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ساخت سريال يكي از فعاليت هاي روتين 
و عادي در ش�بكه هاي تلويزيوني و مركز 
سيما فيلم صداوسيماست و عجيب است 
در حالي كه س�االنه چندين عنوان سريال 
بزرگ و كوچك در صداوس�يما س�اخته و 
پخش مي شود، توليد س�ريال با محوريت 
زندگي ش�هداي ش�اخص انقالب اسالمي 
س�ال ها ب�ه مح�اق رفته اس�ت. س�ريال 
تلويزيوني كه قرار بود درباره زندگي شهيد 
بهشتي ساخته شود چنين وضعيتي دارد. 

در انب��وه س��ريال هاي تلويزيوني ك��ه از نظر 
محتوا گاه فرسنگ ها با فرهنگ عامه و باورها 
و هنجارها فاصله دارد، ساخت سريال زندگي 
شهيد بهش��تي پس از نزديك به 40 سال از 
شهادت اين رجل تأثيرگذار و شاخص انقالب 
اس��المي درگير و دار مرحل��ه پژوهش باقي 
مانده اس��ت.  هفته قوه قضائيه براي يادآوري 
نقش پررنگ ش��هيد بزرگوار آيت اهلل بهشتي 
در تبيين مباني نظري انقالب اسالمي فرصت 
اندكي اس��ت. براي همين اس��ت كه چنين 
هفته اي شبكه هاي تلويزيوني تالش مي كنند 
با پخش بخش هايي از سخنراني ها و بيانات آن 
شهيد بزرگوار، مردم و به خصوص نسل جوان 
را با شخصيت و افكار رئيس شهيد قوه قضائيه 

آشنا كنند. 
اگرچه همين نمايش نيز با حرف و حديث هاي 
زيادي روبه رو بوده است. از جمله پخش ناقص 
و مميزي شده مس��تند »يك ملت« كه قرار 
بود به ابعاد مختلف شخصيت شهيد بهشتي 
بپردازد ولي در زم��ان پخش در كمال تعجب 
سخنان تئوريزيس��ين بزرگ انقالب مميزي 

و حذف شد! 
  حذف تفكر بهشتي از مستند بهشتي

علي فراهاني صدر، كارگردان مستند سريالي 
»يك ملت« مي گويد: »درباره مستند »يك 
ملت« خود شبكه سه خواست كه ما به عنوان 
سازندگان مستند »آسوده بخواب كوروش« 
اين پرتره را درباره شهيد بهشتي بسازيم. ما 
درباره موضوعات و مقاطع مختلف مس��تند 
صحبت و حتي توافق كرديم به طور مثال بايد 
دادگاه انقالب و مباح��ث مرتبط با خلخالي، 
دادگاه روحاني��ت، حجاب اجب��اري يا بحث 
واليت فقيه هم در مس��تند مطرح شود و به 
پخش برسد. ما اين بخش ها را طي پژوهش 
و فيلمنامه به ش��بكه ارس��ال مي كرديم و تا 
قسمت سوم همه پخش شده است. در قسمت 
س��وم تصاويري از خلخالي پخش شد و من 
فكر مي كنم تصوير ص��ادق خلخالي تاكنون 

در تلويزيون به اين ش��كل ديده نشده بود.« 
اين مستندس��از درباره بخش حذف ش��ده 
مس��تند »يك ملت« مي افزايد: »روز جمعه 
ششم تيرماه قسمت چهار مستند »يك ملت« 
پخش شد كه متأسفانه در زمان پخش دچار 
سانسور شد. اين بخش مربوط به صحبت هاي 
شهيد بهش��تي درباره نگاه اسالم به وضعيت 
اقتصادي جامعه ب��ود و نمي دان��م اگر خود 
شهيد بهشتي هم امروز زنده بود، اين جنس 
سخنان انتقادي اش امكان پخش از تلويزيون 
را داشت يا خير؟« وي مي  گويد: »در اين بخش 
بهشتي سخنراني دارد كه انگار متعلق به سال 
۹۹ اس��ت. او در اين س��خنراني درباره فساد 
اقتص��ادي حرف مي زند و آنچ��ه مي گويد به 
همين امروز ما و شرايطي كه تجربه مي كنيم، 

