
اخبار كشور

خبرنگار کیهان در جمع منتخبین 
گزارش های ماندگار کرونا 

روایــت کرونا )گــزارش   ماندگار کرونا با قلم خبرنگاران به شــیوه روایت 
داستانی( در ۳۵ عنوان توسط محمد رضازاده و به اهتمام مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردآوری شده است و 
انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی زالل آن را منتشر و روانه بازار کتاب کرد.
گفتنی است؛ طی فراخوانی که توسط وزارت بهداشت داده شده بود، بیش 
از ۴۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری ۱۰ اثر به عنوان 

آثار برگزیده انتخاب شدند.
خبرگزاری ها و روزنامه های مهر، فارس، ایرنا، جام جم، تسنیم، برنا، دانا، آنا، 
ایسنا، ایلنا، خبرآنالین، رادیو سالمت، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرنگار حوزه 
سالمت قم و خبرگزاری صداوســیما، همشهری، روزنامه ایران، کیهان و وبدا 
از دیگر رســانه هایی بودند که نویسندگان آنها مقاالت و گزارش های متعددی 

درخصوص رخدادهای این بیماری در کشور نوشته اند.
پس از ارزیابی آثار توسط شش نفر از داوران، رتبه اول خانم پریسا حیدری 
از خبرگزاری تسنیم با اثر »در جســت وجوی امید میان بخش های کووید«، 
رتبه دوم گالیا  توانگر از روزنامه کیهان با اثر »یادداشــت های روزانه یک دختر 
خبرنگار از پشت پنجره قرنطینه« و رتبه سوم حامد  هادیان از روزنامه جام جم 
بــا اثر »خط مقدم مبارزه با کرونای انگلیســی در ایران« به عنوان برگزیدگان 

اصلی معرفی شدند. شماری از آثار نیز شایسته تقدیر اعالم شد.
انتشار سخنرانی منتشر نشده حاج قاسم 

درباره امام حسین)ع(
آنچه در ادامه می آید، سخنان منتشرنشده از سردار شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی است که مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به مناسبت آغاز ماه پیروزی 
خون بر شمشــیر و ایام سوگواری ساالر شــهدا اباعبداهلل الحسین)ع( این صوت 

تاریخی را برای نخستین بار منتشر می کند.
در این صوت می شنویم: »در این جنگ ما برادران عزیز ۲ چیز را باید مدنظر 
داشته باشیم؛ یکی اینکه در این جنگ، معیار و اصالت همه چیز عشق است، عقل 
نیســت؛ یعنی از نظر عقلی و مادی و دو دو تا چهار تای جنگ، ما نباید بجنگیم، 
ولی ما جنگمان معیارش معیار جنگ امام حســین)ع( اســت؛ همان طور که امام 
حسین)ع( با عشق می جنگید، به این توجه نمی کرد که ۷۲ نفرند و چند هزار نفر 
سپاه مقابلش هســت. با همین ۷۲ نفر می خواست جانبازی کند. می خواست آن 
تکلیف خودش را ادا کند. اگر این عشقی که در ما وجود دارد و این عشق و تکلیفی 
که به گردن ماست، این را می رساند که ما چه ۱۰ هزار نفر باشیم، چه ۱۰۰ هزار 
نفر باشــیم، چه ۵۰۰ هزار نفر باشیم، چه یک نفر، باید تکلیف مان را انجام بدهیم 
و این بایدی که امروز در مورد ما صدق می کند، این بایدی است که در زمان امام 
حسین )ع( وجود داشته. یعنی همین بایدی که امام حسین )ع( را وادار می  کرد که 
بیاید به صحرای کربال، با زن و بچه و اطفال و با ۷۲ نفر بیاید در مقابل سپاه یزید در 
آن وضعیت صحرای کربال این طور حماسه ایجاد بکند، همان اعتقاد، همان وضعیت 
در مــورد ما امروز صدق می  کند که ما با همه وضعیت  ها، با تحریم اقتصادی ها، با 
تحریم نظامی  ها، با کمبود فرض کنید مثاًل می  گویم گلوله و خمپاره، کمبود چی و 

چی، با هرچه که داریم امروز ما مثل امام حسین)ع( آن تکلیف را انجام بدهیم.«
برگزاری »سوگواره تکیه ملت« 

در ایام محرم و صفر
ســوگواره »تکیه ملت« با هدف ترویج فرهنگ حســینی و عاشورایی در ایام 

محرم و صفر از سوی مدیریت فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می شود.
با عنایت به تجربیات و توانمندی های ارزشــمند سرمایه های انسانی، امکانات 
و ظرفیت های مناطق و مراکز سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، این برنامه 
طی فراخوان عمومی از شهروندان، هیئت ها و تشکل های مذهبی مردمی فعال در 
حوزه نوجوان و جوان کالنشهر تهران درخواست می شود تا ایده های نو، خالقانه و 
نیز الگوهای موفق اجرایی خود را با موضوع »برپایی آیین های سوگواری در محرم 
و صفر« به دبیرخانه ســوگواره )مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۴، فرهنگســرای 
اشــراق( ارســال کنند. گفتنی اســت این برنامه در نظر دارد با دریافت ایده های 
نــو، خالقانه و ابتــکاری و نیز معرفی الگوهای فعالیتی موفق، ضمن شناســایی و 
سازماندهی فعاالن این حوزه در سوگ حسینی در مناطق ۲۲گانه کالنشهر تهران، 
با معرفی بهترین ها در دو بخش: »ایده های نو« و » الگوهای اجرا شــده موفق« از 

آنان حمایت و پشتیبانی و در فعالیت های آنان تسهیلگری کند.
روایتی متفاوت از سوگواری ساالر شهیدان 

در تلویزیون
مستند »اشک« با نگاهی متفاوت بر  گریه و سوگواری بر حضرت سیدالشهدا)ع( 
از شــبکه دو سیما پخش می شود. »اشک« یک مستند گفت وگومحور با تمرکز بر 
آثار و برکات مثبت ســوگواری و  گریه بر حضرت سیدالشــهدا)ع( و یاران ایشان 
است که در آن شخصیت های مختلفی از نقاش و شاعر تا پزشک و ذاکر و پیرغالم 
درخصوص موضــوع برنامه و ارزش آن صحبت می کننــد.   عبدالحمید قدیریان 
نقاش و طراح صحنه، احمد علوی شاعر آئینی ، حاج اصغر زنجانی و حاج غالمرضا 
سازگار پیرغالم، شاعر و مداح پیشکسوت، سیدجواد حیدری و مهدی امین فروغی 
شــاعر آئینی از جمله میهمانان این برنامه هستند.  مستند »اشک« کاری است از 
مرکز رســانه ای سازمان تبلیغات اسالمی به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدعباس 
حسینی منفرد و محمدجواد حسنی که پنجشنبه ۱۳ مردادماه ساعت ۱۸ از شبکه 

دو سیما پخش خواهد شد.
دبیر اجرایی و مدیران 3 بخش 

از جشنواره تئاتر مقاومت منصوب شدند
دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت طی احکامی جداگانه 

