
  گزارش

یک بار دیگر برداشت سیاست زده رئیس جمهور از »صلح امام حسن)ع(« با واکنش ناظران روبه رو شد 

»صلح امام حسن« را با ترس تفسیر نکنید 
اظهارات جهت دار و قابل تأم�ل رئیس جمهور 
درباره صلح امام حس�ن)ع(، بار دیگر روحاني 
را در مظ�ان تحریف و تفس�یر ش�خصی رفتار 
ائم�ه )ع( ق�رار داد. تحری�ف و تفس�یري ک�ه 
مي کوش�د، زندگي امامان معص�وم را آن گونه 
که مي خواهد تفس�یر کند، نه آن گونه که بوده 
است. رئیس جمهور پیش تر )مهر ماه سال 93( 
در اجتماع مردم زنجان نیز حماس�ه عاشورا را 
به  نوعي مذاکره دیپلماتیک تقلیل داده و گفته 
ب�ود: »درس کربال ه�م درس تعامل س�ازنده و 
مذاک�ره در چارچوب منطق و موازین اس�ت«. 
روحاني در جلس��ه هيئت دولت روز چهارش��نبه 
گذشته گفته بود: » از امام حس��ن )ع( هم بايد ياد 
بگيريم. او امام صلح و امام پيوند بود؛ او امامي بود كه با 
ايجاد وحدت براي حفظ اساس اسالم گام برداشت. 
وقتي برخ��ي از اصحاب امام حس��ن آمدند با زبان 
معترضانه كه چرا قبول كرديد و چرا صلح كرديد؟ 
چرا در برابر ط��رف مقابل پيم��ان را امضا كرديد؟ 
حضرت فرمود: ”اني رأيت هوي معظم الناس علي 
الصلح“، گفت جامعه اسالمي كه شما 10 نفر نيستيد 
شما 20نفري كه اينجا پيش من آمديد دنياي اسالم 
نيستيد. من در مسجد براي مردم سخنراني كردم و 
ديدم اكثريت قاطع جامعه صلح مي خواهند و وقتي 
مردم اين را مي خواهند صلح را انتخاب مي كنم. اين 
راه امام مجتبي است، امام مجتبي به ما مي آموزد 
مرد جنگ باشيم به روز جنگ و مرد صلح باشيم به 
روز صلح. اگر در روز صلح جنگيديم و اگر در جنگ 
صلح كرديم هر دو خطا و اشتباه است. به موقع بايد 

بايستيم و بجنگيم به موقع بايد صلح كنيم. «
   تفسیر دین با انگیزه هاي شخصي!

آيت اهلل حس��يني بوش��هري، دبير ش��وراي عالي 
حوزه هاي علمي��ه روز گذش��ته در واكنش به اين 
قرائت از سيره امام حسن مجتبي )ع( تصريح كرد: 
»برخي به دليل منافع و انگيزه هاي شخصي دين را 
وارونه تفسير و خود و پيروان خود را دچار مشكل 

مي كنند.« 
حسيني بوشهري با اشاره به آسيب هاي دينداري 
گفت: »برخي آسيب ها مي تواند انسان را از دينداري 
دور كند و حتي به دين گريزی برساند، كساني كه 
دينداري فصلي و مقطعي دارند و كس��اني كه تك 
بعدي به دين نگاه مي كنند ديندار واقعي نيستند.« 
دبير شوراي عالي حوزه هاي علميه با هشدار نسبت 
به انحراف خواص اظهار داشت: »اگر خواص جامعه 
و مدعيان متولي بودن دين دچار انحراف شوند هم 
دينداري آنها و هم دينداري ارادتمندان و پيروان آنها 
دچار آسيب سختي خواهد شد، بايد هميشه مراقب 
باشيم آسيب ها متوجه ما نشود و دين ما در معرض 

تهديد قرار نگيرد.«
 وي عدم شناخت صحيح دين را از آسيب هاي ديگر 
دينداري دانست و ادامه داد: »جهل و شناخت ناقص 
از دين انس��ان را ديندار نمي كند، برخي دين را در 
مباحث مادي منحصر مي دانند و توجهي به جنبه 

اخروي ندارند، برخي نيز تنها به بعد اخروي توجه 
مي كنند و نمی دانند دين براي دنياي انس��ان هم 

برنامه دارد.« 
آيت اهلل حسيني بوش��هري ابراز داشت: »انقالبي با 
اين عظمت در ايران اسالمي به وجود آمده كه نتيجه 
سرمايه گذاری انبيا و اولياي الهي و پاكان و خوبان بوده، 
اما كساني كه دينداري ناقص دارند تحت تأثير افراد 
و تفكراتي قرار مي گيرند و به چيزي كه بايد پايبند 
باشند نيستند و به گونه اي ديگر رفتار مي كنند«. وي 
عدم استقالل فكري و تبعيت كوركورانه از ديگران را 
از ديگر آسيب هاي اين مسير دانست و عنوان كرد: 
»كساني به ظاهر ديندار هستند اما تقليد كوركورانه 
مي كنند، در اسالم تقليد و تبعيت غيرمتخصص از 
متخصص داريم اما اگر انس��ان به شخصيت زدگي 

مبتال شود دين او آسيب مي بيند.« 
   صلح امام حسن، زمینه ساز قیام امام حسین 

شد
امام جمعه قم از برداشت هاي نادرست از دين به عنوان 
يكي ديگر از آسيب هاي دينداري نام برد و خاطرنشان 
كرد: »برخي به دليل منافع و انگيزه هاي شخصي دين 
را وارونه تفس��ير كرده و خود و پيروان خود را دچار 

