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بازخوانی مواضع 
آیت ا... نوری همدانی 

در فتنه 88

ُگندله های 
تاریخ ایران

 قانون باید 
فصل الخطاب همگان 
در اداره جامعه باشد

وحدت شیعه 
و سّنی، خاری در 
چشم وهابیت  

عمر  تاریخ  در  دی«   9« رخداد 
یک  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
که  عطفی  نقطه  است؛  عطف  نقطه 
حقیقت آن را فقط و فقط می توان در 
کالم کسی یافت که سکان دار کشتی 
سال ها  ثمره  دی   9 و  است  انقالب 

صبر، بصیرت افزایی و والیت اوست.
 آنچه که در ادامه آمده از بیانات 
است  رهبری   معظم  مقام  نظرات  و 
که در طی این سالها درباره » 9 دی« 

بیان شده اند.

9 دی در تاریخ ماندگار شد
این  ماند؛  تاریخ  در  دِى 88  نهم  روز 
هم یک روز متمایزى شد. شاید به یک 
معنا بشود گفت که در شرائط کنونى،که 
شرائط غبارآلودگِى فضاست، این حرکت 
مردم اهمیت مضاعفى داشت؛ کار بزرگى 
بود. هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر 
دست  را،  متعال  خداى  دست  مى کند، 

قدرت را، روح والیت را، روح حسین 
بن على )ع( را مى   بیند. این 

نیست  کارهائى  کارها 
ما  امثال  اراده      با  که 
انجام بگیرد؛ این کار 
این دست  خداست، 
است.  الهى  قدرت 
دیدار  در  )بیانات 

سالگرد  در  قم  مردم 
ماه  دى  نوزدهم  قیام 

)1388/10/19

هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم
آنچه که براى ما الزم است، این است 
که آحاد مردم، مسئولین، غیر مسئولین، 
که  کسانى  بخصوص  جوانها،  بخصوص 
احساس  دارد،  تأثیر  حرفشان  و  سخن 
از دست  را  در صحنه  مسئولیت حضور 
ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفى ندارم، 
من مسئولیتى ندارم؛ همه مسئولند. در 
هر کارى که هستیم، احساس مسئولیت 
کنیم؛ مسئولیت دفاع از انقالب و از نظام 
جمهورى اسالمى؛ یعنى از اسالم، یعنى 
از حقوق مردم، یعنى از عزت کشور. این، 
شرط اول است که همه باید این احساس 
مسئولیت را داشته باشیم و این را مردم 
یک  مى کنند؛  ثابت  کردند،  ثابت  کشور 
که  بود  واضحش همین 9 دى  نمونه ى 
نشاط  و  را، سرزندگى  آمادگى خودشان 
نشان  باز هم  داده اند،  نشان  را  خودشان 
در  مازندران  مردم  )دیدار  داد.  خواهند 
بهمن   6 حماسه  سالگرد 

)1388/11/6

دنیا خیره شد
آمد،  وجود  به  فتنه اى  دیدید  شما 
از  آمریکا  شد،  تالشهائى  شد،  کارهائى 
فتنه گران دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، 
منافقین  کردند،  دفاع   غربى  قدرتهاى 
دفاع کردند، سلطنت طلبها دفاع کردند؛ 
در  که  این شد  نتیجه  نتیجه چه شد؟ 
مقابل همه  این اتحاد و اتفاق نامیمون، 
مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم 
دى، آنچنان عظمتى از خودشان نشان 
دادند که دنیا را خیره کرد. ایران امروز، 
جوان امروز، تحصیلکرده  امروز، ایرانیان 
هر  که  دارند  وضعیتى  آنچنان  امروز، 
توطئه اى را دشمن علیه نظام جمهورى 
اسالمى زمینه چینى کند، به توفیق الهى 
توجه  منتها  مى کنند.  خنثى  را  توطئه 
داشته باشید؛ باید تقوا پیشه کنیم. آنچه 
ما را قوى مى کند، تقواست. ) خطبه هاى 
نماز جمعه ى تهران در حرم امام خمینى 

)ره(  1389/03/14(

جنبه های  دی  نهم  بزرگداشت  در 
شعاری غلبه پیدا نکند 

حضور عظیم و خروشان مردمى در  9 
دى 88، تجلّى بارزى از هویت و ماهیت 
انقالب یعنى روح دیانت حاکم بر دل هاى 
مردم بود. در تبیین حقیقت حماسه نهم 
دى به دو عنصر حضور گسترده مردمى و 
ایمان دینى مردم باید اشاره کرد، نهم 
دى 88، حادثه کوچکى نیست بلکه 
آن حرکت عظیم و ماندگار مردمى، 
شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهاى 
اول انقالب است و باید تالش شود در 
سالگرد این حماسه، حرف اصلى ملت 
ایران، یعنى حرکت در سایه دین و 
تحقق وعده هاى الهى تبیین شود.

براساس  مردم  روز،  این  در   
میدان  به  خود  دینى  وظیفه 
بر  دهند  نشان  تا  آمدند 
فتنه گران،  تبلیغات  خالف 
پایبندى  ضمن  ایران  مردم 
به نظام جمهورى اسالمى از 
استوار  دینى  اراده  و  عزم 

برخوردارند.

 وقایع تلخ فتنه 88  صرفا منحصر به 
حضور عده اى افراد در خیابان ها نبود، بلکه 
اقدامات  با  بود که  بیمارى  از یک  ناشى 
سیاسى و امنیتى قابل دفع شدن نبود، و 
به یک حضور عظیم مردمى نیاز داشت، 

که چنین هم شد.
 نقش عاشوراى حسینى و محرم، در 
تحقق حماسه نهم دى را نباید فراموش 
انقالب،  ابتداى  در  که  همانگونه  کرد، 
امام  و  آمد  مردم  این  کمک  به  محرم 
خمینى)ره( فرمود خون بر شمشیر پیروز 
است، در قضایاى 9 دى هم، عاشورا به 
و  بزرگ  حماسه  و  آمد  ملت  کمک 
بزرگداشت  در  کرد.  خلق  را  ماندگارى 
پیدا  غلبه  شعارى  جنبه هاى  دى  نهم 
که حرف  شعارها  عمق  به  ثانیاً  و  نکند 
اصلى ملت ایران بود، توجه شود. )دیدار 
اعضاى ستاد بزرگداشت حماسه 9 دى با 

رهبر انقالب۲1/09/1390(

مشتی بر دهان فتنه گران
را  حق  شعارهاى  کسانى  یعنى  فتنه 
با محتواى صددرصد باطل مطرح کنند، 
بیاورند براى فریب دادن مردم. اما ناکام 
شدند. هدف از ایجاد فتنه، گمراه کردن 
مردم  کنید؛  مالحظه  شما  است.  مردم 
مشت  کشور  سرتاسر  در  دى   9 در  ما 
این  زد.  فتنه گران  دهان  به  محکمى 
حرکت، یک حرکت خودجوش بود؛ این 
بیدارند،  مردم  این  که  است  این  نشانه  
را  پیام  این  باید  ما  دشمنان  هشیارند. 
مى کنند  خیال  که  کسانى  آن  بگیرند. 
مى توانند میان نظام و میان مردم جدائى 
بیندازند، ببینند و بفهمند که این نظام، 
نظام خود مردم است، مال مردم است. 
امتیاز نظام ما به این است که متعلق به 
مردم است. آن کسانى که با همه  وجود 
و  را  اسالم  و  را  نظام جمهورى اسالمى 
این پرچم برافراشته را در این کشور نگه 
مردمند؛  خود  اول  درجه   در  داشته اند، 
مسائل  از  درستى  تحلیل  ما  دشمنان 
ایران  ملت  از  درستى  شناخت  و  ایران 
ندارند. ملت ما ملت بیدارى است، ملت 

هشیارى است.

مردم عاشورایی در ۹ دی 
به دنبال والیت فقیه 

حرکت کردند

کاروان نور می آید ز راه

قلب مکه مى تپد بى اختیار
مکه سرتا پا غرور و افتخار

رخت نو پوشیده بر تن روزگار
 در دل او شادمانى بى شمار

کوى و برزنها چراغانى شده
دیده ها از شوق بارانى شده

فرش شد با فرش دیده این زمین
شادمان در آسمان روح االمین

کاروان نور مى آید ز راه
تا که بشناسیم راه خود ز چاه

جشن میالد است در عرش برین
در غزل خوانى است جبریل امین

روز میالد بهاران آمده
کیست این؟ خورشید تابان آمده

این جهان افسرده و پژمرده بود
در حقیقت آدمیت مرده بود

در جهان رنگى نبودى جز سیاه
کس نمى دانست راه خود ز چاه

آدمى سرگرم کار خویش بود
در دل او دائما تشویش بود

چون به کشتى جهان طوفان رسید
ناگهان از عرش کشتیبان رسید

با نسیم رحمت پروردگار
از مدینه نور حق شد آشکار

روشنى بخش جهان از ره رسید
نور آمد گشت ظلمت نا پدید

تهنیت گویند بر هم عرشیان
پاى کوبان ، دست افشان فرشیان

ماهى دریا و مرغ آسمان
ذکر یا ا... دارد بر زبان

کیست این محبوب ذات کبریاست
خاتم پیغمبران و انبیاست

مطلع االنوار ربانیست این
شاه بیت شعر روحانى است این

خلقت هستى به یمن نام او
آدمى سرمست شد از جام او

نور رویش شمس را شرمنده کرد
نام او ما مردگان را زنده کرد

 نام احمد)ص( زینت این دفتر است
ذکر من یا احمد)ص( و یا حیدر)ص( است 
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سالروز والدت با سعادت سرور كائنات، خاتم 
پیامبران الهي حضرت محمد)ص( و میالد با سعادت 
امام جعفر صادق)ع( رئیس مذهب تشیع مبارک باد

رحمه للعالمين ...
روزهاى  میان  در  ربیع االول   17
بفردى  منحصر  تمایز  از  بشریت  تاریخ 
الهى که  برخوردار و جهانیان به نعمت 

شامل حالشان گردیده مفتخر؛
مولودى  حلول  به  عرشیان  باش  شاد 
آنرا  از آغازین روزهاى خلقت وعده  که 
شنیده بودند سراسر گیتى را فراگرفته و از تنعم این نعمت سر از 

پا نمى شناسند.
قریب 1۲4 هزار رسوالنى که در هموارى این راه جان مایه گذاشتند 

امروز در پیشواز این تحفه الهى در صف مقدم ایستاده اند ....
کشورها  بالد  بر  وسیع  سیطره اى  نوین  جاهلیت  غبار  امروز 
در  اسالمى خود  میان کشورهاى  در  و مسلمین  است  گسترانیده 
استضعاف فکرى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى در رنج و مشقت به 
سر مى برند و بت هاى استکبارى نقشى بى بدیل در این فالکت زمانه 
ایفا مى نمایند و با نعره هاى مستانه شان در خوشایندى از این اوضاع 

گوش فلک را پر نموده اند.
دامن  فتنه ها  غبار  آن  از  فراتر  بلکه  نادانى  و  جهل  تنها  نه  امروز 
باغبانى  با  نفاق که  امروز ده ها تخم  فرا گرفته اند.  را  اسالمى  بالد 
پهناور مسلمین کشت گردیده است هر  مستکبران در زمین هاى 
روز از گوشه اى سر بر آورده و ادعاى وا اسالما سر مى دهند براى 

این ها به خوبى روشن است که دین را باید با نام دین ذبح کرد.
رسول مبین، رحمة  للعالمین، تشنگان در امتت هر لحظه در انتظار 
آن وعده تخلف ناپذیر تواَند تا در غربت کعبه، یک بار دیگر پرچم 
ال اله اال ا... بر افراشته گردد و از اَقصى نقاط جهان حول محور آن 

نازنین گرد هم آیند. 
جوانان و مردان و زنان پرشورى که شعورشان را در هیچ فتنه اى 
نباختند و در زمینه سازى آن حضور ایستاده اند و در احیاى دین از 
هیچ ایثارى مضایقه ننموده اند و امروز درس آموختگان این مکتب 
و این مرام هستند که در تنها کشورى که بیرق حریت و آزادگى 
برافراشته نگه داشته شده تحت امر نایب فرزند تو در مقابل همه 

مستکبرین و فتنه هاى داخلى و خارجى به تمام قد ایستاده اند.

