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نگاه

 احیاگر بعثت، مدافع غدیر    
و زمینه ساز ظهور

در آغــاز ماه محــرم چند نکته را 
عرض می کنم؛ اول اینکه محرم، 
ماه حزن اهل بیت)ع( است و بیش از همه 
امام زمان)عج ( عزادار هســتند و دعا برای 
سالمتی ایشان باید ذکر همه مراسم های ما 
باشــد. نکتــه دوم؛ اهل بیــت عصمت و 
طهارت)ع( نمی گذارند کسی طلبکار ایشان 
باشد و به همه صله می دهند و خوشا به حال  
آنانی که به ســان فراز آخر زیارت عاشــورا 
صله شان در یوم الورود باشد. نکته سوم اینکه 
راه رســیدن به خدا از مســیر اهل بیت)ع( 
می گذرد. در سال جاری که با مسئله کرونا 
مواجه هســتیم، هیچ حادثــه ای نمی تواند 
عشق به امام حسین)ع( را در دل ها کمرنگ 
کند؛ بلکه موجــب نوآوری های گوناگونی 

خواهدشد. 
مســئله اصلی در اینجا خــود ماجرای 
عاشوراســت. هیچ حادثه ای در کل تاریخ 
بشر قابل مقایســه با واقعه عاشورا نیست. 
»عاشورا« احیای بعثت، دفاع جانانه از غدیر 
و زمینه ســاز ظهور است. عاشورا حادثه ای 
نیســت که ســال 61 هجری اتفاق افتاده و 
تمام شــده باشد. عاشــورا نیز به سان شب 
قدر است. شــب قدری که بزرگداشت آن 
به دلیل آن نیســت که قرآن به یکباره در آن 
نازل شد؛ بلکه خود موضوعیت دارد. امام 
حسین)ع( جبهه ای را به وسعت تمام زمین 
و همه زمان ها باز کرد و هر سال عاشورایی 
دارد و عاشورای هر سال هم کارکرد خاص 
خود را دارد.  در دورانی که ما مقدمه سازان 
ظهور هستیم، با تأســی از عاشورا و همین 
زنده کنندگی این نهضت جاری در تاریخ به 
سان همان ســخن که »همه روزها عاشورا 
و همه زمین ها کربالســت«، باید با زنده تر 
نگه داشتن این مهم بر تأثیرگذاری آن بیفزاییم. 
آنچه می تواند سهم ما، از زمینه سازی ظهور 
باشــد، زنده نگه داشــتن همین امر خواهد 
بود. هرچقدر این زنده نگه داشــتن و ترویج 
فرهنگی حســینی شدت بیشــتری یابد و 
جبهه حسینی شلوغ تر شــود، زمینه سازی 
برای ظهور بیشتر اتفاق افتاده است؛ از این 
رو حــوادث دســت وپاگیری مانند کرونا و 
محدودیت های ناشی از آن نباید سبب شود 
که در تعظیم و بزرگداشت محرم و صفر که 
به تعبیر امام راحل زنده کننده اسالم است، 
کم بگذاریم.  یکی از شــاخص های تمایز 
جبهه امام حســین)ع( و جبهــه مقابل آن 
حضرت، جنگ بین عبودیت الله و عبودیت 
دنیاست مشکل جبهه مقابل امام حسین)ع( 
به تعبیر خودشــان آن اســت که این جبهه 
شعار خدا می دهد، نماز هم می خوانند. اما 
در فرمانبری و عبودیت واقعی،  دنیاپرســت 
»عبدالدنیا« اســت.  از آ ن ســو بزرگ ترین 
جلوه عرفانــی،  سیاســی و اعتقادی جبهه 
امام حســین)ع(،  عبودیت خداوند متعادل 
اســت،  به عبارتی بزرگ ترین ویژگی یاران 
امام حســین)ع( در کربال عبودیت واقعی 
خداســت که ایــن عبودیت را از چشــمه 
والیت اخذ کرده و چشــیده اند.  شاخص 
دیگر جبهه امام حســین)ع( والیت مداری 
است،  شاخص دیگر تکلیف گرایی است. 
جنگ بیــن امام حســین)ع( و یزید جنگ 
بر سر توحید،  رســالت،  معاد، روزه و نماز 
نبود،  جنگ بر سر والیت بود. مداحان عزیز 
تالش کنید احساس را با عقالنیت درآمیزید. 
حماسه عاشــورا را با اشــک همراه کنید. 
امروزه بیش از همیشــه به بعد حماسی امام 
حســین)ع( نیاز است.  از خدا بخواهید که 
خداوند به روضه ها،  هیئت ها و جلسات شما 
اثربخشی عنایت فرماید. جلسات امسال به 
جهت وضعیت موجود ان شاءالله جلساتی 

بی ریا و مخلصانه تر خواهد بود. 

سرمقاله

علیاصغررحماننژاد
خبرنگار

به اســتناد زیارت عاشورا که سخن معتبر 
قدسی اســت، واقعه جانسوز عاشورا در 
ســرزمین کربال، بزرگ ترین مصیبت تاریخ بشر در 
آســمان ها و زمین است. پرسش اصلی آن است که 
این مصیبت بزرگ چگونه پدید آمد؟ عزادار واقعی 
امام حسین)ع( در ماه محرم، آن کسی خواهد بود که  
حسینی و با حسین باشد. پیروان امام حسین)ع( باید 
جبهه امام حسین در عصر و زمان خویش  و همچنین 
جبهه مقابل را بشناسند. اگر این جبهه شناسی نباشد، 
نمی توانــد به آنچه در زیارت عاشــورا می خواند و 
ٌم ِلَمْن 
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جبهه های زمانه خویــش از نظر »حق و باطل« 
و »حســینی و یزیدی« را نمی توانیم بشناسیم مگر 
اینکه بدانیم عاشــورا، چرا و چگونه و از سوی چه 
کســانی پدید آمد؟ به عبارت دیگر، از لوازم اصلی 
با امام حســین)ع( و در جبهه حسین بودن در زمانه 
خویــش از یک ســو،  و ایســتادگی در برابر جبهه 
مقابل امام حســین)ع( از سوی دیگر،  بهره گیری از 
عبرت های عاشورا و کاربست آن در تحلیل شرایط 
و اتخاذ مواضع و انجام رفتار اســت. اگر این چنین 

بودیم، به مقام »صدق« با »حسین بودن« می رسیم. 
همان مقامی که در دو جای زیارت عاشورا، آن را از 
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بودن به معنای دقیق کلمه، پاســخ به پرسشی که در 
صدر این نوشتار آمد، ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد. 
شرح پرسش آن است که چه اتفاقات و حوادثی رخ 
داد که به تعبیر دقیق رهبر معظم انقالب »پنجاه سال 
بعد از وفات پیغمبر، کار کشــور اسالمی به جایی 
رســید که مردم مسلمان ـ از وزیرشــان، امیرشان،  
سردارشــان، عالم شان، قاضی شــان،  قاری شان و 
اجامر و اوباش شان ـ در کوفه و کربال جمع شدند و 
جگرگوشه پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و خون 
کشیدند؟« نکته بسیار مهم آن است که مسلمانان در 
کربال کسی را به قتل رسانده و شهید کردند که پیامبر 
خــدا)ص( در وصفش فرموده بود: »ان الحســین 
مصباح الهدی و ســفینه النجاة«. اگر کار مسلمانان 
پس از پنجاه ســال به جایی رسید که چراغ هدایت 
و کشــتی نجات را به خاک و خون کشیدند،  دلیل 
اصلی اش »تحریف«  و »انحرافات« است. تحریف 
یعنــی واژگون کردن حقایــق و روایت ناصحیح از 
وقایع. جریان تحریف از همــان زمان پیامبر)ص( 
با هدف تصاحب حکومت شــکل گرفت. پشــت 
صحنه جریان تحریف در جهان اســالم، یهود بنی 
قریظه، بنی نضیر و بنی  قینقاع بود. یهود و مشــرکین 

به همراه منافقین، برای بعد از پیامبر)ص( نقشه ها 
کشــیدند. این جماعت،  غدیر و پیام آن را تحریف 
کــرده و با نســبت دادن های ناروا،  مانع از نوشــتن 
وصایای آخرین پیامبر در بستر بیماری شدند. جریان 
تحریف پس از رحلت جانسوز پیامبر خدا، غدیر را 
نادیده انگاشت و با تشکیل شورای سقیفه، حکومت 
سکوالر را جایگزین حکومت امامت و والیت کرد. 
مشرکین با محوریت قریش، تالش کردند با تحریف 
اســالم ناب پیامبر)ص(، باورهای پیشــین خود و 
مناسبات قبل از اسالم را برای تأمین منافع خود احیا 
کنند. به این صــورت روز به روز این جریان تقویت 
شد و انحرافات در جامعه اســالمی در حوزه های 
گوناگون پدید آمد. دنیاگرایی و عافیت طلبی خواص 
 یــاران و اصحاب پیامبر)ص( 

ً
اهــل حق که عمدتا

بودند،  ســرگرم زندگی دنیایی خود شده، چشم بر 
 خود عامل 

ً
تحریفــات و انحرافات بســتند و بعضا

تحریف شدند. حمله به خانه حضرت امام علی)ع( 
و آتــش زدن درب و حــوادث بعــدی، مقدمه ای 
شد بسترساز و زمینه ســاز برای پدیدآیی آن حادثه 
جانســوزی که پنجاه سال بعد در صحرای کربال به 
وقوع پیوســت. تعبیر زیبا و عارفانه ای دارد آن عالم 
بزرگوار شیعه که می گوید:  تیری که در روز عاشورا 
بر گلوی علی اصغر نشســت،  نــه از کمان حرمله، 
بلکه این تیر از ســقیفه رها شده بود!  بنابراین واقعه 
روز عاشــورا در صحرای کربال،  نتیجه پنجاه سال 
تحریف و انحراف در جهان اسالم است. تحریفات 
و انحرافاتی که به طور کلی، اسالم را به مرز نابودی 

کشانده بود. حضرت اباعبدالله الحسین)ع( با قیام و 
شهادت خود و اصحابش،  اسالم را از خطر نابودی 
نجــات داد. بنابراین تحریف عامل اصلی پدیدآیی 
عاشوراست. اگر کسانی با تحریف خاندان عصمت 
و طهــارت را در نزد مردم  تنزل جایگاه نداده بودند،  
به راحتی دیگران قادر به تشکیل سپاه و جنگ با امام 
حسین)ع( نبودند. در زیارت عاشورا فرآیند تحریف 
تا به شهادت رسیدن امام حسین)ع(،  اینچنین تبیین و 
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م.« به اســتناد این فراز از زیارت 
ُ
ْمکیِن ِمْن ِقتاِلک ِبالَتّ

عاشورا، کسانی اول با تحریف، خاندان عصمت و 
طهارت و ائمه هــدی را از آن مقام و جایگاهی که 
خداوند برای شان جهت هدایت امت قرار داده بود 
دور کردند؛ سپس کسان دیگری آنان را کشتند و به 
شهادت رســاندند. بنابراین در جامعه اسالمی و در 
شرایط وجود حاکمیت اسالمی همانند عصر کنونی 
جمهوری اســالمی، خطرناک ترین جریان، جریان 
»تحریف« اســت. اکنون به طرق گوناگون جریان 
تحریف کار می کند تا شــاید به زعــم خود بتواند 
والیت فقیه و رهبری حکیم انقالب اسالمی را  از آن 
جایگاه حقیقی خود در نزد افکار عمومی دور کرده، 
از این رهگذر به مقصد خود برسد. البته ملت مؤمن 
و انقالبی ایران، با بهره گیری از عبرت های عاشورا، 
 به طور قطع جریان تحریف را شکست خواهد د اد.  

یف و انحراف  عاشورا نتیجه تحر
   نیم نگاه    

ی و 
ّ
طــی پنج دهه اخیــر، فوتبال ایــران در عرصه مل

باشــگاهی، مربیان خارجی بســیاری به خــود دیده 
اســت. برخی چون کیــروش و رایکــوف پایه گذار 
تغییراتی ملموس در سیســتم فوتبال ایرانی شــدند و 
برخــی چون ژوزه و ویلموتــس آنچنان ضعیف عمل 
کردند که منتقدان و دلســوزان عرصه ورزش و غالب 
 نتیجه 

ً
رســانه ها لب به انتقاد از آنها گشــودند. اخیرا

دعوای حقوقی میان مرد بلژیکی »مارک ویلموتس« 
و فدراســیون فوتبال ایران اعالم شــده است و بر طبق 
حکم »فیفا« رســیدگی کننده به پرونده، فدراســیون 
فوتبال ایران محکوم به پرداخت مبلغی حدود یکصد 
و شصت میلیارد تومان به ویلموتس شده است. آنچه 
بیش از هر چیــز در این روزهای فشــار اقتصادی بر 
جامعه ایران، موجب دل خوری و نگرانی عمیق مردم 
اســت؛ این نوع اسراف منابع کشور با ضعف حقوقی 
طرف ایرانی در انعقاد قراردادهاست. بی شک با وجود 
حقوق دانان توانای ایرانی که بسیاری از آنها در عرصه 
بین المللی ورزش از جمله در کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و فیفا شناخته شده هستند؛ قراردادهای یک طرفه مشابه 

آنچه با ویلموتس به امضا رسیده است؛ بیش از هر چیز 
شائبه حضور پدیده داللی و فساد در ورزش را تداعی 
می کند.  برای درک بهتر فعل و انفعالتی که مرد بلژیکی 
ی فوتبال جمهوری اسالمی ایران 

ّ
را روی نیمکت تیم مل

نشــاند؛ باید کمی به عقب بازگشت. به روزهایی که 
»کارلوس کی روش« پرتغالی با وجود اینکه توانســته 
ی ایران را به 

ّ
بود برای نخستین بار دو دوره پیاپی تیم مل

جام جهانی برساند؛ با اما و اگرهای فراوانی برای ادامه 
همکاری از جانب طرف ایرانی مواجه شد.

 آن روزهــا بســیاری از رســانه ها، وزارت ورزش 
را مخالف بزرگ ادامه همــکاری کی روش با فوتبال 
ایران می دانستند، اما فشــار افکار عمومی و نزدیکی 
ت های ۲۰1۹ ســبب شد قرارداد 

ّ
رقابت های جام مل

کی روش یک ســال دیگر تمدید شود. نتایج درخشان 
تیم ملی در ابتدای این رقابت ها نیز امیدها برای ادامه 
همکاری با کی روش را نزد افکار عمومی که رضایت 
نسبی از عملکرد این مرد پرتغالی داشتند؛ افزایش داد. 
تا اینکه ایران مقابل ژاپن تن به شکســتی عجیب داد و 
این آغاز فرایندی بود که سخنگوی آن روزهای وزارت 
ورزش دولت تدبیر و امید از آن به عنوان »طلوع دوباره« 
 به خداحافظی مرد پرتغالی از نیمکت 

ً
نام برد و نهایتا

ایران انجامید. »مازیار ناظمی« سخنگوی وقت وزارت 
ورزش برای همراه ساختن افکار عمومی و رسانه ها با 
تصمیمات وزارت ورزش و به تبع آن فدراسیون فوتبال 

در سپردن سکان هدایت تیم ملی به شخصی جدید، 
نام هایی چون »زیــدان« و »مورینیو« را مطرح کرد و 

اعالم داشت آنها در صف مربیگری ایران ایستاده اند.
اما در نهایــت پس از چندین ماه کــش و قوس و 
مذاکره، قرعه نیمکت تیم ملی ایران به نام مرد بلژیکی 
مارک ویلموتس درآمــد. اخذ نتایج ضعیف و حرف 
و حدیث های فراوان پیرامون نــوع قرارداد ویلموتس 
با فدراســیون فوتبال و سطح دانش فنی او، شرایطی را 
فراهم کرد که به ناگاه تصمیم به قطع همکاری با طرف 
ایرانی گرفت و مدعی دریافت نکردن قســط نخست 
مطالباتش شد. وکالی این مربی فوتبال مدعی بودند 
بندی در قرارداد این مربی و فدراسیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران وجود دارد که در صورت پرداخت نشدن 
هر یک از اقساط به ویلموتس از جانب طرف ایرانی، 
مرد بلژیکی اجازه فســخ یک طرفه قــرارداد را دارد. 
فدراسیون فوتبال و »مهدی تاج« رئیس وقت این نهاد 
در گفت وگوهای خود ابتدا سعی در کمرنگ کردن این 
ادعای طرف بلژیکی داشتند و در نهایت اذعان کردند به 
دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فدراسیون 
با تأخیر موفق به پرداخت مطالبات ویلموتس شــده 
اســت. در نهایت پس از چند ماه دعوای حقوقی میان 
وکالی دو طــرف در محکمه تعیین شــده از جانب 
فیفا، اخیرا طرف ایرانی که با واریز مبالغی به حساب 
ویلموتــس، به زعم خود تدبیــر الزم را برای محکوم 

نشدن خود اندیشیده بود؛ عالوه بر مبلغ واریزی قبلی، 
محکوم به پرداخت بیش از 6 میلیون دالر به ویلموتس 
شد که به نظر بسیاری از صاحب نظران در نوع خود یک 
شکســت حقوقی بزرگ در عرصه بین المللی ورزش 

برای فوتبال کشور به حساب می آید. 
در این زمینه »حجت االســالم نصرالله پژمانفر« 
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت وگویی کوتاه 
به خبرنگار ما گفت: »باید دید چه کســانی این مربی 
را به فدراسیون فوتبال معرفی کرده اند، ویلموتس یک 
مربی درجه 3ـ۲ است. مبلغ این قرارداد برای تمامی 
کارشناســان غیر قابل باور است. ســازمان بازرسی و 
دســتگاه های قضائی و امنیتی باید به این پرونده ورود 
کنند. طرز کار وزارت ورزش عجیب است. چه کسی 
به غیر از وزارت ورزش باید پاســخگو باشــد؟ قطعا 

عامالن قرارداد ویلموتس را شناسایی می کنیم.«
همچنین »علی خضریان« سخنگوی این کمیسیون 
هم با انتقاد از بی تدبیری در انعقاد قرارداد با ویلموتس 
گفــت: »در این شــرایط اقتصادی چــرا باید چیزی 
نزدیک به 17۰ میلیارد تومان بــه یک مربی درجه دو 
یا ســه خارجی پرداخت شود و او بابت چند بازی سر 
مســئوالن فدراســیون فوتبال را کاله بگذارد. به نظر 
می رسد یک زد و بند در نحوه انعقاد این قرارداد وجود 
داشته که کمیســیون اصل ۹۰ مجلس با قدرت آن را 

پیگیری و مسببان این قرارداد را معرفی خواهد کرد.«

 نیمکت نجومی!
عدم نظارت چگونه جریمه فوق سنگین را شامل حال فوتبال ایران کرد؟

کدخدایی، ســخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه قوانین 
انتخاباتی ما ضعف دارد، از مجلس دهم درخواســت اصالح  
قوانین انتخاباتی را کرده بودیم، گفت: »اگر بتواند زمان بندی، 
موضوع تبلیغات و نیز مصادیق رد صالحیت را تبیین و کمی تر 
 در کاهش رد صالحیت ها مؤثر اســت. مجلس 

ً
کنیم، قطعــا

دهم که در خصوص اصالح قانون انتخابات کاری انجام نداد، 
امیدواریم مجلس یازدهم این خدمت را در راستای نفع مردم و 
منافع ملی انجام دهد. معیارهای تعیین صالحیت هرچه جزئی 
و عینی تر شود، تکلیف ما و ابهامات ثبت نام کنندگان مشخص 

می شود و افراد متوجه دالیل رد صالحیت خواهند شد.« 

قانون اصالح 
»فواد ایزدی « کارشــناس: برخی روزنامه ها در داخل، عکس 
»بایدن« را تمام قد منتشــر می کنند و این نکته بســیار عجیب 
است؛ چرا که بنده ندیدم در آمریکا چنین کاری صورت گیرد. 
نباید حال ذوق زدگی و شیفتگی نسبت به انتخابات آمریکا در 
داخل کشور وجود داشته باشد؛ چرا که ما چند بار این موضوع 
را تجربه کردیم. در سال ۲۰۰۸ که »اوباما« به ریاست جمهوری 
رسید، برخی در داخل مدعی بودند که مشکالت در کشورمان 
حل خواهد شد. در مقابل، اما شاهد بودیم تحریم هایی که در 
دوره اوباما وضع شد، بسیار بدتر از تحریم ها در دوره »بوش« 

و »ریگان« بود.

عجیب ذوق 
»محمدباقر قالیباف« رئیس مجلس در پیامی به مناسبت آغاز 
ماه محرم نوشت: »معجزه تاریخی عاشورا، نه تنها جداکننده  
ابدی جریــان حق و باطل از یکدیگر اســت، بلکه به تمامی 
مظلومان و محرومان و مستضعفان جهان نویددهنده این پیام 
واالســت که پیروزی از آن آنهاست. منطق باور به سنت های 
الهی برترین راه شکســت دادن مستکبران جهان و قوی شدن 
محرومان است. ما با پیروی از منطق عاشورا، انقالب کردیم، 
با تأسی به سیدالشــهدا در برابر بزرگ ترین دشمناِن بشریت 
ایستاده ایم و از آب و خاک خود دفاع کرده ایم؛ پیروی از این خط 

تا همیشه ادامه خواهد داشت؛ چون »ما ملت امام حسینیم«.

حسینیم امام  ملت 

دکتریداللهجوانی
مدیر مسئول

حجتاالسالموالمسلمین
عبداللهحاجیصادقی

  نماینده ولی فقیه
 در سپاه
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دیدگاه

 شناخت درمانی اجتماعی
تحریف

طراحی نظام سلطه در ۴1 سالگی انقالب 
تمرکز بر اســتفاده از ظرفیت های داخلی 
برای به فروپاشــی کشاندن نظام اسالمی 
است که یکی از این ظرفیت های داخلی 
جریان »تحریف« است که با کارگردانی، 
هدایت و نقشــه بیرونی، ولی با عوامل و 
بازیگران داخلی اجرا می شود؛ برای غلبه 
بر این حربه دشــمن باید از موارد تمرکز 
او در این کار شناخت داشته باشیم که در 

ادامه آنها را بررسی می کنیم:
1 ـ القای ناکارآمــدی حکومت دینی در 
مواجهه با مشــکالت و تحریم؛ ۲ ـ انکار 
پیشــرفت های کشــور در موضوعــات 
هسته ای، نظامی، علمی، فناوری و سایر 
موضوعــات؛ 3ـ دادن آدرس غلط برای 
رفع مشــکالت و تحریم مانند مذاکره یا 
رابطه با غــرب به جای رابطه با شــرق؛ 
۴ـ تجسم استراتژی لبه پرتگاه و رسیدن 
به بن بست 5ـ شرطی ســازی؛ 6ـ ایجاد 
اختالل در شناخت موقعیت؛ 7ـ رابطه در 
هم تنیده  با نفوذی ها و واسطه ها؛ ۸ـ ایجاد 
قضاوت بر اساس ذهنیت مهندسی شده؛ 
۹ـ برخورد اقتضایی با قوه قضائیه به عنوان 
پیشــران مقابله با فساد )اگر قوه قضائیه با 
مفسدان برخورد نکند، می گویند با فساد 
برخورد نمی شود و اگر قوه قضائیه برخورد 
کند می گویند فساد سیستمی شده است، 
به گونه ای که حتی به خود قوه قضائیه هم 
سرایت کرده اســت( 1۰ـ معرفی تحریم 
به عنــوان عامل اصلی مشــکالت 11 ـ 
دوگانه ســاز ی هایی مانند کوتاه آمدن در 
برابر آمریکا و مذاکره یا آماده شــدن برای 
جنگ، یا دو گانه ســالمت و عزاداری در 
موضوع محرم یا موشــک و معیشت در 
موضوع توانمندی های دفاعی؛ 1۲ـ جابه 
جایــی نقاط قوت با نقــاط ضعف.  13ـ 
دوگانه ســازی خوب و بــد در خصوص 
آمریــکا، بر این مبنا که آمریکای خوب را 
با حکمرانــی دموکرات ها فرصت بزرگ 
برای تعامالت گسترده معرفی می کنند؛ 
1۴ـ استفاده از استعاره سازی های جذاب. 
یک خط مســتمر اســت که با استفاده از 
عبارات و استعاره های به ظاهر موجه در 
برهه های مختلف و بــا ادبیات اقتضائی 
مانند تنش زدایــی با جهان یا گفت وگوی 
تمدن هــا یا تعامل ســازنده، آن را به کار 
می برند؛ 15ـ سوءاســتفاده از ناکارآمدی 
مسئوالنی که مسئولیت ها را برای تحول 
و کارآمدی تصرف کرده اند، ولی در عمل 
با نهایت انفعال و وادادگی و ناکارآمدی، 
اولویت هــا را جابه جایــی کــرده و بــه 
فروپاشی ذهنی کمک کرده اند، به عنوان 
ابزار استفاده می کنند؛ 16ـ تخریب خط 
مقاومت و ایســتادگی؛ 17ـ عوض کردن 
جای ظالــم و مظلوم و جالد و شــهید؛ 
1۸ـ باور عمیق به توســعه برون گرا؛ آنها 
اراده غرب برای این توسعه و پیشرفت را 
ضروری و از همین زاویه، اقتدار ملی بدون 
همراهی غرب را افسانه می پندارند؛ 1۹ـ 
سردمداری شعار ما  نمی توانیم! و آگاهانه 
درباره توانایی های داخلی ایجاد تردید و 
ابهام می کننــد؛ ۲۰ـ عدم تخطئه غرب؛ 
آنها در تمــام منازعات با آمریکا و غرب، 
نظام اســالمی را مقصر اصلی دشــمنی 

معرفی می کنند.
 در پایــان به این نکته اشــاره می کنیم 
که پادزهــر تحریف، شــناخت درمانی 
اجتماعی است؛ یعنی باید سواد رسانه ای 
و آگاهی سیاســی مردم به گونه ای ارتقاء 

پیدا کند.

   عکس و مکث   

تکیه ســیار حاج محمود کریمی / امســال با توجه به شــیوع کرونــا و محدودیت های برگزاری مراســم های محرم، 
بسیاری از مداحان و هیئتی ها تغییراتی در مراسم های خود داده اند. حاج محمود کریمی با این تکیه سیار، کوچه 
به کوچه ســراغ مردم می رود تا بدانند که روضه امام حســین)ع( تعطیلی بردار نیســت. تا به حال مســتمع به 

هیئت می آمد و امسال مداح به سراغ مستمعان می رود. عزاداری های تان قبول.

عشــق و احتــرام به حاج قاســم فراتــر از دین و آئین اســت/ تابلوی اســتقبال حضرت مریم از حاج قاســم که در 
منزل یک خانواده مســیحی در تهران نصب شــده اســت. گویی حضرت مریم به اســتقبال حاج قاسم و ابومهدی 
آمده اســت. هموطنان مســیحی همان طور که در سال های دفاع مقدس ثابت کردند، پای عزت و شرف این خاک 

ایستاده اند و به درستی حق را شناخته اند، همواره در این مسیر ثابت قدم هستند.

فتوشاپ کار ماهر نیازمندیم/ اکانت وزارت خارجه آمریکا در توئیتر با فتوشاپ کردن عکس هواپیمای ترابری ارتش جمهوری 
اســامی ایران و چســباندن نشــان شــرکت هواپیمایی ماهان روی آن، بیانیه پامپئو برای تحریم این شــرکت را منتشر کرد. 
کیفیت این تصویر فتوشاپی سوژه افراد در فضای مجازی شد و برخی با دست کاری هواپیمای برادران رایت و گذاشتن نشان 

ماهان بر روی آن، مدعی شدند اگر فتوشاپ مبناست پس اختراع اولین هواپیما هم باید به نام شرکت ماهان ثبت شود.

اعتراض به ســازش و خیانت / در اعتراض به برقراری روابط بین امارات و رژیم اشــغالگر قدس، مردم کشورهای 
مختلف پرچم امارات را آتش زدند. خیانت همیشه بوده است و امروز تصویر حاکم امارات کنار دیگر دیکتاتورها 
 و جنایت کارانــی ماننــد نتانیاهــو قرار گرفته اســت، باید دید فردا چه کســانی به این تصاویــر اضافه خواهند

 شد.

ابوالحسنسلطانیزاده
هادی سیاسی

   روزنه    

 به بهانه اقامه عزای سید و ساالر شهیدان در دوران شیوع ویروس کرونا

 بیرقی که برافراشته خواهد ماند

محرم 1۴۴۲ هجری قمــری یکی از متفاوت ترین 
ماه هــای محــرم از ابتدا تاکنون اســت. زمانی که 
کرونا به وجود آمد و تمام جهان را درنوردید، شاید 
بســیاری فکرش را هم نمی کردند کرونا عزاداری 
حضرت اباعبدالله الحسین)ع( را تحت تأثیر قرار 
بدهد، اما حاال محرم آغاز شــده و کرونا انگار در 
زندگی ما جا خوش کرده اســت و فعال هم خیال 

رفتن ندارد.
در روزهــا و هفته هــای منتهــی بــه محــرم 
بســیاری دغدغه آن را داشــتند که امسال تکلیف 
عزاداری های شــان چه می شــود. دغدغه ای که با 
افزایش آمار مبتالیان و فوتی ها در یکی دوماه اخیر 
شــدت گرفت و تبدیل به یک دغدغه ملی شد. هر 
دو طرف ماجرا خود را در این باره محق می دانستند 
و عقیده داشــتند باید بر مبنای نظر آنها رفتار شود. 
کسانی که مخالف برگزاری عزاداری بودند، به دو 
دسته تقسیم می شدند: عده ای واقعا دغدغه حفظ 
جان و ســالمتی مردم را داشــتند، اما کم نبودند 
عــده دیگری که هدف شــان از مطــرح کردن این 
مباحث ضربه زدن به ریشه آیین های مذهبی مانند 

عزاداری ها بود. 
سه جریان مخالف عزاداری های امام حسین)ع( 
در نگاه کلی ســه جریان در مقابل عزاداری ها 
بــرای سیدالشــهدا)ع( ایســتاده اند و قصد ضربه 
زدن به آن را دارند؛ جریان اول، دشــمنان اســالم 
ناب محمدی)ص( هستند. آنان که از ناحیه تشیع 
احســاس خطر می کنند و می دانند گذشته سرخی 
که جریــان شــیعی دارد آن را در میادین مختلف 
شکســت ناپذیر کرده اســت. اینها همان کسانی 
هستند که در طول تاریخ در مقابل عزادارِی آمیخته 
با عقالنیت ایســتاده اند. این موضوع چیزی نیست 
که صرفــا منحصر به کرونــا و اتفاقات پیرامونش 
باشد. دشمنان همواره تالش کرده اند جلوه بدی از 
عزاداری شیعیان برای امام حسین)ع( در این باره به 

دنیا نشان دهند. 
جریان دوم، کســانی هستند که در طول سالیان 
گذشته همواره دنبال دوقطبی سازی جامعه با ایجاد 
دوگانه های مختلفی بوده اند. در سال های گذشته یک 
سر این دوگانه اقامه عزا بود و سر دیگر آن دلسوزی 
برای معیشت نیازمندان و همین که به محرم نزدیک 
می شــدیم، عده ای این طور القا می کردند که بهتر 
است به جای آنکه پول مان را خرج برپایی عزاداری 
کنیم، به فقرا و نیازمندان بدهیم. ظاهر این ســخن 

البته بسیاری را فریب می دهد، اما زمانی که به منبع 
سخن رجوع می کنیم، متوجه می شویم که این افراد 
تقریبا هیچ گاه دغدغه فقرا را نداشته اند؛ بلکه فقط 
هدف شــان تضعیف عزاداری حســین)ع( است. 
امســال هم که کرونا بهانه ای شده تا دوگانه هیئت ـ 
ســالمت را علم کنند. این فضاسازی ها را کسانی 
انجــام می دهند که در همین ایــام اخیر تصاویری 
از دورهمی شــان بدون رعایت هیچ گونه پروتکلی 

منتشر شده است.
و جریان ســومی که به تضعیف عزاداری امام 
حسین)ع( مبادرت می کند افرادی هستند که خود 
را طرفدار عزاداری می داننــد. جلودار این جریان 
کسانی هستند که ما آنها را با عنوان شیعه انگلیسی 
می شناســیم. شاید این جمله را شــنیده باشید که 
»اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید، خوب به 
آن حمله نکنید، بلکه بد از آن دفاع کنید« این دقیقا 
مصداق همین کاری است که شیعیان انگلیسی با 
عزاداری خود می کنند. یعنی عزاداری را آنقدر بد 
نشــان می دهند که هر فردی از بیرون نگاه می کند، 
فکر کند شــیعیان بویی از عقالنیت نبرده اند. اتفاقا 
رسانه های معاند هم دنبال چنین صحنه هایی هستند 

تا برای تضعیف تشیع از آن استفاده کنند.

 Bهیئت ها طالیه داران سالمت
در مقابل ایــن جریان های مخــرب، البته جریان 
دیگــری بودند که همیشــه پــای کار عــزاداری 
حسین بن علی)ع( بوده و با تمام توان سعی کرده اند 
تا چنان اقامه عزا کنند که نه کسی آسیب ببیند و نه 
تشیع را در مظان اتهام قرار دهند. این جریان را همان 
بچه هیئتی هایی تشکیل می دهند که خواستگاه شان 

انقالب اسالمی و در این فضا تربیت یافته اند.
بچــه هیئتی ها همان هایی هســتند که از همان 
روزهای آغازین کرونا وارد میدان شده بودند. شبانه 
و زمانی که شهر در خواب فرو می رفت، اینان شروع 
به ضدعفونی کردن مکان های عمومی، اتوبوس ها، 
دســتگاه های خودپــرداز و کوچــه و خیابان هــا 
می کردنــد. عده  دیگری از همین افراد بســته های 
بهداشتی درست می کردند و آن را میان مردم توزیع 
می کردند. زمانی که قضیه مواسات و کمک مؤمنانه 
از ســوی رهبر حکیم انقالب مطرح شد، باز هم 
بچه  هیئتی ها بودند که زودتر از همه و با تمام توان 
وسط میدان حاضر شدند و چه کارهای بزرگی که با 

دست این افراد در کشور رقم خورد. 
حاال هم همان ها با تبعیت کامل از رهبر معظم 
انقالب که فرمودنــد: »آنچه بنده می خواهم تأکید 
کنم این اســت کــه در عزاداری ها معیار آن چیزی 
اســت که کارشناسان بهداشــت به ما می گویند؛ 
 هر چه 

ً
ی کرونا. خود بنده شخصا

ّ
]یعنی[ ســتاد مل

آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد.« هیئت ها را 
پر شور به پا می دارند. 

رعایت پروتکل های بهداشتی نه فقط یک وظیفه 
ملی اســت که یک واجب شرعی هم هست؛ چرا 
که مســتقیما با جان انســان ها در ارتباط اســت و 
حفظ جان انســان هم از اوجــب واجبات. رهبر 
معظــم انقالب هم به عنوان ولی امر مســلمین بر 
رعایت پروتکل های ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
تأکید می ورزند و این اهمیت موضوع را دوچندان 
می کند. رعایت پروتکل های بهداشتی در جریات 
برگزاری مراسمات محرم اهمیتش بیشتر از مواقع 
دیگر است؛ چرا که اگر حضور مردم در عزاداری ها 
لطمه ای به جان انســانی وارد کند، موجب خواهد 
شد تا دستاویزی برای لطمه زدن به پرچم برافراشته 

محرم شود.