مشكل مي كنند، اين افراد اسالم و آيات را تفسير به 
رأي مي كنند و برداشت هاي خود را ارائه می دهند 
كه واقعيت ندارد. گاهي عده اي در جامعه بر اساس 
برداشت نادرست يك فرد راهي را انتخاب مي كنند 
كه از دين و دينداري فاصله دارد، بايد تبيين صحيح از 
اسالم داشته باشيم و تا زماني كه آگاهي نداريم نبايد 
مسائل اسالم را در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي 

و ... تفسير كنيم.« 
دبير شوراي عالي حوزه هاي علميه با تسليت شهادت 
امام حسن)ع( اظهار داشت: »اگر امام مجتبي)ع( با 
معاويه از سر ناچاري وارد صلح مي شوند نبايد تفسير 
نادرست داشته باشيم چرا كه صلح ايشان زمينه ساز 
قيام امام حس��ين)ع( بوده اس��ت.« وي همچنين 
سالروز شهادت امام رضا)ع( را تسليت گفت و ادامه 
داد: »مأمون براي از بين بردن حركت انقالبي اهل 
بيت)ع(، امام رضا)ع( را به طوس آورد اما حضرت از 
اين فرصت هم براي تبيين و ترويج اسالم ناب استفاده 

و با مناظره هاي خود دشمنان را منكوب كردند«. 
    وضعیت امروز، مزد ترس است

واكنش به سخنان رئيس جمهور تنها به دبير شوراي 
عالي حوزه هاي علميه هم متوقف نش��د و حسن 

رحيم پور ازغذي، كارش��ناس تاريخ اسالم و عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در جمعي دانشجويي 

به اين سخنان واكنش نشان داد. 
به نوشته رجانيوز، در يك نشس��ت دانشجويي با 
حس��ن رحيم پور، يكي از پرسش��گران از وي در 
خصوص اظهارات جديد رئيس دولت س��ؤال كرد 
كه با پاسخ قابل تأمل رحيم پور ازغدی  رو به رو شد. 
»... اين وضعيت كه امروز مي بينيم، مزد ترس است. 
امروز همه جا و همه تيپ مردم، يكصدا شده اند كه 
اعتماد به دشمن دين و دنياي مردم، عين نفسانيت 
و خالف عقالنيت بود. شايد تنها دستاورد مفيد اما 
ناخواسته تجربه شكس��ت خورده ديپلماسي اين 
شيخ، همين باشد كه براي تاريخ ايران مي ماند. اما 
وقتي نوبت به غارت دين مردم هم برسد، سكوت، 

حرام تر مي شود.  
 شما درست مي گوييد. با وعده سراب، اقتصاد كشور 
را به اينجا رساندند. پيش تر، معيشت و دنياي مردم 
را برجامي كردند، حال نوبت به برجامي كردن دين 

مردم رسيده است. «
   نس�بت س�ازش را ابت�دا معاویه ب�ه امام 

حسن)ع( بست
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: »اكنون 
لحظه اي بود كه بايد كمترين شجاعت مسئوليت پذيری 
را داشته باشند و ديگر حريم پاك اهل بيت)ع( را به وهم 
و ترس خود نيااليند. اما اين نخستين بار نيست كه به 
امام حسن مجتبي)ع(، ستم می رود. نسبت سازش را 
اولين بار معاويه به ايشان بست تا خوارج و افراطيون را 
بر ايشان بشوراند. مظلوم بزرگ همه دوران ها، حسن 
بن علي)ع( است. شيعه حسن )ع(، آن است كه عاقبت 
چون حسن)ع(، به دست دش��من، به شهادت رسد 
و خون باال بياورد. تعجبي نيست اگر غرب باوران در 
وقت پاسخگويي، دين و دنياي مردم را قرباني كنند. 
من امثال قاس��م س��ليماني را واجد روحانيت و اهل 
معنا مي دانم . مردم دارند تاوان توهم و وعده های چند 
سياستمدار با ضريب هوش��ي پايين را می دهند كه 
معلوم شد نه تنها مفهوم عزت و اقتدار ملي را نمی دانند 

بلكه سياست بين الملل هم نمی دانند. «
رحيم پور ازغدي تصريح كرد: » در پايان هش��ت 
سال مديريت آرمان ستيزان، وقتي براي معلق زدن 
و طلبكار شدن نمانده، ضمن آنكه ديگر كسي هم 
پشت سرشان نمانده و با تخيالت و دروغ های شان 
تنها مانده اند. در س��ال های حاكميت اين ورژن 
از روحانيت، درجه اعتماد ب��ه لباس روحانيت به 
طرز بي س��ابقه اي تنزل يافت. اقتصاد برجامي و 
ديپلماسي ترس، دركنار دزدي هاي بي سابقه اي 
كه اين سال ها از بيت المال شد، ضربات سنگيني 
به دين و دنياي مردم زد. شانس مردم ما را ببين 
كه آن يكي مي خواهد با آنجليناجولي، خودشان 
دو نفري مشكالت جهان را حل كنند و اين يكي، 
در پايان هش��ت س��ال حكومتش هن��وز منتظر 
ترحم ترامپ و تعهد اوبام��ا و اميد جديدش، جو 