مربوط مي شود.«
 سريال شهيد بهش�تي وعده محقق 

نشده
خبر توليد سريالي درباره زندگي و شخصيت 
شهيد بهش��تي در سال ۹7 رس��انه اي شد. 
در همان سال حس��ين تراب نژاد، نويسنده 
فيلمنامه اين سريال در گفت وگو با »جوان« 
با اشاره به اينكه سريال شهيد بهشتي اكنون 
در مرحله تحقيق و پژوهش اس��ت و نگارش 
فيلمنامه آن سال آينده آغاز مي شود، درباره 
چگونگي كليد خوردن ايده ساخت اين سريال 
گفت: »سال گذشته قرار بود پروژه اي درباره 
حادثه هفتم تير با تهيه كنندگي محمدرضا 
شفيعي و كارگرداني مرتضي عباس ميرزايي 
كار كنيم. همه چيز خوب بود، اما نهادي كه 
قرار بود بودجه توليد را بدهد پا پس كشيد و 
كار به نتيجه نرس��يد، در آن كار محوريت با 
حادثه هفتم تير بود و فقط چند اشاره كوتاه به 
شهيد بهشتي آن هم در النگ شات داشتيم.« 

وي ادامه داد: »بعد از منتفي ش��دن ساخت 
آن فيلم، شفيعي پيش��نهاد داد كاري درباره 
شهيد بهشتي بسازيم، بعد از آن جلساتي با 
قوه قضائيه و پسران شهيد بهشتي درباره اين 

موضوع داشتيم.«
تراب نژاد در پاسخ به اين سؤال كه چه مقطعي 
از زندگي ش��هيد بهش��تي در اين سريال به 
تصوير در مي آيد، پاس��خ مي دهد: »هنوز در 
مرحل��ه تحقيق هس��تيم و واقع��اً نمي دانم 
قرار اس��ت از كجا روايتمان را ش��روع كنيم. 
زندگي ش��هيد بهش��تي چالش هاي جذابي 
دارد، به خص��وص بعد از انقالب اس��المي و 
در س��ال هاي ۵۹ و ۶0 كه با بني صدر درگير 
مي ش��ود. چندي قبل كتاب زندگي و زمانه 
شهيد بهشتي را مطالعه كرديم كه اطالعات 
جالبي از زندگي ش��هيد در آلمان داش��ت، 
حتي ممكن اس��ت در اين س��ريال صرفاً به 
زندگي و فعاليت هاي شهيد بهشتي در آلمان 

پرداخته ش��ود.« زندگي شهيد بهشتي قرار 
است در يك مجموعه تلويزيوني 40 قسمتي 
به تصوير كشيده شود. اين سريال با مشاركت 
قوه قضائيه، بنياد ش��هيد انقالب اسالمي و 
استانداري و شهرداري استان اصفهان ساخته 

مي شود. 
به رغم اينكه در آن س��ال تحقيقات سريال 
آغاز مي ش��ود، در ارديبهش��ت س��ال ۹8، 
حجت االس��الم كاوياني راد معاون فرهنگي 
و آموزشي بنياد ش��هيد و امور ايثارگران بعد 
از جلس��ه مش��ترك با حجت االسالم هادي 
صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه و حسين 
كرمي رئيس وقت مركز س��يما فيلم در قوه 
قضائيه از نگارش فيلمنامه نهايي سريالي با 
محوريت شهيد بهشتي و شهداي هفتم تير تا 
سال آينده خبر مي دهد و مي گويد: »در اين 
نشست مقرر شد اين سريال در گروه الف، ويژه 
مركز سيما  فيلم پخش شود. همچنين طرح 
اوليه و پژوهش هاي صورت گرفته در خصوص 
اين سريال مورد بحث و بررسي قرار گرفت.«