 Bگژراهه هایی برای مقابله با تشیع ناب
رعایت کــردن این پروتکل ها ابتــدا در بعد فردی 
اهمیتی بســیار زیاد دارد و سپس رعایت آن در بعد 
اجتماعی. ماســک زدن و رعایــت فاصله گذاری 
اجتماعی جلوه زیبایی از عقالنیت شیعی را به جهان 
نشان خواهد داد. این را در مقابل آن عده اندکی قرار 
دهید که از همان ابتدا خواستند در مقابل دستورات 
وزارت بهداشــت بایســتند. واقعیت این است که 
معدود افرادی همواره تــالش کرده اند تا در مقابل 
فرهنگ تشیع بایستند. اینها همان هایی هستند که 
در مقابــل فتوای ممنوعیت قمه زنی می ایســتند و 
می خواهند چهره ای خشــن از اسالم و تشیع برای 
جهان به نمایش بگذارند. همان هایی که در روزهای 
آغازین شــیوع کرونــا به حرم های اهــل بیت)ع( 
می رفتند و اقدام به لیس زدن ضریح کرده و تصاویر 
آن را منتشــر می کردند. پس دور از انتظار نیســت 
در عزاداری هــای محرم هــم همین جریان فکری 
بخواهد در مقابل جریان عقالنی تشــیع بایستد و 
خوراک رسانه ای برای رادیو و تلویزیون های غربی 

معاند درست کنند.
برخی کســانی که خود را دلسوز مردم معرفی 
می کنند، تا توانسته اند در ماه های اخیر درباره برگزار 
شدن یا نشدن مراسمات عزاداری تشکیک کرده اند. 
اینکه اگر عزاداری محرم برگزار نشــود چه اتفاقی 
می افتد؟! یک جواب مهم می توان به این پرســش 
داد. آن هم اینکــه همان طور که رهبر کبیر انقالب 
فرمودند: »این محرم و صفر است که اسالم را زنده 
نگه داشته اســت.« محرم و صفر به خودی خود و 
بدون برگزاری مراسم و شعائر مذهبی که کارکردی 
ندارد. در این ماه و به مناسبت ایام شهادت حضرت 
امام حسین)ع( است، که بسیاری از اتفاقات خوب 

در جهان اسالم رخ می دهد.

مقاومت در مقابل دشمنان و ظالمان، آزادگی، 
امــر به معــروف و ذلــت نپذیرفتن همــه و همه 
درس های مهم عاشوراست و اگر عاشورا کم رنگ 

شود این درس ها هم رفته رفته کم رنگ می شوند.
داستان عاشورا صرف گریه کردن برای امام)ع( 
و یاران ایشــان نیست؛ بلکه تمام فرهنگ تشیع در 
عاشورا خالصه می شود. در بحث جهاد که امروز 
هم عرصه، عرصه جهاد اســت چه اقتصادی، چه 
سیاســی و چه جهاد مدافعان سالمت در برابر این 
ویروس منحوس؛ اگر عاشــورا نباشد نمونه کامل 
دیگــر وجود ندارد که بتــوان آن را به مردم معرفی 
کرد. هشت ســال دفاع مقدس و پس از آن دفاع از 
حرم و انسان  های فراوانی که جان شان را کف دست 
گرفته و از ناموس و کشورشان دفاع کردند، از همین 

فرهنگ الهام گرفته بودند.
ســردار بزرگ عصر ما شــهید »حاج قاســم 
ســلیمانی« که قطعا مانند او در هیچ کجای جهان 
یافت نمی شود، شاگرد مکتب حسین بن علی)ع( بود 
و همین هم موجب شــد شهادت ایشان عاشورای 

دیگری را رقم بزند.
اگر عــزاداری محرم تعطیل یا کمرنگ شــود 
ممکن است جوانان و نوجوانان با فرهنگ عاشورا 
و ایثار و شــهادت بزرگ بیگانه شوند. ضمن آن که 
معلوم نیست ویروس کرونا تا چه زمانی بماند. شما 
فرض کنید اگر حضور این ویروس ادامه دار باشــد 
و ما انتظار داشــته باشیم پس از ریشه کن شدن این 
ویروس به شــعائر توجه کنیم، شاید یک نسل را با 
امام حسین)ع( بیگانه به بار آوریم و آسیبی که از این 
جهت می خوریم بسیار زیان بارتر از آسیبی باشد که 

از ویروس کرونا خورده ایم.
عزاداری باید پرشورتر از گذشته انجام شود؛ البته 
تجمع ها و مراسم های دسته جمعی باید با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشــتی باشد و در کنار آن به 
قالب های نوین تعظیم و تکریم شعائر نیز توجه کرد. 
عزاداری مجازی موجب می شود بسیاری از مردم به 
راحتی انتخاب کنند در چه هیئتی و در چه نقطه ای 

از کشور شرکت می کنند.
شعار زیبای هر خانه یک هیئت هم که موجب 
شده است حسینیه بزرگی در کشور شکل بگیرد به 
وسعت کل ایران و صدای روضه از همه جای شهر 
بلند شود، اما واعظان،  مادحان و هیئت داران هم باید 
با خالقیت و ابتکار، عزای حسینی را اقامه کنند. در 
گذشته این مردم بودند که به سوی هیئت ها حرکت 
می کردند، اما حاال مادحان اهل بیت کوچه به کوچه 
می گردند و برای مــردم روضه و نوحه می  خوانند. 
شاید اکنون بهتر درک کنیم که این ویروس منحوس، 
نه تنها نتوانست مجالس امام حسین)ع( را تعطیل 

کند، بلکه آن را گسترش هم داد.

حمیدرضاحیدری
روزنامه نگار
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راهبرد

صبح صادق بازی تروئیکای اروپایی در سناریو های ضد برجامی کاخ سفید را بررسی می کند

در انتظار باخت ترامپ!
سیامکباقری

عضو شورای سیاست گذاری 
صبح صادق

بنیادهای ســناریو های ضد برجامی کاخ ســفید در 
همان زمــان تکوین)13۹۲( تا تصویــب )13۹۴( 
وجود داشــت. این »بنیاد« هــم در متن بود و هم در 
رویکرد. در آمریکا ـ طرف اصلی ایران در توافق نامه 
هســته ای ـ از همان ابتدا دو رویکرد کالن و متفاوت 
درباره برجام وجود داشــت که هر دو هدف واحدی 
در سر داشتند؛ رویکردی که دموکرات ها به رهبری 
اوبامــا آن را نمایندگــی می کرد،مبتنی بــر این بود 
که سیاســت های حداکثری به همراه خواســته های 
حداکثری برای مهار و مقابله با ایران کارآمد نیست؛ 
از این رو آنها با اتخاذ سیاست های گام به گام فرمول 
برجام 1 را طراحی کردند تا در ادامه با شرطی سازی 
نتایج اقتضایِی فرمول 1، فرمول برجام ۲ و سپس 3... 
را عملیاتی کنند. این سیاست همان اتفاق نظری بود 
که با تروئیکای اروپایی به دست آمده بود. به موازات 
این، رویکرد دومی در کنگره و سنای آمریکا و محافل 
اندیشه ای این کشور وجود داشت که معتقد بود باید 
خواسته های حداکثری را با تداوم سیاست حداکثری، 
یکجا بر ایران تحمیل کرد. به این ترتیب، وقتی برجام 
تصویب شد، آنها برجام را یک توافق نامه فاجعه آمیز 
توصیف کردند که هر چه ســریع تر باید جلوی آن را 
گرفت. طراحان و مجریان دیپلماسی دولت یازدهم 
بــا بی توجهی به ایــن دقایق سیاســت در آمریکا و 
نظــام بین المللی، متن برجام را به گونه ای نبســتند 
که بعد بســتر طراحی ســناریو های ضد برجامی و 
فرصت طلبی سایر بازیگران نشود و این همه خسارت 
بر کشور وارد نکند. به هر جهت بازخوانی سناریوی 
ضد برجامی ترامــپ و بازیگری تروئیکای اروپایی 
در شــرایطی که آمریکا تالش دارد همه تحریم های 

گذشته را بازگرداند، حائز اهمیت است.

۱ سناریوی بازسازی و اصالح برجام:
 اولین ســناریوی کاخ ســفید تجدیدنظر در برجام 
در زمینه زمان و کیفیــت و کمیت محدودیت های 
تسلیحاتی، موشکی و هسته ای ایران به اضافه تغییر 
رفتارهای منطقه ای و داخلی ایران بوده اســت. این 
امر ممکن نبود مگر اینکه ایــران بار دیگر وارد میز 
مذاکره شــود؛ از این رو راهبرد فشــار حداکثری 
عملیاتی شــد. در این میان، حضور در برجام مانع 
فشار حداکثری تلقی شد و از آنجایی که هیچ گونه 
تشــریفات و الزامات حقوقی درباره خروج یکی از 
اطراف توافق نامه برجام پیش بینی نشــده بود، کاخ 
سفید در 13۹7/۲/1۸ به صورت رسمی و بدون هر 
نوع مانع و رادع حقوقی و سیاســی خروج از برجام 
را اعالم کرد تا دســتش برای اعمال هر نوع تحریم 
اولیه و ثانویه و هســته ای و غیر هســته ای باز شود. 
برای تروئیکای اروپایی نیز تردیدی وجود نداشــت 

که این اقدام آمریکا نقض فاحش و اساســی برجام 
است، اما آنها نه در بازداری و نه در بازگرداندن کاخ 
سفید کاری نکردند. در مقابل به گونه ای عمل کردند 
که بیشتر به سیاست فشار حداکثری آمریکا کمک 
کرد تا به ایران. سیاســت های اعمالی اروپا در واقع 
فرصت طلبی و فرصت سازی برای همان چیزی بود 
که با اوباما به توافق رســیده بودند؛ یعنی بازسازی 
زودهنگام برجام برای تحقق فرمول های برجام ۲، 3 
و ۴. آنها به موازات اجرا نکردن تعهدات خود، وقتی 
دیدند فشــارهای حداکثری عرصه را بر ایران تنگ 
کرده، تالش کردند با وعده های توخالی )مانند وعده 
اعتبار 15 میلیارد دالری فرانســه( ایران را متقاعد 
کنند که مذاکره بــا ترامپ بهتر از هر گزینه دیگری 
است. در همین راستا، تروئیکای اروپایی برای فشار 
بیشتر در اقدامی ناباورانه )برای تیم هسته ای ایران(، 
طی بیانیه ای اعالم کردند ســازوکار ماشه را فعال 
خواهند کرد. بــار دیگر پس از مدتی در چارچوب 
ســناریوی بازســازی برجامی آمریکا، قطعنامه ای 
ضد ایرانــی  را در آژانس به تصویب رســاندند که 
نوعی شوک به دستگاه دیپلماسی بود؛ چراکه یکی 
از دالیل توافق اروپایی ها در برجام حل شــدن همه 
مســائل آژانس بین المللی انرژی اتمــی و ایران به 
ویــژه PMD بود. اقدام دیگر تروئیــکای اروپایی را 
بایــد در نحوه مواجهه آنها بــا پیش نویس قطعنامه 
تمدید تســلیحاتی در شورای امنیت مالحظه کرد. 
معنای سیاســی رأی ممتنع اروپا این بود که اگرچه 
مخالف آن هستیم، ولی مانع کار آمریکا هم نیستیم. 
تروئیــکای اروپایی به صراحت اعــالم کردند رأی 
ممتنع آنها به رأی نیــاوردن حتمی پیش نویس بوده 
است؛ یعنی در غیر این صورت با آمریکا همراهی 
می کردند؛ چراکه آنها طی بیانیه ای ابراز داشــتند: 
»از پایان تحریم های تســلیحاتی نگران هستند« و 

»انقضای تحریم تسلیحاتی نیاز به زمان و مشورت 
بیشتری دارد«. بر این اساس، ارزیابی علت شکست 
آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی را به قوت برجام 
ارجاع دادن خطاست. نباید بازی پیچیده اروپا را در 

سناریوهای ضد برجامی آمریکا نادیده گرفت.

2 سناریوی واسازی و نابودسازی برجام:
 راهبرد آمریکا در سناریوی واسازی، کشاندن پرونده 
ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. استفاده از 
سازوکار ماشه یکی از راهکارهای آمریکاست. دلیل 
آن نیز فراهم بودن زمینه چنین ابزاری در متن قطعنامه 
و برجام اســت که اکنون با بهره گیری از بازی های 
حقوقی خود را مشارکت کننده قطعنامه معرفی کرده 
و شکایت نامه خود را تسلیم رئیس دوره ای شورای 
امنیت کرده اســت. بازی اروپا در اینجا قابل توجه 
اســت؛ بیانیه آنها کم و بیش شبیه همان بیانیه علیه 
پیش نویس قطعنامه تمدید تسلیحات است؛ یعنی 
ابراز نگرانی از انقضای تحریم تســلیحاتی، برنامه 
موشکی ایران و درخواست از ایران مبتنی بر اینکه 
»باید تمام اقداماتی را که با تعهداتش در این توافق 
ناسازگار است به عقب بازگردانده و بدون فوت وقت 

به پایبندی کامل به برجام بازگردد.« 
در صورت عدم موفقیت، شواهد نشان می دهد 
آنها تالش خواهند کرد تا از طریق آژانس بین المللی 
انرژی اتمی راهبرد مزبور را محقق کنند. زمینه آن نیز 
قدرتی اســت که قطعنامه ۲۲31 و برجام به آژانس 
داده است. متأسفانه، تروئیکای اروپایی با قطعنامه 
ضد ایرانی در آژانس انــرژی اتمی زمینه اولیه این 
راهکار را فراهم کرده اند. راهکار سوم این است که 
آمریکا یکی از سه کشور تروئیکای اروپایی را با خود 
همراه و سازوکار ماشه را از مسیر کمیسیون مشترک 

برجام و سپس شورای امنیت سازمان ملل فعال کند. 
زمینه ایــن موضوع را هم از قبــل اروپایی ها ایجاد 
کردند. تروئیکای اروپا در دی ماه ســال 13۹۸ طی 
بیانیه ای به بهانه »بی تعهدی ایران به توافق اتمی«، 
اعالم کردند سازوکار ماشه علیه ایران فعال شد. در 
مجموع بازی تروئیکای اروپایی در این مرحله، این 
است که برجام نابود نشود، چراکه نابودی برجام، به 
منزله نابودی بقیــه فرمول های برجام در چارچوب 
سیاست گام به گام اســت. در عین حال، اروپا این 
وضعیت را برای بازســازی برجــام نوعی فرصت 
ارزیابی می کند؛ از این رو به گونه ای رفتار می کند که 
دستگاه محاسباتی ایران را به شرایطی که آنها برای 

برون رفت پیشنهاد می کنند، متمایل کند.

3سناریوی برگشت ناپذیرسازی برجام:
 این سناریو حداقل بر دو فرض مبتنی است: نخست 
اینکه سناریوی سازوکار ماشه عقیم شود و دوم اینکه 
نتایج انتخابات بر شکســت ترامپ داللت داشته 
باشد. در این صورت، برنامه های سیاست حداکثری 
کاخ ســفید به گونه ای است که دولت بعدی نتواند 
برجام را به شــکل ســابق احیا کند. از جمله این 
برنامه ها برداشتن همه معافیت های تحریمی و وضع 
تحریم های مضاعف است که رفع آنها برای دولت 
بعدی کار ساده ای نباشد. با توجه به روند رفتارهای 
اروپایی ها، به نظر می رســد آنها در این مرحله تنها 
در انتظار باخت ترامپ در انتخابات می نشــینند و 
در صورت پیروزی دموکرات ها بازی هماهنگ تری 
را به مــوازات احیــای برجام، بــرای تحمیل نرم 
فرمول های برجامی مربوط به تحریم های تسلیحاتی 
و موشکی و حتی زمان محدودیت های غنی سازی 

تالش خواهند کرد. 

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ8 

 عقب ماندگی آمریکا 
درعرصه سایبری

 
»جــان بولتون« در فصل ششــم کتاب خود 
جزئیات رابطه آمریکا و روسیه را طی دوران 
فعالیتش در کاخ سفید بررسی و بیان می کند 
غیر از معاهده موشــک های هســته ای میان 
برد که او تمام تالشــش را کــرد تا آمریکا از 
این معاهده بیرون بیاید، در مســائل دیگری 
نیز تالش داشــت رویکــرد مبارزه جویانه و 
جنگ طلبانه خود را به نمایش بگذارد. او در 
این میان مسئله جالبی را نیز بیان می کند و آن 
عقب ماندگی آمریکا در عرصه سایبری نسبت 
به سایر کشورها از جمله روسیه، چین و ایران 
است؛ در این زمینه می گوید: »یکی از مسائلی 
که اول  از همه به آن پرداختم، توانایی مان برای 
انجام عملیات ســایبری هجومــی در برابر 
دشمنان مان بود که شامل گروه های تروریستی 
و ســایر »بازیگران غیردولتی« می شــد.«. 
»استراتژی اوباما بر این استدالل غلط استوار 
 بی خطر و حتی 

ً
بود که فضای سایبری تقریبا

بکر اســت و بهترین رویکرد این اســت که 
مشــکالت را با نرمی حل کنیم و خطر بدتر 
کــردن اوضاع را نپذیریم. متوجه نمی شــدم 
چرا فضای ســایبری باید ازنظر مادی از تمام 
تجربیات دیگر بشــری جدا شود؛ وضعیت 
آنارشی ابتدایی که در آن قدرت و عزمی که با 
پشتیبانی تسلیحات تهاجمی قابل  توجه همراه 
بازدارندگی  از  است، می تواند ساختارهایی 
را در مقابل دشــمنان بالقوه بــه وجود آورده 
و در نهایــت باعث ایجاد صلح شــود. اگر 
ما با قطعیت فزاینده می دانســتیم که روسیه، 
چین، کره شمالی، ایران و سایرین در فضای 
سایبری در حال رقابت با ما هستند، زمانش 
رســیده بود که ما هم به جنگ آنها برویم.« او 
در نهایت موفق شــد استراتژی سایبری ای را 
برای دولت ترامپ طراحــی کند که به قول 
خودش می توانســت مانــع از دخالت های 
کشورهای دیگر در انتخابات آمریکا شود، اما 
این سیاست چه تفاوتی با سایر سیاست های 
ایــن عرصــه داشــت؟ ویژگی بــارز آن که 
ازنظر دموکرات ها هم بســیار درست به نظر 
می رســید، تهاجمی بودن رویکرد آمریکا در 
این عرصه بود. بولتون تعیین کرده بود سیاست 
آمریکا در فضای سایبری نه دفاعی و نه منفعل، 
بلکــه باید تهاجمی باشــد؛ یعنــی در برابر 
اقداماتی که بازیگران غیر دولتی یا کشــورها 
در برابــر آمریکا انجام می دهند، باید واکنش 
تهاجمی نشان داده می شــد، همین رویکرد 
در نهایت موجب می شد سیاست های فضای 
سایبری آمریکا هر روز بیشتر از دیروز امنیتی 
شود و این امنیتی شــدن نیز موجب می شد 
دولــت ترامپ در این زمینــه نتواند گزارش 
خوبی به دستگاه های مختلف درباره اقدامات 
خــود بدهد. اواخر مــاه اکتبر، صحبت های 
عمومی ای را در واشــنگتن مطــرح کردم تا 
به صورت گســترده توضیح دهم که برای از 
بین بردن قوانیــن دوره اوباما چــه کرده ایم. 
باقی مقامات دولتی مانند »ژنرال ناکاسون« 
نیــز همین کار را کردنــد. این تصمیم گیری 
پیچیده ای بود و تصمیم های ســختی درباره 
اینکه چه چیزی باید به صورت عمومی گفته 
شود و چه چیزی گفته نشود، گرفته می شد. هر 
چه می توانستیم بیشتر بگوییم، قابلیت هایی 
کــه دیگــران می توانســتند از آن در بهبــود 
برنامه های سایبری شــان اســتفاده کنند، چه 
به صورت تهاجمی و چــه به صورت دفاعی، 
بیشتر می شد.«این سیاست ها شاید توانست 
در انتخابات کنگره سال ۲۰1۸ کارگر افتد و 
میزان حمالت سایبری را کاهش دهد؛ اما از 
نظر بولتون، این کار، کاری مداوم بود که باید 

در دولت های آینده هم دنبال می شد. 

ثمانهاکوان
کارشناس بین الملل

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه ای با پایگاه »استوری« 
بار دیگر مدعی شــد »جان کری« وزیر خارجه اسبق آمریکا با 
نقشی که در حصول برجام داشته به ایران کمک کرده است از 
کاهش تحریم ها به ارزش 15۰ میلیارد دالر برخوردار شود. وی 
گفت: »جان کری و برجام، به اندازه 15۰ میلیارد دالر تحریم ها 
را کاهش دادند. ایران این پول را برای مردم خودش و ایجاد یک 
طبقه متوسط در ایران خرج نکرد. آنها آن را برای فعالیت های 
تروریســتی در لبنان، ســوریه، عراق و یمــن مصرف کردند؛ 
 توافق فوق العاده ای نبود. در واقع، بدترین 

ً
بنابراین، برجام اصال

توافق دیپلماتیک از زمان مماشات مونیخ در سال 1۹3۸ بود.«

توافق  بدترین 
خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« گزارش داد بعد از آنکه »مایک 
پومپئو« نامه رسمی آمریکا برای آغاز روند بازگشت تحریم ها 
علیه ایــران را تحویل »دیان دجانی« رئیس دوره ای شــورای 
امنیت داد، دجانی رایزنی های تــک به تک با 1۴ عضو دیگر 
شــورای امنیت، درباره اقدام آمریکا را آغــاز کرد. نتیجه این 
رایزنی هــا این بود که اکثریت اعضای شــورای امنیت گفتند 
آمریــکا از حق قانونی برای بازگردانــدن تحریم ها برخوردار 
نیست بر این اساس نیازی نیست رئیس شورای امنیت طی 3۰ 
روز آینده قطعنامه »ادامه لغو تحریم ها علیه ایران« را که آمریکا 

آماده وتوی آن است، به رأی بگذارد.

آمریکا علیه  همه 
خبرگزاری هــا اعالم کرده اند روســیه جزء سرســخت ترین 
مخالفان اقدام آمریکا برای احیــای تحریم ها علیه ایران بوده 
است. معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در توئیتر نوشت: 
»مثل اینکه ۲ ســیاره وجود دارد. یکی ســیاره ای افســانه ای 
و مبتنی بر قانــون جنگل که آمریکا در آن مجاز اســت بدون 
مجاب کردن دیگران هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد، 
توافق هــا را نقض کرده و از آنها خارج شــود و باز هم به دنبال 
منفعت بردن از آن باشــد؛ دوم، سیاره ای دیگر که بقیه دنیا در 
 آن زندگی می کنند و در آن قانون بین المللی و دیپلماسی حاکم  

است.«

جنگل! قانون 
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5
جهان

یادداشت

  ترامپ یا بایدن؟
 فرقی نمی کند

سیاســت آمریکا در قبال ایــران، یکی از 
موضوعــات داغ رقابت هــای انتخاباتی 
خواســتار  دموکرات هــا  آمریکاســت. 
بازگشــت کاخ ســفید به برجام هستند، 
اما در نقطه مقابل نشانه هایی از استمرار 
سیاســت های مبارزاتی »ترامپ« وجود 
دارد. فرقی نمی کند چه کسی در ماه نوامبر 
برنده انتخابات آمریکا شود، ایران درباره 
برجــام مذاکره نخواهد کــرد. انتخابات 
 مشخص 

ً
ریاست جمهوری آمریکا احتماال

خواهد کرد که آیا توافق هسته ای ایران زنده 
مانده اســت یا خیر. در صورت پیروزی 
مجــدد ترامپ، ایران به احتمــال زیاد از 
برجام خارج شــده و سیاســت هسته ای 
خــود را تغییر خواهد داد، تــا در مذاکره 
بعدی قدرت بیشتری به دست آورد. اگر 
نامــزد احتمالی دموکرات  بایدن«  »جو 
انتخاب شود، دو طرف می توانند به سمت 
احیای برجــام حرکت کنند، امــا ایران 
تمایلی به گســترش مفاد برجام نخواهد 
داشــت. تهدید فوری برای برجام مسئله 
لغو یا تمدید تســلیحاتی ایران است. در 
صورت تمدید تحریم تسلیحاتی، تهران 
تهدید کرده اســت که از توافق هسته ای، 
حتی »ان پی تی« خارج خواهد شد. نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هر چه 
باشد، اتفاق نظر گسترده ای در دولت ایران 
 درباره شرایط 

ً
وجود دارد که تهران مجددا

برجام مذاکــره نخواهد کرد؛ زیرا معتقد 
اســت پرونده هســته ای پس از امضای 
توافق نامه بســته شده اســت و جنبه های 
دیگر مانند برنامه موشــکی بالســتیک و 
نفوذ منطقه ای ایران نباید به برجام اضافه 
شود. ترامپ معتقد است ایران فقط منتظر 
نتایــج انتخابات ایاالت متحده اســت. 
 اشتباه 

ً
روشن اســت که این دیدگاه کامال

اســت؛ زیرا ایران از مذاکره دوباره برجام 
خودداری خواهــد کرد. برای تهران مهم 
نیست چه کسی برنده خواهد شد. ترامپ 
هیچ درک درستی از روند تصمیم گیری در 

سیاست خارجی ایران ندارد.
ترامپ، اجماع  پیــروزی  در صورت 
از ســوی جمهوری اسالمی  گسترده ای 
وجــود دارد تــا بتواند سیاســت مداوم 
حداکثر مقاومت در برابر سیاست »فشار 
حداکثــر« را دنبال کند. هیــچ کس در 
تهران مشــتاق برگزاری مذاکرات درباره 
مطالبــات غیرواقعی کــه دولت ترامپ 
پیشنهاد داده اســت، نیست. در صورت 
انتخــاب مجدد ترامپ بــرای دوره دوم، 
 ایران غنی ســازی دوباره اورانیوم 

ً
احتماال

تــا ۲۰ درصــد، کاهــش همــکاری با 
بازرسان آژانس و از سرگیری غنی سازی 
اورانیــوم در محل زیرزمینی تأسیســات 
هسته ای فردو به منظور ایجاد زمینه برای 
»مذاکرات متقــارن« را احیا می کند. این 
جنبه های بازدارندگی، ایاالت متحده را به 
مذاکرات متوازن با تهران ترغیب می کند. 
اگر بایدن انتخاب شــود پیش شرط هایی 
برای بازگشــت به برجام از جمله برنامه 
موشکی تهران و سؤاالت مربوط به نفوذ 
منطقه ای ایــران را مطرح می کند، در این 
صورت ایران امتناع خواهد کرد و به دنبال 
عملیاتی کــردن اســتراتژی بازدارندگی 
است. بایدن همچنین از حامیان قدرتمند 
رژیم صهیونیستی است و به احتمال زیاد 
از سیاســت خصمانه آن در قبــال ایران 
حمایت خواهد کرد. تیم سیاست خارجی 
بایدن طرفدار تجدید پیشــنهاد در برجام 
ایران  برای محدودیت های جدید درباره 
اســت. در کل، استراتژی بایدن حاکی از 

تداوم سیاست دولت ترامپ است.

اللهکرممشتاقی
کارشناس مسائل منطقه

محمدحسنسجادی
کارشناس مطالعات منطقه ای

رامینبخشی
دکتری علوم سیاسی

اگرچه گزاره »فشــار حداکثری« به سیاســت 
دولت ترامپ در قبال جمهوری اسالمی ایران 
اطالق می شــود، اما به نظر می رسد مفهومی 
فراتر یافته است. انفجار بیروت، گذشته از آنچه 
بود و آنچه گذشــت به دستاویزی برای افزایش 
فشار بر حزب الله تبدیل شده است. این ماجرا 
طیفی از سیاست ها را در برمی گیرد تا حزب الله 

را متهم اصلی ماجرا قلمداد کند. 
 

فشار حداکثری تا سیاست پلکانی ۱
توالی اتفاقات پس از انفجار، مانند تروریستی 
اعالم کردن حزب الله از سوی لیتوانی و حمایت 
برخی کشــورهای متخاصم از این تصمیم، در 
کنار برگزاری دادگاه »رفیق حریری« ســال ها 
پس از حادثه ترور و تالش برای اثبات اتهام وارد 
شده به یکی از اعضای حزب الله به نام »سلیم 
عیاش« همگی حکایــت از آن دارد که کارزار 
فشار حداکثری درباره حزب الله با توجه به میزان 
باالتری از شــکنندگی که به نسبت جمهوری 
اســالمی دارد، به کار می رود. این سیاست ها 
در جهت مسیری است تا رژیم صهیونیستی و 
برخی دولت های شبه جزیره که در حال حاضر 
سرمســت از برقراری رابطه با تل آویو هستند، 
تهدید حزب الله را برســاخته و برجسته کنند، 
به صورتی که نوعی سیاســت »پلکانی« را در 
قبال این حزب به کار ببرند؛ منظور از سیاست 
پلکانی این اســت که در ابتدا فشــار سیاسی و 
اقتصادی، ســپس برخورد نظامی و هم اکنون 
برخورد دیپلماتیک به این سیاست ها اضافه  شده 
است تا فشار حداکثری را به این حزب تسری 

دهند. 

تمرکز بر تضعیف حزب الله 2
بــه نظر می رســد دولت هــای مخالف محور 
مقاومت می کوشــند تــا از انفجــار بیروت و 
حوادث پس از آن اســتفاده و دولت لبنان را، به 
ویژه از نظر اقتصــادی تحت تأثیر قرار دهند تا 

فشار بر شاهرگ حیاتی دولت لبنان، حزب الله 
را در مقابل مردم قرار دهد. مسئله مهم می تواند 
به این صورت باشــد که مشارکت دولت های 
غیرهمســو با حزب الله در ســاخت بیروت از 
یک سو نفوذ بیشتر این کشورها؛ به ویژه فرانسه 
که جایگاه سنتی خود در لبنان را با قدرت گرفتن 
حزب الله از دست داده بود، برخواهد گرداند، از 
سوی دیگر، وابستگی اقتصادی به این دولت ها 
از طرف دولت لبنان ســبب می شــود شاهرگ 
حیاتی این کشــور به دست کنشگران خارجی 
بیفتــد؛ بنابراین در هر زمان کــه اراده خارجی 
وجود داشته باشد فشار بر دولت لبنان برای ایجاد 
مضیقه بر حزب الله وارد می شــود. شاید یک 
 مغفول مانده باشد و آن این 

ً
موضوع دیگر عموما

است که مسیری که در جریان است این گونه بوده 
که حزب الله از ســوی نزدیک ترین کنشگران، 
حتی دولت لبنان نیز تروریستی اعالم شود. در 
این میان سعد حریری نقش قابل توجهی دارد. 
هم اکنون توازن منطقه ای تــا حدودی در حال 
تغییر است، این موضوع با حرکت کشورهای 
حوزه خلیج فارس به سمت رژیم صهیونیستی 

می تواند تهدیدی جدی را ایجاد کند.

E E E
در پایــان توجه به این نکات ضروری اســت: 
اول اینکه، شــرایط به هم پیچیده شده است و 
این مسئله می تواند به ســود نیروهای مخالف 
مقاومت باشــد؛ بنابراین حزب اللــه در حال 
حاضر نیاز به بازیابی تمرکز و ارائه اولویت بندی 
دارد. دوم اینکــه، مســیر انتخابــی نیروهای 
به ســوی حداکثرســازی  معــارض مقاومت 
همراهی کشــورها و تروریســتی اعالم کردن 
حزب الله اســت، به صورتی که حتی فشار را 
در درازمــدت بر دولت لبنان حفظ کند تا حتی 
دولت لبنان نیز وادار شود حزب الله را تروریستی 
اعــالم کند. ســوم و در نهایت اینکــه، ورود 
نیروهای غیربومی به فرایند بازسازی لبنان ضمن 
ایجاد بد اعتمادی داخلی به حزب الله می تواند 
دولت لبنان را نیز بیش ازپیش در حوزه اقتصادی 
شکننده کند، آنگاه ناچار به اجرای سیاست های 

فشار از بیرون بر حزب الله خواهد بود.

 دستاویز سست!
تالش بی حاصل برای انزوای حزب الله

   پنجره    

با ظهور نخبگان جدید و شدت گرفتن تحوالت 
منطقه، ابوظبی خلیج فارس را بستری کافی برای 
رؤیاهای بلند پروازانه خود نمی بیند؛ به همین 
علت تالش دارد در تمام تحوالت منطقه از یمن 
و لبنان گرفته تا سوریه و لیبی دستی بر آتش داشته 
باشد. حرکت ها و رفتارهای پربسامد امارات در 
سیاست خارجی نشانگر سردرگمی ابوظبی در 
رسیدن به هدف است، نمونه های بسیار زیادی 
از رفتارهای دوگانه این کشــور در منطقه وجود 
دارد؛ بــرای نمونه ابوظبی کــه در اوایل بحران 
ســوریه به کمتر از سقوط بشــار اسد رضایت 
نمی داد، اکنون پیشــگام ترمیم روابط با دمشق 
اســت. امارات در رسیدن به هدف خود، یعنی 
دست یابی به قدرت منطقه ای، چهار مسئله مهم 
را لحاظ نکرده است؛ به عبارتی می توان گفت از 
چهار جهت دچار اشتباه محاسباتی شده است، 
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی 
امارات ناشی از اشتباه در این چهار محور است؛

آینده جریان مقاومت   الف 
امارات متحده عربی جریان مقاومت منطقه را 
رو به افول می داند، خود نیز برای کاهش قدرت 
این محور هزینه زیادی کرده است؛ به انقالبیون 
یمن یورش برد، به طرفداران حذف بشــار اسد 
در ســوریه پیوســت، با ایران به عنوان عنصر 
اصلی محور مقاومت بنای ناسازگاری گذاشت، 
بــه حزب الله تاخت و کشــورش را به یکی از 
مقرهــای اطالعاتی رژیم صهیونیســتی برای 
مقابله با جریان های مقاومت فلسطینی تبدیل 
کرد. جالــب آنکه در هر پنج مــورد نیز توفیق 
نیافت، اما در یک اشتباه محاسباتی و تصور غلط 
همچنان بر این باور است که  محور مقاومت در 

آینده منطقه نقشی نخواهد داشت. 

عدم برخورداری از گفتمان قوی
ب

ترکیه با گفتمان اخوانی، عربســتان با گفتمان 
وهابیســم و رژیــم صهیونیســتی بــا گفتمان 

صهیونیسم در حال پیشبرد اهداف خود هستند. 
جمهوری اســالمی ایران نیــز گفتمان محور 
مقاومت و اســالم انقالبی را به عنوان گفتمانی 
جامــع و برگرفتــه از تعالیم ناب اســالمی در 
پیش گرفته اســت. گفتمان های پان عربیسم، 
سوسیال و ژاندارم ـ سلطنتی)در دوران پهلوی( 
نیــز گفتمان هایی بودند که با شکســت مواجه 
شــده اند و از صحنه منطقه محو شدند. در این 
میان حتی قطر نیز خود را حامی گفتمان اخوانی 
معرفی می کند تا برای پیشــبرد اهداف خود از 
یک گفتمان برخوردار باشــد. امارات متحده 
عربی، اما همچنان گفتمانی برای پیشبرد اهداف 
 بــه عنوان یک ضد گفتمان 

ً
خود ندارد و صرفا

عمل کرده اســت. تا زمانی کــه ابوظبی نتواند 
یک رویکرد گفتمانــی ایجابی را طراحی کند، 
نمی تواند به عنوان یک قدرت منطقه ای خود را 

معرفی نماید. 

پیوند خارجی
ج

خطای ســوم امارات کسب امنیت و توسعه نه 
از طریق ظرفیت های خــود، حتی نه از طریق 
کشــورهای منطقــه، بلکه از طریــق تعامل با 
قدرت هــای فرامنطقه ای اســت. امــارات بر 
این باور اســت کــه در صورت پیونــد با رژیم 
صهیونیستی برای همیشه تحت حمایت مطلق 
آمریکا خواهد بود، حال آنکه وضعیت آشــفته 
مصر و اوضاع راکد اردن نشان می دهد ارتباط با 

تل آویو موجب امنیت، رشد و قدرت نمی شود.