بايدن است. «
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      یادداشت

      خبر

   ادامه از صفحه یک 
بنابراين، نقش اصلی تحمي��ل صلح به حاكميت 
سياسی كشور مجموعه ای از سياستمداران اجرايی 
هستند كه با اعمال فشار به مردم، آنها را ابزار فشار 
به حاكميت كرده اند، در صورتی كه امام حسن)ع( 
را عم��وم مردم )و بعض��ا فرماندهان ايش��ان( كه 

تطميع شده بودند وادار به صلح كردند. 
2- دو وجه تشابه دو مقطع زمانی، »ارتباط پنهانی 
فرماندهان با دشمن«و »اثرگذاری عمليات روانی 
بر روی جامعه « است.  گروهی از سران قبايل كوفه 
و فرماندهان امام اگر چه با ايشان بيعت كردند، اما 
پنهانی به معاويه نامه نوشتند و اعالم وفاداری كردند 
و خواهان تشديد فشار    ها عليه امام و مردم هم پيمان 
با ايشان ش��دند. ش��بيه نقش نخبگان آن زمان را 

می توان در شرايط كنونی جست وجو كرد. 
ديگر آنكه، عمليات روانی معاويه در جهت شوراندن 
مردم عليه راهبرد امام حسن)ع( بسيار مؤثر بود، 
تا جايی كه به فاصله چند ساعت معاويه اكثريت 
مردم را ب��ا تهديد-تطميع از دور ام��ام دور كرد. 
ش��بيه آنچه امروز در ابعاد اقتصادی، معيش��تی 
و سياس��ی قابل تأمل اس��ت، به طوری كه تالش 
می شود به مردم ديكته ش��ود كه پافشاری نظام 
روی مبانی انقالبی عامل مشكالت كنونی است و 

صلح پايان دهنده وضع موجود است. 
3- پافشاری رئيس جمهور و مقامات ارشد دولت 
روی گزينه های »صلح«، »س��ازش« و»مذاكره « 

نشان می دهد كه »استانداردسازی رفتار ايران « يك 
»باور تعميق يافته « و»غيرقابل تغيير « است و قاعدتاً 
باور    ها به راحتی تغيير نمی كند و صاحب باور معتقد 
است برای ايجاد تغييرات زيربنايی بايد هزينه های 
فراوانی پرداخت كرد كه مشكالت امروز كشور تنها 

بخش كم اهميت آن و پله نخست است. 
اين تكرار تعمدی، نش��ان می ده��د مهم  ترين و 
ويژه     ترين راهبرد دولت جهت اداره كشور »مذاكره 
با غرب « با هدف پايان دادن به مناقشات فی مابين 
است. اين تنها يك پروسه نيس��ت كه با تعهدات 
مااليطاق برجامی و هزينه های فراخ اقتصادی – 
معيشتی ناشی از آن خاتمه يابد، بلكه يك پروژه 
بلند مدت است كه مشكالت گسترده اقتصادی 
نظير گرانی، تورم، ركود و بيكاری تنها يك مرحله 
از آن است و در ادامه بايد جامعه در انتظار تكامل 

مراحل از پيش طراحی شده باشد. 
بنابراين، منتقدان نبايد اينگونه تصور می كنند كه 
با هشدار و تذكر می توانند مس��ير دولت را تغيير 
دهند چرا كه تغيير »باور ش��كل گرفته طی 42 
س��ال « تقريباً غير ممكن است و گام های صورت 
گرفته طی هفت س��ال اخير برای عادی س��ازی 
روابط ميان اي��ران – غرب پ��ازل از قبل طراحی 
شده اس��ت كه برجام تنها يك قطعه از آن است 
و تالش می ش��ود نهايتاً منتهی به تغيير ماهيت 

انقالب نيز شود. 
4- اظه��ار چندباره س��خنان اينچنين��ی حاوی 
مجموعه ای از پيام های داخلی و خارجی است. از 
جمله اينكه به افكار عمومی اين پيام منتقل می شود 
كه كشور از هر نظر در بن بست قرار گرفته است آنهم 
با ارائه سخنانی كه حاوی مفاهيمی نظير »راه های 
دور زدن تحريم    ها به بن بست رسيده است«، »منابع 
و درآمدهای ارزی و غير ارزی كشور به نقطه صفر 
رسيده است«، »خزانه كشور خالی است« و »ذخاير 

راهبردی كشور رو به اتمام است.« 
موازی با اين ادبي��ات در برهه های مختلف تعمداً 
احتمال رويارويی نظامی با اياالت متحده برجسته 
می شود و مصداق آن نيز »برجام سايه جنگ را از 

سر كشور برداشت« است. 
ق��رار دادن مردم در چنين تعارض دست س��ازی 
ترس و اضطراب عمومی به وجود آورده و مردم را به 
اصل مذاكره مجدد به رغم تمام هزينه های امنيتی، 
سياسی و اقتصادی راضی می كند، چرا كه مردم 
احساس می كنند در ش��رايط جنگی قرار دارند و 
صلح با تمام پيامدهايش از جنگ اقتصادی امروز و 

جنگ محتمل نظامی فردا به صرفه تر است. 
تضعيف روحيه ما می توانيم و به جای آن تالش برای 
ايجاد احساس خود كوچك بينی ملی در بين جامعه 
يكی از اثرات قطعی اتخاذ چنين ادبياتی است. از داليل 

