دبیر تحریریه :میثم ترکیان ،سیاسی :حسامالدین حیدریاقتصادی :میثم ترکیان ،جامعه :ندا جعفری
بانک و بیمه :الهه لطیفپور ،انرژی :امیرمهدی نعمتی ،جهان :سیده نسرین عبادی ،هنری :آذین نعمتی

روزنامهصبحايران

سازمان آگهی :الهه لطیفپور

مناجات
دعا در دفع نيرنگ دشمنان

صفحهآرایی :مهدی صالحی طاهری

باراله��ا ،هدايتم فرمودى ولى به کارهاى پ��وچ پرداختم ،و پندم دادى اما
س��نگدل ش��دم ،و بهترين نعمت به من دادى و نافرمانى کردم ،سپس به
زشتى گناه آگاهم فرمودى و از آنم بازداشتى و من از آن آگاه شدم ،پس از
تو آمرزش خواستم و از من درگذشتى ،ولى به گناه بازگشتم و تو پوشاندى،
پس ستايش توراست اى خداى من.خود را به واديهاى هالکت افکندهام،
درههاى تباهى وارد ش��دهام ،و با ورود در آن در معرض قهر تو قرار
و به ّ
گرفتهام ،و با فرود آمدن در آن با عقوبتت روبرو شدهام ،و وسيلهام به سوى
تو توحيد اس��ت ،و دستگيرهام آن اس��ت که چيزى را با حضرتت شريک
نس��اختم ،و با حضرتت خدايى نگرفتم ،و اکنون با وجودم به س��ويت گريزانم ،گريزگاه انسان بدکار و پناهگاه
آن که س��ود خويش را از دست داده و پناهنده شده درگاه توست ،پس چه بسا دشمنى که شمشير دشمنيش
را بر من برهنه نموده ،و دم تيغش را عليه من تيز کرده ،و سر نيزهاش را به قصد حمله بر من تند ساخته ،و
زهرهاى کشندهاش را به آشاميدنيم آميخته ،و مرا آماج تيرهاى خود نموده ،و ديده مراقبتش از من نخفته ،و
تصميم گرفته که به من زيانى رساند ،و از آب ناگوار و تلخش به من بچشاند ،ولى تو اى خداى من ،ناتوانى
و ضعفم را از تحمل بارهاى گران ،و عجزم را از انتقام گرفتن از آن که قصد کارزار من کرده ،و تنهايى مرا در
بسيارى ع ّده کسانىکه با من دشمنى نموده ،و در حال بىخبرى من در کمين گرفتار کردن من نشستهاند
برابر
ِ
در نظر گرفتى ،پس به نصرتم آغاز کردى ،و پشتم را به قدرتت محکم نمودى ،آنگاه ِح ّدت او را شکستى ،و
پس از آنکه در جمع کثيرى بود وى را تنها گذاشتى ،و مرا بر او پيروز نمودى ،و تيرى را که بهسوى من نشانه
گرفته بود به سوى خودش بازگرداندى ،و بدون اينکه خشمش تسکين يابد ،و آتشکينهاش فرو نشيند ،او را
بازگرداندى ،تا س��ر انگش��تان خود را به دندان گزيد ،و رخ برتافت در حالىکه لشگرش از هم پاشيد.و چه بسا
متجاوزى که با حيلههاى خود دربارهام ستم کرده ،و دامهاى شکارش را برايم پهن کرده ،و ه ّمت خود را بر
زير نظر داشتن من گماشته ،و چون درندهاى کهبه انتظار به دستآوردن فرصت براى شکارش کمين نمايد در
کمين من نشسته ،در حالىکه خوشرويى چاپلوسى را برايم اظهار مىکرد ،و با شدت خشم مرا مىپاييد ،و چون
تو اى خداى من که واال و برترى ،فساد باطن و زشتى آنچه را در دل داشت ديدى ،او را با مغز در آن گودالى
که براى شکار کنده بود درانداختى ،و در پرتگاه ساختهاش افکندى ،تا پس از طغيانش ذليالنه در بند دامى که
خيال داشت مرا در آن ببيند درافتاد ،و اگر رحمت تو نبود آنچه بر سر او آمد نزديک بود بر سر من آيد.و چه بسا
حسودى که بهسبب من اندوه گلوگيرش شد ،و شدت خشم همچون استخوان در گلويش گير کرد ،و با نيش
زبان مرا اذيت کرد ،و مرا به عيوب خودش طعنه زد ،و آبرويم را آماج تير حسادت کرد ،و مسائلى بر من بست