نادیده گرفتن ملت ها د
خوی غیرمردم ساالر شیوخ امارات موجب شده 
 به دولت ها 

ً
اســت آنها در تعامل با منطقه صرفا

بنگرند و از نقــش جریان های فکری، گروه ها، 
جنبش ها، به ویژه مــردم و افکار عمومی غافل 
شــوند. امارات تصور می کند دولت ها پس از 
مدتی با این مســئله )رسمیت یافتن روابط بین 
ابوظبی و تل آویو( کنار خواهند آمد، حال آنکه 
حتی اگر بپذیریم که دولت ها با این مسئله کنار 
بیایند، مــردم منطقه این حرکــت را به عنوان 

حرکتی خائنانه فراموش نخواهند کرد.

غلط  محاسبات   
نگاهی به سیاست های دوگانه ابوظبی

   فراسو    

متقلب بزرگ

گاردین: تقلب کردن، روش زندگی دونالد ترامپ  
متحده  ایــاالت  جمهوری خواه  رئیس جمهــور 
آمریکااســت و حاال تبدیل به راهبرد انتخاباتی او 
شده اســت. رئیس جمهور آمریکا با تردید افکنی 
بی پایه و اســاس در مورد مشــروعیت رأی گیری 
پســتی، ســنگ بنای به چالش کشــیدن نتایج 
 
ً
انتخابات ماه نوامبر را گذاشته است. ترامپ قطعا

نتیجه انتخابات نوامبر را به چالش خواهد کشید. 
اگــر او حتی خودش با رأیی قاطــع در انتخابات 
پیروز شود، استدالل خواهد کرد که در آرا تقلب 
شــده و برتری او بزرگ تر بوده است. اگر با برتری 
ناچیزی پیروز شود فریاد خواهد کشید »ناعادالنه 
است« و استدالل می کند که آرای بایدن با تقلب 
همراه شــده اند و اگر شکست بخورد چطور؟ در 
آن صورت وضعیت بسیار مغشوش خواهد شد. 
ترامپ ماه گذشته میالدی در مصاحبه ای با فاکس 
نیوز از گفتن این که شکسش را خواهد پذیرفت، 
ســر باز زد. او پاسخ داد: »من در زمان خودش به 
شما خواهم گفت. من شما را در این مورد معلق 

نگه می دارم.«

گرگ در لباس بره

رأی الیوم: عربســتان، موانع زیــادی برای گام 
برداشتن به سمت صلح کامل با اسرائیل، بر سر 
راه دارد. درســت برعکس امارات که خود را در 
تیررس تهدیــدات ایران و ترکیــه تعریف کرده 
اســت، پادشاه عربســتان، خود را خادم حرمین 
شرفین می داند که نماد دینی بسیاری از اعراب و 
مسلمانان و رقیب ایران شیعه ای است که به تازگی 
موفق به شکســت دادن نقشه آمریکا برای تمدید 

قطعنامه تحریم تسلیحاتی اش شد.

رقابت سخت

پولیتیکو: بایدن از زمان پیروزی اش در انتخابات 
مجلس سنا در ســال 1۹7۲ انتخابات سختی را 
پشت سر نگذاشته  اســت. کمپین انتخاباتی وی 
برای ریاســت جمهوری در سال 1۹۸۸ و ۲۰۰۸ 
هم آمادگی زیادی نداشتند؛ بنابراین، االن وقتش 
رسیده است که بایدن نشان دهد می تواند در برابر 
فردی مانند ترامپ برنده باشــد؛ البته باید به یاد 
داشته باشیم که نمی توان شگردهای خاص او را 

دست کم گرفت.

توهم تکان پرچم سفید تسلیم

میدل ایســت آی: با توافق امارات و اســرائیل، 
فلسطینی ها پرچم سفید تسلیم را تکان نخواهند 
داد، که اگر می خواســتند، در هفت دهه گذشته 
چنین کاری انجــام داده بودنــد. درصد اعراب 
مخالف به رسمیت شناختن دیپلماتیک اسرائیل 
در یک دهه گذشته افزایش یافته است، نه کاهش. 
»شــاخص افکار عــرب« میزان ایــن گرایش 
را ســنجیده اســت. ۸۴ درصد در ســال ۲۰11 
مخالف به رســمیت شناختن دیپلماتیک بودند. 

تا سال ۲۰1۸ این رقم ۸7 درصد شد. در میان 
فلسطینی ها، این توافق، فتح و حماس را که 

از زمان جنگ داخلی غزه در ســال ۲۰۰7 
رقبایی ســفت و سخت بودند، به آغوش 
یکدیگر می کشــاند. اگــر نتانیاهو و بن 
زاید تلفنی در حال گفت وگو با یکدیگر 

هستند، محمود عباس، رئیس تشکیالت 
فلسطین و اســماعیل هنیه، رهبر 

هم  حماس  سیاســی 
همین وضعیت را 

دارند.

تقالی بیهوده

شــورای آتالنتیک: ایران در دو سال گذشته و 
تحت شدیدترین تحریم ها در تاریخ، از مذاکره 
درباره شــرایط مورد نظر ترامپ خودداری کرده 
است. ترامپ از روند تصمیم سازی در سیاست 
خارجی ایــران، هیچ درکی نــدارد. اگر ترامپ 
برنده شــود، توافقی گسترده در نظام ایران وجود 
دارد کــه باید همچنان مقابل سیاســت فشــار 
حداکثــری دولت ترامــپ، مقاومت حداکثری 
کرد. هیچ کسی در تهران اشــتیاق ندارد درباره 
خواسته های غیرواقعی که ترامپ 
کند؛  مذاکره  کرده،  پیشنهاد 
انتخابات  نتایــج  این رو  از 
ریاســت جمهوری آمریکا 
در نوامبر ۲۰۲۰، تأثیری بر 
مخالفت ایران در مذاکره بر 

سر برجام نخواهد داشت.

 

   رصد    

بزرگ متقلب 
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6
بازار

 BBBB با توجه بــه حجم نقدینگی موجود در 
کشــور و نرخ تورم در سال های اخیر به 
نظرتــان تورم های موجــود در اقتصاد 
بــا افزایش حجم نقدینگی تناســب و 
همخوانــی دارد یا بخش قابل توجهی 
از تــورم هنوز تخلیه نشــده و در واقع 
ذخیره شــده اســت؟ برخی معتقدند 
شوک اصلی تورم هنوز باقی مانده و با 
نگاه  سیاست هایی ذخیره شده است. 
شــما به رابطه بین نقدینگی و تورم در 

اقتصاد امروز ایران چیست؟ 
ابتدا باید ببینیم قرار اســت چارچوب بحث مان را 
چه چیزی انتخاب کنیم! اگر فرض کنیم چارچوب 
بحث ما همان نظریه مقداری پول و رابطه چند متغیر 
در یک رابطه ساده باشد؛ طبق آن نظریه رشد سطح 
عمومی قیمت ها یا همان تورم برابر با رشد نقدینگی 
به عالوه رشــد ســرعت گردش پول منهای رشد 
تولید اســت. حاال اگر برای پاسخ به پرسش شما 
ســال 13۹۸ را در نظر بگیریم، بر اساس آمارهای 
رسمی ـ که به نظر من کمی خوشبینانه است ـ رشد 
نقدینگی در این سال حدود 3۰ درصد بوده و رشد 
تولید یا همان رشد اقتصادی حدود منفی ۸ درصد 
بوده است. بر اساس این، 3۰ درصد رشد نقدینگی 
منهای رشــد تولید که یک عدد منفی اســت، باید 
چیزی حــدود تورم ۴۰ درصدی را رقم بزند. وقتی 
آمار نرخ تورم در ســال 13۹۸ را بررسی می کنیم، 
 عددی در 

ً
می بینیم نرخ اعالم شده برای تورم تقریبا

همین حد بوده اســت؛ از این رو من معتقدم آنچه 
در سال گذشته با عنوان نرخ تورم رخ داده، با نظریه 
مقداری پول همخوانــی دارد. البته آنچه ما باید به 
آن اســتناد کنیم که در این سال ها کمتر به آن توجه 
شده، موضوع کاهش سرعت گردش نقدینگی طی 
سال های گذشته است؛ به گونه ای که در حال حاضر 
این عدد به چیزی کمتر از یک رســیده است؛ یعنی 
یک واحد نقدینگی در طول یک ســال کمتر از یک 
بار گردش داشته است. این اتفاق به این معناست که 

ما در حال تجربه کردن یک رکود هستیم. 

 BBBB ،آیا شما برای رشــد نقدینگی به تورم 
نسبت یک به یک قائلید؟ 

من معتقدم باید متغیرهای دیگری را در این زمینه در 
نظر گرفت. در همین چارچوب نظریه مقداری باید 
به مواردی، چون رشــد اقتصادی و سرعت گردش 
نقدینگی هم توجه کرد. من مطالعه ای را سراغ ندارم 
که بگوید این عدد بزرگ تر از یک است؛ اما باید به 
این نکته اشاره کرد که در اقتصاد ایران هر گاه رشد 
نقدینگی باال با افزایش نرخ ارز همراه شــده است، 
تورم های باالتری را نســبت به متوسط بلندمدت 
 باالتریــن عددهای تورم 

ً
ما رقم زده اســت. اصوال

در اقتصاد ایران مربوط به ســال هایی بوده که شاهد 
رشد باالی نقدینگی و مهم تر از آن رشدهای باالی 
نرخ ارز بوده ایم. متأسفانه، ما در سال جاری نیز در 
چنین وضعیتی قرار داریــم و در حال تجربه کردن 
آن هســتیم. از این منظر می توان گفت اگر اقدامات 
اصالحی صورت نگیرد، ما در سال جاری با افزایش 
ســطح عمومی قیمت ها مواجه خواهیــم بود. در 
حقیقت، موضوع نگران کننده، افزایش همزمان رشد 
نقدینگی و نرخ ارز اســت که سبب کاهش شدید 

ارزش پول ملی می شود.

 BBBB در واقع به نظرتان در حال حاضر تناسبی 
میان نرخ رشــد نقدینگــی و نرخ تورم 
وجود دارد؟ شما این استدالل را که ما 

ذخیره نرخ تورم داریم، قبول ندارید؟
 
ً
 یک تناسب وجود دارد؛ اما می توان گفت، اوال

ً
تقریبا

 در یک سال اتفاق نمی افتد. جنبه بد 
ً
این پدیده لزوما

و مخرب آنچه ما طی سال های گذشته تجربه کردیم، 

این است که ما رشد نقدینگی داشتیم؛ اما سرعت 
گردش رشد نقدینگی کاهش یافته است؛ یعنی اگر 
تورم متناسب با رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده، حتی در 
برخی مواقع مانند سال های 13۹7 و 13۹۸ کمتر از 
رشد نقدینگی بوده است. یکی از دالیل آن، این بوده 
که سرعت گردش نقدینگی کاهش پیدا کرده است؛ 
یعنی اگرچه میزان پول تحت عنوان نقدینگی افزایش 
یافته، اما ســرعت گردش پول پایین آمده بوده و این 
اتفاق خوبی نیســت؛ چرا که به تعمیق رکود منجر 

می شود. 

 BBBB هم اکنــون بخــش قابــل توجهی از 
نقدینگــی در حال هدایت به ســمت 
بازار ســرمایه است. شما این موضوع 
را مثبت می دانید یا این ماجرا می تواند 
پیامدهایــی برای اقتصاد ایران داشــته 

باشد؟ 
به هــر دلیلی امــروزه بخش قابل توجهــی از این 
نقدینگی وارد بازار ســرمایه شده است. بررسی ها 
نشــان می دهد، ما اگر روزانه چیزی حدود ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان نقدینگی جدید تولید می کنیم، بخش 
عمده این نقدینگی راهی بازار ســرمایه شده و این 
موضوع ســبب شده است قیمت ســهام به شدت 
افزایش پیدا کنــد. اگر نرخ ارز در ســال 13۹6 را 
حدود 3۴۰۰ تومان در نظر بگیریم، شاخص بازار 
سرمایه در آن ســال چیزی حدود 1۰۰ هزار واحد 
بــوده؛ اما در حال حاضر نــرخ ارز حدود ۲3 هزار 
تومان )هشــت برابر( شــده؛ اما شــاخص بورس 
حدود 1۸ برابر شده اســت. توجه داشته باشید که 
در ایــن فاصله، یعنی بین ســال 13۹6 تا به امروز، 
رشــد اقتصادی منفی و رشد ســرمایه گذاری هم 
منفی بوده اســت. ضمن اینکه وضعیت سودآوری 
شرکت ها هم چندان تعریفی ندارد. پس ما در اینجا 
یک نقیصه داریــم. البته الن به صورت کوتاه مدت 
بازار سرمایه به نوعی با جذب نقدینگی برخی از آن 
فشار تورمی در سایر کاالها را برداشته و چون قیمت 
 در محاسبه شاخص عمومی کاال 

ً
دارایی مســتقیما

 این 
ً
و خدمات منظور نمی شود، می توان گفت فعال

چرخه به نفع تورم کار می کند.

 BBBB ،با توجه به نکاتی که به آن اشاره داشتید 
به نظر شــما وضعیت اقتصــادی ما با 

رشد شاخص بورس یا بهبود وضعیت 
تولیدی یا اقتصادی کشــور همخوانی 

ندارد؟ 
 همین طور است. مردم امروز وضعیت سخت 

ً
طبیعتا

و کم نظیری را تحمل می کنند. در سال 13۹7 رشد 
اقتصادی کشور بر اساس آمارهای رسمی منفی 5 
درصد و رشد ســطح عمومی قیمت ها 31 درصد 
بوده است؛ اما در سال 13۹۸ رشد اقتصادی چیزی 
حدود منفی ۸ درصد و تورم حدود ۴۰ درصد بوده 
است و ضریب جینی هم وضعیت بدتری را تجربه 
کرده اســت؛ یعنی فقط در همین دو ســال شاهد 
بوده ایم که رشــد اقتصادی پیاپی منفی 5 و منفی ۸ 
درصد بوده و تورم نیز 3۰ و ۴۰ درصد بوده اســت. 
این موضوع به آن معناست که رشد اقتصادی کاهش 
داشته و تورم با افزایش مواجه بوده است. از سویی، 
با رشد جمعیت هم مواجه بوده ایم، پس درآمد سرانه 
مــا به قیمت واقعی کاهش پیدا کرده و توزیع درآمد 
هم بدتر شده است، یعنی فشار بر طبقات ضعیف 
و متوسط افزایش یافته است. ضمن اینکه این فشار 
هم مشــهود بوده و هم از طرف همه بیان می شود. 
برای نمونه، وقتی مردم با نمایندگان مجلس مواجه 
می شوند، مدام از این وضعیت و سختی های در حال 
افزایش گالیه می کنند؛ از طرفی نماینده مجلس هم 
می بیند هیچ برنامه روشنی از سوی دولت برای تغییر 

وضعیت وجود ندارد. 

 BBBB دولت آقای روحانی همواره به واگذاری 
شرکت های دولتی به برخی از سازمان ها 
و نهادها تحت عنوان رد دیون به شدت 
انتقاد داشت؛ اما گویا قرار است خود 
دولت نیــز از طریق ایــن واگذاری ها، 
منابع مورد نیاز برای اجرای طرح نظام 
پرداخت هماهنگ را که قرار اســت از 
مهرماه اجرایی شود، تأمین کند. نظرتان 

در این باره چیست؟ 
متأســفانه برنامه های اقتصادی دولت نهم و دهم، 
به ویژه در دولت یازدهم با چارچوب و انگیزه های 
سیاسی نقد شــد. چون این برنامه ها با انگیزه های 
سیاسی نقد شد، رفته رفته رنگ باخت و دوام نیاورد. 
در ایت میان، اگر موضوع مسکن مهر، سهام عدالت، 
 متوجه 

ً
هدفمندی یارانه ها و... را بررسی کنید، کامال

این موضوع می شــوید. در بحــث هدفمند کردن 

یارانه ها ابتدا گفتند پرداخت نقدی یارانه ها اشــتباه 
بود. بعد گفتند ما می خواهیم پرداخت های کاالیی 
را جایگزیــن پرداخت های نقدی کنیم. در ســال 
13۹۲ دو هزار میلیارد تومان از بیت المال را تحت 
عنوان کاال و با نام »سبد کاال« به مردم عرضه کردند 
که در واقع می توان گفت یکی از بدترین طرح هایی 
بود که به لحاظ اقتصادی تاکنون اجرا شــده است. 
در نهایــت هم دیدیم هیچ کس حاضــر به دفاع از 
آن نشــد. حتی دولت وقتی می خواســت طرحی 
با عنوان کمک های معیشــتی را اجرایی کند، این 
کار را به صورت یارانه نقــدی انجام داد. در حالی 
کــه اگر پرداخت نقدی بد بــود و پرداخت کاالیی 
خوب! کمک معیشتی را به صورت نقدی پرداخت 
نمی کرد. این ماجرا درباره سهام عدالت هم وجود 
دارد. شما ببینید ابتدا به سهام عدالت حمله و آن را 
تخریب کردند و همه تمرکز و انتقادشــان روی این 
موضوع بود که در سهام عدالت مدیریت در اختیار 
بخش غیر دولتی نیست، اما سؤال این است آیا وقتی 
خودشان صندوق های ای تی اف را طراحی و واگذار 
کردند، مشکل مدیریت را حل کردند؟ یا تنها اتفاقی 
که افتاد این بود که آمدند ســهام عدالت را رقیق و 
پرتفوی آن را تضعیف کردند. به قول معروف، حق 
مالکیت مردم بر سهام عدالت را اسقاط کردند و در 
نهایت هم تمام هنر دولت این بود که بگوید ســهام 
عدالت را آزاد می کنیم. چطور چیزی را آزادسازی 
می کنید که در گذشــته مدعی بودید هیچ ارزشــی 
ندارد؟ یکی دیگر از این مباحث که شــما هم به آن 
اشاره کردید، بحث تهاتر ســهام بود که ابتدا کلی 
ایراد گرفتند و حاال خودشان در حال انجام این کار 
هستند. با این حال من به عنوان یک نماینده مجلس 
که از قضا سابقه اجرایی هم دارد، خوشحال می شوم 
که دولت در مسیر صحیح و در ریل صحیحش قرا 
گیرد و اگر این گونه باشد، خود من از دولت پشتیبانی 
می کنم ولو اینکه ســال آخر یا حتی ماه یا روز آخر 
حضور دولت باشد. واقعیت امر این است که حال 
اقتصاد و زندگی مردم ایران نه تنها خوب نیســت؛ 
بلکه بسیار بد است. پس ما نباید به بهانه تحلیل های 
سیاسی مانع از التیام اوضاع و احوال اقتصادی مردم 
شــویم مگر اینکه متوجه شویم دولت به روش های 
 هر 

ً
غلطی در حال انجام این کار اســت که مطمئنا

کجا خود من متوجه شــوم روش غلط اســت، در 
مقابل آن واکنش نشان خواهم داد.

خلق مزیت های جدید

تحقــق اقتصاد بدون نفت امری دســت 
یافتنی اســت. با اعتماد به مردم، تکیه بر 
توانایی های داخلی و در سایه برنامه ریزی 
جامع و منسجم امکان پذیر است. با وجود 
منابع درآمدزایی چون انواع معادن و اقالم 
ســرمایه گذاری  متنوع  زمینه های  کانی، 
زیربنایــی، محصوالتــی چون پســته، 
فرش و... در اقتصــاد ایران و همچنین با 
بهره گیری کارا از سایر منابع در دسترس 
از قبیل زمین های مناسب کشاورزی و با به 
کارگیری استراتژی های برون گرا، اصالح 
الگوی واردات و توســعه صادرات، باال 
بــردن ارزش افزوده کاالهــای تولیدی و 
خلق مزیت هــای جدید، می توان اقتصاد 

بدون نفت را محقق ساخت.

شاخص

21 میلیارد دالر خسارت

 

به گزارش رویترز، صندوق 1/15 تریلیون 
دالری ســرمایه حکومتی نــروژ در نیمه 
نخست ســال ۲۰۲۰، خســارت 1۸۸ 
میلیارد کرونــی )۲1/۲7 میلیارد دالری( 
ثبت کرده است؛ زیرا ارزش بازار بورس 
و بازار امالک این کشور در جریان شیوع 
کرونا کاهــش یافته اســت. این کاهش 
درحالی رخ داده اســت که این صندوق 
در ســال ۲۰1۹ به علت رشد بازارهای 
بورس، رکــورد درآمدی جدیدی را ثبت 
کرد و شاهد سود 1۸۰ میلیارد دالری بود. 
»تروند گرند« معاون ارشــد اجرایی این 
صندوق در بیانیــه ای اعالم کرد: هرچند 
بازارها در سه ماهه دوم بهبود یافتند، اما ما 

هنوز شاهد بی ثباتی قابل توجهی هستیم.

افزوده

معنای بسته شدن نماد 

هر گونــه تغییر، اعم از تغییــر در اصول 
اساســی شــرکت، مانند تغییــر محل، 
افزایش ســرمایه و تعیین اعضای هیئت 
مدیــره و... فقــط در صورتی امکان پذیر 
اســت که نماد معامالتی شــرکت بسته 
شــود؛ یعنی معامالت ســهام شــرکت 
تا زمــان تصمیم گیــری در زمینــه نماد 
شــرکت در تابلوی بــورس به وضعیت 
متوقــف در خواهد آمد؛ گفتنی اســت، 
بعــد از تصمیم گیــری دربــاره مــوارد 
فوق و با اجازه ســازمان بورس، ســهام 
شــرکت مورد نظر با قیمــت جدید وارد 
تابلــو خواهد شــد، و در اولیــن روز باز 
 شدن، ســهام از قانون حجم مبنا پیروی

 نمی کند.

منهای نفت 

میثممهرپور
دبیر گروه اقتصاد

در ســال های اخیر، اوضاع اقتصادی کشــور به ویژه رشد قیمت کاالهای اساسی و کاهش قدرت خرید شهروندان به گونه ای بوده که با توجه به شاخص های 
اقتصادی شــاید بتوان گفت، زندگی شــهروندان ایرانی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و آمارهای اقتصادی از کاهش قدرت خرید و افت کیفیت زندگی 
اقتصادی در جامعه ایران حکایت دارد. صبح صادق در گفت وگویی با »سیدشمس الدین حسینی« وزیر اسبق اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور 

وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کرده است. 

 وزیر اسبق اقتصاد در گفت وگو با صبح صادق

شاخص بورس با اقتصاد کشور 
همخوانی ندارد
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دین

ابزار قدرت معنوی ـ ۲

تغییر و تحریف واقعیات

قــرآن کریــم دربــاره منافقان 
می گوید، آنها در میان مسلمانان 
اضطراب و تردید ایجاد می کنند و همیشه 
مشغول فتنه انگیزی هستند. اختالف افکنی 
برای برهم زدن آرامــش روانی جامعه و 
ایجــاد دعواهــای سیاســی، مذهبی و 
اجتماعــی از دیگــر خصوصیات منافق 
است. منافقان همواره تالش می کنند مردم 
را از اســالم و جامعه اسالمی دور کنند تا 
دین، حکومــت، رهبران و شــهروندان 
جامعه اســالمی را با انــواع چالش ها و 
مشــکالت روبه رو کنند. در آیه 7 ســوره 
وَن ال 

ُ
ول

ُ
ذیَن یق

َّ
منافقون آمده است: »ُهُم ال

وا 
ُّ

ض
َ

ی یْنف  َرُسوِل اللِه َحتَّ
َ

وا َعلی  َمْن ِعْند
ُ

ْنِفق
ُ
ت

ْرِض َو لِکنَّ 
َ ْ
ــماواِت َو ال زاِئُن السَّ

َ
ِه خ

ّ
َو ِلل

ُهوَن«؛ آنــان ]منافقان[ 
َ

ق
ْ

ُمناِفقیــَن ال یف
ْ
ال

کسانی هستند که می گویند به افرادی که 
نزد رسول خدا)ص( هستند، انفاق نکنید 
تا پراکنده شوند. پراکنده کردن مردم و تنها 
ماندن امام مسلمانان، روش منافقین برای 
ایجاد فقر و تخریب مادی و معنوی جامعه 
اسالمی بوده و هست. در قرآن آمده است: 
وِبِهم 

ُ
ل

ُ
ِذیَن ِفی ق

َّ
وَن َوال

ُ
ُمَناِفق

ْ
ْم َینَتِه ال

َّ
ِئن ل

َ
»ل

ک  ِرَینَّ
ْ

ُنغ
َ
َمِدیَنِة ل

ْ
وَن ِفی ال

ُ
ُمْرِجف

ْ
 َوال

ٌ
ــَرض مَّ

ِلیال«؛ اگر 
َ
مَّ ال ُیَجاِوُروَنک ِفیَها ِإال ق

ُ
ِبِهْم ث

منافقان و کسانی که در دل های شان مرضی 
هســت و شــایعه  افکنان در مدینــه ]از 
کارشان[ باز نایستند، تو را سخت بر آنان 
مســلط می کنیم تا جز ]مدتی[ اندک در 
همســایگی تو نپایند.)احزاب/ 6۰( پس 
آنانکه که با شایعات و دروغ ها مردم را از 
اسالم و حکومت اسالمی ناامید می کنند 
نیــز منافق هســتند و مردم بایــد آنان را 
بشناسند. این نوع رفتارها که صورت های 
گوناگونی دارند، به نیت نابودی مسلمانان 
و جامعه  و حکومت شان صورت می گیرد. 
منافقان که در میان مردم زندگی می کنند و 
ما َنْحُن  اتفاقا خود را مصلح می دانند »ِإَنّ
ُمْصِلُحــونَ «، بــا تحریــف واقعیات از 
شایعه سازی گرفته تا جابه جایی کلمات و 
وارونه کردن حقایق برای ایجاد شــک و 
تردید سعی دارند به نظام اسالمی و مردم 
مســلمان ضربه بزنند. آنها چطور رفتار 
کِلَم 

ْ
وَن ال

ُ
ف ِذیَن َهاُدوا یَحِرّ

َّ
می کنند؟ »ِمَن ال

وَن َســِمْعَنا َوَعَصیَنا 
ُ
ول

ُ
َعْن َمَواِضِعــِه َویق

...«؛ برخی از کسانی 
ٍ

یَر ُمْسَمع
َ

َواْسَمْع غ
که یهودی اند، حقایق ]کتاب آسمانی[ را 
]با تفسیرهای نابجا و تحلیل های غلط و 
ناصــواب[ از جایگاه های اصلی و معانی 
حقیقی اش تغییر می دهند و ]به زبان ظاهر 
به پیامبر[ می گویند: ]دعوتت را[ شنیدیم و 
]به باطن می گویند:[ نافرمانی کردیم و ]از 
روی توهیــن بــه پیامبر بر ضــد او فریاد 
می زنند، سخنان ما را[ بشنو که ]ای کاش[ 
ناشنوا شــوی و با پیچ و خم دادن زبان و 
آوازشــان و به نّیت عیب جویی از دین ]به 
آهنگی، کلمه[ راعنــا ]را که در عربی به 
معنای )ما را رعایت کن( اســت[ تلفظ 
می کننــد ]که بــرای شــنونده، راعنا که 
مفهومــی خــارج از ادب دارد، تداعــی 
می شــود[ و اگر آنان ]به جــای این همه 
اهانت از روی صدق و حقیقت[ می گفتند 
شنیدیم و اطاعت کردیم و ]سخنان ما را[ 
بشنو و ما را مهلت ده ]تا معارف اسالم را 
 برای آنان بهتر و درست تر 

ً
درک کنیم[ قطعا

بود، ولی خدا آنان را به ســبب کفرشــان 
لعنت کرده، پس جز عــده اندکی ایمان 
نمی آورند.)نساء/۴6( پس آنها یک هدف  
دارند و آن هم »نابودی اسالم« است؛ اما 

روش های شان گوناگون است. 

آیه

محمدرضاقضایی
کارشناس علوم اسالمی

با توجه به اینکه در این روزها برگزاری هیئت های 
عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال 
انجام است، ضروری است نگاهی دوباره به نکات 
مهم این موضوع داشــته باشــیم. از جمله آداب 
اجتماعی »مســئولیت پذیری« و آداب دینی اقامه 
دســتورات دین و اهل بیت)ع(. در این وضعیت، 
ابتدا باید مســئولیت اتفاقــات جامعه را بر دوش 
بگیریم و خود را به طور مســتقیم در آن شــریک 
بدانیم و برای تعالی آن تالش کنیم و سپس ببینیم 
ُه َمْن 

َّ
امر اهل بیت)ع( که می فرماینــد: »َرِحَم الل

ْمَرَنا« چیست و چگونه باید آن را احیا کرد؟ 
َ
ْحَیا أ

َ
أ

 در این روزها که خطر گسترش بیماری کرونا 
ً
واقعا

زیاد است و امکان دارد هم وطنان ما بر اثر انتشار 
آن جان خود را از دست بدهند، امر اهل بیت)ع( 
چیســت؟ آیا با دقت در رفتارها و عملکرد اهل 
بیت)ع( در طول حیات شان می توان به امر آنان در 
این مورد و نظرشان در این زمینه پی برد؟ به عبارتی 
اگر در زمان هر یک از ائمه)ع( این اتفاق می افتاد، 
واکنش ایشــان چه می توانست باشد؟ با دقت در 

سیره ایشان به راحتی می توانیم وظیفه خود را پیدا 
کنیم. در این موضوع پرسش های بسیاری وجود 
دارد؛ مانند اینکه در این روزها تعظیم شــعائر که 
از مســلمات دین ما و جزء اصلی ترین اعتقادات 
ماســت، چطور می تواند صورت بگیرد؟ کسانی 
که خــود را به اقامــه امر اهل بیــت)ع( موظف 
می بینند، باید با دقت به این مســئله نگاه کنند و با 
بررسی وضع موجود در ماه محرم و صفر به تعظیم 
شعائر اقدام کنند. تدابیر الزم برای تعظیم شعائر 
دین و اقامه عزا همیشــه بوده و اکنون هم هست، 
با این تفاوت که در این روزها باید دقت بیشــتری 
برای آن به کار برد تا رفتار ما سرپیچی از امر اهل 
بیت)ع( نباشد. هدف این است که ما می خواهیم 
با تعظیم شعائر امر اهل بیت)ع( را در جامعه پیاده 
کنیم و باید به کیفیت آن نیز دقت کنیم، خب چه 
راه هایــی وجود دارد که تعظیم شــعائر به تکریم 
اهل بیت)ع( منتهی شــود و نه تضعیف ایشان؟ 
برای یافتن پاســخ به حدیثــی مراجعه می کنیم: 
ِبی 

َ
ٍد َعْن أ ِر ْبِن ُمَحمَّ

ْ
 َعْن َبک

َ
 ْبِن ِإْسَحاق

َ
ْحَمد

َ
»َعْن أ

وَن؟ 
ُ
ث

َّ
َتَحد

َ
ْجِلُسوَن َو ت

َ
ْیِل ت

َ
ض

ُ
ف

ْ
 ِلل

َ
ال

َ
ُه ق نَّ

َ
ِه)ع( أ

َّ
َعْبِدالل

ْحُیوا 
َ
أ
َ
َها ف ِحبُّ

ُ
َمَجاِلَس أ

ْ
 ال

َ
ک

ْ
: ِإنَّ ِتل

َ
ال

َ
ق

َ
: َنَعْم؛ ف

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ْو 
َ
َرَنا أ

َ
ک

َ
 َمْن ذ

ُ
ْیل

َ
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ِکْرَنا...« امام صادق)ع( از فضیل می پرسند که آیا 
ُ
ذ

می نشینید، حدیث و مناقب ما را می گویید؟ عرضه 

داشــت: آری؛ حضرت فرمودند: همانا من این 
مجلس را دوســت دارم، پس امر ما را احیا کنید، 
خداوند رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند...
)وسائل الشیعه، ج 1۴، ص 5۰( طبق فرمایش امام 
صادق)ع( باید مجالسی برقرار شود که در آن امر 
اهل بیت)ع( احیا شــود. احیای امر اهل بیت)ع( 
به صورت های گوناگونی انجام می شــود که همه 
این صورت ها در راستای عمل به دستورات دین 
اســت. در اینجا اگر هدف  ما از عزاداری اشاعه 
دین اســت، باید برای این هدف هر کار الزمی را 
انجام دهیم. گاهــی این لزوم می تواند در رعایت 
اصول بهداشتی شکل پیدا  کند و گاهی در برگزار 
نشدن مجالس حسینی. سؤال اساسی ما این است 
که آیا می توان در ایــن ایام که حجم رفت وآمدها 
بســیار زیاد اســت و تراکم در مجالس و محافل 
خطرآفرین، مسائل بهداشتی را بدون کوچک ترین 
 آیا امکان آن وجود 

ً
اغماضــی رعایت کرد یا اصال

دارد؟ یافتن پاســخ این پرســش برای کسانی که 
قصدشان تکریم اهل بیت)ع( است، نقشی حیاتی 
دارد؛ ضمن آنکه نباید با برخی قیاسات این پرسش 
را پاسخ داد. برای نمونه اگر بگوییم خطر همه جا 
هست و نمی توان به دلیل وجود خطر همه چیز را 
تعطیل کرد یا اگر بگوییم برگزاری مراسم عزاداری 
مانند دفاع از حرم اهل بیت)ع( است که باید برای 

آن هر خطری را به جان بخریم، استداللی اشتباه 
است. استفاده از برخی تشبیهات مانند زائرانی که 
دست خود را برای اجازه زیارت امام حسین)ع( 
 مــا این بیماری را 

ً
می دادند نیز غلط اســت. اوال

دشــمن می دانیم و اگر موضوع دفــاع از حرم را 
مطرح کنند، باید بگویند چطور حرم اهل بیت)ع( 
را از آسیب این دشمن محفوظ نگاه می دارند؟ چه 
آنکه تک تک عزاداران حضرت اباعبدالله)ع( مانند 
حرم ایشان جایگاه رفیعی دارند و سالمتی آنها مهم 
است. پس اگر این بیماری را دشمِن دوستان اهل 
بیت)ع( در نظــر بگیریم، بایــد از ورود در میان 
دوستان هم جلوگیری کنیم؛ یعنی مدافع حرم باید 
در مقابل دشــمن حرم بایستد و از راه یافتن آن در 
 ما نمی توانیم 

ً
میان دوســتان جلوگیری کند. ثانیا

نسبت به ســالمتی خودمان و دیگران بی اهمیت 
باشــیم و خطر ایجاد کنیم و با این عنوان که برای 
تعظیم شــعائر هر کاری باید انجــام داد، تدبیر و 
تدبر را کنار بگذاریم. به طور کلی،برای فهمیدن 
وظیفه مان در قبال تعظیم شعائر و احیای امر اهل 
بیت)ع( باید همه جوانب را در نظر بگیریم و نباید 
از تضمین های بدون پشــتوانه استفاده کنیم. اگر 
رفتار ما و نتیجه رفتار ما ذره ای به آستان معظم اهل 
بیت)ع( خدشه وارد کند، همه ما مسئول هستیم و 

باید پاسخگو باشیم.

