12

تأمالت

وطن امروز شماره 1650

بركسي پوشيده نيست كه دانشگاه و دانشگاهيان
از مؤثرترين نهادهاي مرجع اجتماعي و سياسي بوده
و تأثيرات بسزايي در مناسبات كالن كشور داشتهاند.
ب��ا عنايت ب��ه اي��ن مه��م ،دیداره��ای رو در
روی دانش��جویان ب��ا رهبری انقالب ب��ه دلیل دارا
بودن عنص��ر آزادي بي��ان و انديش��ه ،دارای توان
نمایش فض��اي پرطراوت سياس��ي و فرهنگي در
دانشگاههاست؛ نشاط سياسي و فرهنگي دانشگاهها
و حضور جدي ،آگاهانه و منتقدانه دانش��جويان و
دانشگاهيان ،بيترديد ثمرهاي مبارك و نيكو از تبلور
گفتمان انقالب اسالمي در دانشگاههاست و بر كسي
پوشيده نيست كه اين نقشآفريني ،به بركت انقالب
اسالمي و گفتمان و نگاه حضرت امام خميني(ره)
در دانش��گاهها شكل گرفت و اكنون با حمايتها و
تأیيدات ويژه رهبري فرزانه انقالب در استمرار است.
اگرچه مايه تعجب است كه برخي به دنبال مصادره
اين تحرك و پويايي به نفع جريانهاي سياس��ي و
حزبي هستند!
نگاه آرماني و عميق دانشجويان و دانشگاهيان
به مس��ائل مهم كشور ،قطعاً س��رمايهاي گرانبها و
فرصتي مغتنم براي پيش��رفت و ترقي كشور است
و بای��د با فراه��م آوردن همه امكان��ات و زمينهها
جهت بهرهمندي جامعه از نگاه مستقل ،آرمانخواه
و عدالتخواه دانش��جويان ،راه را براي كارآمدي هر
چه بيشتر نظام هموار ساخت .لذا برگزاری جلسات
مس��تمر رهبری با دانش��جویان در ن��وع تعامل با
دانشجويان و دانشگاهيان ،راهكاري موثق براي نيل
به این هدف است و ميتواند سرمشقي مناسب براي
همه مسؤوالن و كارگزاران نظام باشد.
اما دیدار دانشجویان با رهبری انقالب در رمضان
 94دارای پیامهای مهمی بود که مایلم به برخی از
آنها در این مقال بپردازم:
 -1اولی��ن و ش��اید اصلیتری��ن پیام دی��دار اخیر
دانش��جویان با رهبری را باید در خوشبینی همراه
با واقعبینی رهبری به نس��ل جوان و دانش��جوی
کش��ور – برخ�لاف برخی تحلیلگ��ران خارجی و
داخل��ی -یافت که ایش��ان به صراحت نس��بت به
آن تأکی��د دارند که به کوری چش��م کس��انی که
میخواس��تند آرمانهای انقالب اسالمی در کشور
نابود شود این آرمانها همچنان در حال اوج گرفتن
است.
به اعتقاد نگارنده چنین نگاه و اعتمادی از سوی
رهبری بر بار مسؤولیت دانشجویان انقالبی میافزاید.
بدون هرگونه تعارفات معمول به برادران و خواهران
دانشجو عرض میکنم که بنده به نوبه خود احساس
میکنم نیازمند بازبینی جدی در برنامههای روزانه،
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت هس��تم و به این
عزیزان نیز پیش��نهاد میکنم برای پاسخ به چنین