سخن مدیرمسئول
سیدمحمدکاظم حجازي

9 دی ، ترمیم شکاف های اجتماعی
 فتنه  88 را از جنبه هاى مختلف مى توان تحلیل کرد. یکى از مهم ترین 
جنبه هاى آن، گسست اجتماعى بود که در طول فعالیت انتخاباتى و اعتراضات 
پس از آن شکل گرفت. منشأ این گسست به سال هاى دور برمى گشت و به 
عبارتى، یک اتفاق دفعى و ناگهانى نبود، بلکه عقبه  تاریخى و سیاسى داشت 
که در تداوم خود، ابتدا در مقطع کوتاهى در حد فاصل دوران قانونى تبلیغات 
انتخاباتى تا روز ۲9 خرداد و خطبه هاى تاریخى رهبر انقالب به شکل یک 
شکاف رخ نمود و بعد از آن، تا روز عاشوراى سال 88، به صورت مزمن تداوم 
یافت.  این نزاع و اختالف اجتماعى، از یک طرف از برنامه ریزى همه جانبه  مراکز 
غربى براى عملیاتى ساختن الگوى انقالب هاى رنگى در ایران خبر مى داد و از 
سوى دیگر، انعکاس دل بریدن و دور شدن بخشى از نخبگان سیاسى سابق از 

بدنه  عام نخبگان نظام اسالمى بود.
 این شکاف یک شکاف تاریخى و تدریجى بود که سال ها در ذیل مفهوم 
»اصالح طلبى و خط امام« به حیات خود ادامه داده بود و در قالب آن، نخبگانى 
از درون نظام به صورت نامحسوس و بنا به دالیلى، از جمع حامیان و مدافعان 
نظام خارج شده بودند. جالب توجه بود که این اشخاص در یک کنش سیاسى 
قانونى به صحنه آمدند و با فرصت فراخ، خود و برنامه ها و اولویت هاى خود 
را معرفى و تبیین کردند و در معرض انتخاب مردم قرار دادند. اما به محض 
اینکه در یک بستر قانونى و آزاد، نتیجه را خالف خواست خود دیدند، دست به 

اعتراض و تهییج مردم علیه ساختارهاى قانونى زدند.
با نظام اسالمى در یک   واقعیت این است که شکاف بین این چهره ها 
پروسه  زمانى بیست ساله رشد کرده و ریشه دوانده بود و در انتخابات 88 بروز 

و ظهور یافت. این طیف در طى بیست سال، به تدریج نسبت به پایبندى به 
آرمان هاى انقالب و نظام جمهورى اسالمى دچار تردید شده بود و آرایش 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى زمینه  علنى شدن این تردید و واگرایى را 

فراهم ساخت.
 از همان ابتداى فعالیت تبلیغاتى، این جریان تالش کردند نظام انتخاباتى 
جمهورى اسالمى را به عنوان یکى از شاخصه هاى مردمى بودن نظام، با چالش 
نهادهاى موازى و غیرقانونى مانند »کمیته   با ترتیب دادن  مواجه سازند و 
صیانت آرا«، کلیت نظام را به مبارزه طلبیدند؛ چنان که در ادامه، سعى نمودند 
با طرح مباحث ساختارشکنانه، جریان هاى تجدیدنظرطلب را پیرامون خود 
جمع نمایند. با این قبیل اقدامات بود که یک شکاف خفته  علنى شد و با 
تحرکات بعد از انتخابات، با بیانیه ها و سپس تجمعات غیرقانونى مورد حمایت 

سران فتنه، علنى تر گردید.
 یکى از دستاوردهاى 9دى، ترمیم این شکاف توسط مردم بود. مردم در 
9دى با شعارهاى واضح و روشن سیاسى، که در طول سال هاى بعد از انقالب 
بى سابقه بود، توانستند هم صف خود را از این جریان جدا سازند و هم حد 
 فاصلى بین این اشخاص و نخبگان انقالبى ترسیم کنند. بدین ترتیب، در 9دى 
نخبگان سیاسى نظام پاالیش شدند؛ به طورى که هم این اشخاص پشیمان از 
بدنه  نظام سیاسى طرد و هم طیفى از نخبگان که نسبت به فتنه موضع صریح 
و روشنى نداشتند، در مواجهه با موضع جدى مردم، مواضع خود را شفاف 
ساختند. با این پاالیش، نخبگان درونى نظام هماهنگ و همسو با مردم، در 

حفاظت از آرمان هاى انقالب به صحنه آمدند.



رئیس شوراى هماهنگى استان همدان:

برخي حماسه 9 دي را 
كمرنگ جلوه می دهند

االسالم  حجت 
سید  والمسلمین 
فاضلیان  حسن 
گفت: بزرگداشت 9 
دى به منزله تعظیم 
و  اسالمى  شعائر 
منویات  تحقق 
در  زمان  فقیه  ولى 
و  افزائى  بصیرت 
در  شناخت دشمن 

حفظ ارزشهاى انقالب اسالمى است.
وى اظهار داشت: کسانى که به دنبال کم رنگ 
کردن فتنه 88 هستند و قصد فراموشى آن را 
بین آحاد مردم دارند یا هنوز گرفتار دامن استکبار 
آنها  بلد نیستند  را  الفباى سیاسى  یا  هستند و 
طمع به وعده هاى آمریکا و انگلیس بسته اند، و 

این همان نقطه کور فهم آنهاست.
فاضلیان با اشاره به اینکه مردم همدان در حماسه 
گفت:  کردند،  دفاع  عاشورا  فرهنگ  از  دي   9
حماسه 9 دى به دشمنان ثابت کرد که ملت آگاه 
و همیشه در صحنه ایران اسالمى آماده اطاعت 
هر دستورى از سوى مقام معظم رهبرى هستند.

وى با بیان این که مردم بر سر پیمان خود با شهدا 
و امام راحل ایستاده اند، اظهار کرد: جایگاه والیت 
دانست  قدر  باید  را  انقالب  معظم  رهبر  و  فقیه 
اندیشه  از  برخاسته  دى،  شاکله حماسه 9  زیرا 

والیت پذیرى بود.
فاضلیان خاطرنشان کرد: همدان از جمله اولین 
شهرهایي در کشور بود که مردمش قبل از 9 دي 
ماه، طى سه نوبت از هفتم، هشتم و نهم دى ماه 
سال 88، قبل از هر استان دیگر به صحنه آمده و 
به دفاع از حریم حسینى پرداختند که این موضوع 

افتخارى براى همدان محسوب مى شود.

رئیس هیئت نطارت بر شوراى نگهبان همدان:

گرامیداشت حماسه 9 دی، 
ماندگاری شعارهای اصیل 

انقالب است
م  سال ال حجت ا
جوادى  محمد 
گفت: حماسه 9 دى 
مصداق    88 سال 
آگاهى  و  بیدارى 
و  است  ایران  ملت 
سرنوشت  مورد  در 
 سران فتنه، تابع نظر 
رهبرى  معظم  مقام 

هستیم.
امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه فتنه ها 
و آشوب هاى بسیارى در شهرهاى بزرگ بعد 
نظام  علیه   88 جمهورى  ریاست  انتخابات  از 
اتفاق افتاد، افزود: تجمع عظیم مردم به یکباره 
در 9 دى سال 88 فتنه  فتنه گران را سرکوب 

کرد
آن   88 سال  دى   9 حماسه  به  اشاره  با  وى 
عاشوراى  در  کرد:  اظهار  و  دانست  یوم ا...  را 
برنامه ریزى  با  دشمن  آن  از  پس  و   88 سال 
مقدس  نظام  براندازى  در  سعى  گسترده 
ترفندها  این  که  داشت  اسالمى  جمهورى 
رهنمودهاى  بر  تکیه  با  و  مردم  هوشیارى  با 

رهبرى سرنگون شد.
 9 حماسه  داشتن  نگه  زنده   بر  تأکید  با  وى 
فراموش  را  روزى  چنین  نباید  ما  گفت:  دى 
کرده و تنها به شعار اکتفا کنیم چراکه زنده 
نگاه داشتن آن به معناى ماندگارى شعارهاى 

اصیل انقالب است.

فرمانده سپاه انصارالحسین )ع(  همدان: 

حماسه 9 دی توانمندی 
ملت را در شكست فتنه های 

دشمنان به دنیا ثابت كرد
غالمعلى  سردار 
گفت:  ابوحمزه 
 9 مردمى  حماسه 
دى تبلور و تجلى 
مدار  دین  ملت 
ایران  خداباور  و 
که  بود  اسالمى 
آن  جهانى  بازتاب 
ادامه  نیز  تاکنون 
همه  زیرا  دارد 

معادالت دشمن را بر هم زد.
وى افزود: حماسه 9 دى به جهانیان و استکبار 
جهانى ثابت کرد ملت ایران اسالمى در دفاع از 
رهبر  و  فقیه  قرآن، والیت  اسالمى،  ارزش هاى 
ایستادگى  جان  پاى  تا  اسالمى  انقالب  معظم 
خواهند کرد و پیوند ملت با رهبرى ناگسستنى 

است.
یادآور  همدان  )ع(  انصارالحسین  سپاه  فرمانده 
شد: ضعف بصیرت، دنیاگرایى و عدم اطاعت از 
امام بر حق را دلیل ایجاد فتنه 88 بود و  اگر 
بخواهیم از فتنه 88 عبرت بگیریم باید به دنبال 
بصیرت افزایى، پرهیز از دنیاطلبى و اطاعت کامل 

از نایب امام زمان باشیم.
اینکه این سه نکته خاص نهم دى  با بیان  وى 
نیست بلکه در تمامى توطئه ها و فراز و فرودهاى 
انقالب تاثیرگذار است، ابراز داشت: عدم توجه به 
این نکات باعث سقوط و توجه به آنها باعث رشد 

و تعالى خواهد بود.

مدیر حوزه علمیه استان همدان: 

9 دی بقای انقالب را 
تضمین كرد

سید  آیت ا... 

موسوى  مصطفى 
گفت:  اصفهانى 
و  مغرضانه  برخى 
برخى نیز از روى 
نادانى  و  جهل 
را  کشور  فضاى 
به  دوره  آن  در 
اما  ریختند،  هم 
رهبر  ایستادگى 

انقالب و ملت توطئه هاى دشمنان را  معظم 
خنثى کرد.

 وى بصیرت و تعصب دینى مردم را سبب 
و  کرد  عنوان  دى   9 حماسه  شکل گیرى 
مقدسات  به  فتنه گران  وقتى  داشت:  ابراز 
مردم  کردند  توهین  محرم  ماه  در  دینى 
و حماسه  آمده  به صحنه  ایران  بصیرت  با 

9 دى را به وجود آوردند. بزرگ 
ضرورت  بر  مدرسین  جامعه  عضو 
و  کرد  تأکید  دى   9 حماسه  بزرگداشت 
9 دى یکى از روزهایى است  بیان داشت: 
این  از  کرد؛  تضمین  را  انقالب  بقاى  که 
رو باید این روز بزرگ را گرامى بداریم و 

کنیم. تبیین  آیندگان  براى  را  آن 
خواص  خالف  بر  مردم  گفت:  وى 
دفاع  صحنه  در  همیشه  بى بصیرت 
اسالمى  نظام  ارزش هاى  و  انقالب  از 
انقالب  از  جان  پاى  تا  و  هستند  پیشقدم 

مى کنند. دفاع  رهبرى  و 

داد  نشان  دى  حماسه 9  در  ایران  ملت 
که همچون سپرى پوالدى از آرمان هاى 
مى کند.  دفاع  خود  اعتقادات  و  انقالب 
و  اقتدار  نشانه  دى   9 شکوه  با  حماسه 
و  بود  برابر دشمنان  در  مردم  ایستادگى 
این حماسه تاریخى توانست نسل جدید 
را با حوادث دفاع مقدس و انقالب آشنا 
سازد. غفلت برخى افراد و همچنین زخم 
خوردگى از انقالب اسالمى موجب هتک 
عاشورا  روز  مقدس  ساحت  به  حرمت 
به  احترامى  بى  و  فقیه  والیت  اصل  و 
قداست انقالب شد اما مردم عاشورایى در 
به دنبال پرچم  حماسه 9 دى سال 88 
والیت فقیه حرکت کردند و نشان دادند 
که تا پاى جان براى محقق شدن اهداف 
اسالمى مى  ایستند، در واقع در نهم دى 
ا... دیگر به یوم ا... هاى  سال 88 یک یوم 

نظام جمهورى اسالمى ایران اضافه کرد.
با توجه به اهمیت این روز بزرگ و براساس 
فرمایشات رهبرمعظم انقالب باید این روز 
به گونه اى تجلیل شود که در تاریخ ایران 
به عنوان برگ زرینى از هوشیارى مردم 
ایران به ثبت برسد و آنگونه که در شان 
مردم است باید زمینه تجلیل از آنان فراهم 
مردمى  ستاد  رئیس  با  رو  این  از  شود. 
بزرگداشت 9 دى و یک طلبه جانباز دفاع 
مقدس در خصوص تبیین ابعاد 9 دى و 

پیام هاى آن گفتگو کردیم.

ابعاد فتنه برای مردم روشنگری شود
ستاد  رئیس  پاک،  غالمى  محمدرضا 
مردمى بزرگداشت 9 دى استان همدان 
به  مردم  آنچه موجب شد  اینکه  بیان  با 
صحنه بیایند، بصیرت و آگاهى مردم بود، 
فتنه  ابعاد  از  آگاهى  با  مردم  اظهار کرد: 

را رسوا  آن  و عوامل  ایستادند  آن  مقابل 
کردند.

 وى تصریح کرد: آنهایى که به نام انتخابات 
انتخابات  آنها  هدف  کردند،  فتنه انگیزى 
نبود بلکه به فکر توهین به مقدسات بودند 
و مردم به تأسى از والیت در مقابل آنها 
ایستادند و هوشیارى را به همه مردم دنیا 

نشان دادند.
به  اشاره  با  همدان  ناحیه  سپاه  فرمانده 
الهام گرفتن مردم از قیام عاشورا و محرم 
بیان کرد: ملت ما بنا بر عنایت به توجه 
در9  )ع(   امام حسین  الذله  هیهات من 
دى 88 ذلت را نپذیرفته و به تأسى از امام 
و رهبرى یکبار دیگر هیهات من الذله را 

فریاد زدند.
حماسه  خارجى  و  داخلى  پیام  به  وى 
داخلى  پیام  افزود:  و  کرد  اشاره  دى   9
حماسه 9 دى این بود که مردم با شناخت 
فتنه گران، صف خود را از صف آنها جدا 
کردند و اگر به قبل از انتخابات برگردیم، 
داده  رأى  آنها  به  که  مردم  از  بسیارى 

بودند، فکر مى کردند طرفدار آنها هستند، 
فکر  و  آنها  طرفدار  که  شد  مشخص  اما 
آلوده آنها نیستند و دقیق رأى نداده اند و از 

اهداف آنها خبر نداشتند.
دى   9 خارجى  پیام  به  غالمى پاک 
دشمنان  خارجى  بعد  در  گفت:  و  اشاره 
این  به  نمى توانند  هرگز  که  فهمیدند 
کشور دست درازى کنند و مردم در مقابل 

فتنه هاى آنها خواهند ایستاد.
مى توان  چگونه  اینکه  خصوص  در  وى 
آینده   مدیریت  براى  ملى  قدرت  این  از 

انقالب بهره گرفت، گفت: با بصیرت افزایى 
و معرفى دقیق آرمان هایى که این انقالب 
بر اساس آنها شکل گرفته و در طول این 
37 سال با مدیریت خوب ولى فقیه اداره 
شده، اگر همین طور پاى والیت بایستیم، 

عاقبت به خیر خواهیم شد.
غالمى در خصوص چگونگى تبیین ابعاد 
فتنه و بصیرت افزایى نیز خاطرنشان کرد: 
باید ابعاد فتنه، روشنگرى شود و نقشه هایى 
که دشمنان بعد از شکست هایشان که در 
ما  از  سحت  نیمه  و  سخت  جنگ هاى 
اسالمى  جمهورى  و  شده اند  متحمل 
توانسته یک تنه و با توکل بر خدا در مقابل 
همه دنیاى کفر بایستد را  براى مردم بازگو 

کرد.
مردم  بهترین  ما  مردم  کرد:  اضافه  وى 
هستند و با بصیرت راه را طى کرده و به 

سرانجام خواهند رساند.
فرمانده سپاه ناحیه با بیان اینکه با توجه 
به 9 دى و انتخابات پیش رو چگونه باید از 
آن درس گرفت، افزود: 9 دى تلنگرى بود 
که در انتخاب ها دقت کرده و به کسانى 
و شناخت  تحقیق  رأى دهیم که ضمن 
داشته  آگاهانه اى  انتخاب  بتوانیم  کامل، 
باشیم زیرا در برابر رأیى که مى دهیم باید 

پاسخگو باشیم.