 همه ما مسئولیم!
   مکتب    

سیدحسین
خاتمیخوانساری
دبیر گروه معارف

بحثی در باب لزوم یافتن بهترین روش در تعظیم شعائر دینی

امام حســین)ع( در روز عاشــورا که اشقیا هلهله 
می کردنــد تا صــدای موعظه حضرت به کســی 
نرسد در پاســخ به حضرت زینب)س( که سؤال 
فرمود: »برادر، چرا اینهــا این  طورند؟« فرمودند: 
»شکم های شان از مال حرام پر شده است و دیگر 
گوش شان کالم حق را نمی شنود.« آلودگی رهبران 
فاســق، جامعه را به این شــکل آلوده کــرده بود. 
اوج انحراف از غدیر و برگشــت به خصلت های 
 کفر 

ً
جاهلی در زمــان یزید نمود پیدا کرد و او علنا

ِفْســق.« 
ْ
می گفت. امــام)ع( می فرمود: »ُمْعِلٌن ِبال

معاویه الپوشــانی می کرد، ولــی یزید علنی کفر 
می گفت و فســق مرتکب می شــد. وجود مقدس 
سیدالشــهدا)ع( فرمود در چنیــن وضعیتی فقط 
نامی از اســالم می ماند. نماز، روزه و حج هست، 
قرآن هم می خوانند، اما هیچ خاصیتی ندارد، چون 
جهت گیری به ســمت خدا نیست.« مگر االن در 
عربســتان قرآن نمی خوانند؟ مگر حج نیســت؟ 
مگر نماز نیســت؟ اما دینی اســت که با شــرک 

هم می ســازد. نه فقط با شــرک می سازد، بلکه به 
نیابت از او با مســلمین برخورد هم می کند. دین و 
جامعه ای که رهبر الهی باالی سرش نباشد، دچار 
چنین انحرافاتی می شــود. اینکه امام رضا)ع( در 
سفر به نیشابور فرمود شرط توحید من هستم. چون 
توحید بدون والیت به همین توحید وهابی کشیده 
می شود که با شرک سازگار است و جاده صاف کن 
شرک می شود. جامعه دینی در جایی از انحرافات 
مصون می ماند که: 1ـ پیوندش با غدیر قطع نشود و 
رهبر الهی باالی سرش باشد، چه در زمان حضور 
معصــوم)ع( و چه در زمان غیبت. ۲ـ متدینینی که 
در آن جامعه هستند غیرت و حساسیت دینی شان را 
از دست ندهند. به نظرم می رسد تعبیر انقالبی گری 
که رهبر معظم انقالب در این دو ســه ســال اخیر 
خیلی روی آن تأکید دارند، شاید عبارت االخرای 
همین تعبیر غیرت دینی است که در معارف دینی 
ما هســت؛ یعنی همان شــاخصه هایی که ایشان 
برای انقالبی گری فرمودند، فردی است که غیرت 

دینی دارد؛ یعنی باید تقوا داشــته و دشمن شناس 
باشد. وجود مقدس سیدالشــهدا)ع( در چنین 

موقعیتی فرمود: »ســنت پیامبر)ص( مرده 
اســت. خصلت هایی کــه پیامبر)ص( 
بــا خون دل جا انداخــت، از بین رفته  و 
بدعت  و معیارهای جاهلیت و چیزهایی 
که در دیــن نبودنــد، زنده شــده اند.« 

سیدالشهدا)ع( پس از نماز در خطبه ای در 
جمع یاران خودش و لشکریان حّر از جانب 

رسول خدا)ص( فرمود: »اگر کسی ببیند یک 
جائر و ستمگر دارد حالل خدا را حرام می کند، 

قوانین و حدود الهی را زیر پا می گذارد، با ســنت 
پیغمبر)ص( مخالفت می کند، دارد بدعت ها 

را زنده می کند، به مردم ظلم می کند و در 
مقابل او غیرت نداشته باشد و با گفتار 

و عمــل جلوی او نایســتد و او را 
عوض نکند، او را با همان ظالم 

محشور می کنند.«

قیام برای زدودن تحریف از دین
گفتاری از  حجت االسالم مسعود عالی

   منبر    

 در میان شــیعیان حضرت سیدالشــهداء)ع( 
کسانی بودند که به واســطه نشناختن امام)ع( 
ســعی در منصرف کردن ایشــان از برخورد با 
یزید داشتند. نام آنها در تاریخ به عنوان کسانی 
ماند که نتوانستند از نظر فکری خود را به امام 

زمان شان نزدیک کنند. 
هنگامی که محمدحنفیــه از تصمیم امام 
حسین)ع( برای بیرون رفتن از مدینه آگاه شد، 
نزد او رفت و گفت: ای برادر! تو محبوب ترین 
فرد نزد من هســتی و من نصیحــت خود را از 
هیچ کســی دریغ نمی دارم، چه رسد به تو که 
تو را نیازمند بــه آن می بینم)!( از بیعت با یزید 
خودداری کــن و تا می توانی از ســکونت در 
شهرها بپرهیز. آنگاه نمایندگان خود را به سوی 
مردم گســیل دار و آنها را بــه خود دعوت کن. 
اگر تو را اجابــت کردند و به بیعت با تو تن در 

دادند، که خدا را بر این نعمت سپاسگزار باش 
و اگر با دیگری بیعت کردند، این انتخاب بد، به 
هیچ وجه برتری تو را به دست فراموشی نخواهد 
سپرد. اگر به شهری بروی که مردمش در بیعت 
با تو دچار تردید شوند، گروهی به حمایت تو و 
جمعی دیگر به مخالفت با تو برخواهند خاست 
و آتش فتنه و جنگ زبانه خواهد کشید و خون 
بی گناهان ریخته خواهد شــد و در این میان تو 
نخســتین کسی هســتی که هدف نیزه ها قرار 
خواهی گرفت. در آن هنگام اســت که بهترین 
فرد امت که پدر و مادرش نیز بهترین افراد امت 
بوده اند، خونــش ضایع و خاندانش از همگان 

خوارتر خواهد شد.
 امام حســین)ع( فرمود: »ای برادر، پس به 
کجا بروم؟« محمدحنفیه عرض کرد: به مکه 
برو. اگر در آنجا آسوده خاطر بودی و خانه امنی 
یافتی، همان جا بمان و اگر نتوانســتی در آنجا 
بمانی، به ریگزارها و کوه ها پناه ببر و از شهری 
به شهری برو تا ببینی سرانجام کار مردم به کجا 
می کشد. تو وقتی به کاری رو بیاوری، اندیشه و 

نظرت از همگان نیکوتر و بهتر است. 

امــام)ع( فرمود: »ای برادر، به راســتی که 
خیرخواهی و دل ســوزی کردی و من امیدوارم 
که نظر تو درســت و با موفقیت قرین باشد.« 
)ارشــادمفید، ج ۲، ص 3۲( ایــن قصــور از 
ناحیه محمدحنفیه و امثال او بود که نتوانستند 
اطالع رسانی ها و افشاگری ها را تحلیل کنند و 

علت قیام امام)ع( را بفهمند.
 امام)ع( در همان مــدت کوتاه که یزید بر 
مسند خالفت نشسته بود، به اندازه ای که بتوان 
به وخامت اوضاع پــی برد اقدامات گوناگونی 
انجام دادنــد که یکی از مهم ترینــش اقدام به 
خروج از مدینه بود. نمونه دیگر طرّماح بود که 
در راه با چند نفر دیگــر، یکی دو منزل قبل از 

کوفه به حضرت)ع( برخورد کردند. 
حضــرت)ع( پرســیدند: »وضــع کوفــه 
چگونه است؟« طرّماح گزارشی داد که وضع 
کوفه خوب نیســت،  قلوب مردم با شــما، اما 
شمشیرهای شان علیه شماست، ما که از کوفه 
بیرون می آمدیم، در مخلیه، لشکر انبوهی برای 
جنگ با شما جمع شده بود، که تاکنون لشکری 

به این عظمت و وسعت ندیده بودیم.  

او به خیال خیرخواهی حضرت را نصیحت 
کــرد که کوفیان وفادار نیســتند؛ بیایید به یمن 
برویم. من برای شــما در کوهستان های یمن 
۲۰هزار شمشــیرزن آماده می کنــم تا جنگ 
را از آنجا شــروع کنید. طرّمــاح در حالی که 
برای خانــواده اش آذوقه می بــرد به حضرت 
 عــرض کرد: اجازه بدهید آذوقه ها را برســانم

 و برگردم.
 حضرت فرمودند: »سعی کن زود بیایی«. 
وی رفت، زود هم برگشت، اما وقتی به همین 
هدا)ع( را 

ّ
منزل رسید، خبر شــهادت سیدالش

شنید.)الکامل، ابن اثیر، ج ۴، ص5۰( به طور 
مسلم طرّماح نیز از ماهیت قیام امام حسین)ع( 
چیزی نفهمیده بود، چون به تالش های امام)ع( 
توجهی نداشــت و آن آمادگی ذهنی و قلبی را 

پیدا نکرده بود.
همان طور کــه می بینید، ایــن فاصله های 
کوچک  فکری با امام حســین)ع( سبب بروز 
فاجعه ای در تاریخ  شد. حجت خدا تنها  ماند، 
در غربت جان  سپرد، بدن مطهرش روی زمین 

ماند و اهل بیتش را به اسارت بردند.

توهم نصیحت  به امام !
   سلوک    

سیدمرتضیرضایی
کارشناس علوم اسالمی
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پرونده

جریان 
تحریف

 بازنگاهی به جریانی که امت اسالمی را 
از واقعه غدیر به حادثه عاشورا رساند 

پیش درآمد 

 تحریف حقیقت 

نهضت انبیای الهی، باب هدایت تشــریعی 
اســت که خداوند حکیم بــرای راهنمایی 
بشــریت محبوس در ضعف ها و ناتوانی ها 
باز کرده اســت تا الطاف واســعه اش شامل 
همه بشریت شــده و امر هدایت، به هدایت 
تکوینی و چراغ کم فروغ عقل محدود نشود. 
در این مسیر بهترین بندگان و اولیای خود را 
منزه از هر خطا و لغــزش و گناهی قرار داد 
و آنان را تربیت و مبعــوث کرد تا بر جامعه 
بشــری فرود آیند و چراغ راه هدایت شوند.  
انبیای الهی آمده بودند تا بساط جریان های 
باطل و دعوت کنندگان به گمراهی و ضاللت 
در طول تاریخ را جمع کنند؛ از این رو طبیعی 
است که جریان باطل که منافع مادی خود را 
از دســت رفته می دید، به مقابله با نهضت 
انبیــای الهی همت بگمارد. ایــن تقابل در 
ماجرای بعثت پیامبر اعظم)ص( نیز به وقوع 
پیوســت. حضرت ختمی مرتبت)ره( آمده 
بود تا بساط الت و هبل را برچیده و کعبه را 
پاک از عوارض کرده و به حقیقت واقعی خود 
که روح توحید و احدیت اســت، برگرداند 
و بساط کاسبان شــرک را که ابوسفیان ها و 
ابوجهل ها باشــند، برچیند! و این چنین بود 
که این جریان به بزرگ ترین دشــمن اسالم 
بدل شــد. تا وقتی که دو جبهه حق و باطل 
صف آرایی می کردند و یکی از الله و عدالت 
و انسانیت سخن می گفت و دیگری از هبل 
و نابرابــری و حیوانیت، مشــخص بود که 
پیروزی از آن جبهه حق خواهد شد. هر چند 
این پیروزی با تحمل ســختی ها و مشقات 
فراوان پس از سال ها مبارزه و اهدای صدها 
شهید حاصل آمد. دشمنان قسم خورده اسالم 
از یهود تا کفار قریش، پس از تســلط اسالم 
بر شــبه جزیره عربســتان، از دشمنی دست 
برنداشته و این بار با تغییر راهبرد، در صف 
مسلمانان رخنه کرده و تالش کردند اسالم 
را از درون دچار انحراف و اســتحاله کنند. 
بزرگ تریــن هدف تالش آنــان نیز تحریف 
رهبری جامعه اســالمی و به دست گرفتن 
قدرت پس از فقدان پیامبــر)ص( بود. این 
خط پــس از رحلت پیامبر اســالم)ص( با 
شدت و وسعت بیشتری دنبال شد تا قرائتی 
انحرافی از اسالم ارائه کند و این بار مذهب 
را علیه مذهب علم کرده و این گونه در برابر 
اســالم ناب محمدی)ص( صف آرایی کند 
و ســبک زندگی اسالمی را به سبک زندگی 
جاهلی بازگرداند. طبیعــی بود که در رأس 
این دگرگونی ها، استحاله حکومت اسالمی 
و حاکمیت الهی به حاکمیت طاغوت قرار 
داشت که با تحقق آن دیگر چیزی از اسالم 
باقی نمی مانــد و این همان رخدادی بود که 
پس از مرگ معاویه و انتصاب یزید بر جایگاه 
خلیفه رسول خدا)ص( تحقق عینی یافت! 
اینجا بود که دیگر چیزی از اسالم جز ظاهر 
باقی نمانده بود و حسین بن علی)ع( به میدان 
آمد تا در شام تاریک حاکمیت بنی امیه، چراغ 
هدایت جبهه حق را روشن نگه دارد و اجازه 
ندهد که خط تحریف، همه بســاط اسالم 

ناب محمدی)ص( را جمع کند. 

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

در تحلیل حوادث و رخدادهای سیاسی، فردی 
بیش از دیگران موفق خواهد بود که بینش عمیق 
و قدرت تجزیه و تحلیل بیشتری داشته باشد. 
این توانایی از طرق گوناگونی به دست می آید 
که یکی از مهم ترین آنان، درس و عبرت گیری 

از تجربیات مشابه گذشته است. 
رهبر معظــم انقالب اســالمی از جمله 
کارشناسانی هســتند که چنین نگاه راهبردی 
به تاریخ داشــته و همواره به آن به منزله منبعی 
بــرای بصیرت افزایی نگریســته اند. ایشــان 
تاریــخ را »درس و گنجینــه  اطالعــات ما از 
گذشته  بشریت« تعریف می کنند و می گویند: 
»تاریخ چیز مهمی اســت. تاریخ را به عنوان 
یــک چیز کوچک یــا حاشــیه ای نباید خیال 
 مهم اســت. تاریخ، درس و 

ً
کرد؛ تاریخ واقعا

گنجینه  اطالعات ما از گذشته  بشریت است؛ 
سرگذشــت ماست. مگر می شــود نسبت به 
تاریخ بی اعتنا بــود؟ همه  علوم و همه  معارف 
و همه تالش های بشری و همه  آنچه که امروز 
در این صحنه  عالم وجود دارد، فقط زمان حال 
است؛ میلیون ها برابِر این تالش ها در گذشته 
انجام گرفته اســت. سرگذشــت اینها، یعنی 

تاریخ.« )1370/11/8(
معظم له تاریخ را دربردارنده ابعاد گوناگون 
زندگی بشــر می دانند و می فرمایند: »تاریخ، 
نه سیاست اســت، نه فرهنگ؛ تاریخ، تاریخ 
است. تاریخ، یعنی آنچه که از حوادث و وقایع 
ثبت شده است. البته در این حوادث و وقایع، 
سیاست هم هســت، فرهنگ هم هست، هنر 
هم هســت، عشق هم هســت، مصیبت هم 
هست، درد هم هست، بغض هم هست، کینه 
هم هست. همه  اینها وقتی با همدیگر ثبت شد، 

می شود تاریخ.« )همان(

خط تحریف

دفتر تاریخ آنقدر هم شــفاف و ساده نیست که 
بی دغدغه بتوان آن را ورق زد و درس آموخت. 
حقیقت آن اســت که آنچه با عنوان تاریخ نقل 
شــده، همه حقیقتی نیست که رخ داده است و 
خط تحریفی برای مواجهــه با حقایق همواره 
وجود داشــته و آن را باال و پایین کرده اســت. 
در همین راســتا، رهبر معظم انقالب اسالمی 
تأکیــد دارنــد: »در تاریخ تحریــف صورت 
گرفته، یا به تعبیر درســت تر بایــد گفت که از 
تاریخ سوءاستفاده شــده است. حوادث عالم، 
واقع شده اســت. آنچه را که واقع شده است، 
نمی شود عوض کرد؛ اما در جهت استفاده های 
گوناگون که حاال این استفاده ها هم طیف عظیم 
و وسیعی را درست می کند. آمدند بخشی از این 
واقعیت ها را حذف کردند و نگذاشتند به گوش 
کسی برسد؛ بخشــی را رنگ و لعاب دادند و 
 خلق 

ً
یک خرده ُپررنگ کردند؛ بخشی را اصال

کردند که وجود نداشته است .« )1370/11/8(
جریان هــای مافیایی تاریخ تــداوم حیات 
خود را در قلب حقیقت می دادند، از این رو با 
همه توان در مسیر تحریف قدم برداشته اند، که 
در ایــن میان اصل دین به منزله مهم ترین مانع 
جریان باطل، در معرض بیشــترین تحریفات 
قرار داشته اســت. رهبر فرزانه انقالب تأکید 
دارند: »همیشــه شــیطان در میان جماعات 
اهل دین، از تحریف اســتفاده می کند و راه را 
عوضی نشان می دهد. اگر بتواند بگوید »دین 
را کنار بگذار«، این کار را می کند، تا از طریق 
شهوات و تبلیغات مضر، ایمان دینی را از مردم 
بگیرد. اگر آن ممکن نشــد، این کار را می کند 
که نشــانه های دین را عوضی بگــذارد؛ مثل 
اینکه شما در جاده ای حرکت می کنید، ببینید 
آن سنگ نشان آن نشانه  راهنما طرفی را نشان 
می دهد؛ در حالی که دست خائنی آمده آن را 
عوض کرده و مســیر را به آن طرف نشان داده 

است.« )1378/1/23(

پرچم داران هدایت 

در روزهای صدر اسالم، جریان های انحرافی 
حاکم بر جامعه اســالمی همه توان خود را به 
خدمت گرفته بودند که با تحریف اسالم ناب 
محمدی)ص( زمینه را برای مشروعیت بخشی 
به اسالم اموی و عباسی فراهم آوردند. تحریف 
قرآن، قلــب آموزه ها و ارزش های اســالمی، 
پیامبرزدایی و تحریف کالم و ســیره و سنت 
پیامبر)ص(، تحریف چهــره اصحاب ممتاز 
و یــاران صدیق پیامبر اعظــم)ص(، تحریف 
ائمه جبهه حق، محورهای اصلی ســناریوی 

تحریف در صدر اســالم بودند کــه آثار آن در 
جامعه اسالمی آن روز، در خدمت حاکمیت 
یزیدبن معاویه، بعد از پنجاه سال پس از رحلت 

پیامبر)ص( قرار گرفت.
در این میــان، این مکتب اهل بیت)ع( بود 
که پرچمدار مبارزه با تحریف و در خط مقدم 
آن قرار داشــت. رهبر حکیم انقالب اسالمی 
تأکیــد دارنــد: »در دوران ســالطین بنی امیه 
و بنی عّبــاس، اهل بیت)علیهم الّســالم( مثل 
م ها و پرچم هایی بودند که راه اســالم ناب 

َ
َعل

و بری از تحریف را به مردم نشــان می دادند؛ 
اســالمی که قدرت ها نمی توانستند به خاطر 
حفظ حکومت خودشــان، یا به خاطر تأمین 
تعیش و عیاشی های خودشــان، به آن چیزی 
بیفزایند، یــا از آن چیزی کم کنند. این چیزی 
نیست که ما بگوییم شیعه فقط روایت کند؛ در 
همه تواریخ اســالمی می شود از کسانی که به 
خاطر یک مقتدر و یک حاکم، به جعل حدیث 
می پرداختند و تفســیر آیات کریمه قرآن وضع 
می کردند، نمونه هایی پیدا کرد. ائّمه در مقابل 
این می ایستادند. هرکس که در مقابل تحریف 
و در مقابل کشــاندن مذهب به این طرف و آن 
طرف به میل صاحبان قدرت بایستد، مورد ستم 
قرار می گیرد. نفس این مکتب و این عقیده، این 
خصوصیت را دارد؛ چاره ای هم نیست. با این 
دشمنی ها، مجاهدت را هم نمی شود تعطیل 

کرد.« )1376/11/14(

 پیشگام مبارزه با خط تحریف

نهضت حســینی و فعالیت های مبارزاتی امام 
حســین)ع( را نیز باید در تداوم خط مبارزه با 
تحریف ارزیابی کــرد که از زمانه پیامبر)ص( 
آغاز شــده و با محوریــت امیرالمؤمنین)ع( و 
امام حسن)ع( تداوم یافته بود تا اینکه هدایت 
مبارزه به ایشان رسیده بود. حضرت اباعبدالله 
الحســین)ع( در این میدان سال ها تالش کرد 
تا اجازه ندهد پروپاگاندای اموی، جریان حق 

علوی را تضعیف کند. 
آیت الله العظمــی خامنــه ای می فرمایند: 
»تالش آن بزرگوار در نشــر علــم و معارف و 
مبارزه  با تحریف اســت. تحریف در آن روز، 
بزرگ ترین بالی معنوی برای اســالم بود که 
مثل ســیالبی از فســاد و گنداب، به ســمت 
اذهان جامعه اســالمی ســرازیر شــده بود. 
دورانی بود که به شهرهای اسالمی و کشورها 
و ملت های مســلمان آن روز سفارش می شد 
بزرگ ترین شخصیت اسالم را لعن کنند! اگر 
کسی مّتهم می شــد به اینکه طرف دار جریان 
امامت و والیت امیرالمؤمنین اســت، تحت 
نة و األخذ 

ّ
تعقیب قرار می گرفت. »القتل بالظ

بالتهمة«. در چنیــن دورانی این بزرگوار، مثل 
کوه ایســتاد و مثل فوالد پرده های تحریف را 
برید. کلمات و فرمایشات و خطاب آن بزرگوار 
به علما، چیزهایی اســت که بعضی از آنها که 
در تاریخ مانده است، نشان می دهد ایشان چه 
حرکت عظیمی را در این زمینه داشته است.« 

)1375/9/24(

تحریف شخصیت های بزرگ اسالم

چنین افشاگری هایی کافی بود که جریان اموی، 
تخریب چهــره امام)ع( را نیز در دســتور کار 
قرار دهنــد. در واقع، یکی از کارکردهای خط 
تحریف، تحریف شخصیت های باعظمت اهل 
بیت)ع( با هدف جلوگیری از تأثیرگذاری این 
شــخصیت های مؤثر تاریخ بشر بوده است که 
همچنان نیز ادامه دارد. این مسئله با این هدف 
دنبال می شد که دشمنان به خوبی می دانستند، 
وقتی چهره های درخشــانی چون امامان شیعه 
)ع( در جامعه بشــری باشــند، دیگر ائمه کفر 
مقبولیــت و محبوبیتــی در میان مــردم پیدا 
نخواهند کرد.؛ از ین رو باید در اذهان عمومی 

از چنین ستارگان هدایتی اعتبارزدایی شود!
امروز نیز تحریف چهره اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( ادامه دارد تا جریان های انحرافی 
مجال حیات یابند. رهبر معظم انقالب اسالمی 
با شناخت این خط تحریفی یادآوری می کنند: 
»امروز حســین بن علی می تواند دنیا را نجات 
دهد؛ به شــرط آنکه با تحریــف، چهره  او را 
مغشــوش نکنند. نگذارید مفاهیم و کارهای 
تحریف آمیــز و غلط، چشــم ها و دل ها را از 
چهره  مبارک و منّور سید الشهدا علیه الّصالة و 
الّسالم، منحرف کند. با تحریف مقابله کنید.« 

)1374/3/3(

یف! مقابله با تحر  شهید 
مروریبردیدگاههایامامخامنهای

دربارهخطاهلبیت)ع(درمبارزهباجریانتحریف

دکتر محمدحسین رجبی دوانی با حضور در هفته نامه صبح 
صادق در نشســتی به بررســی جریان تحریــف پرداخت که 

ماحصل این جلسه در ادامه تقدیم می شود:
رهبر معظم انقالب در ســخنرانی خــود در روز عید قربان به 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه نظام مقدس جمهوری اســالمی 
اشاره کردند و در کنار جریان »تحریم« از جریان »تحریف« هم که 
کمک کننده جریان تحریم است، نام بردند. جریانی که وظیفه اش 
جا انداختن مســئله تحریم ها برای اثرگذاری بیشتر در ذهن مردم 
است. ایشان توضیح دادند، جریان تحریف با دو هدف این اقدام 
 با واژگون کردن حقایق ســبب ضربه زدن به 

ً
را دنبال می کند؛ اوال

روحیه مردم می شــود و مشکالت را بیش از آنچه که هست جلوه 
 
ً
می دهد و روحیه امید و امیــدواری را در مردم از بین می برد.ثانیا
با هدف کوتاه آمدن در برابر فشــارهای آمریــکا، امتیاز دادن های 

گسترده و بیشتر به دشمن را توجیه می کند.
در طول تاریخ اسالم  بحث تحریف هم ضربات جبران ناپذیری 

به ارزش ها و آرمان های مســلمانان زده است و موجب پدید آمدن 

شقاوت ها و بیچارگی هایی برای آنها شده است. 

جریان باطل برای پیشگیری از حاکمیت جبهه حق یا برای از بین 

بردن اقتدار جبهه حق درصدد اســت با تحریف حقایق هم در قالب 

واژگون کردن حقایق و مفاهیم و هم به صورت حذف و سانســور 

حقایق یا دروغ بستن، سبب چنین مسئله ای شده و جبهه حق را ناکام 

گذاشته اســت، وقتی با این عمل جبهه حق تضعیف شد و پایگاه 

مردمی را از دست داد، آن موقع است که دشمن به هدف خود رسیده 
و توانسته بر جبهه حق غلبه کند. 

 B ضربه های تحریف حقیقت 
حــوادث دوران امامت موالی متقیــان امیرالمؤمنین)ع( با چنین 

مســئله ای مواجه بود. در آن دوره  دشــمنان آن حضرت با تحریف 

حقایق سبب ضربه زدن به اقتدار حکومت ایشان شدند و پایگاه های 

مردمی آن حضرت را به شــدت آسیب زدند. در پی همین اقدامات 

پیروان و شیعیان ایشان هم آنطور که باید حضرت را یاری نکردند.

در تاریخ آمده است، آن وجود مقدس در اواخر عمر و خالفت 
خویش بیرون مسجد کوفه می آمد، روی سکویی می نشست و روی 
دســت خود می زد و می گفت: »ای علی از حکومت اسالمی جز 
کوفه برای تو باقی نمانده و گاهی اوقات آن را هم نداری و از دست 

می دهی.«
مردم در آن زمان دیگر فرمانبری از ایشان نداشتند و حکومت 
ایشان به شدت تضعیف شده بود و آن وجود مقدس بارها از مردم 
ابــراز مالمت و دلتنگــی کرده و از خدا مــرگ را طلب می کرد. 
مراجعه به خطبه های نهج البالغه به ویژه خطبه های پس از صفین 
و نهروان این فضا را برای انسان تداعی می کند؛ حضرت در چنین 
شرایطی از خدا می خواست که ایشان را از چنین جامعه ای نجات 

دهد. 
امام حسن مجتبی)ع( هم در اثر تحریف حقایق از سوی معاویه 

چنان ضربتی خورد که مجبور شد از رهبری اسالم استعفا بدهد و 

حاکمیت حق بر جامعه اسالمی جای خود را به باطل و جریان پلید 

بنی امیه بدهد که درصدد نابودی اصل اسالم بودند. همچنین در 

زمان قیام امام حســین)ع( حرکت آزادی بخش آن وجود مقدس 

در مدینه و بعد در مکه و ســپس در مســیر مکه تــا کوفه چنان با 

تحریف های دشمن روبه رو می شود که ایشان برهم زننده وحدت 

مسلمانان تلقی شوند و اینکه حضرت مستحق سرکوب از سوی 

خلیفه اموی است.

 Bبزرگ ترین خود تحریمی 
 اما بایــد گفت در صدر اســالم و پس از رحلــت پیامبر بزرگ 
اســالم)ص( با خیانتی که به والیت شــد و امیرالمؤمنین)ع( از 
جایگاه الهی خود محروم شــد، در حقیقت با تحریفی که از کالم 
و ســیره رســول خدا)ص( صورت گرفت و آن همه سفارش ها به 

ویژه واقعه غدیر تحریف شــد؛ بزرگ ترین خودتحریمی نه تنها برای 

مسلمانان، بلکه برای بشــریت پدید آمد و چه تحریمی پر هزینه تر و 

سخت تر و دردناک تر از اینکه 250 سال 11 حجت بزرگ خدا و 11 

امام معصومی کــه برترین های زمان خود و برترین های همه خلقت 

بودند و خداوند آنها را برای هدایت و رهبری جهان در نظر گرفته بود، 

از حکومت کنار زده شــدند تا مردم در اثر تحریفات شان جایگاه آن 

ذوات مقدس را نشناسند و به سوی جریان های باطل و جریان های 
ناحق بروند. به این ترتیب، هم خودشان ضربه خوردند و هم جامعه 

بشری چنان لطمه ای خورد که وقتی نوبت به آخرین آنها، یعنی امام 
عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( رسید، خداوند او را غائب 
کرد که اگر آن وجود مقدس مانند پدرانش ظاهر بود، همان بالیی 
که بر ســر آن ذوات مقدس آمد، بر ســر ایشان هم می آمد؛ از این 
رو خداوند این نعمت را با غیبت ایشــان از بشر گرفت تا موقعی 
که عالم بشریت به این رشــد برسد که برای سعادت خود باید به 
خداوند رو بیاورد و باید منجی را طلب کند و در خط والیت الهی 

قدم بردارد.

 Bتحریف در اصول قرآنی
اما یکی از تحریف های دردناکی که در صدر اســالم بارها صورت 

گرفت، ادعای حفظ وحدت جامعه اســالمی بود. این تحریف بر 

اساس یک اصل قرآنی »واعتصموا بحبل الله جمیعا والتفرقوا...« 

بود. طبیعی اســت وقتی جامعه و امت اســالمی دچار تفرقه شود، 

دشــمن بر او غلبه پیدا می کند. این اصل قرآنی مهم است، اما این 

»حبل الله« چیســت که سبب وحدت می شود؟ عموم اهل تسنن 
می گویند »قرآن کریم« است، اما اهل تشیع می گویند وحدت حول 

محور ثقلین و والیت اهل بیت)ع( است. 
از امام صادق)ع( حدیثــی داریم که »حبل الله« همان والیت 
اهل بیت)ع( اســت، یعنی اگر به والیت خیانت نمی شد، تفرقه و 
چنددستگی در عالم اسالم پدید نمی آمد. قرآن هم بر اساس برخی 
روایات ائمه)ع( به منزله ثقل اکبر مایه وحدت است. اگر به درستی 
قرآن هم مورد توجه واقع می شد، وحدت صورت می گرفت. البته 
قرآن هم مفسران و عامالنی دارد که همان ولی الهی است. انفکاک 
و انفصالی بین قرآن و عترت نیســت؛ قرآن یعنی اهل بیت و اهل 
بیت یعنی قرآن. ولی متأسفانه برخالف برخی سفارش های قرآن 
به اهل بیت)ع( هم خیانت شد و آن ذوات مقدس کنار زده شدند. 
با نگاهی به حوادث صدر اسالم، می بینیم که پس از رحلت پیامبر 
اکرم)ص( چنددســتگی ها و حتی خونریزی هــای فراوانی پدید 
می آید که اینها همه نتیجه خیانت به »حبل الله«، یعنی قرآن کریم و 

والیت اهل بیت)ع( است.

 Bتحریف بزرگ ترین رکن اسالم 

عده ای بعد از رحلت رسول خدا)ص( بزرگ ترین رکن اسالم یعنی 

والیت، واقعه غدیر و همه آنچه را که بین پیامبر و امیرالمؤمنین)ع( 

بــود، بــه فراموشــی ســپردند و قــدرت را قبضه کردنــد. وقتی 

امیرالمؤمنیــن)ع( بنا بر وظیفه الهی خود و بــرای اتمام حجت با 

غاصبان بیعت نمی کند و در خانه اصحاب با سابقه پیامبر می رود و 

آنها را متوجه شقاوتی که در انتظارشان است، می کند و به قیام دعوت 

می کند، شوربختانه می بینیم که امیرالمؤمنین)ع( به وحدت شکنی 

متهم می شــوند؛ یعنی علی اســت که مانع وحدت شده و مردم 

روی کس دیگر اتفاق کرده اند؛ بگذریم که این اتفاق حداقلی بوده 
و این نبوده که حداکثر عالم اســالم خلیفه اول را بپذیرند، ولی با 
این حال امیر المؤمنین)ع( را متهم می کردند که او سبب انفکاک 
و انشقاق در جامعه اسالمی شده اســت؛ از این رو به خود اجازه 
می دهند به خانه آن وجود مقدس که محل نزول وحی بوده و پیامبر 
اســالم)ص( بارها در شــأن این خانه و اهل بیت آن آیه تطهیر را 
خوانده اســت،حمله کرده و به حضرت صدیقه طاهره جسارت  
کنند. این ادعای شیعه نیست و در کتب اهل سنت هم به صراحت 
این ماجرا بیان شده است. مورخان اقدم اهل تسنن این را آورده اند. 
 بیان شده است که تهدید به قتل امیرالمؤمنین)ع( به بهانه اینکه 

ً
دقیقا

او سبب انشقاق جامعه اسالمی شده است، صورت گرفته و حتی 
در اینجا برای اینکه حق امیرالمؤمنین)ع( را نادیده بگیرند، برادری 
امیرالمؤمنین)ع( با پیغمبر را هم انکار می کنند و یک تحریف دیگر 

در روز روشن اینجا اتفاق افتاد. 
طبق نقل های متواتر در شــیعه و سنی، رسول خدا)ص( وقتی 
وارد مدینه شد، برای ایجاد وحدت و برادری بین مسلمانان دو به 
دوی آنها را بــرادر دینی کرد. در اینجا امیرالمؤمنین علی)ع( تنها 
صحابی پیغمبر بود که افتخار این را پیدا کرد که به برادری رسول 
خدا نائل شــود، امــا در این موقعیت که آن حضرت را دســتگیر 
کرده اند و با شمشــیر باالی سرشان، آن حضرت را به قتل تهدید 
می کنند، حضرت می فرماید با بنده خدا و برادر رسول خدا این گونه 
رفتار می کنید؟ آن انســان های شقی می گویند که با بنده خدا بله، 
ولی ما تو را برادر رسول خدا نمی دانیم! یعنی یک چنین تحریفی با 
سرعت بعد از رحلت رسول خدا)ص( صورت می گیرد که برادری 

ایشان را انکار می کنند. 