اعتمادی از سوی مقام والیت فکری اساسی کنند.
 -2یکی دیگر از دریافته��ای نگارنده از پیامهای
دیدار دانش��جویان این اس��ت که فردی در جایگاه
رهب��ری عزیز با نقل خاطرهای از جلس��ات خود با
دانشجویان در س��الهای پیش از انقالب پیرامون
مساله ش��عار و نقدی که یک دانشجو در آن زمان
به نظر و دیدگاه ایش��ان مطرح کرد و باعث شد که
ایشان نظر آن دانشجو را بر نظر خود ترجیح دهند
حاکی از  3پیام مهم هم برای دانشجویان ،هم برای
اساتید و هم مسؤوالن است.
یک ،آنکه به دانشجو این مهم را یادآور میشود
که قرار نیست با مس��اله علم و نظر خصوصاً آنچه
امروز به عنوان علوم انس��انی در دانشگاهها تدریس
میش��ود ،همچون عل��وم وحیانی برخ��ورد کرد و
بیچون و چرا پذیرفت .شاید حرفی که بیان میشود
خیلی هم صحیح نباشد .دوم ،به استاد دانشگاه پیام
میدهد که فضا را برای بحث ،اظهار نظر و حتی رد
دیدگاهها و آنچه بیان میکنند در فضای آموزشی
کشور فراهم کنند و دانشجو و محیط علمی کالس
را به این است و غیر این نیست تبدیل نکنند .سوم،
برای مس��ؤوالن پیامی مهم و قابل تأمل داشت که
ش��خصی در جایگاه رهبری انقالب در یک جلسه
یک بار در نقل خاطره از کالسهای تفس��یر خود
در پیش از انقالب و یک بار هم در تایید س��خنان
یک دانش��جو در نقد به برنامه ششم توسعه اذعان
يکي از مظاهر اسالمزدايي دوره پهلوي ،تقويت
روزاف��زون فرقهه��اي ضال��ه و باطل��ه و آيينهاي
ساختگي بيپايه است .تقويت کليميها از جهت
اقتصادي در دوره محمدرضا به جايي رس��يده بود
که ميتوان گفت اقتصاد کش��ور را در قبضه قدرت
کليميها قرار داده بود .حمايتهاي فراوان رژيم شاه
از اين طايفه در ابعاد گوناگون و روابط سياسي رژيم
با دولت غاصب صهيونيس��تي مستقر در فلسطين
اش��غالي ،بهرغم نفرت ش��ديد ملت اي��ران از رژيم
صهيونيستي گوشهاي از سياستهای اسالمزدايي
رژيم ش��اه را ش��کل ميداد .ويليام سوليوان ،سفير
آمريکا در دربار شاه ،در کتاب خاطرات خود ،درباره
روابط شاه مخلوع و رژيم غاصب مينويسد:
« ...مطلعترين همکار خارجي من در تهران که
کمتر از همه به چش��م ميخورد ،نماينده سياسي
اسرائيل در تهران بود .او يکي از ديپلماتهاي ارشد
اسرائیل به شمار ميرفت ،در تهران عنوان سفارت
نداش��ت ،زيرا با وجود روابط صميمانه اس��رائيل با
حکومت ش��اه ،چون ايران يک کشور اسالمي بود،
ش��اه ترجيح ميداد روابط با اس��رائيل در س��طح
غيررسمي باقي بماند .با وجود اين چون قريب 80
ه��زار يهودي در ايران زندگ��ي ميکردند و جامعه
يهوديان ايران در کليه رشتههاي تجارت و اقتصاد
ايران رسوخ کرده بودند ،ديپلماتهاي اسرائيلي در

