
سه شنبه 18 مرداد 21401
 شماره  8561

 یادداشتیادداشت

هیئت   حسینی چرا سیاسی است؟
شب عاشورا سعید بن عبداهلل حنفی از اصحاب باوفای امام حسین)ع( 
در پاســخ به درخواســت مظلومانه امام برای ترک اردوگاه از سوی 
اصحاب سخنرانی پرشــوری کرده و در فرازی از آن با تشریح مسیر 
حرکت امام)ع( آن را اقدامی در جهت زدودن فساد، ظلم و استکبار از 
عالم جهان اسالم خوانده بود. فردای آن شب پرحادثه، سعید در صف 
اول در برابر اشقیای جهان ایستاد تا امام نماز خود را در ظهر عاشورا 
به پا کند. سپر بالی امام شدن باعث شد سعید بن عبداهلل حنفی پیام 
امام حسین)ع( را به عنوان افضل جهان به گوش تمام ملت ها در تمام 
دوران ها برساند. در تاریخ اسالم هیئت های به پا شده توسط محبان 
امام)ع( همان نقش سعید بن عبداهلل را برای شیعیان بازی کرده اند و این 
مراکز ارادت و عشق به شجره طیبه عصمت و طهارت باعث شده است 
تا ندای مظلومانه امام به گوش همه مستکبران عالم برسد و ملت ها را 
بیدار کند. اینگونه است که ندای حسین)ع( در حسینیه انقالب اسالمی 
در میان مظلومان جهان هواخواه یافته و ندای آن باعث شده است که 
حتی شیعیان زیدی و حتی برخی اهل تسنن نیز به خروش بیایند و در 

فلسطین اشغالی، یمن، سوریه و عراق حماسه سازی کنند.
اگر ندای جهاد تبیین امام حسین)ع( در ظهر عاشورا به برکت خون 
اصحاب باوفایی چون سعیدبن عبداهلل حنفی در عالم پیچیده است، 
امروز نیز ندای لبیک به امــام خامنه ای به عنــوان نایب برحق امام 
زمان)عج( به برکت همین حسینیه ها در جهان طنین انداز است. البته 
خوب می دانیم که این ندای حق طلبی همواره در طول تاریخ مفری از 

جمود و تمسخر اغیار نبوده است.
به راســتی کدام پیامبر و کدام ندای قدسی مورد هجمه جبهه باطل 
قرار نگرفته است؟ دشمن در جنگ روایت ها به طرز ماهرانه ای سعی 
کرده است که با هیاهوی کاذب، این فریاد حق طلبی را خنثی سازد، 
همانگونه که در ظهر عاشورا با راه انداختن هلهله سعی کردند مانع از 
رسیدن ندای »هل من ناصر ینصرنی« امام معصوم و برگزیده خاص 
پروردگار به عمق لشکرشان شوند. دشمن نشان داده است که هیچ گاه 
تاب شنیدن فریاد حق طلبی را نداشته و با تمام ابزارهای خود به مقابله با 
آن خواهد پرداخت؛ از این رو این روزها چندین مداحی ساده و صادقانه را 
به بهانه سیاسی شدن هیئت ها تخریب کرده تا هیئت سکوالر ذیل شیعه 
انگلیسی را ترویج کند! فراموش نکنیم که عاقبت ترویج شیعه انگلیسی 
و هیئت های سکوالریزه شده یا کج راهه، گمراهی برخی افراد است که 
در هنگامه هجوم داعشــی ها به بهانه مسلمان کشی از معرکه بیرون 
رفتند یا ادامه آن جریانی است که در ظهر عاشورا در فتنه 88 با سوت 
و کف به خیابان آمدند؛ نتیجه هردو البته یکسان بوده است، تا جایی 
که برخی از صحنه گردانان غائله، این جماعت گمراه را مردم خداجو 
بخواند! این روزها هیئت های سیاسی در برابر هیئت های مناسکی و 
شیعه غیرانقالبی قیام کرده تا فریاد حق طلبی انقالب اسالمی را به گوش 
مستضعفان عالم برساند؛ تا اعالم قیامی از سوی اسالم حسینی در برابر 
اسالم نرمالیزه شده اموی باشد؛ اسالمی که این روزها تنها مدافع حق 
کودکان مظلوم غزه است و اگر می بینیم بالفاصله با مداحی یک مداح 
انقالبی همچون میثم مطیعی دشمن تاب تحمل دفاع از کودکان مظلوم 
فلسطینی را نیاورده و صفحه اینستای او را در فضای مجازی می بندد 

فقط برای آن است که ندای حق طلبی را خاموش کند.