 Bوحدت قربانی تحریف 
امروز بعد از 1400 ســال در تمام منابع شیعه و سنی داریم که آن 
وجود مقدس برادر دینی پیغمبر اســالم)ص( تعیین شــده بود، 
حتی حضرت رسول)ص( تعبیر نســبت خود با علی را به منزله 
موســی)ع( با هارون بیــان کردند که از احادیــث معتبر در منابع 
اســالمی اســت، ولی هنوز چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود که 
تحریف و انکار کرده و آن حضرت به انشــقاق در جامعه اسالمی و 

برهم زدن وحدت متهم می شــود. همه این اوصاف را در مقابل این 

در نظر بگیرید که علی خیبرشکن و فرمانده همیشه پیروز لشکر اسالم 

در غزوه های مختلف در این ماجرا تنها برای از بین نرفتن وحدت و 

باقی ماندن اسالم شمشیر نکشید، چراکه اگر شمشمیر می کشید با 

ریختن خون های فراوان دیگر اثری از اســالمی باقی نمی ماند، ولی 

 اگر حضرت شمشیر می کشیدند، پیروز قطعی میدان بودند، اما 
ً
قطعا

تنها مصلحت جامعه اسالمی بود که مانع از این امر می شد.  
در زمان وجود مقدس امام مجتبی)ع( هم وقتی آن حضرت به 
سبب خیانت های گســترده مجبور شد از رهبری جامعه اسالمی 
اســتعفا دهد و حاکمیت به دســت معاویه افتاد، احادیث جعل 
می شود و به پیغمبر)ص( نسبت داده می شود که آن حضرت از امام 
مجتبی)ع( تجلیل کرده که وی با اقدامی که می کند سبب وحدت 
جامعه اسالمی می شود. دوران بنی امیه دوران شدت گرفتن جعل 
احادیث است. در این مورد جعل حدیث به گونه ای است که انگار 
پیغمبر خدا)ص( می گوید که امام حسن)ع( با رفتن از جایگاه الهی 
خودش و اجازه به معاویه برای خالفت و ســلطه بر عالم اسالمی 
باعث وحدت شــده اســت. این تحریف بزرگ در کالم رســول 

خدا)ص( است. 
مســئله دیگری که در دوران امام حسن)ع( به عنوان تحریف 
واقعیت وجود دارد، این اســت که آن وجود مقدس را »مطالق« 
خواندند، یعنی آن کسی که پیوسته زن می گیرد و این زن ها را طالق 
می دهد و این گونه القا کردند که آن حضرت به هوسرانی مشغول 
است و شایستگی حکومت را ندارد؛ از این رو خود او با کنار رفتن 
از حکومت برای اینکه )پناه می برم به خدا از بیان چنین مسائلی( به 
همین مسئله هوسرانی خود بپردازد، کنار می روند و سبب می شوند 
معاویه روی کار بیاید. در همین زمینه نمونه تحریف بزرگ دیگری 
هم وجود دارد؛ ســال 41 هجری که امام مجبور به کناره گیری از 
خالفت شــد، از ســوی عامه »عام الجماع« خوانده می شود، به 
معنای سال وحدت. یعنی خیلی خوشحالند و خوشحالی می کنند 

که امام مجتبی)ع( کنار رفتند و دودســتگی از عالم اسالم رخت 
بربســت و وحدت پیش  آمد. این چه وحدتی اســت که به از بین 
رفتن حاکمیت سبط اکبر و سرور جوانان اهل بهشت می انجامد 
و حاکمیت فردی شــقی از بنی امیه که رســول خدا)ص( فرموده 
بود خالفت بر بنی امیه حرام اســت، آغاز می شود که البته بعدا به 

سلطنت و حکومت سلطنتی بنی امیه تبدیل می شود. 
در ارتباط با جنگ صفین در زمان خالفت امیرالمؤمنین)ع( هم 
ما می بینیم که وقتــی آن وجود مقدس در اثر خیانت های صورت 
گرفته مجبور شــد جنگ را پایان دهد و آتش بس را بپذیرد، برخی 
از امیرالمؤمنین)ع( تجلیل کردند که سبب شد خونریزی بیشتر در 
عالم اســالم پدید نیاید. کتابی به نام »وقعت صفین« از »نصربن 
مزاحم منقری« از منابع دســته اول تاریخی وجود دارد که درباره 
جنگ صفین منتشر شده است. مصحح این کتاب در عصر امروز 
در مقدمه کتاب خدا را شکر می کند که قرآن ها به نیزه رفت و جنگ 
متوقف شــد و ادامه پیدا نکرد که اگر ادامه پیدا می کرد، چیزی از 

اسالم و مسلمانی نمی ماند! 
ببینیــد این تحریف تا کجا پیش رفته که در جنگی که علی)ع( 
که حق مطلق اســت در تداوم جنــگ تاریخی جبهه حق و باطل 
شمشــیر می زد آنجایی که در اثر فشــار مردم به ایشان این جنگ 
متوقف می شــود، زبان به تحسین ایشــان باز می کنند. برای نابود 
کردن جریان باطل جنگی به ایشان تحمیل شده و باید این جریان 
را نابود کنند؛ ولی می گویند که خدا را شکر که کار به اینجا نرسید 
و خون بیشتری ریخته نشــد، در حالی که باید گفت به حضرت 
علی)ع( برای نابودی جریان باطل فرصت ندادند. همین مســئله 
هم در ارتباط با قیام امام حسین)ع( مشاهده می شود که می گویند 
امام حسین)ع( آمد جامعه ای را که با یزید بیعت کرده بود برهم زد 
و امام حسین)ع( با دعوت به خود در حقیقت سبب ایجاد اختالف 
و به هم خوردن وحدت مسلمانان شــده بود و لذا در همان زمان 
قیام هم یک چنین مســئله ای را مطرح کردند و آن وجود مقدس 
را مستحق کشته شدن و سرکوب کردن دانستند و با همین توجیه 

دعوت کنندگان امام را به قاتالن ایشان تبدیل کردند.

 Bتحریف در صدر اسالم 
می خواهم اینجا به یکی از تحریف های صورت گرفته در تاریخ صدر 

اسالم اشــاره کنم. وقتی نصب الهی و والیت امیرالمؤمنین)ع( در 

غدیر خم از سوی جامعه نادیده گرفته شد و بحث بیعت کردن با فرد 

دیگر اتفاق افتاد، افرادی که به قدرت رسیدند به اعتبار اینکه مردم با ما 

بیعت کرده اند و ما مقبولیت عمومی داریم، با برداشت های شخصی 

و با نظر به ســطح فکر و ســواد خود در احکام الهی دست بردند و 

بدعت هایی پدید آمد. ما می بینیم پیش از آنکه امیرالمؤمنین)ع( به 

حکومت برســد بدعت هایی پدید می آید و در احکام خدا دســت 

برده می شود و متأســفانه خواص مطرح در عالم اسالم در برابر این 

بدعت ها و تحریف ها سکوت می کنند؛ زیرا احساس می کنند کسانی 

که بر مسند هستند پشتوانه مردمی دارند و می توانند در احکام الهی 
دست ببرند و تحریف هایی صورت بگیرد.  در همان دوران برخالف 

سیره صریح رسول خدا)ص( شــخصیتی که مورد خشم پیامبر 
اکرم)ص( بوده اســت و حتی خود او و پدرش از ســوی رســول 
خدا)ص( به اعدام محکوم بودند، به قدرت می رســند و موقعیت 
برتری پیدا می کنند؛ یعنی مروان حکم و پدر او به واسطه ضرباتی 
که به اســالم وارد کرده بودند و استهزا و آزار و اذیتی که به رسول 
خدا)ص( در دوران مکه رسانده بودند و به دلیل بسیاری از اعمال 
شــنیع و خالف عفت که جای بیان آن نیســت، اینها را به اعدام 
محکــوم کرده بودند و در عفو عمومی به هنگام فتح مکه که امثال 
ابوســفیان و هند جگرخوار بخشیده شدند، چند نفر از جمله این 
دو را اســتثنا کرده بودند. حتی داریم پیامبر در کودکی مروان از او 
با تعبیــر وزغ هم یاد کرده بود و بعد از فتح مکه فرمان قتل اینها را 
هم داده بودند که در تاریخ داریم عثمان آمد خدمت پیامبر)ص( و 
بسیار برای این دو که عمو و پسر عموی عثمان بودند وساطت کرد 
و حکم اعدام را بعد از چند مرحله اصرار بیش از حد خود لغو کرد 
و پیامبر بعد از اصرارهای بسیار و شدید عثمان گفت اینها را به تو 
بخشــیدم. ولی حق ندارند وارد مدینه بشوند و این دو به دلیل آن 

سوابق بسیار سیاه تبعید شدند. 
عثمان بالفاصله بعد از رحلت رسول خدا و غصب خالفت، 
ســراغ ابوبکر آمد و خواست که حکم رسول خدا)ص( شکسته 
شود و مروان و پدرش که لعنت خدا بر آنها باد وارد مدینه شوند، 
ولی ابوبکر زیر بار نرفت و گفت کســانی که پیامبر تبعید کرده و 
ورود آنها را ممنوع کرده، من هم حکم آن حضرت را نمی شکنم، 
هرچه اصرار کرد او نپذیرفت و ابوبکر مرد و عمر آمد، به سراغ عمر 
آمد از عمر درخواست کرد او هم همین حرف را زد که کسانی که 
پیامبر با آنها اینگونه برخــورد کرده من هم مثل ابوبکر نمی توانم 

حکم پیامبر)ص( را نادیده بگیرم تا اینکه عمر از دنیا رفت و خود 
عثمان به خالفت رســید و او به اعتبار اینکه بیعت مردم را دارد و 
مردم به او رأی داده اند و روی کار آمده، حکم پیامبر را شکست و 
این دو عنصر ناباب را وارد مدینه کرد؛ کاری که نه ابوبکر و نه عمر 
جرئت آن را نداشتند. بنابراین، متأسفانه حکم رسول خدا شکسته 
شد و به فرد شماره دو دستگاه خالفت تبدیل شد و باز می بینیم که 
بزرگان اصحاب پیامبر در برابر این سنت شکنی سکوت می کنند 
و ســکوت در برابر تحریف سیره پیامبر سبب می شود عثمان در 
دوران خالفتش حتی مروان را نفر شماره دو حکومت کند و تمام 
عزل و نصب ها به دســت مروان صورت گیــرد و او بود که عالم 
اسالم را می چرخاند. حکم ابن ابی العاص هم موقعیتی پیدا کرد 
که اختیار داشت شب ها وارد خزانه بیت المال شود و هر آنچه را 
که دلش می خواســت و زورش می رسید، بدون حساب و کتاب 
برداشت کند و برود. در تاریخ آمده است، در این دوران چنان فساد 
و تبعیض زیاد شد که همین فساد و تبعیض موجب قتل خلیفه به 
دست عده ای شد که فکر می کردند از قافله این غارت بیت المال 

جامانده اند. 
در نتیجه وقتی تحریفی صورت بگیرد و بزرگان و خواص جامعه 

در برابر آن تحریف سکوت کنند، کار به جایی خواهد کشید که چنین 

شــخص ناباب و پلیدی می آید و تصمیم  گیرنده اسالم و حکومت 

اسالمی می شــود. تمام دوره حکومت پیامبر)ص( و خالفت امام 

علی)ع( و دوره کوتاه حکومت امام حسن)ع(، جریان نفاق فعالیت 

دارد؛ اما در زمان خلفای ســه گانه و دوره معاویه و بعد از آن، جریان 

نفاق بروز و ظهور ندارد. 

جریان نفاق با ظاهری عقل گرایانه سعی می کرد به جریان حق 
ضربه بزند. برای نمونه، در دوره رســالت پیامبر و تشکیل دولت 
اسالمی، در واقعه احد، پیامبر در نظر داشت تا مسلمانان فقط در 
بخش شــمالی آسیب پذیر مدینه مستقر شوند؛ زیرا جاهای دیگر 
مدینه قابل نفــوذ نبود؛ اما گروهی از جوانان و حضرت حمزه)ع( 
ننگ می دانســتند کــه در کنار خانه های خود با دشــمن بجنگند 
و معتقد بودند باید مانند جنــگ بدر به میدان جنگ برویم. چون 
این یک خواسته عمومی شد، حضرت موافقت کردند تا به میدان 
جنگ بروند. در اینجــا، عبدالله بن ابی، رئیس جریان نفاق به این 
اعتبار که چرا به سخن پیامبر ونظر پیامبر توجه نمی کنید، به نشانه 
اعتراض در جنگ شــرکت نکرد. این موضوع را به قدری ماهرانه 
تبلیغ کرد که حدود یک سوم از سپاه هزار نفری پیامبر )حدود 300 
نفر از سپاهیان پیامبر( تحت تأثیر وی قرار گرفتند و به میدان مقابله با 
دشمن نرفتند. این مورد، اولین ضربه به اسالم در جریان جنگ احد 
بود که با تحریف »ابن ابی« صورت گرفت. در واقع، جریان نفاق 
توجیهــات عقل گرایانه و منطقی برای تحریف های خود می یابد. 
بنابراین، جز افراد بصیر و هوشمند نمی توانند به غرض و مرض آنها 
 وقتی مسلمانان شکست خوردند، وضعیت به نفع 

ً
پی ببرند. اتفاقا

جریان نفاق تمام شد. البته اینجا دلیل شکست تغییر میدان جنگ 
از مدینه به بیرون از مدینه نبود، بلکه سرپیچی مسلمانان از دستور 
پیامبر در حراست از تنگه بود. بنابراین، پیامبر)ص( نتوانست با ابن 

ابی برخورد کند. 
اینجا پیامبر تالش داشــت تا توطئه هــای منافقین و تحریف 
حقایق از ســوی آنها را آشــکار کند. این جریان در زمان جنگ 
خنــدق هم ضربه خود را وارد کــرد. در جنگ خندق ائتالفی از 
قوم های گوناگون، از بت پرســت و مشرک تا یهودی علیه اسالم 
شــکل گرفت که هدف این قوای بیش از 10 هزار نفری، از بین 
بردن اسالم بود. شــرایط سختی بود. مسلمانان در همان بخش 
آســیب پذیر مدینه به پیشنهاد »سلمان« خندقی را حفر کردند و 
در همانجا مستقر بودند که منافقین شروع به تخریب روحیه مردم 
کردند که مگر می توان در برابــر این قوای عظیم مقاومت کرد؛ 
زن و بچه های شــما در خطرند و به خانه های تان برگردید. ظاهر 
این قضیه هم منطقی بود؛ زیرا مســلمانان حداکثر سه هزار نفر 
بودند. اینجا نســخه  سازش پیچیدند و گفتند پیغمبر را رها کنید 
و به خانواده خود برسید. در همان موقعیت آیاتی نازل می شود و 
توطئه های منافقین را افشا می کند و پیامبر با بیان آن آیات در مردم 
قوت قلب ایجاد می کند. بنابراین، جریان نفاق تالش داشت در 
پوشش یک حرف به ظاهر منطقی که نمی توان در مقابل کسانی 
که بسیار از شما قوی تر هستند، مقاومت کرد و مقاومت بی فایده 

است، حقایق صحنه را تحریف کند.
در انقالب اسالمی هم چنین وضعیتی را می بینیم. جالب است 
که در زمان دفاع مقدس که ائتالف گسترده بین المللی علیه انقالب 

مانند جنگ خندق شکل گرفته بود، ابرقدرت شرق در کنار ابرقدرت 

غرب علی رغم همه رقابت ها علیه انقالب اشتراک نظر داشتند وتمام 

تسلیحات صدام را تأمین می کردند.

با وجود این تجربیات، برخی القا می کردند که مقاومت در برابر 

آمریکا بی فایده است و باید از شعائر و آرمان های خود عقب بنشینیم 

تا خطر دشمن را برطرف کنیم. آنها این سخن را در قالب حرف های 

به ظاهر منطقی هم مطرح می کردند که تمام دنیا مجبورند با آمریکا 

کنار بیایند و اســتقالل یک ارزش قرن نوزدهمی بــوده و اآلن معنا 

ندارد! آنها القا می کردند که راه پیشرفت کشور، کوتاه آمدن در برابر 

دشمن است. 

برخی اصحاب پیامبــر)ص( هم با وجود ادعای مســلمانی 
گاهی سخنان حضرت را تحریف کرده و به ایشان دروغ می بستند. 
حضرت علی)ع( در خطبه 215 می فرمایند، آنقدر به پیامبر)ص( 
دروغ بستند که حضرت به خطبه ایستاد و از آنها ابراز برائت کرد، 
این در حالی است که از مشرکان ابراز برائت می کنند. در زمان امام 
خمینی)ره( هم برخی سخنان ایشان را تحریف می کردند و برخی 
از رهنمودهای صریح ایشان را امر ارشادی و نه مولوی می دانستند. 
امام)ره( در وصیت نامه به تحریف ســخنان خود اشــاره کردند و 
فرمودند: »اکنون که من حاضرم بعضی نسبت های بی واقعیت به 
من داده می شود و ممکن است بعد از من به حجم آنها افزوده شود. 
لذا آنچه به من نسبت داده می شود، مورد تصدیق نیست، مگر آنکه 
صدای من یا خط و امضای من باشد یا به تصدیق کارشناسان یا در 

سیمای جمهوری اسالمی چیزی گفته باشم.«

 Bمهم ترین تحریف تاریخ اسالم 
مهم ترین تحریف در تاریخ اســالم در جریان سقیفه شکل گرفت 
 دگرگون کرد. پیامبر)ص( در غدیرخم اول 

ً
که مسیر اسالم را کامال

برای والیت خود از مردم اعتراف و تصدیق گرفت و سپس فرمود: 
»من کنت مواله فهذا علی مــواله«. لذا فرمودند با علی به عنوان 
امیرالمؤمنین بیعت کنید؛ اما در جریان سقیفه هیچ یک از انصار و 
مهاجرین یادی از غدیر نکردند. وقتی ابوبکر به عنوان خلیفه مطرح 
شــد، او را برای بیعت به مســجد بردند، یک نفر در مسجدالنبی 
برخاست و گفت پس علی چه می شود؟ عمر به خطاب در پاسخ 
 دســتش به خون سران قریش آلوده است و 

ً
وی می گوید علی اوال

 علی جوان است و پختگی 
ً
قریش زیربار خالفت او نمی رود؛ ثانیا

کافی ندارد.
اما چرا مردم غدیر را نادیده می گیرند؟ دلیل آن به نقش خواص 
برمی گردد. وقتی شــورای سقیفه از محل بیرون آمدند، عمر مردم 
را خطاب کرد که جانشــین پیامبر تعیین شده و برای بیعت با او به 
مسجد بیایید. در این زمان، مهاجرین از اینکه یک نفر از آنها خلیفه 
شده بود، خوشحال بودند؛ به جز شش نفر از آنها که با ابوبکر بیعت 

نکردند. 
انصار هم که اکثریت مدینه را تشــکیل می دادند، وقتی دیدند 
بزرگان شــان با ابوبکر بیعت می کنند، تصور می کردند که وضع 
موجود به نفع آنهاســت؛ از این رو از انصار هم فقط شــش نفر با 

ابوبکر بیعت نکردند و بر بیعت با علی استوار ماندند.
وقتی وضعیت این گونه پیش رفت و حضرت علی)ع( خانه نشین 
شد، برای اینکه حقایقی که پیامبر در ارتباط با امیرالمؤمنین فرموده 
بودند، به فراموشی سپرده شود و اصل خالفت در تاریخ جا بیفتد، 
این گزاره مطرح شــد: »حسبنا کتاب الله«. بنابراین، هرگونه ثبت 
و ضبط حدیــث از پیامبر)ص( را ممنوع کردند؛ با این بهانه که با 
داشتن قرآن به حدیث نیازی نداریم. هدف آنها این بود که حدیث 
غدیر فراموش شــود، اما از آنجا که خداوند حق را یاری می کند، 
حدیث غدیر تا به امروز، بــه منزله قوی ترین حدیث از نظر تواتر 
باقی مانده است. اما وقتی حدیث غدیر باقی ماند، درصدد تحریف 
محتوای آن برآمدند، به این صورت که گفته شد منظور رسول الله 
از »من کنت مواله«، بحث والیت و رهبری نبوده، بلکه محبت و 

دوستی بوده است. 
شگفت آور است که در تحریف کار را به جایی رساندند که والیتی 

که خود رمز اتحاد و وحدت در بین مسلمانان است، به تفرقه افکنی 

متهم می شود؛ زیرا وقتی حضرت را مجبور کردند تا به مسجد برود 

و با ابوبکر بیعت کند، به وی می گفتند شما با بیعت نکردن، موجب 

انشقاق مسلمانان شدید. 

امــروز هم رهبر معظــم انقالب بــه اعتبار پایبنــدی به اصول 

و ارزش هــای انقــالب، مورد هجمه عــده ای قــرار می گیرند که 

می گویند چرا به گفتمان مقاومت پایدار هســتید، چرا با آمریکا کنار 

نمی آیید و...،یعنی وفاداری رهبری به آرمان های انقالب را ســبب 

عقب ماندگی و تشدید فشارهای دشمن تلقی می کنند. 

چنین تحریف هایی را در ارتباط با امام خمینی)ره(هم می توانیم 

مشاهده کنیم؛ با کم رنگ کردن جنبه های ضداستکباری رهنمودها 

و بیانات و اصول امام)ره(، مانند حمایت از محرومان و مستضعفان 

 به جای آن ضرورت مانور تجمل از ســوی برخی مسئوالن 
ً
که بعدا

مطرح شــد و حتی برخی مسئوالن فرزندان خود را برای تحصیل به 

آمریکا فرستادند.  

 تبدیل امامت به سلطنت
بررسیتطبیقیعملکردجریانتحریفدرصدراسالموشرایطامروز
درگفتوگویصبحصادقبادکترمحمدحسینرجبیدوانی
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در دهه 135۰ و پس از تغییر ایدئولوژیک ســازمان 
»مجاهدین خلق«، گروه های مبارز متعددی فعالیت 
خود را آغاز کردند کــه از جمله آنان گروه »فالح« 
بود. »مرتضی الویری« و »حسن منتظرقائم«، افراد 
محوری گروه فالح که دوران زندان را در سال 135۲ 
با هم گذرانده و هر دو ســابقه همکاری و ارتباط با 
سازمان مجاهدین خلق را داشتند، پس از پی بردن 
به تغییر مواضع سازمان و رهبران آن، به تدریج از آن 
فاصله گرفته و تحت این شرایط ایده اولیه پیدایش 
گروهی متفاوت از ســازمان مجاهدین خلق شکل 
می گیرد؛ تشکیالتی که به گفته مؤسسان آن از چند 
ویژگی برخوردار بود:  1ـ مبارزه قاطع با رژیم شاه، 
۲ ـ ســازماندهی منسجم، 3ـ نداشــتن انحرافات 
فکــری مجاهدین خلــق، ۴ـ پذیــرش مرجعیت 
حضرت امام)ره(، 5ـ قرار گرفتن رســاله حضرت 
امام)ره( و کتاب والیت فقیه ایشان در سرلوحه کار.

 این گروه که بعدها »فالح« نامیده شد تا پیش از 
سال 135۴ موجودیت نیافت. در این سال مرتضی 
الویری به همراه دیگر دوســتان همفکرش تصمیم 
می گیرند تشــکیالتی را راه بیندازند که ایده آن در 
زندان شکل گرفته بود. این گروه با ویژگی های مطرح 
شده شروع به کار کرد و در ابتدای کار برای تربیت و 
خودسازی انقالبی برنامه زمان بندی شده مشخصی 
از مطالعه، عبادت، ورزش و... برای اعضا تعریف 

شد و فعالیت گروه به موارد مذکور محدود ماند.
 در ســال 1356، تشــکیالت با مشــکالت و 
ابهاماتی مواجه می شــود که در این راســتا دیدار و 
مالقات بــا حضرت امام)ره( به مثابه یک ضرورت 
در اولویت کاری قرار می گیرد. مسائلی از این قبیل 
که برای تأمین هزینه تشکیالت چه کار باید کرد؟ آیا 
می توان بانک زد یا از ســهم امام)ره( استفاده کرد؟ 
همچنین پرسش هایی درباره رابطه با دیگر گروه ها 
مانند ملی گراها و شــیوه مبارزاتی شان و ضرورت 
مبارزات مسلحانه مطرح بود که موجب شد دو نفر 
از اعضای گروه )مرتضی الویری به همراه همسرش 
معصومه خوش صولتان( بــرای دیدار با حضرت 
امام)ره( عازم عراق شــوند. در این سفر که با گذر 
از کشورهای آلمان، فرانســه، سوریه و لبنان انجام 
گرفــت، اهداف زیــر دنبال می شــد:   1ـ تماس با 
حضرت امام)ره( و طرح مســائل مبارزاتی گروه و 

رهنمود و نظر خواستن از ایشان ؛ ۲ـ هماهنگ کردن 
مبــارزه در داخل و خارج از کشــور، با تماس های 
گوناگون با گروه های مبارز مسلمان خارج از کشور؛ 
3ـ آمــاده کردن زمینه کامل بــرای آموزش نظامی 
اعضای گروه در اردوگاه های لبنان و فلســطین؛ ۴ـ 
تالش برای ایجاد یک فرســتنده رادیویی در خارج 
که بتواند در جهت انقالب اسالمی و ارسال پیام ها 
و رهنمودها فعالیت کند؛ 5ـ تهیه سالح و مهمات. 
نمایندگان گروه در ســه نوبت با حضرت امام)ره( 
دیدار داشتند و مســائل را در محضر ایشان مطرح 
کردنــد. حضرت امام)ره( دربــاره اینکه برای حل 
مســائل ایدئولوژیک و دیگر مســائل گروه به چه 
کســی مراجعه کنیم، می گوینــد: »آقای مطهری و 
یا افرادی که ایشان معرفی نمایند.« همچنین برای 
رفع نیاز اقتصادی گروه، امــام)ره( اجازه دادند که 
از نصف ســهم امام استفاده کنند و برای استفاده از 
دســتگاه ها و اموال بخش خصوصی و دولتی طبق 
ضوابطی خاص اجازه داده شد. ایشان درباره مبارزه 
مسلحانه و جنگ چریکی نظر خود را این گونه بیان 
 مبارزه مســلحانه به صالح نیست 

ً
فرمودند: »فعال

و کار فرهنگــی روی مردم، مقدم بر هر کار دیگری 
است. تا زمینه های مردمی فراهم نشده باشد، مبارزه 

مسلحانه کاری از پیش نخواهد برد.«
در جمع بندی هــای آن زمــان، کمبــود یــک 
فرستنده قوی که بتواند مردم را زیر پوشش آموزش 
و آگاه ســازی و تحــرک قرار دهد، بــه طور جدی 
احساس می شــد؛ به ویژه آنکه چند رادیوی مؤثری 
که از طریق عراق فعالیت می کردند، بر اثر زدوبندها 

و ساخت وسازهای رژیم ایران و عراق برچیده شده 
بود. در این راســتا، گروه فالح با یکــی از مبارزان 
ایرانی که در فلسطین به سر می برد، مذاکره می کند تا 
بتواند در لیبی، رادیوی فارسی زبان خود را راه اندازی 
کند که متأسفانه به علت موافقت نکردن لیبی این امر 

ناتمام ماند.
 در اواخر سال 1353 گروه فالح از طریق شهید 
حســینجان زینلی با گروه مهدیــون ارتباط برقرار 
می کنــد و پس از بحث و گفت وگــوی فراوان قرار 
می شود گروه فالح تحت پوشــش گروه مهدویون 
بــه فعالیت خود ادامه دهد که ایــن امر در اثر بروز 
اختالفات میسر نشد و ارتباط در حد تبادل اطالعات 
و امکانات تقلیل یافت.  این گروه با گروه های مبارز 
دیگــری، چون »فجر اســالم«، »نــدای امت« و 
»اخوان المسلمین« نیز مرتبط بوده و در سطح تبادل 
اخبار و اطالعات همکاری می کردند. همچنین در 
راستای فعالیت های گروهی با »اتحادیه انجمن های 
اســالمی در اروپا« و »نهضت آزادی شاخه اروپا« 
تماس هایی برقرار می شود.  در بین علما و روحانیون 
مبارز نیز می توان به آیت الله امامی کاشانی و استاد 
شهید مرتضی مطهری ـ که حضرت امام)ره( توصیه 
کرده بودند ـ اشــاره کرد که گروه با ایشــان ارتباط 
داشتند. مرتضی الویری می گوید هفته ای یک بار به 
منزل استاد در قلهک رفته و درباره مسائل اعتقادی و 
دیگر مسائل با ایشان مشورت می کرده است و از این 

طریق با شهید بهشتی نیز آشنا می شوند.
در  را  پــوش«  »شــرکت   1356 ســال  در   
قلهک تهران تأســیس می کند که در زیر پوشــش 

کارهای تعمیرات و مشــاوره در زمینه سیستم های 
الکترومکانیکی به مرکــز فعالیت های گروه فالح 
تبدیل شده بود. تهیه جزوه های تشکیالتی، برگزاری 
جلسات تفسیر قرآن و نهج البالغه، تحلیل مسائل 
سیاســی روز، تکثیر و توزیع اعالمیه های حضرت 
امام)ره(، برگزاری جلسات هماهنگی درون گروهی 

در این دفتر انجام می شد. 
 در اواخر ســال 1356 یکی از اعضای گروه به 
نام »حمید مغفور مغربی« دستگیر می شود. چندی 
بعد، عضو دیگری از گروه به نام »نادر حلیمی« نیز 
دستگیر می شــود و به دنبال آن رئیس گروه مرتضی 
الویری به همراه همسرش که بعد از این دستگیری ها 
قصد خروج از کشور را داشتند، در فرودگاه مهرآباد 
دســتگیر می شــود و تا فروردیــن 1357 در زندان 

می ماند. 
 در ســال 1357 گــروه فالح از جانب اســتاد 
مطهری که به همــراه دیگر یاران حضرت امام)ره( 
را هدایــت می کردند،  راه پیمایی هــای مردمــی 
مأموریت می یابد تا با وجود کادر فنی ـ مهندســی 
مجرب در درون گروه تــدارکات فنی راه پیمایی ها 
)از قبیل پوشش صوتی،...( را برعهده بگیرند. این 
کار تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه داشت و پوشش 
صوتی بهشت زهرا هنگام ورود حضرت امام)ره( 

نیز از جمله فعالیت های این گروه است.
با پیروزی انقالب اســالمی گروه فالح از جمله 
گروه های هفت گانه ای بود که به تأســیس سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی اقدام کرد و اعضای آن 

در این قالب به فعالیت های خود ادامه دادند.

ســازمان مجاهدین خلــق از جمله 
گروه هایی بود که از همان ابتدا دچار 
التقاط در اندیشه شد. سازمان هیچ گاه از منابع 
اصیل اسالمی بهره نبرد و همین فقدان اتصال به 
منابع اصیل، بستر را برای انحرافات فکری بعد 
ســازمان فراهم آورد. سازمان بعد از مطالعات 
اولیه شروع به تألیف کتاب هایی کرد که همگی 
دارای انحرافاتی بودند. نخستین کتاب سازمان، 
»متدولوژی یا شناخت« نام داشت که تفاوت 
چندانی با دیدگاه های مارکسیستی نداشت. این 
کتاب که حاصــل مطالعات جمعی کادرهای 
اصلی سازمان طی ســال های 13۴7 ـ 13۴۴ 
بود، بر اســاس مبانی التقاطی مارکسیســتی  ـ 
اسالمی نوشته شده و به لحاظ بینش معرفتی، 
 مبانی مارکسیستی را پذیرفته بود.  دومین 

ً
دقیقا

متن تدوین شده در سازمان، کتاب »راه انبیاء راه 
بشــر« نوشــته »محمد حنیف نژاد« بود که بر 
اساس نظرات مهندس بازرگان در کتاب »راه 
طی شــده« نوشــته شــده بود. عالوه بر اینها 
ســازمان، چندین کتاب و جزوه دیگر نیز تهیه 

کرد که می توان به کتاب »تکامل« و 
کتاب »اقتصاد به زبان ساده« اشاره 
کــرد کــه همگــی مبتنــی بــر 
پیش فرض های مارکسیستی تنظیم 
شــده بود.  »استاد شهید مرتضی 
مطهری« که خــود از بزرگ ترین 
اندیشــمندان فکری ـ فلسفی در 
دهه ۴۰ و 5۰ به حساب می آیند و 
نظــرات  و  آراء  بــا  نزدیــک  از 
گروه های مختلف فکری ـ سیاسی 

آشــنا بودند، در موارد متعددی افشاگری هایی 
علیــه ماهیت این جریان انجــام دادند. کتاب 
»نامه تاریخی استاد مطهری به امام خمینی«، 
که از سوی انتشارات صدرا منتشر شده است به 
نامه استاد در ســال 1356 اختصاص دارد که 
خطاب به حضرت امام)ره( در نجف نوشته اند، 
اســتاد در توصیف وضعیت فکری سازمان به 
عنوان یکــی از جریان های انحرافــی آن دوره 
چنین  می نویســند: »جریــان دوم، جریان به 
اصطالح گروه مســمی به »مجاهدین« است. 
اینهــا در ابتدا یک گروه سیاســی بودند، ولی 
تدریجا به صورت یک انشعاب مذهبی دارند در 
می آیند، درســت ماننــد خوارج کــه در ابتدا 
حرکت شــان یک حرکت سیاسی بود، بعد به 
صورت یک مذهب با یک سلسله اصول و فروع 
درآمدند... در عین اظهار وفاداری به اســالم، 
کارل مارکس الاقل در حد امام جعفرصادق)ع( 
نزد اینها مقــدس و محترم اســت؛ البته اینها 
آنهایی هستند که بر مســلک سابق خود باقی 
هســتند. آنها که اعالم تغییر موضع کرده اند، 
تکلیف شان روشن است.«   استاد 
مطهری در بخش دیگری از نامه 
مذکور در این باب می نویسند: 
اینها  بدعــت  »کوچک تریــن 
]منافقین[ این اســت که به قول 
»خودکفایی«  بــه  خودشــان 
رســیده اند و هر مقام روحانی و 
مرجع دینــی را نفی می کنند. از 
همیــن جــا می تــوان تــا آخر 

خواند... «  

انحرافات فکری گروهک منافقین 

مقدس مارکِس 

   دهلیز    

تقویم انقالب

روند تشکیل دومین کابینه 
دولت انقالبی

روز هشتم شهریور 136۰ در اثر 
توطئه دشــمن بــا بمب گذاری 
بســیار قوی،  فاجعــه اســفناکی در دفتر 
نخست وزیری رخ داد که در تاریخ ایران و 
جهان به ثبت رسیده است. البته ضربه روز 
هفتم تیرماه 136۰خیلی سنگین تر از اواخر 
تابستان آن ســال بود. در این حادثه اولین 
کابینه دولت انقالبی آسیب فراوانی دید؛ به 
گونه ای که چهار وزیر دولت در این انفجار 
به شهادت رســیدند. با شروع کار دومین 
دوره ریاست جمهوری،  شهید محمدعلی 
رجایی،  شــهید دکتر محمدجواد باهنر را 
مأمور تشکیل کابینه کرد. شهید باهنر در 1۴ 
مرداد 136۰ رأی اعتماد نمایندگان مجلس 
را کســب کرد و در روز ۲۲ مرداد 136۰ 
طی نامه ای وزیران پیشنهادی خود را برای 
تصدی وزارتخانه های مربوطه به مجلس 
معرفی کرد. شهید باهنر طی نامه ای آورده 
است: »امیدوارم این هیئت که نمونه ای از 
کل کابینه 36 میلیونی امت انقالبی ایران 
می باشد،  با کسب رأی اعتماد از آن مجلس 
محترم بتواند گام هــای مؤثری در جهت 
رضای خدا و خواســت امام و مصلحت 
امت بردارد.« البته شــهید باهنــر درباره 
انتخاب وزرا با شهید رجایی و دیگر نیروها 
و نهادهای انقالبی مشــورت الزم را کرده 
بود. ایشان در مصاحبه ای در مجله »پاسدار 
انقالب« می گوید: »ما برای تشکیل کابینه 
جدید و تصمیم گیری درباره وزرای گذشته 
مشورت های فراوانی با افراد صاحب نظر و 
همچنین انجمن های اســالمی،  نهادهای 
انقالبی،  نمایندگان مجلس و مســئوالن 
متعهد و صدیق مــان کرده ایم و می کنیم.« 
بنابراین پس از رایزنی های فراوان، سرانجام 
مجلس شورای اسالمی به ۲1 نفر از وزیران 
پیشــنهادی باهنر رأی موفــق داد. گفتنی 
اســت، هفت نفر از اعضای کابینه شهید 
رجایی به کابینه شهید باهنر نیز راه یافتند؛ 
چون بنیان و اساس فکری و آرمان های هر 
دو برنامه شباهت بسیاری به هم داشت. هر 
دو در هدف هم سو بوده و پیرو سیاست »نه 
شــرقی« و »نه غربــی« و تحقــق آرمان 
»استقالل و آزادی« و رسیدن به خودکفایی 
بودند. همچنین، هر دو دولت انقالبی در 
اهداف سیاست اقتصادی خود متکی نبودن 
بر نفت،  باال بردن تولید کاالهای صادراتی،  
توزیــع عادالنــه درآمــد، بهره گیــری از 
ظرفیت هــا و امکانات عمومی کشــور را 
لحاظ کرده بودند.  گفتنی اســت، کابینه 
انقالبی دولت شهید باهنر اساسی ترین گام 
را برای تشــکیل دولــت آرمانی انقالب 
اسالمی برداشــت و این نوید را می داد که 
پــس از کشــمکش های طوالنــی بیــن 
جناح های سیاســی در ســاختار رسمی 
اجرایی کشور، دوره ثبات سیاسی و تفاهم 
و همــکاری شــکل بگیرد،  اما دشــمنان 
انقالب اسالمی با طراحی و اجرای واقعه 
هشتم شهریور این دو بزرگوار را به شهادت 
رســاندند. به این ترتیب، دولت انقالبی 
شهید باهنر تنها دوازده روز عمر کرد و در 
این مدت تنها توانســت یک جلسه کاری 
داشته باشد. این دولت که کوتاه ترین عمر را 
داشــت، از دولت انقالبی شهید رجایی 
تفکیک ناپذیر بود. شــهید رجایی در دوره 
نخست وزیری اش ریاست جلسه را برعهده 
داشــت و  این آخرین جلســه ای بود که به 
ریاست او تشکیل شــده بود و قرار بود از 
جلسه آینده شهید باهنر ریاست جلسه را 
برعهده داشــته باشد. حدود نیم ساعت از 
جلسه گذشــته بود که ناگهان بمب آتش زا 

منفجر شد و در آتش سوختند و سوختیم.

