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مروری بر جنجالی ترين کتک  کاری 
 های سياسی ايران

قضات خوشنام قدر ببينند و بر صدر 
نشينند

پيشنهادی برای تاسيس يک  
»کميسيون مستقل ضّدفساد«

تفسير ﴿ سوره ی مبارکه ی شمس ﴾ 
توسط استاد خيرخواه

ِبا  َیُحْطُهم  َوَلْم  امُلْسِلِمیَن  أْمِر  ِمْن  َوِلَ  اْمِرٍئ  َم  أیُّ

َیُحوُط ِبِه َنْفَسُه َلْم َیَرْح راِئَحَة الَجنَِّة.

هر کس بخشی از کار مسلمنان را بر عهده گیرد 

و در کار آن ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی 

بهشت را استشمم نخواهد کرد. 

کنزالعمل، ج 6، ص 20، ح 14654

جناب آقای دکتر عباس ربانی
متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص عروق 

بیمرستان فوق تخصصی الله

»من مل یشکر املخلوق مل یشکر الخالق«

بر خود فرض و الزم می دانم از تالش های صادقانه و همکاری صبورانه 
جنابعالی طی دو نوبت عمل جراحی اینجانب تشکر و قدردانی نمایم 
ناموفق  جراحی  های  عمل  گردیدید  موفق  حضرتعالی  اینکه  ویژه  به 
چند پزشک دیگر را با تشخیص صحیح و به موقع با موفقیت به پایان 
برسانید. همواره دعا گوی شما و کلیه پزشکان دلسوز و مسئولیت پذیر 

                                                بیمر شم: پری کریمی
خواهم بود.

پیامرب اكرم )ص(

به مردم خواهم گفت که يک عده 
نمی خواهند تحريم برداشته شود

برترين عکس های جهان در سال 
2013

میالد حضرت رسول اکرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( بر تمام 

مسلمین جهان مبارک باد

شدت موضع پیامبر در برابر تطیر و تفأل و تنجیم کمتر از ستیز او در برابر دیگر اوهام 
و خرافات نبود. در برخی جنگ ها، پیامبر به دلیل »طالع نحس«، از رفتن به نبرد نهی 
می شد، اما پیامبر روانۀ جنگ می شد، وطالع نحس را به »طالع سعد« دگرگون می کرد، و 
می گفت: »نه نحسی ای هست و نه دشمنی ای«. می گفت: »با روز ها دشمنی نورزید و اال 
با شما دشمنی می ورزند«. همچنین می گفت: »هرکس به سنگی ایمان بیاورد، خداوند 

با او محشورش می کند«.
امام موسی صدر در کتاب ادیان خدمت انسان، ص ۳۰۷-۳۱۷  محمد؛ پیامبر بت شكن 

درتوصیف پیامبر اکرم و شخصیت حضرت محمد)ص( آورده است:
جهل که در آن هنگام دلیل موجهی بود، در روزگاران دیر پای دوره بت پرستی، مایۀ 
دوری انسان از جایگاه واالیش بود. مقصود ما از بت پرستی مفهومی اعم از نظام شرک 
آلود است. آنچه میان ساخته دست آدمی و موجودات معبود او، همچون اجرام آسمانی، 
درختان و حیوانات، مشترک است،   همان وهم بر ساخته در این نمادهاست، که آدمیان به 
شیوۀ فریبكارانه و برای مجاب کردن عقل، در برابر آن اوهام فروتنی ورزیدند. چنانكه ما 
کودکان را با سرگرمی ساکت می کنیم، آدمی نیز عقل خویش را اینگونه خاموش ساخت.

از همین رو، در خود  بوده است.  او در پی شناخت  از سپیده دم آفرینش آدمی، ذهن 
وپیرامون خود، به کشف ناشناخته ها پرداخت ودر طی هزاران سال با تالشی جانكاه در 
پی حقیقت گشت. آنچه بیش از همه آدمی را به تكاپو وا می داشت و او را به اندیشیدن بر 
می انگیخت، ترس او بر سرنوشت خویش بود. زیرا که خود را در جهانی پر سطوت، که از 
زمین وآسمان بر او دشمنانی بزرگ چیره می کرد، ناتوان می دید، و یارای برابری با آن ها 
را نداشت. امنیت و ثبات دو انگیزه ژرف و دو هدف دور دست او، در پس نگاه های خیره 

و ترسان او در معمای طبیعت، بودند. برای تحقق امنیت و آسایش تنها دو راه
پیش رو داشت:

۱- چیرگی بر طبیعت   ۲- سازش با طبیعت از هر راه ممكنی.
چون در آن مرحله از تحقق امر نخست فرو مانده بود، به اکراه، به کوشش برای تحقق امر 
دوم تن داد. از این رو به خلق اوهام گوناگونی پرداخت وبه بندگی آن ها پرداخت. قرآن 
نیز آن را بیان کرده است، همچنان که این مسئله در تاریخ ادیان و عقاید ثابت شده است.

برابر کائنات طبیعی مانند  بنا به غریزه ترس در  در آن مرحلۀ طوالنی و دشوار، آدمی 
خورشید و ماه سر فرود آورد. و به امید کسب روزی، در برابر حیوانات و درختان کمر خم 
کرد. پس از آن در برابر ساخته هایی که خیالش آنان را جسمیت بخشیده بود و نمادی 
از خدایانش بودند، تعظیم کرد. او این خدایان را در معبدهایی نزدیک خویش ساخت، تا 

هر گاه از چیزی می ترسید یا چیزی می خواست، به آن ها پناه برد.
این بت ها انسان را از علم آموزی ودریافت حقایق باز داشتند. چرا که به نظر او قدسیت 
این بت ها مانع اندیشیدن در ماهیت و کنه آن ها می شد. آدمی به جای تحلیل و علت یابی 
رخداد ها، بسنده می کرد که حوادث بنابر اراده های ُعلوی جریان دارد. اگر احترام آن ها بر 

او واجب است، به ناچار کمتر از آن است که راز آن ها را دریابد.
بنابراین در خود این جرأت را نمی دید که از زیر سلطه طبقه ای از مردم، که اعتقاد داشت 
قداست خدایان را دارند، به در آید، او اعتقاد داشت که اوضاع جهان، ثابت و دگرگون 
ناپذیرند. نظام های مقدس است که مشكالت را آفریده و با مقدراتش بازی می کند، و 
با او برابری کند، از روی درماندگی و به سبب رنجی که از او  چون چیزی نداشت که 
می برد، نزدیكش شد. این نظام شرک آلود در خدمت بت هایی از بشریت بود مانند طبقات 

بزرگان و اشراف از شاهان و ثروتمندان. افزون بر این انسان هر خرافه ای را باور داشت.
این خرافه ها را بر فلسفۀ سستی که با ظواهر طبیعت پیوند داشت، بنا می کرد. اگر قمر 

در برج عقرب بود، آن را شوم می پنداشت و دست از حرکت و کار می کشید؛ می ترسید 
به شری از سوی خدا دچار شود، زیرا که در آن زمان مزاج خداوند- نعوذباهلل- مضطرب و 

در معرض بحران های عصبی بود.
نیز بت هایی از عادت و سنت می پرستید. این سنت و عادت سنگین ترین غل و زنجیر ها 
بر آدمی و پر اثر ترین چیز ها در جمود و واپس ماندگی او بودند. »ذات« او بزرگ ترین 
بت ها بود، و چه بسا همچنان نیز باشد. آن »ذات« را می پرستید و هیچ چیز را نمی دید، 
مگر از دیدۀ آن. حق آن بود که »ذات« او حق می دانست، هر چند باطل باشد. و باطل   
همان بود که »ذات« می گفت اگر چه بر حق باشد. انسان در فراز و فرودهای تاریخ چنین 
بود و بدین گونه اجتماعش شكل گرفت. یكی از فضایل انسان- در آن دوران ها نیز انسان 
فضایلی داشت- این بود که به تجاربش آگاه بود و از نتایج آن ها سود می برد. و رفته رفته 
بنا بر قوانین مسلم پیشرفت کرد، قوانینی که ما آن ها را الهی می دانیم و دیگران آن را 
ندای  یافت، فالسفه  و پخته ظهور  یافته  قوام  به صورت  فلسفه  وقتی  مادی می خوانند. 
آزادی انسان را از زنجیر هایش سر دادند، و مردم را به شكستن بت های گوناگونشان فرا 
خواندند. اما واپس گرایان و سوداگران عقیده انگ الحاد وکفر بر آنان زدند، و دعوتشان 

را با منزوی
کردنشان از مردم نا کار آمد کردند. و آنچه به منزوی شدن فالسفه کمک کرد این بود 
که آنان عقل را مخاطب می ساختند نه دل را، و کمتر کسی از مردم تحت تأثیر این زبان 
قرار می گیرد و به آن پاسخ می گوید.از این رو دیگر برای پیشرفت اجتماعی و به کمال 
رساندن آن، چاره ای جز دخالت خدای سبحان نبود.کار رسوالن در اثر بخشی، به کلی، 
با فالسفه متفاوت است. چرا که پیامبران عقل آدمی را در چارچوب وجدانشان مخاطب 
می ساختند. و دین چنانكه متخصصین با الهام از پیامبر این گونه تعریف کرده اند: »فطرتی 
است که انسان را به خالقش پیوند می دهد« و دعوت الهی از این فطرت آغاز شد. این 
بینش، بزرگ ترین عامل توفیق انبیا در رسالِت به حقشان بود. ارتباط غریزی میان آدمی 
و خدایش رسالت انبیا را آسان می ساخت. اما در رسالت فالسفه سودی نداشت.در حالیكه 
پیامبران در ژرفای احساسات مقدس و  تنها وآسیب پذیر می دیدند،  را  فیلسوفان خود 
اصیل آدمیان جای داشتند. هرگاه مردم برای حفظ سنت یا امری موروثی با آنان به جفا 
رفتار می کردند، دعوت از دریچۀ ایمان به خدا، به درون آن ها راه می یافت. رسالت همۀ 
انبیا یكی است، و اختالفشان، تنها به ادوار زندگی بسته است؛ ادوار زندگی با توجه به 
»تكامل وتكوین«. جوهر انقالب پیامبران بر ضد بت پرستی به هر شكلی که باشد، در 
مراحل و ادوار مختلف تفاوتی نمی کند. زیرا که آنان رهبرانی رهایی بخشند؛ به دقیق ترین 
معانی ای که ما امروز از این دو واژه )رهبر ورهایی بخش( در می یابیم. گزاف نیست اگر 
بگوییم حضرت محمد )ص( بزرگ ترین پیامبر است و انقالب او بزرگ ترین انقالب. این 
بیان واقعی این انقالب است و نتایج این انقالب وتاریخ، این را ثابت کرده است.در این 
گفتار بر آنیم که عظمت پیامبر را با پاره ای کارهای قهرمانانه اش برای آزاد ساختن بشر 
و  فرقه ها  که  جهانی  در  پیامبر  یكم:  بر شمریم.  بهتر  جهان  به سوی  بت ها  و  بند ها  از 
گرایش های متفاوتی در آن بودند، دعوت خود را بر توحید بنیان نهاد. برای دنیا خدایانی 
پیامبر  بودند.  نادانی  و  رسوایی  تفرقه،  منجالب های  خدایان  این  بودند.  ساخته  بی خرد 
اسالم در دعوت رهایی بخش خود با سختی هایی رو به رو شد که خود ـ در حالی که 
او فداکار و شكیبا بود ـ چنین می گوید: »هیچ پیامبری آنچنان که من آزار دیدم، آزرده 
نشد.او با رد شرک و زشت شمردن بت پرستی دعوتش را برای ژرفا بخشیدن به این اصِل 
جامِع رسالتش )یعنی توحید(، آغازید. تا اینكه در »یوم الفتح« پیروزی درخشانش را به 
اوج رساند. و علی جوانمرد اسالم را بر شانه هایش بلند کرد. خداوند با این پیروزی او را 
برتری بخشید. در آن روز علی )ع( دستان خود را زیر بزرگ ترین بت، هبِل یک چشِم 
وصله دار برد و آن را از ریشه برکند. دیگر بت های کوچک را نیز برکند تا با نابودی آن ها 

نظام شرک را از میان برد.
پیامبر در نبرد با شرک به از میان رفتن ظواهر بسنده نكرد. بلكه در سنگرگاه های آن 
یعنی جان ها و دل ها به مبارزه با آن پرداخت. و جان ها و دل ها را از نگرانی ها و وسوسه ها 
تخته  بر  مورچه ای سیاه،  از جنبش  است  پنهان تر  پیامبر می فرماید: »شرک  پاک کرد. 
سنگی، در شبی تیره«. چه انگیزه ای نیرومند تر از حس خطر از پیروی شرک و مقابله با 
اثرش در راه های تاریک و النه های پنهانش است؟ و چه نیرویی بهتر از این احساس، با 

خطر کمین گرفته در درون سینه ها و آرام جان ها مقابله می کند؟
سال نهم هجری پیامبر هیئتی متشكل از علی )ع( و ابی بكر را با آیاتی از سوره برائت 
روانه یمن کرد. حضرت علی از جانب پیامبر نبردی بر ضد الحاد را در دربار اعالم کرد. 
نبردی که در آن سستی و نرمش راه ندارد. خورشید و ماه را از عرش الهی تا بندگانی برای 
خدا پایین آوردند. او گفت خورشید و ماه و دیگر موجودات تحت فرمان خداوند هستند. 
و هرگاه خداوند برای آن ها خیر و نفعی بخواهد، خیر و نفعی بیشتر به انسان می رسد. 
پیامبر در دعوت خود، در برابر فریب ها و تهدید ها، نه سستی ورزید و نه نرمش به خرج 
داد. در برابر آن ها قد برافراشت و گفت: »به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راستم 
بردارم، چنین نمی کنم مگر مرگم  از رسالتم دست  تا  بگذارند،  را در دست چپم  ماه  و 
فرا رسد«. آنچه طبری و ابن حجر به نام افسانۀ »غرانیق« نقل کرده اند، بسیار شگفت 
انگیز است. برای بی پایگی این روایت کافی است آن را با رسالت و سیرۀ پیامبر بسنجیم. 
آن ها نقل کرده اند: در سال پنجم دعوت ستم ها بر مسلمین گران آمد. سرانجام پیامبر به 
گروهی دستور داد به حبشه هجرت کنند. پیامبر آرزو داشت که آیه ای بر او نازل شود و 
به او اجازه دهد تا با ستمگران و بت های آن ها خوش رفتاری کند. پس سورۀ نجم نازل 
شد. پیامبر آن را برای مردم خواند. وقتی به این دو آیه رسید: »افرأیتم الالت والعزی، 
و مناه الثالثه االخری« به او الهام، و بر زبانش جاری شد: »تلک الغرانیق العلی، و منهن 
الشفاعه ترتجی«. )آن ها غرانیق بلندمرتبه هستند واز آن ها امید شفاعت می رود( مشرکین 
شادمان شدند، چه مشاهده کردند پیامبر به خدایانشان احترام می گذارد، و در کار ها آن ها 
را شریک خداوند می داند. آن ها روایت کرده اند پس از وحی و شب هنگام که پیامبر تنها 
ماند، پشیمان شد، افسوس خورد و ناپسند شمرد آنچه بر زبانش جاری شده بود. و مساله 

را دوباره به حال نخستینش برگرداند. اما پاسخی کوتاه به این افسانه:
۱ـ در سند این روایت کسی هم چون محمد بن کعب هست، که در هنگام نزول سورۀ 
نجم متولد نشده بود. او دو سال پیش از وفات پیامبر به دنیا آمد. همچنین در میان راویان 
کسی وجود دارد که به حبشه مهاجرت کرده بود. محمد بن قیس از آن جمله است. حتی 

یک راوی هم ندیدیم که در زمان این رویداد حاضر بوده باشد.
۲ـ بخاری و درامی و دیگر محدثین و سیره نویسان، سجده های پیامبر در سورۀ نجم را 

گفته اند، اّما به افسانۀ غرانیق اشاره ای نكرده اند.
و  فقها  و  است،  زنادقه  ساختۀ  غرانیق  داستان  که  است  کرده  تصریح  عیاض  قاضی  ۳ـ 

گروهی از محدثین نظر او را پذیرفته اند.
ادامه دارد ..

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

امام موسی صدر

محمد)ص(؛ پیامبر بت شكن
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شخصی  منافع  خاطر  به  عده ای  کرد:  اظهار  رییس جمهور 
خود نمی خواهند روابط کشور با دنیا عادی شود.

