فهرســــــــت

آنــان کــه دل بــه عالم فانی نــدادهانــد

مدیون خون تکتک آنهاست کشورم

حاال هنوز خون حسین است در خروش

گمنام۳/

غیر از مسیر دوســت نشانی ندادهاند

بــا افــتــخــار نــامــی از ایــشــان مـــیآورم

افتاده است نام شهیدان به جنبوجوش

اسالیدهای مدیریتی صیاد دلها۴/

وقتی که عاشقان مناجات شب شدند

مانند کــوه پشت وطــن ایستادهاند

چون خون به پای حضرت ارباب ریختند

رفتند و ساکن حــرم امــن رب شدند

آزادهانـــــد و بــاج بــه ظــالــم نــدادهانــد

پـــای درخـــت دیـــن خـــدا آب ریختند

رفتند تــا بــه چــهــرهی مــوال نظر کنند

گفتند چون که حضرت ارباب بیسر است

از برکت شهادت اینهاست دین به پاست

از سیم خــــاردار گــنــاهــان گ ــذر کنند

قسمت شود شهادت بیسر چه بهتر است

پس هر شهید پنجرهای رو به کبریاست

در حرف نه ،که در عمل از نَفس رد شدند

گفتم حسین ،بــوی غم از کربال رسید

هرچند دشمنان همه شرمنده ماندهاند

تــا راه خــانــهی ابـــدی را بــلــد شدند

روضــه به سمت العطش خیمهها رسید

گمنامها همیشه ولــی زنــده ماندهاند

وقتی هــدف مدافع اســام بــودن است

آن لحظه که حسین به گودال رفته بود

بــا نــام و یــاد ایــن شهدا زنـــده ایــم ما

"شهرتدراینمقامبهگمنامبودناست"

پیش نگاه زینبش از حــال رفته بود

صد شکر که مدافع و رزمــنــده ایــم ما

یــــاد نــگــارخــانــهی آبــــادشــــان بخیر

زینب به گریه گفت که ای روح پیکرم؛

پس مانده است بر سر هر بام در فراز

هرچند رفــتـهانــد ،ولــی یــادشــان بخیر

آیــا تویی بــرادر مــن؟ نیست بــاورم ...

تــا روز حشر پــرچــم اســـام ســرفــراز

آنـــان کــه پایبند بــه امــر ولــی شدند

مادر رسید و دید که در زیر دست و پاست

یـــاران ســرســپــردهی مــوال علی شدند

رأس حسین تشنهلبش روی نیزههاست

پای درس شهید چمران!۶/
از بنبست گناه تا میدان جهاد8/

مــــاهــــنــــامــــه فــرهــنــگــی
ادبــــی س ــت ــارگ ــان هــدایــت
شـــمـــاره مـــجـــوز۹۹۱۸۰۴ :

صاحب امتیاز :کانون میثاق
با افالکیان فردوسی مشهد

مـــســـئـــول و ســـردبـــیـــر:
ســـیـــد مــحــمــدحــســیــنــی
هیآت تحریریه :سیدمحمد
حسینی ،مجتبی خرسندی،
مــهــدیــه شــریــفــی ،فاطمه
فــــکــــوری ،مــجــیــد نجفی
صفحهآرایی:احمدمحمدآبادی

دموکراسی  vsجمهوری12/

اسالید های مدیریتی

صیاد دلها
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مجید نجفی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی  -ورودی /98
قهرمان ها ،اصوال کسانی هستند که خصوصیات «سهل
و ممتنع» دارند؛ یعنی یک خصوصیات خاصی که ظاهری
معمولی دارد .از جمله این ویژگی ها مدیریت است؛
مدیریت در فرهنگ میدانی دفاع مقدس نقش اساسی و
تعیین کننده ای در پیروزی ایران مقابل عراق دارد .بطوری
کههمینمدیریتاستکهحتیجملهمجربشهیدطهرانی
مقدم را الگو می سازد که «فقط انسان های ضعیف به اندازه
امکاناتشان کار می کنند ».مدیریت جهادی و حیرت انگیز
فرماندهان دفاع مقدس از ارکان اصلی پیروزی ایران
در نبردهای حق علیه باطل بود .یکی از این فرماندهان
شهید صیاد شیرازی است .مردی که فرماندهی اش در
شرايط خاص و بحرانی جنگ تحمیلی در صحنه دفاع مقدس
صورت گرفته و باعث پيروزی های قابل توجهی برای امت
اسالم شد.
برایاینکهخصوصیاتمدیریتییکمدیروفرماندهواقعی
را ببینیم باید به صحبتهای اخیر مقام معظم رهبری
برگردیم؛ آن جا که در خصوصیات یک رییس جمهور
به عنوان مجری و مدیر اصلی قوانین کشور می گویند:
«رئیسجمهور مطلوب باید با کفایت ،با ایمان ،عدالتخواه
و ضد فساد ،دارای عملکرد انقالبی و جهادی ،معتقد به
توانمندیهای داخلی ،معتقد به جوانان بهعنوان پیشران
حرکت عمومی کشور و امیدوار به آینده باشد».
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حاال اگر این خصوصیات را در شخصیتهای فرماندهی
دفاع مقدس خاصه شهید صیاد شیرازی بررسی کنیم
متوجه می شویم که هر کدام ازین فرماندهان می توانند
الگویی برای مدیران فعلی باشند .شهید صیاد شیرازی
از آن دسته فرماندهانی است که برای عقب کشاندنش
باید دست و پای او را می گرفتند و به زور او را به عقب
می بردند که حتی در همان مواقع هم ناموفق میبودند!
شهید صیاد شیرازی فرمانده نابغه ای است که با مدیریت
خودش در عملیات «فروغ جاویدان» منافقین یک سد
عظیم ایجاد کرد و با حضور به موقع خودش و نیروهایش با
کمین «مرصاد» منطقه تنگه چارزبر را جهنم منافقین کرد.
«سرعت عمل» او در همین عملیات مرصاد عامل پیروزی
رزمندگان دفاع مقدس شد که منافقین را در آن تنگه
زمینگیر کردند و عملیاتشان را با شکستی سهمگین روبرو
کردند .این همان خصوصیت انقالبی و جهادی است که
مقام معظم رهبری در ویژگیهای یک رییس جمهور مناسب
برای کشور بیان می کنند.
از دیگر خصوصیات شهید ،ابتکار عمل و خالقیتش در
بحران ها بود .مدیرهای امروز باید یاد بگیرند که از بحران
ها فرصت بسازند اما متأسفانه بخاطر روحیه ضعیف و عدم
توکل به خداوند ،معموال همه چیز را در وجود یا عدم وجود
امکانات و نفرات میبینند غافل از اینکه در موفقیت ها،
علت هایی ورای علت های ظاهری نیز وجود دارند .از قضا،
همین خصوصیت شهید صیاد در محاصره ضد انقالب