اصلی و اساسی جدا شدن قسمت های مهمی از خاك 
ايران و از بين رفتن استقالل ملی در دو دوره قاجاريه و 
شاهنشاهی ايجاد روحيه »خودكوچك بينی عمومی« 
بود كه مهم  ترين مصداق آن انعقاد عهدنامه های بين 
المللی نظير عهدنامه پاريس، گلستان، تركمنچای، 
آخال و گلداسميت اس��ت كه طی آن قسمت های 
مهمی از خاك ايران به دس��ت كشورهای انگليس، 
امريكا و روسيه رسما جدا شد يا جداسازی بحرين و 
هبه كردن كوه های آرارات توسط رژيم شاهنشاهی 
نيز نتيجه مستقيم حاكم شدن چنين روحيه ای در 

كشور است. 
5- پيام اصل��ی اتخاذ چنين ادبيات��ی خطاب به 
خارج از كشور می تواند باشد. تطابق ناقص دو برهه 
زمانی مورد بحث، به معنای اظهار ضعف و ناتوانی 
در مقابل غرب و ترغيب و تشويق آنها به افزايش 
فش��ارهای اقتصادی- سياس��ی اس��ت. دستگاه 
محاسبه سنجش كاخ سفيد پافش��اری معنادار 
دولت ب��ر گزاره    هايی را  كه مفه��وم »مذاكره « را 
منتقل می كنند ب��ه معنای تمايل ش��ديد برای 
مذاكرات جديد و چشم پوشی از اصول و مبنايی 

است كه بر اساس آن انقالب شكل گرفته است. 
اينكه مقامات ارش��د دولت امريكا طی هفته های 
اخي��ر از عالقه وافر ط��رف ايرانی ب��ه دور جديد 
مذاكرات فی مابين، س��خن می گوين��د می تواند 
ناشی از همين پيام های علنی  باشد كه خود عامل 

اصلی گسترده شدن تحريم هاست. 

ترامپ جنایتكار و آدمكش ادعا و اظهار مي کند 
که با اقدامات وحش�یانه من امریكا امروز امن تر 
اس�ت و بعد از شهادت شهید س�لیماني امریكا 
امن تر ش�ده، اگ�ر امریكا امن تر ش�ده چ�را در 
پایگاه هاي تان عین بید مي لرزید و در پیام هاي تان 
خواه�ش مي کنی�د که لخت�ي فرص�ت دهید. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدار محمد 
حجازي، جانش��ين فرمانده نيروي قدس سپاه در 
پنجمين اجالسيه مجاهدين در غربت اظهار داشت: 
»در اس��الم مفاهيم بلندي وجود دارد كه در جاي 
جاي قرآن و سخنان اهل بيت از آنها به عنوان مفاهيم 

ارزشمند واال و گران سنگ ياد شده است. مفاهيمي 
چون جه��اد، مقاومت، هج��رت، ايثار، ش��هادت و 
ش��جاعت مورد تكريم قرار گرفته و از آنها به بزرگي 
ياد شده اس��ت.«  اجالس بين المللی مجاهدين در 
غربت، عنوان اجالسي است كه در راستاي تكريم و 
تجليل از حماسه آفرينان و مجاهداني كه در غربت، 
پرچم جهاد في سبيل اهلل را در كشور هاي خط مقدم 
با دشمن، به دوش گرفته اند برگزار مي شود  .حجازي 
در اين اج��الس بيان كرد: »مفهومي ب��ه نام صلح، 
صلح طلبی و صلح خواهی وج��ود دارد كه گاهي با 
تسليم مقابل بيگانگان اشتباه گرفته مي شود.« وي با 

تأكيد بر اينكه تحقق اهداف الهي بدون جهاد و تالش 
ميسر نمي شود، ادامه داد: »گاهي اين صلح با تسليم 
طلبي و سازش و نرمش مقابل بيگانگان اشتباه گرفته 
مي شود. صلح اگر از موضع حكمت، عزت و مصلحت 
باشد نه تنها مردود نيست بلكه بسيار پسنديده است 

و اسالم آن را تأييد مي كند.« 
جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه در بخش ديگري 
از سخنان خود بيان كرد: »ترامپ جنايتكار و آدمكش 
ادعا و اظهار مي كند كه با اقدامات وحشيانه من امريكا 
امروز امن تر است و بعد از شهادت شهيد سليماني 
امريكا امن تر ش��ده، اگر امريكا امن تر ش��ده چرا در 

پايگاه هاي تان عين بيد مي لرزيد و در پيام هاي تان 
خواهش مي كنيد كه لختي فرصت دهيد.« حجازي 
گفت: »اگر امن تر شده كجا فرار مي كنيد و براي چه 
پا به فرار گذاش��تيد؟ اگر مالحظات انتخاباتي نبود 
امروز يك سرباز در امريكا نبود. ترامپ جنايتكار تصور 
مي كند كه با اين جنايت ها در امنيت به سر مي برد. 
خير، آنها بايد بايس��تند و تقاص جنايت هاي خود 
را بپردازند.« س��ردار حجازي تصريح كرد: »جريان 
مقاومت هميش��ه بوده و ادامه خواهد داشت. خط 
مقاومت، پيروزي و مقاومت بود و آنچه نصيب دشمن 

شده عقب نشينی و پسرفت بوده است.« 

»صلح « به زور سر نیزه معیشت!

  جانشین فرمانده نیروي قدس سپاه خطاب به امریكا: 

اگر با شهادت سردار سلیماني امنیت آورديد، چرا فرار مي كنید؟!