که دائم در خودش بود ،و از روى نيرنگ بر من خرده گرفت ،و با فريبش آهنگ من نمود ،آنگاه اى خداى من
فريادخواهانه تو را صدا زدم ،در حالىکه به سرعت مستجاب شدن دعا اطمينان داشتم ،و آگاه بودم که هرکس
در س��ايه حمايتت جا گرفت س��تم نبيند ،و هرکه به پناهگاه انتقام تو پناه برد او را وحشتى نباشد ،و تو مرا به
قدرت خود از شر او نگاهداشتى.و چه بسا ابرهاى گرفتارى که از من برطرف فرمودى ،و ابرهاى نعمت که بر
من باراندى ،و چه جويبارهاى رحمت که روان ساختى ،وعافيت که بر من پوشاندى ،و چشمههاى حوادث که
به خاک انباشتى ،و پردههاى غم که برطرف کردى.و چه بسا گمان نيکو که آن را تحقق دادى ،و تهيدستى
که جبران فرمودى ،و درافتادنى که بلند کردى ،و بيچارگى که از ميان برداشتى ،تمام اينها از روى تفضل و
انعام تو بوده ،و در همه آنها من در گناهان دست و پا مىزدم ،اما بدکردارى من تو را از کامل کردن احسانت
بازنداش��ت ،و اين احس��انت مرا از ارتکاب علل خشم تو منع ننمود ،تو در انجام برنامه خود مسئول نيستى ،و
همانا از تو درخواست شد عطا کردى ،و درخواست نشد و آغاز به بخشش نمودى ،و فضلت طلبيده شد و کم
نگذاش��تى ،تو خوددارى کردى اى موالى من مگر از احس��ان و اکرام و تفضل و انعام ،و من خوددارى کردم
مگر از درافتادن در محرمات ،و تجاوز از حدودت ،و غفلت از تهديدت.پس حمد مخصوص توست اى خداى
من :مقتدرى که مغلوب نمىگردى ،و مهلتدهندهاى که شتاب نمىکنى.اين مقام کسى است که به فراوانى
نعمته��ا اعتراف نموده ،و آن را بهتقصير مقابله ک��رده ،و درباره خود به ضايع کردن همه امورش گواهى داده
اس��ت.بار خدايا به وس��يله مقام بلند محمدى ،و واليت روشن علوى به تو تقرب مىجويم ،و به واسطه آن دو
به س��ويت رو مىکنم که مرا از ش��ر فالن و فالن پناه دهى ،زيرا اين پناه دهى در جنب توانگريت تو را دچار
مضيقه نمىکند ،و در جنب قدرتت تو را به زحمت نمىاندازد ،و تو بر همه چيز توانايى.پس از رحمت و دوام
توفيق خود بهرهاى به من بخش که آن را نردبان رسيدن به خشنودى تو کنم ،و به سبب آن از عقوبتت ايمن
گردم ،اى مهربانترين مهربانان.
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مشاهير
آلكسي ماكسيمويچ پشكوف معروف به ماكسيم گوركي نويسنده بلندآوازه
روسي در  28مارس 1868م در شهر گوركي گراد روسيه به دنيا آمد.وي
در پنج سالگي پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستي پدربزرگش قرار
گرفت.گوركي پس از مدتي به دليل فقر مالي به كارهاي گوناگون روي
آورد و مشاغل مختلفي تجربه كرد تا بتواند هزينه زندگي را تامين نمايد.
از اين رو ،خانه پدربزرگ را ترك كرد و تنها و بيكس ،به سوي سرنوشت
نامعلوم خويش رهس��پار گرديد.وي دراين سالها با سواد كميكه داشت
به مطالعه روي آورد وضمن آش��نايى با آثار ادبي روسيه ،تصميم گرفت،
خود اثري را به نگارش درآورد.گوركي در س��ال 1895م به صورت جدي
ب��ه كاره��اي ادبي پرداخت و لقب ماكس��يم گوركي به معن��ي تلخ را به
عن��وان نام ادبي و مس��تعار خويش برگزيد.تنگدس��تي و فقر و بيبهره
ب��ودن از محبت والدين و ناكاميدر زندگ��ي ،دليل انتخاب اين نام بود.با
اين حال ،انتشار اولين داستانش در يكي از روزنامههاي قفقاز ،گوركي را
نوشتن بيشتر ترغيب كرد.گوركي در
در مس��ير شهرت قرار داد و او را در
ِ
دانستنيها