تحلیلی بر مهمترین محورهای سخنان رهبر انقالب در دیدار رمضانی دانشجویان

پیامهای دیدار ماه
عليخضريان

به اشتباه خود و مسؤوالن برنامهریز نظام میکنند
– که البته مس��بوق به س��ابقه نیز بوده است -فلذا
به طریق اولی دیگر مسؤوالن کشور در هر جایگاه
و ردهای که هس��تند از ابراز به اشتباهات و اصالح
مسیر خود پس از شنیدن حرف صحیح نباید هراس
داشته باشند.
 -3از دیگر مسائلی که رهبری در پاسخ به سوالهای
مطرح ش��ده دانشجویان و تش��کلهای دانشجویی
فرمودند و البته با بیان اینکه این مساله از جاهای دیگر
و پیش از جلسه نیز به ایشان گزارش شده بود؛ بحث
سختگیریهای بیمورد و نابجا و بعضاً با هدف فشار
بر دانشجویان و تشکلهای دانشجویی انقالبی بود که
وقتی این سخنان را در کنار برخی اظهارات ایشان از
قبیل ظلم به دانشجویان بورسیه در دیدار با اساتید
دانشگاهها و همچنین از یک سو ابراز نگرانی ایشان از
برگزاری کنسرتهای موسیقی و اردوهای مختلطی
که متأسفانه مجددا ً دکانش باز شده است و از سویی
دیگر تأکید ایش��ان بر عدم بهکارگیری و استفاده از
کسانی که در سال  88با جمهوریت و اسالمیت نظام
مخالفت کردند در همین جلسه ،میگذاریم ،یک پیام
مه��م قابل فهم و دریافت اس��ت و آن اینکه رهبری
با اطالع از حضور و نفوذ چنی��ن افرادی در وزارتین
بهداشت و علوم -همان افرادی که کلید کار دستشان
است -برای چندمین بار به وزرای علوم و بهداشت در
باره تغییر و تعویض چنین عناصری تذکری جدی و
علنی داده است که امید آن میرود این سخن و پیام
رهبری را دریافت کرده باشند.
 -4در این جلس��ه رهبری نکت��ه ظریفی را در رد
دیدگاهی که اخیرا ً بدون پشتوانه عقالنی و منطقی
پیرامون مس��اله به بهش��ت رهنمون کردن مردم
س��خنانی را بیان ک��رده بود گفتند ک��ه آنها را به
س��مت بهشت باید برد ،نه به س��مت دوزخ که در
بیان رهبری حاکی از تالش جریانی قدیمی اس��ت
که در گذشته نیز بر امور دانشگاهها مسلط شده بود
و هدفش عدم پرورش نیروهای متعهد و متخصصی
همچون شهیدان شهریاری و چمران از دل دانشگاه
است.
 -5تأکید مجدد رهبری بر راهاندازی کرس��یهای
جوان
آزاداندیش��ی و از یکسو مطالبه این مهم که
ِ
انقالبی مسلمان والیی باید قدرت منطق
دانشجوی
ِ
و قوت استدالل پیدا کند و از سویی دیگر رد مدل

مارکسیس��تی و چپگرا که با ض��رب و زور و کتک
میخواهد منط��ق و حرفش را پیش ببرد نش��ان
میدهد تش��کلهای دانش��جویی تنها و تنها برای
پیش��برد اهداف خود در محیط دانش��گاه و نمایان
کردن حرف حق خود باید به س�لاح منطق و علم
الدین» که در قرآن
مجهز شوند ،چرا که «آل ا ِکرا َه فِی ّ
آمده به این معناس��ت که تفکر دینی را جز با اقناع
نمیشود منتقل کرد و این مهم از مسیر برنامهریزی
دقیق تشکلهای دانش��جویی در مباحث فکری و
مطالعاتی میسر خواهد بود.
 -6تأکید رهبری بر این مهم که پیام والیت را باید
بیواس��طه دریافت کرد ،به نظر یکی از مهمترین
شاهکلیدهای عدم انحراف از مسیر اصلی انقالب،
ام��ام و رهبری اس��ت و بدون هرگون��ه تعارفات
معمول ایش��ان تایید کردند ک��ه برخی منصوبان
ایشان در حالی که ایشان هنوز الحمدهلل زبانشان
از کار نیفت��اده حرفی دیگر و بعضاً خالف دیدگاه
و نظر ایش��ان میزنن��د؛ حال درب��اره خاطرات و
سخنها و مکالمات خصوصی عدهای از منصوبان
و منتصبان ب��ه امام راحل ،تو خود حدیث مفصل
بخوان از این مجمل.
 -7ام��ا یک��ی از اصلیتری��ن و به اعتق��اد نگارنده
مهمترین پیامهای این دیدار را باید در این جمالت
رهبری که«اگر مبارزه با استکبار نباشد ،ما اص ً
ال تابع
قرآن نیستیم»« ،خودتان را آماده کنید برای ادامه
مبارزه با اس��تکبار» و «در مورد مصادیق استکبار،
اتم مصادیق استکبار است» جستوجو کرد
آمریکا ّ
که اینقدر پیامش واضح و روشن است که نیازی به
توضی��ح یا رد برخی اظهارنظرهای بیمورد که این
روزها زیاد شنیده میشود ندارد.
 -8بحث س��بک زندگی دینی و اسالمی اعم از نگاه
ویژه ایشان به ازدواج آسان در کنار احیای سنتهای
درست از جمله خواستگاری تا تأکید بر برنامهریزی
جوانان برای رش��د معنویت در خود و افزوده ش��دن
برخی مسؤولیتها به جوانی که در مسند دانشجویی
قرار گرفته از قبیل آرمانخواهی به معنای مخالفت با
محافظهکاری ،نه واقعگرایی ک��ه از جمله آن ایجاد
جامع ه اسالمی و تمدن اسالمی به معنای احیای تفکر
اسالم سیاس��ی ،اعتماد به نفس به معنای عملیاتی
کردن شعار «ما میتوانیم» در دانشگاهها ،زیر سوال
بردن نظامی که بر پای ه رابط ه سلطهگر و سلطهپذیر

