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یکی از موضوعاتی که درباره قیام اباعبداهلل الحسین علیه السالم مطرح 
اســت توأم بودن نهضت حسینی با موضوع تبیین است: »امام حسین را 
فقط به جنِگ روز عاشورا نباید شناخت؛ آن یک بخش از جهاد امام حسین 
است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون 
در منی و عرفات... باید شناخت.« 1388/5/5 در این زمینه همان طور که 
پیامبر به مباهله برای بیان حقیقت پرداخت »امام حسین هم برای بیان 
حقیقت، روشــنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را برمی دارد 

می آورد وسط میدان.«1388/9/22
تسلیم طاغوت نشدن، نقطه آغاز نهضت حسینی

یکی از ســؤاالت اساســی درباره قیام امام حسین، هدف این قیام و 
نهضت است. حضرت در وصیت به برادرش محمدبن حنفیه می فرمایند 
این قیام »نه برای این اســت که حتماً باید به حکومت برسیم، نه برای 
این اســت که حتماً باید برویم شهید شویم.«1374/3/19 حقیقت این 
است که بعد از مرگ معاویه، یزید به حکومت رسید و »توّقع داشت که 
این امام هدایت پای حکومت او را امضاء کند.«1381/1/9 و این موضوع 
به معنای مشروعیت بخشــی به نظام سلطنت بود لذا »قیام امام حسین 
از این جا شروع شد.«1381/1/9 در واقع هدِف قیام عاشورا مبارزه با این 
انحراف در جامعه اسالمی بود: »تسلیم نشدن در مقابل حاکمیت فاسدی 
که راه دین را به کلّی منحرف می کرد. امام از مدینه که حرکت فرمود با 
این نّیت بود.«1375/3/14 و در این راستا »امام حسین فرمود »مثلی ال 

یبایع مثله«؛ حسین چنین امضایی نمی کند.« 1381/1/9
جلوه های تبیین در قیام عاشورا

یکــی از اصول مهم در روش مبارزاتی حضرت اباعبداهلل الحســین، 
تبیین و روشــنگری برای مردم و همچنین خــواص جامعه بود، از این 
رو، آن حضرت نســبت به بیان هدف و تشریح انگیزه قیام خویش اقدام 
فرمودند. ایشــان در جایی این گونه فرمودند: »»و انی لم اخرج اشرا وال 
بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً«؛ یعنی کسانی اشتباه نکنند و تبلیغاتچی ها 
تبلیغ کنند که امام حســین هم مثل کسانی که این گوشه و آن گوشه، 
خروج می کنند برای این که قدرت را به چنگ بگیرند- برای خودنمایی، 
برای عیش و ظلم و فســاد- وارد میدان مبارزه و جنگ می شود! کار ما 
از این قبیل نیســت.«1374/3/19 کار امام »مثل بقّیه  افرادی که قیام 
می کنند، خروج می کنند، می زنند، می ُکشند برای اینکه قدرت را قبضه 
کنند نیســت.«1380/12/21 علت اصلی قیام این است: »و انّما خرجت 
لطلب االصالح فی اّمهًْ جّدی«. عنوان این کار، همین اصالح اســت... این 
اصالح، از طریق خروج اســت، خروج، یعنی قیام... اّوالً می خواهیم قیام 
کنیم و این قیام ما هم برای اصالح است.«1374/3/19 و در فرجام قیام 
»دو عاقبت هم ممکن اســت برایش پیش بیاید: یکی اینکه پیروز بشود، 
یکی هم اینکه ُکشته بشود.« 1380/12/21 نوشتن نامه به اهالی شهرها، 
یکی دیگر از اقدامات روشــنگرانه و تبیینی امام حســین بود. اباعبداهلل 
الحسین علیه السالم در نامه به اهل کوفه  این گونه نگاشتند: »امام و پیشوا 
و رئیس جامعه اسالمی نمی تواند کسی باشد که اهل فسق و فجور و خیانت 
و فساد و دوری از خدا و اینهاست. باید کسی باشد که به کتاب خدا عمل 
کنــد. یعنی در جامعه عمل کند؛ نه این که خودش در اتاق خلوت فقط 
نماز بخواند؛ بلکه عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قســط و 
عدل کند و حق را قانون جامعه قرار دهد.«1374/3/19  تأکید بر مقابله 
با بدعت و احیای سّنت یکی دیگر از وجوه تبیینی نهضِت امام حسین بود 
و ایشان در همین زمینه به رؤسای بصره نوشتند: »من می خواهم بدعت 