در جاده بانه  -سردشت ،که هم امکانات نظامی الزم را
نداشتند و هم نیروهایشان خیلی کمتر از نیروهای ضد
انقالب بود ،محاصره را شکست
و نیروها را به پیروزی رساند.
ایــن هــمــان مدیریتی اســت کــه «ایــمــان بــه خـــدا» و
«امــیــدواری» از شاخصه هــای بــارز آن اســت و باعث
موفقیت هایی می شــود که در ظاهر شکست روی
شاخاش است! امروز هم به چنین مدیرهایی نیاز است تا
کشور را از بحران اقتصادی که در آن وجود دارد ،بیرون
بکشند و به موفقیت بزرگ برسانند انشاءاللّه.
منابع:
 بیانات رهبر انقالب در یک فروردین 1400 فرماندهی و مدیریت به سبک شهید صیاد شیرازی،حسینی،ناصر،محمدخانی،حسن
 فرمانده شجاع؛ صیاد ،از منظر یاران و همرزمان ،کیا،ابوالقاسم ،1397 ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع
مقدس
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پایدرسشهیدچمران!

این قسمت اسالم و کاپیتالیسم!!!

سيد محمد حسيني ،كارشناسي مكانيك /97
هر مکتبی اصو ًال دارای  ٣وجهه یا اساس است.
زیربنای فلسفی ،اقتصادی و حکومتی

دربارهی یک ایدئولوژی صحبت میکنیم ،همهی
آن را با هم در نظر بگیریم نه هر یک از اجزا به
صورت جداگانه.

اصــوال زمانی یک ایدئولوژی را کامل مطرح
میکنیم که دارای هر کدام از این  ٣وجه باشد
وگرنه اص ًال در دایرهی ایدئولوژی قرار نمیگیرد.

یعنی چون یک ایدئولوژی  ٣قسمت دارد و یک
قسمتش اقتصادی اســت ،نمیشود قسمت
اقتصادی آن را گرفت و در یک نظام دیگری پیاده
کرد .به عنوان مثال ،نمیتوان نظام اقتصادی
اسالم را که در آن ربا ملغی است داخل نظام
کمونیستی پیاده کنیم چرا که در صورت انجام
چنین عملی ،در آینده دچار تناقضات خواهیم
شد و آن هم به این خاطر است که هر مبنای
فلسفی ،نظام اقتصادی خاص خود را میطلبد
که این مبنا با مبانی فلسفی و اقتصادی نظامهای
دیگر جور درنمیآید.

با برخی از لیبرالها و سوسیالیستها که شروع
به بحث میکنی ،میبینی چنان به برخی از
صاحبنظران خود اعتقاد دارند که انگار این
اندیشمندان تحفه ای از بارگاه ملکوت برایشان
به ارمغان آوردهاند حال آنکه خیلی از این تحفه
ها ،در زادگاهشان نیز ديگر جايگاهي ندارند
و جای خود را به نظريات ديگري دادهانــد که
شكستشان بعدها مشخص خواهد شد .جالبتر
اینجاست که این دوستان به حکم آیهی شریفه
ی «لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون» این
نظریات را به ما تعلیم میدهند تا ما نیز از
مواهبشان بهرهمند شویم .حاشا از این همه کرم
ساقی!!
حال جدا از این مسائل برای اینکه باب گفتگو
میان مکاتب بــاز شــود به مکاتب میگوئیم
باشد ،شما از آنجا ک ه میگوئید مارکس صاحب
ایدئولوژی است و بدین جهت نظریاتش قابل
احترام است پس باید بپذیریم که پیامبر گرامی
اسالم هم قابل احترام است به همین دلیل.
فقط یادآوری یک نکته در همین ابتدای امر خالی
از لطف به نظر نمیرسد و آن اینکه هنگامی که
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خوب حاال که کامل توجیه شدید ،بهتر است به
سراغ اصل مطلب برویم.
ابتدا سنگ محک را به بدنهی کمونیسم میزنیم
تا ببینیم جنسش اصل است یا قالبی؟!
از نظر زیربنای فلسفی ،کمونیستها معتقد به
«اصالت ماده» هستند .اصالت ماده یعنی در
این دنیا ،ماده وجود دارد و ال غیر .به این مکتب،
مکتب مادی یا ماتریالیسم گفته میشود .یعنی
فقط ماده وجود دارد و این ماده هیچگونه حقیقتی
ورای خود ندارد .نه روحی ،نه خدایی ،نه ماوراء
الطبیعه و نه هیچ چیز دیگر.
اگر دقت کردید یک چیزی شبیه به ذکر شریف
«ال اله اال اللّه» شد .یعنی حاوی یک نفی و یک