در دنیای مدرن بنا شده ،عدالتخواهی ،آزادیخواهی
و ایجاد دانش��گاه اسالمی است که البته در مجموعه
بیانات امام(ره) ،معارف انقالب اس�لامی و با مطالعه
دقیق ق��رآن و نهجالبالغه میتوان ای��ن آرمانها را
فهرست کرد و دانشجو با پیگیری آنها و گفتمانسازی
که صورت میدهد میتواند در تحقق آن نقشی مهم
ایفا کند .البته این مهم ملتزم عدم هدر دادن وقت در
دوران جوانی و دانشجویی است که یکی از مهمترین
مصادیق آن به درستی حضور بیهدف و بینتیجه این
قشر در شبکههای اجتماعی است.
 -9برخی س��خنان به ظاهر دینی از جمله «اسالم
رحمان��ی» که اخیرا ً در محیطهای دانش��گاهی از
سوی یک جریان فکری خاص زیاد شنیده میشود
با ریشه لیبرالیستی نشأت گرفته از زیربنای فکری
اومانیس��تی در حال��ی تالش دارد به دانش��جویان
اینگونه القا کند که با همه باید با محبت و رحمانیت
رفتار کرد که رهب��ری اینگونه ادعاها را با ارجاع به
آیات  18سوره سجده که میفرماید« :آیا کسی که
مؤمن است ،چون کسی اس��ت که نافرمان است؟
یکسان نیستند ».و  13سوره توبه که بیان میدارد:
«چرا با گروهى كه سوگندهاى خود را شكستند و
بر آن شدند كه فرستاده [خدا] را بيرون كنند و آنان
بودند كه نخستينبار [جنگ را] با شما آغاز كردند
نمىجنگيد ،آيا از آنان مىترسيد با اينكه اگر مؤمنيد
خدا س��زاوارتر است كه از او بترسيد؟» رد کردند و
این پیام را به دانشجوی مسلمان انقالبی رساندند که
با دشمنان ملت ایران که با پیشرفت کشور در حال
مقابله هستند نباید با محبت و رحمانیت برخورد
کرد و این نسخهای باطل است.
 -10یک��ی از جالبترین و غیرقابل پیشبینیترین
بخشهای سخنان رهبری که پیامهای متفاوتی هم
برای تشکلهای دانشجویی و هم مسؤوالن فرهنگی
امر چه در دانشگاه و وزارتخانههای علوم و بهداشت
و چه در وزارت ارشاد برای مدیریت فرهنگی کشور
داشت ،ورود ایش��ان به جزئیات جذب دانشجو در
تشکلهای دانشجویی و روشهای ایجاد جذابیت
دینی بود که رهبری را در مقام یک اس��تاد متبحر
کارگاه تش��کیالت به نمایش گذاش��ت .ایشان این
مساله ضروری و مهم را یادآور شدند که از هر ابزاری
نمیتوان ب��رای جذب بهره برد و البته تش��کلها
و مس��ؤوالن فرهنگی دروندانش��گاهی و خارج از