را از بین ببرم و ســّنت را احیا کنم؛ زیرا ســنت را میرانده اند و بدعت را 
زنده کرده اند! اگر دنبال من آمدید، راه راست با من است.«1374/3/19 
اهمیت موضوع روشــنگری و تبییِن حقایق برای افکار عمومی و عوام و 
خواص جامعه در نگاه ابی عبداهلل تا آنجا بود که از آغاِز نهضت عاشــورا 
تا آخرین لحظات زندگی مبارک حضرت و حتی در خود میداِن کربال و 
صحنه درگیرِی نظامی نیز امام دائما اهتمام بر تبیین و هدایت و روشنگری 
داشتند: »در خود عرصه کربال حضرت اهل تبیین بودند، میرفتند، صحبت 
می کردند. حاال میدان جنگ است، منتظرند خون هم را بریزند، اما از هر 
فرصتی این بزرگوار اســتفاده می کردند که بروند با آنها صحبت بکنند، 

بلکه بتوانند آنها را بیدار کنند.«1388/5/5
 هیئت عاشورایی، تبیین حسینی

نهضت عاشــورا حرکتی برآمده از عقالنیت اســت: »عنصر منطق و 
عقل در این حرکت، در بیانات آن بزرگوار متجلی اســت؛ قبل از شروع 
این حرکــت، از هنگام حضور در مدینه تا روز شــهادت.«1384/11/5 
لذا قیام سیدالشــهداء دارای ابعاد مختلفی اســت که از تبیین تا قیام را 
دربرمی گیرد: »از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حساس 
کردن وجدانهای عناصر خاص در خطبه منا، اینها همه در طول زندگی 
سیدالشهداء است. بعد هم ایستادگی در مقابل یک انحراف بزرگ با قصد 
مجاهــدت با جان .«1390/4/13 نکته مهــم اینکه درس و الگوگیری از 
تمامی ابعاد و جوانب حرکت امام حسین وظیفه همیشگی ماست: »مسئله 
کربال... برای کسانی که می خواهند امام حسین را الگو قرار دهند، درس 
اســت.«1375/9/24  یکی از این درس ها، توجه به موضوع تبیین است: 

»خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. 
در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد طرف به ســمت ملّت 
ایران سرازیر است... حرکت تبیین خنثی کننده این توطئه دشمن و این 
حرکت دشــمن اســت.«1400/7/5 باید توجه داشت که اساساً انقالب 
اسالمی حرکتی الگو گرفته از قیام حسینی بود. حضرت امام با تبیین و 
روشــنگری توده های مردم را به صحنه مبارزه آورده و موفق شدند رژیم 
سراپا مسلح و متکی به قدرت های بیگانه را شکست داده و نظام اسالمی 
را برپا کنند. از همان ابتدای مبارزاِت نهضت و در جریان حوادث سال 42 
هم »تریبون بیان مسائل نهضت، شد حسینّیه ها و مجالس روضه خوانی و 
هیئات سینه زنی و روضه روضه خوان ها و ذکر مصیبت گویندگان مذهبی« 
1368/5/11 لذا این ظرفیت همچنان باید در جهت تبیین حقایق در عرصه 
جنگ روایت ها و تصویر سازِی غلط دشمنان از وضعیت کشور فعال باشد: 
»هیئت محّل تبیین است، محّل بیان است، محّل بیان مهم ترین مفاهیم 
معارف اســالمی و معارف علوی است، محّل پاسخ به سؤالها است. امروز 
جوانهای ما ســؤالهای گوناگونی دارند؛ درباره سْبک زندگی سؤال دارند، 
درباره مسائل اصولی سؤال دارند، سؤال ]هم[ به جا است.«1400/11/3 
باید دانست که »بی شک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت 
وحی، و رفع تحریف ها و کج فهمی ها از معارف اسالمی و احکام دینی نیز 
هدف مهمی برای جهاد اهل بیت بحساب می آمد.«1363/5/18  لذا باید 
سعی کرد در عزاداری ها به تکلیِف مهم و اساسی روشنگری و آگاه  سازی 
مردم و مقابله با دروغ ها و تحریفات دشمن توجه ویژه شود: »جهت گیری 
در عزاداری امام حســین به این نحو باید باشــد: گسترش تبیین، بیان، 
آگاه  سازی، محکم کردن ایمان مردم، روح تدین را در مردم گسترِش دادن، 
روح شجاعت و غیرت دینی را در مردم زیاد کردن، حالت بی تفاوتی و سکر 
و بی حالی را از مردم گرفتن؛ اینهاست معنای قیام حسینی و بزرگداشت 

