
نگاهی به زندگی نامه حضرت سلطانعلی 
بن محمد باقر)ع( 

فرزند  سلطانعلی  حضرت  علم:  و  انديشه  گروه 
بالفصل امام باقر )ع( و برادر امام صادق)ع( بود 
و در مدت اقامت خود از جانب دو امام مأمور به 

تبليغ معارف اسالم بود. 
ايران)ايكنا(شعبه  قرآنی  خبرگزاری  گزارش  به 
اصفهان، حضرت سلطانعلی سه سال در منطقه 
كاشان و فين به تبليغ معارف اسالم پرداختند و 
فصل تابستان كه هوای كوير گرم و طاقت فرسا 
اردهال كوچ می كردند و  بود به روستای خاوه 
در  را  جمعه  نماز  بودند.  ديار  آن  اهل  مهمان 
محلاّی به نام مصالاّ اقامه می كردند كه ميعادگاه 
عاشقانی بود كه از واليات جاسب، قم، اردهال، 

فين و چهل حصاران می آمدند.  
در 27 جمادی الثاّانی سال 116 هجری قمری 
ال بنی امياّه  كه مصادف با اوائل مهرماه بود عماّ

شنواره شانزدهم شد
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تاريخچه گ
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ر مورد حضرت مهدی
آياتی د

ن در مشهد اردهال
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ما و بازشناسی هويت شيعه
فوكويا

اطراف خيمه گاه آن حضرت را محاصره كردند مطالب این شماره :
گفته های  بنابر  كه  شد  آغاز  نابرابر  جنگی  و 
اين  در  و  انجاميد  طول  به  روز   13 مختلف، 
حماسه كه به واقع تكرار واقعه كربال بود مردان 
روستای خاوه اردهال از جان مايه گذاشتند و 
در ركاب عشق، شهيدان زيادی تقديم كردند. 

ازناوه« در  ه  عاقبت آن بزرگوار غريبانه در »دراّ
غريبش  جداّ  چونان  وصال  نماز  سجده  حال 
حسين )ع(، سر از بدنش جدا شد و به شهادت 

رسيد. 
اهالی فين كه به علت مسافت طوالنی و تأخير 
قاصد، دير به مشهد اردهال رسيدند وقتی آمدند 
كه پيكر شهيدان و آقايشان، حضرت سلطانعلی، 

چون شقايق های پرپر بر خاك افتاده بود. 
اهالی  از  ماندگان  باقی  با  همراه  فين  اهالی 
به خاك سپردند و پيكر  را  اردهال پيكر  خاوه 
مواليشان را در قطعه قالی پيچيدند و از قتلگاه 
به خيمه گاه آن حضرت آوردند و بنا بر وصياّت 
آن بزرگوار به خاك سپردند و اين تشييع جنازه 
رسم هر ساله شد كه در جمعه دوم پاييز كه به 

»جمعه قاليشويان« معروف شده است. 
در اين مراسم اهالی فين كاشان چوب به دست 
كه نشانه سالح برای دفاع از آقا )ع(بوده همراه 
قالی  اردهال يك تخته  اهالی روستای خاوه  با 
به  شكوه  با  مراسمی  طیاّ  را  حرم  قالی های  از 
اقوال  بر  بنا  كه  حسين  شاهزاده  زيارت  طرف 
با  و  می برند  است  آن حضرت  برادران  از  يكی 
آقا  حرم  به  و  می دهند  شستشو  چشم  اشك 
برمی گردانند تا بيعت خود را با واليت و دفاع از 

حريم اهل بيت )ع( تجديد كنند. 
با وجودی كه اين حضرت يكی از چهار امامزاده 
است  ايران  در  مستند  تاريخ  دارای  و  بالفصل 
است  او سرزده  از  بسياری  كرامات  و  و فضائل 
اما به علاّت قرار گرفتن زيارتش در مسيری كه 
شاهراه نيست و از ديدگاه علمی و تحقيقی هم 
كاری بايسته و شايستة آن حضرت انجام نشده 

است، ناشناخته مانده است. 
در روايتی از امام صادق )ع( درباره فضيلت آن 
بزرگوار آمده است كه: »هركس برادرم حضرت 
مانند  زيارت كند  اردهال  را در  سلطانعلی )ع( 
كربال  در  را  )ع(  حسين  م  جداّ كه  است  كسی 

زيارت كرده باشد«.