 مراحل مقدماتي وقت گير!
 محمدرض��ا ش��فيعي تهيه كنن��ده بس��يار 
پركار تلويزيون در تيرماه س��ال گذشته در 
مصاحبه اي اعالم مي كند: »فيلمنامه سريال 
شهيد بهش��تي اين روز ها مراحل تحقيق را 
پشت سر مي گذارد. تحقيقات براي نگارش 
فيلمنامه اين س��ريال از دو س��ال پيش آغاز 
شده و براي اين پروس��ه سه مرحله پژوهش 
اوليه و س��رفصل ها، پژوهش جامع و ميداني 
و همچني��ن پژوه��ش ش��كلي و دراماتيك 
در نظر گرفته ش��ده است.« ش��فيعي ادامه 
مي دهد: »قرار اس��ت مرحله نهايي نگارش، 
يعني پژوهش شكلي و دراماتيك به موازات 
طراحي فيلمنامه س��ريال آغاز و دنبال شود. 
با پايان مرحله سوم، حدود يك سال نگارش 
سريال زمان مي برد و با آماده شدن فيلمنامه 
به اميد خدا در س��ال آينده به مرحله پيش 
توليد خواهيم رسيد.« ش��فيعي درباره تيم 
نويس��ندگي اين س��ريال مي گوي��د: »تيم 
تحقيقات اين س��ريال به سرپرستي سعيد 
اصغ��رزاده كار خ��ود را دنب��ال مي كنن��د و 
نگارش فيلمنامه بر عهده حس��ين تراب نژاد 

و همراهانش است.« 
 بازگشت به نقطه اول!

در ابتداي هفته قوه قضائيه، خبر توليد سريال 
شهيد بهشتي بار ديگر در خروجي رسانه ها 
قرار گرفت. در اين خب��ر آمده بود: مجموعه 
تلويزيوني »شهيد بهشتي« به تهيه كنندگي 
محمدرضا شفيعي در مرحله تحقيق هاي قبل 

از نگارش است. 
هنوز نگارش اين سريال آغاز نشده است و بعد 
از پايان يافتن مراحل تحقيقي نگارش نيز از 
سر گرفته مي شود. حدود چهار ماه است كه 
گروه نويسندگان اين سريال مشغول تحقيق 
هستند و داس��تان آن از زمان نوجواني اين 
شهيد آغاز ش��ده و تا زمان شهادتشان ادامه 
پيدا مي كند. منابع تحقيقي براي نگارش اين 
سريال عالوه بر كتاب هايي كه از زندگي اين 
شهيد نوشته شده، مصاحبه هاي دوستان و 
همكاران ايشان نيز است. نكته عجيب اينكه 
بعد از دو سال هنوز س��ريال شهيد بهشتي 
در مرحله تحقيقات باقي مانده اس��ت و گويا 
مشخص نيست چه زماني قرار است اين دوره 

به پايان برسد. 
سريال شهيد بهش��تي آنطور كه صداوسيما 
اعالم كرده  قرار است در 40 قسمت ساخته 
ش��ود و با وضعيتي كه براي پخش مس��تند 
»يك ملت« پيش آمد اين نگراني وجود دارد 
كه محصول نهايي اين س��ريال تا چه حد با 
شخصيت واقعي و افكار بلند شهيد بهشتي 

