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یکـه رژیـم صهیونیسـتی
درحال 
هـر بـار ادعـای حملـه بـه ایـران را
مطـرح میکنـد ،اصغـر فرهـادی
ترجیـح میدهـد خنجـر را از پشـت
بـر قلـب مردمـش فـرو کنـد و اجـازه
ا کـران فیلمـش در سـرزمینهای
اشغالی را صادر کند .فیلم قهرمان
اصغـر فرهـادی ،ایـن روزهـا توسـط
پخشکننده خارجی فیلم درصدد
ا کران در جشـنواره اورشـلیم است.
چ وا کنشـی
فرهـادی امـا بـدون هیـ 
بـه اعتـراض کاربـران ایرانـی ،بـا
سیاسـت سـکوت خـود بـه دنبـال
تکـرار تجربههـای قبلـی ا کـران
فیلمهایـش در فلسـطین اشـغالی
همچون «جدایی نادر از سیمین»
و «فروشـنده» اسـت .دهنکجـی
آشـکار اصغـر فرهـادی بـه قوانیـن
جمهـوری اسلامی ایـران در حالـی
صورت میگیرد که او پیشتر نیز در
بیانیهایدر پاسخبهداوودمرادیان
مدیرگروه مستند بنیاد روایت فتح
که در بخشی از مصاحبه خود گفته
بود« :آقای اصغر فرهادی فیلمساز
تیزهوشـی اسـت کـه هـم حکومـت
را دارد و هـم بیـرون حکومـت را.
اصغـر فرهـادی بـا هـر آنکـه دوسـت
داشـته اسـت فالـوده خـورده و
میخـورد ».راه خـود را از جمهـوری
اسلامی ایـران جـدا کـرد و نوشـت:
«تصـورم بـر ایـن بـود کـه پاسـخ
بسـیاری از حاشـیهها ،تهمتهـا
و تخریبهـا در حاصـل کارم
داده میشـود و نیـاز بـه توضیحـی
نیسـت .امـا ایـن سـکوت ،برخـی را
بر آن داشته تا یکسویه هرآنچه را در
ذهـن بافتهانـد بـروز دهنـد ،بـا ایـن
اطمینان کهفرهادیورودنخواهد
کـرد و پاسـخی هـم نخواهـد داد.

نشریه گفتمان انقالب اسالمی
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟
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مــا هــم از شــما بیـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاریـ ـ ـ ـ ــم
محمدجواد مولوی

بهانـه این نوشـته اظهارنظـر فردی
اسـت کـه او را نمیشناسـم و مـن را
همزمـان منتسـب بـه حکومـت و
خـارج از کشـور کـرده اسـت .خیلـی
صریـح و روشـن بگویـم :من از شـما
بیـزارم!» اصغـر فرهـادی در حالـی
از جمهـوری اسلامی اعلام بیـزاری
میکنـد کـه مهمتریـن افتخـارات
کارنامـه هنـری او بـا حمایـت
مسـتقیم دولتی رقـم خورده اسـت
و او در متـن بیانیـهاش بهصراحـت
دالیلـی را بـرای منتسـب نشـدن
بـه جمهـوری اسلامی فهرسـت
میکنـد .اما گویی حاال بـرای اصغر
فرهـادی منتسـب شـدن بـه رژیـم
کـودک کـش اسـرائیلی خـط
قرمـز نیسـت و او بـدون
واهمـه ،در

مقابـل ا کران قهرمان در فلسـطین
اشـغالی سـکوت میکنـد .اعتـراض
بـه سیاسـتهای ددمنشـان ه رژیـم
صهیونیسـتی دیگـر یـک موضـع
ایرانـی و یـا حتـی اسلامی نیسـت و
ایـن موضـوع تبدیـل به مسـئلهای
جهانـی و انسـانی شـده اسـت و
جنبشهای مختلفی برای مقابله
بـا رژیـم صهیونیسـتی اسـرائیل
تشـکیل شـده اسـت همچـون
کمپیـن :انـزوا ،عـدم سـرمایهگذاری
و تحریـم اسـرائیل ( )BDSکـه
هنرمنـدان مشـهور جهانـی بـه آن
پیوسـتهاند .انسـانهای آزادهای
کـه بـدون واهمـه از فشـار البیهای
صهیونیسـتی و خشـم
کمپانیهـای وابسـته،
در جهـت حمایـت

از مـردم مظلـوم فلسـطین تلاش
میکننـد .حـاال امـا ا کـران وقیحانـه
قهرمـان در روزهـای منتهـی بـه
سـالروز شـهادت سیدالشـهدا
و پشـتپازدن بـه آرمانهـای
ظلمسـتیزانه عاشـورا ،درحالیکـه
چنـدی قبـل نیکـی کریمـی در
شـرایطی مشـابه بـا اصغر فرهـادی،
فیلـم خـود را از جشـنواره اورشـلیم
خـارج کـرد نیازمنـد برخـوردی
جـدی و قاطـع از جانب مسـئولین
سـینمایی و فرهنگـی کشـور اسـت
تـا درس عبرتـی بـرای سازشـگران با
رژیـم صهیونیسـتی باشـد چـرا کـه
مـردم ایـران هیچگونـه مصالحهای
بـا خودفروختـگان بـه غـرب و
همراهان با رژیم کودکش اسـرائیل
را نخواهند پذیرفت و از آنها بیزارند.