از حماسه 9 دی باید درس بیم و امید 
بگیریم

در ادامه حجت االسالم بهزاد زارع، طلبه 

اینکه 9  بیان  با  قم  علمیه  حوزه  جانباز 
که  غفلت هایى  یکسرى  میان  در  دى 
داشتیم، حماسه آفرینى شد، اظهار کرد: 
دشمن از میان غفلت هایى در برابر برخى 
از دنیا  و  نظام شکل گرفت  مسائل مهم 
طلبى، قدرت طلبى و ساده لوحى خواص 

یارگیرى کرد.
وى تصریح کرد: رهبر معظم انقالب نیز 
در این خصوص فرمودند، دشمن خواص 
ما را رفتارشناسى کرد و پازل خود را بر 
اساس آن رفتار طرح کرده و متناسب با آن 

رفتارشناسى فتنه را طراحى کرد.
این رزمنده دفاع مقدس با تأکید بر اینکه 
افرادى که زمینه ورود به فتنه انگیزى را 
داشتند با آنها همراهى کردند، گفت: مقام 
معظم رهبرى همواره بر داشتن بصیرت 
تأکید دارند، اما برخى از افراد متاسفانه در 
آن حد الزم رصد نمى کنند تا هم درست 
بدانند و هم در صحنه باشند که با کوتاهى 

که شد، دشمن اخالل ایجاد کرد.
وى با بیان اینکه فتنه کوى دانشگاه در 
سال 78 نیز فتنه اى طراحى شده از سوى 
دشمنان بود، بیان کرد: مجروحان حادثه 
کوى دانشگاه نیز از منصوبان به نظام بودند 

که این فتنه به نظام نیز لطمه زد.
زارع با بیان اینکه 9 دى برگرفته از ایمان 
و باور عمیق مردم به انقالب و نظام است، 
احساس  که  مواقعى  در  ما  مردم  افزود: 
در  حضور  و  حمایت  به  نیاز  نظام  کنند 

صحنه دارد، حضور جدى داشته و دارند.

وى یادآور شد: در فتنه 88، وقتى مردم 
کوتاهى برخى خواص را دیدند، خود وارد 
شده و حرکت 9 دى را خلق کردند که 
این حماسه بزرگ برخاسته از اعتقاد و باور 

آنها بود.
داخل  در  دى  اینکه 9  بر  تأکید  با  زارع 
کشور براى دو دسته پیام داشت، تصریح 
کرد: 9 دى یک پیام براى خواص داشت 
که حواسشان جمع باشد و بدانند که مردم 
بیدارند و کم نیاورده اند و دومین پیام براى 
مردم که همواره بایستند و مراقب باشند و 
همه چیز را به سیاسیون و خواص نسپرند 

بلکه خود باشند و اوضاع را  بسنجند.
این جانباز دفاع مقدس در خصوص پیام 9 
دى در ابعاد خارجى نیز خاطرنشان کرد: 
پیام 9 دى براى کشورهاى دوست این بود 
که امید به انقالب داشته باشند زیرا نظام 
اسالمى ریشه دار و عمیق و موجب امید 

مسلمانان است.
براى  دى   9 حماسه  پیام  اما  افزود:  وى 
دشمنان نظام این بود که آنها بدانند در 

درون نظام اسالمى، پایگاه اجتماع مردمى 
با  بسیار جدى   و  است  جایش  نظام سر 
پیروى از والیت راه خود را دنبال مى کند.

زارع  با تأکید بر اینکه خواص و مسئوالن 
باید باور اقتدار جمهورى اسالمى را بیش از 
گذشته تقویت کنند، گفت: نظام جمهورى 
اسالمى جایگاه خود را در جهان دارد و به 
رهبرى حضرت آیت ا... خامنه اى و مردم 
انقالبى همچنان طى طریق مى کند که 

این مسئله باید تبیین شود.
وى با اشاره به اینکه از حماسه 9 دى باید 

درس بیم و امید بگیریم، یادآور شد: باید 
بدانیم دشمن، دشمن است و توهم نیست 
و در نهایت بیدارى از چیزى هم نمى گذرد 
صحنه  در  همواره  امیدوارى  با  ما  اگر  و 
باشیم، دشمن با همه تالش ها سرش به 

سنگ مى خورد.
انقالب  رهپویان  جمعیت  مقام  قایم 
نظام  تاریخ  در  کرد:  خاطرنشان  اسالمى 
جمهورى اسالمى یوم ا...هاى زیادى ثبت 
شده که همه توطئه ها با به صحنه آمدن 
مردم   و وجود ولى فقیه خنثى شده است.

انقالب  ابتداى  از  ایرانى ها  ما  نتیجه  در 
حضور مردم را در مقاطع حساس لمس 
رفتار  و  این حضور  به طورى که  کرده ایم، 
سیاسى جزئى از باورهاى ما شده است. اما 
حماسه نهم دى ماه 88 بار دیگر چشم ها را 
به سوى خود خیره کرد. حضور حماسى 
پایان  بر  بود  آغازى  روز،  این  در  مردم 
چندین ماه فتنه انگیزى در کشور. گرچه 
فتنه 88 برخى تجربه هاى تلخ و تبعات 
دربرداشت  ایران  جامعه  براى  را  ناگوار 
انتخابات ۲۲  در  حداکثرى  مشارکت  اما 
خرداد ریاست  جمهورى و حضور حماسى 
به  فتنه،  به  دادن  پایان  براى  دى   9 در 
عنوان نقاطى روشن در کارنامه مردم ایران 
و حافظه جمعى آن ها از رخ دادهاى سال 

1388 برجاى خواهد ماند.

پیام حماسه 9 دی برای 
دشمنان نظام این بود که 
آنها بدانند در درون نظام 

اسالمی، پایگاه اجتماع 
مردمی نظام سر جایش 

است و بسیار جدی  با 
پیروی از والیت راه خود 

را دنبال می کند.

9 دی برگرفته از ایمان 
و باور عمیق مردم به 
انقالب و نظام است و 

مردم ما در مواقعی که 
احساس کنند نظام نیاز 

به حمایت و حضور در 
صحنه دارد، حضور جدی 

داشته و دارند.

9 دی تلنگری بود که در 
انتخاب ها دقت کرده و 

به کسانی رأی دهیم که 
ضمن تحقیق و شناخت 
کامل، انتخاب آگاهانه ای 

داشته باشیم

سیده فریده حسیني
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بازخوانیمواضعمردم عاشورایی در 9 دی به دنبال والیت فقیه حركت كردند
آیتا...نوریهمدانی

درفتنه88
آیت ا... نورى همدانى از جمله علما و مراجع تقلیدى است که 
از زمان رژیم طاغوت فعال در عرصه هاى سیاسى-اجتماعى 
بودند و حضور چشمگیرى در این زمینه داشتند. بارزترین 
حضور ایشان در دو مقطع یکى قبل از انقالب یعنى حوادث 
19 دى 56 و دیگرى بعد از انقالب یعنى فتنه  88 و مواضع 
ایشان است. ایشان در حوادث 19 دى 56 در هماهنگى 
بین نیروهاى انقالب و طالب و اطالع رسانى به مراجع تقلید 
آن زمان نقش ایفا کردند و روز 19 دى نیز در منزل ایشان 
مردم تجمع کردند که ایشان نیز سخنرانى محکمى را علیه 
رژیم طاغوت ایراد کردند. در فتنه  88 نیز از همان ابتداى 
انتخابات تا ماه ها پس از آن ایشان مرتباً سخنرانى مى کردند 

و به افشاگرى علیه فتنه گران مى پرداختند.
ریاست جمهورى سال   انتخابات  دنبال  به  و  در سال 88 
بجاى  انتخابات  بازنده   مردم طیف  و حضور 85 درصدى 
بطور  دارند  نیز  اشکاالتى  اگر  اینکه  و  شکست  پذیرفتن 
تظاهرات  و  خیابانها  در  ریختن  با  کنند؛  پیگیرى  قانونى 
فقیه  اصل والیت  به  دادن شعارهاى مختلف که حتى  و 
نیز رحم نکردند و عکس حضرت امام)ره( را نیز به آتش 

کشیدند؛ اعتراض خویش را بیان کردند.
اوج این فتنه ها و حوادث در روز عاشوراى سال 88 مصادف 

با 6 دى اتفاق افتاد که عده اى از ارازل و اوباش با شکستن 
زدن  و کف  به شادى  پرچم حسینى،  و  عزادارى  حرمت 
و هلهله در این روز پرداختند که با خشم ملت انقالبى و 

والیت مدار ایران روبرو شدند.
آیت ا... نورى همدانى در این فتنه نیز از همان ابتدا نقش 
فعالى داشتند و مرتباً به ایراد سخنرانى و افشاى این فتنه 

مى پرداختند. 
 معظم له فرمودند: »چطور مى شود با کسانى که االن به 
نفع صهیونیست ها و علیه رهبرى گام برمى دارند، وحدت 
ایجاد کرد یا با کسانى که اصرار دارند راه سارکوزى و اوباما 
را بروند، چطور مى شود وحدت ایجاد کرد. آنها هنوز ساز 

مخالفت سر مى دهند.«
از دیگر مواضع معظم له که بسیار مشهور شد شعار معروف 
»خامنه اى کوثر است، دشمن او ابتر است« بود که به دنبال 
تمثال  پاره کردن  و  امام)ره(  هتک حرمت عکس حضرت 
تجمع  دنبال  به  که  بود  آذر   16 روز  در  ایشان  مبارک 
اعتراض آمیز طالب در سراسر کشور در روز ۲1 آذر، طالب 
قم در کنار بیت معظم له تجمع کردند که ایشان نیز ضمن 
محکوم کردن این اقدام به سر دادن شعار »خامنه اى کوثر 
است، دشمن او ابتر است« پرداختند و از حاضرین نیز تقاضا 

کردند که تکرار کنند.
ایشان همچنین در مورد شعار »نه عزه نه لبنان جانم فداى 
ایران« گفتند: »شعار»نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ایران« 
و»استقالل، آزادى، جمهورى ایرانى« دهن کجى به نظام، 
امام راحل است.« و  ایشان فرمودند:  اسالم و آرمان هاى 
امروز مردم کسانى که به دشمن چراغ سبز نشان داده اند را 
شناخته اند. ما همه  این افراد را شناخته ایم و به کسانى که به 
این نظام تهمت زده اند مى گوییم که مردم و جوانان جواب 
محکمى به شما خواهند داد« و همچنین فرمودند: »کسانى 
که فکر کرده اند با این حرکت ها مى توانند ریشه والیت فقیه 
را سست کنند، سخت در اشتباهند؛ امروز که بیش از ۲0 
سال از ارتحال امام خمینى )ره( مى گذرد آیت ا... خامنه اى 
توانسته  اند این نظام را به خوبى اداره کنند و باعث شده اند 

این نظام رشد و پیشرفت بسیارى داشته باشد.«
توسط  حسینى  عاشوراى  حرمت  هتک  دنبال  به  ایشان 
فتنه گران بیانیه اى در 7 دى ماه صادر کردند که در بخشى 
این تالش هاى  با محکوم کردن  بیانیه آمده است: »ما  از 
مردم  که  مى کنیم  اعالم  خوردگان  فریب  به  مذبوحانه 
عاشورایى و انقالبى ایران که قرن هاست از مکتب عاشورا 
الهام مى گیرد در برابر این اعمال ضد عاشورایى هرگز ساکت 
نمى ماند و با خشم توفنده همه آنها را محو و نابود خواهد 
خواهد  نمایان تر  را  فتنه سازان  و  فتنه گران  چهره  و  کرد 

ساخت و آنان را به جزاى اعمال خود خواهد رسانید.«
در فرداى راهپیمایى باشکوه 9 دى گفتند: »مردم ایران با 
حضور گسترده در تجمع سراسرى عاشوراییان لکه ننگ 
جریان عاشوراى تهران و اهانت به امام حسین )ع( را پاک 

کردند.«
آیت ا... نورى همچنین در آستانه  ۲۲ بهمن 88 در بیانیه اى 
از مردم خواستند که با توجه به حوادثى که پس از انتخابات 
88 بوقوع پیوسته است؛ الزم است حضور هر چه بیشتر و 
با شکوه ترى را داشته باشند و فرمودند: »محور شعارها و 
فریادهاى خود را عشق و عالقه به نظام اسالمى که اساس 
به  پایبندى  و  همه قدرت ها و عزت ها است و وفادارى 
آرمانهاى واالى امام خمینى و حمایت و اطالعت از والیت 
فقیه و مقام معظم رهبرى که رکن رکین نظام است قرار 
استکبارى  جبهه  دهان  به  محکمى  مشت  هم  تا  بدهیم 
و  کنیم  مایوس  همیشه  براى  را  دشمنان  هم  و  بکوبیم 
فتنه گران را مبهوت و محکوم و فتنه را ریشه کن نمائیم. 