پیام حضرت آیة اهلل مکارم شیرازی به 
شانزدهمین جشتواره

بسمه تعالی
سركار خانم دكتر طاهره مازوچی

معاونت محترم دانشجويی و فرهنگی دانشگاه 
ها( علوم پزشكی كاشان)دام عزاّ

با اهدای س��الم و تحياّت؛ تش��كيل شانزدهمين 
همايش قرآنی دانش��جويان دانشگاه های علوم 
پزش��كی سراس��ر كش��ور را در دانش��گاه علوم 
پزشكی كاشان كه با حضور صدها نفر از حفاظ 
برتر و محققين تشكيل می شود به شما و همه 
ی عزيزان حاضر  و دس��ت اندركار تبريك می 
گويم. به يقين كارهای قرآنی مخصوصا در عصر 
و زمان ما كه عوامل انگيزه های فس��اد بس��يار 
زياد است كار بسيار مباركی است و آثار فراوانی 
در تم��ام جهات اجتماع��ی و اخالقی از خود به 
يادگار        می گذارد. مخصوصا نس��ل جوان هر گاه 
رابطه ی بيش��تری با اين كتاب بزرگ آسمانی 
پيدا كند در براب��ر هرگونه انحراف و خطا بيمه 
خواهد شد. اينجانب گرچه بر اثر اشتغاالت فوق 
العاده زياد حوزه علميه نتوانستم در جمع شما 
حض��ور يابم ولی بهترين درود خود را به ش��ما 
عزيزان می فرس��تم و اميدوارم در س��ايه لطف 

پروردگار موفق و سربلند و خوش وقت باشيد.
                               

                                   قم-حوزه علميه
ناصر مكارم شيرازی

عظمت قرآن
           قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله: فضل القرآن علی سائر الكالم كفضل اهلل علی خلقه

رسول خدا صلي اهلل عليه و آله فرمود: برتری قرآن بر ساير سخنان مانند برتری خداوند است بربندگانش 
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کاشان آماده برگزاری جشنواره 
شانزدهم شد

دان���ش���گ���اه ع��ل��وم 
آماده  كاشان  پزشكی 
نهايی  مرحله  برگزاری 
جشنواره  شانزدهمين 
قرآنی دانشجويان علوم 
شده  كشور  پزشكی 

است. 
دكتر طاهره مازوچی دبير شانزدهمين جشنواره 
قرآنی دانشگاه های علوم پزشكی كشور با اعالم 
اين مطلب افزود: دانشگاه علوم پزشكی كاشان 
در روزهای 27 لغايت 29 ارديبهش��ت ماه سال 
ج��اری ميزب��ان 400 قاری و دانش��جوی نخبه 
قرآنی دانشگاه های علوم پزشكی كشور است. 

وی افزود: توفيق ميزبانی شانزدهمين جشنواره 
قرآن��ی دانش��جويان از مهمتري��ن برنامه های 

قرآنی شهر كاشان در سال 1390 می باشد.

دبي��ر جش��نواره  يادآور ش��د: ب��رای رفاه حال 
مهمان��ان با برنامه ريزی ه��ای صورت گرفته از 
چندين ماه قبل هتل اميركبير و هتل نگارستان 
كاش��ان و مهمانس��رای دانش��گاه برای اسكان 

ميهمانان جشنواره آماده و رزرو شده است.
دكت��ر مازوچ��ی  بازديد از اماكن گردش��گری 
كاش��ان را از برنامه های جانبی اين جش��نواره 
برای دانشجويان و كارشناسان مسابقات عنوان 
نمود و اظهار داشت: ش��ركت كنندگان در اين 
مس��ابقات عالوه بر يك رقاب��ت قرآنی از زيارت 
س��لطان عل��ی ابن محم��د باقر)ع( در مش��هد 
ارده��ال ، خانه های تاريخی و باغ تاريخی فين 
كاشان، مراسم گالب گيری و آبشار شهر نياسر 

ديدن خواهند كرد. 
در ط��ول جش��نواره نشس��ت ه��ای تخصصی 
نماين��دگان مراكز قرآن و عترت دانش��گاه های 
علوم پزش��كی ، كرس��ی تخصصی تالوت قرآن 
كريم، نشست های فرهنگی و تخصصی از جمله 
نشست ›› بيداری اسالمی‹‹ با حضور آقای روح 

اهلل قاسميان كارشناس مس��ائل خاورميانه برپا 
می گردد.