دبیر اجرایی و مدیران سه بخش از جشنواره تئاتر مقاومت را منصوب کرد.
سید وحید فخرموســوی دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت 
طــی احکامی جداگانه، محراب محمدزاده را به عنوان دبیر اجرایی، امین اشــرفی 
را به عنــوان مدیر بخــش ملل عراق، علی عطایی پیرکــوه را به عنوان مدیر بخش 
صحنه ای و امیر بشــیری را به عنوان مدیر بخش تله تئاتــر منصوب کرد. محراب 
محمــدزاده، فارغ التحصیل مدیریت فرهنگی اســت که در ســابقه خود مدیریت 
دفتر تئاتر مردمی بچه های مســجد حوزه هنری، مسئول واحد هنرهای نمایشی 
خانه تولیدات جوان صداوســیما، دبیر اجرایی ســه دوره همایش تئاتر پیاده روی 
اربعین، مدیر تبلیغات و رسانه های نوین شبکه مستند را دارد. هجدهمین جشنواره 
بین المللی تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی 
روایت فتح و با دبیری ســید وحید فخرموســوی در بازه زمانی شهریور لغایت آذر 

۱۴۰۱ و در گستره ایران و کشورهای اسالمی برگزار می شود.
مدیر شبکه افق منصوب شد

معاون ســیما در حکمی صادق یزدانی را به ســمت »مدیر شبکه افق سیما« 
منصوب کرد. همچنین قائم مقام معاون سیما نیز منصوب شد. 

در حکم محسن برمهانی معاون سیما خطاب به یزدانی آمده است: »شبکه افق 
وظیفه دارد ضمن تبیین گفتمان انقالب اســالمی در عرصه های مختلف، نسبت به 
افزایش بصیرت انقالبی و بیان سبک زندگی ایرانی اسالمی بر اساس بیانیه گام دوم 
انقــالب، اقدامات مؤثری را برنامه ریزی و به نحو شایســته ای اجرا کند. این وظیفه 
خطیر باید هوشمندانه، حرفه ای و با طرح و فرم جذاب برای مخاطبان همراه باشد.«  
در این حکم بر معرفی جامع دستاوردها و برکات انقالب اسالمی و پوشش رسانه ای 
به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نخبگان و اندیشــه ورزان با توجه ویژه به تاریخ 
انقالب، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی انقالبی و پرداخت ویژه به آینده 
پر امید انقالب اسالمی بر اساس رهنمودهای امامین انقالب به عنوان اولویت تاکید 
شــده است.  کادر ســازی برای فضای حرفه ای مورد نیاز در سپهر رسانه ای انقالب 
اســالمی وکمک به رشد و جریان های انقالب در عرصه رســانه و تولید مشترک، 
علی الخصوص در جبهه جهانی مقاومت و بهره گیری بیشــتر از تولیدات مردمی و 
مجموعه های انقالبی از دیگر تاکیدات معاون ســیما در این حکم اســت.  محسن 
برمهانی همچنین از زحمات مؤثر و خدمات مخلصانه سلیم غفوری، در مدت تصدی 
این مســئولیت قدردانی کرده است.  یزدانی فارغ التحصیل رشته ارتباطات دانشگاه 
صداوسیما است و ســابقه گویندگی، تهیه کنندگی، مستندسازی و کارگردانی در 
شــبکه های ســیما و صدا را دارد. معاون ســیما همچنین در حکم دیگری، سلیم 

غفوری، مدیر سابق شبکه افق را به عنوان قائم مقام معاون سیما منصوب کرد.

حضرت امام خمینی)ره(: شــما که برای اســالم به پا 
خاســته اید و جان و مال نثار می کنید، در صف شهدای 

کربال هستید، چرا که پیرو مکتب آنانید.

هدیه به خوانندگان

ای روضه خواِن ناحیه ، آقا ، شما بگو
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

تفسیر عشق 
تفســیر عشــق، درس الفبای کربالســت

لب تشــنه، خضر در پی صحرای کربالست
 باز این چه شورش است که در خلق عالم است

نیــل فــرات تشــنه موســای کربالســت
 عیسی به عرش رفت ولی روضه خواند و گفت

عریان به روی خاک، مســیحای کربالست
کربــال زکریــای  شــود  علــی   بایــد 

وقتی که روی نی ســر یحیای کربالســت
 مجنون کجاســت تا که ببیند چه چشم ها

کربالســت لیــالی  محمــل  رّد  دنبــال 
 بعد از گذشــت این همه سال از شهادتش

خلقــت هنــوز مــات معّمای کربالســت
 ای بــا خبــر ز ســّر معما ، شــما بگو
بگو آقا ، شــما  ناحیه ،  ای روضه خــواِن 

 آهــی بکــش، به بــاد بــده دودمــان ما
شــعری بخوان که شــعله بیفتد به جان ما

صمصــام انتقــام خــدا صبرمــان دهــد
یک شــب اگر شما بشــوی روضه خوان ما

بگــو کربــال  از  بــزن،  ورق  را   تاریــخ 
برگــرد چــارده ســده پیــش از زمــان ما

 این خون نوشته ای که تو خواندیش »ناحیه«
ایــن بی کســی که بــاد فدایش کســان ما

ایــن روضه هــای باز کــه با الســالم هاش
لکنــت گرفتــه اســت ســراپا زبــان مــا

 شــأن نزول کیست که خون گریه می کنی؟
مــا اســتخوان  از  بگــذرد  کارد  ای کاش 

 ارباب مقتل، عازم آن ســوی نیزه هاست
ای وای بر دلم... سندش روی نیزه هاست

 آقــا نوشــته اند کــه جدت کفن نداشــت
گیــرم کفــن نبود، چــرا پیرهن نداشــت!

شــنیده ام اسب ســواران  پایکــوب   از 
بردند روی نیزه، ســری را که تن نداشــت

 پیچیــده بــود در خــودش از آتش عطش
داغی که داشت در جگر خود، حسن نداشت

 انگشــتری که بــا خــودش آورده بود کو؟
ای کاش هیــچ وقــت عقیق یمن نداشــت

 چشمی به چشم قاتل و چشمی به خیمه ها
همــراه کاروان خود،  ای کاش زن نداشــت

 حق با شماست، شام و سحر  گریه می کنید
جای سرشک خون جگر، گریه می کنید...

 علی عباسی
غروب جمعه ها
دلتنگــی غــروب همــه جمعه هــای من

کی می رســد به صحن حضورت صدای من 
دیگــر دلــم بــرای شــما پــر نمی زنــد

برگــرد و بــال تــازه بیــاور بــرای مــن 
غیــر از ضــرر بــرای تــو چیزی نداشــتم

حتی نیامده ســت بــه کاَرت دعــای من 
اشــکت اگــر بــه نامه اعمــال مــن نبود

بخشــش نبــود شــامل یــا ربنــای من 
یک روز محض خاطر این چند قطره اشــک

وا می شــود بــه خیمه ســبز تو پــای من 
بــا تو هــوای مــاه عــزا چیز دیگریســت

ای بانــی ُمحــرم و صاحــب عــزای مــن
امشــب میــان ســینه زدن ها و اشــک ها

ُمهــری بــزن به نامــه کرب و بــالی من 
محمد بیابانی

دِل بی قرارها 
ر هــا ا بی قر ِل  د شــبیه  م  شــفته ا آ  

بی رنــگ و روســت، روی تمــام بهار هــا
 از آینــه نمی شــود هیــچ انتظار داشــت

وقتی نشســته اســت بــه رویــش غبار ها
 شــیرینِی وصــال به قــدر فراق نیســت

خســته نمی شــوم مــن از ایــن انتظار ها
مــی آورد در  مــرا  کفــر  روزگار   ایــن 

وقتــی کــه بی تــو می گــذرد روزگار هــا
 در شهر خویش بین همین کوچه ها تو را...