«ماكسيم گوركي» که بود؟

اوايل قرن بيس��تم به مسائل اجتماعي و نهضت انقالبي كشيده شد و در
اين رهگذر ،بسياري از آثار ادبي خود را به مسائل انقالب اختصاص داد.
فعاليت سياس��ي گوري در اين دوره موجب گشت كه پيوسته تحت فشار
دستگاه حكومت و سانسور قرار گيرد تا اينكه به زندان افتاد ،اما به سبب
بيماري اجازه خروج از كش��ور يافت.گوركي در س��ال 1902م به س��بب
ش��هرتش در خارج از كش��ور به عضويت افتخاري آكادميعلوم روس��يه
برگزيده نش��د ،اما حكومت تزاري به علل سياس��ي اين انتخاب را رد و
گوركي را بار ديگر توقيف كرد كه طرفداري عامه مردم از او و نيز شهرت
و محبوبيتش موجب آزادي وي گش��ت.گوركي س��اليان بعد را در اروپا و
آمريكا گذراند و پس از يك دهه دوري ،در س��ال 1913م اجازه يافت به
روسيه بازگردد.از آن پس با همه قوا به فعاليت پرداخت و طي سالهاي
بعد با تأس��يس نش��ريه ادبيات جهاني و كانون خانه هنر ،به عنوان پلي

بدون شرح...

ميان فرهنگ رايج دوره گذش��ته روسيه و فرهنگ جديد شوروي شناخته
شد.وي را بنيانگذار ادبيات رئاليستي سوسياليستي يا واقعبيني اجتماعي
خواندهان��د كه وضع مردم فقير و خانه به دوش ،موضوع اصلي كار آن را
ش��كل ميدهد.اين سبك تاثير زيادي بر نويسندگان پس از گوركي نهاد
و با تشكيل اتحاديه نويسندگان شوروي در سال 1932م ،وي به رياست
ادبيات واقعگرا و رئاليست نيمه
اين اتحاديه انتخاب شد.گوركي گرچه به
ِ
دوم قرن نوزدهم تعلق دارد ،اما تنها كس��ي از نس��ل خويش اس��ت كه
در ادبيات جديد ش��وروي ،به عنوان يك قهرمان از اصول سوسياليس��م
حمايت ميكرد.گوركي در سالهاي پاياني عمر ،در كشور روسيه و خارج
از آن ،ش��هرت و محبوبيت عظيميبه دس��ت آورد و در سراس��ر جهان،
سوسياليست او مايه گرفتند.از گوركي
نويسندگان بسياري از آثار رئاليست
ِ
آثار متعددي برجاي مانده كه شرح زندگاني وي در سه جلد ،كودكي ،مادر
و ميراث از ش��اهكارهاي درجه اول او به شمار ميروند.ماكسيم گوركي
سرانجام در  18ژوئن 1936م در  68سالگي درگذشت.
اثر :فارس

«عشاء رباني» چيست؟

«عش��اء ربّاني» موضوعي است كه تمام مسيحيان
عالم بدون اس��تثناء به آن اعتقاد دارند و به آن عمل
ميكنند.ا ّم��ا اين موضوع با عبارات مختلفي ممكن
اس��ت به كار رود.مس��يحيان معتقدند كه «يهوداي
اَسخر يوطي» كه يكي از ح ّوار ّيون عيسي مسيح بوده
است سرانجام جاي آن حضرت را به يهوديان اطالع
داد و يهوديان هم عيس��ي مسيح (ع) را گرفتند و بر
سر دار كردند و بعد او را به خاك سپردند و سپس بعد
از دو ش��ب و يك روز عيسي مسيح به آسمان رفت.
مسيحيان معتقدند شب آخري كه عيسي مسيح در
ميان ح ّوار ّيون بود به آنان نان فطير و شراب خورانيد و
عنوان كرد كه اين نان همان ّ
تكههاي بدن من هست
و آن شراب را هم عيسي مسيح به عنوان خون خود
به آنها داد تا بنوش��ند.اين س ّنتي است كه مسيحيان
معتقدند عيسي مسيح آن را دستور داده است و تا به
امروز اين س�� ّنت برقرار است و تمام مسيحيان عالم
ح ّداقل هر سال يكبار آن را انجام ميدهند.كاتوليكها
هفتهاي يكبار ،پروتستانها و ارتودوكسها هم هر ماه
يكبار اين س ّنت را انجام ميدهند.