مهدیسعیدی
دبیر گروه  تاریخ

سیدمهدیحسینی
مورخ و پژوهشگر

نیست! صالح  به  مسلحانه  مبارزه 
بررسی چگونگی شکل گیری گروه مبارزاتی فالح

ارزش تجارت بــرده و نیــروی کاری که از 
آن حاصل شــد، موضوعی  نیست که بتوان 
جایگاه آن را در توســعه نظام ســرمایه داری 
در غرب نادیده گرفت. مســئله ا ی که در آثار 
نویسندگان و پژوهشگران تاریخ استعمار به 
آن اشاره شده  است. بسیاری از نویسندگان، 
این گفته »امه ســزر« را تأییــد می کنند که: 
»اگر برده نبود شــکری نبود و اگر شــکری 
نبود مستعمره ای نبود.« شاید بتوان این گفته 
را تعمیم داد که اگر برده نبود مســتعمره ای 
 نبود و اگر مستعمره ای نبود انقالب صنعتی

 نبود.« 
ریشــه کن کردن اهالی بومی بسیاری از 
مناطق آمریکا و توسعه کشتزارهای بزرگ در 
مستعمرات آمریکایی اسپانیا و همچنین در 
برزیل، ناگزیــر ورود نیروی کار یعنی برده را 
ایجاب می کرد؛ پس انبوه بی شماری برده از 

آفریقا به آمریکا صادر شدند. 
تجارت برده، این منبع سرشار ثروت، جزء 
متشکله اولیه انباشــت سرمایه و بزرگ ترین 
بالی جان ملت های آفریقا شد؛ به این ترتیب 
 قاّره آفریقا، قربانی ســرمایه داری نوخاســته

 شد. 
»ویلیــام وود« در کتاب »ســرمایه داری 
و تجارت برده« می نویســد: »تجارت برده 
منبع و سرچشمه ای است که همه چیز از آن 
جریان می یابد. یکی دیگر از نظریه پردازان، 
تجارت برده را منبعی می داند که ســوخت 
اصلی ماشین ها و هر چرخی که می چرخد 
را تأمین می کند.« نویسنده کتاب تاریخ آفریقا 

معتقد است: »اهمیت چوب های آبنوس در 
قرن هجدهم موجب گســترش داد و ســتد 
آن شــد و با توسعه کشت محصوالتی نظیر 
نیشکر، قهوه و پنبه در کوبا، برزیل و آمریکای 
شمالی احتیاج به بردگان سیاه که با مزد کم و 
آب و هوای گرم ســازش داشتند، زیاد شد و 
کاروان هایی از این رنجبران به سوی این قاّره 
سرازیر شــدند. داد و ستد سیاهان وارد یک 
تجارت سه بعدی شد که موجبات ثروتمندی 
بعضی بنادر مانند بــردو، نانت و لیورپول را 

فراهم کرد.«
بــه واقع در تجارت برده از همه بیشــتر، 
الن انگلیس ســود می بردند. بیش از ۴۰ 

ّ
دال

درصد تجارت جهانی برده از بندر لیورپول 
انجام می گرفت. شکوفایی شهر لیورپول که 
یک باره عظمت و شــکوه یافته بود، حاصل 
همین تجارت بود؛ به طوری که با ممنوعیت 
تجارت برده، ســقوط بندر لیورپول نیز آغاز 

شد. 
بــرده داران، در خطوط کشــتیرانی بین 
بنادر اروپا، آســیا و آفریقا دائم در رفت و آمد 
و تعقیب برده بودنــد. در دوره بین 17۸3 تا 
17۹3 میالدی، حدود ۹۰۰ ناوگان تجارتی 
برای حمل برده فرستاده شد. در این دهه 3۰۰ 
هزار برده با کشتی هایی که پرچم های اروپایی 
داشتند، از آفریقا حمل شدند. عایدات فروش 
این بردگان به 15 میلیون لیره رسید؛ در حالی 
که ســود ویژه آن بالغ بر 1۲ میلیون لیره شد. 
یکی از اقتصاددانان ثروت و نعمت لیورپول 

را مدیون تجارت برده دانسته است. 

 بررسی نقش برده  داری در پیشرفت غرب

تمدن بر دوش بردگان 

   حافظه    
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افراط، از عوامل اساســی اســت که 
موجب انحراف و تغییر مسیر زندگی 
انسان ها می شود. انقالب اسالمی از این منظر و 
نقش آفرینی رادیکال هــا و آدم های افراطی که 
روزگاری جامه انقالبی بــه تن کرده و برهه ای 
دیگر در برابر آن ایستاده اند، از این قاعده کلی 
مسثنی نبوده و از این تغییر یابنده ها با جهت باد 
زیاد دیده اســت. مروری بر فراز و فرود زندگی 
سیاسی »حشــمت الله طبرزدی« از این منظر 
واجد درس هــا و عبرت هایی اســت که باید 
آموخت. ســیری از افــراط در رفتار انقالبی تا 
تفریط، خصومت و ضدیت با انقالب اسالمی 
را می توان در چرخه زندگی وی مشاهده کرد.    
طبرزدی اول فروردین 133۸ در روســتایی از 
توابــع گلپایــگان اصفهــان متولد شــد. وی 
فارغ التحصیل رشته مهندسی راه و ساختمان از 
دانشگاه پلی تکنیک تهران و از آغازین سال های 
دهه شصت عضو دفتر تحکیم وحدت بود. در 
ســال 1363 همــراه برخی دیگــر »اتحادیه 
انجمن هــای اســالمی دانشــجویان و فارغ 
التحصیالن دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی« 
را تأسیس کرد. حشمت الله طبرزدی ماجرای 
گرایشش به انقالب را این چنین شرح می دهد: 
»در داخــل مبارزات دانشــجویی ســه گروه 
مشــخص فعال بودند: دانشــجویان مذهبی، 
دانشجویان چپ و دانشــجویان آزاد. من جزء 
گروه ســوم بودم و این موضع را تا اوایل ســال 
1357 حفظ کردم، اما با گسترش اندیشه های 
دکتر شریعتی، به ویژه حضور جدی تر آیت الله 
خمینی در مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران، 

به مرور من نیز جذب ایدئولوژی مذهبی شدم و 
مواضع پیشین را رها کردم. جاذبه های انقالبی و 
مبارزاتی ما را تشــویق می کرد تــا ایدئولوژی 
جدیــدی را که دکتر شــریعتی مبانی فکری و 
اجتماعــی اش را مطــرح می کــرد و آیت الله 
 خمینی نماد سیاسی آن بود، به عنوان ایدئولوژی 
برتر بپذیریم.«1 وی به دنبال در گذشــت امام 
خمینی)ره( در سال 136۸ از رهبری حضرت 
آیت اللــه خامنــه ای حمایت کرد. پشــتیبانی 
طبرزدی از آیت الله خامنه ای به دلیل باور راسخ 
به تداوم خط انقالب پــس از فوت رهبر کبیر 
انقالب بــود؛ تا آنجا کــه در برابر برخی خط 
امامی ها که می گفتنــد با ارتحال امــام)ره(، 
انقــالب پایان می یابد، اولین فــردی بود که از 
آیت الله خامنه ای به »امام« تعبیر کرد تا نشــان 
دهد که انقالب متکی به افراد نیســت و ادامه 

دارد. 
پی نوشت:

1ـ گفت وگــو با مهندس حشــمت طبرزدی، بخــش پنجم، ما و 
اصالحات، وب سایت سکوالریسم نو، بهمن 13۸7.

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی عالمه نائینی-16

تحریف و تنبیه االمه

اقدامــات و برنامه هــای علمــای زمان 
و  مشــروعه خواه  از  اعــم  مشــروطه، 
مشــروطه خواه در یــک هــدف به نقطه 
اشــتراک و تالقی می رسید و آن، »حفظ 
اساس دین« و به تعبیر علما »حفظ بیضه 
اســالم« بود؛ اما رســیدن به این هدف 
با موانــع و چالش هایی روبــه رو بود که 
مهم ترین آنها، مســئله تحریف واقعیات 
بود. عملکرد هدفمند، سازماندهی شده 
و مستمر ماهیت جریانی به تحریف داده 
بود. سیاست گذاری و جهت دهی تحریف 
در مشروطه با سفارت خانه های بیگانه، به 
ویژه انگلیس بــود که با میدان داری ایادی 
داخلــی آنها، یعنی جریان روشــنفکری 
متمایل به غرب به منصه ظهور اجتماعی 
پیامدهای درک  و سیاســی می رســید. 
نکردن آن نیز از سوی جبهه حق و حقیقت 
گاهی بســیار گزاف بوده اســت. بر سر 
دار شدن شیخ شــهید فضل الله نوری و 
ترور دیگر علمای مشــروطه خواه، چون 
عبدالله بهبهانــی و حتی ترور بیولوژیک 
آخوندخراسانی بخشی از هزینه  سازی های 

جریان تحریف در مشروطه است. 
رســالت ســنگینی که در این میان بر 
دوش علمــا و فقها قرار گرفتــه، مبارزه 
همزمان در دو جبهه »روشنگری و تبیین 
واقعیــات در صحنه داخلــی« و »مقابله 
عملی با استبداد موید به تأییدات استعمار 
خارجی« بود. نوشــتن نامه هایی از سوی 
از سوی  کتاب  نگارش  آخوندخراسانی، 
نائینی و نوری درباره مشروطه در راستای 
همین روشنگری در برابر تحریف بود. به 
نوشته آقابزرگ تهرانی، نائینی نزدیک ترین 
مشاور آخوندخراسانی در جریان جنبش 
مشروطه بود. با توجه به این روابط نزدیک 
و اعتماد ویژه و نیز بینش سیاســی وی، به 
احتمال زیاد متن تلگراف ها و بیانیه های 
مشــروطه خواه  بزرگ  مراجع  سیاســی 
نجف را نیز وی انشــا کرده باشــد. این 
امتیازات ســبب ایجاد دشــمنی رقیبان 
علمی و سیاســی نائینی با وی شد؛ اما در 
پشتیبانی علمای تراز اول از نائینی خللی 
وارد نکرد؛ بلکه برعکس در خالل همین 
دوران بود که نائینی کتاب مهم و معروف 
خود، یعنی »تنبیه االمــه و تنزیه المله« را 
درباره مشــروعیت مشــروطه نوشت و 
آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی 
دیدگاه های او را با نامه های تقریظ به طور 

کامل تأیید و تصویب کردند.1
عالمه نائینــی هنگامی به نگارش این 
کتاب دربــاره لزوم برقــراری یک رژیم 
پارلمانــی تصمیم گرفــت که حکومت 
اســتبدادی محمدعلی شــاه بر ســر کار 
بود و مبارزات قلمــی برضد رژیم نوپای 
مشروطه به اوج خود رسیده بود. علمای 
ضد مشــروطه ـ که نائینی آن را »شــعبه 
اســتبداد دینــی« می نامید ـ پــی در پی 
اعالمیه ها و رســاله هایی برضد مشروطه 
نزد مراجع نجف می فرســتادند. بنابراین 
نائینی احساس کرد نیاز فوری و حتمی به 
نوشتن کتابی درباره اصول مشروطیت به 
زبان ساده، ولی قابل فهم برای عموم وجود 
دارد.۲ بنابراین با استناد به همان مآخذ و 
اســتدالل های علمای مخالــف، کتاب 
خود را نوشــت. گفتنی است، این کتاب 
مهم ترین اثری است که به قلم یک مجتهد 
شیعه درباره مشروعیت مشروطیت نوشته 

شده است.
منابع:

 1 ـ رجبــی، محمدحســن؛ علمای مجاهد؛ مرکز اســناد 
انقالب اسالمی، پاییز 13۸۲، ص 5۰5 تا 5۰۸.

۲ـ نائینی، محمدحسین؛ تنبیه االمه و تنزیه المله؛ چاپ ۹، 
تهران: شرکت سهامی انتشار، 137۸، ص 16۲.

»تحریف« به  معنای نمایــش کاذب از واقعّیت، 
فرآیندی اســت که در غرایز و هواهای نفســانی 
ریشه دارد. تحریف زمانی شکل می گیرد که میان 
امر واقع و درک آن، قّوه توّهم واقع می شود. طبق 
قول فالسفه مسلمان، میان حس و عقل)درک(، 
قّوه ارزشمند خیال )Imagination( قرار دارد که 
از امورات واقع تصویرسازی کرده و تصاویر را در 
ذهن حفظ می کند تا ادراک حاصل شود؛ اما وهم 
با خیال تفاوت دارد و رسانه های نامتعهد تصویری 
وهم آلود از امر واقع ارائه می کنند و درک را با وهم 
درهم می آمیزند و تحریف به این شــکل صورت 

می گیرد.
 نکته مهم اینکه وهم از جنود شــیطان است و 
در منازعه با عقل، مسیر حاکمیت غرایز و هواهای 
نفســانی بر انســان را هموار می کند. بنابراین، 
تحریــف در مرحلــه اول حقِّ آگاهــی و آزادی 
شــناخت را از انســان ها می گیرد و غفلت را بر 
انسان حاکم می کند. غفلت، بستر و زمینه اصلی 
بهره کشی و استعمار انسان ها و تبدیل کردن آنها به 

ابزاری در خدمت منافع قدرت طلبان است.

 Bپیوند تحریف با انحصارگرایی
از مقدمات فوق می توان نتیجه گرفت که تحریف، 
یک طرح، پروژه و برنامه ای هدفمند اســت که با 
مشــارکت جمعی از قدرت طلبان شکل گرفته و 
ادامه می یابد. به عبــارت دیگر، تحریف اقدامی 

است که نه از ســوی عامه مردم، بلکه از جانب 
نخبگانی شــکل می گیرد که بــرای حفاظت از 
منافع خود، مانع شناخت حقیقت از سوی مردم 
می شــوند. این ســخن، خاصّیت پنهان کارانه و 
 
ً
باندگرایانه  تحریف را نشــان می دهد. اساســا

تحریف نمی تواند در منظر عموم شکل گیرد یا اگر 
بخواهد در چنین شرایطی پا بگیرد، باید به اغوا و 
فریب مردم اقدام کند. شاید رهبر معظم انقالب از 
همین منظر همواره بر کلیدواژه »حضور مردمی« 

تأکید می کنند.
از اینجا می توان یکی از ابعاد رسالت پیامبران 
الهی را دریافــت و آن، اقدام علیه انحصارگرایی 
است. پیامبران از یک منظر علیه انحصارگرایی 
 در حــوزه معرفــت، قــدرت و ثــروت اقــدام 

کرده اند. 
نخبگان ســلطه گر)طواغیت( در مرحله اول 
ســعی می کنند جهان بینی خاّصــی که قدرت و 
ثروت آنها را مشــروع جلوه دهد، ارائه کنند و با 
جلوگیری از دانش اندوزی عامه مردم، مانع از فهم 
و درک این روابط قدرت و دانش شــوند. روشن 
اســت که این رابطه قــدرت و دانش را تحریف 

به معنایی که در باال گفته شد، حفظ می کند. 
در مقابل این وضعّیت، پیامبران الهی با دعوت 
مردم به شناخت و آگاهی و ارائه جهان بینی دینی 
کــه دنیا و آخرت مردم را طبــق حقایق حاکم بر 
هستی تفســیر می کند، انحصارگرایی در حوزه 
معرفت و ســپس قدرت و ثروت را از بین برده و 
عالوه بر اینکه با گسترش شناخت و افزایش درک 
و فهم مردم، زمینه بعثت و سپس تعالی عموم آنان 
را فراهم کرده انــد، خواهان توزیع عادالنه منابع 

مادی در جامعه شده اند.

 به این ترتیب، روی سخن پیامبران همواره با 
عموم مردم بوده و در همین جهت امام علی)ع( در 
عهدنامه مالک اشتر، خشنودی مردم از حاکم را بر 
ناخشنودی خواص و نخبگان از وی، ترجیح داده 

و آن را عامل موفقّیت حاکم اسالمی می دانند.

 Bسقیفه؛ انحصار، تحریف و اقتدار
در مقابل دعوت پیامبران و رســوالن الهی، وقتی 
نخبگان قدرت طلب بخواهند قدرت را تصاحب 
کنند، تنها از رهگذر محصور کردن شــناخت و 
تحریف موفق خواهند شد و این اتفاقی بود که در 
سقیفه رخ داد. در این واقعه، انحصار، تحریف و 
اقتدار از سوی خلیفه اول و دوم با یکدیگر جمع 

شدند. 
در حالی که تعداد مهاجرین در ســقیفه بسیار 
محدود بود)برخی فقط نام سه نفر از مهاجرین، 
یعنی ابوبکر، عمر و ابوعبیده را ذکر می کنند(، اما 
همین تعداد محــدود، خود را نماینده مهاجرین 
و قریش قلمــداد کردند، حال آنکه وارثان اصلی 
خالفت، یعنی بنی هاشم و شخص امام علی)ع( 
مشــغول تدفین رســول الله)ص( بودنــد و امام 
علی)ع( وقتی از سخن ابوبکر در سقیفه که گفت: 
»ما از قریش هستیم و ائمه)خلیفه( باید از میان ما 
باشد«، آگاه شد، فرمود: »آنان به درخت استدالل 

کردند، اما میوه اش را ضایع ساختند.«
 منظور امام)ع( از این ســخن، شخص ایشان 
اســت که مســتحّق اصلی امر خالفت به شمار 
می آیند، حــال آنکه ابوبکر در ســقیفه و در نبود 
امام علی)ع(، انحصار تفسیر از قریش را آن هم 
در معنایی منحرفانه به دست گرفت و این معرفی 
با ادبیات مقتدرانه و رعب آور خلیفه دوم القا شد 

و به این ترتیب سه گانه »انحصار«، »تحریف« و 
»اقتدار«، جمــع زیاد انصار را به بیعت با ابوبکر 

کشانید.
در این اجتماع هرچند برخی از انصار از حّق 
خالفت امام علی)ع( یــاد کردند و به آن رغبت 
نشان دادند؛ اما دو عامل »ترس« و »دنیاگرایی« 
مانع پافشــاری آنان بر این امر شد. سال های پس 
از سقیفه، بذر تفکراتی که در آنجا کاشته شد در 
جهان دنیای اسالم ریشه دوانید و در سرزمین شام 

به شجره خبیثه بنی امّیه تبدیل شد.
 پس از ســقیفه، دنیاگرایی بر نخبگان جهان 
اسالم )یا به تعبیر رهبر معظم انقالب بر خواص 
جبهه حّق( مستولی شد و به ترس در مقابل بنی امّیه 
تبدیل شد و از آن سو جعل حدیث از سوی معاویه 
در شام و محروم کردن مردم از شناخت حقیقی 
سیره و سّنت رسول الله آن هم با اقتدار و زورگویی، 
عامه مردم شام و حتی کوفه را به سربازانی غافل و 
جاهل و در خدمت سلطه گری تبدیل کرد و به این 

ترتیب حادثه عاشورا رقم خورد. 
از آنچه گذشــت می تــوان نتیجــه گرفت، 
»تحریف« مسیری است که حوزه سیاست را از 
مســیر اصلی خود خارج می کند و آن را به سوی 
ســلطه گری ســوق می دهد. سیاست در مکتب 
اسالم اتکای زیادی به آگاه سازی، تربیت و تعالی 
عموم مردم دارد و در مقابل، تحریف که حیاتش 
در پنهان کاری، فریب و اغوای عموم مردم است، 
زمینه تشــکیل باندهای قدرت و ثروت را فراهم 
می کند، مردم ســاالری را به حاشــیه می راند و 
ه ای قلیل قرار می دهد. 

ّ
جامعه را تحت سلطه عد

ب ســلطه 
َّ
به این ترتیب، تحریف َمرکب و ُمرک

قلمداد می شود. 

فراز و فرود حشمت الله طبرزدی  ـ 1

عقب! به  بازگشت 

   ریزش ها    

پس از اشاره به مفهوم »صیرورت« در دو شماره 
گذشــته، در ادامه مفهوم »موعودگرایی« را به 
عنوان یکی دیگــر از بن مایه هایی که می تواند 
چهارچوب نظری مقوله نظام انقالبی،  به ویژه 

در تفکر شیعی تبیین کند، بررسی می کنیم.
امام خمینی)ره( انقالب مردم ایران را نقطه 
شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری 
حضرت حجت دانسته و رهبر معظم انقالب 
نیز در بیانیه گام دوم انقالب از زمینهسازی برای 
طلوع خورشید والیت سخن به میان آورده اند. 
موعودگرایی و انتظار برای ظهور، یکی از عقاید 
انسانساز و انقالبآفرین و از مهمترین منابع الهام 
و شــوقدهی برای زمینهسازی و ایجاد تحول، 
تکامل و سوق دادن انسانها به سوی حکومت 
عدل و ایمان اســت. انتظار ظهور منجی عالم 
بشریت، زمینهســاز تغییر نگرش و رفتارهای 
مردم ایران، داشــتن امید و آرزو برای پیروزی 
و در نهایــت قیام و انقــالب علیه بیعدالتیها و 
زمینهســازی برای انقــالب جهانی حضرت 
مهدی موعود، بوده اســت. از این رو، نقش و 
تأثیر اساســی »موعودگرایی« در شکلگیری 
مبانی فکری و ایدئولوژیکی انقالب، غیرقابل 

انکار و تردید است. 
بــا توجــه بــه مؤلفههــای ظلمســتیزی 
موعودگرایــی، عــدم مشــروعیت حاکمان 

سیاسی، نصب عام فقیهان برای نیابت از امام 
عصر)عج( و... میتوان گفت مسئله »موعود« 
محور فکری و رهبری انقالب اسالمی بوده و 
با ایجاد فرهنگی پویا، تکاملیافته و رو به رشد 
نقش عمدهــای در پیروزی و تــداوم حرکت 
آن داشته اســت؛ بنابراین میتوان پیوند وثیقی 
میان انقالب اسالمی و مفهوم موعود و به تبع 
آن مفاهیم بعثت، غدیر و عاشــورا تصور کرد. 
انقالب اســالمی با تأســی به واقعه عاشــورا 
و با اســتمرار رهبری صالــح )واقعه غدیر( و 
جان مایههایی که در پروژه بعثت بود، شــکل 
گرفت؛ بعثتی که پایهگــذار مدنیتی مبتنی بر 
آموزههای دینی بوده و بر پایه فطرت، عقالنیت 
و جامعیت، هدایتگر انسان و جامعه انسانی به 

سمت سعادت دنیوی و اخروی خواهد بود. 
بنابراین باور به موعود، ما را همیشه در یک 
تطور استکمالی به سمت و سوی غایتی کمالی 
سوق میدهد و به سبب آن هیچگاه نمیتوان به 
وضع موجود قانع بود و آن را نهاییترین ساختار 
دانست؛ از این رو غایت تاریخ اسالم، مهدویت 
اســت که در آن، دین با تمام جلوههایش بروز 
خواهــد داشــت و تمدن اســالمی به تکامل 
خواهد رسید. بر این اســاس، در نظریه نظام 
انقالبی اگر به هر ساختاری از جامعه سیاسی 
دســت یافته شــود و هر کارکردی هر چند در 
تراز باال و با هر میزان از امنیت، شــغل و رفاه 
حاصل شــود، آن جامعــه، جامعه مطلوب و 
نهایی نخواهد بود و همچنان یک مرحله باالتر 
از آن را میتوان تصور کرد تا به جامعه مهدوی 

منتهی شود.

 نظریه نظام انقالبی  - 17

 موعودگرایی و نظام انقالبی

   آفاق    

محسنمحمدیالموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتحاللهپریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزهعالمی
دکتری اندیشه سیاسی

 َمرکب 
و ُمرکَّب سلطه

نقش تحریف در غلبه قدرت بر حقیقت
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مجازستانزندگی

در عصــر اطالعــات، زندگی بشــر به شــکل 
انکارناپذیری به فضای مجازی و خدمات ناشی 
از آن گره خورده اســت؛ به گونــه ای که حتی در 
کشور ما نیز بخش قابل توجهی از خدمات دولت 
مبتنی بر فضای مجازی توسعه یافته اند و بر اساس 
آمارهای موجود هم اکنون بیش از 5۰ میلیون نفر 
از هموطنان مان کاربــر خدمات فضای مجازی 

هستند.
به عبــارت دیگر، هیچ کشــور و ملتی بدون 
اســتفاده از ظرفیت های فضای مجــازی، توان 
پویایــی و توســعه در جهان پر رقابــت امروز را 
نداشــته و نخواهد داشــت؛ به ویژه آنکه در دهه 
اخیر و همزمان با افزایش ضریب نفوذ شبکه ها و 
رسانه های اجتماعی در جوامع بشری ارتباطات 
سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی ملت ها به هم 

نزدیک تر و مرتبط تر شده است. 
 از ایــن رو در نــگاه اول فضــای مجــازی

)Cyber Space( به دلیل خدمات و قابلیت های 
متعدد آن، یکی از مهم ترین و مفیدترین اختراعات 
بشــر در قرن حاضر به نظر می رســد؛ اما تجربه 
سوءاستفاده ایاالت متحده آمریکا و رژیم غاصب 
صهیونیستی از جنگ افزارهای سایبری، از جمله 
ویروس »Stuxnet« علیه کشورمان به ما یادآوری 
می کند که فضای سایبر در کنار همه مزایای خود، 
ملت هــای جهان را در معرض شــکل جدیدی 
 از تهدید با عنــوان »جنگ ســایبری« قرار داده

 است.
 در جنــگ ســایبری هــر چه نفــوذ فضای 
مجازی در زیرســاخت های حیاتی و اجتماعی 
یــک جامعــه عمیق تر و گســترده تر باشــد، آن 
جامعه در برابر جنگ سایبری و تهدیدات ناشی 
از آن آســیب پذیرتر خواهــد بــود. البته جنگ 
سایبری ســطوح و ابعاد گوناگونی دارد؛ هر چند 
ابتدایی ترین ســطح آن نیز به نوبه خود می تواند 
تهدیدآفرین باشد؛ برای نمونه، با حمالت پیش  

پا افتاده DDOS یا »حمالت تکذیب ســرویس« 
می توان سرورهای ارائه دهنده خدمات مجازی را 

برای مدتی مشخص از دسترس خارج کرد!
شاید با خود فکر کنید از دسترس خارج شدن 
یک سرویس اینترنتی تهدید مهم و قابل توجهی 
نیســت! برای درک اهمیت این تهدید بد نیست 
تصور کنید در این ایام که ســهامداران پر تعداد 
بورس در گوشه و کنار کشــور هر روز دل نگران 
سود و زیان ســهام های خود هستند، سرورهای 
رایانه ای بورس و کارگزاری های مرتبط با آن دچار 
حمله DDOS شــوند و برای مدتی امکان ارائه 

خدمات به کاربران را نداشته باشند! 
بله، حتی اجرای یک حمله ســایبری پیش پا 
افتاده در یک زمان حساس می تواند زمینه ایجاد 
تنش های اقتصــادی و اجتماعــی قابل توجهی 
را فراهــم کند؛ به همین دلیل نیز در ســال های 
اخیــر تالش های جهانی زیادی بــرای مقابله با 
سوء استفاده از فضای سایبر و محدودسازی اشاعه 

سالح های سایبری صورت گرفته است.
خوشــبختانه، هفته گذشته ستاد کل نیروهای 

مسلح کشورمان در اقدامی سنجیده و قابل تقدیر 
با صدور بیانیه ای در قبال حقوق بین الملل فضای 
ســایبری اعالم موضع کرده و خطاب به جامعه 
جهانی و به ویژه دشــمنان ملت ایران تأکید کرده 
است: »نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
تهدیدات ســایبری از ســوی هر دولت، گروه یا 
فردی را در هر ســطحی با قدرت پاسخ خواهد 

داد.«
در این بیانیه  به طور رسمی به دشمنان کشورمان 
هشــدار داده شــده اســت که اگر عملیات های 
سایبری احتمالی آنها »به زیرساخت های حیاتی 
کشور« به »آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا 
یابد«، نیروهای مسلح ایران »حق دفاع مشروع« 

خواهند داشت.
خوشبختانه، این بیانیه به هنگام، به خوبی در 
رســانه های بین المللی منعکس شــد و دشمنان 
کشــورمان به خوبی دریافتند کــه پیامد هرگونه 
شــیطنت ســایبری علیه ملت ایران، چیزی جز 
مشــت های پوالدین نیروهای مسلح کشورمان 

نخواهد بود.

   خبر خوب       نرم افزار       پژواک    

 ســعید جلیلــی، عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام: می گویند شــعارهای تند 

باعــث بی اعتمادی آمریکا می شــود. آیا 
در دوران پهلوی هم شــعار تند علیه آنها 
داده می شــد؟ چرا آمریــکا در ۲۸مرداد 
علیه مصــدق کودتا کرد؟ او که شــعار 
ضدآمریکایی نمــی داد. این بی اعتمادی 
توهم نیست، تجربه تاریخی است. هرگاه 
خواستیم  استقالل مان را حفظ کنیم با ما 

دشمنی کردند.

ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اســالمی: عزاداری حتما بــه حضور در 

محافل شــلوغ و برنامه های چندســاعته 
نیست. روضه های کوتاه و گیرای »مرحوم 
کوثری« را در حســینیه جمــاران به یاد 
داریم. دقایق آسمانی که امام خمینی)ره( 
را به پهنای وجود می لرزاند و می گریاند. 

دوگانه عزاداری و سالمتی را دامن نزنیم.

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس: 67 

ســال از کودتای آمریکا علیه دولت ملی 
دکتر مصدق در ایران می گذرد؛ انگلستان 
نقــش مؤثری در این کودتــا ایفا نمود که 
اســناد متعدد آن هم منتشــر شده است. 
دولت انگلیــس تا امــروز، حتی از یک 
عذرخواهی رسمی ســاده از ملت ایران 
نیز خودداری کرده اســت. آیا هنوز وقت 
عذرخواهی و جبران گذشــته فرا نرسیده 

است؟

هادی طحان نظیف، عضو حقوق دان شورای 

نگهبان: به موجب اصل 36 قانون اساسی، 

حکم به مجازات و اجــرای آن باید تنها 
به موجب قانون باشــد. ستاد ملی کرونا 
صالحیت جرم انگاری و وضع مجازات 
در خصوص تخلف از دستورالعمل های 
بهداشــتی ندارد و اگر تعییــن مجازات 
جدیدی الزم باشد، صرفا در صالحیت 

مجلس، با تأیید شورای نگهبان است.

میثــم مطیعی، مــداح اهل بیــت)ع(: آقای 

معاون وزیر، حداقــل 1۰ روز قبل اعالم 
کردیــد عــزاداری در مکان سربســته با 
سقف باالی شش متر مصداق فضای باز 
است و مشــکلی ندارد. امروز و تنها ۴۸ 
ساعت قبل از آغاز محرم گفتید برگزاری 
هرگونه مراسم در فضای سربسته ممنوع 
اســت. حرف قبلی  شما که محصول کار 
بود، عوض شــد. ویروس  کارشناســی 
جهش کرده؟ هیئت ها در این مدت تمام 
شرایط را طبق دســتورالعمل ستاد ملی 
آماده کرده بودند؛ االن و ۴۸ ساعت قبل از 
برگزاری چطور می شود همه مقدمات را 
فراهم کرد؟ برای خیلی از هیئت ها راهی 

جز تعطیلی مراسم هست؟

 در حاشیه انتشار بیانیه مهم ستاد کل نیروهای مسلح 
درباره تهدیدات سایبری

نویدکمالی
دبیر گروه رسانه

ستاد کل نیروهای مســلح، هفته های گذشته 
با انتشــار بیانیه ای حق قانونی کشورمان برای 
مقابله با تهدیدات سایبری را به جامعه جهانی 
یادآور شد. این اقدام در حالی صورت گرفت 
که مدتی قبل خبرهای مبنی بر تالش دشمنان 
ملت ایران برای هدف قراردادن زیرساخت های 
سایبری منتشر شد، حتی رژیم صهیونیستی با 
انتشــار خبری مبنی بر ساخت سریال »تهران« 
در رابطه با حمله ســایبری به تأسیسات انتقال 
برق ایران، رویاپردازی کرده اســت.در راستای 
بررســی تخصصی این موضوع با »اشــکان 
پیرزاده« پژوهشــگر و مؤلــف حوزه حقوق و 
امنیت بین الملل گفت وگویی داشتیم، وی در 
رابطه با ماهیت جنگ ســایبری معتقد است: 
اصلی ترین تفاوت تهاجم و تروریسم سایبری با 
سایر مفاهیم تهاجم، قابلیت اقدام، طرح ریزی و 

مشاهده نتیجه از راه دور است؛ زیرا برای حمله 
سایبری نیازی به اقدام فیزیکی همانند آنچه در 
سایر تهاجم ها استفاده می شود، نیست و علت 
آن هم تفاوت ماهیت فضای حقیقی با فضای 

مجازی است.

 BBBB در صورت اقــدام دولت ها در انجام 
حمالت ســایبری، حقوق بین الملل 
چه واکنشــی نســبت به آنها خواهد 

داشت؟
مســئولیت حقوقی بین المللی عبارت از تکلیفی 
است که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت 
تحمیل می شود تا خسارتی را که در اثر نقض قواعد 
حقوق بین الملل ناشــی از عمل یا خودداری او از 
انجام تکلیف به دولت دیگری وارد شــده است، 
جبران کنــد. از این رو با توجه بــه اینکه دولت ها 

تابعین اصلی حقوق بین الملل هســتند، ملزم به 
رعایت تعهدات، قوانین و عرف بین الملل خواهند 
بود، پس هر دولتی که اثبات شــود از این حمالت 
علیه دیگری استفاده کرده است، طبق تعریف فوق، 
موظف است خسارات ناشی از این نقض قانون را 

در قبال زیان دیده جبران کند.

 BBBB کشوری که از حمالت سایبری دچار 
آســیب شــده اســت، طبق حقوق 
بین الملل چه اقدامی را می تواند نسبت 

به دولت متخاصم در پیش بگیرد؟
برابر ماده ۴۹ اصل مسئولیت بین المللی، کشوری 
که از این نوع حمالت دچار آســیب شــده است 
می تواند علیه دولت مسئول دست به اقدام متقابل 
بزند و دولت مذکور را ملزم به ایفای تعهدات خود 
در قانون بین الملل کند.این دولت ها هســتند که 
مسئول هر نوع اقدامات متخاصم در حوزه سایبری 

هستند؛ البته باید دقت داشت فعلی را می توان به 
دولت ها نسبت داد که از سوی نهادهای رسمی آن 
کشور یا سایر پرســنل و کارمندان مرتبط و تحت 
حمایت و کنترل مستقیم آن دولت صورت گرفته 
باشــد.ارائه مجوز به دولت ها برای اقدام به دفاع 
فعال در پاســخ به حمالت ســایبری یک کشور، 
می تواند چارچوب مناسبی برای حکومت بر حوزه 
نبرد ســایبری تحت الگوی فعلــی حقوق جنگ 
باشد؛ البته توســل به زور در قالب دفاع مشروع و 
پاسخ متقابل به حمله سایبری را می توان در اصل 
51 منشــور ملل متحد نیز دید؛ بنابراین تا زمانی 
که شــورای امنیت، اقدامــات الزم را برای اعاده 
و برقراری صلح و امنیت بین المللی در راســتای 
تهاجم به یکــی از اعضای ملل متحد اتخاذ کند، 
هیــچ اقدامی ناقض حق ذاتی بــر دفاع از خود به 

صورت فردی یا جمعی نخواهد بود.