قرابت دارد؟!
 تلويزيون نگران چيست؟ 

آيا اين نگراني در سيما وجود دارد كه افكار و 
آراي شهيد بهشتي كه درباره عدالت اجتماعي 
و مسائل اقتصادي بسيار انقالبي و قابل توجه 
اس��ت انتظارات مردم از نظام اسالمي را باال 
ببرد و اين انتظارات به مصلحت فضاي فعالي 
جامعه نباشد؟ اگر بر فرض چنين ديدگاهي 
مانع توليد اثر شده باش��د واقعاً قابل توجيه 
نيست. مسئله مهم بعدي اين است كه كدام 
كارگردان مي تواند تا حدود زيادي حق مطلب 
را درباره شخصيت بزرگ و كم نظيري چون 
شهيد بهشتي ادا كند و از وي چهره اي اصيل، 
حقيقي و نزديك به واقعيت ارائه دهد ضمن 
اينك��ه جذابيت هاي روايي و نمايش��ي براي 
جذب مخاطب عام نيز در اين سريال اهميت 
زيادي دارد. بايد منتظر ماند و شاهد بود كه 
صداوسيماي جمهوري اس��المي چه زماني 
به اين رس��الت و تكليف انقالبي كه بر دوش 
دارد به طور دقيق عمل مي كند و شخصيت 
عظيم يكي از معماران انقالب اس��المي را از 
مهجوريت سينمايي بيرون مي آورد هر چند 
صداوسيما هنوز درباره اصلي ترين شخصيت 
انقالب يعني بنيانگذار انقالب اس��المي امام 
خميني )ره( نيز حتي يك سريال يا فيلم فاخر 
توليد نكرده و اين بي عمل��ي و انفعال درباره 
بسياري از حوادث و شخصيت هاي تاريخي 

و مهم قابل ذكر است. 

كتاب »به اضافه مردم« 10 اصل اساس�ي 
در كار فرهنگ�ي ب�ه هم�ت انتش�ارات 
»راه يار« منتش�ر و راهي بازار نشر شد. 
اين كتاب به قلم روح اهلل رشيدي، نويسنده 
پُركار تبريزي از س��وي »راه يار« منتشر و 

راهي بازار نشر شد. 
در بخش��ي از مقدمه اين كتاب مي خوانيم: 
»40 س��ال از پي��روزي انق��الب اس��المي 
گذش��ت. يك چله پُر فراز و نشيب را پشت 
سر گذاش��تيم و حاال آماده ايم تا گام دوم را 
برداريم؛ بلندت��ر و اميدوارانه تر و پُر فروغ تر 
از 40 سال نخست. مس��ائل و دغدغه هاي 
پرش��ماري در گام جديد داريم، اما مسائل 
حوزه »فرهنگ« چيز ديگري است. تعارف 
كه نداريم؛ پايه انقالب اس��المي، فرهنگ 
بوده اس��ت. با تغيير در اي��ن زمينه بود كه 
آن انقالب بزرگ به ثمر نشست. بعد هم كه 
لشكر شياطين دس��ت به كار شد تا پشت 
اين انقالب را به زمين بزند، فرهنگ برآمده 
از انقالب اسالمي بود كه انديشه و عمل ما 

را شكس��ت ناپذير كرد. به ياد بياوريد دهه 
سخت ۶0 را. آن حجم از سختي و مضيقه، 
حتى به ان��دازه يكي دو ماه كافي اس��ت تا 
ملتي را از پاي درآورد. پس ما چرا شكست 
نخورديم؟ چرا وا نداديم؟ پاس��خش روشن 
است؛ اگر لشكري از فرزندان خالص ملت، 
در خطوط رزم سينه سپر كرده بودند و براي 
حفظ عزت اسالمي مان خون مي دادند، در 
پش��ت جبهه ها نيز لشكر عظيمي از همين 
مردم با س��اماندهي هس��ته هاي فرهنگي، 
مش��غول مقاومت بودن��د. به ي��اد بياوريم 
مساجد، مدارس و دانشگاه هاي آن دوره را. 
آن جوش وخروش و همت و اهتمام بود كه 
نمي گذاشت شيرازه هاي جامعه از هم بپاشد. 
هر جا مي رفتي نشانه اي از كاري فرهنگي را 
مي ديدي كه توس��ط خود مردم طراحي و 
اجرا مي ش��ود. گروه هاي س��رود و تئاتر در 
مس��اجد و مدارس، نمايشگاه هاي عكس و 
طراحي و نقاش��ي و كاريكاتور، تشييع هاي 
پُرشكوه شهدا، گروه هاي مردمي پشتيباني 

از جن��گ و... همه و هم��ه زنجيره مقاومت 
فرهنگي را شكل داده بودند. آنها نه تنها در 
برابر شعبده هاي فكري و فرهنگي دشمن 
مقاومت مي كردند، بلكه در موضع تهاجم به 