عزاداری امام حسین در زمان ما.«1386/10/19

از آغاز حرکت سیدالشهدا علیه السالم از مدینه به مکه و از مکه 
به کربال، امام همواره با توجه به احتمال وجود نفوذی ها، اقداماتی 

را برای پنهان نمودن فعالیت هایشان انجام دادند.
با توجه به اینکه والی مدینه از طرف یزید چند بار برای بیعت 
امام حسین )ع( با یزید به ایشان مراجعه نموده بود، حضرت با به 
تعویق انداختن موضوع، نیمه شب را برای عزیمت به مکه انتخاب 
کردنــد و حتی به نزدیکان نیز اطالع نداده بودند و حتی شــیخ 
مفید می نویسد که در گفت وگوی محمد حنفیه )برادر حضرت( 

با سیدالشهدا از مقصد ایشان اطالعی نداشت.
 بعد از ارسال نامه های بی شمار کوفیان به حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم، حضرت پسرعموی خود حضرت مسلم را عازم کوفه 
می کند اما به خاطر خطر نفوذی ها، قبل از اعزام، وی را نزد خود 
فراخوانده و به او بر پنهان کاری ســفارش می کند )اََمَرُه بِالّتقوی 
َو ِکتمــاِن اَمِرهِ( و این تأکید بیانگر آن اســت که حضرت نگران 

نفوذی های دستگاه یزید بوده اند.
با استقرار مسلم در کوفه، ایشان ابتدا در منزل یکی از شیعیان 
)احتماالً منزل مختار( مخفیانه مســتقر شد تا از دید نفوذی ها و 
مأموران حاکمان کوفه پنهان باشــد و در همین خانه گروه گروه 
شــیعیان برای بیعت با او حاضر می شــدند. نفوذی ها خبر را به 
نعمان رســاندند و او در مسجد کوفه مردم را از بیعت با مسلم و 

عواقب آن برحذر داشت.
با تغییر حاکم کوفه توســط یزید و استقرار عبیداهلل بن زیاد، 
از مردم خواســت تا در مورد مخالفین یزید و محل استقرار آنها 

گزارش بدهند.
مسلم با اطالع از اوضاع جدید و اینکه محل استقرارش توسط 
نفوذی ها لو رفته اســت، مکان خود را تغییر داد و در خانه هانی 

بن عروه مستقر شد.
عبیداهلل نیز برای دسترسی به اقدامات مسلم و شیعیان وفادار 
به اهل بیت علیهم الســالم، یکی از غالمــان خود به نام معقل را 
مأموریت داد تا با همراه بردن ســه هزار درهم نزد شیعیان رفته 
و تحت عنوان کمک مالی به نهضت امام حســین علیه السالم از 

محل اختفای مسلم و فعالیت شیعیان آگاهی یابد. 
سرانجام معقل موفق شد به تشکیالت مخفی حضرت مسلم 
نفوذ کند و کمک مالی خود را به ابوثمامه )مســئول امور مالی 
تشــکیالت مســلم( داد و به  این  ترتیب اعتماد حضرت مسلم و 
اطرافیان را به خود جلــب کرد به طوری که اولین نفر که هرروز 
خدمت مسلم می رسید و آخرین کسی که بیرون می رفت، همین 
عامل نفوذی ابن زیاد بود و کلیه اطالعات و اقدامات را به عبیداهلل 

گزارش می کرد.
ابن زیاد با تکمیل اطالعاتش در این رابطه، در جلســه ای که 
اشــراف و بزرگان کوفه حضور داشتند در مورد عدم حضور هانی 
سؤال کرد و حضار گفتند که او بیمار است اما عبیداهلل با توجه به 
گزارش هایی که از عامل نفوذی خود داشت گفت که هانی بیمار 

نیست و دستور داد تا مأموران هانی را نزد او بیاورند. 
ابن زیاد به  محض ورود هانی او را موردانتقاد قرار داد و از فعالیت 
وی به نفع مســلم پرده برداشت و به هانی گفت: ای هانی دست 
بردار، این چه کارهایی است که در خانه ات علیه یزید و مسلمانان 
انجام می دهی؟ مســلم را به خانه خود برده ای و سالح جنگی و 
نیرو در خانه های اطراف خود فراهم می کنی و گمان می کنی این 

کارها بر من پوشیده می ماند؟
هانی که از اطالعات دقیق ابن زیاد متعجب شده بود به انکار 
آن پرداخت و گفت: من این کار را نکرده ام و مسلم نزد من نیست 
و این انکار و مجادله زیاد بین آن دو موجب شد تا ابن زیاد معقل را 
که نفوذی در خانه هانی بود به جلسه فراخواند و هانی همین که 