شماره دوم صفحه 7

اثبات
اما اگر کمی روی صحبتهای آنها دقیق شویم ،به
اشکاالت آنها پی خواهیم برد.
سوسیالیستها معتقد به تفکر علمی هستند،
یعنی ایــن تفکر خــود را به حساب تجربیات
علمی خود میگذارند .اصوال مسئلهای را علمی
میگویند که بتوان آن را بــدون محدودیت
زمانی ،مکانی و ...در آزمایشگاه تجربه کرد و به
آن پی برد .قسمت اول بحث که محل اشکال ما
نیست .در داخل آزمایشگاه میتوان دید که بله،
مث ًال آب از مولکول های هیدروژن و اکسیژن
تشکیل شده است .این هم به خاطر این است
که به طور کلی مسائل علمی به دنبال مفاهیم
ایجابی هستند و نه سلبی .هر موقع بحث از
سلبیات شد ،دیگر ما پا را از قلمرو علم فراتر
گذاشتهایم و به وادی فلسفه وارد شدهایم.
دیگر ایــن وادی ،وادی عقل است،نه وادی
آزمایشگاه .یعنی اگر کسی بخواهد عدم وجود
روح و ...با علم ثابت کند ،کار غیرعلمی کرده
است .البته اشکال کار هم بسیار واضح است.
این اشکال از آنجا پیش میآید که در جهانبینی
مادی تکیه صرفا بر محسوسات است و هر چه با
حواس پنجگانه قابل حس باشد ،در شمار حقایق
به حساب میآید حال آنکه ابزارهای شناخت در
اسالم اعم از تعقل ،حس و شهود و ...میباشد.
قوهی تعقل که در همهی ما وجود دارد ولی شهود
از آن دست از ابزارهاست که هر کسی قادر به
تجربهی آن نیست و در صورت امکان بر تجربه
هم ،غالبا تجربیات محدود .البته تجربهی آن هم
صرف ًا در اختیار مسلمان ها نیست .بلکه موارد
فراوانی وجود دارند که یک فرد غیرمسلمان

که واجد قوای روحی بود ه است توانسته است
کارهایی بکند که اصال در حساب ماده نمیآید.

که این واقعیتها را به این شکل دریافت
میکند.

تا زمانی که در علم ،سیر میکنیم همهی مکاتب با
هم برابرند .اختالف از مباحث ورای علم و قسم
فلسفی کار شروع میشود.

حال ما در این مثال ،باز هم معتقد به ماده
هستیم ولی ایدهآلیسم کال با وجود ماده مخالف
است و در نقطهی مقابل ماتریالیسم قرار دارد.
این در حالی است که اسالم در نقطهای وسط
این دو سیر میکند .یعنی میگوید ماده وجود
دارد اما شناخت من از این ماده ،ذهنی است و
به عالوه نمیگوید که فراتر از ماده هم نداریم.
به زیربنای فلسفی مکتب اسالم میگوئیم «
رئالیسم یا واقعگرایي ».

مکتب بعدی که جزو مکاتب شایع جهان میباشد
مکتب کاپیتالیسم با زیربنای فلسفی ایدهآلیسم
هست .ایدهآلیسم یعنی ذهن گرایی .یعنی در
این دنیا هیچ چیزی وجود ندارد و صرف ًا این
تصورات ذهن ما هستند .خوب،این جواب در
وهلهی اول واقع ًا مسخره به نظر میرسد .این
را از این بابت میگویم که کشورهایی ادعای
کاپیتالیسم را دارنــد ،که خودشان را برای
دستیابی به ثروت های مادی میکشند .حال
جدا از دید استعماری قضیه ،اگر بخواهیم
آزاداندیشانه به قضیه نگاه کنیم ،بهتر است
کمی بیشتر شما را گیج کنم .در طبیعت ،وقتی
موج به جسمی برخورد میکند و از آن ساطع
میشود ،این نور با طول موج و فرکانس خاصی به
چشم ما میخورد و ما آن را به شکل نور و جسم
را با رنگ خاصی میبینیم .در واقع اینجا طول
موج و فرکانس است که واقعیت دارد نه رنگ.

هر چه ذهن و علم من ارتقاء پیدا کند،شناخت
من نیز کاملتر خواهد شد.
منبع:
کتاب انسان و خدا ،از شهید دکتر مصطفی چمران
این داستان ادامه دارد ...

یا یک مثال دیگر .وقتی دستمان به آتش میخورد
دستمان میسوزد .این در حالی است در واقع
آتش ،چیزی جز حرکت سریع مولکولهای هوا
نیست و این مولکولها وقتی با سرعت زیاد به
دست ما برخورد میکنند چنین احساسی داریم.
بگذارید خیال شما را راحت بکنم.
اگر بدن ما وجود نمیداشت دیگر نه حرارتی بود
و نه رنگی .این ذهن و ابزارهای حسی شماست
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و فعالیتهای انقالبیام با کار در کتابخانه مسجد
امام حسن عسکری علیهالسالم نارمک شروع
کردم .از همان زمان رژیم طاغوت اوج خفقان
رو ایجاد کــردهبــود .با دوستانم به تظاهرات
میروم .در مدرسه هماهنگ میکنم تا دانش
آموزان شعار بدهند .امروز صبح ،سربازان شاه
به درون دبیرستان حمله کردند ،فرمانده کلمات
توهینآمیزی نسبت به امام به کار برد که مورد
اعتراض من قرار گرفت.

ازبنبستگناه
تامیـــدانجهاد
مهديه شريفي ،دبيرستان خرم اصفهان /میان
خانواده ای غیرمذهبی ،برگشت به خدا قدم اول
برای مشاجرهها به حساب می آمد .باران دختری
بود که پس سالها غرق گناه بودن ناگهان توسط
دوستانش به خود آمد و به سوی خدا برگشت.
زمانی که تصمیم به این کار گرفت؛ آمادهی همه
مشکالت شد .بین صحبتهای دوستانهشان
خاطرات اردوی جهادی نقل مجلس بود .باالخره
دانشگاه در آن سال فراخوانی برای اردوهای
جهادی داد .دل باران پر میکشید اما میدانست
راضی کردن خانوادهاش تقریبا غیرممکن است.