دشمن هم بودند!
در اين نوشتار، به استناد تجربيات ارزنده 
تاريخ انقالب اس��المي، ت��الش كرده ايم 
برخي اصول و قواع��د كار فرهنگي را مرور 
كنيم. اي��ن قواعد را در قال��ب »10 اصل« 
آورده ايم. طبعاً حرف هاي بهتر و بيشتري 
در اين زمينه وجود دارد. به ويژه كس��اني 
كه خ��ود از بانيان و عام��الن كار فرهنگي 
در 40 سال گذشته بوده اند، مي توانند اين 
ايده ها را كامل تر نمايند. اين اصول ده گانه، 
اگرچه از هم جدا هستند، اما عماًل در دل 
هم قرار دارند. در واقع م��ا با يك منظومه 
نظري و عملي مواجه هستيم. هر اصل به 
طريقي به اصل ديگر مرتبط است، بنابراين 
نگاه نقطه اي و جزئي به آن، چندان مفيد 

نخواهد بود.«

بر اس��اس اين گزارش، اين كت��اب در 10 
فصل به بررس��ي 10 قاعده اساسي در كار 
فرهنگي و تش��كيالتي پرداخته است و در 
هر فصل، مثال هايي هم ك��ه از خاطرات و 
تجربه هاي عيني افراد گرفته ش��ده، جهت 
كاربردي شدن اين قواعد آورده شده است. 
همچنين در بخش ضميم��ه كتاب، ضمن 

آسيب شناس��ي نحوه اجرا و برگزاري يك 
برنامه فرهنگي، ش��يوه مواجهه با مسائل و 
چالش هاي موجود در فرآيندهاي فكري و 
اجرايي برنامه هاي فرهنگي به عنوان تمرين 

در نظر گرفته شده است. 
عالقه من��دان براي تهيه كت��اب »به اضافه 
مردم« كه در 144 صفحه و با تيراژ 1۵00 
نسخه توسط انتشارات »راه  يار« راهي بازار 
نشر ش��ده اس��ت، عالوه بر كتابفروشي ها 
 Ammaryar. ir مي توانند از طريق سايت
يا مراجعه به صفحات مجازي اين ناش��ر به 

نشاني @raheyarpub اقدام كنند. 
الزم به ذكر است پيش از اين نيز كتاب هاي 
»برخيزيد« خاطرات ش��فاهي سيدحميد 
شاهنگيان، »آپاراتچي« خاطرات شفاهي 
جليل طائفي اسدي، »مرباي گل محمدي« 
خاطرات مربيان پرورشي دهه ۶0 و »متولد 
بهمن« خاطرات شفاهي اسفنديار قره باغي 
به قلم روح اهلل رشيدي توسط انتشارات »راه 

يار« چاپ و عرضه شده است. 

در ابتداي هفته قوه قضائيه، خبر 
توليد سريال ش�هيد بهشتي بار 
ديگ�ر در خروجي رس�انه ها قرار 
گرف�ت. در اي�ن خبر آم�ده بود: 
مجموع�ه تلويزيون�ي »ش�هيد 
تهيه كنندگ�ي  ب�ه  بهش�تي« 
محمدرض�ا ش�فيعي در مرحل�ه 
تحقيق هاي قبل از نگارش اس�ت

تلويزيون در ساخت سريال شهيد بهشتي ماند!
در انبوه سريال هايي كه از نظر محتوا گاه فرسنگ ها با فرهنگ عامه و باورها و هنجارها فاصله دارد، ساخت سريال زندگي شهيد بهشتي 

پس از نزديك به 40 سال از شهادت اين رجل شاخص انقالب اسالمي در گير و دار مرحله پژوهش باقي مانده است