محرم ماه شکست استکبار
مـاه حم ّـرم ،مـاه شکسـت قدرهتـای یز یـدی و  حیلـه هـای شـیطاین اسـت.
[بایـد کـه] جمالـس بزرگداشـت سـید مظلومـان و سـرور آزادگان کـه جمالـس
غلبـۀ سـپاه عقـل بـر جهـل و عـدل بـر ظلـم و امانـت بـر خیانـت و حکومـت
ت طاغـوت اسـت ،هـر چـه باشـکوهتر و فشـرده تـر بـر پـا
اسلامی بـر حکومـ 
شـود ،و بیرقهـای خونین عاشـورا بـ ه عالمـت حلـول روز انتقـام مظلـوم از
ظـامل ،هـر چـه بیشـتر افراشـته شـود.
صحیفه امام؛ ج ،5ص76
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انسانها به طور فطری از ظلم و
بیرحمی بیزارند و همین ویژگی
درونی بوده است که بهعنوان
ناجی ،جامعه انسانی را از هال کت
دستهجمعی بهواسطه ایستادگی
در برابر زورگویان و ظالمان نجات
داده است .حس ظلمستیزی
میتواند به طور طبیعی مانند
ً
یک سیستم دائما فعال ،در برابر
هرگونه اقدام خشونتآمیز که به
ستم بر هر موجودی وارد میشود،

وا کنشنشاندهد.امانکتهای که
در این میان حائز اهمیت است،
سنخیت واحد گونههای ظلم
است.بهاینمعنا کهظلمبرخود،
ظلم بر همنوع ،ظلم بر طبیعت،
ظلمبرحیوانو...همگیحکایتگر
ِاعمال اقدامی ناروا توسط ظالم بر
مظلومهستند.درنتیجهنمیتوان
گونههای مختلف ظلمستیزی
و احقاق حق (اعم از انسان،
حیوان و طبیعت) را در تعارض با

یکدیگر قرار داد .به این صورت که
یکی را گرفت و دیگری را وانهاد.
ً
در روزهای گذشته مجددا خبر
حملهی سگهای ولگرد به
کودکان خبرساز شد و احساسات
جامعه را برانگیخت و ضرورت حل
این معضل را یادآوری کرد .اما
چیزی که دراینبین بحثبرانگیز
است ،اقدامات گروههای موسوم
به حامیان حیوانات است .این
گروهها در سالهای گذشته با

تابلویممانعتازظلمبهحیوانات،
سردمدار مخالفت با طر حهای
مدیریت جمعیت سگهای
ولگرد بودهاند .اما چرا عدهای که
نسبت به کنترل نسل سگهای
ولگرد نگراناند و با ادعای
دلسوزی برای حیوانات دست
به هیاهو میزنند ،چشم خود را
بر پارهپاره شدن حنجره کودکی
۶ساله و بیدفاع توسط حملهی
سگهایولگردمیبندند؟آیاباید
افرادی بهصرف زندگی در مناطق
کمبرخوردار و حاشیهای شهر،
شاهد ازدسترفتن عزیزانشان
ً
باشند تا عدهای دیگر که عمدتا از
قشرمرفهوبیدردجامعههستند،
پز ناشتای حمایت از حیوانات
بدهند؟ این دوگانگی و به تعارض
کشاندن حمایت از حقوق انسان
و حیوان توسط این افراد ،تنها
نتیجهای که تاکنون داشته،
افزایش حمالت سگهای ولگرد و
آسیبدیدگیهایغیرقابلجبران
مردمبودهاست.نگارندهدرجایگاه
قضاوت نیست اما تجربه ثابت
کرده است داشتن استاندارهای
ً
دوگانهوبیمنطقعمدتایاحاصل
انگیزه نمایشی و خودنمایی و
یا برآمده از روان و احساساتی
مغشوش و غیرقابلاتکا است.
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«این مملکت ،مملکت شیعه
است ،اما چرا هشت ماه
پس از تجاوز عثمانی کسی
در اندیشه اعزام قشون برای
مقابله با آنها نیست؟ ا گر فردا
یک دولت قویتر به کشور
حمله کند ،چه خواهید کرد؟
چرا در فکر قشون نیستید؟
اول بیایید پسر مرا به سربازی
بگیرید ،همه آقایان حاضرند
فرزندشان را برای حفظ اسالم
ومملکتبهسربازیبفرستند»
هفت سالی از به توپ بستن
مجلس نگذشته بود که بعد
از امیرکبیر و برای دومین بار
زمزمههای اصالح قشون
و افزایش قدرت مرکزی
از خود مجلس ،آنهم از
طرف نمایندگان روحانی و
شخصیتهای مبارزی نظیر
شهید مدرس و حاج میرزا
یحیی امامجمعه به گوش
میرسید! این مسئله نشانگر
آن بود که ضرورت خدمت
سربازی آنقدر زیاد بود که
افرادی که خود دنبال کاهش