حکايت
گرگ و نعل طال

يک روز يک مرد روستايي يک کوله بار روي خرش
گذاش��ت و خودش هم سوار ش��د تا به شهر برود.
خ��ر پير و نات��وان بود و راه دور و ناهم��وار بود و در
صحرا پاي خر به سوراخي رفت و به زمين غلطيد.
بعد از اينکه روستايي به زور خر را از زمين بلند کرد
معلوم شد پاي خر شکسته و ديگر نميتواند راه برود.
روستايي کوله بار را به دوش گرفت و خر پا شکسته
را در بيابان ول ک��رد و رفت.خر بدبخت در صحرا
مانده بود و با خود فکر ميکرد که «يک عمر براي اين بي انصافها بار کشيدم و حاال که پير و
دردمند شدهام مرا به گرگ بيابان ميسپارند و ميروند».خر با حسرت به هر طرف نگاه ميکرد و
يک وقت ديد که راستي راستي از دور يک گرگ را ميبيند.گرگ درنده همين که خر را در صحرا
افتاده ديد خوشحال شد و فريادي از شادي کشيد و شروع کرد به پيش آمدن تا خر را از هم بدرد و
بخورد.خر فکر کرد« :اگر ميتوانستم راه بروم ،دست و پايي ميکردم و کوششي به کار ميبردم و
شايد زورم به گرگ ميرسيد.ولي حاال هم نبايد نااميد باشم و تسليم گرگ شوم.پاي شکسته مهم
نيست.تا وقتي مغز کار ميکند براي هر گرفتاري چارهاي پيدا ميشود».نقشهاي کشيد ،به زحمت از
جاي خود برخاست و ايستاد اما نميتوانست قدم از قدم بردارد.همين که گرگ به او نزديک شد خر
گفت« :اي ساالر درندگان ،سالم».گرگ از رفتار خر تعجب کرد و گفت« :سالم ،چرا اينجا خوابيده
بودي؟»خر گفت« :نخوابيده بودم بلکه افتاده بودم ،بيمارم و دردمندم و حاال هم نميتوانم از جايم
تکان بخورم.اين را ميگويم که بداني هيچ کاري از دستم بر نميآيد ،نه فرار ،نه دعوا ،و درست و
حسابي در اختيار تو هستم ولي پيش از مرگم يک خواهش از تو دارم».گرگ پرسيد« :خواهش؟ چه
خواهشي؟»خر گفت« :ببين اي گرگ عزيز ،درست است که من خرم ولي خر هم تا جان دارد جانش
شيرين است ،همانطور که جان آدم براي خودش شيرين است.البته مرگ من خيلي نزديک است و
گوشت من هم قسمت تو است.ميبيني که در اين بيابان ديگر هيچ کس نيست.من هم راضيام،
نوش جانت و حاللت باشد.ولي خواهشم اين است که کميلطف و مرحمت داشته باشي و تا وقتي
هوش و حواس من بجا هس��ت و بيحال نشدهام در خوردن من عجله نکني و بيخود و بيجهت
گناه کش��تن مرا به گردن نگيري ،چرا که اکنون دس��ت و پاي من دارد ميلرزد و زورکي خودم را
نگاهداشتهام و تا چند لحظه ديگر خودم از دنيا ميروم.در عوض من هم يک خوبي به تو ميکنم و
چيزي را که نميداني و خبر نداري به تو ميدهم که با آن بتواني صد تا خر ديگر هم بخري».گرگ
گفت« :خواهشت را قبول ميکنم ولي آن چيزي که ميگويي کجاست؟ خر را با پول ميخرند نه
با حرف».خر گفت« :صحيح است ،من هم طالي خالص به تو ميدهم.خوب گوش کن ،صاحب
من يک شخص ثروتمند است و آنقدر طال و نقره دارد که نپرس و چون من در نظرش خيلي عزيز
بودم براي من بهترين زندگي را درست کرده بود.آخور مرا با سنگ مرمر ساخته بود ،طويلهام را با آجر
کاشي فرش ميکرد ،توبرهام را با ابريشم ميبافت و پاالن مرا از مخمل و حرير ميدوخت و بجاي
کاه و جو هميشه نقل و نبات به من ميداد.گوشت من هم خيلي شيرين است حاال ميخوري و
ميبيني.آنوقت چون خيلي خاطرم عزيز بود هميشه نعلهاي دست و پاي مرا هم از طالي خالص
ميساخت و من امروز تنها و بي اجازه به گردش آمده بودم که حالم به هم خورد.حاال که گذشت
ولي من خيلي خر ناز پروردهاي هستم و نعلهاي دست و پاي من از طال است و تو که گرگ خوبي
هستي ميتواني اين نعلها را از دست و پايم بکني و با آن صد تا خر بخري.بيا نگاه کن ببين چه
نعلهاي پر قيمتي دارم!»همانطور که ديگران به طمع مال و منال گرفتار ميشوند گرگ هم به طمع
افتاد و رفت تا نعل خر را تماشا کند.اما همين که به پاهاي خر نزديک شد خر وقت را غنيمت شمرد
و با همه زوري که داشت لگد محکميبه پوزه گرگ زد و دندانهايش را در دهانش ريخت و دستش
را شکست.گرگ از ترس و از درد فرياد کشيد و گفت« :عجب خري هستي!»خر گفت« :عجب که
ندارد ،ولي ميبيني که هر ديوانهاي در کار خودش هوشيار است.تا تو باشي که ديگر هوس گوشت
خر نکني!»گرگ شکست خورده ناله کنان و لنگان لنگان از آنجا فرار کرد.در راه روباهي به او برخورد
و با ديدن دست شل و پوزه خونين گرگ از او پرسيد« :اي سرور عزيز ،اين چه حال است و دست
و صورتت چه شده ،شکارچي تيرانداز کجا بود؟»گرگ گفت« :شکارچي تيرانداز نبود ،من اين بال را
خودم بر سر خودم آوردم».روباه گفت« :خودت؟ چطور؟ مگر چه کار کردي؟»گرگ گفت« :هيچي،
آمدم شغلم را تغيير بدهم و اينطور شد.کار من سالخي و قصابي بود ،زرگري و آهنگري بلد نبودم
ولي امروز رفتم نعل بندي کنم!»