ان شاء ا... تعالى«
پس از ۲۲ بهمن نیز ایشان در نامه اى خطاب به مقام معظم 
رهبرى-مدظله- این حضور مردم را به ایشان تبریک گفتند 
و فرمودند: »این حضور شکوهمند پیام وفادارى به نظام 
اسالمى و بیعت با امام و شهیدان و عشق و عالقه وافر مردم 
به جنابعالى بود و امید که بیگانگان و بازى خوردگان داخلى 
و جریان فتنه درس هاى بایسته را از این حضور شکوهمند 

گرفته باشند.«

امام جمعه همدان تأکید کرد:
نقش مهم مردم بصیر همدان 

در ختم غائله شوم فتنه 88
غیاث الدین   آیت ا... 
با  طه محمدى 
درپیش  به  اشاره 
سالروز  بودن 
9 دى  حماسه 
اظهار داشت : مردم 
مومن  و  بصیر 
 9 روز  در  همدان 
دى  پیشگام بودند 
دى  هفتم  در  و 

با حضورى  نهم دى  از  قبل  روز  سال 88 دو 
شوم  غائله  خاتمه  در  مهم  نقشى  چشمگیر 

فتنه 88 ایفا کردند.
که   88 فتنه  شوم  غائله  در  اگر  افزود:  وى 
و  تدارک  انگلیس  و  اسرائیل  آمریکا،  توسط 
بودیم  خورده  شکست  بود،  شده  برنامه ریزى 
دست  از  اسالمى  انقالب  دستاوردهاى  تمام 

مى رفت.
امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه در شکست 
فتنه 88، این عاشوراى حسینى )ع( بود که به 
کمک مردم ایران آمد، گفت: بیدارى رهبرى 
رشید انقالب، بصیرت مردم و مدیریت بحران 
روحانیت و افرادى امثال سردار شهید همدانى 

در ختم این غائله بسیار مهم بود.
و  انتخابات عرصه مهم  اینکه  بر  تاکید  با  وى 
سرنوشت سازى براى کشور است، گفت: همه 
افراد باید در انتخابات چه به عنوان رأى دهنده 
و  فعال  حضورى  کاندیدا،  به عنوان  چه  و 
به هیچ  و  هیچ کس  و  باشند  داشته  مسئوالنه 

بهانه اى نباید صحنه را خالى کند.

ارشد  کارشناسى  دانشجوى  میرى  مجید 
اندیشه هاى سیاسى گفت: فتنه 88 ظلم بزرگى 
ظالمانه  امپراتورى  پشتوانه  به  مدعیان،  که  بود 
صهیونیسم و بسترسازى دروغ گویانى که خود را 

راستگو اعالم مى کردند، راه اندازى کردند.
حیثیت  رفتن  نشانه  را  فتنه گران  هدف  وى 
آمریکایى  جمهورى  راه اندازى  و  انقالب  اخالقى 
دانست و گفت: 9 دى موج عظیم ایمان مومنانه 
ملت ایران بود که ارادت خود را به والیت فقیه 
و امام حسین)ع( نشان داده و حماسه اى بزرگ 

آفریدند.
موجب  دى   9 پاسداشت  اینکه  بیان  با  میرى 
جلوگیرى از بروز فتنه هاى آینده مى شود، گفت: 
فراموشى  براى  تالش  خواص  از  بسیارى  امروز 
فتنه و حماسه 9 دى دارند که این ظلم دوباره اى 

به جمهورى اسالمى است.

در 9 دی دانش آموزان با تفكر حسینی به میدان آمدند
مهرى گل محمدى معلم گفت: روز 9 دى، روز بصیرت ملت ایران  بود و این نشان مى دهد که مسئله 

بصیرت مربوط به خواص نبوده و بلکه بصیرت عامه مردم از بسیارى از خواص در این حادثه بیشتر بود.
وى افزود: در این روز همچنین دانش آموزان آمدند و با حرکتى ایمانى و با انگیزه کاماًل خدایى و اراده ایى 
انسانى از اصل و اصالت انقالب اسالمى که همان برخاسته از فرهنگ منیع عاشوراست، حماسه ایى بزرگ 

و ماندگار را خلق کردند.
وى با بیان اینکه در این روز دانش آموزان در صحنه نشان دادند که در مسیر حسین )ع( هستند و  با تفکر 
حسینى براى حسین زمان آماده جان فدا کردن، ابراز داشت: 9 دى تجلى شعور مردم بصیر ایران اسالمى 
است که با درک صحیح از موقعیت وارد صحنه شده و جواب دندان شکنى به مستکبران دادند و مشت 

محکمى بر دهان فتنه گران کوبیدند.

زنان در 9 دی حضور پررنگ خود را به منصه ظهور گذاشتند
فاطمه ستارى نوید کارشناس امور زنان گفت: با وجود اینکه فتنه 88 بسیار سنگین و عمیق بود، اما 
مردم با حضور عظیم خود به این فتنه پایان دادند و  9 دى یک آرى بزرگ به نظام جمهورى اسالمى 

بود.
وى افزود: حماسه 9 دى به دشمنان نشان داد که مردم ایران اسالمى با تکیه بر دینمدارى و آرمان هاى 

امام و شهدا هرگز از ارزش هاى نظام جدا نشده بلکه بر همین مسیر طى طریق خواهند کرد.
ستارى نوید اظهار کرد: دشمنان و فتنه گران داخلى در اتفاقات سال 88 به دنبال اخالل در امنیت کشور 

بودند اما با روشنگرى مقام معظم رهبرى و هوشیارى و بصیرت مردم این هدف شوم تحقق نیافت.
وى در خصوص رفع حصر سران فتنه و درخواست برخورد مالطفت آمیز برخى نسبت به آنها یادآور 
شد: حصر خانگى کمترین مجازاتى است که براى سران فتنه در نظر گرفته شده و ما در این زمینه 

تابع تصمیم رهبرى هستیم.
وى در پایان نقش زنان را در دفع فتنه 88 مهم دانست و گفت: مقام معظم رهبرى در دفع فتنه 88 
به اکثریت مردم نمره قبولى دادند که زنان هم در کنار مردان حضور پررنگ خود را به منصه ظهور 

گذاشتند.

9 دی فضاحت اخالقی سران فتنه را روشن كرد



بامردمیابرمردم
در تاریخ سیاسى ایران معاصر شاهد افرادى هستیم که خود 
را نماینده مردم معرفى نموده و سخنانى را به میان آورده اند و 
مطالباتى را در ذهن مى پرورانند که آن را مطالبات و افکار همه 
مردم مى دانند. این افراد اغلب اگر تعارضى در دیدگاه مردمى 
نادانى  یا  ببینند، مردم را متهم به غفلت  با دیدگاه هاى خود 
مى کنند و یا اینکه مردم را عوام خطاب مى کنند که از منفعت و 
صالح خود خبر ندارند  و بر این باورند که آنها خودشان به عنوان 

نخبگانى هستند که مى باید صالح مردم را تشخیص دهند. 
پیشینه این نوع تفکر و رویکرد در ایران را مى توان  از زمان ورود 
دانشجویان فارغ التحصیل فرنگ در عصر قاجاریه ذکر نمود. 
این افراد که به اصطالح خود را »روشنفکر« مى دانستند و در 
برخى موارد خود را به لحاظ فکرى از مردم بهتر تصور مى کردند، 

زمینه ساز برخى از  تحوالت تاریخ معاصر ایران شدند که تاریخ 
از آنان با خوشنامى یاد نمى کند. مباحثى همچون وابستگى به 
به  که  مشروطیت  انقالب  دستاوردهاى  رفتن  از دست  غرب، 
عنوان انقالبى آزادى خواهانه در ایران شکل گرفت و در نهایت 
حمایت از استبداد از جمله مواردى بود که توسط روشنفکران 

این دوره رقم خورد.
از این دوره تاریخى که بگذریم همواره افرادى خود و تفکر خود 
را، تفکر مردم ایران معرفى کرده اند و  مطالباتى داشته اند که 
بعضا با مطالبات مردمى سنخیتى نداشته است که این نوع رفتار 
علل مختلفى دارد که شاید بخشى از آن را بتوان توهم این 
افراد نسبت به واقعیات موجود در جامعه به دلیل عدم ارتباط 
افراد که همواره  این  اقشار مختلف دانست. مواضع  با  صحیح 
خود را نماینده مردم معرفى کرده اند و مطالبات ذهنى خود و 
اطرافیان را به عنوان مطالبات همه مردم مى دانسته اند، در تاریخ 
معاصر ایران و بویژه در تاریخ انقالب اسالمى همواره مشکالت و 
معضالتى را براى جامعه ایران فراهم آورده است. این در حالى 
است که در تاریخ نظام جمهورى اسالمى ایران اگرچه در مواقعى 
از خود صبورى نشان داده اند، اما در بزنگاه هاى تاریخى ، نشان 
داده  اند که نه تفکرات این افراد تفکر آنان است و نه مطالبات این 
افراد مطالبات مردم است، لذا این افراد نه تنها با مردم نبوده اند 
بلکه اغلب به بهانه اینکه مردم عوام هستند، بر مردم و علیه 
مصالح آنان حرکت نموده اند. در تاریخ نظام جمهورى اسالمى و 
در مقاطع مختلفى مى توان از این واکنش مردمى به تصور اشتباه 
این افراد یاد نمود که  9 دى 1388 یکى از این واکنش هاى 

تاریخى است. 
در کنار این افراد، گروه دیگرى نیز در تاریخ معاصر ایران بوده اند 
که از بطن مردم بیرون آمده اند و با مطالبات واقعى مردم به 
عرصه سیاست وارد شده اند. این افراد اغلب به دلیل شناخت 
صحیح از مطالبات مردمى، موجبات اصالح امور و هدایت جامعه 
به سمت اصالح شده اند، اگر چه سخنان و مطالبات این افراد 
را  اول  گروه  ادعاى  کمتر  اما  بود  مردمى  مطالبات  و  سخنان 
داشته اند و مردم نیز همواره با آنان همراه بوده و از آنان حمایت 

کرده اند. 
این مبحث در سخنان بنیان گذار فقید جمهورى اسالمى ایران 
و رهبر انقالب اسالمى که همواره بر نقش مردم و تعیین کننده 
بودن نقش آنان در تحوالت تاریخى تأکید داشته اند، مشهود 
است. امام خمینى)ره( در بسیارى از موارد در پاسخ به افرادى 
که دیدگاه خود را دیدگاه مردم مى پنداشتند و مطالبات خود را 
به مطالبات مردمى نسبت مى دادند، تذکر مى دادند که با ملت 

باشید و یا به ملت بپیوندید. 
اقتصادى  و  نظامى  متعدد سیاسى،  بحران هاى  اسالمى  انقالب 
را پشت سر گذاشته است، بحران هائى که گاه رنگ و بوى فتنه به 
خود داشتند، از آن جهت مى توان واژه فتنه را به آن اطالق کرد که 
شناخت حق و باطل در اثناى فتنه براى برخى، بسیار سخت و ناممکن 
مى شود. فتنه بنى صدر در سال 60، فتنه تیر 78 و فتنه تقلب 88 از 
جمله گردنه هاى خطرناکى بوده اند که انقالب اسالمى توانسته است 

به سالمت از آن عبور کند. 
دهه  شصت؛ فتنه بنی صدر،تالش برای شکاف میان امت و امام

یک کارشناس ارشد مسائل سیاسى در مقاله خود آورده است: 
در حالى که کمتر از دو سال از پیروزى انقالب اسالمى گذشته بود، 
چند  بودند  توانسته  خاص  آرزوهائى  و  اهداف  با  که  گروهک هایى 
صباحى ماسک انقالبى گرى به چهره خود بزنند کم کم با بروز رفتارهاى 
ضد مردمى، ضد انقالبى و ضد دینى مسیر خود را از انقالب اسالمى 
و امت خمینى جدا کردند. در ماجراى بزرگداشت روز 17 شهریور در 
میدان شهدا، بنى صدر در سخنانى، از اقلیتى سخن گفت که قصد 
تسخیر امور سیاسى و نظامى کشور را دارند و اولین هدف آنها رویارویى 
با رئیس جمهور و ازمیان بردن قدرت اوست. او گفت که آنان مترسک 
مى تراشند، القاى شبهه مى کنند و دائم این گروه و آن گروه را پیش 

مى کشند تا مردم بترسند.
بنى صدر سخنان تنش زاى خود را در عاشوراى 1359 و ۲۲ بهمن 
نیز ادامه داد، اما نقطه عطف بحران سازى ها در غائله 14 اسفندماه 
1359 در دانشگاه تهران با اتحاد رئیس جمهور وقت، گروهک منافقین 
و کمى بعد، ضد انقالب خارج نشین و آمریکا به وقوع پیوست، در این 
حادثه بنى صدر با سخنرانى جنجالى خود سعى داشت مردم و امام را 

در مقابل یکدیگر قرار دهد و شکاف امت و امام را کلید بزند.
رفتارهای فتنه گرانه:

گروهک  تشجیع  و  تحریک  موجب  وقت  جمهور  رئیس  رفتار 
منافقین و اعالم جنگ مسلحانه آنها علیه انقالب اسالمى از خرداد 
این موجبات حمایت گسترده سلطنت طلبان  بر  1360 شد، عالوه 
فرارى از کشور را فراهم آورد. با اوج گیرى تنش در فضاى سیاسى 
کشور، بنى صدر در مقابله با مجلس شوراى اسالمى و دولت رجایى و 
در شرایط حساس ناشى از جنگ عراق علیه ایران با حمایت تبلیغاتى 
سازمان مجاهدین خلق مدعى رسیدن به »بن بست« شد و برگزارى 

رفراندوم را پیشنهاد کرد.
بنى صدر در این برهه زمانى مدام بر لزوم مقاومت، ایستادگى و 
متهم  خیابانى،  حضور  و  درگیرى  ادامه  به  تشویق  نشدن،  تسلیم 