معقل را دید به راز اطالع ابن زیاد از مسائل پی برد. 
ابن زیاد گفت: آیا این مرد را می شناســی و لذا هانی سکوت 
کرد و پس دقایقی گفت: من مسلم را به خانه ام دعوت نکردم و 
وقتی به خانه ام آمد، شرم کردم که او را که میهمان بود، راه ندهم. 
ابن زیاد از هانی خواست تا مسلم را تحویل دهد اما او نپذیرفت 

و نهایتاً هانی به طرز بی رحمانه ای به شهادت رسید.
ابن زیاد که متوجه شد گروه های زیادی از مردم به حمایت از 
مسلم سازماندهی شده و در مسجد و اطراف قصر تجمع کرده اند 
باز از برخی سران قبائل به میان مردم نفوذ داد و آنها را از همراهی 
مسلم ترساند و تهدید کردند و حتی خبری منتشر کردند که سپاه 
یزید در راه است و همه شما را خواهند کشت و... کار به گونه ای 
شد که بعد از نماز مغرب تنها سی نفر برای مسلم باقی ماندند و 
وقتی به درب مسجد رسید ده تن بیشتر نمانده بودند و از مسجد 
که بیرون آمد، تنهای تنها ماند و شیخ مفید می نویسد که حتی 

یک نفر نبود تا او را راهنمایی کند.
و بدین ترتیب فرستاده ویژه امام حسین علیه السالم با اقدامات 
نفوذی ها اعم از ارائه اطالعات به ابن زیاد و شایعه پراکنی در بین 
مردم و تهدید و ارعاب موفق شدند مقدمات حضور امام در کوفه 
را از بین ببرند و حتی به جنگ با حضرت در کربال روی آورند...

مســئله نفوذ در دوران انقالب اســالمی نیز همواره در ابعاد 
مختلف وجود داشته است. 

از بنی صدر که اســناد جاسوسی وی در النه جاسوسی کشف 
شد تا امیر انتظام از دولت بازرگان که در دادگاه انقالب به جرم 
جاسوسی محکوم شد تا نفوذی های هیئت مذاکره کننده در دولت 
قبل. نفوذی های عرصه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را هم باید 
جدی گرفت. نفوذ مسئله ای جدی است که رهبر معظم انقالب 
خصوصاً از سال 92 به بعد در مورد آن بارها و بارها هشدار دادند؛

»نفوذ مســئله مهّمی است بنده هم که این را عرض می کنم 
نه به خاطر این اســت که حاال یک احتمالی به ذهنم می آید که 
ممکن است نفوذ کنند؛ نه، ما از خیلی چیزها مّطلعیم؛ از خیلی 
حوادثــی که دارد در کشــور رخ می دهد که غالباً عموم مردم یا 
حّتی خیلی از خواص مّطلع نمی شوند ما مّطلع می شویم. من از 
روی اّطالع دارم عرض می کنم که برنامه نفوذ در کشور یک برنامه 

جّدی استکبار است« 94/12/20
»نفــوذ دو جور اســت: یک نفوذ موردی اســت، نفوذ فردی 
اســت؛ یک نفوذ جریانی اســت. نفوذ موردی خیلی نمونه دارد، 
معنایش این است که فرض کنید شما یک دم ودستگاهی دارید، 
یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهره آرایش شده، بزک شده، 
با ماســک در مجموعه شما بفرســتند؛ شما خیال کنید دوست 
اســت در حالی  که او دوست نیســت، تا او بتواند کار خودش را 
انجام بدهد؛ گاهی جاسوسی است که این کمترینش است؛ یعنی 
کم اهمیت ترینش جاسوســی است، خبرکشی و خبردهی است؛ 
گاهی کارش باالتر از جاسوســی اســت، تصمیم شما را عوض 
می کند. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر 
هســتید، می توانید یک حرکت بزرگ یــا مؤثری انجام بدهید، 
اگرچنانچه این حرکت را این جور انجام بدهید این به نفع دشمن 
اســت، او می آید کاری می کند که شما حرکت را این جور انجام 
 بدهید؛ یعنی تصمیم سازی. در همه دستگاه ها سابقه هم دارد« 

94/9/4

 نگاه رهبر معظم انقالب 
به ابعاد روشنگری امام حسین)ع( در نهضت عاشورا

از تبییـن تا قیــام
 نقش نفوذی ها 

در نهضت حسینی

چنــد وقت پیــش ویدئویــی در فضای 
مجازی منتشر شــد که در آن نشان می داد 
مأموران گشــت ارشــاد در اقدامی خارج از 
ضوابــط، دختــری را ســوار ون کرده اند و 
مادرش درحالی که فریــاد می زد »دخترم را 
نبرید، دخترم مریضــه«، به دنبال خودروی 
ون می دویــد. بعد از آن هم انتشــار یکی دو 
ویدئوی دیگر از نحوه رفتار اشــتباه مأموران 
نیروی انتظامــی در واحدهای پلیس امنیت 
اخالقی، واکنش هایی را در فضای مجازی به 