8

چند روز ساکت و آرام گوشه ای مینشست.
یکی از دوستانش به نــام فاطمه دستی رو
شانهاش گذاشت و گفت  «:باران جان میخواهی
مشکلت را بگویی شاید بتوانیم کمکت کنیم».
انگار باران منتظر همین حرف بود تا بغضش
بترکد .با صدای گرفته گفت «:فاطمه هر شب
رویای اردوی جهادی میبینم اما خانوادهام راضی

فرمانده با فریاد خواست که صاحب صدا خودش
را معرفی کند .همهی بچهها دور من را گرفتند
که شناخته نشوم و همه اعــام کردند «:من
بودم».

نمیشوند .چهکار کنم؟!»
فاطمه لبخندی زد و گفت «:بر خــدا توکل
کن.خودش درست میکند .سر راهت به بهشت
زهرا برو .با شهدا درد و دل کن».
باران به بهشت زهرا پناه برد .باد میان چادر
سیاهش بازی میکرد .حجاب کاملش نماد یک
دختر مسلمان بود .روسری سبز رنگی که با عشق
خریدهبود؛ مثل لبنانی ها بسته بود .سرش را
پایین انداختهبود و میان مزار شهدا قدم میزد.
ناگهان نگاهش به مزار دختری افتاد.جمالتی که
روی مزار نوشته بود قلبش را به تپش انداخت.
«اولین بانوی شهید جهاد سازندگی» به دلش
افتاد اگر یک شهید باشد که درد دلش را بفهمد
همین دختر شهید است .همانجا زانو زد .هق
هق میکرد و از دختر میخواست راه را برایش
باز کند.
در حالی که از شدت گریه نیمه جان شدهبود؛ به
خانه برگشت .فردا برای فاطمه از گشت و گذار

دیروزش تعریف میکرد که فاطمه از جا پرید
و گفت (( :باران اسم شهید صدیقه رودباری
نبود؟))باران به نشانهی تایید سرش را تکات
داد .سپس با لبخند گفت((:قسمت را ببین .من
به تازگی با نوهی خواهر این شهید دیدار داشتم
و برای کارم تعدادی از صفحات دفترچه خاطرات
شهید را از ایشان قرض گرفتم .میخواهی
ازشان اجازه بگیرم و بدهم بخوانی؟» باران
پس از چندین روز برای اولین بار لبخند زد و
گفت«:عالیمیشود»!!
روز بعد فاطمه چند کاغذ رنگ و رو رفته برای
باران آورد .دل در دلش نبود که به خانه برسد
و آنها را بخواند
۱۳۵۵
به نام خدایی که جانم از اوست
من سه برادر و دو خواهر دارم .متولد هجده
اسفند ۱۳۴۰هستم .از یازده سالگی مبارزه

در یک لحظه از میان جمعیت بیرون پریدم و
خودم را به فرمانده معرفی کردم ،او شروع به
فحاشی و توهین کرد که ناگهان صدای سیلی من
بهصورتش ،مانند دیوار صوتی فضای دبیرستان
را شکست .مأموران ریختند که من را بگیرند،
که جمعیت به هم ریخت و من در حالی که دست
دوستم را گرفته بودم شروع به دویدن کردم و
او هم پا به پایم شروع به دویدن کرد.
اما جلوی نانوایی ،ما را گرفتند و در کامیون
ارتــش انداختند و به دنبال دستگیری بقیه
تظاهرکنندگان رفتند که ناگهان یکی از سربازها
به ما گفت که تا افسر نیامده از قسمت عقب
فرار کنیم .ما هم بیرون رفتیم و دویدیم که
دبیرمان خانم زکی خانی که شاهد ماجرا بود ،با
ماشین خودش آمد دنبالمان و ما را از معرکه
نجات داد
ای کاش این سیلی در تاریخ بماند تا نوجوانان
بفهمند انقالبی بودن ترس نمیشناسد.
در چشمان بـــاران تعجب مــوج میزد.با خود
میگفت «:مگر میشود یک دختر پانزده ساله به

یک مرد نظامی و قوی هیکل سیلی بزند؟شهامت
این دختر مثالزدنی است».
۱۳۵۷
در تظاهرات  ۱۷شهریور به همراه خواهرهایم
و دوشــادوش همهی مردم شرکت کردم .بعد
از تظاهرات تا ساعت چهار به مداوای زخمیها
و پرستاری از مجروحین مشغول شدم .وقتی
به خانه رسیدم سر تا پایم خونین بود و از
صحنههایی که آن روز دیده بودم تعریف کردم.
بعد از آن جریان به کلی تغییر کردم و دیگر آن
صدیقهی سابق نیستم .یک روز نیست که در
خانه بمانم .با این حال از احوال خودم اصال راضی
نیستم .انگار عمل زده شدهام و حس میکنم
از نظر فکری عقب افتادهام .پس از پیروزی
انقالب اقــدام به تأسیس انجمن اسالمی در
دبیرستان کردم و رئیس انجمن شدم .من عمده
فعالیتهای اسالمی مدرسه را به عهده دارم.
عقیده دارم« :نباید در خانه بنشینیم و بگوییم
که انقالب کردهایم .باید در بین مردم باشیم و
پیام انقالب را به مردم برسانیم».
۱۳۵۸
به آموختن و تجربه کمکهای پزشکی و فنون
اولیه نظامی میپردازم .امیدوارم بتوانم این
مهارتها را به بقیه هم آموزش بدهم.
آخــر هفتهها به کهریزک ویــا مرکز معلولین
ذهنی نارمک میروم .آنها را شستشو می دهم
و بهشان رسیدگی می کنم .خدمت به مردم چه
قدر احساس ناب و لذت بخشی دارد .قبل از
تعطیل شدن مدرسه ،وقتی بعد از ظهرها به خانه
برمیگردم به کالسهای مختلف تفسیر قرآن،
نهجالبالغه و ...میروم و حتی یک ساعت از وقتم
نباید خالی باشد .شبها هم که برمیگردم به
به اتاق میروم و مطالعه میکنم .کتابهای شهید