از ديگ��ر برنامه های جانبی جش��نواره برگزاری 
نمايش��گاه بيداری اس��المی با موضوع تحوالت 
اخي��ر در كش��ور بحري��ن، غرفه گردش��كری و 
صنايع دس��تی كاشان، نمايش��گاه آثار هنری و 

پژوهشی برگزيدگان جشنواره می باشد. 
دكت��ر مازوچی گف��ت : مراس��م افتتاحيه روز 
سه ش��نبه 27 ارديبهشت ساعت 8 تا 10 صبح 
با س��خنرانی حضرت آيت اهلل نم��ازی نماينده 
محترم ولی فقيه و امام جمعه ش��هر كاش��ان و 
س��خنرانی آقای دكتر محققی معاون آموزشی 
وزير بهداس��ت در س��الن آمفی تئات��ر مركزی 

دانشگاه برگزار می گردد.
وی افزود: مراسم اختتاميه نيز در روز پنج شنبه 
29 ارديبهش��ت س��اعت 10 صبح با سخنرانی 
حاج آقا  قرائتی و ح��اج آقا محمدی قائم مقام 
وزير ارش��اد در محل آمفی تئاتر مركزی برگزار 

می شود.

تاریخچه گل در قمصر کاشان:
حدود هفتصد سال پيش، يورش ناجوانمردانه 
اکثر  ويراني  و  فارس  استان  به  مغول  قوم 
شهرهاي آن توسط سربازان چنگيز و بروز 
و  گلکاران  که  شد  باعث  فارس،  در  ناامني 
مکاني  يافتن  پي  در  سرخ  گل  کشاورزان 
بمانند.  امان  در  مغوالن  هجوم  از  تا  باشند 
و  همدان  به  اي  عده  خراسان،  به  گروهي 
در  و  کردند  حرکت  کاشان  بسمت  تعدادي 
چند نقطه اطراف کاشان سکني گزيدند و به 

پرورش گل سرخ پرداختند.
چندي نگذشت که کشت گل محمدي و متعاقب 
در  گالبگيري  سنتي  مراسم  و  صنعت  آن 
کاشان رواج پيدا کرد. دشت هاي گل سرخ در 
اطراف کاشان به طور پراکنده وجود ندارد 

بلکه مي توان نوار پهني از آن را کيلومتر 
از »آزران«  دامنه کوه هاي کرکس،  از  ها 
و »کامو« گرفته تا »نياسر« و »دليجان« و 
»برزک« و »قمصر« و »قهرود« مشاهده 
کرد، اگر چه پيشکسوتان گل و گالب گيري 
ديگر  به  قمصر  از  سرخ  »گل  گويند:  مي 

روستاهاي اطراف رفته است.«
برآوردها نشان مي دهد ساليانه بيش از ۷۰۰ 
تن گل سرخ در کاشان توليد مي شود که نياسر 
کاشان با ۵۰۰ هکتار زمين زيرکشت حدود 
۲۵۰ تن گل سرخ بدست مي آيد، روستاهاي 
سده و برزک با ۳۰۰ هکتار زمين زيرکشت، 
۱۵۰ تن گل سرخ ، جوشقان با ۱۵۰ هکتار 
زمين ۸۰ تن، قمصر با ۵۰ هکتار ۲۵ تن و 
ديگر روستاها ساالنه چندتن گل سرخ توليد 

مي کنند. با مرور تاريخ متوجه مي شويم که 
فارس،  منطقه زرقان  بومي  ، گل  گل سرخ 
قمصر  به  که  است  بوستان  و  گلستان  شهر 