نمودن انقالبیون و رفتارهاى هنجار شکنانه پرداخت. بنى صدر در 
و  نزدیکان  از  برخى  تاثیر  تحت  شدت  به  خود  تصمیم گیرى هاى 
مشاورانش قرار داشت. حتى او روابط نزدیکى با رهبران غائله کردستان 
پاى جاسوس هایى همچون محمدرضا  رد  آن که  برقرار کرد. جالب 
به  اطالعات  انتقال  حال  در  منافقین  سازمان  ارشد  عضو  سعادتى، 
سرویس اطالعاتى شوروى و عباس امیرانتظام، دوست قدیمى بنى صدر 
شناسایى،  انکار  قابل  غیر  اسناد  با  آمریکا  براى  جاسوسى  حال  در 

دستگیر و محاکمه و به اطالع رئیس جمهور رسیده بود.
رفتار جنجال آفرینانه بنی صدر تا آنجا پیش رفت که نهایتا 
مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت سیاسی او برای ادامه 

ریاست جمهوری در 30 تیر 1360 رای داد.
 تا پایان سال 59 حضرت امام متناسب با مسائلى که در جامعه 
ایجاد مى شد و چالش بین جناح ها را به وجود مى آورد، همواره سعى 
کردند با توجه به شرایط خاص جامعه به عنوان یک وزنه  تعادل ایجاد 
کنند و بى طرف باشند. اما درست پس از هر تدبیر امام که منجر به 
آرام شدن نسبى فضاى جامعه مى گشت، منافقین مانع از ثبات آرامش 
مى گشتند. امام همواره سعى داشت رئیس جمهور را به خط انقالب 
باز گرداند، ایشان خطر منافقین و گروهک هاى ضد انقالب را مکررا به 
ملت گوشزد مى کردند. پس از غائله  14 اسفند،  بسیارى انتظار داشتند 
که امام تندتر از سابق با بنى صدر برخورد کند ولى ایشان براى اتمام 
حجت و نجات بنى صدر از چنگال منافقین، در تاریخ ۲5 اسفند طى 
یک بیانیه  10 ماده اى مجدداً بر فرماندهى کل قواى بنى صدر تأکید 
نمودند تا شاید بنى صدر به خود آید. ایشان از سران مملکت خواستند 
تا سعى کنند تا پایان جنگ موضع گیرى و سخنرانى اى نکنند که باعث 

اختالف و درگیرى شود.
اما امام بعد از عزل بنى صدر در یک سخنرانى فرمودند؛ »کراراً 
من]به بنى صدر[ گفتم که بیا برو از این گروهک هاى فاسد از این 
منافقین دورى کن، حیثیت خودت را از دست نده بیا برو در مالءعام 
و اینها را از خود بران، اینها تو را به تباهى مى کشند. ... و براى اینکه 
نتوانست بفهمد اسالم یعنى چه! کشور اسالمى یعنى چه! ملت اسالم 
یعنى چه! ارتش اسالم یعنى چه! و سایر قواى مسلح اسالم یعنى چه، 

این خودش را به تباهى کشاند.«
در  ایران  مردم  گسترده  و  خودجوش  حضور  دیگر  بار  یک  اما 
رهبرى  با  پیمان  تجدید  در  و 31 خرداد 1360،  در 30  تظاهرات 
انقالب و اعالم حمایت از مجلس شوراى اسالمى و مخالفت با بنى صدر 

و عملیات ارعابى و شورشگرانه، منافقین را با ناکامى مواجعه ساخت.

فتنه 88 »تقابل با حاکمیت از طریق انقالب مخملین« بود
در ادامه براى تبیین فتنه 88، جمشید سیاح، کارشناس ارشد 
مسائل سیاسى با اشاره به جریان پیچیده و خطرناک فتنه اظهار کرد: 
بعد از پیروزى انقالب اسالمى، این جریان به انحاى مختلف براى ضربه 

زدن به انقالب اسالمى و در نهایت براندازى نظام عرض اندام کرد.
وى فتنه بنى صدر در اوایل انقالب اسالمى را یکى از شعبه هاى 
جریان نفاق برشمرد و ادامه داد: فتنه هاى بسیار دیگرى نیز در طول 
حیات انقالب اسالمى، توسط دشمن طراحى و اجرا شده که یکى از 

خطرنا ک ترین آنها فتنه سبز در سال 88 بود.
این کارشناس مسائل سیاسى هدف از فتنه بنى صدر و فتنه سال 
88 را براندازى نظام دانست و گفت: البته جنس و روش هر یک از آنها 
متفاوت بوده است زیرا روش فتنه سال 60 بنى صدر،  »نفوذ« و فتنه 

88 »تقابل با حاکمیت از طریق انقالب مخملین«  مى باشد.
بسیار  بنى صدر،  فتنه  با  قیاس  در  فتنه 88  کار  نوع  افزود:  وى 
پیچیده تر بود زیرا براى اجراى آن، 10 سال برنامه ریزى و کار عملیاتى 

شده بود.
سیاح ادامه داد: از طرف دیگر شرایط زمانى اجراى هر دو فتنه از 
هم متفاوت بود زیرا به خاطر فضاى انقالبى کشور در دوره بنى صدر، 

اقدام خائنانه او خیلى زود مشخص شد.
وى با بیان اینکه البته بنى صدر از همان ابتدا نگاه غربى داشت و 
به عنوان یک فراماسونر غرب زده، چهره اى کاماًل شناخته شده بود، 
گفت: این در حالى است که فتنه گران سال 88 ادعاى انقالبى بودن و 
خدمت به نظام را داشتند و همین کار را براى تشخیص سره از ناسره 

سخت مى کرد.
این کارشناس مسائل سیاسى ادامه داد: انحراف و کج راهه رفتن 

که  است  نبایدهایى  و  بایدها  مجموعه  قانون 
شیوه رفتار آدمى را در زندگى اجتماعى تعیین و 
باعث نظم در جامعه و سبب امنیت و آرامش مردم 
مى شود. افراد یک جامعه باید در رفتار وکردارشان 
حدود و مرزهایى را رعایت کنند تا همه بتوانند به 
نحو مطلوب و شایسته از زندگى بهره هاى مادى 
و معنوى بگیرند. اگر مرزها و حدود در هم بریزد 
و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد 
رسید. اصوالً قانون و اعمال آن بر جامعه، از ضروریات 
بدیهى و مورد قبول همه جوامع متمدن هستند و 
آزادى واقعى در جایى است که قانون باشد و نباید 

اداره جامعه  و  پیشرفت  و  فراموش کرد که رشد 
جزء در سایه قوانین و مقررات و وضع محدودیت ها 
میسر نیست. . قانون باید فصل الخطاب همگان در 
اداره جامعه باشد، در سایه قانونگرایى تبار گرایى 
در  ساالرى  شایسته  و  شود  مى  رانده  حاشیه  به 
راى  و  مى گردد  آن  جایگزین  نصب ها  و  عزل 
اکثریت، انتخابات، قوه قانونگذارى و باالخره آیین 
نامه و مصوبات قانونى جایگزین آن مى شود. قانون 
پشتیبان مال، جان و آزادى است زیرا بدون این سه 
امنیتى وجود نخواهد داشت و بدون امنیت پیشرفت 
میسر نخواهد بود حال اگر بند قانونمندى پاره شد 
آشفتگى ظهور مى کند و همه چیز بر هم مى ریزد،  
را  آشفتگى  این 
مى توان در پرونده 
انتخاباتى سال 88 
از سوى کاندیداى 
خورده  شکست 
خاص  عده اى  و 
طرفدارانش  از 
کرد،  مشاهده 
شده  پاره  بند 
از  قانونمندى 
افراد  این  سوى 
شعله هاى فتنه 88 را در کشور روشن و خوراک 
دوستان  و  منافقین  براى  را  خوبى  تبلیغاتى 
خارج نشینشان فراهم کرد. از این رو فتنه 88 را از 

دید قانونى مورد بررسى قرار دادیم:

تمام  انقالب  و  اسالم  دشمنان  دشمنی های 
نمی شود

سعید گلستانى، معاون اجتماعى پیشگیرى از 
به  توجه  با  گفت:  همدان  دادگسترى  جرم  وقوع 
اینکه قانون اساسى جمهورى اسالمى براى آحاد 
مردم ایران به صورت یکسان اجرا مى شود باید به 

این نکته دقت داشته باشیم که اجراى قانون توسط 
اشخاص بهترین ضمانت اجراى قانون است.

توسط  قانون  نکردن  اجرا  داشت:  بیان  وى 
اشخاص با نفوذ باعث جرى شدن مردم و هرج و 
مرج و بى نظمى در جامعه مى شود و باعث مى شود 
مردم اهمیتى به قانون در سطح جامعه ندهند و 

همه مردم و کشور دچار خسران و ضرر مى شوند.
برنامه هاى اجرایى  گلستانى خاطر نشان کرد: 
کشور در هر سطحى باید اجرا شود چرا که اگر اجرا 
نشود توان کشور براى مقابله با جرایم و تخلفات 

ضعیف مى شود.
وى با اشاره به حماسه 9 دى عنوان کرد: 9 دى 
در تاریخ انقالب یک سرمایه گذارى عجیبى بود 
که دشمنان انقالب از ضعف عوامل داخلى استفاده 
کرده و با سازماندهى نیروهاى خودى باعث شدند 

یک حفره اى در داخل ملت ایجاد شود.
وى با بیان اینکه  دشمنى هاى دشمنان اسالم 
و انقالب تمام نمى شود خاطرنشان کرد: الزم است 
تا آحاد مردم از نقشه هاى شوم دشمن آگاه شوند و 

این حماسه بزرگ 
9 دى را هر سال 
پر رنگ تر از سال 
گذشته برپا کنند 
این  تبیین  و 
موجب  حماسه  
شدن  آگاهتر 
افزایش  و  مردم 
در  آنها  آمادگى 
برنامه هاى  مقابل 

دشمن مى شود.

مهمتر از وجود قانون خوب، نظارت بر عمل 
به قانون است

عظیم زاده،  احمد  حجت  االسالم  ادامه  در 
نماینده اسبق ولى فقیه در سپاه انصارالحسین)ع( 
همدان و امام جمعه اسبق شهر بهار با بیان اینکه 
عوامل  مهمترین  از  یکي  و  متین  حبل  قانون 
واقع  در  کرد:  اظهار  است  جامعه  هر  نگاه دارنده 
قانون رکن و مرکز ثقل جامعه است که مي تواند 

خوب و یا بد باشد.
وي وجود قانون بد را بهتر از بي قانوني دانست 
در  اما  دارد  وجود  ثبات  بد  قانون  در  گفت:  و 
بي قانوني هیچ ثباتي وجود ندارد و تکثر و تعدد 

قانون نیز دلیل برخي هرج و مرج هاست.
امام جمعه اسبق شهر بهار ادامه داد: قانون نیز 
براي عمل شدن نیاز به نظارت دارد و مهم تر از 
وجود قانون خوب، نظارت بر عمل به قانون است 
که در صورت عدم وجود نظارت الزم خروجي که 

موجب امنیت و ثبات شود نخواهیم داشت.
جامعه  در  طیف هایي  کرد:  خاطر نشان  وي 
اقتصادي، سیاسي،  به دلیل وضعیت  هستند که 
قانون  چهارچوب  با  فرهنگي  یا  و  اجتماعي 
قانون  این طریق  از  فاصله داشته و ممکن است 

تحت الشعاع قرار گیرد.
وي یاد آور شد: برخي افراد قانون را به نفع خود 
قانون  به  بد عمل شدن  باعث  و  تفسیر مي کنند 
مي شوند و یا در مقابل قانون مي ایستند که آنها 

افرادي قانون گریز هستند و این افراد با دور زدن 
برخي  خریدن  خود،  نفع  به  قانون  تفسیر  قانون، 
قانون گذاران و یا با ایجاد رانت، قانون را به حاشیه 

مي برند.

سران فتنه با حکم ولی فقیه مشمول رافت 
نظام اسالمی شده اند

 علیرضا ترکستانى، 
امور  مرکز  رئیس 
مشاوران  و  وکال 
استان  حقوقى 
اظهار  همدان 
ماه  دي  نهم  کرد: 
اي  حماسه   88
توسط  که  بود 
رقم  مردم  خود 
که  مردمي  خورد، 
با وجود نامالیمات 
عمال  سختي ها  و 

نشان دادند که به آرمانهاي انقالب و رهبري انقالب 
پایبندند و در فدا کردن جان و مال خود در راه 

انقالب مذایقه اي ندارند.
وى با بیان اینکه اگر بیاییم بگوییم که در فتنه 
88 قانون به نفع عده اي مهجور مانده است صحیح 
ایران  اسالمي  جمهوري  نظام  در  افزود:   نیست، 
صدور احکام، تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین 
جرائم توسط قضات و قوه قضاییه صورت مي پذیرد 
و اینکه در این بحث عنوان کنیم قانون مهجور مانده 
است تداعي کننده اینست که دستگاه قضایي توان 
محاکمه قانون شکنان و عامالن اصلي فتنه 88 را 

نداشته است.
ترکستانى یادآور شد: دستگاه قضایي ما مقتدرتر 
از آن است که از محاکمه سران فتنه خوفي داشته 
باشد و با توجه به حکومت اسالمي شیعي در ایران، 
ما شیعیان اعتقاد قلبي داریم که در زمان غیبت 
امام عصر)عج(، والیت  مطلقه  فقیه با شرایط مقرر 
والیت  اذن  و  بود  خواهد  مسلمین  امور  عهده دار 

مطلقه فقیه به امور مشروعیت مي بخشد.
حکومت  در  فقیه  ولي  اختیارات  افزود:  وى 
از قانون و حکم او  اسالمي اختیاراتي است فراتر 
در  نتواند  فقیه  اگر  ولي  )عج(؛  غایب  امام  حکم 
شرایط حاد و اضطراري فراتر از قانون عمل کند، 
الهي  اظطراري  و  ثانویه  احکام  تعطیلي  موجب 

خواهد شد.
ترکستانى تصریح کرد: در سئوال مطروحه اگر 
قایل به محاکمه سران فتنه باشیم قطعا مجازات 
آنان بسیار شدیدتر از وضعیت فعلي آنان خواهد 
حکم  با  حاضر  حال  در  آنان  دیگر  بعبارت  بود 
اسالمي  نظام  رافت  مشمول  فقیه  مطلقه  والیت 

گردیده اند. 
مقررات  رعایت  و  قانون  به  عمل  گفت:  وى 
با هر  مردم  نیست همه  به قشر خاصي  منحصر 
قشر و طبقه اجتماعي باید خود را مقید به قوانین 
و مقررات بدانند اما در عمل در کلیه جوامع ما 
اصطالح جرم  در  روبرو هستیم که  بزهکاراني  با 
شناسي از آنها به مجرمان یقه سفید یاد مي گردد.