مطهری ،دکتر شریعتی و انواع کتابهای اسالمی
را میخوانم .با پولهایی که از والدینم میگیرم؛
برای خودم و کسانی که مستحق هستند کتاب
میخرم .دیدن شادی مستحقان و شوق خواندن
کتاب با لذت خریدن لباس و روسری و ...قابل
مقایسهنیست.
۶خرداد ۱۳۵۹
بعد از امتحانات خردادماه از پدر و مادر خواستم
که اجــازه بدهند و به کردستان بــروم .مادر
مخالفت میکرد و نمیخواست من بروم .چون
میترسید که من را گروگان بگیرند .وقتی
دیدم که کالسهایم تشکیل شده و کسی هم
مرا نمیبرد رفتم و بلیط هم گرفتم .برگشتم و
گفتم بلیط هم گرفتم و میخواهم بروم .مادر
گفت «:تو نباید بروی .مرگ تو در راه خدا برای
من باعث افتخار است ولی من از اینکه تو را
گروگان بگیرند ناراحتم و نمیخواهم بروی».
اما گریه کردم و گفتم « :من باید بروم مامان.
تو راضی باشی آقاجان هم راضی میشود .او
هم چون دید خیلی ناراحت هستم راضی شد.
دیروز ساعت پنج صبح بود که به اتفاق شوهر
خواهرم به کردستان آمدیم و این آخرین دیدار
ما بود .آنقدر سریع آمدم که حتی روبوسی هم
نکردیم.
۲۵تیر ۱۳۵۹
اواســط تیرماه دوبــاره راهــی کردستان شدم
و اینبار به بانه آمــدم .فعالیتهای فرهنگی
میکنم .در تلفنهایی که به خانه میکنم از
نحوه برخورد مردم با خود و همچنین کارهایی که
انجام میدهم حرف میزنم .کالس های عقیدتی،
قرآن برگزار میکنم .مسئول آموزش اسلحه به
خانومها هستم .عالوه بر آن در مخابرات سنندج
فعالیت میکنم .ضدانقالب بهعنوان یک عضو
فعال و خطرناک مرا میشناسند .یکی دوبار برایم
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پیغام فرستادند که اگر دستمان به تو بیفتد،
پوستت را از کاه پر می کنیم .همیشه هنگام
حرکت در شهر یک کالشنیکف قنداق تاشو و دو
نارنجک به همراه دارم و آنها را زیر چادرم پنهان
میکنم ،بهگونهای که هیچکس حتی فکرش را
هم نمیکند .حتی دو بار ضدانقالب تصمیم به
حمله مسلحانه به خانمها گرفتند؛ ولی وقتی
فهمیدند که مسلح هستم وحشت کرده و جرات
کوچکترین حرکتی را پیدا نمیکنند.
خواهرم خواب دیده است که اقایی نورانی وارد
جمع می شود و من را صدا می کند وبا خودش
می برد .از حاضرین سوال کرده بودند که این آقا
چه کسی بود که گفتند ایشان امام زمان بودند.
تعبیر این خواب را که پرسیدند گفتند این دختر
سربازی اش در راه اسالم قبول می شود .وقتی
تعبیرش را شنیدم در حال خودم نبودم.
این خاطره را با شعری از خودم به پایان میرسانم:
ترا کدامین چشم میبیند و باران نمیشود
تو از نسل سنگ و کوهی ،دخترک فلسطینی
گاه به راهت جان میدهیم
گاه با تو در یک سنگریم
گاهی با تو از دور در یک غمیم
از فلسطینی ...میبینم زیر آتشی
میبینم در خونی...
کــودک را هنگامیکه در پوکهی فشنگ غذا
میخورد
دیدم
تو زندهکنند ه سرزمین پیامبرانی
شجاعت مثال زدنی
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مانده بود اما از خستگی چشمانش روی هم
افتاد .تا ظهر با دوستانش درباره صدیقه صحبت
میکردند و با تعجب از زندگیاش میگفتند.
فاطمه با تاسف گفت «:میدانی چگونه به شهادت
رسیده است؟» باران گفت «:نه هنوز تعدادی از
خاطرات را نخواندم.بعد از خواندن برایم بگو».
میان کالسهای دانشگاه به گوشهای پناه برد و
شروع به خواندن کرد.
 ۳۰تیر ۱۳۵۹
این نامه برای دوست عزیزم،افسانه است:
«سالم خواهرم ،اآلن من در سقز هستم احتمال
هر برنامهای هست صددرصد وقتی نامه رسید
به دستت ،من نیستم و به عبارتی دیگر بنا به
عقیده خودم روحم از جسم ناچیزم اوج میگیره
و به خدا میرسد.
ّاما چرا گفتم خدا؟ چون میخوام بگم خدا وجود
دارد نه وجــودی که من و تو داریــم که خیلی
عظیمتر و بزرگتر از آن چیزی که میدانیم و
هستیم .بارها میخواستم در مورد خدا با تو
صحبت کنم و هر بار دیدم سدی جلوی راهمان
است ،آنقدر پاک و بزرگ و عظیم بودی برایم ،که
باور این مسئله که تو خدا را نفی میکنی برایم
غیرقابل فهم و قبول بود،گفتی خدا نیست پس
باید چیزی باشد که تو بگویی نیست که آن هم
میشود انکار .مثل اینکه من درختی را میبینم
و میگویم درختی نیست .ایــن یک حقیقت
است ،در ضمن به تو میگویم که پرستش خدا
و کال پرستش در ذات و فطرت هر انسانی است،
چرا که وقتی خدا را برداشتیم و جایش علم را
گذاشتیم و حتی هگل در گفتههای مشهور خود
به وضوح این مسئله را روشن میکند که تاریخ
را به جای خدا گذاشته است.
خواهر خوبم میبخشید که اینقدر پرچونگی
کردم ،باور کن که آرزو داشتم که با هم بودیم و