قدرت شاه بودند در برابر
قدرتهای خارجی و وضعیت
نامناسب قشون چارهای جز
تصویب قانون سربازی که
القصه عامل افزایش قدرت
شاه هم بود نـــــــمیدیدند.
آشخوری قشــــــــــــون برپا
بود و آشخوران به روش
بنیچهبـــــــــــندی انـــــــــتخاب
میشدند .یعنی هر دهات
بایست مقدار مشخصی
سرباز و مالیات به دولت
میداد و ا گر سرباز کمتری
میفرستـــــــــــــــــــاد بـــــــــایست
مالیات بیــــــــشتری میداد.
آن روزها حال سربازان ایرانی
ً
خوب بود! اصال کمیسیونی
تشکیل شده بود برای تأیید
صالحیت آشخـــــــــوران! در
اولین فراخوان بعد از تصویب
اولین قانون 2800 ،نفر برای
آشخوری ثبتنام کرده
بودند که فقط  1486نفر آنها
را تأیید صالحیت کردند.
علتش هم مشخص بود؛
بسیاری از مردم نان خالی را

هم با زحمت زیاد به دست
میآوردند ،آش غذایی اعیانی
و نشانهای از احترامی که مردم
و حکومت برای سربازان وطن
قائل بودند محسوب میشد.
گذر زمان نشان داد که برخالف
تصور اولیهنمایندگان،ایننوع
سربازی تأثیر خاصی بر قدرت
نظامیایراننداشتو کما کان
بایست از قزاقها کمک
میگرفتند و دردی از قشون
متشتت ایران دوا نمیشد؛
اما دیگر مجالی برای فکرکردن
به این امر نماینده بود ،دست
تقدیر و گذر زمان رضاخان
را به قدرت رسانده بود ،او
که خود سابقه نظامیگری
داشت و فرمانده پنج تیپ
از قشون قجری را در سابقه
خود داشت با اعمالنفوذ
در مجلس پنجم بنیان
جدیدی از سربازی گذاشت.
از اینجا به بعد بود که فرایند
مرد شدن در ایران از بقیه
کشورها متفاوت شد و
آشخوریتغییرمعناپیدا کرد!

سربازی برای همه از  21سالگی
ً
اجباریشدوسربازانعمالنوکر
بیمزد و مواجب میرپنج برای
اعمال اقدامات دیکتاتورانه
نظیر کشف حجاب شدند؛
اطالق آشخور هم توهین به
سربازانپایهصفریشد کهتازه
بهجرگهسربازهاپیوستهبودند.
جنبشهای اجتماعی ای
نظیر قیام مردم اصفهان به
رهبری حاج نوراهلل علیه این
نوع سربازی شکل گرفت و در
حدی گسترده شد که مرجع
وقت شیعیان شیخ ابوالحسن
اصفهانی هم با آن همراه شد؛
شخص نخستوزیر مأموریت
پیدا کرد تا با آنها به گفتگو
بنشیند .درخواستهای آنها
را به رضاخان رساند و قرار بود
الیحهایبرایاصالحاتمذکور
به مجلس فرستاده شود اما در
این حین رهبر نهضت ،حاج
نوراهلل ،به طرز مشکوکی از دنیا
رفت و این میراث و ریلگذاری
اشتباه رضاخان در گذر زمان
ماند که ماند! (ادامه دارد)...

