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رمضانی  آمیتیس  نوشت:  مهر 
عفونی  متخصصین  انجمن  دبیر 
کشور در برنامه تلویزیونی شبکه 
این  به  پاسخ  در  سیما،  سالمت 
چه  با  امسال  زمستان  که  سوال 
هستیم،  مواجه  ویروس هایی 
انواع  با  با شروع زمستان،  گفت: 
که  تنفسی  ویروس های  اقسام  و 
آنفوالنزا،  سرماخوردگی،  شامل: 
RSV، کرونایی فصلی  ویروس 
مواجه  هستند،   ۱۹ کوبید  و 
آنفوالنزای  خوشبختانه  هستیم، 
شیوع  با  امسال،  پاییز  که   Aنوع
بود،  همراه  شدید  عالئم  و  زیاد 

کاهش پیدا کرده است.
در  اینکه  احتمال  افزود:  وی 
آنفلوانزا  میزان  مجدداً  بهمن  ماه 
افزایش پیدا کند، وجود دارد. البته 
این آنفلوانزای نوع B خواهد بود 
کمتری  شدت  و  عوارض  که 
حال  در  دارد.   Aنوع به  نسبت 
کمتری  فراوانی  کرونا  حاضر، 
سایر  در  اما  دارد،  کشور  در 
چین،  اروپا،  )آمریکا،  کشورها 
واریانت  موارد  افزایش  ژاپن( 
است.  شده  گزارش  کرونا  های 
از  مشتق  همه  که  واریانت هایی 
از  چه  هستند،  اومیکرون  سویه 
اسفندماه  در  که  سویه ای  نوع 
که  هایی  سویه  چه  و   ،)BA2(
تجربه  کشور  در  ماه  مرداد  در 
حاضر  حال  در   .)BA5( شدند 
گردش  در  که  واریانت هایی 
هستند، از همین دو سویه مشتق 
شده اند، مانند سویه های نوترکیب
BQ۱.۱، XVV ،BQ۱، که در 

حال گردش در دنیا هستند.
رمضانی در پاسخ به این سوال 
سویه  یک  دوره  هر  در  چرا  که 
غالب  ها  سویه  دیگر  به  نسبت 
با  که  سالی  سه  گفت:  می شود، 
کرونا دست و پنجه نرم کرده ایم، 
که  سویه ای  که  بوده  این گونه 
قدرت و سرایت پذیری بیشتری 
شده  می  جامعه  غالب  داشته، 
می  کنار  را  ویروس ها  بقیه  و 
گذاشته است، همانند هفت پیک 

گذشته ای که تجربه کردیم.
دبیر انجمن متخصصین عفونی 
می رود  انتظار  شد:  متذکر  کشور 
این  از  یکی  با  آینده  ماه  در  که 
سویه ها )BQ۱.۱(، که در حال 
گردش  در  نیز  جهان  در  حاضر 
است، پیک جدیدی داشته باشیم. 
زایی  بیماری  خوشبختانه، شدت 
زیاد  ویروس  این  )پاتوژنزیس( 
ریه ها  درگیری  شدت  و  نیست 
افراد  نگران  تنها  و  است  کم  نیز 

مسن هستیم .

وی در پاسخ به این سوال که آیا 
تزریق دوز بوستر برای همه افراد 
جامعه ضروری است، گفت: اکثر 
تزریق  واکسن  هم  جامعه،  افراد 
تجربه  را  عفونت  هم  و  کرده اند 
زیر  جوان  افراد  برای  کرده اند، 
زمینه ای  بیماری  که  سال   ۶۰
ندارند، اگر دو یا سه دوز، تزریق 
به  نیاز  داشته اند،  کرونا  واکسن 
در  نیست.  واکسن  مجدد  تزریق 
اکتسابی  ایمنی  ترکیب  افراد  این 

و  بیماری  طبیعی  ابتالی  از  که 
تزریق واکسن حاصل شده است، 

محافظت خوبی ایجاد می کند.
خطر  پر  گروه های  به  رمضانی 
باالی ۶۰ سال )بیماری های قلبی 
ریوی، تنفسی، اختالل در سیستم 
دوز  دو  اگر  شد:  یادآور  ایمنی( 
واکسن تزریق کرده اید، دوز سوم 
و اگر سه دوز زده اید، دوز چهارم 
را، طی روزهای آینده تزریق کنید.
وی در پاسخ به این سوال که در 
حال حاضر چه واکسن هایی را به 