تبيين 10 اصل اساسي براي كار فرهنگي در كتاب »به اضافه مردم« 

محمدصادقي
   گزارش

 حجت االسالم سيدصادق موسوي* 
در جهان اس��الم امروز مسلمانان پيرو مذاهب 
متع��ددى هس��تند، در كن��ار ه��م زندگ��ى 
مسالمت آميز دارند و نشنيده ايم در كشورهاى 
اسالمى به طور آشكار حنفى نسبت به مالكى يا 
حنبلى نسبت به شافعى حساسيت خاصى نشان 
دهد، ام��ا در اليه هاى درونى، اين حساس��يت 
در مي��ان مذاهب مذكور وج��ود دارد، مثاًل در 
كش��ورهاى مراكش، ليبى، الجزاي��ر و تونس 
پيروى از مذهب مالكى الزامى است و مذاهب 
ديگر به رسميت شناخته نمى شوند و در سوريه 
مذهب حنفى به رسميت شناخته شده است و 
ساير مذاهب مورد قبول نيستند و در عربستان 
از مذهب وهابى كه منشعب از مذهب حنبلى از 
طريق ابن تيميه است پيروى مي شود و ديگر 
مذاهب را قبول ندارن��د، ولى اين چهار مذهب 
تحت عن��وان »اهل س��نت« در جهان معرفى 
مى شوند و پيروان مذهب امام جعفر صادق )ع( 
نيز بخشى از جامعه اسالمى هستند كه گاهى 
شيعه به آنان گفته مى شود و گاه به نام جعفرى 

شناخته مى گردند. 
 با وجود اذعان پيش��وايان چهار مذهب مذكور 
به بهره گيرى از محضر امام جعفر صادق )ع( و 
به رغم اينكه مهم ترين شخصيت مذهبى اهل 
سنت در دوران خود يعنى ش��يخ األزهر مصر 
كه باالترين مركز افتا براى عموم »اهل سنت« 
است رس��ماً جواز پيروى از مذهب جعفرى را 
پيش از ۶0 سال اعالم كرده است، با اين حال در 
زمانى كه محمدرضا پهلوى وليعهد ايران داماد 
ملك فؤاد و خواهر ملك فاروق پادشاه مصر بود 
و سياس��ت هاى هر دو كش��ور در وابستگى به 
استعمار انگليس يكسو بود، بدين جهت فضاى 
جهان اهل س��نت به تبعيت از نظام سياس��ى 
حاكم نگاهش به شيعيان كامالً مثبت بود به ويژه 
كه مطابق قانون اساس��ى ايران فوزيه همس��ر 
وليعهد مذهب ش��يعه را پذيرفت، ولى پس از 
جدايى شاه ايران از  فوزيه  و گسسته شدن رابطه 
خويشاوندى ميان شاه ايران »شيعه« و شاه مصر 

»سّنى« اين روند متوقف شد. 
با كودتاى نظامى جمال عبدالناصر عليه رژيم 
پادش��اهى فاروق و تيرگى روابط ميان مصر و 
ايران كه به قطع روابط بين دو كش��ور انجاميد 
زمينه حركت مخالفان وحدت اسالمى به وجود 
آمد، ليكن ب��ا نهضت حضرت ام��ام خمينى و 
طرفدارى ايش��ان از نهضت انقالبى فلسطين 
و اعالم مواضع قاطع عليه رژيم صهيونيس��تى 
فرصت مناسب مجدد براى نزديكى پيروان چهار 

مذهب و اتباع مذهب جعفرى ايجاد گرديد. 
پس از اس��تقرار نيروهاى مبارز فلسطينى در 
لبنان و فعاليت آنان در جنوب لبنان كه ساكنان 
آن اكثراً شيعه هستند و نيز با حضور سيدموسى 
صدر در آنجا زمينه نزديكى بيشتر اهل سنت 
و ش��يعيان ايجاد ش��د، ولى پس از سرنگونى 
رژيم شاه و پيروزى انقالب اس��المى در ايران 
در سال 1٣۵7 و در اثر سفر ذلت بار انور سادات 
به فلسطين اشغالى و س��خنرانى او در پارلمان 
رژيم صهيونيس��تى و نهايتاً امض��اى قرارداد 
ننگين »كمپ ديويد« و اع��الم موضع صريح 
امام خمينى رضوان اهلل  عليه اين خيانت بزرگ 
و قطع روابط ديپلماسى بين جمهورى اسالمى 
ايران و مصر و نيز به دنبال همگام شدن مصر با 
رژيم وهابى عربستان هراسان از گسترش آثار 
انقالب اسالمى و با پشتيبانى كامل امريكا و در 
جهت مقابله با توسعه نفوذ ايران و با همگامى 
و حمايت رژيم صهيونيس��تى اشغالگر زمينه 
تحريكات عليه مذهب جعفرى در حد بس��يار 