آمده است.
ارديبهشت  اوائل  در  گلها  شدن  باز  زمان 
منطقه  هر  در  و  باشد.  مي  تيرماه  اوائل  تا 
مدت زمان باز شدن گلها ۳۰-۲۰ روز طول      
مي کشد. دوام گل حداکثر يک روز بوده و 
بعد از آن رنگ صورتي خوشرنگ گلبرگها 
به سفيد مي گرايد و با اندک نسيمي گلبرگها 
پرپر شده و مي ريزند. لذا توصيه مي شود 
که گلها در اوائل صبح و حتي قبل از طلوع 
آنها  شدن  پر  پر  از  تا  شوند  برداشت  آفتاب 
جلوگيري شود و همچنين درصد مواد مؤثره 

آن حفظ شود.

برنامه گردشگری شانزدهمین جشنواره 
قرآنی دانشجویان دانشگاه های        

علوم پزشکی کشور 

طی برنامه گردشگری اعالم شده از طرف ستاد 
اجرايی شانزدهمين جشنواره قرآنی دانشجويان 
دانشگاه های علوم پزشكی كشور ميهمانان اين 
جشنواره از خانه های تاريخی كاشان،باغ فين، 
ديدار  اردهال  مشهد  و  نياسر  شهر  باغ  كهن 
خواهند داشت . كاشان شهری به قدمت تاريخ 
با پتانسيل های عظيم فرهنگی است . خانه های 
تاريخی از جمله اين آثار گرانبها هستند ، خانه 

تاريخی طباطبايی ، خانه تاريخی بروجردی از 
جمله خانه های است كه مورد بازديد ميهمانان 

جشنواره قرار خواهد گرفت .
باغ تاريخی فين كاشان از بناهای دوره صفوی 
است كه تمامی سلسله های بعد نيز در عمران و 
آبادی آن كوشيده اند ، باغ فين مقتل امير كبير 

خدمتگذار بزرگ ايرانيان است .
مهم  مراكز  از  يكی  نياسر  شهر  باغ  كهن 
گالبگيری كشور به حساب می آيد وجود آثار 
تاريخی و باستانی در اين شهر از جمله داليل 

اهميت و مراجعه گردشگران به آن است .
زمانی  دور  كه  است  روستايی  اردهال  مشهد 

بوده  )ع(  باقر  محمد  امام  فرزند  ميزبان  پيش 
اهالی  درخواست  به  كه  زاده  امام  اين   ، است 
برای روشنگری و آموزش اسالم به كاشان و اين 
ديار سفر كرده بوده است ولی متاسفانه والی آن 
زمان بر عليه اين امام زاده لشكر كشی می كند 
و ايشان در شرايطی شبيه جدشان امام حسين 
اين  اين جهت  از  و  به شهادت می رسند  )ع( 

مكان را كربالی ايران هم می خوانند .
ميهمانان جشنواره جز زيارت آستان در مراسم 

كرسی تالوت قرآن هم شركت خواهند نمود .

تعليم و تعلم قرآن 
                  قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله: خياركم من تعلم القرآن و علمه 

رسول خدا)ص( فرمود: بهترين شما كسانی هستند كه قرآن را آموخته و به ديگران تعليم می دهند 
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زندگینامه حجه االسالم والمسلمین 
محسن قرائتي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اينجان��ب محس��ن قرائتی فرزند علينقی، در س��ال 
1324 هجری در كاش��ان بدنيا آمدم. مرحوم جدم، 
در زمان رضاخان كه با تمام قدرت با اسالم و مظاهر 
آن مبارزه می ش��د، جلس��ات قرآن را در خانه  های 
مردم كاشان تشكيل می داد و بخشی از عمر خود را 
در اين راه صرف نمود. لذا فاميل ما قرائتی شد. پس 
از او، مرحوم پدرم با تش��كيل اين جلسات در خانه  
ها، مساجد و تكايا راه پدرش را ادامه داد و به استاد 