نشــناختیم اگــر چــه کــه دیدیــم بار ها
 اصــال قــرار بــود کــه جمعــه ببینمت

قرار هــا زیــر  زده  مــن  گنــاه  بــازم 
 در راه انتظــار تــو رفتنــد زیــر خــاک...

هزار هــا هــزاران  خــاک  زیــر  رفتنــد 
 حــاال که خلوت اســت حرم ، بعــد اربعین

مــا را ببــر زیــارت شــش گوشــه دار ها
یاسین قاسمی

آقای من!
 ای آخریــن ســالله زهــرا تبارهــا

ذوالفقارهــا وارث شکســته دل  ای 
بی تو چهار فصل دل من خزانی است

چشــم انتظــار آمــدن تــو بهارها
صدهــا هــزار حاتم طایــی گدایتان

هســتند ریزه خوار شما ســفره دارها
آقای من، خــودم ، پدرم، مادرم فدات

قربــان خاک پات ، همــه جان نثارها
وقتی که نیست غیر گنه در بساطمان

جان می دهیم پای شــما مــا ندارها
جمعه به جمعه قلب رئوفت شکسته است

از دســت این گدا، نه یــک بار، بارها
با هم اگر چه قول و قراری گذاشــتیم

از یــاد بــرده ام همه قــول و قرارها
یعقوب های چشم من از دست رفته است

پس کی تمام می شــود این انتظارها
آقــا فــدای شــال عــزای محرمت

 چشم تو خون شــده ز غم روزگارها
دائم بــه یاد عمه خود آه می کشــی

نیزه دارهــا  آن  هــرزه  نــگاه  یــاد 
محمود مربوبی

اخبار ادبی و هنری

صفحه 3
پنج شنبه ۱3 مرداد ۱۴۰۱
۶ محرم ۱۴۴۴ - شماره ۲3۰۸۸

سرویس سیاسی-
نگاهی کلی به مواضع رســانه های زنجیره ای مدعی 
اصالح طلبی نشان می دهد که این جریان رسانه ای چگونه 
در تالش برای تکمیل پروژه عملیات روانی دشــمن علیه 
ملت ایران به صورت روزانه با انتشار اخبار دروغ و سانسور 
اخبار مثبت در جامعه یأس آفرینی و با القای بن بســت در 
آینده کشور شکاف میان مردم و حاکمیت را دنبال می کنند. 
جمهوری اسالمی ایران طی چهار دهه گذشته همواره آماج 
حمالت و جنگ رســانه ای از جانب معاندان بوده اســت. جنگ 
نرم همان طور که از نامش پیداســت مهندســی آرام، تدریجی و 
زیرســطحی افکار عمومی جوامع باهدف نیل به هدفی مشخص 
بســته به برنامه ریزی طراحان آن، اســت. گاهی در پی »تغییر 
قالب های ماهوی جامعه و ساختار سیاسی« آن است که با حمله و 
طرح ریزی رسانه ای نهادهایی همچون خانواده، آموزش و پرورش، 
دستگاه قضایی، سیستم بهداشــت و درمان و اساساً هر آنجایی 
اســت که باید مأمن و پناهگاه و البته مورد اطمینان مردم باشد 
را بی اعتبار کند و گاهی با ارائه تصویری شکست خورده، ناامید و 

مأیوس از جامعه اساسا فروپاشی آن را دنبال می کند.
امــا این فرآیند چگونه و با کمک چه جریاناتی رخ می دهد؟ 
و چرا دشــمن برای ضربه زدن به جمهوری اسالمی به موفقیت 
در جنگ رســانه ای طمع کرده؟ تا جایی که رهبر معظم انقالب 
اسالمی هم در بیانیه گام دوم شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن 
را جهادی ریشه دار خواندند و هم در مراسم تنفیذ رئیس جمهور 
دولت ســیزدهم تأکید کردندکه : »دشــمنان ما امروز بیشترین 
تحرکشان علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات 
تبلیغاتی و جنگ نرم است، تبلیغات رسانه ای است برای اینکه بر 
افکار عمومی مردم مســلط بشوند«. این مهم پیش از این نیز در 
قالب »اهمیت ناکارآمد  سازی جریان تحریف که حقایق را وارونه 

نشان می دهند«، نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
3 محور اصلی عملیات روانی دشمن علیه مردم ایران

در این زمینه بحران  سازی از مسائل و حوادث عادی با هدف 
ایجاد فشار روانی، اضطراب و خشــم انباشته، سیاه نمایی از همه 
شئون حکومت و کشور و ایجاد نفرت نسبت به وطن ، ناامید سازی 
از بهبــود اوضاع، به خصوص اوضاع اقتصادی و معیشــتی و بزک 
کردن دشمنان اصلی و واقعی کشــور و جایگزین کردن دیگران 
به عنوان دشــمن به عنوان ســه محور اصلی عملیات روانی علیه 
ملت ایران در دســتور کار رســانه ها معاند قرار گرفته و به صورت 
شــبانه روزی در تالشــند با تثبیت ادراک های مدنظر خود افکار 
عمومی کشور را تحت تاثیر قرار دهند یا حتی بر تصمیمات کالن 
کشور  اثر بگذارند و زمینه پیشبرد راهبرد های خود را فراهم آوردند.

از ســوی دیگر برای کسانی که ادبیات استراتژیک غربی ها به 
ویژه آمریکائی ها درباره ایران را تعقیب کرده اند یک کلیدواژه آشنا 
وجود دارد با عنوان »شبکه همکار غرب در ایران«. آنها مدت هاست 
عقیده دارند و این عقیده خود را پنهان هم نکرده اند در این مسیر 
قطعا به کمک بازوانی در داخل ایران نیاز خواهند داشت، که چندی 
پیش اندیشکده آمریکائی کاتو در گزارشی مفصل به دولت آمریکا 

تقویت این جریان در داخل ایران را شدیدا توصیه کرده بود.
اهمیت نقش شبکه همکار غرب در داخل 

برای فروپاشی اجتماعی ایران
این اندیشــکده در این گزارش چندگانه ای را جهت تقابل با 
ایــران معرفی و در نهایت روش پیشــنهادی خود برای مقابله با 
ایران را ارائه کرده است که یکی از محوری ترین آن بحث کمک به 