صحيفه سجاديه


سيره بزرگان

واقعهاي حيرت آور

-1امام ص��اق عليه الس�لام مىفرمايند:
س��جاد عليه السالم در سفرهاى
حضرت ّ
خود با كس��انى همراه مىش��دند كه آن
حضرت را نشناسند و با آنان شرط مىكرد
در تمام امور ،قافل��ه را خدمت كند!همراه
با قافلهاى به س��فر رفت؛ از هيچ خدمتى
نس��بت به آنان مضايقه نفرمود.شخصى
در برخورد به كاروان ،حضرت را شناخت.
از اهل قافله پرس��يد ،اين انس��ان واال را
مىشناس��يد؟ گفتند :نه!گفت :او حضرت
على بن الحس��ين عليه الس�لام است.به
ّ
جانب حض��رت هجوم بردند و دس��ت و
پايش را غرق بوس��ه كردند و به آن مقام
بزرگ عرضه داش��تند :مىخواستى دچار
حق شويم! اگر تو را نمىشناختيم و
عذاب ّ
خداى ناخواس��ته با دست و زبان به آزارت
برمىآمدي��م چه مىكرديم! بى ش��ك به
هالكت اب��دى دچار مىش��ديم.حضرت
س��جاد فرمودند:من يك بار ب��ا قافلهاى
ّ
همفس��ر ش��دم؛ آنان مرا مىش��ناختند؛
محض رس��ول خدا ب ه آنچه شايس��ته آن
نبودم از من پذيرايى و احترام كردند؛ من
ب��ه آن خاطر از كار خير باز ماندم؛ اين بار
با شما آمدم كه مانند گذشته گرفتار نشوم
كه اين گونه س��فر ب��راى من محبوبتر
است! -2هش��ام بن اس��ماعيل از طرف
عبدالملك م��روان به اس��تاندارى مدينه
منصوب شد.مقام رياس��ت ،او را به دايره
حق
غ��رور و كبر و س��تم و ظلم كش��يدّ ،
ناح��ق كرد و هرچه در توان داش��ت به
را
ّ
ميدان آورد.از افرادى كه از او رنج بس��يار
و آزار فراوان ديدند حضرت زين العابدين
عليه الس�لام بود.پس از م ّدتى از مقامش
عزل شد.استاندار جديد مدينه به نام َوليد،
مأمور ّيت يافت اس��تاندار قديم را در برابر
مردم به ستونى ببندد ،تا هركس بخواهد
آزارهاى او را تالف��ى كند بتواند!در چنان
حالى مىگفت تمام وحشت من از برخورد
با زين العابدين عليه الس�لام اس��ت؛ زيرا
وى را زي��اد آزار دادهام.امام در آن هنگام
به ي��اران و دوس��تانش فرم��ود ،به هيچ
متعرض وى نش��ويد ،آنگاه به ديدن
وجه ّ
هش��ام بن اس��ماعيل رفت و فرمود :پسر
عمو! از آنچه برايت پي��ش آمده ناراحتم،
آنچه دوست دارى از من بخواه كه من در
اجابت درخواس��ت تو مضايقه ندارم.هشام
بن اسماعيل فرياد زد :خدا داناتر است كه
مقام رسالت را در كجا قرار دهد.