عنوان تزریق دوز یادآور )بوستر( 
معموالً  گفت:  می کنید،  توصیه 
یا  تکنولوژی  با  که  واکسن هایی 
بهترین  هستند،  پروتئینی  پلتفرم 
گزینه محسوب می شوند. در حال 
حاضر در کشور، واکسن پاستور، 
واکسن رازی و واکسن نورا، که 
از نوع پلتفرم پروتئینی هستند، به 
عنوان دوز یادآور توصیه می شود.
این  به  پاسخ  در  رمضانی 
 ،RSV ویروس  آیا  که  سوال 

می کند،  درگیر  نیز  را  بزرگساالن 
ویروسی  بیماری  این  گفت: 
تنفسی، در اصل مختص کودکان 
زیر 5 سال است، اما بزرگساالنی 
که با نقص سیستم ایمنی مواجه 
این  به  ابتالء  احتمال  هستند، 

بیماری را دارند.
سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
و  آنفلوانزا  کرونا،  عالئم  آیا  که 
دارند،  شباهت  هم  با   RSV
تنفسی،  ویروس های  همه  گفت: 
از نظر عالئم همپوشانی دارند و 
و  بیشتر  شدت  بعضی،  در  فقط 
درگیری  شدت  دیگر  بعضی  در 
نوزاد  یک  در  مثاًل  است.  کمتر 
تب  با  سال،  یک  زیر  کودک  و 
خس  تنفسی،  مشکالت  و  باال 
بی  نخوردن،  غذا  سینه،  خس 
 RSV به  قراری،  بی  و  حالی 
 RSV مشکوک می شویم. گاهی
در  بستری  باعث  کودکان،  در 
با  معموالً  می شود،  بیمارستان 
هیچ  والدین،  موقع  به  مراجعه 
مشکلی ایجاد نمی شود و کودک 

به خوبی بهبود می یابد.
این متخصص عفونی یادآوری 
بیماری  حاضر  حال  در  کرد: 
در   ،RSVو آنفلوانزا  کرونا، 
دنیا  کشورهای  از  بسیاری 
این  انتقال  راه  است.  شده  شایع 
ویروس های تنفسی، همه یکسان 
تنفسی  سیستم  راه  از  و  است 
فرعی،  راه  البته  می شود،  منتقل 
به ویروس هم،  آلوده  دست های 

از جمله راه های انتقال است.
این  به  پاسخ  در  رمضانی 
می کنید  بینی  پیش  آیا  که  سوال 
داشته  آینده  در  مجددی  پاندمی 
اخیر  سال های  افزود:  باشیم، 
عفونی  بیماری های  سال های 
است  این  کار  بهترین  است، 
با  و  کنیم  شروع  خودمان  از  که 
رعایت اصول بهداشتی، کمتر در 
معرض برخورد با ویروس ها قرار 
بگیریم. بهترین کار این است که 
زندگی  در  را  بهداشتی  اصول 

نهادینه کنیم.

دین اوخو آت! یایین گیزلت!!

حمید آرش ازاد

از روِی دسِت ُسهراِب سپهری

بهُسراِغمناگرمیآیید
»به ُسراِغ من اگر می آیید«

پُشِت میزستانم!
روِی این صندلِی خوشگِل نازِ چرخان.