بالندگی جریان طرفدار غرب در داخل ایران است.
اصرار و ارائه اســتدالل هایی برای مقابله با ایران تحت عنوان 
»حمایت از جریان تجدیدنظرطلب« اولین بار نیســت که توسط 
یک اندیشــکده آمریکایی پیشنهاد می شــود کما اینکه در طول 
ســال های اخیر بارها چنین موضوعی موردتوجه سیاستمداران، 
رسانه ها و اندیشــکده های غربی قرار گرفته است و از سوی دیگر 
اهمیت این عناصر داخلی یا شــبکه اقتصادی- رسانه ای همکار 
غرب در داخل کشور حمایت و تالش برای تقویت آنها نیز مختص 

به یک طیف یا جناح سیاسی در آمریکا نیست. 
درواقع در شرایطی که سیاست فشار حداکثری دشمن علیه 
ملت ایران با هدف فروپاشــی اقتصاد کشور به اذعان خودشان به 
شکلی مفتضحانه شکست خورده است ، آمریکائی ها به این جریان 
امید بسته اند تا به نیابت از آنها در داخل ایران با تحقیر و توهین به 
مردم ایران، یأس آفرینی و القای بن بست در آینده و ایجاد شکاف 
میان مردم و حاکمیت و همچنین انتشــار اخبار دروغ و سانسور 
اخبار مثبت فروپاشی اجتماعی ایران را به زعم خود محقق کنند. 
در همین راستا نگاهی کلی به مواضع رسانه های زنجیره ای 
مدعی اصالح طلبی نشــان می دهــد که این جریان رســانه ای 
چگونه در تالش برای تکمیل پروژه عملیات روانی دشــمن علیه 
ملت ایران بــه صورت روزانه با انتشــار اخبار دروغ و سانســور 
اخبــار مثبت در جامعه یــأس آفرینی و با القای بن بســت در 

آینده کشــور شــکاف میان مردم و حاکمیت را دنبال می کنند.
دروغ، مبالغه و سیاه نمایی با هدف ایجاد اضطراب 

و فشار روانی در جامعه
به عنوان نمونه روزنامه شــرق روز گذشته در گزارشی درباره 
سیل اخیر امامزاده داود با توسل به حربه رسانه ای دروغ ، مبالغه و 
سیاه نمایی و با هدف جریحه دار کردن احساسات و عواطف مردم 
نوشته است: » بو، همان بوی متروپل است. بوی اجسادی که چند 
روز اســت پیدا نشــده اند، تمام محوطه را برداشته. از اولین پیچ 
امامزاده داوود، مسیرها را بسته اند و تنها با مجوز یا کارت خبرنگاری 
اجازه تردد داده می شود، چندین کیلومتر پایین تر نیروهای امداد 
به همراه سگ های زنده یاب در حال گشتن دره ها هستند. احتمال 

اینکه سیل اجساد را تا این مسیر آورده باشد می رود.« 
موضوعی که البته به فاصله ای کوتاه از ســوی سرپرســت 
دادسرای جنایی اســتان تهران تکذیب و تصریح شد: » فردی با 
مصاحبه ای با یکی از روزنامه های کشــور انجام داده بود و مدعی 
شــده بود که جســد یکی از اعضای خانواده اش تاکنون کشف و 
شناسایی نشده است که با پیگیری های الزم این فرد صبح امروز 
با مراجعه به سازمان پزشکی قانونی تهران پس از انجام آزمایش 
دی ان ای جســد عضو خانواده اش به نام محمد پیشدادی فرزند 

محمدعلی را شناسایی و تحویل گرفت « 
این روزنامه مدعی اصالحات همچنین طی روزهای گذشته 
در گزارشــی هایی با عنــوان »زجرهای دخترانــه در کمپ های 
خصوصی« و »یک ســال پس از زن کشی، قاتل مبینا آزاد است 
خبرنگار در انتظار حبس ۲6 ماهه« ســعی داشــته تصویر سیاه، 
تاریــک و کریــه از وضعیت جامعه ایرانی و بــه خصوص زنان و 

دختران ایرانی ارائه کند. 
روزنامه اعتماد نیز در روزهای گذشــته در گزارشی عجیب 
و قابــل تامل با عنــوان »مرگ در شــعله هاي اعتراض« مدعی 
خودکشــی و مرگ ۸ کارگر به دلیل مشــکالت معیشتی شده تا 
نســبت به بهبود اوضاع، به خصوص اوضاع اقتصادی و معیشتی 
امیدی کرده و ایجاد نفرت نســبت به وطن و اضطراب و  القای نا 

فشار روانی در جامعه را دنبال کند. 
 استناد به تصاویر و فیلم های جعلی برای لجن پراکنی

یا روزنامه زنجیره ای ابتکار که در شرایطی که افکار عمومی 
جامعه درگیر و متاثر از وقوع سیل در نقاط مخلتف کشور است در 
اقدامی قابل تامل و البته تاســف بار با انتشار تصویری از سیل در 

عربستان آن را به سیل در شهرستان استهبان نسبت داد. 
این اقدام در حالی رخ داد که نخستین بار و در جریان سیل 
سال ۹۸ شــیراز، این تصویر در شــبکه های اجتماعی با عنوان 
تصویری از سیل شیراز و ویرانی های باقی مانده از آن فراگیر شد.

همچین در اقدامی دیگر »عباس. ع« ستون نویس نشریات 
زنجیره ای- که در دولــت اصالحات به اتهام فروش اطالعات به 
بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد- با استناد به فیلمی جعلی 
که خبرنگار بی بی ســی فارسی از غرق شدن یک موتور سوار در 
کشوری دیگر منتشر کرده و آن را به حادثه سیل در ایران نسبت 
داده ، به تحقیر مردم ایران پرداخته و این فیلم جعلی را نماد فقدان 

آموزشی مردم ایران و ضعف حاکمیت دانسته است. 
 تطهیر جاسوسان و قبح شکنی

 از فعالیت مجریان پروژه جنگ روانی دشمن 
از ســوی دیگر مدعیان اصالحات از مدت ها قبل پروژه تطهیر 
جاسوسان و عناصر ضدانقالب خارج نشین و قبح شکنی از فعالیت 
این افراد در رسانه های داخل کشور را کلید زده و به برخی از آنها از 
جمله »مسعود بهنود« روزنامه نگار سلطنت طلب و فراری تریبون 
می دهند. فردی که طی ســال های گذشــته در پوشش خبرنگار ، 
مجری یا فعال رسانه ای مهم ترین نقش در اجرای پروژه جنگ روانی 
دشمن در ایران هراسی، هجمه به فرهنگ، هویت و اعتقادات مردم 

ایران و کودتای رنگی علیه نظام جمهوری اسالمی داشته است. 
او همچنین مجری و کارشــناس شــبکه تلویزیونی و سایت 
»بی بی ســی فارسی« اســت که ابزار دولت انگلیس برای تحقیر، 
توهین، تفرقه افکنی و مایوس کردن مردم ایران است. این رسانه 
همانند دولت بدسابقه انگلیس نگاهی استعماری به مردم ایران دارد. 
از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران و تحلیلگران عرصه سیاست و 
رسانه یکی از دالیل اصلی شکل گیری شبکه تلویزیونی بی بی سی 
فارسی و صرف هزینه های هنگفت از سوی دولت انگلیس برای آن 
را، نقش آفرینی در فتنه ۸۸ می دانند، شبکه ای که با ردیف بودجه 

اختصاصی وزارت خارجه انگلیس راه اندازی شده است.
خبر  ســازی با هدف تحریم مــردم ایران، حمایــت ویژه از 
گروهک های تروریستی تجزیه طلب، توهین به مقدسات، تشویق 
مردم به آشوب و آتش زدن و تخریب اماکن عمومی، تمسخر عقاید 
دینی مردم، تشــویق زنان به کشــف حجاب، کوچک نمایی نقاط 
پیشــرفت، بزرگنمایی نقاط ضعف، بن بست نمایی وضعیت کشور 
و... از جمله کارویژه های بی بی سی فارسی است که بهنود سال ها 
در قالب مجری و کارشناس در آن مشغول به فعالیت بوده است. 