 تحريف براي تحمیل تسلیم
  ادامه از صفحه یک 

  بنا بر متن منتشرشده در پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري آقاي روحاني 
گفته است: »از امام حسن )ع( هم بايد ياد بگيريم. او امام صلح و امام پيوند بود؛ 
او امامي بود كه با ايجاد وحدت براي حفظ اس��اس اسالم گام برداشت. وقتي 
برخي از اصحاب امام حسن آمدند با زبان معترضانه كه چرا قبول كرديد و چرا 
صلح كرديد؟ چرا در برابر طرف مقابل پيمان را امضا كرديد؟ حضرت فرمود: 
“اني رأيت هوي معظم الناس علي الصلح”، گفت؛ جامعه اسالمي كه شما 10 
نفر نيستيد ش��ما 20 نفري كه اينجا پيش من آمديد دنياي اسالم نيستيد. 
من در مسجد براي مردم سخنراني كردم و ديدم اكثريت قاطع جامعه صلح 
مي خواهند و وقتي مردم اين را مي خواهند صل��ح را انتخاب مي كنم. اين راه 
امام مجتبي است، امام مجتبي به ما مي آموزد مرد جنگ باشيم به روز جنگ 
و مرد صلح باشيم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگيديم و اگر در جنگ صلح 
كرديم هر دو خطا و اشتباه است. به  موقع بايد بايستيم و بجنگيم به موقع بايد 
صلح كنيم .« اما اشكال اين تلقي از تاريخ اسالم كجاست؟ اوالً او با »امام صلح« 
خواندن امام مجتبي )ع(، براي صلح ايشان اصالتي ذاتي قائل مي شود. حال  آنكه 
بر اساس تعاليم انساني نه جنگ اصالت دارد، نه صلح و آنچه اصالت دارد انجام 
تكليف الهي در مسير حق و حق طلبي است. بر اين اساس است كه حضرت امام 
راحل )ره( در تبيين صلح امام حسن )ع( از آن با عنوان »صلح تحميلي« ياد 
مي كنند. عالوه بر اين به كار بردن تعبير »امام صلح«، ممكن است اين تلقي را 
نيز ايجاد كند كه »امام جنگ« هم وجود دارد كه هر دو تعبير با توجه به آنچه 

اشاره شد غلط است. 
ثانياً آنچه آقاي روحاني به  عنوان دليل پذيرش صلح تحميلي از سوي حضرت 
مطرح مي كند، از اس��اس در تعارض با حقايق تاريخي اس��ت. در واقع آنچه 
دليل اصلي تحميل صلح به حضرت بود، همان چيزی است كه بايد موجب 
عبرت آموزي براي آقاي روحاني و ديگر كارگزاران اجرايي نظام باشد. خيانت 
برخي كارگزاران حضرت همچون كندي )طاليه دار لشكر( و عبيداهلل بن عباس 
)فرمانده لشكر( ايشان را ناچار به ترك مخاصمه و پذيرش صلح تحميلي كرد. 
خيانت اطرافيان تا آنجا پيش رفت كه بيم ترور و حتي تسليم كردن ايشان به 
دشمن مي رفت. چنانكه امام )ع( در پاسخ اعتراض عبيداهلل بن زبير به صلح 
فرمود: »واي بر تو! چه مي گويي؟ مگر ممكن است من كه فرزند شجاع ترين 
مردان عرب هستم و فاطمه، سرور زنان جهان، مرا به دنيا آورده است، از كسي 
بترسم. واي بر تو! هرگز ترس و ناتواني در من راه ندارد. علت صلح من، وجود 
ياراني همانند تو بود كه ادعاي دوستي با من داشتيد، ولي در دل، نابودي مرا 

آرزو مي كرديد. « )حياهًْ االمام الحسن )ع(، ج 2، ص  .280(
آقاي روحاني كه تلويحاً شرايط كنوني را با دوره صلح تحميلي به امام حسن )ع( 
مقايس��ه مي كند، آيا مي تواند توضيح دهد كه مصداق ي��اران خيانتكار آن 
حضرت كه به دش��من گرا داده و با ترك ياري، حض��رت را وادار به پذيرش 
شرايط دشمن كردند در شرايط كنوني چه كساني هستند؟ آيا تشبيه شرايط 
كنوني به آن دوره كنوني در مجموع به سود آقاي روحاني است و يا زيانش؟ 
چنانكه امام خميني )ره( در خصوص نقش ياران خائن امام مي فرمايد: »امام 
حسن - سالم اهلل عليه - آن قدر گرفتاري كه از اين دوستان و اصحابش داشت 
از ديگران نداشت. اصحابي كه توجه نداشتند كه امام زمان شان روي چه نقشه 
دارد عمل مي كند، با خيال هاي كوچك شان، با افكار ناقص شان در مقابلش 
مي ايستادند و غارتش كردند و اذيتش كردند، و - عرض مي كنم كه - شكستش 
دادند، معاهده با دشمنش كردند و هزار جور بساط درست كردند. « )صحيفه 

امام، ج 9، ص: 30(
ثالثاً نكته اي را  كه آقاي روحاني به آن اش��اره نمي كند، بدعهدي دشمن در 
ماجراي صلح تحميلي به حضرت اس��ت. چنانكه مطابق مستندات تاريخي 
معاويه صراحتاً تعهدات خود را زير پا گذاش��ت و بدان نيز تصريح كرد. اساساً 
ماجراي صلح حضرت ازآن جهت مهم اس��ت كه براي ابد مؤمنان بدانند كه 
دشمن غدار قابل اعتماد نيست و حضرت امام حسن )ع( نيز باآنكه بي وفايي 
دشمنش را مي دانست، اما براي ثبت در تاريخ و روشن شدن براي همه، اين 
تحميل را پذيرفت. حال كه آقاي روحاني و همفكرانش به جز مستندات تاريخي 
متعدد در تاريخ اسالم و انقالب اسالمي، يك بار نقض عهد و خيانت دشمن را 
در ماجراي »برجام« ديده اند چرا باز به دنبال امتحان كردن اين راه بي فايده و 