اسالمستيزي در عصر پهلوي دوم
تهران به شبکه اطالعاتي وسيعي در ايران دسترسی
داشتند که نظير آن در اختيار هيچ کشوري نبود.»...
يکي از شيوههاي ضديت رژيم پهلوي با اساس
اسالم ،مانورهايي بود که روي کليات تعاليم زرتشت
(پن��دار نيک ،کردار نيک و گفت��ار نيک) در کتب
منتسب به رژيم ،حتي در سرهمبنديهايي تحت
عنوان «مأموريت براي وطنم» و «انقالب سفيد» به
چشم ميخورد .اين تالش مذبوحانه ،زمينه را براي
قلم به مزدهاي فرصتطلبي که در جس��توجوي
نان و نام ،ب��راي هر کلمه صادره از عاليترين مقام
سياسي کشور ،وقت و نيروي بيارزش خود را وقف
ميکردند فراهم ميکرد و در نتيجه ،کمتر هفتهاي
بود که در مجل ه يا روزنامهاي ،کليات مزبور ،بهعنوان
سخنان وحي پيامبر پارسيان ،به نحوي طرح نشود.
کيس��ت که عاش��ق پندار و کردار و گفتار نيک
نباش��د؟ و در عين حال هر کس��ي ،راه خود ميرود
و همان را « نيک» ميداند ،شخص او که به اعتراف
خودش و تأکيد تمام اس��ناد موجود ،دستنش��انده
اس��تعمار در شهريور  1320و  28مرداد  1332بود،
حکمراني خود را «نيك» ميپنداش��ت و ادامه آن را

«کردار نيک» و حمايت لفظي از س��لطنت خويش
را «گفتار نيک» ميدانس��ت .طرفداران او نيز چنين
ميپنداش��تند و چنان ميکردن��د و ميگفتند .در
حالي که عموم انديشمندان حقيقتجوي ،آن پندار
و کردار و گفتار را پوشش��ي براي اسالمزدايي رژيم
ميدانستند .رژيم ش��اه در بخش معارضه و مبارزه
با اس��اس اس�لام ،سعي داشت آیين اس�لام را يک
دين «سامي» بویژه عربي جلوه داده ،چنان «نمايد»
ک��ه گويي اين آیين ،ب��راي م��ردم جزيره..العرب ،با
فرهنگي منحط و عقبمانده که هيچ تناسبي با ملت
پيش��رفتهاي مانند «ايرانيان» نداشته و ندارد ،شکل
گرفته است .اين تلقينات استعماري ،در کتابهاي
درسي رژيم گذشته و جزوات و کتب و مقاالت جرايد
و حتي در تبليغات رسانههاي گروهي صوتي (راديو
و تلويزي��ون) قابل لمس ب��ود .کتابهايي که در آن
زمان بهعنوان دفاع از اس�لام ،توسط علماي بزرگوار
و پاس��داران متعهد حريم مرزهاي اعتقادي جامعه
تدوين و نوشته ميشد ،بخشهاي معتنابهي از آن،
در زمينه پاسخگويي به اين قبيل تلقينات و تبليغات
بوده که خود ،گواه وجود تبليغات ضد اين مطالب ،در