رويدادهاي تاريخي امروز
آغاز قيام مردم چين معروف به «بوكسورها» عليه استعمار انگلستان (1900م)

در اواخر قرن نوزدهم ،زندگي سنتي و بيآاليش مردم چين زير نفوذ غربگرايي رو به اضمحالل
بود.در سال 1894م ،چين ،شبه جزيره كره را در برابر جنگ با ژاپن از دست داده بود و كشورهاي
قدرتمند آن روز اروپا همچون انگليس ،آلمان و روس��يه قس��متهايي از سرزمين چين را اشغال
كرده بودند.در گرماگرم چنين دوران ضعف و حقارتي بود كه تعدادي از نظاميان چيني يك جنبش
ناسيوناليستي ضدغربي به نام بوكسورها يا جامعه مشتهاي موزون و هماهنگ عليه خارجيان پديد
آوردند كه خواه ناخواه افراد بسيار تندرو و متعصبي هم داخل آن بودند.بوكسورها ،سفارتخانههاي
دولتهاي غربي در پكن را تصرف كردند و به مبارزه ش��ديد با مبلّغين اروپايي در چين پرداختند.
اي��ن حوادث كه ميتوانس��ت به قطع كامل نفوذ بيگانگان از خاك چي��ن منتهي گردد به مذاق
هيچ يك از كش��ورهاي اس��تعماري آن روز سازگار نبود.بنابراين آنان ارتشي از شش كشور ژاپن،
انگليس ،روسيه ،فرانسه ،آلمان و به بهانه حفظ جان اتباع خويش تشكيل داده و به سركوب قيام
پرداختند.پس از سركوب جنبش بوكسورها دولت وقت چين مجبور به پرداخت غرامت سنگيني به
اس��تعمارگران شد.اين رويداد و وقايع بعدي باعث ظهور سونيات سن رهبر انقالب چين ،سقوط
خاندان امپراتوري منچو و استقرار نظام جمهوري در سال 1912م گرديد.
آغاز انقالب كبير فرانسه (1789م)

در اوايل سال 1789م لويي شانزدهم پادشاه فرانسه ،با توجه به خالي بودن خزانه با اعالم نوعي
حالت فوقالعاده ،نمايندگان همه طبقات كشور را در مجمعي به نام مجلس طبقات گرد هم آورد اما
از حضور مردم عادي در اين اجتماع كه با حضور اشراف و وابستگان دربار تشكيل شد ،جلوگيري
نمودند.لويي ش��انزدهم در نطق افتتاحيه خود در  5م��ه 1789م به جاي اينكه وعده اصالحات و
تغييراتي را به نمايندگان بدهد و آنها را به طرح و ارائه پيش��نهادات اصالحي ترغيب نمايد فقط
گفت كه وظيفه مجلس ،مش��ورت و اظهارنظر براي حل مش��كالت مالي كشور است و به ديگر
صحه بگذارد.
سخن موظف است براي مالياتهايي كه از طرف دولت وضع ميشود به نام ملت ّ
همچنين در اين مجلس ،به آراء طبقه سوم و پايين اعتنايي نشد و اين امر باعث اجتماع ضدسلطنتي
آنان گرديد.از اينرو ،در تاريخ  20ژوئن 1789م س��وگند ياد كردند كه تا قانون اساسي فرانسه بر
پايههاي محكمياستوار نشده باشد از هم جدا نشوند.از اين تاريخ ،انقالب فرانسه وارد اولين مرحله
خود ش��د و مجلس مؤسسان ش��روع به نوشتن قانون اساسي كرد.در اين ميان ظلم و ستم لويي
ش��انزدهم باعث خش��م مردم گرديد كه در نهايت سر به شورش برداشتند.آنان به مخازن اسلحه
دولت حملهور ش��ده و مقداري توپ و تفنگ به دس��ت آوردند و به طرف زندان باستيل كه محل
زندانيان سياس��ي بوده رفته و آن جا را با خاك يكس��ان كردند.فتح باستيل كه آغاز اصلي انقالب
كبير فرانسه محسوب ميشود ،ضربه مستقيميبود كه توسط ملت بر حكومت استبداد وارد آمد.اين
حوادث ،تاثيرات متعددي در فرانس��ه و حتي ديگر كشورهاي مجاور ايجاد كرد به طوري كه اين
انقالب به عنوان مبداء تاريخ معاصر اين كشور به شمار ميآيد.گرچه انقالب كبير فرانسه با شعار
فريبنده آزادي ،برابري و برادري آغاز شد ولي حاصل آن نه آزادي و نه عدالت بود و نه برادري و
برابري.خفقان دوران حكومت رهبران انقالب كبير فرانسه از هر دوراني در فرانسه بيشتر و دامنه
ظلم و بيعدالتي از هر زماني گستردهتر بود.رهبران انقالب فرانسه نه فقط آزادي و عدالت را براي
هم وطنان خود به ارمغان نياوردند ،بلكه از تحمل عقايد يکديگر هم عاجز بودند و حتي سر بسياري
از رهبران انقالب به دست دوستان و همرزمان خودشان زير تيغ گيوتين رفت.
درگيري منافقين با مردم و نيروهاي انقالبي (1360ش)