قرائت قرآن معروف شد. 
گفتنی است كه من در سنين نوجوانی كه شناخت 
و اطالعات كافی نداش��تم با پيش��نهاد مرحوم پدرم 
ب��رای ورود به ح��وزه، موافق نبودم ول��ی با اصرار و 
تشويق او در س��ن چهارده سالگی وارد حوزه شدم. 
يك سال در كاشان زير نظر استاد آيت  اهلل صبوری 
دامت بركاته مش��غول درس ش��دم. هر شب نيز به 
طور مرتب در جلسه تفس��ير قرآن مرحوم آيت  اهلل 
حاج ش��يخ  علی آقا نجفی قدس سره كه بعد از نماز 
مغرب و عش��ا برقرار می شد ش��ركت می كردم. اين 

جلسه دل مرا به تفسير قرآن جذب نمود.
از آن زم��ان به بعد با قرآن ان��س پيدا كردم و تا به 
ح��ال الحمدهلل ادامه دارد. ب��ا اطمينان می گويم كه 
بيش��ترين مطالعه من درباره قرآن و تفس��ير بوده و 

چون قرآن و كالم خدا نور اس��ت، تا به حال در راه 
تبليغ درمانده نش��ده  ام. حت��ی زمانی هم كه برای 
ادام��ه تحصيل وارد حوزه علميه قم ش��دم، در كنار 
)لمعه( كتاب درسی رس��می حوزه، تفسير »مجمع 
البي��ان« را با برخی از دوس��تان، مطالعه و مباحثه 
می كردم. همين كه دروس سطح و مقداری از درس 
خارج را در حوزه گذراندم، به فكر افتادم كه خالصه 
مطالعات و مباحثات تفسيری خود را يادداشت كنم 
و اين كار را تا پايان چند جزء ادامه دادم. در آن ايام 
ش��نيدم كه آيت اهلل مكارم شيرازی - دامت بركاته 
- با جمعی از فضال تصميم دارند تفس��ير بنويسند. 
من نوش��ته  های تفسيری خود را ارائه دادم و ايشان 
هم پس��نديده و من به جمع آنان پيوس��تم. حدود 
پانزده سال طول كشيد تا تفسير نمونه در 27 جلد 
به اتمام رس��يد و تا به حال بارها تجديد چاپ و به 
چند زبان ترجمه ش��ده است. تقريبا نيمی از تفسير 
نمونه تمام ش��ده بود كه انقالب اسالمی به رهبری 
ام��ام خمينی به پيروزی رس��يد و من به پيش��نهاد 
عالمه ش��هيد مطهری قدس س��ره و موصصصافقت 
ام��ام خمينی )ره ( برای اج��رای برنامه درس هايی 
از قرآن، به تلويزيون رفتم. برگردم به گذش��ته خود. 
س��ال دوم طلبگی به قم آمده، در مدرس��ه مرحوم 
آيت اهلل العظمی گلپايگانی  قدس سره و مدرسه خان 
مشغول به تحصيل شدم. سپس برای ادامه تحصيل 
به نجف اش��رف هجرت كرده، رس��ائل و مكاسب را 
در آن جا به پايان رس��اندم و دوباره به قم مراجعت 
كردم. پس از امتحان كفايه، چند سالی هم در درس 

خارج ش��ركت كرده و در مجموع ش��انزده سال در 
كاش��ان، قم، مشهد و نجف بودم تا درس های سطح 
حوزه را تمام كردم. همواره در اين انديش��ه بودم كه 
قرآن و اسالم برای همه اصناف و طبقات مردم است 
و ك��ودكان و نوجوانان ه��م از همين مردم اند. البته 
در زمان طاغوت هم از طرف تلويزيون به پيش��نهاد 
بعضی مرا برای اجرای برنامه و كالس دعوت كردند، 
ولی به دليل اين كه نخواستم بازوی دستگاه طاغوت 
باش��م، قبول نكردم. به علت عشق زيادی كه به كار 
داش��تم، تقريبا به تمام ش��هرهای ايران مس��افرت 
نموده، كالس��ی برق��رار می كردم. در اوائ��ل كار به 
جلس��ات دبيران تعليمات دين��ی راه يافتم. در يكی 
از س��مينارها كه مقام معظم رهبری دامت بركاته و 
شهيد دكتر بهش��تی قدس سره تشريف داشتند، در 
آن جلس��ه برنامه اجرا ك��ردم و از طرف مقام معظم 
رهبری دامت بركاته مورد تفقد قرار گرفتم. ايش��ان 
م��را به من��زل خود دعوت كردند و بعد از تش��ويق، 
مس��جد امام حسن  عليه الس��الم را كه در آن اقامه 
جماع��ت داش��تند و آن روزه��ا از مس��اجد فعال و 
موف��ق و مبارز پ��رور عليه طاغوت در مش��هد بود، 
برای كالس��داری در اختيارم گذاشتند. من از اول، 
معلم قرآن بودم و با اس��لوب جديدی كه داش��تم، 
نس��ل نو را با قرآن آش��نا می كرد . بع��د از پيروزی 
انقالب، با پيشنهاد عالمه شهيد مطهری  قدس سره 
و مؤافقت امام خمينی قدس سره برای اجرای برنامه، 