وحدت در
مسیر والیت
شعار ال اله اال اهلل شعار اصلی
و در واقع پایه و اساس دین
اسالم است ،پیامبر اسالم
حضرت محمد (ص) در ابتدای
دعوت خود به مردم میگفت:
قولو ال اله اال اهلل تفلحو (بگویید
ال اله اال اهلل تا رستگار شوید).
این عبارت انقالبی و توحیدی
حاوی مفاهیم فراوانی است که
در جوامع الهی به صحنه عمل
رسیده و معیار وحدت میشود.
یکتاپرستی در صحنه عمل
به دالیلی اشکال مختلفی به
خود میگیرد که نمیتوان گفت
تنها دلیل مغرض بودن یا کافر
بودن اشخاص است ،در این
راستا عدهای یهودی ،عدهای
مسیحی ،و عدهای مسلمان
میشوند که هر دینی به مذاهب
مختلف تقسیم میشود
مانند سنی و شیعی در اسالم.
در آیهی  64سورهی عمران
از اهل کتاب دعوت میشود
که یک زندگی مسالمتآمیز بر
پایهی توحید و حکومت الهی
تشکیل شود و :به جز خدای
یکتا را نپرستیم ،و چیزی را با
او شریک قرار ندهیم ،و برخی،
برخی را بهجای خدا به ّ
ربوبیت
تعظیم نکنیم در ادامهی آیه
داریم که :پس ا گر از حق روی
گردانند بگویید :شما گواه باشید
که ما تسلیم فرمان خداوندیم.
میتوان نتیجه گرفت عامل
اصلی وحدت در جامعهی الهی

پرستش و شریک قرار ندادن
بر خدای یگانه است و اسالم
داعیهدار چنین امری بوده
است .حال ا گر اختالفی عقیدتی
در جامعه بین موحدین رخ
داد البته نمیتواند عاملی برای
ازبینرفتن چنین وحدتی شود و
ً
اتفاقا باید از آن جلوگیری کرده و
دعوت به وحدت کرده مرزهای
اصلی را نگه داشت و مانع
سلطهی کفر و استکبار شد.
طبیعی است که دعوت و
تالش برای وحدت به معنای
دستکشیدن از اعتقادی که
سبب اختالف شده نیست بلکه
تالش برای جلوگیری از ضربه
خوردن یگانگی و همبستگی
جامعه بر پایهی توحید است
که امری بسیار مهم است
و با ازبینرفتن آن ضربهای
بزرگ بر جامعه وارد میشود.
در اندیشهی تشیع توحید
در صحنه عمل با والیت امام
معصوم شکل میگیرد ،زیرا او
معصوم از خطا است و پیروی از
او پیروی از خدا است .امام رضا
در جمع مردم در نیشابور پس
از بیانی در بارهی ایمن بودن
از عذاب خداوند بهواسطهی
عبارت ال اله اال اهلل فرمودند:
اما این شرطهایی دارد و
من از شرطهای آن هستم.
حال ا گر چنین عقیدهای
مصداق کامل توحید و خالص از
شرک باشد شیعیان باید بیشتر
از دیگران بر وحدت اصرار داشته
باشند و دیگران را بهسوی
عبادت خدای یگانه و تشکیل
جامعهای الهی دعوت کنند.

جهاد تبیین در پرتو پیامرسانان کربال
دوره ،دوره تکنولوژی و هوش
مصنوعی است البته این را
هم بگویم که اصل رسانه
در زمانهای مختلف ثابت
است و این ابزار آن است که
بهمرورزمان تغییر میکند و
هدف از آن جریانسازی و
جنگ روایتی و اغنای مخاطب
است .ا گر بخواهیم یکی
از کارهای رسانهای موفق
شیعیان را بگوییم ،میتوانیم
به رشادتها و کنشگریهای
حضرت زینب سالماهللعلیها
و امام سجاد علیهالسالم بعد
از واقعه عاشورا اشاره کنیم.
این دو بزرگوار پیامرسانهای
کربال و عاشورا بودن .آنان
در سال  ۶۱هجری با
استفاده از بروزترین ابزار
رسانه زمانه ،یعنی خطابه
و منبر پیام کربال را به سراسر
جهان اسالم مخابره کردن.
همچنین با این عملشان
نسبت به جنگ شناختی و
روایتی یزیدیان ،توانستند
چیره بشوند ،بهگونهای که
در مجلس یزید در شام ،یزید
نسبت به اقدام صورتگرفته
در کربال اعالم برائت میکرد.
روایتگری واقعه کربال بعد از

آزادسازی اهلبیت نبوت از
بند یزید توسط امام سجاد
علیهالسالم در قالب برپایی
مجالس روضه و گریه در
بین شیعیان در  ۳۲سال
امامت ایشان باب شد و با
استمرار این عمل رسانهای
که موجب یادآوری آن اتفاق
برای مردم ،باعث شد که سایر
تودههای مردمی در مقابل
ظلم و ستم ایستادگی کنند
و از این واقعه رو سرلوح کار
خود قرار بدهند که میشود
با خون بر شمشیر پیروز شد.
ای
این یعنی کار رسانه ِ
خوبی که در قالب تکنولوژی
زمان خود قرار گرفته است
و تأثیر آن را بعد از  ۱۴۰۰سال
در کشورهای مسلمان و
غیرمسلمان و انقالبهای
مختلف مشاهد میکنیم.
کنش گری در رسانه
تدریجی است و هنر بیان
درست روایت را میطلبد.

متن خالصه سخنرانی شب
پنجم محرم
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