سطح جامعه است .محمدرضا در پيگيري سياست
اسالمزدايي ،از تمام امکانات موجود ،حتي روحانيون
وابس��ته نيز م��دد ميگرفت .تش��کيل «مؤسس��ه
دارالتروي��ج» در شهرس��تان قم و «س��پاه دين» در
کشور! مس��تقيماً زيرنظر رژيم و در تعقيب همين
سياس��ت بود .منظور شاه از «تمدن بزرگ» مساله
ارتقای س��طح زندگي مادي مردم ايران نبوده است
و اين اصطالح با يک مفهوم روانشناسي قوي همراه
بود و آن اينکه« :ايراني��ان بايد از راه و روش زندگي
سنتي اسالمي زدوده شوند و در جهت تمدن اروپاي
غرب��ي گام بردارند» .نويس��ندگان آمريکايي کتاب
«هزيمت »...آوردهاند ...« :ش��اه (محمدرضا) چنين
مينمود که مجذوب آیينهاي ديني دوران پيش از
اسالم است .در جمع نزديکان وي بسيارند کساني که
هيچگاه وي را مسلماني ديندار ندانستهاند ،بيگمان
واقعيات بسياري بدبيني آنان را تأييد ميکند :رسم
کردن گاهشماري ايران باستان ،اشارات بيش از پيش
آش��کار به عصر کورش و سرانجام جشنهاي عظيم
سال 1350( 1971ش) در پرسپوليس ،رويدادي که
بيش از هر رويداد ديگر خش��م پيشوايان مذهبي را
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دانشگاه برای ایجاد جاذبه دست خالی نیز نیستند
و ابزارهای مهمی در دست دارند از قبیل حرف نویی
که از دل مطالعه بیرون آمده باشد و بتوان ریشههای
آن حرف نو را در اندیشه دینی و انقالبی جستوجو
ک��رد .واقعیت آن اس��ت که اهمی��ت محصوالت
اندیشهای در جامع ه ما به دلیل مسال ه علوم انسانی
در ایران اس��ت ،چرا که ما در دانشگاهها وارث علوم
انسانی غربی و سکوالر هستیم و باید بپذیریم این
اندیشهها  -که در قالب متون ،نظریهها و تئوریها
خودنمایی میکنند -دارای پیشفرضهایی ارزشی
هس��تند که در درونش��ان بروز و ظهور دارد .با این
وصف ،در ش��رایطی که مت��ون و حامالن متکی به
این اندیشهها غالباً غربی هستند ،به طور طبیعی،
در نهایت نس��بت به ارزشهای خ��ودی واگرایی و
نسبت به ارزشهای رقیب همگرایی ایجاد میکنند
و وظیفه اصلی تشکلهای دانشجویی و البته فراتر
از آن دستگاههای مس��ؤول در کشور اعم از وزارت
علوم و ش��ورای اسالمیسازی دانشگاهها این است
که به دنبال شکستن این تابو و طرح حرف نو باشند.
یکی دیگر از ابزارهایی را که به نظر مورد غفلت
جریان همسو با انقالب اسالمی در محیط دانشگاه
ق��رار گرفته به جرأت میتوان هنر دانس��ت که در
عرصههای گوناگونی از قبیل تئاتر ،کاریکاتور ،شعر،
س��رود ،طنز و ...قابل ارائه و بیان حرفهای دینی و
انتقال پیامهای گفتمان انقالب اسالمی است.
ویژگی مهم هنر ،جذابیت آن است .هنر با ایجاد
یک جذابیت محس��وس که فض��ای مخاطب را با
خودش همراه میکند ،در مناس��بتهای ارزشی او
تغییر و تحول ایجاد میکند .یکی دیگر از ویژگیهای
ی گستردهای
هنر این است که قدرت پوششدهندگ 
دارد یا به کالمی دیگر ،فراگیراست .نکته دیگر آنکه
هم تودهها و هم نخب��گان زیر بار تأثیرگذاری هنر
هس��تند .همچنین نباید فراموش کرد که ویژگی
اصلی هنر هویت مضاعف رسانهای آن است ،چرا که
بدون مخاطب قابل تعریف نیست و عالوه بر ماهیت
اصلی آن ،نوعی رسانه نیز به شمار میآید.
جوان دانش��جو از
 -11تأکی��د مجدد به بهرهگیری