دنبال داشت.
گرچه نیــروی انتظامــی در اطالعیه ای 
اعالم کرد که »موضوع به ســرعت رسیدگی 
و با ســرتیم ایــن واحد انتظامــی به دلیل 
سوءمدیریت برخورد انضباطی شد« اما برخی 
رســانه ها و فعاالن سیاسی اصالح طلب طی 
10 روز گذشته با برجسته  سازی، سیاه نمایی 

ایــن روزها صدای پــای محرم به گوش 
می رسد. صدای پای کاروان آل اهلل! کوچه ها و 
خیابان ها رنگ و بوی عزاداری به خود گرفته 
و هنگام هجرت کاروان خورشید است. گویی 
رستاخیز است، به راستی که چه خوش گفت 
محتشم کاشانی، این شاعر بلندآوازه درباره این 
ماه که: باز این چه رســتخیز عظیم است کز 
زمین / بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
آری زمان، زمــان پرداختن به این قیام 
عظیم اســت کــه در صفحه ســرخ تاریخ، 

علی شعبانی

و القای گزاره های مخدوش ســعی کردند از 
این موضوع بهره برداری سیاسی کرده و اصل 
برخورد قانونی با بی حجابی را تخطئه کنند یا 
برخی هم در گوشه و کنار، خطای چند تن از 
مأموران نیروی انتظامی را به کلیت این نیرو و 

حتی نظام تعمیم دهند.
در ایــن خصوص ذکر چند نکته خالی از 

لطف نیست؛
1. علی رغــم تــالش رســانه ای برخی 
اصالح طلبان رادیکال و همچنین فعالیت های 
تبلیغی جریــان ضدانقالب، موضوع اقدامات 
خارج از ضوابط راننده گشــت ارشاد یا یکی 
دو مأمور نیروی انتظامی نتوانست به مسئله 
و دغدغه اصلی در افکار عمومی تبدیل شود 
چه آنکه تحلیل و بررسی های جامعه شناختی 
و سیاسی نشان می دهد ملت ایران به قانون 
اساسی و سایر قوانین موضوعه و اساساً مدل 
حکمرانی در کشــور خود اعتماد و اطمینان 

دارند.
عالوه بــر این، جامعه ایــران، یک جامعه 
مذهبی اســت )حضور در تجمعات دینی و 
مذهبی در ایام ماه محرم و رمضان، پیاده روی 
اربعین، مســاجد و هیئت های مذهبی و نماز 
جمعه و...تا همین جشن اخیر غدیر در تهران( 
و فراز و نشــیب های سیاسی حداقل طی دو 
دهه گذشته )از کوی دانشگاه تا فتنه های 88 
و 98( جامعه را به این سطح از آگاهی رسانده 
که به راحتی اهداف و مقاصد طیف های سیاسی 
را از هم بازبشناسد و مسائل را به دوراز جنجال 

و هیاهو بررسی کند.
چند وقت پیش یکی از فعاالن رسانه ای 
اصالح طلب برای آنکه برخورد خارج از ضوابط 
یکی از گشت های پلیس با یکی از شهروندان 
را برجســته و از آن، یک ژانر سیاسی بسازد 
در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که 

»دخترم مریضه«. اشــاره او به ویدئویی بود 
که ذکــر آن در فوق آمد اما نکته جالب این 
بود که بسیاری از کاربران همیشه درصحنه، 
در صدها کامنــت زیر این توئیت با عباراتی 
نظیر »خدا شفایش دهد«، »دعا می کنیم«، 
»ان شاءاهلل که خوب میشه«، »خدا بزرگه« و... 
با او اظهار همدردی و برای دخترش آرزوی 
شفا و بهبودی می کردند. تعداد کامنت ها به 
حدی زیاد بود که برخی فعاالن رســانه ای با 
کنایه هایــی نظیر اینکه »یک فکری به حال 
فالوئرهات بکن« و... تأکید کردند که منظور 
نویســنده، ماجرای ویدئوی ون ارشاد بوده 

است.
گرچه روزنامه های اصالح طلب هم سعی 
کردند به برجسته  ســازی ماجرا پرداخته و از 
رهگذر وارونه نمایی و شگردهای روانی، موضوع 
برخورد با بی حجابی را زیر سؤال ببرند اما به 