توافق نامه  مفاد  شدن  اجرایی  آستانه  در  ایسنا،  گزارش  به 
ژنو، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی پیش از ظهر 
در  اروندان  نفتی  مجتمع  شرکت  کارکنان  جمع  در  امروز 
دارخوین، با اشاره به اظهارنظرهایی که درباره مذاکره ایران 
با شش قدرت دنیا مطرح می شود، بر این نکته که »در این 

زمینه حرف زیاد دارم«، تاکید کرد.
وی افزود: حرف هایم را خواهم گفت. من خواهم گفت که 
یک عده نمی خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع  
داشته  دنیا  با  عادی  شرایط  هستند  مخالف  شخصی شان 

باشیم و خودمان را برای ملت فدا کنیم.
هر شرکتی نفت را ارزان تر تولید کرد، حق با اوست

خطاب  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  رییس جمهور 
اروندان دارخوین گفت: کاری  به کارکنان مجمتع صنعتی 
کنید که نفت را ارزان تر تولید کنیم. نترسید؛ من بر عهده 
می گیرم. ما از فشار این و آن نمی ترسیم. اگر شرکتی، نفتی 

را ارزان تر تولید کرد، حق با اوست.
افرادی  انتخاب کردم، قوی ترین  برای مذاکرات  افرادی که 

هستند که می شناختم
روحانی همچنین با حمایت از تیم ایرانی در مذاکره با ۵+۱ 
انتخاب  دیپلماسی  مسئولیت  برای  که  افرادی  کرد:  تاکید 
کردم، قوی ترین افرادی بودند که در این حوزه می شناختم؛ 

افرادی توانمند و صاحب نظر.
مجمتع  کارکنان  در جمع  از حضور  ابراز خرسندی  با  وی 
احترام  معنای  به  دیدار  این  گفت:  مراسم  در  حاضر  نفتی 
دستگاه اجرایی کشور و دولت به کارکنان غیور صنعت نفت 
ایران است.رییس جمهور با یادآوری اهمیت مسأله نفت در 
ایران و جهان، خطاب به حاضران اظهار کرد: شما می دانید 
است.  بوده  باال  چقدر  جهان  در  اقتصاد  در  نفت  نقش  که 
روابط منطقه ای و جهان  و در  استراتژیک دارد  نفت نقش 

تاثیرگذار است.
وی با اشاره به جنگ هایی که بر سر موضوع نفت در سطح 
جهان اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: این هم از واقعیت 

دور نیست که خیلی از جنگ های دنیا بر مبنای نفت بوده 
است.روحانی در عین حال، بزرگترین حرکت ایران در برابر 
استعمار را حرکتی برشمرد که از صنعت نفت شروع شد و 
افزود: نهضت ملی نفت که اولین حرکت در مقابل استعمار 

خارجی بود، در منطقه ما از ایران شروع شد.
و  منطقه ای  حرکت های  در  نفت  نقش  ادامه،  در  روحانی 
بین المللی را یادآور شد و گفت: اگر یکی از پایه های قدرت، 

اقتصاد است، انرژی و نفت در اقتصاد حرف اول را می زند.
تولید  نفت  چقدر  که  پرسش  این  طرح  با  رییس جمهور 
می کنیم؟ آن را مرتبط با قدرت ملی برشمرد و اظهار کرد: 
اینکه ما در صنعت نفت چقدر توانمندیم، چقدر می توانیم 
استخراج و تولید کنیم و این امر صیانتی باشد، قدرت ملی 
و مدیریتی کشور را نشان می دهد. رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: در بحث دیپلماسی و زمانی که با دنیا حرف می زنیم، 
اگر ایران می توانست بخش بزرگی از گاز اروپا را تأمین کند، 
آیا آنها می توانستند هر روز بازی در بیاورند و ما را تحریم 

کنند؟
روحانی خطاب به جمع حاضر گفت: بگذارید توانمندی ما به 

رخ دنیا کشیده شود و با قدرت بیشتر مقابل دنیا بایستیم.
نمی خواهند  منافع شخصی  بخاطر  برخی  که  خواهم گفت 

تحریم برداشته شود
وی در ادامه با بیان اینکه »در انتخاب وزیر، فهمیدم در دنیا 
چه خبر است«، به مسأله مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و در 
بحث های پیرامونی آن اشاره کرد، گفت: حرف زیاد دارم و 
خواهم گفت ولی االن موقع آن نیست. من خواهم گفت که 
یک عده نمی خواهند تحریم برداشته شود و به خاطر منافع 
با دنیا  این هستند که شرایط کشور  شخصی خود مخالف 
برای  را  باشیم و خودمان  به فکر ملت  باید  عادی شود. ما 

ملت فدا کنیم.
اگر با هم باشیم، راه را تا پایان طی می کنیم

رییس جمهور در ادامه سخنانش با اشاره به نتیجه انتخابات 
۲۴ خرداد امسال گفت: این راه را با هم شروع کردیم. مردم، 
به همه عهد  این خادم  و  برگزیدند  برای خود  را  خادمانی 
باید راه  با هم  باشد وفادار خواهد ماند.  با هر قیمتی  خود 

قوه  به حول  پایان  تا  را  راه  باشیم،  با هم  اگر  ادامه دهیم. 
الهی طی می کنیم.

روحانی با تاکید بر نقش وحدت ، انسجام و مشارکت مردم 
از  کرد:  تاکید  دولت،  موفقیت  در  بویژه  صحنه ها  همه  در 
ایشان  حمایت های  و  رهبری  معظم  مقام  از  همین جا 
راه  در  را  دولت  قدم  به  قدم  که  می کنیم  سپاسگزاری 
دشوارش حمایت کردند و من در اینکه ما در این راه موفق 

و پیروز خواهیم شد، تردید ندارم.
گفت:  حاضر  جمع  به  خطاب  به  دیگر  بار  رییس جمهور 
نترسید؛  چیزی  از  شود.  تولید  ارزان  نفت  که  کنید  کاری 
من برعهده می گیرم. ما از فشار این و آن نمی ترسیم. اگر 

شرکتی نفت ارزان تر تولید می کند، حق با اوست.
وی یکی از اولویت های دولت را کار بر روی میادین مشترک 
نفت و گاز اعالم کرد و افزود: دولت و رییس جمهور با تمام 
توان از این مسأله حمایت خواهند کرد که بهترین شرکت ها 
و توانمندترین شرکت ها با فناوری بهتر و مدرن تر وارد کار 
با هیچ کشوری،   نیستیم.  قوم و خویش  با کسی  ما  شوند. 
اخوت  عهد  در خارج  و چه  داخل  در  فردی چه  و  شرکت 
نبسته ایم. هرکس بهتر و ارزان تر برای سرمایه ملی ما کار 

کند، ما دست یاری به سوی او دراز می کنیم.
نهراسید.  می زنم،  که  حرف های  از  کرد:  اضافه  روحانی 
حرف  بار  می دانم  من  کردیم.  شروع  را  بزرگی  کارهای 
چقدر سنگین است و آماج نیزه ها را می گیریم اما نترسید، 
اتکای شما به خداوند باشد و بدانید که در مسیر حق گام 
برمی دارید. خداوند شما را کمک می کند و ملت غیور ایران 
نیز پشتیبان شما خواهند بود.رییس جمهور بار دیگر بر عزم 
دولت در خصوص کار بر روی مخازن مشترک گازی و نفتی 
هر  باید  گفت:  و  کرد  یاد  اولویت  عنوان  به  آن  از  و  تاکید 
زودتر  روز  یک  و  ساعت  یک  افتاده، حتی  عقب  که  کاری 

انجام دهیم.
بیمه ،   پتروشیمی،  در  گشایش هایی  ژنو،  توافق  اجرای  با 

خودرو و بانک ایجاد می شود
وی خطاب به حاضران با بیان اینکه »می دانم مشکل منابع 
اجرایی  با  ایجاد فضای جدید همزمان  از  خواهید داشت«، 

شدن اولین مرحله توافق ژنو خبر داد.
روحانی، تحریم های اعمال شده علیه ایران را به طناب هایی 
و در  بود  بسته  را  پای دولتمردان  و  تشبیه کرد که دست 
با  ولی  نمی ترسیم  تحریم  از  کرد:  خاطرنشان  حال  عین 
طناب هایی که دست و پای دولت را بسته است، نمی توان 
کار کرد. اراده دولت این است که یکی یکی طناب ها را بُِبرد. 

اولیِن آن هم چند روز دیگر انجام می شود.
ژنو،  توافق  شدن  اجرایی  با  »همزمان  اینکه  بیان  با  وی 
بانکی  و  خودرو  بیمه ،   پتروشیمی،  بخش  در  گشایش هایی 
برای کشور ایجاد می شود«، گفت: البته آنها شعار می دهند 
و می گویند ساختمان تحریم باقی می ماند اما یکی - دو پایه 
آن را ما توانستیم پایین بیاوریم. توطئه ای که دنیا علیه ما 
در این چند سال انجام داده بود، یک روزه از بین نمی رود و 

از بین بردن آن کار سختی است.
مدعی کمال نیستیم

نیز  دولت ها  عملکرد  و  نقد  از  استقبال  با  رییس جمهور 
نعوذ  نقدها  اما برخی  نقدها خوب است  اظهار کرد: برخی 
باهلل مانند نقدهایی است که در کار خلقت خدا می گیرند. 
ما مدعی کمال نیستیم. در این توافق، طرف مقابل ما یک 
کشور کوچک در گوشه ای از دنیا نیست بلکه شش کشور 

بزرگ دنیا طرف مقابل ما هستند.
وی با یادآوری اینکه ما از اول گفتیم برد - برد، به سابقه 
بویژه در ۲۰  ایران  با حوزه سیاست خارجی  آشنایی خود 
مسئولیت  برای  که  افرادی  گفت:  و  کرد  اشاره  اخیر  سال 
که  بودند  افرادی  قوی ترین  کردم،  انتخاب  دیپلماسی 
می شناختم؛ افرادی توانمند و صاحب نظر. البته طرف مقابل 
هم قوی است اما آنچه که برای ما مهم است، خطوط قرمز 
مربوط به منافع ملی و امنیت ملی است که به دقت آن را 

رعایت کرده و می کنیم.
روحانی در ادامه به بحث فناوری اشاره کرد و افزود: فناوری 
بسیار مهم است. بیش از صد سال است که با صنعت نفت 
کار می کنیم. جاهایی هست که مشکل دارند که آن را باید 

از طریق داخلی یا خارجی حل کنیم.
رییس جمهور بر لزوم استفاده از نیروهای نخبه تاکید کرد و 
با اشاره به تالش های دولت در حوزه شرکت های دانش بنیان 
و قدم های برداشته شده در این حوزه ظرف پنج ماه اخیر، 
این گام ها را مؤثر خواند و تاکید کرد: امروز باید از همه توان 

داخلی استفاده کنیم.
باید از خام فروشی فاصله بگیریم

از  فاصله گرفتن  لزوم  بر  تاکیدات مقام معظم رهبری  وی 
خام فروشی بویژه درباره نفت را یادآور شد و گفت: باید قدم 

به قدم از این مسأله )خام فروشی( فاصله بگیریم.
قول بررسی پیشنهاد اختصاص سهمی از درآمد فروش نفت 

به خوزستان
رسیدگی به وضعیت مردم بومی استان، دیگر مسأله ای بود 
و  داد  قرار  تاکید  مورد  خود  سخنان  در  رییس جمهور  که 
در ادامه با اشاره به پیشنهاد وزیر نفت مبنی بر اختصاص 
این  به  خوزستان  نفت  فروش  از  حاصل  درآمد  از  مبلغی 
استان، گفت: این مسأله را در دولت بررسی می کنیم؛ چراکه 
من متخصص نیستم. خدا به برخی این امکان را داده که 
در همه رشته ها متخصص باشند ولی من اینطور نیستم و 
در هر مسأله ای باید جلسات کارشناسی در حضورم برگزار 
شود تا بعد تصمیم گیری کنیم، چراکه نه خودم شخصاً قادر 
به تصمیم گیری هستم و نه شرعاً خودم را مجاز می دانم که 

تصمیم گیری کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کرامات پیامبر 
اسالم)ص( یادآور شد: خداوند با پیامبر اسالم با آن کرامات 
به  می خواهد  خداوند  االمر«.  فی  »وشاورهم  فرمودند  نیز 
نظر  و کسب  بدون مشورت  را  کاری  یاد دهد که هیچ  ما 

کارشناسان نمی توان انجام داد.
تاکید کرد که در بحث اشتغال در  ادامه  رییس جمهور در 
صنایع و بخش های مختلف استان، اولویت با نیروهای بومی 
نفتی  درآمد  از  سهمی  اختصاص  بررسی  درباره  است.وی 
استان خوزستان به خود این استان در بودجه، قول بررسی 
این مسأله را داد و گفت: امیدوارم این مسأله بعد از انجام 
بحث های کارشناسی، در قالب الیحه ای به مجلس شورای 
اسالمی ارائه شود. امیدواریم قدم های بلندتری برای توسعه 

استان خوزستان و کشور برداریم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نطق جنجالی اش 
در خانه ملت گفت: من نمی دانم آقای کوچک زاده چه لذتی 
از خشونت و مسائل این چنینی می برند که شبانه بیایند. 

)مرا بازداشت کنند(.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی امروز )چهارشنبه( پارلمان طی اخطاری با 
مردم  نماینده  دیگر  کوچک زاده  مهدی  اظهارات  به  اشاره 
تهران در مجلس اظهار داشت: آقای کوچک زاده گفتند من 
هیچ  اساسا  که  حالی  در  کردم  توهین  قضات  به  نطقم  در 

اشاره ای به قضات نبود.
وی اضافه کرد: انتقاد من به مدیریت قوه قضائیه بود که باید 
استقالل بیشتری داشته باشد و مثال هایی هم در این زمینه 
در  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  بودم.  زده  نطق  آن  در 
همین زمینه تصریح کرد: کل حرف من این بود که داستان 
ادامه  قضیه  این  به  می خواهید  تا کی  کنیم،  را جمع  فتنه 
بدهید؛ اگر ما حق چنین اظهارنظری را نداشته باشیم فلسفه 
وجود مجلس زیر سؤال می رود. مطهری با بیان اینکه اعالم 
جرم قانونی نبوده است، خاطر نشان کرد: من نمی دانم آقای 

کوچک زاده چه لذتی از خشونت و مسائل این چنینی می  
برند که شبانه بیایند. )مرا بازداشت کنند(

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی که در 
غیاب علی الریجانی ریاست بخشی از جلسه علنی خانه ملت 
را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر علی مطهری گفت: به 
هر حال بحثی از سوی آقای مطهری در تریبون مجلس بیان 
شده است که امکان دارد جمعی از سیاسیون این سخنان را 
قبول نداشته باشند، کما اینکه من در همان زمان هم طی 

سخنانی به محتوای آن اظهارات نقد داشته ام.
وی اضافه کرد: بحث اینجاست که آیا آن اظهارات مجرمانه 
باید این موضوع را بررسی کرد؛ دادستان  یا نه،  بوده است 
تهران در این زمینه اقدام کرده است و به همین دلیل ما از 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان خواسته ایم تا طی جلسه ای 

این موضوع را به صورت دقیق بررسی کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد: 
درباره اینکه آیا آن اظهارات و مذاکرات مجرمانه بوده است 
یا نه، خواهش کرده ایم که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
این موضوع را به سرعت بررسی کرده و نتیجه را اعالم کنند.