ترکستانى ادامه داد: این افراد به واسطه نفوذ 

و قدرت سیاسي و توان مالي و با توسل به حیله 
و مخفي کاري و بدون زور فیزیکي براي تحصیل 
مقام  کسب  یا  و  شغلي  مزایاي  یا  مال  یا  پول 
مرتکب عملي که داراي عنوان مجرمانه کیفري 
و یا جرم از منظر جرم شناسي باشد، مى شوند 
را علني  فعالیت هاي غیرقانوني خود  افراد  این  و 
انجام نمي دهند، بلکه سعي دارند ظاهر قانوني و 
چهره موجهي به فعالیت هاي مجرمانه خود دهند.

وى گفت: ویژگي مجرم یقه سفید مخفي کاري 
اوست که این مجرمین از نظر سیاسي، اقتصادي 
یا اجتماعي صاحب نفوذ و اقتدار باالیي هستند و 
از نظر ظاهري نیز از ظاهر آراسته اي برخوردارند، 
آنها براي نیازهاي روزمره مرتکب جرم نمي شوند 
بلکه به جهت زیاده خواهي و افزون طلبي مرتکب 
این جرائم مي گردند. مجرمین یقه سفید در همه 
اسالمي  جمهوري  نظام  در  دارند  وجود  جوامع 
ایران نیز اینگونه افراد با ایجاد سایه اي امن براي 
اهداف  راستاي  در  عملي  هرگونه  انجام  از  خود 
با  اما  ننموده اند  دریغ  خود  اقتصادي  سیاسي- 
مبارزه  بر  مبني  خامنه اي  امام  تاکیدات حضرت 
عملي با فساد و تالشهاى قوه قضاییه بسیارى از 
این افراد تحت تعقیب و در حال محاکمه هستند.

رئیس مرکز امور وکال و مشاوران حقوقى استان 
همدان در پایان خاطرنشان شد: در نظام اسالمي 
همه افراد باید در برابر قانون برابر باشند و اعمال 
ناپسند  و  مذموم  امري  سلیقه اي  بصورت  قانون 
از سوي  عادالنه  بصورت  که حکمي  وقتي  است 
دستگاه قضا صادر مى شود حتي خود محکومین 
نیز از اجراي عدالت در باطن خود رضایت دارند و 

این طعم واقعي عدالت در جامعه است.
در کل تک تک افراد جامعه باید به قانون به 
در  که  بگذارند   احترام  مقدس  موجودى  عنوان 
مشکالت  از  خیلى  قانون،  رعایت  همین  سایه 
گاهى  قانون  به  عمل  هرچند  شد.  خواهد  حل 
باید  را  تلخى ها  این  که  دارد  بدنبال  تلخى هایى 
از جنس تلخى داروهایى دانست که پزشک براى 
و  یکنواخت  اجراى  تجویز میکند.  درمان مریض 
با قدرت قانون، سالمت جامعه را تامین مى کند. 
قانون وقتى عنوان قانونیت پیدا مى کند که مجلس 
تصویب کند و نیز نظارت مستمر بر اجراى قوانین 
را هم داشته باشد و براى همه افراد مساوى اجرا 
شود و  منافع همه افراد جامعه را تامین کند. پس 

یک ویژگى قانون این است که باید براى منافع 
همه انسانهایى که در آن جامعه زندگى مى کنند 
موثر و مفید باشد و به بهترین وجه آن منافع را 

تامین نماید. 

»ُگندله های تاریخ ایران«
با  که  است  اختالل  نوعى  خودشیفتگى  یا  بینى  خودبزرگ 
احساس عمیق اهمیت به خود و تصور بى نظیر بودن مشخص 
خاصى  آدم هاى  را  خودشان  خودبزرگ بین ها  مى شود. 
معتبرى  و  مشهور  افراد  با  دارند  انتظار  اغلب  و  مى پندارند 
قوى، مشهور  را  مقایسه شوند. خود  فعالیت خود  زمینه  در 
احساس  فرد  حالت  این  در  مى کنند.  قلمداد  دانا  بسیار  و 
در  مثال  دارد.  خود  بودن  مهم  بر  مبنى  خودبزرگ بینى 
دستاوردها و استعدادهاى خود مبالغه مى کند و معتقد است 

فردى استثنایى و خاص است.
 این افراد شدیدا به ارتقاى درجه خود مشغول هستند و خود 
را به عنوان مدیرى موفق تصور مى کنند و یا هم ردیف افرادى 
قرار مى دهند که در آن رده شغلى یا کارى به عنوان اسوه اى 
تاریخى بوده اند و گمان مى کنند که آنها هم  همان اسوه هاى 

تاریخى هستند که در زمان خود ظهور کرده اند. بر این اساس 
دوست دارند تعابیرى براى آنان به کارگرفته شود و یا از القابى 
براى آنان استفاده شود که همسان سازى با اسوه هاى تاریخى 
دارند. این در حالى است که فرد، توانایى خاصى ندارد و صرفاً 
یک اختالل رفتارى، او را به این سمت سوق داده است.  البته 
گاهى نیز برخى  اجتماعات  باعث مى شود که افراد به صورت 
کاذب دچار اعتماد به نفس شوند یعنى بله قربان گویى ها و 
بها دادن هاى بى مورد که  اندازه و  از  تعریف و تمجید بیش 
به صورت ریاکارانه و چاپلوسانه است، مى تواند بسترى شود 
براى اینکه افراد تصور کنند نسبت به دیگران برترى دارند. 
کم کم فرد باورش مى شود که من آدم مهمى هستم و بهترین 
هستم، در حالى که حتى شاید افرادى که این جمله ها را به 
فرد مى گویند اصال اعتقاد واقعى به این تعریف و تمجیدها 
نداشته باشند. به این افراد اصطالحاً »ُگندله « گفته مى شود. 
بزرگ  را  خود  تا  مى کنند  تالش  اما  نیستند  بزرگ  که  چرا 

نشان دهند.
حوزه هاى  در  افرادى  چنین  ایران،  معاصر  تاریخ  مطالعه  با 
مختلف سیاسى و اجتماعى وجود داشته اند و این افراد بویژه 
بزرگ  خود  نوعى  افراد  این  نیستند.  کم  سیاسى  حوزه  در 
از  یکى  که  گویى  و  دارند  خود  براى  اسطوره سازى  و  بینى 
شخصیت هاى مطرح در تاریخ معاصر ایران هستند. این در 
حالى است که با نگاهى به فعالیت هاى سیاسى آنان متوجه 
مى شویم که افراد عادى هستند که دچار این احساس در خود 
شده اند و یا اینکه دیگران به دلیلى که ذکر شد، این احساس 
را در آنان ایجاد نموده اند. از این افراد با عنوان »ُگندله هاى 
تاریخ« مى توان نام برد. توضیح بیشتر درباره این عبارت اینکه 
را  اصطالح خود  به  که  است  فردى  براى  تعبیرى  »ُگندله« 
واقع  عالم  در  اما  اسطوره اى- مى پندارد  و  بزرگ   - »ُگنده« 
توهمى است که براى خود درست نموده یا اطرافیان براى او 

نیز اسطوره سازى مى نمایند.
مطالعه فعالیت سیاسى ُگندله هاى تاریخ معاصر ایران نشان 
مى دهد که اغلب به دلیل خودبزرگ بینى احساس نموده اند 
که مى باید به جایگاه رفیعى دست یابند اما براى رسیدن به 
این جایگاه موانع مختلف باید برداشته شود و به هر قیمتى 
مى باید  است،  آن  دنبال  به  فرد  که  مقامى  یا  و  لقب  باید 
بدان برسد. این افراد گاهى اوقات تالش مى کنند تا با قرار 
گرفتن در کنار اشخاص مهم و به اصطالح »عکس گرفتن« 
با افراد مهم، خود را فردى مهم جلوه دهند. همین روحیه در 
»عکس گرفتن« با انسان هاى مهم، در شباهت دادن افراد به 
اینکه  مثل  دقیقاً  مى کند.  پیدا  بروز  نیز  تاریخى  انسان هاى 
»انیشتن«  را  مطالعات خود  برخى  دلیل  به  عادى  فرد  یک 

-دانشمند مشهور - بداند . 
مهمى  اثرات  منشاء  ایران  در  مهمى  شخصیت هاى  البته 
حماسه ها  مدیون  ایران  پیشرفت هاى  و  تاریخ  و  بوده اند 
مطالعه  اما  است.  بزرگ  انسان هاى  این  مجاهدت هاى  و 
که  افرادى  و  ایران  معاصر  تاریخ«  »ُگندله هاى  فعالیت هاى 
بزرگ نبوده اند اما تالش در بزرگ نشان دادن خود داشته اند، 
دلیل  به  صرفاً  و  توانایى  عدم  دلیل  به  که  مى دهد  نشان 
خودبزرگ بینى، نه تنها مشکلى را از مشکالت جامعه حل 
حس  ارضاء  و  خود  اهداف  به  رسیدن  براى  بلکه  نکرده اند 

مذکور، مشکالتى را نیز به جامعه افزوده اند.
از این افراد که خود را بزرگ و اسطوره مى پنداشتند در فتنه 
سال 88 وجود داشت که براى رسیدن به اهداف خود و اینکه 
نظام  به  را  فراوانى  هزینه هاى  هستند،  اسطوره  کنند  اثبات 
تحمیل کردند اما 9 دى پاسخى به توهمات آنان بود که نه 
تنها انسان بزرگى نیستند بلکه توهم بزرگ دیدن خودشان  
منجر مشکالت فراوانى براى جامعه و خود این افراد فراهم 

نمود.

انحراف و کج راهه رفتن بسیاری از 
افراد در فتنه 88 به این دلیل بود 

که سران فتنه خود را صاحب انقالب 
می دانستند و به نام انقالب وارد 

معرکه شده بودند

مهم تر از وجود قانون 
خوب، نظارت بر عمل به 

قانون است که در صورت 
عدم وجود نظارت الزم 

خروجي که موجب 
امنیت و ثبات شود 

نخواهیم داشت

قطعا مجازات سران فتنه 
بسیار شدیدتر از وضعیت 
فعلي آنان است به عبارت 

دیگر آنها در حال حاضر 
با حکم والیت مطلقه 

فقیه مشمول رافت نظام 
اسالمي گردیده اند
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 قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه باشد

بسیارى از افراد در فتنه 88 نیز به این دلیل بود که سران فتنه خود 
را صاحب انقالب مى دانستند و به نام انقالب وارد معرکه شده بودند. 
انقالب  مى رویم  جلوتر  چه  هر  بنى صدر  زمان  در  گفت:  وي 
خالص تر و فاصله بین ضد انقالبى و انقالبى بیشتر مى شود اما در 
جریان فتنه 88 پیچیدگي فتنه از یک سو و ورود برخي به اصطالح 
مذهبیون در دفاع از این جریان از سوي دیگر، کار تمیز حق از باطل 

را بسیار مشکل کرده بود.
اینکه جریان 9 دي نشان از عمق بصیرت ملت  با بیان  سیاح 
ایران و درایت رهبري داشت، گفت: نباید به سادگي از کنار حماسه 
9 دي گذشت زیرا حضور مردم در این روز فتنه اي بسیار بزرگ را 

در هم کوبید.
براي  تالش دشمن  به  اشاره  با  سیاسي  مسائل  کارشناس  این 
اجراي سناریوي »نفوذ« اظهار کرد: البته براي این سناریو بسیار فکر 
و کار شده است زیرا حماسه 9 دي نشان داد که با انقالب مخملین 

نمي توان ایران اسالمي را برانداخت.
وي با بیان اینکه نخبگان جامعه باید مردم را نسبت به حساسیت 
و  اسالمي  براي مجلس شوراي  اصلح  انتخاب  کنند،  آگاه  موضوع 
توطئه دشمن  بر هم زدن  راهکارهاي  از  را یکي  مجلس خبرگان 

برشمرد.
نتیجه: 

در تمامى فتنه هائى که علیه انقالب اسالمى صورت گرفته است، 
دشمن و ضد انقالب سعى نموده بین مردم و ولى فقیه و به تعبیر دیگر 
بین امت و امام شکاف ایجاد نماید اما خنثى سازى توطئه ها هم دو 
رکن داشته است، ولى فقیه و مردم. به همین جهت است که دشمن 
پس از آخرین فتنه خود یعنى فتنه 88 استراتژى نفود را برگزیده تا  
سبک زندگى ایرانى اسالمى که پیوند بین ولى فقیه و مردم است را 
خدشه دار نماید. اما حضرت امام)ره( اساس جمهورى اسالمى را به 
گونه اى طراحى کرده است که امکان هیچ گونه سواستفاده اى براى 
خواص از حرکتهاى انقالبى مردم وجود ندارد. به همین دلیل است که 
در تاریخ انقالب عده اى از خواص از صحنه خارج شدند، بدون اینکه 
صدمه جدى به انقالب وارد آید. مرجع تقلید حذف شد، قائم مقام 
انقالب را  اینها درخت  رهبرى عزل شد، رئیس جمهور حذف شد. 

نمى شکند، پیوند بین امام  و امت محکمتر از اینهاست.