دلیل ناکارآمدی القائات در ایجاد چسبندگی 
در افکار عمومی، بازی های سیاسی آنها رنگ 

باخت.
2. بااین همه سؤالی که مطرح می شود این 
است که هدف اصالح طلبان از هجمه گسترده 
به موضوع گشت ارشاد و اعتبارزدایی از قانون 
حجاب و عفاف چیست؟ رسانه های منتسب به 
این طیف سیاسی طی 10 روز گذشته سعی 
کردند مسئله گشت ارشاد را به اصطالح روی 
آنتن زنده نگه داشــته و به بهانه موضوعاتی 
مانند آزادی، کلیت نظــام تصمیم گیری در 
حوزه های فرهنگی را زیر ســؤال ببرند. آنها 
که داعیه قانون مــداری و قانون گرایی دارند 
از اینکــه علیه منافع ملی و نظم عمومی )که 
ابتنای بسیاری از قانون گذاری ها و جرم انگاری 
آن بر آن اســت( قلم برانند و اظهارنظر کنند 
و حتی با ضدانقالب و بدخواهان نظام و ملت 

ایران همنوا بشوند هیچ ابایی ندارند.
در این خصوص بایستی اشاره شود که؛

- اصالح طلبان که در انتخابات های گذشته 
)ریاست جمهوری سیزدهم، مجلس یازدهم 
و شورای شهر ششم( جزو بازندگان سیاسی 
بوده اند این روزها با مشــکالتی مانند بحران 
هویت، اختالفات داخلی و نداشــتن پایگاه 
اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند و الجرم 
برای آنکه بخش هایی از آنها را بازیابند مانند 
پرندگان گردن چرخان مترصد فرصت هایی 
برای صورت بندی اعتراض و مخالفت با وضع 
موجود هستند. به گمان اصالح طلبان، تمرکز 
بر مسئله گشت ارشاد و طرح انتقادات گسترده 
به حاکمیــت، بخش هایــی از ظرفیت های 
رادیکال اصالح طلبان را فعال و آنها را دوباره 

زیر چتر اصالحات ساماندهی می کند.
- یکــی دیگــر از اهــداف اصالح طلبان، 
تضعیــف ادراک عمومی مثبت نســبت به 

رئیســی، انحراف افکار عمومی و اساســاً به 
حاشیه بردن عملکرد مثبت دولت سیزدهم 
طی یک ســال گذشته است. باالخره دولتی 
روی کار آمد که کشور را معطل برجام نکرد 
و در سیاســت خارجی توانست مواضع غرب 
علیه ایران را تعدیل و اقدامات تهاجمی آنها 
را مهار کند؛ از ســویی این دولت توانست با 
تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، ایران را در کنار 
قدرت هایی مانند چین و روســیه قرار داده و 
حجم مناسبات و مبادالت تجاری را چندبرابر 

افزایش دهد.

همچنین، دولت رئیســی بــدون برجام، 
اصالحات اقتصادی )مردمی کردن یارانه ها( را 
آغاز و تورم های چندصددرصدی و بحران های 
پیش آمــده در تأمیــن کاالهای اساســی را 

مدیریت کرد.
رئیس دولت ســیزدهم که مانند روحانی، 
مدیر پشت میزنشین نبود با انرژی فوق العاده 
و حضور در میان مردم، 30 سفر استانی را در 
کارنامه یک ساله خود ثبت کرد. رئیسی مانند 
روحانی، واکسیناسیون عمومی و مقابله با کرونا 
را به برجام و FATF گره نزد و مانند رئیس دولت 

تدبیر و امید با منتقدان برخورد نکرد!
تفاوت هــای رئیســی و روحانی به حدی 
ملموس و معنادار است که اگر بخواهد کار به 
همین منوال پیش رود دیگر چیزی از هویت 
اصالح طلبی و آبروی کسانی که 8 سال تمام 
از حسن روحانی حمایت کردند، باقی نمی ماند. 
این جاست که مدعیان اصالحات با مانع تراشی، 
حاشیه  ســازی و جابجا کردن مسائل اصلی 
و فرعی ســعی می کنند عملکردهای مثبت 
دولت به حاشــیه رفتــه تا آنهــا بتوانند با 
آسمان وریســمان به هم بافتن القا کنند که 

رئیسی می خواهد در پیاده روها دیوار بکشد!
- اصالح طلبــان عالوه بر »فعــال کردن 
ظرفیت های رادیکال برای باز ســازی هویت 
ازدست رفته« و »به حاشیه بردن کارنامه مثبت 
رئیسی« اهداف دیگری را هم دنبال می کنند؛ 
»سرگرم کردن دولت به حواشی« و »ارسال 