در  نطق خود  در  تهران  مردم  نماینده  زاده  کوچک  مهدی 
مجلس با اشاره به نطق رئیس مجلس گفت: در دو سه روز 
گذشته یک نشریه را به دلیل مخالفت با اظهارنظر منتقدانه 
با قوه قضائیه و دولت بسته اند. آیا این موضوع مهمتر بود یا 
اینکه یک نماینده را دادستان احضار کرده است؟ البته آقای 
دادستان هم به نظر بنده کار بهتری می توانست انجام دهد. 
به جای بیانیه دادن و شعار دادن، کسی را که به قضات گفته 
امر از بازجوها می گرفتند، یک شب نگه می داشتند. لذا اگر 
او تذکر  آیا  کسی به خود نماینده همین نسبت ها را دهد، 

ماده 79 نخواهد داشت؟

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در پیامی به مراسم بزرگداشت 
هفته وحدت در استان گلستان، مسلمانان را به پرهیز از 
دامن زدن به اختالفات دعوت کرد و گفت: شیعیان و اهل 
سنت باید در فاصله دو روایت برای والدت پیامبر اسالم ، 

فرهنگ قرآنی وحدت را در جوامع خود نهادینه کنند.
ذیل  شرح  به  پیام  کامل  متن  نیوز،   آخرین  گزارش  به 

می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برای  اسالمی  انقالب  ارزشمند  ارمغان  وحدت ،  هفته 
جهان اسالم است تا از تهدیدی که معاندان و معارضان 
و  بسازد  فرصتی  می کردند،  القاء  اسالمی  فرقه های  در 
مسلمانان اقصی نقاط گیتی در فاصله دو روایت اهل سنت 
و شیعیان برای والدت پیامبررحمت، با پرهیز از اختالف 
نظرها و تاکید بر اشتراکات فراوان، فرهنگ قرآنی را در 
جوامع مختلف نهادینه کنند که در آیات متعدد بر اتحاد 

تاکید می نماید.
اتحادی که اگر برمحور میالد رسول مکرم شکل بگیرد، 
را شامل  اجتماعی مسلمانان  و  فردی  زندگی  ابعاد  همه 
می شود. چون میالد گل سرسبد آفرینش است و وقتی 
نگین تقدیر الهی در فرستادن انبیاء، برای هدایت انسانی 
شد، او را »خاتم المرسلین« خواندند. پیامبری که اگرچه 
رحلت جانگدازش بستن همیشه دریچه آسمان به سوی 
بشریت در پیام های وحیانی است، اّما نظامی را در عصر 
تعداد  به  سوادانش  با  که  عربستان  شبه جزیره  جاهلیت 
تعبیر  در  که  کردند  پایه ریزی  نبود،  دست  دو  انگشتان 

الهی، اکمل ادیان و بهترین تمدن در همه اعصار است.
نگاهی از سر تأمل به اتفاقات تاریخی در ۱۴ قرن گذشته 

نشان می دهد که به خاطر پیامی که اسالم برای سعادت 
انسانیت در دنیا و آخرت دارد و به مصداق روشن »دشمن 
درصدد  فرصتی  هر  در  دشمنان  او«  پر  آمد  طاووس 
مردم  قلوب  در  دین  این  انوار  بیشتر  تابش  از  جلوگیری 
هستند و برای اهداف خود، شیوه استعماری »فّرق تسد« 

را برگزیدند.
دینی  و  سیاسی  عقل  باید  حساسی  شرایط  چنین  در 
علی رغم  که  نماییم  فعال  مسلمانان  تقویت  برای  را 
برخورداری مسلمانان جهان از یک چهارم جمعیت دنیا 
و منابع سرشار و جغرافیایی راهبردی و به جای توجه به 
آیه کریمه »وجعلناکم امه وسطا«، بعضی ها با دامن زدن 

به مسایل تاریخی آب در آسیاب دشمن می ریزند.
تاریکی های  یادآوری  با  نور،  میالد  در جشن  نمی خواهم 
رفتاری و گفتاری بعضی ها، خاطرعزیزتان را مکّدر نمایم، 
اسالمی  فرقه  دو  هر  بزرگان  و  علماء  همه  وظیفه  اّما 
مخصوصاً در ایران عزیز است که از این مراسم در جهت 
و جلوی  نمایند  استفاده  نهادینه کردن وحدت مسلمانان  

سوء استفاده دشمنان مشترک در سراسر جهان را بگیرند.
باتبریک این میالد فرخنده به امت اسالمی و ملت ایران، 
همزیستی  با  که  گلستان  استان  شریف  مردم  مخصوصاً 
در  مینیاتوری  تابلوی  یک  سنی،  و  شیعه  مسالمت آمیز 
و صمیمیت  وحدت  از  اسالمی  ایران  جغرافیای  و  تاریخ 
با  عالم  امیدوارم مسلمانان  برای جهانیان خلق کرده اند، 
تمرین برنامه های وحدت بخش در این جشن اسالمی، به 
اتحاد عمیق و مداوم در همه اصول مسلّم اسالم برسند 
که کاملترین برنامه آسمانی برای زمینیان تا روز قیامت 

خواهد بود، انشاءاهلل.

به مردم خواهم گفت که یک عده نمی خواهند تحریم برداشته شود

پیام هاشمی به مناسبت هفته وحدت : برخی با دامن زدن مطهری : تا کی می خواهیم به داستان فتنه ادامه بدهیم؟
به مسایل تاریخی آب در آسیاب دشمن می ریزند نمی دانم کوچک زاده چه لذتی از خشونت می برد
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به گزارش عرش نیوز ؛ شاید شما هم در بخش های مختلف خبری شاهد پخش 
درگیری های نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی بوده اید. درگیری هایی که 
بارها و بارها در کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی، گرجستان و ... اتفاق افتاده 
به  برای رسیدن  این کشورها  از  برخی  در  معمول  راه حل های  از  یکی  و  است 

اهداف سیاسی خود است.
و  بدنی  قدرت  از  که  یا چهره سیاسی  نماینده  قطعا  درگیری ها  این  در جریان 
مشت های قوی تری برخورد دار باشد قطعا می تواند اعتقادات خود را پیش ببرد و 
شاید می تواند از آن به عنوان دموکراسی مشت و لگد نیز نام برد. این درگیری ها 
رسانه ها  و  است  جذاب  بسیار  ایران  جمله  از  دیگر  کشورهای  رسانه های  برای 
به ویژه تلویزیون در بخش های مختلف خبری خود با آب و تاب فراوان به این 

موضوع می پردازند.
نکته جالب در این میان این است که ایران نیز از جمله کشورهایی است که شاهد 
این شیوه برخورد و درگیری های فیزیکی بوده است و در طول سی و پنج سال از 
عمر سپری شده از انقالب اسالمی شاهد درگیری های لفظی و فیزیکی نمایندگان 

و برخی چهره های سیاسی باهم بوده ایم.
ادوار  پربارترین و جنجالی ترین مجالس  از  اسالمی بی شک  اول شورای  مجلس 
ایران بوده است که در آن تمام جریان های سیاسی با سالیق مختلف در آن حضور 

داشتند. از مهندس بازرگان تا صادق خلخالی!

همین تضارب آرا زمینه تنش های سیاسی فراوانی را به وجود آورده بود. اولین 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نه در صحن علنی مجلس  از  درگیری حاصل 
تقلید قم در  از مراجع معظم  اتفاق می افتد. آیت اهلل نوری همدانی  بلکه در قم 
خاطرات خود به افتتاحیه این مجلس و دیدار با برخی نمایندگان در قم و ماجرای 
بازرگان همین  مهندس  می گوید:»  و  می کند  اشاره  بازرگان  مهندس  سخنرانی 
طور صحبت می کرد که علما خوب است در سیاست و مدیریت مملکت دخالت 

نکنند، چون تجربه شان کم است.
آنها باید فقط نظارت داشته باشند. ما که تجربه مان زیاد است، بهتر است مدیریت 
موسوی  حسین  سید  آقای  ناگهان  که   ... و  باشیم  داشته  عهده  به  را  مملکت 
تبریزی، داماد ما، که یکی از وکالی دوره اول مجلس شورای اسالمی از تبریز بود 

و در آخر جمعیت نشسته بود، از جایش بلند شد.
آستین هایش را کم کم باال زد و قدم به قدم جلو آمد و گفت: »گوش کردن به 
این حرفها خالف شرع است.« و آمد و دستش را با سرعت و شدت بلند کرد و 
خواست کشیده بسیار محکمی به صورت آقای مهندس بازرگان بزند که بعضی از 
کسانی که در اطراف آقای بازرگان بودند بلند شدند و نگذاشتند. خالصه مجلس 

به هم خورد.«
درگیری موسوی تبریزی با مهندس بازرگان سرآغاز، تنش های سیاسی در اولین 
دوره مجلس شورای اسالمی بود که یکی از معروف ترین آنها حمله به علی اکبر 
زدن  هم  به  و  مجلس  تریبون  از  دستور  از  پیش  نطق  ادای  حین  در  معین فر 

سخنرانی مهندس مهدی بازرگان بود.
راهی  مردم  رای  با  موقت  دولت  ریاست  از  استعفا  از  بعد  که  بازرگان  مهندس 
مجلس شورای اسالمی شده بود، در نطق های خود به عملکرد دولت و نیروهای 
امنیتی اعتراض می کرد که در جریان یکی از این نطق ها یکی از جنجالی ترین 

روزهای مجلس شورای اسالمی شکل گرفت.
در 15 مهر سال شصت، مهندس بازرگان در نطق خود به نحوه برخورد با مردم 
اعتراض کرد و بارها با شعار » مرگ بر بازرگان« نمایندگان مجلس سخنان وی 
حاصل  و  همه  از  بارتر  مصیبت  که:»  رسید  جمله  این  به  سرانجام  و  شد  قطع 
برگشت  و  انتقامخواهان  و  ها  ناراضي  افزوده شدن  ها  و بي رحمي  خشونت ها 
کننـدگان از انقالب و دین است و حیثیت و حقانیت اسالم که در دنیا لکهدار 

ميکند...«
بیان این جمالت کافی بود تا صبر برخی از نمایندگان به پایان برسد و به سمت 
بازرگان هجوم ببرند. حجت االسالم صادق خلخالی از جمله مشهورترین حمله 
حمله  این  از  بعد  بود.  معروف  نطق  آن  از  بعد  بازرگان  مهندس  به  کنندگان 

سخنرانی بازرگان نیمه تمام باقی ماند.

اما مشهورترین درگیری مجلس اول به سال 62 و نطق هاشم صباغیان و حمله 
به معین فر اختصاص دارد هنگام نطق پیش از دستور هاشم صباغیان، نیروهای 
موسوم به خط امام به این نطق اعتراض کرده و جلسه مجلس متشنج می شود، 
در این هنگام معین فر به سمت تریبون رئیس مجلس رفته و دو دستش را بر روی 

میز هاشمی زده و فریاد می زند: »آقای رئیس، این چه وضعیتی است، چرا مجلس 
را آرام نمی کنید؟ در این هنگام عادل اسدی، نماینده اهواز، با سیلی محکمی با 

معین فر برخورد می کند.«
اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان عهده دار ریاست مجلس شورای اسالمی 
آبان   1۰ شنبه  می کند:»سه  روایت  اینگونه  را  ماجرا  این  خود  خاطرات  در  بود 
1۳62 در جلسه  علنی ، آقای  ]هاشم [ صباغیان  ]نماینده  تهران [ در نطق  پیش  از 
دستور، با مظلوم  نمایی ، جریان  برخورد روز جمعه  را گفت  و آخر صحبت  او آقای  
قره باغ  دخالت  کرد و دعوایشان  شد. به کتک  کاری  رسید. تریبون  را قطع  کردم  
و پخش  از رادیو قطع  شد. آقایان  ]علی  اکبر[ معین فر و ]هاشم [ صباغیان  را به  
اتاقی  منتقل  کردند و تحت  حفاظت  گرفتند. جلسه  را دوباره  شروع  کردم  وبرای  

مردم  ماجرا را مختصرا توضیح  دادم.«

معین فر نیز حمله هادی غفاری را اینگونه توضیح می دهد: »حضار جلسه مالحظه 
و  آقای صباغیان ریختند  بر سر  نمایندگان محترم  از  نفر  کردند که حدود 1۰ 
را مضروب و مصدوم کردند. خصوصاً حضرت حجت  ما  لگد  و  با ضربات مشت 
االسالم و المسلمین جناب آقای هادی غفاری با خارج ساختن کفش از پای خود 
از دیگران  را  اینجانب گوی سبقت  بر سر و صورت و بدن  و کوفتن های مرتب 

ربودند.«
قالب شعر  در  را  فر  معین  به  غفاری  هادی  داستان حمله  الدین حجازی،  فخر 
کوتاهی اینگونه به نظم روایت می کند:» معین فر مقاوم چو پیالن مست/ به این 
از  دستانش  برآورد  غفاری خشمگین/  ناگاه  می برد دست/که  آن سوی  و  سوی 

آستین/ بزد مشت بر کله چاق تن/ که خون از سرش گشت فواره زن«

مجلس های دوم، سوم و چهارم روزهای آرامی را بدون درگیری فیزکی به پایان 
دولت  کشور  وزیر  نوری»  عبداهلل  رسید.  پنجم  مجلس  به  نوبت  به  تا  رساندند 
خاتمی« برای پاسخ گویی به سوال نماینده دزفول راهی مجلس شورای اسالمی 

شد.
عبداهلل نوری در حین سخنان خود از حمله گروه های فشار به تجمعات قانونی 
انتقاد کرد. این سخنان نوری باعث عصبانیت محمد حسن جمشیدی، نماینده 
روحانی بهشهر، شد و او به سمت تریبون مجلس برای حمله فیزیکی به عبداهلل 
نوری حرکت کرد. قدرت اهلل نظری نیا، نماینده روحانی کنگاور، درمیانه راه مانع 
جمشیدی شد و سیلی جمشیدی به نظری نیا اصابت کرد. تا سیلی که قرار بود 

به صورت عبداهلل نوری بنشیند برچهره نظری نیا نشست.

مجلس ششم نیز از جمله مجلس های پرحاشیه ایران بود که در آن درگیری و 
کشمکش کم نبود. این مجلس با اکثریت اصالح طلبان آغاز به کارکرد و در همان 

روزهای اول شاهد درگیری درباره اصالح قانون مطبوعات بود.
یکی از درگیری های معروف مجلس ششم که عکس آن هم به صورت گسترده در 
رسانه ها پخش شد، اعتراض قدرت اهلل علیخانی به نطق استعفای فاطمه حقیقت 
جو بود. علیخانی که با عصبانیت به سمت تریبون مجلس حرکت می کرد تا با 
حقیقت جو برخورد کند توسط نمایندگان مجلس کنترل شد تا برخوردی میان 

او و نماینده زن مجلس رخ ندهد.

یکی دیگر از جنجال ها و درگیری های فیزیکی میان چهره های سیاسی ایران در 
سال1۳8۳ اتفاق افتاد. در آن سال عیسی سحرخیز، نمایندهٔ مدیران مسوول 
جراید در هیات نظارت بر مطبوعات بود و در نشست هفتگی این هیات بر سر 
غالمحسین  با  پسران  و  دختران  روابط  درباره  هفتگی  مجالت  از  یکی  مطلب 
محسنی اژه ای که رئیس دادگاه ویژه روحانیت و نماینده قوه قضائیه در هیات 
نظارت بر مطبوعات بود درگیر و ادعا شده که »محسنی اژه ای اقدام به پرتاب 

قندان به سوی او و سپس گاز گرفتن شانهٔ چپ سحرخیز نمود.
مجلس هشتم نیز شاهد کشمکش های فراوانی درون خود بود و حتی کار به زدن 
سیلی به صورت نماینده دولت در جریان استیضاح وزیر کشور رسید. در آبان ماه 
سال 1۳87 تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم طی نامه ای از محمود احمدی 
نژاد می خواهند تا برای تجهیز مساجد حوزه های انتخابیه خود به آن ها کمک 
این موضوع با موافقت احمدی نژاد همراه نمی شود اما محمد  مالی کند.ظاهراً 

استفاده کرده و  این فرصت  از  عباسی مدیرکل وقت »دفتر دولت در مجلس« 
دست به ابتکار جالبی می زند.

در آن زمان بحث استیضاح علی کردان به دلیل مدرک دکترای جعلی در مجلس 
داغ بود و حامیان دولت سعی داشتند تا به هر شکل ممکن نمایندگان امضاکننده 

طرح استیضاح علی کردان را مجاب کنند تا امضای خود را پس بگیرند.
در همین راستا محمد عباسی، رسید دریافت چک های 5 میلیون تومانی کمک 
هزینه مساجد را در »رو« و رسید دیگری مربوط به پس گرفتن امضای استیضاح 
کردان را در »زیر« قرار می دهد و از برخی نمایندگانی که استیضاح کردان را 
امضا کرده  بودند می خواهد تا آن برگه ها را به عنوان رسید دریافت چک امضا 

کنند!
نمایندگان هم بی خبر از همه جا برای دریافت چک هر دو رسید را امضا می 
کنند اما عوض حیدرپور نماینده شهررضا بعد از امضا متوجه می شود که چرا دو 

رسید از او گرفته اند! و بعد از پیگیری ماجرا، قضیه روشن می شود.
در این بین حمید رسایی و علی اصغر زارعی وقتی متوجه قضیه می شوند اول با 
دفتر احمدی نژاد تماس می گیرند و در این باره پرس و جو می کنند و وقتی 
دفتر احمدی نژاد از موضوع چک های 5 میلیون تومانی اظهار بی اطالعی می 

کند، سردار زارعی هم یک سیلی آب دار بر گونه های فرد متخلف می نوازد!
دیگر درگیری این مجلس، دعوا بین دو نماینده اصالح طلب و اصول گرای شهر 
قزوین بود. سایت ها این درگیری را اینگونه روایت کردند:» دو نماینده اصولگرا 
و اصالح طلب برای دقایقی با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری در حین بررسی 
الیحه اصالح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری رخ داد.این در حالی بود 
این دو نماینده که درگیری فیزیکی نیز با یکدیگر داشتند هر دو نماینده استان 
قزوین هستند.روح اهلل جانی عباسپور نماینده بوئین زهرا و آوج از اصولگرایان و 
امیر طاهرخانی نماینده تاکستان هستند که در حین درگیری قدرت اهلل علیخانی 

نماینده قزوین نیز به اعتراض
پرداخت که با وساطت برخی نمایندگان همچون محمدرضا باهنر پایان یافت.«

سیلی دیگری که در مجلس هشتم تواخته شد میان رئیس سازمان هدفمندی 
رئیس  مرادی  بهروز  بود.  اسالمی  شورای  مجلس  نمانیده  حسینی  و  یارانه ها 
سازمان هدفمندی یارانه ها به عنوان نماینده دولت در صحن علنی حاضر می 
هدفمندسازی  قانون   12 ماده  استفساریه  دوفوریتی  طرح  در خصوص  تا  شود 

یارانه ها اظهار نظر کند.
در این جلسه روایت های آماری نمایندگان از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه 
ها خیلی به مذاق مرادی خوش نمی آید و به طعنه می گوید که »این آمار کوچه 
بازاری چیست که ارائه می دهید؟« این سخن آتش سیدحسین حسینی نماینده 
فریمان را شعله ور می کند و با مرادی درگیری فیزیکی پیدا می کند و این وسط 

یکی دوتا سیلی هم رد و بدل می شود.
مرادی عصبانی از این اتفاق، مجلس را نسبتی ناروا به مجلس می دهد و فریاد 
اخراج کنید از صندلی های نمایندگان بلند می شود. الریجانی که توهین نماینده 

دولت را شنیده بود دستور اخراج مرادی از صحن را می دهد.