پرهزينه هستند؟!
رهبر معظم انقالب  اسالمي در سخنراني ای به مناسبت سالگرد ارتحال امام )ره( 
از دو سناريوي توأمان دشمن در »تحريم« و »تحريف« نام بردند. به نظر مي رسد 
برخي چهره ها و جريانات داخلي با هر نيتي در حال تكميل پازل دشمن در اين 
دو سناريو هستند كه يكي از مصاديق آن تحريف تاريخ اسالم براي پيشبرد 

نيات سياسي خاص است. 
اينك اين نوشتار را با جمالتي از بيانات امام راحل عظيم الشأن )ره( به پايان 
مي بريم: »قصه امام حس��ن و قضيه صلح، اين هم صل��ح تحميلي بود؛ براي 
اينكه امام حسن، دوستان خودش، يعني آن اشخاص خائني كه دور او جمع 
شده بودند، او را جوري كردند كه نتوانست خالفتش را بكند، صلح كرد؛ صلح 
تحميلي بود. اين صلحي هم كه حاال به ما مي خواهند بگويند، اين است. بعد از 
اينكه صلح كردند، به حسب روايت، به حسب نقل، معاويه به منبر رفت و گفت كه 
تمام حرف هايي كه گفتم، من قرار دادم، زير پايم؛ مثل پاره كردن اين مرديكه 
آن قراردادها را. آن صلح تحميلي كه در عصر امام حسن واقع شد، آن حكميت 
تحميلي كه در زمان اميرالمؤمنين واقع ش��د و هردويش به دست اشخاص 
حيله گر درست شد، اين ما را هدايت مي كند به اينكه نه زير بار صلح تحميلي 

برويم و نه زير بار حكميت تحميلي« )صحيفه امام؛ ج 20، ص 119-118(.

مجتهد شبستري: 
آدرس مشکالت كاخ سفید نیست

اینكه هم�ه مش�كالت را به س�مت تحریم ه�ا حواله دهیم و منش�أ 
همه مش�كالت را کاخ س�فید بدانی�م، مطابق ب�ا واقعیت نیس�ت و 
باید پذیرفت برخي مش�كالت ناش�ي از بي تدبیري مسئوالن است. 
حجت االس��الم جواد مجتهد شبس��تري، عضو مجلس خبرگان رهبري در 
گفت وگو با مهر، درباره گفته هاي اخير رئيس جمهور پيرامون جنگ اقتصادي، 
تحريم و ارتباط شرايط اقتصادي فعلي با عدم تصويب FATF اظهار داشت: 
اينكه آقاي رئيس جمهور فرمودند ما در دوره هاي گذشته فقط تحريم داشتيم 
و جنگ اقتصادي از سال 9۷ آغاز شده است بايد گفت، تحريم ها شايد تشديد 
شده باشد اما جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران از سال 91 يعني زماني كه براي 
اولين بار امريكا بانك مركزي ايران را تحريم كرد، شروع شده است. اين تحريم 
بانك مركزي و تحريم نفت خودش نوعي جنگ اقتصادي است كه از سال 91 

شروع شده است. بنابراين، اين فرمايش او نياز به توجه دارد. 
وي تصريح كرد: در خصوص بخش��ي از صحبت هاي رئيس جمهور مبني بر 
اينكه منتقدان دولت واقعيت ها را تحريف نكنند، بايد مصداقي صحبت كرد. 
كجا تحريف صورت گرفته و كدام منتقد دولت تحريف كرده است؟ اينكه دولت 
و بعضي از مس��ئوالن تاب انتقاد را ندارند يك واقعيت است. به هر حال براي 
مسئوليت شرح صدر الزم است. مسئول در نظام اسالمي بايد  انتقادپذير باشد   
نه اينكه   به منتقدان حمله كند. اين رفتار مطابق شأن يك مسئول در نظام 
اسالمي نيست. عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: اما اينكه گفته شود بخشي 
از شرايط اقتصادي ناشي از عدم تصويب FATF است با صحبت هاي مسئوالن 
خود دولت مانند رئيس بان��ك مركزي و برخي مس��ئوالن اقتصادي دولت 
هماهنگي ندارد. آنها خودشان گفتند كه در صورتي هم كه FATF تصويب 
نشود و حتي ايران در ليست سياه قرار گيرد در شرايط تحريمي تأثيري بر نظام 
پولي و مالي ندارد زيرا نقل و انتقال پول خارج از شبكه بانكي انجام مي شود. 
اينكه اين مطلب چگونه با صحبت رئيس جمهور قابل جمع است را نمي دانم. 
مجتهد شبستري خاطرنشان كرد: به هر حال شكي در اينكه با امريكا جنگ 
اقتصادي داريم وجود ندارد اما اينكه همه مشكالت را به سمت تحريم ها حواله 
دهيم و منشأ همه مشكالت را كاخ سفيد بدانيم، اين سخن مطابق با واقعيت 
نيست . بايد بپذيريم قسمتي از مشكالت ناشي از بي تدبيري ها، ندانم كاری ها، 

عدم كفايت و برنامه ريزي برخي مسئوالن و عدم آينده نگری است . 