پالس ضعف به طرف های خارجی«.
از  شــاید مشــغول شــدن بخش هایی 
ظرفیت هــای اجرایی کشــور بــه اقدامات 
پینگ پنگــی و بازی در پازل حاشیه  ســازی 
طیف های سیاســی خیلی هم هزینه ســاز 
نباشــد اما بی شک فعال شــدن شکاف های 
اجتماعی، دوقطبی ها و جابه جایی مســائل 

فرعی و اصلی برای امنیت اجتماعی و منافع 
ملی کشــور هزینه ساز است. یادمان نرود که 
اغتشاشات 88 باعث تغییر رفتار آمریکایی ها 
در قبال ایران و صدور قطعنامه های تحریمی و 
علی الخصوص قطعنامه 1929 علیه کشورمان 
شــد. )قطعنامه ای که کشورمان را زیر فصل 
هفتم منشور ســازمان ملل متحد و بند 41 
آن قرار داد و باعث اعمال تحریم های شدید 
اقتصــادی علیه ایران و ســرآغاز تحریم های 

شدیدتر بعدی شد.(
3. نکته نهایی آنکه آیا اصالح طلبان برای 

حقوق زنان اهمیتی قائل هستند؟ برای پاسخ 
به این ســؤال کافی اســت تا مواردی مانند 
»وعده های محقق نشــده دولت روحانی در 
مورد زنان« )از تشکیل وزارت زنان، بیمه زنان 
سرپرســت خانوار، حضور وزیر زن در کابینه 
و...( یــا طرح و ایــده اصالح طلبان در حوزه 
حقوق زنان »به رسمیت شناختن زنان روسپی 
در ایران«، »عقیم  سازی زنان کارتن خواب«، 
»ارائه اطالعــات زنان مطلقــه ایرانی برای 
کارآفرینــی در آنتالیا« و یا به اقدامات آنها و 
مواردی مانند »ماجرای قتل میترا اســتاد و 
شایعه پرستو بودن مقتول« و... در ترازوی نقد 
و بررسی قرار گیرد تا اثبات شود که مدعیان 
اصالحات چگونه از حقوق زنان، بهره برداری 
سیاســی و جناحی کرده اند. زهرا شجاعی، 
رئیس امور مشــارکت زنان ریاست جمهوری 
در دولت اصالحات، سال 98 در مصاحبه ای 
به انتقاد از عملکــرد اصالح طلبان در حوزه 
زنان پرداخته و گفته بود »اصالح طلبان موقع 
انتخابات از زنان استفاده می کنند و بعد کاری 
برایشان نمی کنند.« در همین راستا، فرزانه 
ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
در مطلبی با اشــاره به اینکه »زنان را برای 
انتخابات و سیاهی لشکر نخواهیم« نوشته بود: 
»هر انتخاباتی که انجام شده، اعم از انتخابات 
شورای شهری و ریاست جمهوری و مجلس، 
همه و همه در اولویت خود توجه به حقوق و 
مطالبات زنان را بیان کرده اما در اکثر مواقع 
در حد شــعار باقی مانده و حتی برخی موارد 
اصطالحی که به کار می برند که زنان ابزاری 
برای کسب هویت اجتماعی نگاه شده اند اما 
بعد از رأی آوری مطالبات را فراموش کرده و 
اولویت هــای دیگری را قرار داده اند و همین 
رویه غلط زمینه ایجاد دلسردی و ناامیدی را 

به وجود آورده است.«

محرم 
انسانیت و  عزت  ماه 

زیباترین نقش ماندگار را خلق کرده اند. اما ماه 
پیروزی خون بر شمشیر، چه ویژگی هایی را در 
خود نهفته است و چه اثری در فرهنگ و خلق 
و خــوی محبین اهل بیت دارد که این روزها 
در کنار برپایی مراســم های عزاداری، شاهد 
افزایش گرایش مــردم به نذرهای فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی در راستای حل مشکالت 
جامعه هستیم. افرادی که شاید خود توانایی 
مالی نداشته باشند، اما شرکت در این امر را 

از هر نوع که باشد بر خود فریضه می دانند.
یاوران امام حســین)ع( آموزگاران بزرگ 
ایستادگی در برابر ظلم لقب گرفتند و سبب 
شدند تا همگان در برابر قیام به حقشان، سر 