در مجلس هشتم، اصطکاک های کوچک زاده با علی مطهری در مجلس هشتم 
دیدنی و شنیدنی بود.در یکی از جلسات علنی علی مطهری اشاره کرد که قبال با 
کوچک زاده همکالس بوده و در دوره دبیرستان او را »کوچکف روسی« صدا می 
کردند. این سخن منجر به عصبانیت کوچک زاده و پرتاب یکی از اشیا دم دستش 

به سمت مطهری منجر شد.

مجلس نهم نیز شاهد درگیری فیزیکی بوده است. اینبار یکی از نمایندگان مردم 
با اعضای تیم حفاظت رئیس جمهور روحانی در جریان بازدید رئیس جمهور از 
زلزله زدگان برازجان درگیر می شود. پس از ورود رئیس جمهور به بیمارستان 
مردم که عالقه مند بودند با ایشان دیدار کنند به سمت وی رفتند ولی با برخورد 

نا مناسب تیم حفاظتی ایشان مواجه شدند.
همین موضوع باعث شد تا سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان در 
مجلس شورای اسالمی دخالت کرده و نسبت به رفتار ماموران اعتراض کند. این 
رئیس جمهور  محافظان  از  یکی  و  موسوی نژاد  بین  فیزیکی  برخورد  به  اعتراض 

منجر شد.
نکته جالب توجه در این درگیری ها این است که هر دو جناح اصلی کشور یعنی 
اصالح طلبان و اصول گرایان نقش بسزایی در این درگیریهای و دعواهای سیاسی 
این چنین درگیری ها و رد  بازهم شاهد  داشتند و شاید در سال های پیش رو 
و بدل شدن سیلی و یا همان دموکراسی مشت و لگد در سپهر سیاست ایران 

باشیم.

مروری بر جنجالی ترین کتک  کاری  های سیاسی ایران

از آستین باال زدن موسوی تبریزی تا سیلی خوردن معین فر

که ناگاه غفاری خشمگین  /  برآورد دستانش از آستین

سیلی که به عبداهلل نوری نخورد

وقتی استعفای نماینده زن شیخ قدرت را عصبانی کرد!

مجلس هشتم و سیلی هایی که نواخته شد

درگیری فیزیکی آقای نمانیده با محافظ رئیس جمهور

ماجراهای مطهری و کوچک زاده روسی!

سپهر سیاست ایران شاهد برخوردهای شدید و حتی فیزیکی میان 
نمایندگان مجلس و چهره های شناخته شده سیاسی بوده است.
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یکی از واقعیت های »جمهوری اسالمی«، به عنوان 
معینی  اهداف  تامین  برای  که  »سیستم«  یک 
های  الیه  در  »فساد«  که  است  این  شده،  تاسیس 
مختلفی از آن ریشه دوانده است و برخی از این وضع 

به »فساد سیستمی« یاد می  کنند.
»بابک  خصوصاً  و  آریا«  »امیرمنصور  مورد  آنچه 
ویژه  به  و  جزایری«  »شهرام  مورد  از  را  زنجانی« 
»فاضل خداد« متمایز می سازد، میل به »سیستمی 
است.  آن  شدِن  تر  پیچیده   البته  و  فساد  شدن« 
ما از حیث مسالة فساد، در »وضع تازه«ای هستیم: 
غفلت  از  پنهانی،  طور  به  »مفسد«،  این،  بر  سابق 
می  »سوءاستفاده«  کشور  متولیان  و  »مسئوالن« 
کرد و عمِل مفسدانه  ای مرتکب می شد؛ اما امروزه، 
مفسدین، نه تنها در بدنة حاکمیت هوادارانی دارند 
بلکه  گسترانند،  می   سرشان  بر  حمایتی  چتر  که 
رسانه  که  اند  یافته  قدرت  عمومی  فضای  در  آنقدر 
رسانه  لیس  و  »لفت  را  آنها  شان،  وابسته   های 
و  تازه، یک زنگ خطر،  این وضع  ای« می  دهند. 
جماهیر  »اتحاد  آنچه  است:  هشدار  آخرین  شاید 
بیش  آورد،  در  پای  از  را  شوروی«  سوسیالیستی 
ایاالت  و  غربی  ابرقدرتهای  های  توطئه  که  آن  از 
عنوان  به  شوروی  فروافتادن  باشد،  آمریکا  متحده 
یک »سیستم« در ورطة فساد بود. بر همین منوال، 
برخورد قاطع و بی  مالحظة چین در مقابله با فساد 
را می  توان درک کرد والجرم دانسته اند که آنچه 
منازعات  لزوماً  نه  آورد  خواهد  در  پای  از  را  چین 
ایدئولوژیک، بلکه »فساد« خواهد بود. این وضع تازه، 
گونه ای »کلمبیایی شدن« را نوید می دهد: پیوند 
با قدرت سیاسی، و قدرت  خوردن قدرت اقتصادی 
رسانه  ای و نفوذ در ورزش، و فرهنگ و در سال های 
اخیر خصوصاً گسترش یافتن فعالیت های اقتصادی 
مرتبط با روندهای بین المللی و جهانی در ایران. و 
»شرایط تحریم«، کلمبیایی شدن را تسریع می کند.

برای  مختلفی  نهادهای  و  ها  سازمان   کشور  در 
بازرسی  از »سازمان  دارند:  با »فساد« وجود  مقابله 
و  های خرد  کمیته  و  دوایر  و  دفاتر  تا  کل کشور« 
کالِن »بازرسی و نظارت« در وزارتخانه ها و سازمان 
»بابک  و  آریا«  منصور  »امیر  مورد  مختلف.  های 
و  و دوایر  این سازمان  نشان می دهد که  زنجانی« 
رهبر  ای  ماده  هشت  »فرمان  از  ناکارآمدند.  دفاتر، 
دهم  در  اقتصادی«  مفاسد  با  مبارزه  برای  انقالب 
اردیبهشت ۱۳۸۰ تا به امروز دوازده سال می گذرد 
»امیر  و  از قضا مورد »شهرام جزایری« )۱۳۸۱(  و 
منصور آریا« )۱۳9۰( و »بابک زنجانی« )۱۳9۲(، و 
موارد خرد و کالن دیگر، در همین دوازده سال اتفاق

این  افتاده است. ممکن است گفته شود که کشف 
فعالیت  محصول  اقتصادی  فساد  مهم  پرونده  سه 
بوده  اقتصادی«  مفاسد  با  مبارزه  هماهنگی  »ستاد 
امیرمنصور  پرونده  المثل  فی  که  این  اما جز  است، 
و  او  طرف  از  محاسباتی«  »اشتباه  یک  اثر  بر  آریا 
در  هماهنگی«  »ستاد  اساساً  و  شد  برمال  گروهش 
اول  بود، »محمدرضا رحیمی« معاون  خواب غفلت 
رئیس جمهور قبلی، »رئیس ستاد هماهنگی مبارزه 
او در کنار »سعید  بود و خود  اقتصادی«  با مفاسد 
»فساد  به  »متهم«  حال،  و  گذشته  در  مرتضوی«، 

اقتصادی« و رانتخواری بودند و هستند.
میزان  گویای  خود  ستاد،  این  بر  رحیمی  ریاست 
فعالیت و مشروعیت آن برای مقابله با فساد اقتصادی 
است. این ها نشان می دهد که از آن »ستاد« با همة 
قوای سه گانه« در  طمطراقش و عضویت »روسای 
آن، نتیجه  ای حاصل نخواهد شد. بخش مهمی از 
وقت قوای سه گانه در سه سال آخر دولت قبل به 
ماه  درگیری روسای قوا با یکدیگر گذشت و اساساً 
تشکیل  هماهنگی«  »ستاد  جلسات  متمادی  های 
از  انزجار عمومی که  با درک و  نمی شد. اکنون، و 
فساد در جامعه پدید آمده، و شاید در این آخرین 
فرصت ها برای ترمیم و اصالح »سیستم«، نیازمند 
سنجیده«  »اقدام  هستیم.  سنجیده  و  تازه  اقدامی 

چه هست؟ می توان به کارهای »عمیق« و بنیادی 
علل  و  »عوامل  پیرامون  پژوهش  و  تحقیق  مانند 
مراکز  و  تحقیقاتی  های  سازمان  کرد.  اشاره  فساد« 
پژوهشی باید بر این موضوع متمرکز شده و زمینه ها 

و فرآیندهای ظهور فساد را بررسی کنند.
ثمر  به  تحقیقات  این  تا  ماند  منتظر  توان  نمی  اما 
می  تر  گسترده  فساد  مدت،  این  در  زیرا  بنشیند، 
آن  راهبردهای  و  نتایج  به  عمل  عالوه،  به  شود؛ 
شکل  نیازمند  خود  هم  ها  پژوهش  و  تحقیقات 
فساد  با  مقابله  برای  تازه«  »ساختار  یک  گیری 
است. برای این منظور، از تمایز کمیسیون و دفتر و 
دایره و کمیته که بگذریم، پیشنهاد ما تشکیل یک 
»کمیسیون« خاّص برای مقابله با فساد است. موارد 

ذیل، در همین راستا قابل توجه است:
باید »ضّد فساد« باشد:  یک. راهبرد این کمیسیون 
شاخک های این کمیسیون باید برای مبارزه و مقابله 
با »فساد« حّساس باشد و الغیر. مقصود از فساد نیز 
نه فساد اخالقی، یا فساد سیاسی، یا فساد اجتماعی، 
بلکه دقیقاً »فساد اقتصادی« با همة لوازم »مالی« و 
این  است  ممکن  است.  آن  »اداری«  و  »مدیریتی« 
از  ناگزیر  اقتصادی،  فساد  با  مبارزه  برای  کمیسیون 
پرداختن به مناسبات سیاسی و اخالقی و اجتماعی 
یا فرهنگی باشد، اما همة این ها تنها باید ذیِل مبارزه 

با فساد اقتصادی معنادار شود؛
دو. این کمیسیون باید »مستقل« باشد؛ بدین معنی 
که فراتر از »قوای سه گانه« عمل کند. هر سه قوه 
نشان داده اند که توان مقابله با جریان های فاسد و 
فسادزایی که در درون خودشان وجود دارد را ندارند. 
این ناتوانی، می تواند دالیل مختلفی داشته باشد که 

می توان در مجالی دیگر به آن پرداخت.
باید به این نکته توجه کرد که  در این جا خصوصاً 
ناتوانی این قوا لزوماً به معنای فاسد بودِن مسئوالن 
و متولیان این قوا نیست: بودجة قوة قضائیه با شرح 
اقتصادی  فساد  با  مقابله  و  ندارد،  تناسب  وظایفش 
اقتصادی«  مفاسد  با  مبارزه  »دادسرای  قالِب  در 
ای  و مساله  بلکه صدها جرم  و  ها  ده  از  یکی  تنها 
نحو  به همین  دارد.  با آن سرکار  قوه  این  است که 
وظیفة مجلس شورای اسالمی دو وظیفة اصلی دارد: 
»تقنین« و »نظارت«؛ اما همگان می -دانند که یک 
وظیفة  ها  شهرستان  در  خصوصاً  مجلس،  نمایندة 
و  برق و گاز  و  اجرایی آب  امور  پیگیری  اصلی اش 

راه حوزة انتخابیه اش است؛ نمایندگان حتی برای
نظارت  به  برسد  چه  ندارند،  کافی  وقت  هم  تقنین 

حتی اگر بخواهند؛
سه. مستقل بودِن این کمیسیون و شأن فراقوه ای 
آن ایجاب می کند که شأنی از شئون »والیت فقیه« 
داشته باشد. این انتساب به ولی فقیه، هم از حیث 
بود،  خواهد  پیش  را  آن  عملِی  تصمیماتی  اجرایی، 
پذیرِش  آن،  هویِت  و  قانونی  از حیث جایگاه  و هم 
تصمیمات آن از سوی نهادهای مسئول را سهل تر 
می کند. این انتساب، موجب می شود تا با آمدن و 
این کمیسیون همچنان  مجالس،  و  ها  دولت  رفتن 
به فعالیت خود ادامه دهد و از تغییرات سیاسی اثر 

نپذیرد؛
پیش  کیفیات  با  کمیسیون  این  عمل  نحوة  چهار. 
گفته، و اشتیاق ذاتی مردم خصوصاً در جامعة ایران 
و  اعضا  کنند،  می  مبارزه  »فساد«  با  که  کسانی  به 
و  ای  رسانه  اول  های  چهره  به  را  آن  گردانندگان 
خبری تبدیل خواهد کرد. از این رو اعضا و مسئوالِن 
آن عالوه بر داشتن صفاتی چون قاطعیت، تجربه، و 
البته پاکدستی، جز این باید هوِس »کاندیدا شدن« 
مانند  باید  افراد  این  باشند.  نداشته  را  جا  هیچ  در 
کشورها  سایر  در  مشابه  های  مسئولیت  از  بسیاری 
مانند قضات دیوان عالی یا دادگاه های قانون اساسی 
که حق فعالیت سیاسی یا حزبی ندارند، باید مادام 

العمر از شرکت در فعالیت های »سیاسی« و
حزبی منع شوند. آنها باید وقف مبارزه با فساد بوده 

و مستمراً خود تحت نظارت باشند؛

باید  کمیسیون  این  مصوبات  و  تصمیمات  پنج. 
الزم االجرا بوده و به سرعت »اجرایی« شود. نمونة 
»آیت اهلل صادق خلخالی«، راهگشاست. برای مبارزه 
با فساد نیازمند »عمل انقالبی حساب شده« هستیم. 
وجه انقالبِی آن، قاطعیت در اجرا و وجه حساب شده 
آن، دقت و سیستمی دیدِن مسالة فساد است. به کار 
ما  اما  و هست،  بوده  وارد  زیادی  انتقادات  خلخالی 
در زماِن حاضر نیازمند قاطعیتی از جنِس قاطعیت 
خلخالی هستیم، و به این قاطعیت، باید دقتی که او 

در مواردی نداشت یا کمتر داشت را بیفزائیم؛
شش. آدم های موجود، اگر خیلی هم سالم باشند، 
دست کم وامدار یکدیگرند. آنها توان و شاید انگیزه 
ای برای مقابله با فساد ندارند. اگر هم با این فضای 
انگیزه شان  باشند، دستکم  نشده  مانوس  فسادآلود 
برای مبارزه با فساد، »سیاسی« است، یا در جریان 
کار، انِگ سیاسی کاری خواهند خورد. مسئولیت این 
کمیسیون باید به یک »آدم جدید« واگذار شود. باید 
کسی را از »اندرونیِ« جمهوری اسالمی به این سمت 
منصوب کرد. این آدم، و این آدم های جدید را نباید 
بشناسد،  کمتر  کم  دست  یا  »بشناسد«  »کسی« 
و  سیاسی  نخبگان  اینجا،  در  »کسی«  از  منظور  و 

احزاب و صاحبان قدرت است؛ و منظور از
شناختن، امکان »وامدار ساختن« و »دانستن نرخ« 
آنهاست. هرچه جریان های سیاسی و نخبگان حاضر 
در قدرت، این افراد را »کمتر دوست داشته باشند«، 
بود.  خواهد  تر  موفق  فساد  با  مبارزه  جریان  قطعاً 
و  نیستند،  کم  اسالمی  در جمهوری  افرادی  چنین 
سالم  از  یکی  آن،  قضات  و  اداری«  عدالت  »دیوان 

ترین بخش ها هستند؛
هفت. رویکرد این کمیسیون برای مقابله با فساد باید 
»فعال« و مبتنی بر »رصد« باشد. متاسفانه سازمان  
های نظارتی و بازرسی فعلی منفعالنه، منتظر نشسته 
اند تا موردی به آنها »گزارش« شود و در دستورکار 
گذاشته  کنار  کلی  به  باید  رویکرد  این  دهند.  قرار 
قوانین و مقررات  باید فعاالنه،  این کمیسیون  شود. 
شناسایی  را  آنها  روی  در  های  راه  و  کرده  رصد  را 
و  بازرسی  نهادهای  و  ها  سازمان  تجمیع  به  کند؛ 
نظارتی اقدام کند. مهمتر از هر چیز توجه به »فساد 
از البالی ساختارهای  افراد صرفاً  است:  سیستمی« 
آگاهانه  افرادی،  اگر  حتی  و  آیند  می  بیرون  فاسد 
به دنبال مفسده گری باشند، تنها از ضعفی که در 
سیستم هست برای رسیدن به مقصود بهره می برند؛