با گستردهتر شدن اختالف نيروهاي انقالبي با عناصر ضدانقالب به رهبري منافقين و بني صدر،
طرح عدم كفايت سياسي بني صدر در مجلس عنوان گرديد و حضرت امام ،طي حكميدر بيستم
خرداد 1360ش ،وي را از فرماندهي كل قوا عزل كردند.در اين ميان نيروهاي انقالبي خواس��تار
س��رعت عمل در عزل اين عنصر غربزده توس��ط مجلس و تأييد حضرت امام بودند كه در روز
 30خرداد 1360ش در بيرون مجلس تجمع كردند.از آن سو ،گروهكهاي ضدانقالب و طرفدار
بنيصدر ،كه تدارك وسيعي براي ايجاد آشوب و جلوگيري از كار مجلس ديده بودند ،اعالن مبارزه
مس��لحانه كردند.در بعد از ظهر اين روز اي��ن گروهكها به خيابانها ريختند و به تخريب اموال
عموميو قتل و غارت و آش��وب در تهران و بس��ياري از شهرستانها پرداختند.كم كم نيروهاي
مردمي ،س��پاه و كميتهها به مقابله با آشوبگران برخاستند كه در اين ميان درگيريهاي متعددي

روي داد.سرانجام با مقاومت شديد انقالبيون ،آشوبگران شكست خورده و متفرق شدند.
انفجار بمب در حرم مطهر امام رضا(ع) در عاشوراي حسيني (1373ش)

در بعدازظهر سيام خرداد 1372ش برابر با عاشوراي سال 1415ق ،در حالي كه مردم عزادار در اوج
بزرگداشت قيام تاريخي امام حسين(ع) بودند ،بمبي داخل حرم مطهر و در نزديكي
برگزاري مراسم
ِ
ضريح منور امام رضا(ع) در مشهد منفجر شد.در پي اين انفجار ،دهها تن از زائران و عالقهمندان
اهل بيت(ع) در حرم امام رضا(ع) شهيد يا مجروح شدند و خسارت زيادي به حرم رضوي وارد آمد.
پس از اين اقدام ضد بشري ،مقام معظم رهبري طي پياميفرمودند« :منافقين كوردل نشان دادند
كه براي حريم مقدس اهل بيت عصمت و طهارت(ع) نيز هيچ گونه حرمتي قائل نيستند.دشمنان
منافق ،معاند و سنگدل ،با اين جنايت نشان دادند كه به هيچ يك از موازين انساني پايبند نيستند و
دشمني آنان با ملت غيور و مؤمن ايران ،هيچ حد و مرزي را نميشناسد».
آغاز سلطنت طوالني «ملكه ويكتوريا» بر انگلستان (1837م)