از فتنه بنی صدر خائن تا فتنه 88

خنثی سازی توطئه ها دو رکن دارد، 
ولی فقیه و مردم. به همین جهت 

دشمن پس فتنه 88 استراتژی نفود 
را برگزیده تا پیوند بین ولی فقیه و 

مردم را خدشه دار نماید
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در عصر حاضر خط و مشى هاى تکفیرى در برابر 
همبستگى و یکى شدن مذاهب اسالمى قد علم 
هوشیارى  و  مسلمین  براى  بزرگى  بیم  و  کرده 
وقت  نیز  اسالم  معاندین  مى شود.  تلقى  اسالمى 
را مغتنم شمرده و با توانبخشى و رهبرى مبالغه 
آمیز در بین مسلمین در سعى و تالش اند تا برترى 
بر  را  اقتصادى خود  و  فرهنگى  نظامى،  سیاسى، 

دنیاى اسالم بسط دهند.
اسالمى  مختلف  مذاهب  میان  در  گرایى  افراط 
در  چه  و  تسنن  اهل  مسلمانان  میان  در  چه 
نیز  میان مسلمین تشیع وجود دارد. در گذشته 
بدخواهان انبیاء همان دسته از کسانى بودند که 
همان  امروزه  و  آوردند  بوجود  را  دین  در  بدعت 
حکمرانى  جهان  در  دیگرى  قالب  در  دشمنان 
مى کنند و مانع از وحدت مسلمین و بروز اسالم 

حقیقى هستند.
با نظر به بنیان اصلى جریان هاى کج رو در مذاهب 
اسالمى مشخص مى شود متخاصمین اسالم نقش 
و  دارند  جریانها  این  آمدن  بوجود  در  را  اساسى 
و  ایجاد  کج رو،  جریان سازى هاى  این  از  مقصود 
بروز حواشى و اختالفات بیشتر میان ادیان اسالمى 
تابعین  این مسئله را در بین  است. همچنان که 
مذاهب اهل سنت  و تشیع مى توان مشاهده کرد.  

شبکه های ماهواره ای ضد شیعه
تمامى دست اندرکاران این شبکه هاى ماهواره اى 
علیه مذهب شیعه؛ وهابیون تکفیرى و روشنفکرهاى 
غرب زده هستند که با برنامه هایى از پیش تعیین 
شده تحت حمایت دولت آل سعود با محوریت سلطه 

صهیونیزم جهانى فعالیت خود را شروع کردند.
مقصود اولیه و مهم این شبکه ها جنگیدن با دیدگاه 
و ارزشها و عقایدى چون »والیت، امامت و انتظار« 
است که در میان شیعیان اهمیتى واالیى دارد. حتى 
کافرنشان دادن شیعیان، حاشا کردن اهل بیت و 
از  کردن  اتهام  رفع  و  السالم(  )علیهم  اطهار  ائمه 
از  یزید  و  معاویه  مانند  اسالم  دشمنان  خصومت 

برنامه هاى بینادى این شبکه ها است.
و  برنامه ها در ظاهر عقیدتى  مطالب و موضوعات 
مذهبى است البته بر پایه اصول وهابیت اما در اصل 
انتشار اعتقاد وهابى، زیرسوال بردن اعتقاد و تفکر 

شیعى، به وجود آوردن شبهات بسیار ریز و ظریف 
در میان فارسى زبانان و شیعیان، تحقیر و توهین به 
مقدسات  و شماتت و مالمت زیارت امامان، تخریب 
علما و بزرگان اهل سنت و شیعه و رواج گونه اى از 

اسالم جدید صوفیانه و سکوالر است.
این عده معتقدند که باالترین پیکار در راه حق جهاد 
ماهواره اى  شبکه  یک  اثر  و  کارایى  و  است  زبانى 
با  و  است  دیگر  برنامه هاى  از  بیش  برابر  هزاران 
ارزش هاى  و  عقاید  و  اهداف  دادن  نشان  مغایر 
مذاهب اسالمى به نفع وهابیان و گروه هاى تکفیرى 
بهره بردارى کرده و در این مصاف عده اى را نیز با 
فریبکارى در این راه کشانیده اند و این دسته از روى 
جهالت باعث دامن زدن به این عوامل ضد وحدت 

مى شوند.
این شبکه هاى متظاهر و منافق باعث بوجودآمدن 
دسته بندى هایى میان افراد معتقد مذاهب شیعى و 

سنى شده است و چون این افراد تعصب و حمیت 
عقیده  دو  این  میان  دارند، طبعا  دینى  و  مذهبى 
درگیرى و کدورت بوجود آمده و شاهد مجادله و 

اختالف نظر در بین آنها هستیم.
    ایجاد گروههای تکفیری

در  متفاوت  تکفیرى  هاى  گروه  ایجاد  با  وهابیون 
سرزمین هاى اسالمى و با ایجاد نزاع و درگیرى بین 
آنها مذاهب را بر علیه یکدیگر به شورش و جنجال 

وا مى دارد.
به عنوان مثال گروه هاى داعش، القاعده، ریگى و 
این تشکل هاى  این دسته است که  از  و...  صحابه 
تندرو و افراطى مبادرت به رفتارها و عملیات هاى 
به  را  مسلمان  افراد  بیشتر  و  کرده اند  تروریستى 
قتل رسانده اند و نه تنها باعث شده اند که بزرگترین 
مزاحم و مانع وحدت مسلمین جهان باشند، بلکه 
دولت هاى غربى را در طرح و نقشه اسالم هراسى 

اعانت و دستگیرى مى کنند.
براى برطرف کردن ناسازگارى ها و ناهمگونى ها باید 
یک فرهنگ سازى درست و منسجم میان برادران 
اسالم  و جهان  پذیرد  تشیع صورت  و  اهل سنت 
خطرات و نشانه هاى منحوس نفاق و تفرقه را جدى 
بگیرد تا در پناه همدیگر اسالم را رونق داده و دست 

دشمنان را از تعدى و تجاوز کوتاه کنیم.

تاالر قرآن، داستانی بی پایان برای 
مردم همدان

الهام شهابى

همگان مى دانیم فرهنگ مقوله اى مظلوم در جامعه ماست 
و با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبرى مبنى بر توجه 
به مقوله فرهنگى و موضوعات فرهنگى، اما همچنان شاهد 
مظلومیت فرهنگ و به تبع آن پروژه هاى فرهنگى در جامعه 

کنونى هستیم.
یکى از این پروژه هایى که سال هاست چشم مردم به افتتاح 
آن خشک شده تاالر قرآن همدان است، زمانیکه پروژه تاالر 
قرآن در همدان کلید خورد همگى امیدوار بودند این پروژه 

به عنوان بزرگترین پروژه فرهنگى در شهر احداث شود و 
هر چه زودتر به سامان برسد و محل مناسبى براى برگزارى 
همایش ها و سمینارهاى بزرگ  فرهنگى- دینى شهر و حتى 
کشور باشد اما کندى روند اجرایى این پروژه طعم خوش این 

تصور را به تلخى مبدل کرد.
با احداث و بهره بردارى به موقع این پروژه قطعاً اثر مطلوبى 
در شهر به وجود مى آمد و فعالیت هاى فرهنگى و قرآنى روند 
رو به رشدى مى گرفت. از آنجا که هر کار فرهنگى نیازمند 
زیرساختى است اما هنوز زیرساخت بسیارى از این کارها در 
همدان لنگ مى زند. افتتاح به موقع تاالر قرآن مى توانست خود 
بهانه اى براى افزایش فعالیت هاى فرهنگى - قرآنى در شهرمان 

که از  نبود سالن هاى بزرگ رنج مى برد، به شمار برود.
را  پتانسیل الزم  تمدن  و  تاریخ  پایتخت  عنوان  به  همدان 
براى داشتن مکانى مناسب در جهت برگزارى جشنواره ها،  
مسئوالن  که  دارد  کشورى  بزرگ  مسابقات  و  همایش ها 
ساخت  به  تصمیم  ضعف  این  دادن  پوشش  براى  همدان 

مکانى مناسب و درخور شأن این شهر گرفتند.
بر این اساس پروژه تاالر قرآن مطرح و در سال 83 در سفر 
عملیات   85 سال  در  و  شد  تصویب  رهبرى  معظم  مقام 
اجرایى این پروژه پس از مطالعات و جانمایى در بلوار ارم 
همدان آغاز شد. پروژه اى که به اسم قرآن عملیات ساخت 
آن کلید خورد انتظار مى رفت خیلى زودتر از این به اتمام 
آن  براى ساخت  دقیقى  و  درست  کارشناسى هاى  و  برسد 

انجام بگیرد.
پروژه اى که باید در سالهاى گذشته به بهره بردارى مى رسید 
اما بعد از گذشت 9 سال به علت نبود برنامه مدون و منظم 
و بى توجهى مسئوالن مربوطه و پاس کارى هاى ادارى هنوز 

به بهره بردارى نرسیده است.
براساس  که  همدان  شهر  نقطه  بهترین  در  قرآن  تاالر 
اظهارنظر اعضاى شوراى شهر در دو سال گذشته  اراضى آن، 
13 میلیارد تومان ارزش داشته است، اکنون ساختمان آن 
مراحل پایانى را طى کرده و به علت مشکل در پوشش گنبد 
آن سال هاست در این منطقه معطل مانده است. در مدت 
این 9 سال بیش از 17 میلیارد تومان براى این پروژه هزینه 
شده است و منابع قابل توجهى از این منابع ملى بوده که این 
همکارى در تأمین این منابع فرصت مناسبى بود تا متولیان 
امر سریعتر به اتمام پروژه اقدام نمایند در حالى که مسئوالن 
از سال 9۲ سخن از پیشرفت 90 درصدى پروژه مى دهند اما 

هنوز این پروژه به بهره بردارى نرسیده است.
اینکه  بیان  با  همدان  رئیس شوراى شهر  نظرى،  على اکبر 
تنها پوشش سقف این پروژه باقى مانده است، تصریح کرد: 
براى پوشش سقف آن نیز تصمیماتى در حال انجام است و 

به احتمال زیاد این پروژه ۲۲ بهمن امسال افتتاح مى شود.
وى یادآور شد: کارشناسان و متخصصان در حال بررسى این 
موضوع هستند تا یا سقف کنونى این پروژه بر پایه نصب 
عرق چین طراحى شود و یا به مرور در سال هاى آتى پوشش 
داده شود که البته متخصصین امر نظرات کارشناسى خود 
را دادند اما از آنجا که هر کدام از کارشناسان دیدگاه خاصى 

داشتند به نتیجه مطلوبى نرسیدیم.
به  اکنون  هم  پروژه  این  مشکل  حل  اینکه  بیان  با  نظرى 
شهردارى واگذار شده است، گفت: اگر تخلفى هم در این 

زمینه  وجود داشته باشد به دادگاه معرفى مى شوند.
با این حال این سؤال مطرح است که در چنین برهه زمانى و 
با وجود چالش ها و مشکالت فرهنگى و اجتماعى شدید که 
وجود چنین مکان وسیعى براى برگزارى کارهاى فرهنگى 
و مذهبى مختلف در شهر همدان الزم و ضرورى است و 
تاکنون مورد کم لطفى واقع شده؛ آیا  این بى ا عتنایى صرفا 
نتیجه ندانم کارى هاست یا ...؛ کلید گم شده کجاست و چرا 

متولیان امر نسبت به این امر چنین بى مهرى مى کنند؟
پس چرا بعد از 9 سال هنوز نباید طرحى براى گنبد آن در 
نظر گرفته شده باشد؟ آیا طراحى براى گنبد تاالر قرآن به 
اندازه سال ها طراحى زمان بر است یا این امر نشان از عدم 
مسئولیت پذیرى مسئولین وقت دارد؟ و حتى ارجاع موضوع 

به مسئولین گذشته آیا دردى را دوا خواهد کرد؟
به مردم که در فصول گرم  آیا دادن وعده هاى سرخرمنى 
سال وعده طراحى مى دهند و در فصول سرد سال که امکان 
کارهاى عمرانى نیست وعده اتمام و افتتاح پروژه گویاى این 
مطلب نیست که شاید در پشت این شیوه هاى اطالع رسانى، 
دست هایى به جهت انگیزه هاى فردى پنهان است و این خود 
زمینه اى را براى مسئولیت گریزى متولیان امر فراهم کرده 
است؟امیدورایم در ۲۲ بهمن شاهد افتتاح این پروژه باشیم.   

قرآن را دریابیم ...

الزمه انس با قرآن 
مجید تالوت و 
آیات  خواندن 

قرآن است
همه معلمان در هر مقطعى با جان و دل براى 
تربیت؛  تعلیم و آموزش دانش آموزان و دانشجویان 
خود وقت و انرژى مى گذارند و این بین معلمان 
قرآن عجیب تأثیر ژرف و عمیقى بر روى روح، 
روان، اخالق و کردار شاگردان خود مى گذارند و 
هرگز چشمداشت مادى ندارند و تنها به دنبال 

اجر اخروى آن هستند.
مسعود عباسي، مدرس دانشگاه و حافظ قرآن  
و داور قرآنى در خصوص اینکه چگونه قرآن را در 
زندگي خود دریابیم، گفت: به گفته بزرگان دین 
آن چیزي که باید در زندگي یک فرد مسلمان 

جاري و ساري باشد انس با قرآن است

وي افزود: در فرمایش امام صادق)ع( در کتاب 
اصول کافي تأکید بر این است که روزانه بر هر فرد 
با ایمان و معتقد واجب است که روزانه 50 آیه از 
قرآن را بخواند؛ چراکه یکي از لوازم انس با قرآن 
تالوت آیات همراه با تدبر و تفکر است و در آیات 
سوره مزمل خداوند فرموده که تا جایي که براي 

شما مقدور است، قرآن تالوت کنید. 
عباسي ادامه داد: در فرمایش اخیر مقام معظم 
رهبري تأکید ویژه ایشان این است که محافل 
به  و گوش سپردن  براي شنیدن  قرآن  با  انس 
قرآن ایجاد شود زیرا این محافل زمینه ساز انس 
بیشتر افراد به قرآن و ایجاد جامعه و زندگى قرآني 

مى شود.
عباسى خاطرنشان کرد: قرآن را باید از دوران 
کودکى به فرزندان خود آموزش دهیم و والدین 
الگو و مشوق خوبى براى فراگیرى قرآن توسط 
فرزندان خود باشند و بدانند که این راه خیر و 

سعادت آنان است.
و  قرآن  نور  جذب  برای  نوینی  شیوه های 

معارف برای کودکان باید مدنظر باشد
جامعة  مدیر  روشنیان،   طاهره  همچنین 
با  قرآن  و حافظ  واحد خردساالن  القرآن الکریم 
بیان اینکه از سال 86 مسئول واحد خردساالن 
ادامه  است،  این مجموعه  مربى  و  جامعةالقرآن 
داد: در طول سالهاى خدمتم به این بچه ها و با 
وجود سختى ها و نامالیمتى ها از سوى مسئوالن 
هرگز با خستگى و ناراحتى در کالس درس حاضر 
نشدم زیرا تنها چیزى که در این سال ها به من 
انرژى داده حضور همین بچه هاست و از کار با 
آنها به خاطر معصوم بودنشان و تأثیرپذیرى بسیار 

باالیى که دارند، بسیار لذت مى برم.
وى با تأکید بر توجه به یاددهى قرآن و  معارف 
دینى به فرزندان از سنین پایین در جامعه امروز، 
اظهار داشت: امروز با سطح هوش باالى بچه ها، 
باید معلم قرآنى خود را با آنها انطباق بدهد تا با 

استفاده از شیوه هاى مختلف براى جذب نور قرآن 
و معارف در قلب آنها نفوذ کند.