هشت. باید از مشارکت نیروهای اجتماعی در جریان 
مبارزه با فساد کمک گرفت. رسانه ها خصوصاً رسانه 
های مجازی که در کمک به جریان مقابله با فساد 
شوند.  گرفته  کار  به  باید  اند،  داشته  بهتری  تجربة 
البته باید بر تاثیر خاّص »رسانة ملی« در این جریان 
تاکید کرد، هرچند که در مورد بابک زنجانی، رسانة 
از جریان »لفت و لیس رسانه  ملی خود به بخشی 
ای« بدل شد. در گذشته »تشکل های دانشجویی« 
تبعیض«،  و  فساد  و  فقر  با  »مبارزه  ایدة  اساس  بر 
پاِی ثابت فعالیت های ضّدفساد بودند، اما در شرایط 
و  دانشجویی  عدالتخواه  جنبش  پرسید  باید  کنونی 
هستند؟  کجا  دانشجویی  بسیج  و  اسالمی  انجمن 
فعالیت  تقویت  برای  باید  اجتماعی  نیروهای  این 
تر  کالن  سطحی  در  شوند.  فعال  ضّدفساد  های 
»مردم«، اگر به خوبی آگاه شده و به درستی هدایت 
شوند، خود بهترین حامِی سیاست های »ضّدفساد« 

خواهند بود؛
نه. مبارزه با فساد، »اخالق« خاّص خودش را دارد. 
صاحبان نظر و قلم و خصوصاً مبلغان و پژوهشگران 
دینی باید برای تنظیم »اخالق مبارزه با فساد« تالش 
کنند. فی المثل در منطق دینی بر حفظ »آبرو«ی 
افراد تاکید بسیاری می شود، اما یقیناً بخشی از کار 
مبارزه با فساد نیازمند به کارگیری نیروی اجتماعی 

هوادار عدالت و مخالف با فساد است.
چگونه می توان ضمن حفظ آبروی افراد، این نیروی 
اجتماعی را به کار گرفت؟ مرز باریک تهمت و افترا 
و غیبت و نیز مقابله با فساد کجاست؟ ممکن است 
و  کند  وارد  اتهامی  کسی  به  ضدفساد  کمیسیون 
این  آیا  تبرئه شود.  او در محکمه  و  رسانه ای شود 
کار اخالقی است؟ دینی است؟ آیا جامعه او را دوباره 
زندگی  مقتضیات  پذیرد؟  می  سابق  نحو  همان  به 
اخالقی و دینی، و نیز عفیف بودن ایرانیان، هرچند 
خصیصة ممتازه و مثبت آنهاست، اما گویا بالقوه می 
ای  گونه  نیازمند  ما  باشد.  فساد  برای  مأمنی  تواند 
با  یا تشریح اخالقیات اجتماعی در مقابله  بازسازی 

فساد هستیم.
جّدی  شناسی  آسیب  یک  باید  کمیسیون  این  ده. 
نظارت  و  بازرسی  مختلف  مراکز  و  نهادها  پیرامون 
کشور )سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 
نظارت  معاون  جمهور،  رئیس  بازرسی  دفتر  نود، 
مبنای  بر  آن(  مانند  و  اسالمی  شورای  مجلس 
حذف  با  و  دهد  انجام  موفق  المللی  بین  تجربیات 
یک  مذکور،  نهادهای  تجمیع  و  اصالح  و  انحالل  و 
جمهوری  سیستِم  برای  ضّدفساد  قدرتمند  بازوی 

اسالمی پدید آورد.
استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

شهردار،  اسالمی،  شورای  اعضای  و  رئیس  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
شهر  کالن  اداره  »در  کردند؛  تأکید  تهران  مختلف  مناطق  شهرداران  و  معاونین 
و  نیت خدایی  با  مردم  به  روحیه خدمت  باید  اداره کشور  در  و همچنین  تهران 
با تکیه بر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از 
مشکالت عبور کرد و به پیش رفت.« یکی از مباحثی که در سال های اخیر در 
با سبک زندگی در جامعه مورد توجه قرار گرفته شناخت جایگاه آن در  ارتباط 
ساختار مدیریتی جامعه اسالمی است. اگر دین را به عنوان راهبردی برای زندگی و 
شاخصی برای پایش کیفیت و ترسیم حیات مطلوب بدانیم، طبیعتاً مدیریت جامعه 
اسالمی و دینی هدف اصلی خود را پیاده سازی ارزشها در جامعه با افق تبدیل 
آن به کیفیت زندگی و راهبرد چگونگی دستیابی به این کیفیت و سبک زندگی 
می داند. زمانی که مقام معظم رهبری از واژه سبک زندگی صحبت کردند، چنین 
از زندگی هستند که در قیل  بازگو نمودن نوعی  ایشان در پی  استنباط شد که 
و قال دنیای صنعت و اطالعات در حال محو شدن است. شیوه ای از زندگی که 
سعادت دنیا و آخرت در آن بنا شده است. بر این اساس روش زندگی مدیریتی بر 
اساس شاخص ها و ارزش های تجربه شده ی دفاع مقدس به نام مدیریت جهادی 
ارائه گردید تا احیاگر بسیاری از روش هایی باشد که در حال فراموشی هستند. 
سبکی که در کمال سادگی مملو از آرامش و هدایت گری است. منظور از جهاد، 
نبرد و مبارزه رودر رو نیست بلکه جهاد به معنای زندگی پویا، هدفمند و  صرفاً 
آمیخته با کار و تالش مفید است که می تواند در عرصه های دفاعی، سازندگی، 
مدیریتی و رفع مشکالت بشریت باشد. با این مبنا می توانیم از پدیده ای به نام 

سبک زندگی جهادی سخن بگوییم.
ترویج سبک زندگي جهادی توسط مدیریت جهادي

با  جهادگران  اما  دارد  وجود  زندگی  برای  مختلفی  های  سبک  حاضر  دنیای  در 
از تجربیات جهادی آن  از دوران هشت سال دفاع مقدس و بهره مندی  اقتباس 
معروف  جهادی  زندگی  نام سبک  به  که  اند  گرفته  پیش  در  را  ای  شیوه  دوران 
است. یکی از مباحثی که در سالهای اخیر درباره ارتباط سبک زندگی جهادي و 
تاثیرگذاری آن بر شرایط جامعه مطرح بوده است شناخت جایگاه سبک زندگی در 

ساختارهای مدیریتی جامعه اسالمی است.
یکی از وظایف و اهداف مهم حاکمیت و مدیریت در جامعه اسالمی شناخت سبک 
زندگی و معرفی آن به اجتماع و تبدیل آن به یک حرکت جاری در زندگی مردم 
است. این که سبک زندگی از کجا استخراج شود، موضوع مهمی است و طبیعتاً 
به  دینی  کیفیت  چگونگی  که  هستند  منابعی  مهمترین  از  دینی  متون  و  منابع 
زندگی بخشیدن را تامین می کند. وقتی به این منابع مراجعه می کنیم، متوجه 
با چند شاخصه هدفمندی، تحرک، پویایی و  را  این منابع زندگی  می شویم که 
آگاهی تعریف می کنند. مهمترین روش برای پیاده سازی و معرفی این سبک به 

جامعه، حمایت و عمل به آن توسط مدیران دینی است.
مغایرت مدیریت جهادی با شیوه های تکنوکراتی مولود فرهنگ سرمایه داری

فرهنگ مدیریت جهادی با مصرف گرایی، اشرافی گری و شیوه های تکنوکراتی که 
به  را  جامعه  سرمایه داری  تفکر  دارد.  مغایرت  است  سرمایه داری  فرهنگ  مولود 
سمت مصرف گرایی و انحراف از مسیر آرمان های انقالب و عدالت سوق می دهد. 
این نکته ای بود که وفاداران مدیریت جهادی از آن دوری می کنند. برای تبیین 
سبک مدیریت جهادی ابعاد، الگوها، مؤلفه ها و فرهنگ مبتنی بر آن تشریح می 
گردد: ۱: الگوی مدیریت جهادی: تفاوت اصلی آن مدیریت جهادی با سایر نظام 
های مدیریت، پیش فرض ها و مبانی فکری آن مقتبس از مدیریت اسالمی است. 
برای مثال، کسب سود در مدیریت اسالمی و سایر نظام های مدیریت دارای اهمیت 
می باشد. ولی در سایر نظام ها حصول حداکثر سود به عنوان هدف اصلی مطرح 
البته کسب  به عنوان وسیله محسوب می شود.  است، در مدیریت جهادی سود 
سود حتی در مقیاس وسیع و کالن مذموم نیست و اگر از طریق قانونی، شرعی و 
با تالش به دست آید جزء عبادات و فضیلت ها محسوب می شود. بنابراین مدیریت 
جهادی را نباید در مقابل سایر نظام های مدیریت قرار داد، بلکه مدیریت اسالمی 
اندیشه اسالمی از سایر نظریه های مدیریت استقبال  بر شانه های مبانی فکری 
می کند و بهره برداری می نماید. ۲: فرهنگ و مدیریت جهادی: فرهنگ جهادی 
یک مفهوم کلی است که از جمله مصادیق آن دین محوری، والیت مداری، ایثار، 
مردم گرایی، خودباوری، نوآوری، ماموریت پذیری و... می باشد. نظریه و عملکرد 
فرهنگ و مدیریت جهادی در مرتبه نخست بر جنبه های انسانی سازمان توجه 
دارد. فرهنگ و مدیریت جهادی را می توان عمل، فراگرد، پیامد یا حالتی دانست 
که برای تعالی انسان ها پدید می آید و این به نوبه خود به معنی پیش بردن، روان 
سازی رشد، متحول کردن فرصت ها، کامل کردن، برتری بخشیدن یا باال بردن 
امور انسانی است. ۳: ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی: مهم ترین ابعاد و مؤلفه 

های مدیریت جهادی را می توان به شرح زیر ارائه نمود:
الف: بعد ساختاری)دارای مؤلفه هایی نظیر: مدیریت براي خدا، مدیریت والیتي، 
انعطاف پذیري ساختار، تشکیالت مناسب با شرایط( ب: بعد رفتاری)دارای مؤلفه 
هایی نظیر: خودباوري، پرکاری، تحول آفرینی، پویایی، سخت کوشي، سرعت عمل 
قناعت،  مشارکت پذیری،  نظیر:  هایی  مؤلفه  ای)دارای  زمینه  بعد  ج:   ) کارها  در 
نهادینه کردن اخالق و ارزشهاي دیني در محیط کار واهمیت دادن به بیت المال(

بر این اساس فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل محوری و بنیادی است 
که آن تاکید تام بر معنویت و ارزشهای اخالقی- اسالمی- انسانی است. در واقع، 
مدیریت جهادی بدون معنویت وجود نخواهد داشت. امروزه با پیشرفت های علم 
تاثیر معنویت بر شاخص های کارآمدی و کارایی، سالمت سازمانی، خدمت دهی 

مناسب، بهره وری، تکریم و... بر هیچکس پوشیده نیست.
مدیریت جهادی کارگزار اجرایی تحقق »الگوی ایرانی ـ اسالمی پیشرفت«

با  یا همان کار و تالش  اگر مدیریت جهادی  تعبیر مقام معظم رهبری »  به  بنا 
نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکالت کشور، در شرایط کنونِی 
به  رو  و کشور حرکت  است  قابل حل  قدرت های جهانی،  آمیِز  فشارهای خباثت 
جلو را ادامه خواهد داد.« بر این اساس مدیریتي جهادي همتي مردانه مي طلبد و 
داستان پر فراز و فرودي دارد. بی شک مهمترین روش برای پیاده سازی و معرفی 
این سبک به جامعه، عمل به آن و حمایت توسط مدیران کشور است که باید تک 
تک برای رسیدن به این مهم برنامه ریزی کنند و نیازی به نیروی کنترل کننده 
نداشته باشند، چرا که در سایه برنامه ریزی صحیح و پیاده سازی توسط مدیران، 
این سبک مدیریتی از طریق عمل آن ها در جامعه تسری می یابد و تبدیل به 
سبک حاکم شود. در الگوی »مدیریت جهادی« نهادستیزی و تجربه ستیزی به 

اسم انقالبی گری و آرمانگرایی و عدالت طلبی هیچ جایگاهی ندارد.
اجتناب از سیاست زدگی به معنای ارجحیت منافع و مصالح ملی بر منافع فردی 
و جناحی از دیگر شاخصه های مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی غایت خود 
را اثبات »کارآمدی دین در اداره جامعه« می بیند و کارگزار اجرایی تحقق »الگوی 

ایرانی ـ اسالمی پیشرفت« است.

پیشنهادی برای تاسیس یک
 »کمیسیون مستقل ضّدفساد«

ابعاد و مؤلفه های مدیریت جهادی
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ازنظرپزشكی سقط جنین عبارت است ازانداختن حمل ، خواه ا 
زجانب زن باشد یاغیر او.

انسانی  وحیات  روح  دارای  ۱-جنین  است  قسم  بردو  جنین 
۲-جنین فاقد روح.

درحرمت سقط جنین درمورد اّول میا ن شیعه وسّنی اختالفی 
براساس تمام آیات  وجود ندارد،زیراجنین دارای نفس است و 
،قتل  انسانی  وروایات واحادیث قتل جنین دارای روح وحیات 
یک انسا ن محسوب می شود ، اّما در مورد دّوم یعنی جنین 
فاقد روح ،جمعی ازاهل تسّنن آن را جایز می دانند.اّما شیعیان 
جز درموارد خاص واستثناء آن راحرام می دانند. از نظر پزشكان 
ما ۳ نوع حیات داریم:۱-حیات نباتی ۲-حیات حیوانی ۳-حیات 
حیات  اسالمی،  نظرفقهای  از  جنین  ازحیات  منظور  و  انسانی 
حرکت،  براحساس  افزون  که  است  وحیاتی  باشد  می  انسانی 
ادراک کلّیات رانیز دارد وحیات در پیكر آدمی دمیده  قابلّیت 
شده  روایت  اسالم  ازپیامبر   ) روحی  من  نفخت   ( است.  شده 

است که :
از  پس  است  نطفه  روز  مادرخودچهل  درشكم  ازشما  یک  هر 
است،پس  روزمضغه  چهل  ازآن  ،پس  است  روزعلقه  چهل  آن 
ازآن خداوند فرشته ای را به سوی او می فرستد واورامأ موربه 

4کلمه می کند
۱-روزی او۲-مرگ او۳-عمل او4-خوشبختی یا بدبختی او.

المحتاج-خطیب  شود)مغنی  می  دراودمیده  روح  ازآن  پس 
شربینی ( به هرحال حیات درجنین پس از4ماه پدیدارمی شود 
که  درمواردی  که  نیست،گفتیم  مشّخص  آن  روزوساعت  ولی 
جنین فاقدروح است جمعی ازاهل تسّنن آن راجایز می شمارند 
.اّماشیعیان سقط جنین فاقد روح رانیزجزدرموارد زیرحرام می 

دانند:
۱-موردی که بقای جنین مستوجب مرگ مادر شود.

سالمت  به  رساندن  آسیب  موجب  حمل  بقای  که  ۲-موردی 
مادرشود.۳-موردی که حمل یاوالدت آن مستلزم حرج شدید 
معیوب  مادرشود. 4-موردی که مشّخص شود که حمل  برای 
می  ازحمل  بعد  مردن طفل  به  ویقین  است  الخلقه  ناقص  ویا 
شود)اّمااگر درحین حمل جنین مرده باشد اسقاط آن اشكال 
تاسرحّد  جنین  که  است  شده  سفارش  بسیار  دراسالم  ندارد( 
ممكن حفظ شودوحّتی اگرحملی اززنا باشد اجازه ی سقط آن 
رانداریم،تا جایی که اگر زن حامله ای مستحق رجم یا قصاص 
رابرزمین  خود  حمل  که  شود،تازمانی  نمی  براوجاری  شد،حد 
بگذاردواگر کسی رابرای شیردادن نوزاد پیدا نكردند بازهم حكم 
به تأخیرمی افتد،زیراحیات هرجنین دردین اسالم بسیارمحترم 

شمرده شده است. 
مذاهب چهارگانه نظرات متفاوتی درباره ی سقط جنین داده 
وچه  مشروع  )چه  جنین  حنفیه:سقط  مذهب  الف-ازنظر  اند: 
برآن  4ماه  وگذشت  درآن  انسان  روح  ازدمیدن  نامشروع(قبل 

امكان پذیراست)الّدرالمختار-ابن عابدین (
ازلقاح راجایزنمیدانند  ب-ازنظرمذهب مالكیه:سقط جنین بعد 

ودرهرمرحله ای ازمراحل جنینی سقط آن راحرام می دانند.
وبعضی  حرام  رادرهرمرحله  آن  شافعیه:بعضی  ج-ازنظرمذهب 
اند)ابواسحاق  جایزدانسته  سقط  راباعذرشرعی  جنین  سقط 

مروزی-شبراملسی(
مصرمی  االزهر  دانشگاه  سابق  رییس  شلتوت   محّمد  شیخ 
آن  حیات  ازتحّقق  پس  نوزاد  بقای  که  شود  گوید:اگرثابت 
دوضرر  کمترین  مارابه  شریعت  کلی  شود،قواعد  دچارمشكل 
چون   ) المفسدتین  واهون  الضررین  دهد.)اخف  می  دستور 
(داریم  بقدراالمكان  یدفع  )الضرر  نام  به  ای  قاعده  درشریعت 
که ضرر راباید به  قدرامكان  کرد،این قاعده راسندجواز بعضی 

ها-ازنظرفقه  دانند  می  روح  ازنفخ  قبل  جنین  ازسقطهای 
امامیه:سقط جنین مطلقا« حرام است،مگردرمواردی خاص:

۱-زمانی جنین درشكم مادر مرده باشد وضرربه جان مادربزند 
واین موردحّتی بعد از4ماه نیز اسقاط آن جایزاست   دیگرروح 

وحیات انسانی ندارد  .
۲-اگر خطرتلف شدن مادر ،به فرض  بقای  جنین باشد،اگرجنین 
درجوازسقط  باشد،شكی  نشده  انسانی  وحیات  روح  هنوزواجد 
جنین   است،اّمااگر   براوواجب  زن  جان  وحفظ  وجودندارد  آن 
هردوواجب  جان  شد،حفظ  دراودمیده  شدوروح  واجدحیات 
جواهرالكالم  در  نجفی  محّمدحسن  نامدارشیعه  است،فقیه 
میّسر  دادن   باشند،فتوا  اوهردوزنده  وجنین  گوید:اگرزن  می 
نیست وترجیحی بین مادر وجنین ازنظرشرعی وجود ندارد.ولی 
درکتاب )حدودالشریعه(آمده   است که سقط جنین حّتی پس 
ازدمیدن روح به منظور حفظ جان مادر جایز است  مهم آن 
است که باقی گذاشتن جنین غالبا«به مرگ اوبه سبب مردن 
مادرش منجر می شود واگربیرون آوردن جنین باحفظ جا ن 

اومیّسرباشد،واجب است اورابیرون آورند.
رساند  می  آسیب  مادر  بدنی  سالمت  به  جنین  ۳-اگربقای 
ومشّقت  حرج  نفی  ی  قاعده  بنابه  باشد  عسروحرج  وموجب 
،جنین فاقد حیات انسانی رامی توان سقط کرد.اّماجنین دارای 

حیات انسانی رانمی توان فتوا به جواز اسقاط داد.
4-اگرجنین به مرض یانقص بدنی گرفتارباشدکه پس ازوالدت 
موجب حرج شدیدشود، جایزاست قبل ازنفخ روح آن راسقط 
کنند.ولی پس ازنفخ روح سقط آن جایزنیست مگر فرض شود 

جنین شكال«وفكرا«حیوان است که سقط آن بالمانع است.
بارضای زن،اسقاط  بااکراه وچه  اززناباشدچه  ناشی  5-اگرحمل 
اگر والدت  به جنین جایزنیست.ولی  ازتعلّق روح  بعدوقبل  آن 
شدیدمادرشود،اگرزن  ومشّقت  رسوایی  باعث  حملی  چنین 
باشد،اسقاط  شده  راضی  زنا  عمل  به  خود  رضای  به 
این عمل نموده است وقواعد نفی  جایزنیست،زیراخوداقدام به 
حرج برای رفع حرمت مشكل است،ولی اگر این عمل به زور 
واکراه براوتحمیل شده باشد اسقاط آن قبل ازدمیدن روح جایز 

می شود.
بردن  پی  است،درصورت  شده  اززناحامله  استفتاء:دختری 
خانواده ،احتمال کشتن وی می باشد،آیامی تواند سقط جنین 

کند؟حكم دیه ی آن چیست؟
به  اودرخطرباشدوجنین  واقعا«جان  که  جواب:درصورتی 
چهارماهگی نرسیده باشد،مجاز است سقط جنین کند ودیه ی 

آن رابه بیت المال بپردازد. 
اگرسقط جنین برای زن جایز باشد برای طبیب هم جایز می 
برای  باشد  حرام  زن  واگربرای  رادارد  مزد  گرفتن  وحق  شود 
طبیب هم حرام است وگرفتن اجرت نیز جایز نیست ولی حّتی 
مقّدم  برطبیب مرد  باشد وطبیب زن  باید طبیب زن  المقدور 

است

آذردخت سروش
کارشناس ارشد فقه وحقوق
9۰/۱۱/8
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۱- واقعه اصحاب فیل و دفاع پرندگان از کعبه
اصل داستان آن چنان مشهور است که در ردیف اخبار متواتر 
ابن  از )سیره  روایات معروف که  را طبق  قرار گرفته که آن 
هشام(، )بلوغ االرب(، )بحار االنوار( و )مجمع البیان( می آوریم:

سازد،  ویران  کلی  به  را  )کعبه(  خانه  گرفت  تصمیم  )ابرهه( 
لذا با لشگر عظیمی که بعضی از سوارانش از )فیل( استفاده 
می کردند عازم )مّكه( شد. هنگامی که نزدیک )مّكه( رسید 
غارت  به  را  )مّكه(  اهل  اموال  و  تا شتران  فرستاد  را  کسانی 
آورند، و در این میان، دویست شتر از )عبدالمطلب( غارت شد. 
)ابرهه( کسی را به )مّكه( فرستاد و به او گفت: بزرگ )مّكه( 
)یمن( می گوید:  پادشاه  )ابرهه(  بگوید:  او  به  و  پیدا کند،  را 
من برای جنگ نیامده ام، تنها برای این آمده ام که این خانه 
نیازی  نبرید،  جنگ  به  دست  شما  اگر  کنم،  ویران  را  کعبه 
به ریختن خونتان ندارم! فرستاده )ابرهه( وارد )مّكه( شد و 
)عبدالمطلب(  کرد، همه،  )مّكه( جستجو  و شریف  رئیس  از 
بازگو کرد،  )عبدالمطلب(  نزد  را  ماجرا  دادند،  نشان  او  به  را 
)عبدالمطلب( نیز گفت: ما توانائی جنگ با شما را نداریم، و اما 
خانه کعبه را، خداوند خودش حفظ می کند. فرستاده )ابرهه( 
به )عبدالمطلب( گفت: باید با من نزد او بیائی، هنگامی که 
)عبدالمطلب( نزد )ابرهه( رسید، او سخت تحت تأثیر قامت 
قرار  )عبدالمطلب(  العاده  فوق  ابهت  و  جذاب  قیافه  و  بلند 
گرفت، تا آنجا که )ابرهه( برای احترام او از جا برخاست، روی 
کنار دست خود جای  در  را  )عبدالمطلب(  و  نشست،  زمین 
داد؛ زیرا نمی خواست او را روی تخت در کنار خود بنشاند، 

سپس به مترجمش گفت: از او بپرس حاجت تو چیست؟!
به مترجم گفت: حاجتم این است که دویست شتر را از من به 

غارت برده اند، دستور دهید اموالم را بازگردانند.
)ابرهه( سخت از این تقاضا تعجب کرد و به مترجمش گفت: 
به او بگو: هنگامی که تو را دیدم عظمتی از تو در دلم جای 
گرفت، اما این سخن را که گفتی در نظرم کوچک شدی، تو 
درباره دویست شترت سخن می گوئی، اما درباره )کعبه( که 
دین تو و اجداد تو است و من برای ویرانیش آمده ام، مطلقاً 

سخنی نمی گوئی؟!
)عبدالمطلب( گفت: )من صاحب شترانم، و این خانه صاحبی 
دارد که از آن دفاع می کند( )این سخن، )ابرهه( را تكان داد 
و در فكر فرو رفت(. )عبدالمطلب( به )مّكه( آمد، و به مردم 
با  خودش  و  شوند،  پناهنده  اطراف  کوه های  به  داد:  اطالع 

جمعی کنار خانه کعبه آمد تا دعا کند و یاری طلبد.
آمد  )مّكه(  اطراف  دره های  از  یكی  به  )عبدالمطلب(  سپس 
از  یكی  به  و  گرفت،  پناه  )قریش(  از  جمعی  با  آنجا  در  و 
فرزندانش دستور داد: باالی کوه )ابو قبیس( برود، ببیند چه 
پدر!  آمده، گفت:  پدر  نزد  به سرعت  فرزندش  خبر می شود. 
می خورد  چشم  به  احمر(  )دریای  دریا  ناحیه  از  سیاه  ابری 
که به سوی سرزمین ما می آید، )عبدالمطلب( خرسند شد، 
صدا زد: )ای جمعیت قریش! به منزل های خود بازگردید که 
نصرت الهی به  سراغ شما آمد( از سوی دیگر، )ابرهه( سوار بر 
)فیل( با لشگر انبوهش برای درهم کوبیدن کعبه از کوه های 
فشار  )فیل( خود  بر  هر چه  ولی  )مّكه( شد،  سرازیر  اطراف 
سوی  به  را  او  سر  که  هنگامی  اما  نمی رفت،  پیش  می آورد 
از  )ابرهه(  می کرد،  حرکت  سرعت  به  می گرداند،  باز  )یمن( 
این ماجرا سخت متعجب شد و در حیرت فرو رفت. در این 
هنگام، پرندگانی از سوی دریا فرا رسیدند، همانند پرستوها و 
هر یک از آنها سه عدد سنگریزه با خود همراه داشت، یكی به 
منقار و دو تا در پنجه ها، تقریباً به اندازه نخود، این سنگریزه ها 
آنها  از  کدام  هر  به  ریختند،  فرو  )ابرهه(  لشگریان  بر سر  را 
بدن  جای  هر  به  سنگریزه ها  می شد،  هالک  می کرد  اصابت 
آنها می خورد، سوراخ می کرد و از طرف مقابل خارج می شد. 
که  آنها  افكند،  سایه  )ابرهه(  لشگر  تمام  بر  عجیبی  وحشت 
را سؤال  راه )یمن(  و  فرار گذاشتند،  به  پا  بودند  مانده  زنده 
مانند  جاده  وسط  در  پیوسته  ولی  بازگردند،  که  می کردند 
برگ خزان به زمین می ریختند. خود )ابرهه( نیز مورد اصابت 
سنگی واقع شد و مجروح گشت، و او را به )صنعاء( )پایتخت 
یمن( بازگرداندند و در آنجا از دنیا رفت. در همین سال بود 

که پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله تولد یافت، و جهان به نور 
وجودش روشن شد. الزم به ذکر است که اهمیت این حادثه 
الفیل( )سال فیل(  )عام  را  بود که آن سال  به قدری  بزرگ 

نامیدند و مبدأ تاریخ عرب شناخته شد.
۲- از امام صادق علیه السالم روایت شده است که ابلیس تا 
هفت آسمان باال می رفت و )مسائل غیبی را( گوش می داد و 
اخبار آسمان ها را می شنید، وقتی حضرت عیسی علیه السالم 
متولد شد او را از سه آسمان منع کردند و )بعد از آن( تا چهار 
آسمان باال می رفت و چون حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه 
و آله متولد شد او را از همه آسمان ها منع کردند و شیاطین 

را با تیرهای شهاب از درهای آسمان ها راندند.
)این جریان برای شیاطین و جنیان عجیب بود و دنبال علت 
آن می  گشتند تا اینكه فهمیدند پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و 

آله متولد شده است.(
۳- صبح روزی که حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و 

آله متولّد شد، همه بتهای عالم به رو بر زمین افتادند.
4- در آن روز ایوان کسری یعنی پادشاه عجم لرزید و چهارده 

کنگره آن افتاد.
5- در آن روز دریاچه ساوه ـ که سالها آن را می پرستیدند ـ 

فرو رفت و خشک شد.
6- وادی سماوه ـ که سال ها کسی آب در آن ندیده بود ـ آب 

در آن جاری شد.
۷- آتشكده فارس ـ که هزار سال خاموش نشده بود ـ در آن 

شب خاموش شد.
8- طاق کسری از میانش شكست و دو قطعه شد.

عالم  در  و  شد  ظاهر  حجاز  طرف  از  شب  آن  در  نوری   -9
منتشر گردید تا اینكه به مشرق رسید.

۱۰- در آن صبح، تخت همه پادشاهان وقت، سرنگون شده 
بود.

۱۱- در آن روز، همه پـادشاهان وقت، الل شده بودند و نمی 
توانستند سخن بگویند.

ساحران  ِسحر  و  رفت  بین  از  کاهنان  علم  روز،  آن  در   -۱۲
باطل شد.

رسول  گرامی حضرت  مادر  السالم  علیها  آمنه  ۱۳- حضرت 
صلی اهلل علیه و آله گفت: واهلل که چـون پسرم متولد شد، 
دستهایش را بر زمین گذاشت و سر به سوی آسمان بلند کرد 
و به اطراف نظر کرد پس از او نوری ساطع شد که همه چیز 
را روشن کرد و به سبب آن نور، قصرهای شام را دیدم و در 
میان آن روشنی، صدائی شنیدم که می گفت: بهترین مردم 

را به دنیا آوردی، پس او را )محّمد( نام کن.
۱4- در روایت وارد شده که شیطان در میان فرزندان خود 
ترا  چیز  چه  گفتند:  و  شدند  جمع  او  نزد  همه  تا  زد  فریاد 
اینچنین پریشان کرده است؟ گفت: وای بر شما! از اّول شب تا 
به حال احوال آسمان و زمین را متغّیر می یابم، حادثه عظیمی 
در زمین واقع شده است که از وقتی که عیسی علیه السالم 
به آسمان رفته، مثل آن واقع نشده است، بروید و بگردید و 

تفّحص کنید که چه امر غریب حادث شده است؛
گفتند: چیزی  و  برگشتند  و  گردیدند  و  متفّرق شدند  پـس 
نیافتیم. شیطان گفت که تحقیق این امر، کار من است. پس 
سرزمین  در  حرم  )محدوده  حرم  به  تا  کرد  جوالن  دنیا  در 
دید  رسید،  شد(  آنجا  وارد  شود  نمی  احرام  بدون  که  وحی 
که مالئكه اطراف حرم را گرفته اند، چـون خواست که داخل 
شود مالئكه بانگ بر او زدند پس برگشت و مانند گنجشكی 
کوچک شده و از جانب کوه ِحری داخل شد، جبرئیل گفت: 
برگرد ای ملعون! گـفت: ای جبرئیل، سؤالی دارم، بگو امشب 
چـه اتفاقی افتاده؟ جبرئیل گفت: محّمد صلی اهلل علیه و آله 
، بهترین پیغمبران، امشب، متولّد شده است. پـرسید که آیا 
مرا در او بهره ای هست؟ گفت: نه، پرسید که آیا در اّمت او 

بهره دارم؟ گفت: بلی، ابلیس گفت: راضی شدم.
روایت شده  السالم  علیه  علی  امیرالمؤمنین  از حضرت   -۱5
است که همه دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخ 
و درختی خندید و هر آنچه در آسمان ها و زمین بود خدا را 

تسبیح گفت.

قوه  از  درستی  تصور  قضائیه  قوه  مراجعه کنندگان  بیشتر 
قضات  مورد  در  بیشتر  نادرست  تصور  این  و  ندارند  مزبور 

است و آنها را افرادی غیر بی طرف و ناسالم می دانند.
این امر منطقا قابل توجیه می باشد چرا که هر پرونده حداقل 
می شود  صادر  او  علیه  حكم  که  طرفی  و  دارد  طرف  دو 
نه  و  پرونده می داند  قاضی  کردن  متهم   را  کار  راحت ترین 
قبول و پذیرش بی حقی خود! از این رو، چه بسیار شنیده و 
دیده ایم که قضات متهم به فساد گردیده  و می گردند اما این 
به این معنا نیست که حرف و حدیث ها در مورد همه قضات 
از این سنخ بوده و همه قضات از یک سطح از سالمت رفتار 
و کردار برخوردارند که قطعا چنین نیست اما قضات خوب 
و خوشنام در قوه قضائیه کم نیستند و اکثریت قضات هم 
عقربه وجدانشان بر مدار عدالت و عدالت خواهی می چرخد 

و اگر هم رفتار و
کرداری قابل انتقاد دارند- که کم نیست- نه از سر خبث 

طینت بلكه جهل و ناآگاهی است.
برای نمونه، کم نیستند قضاتی که سفارش کردن و سفارش 
به  عمل  این  که  تصور  این  با  و  نمی دانند  بد  را  پذیرفتن 
اجرای عدالت کمک می کند بی  تأمل و بی درنگ آن را انجام 
می دهند. در حالی که این عمل هم قبح عقلی دارد و هم 
قبح شرعی و هم ممنوعیت قانونی و هم منشأ فساد در قوه 

کافی  آگاهی  و  علم  قضاتی  چنین  اگر  قطعا  است.  قضائیه 
به چنین  تن  هرگز  باشند  داشته  این عمل خود  نتیجه  از 
کاری نخواهند داد. بگذریم. سخن این بود که قضات خوب 

و خوشنام در قوه قضائیه کم نیستند.
و  تمجید  شایسته  دعوی  اصحاب  دید  از  حتی  که  قضاتی 
ستایش می باشند و به هیچ بهانه و بهایی حاضر نیستند از 
جاده انصاف و عدالت پا بیرون نهند و سلوک قضایی اشان 
اجرای  که  آنهایی  برای  باشد  الگویی  و می بایست  می تواند 
عدالت را پیشه خود ساخته اند. باری، اگر میان خوب و بد، 
عالم و جاهل، درستكار و بدکار تفاوت است که هست و اگر 
میان قضات، برخی خوشنام تر و عادل تر از دیگران هستند 
بر صدر  و  ببییند  قدر  نباید  که هستند چرا چنین قضاتی 
نشینند؟ چرا نه قوه قضائیه و نه کانون وکالی دادگستری 
قضاتی  چنین  از  قدرشناسی  و  معرفی  برای  سازوکاری 

ندارند؟ چه ایرادی دارد که
جامعه های  به  و  کلی  طور  به  جامعه  به  قضاتی  چنین 

تخصصی حقوقی معرفی شوند؟ این کار چند حسن دارد:
قضات  از  تجلیل  قالب  در  دوباره  عدالت  که،  این  نخست 

خوشنام قدر می بنید و بر صدر می نشنید.
چنان  که  قضات  همه  برای  است  انگیزه ای  که،  این  دوم 

باشند که ایشان هستند.