همچنین در سال های گذشــته تعدادی از فعالین رسانه ای 
در داخل با خیانت به مردم کشورشــان به اســتخدام بی بی سی 
فارسی درآمدند و در نقش پادوهای ملکه انگلیس، در این شبکه 
ضدایرانی مشغول به کار شدند که »دروازه ورود« این خبرنگاران 
تجدیدنظرطلب به شبکه رسانه های فارسی زبان بیگانه »بهنود« 

بوده است.
روزنامه شــرق نیز در شماره دیروز خود مصاحبه ای با »کاوه 
مدنی« جاســوس فراری دوتابعیتی ترتیب داده و در ابتدای این 
مصاحبه با تعریف و تمجید از این جاســوس فراری می نویســد: 
»می گوید »امیدوار« است، به همان اندازه هم »نگران«. می گوید 
اگر روزی امیدش را از دست دهد، دیگر درباره ایران حرفی نخواهد 
زد. درباره محیط زیست ایران؛ اما هنوز به جنگل ها و تاالب ها، به 
درختان بلوط و هیرکانی، به خرس ها و یوزها و گورخرهای ایرانی 
امید دارد. حتی به دریاچه ارومیه هم امید دارد. دریاچه ارومیه ای 
که این روزها حالش نزار شده و درمانده. کاوه مدنی، پژوهشگر و 
فعال محیط زیستی ایرانی و معاون سابق سازمان حفاظت محیط 
زیست ایران در گفت وگو با »شرق« از این امروز و فردای دریاچه 

ارومیه گفت.«
چندی پیش هــم روزنامه ای که این روزها تنها نام جمهوری 
اسالمی را یدک می کشد نیز یادداشتی از کاوه مدنی با عنوان »تکرار 
دروغ خشکسالی سی ساله« منتشر کرده بود. این جاسوس فراری 
در بخشی از این یادداشت نوشته بود: »تا زمانی که همه مشکالت 
بخش آب را بر گردن خشکسالی و تغییر اقلیم و دشمن و نفوذی و 
جاسوس و ابردزد بیفتد، فقط و فقط فرصت سوزی می شود و هزینه 
تغییر باال می رود. متاسفانه طبیعت برای انسان صبر نخواهد کرد تا 
عقلش سر جایش بیاید. هر چه جلوتر برویم، خساراتی که به محیط 

زیست می زنیم، جبران ناپذیرتر خواهند شد!«.
کاوه مدنی بعد از مفتوح شــدن پرونده قضائی او در پیوند با 
جاسوســی از مراکز نظامی و اخالل در برنامه های محیط زیستی 
در ایــران در حالی که ممنوع الخروج بــود، در قالب مأموریت از 
ایران فرار کرد )و به عبارتی فراری داده شــد( و مستقیم به لندن 
رفــت و در بخش مطالعات ایران در مرکز مک میالن دانشــکده 
علوم سیاسی دانشگاه ییل مشــغول به کار شد. نکته قابل تأمل 
این جاســت که چند تن از یهودیان صهیونیست از قبیل »دیوید 
بریون دیویس«، »ریچارد گیلــدر« و »لوئیس لرمن« این مرکز 
ضدایرانی را راه اندازی کــرده و در حقیقت این مرکز با مدیریت 

صهیونیست ها علیه ایران فعالیت می کند.
 مأموریت اصلی کارمندان پروپاگاندای غربی-عربی-عبری 

علیه مردم ایران
این موارد و دهها نمونــه دیگر تنها بخش کوچکی از تالش 
روزانه رســانه های مدعــی اصالحات یا همان جریــان غربگرایی 
داخلی برای تکمیل پازل دشــمن در ایجاد یاس، نا امیدی، القاء 
بدبختی و فالکت مردم ایران و فروپاشــی اجتماعی کشور است. 
طیــف ماموریت داری که چندی پیش یکــی از افراطیون فراری 
مدعی اصالحات مأموریت شان را این گونه فاش کرد: »ما کارمندان 
پروپاگاندای غربی – عربی – عبری علیه مردم ایران هستیم. وظیفه 
ما وحشت افکنی است تا با فروپاشاندن سازمان اجتماعی، مردم را 
به خشونت جمعی بکشــانیم... گمان باطل نکنید که ما »مخالف 
سیاســی«، »مدافع حقوق بشر«، »فمینیست« و... هستیم؛ نه، ما 
تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم  های 

تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم انجام دهیم«.
 از کشف حجاب تا شوخی های جنسی! 

یکی از نکات قابل تأمل این اســت که متاســفانه در سایه 
بی توجهی مدیران برخی رسانه های مدعی اصالحات، تعدادی از 
خبرنگاران و روزنامه نگاران این رســانه ها علنا به کشف حجاب 
اقدام کرده و به صورت پیوسته، توئیت ها و پست های اینستاگرامی 
توهین آمیز و ساختارشکن منتشر کرده و ضمنا توئیت ها و مطالب 

فعالین جریان معاند در خارج از کشور را نیز بازنشر می دهند. 
بر همین اســاس با بررســی صفحات اجتماعــی برخی از 
خبرنگاران و روزنامه نگاران مدعی اصالح طلبی شاغل در رسانه های 
داخلی موارد تأمل برانگیزی مشــاهده می شــود. کشف حجاب، 
توهین به مقامات عالی نظام، سیاه نمایی وضع کشور،انتشار مطالب 
و تصاویر اروتیک، شوخی های جنسی، توهین به مقدسات و...تنها 
بخشی از مصادیق پست های منتشر شده از سوی برخی خبرنگاران 

و روزنامه نگاران طیف مدعی اصالحات در فضای مجازی است.
دوره کارآموزی برای حضور در رسانه های معاند

عملکرد این قبیل افراد در پوشــش خبرنگار، این شــائبه را 
به وجود آورده اســت که برخی از آنها با چنین رویکردی در پی 

رزومه سازی برای حضور در رسانه های معاند هستند.
و اما همان طور که پیش از این نیز ذکر شــد، قصور و تقصیر 
مدیران برخی رسانه های مدعی اصالحات موجب شده تا این گونه 
افراد به راحتی و بدون محدودیت به انتشار مطالب سخیف اقدام 
کرده و این رســانه ها را به عنــوان »دوره کارآموزی برای حضور 