مسائل این جا را با چشم میدیدی و خیانتهایی
که شده و بهنظرت خدمت آمده است را از جلو
میدیدی چون میدانم آنقدر صداقت داری که
با دیدی بازتر و جدا از چارچوب زندانی سازمانت،
دیدگاههایت را تشریح کنی.
خب شاید وقت خداحافظی رسیده است.آری
باید از دوستیها برید ،دلبستگیها را دور ریخت
اما مثل پرندهای که میمیرد ،پروازش را بهخاطر
داشته باشیم ،چرا که شاید لحظهای از پرواز او را
نظارهگر بودهایم ّاما من از دوست خوبم و خواهر
مهربونم میخواهم که به وصیت من عمل کند.
برود و خدا را بشناسد.ببیند که چه چیزی به ما
قدرت میدهد ،چیست که ما را از خونه بریده و
به اجر آخرت پیوند ابدی داده است .خواهر برای
مناشک نریز و بدان من لحظهای آرام میخوابم
که جای خالیام را به وسیله تو پر ببینم و صدای
اشهد ان ال اله االاللّه واشهد ان محمد رسولاللّه
را بشنوم.
قرآن من را از مادرم میگیری و همیشه با خودت
نگهخواهی داشت.
مادرجان هر گاه دوستم شهادتین را گفت؛قرآنی
که نزد شما است؛ به او بدهید».
مرداد ۱۳۵۹
«خدایا! در هنگام شهادت ،در هنگام رفتن و از
دنیای زشتیها بریدن ،در هنگام دل کندن از
این بودنها ،یادم باش».
خدایا! در این شب تنهایی با تو میگویم با تو که
تنهاییهایم را پر ،دردم را درمان و هر نبودنی
را با بودنی پر میکنی ،با بودنی که بهترین
بودنهاست.
معبودا! به دخترک عزیز از دست داده ،به مادران
در راه نشسته ،به پدران رخ زغم چروکیده ،با
یاران هم سنگر ،به ...بینهایت همراه ،به هرچه

که میدانی هست و برای بندههایت عزیز است،
به قلم که مینویسند ،به شب که میآید و به
فجر که از دل سیاه امشب تیره ،راه روشنی را
طی میکند ،به خوبی و نیکی و ...قسمت میدهم
که پاسداران ما را نگهدار و انقالب را تداوم و
امام ما را طول عمر و مردم ما را صبر و شکیبایی
و امت را ایمان و دشمنان ما را روسیاهی و
پلیدی عطا کن».
در نامهها آمادگی برای شهادت به وضوح دیده
میشد.باران با سرعت به سمت کالس فاطمه
میدوید.در دل یک آرزوی محال داشت((.زنده
بودن صدیقه)).کالس فاطمه تمام شدهبود و
در حال بیرون آمدن از کالس بود.باران با بغض
دستان فاطمه را گرفت و با صدای نسبتا بلندی
گفت((:بگو چه بالیی سرش آمدهاست؟چگونه
پر کشیده این فرشتهی کوچک؟))همه در تالش
برای آرام کردنش بودند.اما بیفایده بود.انگار
چشم انتظار خبر عزیزترین فرد زندگیاش بود.
روی چمن ها نشستند.فاطمه دستان دوست
عزیزش را گرفت و شروع کرد:
«چند نیروی خانم دیگر وارد شهر بانه شده بودند
و به گروه جهاد ملحق میشوند .درست شبی که
قرار بود فردایش به تهران بازگردد یعنی ۲۸
مــرداد سال  ۱۳۵۹بود و صدیقه در اتاقش
مشغول تعلیم اسلحه به این گروه جدید بوده
که ناگهان یکی از آنها تیری به سمت او شلیک
میکند .او هم بدون اینکه داد و فریادی بکند،
در حالی که خون از چادرش بر روی زمین جاری
شده بوده ،از اتاق خارج میشود و وقتی برادران
سپاهی میپرسند چه اتفاقی افتاده؟! میگوید:
«چیزی نشده ،نترسید! من تیر خوردهام!!»
بالفاصله او را به بیمارستان میبرند و در آنجا
هم به همه روحیه میداده و دائم میگفته چیزی
نیست نگران نباشید .حــدود دو ساعت بعد

هم قلم و کاغذ میخواهد و وصیت نامهاش را
مینویسد و بعد به شهادت میرسد.

که حالت را خوب میکند و خوشحال هستی ،انجام
بده».

به گفته دوستانش ،آن شب همه سپاه بانه
تا صبحگریه میکردند و فــردای آن روز هم
وقتی مردم بانه متوجه قضیه میشوند ناله و
فریادشان به آسمان بلند میشود ،گویا فرزند
خودشان را از دست داده بودند».

مادر و دختر یکدیگر را در آغوش کشیدند.
باران زیر گوش مادرش گفت« :اشکالی ندارد.
به تعداد آدم ها راه برای رسیدن به خدا هست.
باألخره شما هم تلنگری میخورید و برمیگردید.
به هر حال ممنونم که مواظب من و حالم هستید».

بــاران مثل کسی که داغ خبر فــوت بهترین
دوستش را شنیده اســت ،گریه میکرد .اما
فاطمه در دل خوشحال بود.چون این گریه ها
نشان از تحولی عظیمتر میداد .با حالی نزار به
خانه برگشت.