تعظیــم فرود بیاورند. آنها به مردم یاد دادند 
که هیچ وقت دست از آزادگی نکشند و یاری 
به آنکه مظلوم است را، سرلوحه کار خویش 
قــرار دهند. فداکاری و شــجاعت امام)ع( و 
یارانش، آن چنان پــر اهمیت بود که اینک 
پس از گذشــت ده ها سال، از رخداد عاشورا، 
هنوز شیعیان در غم مظلومیت امام و پیشوای 
خود می گریند و به خون خواهی او به دست 
منجی امیدوارند و هر روز درسی عظیم از این 

واقعه در مکتب حسینی می آموزند.
اما، پیام امر به معروف و نهی از منکر امام 
حسین)ع(، در این روزگار مدرن باید حضوری 
آشکار داشته باشــد. نهضت حسینی)ع( در 

مقام عالی ترین عامل احیای اسالم راستین و 
کوبنده تحریف، همواره مورد بغض دشمنان 
بوده اســت. تحقق این رسالت عاشورایی، بر 
عهده همگان اســت، به خصوص آنها که در 
این حوزه دستی بر آتش دارند و با این مقوله 
بیش از دیگران آشنا هستند. محرم، فرصت 
بی نظیری برای تربیت جوانان اســت که در 
اختیار مبلغان و مداحان قرار داده شده است. 
نهضت حسینی)ع(، برای انسان ها در جهان، 
سراســر مشق است. او آموزگار عزت، میدان 
دارِ مبارزه با فساد و احیاگر روح شهادت طلبی 
و زداینده غبار تحریف و بدعت از چهره دین 
اســت. امام حســین )ع( در میدان مبارزه با 

طاغوت و نفی انحراف و دین  سازی هاِی باطل، 
جان عزیز خویش را به مســلخ اعتقاد برد و 
اکنون نوبت ماســت که در این راه ازجان و 

اعتبار و آبروی خویش مایه بگذاریم.
رفتار امام حســین )ع( نشان دهنده این 
اســت که نباید در جوامع اسالمی نسبت به 
انحراف در دین بی تفاوت بود و باید در راستای 
حفظ دین، کشــور و مقدسات حتی از جان 
گذشت. ارتباط شیعیان به ویژه نسل جوان با 
حماسه قیام عاشورا باید فراگیر و عاقالنه باشد. 
این قیام خونین تا به امروز، الگویی برای نسل 
جوان، جهت جلوگیری از انحراف و تحریف 
دین است و در عین حال نیز رابطه شیعیان 
به ویژه نسل جوان با حماسه قیام عاشورا باید 
حسی و عاطفی باشد تا همه مردم براساس 
ظرفیت و اســتعدادهای درونی خود از این 

سرچشمه معرفت و فضیلت بهره مند شوند.
در طول ســال ها تبلیغــات ضد دین بین 
جوامع مختلف صورت گرفته و در این برهه از 
زمان نیز مانند ادوار گذشته این سیاه نمایی ها 
انجــام می گیرد، در حالی که نور خدا خاموش 
نمی شود. گرچه نمی توان از آن غافل هم بود. 
هجوم تبلیغاتی دشمن علیه مساجد، حسینیه ها 
و اجتماعات دینی از نشانه های ضعف آنان در 
برابر دین اســالم و واقعه نهضت حسینی)ع( 
است که باید با هنجارشــکنان برخورد شود. 
باید تالش شود که مداحان و سخنرانان انقالبی 
در عرصه باشــند و به بزرگ ترین وظایف خود 
یعنــی حمایت و هدایت بپردازنــد و در کنار 
مردم انقالبی قرار بگیرند. نظارت در هیئت های 
مذهبی و حضــور روحانیت در مجالس روضه 
مانــع انحرافات عزاداری ها می شــود و جلوی 
ترویج خرافات را خواهــد گرفت. مبلغان ماه 
محرم باید در منابر خــود به نیازهای جامعه 
توجه کنند و مطالب و منابر خود را بر اســاس 
مســائل روز و نیازهای جامعه ارائه دهند و با 
اســتفاده از منابع معتبــر و پرمحتوا مردم به 
خصــوص جوانان را به مکتــب اهل بیت)ع( 
جذب کنند. محرم و نهضت عاشــورا نمایش 
اقتدار دین اســالم محسوب می شود. در هیچ 
دوره ای از تاریخ نهضت حسینی به گستردگی 
تاریخ معاصر بشر نبوده است. انقالب اسالمی 
پرتویی از نهضت امام حسین)ع( به شمار می رود 
زیرا انقالب نشان داد که دین می تواند جامعه را 
 اداره کند و مایه عزت دین داران دنیای معاصر 

شده است.
منبع: بصیرت

مهدی امامقلی

 هدف اصالح طلبان 
از حمله به گشت ارشاد چیست؟