گاه با اینترنت مشغولم
و زمانی کارم، بازِی رایانه ای است

گاه هم با انگشت، چانه خارانه ای است!
***

چه قشنگ است این میز!؟
آبنوسی ست، داداش! جنِس آن

روِی آن یک پرچم
سه- چهار تا تلفن از همه رنگ

و دو تا کامپیوتر.
صندلی، عیِن یک دسته گل است،

شاید هم ماهِ شِب چاردهم.
روِی آن می چرخم

گه به »چپ«، گاه به »راست«.
و از این چرخِش پُر لّذِت ناب

مثِل یک طفِل سه ساله، سرخوش،
مثِل یک بّچه ی شاد،

از تِه دل می خندم،
و به ارباِب رجوع،

شیشکی می بندم.
***

شوخی نیست،
بنده با مدرِک سیکل

رفته ام دانشگاه
و دو ساِل بعدش،

شده ام کارشناِس ارشد.
و رئیسم اینجا

و هفشده تا جاهاِی دگر،
همه در سایه ِی استعداد و هوشم بود،

تا مگر کور شود چشِم حسود!
***

»به ُسراِغ من اگر می آیید«
از هفشده ماهِ پیش از آن،

هفده ای شانصد بار
تلفن ها بکنید

تا که شاید منشی،
دو دقیقه به شما وقت دهد،

بعد در روزِ مقّرر
ساعِت هفِت صبح،

سازمان ماِل شماست.
بنشینید در آنجا تا ظهر

تا که منشی
- هر وقت سرش خلوت شد-

نیم نگاهی بکند،
بعد با لفِظ قلم، خیلی خشک،

به شما فرماید که: »رئیس، جلسه دارن!«

عکس

تاریخ گردی

ادامه از همین صفحه...
از این جهت با عقل سازگار است و فقط به نحو 
موضوع  و  وسیله  را  آنچه  است  ممکن  تصادفی 
محبوبیت انسان در پیشگاه خداوند است تغییر دهد 
و تباه کند؛ در حالی که اغوای تعصب دینی ” مرگ 
به  نمی توان  عقل  بدون  زیرا  است   ” عقل  اخالقی 
به  تخلق  نوع  هر  مانند  چون  یافت  دست  دیانت 

اخالق باید متکی بر اصول عقالنی باشد.
به خدا  یا شبه خدمت  در خرافات  گرفتار شدن 
عبادی  اعمال  بیشتر  که  است  رهیافت  این  مقدمه 
اخالقی  )خدمت  اخالقی  فضایل  به  اقدام  تا  است 
 ،… دعا  و  ذکر  از  را،  هدایا  انواع  انسان  به خدا(: 
که  مادی،  هدایای  تا  است،  چیز  ارزان ترین  که 
کار  به  انسان ها  نفع  به  دیگری  راه  در  می توانست 
رود، تا قربانی کردن شخصیت خویش، که به نحوی 
چیز  همه  و خالصه  می شود  محو  گیتی  از صفحه 
تقدیم  خدا  به  را  خود  اخالقی  سرشت  به  خود، 
اخالقی  سرشت  فقط  باید  که  حالی  ]در  می کند 
ادعا  اگر چنین کسی  کرد[.  تقدیم  به خدا  را  خود 
است  کرده  تسلیم  خدا  به  نیز  را  خود  دل  کند 
مقصودش این نیست که در بخشی از زندگی خود 
خدا پسندانه زیسته است بلکه مقصودش این است 
جای  به  قربانی ها  و  هدیه ها  آن  می کند  آرزو  که 
خوش رفتاری و سرشت اخالقی از جانب خداوند 
در  امر  این  دالیل  از  یکی  شاید  می شود،  پذیرفته 
ناکامی حقیقت اخالقی ارجحیت مناسک عبادی بر 
اعمال اخالقی باشد. فلسفه اعمال دینی انسان مانند 
دعا، نیایش و … الزامًا برای این است که خصلت 
اخالقی ما به حرکت درآید. عبادت واقعی در اعمال 
روزمره زندگی است و ترس از خدا در رفتار انسان 

متجلی می شود..
رهیافت پایانی: لذا چنین نیست که انسان هرگاه 
خدا  عبادت  و  خدمت  به  رود  مسجد  یا  کلیسا  به 
رفته باشد بلکه هرگاه انسان در اعمال زندگی خود 
متخلق به اخالق باشد خدا را خدمت و عبادت کرده 
است. غایت اعمال عبادی این نیست که خدا از ما 
این  بلکه  باشیم،  او کرده  به  راضی شود و خدمتی 
است که خصلت اخالقی در روح ما تقویت شود و 
از این طریق بتوانیم در اعمال روزمره زندگی خود 

موجب رضای خدا را فراهم کنیم.