که  می کند  ارسال  را  پیام  این  جامعه  به  که،  این  سوم 
جهت گیری کلی قوه قضائیه در عمل به سوی عدالت است و 
چهارم این که، قوه قضائیه با تجلیل از قضات خوشنام خود 
در عمل مجبور است خود را تا سطح استانداردها و معیارهای 
چنین قضاتی باال بكشد و اگر وسیع تر به این موضوع نگاه 
شایسته ای  افراد  قطعا  که  قضات خوشنام-  از  تجلیل  شود 
قوه  تقویت کننده شایسته ساالری در  در کار خود هستند- 
مرتضوی،  سعید  مانند  افرادی  دیگر،  و  بود  خواهد  قضائیه 
که نه از نظر علمی و نه از نظر شخصیتی در میان قضات 
خوشنام قوه قضائیه نیستند، یک شبه ره صد ساله را طی 

نمی کنند و دادستان تهران
نمی شوند!

برنامه تجلیل از قضات خوشنام، راه پیشرفت افرادی مانند 
سعید مرتضوی را در قوه قضائیه خواهد بست و راه را برای 
باز خواهد کرد و حتی اگر قوه قضائیه هم  شایسته ترین ها 
قضائیه  قوه  از  مردم  بدهد  شایسته ساالری  به  تن  نخواهد 
مجبور  را  مزبور  قوه  بتوانند  هم  شاید  و  خواست  خواهند 
کنتد تا تن به شایسته ساالری بدهد. الزم به ذکر است همان 
قدر که نفس معرفی و تجلیل از قضات خوشنام قوه قضائیه 
انتخاب چنین قضاتی هم مهم است و  مهم است سازوکار 
این  بهتر  بلكه  باشد  قضائیه  قوه  اختیار  در  نباید  مهم  این 
است که برای نمونه وکال و کارشناسان رسمی دادگستری 

در یک رأی گیری
معرفی  به  اقدام  مشخص  زمانی  بازه  یک  در  الكترونیكی 
قضات خوشنام نموده و قوه قضائیه با جمع بندی آرای مزبور 
نسبت به معرفی و تجلیل از قضات برگزیده اقدام نماید تا 
هیچ گونه شائبه ای از دخالت معیارهایی غیر از شایستگی 

منطقی  نمی رسد  نظر  به  نباشد.  میان  در  خوشنامی  و 
باشد که قوه قضائیه با چنین سازوکاری مخالف باشد چرا 
که انتخاب از میان کسانی صورت می گیرد که از دید قوه 
و  دارند  را  قضاء  تصدی منصب  مزبوز حداقل شرایط الزم 
این انتخاب توسط وکال و کارشناسان رسمی دادگستری نه 
تنها هیچ تالی فاسدی را به دنبال ندارد بلكه رابطه میان 

قوه قضائیه و نهادهای
حرفه ای مزبور را نیز بیش از بیش استوارتر می سازد.

معجزات زمان تولد حضرت محمد )ص(احكام سقط جنین دراسالم

نامه های یک وکیل جوان به رئیس قوه قضائیه:

قضات خوشنام قدر ببینند و بر صدر نشینند
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این سوره مکی است و  15 آیه دارد. 

فضیلت تالوت: پیامرب)ص( : »هر که این سوره را تالوت کند مانند 

این است که به تعداد متام اشیائی که خورشید و ماه به آنها تابیده 

صدقه داده است.« هامن گونه که صدقه بال را دور و مصائب را 

برطرف و عمر را طوالنی می کند، تالوت این سوره نیز این مثرات 

را دارد. 

محتوای سوره :

- تهذیب نفس را تعلیم می دهد.
- عاقبت نفوس خوب و پاکیزه و نفوس ناپاک را در قیامت بيان 

می کند که هر کدام چه رسنوشتی خواهند داشت.

﴿ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحٰمِن الرَِّحيِم ﴾

ْمِس َوُضَحٰيَها ﴾ ﴿1﴾ ﴿ َوالشَّ

ترجمه: سوگند به خورشید و تابشش. 

نشانه ی  که  خورده  قسم  آن  تابش  و  خورشید  به  خداوند  رشح: 

اهمیت این ستاره ی عظیم و نقش آن در عامل آفرینش است، قرآن 

به  را  انسان  توّجه  تا  می کند  عنوان  را  مفیدی  و  مهم  موضوعات 

برکات و خیراتی که خالق یکتا در مخلوقات قرار داده جلب کند و 

پی به عظمت پروردگار خود بربد، لذا این سوگندها نوعی عالمت 

هشداردهنده به برش است. 

اثر خورشید بر کل موجودات و نقش آن در چرخه ی حیات و گردش 

آب و ایجاد باران و... اثبات شده است و برکات خورشید غیرقابل 

ذکر است.

حجم خورشید یک میلیون و سیصد هزار برابر زمین است و نور آن 

در 8 دقیقه و 7 ثانیه به زمین می رسد. در حالی که رسعت نور در 

هر ثانیه سیصدهزار کیلومرت است وخداوند زمین را از نظر موقعیت 

مکانی و فاصله ی آن تا خورشید به گونه ای تنظیم کرده تا از این 

ستاره که مرکز منظومه شمسی است منتفع شود. 

قرآن : »این نظم از ناحیه ی توانای دانا است«  

گردش منظم ماه وخورشید، سیارات، کهکشانها، آسامنها و... نشان 

دهنده ی قدرت خداوند است تا در خدمت انسان قرار گیرد و این 

نشانه ی توجه خداوند به قدر و منزلت انسان است. 

﴿ َواْلَقَمِر إَِذا َتَلٰيَها ﴾ ﴿2﴾

ترجمه: سوگند به ماه زمانی که می آید از پس خورشید. 

رشح: اعجاز علمی قرآن که ماه از خورشید تبعیت می کند و تحت 

قوه ی جاذبه ی آن قرار دارد، قابل توجه است. ماه با نظمی خاص 

در مداری به دور زمین و زمین به دور خورشید می گردد. لذا ماه 

نیز با یک واسطه به دور خورشید می چرخد. این آیه نیروی جاذبه 

را اثبات می کند.

یکی از مهمرتین اثراتی که ماه در زندگی برش دارد در تعیین وقت 

برش است، قرآن قرنها قبل به این پدیده اشاره می کند: 

»ای پیامرب از تو سؤال می کنند چرا شکل ماه تغییر می کند؟ بگو تا 

از آن وقت شناسی کنند.«  

خورشید  که  گونه ای  به  می شود،  حائل  ماه  و  خورشید  بین  زمین 

منی تواند به طور کامل به ماه بتابد و شکل هالل ماه، آن مقدار از 

ماه است که از سایه ی زمین خارج شده و نور خورشید به آن تابیده 

است. ضمن اینکه زمین و ماه و خورشید هرسه می چرخند، اما به 

صورتی تنظیم شده اند که هر شب مقدار بیشرتی از ماه در معرض 

تابش نور خورشید قرار می گیرد تا هالل بزرگرت شود.

یک  است.  راز  و  رمز  از  ُپر  و  اعجاب  نظام هستی رسارس  قوانین 

منونه ی بارز آن خورشید و نقشی است که در ایجاد حیات دارد و 

دیگری ماه که اوقات ما را تعیین می کند.

ابر و باد و َمه و خورشید و فلک در کارند

تا تو نانی به َکف آری و به غفلت نخوری

﴿ َو النََّهاِر إَِذا َجلَّٰيَها ﴾ ﴿3﴾

ترجمه: سوگند به روز که تجلی گاه خورشید است. 

رشح: سوگند به روز و نقش آن که تأثیر مهمی در حیات برشی دارد، 

روشنی خورشید و جلوه های آن را تداعی می کند و مناد یا مناینده ای 

از نور خورشید است.

﴿ َوالَّْيِل إَِذا َيْغَشٰيَها ﴾ ﴿4﴾

ترجمه: سوگند به شب زمانی که نور خورشید را می پوشاند و بر آن 

پرده و سایه می افکند.

رشح: حرکت وضعی زمین به دور خود 24 ساعت طول می کشد و 

مولود آن ایجاد شب و روز است.

اَمِء َو َما َبنٰيها ﴾ ﴿5﴾ ﴿ َو السَّ

ترجمه: سوگند به آسامن و کسی که آن را برافراشت. 

رشح: بعضی »ما« در »َبنٰيها« را به عنوان عالمت استفهام مجهول 

او  برافراشت و منی توان  را  آنکه آسامن  به  یعنی سوگند  می دانند، 

و  سازنده  به  هم  و  شده  خورده  قسم  آسامن  به  هم  شناخت.  را 

معامرش.

آسامن را بدون مصالح ساخت. عجب معامری! ما به عظمت او و به 

عجز خود اعرتاف می کنیم. پس خداوند اراده کرد بسازد و ساخت. 

گسرتش  پیوسته  و  کردیم  بنا  قدرمتان  دست  با  را  »آسامن   : قرآن 

می دهیم.«   

»قطعاً خلقت آسامنها و زمین از خلقت انسان بزرگرت است ولکن 

بیشرت مردم منی دانند.«  

خلقت انسان بسیار پیچیده است. خداوند جسم او را از نطفه خلق 

به  سپس  داده،  قرار  آن  در  را  پیچیدگی ها  اقسام  و  انواع  و  کرده 

خلقتی از سنخ دیگر که خلق »َنفس« است و از سنخ ملکوت است 

اشاره و در آفرینش او خود را تحسین و تربیک گفته. 

قرآن : »پرخیر و برکت است خدایی که بهرتین آفرینندگان است«  

بین  اتصال  با  و  داده  ارتباط  هم  به  را  متضاد  سنخ  دو  این  زیرا 

نفس ملکوتی و مادی که از دو عامل مختلف اند، شگفت انگیزترین 

غیرمادی  آن  حقیقت  که  مادی  موجودی  است،  آفریده  را  موجود 

و روح است.

امر  از  روح  بگو  روح می پرسند.  به  راجع  تو  از  پیامرب  »ای   : قرآن 

خداست و شام از دانش آن جز اندکی داده نشده اید.«  

و با همه ی پیرشفت علمی، برش از حقیقت آن مطلع نخواهد شد. 

﴿ َو األَرِْض َو َما َطحٰيَها ﴾ ﴿6﴾

ترجمه: سوگند به زمین و خدایی که آن را گسرتد. 

رشح: زمین جرم ثقیلی بوده که گسرتده شده. مرکز زمین حرارتی 

بسیار باال دارد و به صورت مذاب می باشد. خداوند آن را گسرتد و 

سطح این کره ی مذاب را قابل حیات کرد. 

قرآن: »خداست که هفت آسامن را آفرید و از زمین نیز مثل آن را«  

و هر چه  کرده اند  احاطه  را  پیاز همدیگر  مانند الیه های  آسامنها 

باالتر روند وسیع تر می شوند، به طوری که آسامن دنیا )آسامنی که 

ما می بینیم(، مانند 

دانه ی عدسی در مقابل آسامن هفتم است. زمین نیز مانند آسامنها 

هفت طبقه است که هر طبقه، طبقه ی دیگری را احاطه کرده و 

با آن تفاوت دارد. از امام صادق)ع( پرسیدند جهان آخرت چگونه 

و کجاست؟ فرمود: »نسبت جهان آخرت به دنیا مانند نسبت دنیا 

از عظمت  مادر است  انسان در بطن  مادر است.« وقتی  به رحم 

این دنیا خرب ندارد و بر این مقیاس در دنیا از آخرت بی خرب است. 

ٰيَها ﴾ ﴿7﴾ ﴿ َو َنْفٍس َو َما َسوَّ

ترجمه: سوگند به نفس آدمی و آنکه آن را تعدیل و تنظیم کرد. 

رشح: خداوند در این سوره به خورشید و تابش آن، ماه و گردش آن، 

روز و انعکاس نورش، شب و پوشش آن، آسامن و معامرش، زمین 

و گسرتش دهنده آن قسم می خورد. پس از این 6 َقَسم می فرماید 

: »و سوگند به َنفس و آن که آن را تعدیل ساخت.« سوگند هفتم 

دارای  ُسَور  اکرث  در  است.  انسان  نفس  به  آنهاست  مهم ترین  که 

پدیده های  به  خداوند  که  آنجایی  شده،  رعایت  ترتیب  این  قسم 

عامل سوگند می خورد بالفاصله به انسان و حال او می پردازد. گویا 

از نظام  انسان که  تا  نظام تکوین چون بسرتی گسرتده محیا شده 

نیز  دیگر  مخلوقات  و  نظام  این  میهامن  است  برخوردار  ترشیعی 

میزبان گردند، نقش این میهامن بهره برداری از این نعمتها به نحو 

احسن است بی آنکه کفران کند. 

قرآن  برای نفس سه مرحله قائل است:

1. قبل از آنکه به عامل ماده بیاید و صورت مادی پیدا کند.  )نفس 

مجرد(

2. وقتی به عامل ماده آمد و با بدن مأنوس شد. چنانکه خطاب به 

موسی)ع( می فرماید: »تو نفسی را کشتی«  )نفس با قالب بدن( 

3. وقتی از بدن خارج می شود و به عامل برزخ می رود. )نفس برزخی 

یا مثالی، ماده ی لطیفی به شکل بدن انسان( هنگام خواب نیز به 

آنچه از بدن جدا می شود نفس اطالق شده )نفس مجرد در ُصَور 

خیالی(. »خداوند نفس را هنگام مرگ هنگامی که در خواب اگرچه 

منرده است به متامی باز می ستاند.«   

نفس باقی و جاودانه است و از بین رفتنی نیست.

در سوره ی »یس« داستان قومی است که سه پیامرب برای هدایتشان 

آمدند و دین خدا را ابالغ کردند، پس از اینکه پیامرب سوم ارسال شد 

و قوم قصد قتل او را داشتند، شخصی از بین خودشان آمد و گفت: 

ای قوم از پیامربانی تبعیت کنید که از شام مزدی منی خواهند و به 

ما راه راست را نشان می دهند. من جز خدایی که خلقم کرده از 

دیگری تبعیت منی کنم، خدایی که به سوی او بازخواهم گشت و 

اگر جز او الهی بگیرم در گمراهی خواهم بود و گفت من از این 

پیامربان پیروی می کنم و به پیامربی آنان شهادت داد و سپس گفت: 

او را  او بالفاصله  »ای پیامربان من به رّب شام ایامن آوردم.« قوم 

او در حین  او گفته شد که: »وارد بهشت شو.«   شهید کردند. به 

دفاع از پیامربان کشته شد، لکن خدا جهان آخرت را آنقدر نزدیک 

نشان داده که وقتی جسد آن مرد به زمین افتاد، به او گفته شد که 

وارد بهشت شو، در حالیکه جسدش روی زمین است در جهان برزخ 

سخن گفت : »ای کاش قوم من می دانستند که خدا مرا بخشید و 

چه جایگاه رفیعی به من داده.« چند لحظه پیش جمله ی قبل را 

برزخی  کالبد  با  و  برزخ  در  را  بعدی  جمله ی  بالفاصله  و  دنیا  در 

می گوید! 

این داستان نشان می دهد بدن انسان قالبی بیش نیست و حقیقت 

انسان هامن نفس اوست. بدن مانند یک لباس در رحم مادر با نفس 

همراه و هنگام مرگ که نفس وارد جهان دیگر می شود از او جدا 

می گردد. بدن، مسافریست که مدت کوتاهی با نفس همراه شده و 

نقشی در آن ندارد، تنها یک ابزار است که خداوند در اختیار نفس 

قرار داده. نفس قبل از اینکه وارد بدن شود ماهیتی مجرد داشته و 

برای مدتی محدود با بدن همراه شده و سپس از آن جدا می شود.  

قالبهای متعدد و گوناگون  باقی است و در مسیر خود  پس نفس 

می پذیرد. قالب قبل از آفرینش در رحم، قالب بعد از مرگ در برزخ 

و قالب قیامت و مواقیت قیامت. 

قالب از ما هست شد ِنی ما از او

باده از ما مست شد ِنی ما  از  او

﴿ َفأَلْهَمَها ُفُجورََها َو َتْقَوٰيَها ﴾ ﴿8﴾

ترجمه: پس خداوند الهام کرد )تعلیم داد( به نفس مفهوم بدی ها 

را و خوبی ها را. 

