ﺟﺸﻨ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
از اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ  ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺎرج اﯾﺮان ﻗﺼﻪ ﻓﻬﻤﺶ ﻓﺮق

ﻣﯿﻨﺪ

اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺟﺪی درﺟﺎﺗ از ﻏﻠﻮ در ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ  ،اﺳﺎن

ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل  ،ﻣﺠﺪدا اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﺗﺮس آور اﺳﺖ و
اﺳﺒﺎب ﺷﺮﻣﻨﺪﮔ
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را؟
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از اﻣﺮوز وﻗﺘ ﺑﺬارﯾﺪ و ﺑﺨﺸﻬﺎﯾ از ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ اﻓﺮاﻃ ﮔﺮی ﺑﻌﻀ

اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻪ روﻧﺪﯾﺴﺖ.

 -1واﮐﻨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاﻃ ﮔﺮی وﻫﺎﺑ
ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدم و ﮐﻠ ﮐﺘﺎب و ﺧﻄﺎﺑﻪ و ﺑﺮوﺷﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﺪ )ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻌﺪش داﻋﺶ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺮد( ﻃﺒﯿﻌﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻼب ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻻزم
اﺳﺖ ﺟﻨ اﻋﺘﻘﺎدی را اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧ از ﭘﯿﺮوان ﺣﻀﺮت ﻋﻠ)ع( ﻣﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ ﮔﺮوﻫ اﺿﺎﻓ در ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻼل زادﮔ
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻪ ای ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ.
 -2ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑ
اﻓﺮاﻃ ﮔﺮی راﻫﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎزه ای ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺴﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﻃﺮز دﯾﻦ ورزی در ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺘﺪی
ﺻﺪر در ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺑﻌﻀ اﻓﺮاد در اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﺮاﻃ ﮔﺮی در ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪاﺣﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ،
اﯾﺠﺎد ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﯿﺎﺳ ﮐﺮدو ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮدو ﺣﺘ ﺳﻔﺎرت اﺷﻐﺎل ﮐﺮد و ﺗﻮ ﺑﺎزی
ﺳﯿﺎﺳ ﺳﺮی داﺷﺖ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 -1ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻏﻠﻮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ  ،ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮ داﺷﺘﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﮐﻼم اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻧﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯿﻨﺪ ﺣﺪ اﯾﻤﺎن و ﺷﯿﻌﻪ ﮔﺮی ﭼﻘﺪر اﺳﺖ.
 -2ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ذﻫﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﻮر ﺑ آﮔﺎﻫ در ﺑﻌﻀ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬﻫﺒ آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﻧﺪﻫﺪ.
ﻫﻮﯾﺘ ﮐﻪ اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺎ
آﻣﻮزش اﺧﻼق و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﻼم  ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﻣﺼﻮن ﮐﺮد.

ﻣﺒﺎرﮐ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ زﻣﺎﻧ درﺧﺸﺎن ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدﻣ ﻣﺴﻮول ﺗﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ در دﯾﻦ
ورزی ﻧﺸﻮﯾﻢ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﯿﺮی
ﻟﯿﻨ ﮐﺘﺎب