به تلويزيون معرفی شدم. 

نگاه كردن به كلمات قرآن 
                 قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله: النظر فی المصحف من غير قراءة عبادة 
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قرآن از دیدگاه دانشمندان جهان
پروفسور 

مونتگمری وات 
)محقق انگلیسی(

در  فعاًل  كه  قرآنی 
خواه  است.  دست 
اصلی  زبان  به 
يا  باشد  عرب 
انگليسی،  ترجمه 
از  است  مجموعه ای 

د � صلَّی اهللاّ عليه و آله  وحی و الهاماتی كه محماّ
� دريافت داشته است. به طور كلاّی خدا گوينده 
د � َصلَّی اهللاّ عليه و آله  است و مخاطب آن محماّ

� يا مسلمانان يا عموم خاليق می باشند.
و  خداست  كالم  قرآن  مسلمانان،  عقيده  بنابر 
محمد)ص( خود نيز با اين ديد به آن نگريسته، 
لذا  است؛  هفتم  قرن  عرب  قرآن،  مخاطب 
بلكه  باشد،  عربی  زبان  به  كاماًل  می بايست 
و  نمايانده شود،  به شما  بخود  می بايست خود 

همين خود ارزشی غير از ارزش ادبی است.
به  باشد  آمده  بيرون  قلب  از  كتابی  اگر 

و  صنايع  تمام  كرد،  خواهد  نفوذ  قلوب  تمام 
شاهكارهای نويسندگی در مقابل آن بسيار كم 
صفت  لين  گفت:اواّ می توان  بود.  خواهند  ارزش 
است.  آن  روشنی  و  سادگی  قرآن،  مشخص 
حقيقت و واقعيت آن به نظر من، يكی از شؤون 

بزرگ قرآن است.
لين و آخرين هنر كتابی است كه  باألخره اين اواّ
گونه  هر  و  گردد  می  هنرها  انواع  بروز  موجب 
بوجود  خود،  پيرو  برای  را  احترامی  و  ارزش 

می آورد. 
اسالم شناسی غرب:ص48

ویل دورانت 
)دانشمند و 

محقق و مّورخ 
معاصر:1885. م(

و  قانون  قرآن،  در 
است،  يكی  اخالق 
قرآن  در  رفتار 
دنيوی  رفتار  شامل 

به  و  خدا  جانب  از  آن  امور  وهمه  هست  نيز 
راتی  مقراّ شامل  قرآن  است.  آمده  وحی  طريق 

در خصوص ادب ، تندرستی ، ازدواج ، طالق ، 
رفتار با فرزند ، برده ، حيوان ، تجارت ، سياست 
، ربا ، دين ، عقود ، وصايا ، امور صناعت ، مال ، 

جريمه ، مجازات ، جنگ و صلح است . 
اطفال  حافظه  در  قرآن  قرن،  چهارده  مدت 
مسلمان محفوظ مانده و خاطرشان را تحريك 
كرده، اخالقشان را فرم داده و قريحه ی صدها 

ميليون مرد را صيقلی كرده است.
ابهام  از  دور  و  آسان  عقايدی  جانها  در  قرآن 
و  ناروا  تشريفات  و  رسوم  از  كه  می آورد  پديد 
از قيد مراسم بت پرستی و كاهنی آزاد است و 
ترقاّی اخالق و فرهنگ مسلمانان به بركت آن 
وحدت  و  اجتماعی  نظم  اصول  و  گرفته  انجام 
جمعی را در ميان آنها استوار كرده و به پيروی 
عقولشان  و  كرده  ترغيبشان  بهداشت  رات  مقراّ
و  ظلم  از  و  خرافات  و  اوهام  از  بسياری  از  را 