باز به مزار نگاه و کرد و در دل گفت« :میدانم
که تو وساطت کردهای الیق کارهای جهادی بشوم.
آرزو میکنم روزی مثل تو به شهادت برسم.ای
دختر قهرمان زندگیام ،تو تا آخر دوست،خواهر
و یاور من خواهی ماند».

پدر و مادر با دیدن احواالتش با نگرانی به
سویش دویدند.با خود میگفتند شاید تصادف
کردهاست یا اتفاق خیلی ناگواری برای کسی
افتادهاست.باران با چشمان آکنده از اشک زالل
به مادر خیره شد و گفت« :با من میآیید به جایی
برویم؟»
جای مخالفت کردن نبود .به سوی بهشت زهرا
حرکت کردند .بــاران به سمت مــزار صدیقه
میدوید .مثل اولین دیدارشان زانو زد.با گریه
مزار را با دست نشان داد و گفت« :مادر این
دختری که اینجا خوابیدهاست در هجده سالگی
تا انتهای راه سعادت رفته است .به جهادی بودن
معروف است .من به واسطهی گناهانم خیلی از
او عقب هستم .میگذارید تالشم برای شبیه او
شدن به ثمر برسد؟ میگذارید لحظه هایی از
عمرم را مانند او جهادی باشم که شاید ذرهای در
راه خدا جلوتر بروم؟» شاید باران توقع داشت
آنها هم برگردند و توبه کنند .اما مادر گفت:
«فقط به یک دلیل میگذاریم بروی .اینکه هر
کس باید راهش را خودش انتخاب کند .ما هم
وظیفه داریم مراقب تو باشیم .هر چند تمسخر
و طعنه های فامیل غیر قابل تحمل است اما کاری
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دمــوکــراســیvsجــمــهــوری
بسم اللّه الرحمن الرحیم

کریستین هستم ولی شما من را غرب صدا بزنید!»

فاطمه فکوری ورودی  ،۹۸علوم سیاسی/کرواتش را
سفت تر کرد ودستی به موهای حالتدارش کشید.
برای مناظرهای آماده شده بود که از سالیان دراز به
یادگار مانده بود ،پای اعتقاداتش که به میان میآمد
از همه چیز و همه کس میبرید و با تمام قوا روی آنها
میایستاد اما حاال قضیه فرق میکرد ،باید با اسالم
مقابله میکرد ...با اسالمی که از لحظهی ظهورش
با آنها سرجنگ داشت .قرار بود طی چند جلسه
با آنها به صبحت بنشیند .از همین حاال از فرد
مقابلش متنفر بود و در دلش میگفت« :جوری دهنت
را آسفالت میکنم که بدون دست انداز راهت رو
بکشی بری!!»

این حد از اعتماد به نفس برای خودش هم عجیب
بود اما سعی کرد کامال خونسرد به نظر برسد.

اولین جلسه با موضوعیت «دموکراسی» برگزار
میشود و باید شنیدنی باشد.
برای بار آخر در آینهی راهرو نگاهی انداخت و به
خودش عالمت پیروزی نشان داد .او باید پیروز
میشد وگرنه تمام باور و اعتقادش به باد میرفت.
فرد مقابلش ظاهری آراسته و راحت داشت .برخالف
او که ساعتها به تیپ و قیافهاش رسیده بود تا
منظم و البته مظهرکامل غرب به نظر برسد.
روی صندلی نشست ،به فردروبهرو نگاه نکرد،
شروع به چرخیدن با صندلی کرد که رو ب ه رویی
گفت« :سالم آقا ،من محمدم ،امیدوارم گفتوگوی
خوبی باهم داشته باشیم».
پوزخندش را حوالهی او کــرد و گفت «:من هم
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مردی وارد شد و با هر دوی آنها سالم کرد ،بعد هم
شروع گفتوگو را اعالم کرد.
کمی خــودش را باال کشید و گفت« :همانطور که
موضوع بحث مشخص شــده اســت ،باید بگویم
دموکراسی ،یا همان جمهوری به تعبیر شما!! محصول
و نتیجه روشنفکریها و ایدئولوژیهای ما بوده که
حاال در کشورهای اسالمی جریان دارد».
لبخند زد ،اولین ضربه محکمش را زده بود انگار اما
در عین ناباوری فرد روبرویی گفت« :از زمان آغاز
جهان ،از روزی که خدا این جهان را افرید ،اصول
و قوانینی که دموکراسی را شکل داده ،جزوی از
آموزشهایی بوده که اسالم به ما داده است».
عصبانی شد ،توقع چنین حملهای را نداشت .باز
پوزخندزنان ،جوری که بخواهد او را تحقیر کند،
گفت «:دموکراسی بر پایه خوشبینی و اعتماد به
انسان ،پایهریزی شده است .در حالیکه شما و آن
اسالمتان همیشه نسبت به انسان بیاعتماد بودهاید
و او را از خیلی از کارها منع کردهاید!!»
محمد با همان حالت قبلیاش گفت« :جوابتان را
براساس آیههای کتاب مقدسمان ،قــران کریم
میدهم :انسان در اسالم ،اشرف مخلوقات ،عا ِلم به
هلل ،واجد روح خدا
اَسمای الهی ،مسجود مالئک ،خلیفة ا
و صاحب کرامت و عهدهدار امانت الهیست .براین
اساس خداوند به انسان اعتماد کرده که بار سنگینی