سیدیاسین حسینی: آیا سعادت انسان مشروط 
دعا  به  توسل  طریق  از  الهی  رحمت  جلب  به 
به  مشروط  یا  تاریخی(  )دین  است  مناجات  و 
سعی و جهد شخصی انسان و اصالح اخالقی 

او )دین عقالنی(؟
آن چنان که گفته شده است دین به دو صورت 

در جامعه بروز می کند:
دین  یا  وحی  بر  مبتنی  دین  کلیسایی،  دین 

پرستش
دین اخالقی ناب برخاسته از احکام عقل.

اولی طبیعتًا و به لحاظ تاریخی مقدم بر دومی 
است، اما در جریان تکامل تاریخی نگرش دینی 
انسان به دومی تبدیل می شود و آنچه در تاریخ 
دلیل  همین  به  است.  دوم  نوع  می ماند  باقی 
یکی  حقیقی  دین  عنوان  به  ناب  اخالقی  دین 
ایمان  و  بر وحی  مبتنی  ادیان  اما  نیست.  بیشتر 
دینی متعدد است زیرا وحی در شرایط تاریخی 
ذاتًا  تاریخی  شرایط  و  می دهد  رخ  گوناگون 

متعدد و متکثر است.
اخالق دینی؛ دین اخالقی

یک  به  وصول  انسان،  اخالقی  کمال  شرط 
به  است  تضاد  از  خالی  واحد  دینی  نگرش 
موجودات  عنوان  به  انسان ها  تمام  که  نحوی 
بپذیرند. پس  بتوانند اصول ومبانی آن را  عاقل 
دین حقیقی یکی بیشتر نیست؛ آن، دین اخالقی 
است.  معقول  دین  یا  ناب  پرستش(  دین  )نه 
دین های تاریخی وحیانِی تجربی را باید به دین 
در  گسترش  و  تعمیم  قدرت  که  ناب،  عقالنی 
میان همه انسان ها را دارد، تبدیل کرد. زیرا فقط 
باقی  و  یابد  تعمیم  می تواند  ناب  عقالنی  دین 
بماند و تمام انسان ها را از هر نژاد وقومی زیر 
پوشش روحانی خود قرار دهد. هر چه باورهای 
به دین عقالنی  تاریخی )مبتنی بر وحی(  دینی 
نزدیک شود تحقق حکومت الهی عقل نزدیک تر 

می شود.
مرگ حیات اخالقی

دیانت  بر  اخالق  تکیه  کانتی  تفکر  روح  در 
مغایر نظام و استقالل اخالقی انسان است که در 
نهایت منجر به مرگ حیات اخالقی در اجتماع 
به  کانت  کپرنیکی  انقالب  در  می گردد.  انسانی 
این رویکرد می رسیم که ” تأسیس دین بر پایه 
اخالق است نه تأسیس اخالق بر پایه دین ” و 
همین نگاه دین را برای زندگی معنا می کند نه 
زندگی را برای دین. در این رویکرد ادیان مبلغ 
زهد ورهبانیت و درویشی و ترک دنیا همواره 

از تخریب عوامل اخالق بوده است.
در  معرفت شناسی  نوع  این  افراطی  رویکرد 
شفاف تر  و  واضح تر  هیوم  دیوید  بینش  و  نگاه 
ازایمانوئل کانت است به طوری که هیوم دین 
در  که  این  یعنی  می داند:  اخالق  فساد  منشأ  را 
بخشی از قرائت هایی که از دین در میان پیروان 
صورت می گیرد پیروان این آئین ها می کوشند با 
پیروی از آئین های بی معنی که صرفًا احساس 
را اشباع می کنند بدون اینکه بتوانند عقل را اقناع 
کنند، یا با پندارها و مناسک های بی خردانه از 
لطف خدا بهره مند شوند که به این ترتیب دین 
منشأ فساد اخالق است چون دین صرف، برای 
برای  دین  بلکه  نیست  خدا  عبادت  و  پرستش 
است.  اجتماع  در  فرد  زندگی  و  فرد  اصالح 
تعالیم  که  می کند  نقل  ماکیاولی  قول  از  هیوم 
دین مسیح که مبلغ شکیبایی و بردباری و تحمل 
مشکالت است روان انسان را در هم شکسته و 