خشونت رهايی داده است.
تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 11 ص52



فوکویاما و بازشناسی هویت شیعه
فوكوياما«  »فرانس��يس 
كتاب پايان تاريخ خود را 
در سه كنفرانس جهاني 
و  واش��ينگتن  تورنت��و، 

اورشليم ارائه كرد.
كنفرانس  در  فوكويام��ا 
عن��وان  ب��ا  اورش��ليم 
هوياّ��ت  »بازشناس��ي 

ش��يعه« مي گويد: شيعه، پرنده اي است كه افق 
پروازش خيلي باالتر از تيرهاي ماست. پرنده اي 

كه دو بال دارد: يك بال سبز و يك بال سرخ.
عاش��ورا و حماسة پر ش��كوه آن پديده اي است 
ك��ه همواره رم��ز و راز نيروي پنهان و آش��كار 
شيعيان و آزادي خواهان بوده است. قدرت اين 
رمز و راز آن چنان اس��ت كه دش��منان اسالم 
را هميش��ه در حيرت و ش��گفتي و سردرگمي 
فرو برده اس��ت. از همين رو، دشمنان، به ويژه 
صهيونيس��م جهاني بر آنند تا با شبيه س��ازي و 

بهره گي��ري از اين واقعه، براي دنياي پوش��الي 
س و آس��ماني  و خيال��ي خ��ود، جلوه هاي مقداّ
بيافرينند. براي مثال، در س��ه كنفرانس جهاني 
تورنت��و، واش��ينگتن و اورش��ليم، »فرانس��يس 
فوكوياما« كتاب پاي��ان تاريخ خود را ارائه كرد. 
ن ها اثر  اي��ن كتاب در برابر كتاب برخ��ورد تمداّ
عي  »ساموئل هانتينگتون« اس��ت. فوكوياما مداّ
است كه خرده تمدن ها و فرهنگ هاي جزئي به 
دست فرهنگ غالب بلعيده مي شوند و رسانه ها، 
دنيا را به س��مت دهك��دة واحد پيش مي برند و 
به ناچار دنيا درگير جنگي خانمان س��وز خواهد 
شد. بنابراين، براي پيش گيري از اين جنگ بايد 
يك��ي را به عنوان كدخدايي بپذيريم و در ادامه 
ثابت مي كند كه كدخدا، امريكا است. فوكوياما 
مي گويد: اين نبرد حتمي اس��ت، ولي برندة آن 
غ��رب نخواهد بود و او با اس��ناد و مدارك ثابت 
مان، ش��يعيان  مي كند ك��ه برندة نب��رِد آخرالزاّ

هستند.

فرازی از وصیت نامه سردار شهید
 علی معمار 

حكم  به  و  مسلمان  فرد  يك  عنوان  به  من 
اين  در  قدم  داشتم  كه  الهی  و  شرعی  وظيفه 
راه نهادم . خداوند بزرگ را شكر می كنم كه 
چنين سعادتی نصيب من كرد و چنين رهبری 
در جلو راهم قرار داد و ذره ای نور ايمان در دل 
من روشن نمود تا خود و خدای خود بشناسم . 
اكنون كه در ميان شما نيستم و خداوند لياقت 
شهادت را نصيب من كرد چنانكه خود را اليق 
نمی دانستم . اين پيام و سفارشم را با صدای 
بلند به گوش منافقان و دشمنان اسالم برسانيد 
كه از كوری دل خود ، ما را نا آگاه می خوانند 
بدون  و  بيدار  و  آگاهانه  ما  كه  بگوييد  آنها  به 
است  وارد  شما  بر  تنها  كه  زوری  و  جبر  هيچ 
در اين راه قدم نهاديم و خون خود ريختيم كه 
ناچيز بود كه اگر هزار جان هم می داشتيم در 
راه خدا و اهلل اكبر و ال اله اال اهلل و اماممان كه 

پيشرو اين راه است نثار می كرديم .
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