ِ
اساتید متعهد و انقالبی در محیط دانشگاه که چند
سالی است به عنوان فرماندهان جنگ نرم از سوی
رهبری یاد شدهاند و بر جمهوریت و اسالمیت نظام
ایستادگی کردند؛ خود حاکی از عدم آرایش صحیح
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در محیط دانشگاهی
است که البته گاهاً چنین کاستی را صرفاً نمیتوان
به پای افسران آن گذاشت.
 -12پیچیدهتر ش��دن رفتار و عملکرد جریانهایی
ک��ه با گفتمان انقالب اس�لامی دارای زاویه و گاهاً
در تضاد هستند در دوران حاضر حاکی از این پیام
اساس��ی و مهم اس��ت که جریان دانشجویی دیگر
نباید براساس روشهای گذشته به شناسایی خودی
و غیرخودی پرداخت��ه و نیازمند طرحی جدید در
این عرصه است چرا که برخی از افراد و جریانهایی
که در گذشته با صراحت و به تعبیر رهبری از روی
کم عقلی آنچه در دل داشتند را بر زبان میراندند،
امروز پیچیدهتر عمل ک��رده و برای نیل به اهداف
خود و زمین زدن اسالم و قرآن حتی به قرآن بر سر
نیزه نیز رو میآورند.
 -13تأکی��د بر نفوذ و گس��ترش روزافزون گفتمان
انقالب اس�لامی در میان ملتهای منطقه حامل دو
پیام مهم برای دانشجویان و تشکلهای دانشجویی
اس��ت؛ یک اینکه در تحلیلهای خ��ود ضمن آنکه
به مس��ائل خرد و انتقاداتشان نس��بت به کمیها و
کاستیها میپردازند ،با آگاهی از عمق نفوذ گفتمان
انقالب اس�لامی از مسیر خود دلس��رد نشوند و دوم
آنکه با ارائه تحلیلهای درس��ت از وقایع منطقه در
هوشیاری بخشیدن به جامعه نقشی اساسی ایفا کنند.
 -14و در پایان این جلس��ه ماندگار؛ رهبری همراه
با طنازی مثالزدنی در تبیین تشکلهای با مصرف
انتخابات��ی در مثالی به ظرف یکبار مصرف اش��اره
کردند که حقیقتاً از ش��یرینترین و دلچسبترین
بخشهای سخنان ایشان بود و حامل پیامی برای
مس��ؤوالن امر در دول��ت و جریانه��ا و گروههای
سیاسی است که همچنان به دنبال تبدیل جریان
دانشجویی به نردبان قدرت هستند.
برانگيخت و شاه را به طور قطع از انبوه مردم ديندار
کشور جدا ساخت ...تضاد ميان آراستگي خيرهکننده
پرسپوليس و فقر دهکدههاي همجوار چندان زننده
بود که هيچکس نميتوانس��ت آن را نديده گيرد».
محمدرضا در عين حال که به صورت خفيف در موارد
مقتضي ،تظاهر به اس�لام ميکرد ،با احياي مذاهب
منس��وخه و باطله در قالب «برگزاري جش��نهاي
مذهبي اقوام پيش از اس�لام» در کاخ س��لطنتي و
واگذاري مديريت جش��ن به همسر خود و پذيرايي
از مدعوين ،با شرابهاي سفارشي وارداتي از فرانسه،
آن هم در ماه رمضان ،دشمني خود را با اسالم نشان
ميداد .او تاريخ مبدأ هجرت نبوي(ص) را که نشانه
دلبستگي ملت به اسالم است ،از رسميت حذف و به
جاي آن ،تاريخ شاهنشاهي قبل از اسالم را رسميت
بخش��يده و بدين ترتي��ب ،کاريترين ضرب��ه را بر
باقيمانده اسالم وارد کرد .طرح مستمر نام پادشاهان
قبل از اس�لام و برگزاري جشنهاي  2500ساله در
کنار قبر «کورش» هدفي جز اسالمزدايي از جامعه
ايراني را تعقي��ب نميکرد و تقويت بهائيان و نصب
فالن يهودي صهيونيست در رأس راديو -تلويزيون
و تقويت اقتصادي آن��ان ،انگيزهاي جز همان هدف
شوم نداشت.
منبع :کتاب دينستيزي رژيم پهلوي
مرکز بررسي اسناد تاريخي