او را آماده بردگی می کند.
در  کانت  ایمانوئل  که  است  اساس  همین  بر 
می دارد  بیان  تنها  عقل  محدوده  در  دین  کتاب 
اقدام  هر  خوش رفتاری  جزء  به  انسان   ” که 
دهد  انجام  می تواند  است  معتقد  که  را  دیگری 
تا رضایت خدا را جلب کند صرفًا اغوای دینی 

و شبه خدمت به خداست. می گوییم »آنچه را 
زیرا  دهد«،  انجام  می تواند  است،  معتقد  انسان 
آنچه  تمام  ورای  در  که  کرد  نمی توان  انکار 

انسان می تواند انجام دهد تا محبوب خدا واقع 
گردد در حکمت متعالیه اسرارآمیز الهی چیزی 
موجب  فقط  که  باشد  داشته  وجود  می تواند 
عالی  مقام  بدان  را  انسان  می تواند  خداوند  آن 
به  را  رازی  چنین  دینی  نهاد  وقتی  اما  برساند. 
اعالم می کند تصور  راز وحی شده  عنوان یک 
در  مثاًل  که  چنان  وحی،  این  به  اعتقاد  اینکه 
به  اعتراف  و  را مشاهده می کنیم  آن  مسیحیت، 
آن خود به خود وسایلی هستند که ما را محبوب 
خطرناک  دینی  اغوای  یک  می گردانند،  خدا 
اعتراف  عنوان  به  اعتقاد  سبک  این  زیرا  است. 
درونی به پایبندی به حقیقت، یک اقدام واقعی 
است که با ترس بر او تحمیل شده است و هیچ 
نمی رود؛ چون ]صاحب  آن  بار  زیر  خردمندی 
الزامی  خدمت  هر  مورد  در  اعتقادی[  چنین 
دیگری فقط به یک اقدام غیرضروری می پردازد 
عنوان  به  که  چیزی  به  تظاهر  در  اینجا  در  اما 
بر یک  است ]عالوه  نکرده  قانع  را  او  حقیقت 
تحت  نیز  را  خود  وجدان  غیر ضروری[  اقدام 

فشار قرار داده است.
مرگ اخالقی عقل

عبادی  اعمال  طریق  از  را  که خود  اغوا  این 
است  عبارت  کنیم  موجه  خداوند  پیشگاه  در 
اغوای  که  طور  همان  یعنی  دینی،  خرافه  از 
جلب توجه خداوند از طریق سعی و کوشش 
عالم  در  خدا  با  معاشرت  و  اُنس  جهت  در 
اغوای  یک  این  است.  دینی  تعصب  خیال، 
خرافی است که انسان بخواهد از طریق افعالی 
وارستگی  بدون  که  گردد  واقع  خدا  محبوب 
مراعات  طریق  از  )مثاًل  می دهد  انجام  اخالقی 
تشریفات مربوط به ایمان یا اجرای مقررات و 
اصول کلیسا(. این اقدامات به این جهت خرافی 
نامیده می شود که انسان از طریق آن ها به وسایل 
مطلقًا  که  می شود  متوسل  اخالقی(  )نه  طبیعی 
اخالقی(  )امور  غیرطبیعی  امور  بر  نمی توانند 
نامیده  تعصبی  هنگامی  اغوا  اما  بگذارند.  تأثیر 
قبیل  از  آن  در  رفته  کار  به  وسایل  که  می شود 
حدود  از  خارج  که  باشد،  حسی  فوق  وسایل 
اینکه  به  توجه  بدون  دارند،  قرار  انسان  قدرت 
انسان  دسترس  از  خارج  وسایل،  این  غایات 
هستی  واسطه  بی  حضور  احساس  زیرا  است؛ 
متعالی و تمایز آن از هر احساس دیگری حتی 
شهودی  دریافت  از  حاکی  اخالقی،  احساس 
انسان  طبیعت  در  آن  طبیعی  وسایل  که  است 
انسان  برای  چون  خرافی،  ندارد.اغوای  وجود 
وسیله مناسبی است که حداقل از طریق آن برای 