گسترده اى در جهان اسالم به وجود آمد. 
با آغاز جنگ تحميلى صدام و ب��ه علت اينكه 
اكثريت ملت عراق نيز ش��يعه هستند صدام و 
حاميانش متشكل از س��ران مرتجع منطقه و 
اغلب كشورهاى عربى عليه شيعه يكصدا شده 
و ميدان را براى مبلغان تفرقه ميان مسلمانان 
كاماًل باز كردند و تبليغات منفى عليه شيعيان 

به حد اعلي رسيد. 
اما پس از شكست صدام و س��تيز او با حاميان 
ديروز خود و اش��غال كويت و تهديد عربستان 
به اش��غال و موضع منطقى جمهورى اسالمى 
ايران در معارضه با حمالت صدام به دو كشور 
كويت و عربس��تان، نيروهاى تفرقه افكن دچار 
به هم ريختگى كام��ل و تحير ش��دند و همان 
كس��انى كه با تمام وجود از صدام پش��تيبانى 
مى كردند و تمامى امكانات اقتصادى، نظامى 
و نفتى خود را در اختيار وى قرار دادند مجبور 

شدند دست دوستى به سوى ايران دراز نمايند 
و ايران هم از اين فضاى مثبت در جهت وحدت 
جهان اس��الم اس��تقبال كرد، ولى با نزديكى 
جمهورى اسالمى به نيروهاى مقاومت فلسطين 
و حمايت از آنان و پشتيبانى كامل از مقاومت 
اس��المى در لبنان و پيروزى پياپى مجاهدان 
لبنانى و شكس��ت هاى ذليالنه صهيونيست ها 
وابستگان به استكبار جهانى و مزدوران امريكا 
روزبه روز فاصله هاى خود را ب��ا يكديگر كمتر 
كردند كه امروز شاهد روابط علنى و صميمانه 
ميان كشورهاى مزدور عربى و برخى كشورهاى 

اسالمى با رژيم اشغالگر هستيم. 
اين مجموعه كشورها براى پوشش بر حركت 
خائنانه رهبران وابس��ته خود ب��ه امريكا الزم 
ديدند هرچه بيشتر حساس��يت جهان اسالم 
را نسبت به مكتب شيعه و نماد شناخته شده 
امروز آن جمهورى اس��المى ايران گس��ترش 
دهند و متأس��فانه اغلب مراك��ز مذهبى اهل 
سنت كه كاماًل تحت سيطره رژيم هاى حاكم 
بر كشورها هستند و از خود هيچ گونه اختيارى 
ندارند نيز به دنبال حكومت ها همان مسير را 
دنبال كردند و دش��منى تاريخى منصوص در 
قرآن كريم يهود با مس��لمين را به فراموش��ى 
سپرده و وظيفه حود دانستند با تمام قدرت به 