در رســانه های ضدانقــالب در خارج از کشــور« در نظر بگیرند.
 گاف مشترک خبرنگار روزنامه زنجیره ای و مواجب بگیر ملکه انگلیس

در ســال های گذشته »پ.ع« طنزنویس روزنامه شرق طبق 
روال و بنابر هماهنگی های صورت گرفته، مطلب تولیدی خود را 
در اختیار مسعود بهنود قرار می داد تا وی صبح روز بعد در ستون 
مرور روزنامه ها در بی بی ســی فارسی به آن ضریب داده و با ذکر 

اسم نویسنده، آن را بازنشر دهد. 
ظاهــر قضیه این بود کــه مواجب بگیر ملکــه انگلیس در 
بی بی سی فارسی، هر روز صبح خودش روزنامه های داخلی ایران را 
مرور و سوژه ها را انتخاب می کند و در این میان، روح خبرنگاران 
اصالح طلب در داخل کشــور اصال از این ماجرا خبردار نیست. اما 

گاف بی بی سی،موجب شد که دم خروس بیرون بزند. 
آن شب، وقتی طنزنویس روزنامه شرق مطلب خود را تحویل 
داد و رفت، ســاعاتی بعد یکی از مدیران روزنامه، مطلب وی را به 
دلیل مالحظاتی کنار گذاشت و مطلب مذکور اصال چاپ نشد. با 
این حال مسعود بهنود صبح روز بعد با این خیال که مطلب ارسال 
شــده توسط خبرنگار اصالح طلب به وی، در روزنامه منتشر شده 

است، آن را بازنشر داده و با آب و تاب به شرح آن پرداخت.
 فعالیت خبرنگاران داخلی با اسم مستعار در رسانه های معاند

یکی از روش های مورد اســتفاده توســط برخی خبرنگاران 
اصالح طلب در داخل جهت همکاری با رسانه های معاند، استفاده 
از نام مســتعار است. در سال های گذشته اسنادی منتشر شد که 
نشان می داد برخی از خبرنگاران فعال در رسانه های اصالح طلب 
با نام مستعار در رسانه های معاند فعال بوده و به نوعی به صورت 

نیابتی به تهیه خوراک رسانه ای برای آنها اقدام می کرده اند.
 حقوق ریالی- دالری، پاداش پادویی برای دشمن

در ســال های گذشــته یکی از خبرنگارانی که پیش از آن در 
رسانه های مدعی اصالحات در داخل کشور فعال بوده و مدتی بود 
که به رسانه های معاند پیوسته بود در یادداشتی در سایت ضدانقالب 
»روزآنالین« نوشته بود:»من در داخل ایران هم حقوق ریالی داشتم 
و هم حقوق دالری، حقوق ریالی را از رسانه اصالح طلب می گرفتم و 

حقوق دالری را از فعالین جریان برانداز در خارج از کشور.«
 پول بیت المال برای فربه سازی خط نفاق و تحریف!

نکته قابل توجه این جاســت که برخی رســانه های داخلی 
بدســابقه که بارها در نقش همکار داخلی رســانه های معاند در 
کارزارهای رســانه ای علیه مردم ایران حضور فعال داشــته اند، از 
یک ســو یارانه و بودجه از دولت دریافت کرده و از سوی دیگر از 

برخی نهادها نیز در قالب خبر و آگهی، هزینه دریافت می کنند.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه سیاه این قبیل رسانه ها، 
خالف انصاف و مروت و قانون اســت که پــول بیت المال صرف 

حمایت از آنان شود.
ضرورت برخورد بدون تساهل و تسامح با مخالن امنیت روانی جامعه

در شــرایطی که جریان مدعی اصالح طلــب با خط گیری از 
غربی ها روح و روان جامعه را هدف قرار داده و در تالش اســت در 
شرایط فعلی جامعه به جای واکنش مؤثر در ایجاد امنیت خاطر در 
جامعه، اختالل و آشفتگی و یآس را در جامعه پمپاژ کند ، برخورد 

با این مخالن امنیت روانی جامعه ضرورتی انکار ناپذیری است. 
آنگونه رهبر معظم انقالب نیز در بخشــی از بیانیه گام دوم 
انقالب به آن اشاره کرده و فرموده بودند:»در طول این چهل سال 
-و اکنون مانند همیشه- سیاســت تبلیغی و رسانه ای دشمن و 
فّعال ترین برنامه های آن، مأیوس  سازی مردم و حّتی مسئوالن و 
مدیران ما از آینده اســت. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، 
وارونه  نشــان دادن واقعّیتها، پنهان کردن جلوه های امیدبخش، 
بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محّسنات 
بزرگ، برنامه   همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی 
دشمنان ملّت ایران است؛ و البّته دنباله های آنان در داخل کشور 
نیز قابل مشــاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن 

حرکت می کنند.«
ایشان همچنین تیرماه سال جاری در دیدار رئیس و مسئوالن 
قــوه قضایی تاکید فرمودند: »یکی از حقوق عمومی مردم همین 
است که امنّیت روانی داشته باشند. امنّیت روانی یعنی چه؟ یعنی 
هر روز یک شایعه ای، یک دروغی، یک حرف هراس افکننده ای در 
ذهنها پخش نشــود. حاال تا دیروز فقط روزنامه ها بودند که این 
کارها را می کردند، حاال فضای مجازی هم اضافه شــده. هر چند 
وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه ای، 
یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشــّخصی یا نامشّخصی در 
فضای مجازی منتشر می کند، مردم را نگران می کند، ذهن مردم 
را خراب می کند. یک دروغی را مطرح می کند، شــایع می کند، 
خب، ایــن امنّیت روانی مــردم از بین میرود. یکــی از وظایف 
قضائّیه برخورد با این مسئله است. البّته این جا هم من شنیدم  قّوه 
بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اّوالً می شود از همین قوانین موجود 
اســتفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع 

قانون تهّیه کنید؛ اینها چیزهای مهّمی است.«

نگاهی مستند به عملکرد برخی رسانه های داخلی

رسانه داخلی یا شبکه نیابتی دشمن؟!

رئیس جمهور برخی کارهای انجام شده در این دولت 
را از آرزوهای دیرینه کشور برشمرد.