ملكه ويكتوريا پادشاه معروف بريتانيا از طرف پدر متعلق به خانوادهاي بود كه از آلمان به انگلستان
آمده و بر تخت شاهي قرار گرفته بودند.وي در  18سالگي به پادشاهي انگلستان رسيد و با پسر
عموي خود ازدواج كرد.با ادامه دوران س��لطنت ويكتوريا ،امپراتوري بريتانيا به سوي شرق پيش
رفت و به اوج عظمت خود نزديك ش��د.فتح كامل هندوس��تان نيز در روزگار او صورت گرفت و
پيروزيهاي فراواني نصيب انگليسيها گرديد.ويكتوريا با مرگ شوهرش بسيار پريشان شد؛ زيرا
وي مردي كاردان و مشاوري برجسته بود.در آن هنگام ،ملكه  42سال داشت و چهل سال بقيه
عمر را به س��وگواري از دس��ت دادن ش��وهر گذرانيد و در همه اين دوران ،لباس سياه را از تن در
نياورد.ولي در عين حال به كار كشورگشايي و استعمار ديگر كشورها ميپرداخت.در دوران حكومت
او ،به دليل وسعت مستعمرات انگلستان اين مثل معروف بود كه «آفتاب هيچ گاه در بريتانيا غروب
نميكند.در سال 1900م ملكه ويكتوريا به بيماري دچار شد و سرانجام در  22ژانويه  1901پس از
 63سال سلطنت در  82سالگي درگذشت.
درگذشت «احمد سوكارنو» باني استقالل و رييس جمهور اسبق اندونزي (1970م)

احمد سوكارنو قهرمان استقالل اندونزي و اولين رئيس جمهور اين كشور در ششم ژوئن 1901م
در جاوه اندونزي به دنيا آمد.وي پس از پايان تحصيالت متوسطه ،در رشته مهندسي ادامه تحصيل
داد و به اخذ درجه دكتري نائل آمد.س��وكارنو از زمان تحصيل ،فعاليتهاي سياسي داشت و وارد
گروههاي سياس��ي شد.وي در س��ال 1926م احزاب بومياندونزي را براي جنگ عليه نيروهاي
اس��تعمارگر هلند س��ازماندهي كرد.از اين رو پس از چند بار دستگيري توسط هلنديها ،در سال
1940م به س��وماتْرا تبعيد ش��د و در زمان حمله ژاپن به اندونزي در جريان جنگ جهاني دوم ،با
تالش فراوان از پيشروي آنها در اندونزي جلوگيري كرد.در س��ال 1945م و به هنگام استقالل
اندونزي از هلند ،س��وكارنو به رياس��ت جمهوري رسيد و عليرغم حمالت هلنديها ،به پيروزي
نهايي دس��ت يافت.اما با انفجار بمب هس��تهاي در ژاپن در جريان جنگ جهاني دوم و تسليم آن
كش��ور ،مجدداً هلنديها حمالت خود را عليه اندونزي شدت بخشيدند.ليكن كار به جايي نبردند
و آزاديخواهان به رهبري س��وكارنو موفق ش��دند در س��ال 1948م به پيروزي نهايي نائل آيند.
س��وكارنو در سال 1956م با صدور دستور تأسيس مجلس ملي اندونزي به موقعيت سياسي خود
اعتبار بيشتري بخشيدند.او به همراه تيتو و جمال عبدالناصر رؤساي جمهور يوگسالوي و مصر از
بنيانگذاران اصلي جنبش عدم تعهد بود.ليكن در فاصله سالهاي  1957تا 1964م حوادثي مانند
درگيري با مالزي ،شورش در ارتش ،مخالفتهاي مردمي ،تيرگي روابط با شوروي و نيز ازدواجهاي
متعدد و پرخرج و جمعآوري كلكسيونهاي گرانبها ،اعتبار داخلي و خارجي سوكارنو را مخدوش
نمود و پايههاي حكومت وي را متزلزل ساخت.سوكارنو ،در نهايت در ماجراي اسرارآميز كودتاي
حزب كمونيست اندونزي و سپس طي كودتاي وابسته به غرب به رهبري ژنرال سوهارتو در سال
1965م به شدت منزوي شد و به جز حضور در مراسم و تشريفات مربوط به مقام رياست جمهوري
اختياري نداش��ت تا اينكه در  12مارس 1967م مجبور به استعفا گرديد.در جريان درگيري ژنرال
سوهارتو با كودتاگران كمونيست ،يكي از كشتارهاي بيسابقه در تاريخ به نمايش درآمد به طوري
كه ظرف چند روز اول ،بين  400تا  700هزارنفر را به بهانه كمونيست بودن به كشتن داد.احمد
سوكارنو سرانجام در  20ژوئن 1970م در  69سالگي درگذشت.