رفع موانع محبوب خدا بودن اقدام کند،
... ادامه در همین صفحه

آیت  نجفی:  علیرضا  رویداد2۴ 
اهلل طالقانی از روحانیون محبوب 
نسل اول انقالب بود که با القابی 
یاد  نیز  طالقانی«  »پدر  همچون 
در  او  معروف  عکس  می شد. 
با  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس 

نام »اندوه پدر« ثبت شده است.
چهارده  از  طالقانی  اهلل  آیت 
جلسه خبرگان قانون اساسی، تنها 
و  داشت  شرکت  جلسه  پنج  در 
آنگونه که ثبت شده در سه جلسه 
در  و  شد  حاضر  تاخیر  با  نیز 
همان جلساتی هم که حاضر بود، 
با ناراحتی روی زمین می نشست.
»استبداد دینی مطالب و سخنانی 
خود  ظاهر  و  گرفته  یاد  دین  از 
آن طور که جالب عوام ساده  را 
باشد، می آراید و مردمی را که از 
و  بی خبرند  دین  مبادی  و  اصول 

گرامی  پیمبران  دعوت  اساس  به 
ندارند، می فریبد و مطیع  آشنایی 
روش  این  با  و  می سازند  خود 
و  دین  غمخواری  نام  به  فریبنده 
نگهداری آیین، ظل الشیطان را بر 
زیر  در  و  می گستراند  عموم  سر 
این سایه شوم جهل و ذلت، مردم 
چون  دسته  این  می دارد.  نگه  را 
کار  و  سر  مردم  پاک  عواطف  با 
محکم  سنگر  پشت  در  و  دارند 

بیشتر  خطرشان  نشسته اند،  دین 
آیت  است.«  دشوارتر  دفعشان  و 

اهلل طالقانی
معدود  از  طالقانی  آیت اهلل 
ایران  معاصر  تاریخ  چهره های 
گروه های  میان  در  که  است 
سیاسی  و  فکری  مختلف 
چون  القابی،  و  دارد  محبوبیت 
زمان«  »ابوذر  و  طالقانی«  »پدر 
بیانگر طیف وسیع این محبوبیت 
روحانیون  از  طالقانی  هستند. 
که  بود  تشیع  آزاداندیش  نسبتا 
زمان  طول  در  سیاسی اش  رفتار 
صرفا  دیدی  او  بود.  کرده  تغییر 
و  داشت  سیاست  به  »اخالقی« 
سیاسی اش  رفتار های  تناقضات 
از همینجا برمی خاست؛ از جمله 
این تناقضات را می توان نزدیکی 
مصدق  محمد  دکتر  به  همزمان 

اسالم  فداییان  و  ملی  جبهه  و 
دانست!

و  جوانی  دوران  در  طالقانی 
اسالم  فداییان  حامی  میانسالی 
صفوی  نواب  که  زمانی  بود. 
امنیتی  نیرو های  تعقیب  تحت 
با  همچنین  داد؛  پناه  او  به  بود 
سخنرانی هایش در مسجد هدایت 
گروه های  معنوی  پدر  به  بدل 
هرچه  اما  شد  اسالم گرا  مسلح 

سنش باالتر رفت بیشتر از آزادی 
به  و  گفت  سخن  دموکراسی  و 

جبهه ملی نزدیک تر شد.
اصلی ترین دغدغه طالقانی پس 
می توان  را  انقالب  پیروزی  از 
دینی«  »استبداد  ظهور  از  نگرانی 
را علت العلل  استبداد  او  دانست. 
زوال جوامع بشری می دانست و 
در مذمت آن می نوشت: »استبداد 
همه  که  است  متعفنی  لجن زار 
تولید  آن  از  فحشا  و  منکرات 
نمودن  خشک  بدون  و  می شود 
در  منکر  از  نهی  ام الفساد  این 
موارد طبقات و اشخاص یا بی اثر 

است یا اثر آنی دارد.«
با  نیز  را  دینی  مفاهیم  حتی  او 
مساله اصلی خود، یعنی »شرارت 
مثال  می کرد.  تفسیر  استبداد« 
از  نهی  و  معروف  به  امر  درباره 
امر  منکر چنین می نویسد: »اصل 
حق  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
قرآن  که  است  اعتراض  و  انتقاد 
به همه مسلمانان داده و روی این 
حق هر فرد عادی وظیفه دارد و 
برابر  در  که  است  واجب  او  بر 
انحراف و تجاوزات از هر کسی 
و از هر طبقه ای که باشد بایستد. 
و  دموکراسی  االسرار  سّر  این 
یک  حتی  است.  عمومی  حق 
که  کسی  به  می تواند  عادی  فرد 
به  امر  است،  مملکت  رأس  در 