روشنیان نقش معلم و مربى قرآنى را در تغییر 
دانست و خاطرنشان  بچه ها مهم  زندگى  شیوه 
مطالعه  را  شهدا  از  بعضى  خاطرات  اگر  کرد: 
کنید، مى بینید که چگونه یک معلم قرآن در یک 
مسجد و یا مدرسه در تغییر سرنوشت آنها نقش 

داشته و آنها را از خاک به عرش رساند.
اذعان  و  اشاره  مادران  نقش  به  سپس  وى 
داشت: مادران بسیارى هستند که از راه دور در 
گرما و سرما به خاطر فرزندانشان به این مرکز 
فرزندان  بخیرى  عاقبت  و  زیرا سعادت  مى آیند 

خود را در انس با قرآن مى دانند. 
این مربى قرآن از تأثیر قرآن در زندگى خود 
و دیگرانى که با آنها ارتباط دارد سخن گفت و 
افزود: قرآن در جامعه ما مهجور مانده در حالى 
که شفاى روح و جسم همه ما در همین انس با 

قرآن و درک مفاهیم و تدبر در آن است.
اینکه آرامش در زندگى امروزى  با بیان  وى 

ما بسیار حیاتى است، تا راه تعالى را طى کنیم  
افزود: نخستین تأثیر قرآن احساس آرامش روحى 
و روانى براى افراد است که در یک خانواده وقتى 
بقیه  و  فرزند  تبع  به  باشد  داشته  آرامش  مادر 
و خود شاهد  دارند  آرامش  اعضاى خانواده هم 
از  بعضى  روحى  مشکالت  و  افسردگى  بهبود 
مادرانى بودم که به همراه فرزندانشان در کالس 

حاضر مى شدند.
وى به دیگر برکات قرآن و شرکت در محافل 
اذعان داشت: همچنین قرآن به  قرآنى اشاره و 
گفته مادرانى که به این مرکز مى آیند باعث خیر 
و برکت و افزایش روزى در زندگى آنها شده و 
پیدا  قرآنى  دوستان  بچه ها  و  مادران  همچنین 

مى کنند.
ارتباط  خانم هایى  با  اینکه  بیان  با  روشنیان 
داشته ام که تحصیالت عالیه دارند ولى متأسفانه 
نمى توانند یک آیه قرآن بخوانند، گفت: در جامعه 
اسالمى باید مادران به عنوان مربى و تربیت کننده 
فرزندانشان با روان خوانى، روخوانى و تجوید قرآن 

آشنا باشند و همچنین باید حداقل سه جزء قرآن 
خصوصاً جزء 30 را حفظ باشند.

انس کودک با قرآن نیازمند حمایت،توجه و 
برنامه ریزی مادر است

ادامه  داد: اگر مادرى با قرآن ارتباط وى 
را  آن  و  در محیط خانه تالوت کند و به داشته 

دنبال تفسیر و مفاهیم قرآن باشد، شبهات زیادى 
از فرزندان خود را پاسخ مى دهد.

این مربى قرآن اظهار داشت: حفظ قرآن سطح 
باال  را  آنها  نفس  به  نیز  اعتماد  و  بچه ها  هوش 
مى برد و اکثر شاگردان من و این مؤسسه جزو 

ممتازان درسى و المپیادى هستند.
وى خاطرنشان کرد: تجربه به من نشان داده 
دارند  ارتباط  قرآن  با  کودکى  از  که  افرادى  که 
باالیى هستند که  با بصیرت و توکل  بچه هایى 
انجام  به  و  انتخاب مى کنند  را  راه زندگى خود 
والدین  به  احترام  خصوصا  خود  شرعى  تکلیف 

مقید هستند.
روشنیان با بیان اینکه مادران وظیفه سنگینى 
را در تربیت فرزندان خود دارند گفت: انس بچه ها 
با قرآن در داخل خانه نیازمند حمایت اعضاى 
خانواده خصوصا مادر و توجه و برنامه ریزى اوست 
و همین تالوت و حفظ قرآن با پشتوانه خانواده 
باعث مى شود که خود قرآن حافظ فرزندان ما در 

تمام مراحل زندگى باشد.

وقتي  اینکه  بیان  با  دشتکي  على  االسالم  حجت 
او  سعادت  براي  کرد  خلق  را  انسان  خداوند 
یکسري اصول قرار داد، اظهار کرد: مجموع اصول 
و ارزش هاي انساني در قرآن کریم، سیره نبي مکرم 
اسالم و معصومان قابل مشاهده و به صورت شفاف 

نمایان است.
وي با بیان اینکه براي مورد توجه قرار دادن اصول 
عترت  و  قرآن  با  ارتباط  باید  اخالقى  ارزش هاى  و 
افزایش یابد، بیان کرد: کسي که با قرآن در ارتباط 
الگوي  و  سرلوحه  را  اسالمي  زندگي  سبک  باشد 

زندگي خود قرار مي دهد.
همدان  استان  اسالمي  تبلیغات  سازمان  مدیرکل 
افزود: هر کس سبک زندگي اسالمي را الگوي خود 
قرار دهد قطعا اخالق توحیدي که فراتر از اخالق 

محمدي است در او ایجاد خواهد شد.
وي با بیان اینکه حتى از زمان پیامبر)ص( هر زمان 
که اسالم در اوج قدرت بود دشمن با غبار آلود نشان 
دادن فضاي عمومي اختالل ایجاد کرده است، ادامه 
داد: همیشه حکومت هاي اسالمي و شیعي موفق 

عمل مي کردند تا زماني که اختالف ایجاد شود.
دشتکي با بیان اینکه دشمن در صدد ایجاد اختالف 
است، بیان کرد: برخي از اختالفها داخلي و سیاسي 
است اما گاهي اختالف جدي و به صورت عقیدتي 
و اندیشه اي مطرح مي شود که نمى توان از کنار آن 

راحت گذشت.
وي با تاکید بر اینکه در هفته وحدت محور اصلي 
براى  کرد:  بیان  است،  اسالم)ص(  پیامبر  و  قرآن 
عدالت،  اصول  باید  مسلمین  بین  وحدت  ایجاد 

در  دشمنان  نفوذ  از  جلوگیري  و  شناسي  دشمن 
تک  تک  توجه  مورد  امامان  و  پیامبر)ص(  سیره 

مردم قرار بگیرد.
اساسي  نکته  اسالمي  تبلیغات  سازمان  مدیرکل 
جامعه  در  مدیریت  محوریت  را  وحدت  ایجاد  در 
افزود: محوریت مدیریت در  و  اسالمي عنوان کرد 
زمان  در  اسالمي  و  دیني  نظر  از  اسالمي  جامعه 

غیبت با والیت فقیه است.
دشتکي ادامه داد: اگر بخواهیم دشمن در رسیدن 
به اهداف خود ناکام باشد و ما در رسیدن به اهداف 
مقام  فرمان  به  گوش  باید  بگیریم  سرعت  خود 
معظم رهبري باشیم چراکه ایشان امروز دیده بان 
جبهه حق هستند و تمام جهان اسالم را مدیریت 

مي کنند.

در جامعه اسالمی 
باید مادران به عنوان 
مربی و تربیت کننده 

فرزندانشان با 
روان خوانی، روخوانی 

و تجوید قرآن آشنا 
باشند

تجربه نشان داده 
افرادی که از کودکی 
با قرآن ارتباط دارند 
بچه هایی با بصیرت و 
توکل باالیی هستند 

که راه زندگی خود را 
انتخاب می کنند

امشب، جبرئیل امین، دستى در نور و دستى در آینه دارد. شبى است که آفتاب حجاز، 
سر از مشرق روشنایى برمى آورد و این شب بى سحر را فرمان هجرت مى دهد.

امشب چه شبى است، شب بى تکرار عبداللّ  و اینک، از او فرزندى خواهد آمد که 
جهان را بر پله اول خراجش نهادند تا او بپذیرد و آسمان را طفیلى آستانش گذاشتند 
تا رسالتش، عالمى را حیران نماید. مردى مى آید تا بهار، بر قدم هایش بوسه زند و 
پرنده هاى یخ بسته پاییز، بار دیگر سرود میالدش را تکثیر کنند و حجاز، از نوازش 

دستانش، این شهرت پنهان را از او هدیه گیرد.
او مى آید تا غبار را از پیراهن انسانیت بتکاند و تبسم خود را بر آینه ها حک کند. 
مى آید تا پرده از راز پنهان خلقت براندازد و لبانش، کالم خدا را به پهنه گیتى آواز 
دهد. مى آید تا نخلستان ها، آمدنش را سرک بکشند و دختران به ناحق دفن شده، از 

او عزت و شکوه گیرند.
آرى! محمد صلى ا... علیه و آله مى آید تا آوازهاى شادى و شور، از حنجره خشک و 
ماسیده مکه پخش شود و جهان، طلوع تازه اى را بنگرد؛ طلوعى را که هیچ آفتابى 

توان خلقش را ندارد.
مکه امروز بر صدر خبرهاست.  مکه، شهرى است که فرشتگان الهى، به هم نشانش 
مى دهند. اى آن که خدا از نور خویش، تو را آفرید و بر تو سالم داد و جهانى را در 
رکاب تو گذاشت تا معلوم شود که تاریخ انسان، چون تو نداشته و چون تو نمى آورد؛ 
و اى چراغ رها شده در پرواز! تو، عاشقانه سرود زندگى در گوش خلق زمزمه کردى؛ 

بر تو درود!
زمانى که اومتولد گشت، زمین، طلوع عشق را باور کرد و تیرگى ها، روشناى چشمانش 
را در خاطره ناسروده تقدیر خویش قاب گرفت. او آمد تا در این شب قیرگون جهل، 

رنگ هاى خام، معنا بیابند و عشق را بر این صفحه تاریک بنگارند.
او آمد تا مکه،  جز بت هایش  احترام یابد و حجاز، عرصه جمعیتى متراکم شود که 
قصدى جز وحشى گرى و غارت دارند. او آمد تا نام خدا در زمین زنده بماند و حرمت 

ابدى و ازلى اش، چون چراغى روشن فراموش نشود. 
یا محمد)ص( ورود تو آغاز تاریخ دیگرى از حیات است و نباید چنین میالدى، بى صدا 
و بى هیاهو باشد. بگذار وقتى هلهله شادى فرشتگان در فضاى متروک جهان مى پیچد، 
ایوان هاى ظلم و جور، بر خویش تکانى بخورد و کاخ هاى محکم ستم بشکند و خوار 

شود! 
 بر تو درود اى بهترین خلق که پیامبران سالمت مى کنند و تو را سید خویش 
مى خوانند؛ اى آن که خدا از نور خویش، تو را آفرید و بر تو سالم داد و جهانى را در 
رکاب تو گذاشت تا معلوم شود که تاریخ انسان، چون تو نداشته و چون تو نمى آورد؛ 
و اى چراغ رها شده در پرواز! تو، عاشقانه سرود زندگى در گوش خلق زمزمه کردى؛ 

بر تو درود! 
بگذار آتشکده ها خاموش شوند! جهان، تا خبر میالد تو را شنید، چنان بر خود لرزید 
که عنان خویش از دست داد. بگذار وقتى شعله حضور تو بر چراغ هدایت، روشنى 
مى بخشد، آتشکده هزار ساله به مرگ فرو رود تا خلق بدانند، چراغ همیشه روشن، 
تویى و نور را از هیچ سیاهى گدایى نکنند! بگذار اهالى کوچه هاى نخوت و غرور، بر 
ناتوانى و حیرت خویش معترف شوند و اینک در این عصر و زمان بنگر که چگونه نداى 
پایان بزرگ بینى مستکبران بلند شده است و خود را بر در و دیوار جهالتشان مى کوبند 

تا تو را از ذهنها پاک کنند. 
  یا رسول اللّ  )ص( ، تو را نشناخته ایم و فقط مى دانیم که نامت بر همه کائنات 
ترجیح دارد. تو را نشناخته ایم، اما همه هستى ما از احترام به نامت مى گوید که 
بیت بیت، قصیده هاى روشن در دل ها مى کارى و نور مى پاشى در چشم هاى خاک و 
قرآن، معجزه اى است که از دست هاى روشن تو به ما رسید و مرهمى شد بر داغ هاى 
همه روزه بشریت و نهج الفصاحه، سرزمین پهناور دوستى است، زمزمه هاى بهارى 
گنجشکان بر درخت است که روبه روى لحظات خستگى انسان، قد مى کشد. دنیا، 
شاداب و جوان مى ماند؛ اگر سطرى از اندرزهاى تو را به کار بندد؛ همچنان که منبر و 

مسجد و مأذنه از ذکر و نام تو فعال مانده اند. ما را در غوغاى زمانه همه رنگ دریاب.

چراغ همیشه روشن

وحدت شیعه و سّنی، خاری در چشم وهابیت  
وحدت؛گمشدهجهاناسالم

مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمي استان همدان:
است اسالم)ص( پيامبر و قرآن اصلي محور وحدت هفته در

پریسا بیات