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت ضمن عرض تســلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن ایام 
سوگواری حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( به تبیین فلسفه قیام 

عاشورا پرداخت.
وی در ادامه پس از اســتماع گزارشی از روند اجرای طرح 
»دارویار« از ســوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
نگاه منصفانه را الزمه قضاوت درباره طرح های بزرگ در دست 
اجرای دولت دانست و گفت: اجرای این دست طرح ها، نیازمند 
هماهنگی های بین بخشــی و ظرافت های بســیاری است که 
گاهــی در اظهارنظرها و قضاوت ها نســبت به آن کم توجهی 
می شــود. کار بزرگی در حوزه دارو آغاز شده است که ممکن 
است در ابتدای انجام آن، برخی نقایص و کاستی ها هم وجود 
داشــته باشد اما امروز کمتر کســی در اصل اجرای این طرح 

تردید دارد.
رئیس جمهــور حکمرانی عالمانه و مســئوالنه را در گروی 

شجاعت دولت در تصمیم گیری دانست و گفت: ما نباید متاثر از 
برخی حواشی و پیامدهای کوچک احتمالی، از زیر بار مسئولیت 
تصمیمات بزرگ و ضروری برای کشــور شانه خالی کنیم. دولت 
تجلی اراده مردم اســت و باید در راســتای تامین خیر عمومی و 
منافع مردم گام بردارد. رئیسی توفیق در اجرای طرح های بزرگی 
همچون دارویار را در گروی اطالع رسانی جامع و دقیق و روایتگری 
مسئوالنه دانســت و تاکید کرد: در اجرای چنین طرح هایی الزم 
اســت نســبت به گره های ذهنی و ابهاماتی که در افکار عمومی 
به وجود می آید حســاس باشید و با سرعت و دقت در این زمینه 

اطالعات الزم را به مردم بدهید.
 اهمیت روایتگری و اقدامات تبیینی

وی با تاکید بر اهمیت روایتگری و اقدامات تبیینی از سوی 
دســتگاه های اجرایی، افزود: اگر دستگاههای مجری، خود روایت 
درست و بهنگام از اقدامات شان را ارائه نکنند، دیگران این اقدامات 
را به شکلی روایت می کنند که نتایج اقدامات مهم دولت زیر سؤال 
می رود و بعضا نقاط قوت در افکار عمومی نقطه ضعف جلوه داده 

می شود.

 اجرای بخش های اصلی سامانه جامع تجارت
رئیس جمهور برخی کارهای انجام شــده در این دولت را از 
آرزوهای دیرینه کشور برشمرد و گفت: از بین بردن زمینه رانت 
و قاچاق دارو با اجرای طرح دارویار، ســاماندهی صدور مجوزها، 
اجرای بخش های اصلی سامانه جامع تجارت و موارد متعدد دیگر، 
از جمله مواردی است که باید به خوبی برای افکار عمومی تبیین 

شود تا بزرگی کاری که انجام شده از نظرها پنهان نماند.
رئیســی با اشاره به اینکه در آستانه اولین سالروز آغاز مردمی 
قرار داریم، گفت: رسانه ها به طور طبیعی در چنین مناسبت هایی به 
ارزیابی عملکرد دولت می پردازند و اگر وزرا و مدیران اجرایی نتوانند 
اطالعات الزم درخصوص عملکرد دستگاه تحت مدیریت خود را در 
اختیار رسانه ها بگذارند یا خود در اطالع رسانی عملکردشان ابتکار 
عمل را در دست نداشته باشند، ممکن است روایت خدمات دولت، 

آنچنان که شایسته است صورت نگیرد.
وی با تاکید بر ضرورت اســتفاده از همه ظرفیت رســانه ای 
برای اطالع رســانی موثر به مردم، اذعان داشت: صرف ارائه عدد و 
رقم و آمار پاسخگوی نیاز افکار عمومی نیست و باید اطالع رسانی 

دستگاه های دولتی، هدفمند و معطوف به نیازهای افکار عمومی و 
شبهات مطرح شده در فضای رسانه ای کشور باشد.

 تصویب 3۹ اقدام کالن در سند راهبردی فضای مجازی
جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و 

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.
اعضای شــورای عالی فضای مجازی، در ادامه بررســی سند 
راهبردی فضای مجازی کشــور ۳۹ اقــدام کالن در این حوزه از 
جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری های مالی را 
به تصویب رساندند. همچنین مقرر شد دستگاه های متولی اجرای 
ایــن مصوبات، حداکثر در مدت ۳ مــاه مواد مورد نظر خود را به 

مرکز مدیریت فضای مجازی کشور ارائه کنند.
نهادها موظفند زمینه اشتغال نخبگان را فراهم کنند

رئیس جمهور در جلسه شورای  عالی علوم، تحقیقات و فناوری، 
موضوع مهاجرت نخبگان را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: 
نهادها و دستگاه های مسئول موظفند زمینه را برای اشتغال نخبگان 
و رفع نیازهای آنها فراهم کنند تا زمینه استفاده از دانش و ظرفیت 

آنان در ارتقای علم و فناوری در کشور، فراهم شود. 

بخش اعظمی از آیات کریمه قرآن به معرفی چهره تابناک 
اهل بیت و بیان فضایل این خانــدان مکرم اختصاص دارد. این 
آیات گاه به صورت جمعی، خمســه طیبه را مورد ستایش قرار 
داده که حضرت سیدالشهدا)ع( نیز یکی از این جمع محسوب 
می گردد. مانند آیه تطهیر، آیه مباهله و سوره هل أتی و گاه به 
صورت اختصاصی تمجید گردیده اســت. مانند سوره فجر که 
در روایات از آن تعبیر به سوره امام حسین علیه السالم گردیده 

است.
   از سویی تعداد قابل توجهی از آیات قرآن به آیات المهدی 
مشهور است که در آنها به موضوع مستضعفان، سرنوشت بشریت 
در آخرالزمان، حکومت صالحان و مانند آن پرداخته است. اما جدا 
از دو موضوع در قرآن کریم، آیاتی نیز وجود دارد که از سوی ائمه 
اطهار به شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( و انتقام امام زمان)عج( 
از قاتالن آن حضرت تأویل شده است. حتی برخی از کتب، باب 
مخصوصی در این زمینه دارند. مثال در جلد ۴۴ بحاراالنوار بابی 
تحت این عنوان وجود دارد: اآلیات الُمؤّولهًْ لِشهادتِه َو أنُّه یَطُلُب 
اهللُ بِثأره )آیاتی که به شــهادت سیدالشهدا تأویل شده و اینکه 
خداوند خود خونخواه اوســت( یا در کامل الزیارات ، بابی تحت 
عنوان ما نََزَل ِمن الُقرآن بِقتِل الُحسین و انتقام ِ اهلل عّزوجّل َو لَو 
بَعَد ِحین )آیاتی از قرآن که در باره شهادت امام حسین و انتقام 
خدای عزوجل نازل شــده، هر چند زمانی طوالنی از شهادتش 
گذشته باشد( البته همچنان که مشاهده خواهیم کرد مقصود از 
انتقام خداوند ، همان ظهور امام زمان و به عقوبت رسیدن قاتالن 

سیدالشهدا)ع( به وسیله آن حضرت است.
در قسمت پایانی این سلسله به معرفی تعدادی از این آیات 

می پردازیم:
۱. َو َمن ُقِتَل َمظلوماً َفَقد َجَعلنا لَِولِِیِه ُســلطاناً َفال یُسِرْف 
فی الَقتِل إنُّه کاَن َمنُصوراً؛ آن کس که مظلوم کشته شده، برای 
ولیّ اش سلطه و حق قصاص قرار دادیم. اما در قتل اسراف نکند 