 در گفت وگو با پژوهشگر و مؤلف حقوق و امنیت بین الملل مطرح شد

حق اقدام متقابل در برابر تهدیدات سایبری

   تریبون    

پروژه احیای دریاچه ارومیه به نتایج 
مطلوبی رسیده اســت و در کنار 
افزایش میــزان آب این دریاچه که 
منجر به کاهش بادهای نمکی شده 
این پروژه توانســته است با ایجاد 
بادشکن ها، از بروز بادهای نمکی 
و گسترش آن به  میزان چشمگیری 
جلوگیری کنــد. بنا به گفته رئیس 
دفتر استان های ستاد احیای دریاچه 
ارومیه، در حال  حاضر کانون های 

گرد و غبار اطراف دریاچه ارومیه کــه ترکیبات نمکی دارد، تا ۹۰ 
درصد مهار شده اســت. این خبر از آن روی اهمیت دارد که بنا بر 
تجربیات جهانی طوفان های گرد و غبار ناشــی از خشــک شدن 

دریاچه ها موجب اپیدمی بیماری های خطرناکی می شود.

نمکی  غبار  مهار 
دستاورد  بزرگ محیط زیستی

با شــروع و شدت گرفتن موج دوم 
ابتــال به ویروس کرونا، بســیاری 
از کاربران فضــای مجازی برای 
بررسی وضعیت سالمت خود آن 
هم بدون مراجعه به مراکز درمانی 
از نرم افزارهای متنوعی برای تست 
کرونا و اطــالع از عالئم بیماری 
فضای  تبهکاران  می کند.  استفاده 
مجازی با سواستفاده از این مسئله 
بدافزارهای بســیاری را با عناوین 

جذاب و بــه ظاهر مفید،  به ویژه با عناوینی مانند »تســت رایگان 
  InfoStealer »کرونا« منتشر کرده اند، که یکی از آنها »جاسوس افزار
نام دارد که پس از فعال شــدن در تلفن همراه کاربران، از راه دور به 

هکرها اجازه دسترسی به اطالعات حساس افراد را می دهد.

ونا! وس تست کر ویر
مراقب بدافزارها باشید

بازی »کابوس دشمن« از جمله 
بازی های موفق ایرانی اســت که 
تاکنــون بیش از 5۰ هــزار بار از 
سوی کاربران مختلف دانلود شده 
است و شما در قالب آن می توانید 
در شکل و شمایل مدافعان امنیت 
کشــور به جنگ تروریســت ها 
بروید. در بازی کابوس دشــمن 
شــما از بین هشت شــخصیت 
ایرانی از پیش تعریف شده، یک 

فرد را با توجه به توانایی ها و سالح ویژه او انتخاب و سپس در نقش 
وی به جنگ دشمن می روید. این بازی از مراحل متعددی تشکیل 
شــده اســت و در هر یک از مراحل بازی می توانید از امکانات 

نظامی مختلفی مانند انواع سالح ها و مهمات جنگی بهره ببرید.

دشمن کابوس 
بازی  موفق ایرانی

وع مشر حق 
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ســریال های مناســبتی پای ثابت جــدول پخش 
تلویزیــون هســتند و مخاطبان به این ســریال ها 
توجه خاصی دارند. یکی از این مناســبت ها، ایام 
عزای سید و ساالر شــهیدان حضرت اباعبدالله 
الحسین)ع( است که ظرفیت بسیار باال و نابی برای 
پرداختن به سوژه های معنوی و اجتماعی، از جمله 
اهداف قیام امام حسین)ع(، زمینه های اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی وقوع فاجعه کربال و درس ها و 

عبرت های عاشورا دارد.
در راستای همین مناســبت، در اوایل دهه ۸۰ 
تولید برخی آثار جذاب، از جمله »شب دهم« کلید 
خورد که توانســت ماجرای عاشورا را با داستانی 
معاصر و البته عاشقانه پیوند زده و توجه مخاطبان 

را جلب کند و اثری ماندگار خلق کند.
یکی دیگر از این آثار ماندگار دهه ۸۰ ســریال 
»معصومیت از دســت رفته« به کارگردانی داوود 
میرباقری بود که در اوج ســادگی، اما بسیار به دل 
مخاطب نشست و توانست در ذهن ها باقی بماند. 

»وفا« نیز از دیگر آثار ویژه ماه محرم بود که هر 
 با داستان کربال ارتباطی نداشت، اما 

ً
چند مستقیما

با درون مایــه اعتقادی و مذهبی کنداکتور محرمی 
13۸5 را از آن خود کرد. 

در محرم 13۸7 نیز ســریالی با نــام »آخرین 
دعوت« با بازی فرامرز قریبیان به کارگردانی حسین 
سهیلی زاده و تهیه کنندگی مهران رسام از شبکه دوم 
سیما پخش شد، که البته نتوانست مانند آثار قبلی 
خود موفق باشــد؛ اما در کل می تــوان دهه ۸۰ را 

سال های خوب محرمی تلویزیون دانست.
پس از آن، هر چند در پایان دهه هشــتاد و پس 
از آن دهه نود، در ایام محرم و به رســم همیشگی 

این ایام سریال هایی متناسب با محرم از شبکه های 
سیما پخش می شد؛ اما واقعیت این است که هیچ 
یک از این آثار به اندازه سریال های دهه ۸۰ ماندگار 
نشدند، به جز یکی! اثری از کارگردان سریال امام 
علی)ع( که این بار به سراغ برهه دیگری از تاریخ 
اسالم رفت و ماجرای قیام مختار برای خونخواهی 
امام حسین)ع( را بهانه ای برای پرداختن به موضوع 

عاشورا قرار داد.
»مختارنامه« نه تنهــا در بین مخاطبان ایرانی، 
بلکه در میان جوامع شــیعه و کشــورهای اطراف 
بسیار خوش درخشید. ســریالی که پخش اولین 
قســمت آن در مهرماه ســال 13۸۹ بود و تا مرداد 
13۹۰ نیز ادامه داشــت و تولید آن بیش از شــش 
ســال به درازا کشیده شــد؛ اما واقعیت این است 
که صبر گروه ســازنده آن، به ثمر نشســت و اثری 
ماندگار خلق شد که با وجود پخش هر ساله آن باز 

هم جذابیت خود را دارد و رنگ و بوی محرم را به 
تلویزیون می آورد.

اما واقعیت این اســت که نباید تنها به یک اثر 
فاخر در این حــوزه اکتفا کرد. آن دفعه قیام مختار 
بهانه ای بــرای پرداختن به واقعه کربال بود، اما چه 
بسیار داستان ها و ظرفیت های دیگری که می توانند 
در قالب فیلم و سریال گوشه ای هر چند بسیار ناچیز 
از آنچه را که بر اهل بیت)ع( در کربال وارد شــده 

است، به تصویر بکشند.
البتــه این قیاس تنها درباره ســریال مختارنامه 
که ســریالی بسیار زمان بر بود، نیست؛ بلکه همان 
طور که اشاره کردیم سریال های دهه ۸۰ هر چند 
فاخر نبودند؛ اما بسیار زیبا توانسته بودند از واقعه 
کربال، داستان هایی پیوند خورده با عصر کنونی را 
به تصویر بکشند که الگو گرفته از سیره اهل بیت)ع( 
باشــد؛ اما متأسفانه از تولید این نوع آثار کم خرج 

و پربازده نیز غفلت شد و می توان گفت مدیران به 
پخش مجدد همان سریال هایی که اثر کارگردانانی 
صاحب نام و خــوش   ذوق بودند، اکتفــا کردند و 

دست شان مانند روزگاران دهه ۸۰ هرگز پر نشد.
این در حالی است که امام خمینی)ره( فرمودند: 
»این محرم و صفر اســت که اســالم را زنده نگه 
 در حوزه آثار فرهنگی و هنری 

ً
داشته است.« و قطعا

نیز همین موضوع صدق می کنــد؛ بنابراین نباید 
از ظرفیت های بی شــمار واقعه کربال و زمینه ها و 
درس هایــش در تولید آثار فاخر و ماندگار و هنری 

غفلت شود. 
اما امسال نیز به رسم سال های گذشته شبکه های 
سیما ســریال هایی برای این ایام آماده کرده اند؛ از 
جمله سرزده، بوم و بانو، زمین گرم و سریال نجال 
که باید منتظر ماند و دید ماندگاری و موفقیت هر 

یک از این آثار تا چه اندازه خواهد بود؟

فرهنگفرهنگ

یادداشت

فرهنگ

مســتند 5۰ دقیقه ای »خانه در 
تاریکــی« با هــدف کمک به 
شــناخت مفهوم شــفافیت در 
مجلس؛ می کوشــد تا اهمیت 
ارکان  در  شــفافیت  وجــود 
تبیین  را  اداره کشــور  مختلف 
کند. محتــوای این مســتند با 
کمک مصاحبه هایی منتشرنشده 
از نماینــدگان ادوار مجلــس، 
همچنین اســنادی از تجربیات 

پارلمان های خارجی در اجرای موفق طرح شــفافیت، تهیه و 
تولید شده است. مستند خانه در تاریکی به تهیه کنندگی »مهدی 
مطهر« و کارگردانی »حمید علیــداد« در پلتفرم های فیلیمو، 

فیلمگردی و عماریار قابل دسترسی برای مخاطبان است.

یکی خانه در تار
مستندی در باب شفافیت

   مستند    

»لیال قربانی« در داســتان بلند 
ماجرای  فــرات«  »بچه هــای 
نوجوانانــی را روایــت می کند 
کــه آوازه امــام حســین )ع( و 
عزیمــت ایشــان به کوفــه؛ به 
می کوشند  و  خورده  گوش شان 
در زمره یاران امام)ع( باشــند. 
آنها شنیده اند که دعوت کنندگان 
حاال پشــت حضرت را خالی 
کرده انــد؛ داســتان از تردیــد 

بزرگ ترهــا می گویــد و از ترس ها و طمع های شــان، از عزم 
نوجوانان پاک سرشــت و از شــجاعت و همدلی شان. گفتنی 
اســت در آستانه محرم حسینی، این داستان در 16۰ صفحه از 

انتشارات کتاب جمکران به چاپ هفتم رسید.

لبیک به ندای عشق
بچه های فرات و چاپ هفتم

   کتاب    

موضــوع ایــن ســریال درباره 
انقالب فرهنگی است و کاری 
»تقدیر«  اســت.  دانشــگاهی 
درامی عاشــقانه درباره انقالب 
در ســال های 135۴  است که 
در  و  تــا 135۸ رخ می دهــد 
ادامــه به زمان حال می رســد. 
این ســریال  بازیگران  اغلــب 
جوان  هستند و بیش از نیمی از 
آنها بازیگران مطــرح و مابقی 

بازیگران شناخته شده سینما و تلویزیون هستند.
سریال »تقدیر« به کارگردانی »حسن آخوندپور« و نویسندگی 
»تاج بخش فنائیان« برای شبکه یک سیما تهیه و تولید می شود 

و قرار است در بهمن سال 1۴۰۰ به روی آنتن رود.

    تلویزیون    

تقدیر  
سریالی درباره انقالب فرهنگیانقالب فرهنگی

 معمای نظارت بر
 شبکه نمایش خانگی

ماجراهای شــبکه نمایش خانگی با رو در 
روی هم قرارگرفتن سازمان »سینمایی« و 
سازمان »ساترا« به مرحله جدیدی رسید. 
ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی پیش قوه 
قضائیه اعالم کرد هر گونه فعالیت در حوزه 
»صــوت و تصویر فراگیــر« باید با مجوز 
و نظارت ســازمان صداوســیما صورت 
گیرد، اما مشکل اصلی این است که هنوز 
مصادیق صوت و تصویر مشــخص نشده 
است؛ چون اگر به طور کالن بخواهیم به 
آن نگاه کنیم، حتی فیلم های ســینمایی و 
آلبوم های موسیقی را نیز شامل می شود. به 
همین بهانه نیز سازمان سینمایی اخیرا برای 
برنامه ترکیبی »همرفیق« با اجرای »شهاب 
حســینی« که قرار است در شبکه نمایش 
خانگی عرضه شــود، مجــوز صادر کرده 
اســت. اقدامی که واکنش سازمان ساترا 
)ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر 
فراگیر( را که زیرمجموعه صداوســیما به 
شــمار می رود در پی داشت. این سازمان 
اعــالم کرد با توجه به حکــم قوه قضائیه، 
ســازمان ســینمایی و وزارت ارشاد حق 
صدور مجــوز برای محصوالت شــبکه 
نمایش خانگی را ندارد؛ از طرفی، »مهدی 
طباطبایی نژاد« معاون ارزشیابی و نظارت 
سازمان ســینمایی با نظر ساترا مخالفت 
کرده و گفته اســت قانون، فعــال وزارت 
ارشاد را مسئول صدور مجوز و نظارت بر 
شبکه نمایش خانگی می داند. این مواجهه، 
گویــای یک خأل قانونی اســت که باید از 
ســوی نهادهای مربوطه هر چه ســریع تر 
برطرف شــود؛ یعنی باید تعیین شــود که 
منظور از صوت و تصویر فراگیر چیست. 
اما جدای از مسائل قانونی، از نظر فرهنگی 
امــروز نیازمند یک ســازمان فراگیر برای 
نظارت بر تولیدات و محصوالت فرهنگی، 
هنری و رسانه ای هستیم. تاکنون مسئولیت 
این بخش به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی بوده است. هر چند که صداوسیما 
نیز مسئولیت آثار و ســریال های تولیدی 
خودش را عهده دار اســت؛ اما مشــکل 
این است که با تغییر دولت، حتی با تغییر 
وزیر ارشاد ـ که معموال هر چهار سال یک 
بــار، حتی بعضا کمتر از ایــن زمان اتفاق 
می افتد ـ برخی از سیاست ها و راهبردهای 
این وزارتخانه نیز تغییر می کند. گاهی نیز 
بزنگاه هــای خاصی مثل انتخابات، عامل 
تغییر این سیاست ها می شود؛ برای نمونه 
یک دولت برای جلب رضایت سلبریتی ها 
برای حضورشــان در تبلیغات انتخاباتی 
به ســود خودش، برخی الزامات را نادیده 
می گیرد. گاهی نیز دولت ها برای تســویه 
حســاب با یک یا چند سینماگر اقدامات 
تنبیهــی پیش می گیرند. هر چه هســت، 
دولت، به ویژه،  وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به دلیل فقدان ثبات در سیاست 
و راهبرد، محل قابل اتکایی برای نظارت 
بر محصوالت فرهنگی نیست. همچنان که 
این روزها شــبکه نمایش خانگی، دچار 
وضعیت قابل انتقادی شــده است. تجربه 
۴۰ ساله نشان می دهد باید نهادی کالن تر 
و با دوام ساختاری باالتری عهده دار چنین 
مسئولیتی شــود؛ شاید الزم باشد تشکلی 
مستقل و متعهد به منافع کالن فرهنگی و 
با حضور نخبه تریــن چهره های فرهنگی 
و زیر نظر رهبر انقــالب را برای عهده دار 
شدن این مسئولیت پیشنهاد داد، اما تا زمان 
شــکل گیری چنین نهادی، فعال سازمان 
برای نظارت  ایمن ترین محل  صداوسیما 
بر فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی 

به شمار می رود. 

وایت حماسه  ر
نگاهی به جدول پخش صدا و سیمای جمهوری اسالمی در ایام ماه محرم

آرشفهیم
منتقد سینما

بحران کاغذ همچنان در کشور جدی است؛ چه 
آن زمان که به کاغذ دالر جهانگیری داده می شــد 
و چــه زمانی کــه یارانه کاغذ قطع شــد، بحران 
آن حل نشــد. مصرف کنندگان کاغذ می گویند، 
کارخانه هــای داخلی توانایی تأمیــن نیاز بازار را 
ندارند، اما تولیدکننــدگان داخلی می گویند اگر 
دولــت حمایت کنــد، همه نیاز کشــور را تولید 
خواهنــد کرد، اما چه کســی و چگونــه باید از 

صنعت کاغــذ حمایت کند؟ کاغــذ هم کاالی 
اقتصادی اســت و هم کاالی فرهنگی؛ از یک سو 
اقتصادی است، زیرا برای تولید آن، هزینه باالیی 
باید ســرمایه گذاری شــود و واردات آن، ساالنه 
میلیون ها دالر ارز از کشور خارج می کند؛ از یک 
سو فرهنگی اســت، زیرا بخش مهمی از جریان 
فرهنگی کشــور در حوزه چاپ، نشر، روزنامه و 
بســته بندی به کاغذ و مقوا نیاز دارد. با این نگاه، 
کاغذ می تواند کاالی مهمی در کشور قلمداد شود. 
تا سال 13۸6 که کارخانه چوب و کاغذ مازندران 
سرپا بود، بخش مهمی از نیاز کشور در داخل تولید 
می شد و اندکی از نیاز کشــور هم از خارج وارد 
می شد، اما با افول کارخانه از یک سو و تغییر ذائقه 

مخاطب داخلی از سوی دیگر، پای کاغذ خارجی 
بیش از گذشته به کشور باز شد.  حاال چند سالی 
است که ذائقه مخاطب داخلی به کاغذ خارجی 
عادت کرده است؛ تولیدکنندگان داخلی می گویند: 
»اگر دولت یارانه واردات کاغذ را به تولید داخلی 
بدهد، مشــکالت حل می شــود.«؛ البته دولت 
خودش بخش مهمــی از مصرف کننده کاغذ در 
کشور است. بخش مهمی از چاپ خانه های کشور 
دولتی هستند. ســه روزنامه بزرگ کشور هم که 
وابسته به دولت، صداوسیما و شهرداری هستند در 
عمل همان دولت به شمار می روند. در کنار اینها 
مصارف کاغذ در ادارات دولتی هم که قابل احصا 
نیست، پس دولت می تواند حداقل خرید خودش 

را به سمت تولید داخلی هدایت کند. مشتری که 
زیاد شود، چرخ تولیدکننده داخلی هم می چرخد. 
زمان که بگذرد، ذائقه مخاطب هم به کاغذ داخلی 
دوباره عادت می کنــد؛ البته کارخانه های داخلی 
هم باید تجهیزات شــان را به روز کنند و کیفیت 
کاغذ را باال ببرند،  همچنین در کنار دولت، نقش 
مجلس را هم نباید فراموش کرد. اگر کاغذ کاالی 
فرهنگی است، کمیســیون فرهنگی مجلس باید 
حساس باشد. اگر قانون حمایتی نیاز است، قانون 
هم بگــذارد. قوه قضائیه هم اگر پای محتکران را 
از بازار ببرد، بازار درست می شود. سه قوه کشور 
باید در پی رفع بحــران کاغذ که هنوز هم جدی 

است،  باشند.  

 چاپ بدون کاغذ!
   برداشت    

نسیماسدپور
دبیر گروه فرهنگ

شاهرخصالحی
روزنامه نگار

نگاهی به کمبود کاغذ و راه های حل مسئله
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۱4
جبهه

 »مادر شهید« 35 ساله

یک شب زمستانی دور سفره شام نشسته 
بودند که دید دامادش میلی به غذا ندارد. 
مهمان داشــتند. دلش شــور افتاد. حتی 
چشــم مهمانش هــم غمی  داشــت که 
نگرانــش می کرد. مدام به هــوای آوردن 
چیزی به آشپزخانه می رفت و برمی گشت. 
سر معده اش می سوخت. کلی آب خورد. 
فایده نداشت. نگرانی از دلش نمی رفت. 
سفره را جمع کرده و نکرده، دل را به دریا 
زد و از حال »امیرحسین« پرسید. خوابش 
را دیده بود. مطمئن بود خبری از پســرش 
آورده اند. دلش، هیچ وقت اشتباه نمی کرد. 
دامادش از پاســدارها بود. جگردار بود. 
ســال ها در کردســتان و جنوب جنگیده 
بود، اما حاال شــده بود یک جوان درمانده 
که نمی دانســت خبر شهادت امیرحسین 
را چگونه به مادرش بدهد. از آقای مهمان 
هم کمــک گرفت. خالصه ذره ذره ســر 
صحبت را باز کرد... آن شــب تا صبح، 
خواب به چشمان مادر نرفت. پیکر پسرش 
به آب افتاده بود و چند روزی طول کشــید 
تا به شهرشان برسد. مادر، 35 سال بیشتر 
نداشت، اما انگار یک شبه پیر شد. نه اینکه 
کمرش خم شــود؛ نه، کالمش نافذ شده 
بود. ســر مزار، میکروفن را دست گرفت 
و شــروع به صحبت کرد. حرف هایی زد 
شنیدنی. همه مات و مبهوت شده بودند. 
گریه هایش را ریخت به دلش. چند وقت 
پیــش از آن، عمل قلب باز کرده بود. همه 
نگرانش بودند، اما تحمل کرد. شــیرزن 
بود. پدر؛ اما کمرش خم شــد. »باباولی« 
فقط ۴5 سال داشت... 15 سال بعد، خبر 
شهادت پسر دومش را هم آوردند. مأمور 
هالل احمــر بود. در یک روز بهاری رفت 
و دیگر برنگشــت. حاال در گلزار شهدا، 
ســه سنگ مزار داشــت. داماد اولش هم 
در مبارزات انقالبی شهید شده بود. چند 
ســال بعد که پدر خانواده هم به رحمت 
خدا رفت، باید به چهار مزار ســر می زد. 
هنوز هم اولیــن انتخابش، همان نوجوان 
17 ســاله ای بود که بر اثــر اصابت گلوله 
به ماشین شــان داخل کرخه نــور افتاد و 
شهید شــد. از مزار او شروع می کرد و به 
مزار شوهرش می رسید. روی سنگ مزار 
شوهر، عکس بقیه شهدای خانواده را هم 
حکاکی کرده بودند. کنار عکس های شان 
می نشست و یک دل سیر قرآن می خواند 
و دعا می کرد. چشم هایش خیس بود، اما 
نمی گذاشت کســی هق هقش را بشنود.  
ایــن آخری ها از پا افتاده بود. تابســتان ها 
گرمای هــوا نفســش را بند مــی آورد و 
زمستان ها، سرما بیشتر از هر چیز آزارش 
مــی داد. راه خانه اش تا گلزار شــهدا هم 
دور بود. دلش خوش بود کســی در خانه 
را بزند و به مالقات یا عیادتش بیاید. هراز 
گاهی که ســری به خانه شان می زدم، وقتی 
می گفت فالنی از فالن ارگان آمد، بیساری 
از فالن مســجد آمد و... چشــمانش برق 
می افتاد. چون بی تکلف و بی درخواســت 
بود، بیشــتر از بقیه به خانــه اش می رفتند. 
گاهی از بنیاد شهید، گاهی از بسیج محله و 
بعضی وقت ها از شهرداری. آنچه خواندید، 
همــه اش واقعی اســت. حــاال دیگر بانو 
»فاطمه قاسمی« در بین ما نیست. پسرش 
امیرحســین در 13 دی ماه 1363 شــهید 
شد و محمدرضا در بهار 137۸. مادرهای 
شهدا همیشــه چشم شان به در است. خدا 
نکند مادری منتظر جوانش باشد. این طوری 
کار، خیلی سخت تر می شود. همین االن 
دست به گوشی شویم و تلفنی، حال یکی از 

آنها را بپرسیم و قلبش را شاد کنیم. 

خانــم »فرح هاشمی نســب« این روزها در شــصت و دو 
ســالگی، کتاب خاطراتش را در دســت می گیــرد و اتفاقات 
روزهای ســخت زندگی و مبارزاتش از سال 1357 تا 135۹ 
را مرور می کند. کتاب »فرح؛ اما هاشمی نســب« را »مرضیه 
کهرانی« بر اســاس 3۰ ســاعت گفت وگو بــا راوی کتاب به 
صورت داستانی و در قالب روزنوشت، به رشته تحریر درآورده 
است. سرگذشــت زنی که با وجود سن کم، از نزدیک شاهد 
اتفاقاتی که بر ســقز آن زمان گذشــته، بوده اســت. این کتاب 
منبع خوبی برای کســب اطالعات دست اول درباره وضعیت 

کردستان، قبل از آغاز جنگ تحمیلی است.

وایت زنی از سقز ر
کنگره ســرداران و چهارهزار شهید 
منطقه 17 تهران در آستانه ماه محرم، 
با توجه به محدودیت های ناشی از 
شــیوع ویروس »کرونا«، طرح »هر 
خانه یک حسینیه« را برگزار می کند. 
هم زمان با ایام عزاداری دهه اول ماه 
محرم، ســخنرانان و مداحان اهل 
بیت)ع( با حضور در منازل، به صورت صلواتی مراسم روضه 

خانگی را با رعایت ملزومات بهداشتی برگزار می کنند. 
عالقه مندان جهت بهره مندی از این طرح، می توانند کلمه 
»روضــه« را به شــماره ۲۰۰۰۲17 پیامک کنند؛ همچنین 
ســخنرانان و ذاکران اهل بیت )ع( نیز برای مشــارکت در 
این طــرح می توانند کلمه »ذاکر« را به شــماره ذکر شــده 
پیامک کنند. حداکثر تعداد عــزاداران در هر خانه 1۰ نفر و 
حداکثر زمان ۲۰ تا 3۰ دقیقه است. همچنین حتی المقدور 
 روضه ها بایــد در حیــاط خانه ها یا پارکینــگ آپارتمان ها

 برگزار شود. 

وضه خوانی با یاد 4000 شهید ر
   رویداد    

وقتی جنگ آغاز شــد، تازه به سن 
سربازی رســیده بودم. تصور من این 
بود که قبضه خمپاره چیزی به اندازه 
هیوالســت. وقتی می گفتنــد گلوله 
خمپــاره 1۲۰ میلی متــری این طور 
پرتاب  این قــدر  گلوله اش  و  اســت 
می شود، حســاب می کردم برد آن از 
دزفول تا پایگاه چهارم شکاری است. آن موقع ها یک قبضه 1۰6 
میلی متری داشــتیم که مسئولش »علی محمد رشیدالماسی« 
بود. اطراف آن ســیم خاردار کشیده و یک تابلو روی آن نصب 
کرده بودیم، که »خواهشــمند اســت نزدیک نشوید.« وقتی 
آموزش آرپی جی می دادیم، می خواســتم برای همه بچه های 
پاسدار دزفول فقط یک گلوله شلیک کنم، اما اجازه نمی دادند، 
می گفتند گران است. با این اوضاع و احوال وارد جنگ شدیم. 
اگر بنی صدر کمترین وقعی به گزارش ها و قضایا می گذاشت، 

شاید به آنجا نمی رسیدیم. 
راوی:  سردار شهید حاج احمد سوداگر

پی جی گران است آر
   خاطره    

   یادداشت    

 BBBB حاج آقا! از چه سالی وارد جبهه شدید 
و پیوندتان با جهاد ســازندگی چگونه 

بود؟
من برای اولین بار داوطلبانــه در نقش امدادگر در 
عملیات فتح المبین از ســوی دفتــر مرکزی جهاد 
شــرکت کردم. بنده ابتدای انقالب در کمیته های 
انقالب اسالمی  فعالیت داشتم و پس از آن مدتی در 
مرکز فرهنگی سپاه در شهرری فعالیت کردم. برای 
رسمی  شدن در سپاه باید دوره هایی را در زمینه های 
نظامی  و عقیدتی می گذراندم. پدرم مخالف بود که 
در یک ارگان نظامی  باشــم؛ اما از آنجا که اشتیاق 
داشــتم در نهادهای انقالبی فعالیت کنم، از طریق 
یکی از دوســتان معرفی شــدم و پس از گذراندن 
مراحــل پذیرش به عنــوان نیروی رســمی  جهاد 

سازندگی مشغول به کار شدم.

 BBBB گــروه تلویزیونی جهاد بر اســاس چه 
نیازی تشکیل شد؟

جهاد سازندگی بر اساس نیاز در بخش های گوناگون 
کشور دفاتری داشت. البته حوزه اصلی مأموریت آن 
محرومیت زدایی در روستا بود؛ اما در هر سازمان و 
وزارتخانه دفتری به نام دفتر »جهاد ادارات« داشتیم. 
براســاس اینکه می خواســتند نیروهای انقالبی و 
حزب اللهی را سازماندهی کنند و بتوانند در حوزه 
فعالیت هر ســازمان یا وزارتخانه کارهای جدید و 
مثمر ثمری را  انجام بدهند، در سازمان صدا و سیما 
هم گروه جهاد را تشــکیل دادند. یکی از کارهای 
نخســت این گروه، انعکاس فعالیت های جهاد در 
حوزه محرومیت زدایی بود. با شروع جنگ تحمیلی 
نیز بحث تشکیل ســتادهای پشتیبانی و یگان های 
مهندسی جنگ جزء اولویت ها بود که تا پایان جنگ 

هم خدمات بی شماری ارائه شد.

 BBBBنقش شهید آوینی در این گروه چه بود؟ 
آقامرتضی می گفتند من برای گندم چینی و کارهای 
جهادی آمده ام؛ ولی پس از مدتی گفتند کسانی که 
می توانند فعالیت های هنری انجام بدهند، خودشان 
را معرفی کنند. در حقیقت، ایشان پس از مدتی به 
مثابه یک فرد محوری به ویژه در ساخت برنامه هایی 
با موضوع دفاع مقدس قابلیت های خودشان را نشان 
دادند. اولین برنامه ای که آقامرتضی ســاختند هم 
مجموعه »حقیقت« بود. پس از آن هم این حضور 
با ساخت برنامه های متنوع و متفاوتی ادامه یافت که 

اوج آن مستندهای »روایت فتح« بود.

 BBBB مجموعه روایت فتح چگونه شــکل 
گرفت و از چه سالی پخش شد؟

پس از اینکه سردار علیرضا افشار،که عضو مرکزی 
جهاد ســازندگی و عضــو اصلی در تشــکیالت 
دفتر مرکــزی جهاد بود و گــروه تلویزیونی جهاد، 
 زیر نظر ایشــان بود، به سپاه رفت و دانستند که چه 

قابلیت هایی در گــروه تلویزیونی جهاد وجود دارد، 
ســعی کردند ســازماندهی جدیــدی در کارهای 
تبلیغاتی ایجاد کنند. ما با زمانی مصادف شده بودیم 
که باید حضور نیروهای مردمی  بیشــتر می شــد تا 
عملیات های گســترده انجام شــود. به همین دلیل 
تعدادی از برادران پاسدار را که در سپاه منطقه یک 
ثارالله در سال 136۴ فعالیت می کردند و بعدها به 
نیروی هوایی ســپاه تبدیل شد، به گروه جهاد مأمور 
کردند. با کمک  ســپاه برای حضور بیشتر بچه های 
گروه جهاد در جنگ، روایت فتح شــکل گرفت. از 
فروردین سال 1365 قسمت هایی از اولین فیلم هایی 
که در عملیات والفجر ۸ گرفته بودیم، پخش شد و 
انعکاس وسیعی در همه حوزه ها پیدا کرد. به تدریج، 
این کار اوج بیشتری گرفت و مجموعه »روایت فتح« 

شکل گرفت که تا پایان جنگ هم ادامه داشت.

 BBBB مسئولیت شــما در این مجموعه چه 
بود؟

مجموعه »روایت فتح« از اکیپ های فیلم ســازی 
تشکیل شده بود که مسئول اکیپ، هم فیلمبردار بود، 
هم کارگردانِی ســر صحنه می کرد و هم مسئولیت 
گــروه را بر عهده داشــت. »روایت فتــح« در اوج 
فعالیت خود پنج اکیپ داشت که من مسئولیت یکی 

از آنها را بر عهده داشتم.

 BBBB روایت فتح« از ابتدا پربیننده بود یا پس« 
از شهادت آقامرتضی آوینی پرمخاطب 

شد؟
»روایت فتح« از همان اولین جلســه ای که پخش 
شــد، پربیننده بود. البته برنامــه اش از نظر مباحث 
هنری و تدوین کمبودهایی داشت؛ چون در کمتر از 
دو سه روز ساخته شده بود و گزیده ای از فیلم های ما 
در عملیات والفجر ۸ بود. وسعت و افزایش شمار 
بینندگان »روایت فتح« در طول پخش از سال 1365 
تــا 1367 رو به افزایش بود. چنانکه ما در آن دوران 
برای دیداری به خدمت حضرت آقا رسیدیم )که آن 

روزها رئیس جمهور بودند( و ایشان فرمودند: » من 
جلسات هیئت دولت را طوری تنظیم می کنم که به 
موقع بتوانم شــب های جمعه پای تلویزیون بنشینم 
و »روایت فتح« را ببینم.« ایشان به بیشتر مسئوالن 
هم این ســفارش را کــرده بودند که ایــن برنامه را 
ببینند. »روایــت فتح« جزء برنامه های پربیننده بین 
حزب اللهی ها و عامه مردم بود؛ چنانکه ما هر کجا 
می رفتیم و دوربین مان را می دیدند، اولین سؤال شان 
این بود که شــما از گروه روایت فتح هســتید؟ این 
موضوع جایــگاه این مجموعه را نشــان می دهد. 
پس از جنگ این مجموعه در مؤسســه روایت فتح 
ساخته و پخش شد که چون صدای آقامرتضی آوینی 
بود، آن هم مخاطب خودش را پیدا کرد. بنده بعید 
می دانم مخاطب ها پس از شهادت آقامرتضی به این 
 برنامه 

ً
مجموعه گرایش پیدا کرده باشند؛ چون اساسا

»روایت فتح« بعد از آن ادامه پیدا نکرد.

 BBBB رهبر فرزانه انقالب چندی پیش درباره 
لزوم روایــت کرونا به شــیوه ماندگار 
شــهید آوینی تأکید کردند. به نظر شما 
راهکار اصلی برای رسیدن به این مهم 

چیست؟
آنچه در مجموعه »روایت فتح« در مقایسه با دیگر 
مستندهای دفاع مقدس متفاوت بود،  روحیه ایثار،  
فداکاری، از خودگذشــتگی و تالش برای به نتیجه 
رســیدن اهداف انقالب اســالمی بود کــه در بین 
رزمندگان در آن وضعیت ســخت حاکم بود. اینها 
شاید تیترهایی باشــد که آن موقع جزء ضروریات 
کاری بود که ما در حوزه مستندسازی می کردیم. ما 
به جای اینکه به ماشین جنگی بپردازیم، به انسان ها 
و جوهره آنها که در وضعیت ســخت  ظهور و بروز 
می کرد،  توجه داشــتیم. اکنون هم وضعیت سخت 
کرونا به انســان های فداکاری نیاز دارد که در همه 
حوزه هــا بایــد ایثارگری کنند،  بــه نظرم حضرت 
آقا تأکیدشــان روی آن جلوه های انســانی و ایثار و 
فداکاری هایی است که باید انعکاس رسانه ای داشته 

باشد.

 BBBB....و کالم پایانی 
به نظرم تا ما در این مسیر به رسانه ای پویا و با هویت 
ایرانی ـ اسالمی  نیازمندیم که سازندگان محصوالت 
رسانه ای با این نگاه به تمام موضوعات توجه کنند. 
زمانی این اتفاق می افتد که نگاه تولیدکننده محصول 
رسانه ای »دین محور« باشد. داشتن تخصص الزم 
و دیدگاه هنری و اینکه فعالیت را در حقیقت رزمی 
 در مقابله با رسانه استکبار بداند و به آن ایمان داشته 
باشــد و همه گونه فداکاری در این راه انجام بدهد، 
از جمله نکات مهم اســت. آن وقت اســت که ما 
رســانه ای در تراز انقالب اسالمی خواهیم داشت 
 و محصوالتی تولید می کنیم که با نگاهی مؤمنانه و 

دین محور در سراسر جهان قابل ارائه است. 