اشرف مخلوقات را بر دوش آن نهاده و ما در اسالم
به همدیگر اعتماد داریم .چیزی که شنیدهاید خیلی
دور از واقعیت است
گویی که قانع نشده باشد ،گفت «:موضوع دموکراسی
برپایهی اختیاردادن به انسان است و او مسئول
کاریست که کرده ،نه بیشتر نه کمتر!»
نفرتش را کم کم داشت نمایان میکرد ،جوری کلمات
را ادا میکرد که به محمد بفهماند قهرمان جنگ اول
اوست.
محمد که اصال هیچ واهمهای به خود راه نداده بود ،با
آرامشش پاسخ داد« :در کتاب مقدسمان ،آیههایی
برای دادن اختیار آورده شده است .در کنار آن
آیـهای هم داریــم که میگوید انسان به انــدازهی
ذرهای کاری انجام داده باشد ،پاسخگو خواهدبود .در
دین اسالم آموزشهای زیادی دراین موارد داریم!»
خودش را کشید باال ،اینبار یادش از موردی آمد
که همه گفته بــودن در اکثر کشورهای اسالمی
چنین چیزی وجود ندارد ،پس گفت« :رکن اساسی
دموکراسی برابریست .اگر هم بر همین اساس
ادامه یابد ،استواریاش بیشتر میشود».
اینبار لبخندی روی لبان محمد نشست و گفت« :یکی
از بنیادیترین آموزشهای اجتماعی اسالم مانند
دیگر ادیان توحیدی اعتقاد به برابری و برادریست.
از همان ابتدا این توصیه بوده است».
اعصابش را خورد کرده بود ،باید جواب دندان شکنی
پیدا میکرد .هر چه ذهنش را باال پایین میکرد،
چیزی که دلش میخواست نبود ،آخرش گفت« :برای

ایـــن یکی

دیگر جوابی
پیدا نخواهی
کرد مردک!»
گـــــــــفـــــــــت:
«دمـــوکـــراســـی با
فردگرایی خودمحور
در تخاصم اســت،
امــا بــا فردگرایی
مسئوالنه مشکلی
ندارد!»
مــحــمــدهــم تــکــانــی به
خــــودش داد و گفت:
«برخالف شما ،ما با انواع
خــودخــواهــی مــبــارزه
میکنیم تا خیرخواهی
و تعاون و نوعدوستی
رواج یابد!»
لبخند زد ،بــه نظرش
ایــنــکــه ت ــف ــاوته ــای
بنیادین داشته باشند،
عالی خواهد بود! برهمین
اساس ،تفاوت دیگری که
مطمئن بود با آنهــا دارد
را بیان کرد« :دموکراسی
یک حاکمیت مردمیست که
با آگاه کردن مردم پیشروی
میکند».
محمد کــه گویی
منتظر شنیدن
ایــــن جمله

بود ،گفت «:دین ما ،انسانها را تشویق به تفکر
و علمآموزی و کسب هر چه بیشتر آگاهی میکند.
به اعتقاد ما دستیابی به حقیقت و حکومت بدون
داشتن آگاهی ممکن نیست».

را بــرای دموکراسی غربی و جمهوری اسالمی
هموار ساختهاست .تعالیم و توصیههایی مثل
شورا ،اجماع ،تشخیص حق و عقل ،مالحظه عرف
و مصلحت!

لبخند محمد آرامش درونش را علن ًا فریاد میزد.
کریستین اما بیشتر ناراحت شد ،در ذهنش
حملهی بعدی را ترتیب دید و گفت« :آزادی»
یکی از ارکان و اهداف دموکراسی است .و بر
«آزاداندیشی» تاکید دارد.

میدانست که چنین صحبتهایی خواهد شنید،
پس عزمش را جزم کرد و حرف آخرش را زد:
«یکی از دالیلی که ایدئولوژی دموکراسی شکل
گرفته است ،شایسته ساالری است».

در دلش گفت« :اینبار دیگر پوزهات را به خاک
مالیدم مردک اسالمی!!»
ی بودن برایش تعریف
محمد که انگار اص ًال تهاجم 
نشده باشد ،گفت« :آزادی برای ما عنصری است
که در پی آن رهایی و میل به آزادی حقیقی محقق
میشود .هنگامیکه رهایی و آزادی حقیقی باهم
همراه شود ،از عوارض سوءآزادی هم پیشگیری
میشود».
حملهی بعدی به سرعت اتفاق افتاد« :در این
راستا اجباری در کار نداریم!»
محمد که ته حرفهای کریستین را خوانده بود،
گفت« :شاید فراموش کردهاید که ،اصل «عدم
اجبار» بر آموزههای دینی ما و آیات الهی تکیه
ن را که هرچه
دارد .ایمان و اصل ایمان هم ای 
خودت تصمیم بگیری میشود ،را عامل تضمین
کننده و تحکیم بخش آزادی میداند».
ی است؟ دیگر
طوری ناباورانه گفت« :عه؟ اینطور 
چه برای اثبات جمهوری داری؟!»
محمد کمی به سمت مرد ناظر نگاه کرد و سپس
ادامه داد «:دین اسالم آموزههایی دارد که راه

دیگر سکوت کرد و منتظر پاسخ محمد شد ،باخود
گفت« :اینها آنقدر عقب افتاده هستند که فهم
و درکی از شایسته ساالری و نخبهگرایی ندارند».
محمد هم به عنوان صحبت آخرش ،لبخندزنان
گفت «:در دین اسالم ،حساسیتها و دقتهایی
وجود دارد که افرادی که خودرا برای منصبهای
ک سری
حکومتی عرضه میکنند ،از گذرگاه ی 
صالحیتهای فردی عبور میکنند .در این گذرگاه
از قدرتطلبی و به قدرت رسیدن افراد ناالیق
پیشگیریمیشود».
ن بار اخمهایش را درهم کشید و
کریستین ای 
از جلسه خارج شد .چرا باید یک مسلمان ا ُُّمل
اینگونه جوابش را بدهد تا او نتواند لذت کافی
از این جلسه را ببرد .اما آن ته تههای وجودش
یک چراغ روشن شد ،کورسویی بود که راه را
برایش کمی روشن کرد.
محمد هم استوار بیرون رفت و تا خودش را برای
جلسهی بعدی آماده کند.
غربشناسی
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