چنانکه  گرفته  نظر  در  لباس  منزله ی  به  را  »تقوی«  قرآن  رشح: 

می فرماید: »ای فرزندان آدم ما در دنیا لباسی برای شام فرستادیم 

که هم زشتی های شام را می پوشاند و هم زینت شام است اما لباس 

تقوی بهرت است. ای فرزندان آدم مبادا شیطان شام را به فتنه اندازد 

چنانکه پدر و مادر شام را از بهشت بیرون کرد و لباس آنها را از 

تنشان برکند تا زشتی شان را بر آنها منایان کند.«  

بیان این آیات برای بیداری ما است. شیطان به رساغ آدم و حوا آمد 

نشان  آنها  به  را  بدی هایشان  تا  آورد  بیرون  را  آنها  بندگی  لباس  و 

دهد. یعنی آنها بدی داشتند ولی خودشان منی دیدند پس اگر این 

لباس ظاهر از انسان کنار رود خیلی زشت است. روز قیامت انسان 

باشد.  پنهان  او  باطنی  عیوب  تا  باشد  آراسته  تقوی  لباس  به  باید 

شدیدی  رسوایی  و  زشت تر  باشد  پاره  روز  آن  در  تقوی  لباس  اگر 

بدنبال دارد. 

است  مجموعه ای  و  است  ماوراءالطبیعه  سنخ  از  و  بسیط  نفس، 

از قوا، استعدادها، امیال و غرایز، مانند میل به خوردن، خوابیدن، 

کشمکش و ... عوامل بیرونی مانند شیطان و وسوسه هایش بر نفس 

اثر می گذارند. خداوند اعتدال نفس را به انسان تعلیم داده، قوای 

نفسانی را در اختیارش گذاشته و راه را به او الهام فرموده. بسیاری 

از مصائبی که انسان دچارش می شود به دلیل عدم تسلط بر قوای 

مختلف نفس است که در آن قوا یا  افراط و یا تفریط می کند. بطور 

مثال محبت خوب است لکن محبت افراطی به فرزند و یا خشم 

غریزه ی  در  افراط  از حد رشیعت،  خارج  دشمن  به  نسبت  شدید 

جنسی یا عدم استفاده از این غریزه مانند کشیشان مسیحی )تارک 

دنیا شدن(، افراط در خوردن و آشامیدن و خوابیدن و... سبب عدم 

دین  از  عامل خروج  و  نفس شده  قوای  در  تزلزل  و  نفس  تعدیل 

می گردد. لذا انسان باید حد اعتدال نفس را بشناسد که حد اعتدال 

نفس درک درست الهامات رحامنی و القائات شیطانی است. 

نفس مانند یک ساعت منظم است که اگر در قوایش تعادل نباشد 

در آن اخالل ایجاد می شود.

»رّب ال َتکلنی الی َنفسی طرَفة َعیٍن ابداً«

ٰيَها ﴾ ﴿9﴾ ﴿ َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ

ترجمه: قطعاً آنکه این قوا را رشد داد، رستگار می شود. 

انسان پرداخنت به نفس خویش  از عمده ترین تالشهاي  رشح: یکی 

است که بر اساس آیه ی قبل خداوند فرمود همه ی بدیها و خوبیها 

را به برش الهام کردم تا  آنها را بشناسد، خوبیها را در خود تقویت 

کند و متصف به ملکات نیک گردد و از بدیها اجتناب کند تا در 

قیامت گریبانگیرش نشود، این خالصه ای از تربیت و منو و پرورش 

نفس است که موضوع بسیار دامنه داریست. 

ٰيَها ﴾ ﴿10﴾ ﴿ َو َقْد َخاَب َمْن َدسَّ

ترجمه: و قطعاً از لطف رّب محروم شد آن کسی که خاک کرد آن را. 

از رحمت رّب و لطف  به معنای محروم شدن  رشح: »قد خاب«، 

عطای  از  کرد،  دفنش  و  نداد  رشد  را  نفس  چون  اوست.  خاص 

شکوفایی،  کوچکرتین  بدون  را  استعدادها  شد.  محروم  پروردگار 

مانند  نرساند.  فعلیت  به  و  داشت  نگه  خود  وجود  در  بالقوه 

رسمایه داری که از رسمایه اش بهره ای نربد. حال کدام رسمایه مهمرت 

انسان دارای  از رسمایه های وجودی و استعدادهای خدادادیست؟ 

بذرهای  او عطا کرده،  به  است که خداوند  پیچیده ای  رسمایه های 

محبت را در دل او پاشیده. ای آنکه الیه های پیچیده ی وجودی ُپر 

از بذر داری، خود را رشد بده. 

پیامرب)ص( : »مناز دانه ی عشق است.«  

اگر این دانه را رشد ندهی، سودی ندهد اما اگر رشد دهی به خدا 

می رسی. پس به همه چیز می رسی.

و  خورده  قسم  نفس  به  متعدد  سوگندهای  از  بعد  سوره،  این 

چگونگی استفاده از امیال و استعدادهای وجودی آنرا مطرح کرده. 

ابتدا )َو َنفٍس َو ما َسّويها( نفسی را مطرح می فرماید که به عنوان 

راه  انسان عطا شده و سپس  به  استعدادهای فطری  رسمایه و 

استفاده  از این رسمایه را نشان می دهد )َفاَلَهَمها ُفجورَها َو َتقویها(. 

خوشا به حال آنکه آن را منو داد )َقد اَفَلَح َمن َزّکیها( و اگر آن را 

رشد نداد، بدا به حالش )َو َقد خاَب َمن َدّسیها( و راه رشد هامن 

حد وسط و اعتدال امیال است. )حق مداری( 

َبْت مَثُوُد ِبَطْغَوٰيَها ﴾ ﴿11﴾ ﴿ َكذَّ

ترجمه: تکذیب کردند قوم مثود )آیات ما را( به سبب طغیان نفس. 

این  از نوح)ع( می زیستند.  نام قومی است که پس  رشح: »مثود« 

که قرآن سه قوم نوح، عاد و مثود را بیشرت مثال می زند و در آیات 

مختلف به رشح داستان آنان می پردازد، ممکن است به این علت 

باشد که آنان اولین اقوام در طول تاریخ بودند که طغیان کرده، از 

حد اعتدالشان خارج شده و ناسپاسی کردند.

طوفان  توسط  نوح  قوم  شد.  رشوع  نوح)ع(  زمان  از  اّمتها  عذاب 

غرق شدند. دومین قومی که دچار عذاب شدند قوم عاد بود که 

بوسیله ی باد و سومین قوم، قوم مثود که با صاعقه از بین رفتند. 

پیامرب قوم عاد، حرضت هود)ع( و پیامرب قوم مثود حرضت صالح)ع( 

بود. 

تبلیغ و دعوت و ارشاد نوح)ع( نهصد و پنجاه سال طول کشید، این 

قوم ساده  اندیش ترین اقوام و آنقدر جاهل بودند که وقتی نوح)ع( 

آنان را موعظه می کرد، انگشتانشان را در گوش خود می گذاشتند 

یا عبای خود را به رس می کشیدند تا حرفهای او را نشنوند، چون 

از لحاظ عقلی و علمی دلیلی برای نپذیرفنت سخنان مدّلل نوح)ع( 

یاد  آن  از  قرآن  که  است  موارد جهل برش  از  یکی  این  و  نداشتند 

کرده است. 

﴿ إِِذ اْنَبَعَث أَْشَقٰيَها ﴾ ﴿12﴾

ترجمه: زمانی که منتخب شد شقی ترین آن افراد. 

ابن  »قّدار  کردند،  مبعوث  را  خودشان  شقی ترین  قوم  این  رشح: 

سلف« آنکه ناقه ی صالح را ِپی کرد. اگر چه این شخص ناقه را پی 

مناینده ی  وی  زیرا  بودند،  این جرم رشیک  در  قوم  ولی همه  کرد 

آنان بود.

وقتی خداوند شرتی از دل کوه بیرون آورد، آنان با چشم خود این 

امر عظیم و مقدس را که از معجزات الهی بود دیدند، اما نه تنها 

ایامن نیاوردند بلکه شرت را پی کردند.

یعنی  بوده،  افراد  شقی ترین  که  حالی  در  کرد،  پی  را  شرت  او 

متعصب ترین آنها نسبت به باورهای غلط خود، مانند »ابن ملجم«. 

﴿ َفَقاَل لَُهْم رَُسوُل اللَِّه َناَقَة اللَِّه َو ُسْقَيَٰها ﴾ ﴿13﴾

ترجمه: پس گفت از برای آنها رسول خدا: این ناقه ی خداست و باید 

به آن آب داده شود. 

رشح: دستور خداوند این بوده که هم از شیر »ناقة« بنوشند و هم 

به آن آب دهند.

معجزه، آخرین حجت و برهانی است که خداوند برای قومی ارائه 

در  که  است  کسانی  برای  عقلی  استنباط  حّد  نازلرتین  و  می کند 

حجت های خدا تعقل منی کنند. خداوند معجزه را می آورد تا الاقل 

تحرک  افراد  در  حّس  وسیله ی  به  واقع  در  کنند،  تعقل  و  ببینند 

نیاورند آنگاه عذاب  ایامن  از معجزه  اگر بعد  ایجاد شود.  عقالنی 

نازل می گردد. 

بعد از طوفان نوح که آن قوم از بین رفتند، قوم عاد و مثود به وجود 

آمدند. بعد از عذاب قوم نوح که عذاب اول بود، عذابهای بعدی 

قوم  وقتی  و  می داد  مهلت  می داد،  نشان  را  خداوند حجت  آمد. 

طغیان می کردند، عذاب نازل می شد. 

اینکه رسولی بفرستیم. و  قرآن: »و ما عذاب کننده نبوده ایم مگر 

وا می داریم  را  آنها  کنیم متنفذین  را عذاب  چون بخواهیم قومی 

هم  در  یکرسه  را  آن  و  می کنیم  نازل  را  عذاب  پس  کنند،  فسق 

می کوبیم.«   

ابتدا رسول می فرستیم تا برایشان دلیل و حجت بیاورد، اگر گوش 

ادامه  و فجور  به فسق  متنفذین شان  و  نشدند  و هدایت  نکردند 

دهند، آنگاه عذاب نازل می کنیم. 

ٰيَها ﴾ ﴿14﴾ ُهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّ ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُّ ﴿ َفَكذَّ

ترجمه: پس تکذیب کردند او را، و پی کردند ناقه را، ویران کرد بر 

آنها رّبشان به سبب گناهانی که از آنها رس زد، پس مسطح کرد متام 

قرصها و ساختامنهای آنها را. 

رشح: پیامربشان صالح)ع( را تکذیب کرده، امر خداوند را در مورد 

ناقه نادیده گرفتند و او را کشتند. خداوند هم عذاب نازل فرمود 

زندگی  آن  در  که  را  ساختامنهایی  و  کرد  ویران  را  رسزمین شان  و 

می کردند اگرچه بسیار محکم بود بر رسشان فرو ریخت.  

 حرضت صالح)ع( به آنها خرب داد که آب بین شام و این ناقه تقسیم 

می شود، هر گروهی باید در نوبت خود برای استفاده از آب حارض 

شود. بعضی گویند: آب دو بخش شد، یک روز متعلق به ناقه و یک 

روز مردم. خداوند امر فرمود: روزی که ناقه باید آب بخورد هیچ 

کس حق استفاده ندارد، مبادا به این ناقه کوچکرتین آزاری برسد 

که اگر چنین کنید روز قیامت شام را شکنجه ی بزرگی خواهم کرد. 

مردم نتوانستند این امر را تحمل کنند و با صالح)ع( درگیر شدند. 

وقتی آنها ناقه را پی کردند، صالح)ع( به مردم گفت: سه روز دیگر 

عذاب نازل می شود.« خداوند مهربان به آنها سه روز مهلت داد تا 

باز هم فرصت توبه و استغفار داشته باشند. رسانجام عربت نگرفته 

و صاعقه آنان را در برگرفت و هالک کرد. 

﴿ َو ال َيخاُف ُعْقَبَٰها ﴾ ﴿15﴾

ترجمه: و خداوند از عاقبت این ویران کردن منی ترسد.

رشح: یعنی تنها کسی که از انجام عملی و یا عذاب و انتقامی خوف 

ندارد خداوند است. او صاحب قدرت، حکمت و رحمت است و 

عذاب برای این قوم نشانی از رحمت و حکمت او بوده است.

کردند،  چنین  او  با  و  کرد  اقامه  دعوت  مردم  این  برای  صالح)ع( 

خداوند هم عذابشان کرد. 

قرآن : »کسی منی تواند از خدا سؤال کند که چرا چنین کردی؟«  

        »به درستی که  خداوند هر کاری بخواهد می کند.«  

»خداوندا ما را به جهل خودمان مؤاخذه مفرما 

و با لطفت راهنامیامن باش«

﴿ سوره ی مبارکه ی شمس ﴾
استاد خیرخواه
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چهره ای زمستانی از گنبد باز نطنز

» سرشک « از آبادترین و سرسبز ترین مناطق نطنز محسوب میشود و 
امروزه برخی از اهالی که به تهران مهاجرت کرده بودند و اینک به دوران 
بازنشستگی رسیده اند به زادگاهشان بازگشته و در این ناحیه ساکن گردیده 
اند و دیگران هم  که هنوز گرفتار زندگی در شهر هستند در هر فرصت 

بدست آمده ولو اندک دیداری صمیمانه از دیارشان میکنند .
عبور آزاد راه کاشان - نطنز- اصفهان از قسمت شرقی سرشک ، عبور جادۀ 
شوسۀ کاشان از غرب و جنوب سرشک که در ادامه به سمت اصفهان و 
شیراز از یکسو و هم جادۀ یزد تا کرمان و بندر عباس میرود ، وجود ابنیه 
های تاریخی متعدد ، وجود هتل سرابان در جهت رفاه گردشگـران ، بازسازی 
» آسیاب تخت « در شمالغربی سرشک ، احداث دانشگاه در جنوب غربی 
سرشک ، راه اندازی نیروگاه بزرگ هسته ای در چهل کیلومتری مرکز نطنز 
به سمت کاشان که منجر به شهرت جهانی نطنز گردیده ، احداث پایانۀ 
ـِرشک ، آسفالته شدن جاده از  مسافـربری » ادیب » در کوی امیـریۀ س

ایستگاه راه آهـن نَسـران ) نُسرون به
گویش محلی ( به سرشک و مهم تر از همه وجود باغات و قنوات و مزارع 
سرسبز و آرامش حاکم بر این محیط  مزید  بر علت گشته و غیر بومیان 

و گردشگرانی از داخل و خارج از کشور را نیز به این ناحیه کشانده است .
را ضمیمۀ  ، سرشک  توسعۀ شهرها  اثر  بر  و  تقسیمات جدید کشوری  در 
بخش مرکزی نطنز)قصبه( نموده و اکنون به این منطقه » کوی سرشک » 
میگویند . بنظر میرسد اطالق کوی به منطقه ای به این وسعت غیر منصفانه 

و غیر کارشناسی است .
حدود سرشک : از سمت شمال ، شمال غرب و تا شمال غرب به روستاهای 
مجموع  در  و  میگردد  منتهی  سرابان  و  رَهن   ، افوشته  آباد  ویشته،مزید 
رودخانۀ امامزاده یحیی)ع( از حد شمالی و شمالغربی سرشک هم میگذرد .

ـَرکس میرسـد . انـتهای  حـد غـربی سرشک به دامـنه هـای رشته کـوه ک
شـرقی مزارع دهکدۀ طامه ) روستائی که میوه گالبی آن مشهور شده است 
به تحفۀ نطنز( بخش میانی غربی سرشک را تشکیل میدهد و جاده آسفالته 
ای از کوی امیریۀ سرشک تا طامه کشیده شده است که تنها راه دسترسی 
جاده ای اهالی طامه به سایر نقاط است . برخی از سر شاخه های قنوات 
سرشک در این ناحیه حفر شده اند . منبع اصلی تأمین آب قنوات سرشک 
از رشته کوه کرکس است . جاده قدیم کاشان- نطنز- اصفهان از داخل حد 

غربی سرشک عبور میکند .

حد جنوبی سرشک به گدار ابیازن میرسد و جاده شوسه ای که ایستگاه 
راه آهن نسران را به جاده قدیم کاشان - نظنز- اصفهان متصل میکند از 
قسمت داخل جنوبی سرشک میگذرد . بچه های سرشک برای تفریح غالبًا 
به باالی کوه » میر قوه » که در این ناحیه واقع شده است میروند و معموالً 
پس از رسیدن به باالی کوه به عنوان عالمت و نشانه صعود آتشی روشن 
میکنند که اهالی سرشک میتوانند این آتش را ببینند و اطمینان یابند که 

فرزندانشان به سالمت به باالی کوه رسیده اند . خدا نگهدارشان باشد .
حد شرقی سرشک به دهکده های نَسران و اسپیدان) نُسرون ، اِسپیدون( 
میرسد . کوه های َچرخه ، ُسرخه ، ُچغاد و بخشی از رشته کوه دارَهن در این 
ناحیه واقع شده است . بخشی از آزاد راه کاشان- نطنز- اصفهان از دامنۀ 
اهالی بخش  برای دسترسی  میکند یک مسیر خروجی  عبور  دارهن  غربی 
مرکزی نطنز و سایر مسافرین در این محل احداث گردید تا بتوان از این 
طریق  به سهولت به ایستگاه راه آهن نسـران رفت و آمد کرده و از مسیر 
جادۀ سرشک - نسران) که اخیراً آسفالت شده ( به جاده قدیم کاشان - 

نطنز و از آنجا به سه راهی اصفهان - اردستان - یزد رسید .

» سرشک « آبادترین و سرسبز ترین مناطق نطنز