 صلح تحمیلي، جنگ تحمیلي
    ادامه از صفحه یک 

لش��كر معاويه نيامده بود كه بجنگد؛ آمده بود كه قدرت نمايي كند، مردم را 
بترساند و با توطئه و پول پاشي و نفوذ و با دوگانه صلح و جنگ، امام را تحت 
فشار قرار دهد و توافق را تحميل كند. جاسوسان معاويه در ميان مردم از قدرت 
س��پاه او مي گفتند و به موازات اين توطئه هاي مكارانه، رشوه هاي ميليون 
درهمي خرج مي شد تا خواص و عوام س��پاه امام را بخرد- كه خريد. امام با 
كدام فرمانده به جنگ معاويه مي رفت؟ مردم هم خسته، پراكنده و چند دسته 
بودند؛ اشباه الرجالي كه يك روز پي جنگ بودند، روزي پي سازش. براي جنگ 
بيعت مي بستند و وقت نبرد، ميدان را خالي مي كردند. امام با كدام لشكر به 

جنگ معاويه مي رفت؟
اينگونه شد كه رهبر جامعه اسالمي مجبور به واگذاري حكومت به شورشي 
شام شد. ايشان اگر مي جنگيد و خود و سپاهيانش كشته می شدند در نگاه بي 
بصيرت مردم آن زمان، خليفه اي مقتول بود كه از عهده سركوب يك شورش در 
قلمرو حكومتش برنيامده و تازه مردم را هم به كام مرگ برده است و نه مقتول 
شهيدي همچون امام حسين )ع( در عاشوراي 11 سال بعد كه از نگاه مردم، 
به حق مقتول مظلوم شهيدي بودند كه مقابل خليفه اي غاصب و ميمون باز قيام 

كرده تا حقي غصب شده را باز پس گيرد. 
توافق صلح با معاويه به امام حسن )ع( تحميل شد، آن چنان كه بازگرداندن 
مالك اشتر از پاي خيمه معاويه در جنگ صفين به امام علي  )ع( تحميل شد. 

اما نتيجه اين توافق تحميلي چه بود؟
پيمان شكنی معاويه و عدم اجراي تعهداتي كه در توافقنامه بر عهده او بود، از 
قضا نشان مي دهد كه چگونه مردم در تحميل صلح بر امام، اشتباه رفتند و به 
كسی كه نبايد، اعتماد كردند. مهر معاويه پاي اين توافقنامه، نه تنها تضميني 
براي اجراي تعهداتش نشد، بلكه از قضا برخي خواسته هاي طرف مقابل را 
پذيرفت، چون مي دانست قرار نيست اجرا كند و هر چه هم كه موجود است، 
فقط روي كاغذ است. طبق متن توافق قرار ش��د معاويه طبق سنت خدا و 
رسول خدا عمل كند كه نكرد؛ قرار شد براي خود جانشين تعيين نكند كه 
كرد؛ توطئه نكردن عليه امام هم يكي ديگر از بنده��اي توافق بود كه نحوه 
شهادت امام حسن  )ع(  براي اثبات عدم اجراي آن كفايت مي كند. در نهايت 
هم پيمان شكنی معاويه و جانشيني يزيد پس از مرگ او، منجر به شكل گيري 
قيام خونين عاشورا و بريدن سر امام معصوم و ولي خدا در زمين شد. اين نتيجه 
صلح تحميلی است. وگرنه كه كجاي مشی و سيره اختياري ائمه اين بود كه 
حق حاكميت ولي خدا بر مردم را و در نتيجه امور مس��لمانان را به ملعوني 
ستمگر واگذار كنند؟! هم ازاين رو است كه از قضا، نتيجه توافق امام با معاويه، 
به ما اثبات مي كند كه تن ندادن به تصميم امام مسلمانان و تحميل صلح بر او 
به قدر تحميل جنگ خطرناك خواهد بود. فراتر از آنكه تصميم امام مسلمانان 
بر صلح است يا جنگ يا مقاومت، اين تصميم بايد در يك فضاي آزاد و ضمن 
مشورت با عقالي قوم گرفته شود. اگر به رهبر جامعه اسالمي در اتخاذ تدابير 
نظامي، اعم از صلح يا جنگ، اعتماد شد، آن وقت آن تصميم مي تواند به عنوان 
سيره عملي امام معصوم مورد الگوبرداري قرار گيرد. وگرنه كه مي توان گفت 
هيچ فرمانده دشمن را در جنگ نظامي نكشيم، چون امام علي )ع( هم به مالك 

گفت معاويه را نكش و برگرد!
صلح تحميلي با دش��من بدون در نظر گرفتن برابري تعهدات و امتيازات و 
ضمانت اجرايي تعهدات دشمن، الجرم به جنگ تحميلي مي انجامد. آن چنان 
كه صلح با معاويه، به عاشورا رسيد. اگر مردم پاي تصميم امام مي ايستادند، 
خواص خيانت نمي كردند و امام حسن )ع(، نه از موضع رهبري بي سپاه و بي 
فرمانده و زخم ترور مثاًل خودي بر تن، بلكه از جايگاه خليفه اي قدرتمند با 
سپاهي عظيم و آماده رزم پاي ميز مذاكره با معاويه مي رفتند، كسی كه بايد 
به شرايط طرف مقابل تن مي داد، معاويه بود؛ اويي كه عقب مي نشست و ديگر 
خواب خالفت نمي ديد، معاويه بود. با قدرت است كه مي توان هم مانع جنگ 
ش��د و هم تن به توافق و مذاكره مدنظر دشمن نداد. وگرنه همين صلح امام 
حسن و معاويه به ما مي آموزد كه اعتمادي بر امضاي دشمن بي تقوا نيست و او 
به عهد خود وفا نمي كند و سرانجام هم كار را به عاشورا مي رساند. صلح تحميلي 

به جنگ تحميلي مي انجامد؛ به نام صلح است، اما به جنگ مي رسد. 