جنگ شيعيان بروند. 
البته در مقاط��ع مختلف تاريخ مي��ان پيروان 
مذاهب چهارگان��ه نيز جنگ هاي��ى افروخته 
شده اس��ت، ولى با رويكرد مشترك رژيم هاى 
حاكم بر اكثر كشورهاى اسالمى در قرن اخير 
و حركت آنان در جهت وابستگى به قدرت هاى 
اس��تكبارى اختالفات ميان مذاهب چهارگانه 
كنار رفت و اختالف آن مذاهب با شيعه نيز در 
دوران رژيم شاه كه همسو با ديگر كشورها بود 
بسيار كمرنگ شد و حتى مقامات رسمى وهابى 
عربستان به گرمى از ش��خصيت هاى مذهبى 
ش��يعه اس��تقبال مى كردند كه نمونه بارز آن 
استقبال اس��تثنائى از مرجع اعالى شيعه آن 
دوران مرح��وم آيت اهلل العظمى سيدمحس��ن 
حكيم سال 1٣47 در موسم حج بود و تا سال ها 
بعد از پيروزى انقالب اسالمى نيز تالش هايى 
از س��وى مقامات جمهورى اس��المى ايران و 
پادشاهان پيش��ين عربستان براى تنش زدايى 
انجام مى گرفته، ولى القائات دش��منان قس��م 
خورده اسالم و وابستگى روزافزون رژيم وهابى 
به سياس��ت هاى امريكايى � صهيونيستى اين 
تالش ها را خنثى كرده و دشمنى با جمهورى 
اسالمى س��رلوحه فعاليت هاى رژيم عربستان 
و همپيمانانش شده است و در مقابل نزديكى 
آنان با رژيم صهيونيس��تى عميق ت��ر و هر روز 

آشكار تر مى شود. 
موض��وع معارضه ب��ا منش اهل بي��ت )ع( كه 
نخس��تين نمونه آن اميرالمؤمنين )ع( از زمان 
حيات رس��ول اهلل)ص( آغاز ش��ده اس��ت و در 
مقاطع متعدد منافقان تالش هاى گسترده اى 
انجام داده اند تا ش��خصيت ايشان را به هر نحو 
ممكن در نظر مس��لمانان مخ��دوش نمايند 
و اين حرك��ت منافقان��ه در مناس��بتى تأثير 
خ��ود را به طور كامل عيان ك��رد و آن در زمان 
حركت رس��ول اهلل)ص( به س��وى  »تبوك«  و 
جايگزين ك��ردن اميرالمؤمني��ن )ع( به جاى 
خود در »مدينه« بود كه دشمنان شايعه پراكنى 
كردند  علت عدم همراهى اين بار اميرالمؤمنين 
دلگيرى رسول اهلل از ايشان است و به اين شايعه 
به قدرى دامن زده شد و در جامعه قوت گرفت 
كه اميرالمؤمنين)ع( را بر آن داشت كه مدينه 
را ترك كنند و به دنبال رسول اهلل كه در مسير 
بودند بروند و جريان را به ايشان گزارش دهند و 
آنجا بود كه رسول اهلل )ص( كالم گهربار معروف 
خود را كه مورد اتفاق همه مسلمانان است اعالم  
و تمام نقشه دشمنان را نقش بر آب كردند: »اال 
ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى: 
آيا نمى پس��ندى كه منزلت تو نزد من همانند 

منزلت هارون نزد موسى باشد؟« 
و علت اصلى اين دشمنى ها خالصه مى شود در 
ويژگى سبقت اميرالمؤمنين بر همه در گرويدن 
به اسالم از لحظات نخستين نزول وحى در غار 
»حراء« و نيز»باب مدينه العلم« رسول اهلل بودن 
ايشان كه اين فضيلت نصيب احدى نشده است 
و هيچ ك��دام از اصحاب پيامب��ر اكرم)ص( نيز 

جرئت چنين ادعايى را نداشته اند. 

*محقق و نگارنده كتاب شريف
 »تمام نهج البالغه«

چرا مكتب ما علوي 
و مذهب ما جعفرى است؟)بخش اول(

يادداشت ميهمان

ك�دام كارگ�ردان مي توان�د تا 
ح�دود زي�ادي حق مطل�ب را 
درباره ش�خصيت ب�زرگ و كم 
نظيري چون ش�هيد بهش�تي 
ادا كن�د و از وي چه�ره اي 
اصي�ل، حقيق�ي و نزدي�ك به 
واقعيت ارائ�ه دهد ضمن اينكه 
جذابيت هاي روايي و نمايش�ي 
براي جذب مخاطب عام نيز در 
اين سريال اهميت زيادي دارد

   کتاب


