاهای سنگی مجسمه گل

آید. در انتهای  های عاش انه خوشم نمی کنم از قصه  اال که فکرش را می

کشد.  میرد. در  الی که هنوز نفس می های عاش انه همیشه یک نفر می قصه

ی  ام. از کنار هزاران عنازه تاکنون عنازه ای را دیده اید که نفس بکشد؟ من دیده

هایشان سرد است.  در  ال تنفس رد شده ام؛هرروز. عنازه هایی که  تی  رف

بی روح است. چه برسد به دستانشان. چه برسد به آغوششان. چه برسد به 

 هایشان.  قلب

 ترسم. های عاش انه می آید. از قصه های عاش انه بدم می اشتباه میکردم. از قصه