رئیس مجلس در یادواره شهداي خدمت و امنیت: 
مشکالت امروز حاصل تصمیم هاي غلط

 و باور نکردن جوانان است
وقتي م�ال حرامي در زندگي وارد ش�ود، وقتي در سیاس�ت هاي 
پولي و مالي به درس�تي تصمیم نگیری�م و رویكردهاي مان غلط 
باش�د و وقتي در رویك�رد اقتصادی م�ان به م�ردم و جوانان مان 
اعتماد و باور نداش�ته باشم، حاصل آن مش�كالت فعلي مي شود. 
به گزارش سپاه نيوز، دكتر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در »يازدهمين يادواره ش��هداي خدمت و امنيت« )ش��هيدان شوشتري و 
محمدزاده( كه روز پنج شنبه در مشهد مقدس برگزار شد، با بيان اينكه شهيد 
شوشتري و شهيد محمدزاده و شهداي وحدت ديگر هم خون دل خوردند و 
هم خون خود را براي خدمت به مردم دادند، بيان داشت: »اينها تربيت يافته 
جهاد و شهادت هستند. تربيت يافته فرهنگ خدمت به مردم. شهيد شوشتري 
در مجاهدت خود به همه ما آموخت آنچه مهم است انسانيت انسان است و 
باور هاي مكتب قران و احترام به مردم. شهيد شوشتري يك انقالبي واقعي بود 
و تحت تأثير قبيله گرايي و دست و گروهي قرار نگرفت و براي او هميشه رهبر 

انقالب و مردم موضوعيت داشت .«
رئيس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه خداباوري و مردم باوری تنها 
در دفاع مقدس نيست، گفت: »اين خداباوری و مردم باوری در سيستان و 
بلوچستان و قرارگاه شرق كشور هم هست. شهيد سليماني به همه ما آموخت 
كه خداباوری و مردم باوری در مبارزه با استكبار در اقصي نقاط دنيا و جنوب 
غرب آسيا و كشور هاي اسالمي هم هس��ت و خدا همان خدا است. آنها به 
ما آموختند كه در سياستگذاری در اقتصاد و فرهنگ خدا همان خداست 
بنابراين اگر ما خداباور باشيم حتماً تورم و مشكالت اقتصادي هم قابل حل 
است.« قاليباف با بيان اينكه سنت هاي الهي در هيچ زماني تغيير پيدا نخواهند 
كرد، بيان داشت: »سنت هاي الهي اين نيست كه براي امنيت باشد و اما براي 
صنعت نباشد. براي حوزه اجتماعي باشد و اما براي اقتصاد نباشد؛ اين سنت ها 
براي همه بشريت پابرجاست. هر گروهي كه به سنت هاي الهي اعتقاد پيدا كند 
پيروزي حق آن است«. وي با بيان اينكه سنت هاي الهي تبديل نمي شوند، 
بيان داشت: »هيچ وقت تبصره اي به سنت هاي الهي زده نمي شود بنابراين 
اساس انقالب اسالمي و انديشه انقالب اسالمي هم بر همين سنت هاي الهي 
ماندگار بود؛ و هر جا بر اين سنت هاي الهي باور داشتيم موفق شديم و هر كجا 
در رويكردهاي مان به اين مسئله باور نداشتيم شكست خورديم و كارمان دچار 
مشكل شد و مي بينيد اين مشكالت را ... بنابراين راه برون رفت از مشكالت 
همين است. امروز اگر ما در اقتصاد دچار چالش هستيم، به اين دليل است كه 
باور به اين سنت هاي الهي نداريم.« قاليباف اظهار داشت: »به هر حال وقتي 
مال حرامي در زندگي وارد شود، وقتي در سياست هاي پولي و مالي به درستي 
تصميم نگيريم و رويكردهاي مان غلط باشد و وقتي در رويكرد اقتصادی مان 
به مردم و جوانان مان اعتماد و باور نداشته باشم حاصل آن مشكالت فعلي 
مي شود.«  رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: »مطمئن باشيد كه 
اگر اين مسير را انتخاب كنيم و نگاه مان و باورمان به سنت هاي الهي باشد و 
تكيه مان به مردم خودمان باشد. موفق خواهيم بود. اگر ايران قوي مي خواهيم، 
ايران قوي وقتي اتفاق مي افتد كه تك تك مردم ايران قوي باشند و اين اقتدار 
و امنيت را به وجود مي آورد«. رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ما 
بايد فرصت را براي مردم و جوانان فراهم كنيم، تصريح كرد: »ما به پشتوانه 
همين جوانان امروز در فناوری و صنعت دفاع جزو پنج كشور دنيا هستيم. 
جوانان ما انواع مختلف موشك ها را مي س��ازند؛ اين جوانان وقتي تصميم 
گرفتند، ماهواره درمدار ق��رار دادند و اين يعني مردم باوری. متأس��فانه ما 
اين فرصت را در اقتصاد از جوانان مان گرفته ايم برخي در اقتصاد به مردم و 

مردم باوری اعتقاد ندارند.« 