تقویمتاریخ

پناهندگي محمدعلي شاه قاجار به
سفارت روسیه (1288ش)

وقتي كه آزاديخواه��ان تهران را فتح كردند،
محمدعلي شاه خود را در برابر آنان ناتوان يافت و
براي در امان ماندن از دست مشروطهطلبان ،به
سفارت روس��یه پناه برد .در ساعت  4بعدازظهر
همان روزي كه تهران فتح شد ،جلسه مهمي با
حضور پانصد تن از نمايندگان مجلس و بزرگان
پايتخ��ت و آزاديخواهان معروف در بهارس��تان
منعقد شد .اين مجلس تاريخي محمدعلي شاه
را از سلطنت مستعفي شناخت و پسر او سلطان
احمد ميرزا ،وليعهد او را به س��مت شاهنشاهي
اي��ران اعالم ك��رد .بدين ترتيب دوره اس��تبداد
صغير كه يك س��ال و  22روز به طول انجاميده
بود به پايان رسيد .محمدعلي شاه مدت  57روز
در سفارت روسیه پناهنده بود و سرانجام او را به
خواري از ايران راندند ،از آن پس در بندر اُدِسا در
كنار درياي سياه در كشور روسيه مسكن گزيد.

وقوع غزو ه حنين به فرماندهي
پيامبر بزرگ اسالم(ص)( 8ق)

پس از فتح مكه به دست مسلمانان ،گروهي از
قبايل اطراف مكه به منظور مقابله با لشكر اسالم
متحد ش��دند .خبر اجتماع اين قبايل به رسول
خدا(ص) رسيد و آن بزرگوار براي درهم شكستن
مقاومت مش��ركان ،س��پاهي تجهيز و به سوي
حنين حركت کردند .در اين نبرد ابتدا مسلمين
شكس��ت خورده و روي به هزيمت نهادند اما با
تدبير و تالش رسول اكرم(ص) و ياران وفادارش
همچون علي(ع) ،بار ديگر فراريان بازگش��تند و
طي نبردي سهمگين ،دشمنان را شكست دادند.
بعد از شكست دشمن ،غنايم بسيار زيادي نصيب
سپاه اسالم شد .پس از اين پيروزي ،سپاه اسالم
براي تعقيب دشمنان به سوي طائف حركت كرد.

تولد دانشمند كمنظير و عالم
بزرگوار شيعه عالمه حلي ( 648ق)

ابومنصور حسن بن س��ديدالدين يوسف بن
زينالدين علي بن مطهر حلي ،ملقب به آيتاهلل،
جمالالدي��ن و فاضل و معروف ب��ه عالمه و نيز
عالمه الدهر ،در شب  29رمضان سال  648ق از
خانداني پاكسرشت در شهر حله در عراق به دنيا
آمد .پس از فراگيري مقدمات ،به محضر عالمان
بزرگواري همچون محقق حلي ،خواجه نصيرالدين
طوسي ،كاتبي قزويني و سيد بن طاووس و ...راه
يافت و به م��دارج عالي علمي رس��يد .وي پس
از درگذش��ت محقق حل��ي در حالي مرجعيت
مس��لمانان را برعهده گرفت كه تنها  28سال از
عمر شريف او ميگذشت و اين امر حاكي از نبوغ
و شخصيت واالي اوست كه در اين سنين ،تمام
دانشها ،فضايل اخالقي و كرامتهاي معنوي را
كسب كرده و به مقام شامخ مرجعيت نايل شده
بود .مورخان ،عصر عالم ه حلي را دوره توسع ه فقه
شيعه و پيش��رفت دانش در سراسر جهان اسالم
دانستهاند زيرا وي اُلجايتو فرمانرواي مغولي را به
پذيرش مذهب تشيع تشويق كرد كه اين امر در
رواج مذهب تشيع بس��يار موثر بود .عالمه حلي
براي نشر علوم اسالمي ،تالش خستگيناپذيري
انجام داد .او نخستين فقيهي بود كه رياضيات را
وارد فقه کرد و فقه اس��تداللي را تكامل بخشيد.
المت َعلِّمين،
كشفال َمقال في
ِ
احوال ال ِّرجال ،تبصِ َره ُ
تذك َِرهالفُقهاء ،االَسرار و دهها كتاب ارزشمند ديگر
از آثار وي اس��ت .عالمه حلي در  21محرم سال
 726ق در  78س��الگي ب��درود حيات گفت و در
نجف اشرف مدفون شد.

انفجار آزمايشي اولين بمب
هستهاي جهان در صحراي
آالماگوردو آمریکا (1945م)

در حال��ي كه دو ماه و نيم از پايان جنگ دوم
جهاني در اروپا ميگذشت ،نبردهاي سختي بين
نيروهاي آمریکا و ژاپن در آسياي جنوب شرقي
در جريان بود .آمریکايىها پس از تصرف جزيره
اوكين��اوا ،در تدارك حمله ب��ه خاك اصلي ژاپن
بودند ولي با مشاهده مقاومت شديد ژاپنيها براي
حفظ اين جزيره ،پيشبيني ميكردند جنگ براي
تصرف خاك اصلي ژاپن ،تلفات و خسارات بسيار
س��نگيني به بار خواهد آورد .در همين اوضاع و
احوال بود كه اولين بمب هستهاي آمریکا در 16
جوالی 1945م در صحراي آالماگوردو در ايالت
نيومكزيكوي آمریکا با موفقيت مورد آزمايش قرار
گرفت و از اين زمان بود كه سران آمریکا به فكر
استفاده از اين سالح در جنگ با ژاپن افتادند.