میثم
رشیدیمهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

   تازه ها    

 روایت »حاج قاسم بخشی« از »روایت فتح« و نسبتش با امروز و کرونا

مستندسازی تا  گندم چینی  از  آوینی  شهید 
حاج قاســم بخشی یکی از قدیمی ترین اعضای گروه تلویزیونی »جهاد سازندگی« و از یاران غار شهید سیدمرتضی آوینی در ساخت مجموعه »روایت فتح« 
است. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)مدظله العالی( چندی پیش در یکی از بیانات خود درباره لزوم ثبت مجاهدت های عظیم همگانی در مقابله با ویروس 
کرونا فرمودند: »کاش کسانی بتوانند مثل شهید آوینی این جهاد عظیم مقابله با کرونا را روایت کنند؛ همچنان  که شهید آوینی توانست جزئّیات جبهه را برای ما 
روایت بکند و آن را ماندگار کند.« همین فراز از سخنان رهبر معظم انقالب ما را بر آن داشت تا در گفت وگویی کوتاه، سری به حال و هوای »روایت فتح« در 

سال های جنگ تحمیلی بزنیم.

میثمرشیدیمهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس
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۱5
پاسدار

 کمک هزینه پرداختی 
 فرزندان دوقلو 
ادامه داشته باشد

09۱20003224/ ســتون روی خط 
شــما تنها تریبون است، مسئوالن محترم 

حتما این ستون را ببینند.
09۱20009027/ چــرا هزینه بینایی 
سنجی در مراکز درمانی نیروهای مسلح 
آزاد است؟ هزینه پرداختی جهت عینک و 

هر چهار سال 6۰ هزار تومان است!
09۱30007762/ مسئوالن عزیز لطفا 
کمکی که بابت فرزندان دوقلو می دهید را 

قطع نکنید.
ســهام  برای  چرا   /09۱40006۱96

بانک انصار کسی پاسخ گو نیست؟
09۱40005343/ بعــد از 13 ســال 
خدمت در بدترین مناطق کردستان هنوز 
بسیجیان کد ۸۹ از هیچ مزایایی برخوردار 

نیستند.
09۱50003۱25/ ســالم، صدای ما 
را به فرماندهان برسونید، به فکر بسیجیان 
 طــرح امنیت باشــند، خداییــش مزایا

 نداریم.
گوش  بــه   

ً
لطفــا  /09۱50007۱46

مسئوالن برسانید چرا سابقه بیمه شخصی 
 را نمی تــوان به ســابقه خدمتــی انتقال

 داد؟ 
09۱50000434/ ســال ۸6 و ۸7 که 
ســهام عدالت ثبت نام می کردند، ســپاه 
اعــالم کرد برای کارکنــان خود ثبت نام 

می کند، ولی تاکنون خبری نشده است.
ســال75  ورودی   /09۱6000932۱
هستم باســه فرزند، ولی ســهام عدالت 

ندارم چه کار باید کرد؟ شیراز
09۱60009054/ باتوجه به وضعیت 
قرمز قم و مشــهد، لطفــا دوره عقیدتی 

امسال برگزار نشود.
09۱7000۱582/ سال ۹۴ برای بیمه 
عمر و ســرمایه گذاری اعضــای خانواده 
ثبت نــام و به علت مشــکل مالــی زود 
انصراف دادم. الن از سال ۹7 پیگیرم که 
مجدد وصل شود، ولی خدمات کارکنان 
می گویند امکان ویرایش ســامانه و ثبت 

مجدد نیست.
09۱700052۱4/ آزمایش ژنتیک در 
بندرعباس به صورت آزاد اســت، جهت 
تست سالمت جنین مبلغ باالی دو میلیون 
تومان. چرا بیمه خدمات هزینه آن را متقبل 

نمی شود؟!
09۱80007727/ چرا کارت حکمت 
برخــی کارکنان ســپاه که بــرای خرید 

اقساطی است، شارژ نمی شه.
صاحــب  بنــده   /09300002762
اوالد دوقلو و یک فرزند بزرگ تر هستم، 
خواهشــی که دارم اینکه پاداش فرزندان 
چند قلو حداقل تا شش سالگی بچه هامون 
 با ایــن اوضاع بد اقتصادی ادامه داشــته

 باشه.
به فروشــگاه  0933000۱382/ چرا 
اتکا بندرلنگــه لوازم خانگی اقســاطی 
محدود می دهند و دیر به دیر لوازم خانگی 
می آ رند. ســقف وام خریــد کاال را هم 
افزایش دهید با ۲۰میلیــون چه می توان 

خرید؟ »هنرمند« از بندرلنگه
09390009777/ زحمــت نیروهای 
خریدخدمت برای ســپاه عزیز برکســی 
پوشیده نیست، ولی متأسفانه بعد عمری 
زحمت چــون ســن مان باالرفته، تبدیل 
به پیمانی نمی شــویم و عمری که در سپاه 

گذراندیم را به هیچ تعبیرمی کنند.

   روی خط    

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذارید پیامتــان را از طر

همایش مداحان ســپاه که همراه با کارگاه های 
آموزشی با هدف افزایش مهارت ها و شناخت 
بیشتر مداحان سپاه از ابعاد مرثیه سرایی اهل بیت 
عصمت و طهارت در تراز انقالب اسالمی هر 
ساله پیش از آغاز محرم برگزار می شد، امسال به 
دلیل شــیوع ویروس کرونا با رعایت حداکثری 
دســتورالعمل های بهداشــتی به صورت غیر 
متمرکز و ارتباط تصویری در همه رده های سپاه 

و در زمانی کوتاه برگزار شد.
 

 Bعاشورا آغاز عملیات ظهور
حجت االســالم والمســلمین عبداللــه حاجــی  
صادقی،نماینده ولی فقیه در سپاه در سخنانی کوتاه با 
بیان اینکه اهل بیت)ع( می خواهند به ما بیاموزند که 
باید جبهه امام حسین)ع( را به وسعت همه مردم عالم 
شلوغ کرد تا ظهور محقق شود، گفت: »عاشورا آغاز 
عملیاتی است که ظهور مرحله پایانی آن خواهد بود 
و امام حســین)ع( در ماجرای قیام خودشان آمدند و 
جبهه ها را تعریف کردند، یک جبهه حســینی و یک 
جبهه باطل در مقابل هم ایستادند؛ درگیری همیشگی 
جبهه حق و باطل در ماجرای کربال خیلی خوب عیان 
شــد.« وی افزود: »در تاریخ آمده است در حالی که 
گفته می شد امام با 1۲ هزار نامه به کوفه دعوت شده 
بود و برخی از این نامه ها تومارهایی بودند که با خون 
امضا شده بودند، اما زمان ورود امام به سرزمین کربال 
لشکری از همین امضاکنندگان راه را بر ایشان بستند؛ 
امام هم در وصف چنین مردمی آنها را عبد دنیا دانست 

که دین لقلقه زبان شان است، باید بدانیم که اصل در 
نهضت حســینی هزینه کردن از دنیا برای دین است 
نه هزینه کردن از دین برای دنیا.« نماینده ولی فقیه در 
سپاه با بیان اینکه عاشورا غربال انسان ها بود، گفت: 
»انسان های دوران امام حسین)ع( در عاشورای سال 
61 هجری جوهره خود را نشان دادند و در قرآن هم 
آمده که جنگ با شــیاطین جن و انس تعطیلی بردار 
نیست؛ یعنی عاشــورا و کربال برای همه انسان های 
زمین فراهم است تا انسان ها خودشان را نشان دهند 
و محک بخورند.« وی با اشــاره به اینکه در زیارت 
عاشــورا دو بار ثبات قدم در راه حسین)ع( را از خدا 
طلب می کنیم، ادامه داد: »مداحان و سخنرانان باید 
در کار خود در مســئله عزاداری این مع الحسین)ع( 
را بیــان و وصف کنند و هدف شــان تبیین این مهم 
برای مخاطب باشــد.« حجت االسالم والمسلمین 

حاجی صادقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره 
بــه اینکه مهم ترین جلوه نهضت حســینی عبودیت 
خداســت، گفت: »امــام در خلوت خــود با خدا 
می فرمایند خدایا راضی هستم به چیزی که تو به آن 
راضی می شــوی. این هم در کار امام حسین جلوه 
داشــت و ایشــان با تکلیف گرایی محض وارد قیام 
شد، در واقع یکی از درس های مهم امام حسین)ع( 
تکلیف گرایی اســت.«  نمانیده ولی فقیه در سپاه با 
اشــاره به اینکه ما مانند امام حسین)ع( نمی شویم؛ 
اما باید حسینی شویم و در جبهه آن حضرت باشیم، 
اضافه کرد: »جنگ عاشــورا بر سر توحید و رسالت 
و معاد و نماز نبود، جنگ بر ســر والیت بود.«  وی 
افزود: »عباس بن علی برخالف برخی برادرانش ذره، 
حرف یا کلمه ای حتی پرسشی از حضرت نداشت و 
تنها گوش دهنده و عمل کننده به فرمان حضرت بود، 

اما در مقابل برادران و یارانی حتی قصد انصراف امام 
از حرکت را داشتند و از روی خیرخواهی نصیحت 
هم می کردند، اما نسبت به امام خود معرفت و تبعیت 
نداشتند.«  نماینده ولی فقیه در سپاه در پایان سخنان 
خود با اشاره به جریاناتی که درصدد حذف حماسه و 
جهاد از نهضت حسینی هستند، گفت: »آنان جریان 
متحجر دست در کیسه استعمار که سعی در تحریف 
قیام و حماسه حسینی دارد خوب می داند که اگر بعد 
حماسه را از عاشورا بگیرد عاشورا دیگر خطری برای 
دشــمن ندارد، همانطور که تاریخ هم شاهد است 
اولین برگزارکننــدگان روضه اباعبدالله قاتالن او در 

کوفه و شام بودند.« 

 B6۰ روز 6۰ موضوع
سردار حســین محبی، معاون فرهنگی و تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه در این همایش با بیان 
اینکه امســال برنامه محرم و صفر در سپاه با شعار 
»امام حسین)ع( و فرهنگ پاسداری« در سپاه برگزار 
می شود، افزود: »برای شصت روز این دو ماه هر روز 
موضوع   بندی شده است و بر اساس موضوعات در 
هر روز فعالیت ها انجام خواهد شد.«  وی ادامه داد: 
»از مداحان عزیز در جای جای سپاه انتظار می رود 
که اجرای برنامه های عزاداری خود را بر اساس این 
موضوعات در طی این شــصت روز داشته باشند، 
هرچند می دانیم این عزیزان به صورت خودجوش 
به همه یا بخشی از این موضوعات در مداحی های 
خود می پردازند.« مصطفی خرسندی، مدیرعامل 
خانه مداحان اهل بیت)ع( دیگر مهمان و سخنران 
این مراسم بود که درباره برخی مهارت ها و الزامات 
مداحی سخن گفت و همایش به صورت مختصر و 

مفید برگزار شد.

 نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش مداحان

عاشوراست مهم  درس های  از  تکلیف گرایی 
حسنابراهیمی

خبرنگار

»سردار حسین صفری« از جانبازانی است که با 
وجود درصد باالی جانبازی ترجیح داده است به 
جای اینکه در خانه بماند و استراحت کند، دوباره 
به میدان جهاد بیاید؛ از این رو فرماندهان سپاه وی 
را در دوران های مختلف، به عنوان مشاور در امور 
ایثارگران یا حامی ایثارگران در مجموعه ســپاه 

می شناسند. 
او که از السابقون پاسداران و عضو سپاه تهران 
در ســال 135۸ اســت، از نیروهای موســوم به 
»دستمال سرخ ها« و از یاران سردار شهید »محمد 
بروجردی« و شهید »علی اصغر وصالی« است که 
در عملیات »بازی دراز« مجروح و دو چشم و دو 
پای خود را از دست داده و از جانبازان ویژه است. 
در همین سال ها ادامه تحصیل را شروع کرده و تا 

مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده است.
سردار صفری یکی از مسئوالن همراه با صبح 
صادق اســت. این در شرایطی است که سردار با 
بــاالی 7۰ درصد جانبازی و نابینایی و ویلچری 
بودن هنوز پای کار اســت و توانایی کار را دارد و 
شاید کسی جز یک جانباز ایثارگر نتواند جایگزین 

او در این مسئولیت باشد. 
وی با بیان اینکه مطالعاتش روی کهنه سربازان 
و پیشکسوتان جنگ در دنیا زیاد است، می گوید: 
»خدماتی که به این افراد در کشورهای دیگر ارائه 
می شــود، در کشور ما شاید یک دهم آن را هم به 

ایثاگران دفاع مقدس ارائه نمی دهند و ایثارگران ما 
واقعا نجیب و با ایمان و اعتقاد هستند که اعتراض 

نمی کنند.«
وی از ماجرای حضورش در مقابل ســازمان 
مدیریت برنامه ریزی به همراه جمعی از جانبازان 
ویلچری هم برای مان تعریف کــرد و در این باره 
گفت: » مدیران بنیاد از زمان آقای کروبی تا دوره 
آقای شهیدی شناخت خوبی از این قشر نداشتند؛ 
از این رو در دولت آقای احمدی نژاد به ســازمان 
مدیریت رفتم، اما دیدم آنجا هم اگر اســتقبالی 
هســت، برای کار دیگر اســت نه کار ایثارگران. 
مدیــران ســازمان های مختلف بــه راحتی در 
کمیسیون ها و خارج از نوبت جانبازی می گرفتند، 
اما رزمندگان دفاع مقدس ماه ها و سال ها در نوبت 

بوده و هستند.«
وی افزود: »دیدیم که کســی از مسئوالن هم 
پیگیر مطالبات معوقه و قانونی ایثارگران نیست؛ 
از این رو با جمعی از جانبازان به سازمان برنامه و 
بودجه رفتیم و درخواست دیدار با رئیس سازمان 
را کردیــم. بالخــره آقای نوبخــت در جمع ما 
حاضر شد و وضعیت را شنید و از همان جا پس 
از تصدیــق حرف های ما، به بنده حکم مشــاور 
امور ایثارگران خود را داد و من هم در جلســات 
با وی، خیلی مطالبه گرایانه مســائل جانبازان را 
پیگیری کردم و در نهایت توانستیم به مرور بخشی 
از مطالبات ایثاگران را که سال ها بود عقب افتاده 
بود، زنده کنیم.« سردار صفری افزود: »در نتیجه 
این پیگیری ها موارد زیر انجام شد؛ 1ـ پرداخت 

 ۲ هــزار و 5۰۰ میلیارد تومــان طلب بیمه دی؛
۲ـ پرداخت 3 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان افزایش 
5۰ درصدی حقوق فصل دهم قانون برنامه ششم 
خانواده معظم شهدا و جانبازان؛ 3ـ هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان پاداش معوقه خانواده معظم  شهدا 
از ســال 13۹۲ به بعد؛ ۴ـ پرداخت هزار و  1۰۰ 
میلیارد تومان معوقه ماده 3۸؛ 5ـ پرداخت هزار 
میلیارد تومان معوقه به بیمــه دی که اخیرا انجام 
شــد؛ که مجموعا تاکنون مبلغ ۹ هــزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان با مســاعدت رئیس  سازمان برنامه 
و بودجــه و پیگیری های انجام شــده به خانواده 

ایثارگران پرداخت شد.«
اما ســخن آخر ســردار صفری: »با استناد به 
متن ابالغیــه شــماه ۲۲1۲/۲/1۰۰1/۲۴ مورخ 
13۹۸/11/1 ستاد کل نیروهای مسلح منعی برای 
به کارگیری افراد ذیل وجود نــدارد.  ایثارگران، 
فرزندان شــهدا،  جانبازان باالی 5۰ درصد که با 
3۰ ســال بازنشســته عادی گردیده اند و آزادگان 
باالی 3 ســال اســارت می توانند تا 35 سال و تا 
سقف 65 سال سن خدمت نمایند و از قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان بند چ ماده ۸7 برنامه 
ششــم مستثنی هســتند، که این ابالغیه از سوی 
فرمانده کل سپاه سردار سالمی در 13۹۸/11/3 به 
نیروی انسانی سپاه ابالغ شده است، اما متأسفانه 
تاکنون اجرایی نشده است و ایثارگران از مزایای 

این قانون بهره مند نشده اند.«
صبح صادق در طی ســال های اخیر با تعامل 
و هماهنگی با سردار صفری مسائل و مشکالت 

جامعه ایثارگری را که در حــل روندهای اداری 
حل نشده بود و به صورت درخواست های جمعی 
و فردی از طرف مخاطبان برای نشــریه ارســال 
شــده بود  را برای پیگیری و رسیدگی به دفتر این 
سردار جانباز ارسال می کرد و با درج شماره های 
ارتباطی ایشان با مخاطبان به عنوان پلی برای حل 
مشکالت این جامعه ارزشمند ایفای نقش کرده 
است و از این پس نیز با هماهنگی بیشتر با سردار 
صفری در این مسیر به عنوان زبان گویای ایثارگران 

و خانواده های محترم آنان عمل خواهد کرد. 

پای کار مطالبات به حق ایثارگران هستیم
 گفت وگوی بدون تعارف با مشاور ایثارگران فرمانده کل سپاه

احسانامیری
خبرنگار

عزیزغضنفری
کارشناس سیاسی

»دکتر محسن مطلبی جونقانی« که از رزمندگان 
بخــش فرامرزی ســپاه و جوان مؤمــن و فعال 
انقالبی در عرصه روشــنگری بــود، خانواده و 
دوستدارانش را وداع گفت و به دیار باقی و دیدار 

معبود شتافت. 
محسن مطلبی را به واقع باید از رویش های 
در تراز انقالب اسالمی دانست. کوشش برای 
برپایی اردوهای جهادی، معنویت گرایی و تعظیم 
شــعائر مذهبی، کســب PHD در رشته علوم 
سیاسی، هادی سیاسی ویژه کشوری، نویسنده 

کتب و مقاالت متعدد علمــی، به  راه انداختن 
نشــر مقاومت و انتشار کتب انقالبی و ارزشی، 
حتی کمک به نویسندگان جریان انقالبی محسن 
عزیز را به جوانی شایسته در مقطع چهل سالگی 
انقالب اسالمی مبدل ســاخته بود. مطلبی در 
خانواده ای مذهبی و انقالبــی پرورش یافت و 
شــهادت دو عمو و ایثارگری پــدرش در دفاع 
مقدس را همواره مدال افتخار خود می دانست. 

این وضعیت سبب شــده بود او نیز متخلق 
به روحیه انقالبــی، تالش خســتگی ناپذیر و 
روابط صمیمانه با دوســتان و اطرافیانش شود. 
کسانی که محسن را می شناسند، خوش خلقی 
و گشاده رویی را برجســته ترین خصلت فردی 
او می دانند. حقیر با رفاقتی ۲۰ ســاله، مستمر 
و نزدیک با محســن، هیچ گاه اخــم و ناراحتی 

را در ســیمای او ندیدم و مصداق ممتاز روایت 
حضــرت امیر)ع( »المؤمن بشــره فی وجهه و 

حزنه فی قلبه« بود.
 دکتر محســن مطلبی در طی دورانی که در 
ســپاه قدس خدمت می کرد، لحظه ای از پای 
ننشست و همه توانایی های خود را برای تعمیق 
تفکر مقاومت در محیط داخلی و خارجی به کار 
گرفت. او به حقیقت در زمره کســانی به شمار 
مــی رود که با اعتقاد و اهتمــام به تداوم مکتب 
»شهید ســلیمانی« باور داشــت و تالش ها و 
برنامه های خود را در این مسیر سامان داده بود. 
آقامحسن، خانواده و دوستانش را تنها گذاشت 
و روح مطهرش در جوار عموهای شهیدش آرام 
گرفت، اما یاد و نام او همواره در خاطره ها باقی 

خواهد ماند.

 جواِن در تراز
 انقالب اسالمی

   یادمان    



زندگی

سر و صدای قاشــق و چنگال ها، 
هیاهوی چند دختر و پسر جوان که 
تولــد گرفته بودند، بخاری که از روی بریونی 
بلند می شــد، عطــر خوش غــذا و صدای 
خواننده ای که تصنیفــی قدیمی می خواند، 
ذهنم را از دیر آمــدن امیر منحرف می کرد. 
پیش خدمت چندبار سرمیز آمد و خواست که 
سفارش غذا بگیرد، اما هنوز نمی دانستم چه 
چیزی سفارش بدهم که دوست داشته باشد. 

نگاهی به ســاعتم انداختم، نیم ساعتی 
دیر کرده بــود. تلفن را هم جواب نمی داد. با 
حرص زیر لب غرغر کــردم. اگر تا ده دقیقه 
دیگر نمی آمــد، می رفتم و تا شــب تلفنش 
را جــواب نمی دادم. دوباره برگشــتم و به در 
ورودی رســتوران نگاه کردم. خبری نبود، اما 
نگاهم متوجه پیرزن و شــوهرش شد که سر 
میز پشتی نشسته بودند. زن جاافتاده و مهربانی 
به نظر می آمد. با احتیاط و البته عالقه قاشــق 
غــذا را در دهان پیرمرد می گذاشــت و بعد 
با دســتمال دور دهانش را پاک می کرد. زیر 
لب چیزی می گفت و آرام آرام می خندیدند. 
پیرمرد روی ویلچر، کت و شــلوار پوشیده، 
نشســته بود. متوجه نگاه خیره من که شد، با 
لهجــه غلیظ اصفهانی گفــت: »آدم خوبه با 
عشقش بیاد رســتوران« و بعد خندید. آنقدر 
با محبت که دلم خواســت کنارش بنشینم و 
ســاعت ها حرف بزنیم. پرســیدم: »براشون 
بریونی بد نیســت؟ خیلی چربه ها« باز هم 

خندید، این بار آرام.
طوری که انگار نمی خواست کسی چیزی 
بفهمد، گفت: »آلزایمــر داره االن چند وقته 
هی منو صدا می کنه می گــه بیا بریم بریونی 
از جوونی می اومدیم همین جا،  مش عباس، 
بعد از اینجا تا پل خواجو پیاده می رفتیم، سوار 
درشکه می شدیم و می رفتیم خونه، حاال که 
مثل اون روزا نیس، ولی گفتم به دلش نمونه.« 
پیرمرد همچنــان با لذت غذا می خورد، مثل 
جوانــی که با نامــزدش بیرون آمده باشــد، 
خطوط صــورت پیــرزن را نــگاه می کرد. 
نمی دانم آن لحظه به چه چیزی فکر می کرد، 
اما حتما با آن چشم های کم سو که دیگر مثل 
قبل نمی دیــد، در خاطرات مبهمش، زنی را 
جست وجو می کرد که با او پیر شده بود و هنوز 
می دانست شوهرش چه غذایی دوست دارد 
و کدام رستوران را از خاطره با هم بودن شان 
پــر کرده اند. نگاهی به ســاعتم انداختم، در 
رســتوران با صدای زنگ کوچکی باز شــد. 
امیر در حالی که بــا تلفن حرف می زد، وارد 
شد. کیفش را سر میز گذاشت و بدون سالم 

و احوالپرسی رفت تا دست هایش را بشوید.

 کوهی به کاه بخشند
اشک؛ این سه حرفی معلق و خاموش، که 
تک تک حرفش بغض می نشاند بیخ گلوی 
آدم. اشک از آن کلمه هاست که با کاهی از 
آن می شــود کوهی از گناه را بخشید؛ این 
خاصیت اشک است، اما نه هر اشکی بلکه 
آن اشــکی که از پیچاپیچ آه و سوز گذشته 
باشد. شبیه همین سوزهای محرم خودمان. 
یا صاحب الزمان)عــج( این روزها درد به 
استخوان رسیده اســت، مرحمتی کنید. 
قربان تان بروم، مــا آدم های فاصله گذاری 
اجتماعی نبودیم. ما دوســت داشتیم توی 
حسینیه جای سوزن انداختن نباشد. ما آرزو 
داشتیم توی شــلوغِی هیئت کسی اضافه 
بشــود تا به زور و سختی دوزانو بنشینیم و 
کفش ها را بغل کنیم که او هم کنار ما جاگیر 
شــود. اصال ما برای نشســتن ها و جمع  
شدن ها و گریه  کردن ها شکل گرفته ایم. آقا 

بیا و محرم ما را محرم کن.

حسن ختام

   تلخند    
پیروی برخی سران کشورهای عربی منطقه از نتانیاهو و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و طرح صلح خاورمیانه                                کارتونیست: اسامه حجاج از اردن

امام حسین)ع( در تکریم انسانی که در حل اختالف و برطرف کردن کدورت میان خود و دیگری تالش 
ی االخر، کاَن سابقة الَی الجّنة«؛ هر 

َ
کند، می فرمایند: »أیما اثَنین َجری بینهما کالم فطلب أحدهما رض

یک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکی از آن دو رضایت دیگری را بجوید، )در حل اختالف 
پیش قدم شود( او در ورود به بهشت از دیگری سبقت می گیرد.

)محجه البیضاء ج 4، ص 228(

 گذشت، راه ورودی بهشت
   صادقانه    

انجام بعضی از کارها اگر چه سختی زیادی به دنبال دارد، اما در زندگی بسیار تأثیرگذار و مورد نیاز است؛ 
البته تمرین و ممارست هم نیاز دارد. یکی از سخت ترین کارها در زندگی حفظ تعادل است، تعادل بین 
شــوخی کردن و جدی بودن، خندیدن و نخندیدن، حرف زدن و حرف نزدن، احساس و عقل، غریزه و 

فطرت و... باید از سقوط به علت عدم تعادل در رفتار، ترسید و آن را مداوم تمرین کرد.

تعادل ین  تمر
   صبحانه    

پرسش: پسر جوان 2۱ ساله ای دارم که با او در بسیاری از موارد دچار 

مشکل هستم، از جمله اینکه تا نیمه شب با دوستانش بیرون از خانه 

است. برای ترک این رفتار نگران کننده چه باید انجام دهم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز، در پاسخ به سوال شما چند توصیه کاربردی برای 
رفتار با جوان تان ارائه خواهد شــد.1ـ به شــخصیت جوان باید احترام 
گذاشت. جوانان همیشــه استقالل را دوســت دارند و این جز در سایه 
احترام و عالقه به وجود نمی آید؛ ۲ـ به جوان تان مســئولیت بسپارید. به 
او با مسئولیت پذیری ارزش دهید؛ 3ـ ارتباط دستوری با پسرتان نداشته 
باشید. به جای رابطه دستوری وتحمیلی رابطه ای براساس همدلی و تفاهم 
و درک وضعیت جوان تان داشــته باشــید. دراین قالب، برای ترک رفتار 
نادرست پســرتان بهتر می توانید اقدام کنید؛ ۴ـ فرزند خود را همان طور 
که هســت بپذیرید. بدون مقایســه با دیگری، اگر می خواهید واقعا او را 
 از دســت ندهید، مقایسه نکنید و رفتارهای مثبتش را بزرگ نمایی کنید؛ 
5ـ عالقــه خودتــان را درباره حضور او کنار شــما، به صورت جمالت 
شــیرین، اما نه چرب زبانی وبا شیوه های محبت آمیز و عملی ابراز کنید؛ 
6ـ با جوان تان به زبان دل او و مناســب زمان زندگی او ســخن بگویید. 
 در قالب احترام وتشــویق در فرزندتان امنیــت روانی مثبت ایجاد کنید؛
 7ـ اشــتباهات فرزندتان را با بزرگواری بدون پرده دری و ایجاد جسارت 
در او رفع کنید. با این کار محیط خانه برایش دلنشین می شود؛ ۸ـ نسبت 
به دوستان او شناخت باالیی داشته باشید. این کار وقتی آسان می شود که با 
پسرتان دوست باشید؛ ۹ـ توقعات و انتظارات خود را به صورت دقیق و با 
محبت و زبان خوش با وی درمیان بگذارید، تا او متوجه ناراحتی شما از 

دیر به منزل رسیدن بشود.

   راه نرفته    

جوان و خانواده

 »محرم« ماهی است که تمام اقشارجامعه با تفکرات و سلیقه های متفاوت 
را زیر پرچم عزای حسینی گردهم می آورد و نمایشی از یکدلی و وحدت 
جامعــه را رقم می زند. قشــرجوان بخش مهم و جدانشــدنی هیئت ها و 
دسته های عزاداری را تشکیل داده اند که دوشادوش پیر غالمان اهل بیت)ع( 
ســعی در احیای مکتب عاشورا و برافراشته ماندن بیرق حسینی دارند و با 
این همدلی و انســجام، جلوه زیبا و پرشکوهی را برای مجالس سوگواری 

حسینی خلق می کنند.
امسال، اما فراگیری ویروس منحوس کرونا و باقی ماندن برخی شهرها 
در وضعیت قرمز، برپایی مراسم های عزاداری محرم را نیز همچون سایر 
مراســم ها و برنامه های ملی و مذهبی، تحت تأثیر قرارداده و بدون شــک 
جوانان را با نگرانی ها و تردیدهایی در این زمینه مواجه کرده اســت؛ اما از 
آنجایی که به تعبیر رهبر کبیر انقالب، محرم و صفر عامل زنده ماندن اسالم 
اســت و با توجه به تأثیرات اخالقی، روحی و روانی عزاداری های محرم و 
صفر، بر ابعاد فردی و فضای عمومی جامعه، نمی توان این فرصت مهم و 
بی همتا را تعطیل و متوقف نمود؛ باید با تغییراتی در شــکل ظاهر و اعمال 
محدودیت های کرونایی و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی 

کرونا، محرمی ویژه را رقم زد.
در ایــن میان نقش جوانان در تبدیل این محدودیت، به فرصتی طالیی 
را نمی توان نادیده گرفت؛ تالش جهادی در زمینه ســالمت و بهداشــت 
مکان هــای عزاداری، جدیت در رعایت نکات بهداشــتی و حفظ فاصله 
اجتماعی از سوی جوانان هیئتی مدافعان سالمت، می تواند از شیوع ویروس 
کرونا در مجالس عــزاداری جلوگیری کند. ارائــه ایده های نو و خالقانه 
قشرجوان نیز می تواند دغدغه ها و نگرانی های همگانی در حوزه سالمت 

دلدادگان حسینی را کاهش دهد.

   جوان    

ونایی کر محرم 
محبوبهابراهیمی

فعال اجتماعی

نکته: مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت. خانه ای دید که 
در حال ســوختن بود و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن 
نشســته بود./ مســافر فریاد زد: هی، خانه ات آتش گرفته است!/ مرد 
جواب داد: می دانم!/ مســافر گفت: پس چرا بیــرون نمی آیی؟/ مرد 
گفت: چون بیرون باران می آید. مادرم همیشه می گفت: اگر زیر باران 

بروی، سینه پهلو می کنی.

نظــر: در روایت زیبا و کاربــردی از امیرالمؤمنین علی)ع( آمده 
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دهد. عاقل، کسی است که از میان دو بد، آن را که ضررش کمتر 
است، بشناسد.  تشخیص خوب و بد برای انسان هنر نیست؛ زیرا 
حیوانات نیز به صورت طبیعی، خیر و شر و سود و زیان خود را 
می دانند؛ بنابراین آنچه اهمیت مضاعف دارد، دانستن اهم و مهم 
است که این گونه محاسبه ها را حیوانات نمی توانند داشته باشند و 
آن ویژه انسان است و در میان انسان ها تشخیص اهم و مهم برای 
مسئوالن و دســت اندرکاران امر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... 

جایگاه مهم تر و واالتری دارد.

   نکته و نظر    

 اهم و مهم
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

صدیقهساداتشجاعی
مشاور خانواده

مطالعات نشــان می دهند صبحانه می تواند مواد مغذی مهمی، مثل کلسیم، 
پروتئین و فیبر را به بدن شــما برساند و کســانی که این وعده مهم را حذف 
می کنند، این مواد مغذی مهم را نمی توانند به راحتی جبران کنند. تحقیقات 
نشان می دهد حذف صبحانه ریسک چاقی و اضافه وزن را افزایش می دهد؛ 
همچنین احتمال ابتال به بیماری هایی، مثل دیابت نوع۲ و بیماری های قلبی 
عروقی را باال می برد، اما برای صبحانه بهتر اســت چه چیزهایی بخوریم؟ 
اسیدهای چرب امگا3 که در گردو و دانه های چیا یافت می شود، به عملکرد 
بهتر مغز و هوش شــما در طول روز کمک می کند. صبح بهترین زمان برای 
دریافت ویتامین D و کلسیم است، پس صبحانه شیرگاو یا شیر سویا بخورید. 
در مجموع صبحانه ای که شامل منابع پروتئینی و غالت کامل است و قند کمی 
دارد صبحانه ای ایده آل است. اگر فرصتی برای خوردن صبحانه ندارید، یک 
راه سریع و ســالم برای شما داریم؛ غالت کامل را در کاسه ای شیر بریزید و 
تکه های میوه، گردو یا بادام به آن اضافه و نوش جان کنید. افرادی که اضافه وزن 
دارند، اگر صبحانه های پرپروتئین)مثل سفیده تخم مرغ( بخورند، احساس 

سیری طوالنی تری خواهند داشت و راحت تر وزن خود را کم می کنند. 

   سالمت    

صبحانه؟ چرا 
زهراوحیدینیا

کارشناس علوم تغذیه

داستان

اولین درس زندگی

هنوز وارد مدرســه نشده بودم. 
مادرم مثل تمامی زنان پشــت 
جبهه به فعالیت مشــغول بــود. با کمک 
بزرگ ترها بســته خشــکباری که شامل 
آجیل های خشک و خوراکی های سبک 
بود تهیه کردم و از برادرم خواستم تا نامه ای 
از زبــان من بــرای رزمنده ای کــه آن را 
دریافت می کند، بنویسد. یکی دو ماه بعد 
نامه ای از طرف رزمنده معلمی به دســتم 
رسید که این گونه شروع می شد: »خواهر 
خوبم نفیســه جان« در آن نامه مرا و همه 
کودکان ایران را به رعایت حجاب، احترام 
به والدین و یــاری امام)ره(، دعوت کرده 
بود. آن روزها نامه را مثل یک سند افتخار 
با خــودم همه جــا می بــردم و از اینکه 
سیدمحمد افضلی رزمنده اقلیدی، جواب 
نامه  کودکانه ام را داده اســت، در پوست 
خــودم نمی گنجیدم. بــا ذوق و عالقه ای 
بی اندازه نامه  دیگری نوشــتم، ولی مدتی 
بعد خبر شهادتش با نامه  یکی از دوستانش 

به ما رسید.
به نقل از نفیسه محمدی

شــهید بزرگوار »محمد افضلی« متولد 
ســال 13۴5 در دوران دفــاع  با اینکه در 
دانش ســرای تربیت معلم شهید مطهری 
پذیرفته شــده بود راهی جبهه شــد و در  
1۴مهرماه 1366 در کربالی شــلمچه به 

درجه رفیع شهادت نائل آمد.

   قبیله عشق    

نفیسهمحمدی
دبیر گروه جوان

 عرض نیاز
امسال شد محرم دیگر، برای ما
حتی غریب تر شده امروز، کربال

موال، تو هم شکسته دلت، گریه می کنی؟ 
گوییم: تسلیت، به تو ای صاحب عزا
رازی نهفته است، تو دانی خدای تو

ما بنده ایم و، تابع و فرمانبر خدا
خون گریه می کنند، محبان و شیعیان

دست  نیازمند همه، دامن شما
امسال بسته است، حرم ها، به روی مان

ای صاحب الزمان، بگشا در، به روی ما
مشهد که خانگاه دل شیعه بوده است

واکن به روی زائر خود، حضرت رضا
ای مادر ائمه، تو مشکل گشاتری

جان حسین خویش، برای مدد بیا
پیِرغالم، شاعر تو ضجه می زند

سوگند می دهیم تو را، جان مصطفی
نیمه نگاه تو بگشاید، گره ز کار
درمان کند نگاِه تو، افراِد مبتال

عرض نیاز کرد »فرائی« به صد امید
آالم و دردهای محبان، دهی شفا

عبدالمجید فرائی-۱399/5/3۱

کتیبه سبز