چرا که او مورد حمایت اســت. 
)اسرا/ ۳۳(

از امام صادق)ع( روایت است 
که این آیه در شــأن حسین)ع( 
نــازل گردیده و اگــر همه اهل 
زمین در عوض این جنایت کشته 
شوند اسراف نخواهد بود.)تفسیر 
نورالثقلین، ج۳، ذیل آیه شریفه(

در روایــت دیگــری از امام 
باقر علیه الســالم نقل شــده که 
فرمود مقصود از این آیه حسین 
بن علی)ع( اســت که مظلومانه 
به قتل رســید و ما اولیای دم و 

خونخواه او هستیم. 
رسول گرامی اسالم)ص( نیز 

یُقاتَُلــوَن  لِلذیــَن  اُِذَن   .۲
بِأنُّهــم ُظلُِمــوا َو إّن اهللَ َعلــی 
نَصِرِهــم لََقدیر؛ به کســانی که 
ستمکارانه مورد جنگ و هجوم 
قرار می گیرند چون به آنان ستم 
شــده، اجازه جنگ داده شــده. 
مسلما خداوند بر یاری دادن آنان 

توانا است.)حج ۳۹(
امام صادق)ع( در تأویل آیه 
شریفه فرمود این زمانی است که 
حضرت مهدی)عج( ظهور می کند 
و به خونخواهی امام حسین)ع( 
برمی خیــزد و چنین می فرماید: 
»ما اولیــای دم و طلب کنندگان 
دیه هستیم.«)تفسیر نورالثقلین(

عقوبت شما البه الی خانه ها را به دقت جست وجو می کنند و این 
وعده ای قطعی است.)اسرا، ۵(

امام صادق)ع( در داللت این آیه فرمودند: مقصود از )وعده 
عذاب نخستین(، زمان خونخواهی حسین)ع( و یاری کردن آن 
حضرت است. و منظور از »بندگان سخت پیکار و نیرومند خود 
را بر ضد شــما برانگیزیم...« آن است که خداوند متعال پیش از 
حضرت قائم)عج(، گروهی را برانگیزد که هیچ یک از دشــمنان 
آل محمــد را رها نمی کنند بلکه همگی را کیفر می دهند و این 

وعده حتما به وقوع می پیوندد.)تفسیر برهان(
۵. إنّا لََننُصُر ُرًســلَنا َو الذیَن آَمنــوا فی الَحیوهًْ الُدنیا َو یَوَم 
یَُقوُم األشهاد؛ بی تردید ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی 
دنیا و روزی که گواهان برای شــهادت دادن به پا خیزند یاری 

می کنیم.)غافر، ۵۱(
امام باقر علیه الســالم طی حدیثی این آیه را تالوت کرد و 
فرمود حسین بن علی)ع( از جمله این گروه بود که مورد یاری و 
نصرت قرار نگرفت. سپس فرمود َو اهللِ لَقد ُقِتَل َقَتلَهًُْ الُحَسیِن َو 
لَم یُطلَْب بَِدِمِه بَعُد؛ به خدا سوگند قاتالن حسین جملگی کشته 

شدند اما هنوز از او خونخواهی صورت نگرفته است.
ساالر شــهیدان به فرزندش امام سجاد)ع( فرمود: یا َولَدی 
ُن َدمی َحتی یَبَعــَث اهللُ الَمهدَیّ َفَیقُتُل  یا َعلی َو اهللِ ال یَســکُ
َعلی َدمی ِمن الُمنافقیَن الَکَفَرهًَْ الَفَسَقهًَْ َسبعیَن اَلفا؛ علی جان! به 
خدا سوگند خون من از جوشش باز نمی ایستد تا اینکه خداوند 
مهدی را برانگیزد و او به انتقام خون من از منافقان فاسق و کافر، 

هفتاد هزار نفر را می کشد  )بحاراالنوار ۴۵ /۲۹۹(
آری! ایــن بغض همچون خاری در چشــم و اســتخوان 
شکســته ای در گلوی شیعیان و محبان سیدالشهدا)ع( مانده تا 
روزی که گلبانگ أنا المهدی از ســرزمین وحی شنیده شود و 
وعده الهی اجرا گردد و آن روز به خواســت خداوند متعال دیر 

نیست.

خونخواهی حسین)ع( 
در كتاب وحی

  سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

عاشورا چشم به راه سپیده ظهور  
- بخش سوم و پایانی

فرمود مقصود از کشته شده در این آیه حسین)ع( است و ولّی َدم 
او حضرت قائم)عج( است.)همان(

امام صادق)ع( در تفســیر این آیه فرمود مقصود از »ولی« در 
این آیه شــریفه قائم آل محمد)ص( است که چون ظهور فرماید 
کسانی را به خونخواهی حسین)ع( می کشد...)کامل الزیارات، ۱۹۳(

همچنــان که می دانیم یکــی از نام های مقــدس امام زمان 
»منصور« اســت که در زیارت عاشورا و دعای ندبه به آن تصریح 
شده است و با واژه منصور در این آیه شریفه قابل تطبیق می باشد. 
در زیارت عاشــورا می خوانیــم: أن یَرُزَقنی َطلَب ثــارَِک َمَع إماٍم 
َمنصور. همچنین فرازی از دعای ندبه چنین اســت: اَیَن المنصوُر 
علی َمِن اعَتدی َعلیِه َو افَتــری«. این مطلب در روایت دیگری از 
امام باقر)ع( مورد تأکید قرار گرفته است: »منظور از مظلوم در این 
آیه امام حسین است... و همانا خداوند مهدی ما را منصور نامیده 

است.«)تفسیر فرات کوفی(

۳. َو َقَضینا إلی بَنی إسرائیَل فی الِکتاِب لَُتفِسُدّن فی األرِض 
َمّرتَیِن َو لََتعُلّن ُعُلّواً َکبیراً؛ و ما بر بنی اسرائیل چنین حکم کردیم 
که قطعا دو بار در زمین فســاد می کنید و به سرکشی و طغیان 

بزرگ دچار می شوید.)اسرا، ۴(
امام صادق علیه السالم در تفسیر این آیه فرمودند: مقصود از 
دو بار فســاد، یکی شهادت امیرالمؤمنین)ع( و دیگری زخم هایی 
است که با نیزه بر بدن مقدس امام حسن بن علی)ع( وارد کردند. 

اما منظور از سرکشی و طغیان بزرگ، کشتن سیدالشهدا است.
آن حضــرت در ادامه، آیه بعدی)اســرا، ۵( را نیز به موضوع 

شهادت امام حسین مرتبط می فرماید:
۴. َفإذا جاَء َوعــُد اُولیُهما بََعثنا َعلَیُکم ِعبــاداً لَنا اُولی بأٍس 
َشدیٍد َفجاســوا ِخالَل الدیارِ َو کاَن َوعداً َمفعوالً؛ پس هنگامی که 
وعده نخستین عذاِب فسادانگیزی و طغیان شما فرا رسد، بندگان 
ســخت پیکار و نیرومند خود را بر ضد شما برانگیزیم. آنان برای 

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

برخی از آرزوهای دیرینه كشور در این دولت محقق شد