معروف و نهی از منکر کند.«
در روز های پیروزی انقالب نیز 
همواره تاکید می کرد »خصوصیت 
که  است  این  اسالمی  انقالب 
داعیه  هیچ  مذهبی  رهبران  ما 
حکومت برای خودمان نداریم و 
نمی خواهیم حاکم باشیم. انقالبی 
شروع  مردم  همه  از  که  است 
هیچ  و  است  همه  برای  و  شده 
حق  فردی  و  جمعیت  و  حزب 
انقالب  این  در  که  ندارد  را  این 
قائل  برای خود  را  بیشتری  سهم 
حکومت  جهت  این  از  و  باشد 
را در انحصار خودش دربیاورد.« 
چیز  همه  از  بیش  طالقانی  تاکید 
بود.  مردم  حکومت  تشکیل  بر 
معتقد بود قانون اساسی و مجلس 
مردمی  شورا های  دل  از  باید 
در  مستقیمًا  مردم  و  بیاید  بیرون 
کنند.  دخالت  خود  سرنوشت 

در  شهر  شوراهای  تشکیل  ایده 
ایده های  از  اسالمی  جمهوری 
حدودا  که  بود  طالقانی  اهلل  آیت 
دو دهه پس از درگذشت او اجرا 
در  بار  نخستین  ایده  این  شد. 
جریان انقالب کمونیستی روسیه 
به ابتکار والدیمیر لنین اجرا شده 

بود.
آیت اهلل طالقانی پس از انقالب 
عنوان  به  آرا  قاطع  اکثریت  با 
خبرگان  در  تهران  اول  نماینده 
بررسی قانون اساسی انتخاب شد 
و تصویر معروف وی در مجلس 
ایام  همین  به  مربوط  خبرگان 
است. آیت اهلل طالقانی در جلسه 
 2۸ در  خبرگان  مجلس  افتتاحیه 
کمی  با  که  هنگامی  مرداد ۱۳5۸ 
تأخیر وارد مجلس شد، در میان 
تعجب حاضران به جای نشستن 
روی  مجلس  صندلی های  روی 

زمین نشست.
اجباری،  حجاب  با  مخالفت 
اصل  گنجاندن  با  مخالفت 
اساسی  قانون  در  والیت فقیه 
کثرت گرا  تفاسیر  پذیرش  و 
دالیل  دیگر  از  دین،  درباره 
در  طالقانی  آیت اهلل  محبوبیت 
جامعه  گسترده  طیف های  میان 
بودند. او در ایام پایانی عمر خود 
گسترده  درگیری های  دیدن  با 
در  دخیل  مختلف  احزاب  میان 
انقالب بسیار غم زده و دل شکسته 
این  می گفت  مدام  و  بود  شده 
این  از  است.  »برادرکشی«  کار ها 
رهگذر که شاید می توانست وزنه 
تعادلی در فضای رادیکال پس از 
و  نابهنگام  مرگش  باشد،  انقالب 

تاسف آور بود.
»به  می نویسد:  قائد  محمد 
یادماندنِی وجودش صدایی بم و 
گرم و دلنشین بود همانند صدای 
که  تفاوت  این  با  محمدرضاشاه، 
صدای شاه برای صدور حکم و 
صدای  و  می رفت  کار  به  فرمان 
دردآلود،  طنینی  با  طالقانی، 
ترغیب  و  اندرز  برای  بیشتر 
از  نالیدن  و  شکایت  و  گله  و 
سرزمین  این  در  روزگار.  جفای 
به  عاقبت  پرمخاطره، خوشدل و 
خیر از دنیا رفتن موهبت رایجی 

نیست.«

نشستنآیتاهللطالقانیرویموکتمجلس

ماهآیندهپیکجدیدکروناراتجربهمیکنیم
مرگاخالقیعقلیااغوایدینی

اجتماعی