گفت وگوهای برجامی در بازگشت 

به وین یک گام روبه جلو در مقایسه برجام
با مذاکرات کم رمق دوحه قطر بود. 
عصر روز گذشــته پس از 4روزه مذاکــره پایان 
گفت وگوها اعالم شد و هیات های دیپلماتیک به 

پایتخت های خود برگشتند.
گزارش های رسمی و غیررسمی از دور اخیر دیدار 
هیأت های دیپلماتیک، برخی امیدها نســبت به 
احیای برجام را تقویت کردند، اما همچنان طرف 
آمریکایی فاصله خود با برخی تصمیم های نهایی را 
حفظ کرده است. رفع تحریم های فرابرجامی، تعیین 
تکلیف مسائل نوســاخته آژانس اتمی در 4سال 
اخیر و تعهد قوی تر آمریکا به تکرارنشدن ماجرای 
خروج از برجام در سال1397، خواسته های اصلی 
و واقع گرایانه هیأت ایرانی در گفت وگوها هستند؛ 
موضوعاتی که با وجــود چکش کاری در چند دور 
اخیر مذاکرات و تبادل نظر طرف  ایرانی و آمریکایی 
هنوز به یک نســخه نهایی، مطلوب ایران و مورد 

جمع بندی طرف مقابل نرسیده اند.
وزارت امور خارجه ایران در این دور از گفت وگوها به 
ارائه گزارش های رسمی از جریان مذاکرات پرداخت. 
در اطالعیه پایانی روز دوشــنبه از»پیشرفت های 
نسبی« سخن گفته و اعالم شد: »امروز )دوشنبه( 
انریکه مورا چند ایده درمــورد برخی موضوعات 
باقیمانده به طرف ها ارائه داد. ما به محض دریافت 
این ایده ها، پاسخ و مالحظات اولیه خود را به ایشان 
منتقل کردیم، اما طبیعتا این موارد نیازمند بررسی 
جامع هســتند و ما نظرات و مالحظات تکمیلی 
خود را به هماهنگ کننده و سایر طرف ها منتقل 

خواهیم کرد.«
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هم درباره نتایج این 
نشســت اعالم کرد: »مذاکرات برای دست یافتن 
به یک متن پایان یافته اســت و ما متنی را تولید 
کرده ایم. آنچه االن دارد اتفاق می افتد بستگی به 

پاسخ مشارکت کنندگان دارد.«
دیپلمات های حاضر در نشست های وین برخالف 
گفت وگوهای وین پیشرفت در این دور مذاکرات 
را روایت کردند و از فاصلــه کوتاه تا توافق نهایی 
سخن گفتند. فضاســازی  و راه اندازی چانه زنی 
رسانه ای در بیرون درهای مذاکرات و پاسخ های 
متقابل ایــران نیز بازتاب دســتورکار جدی این 
دور از مذاکــرات بودند. عصر دوشــنبه به دنبال 

4روز حضور هیأت مذاکره کننده ایرانی در وین، 
پایگاه اطالع رســانی وزارت امور خارجه به نقل 
از یک مقام این وزارتخانه درباره ادعای نشــریه 
وال اســتریت ژورنال آمریکا مبنی بــر احتمال 
آماده شــدن متن نهایــی توافــق در وین ظرف 
ساعت های آینده، گزارش داد: »با توجه به ادامه 
بحث ها درباره چند موضوع مهم باقیمانده، هنوز 
در مرحله ای قرار نداریم که از نهایی شــدن متن 
ســخن بگوییم. هیأت مذاکره کننده جمهوری 
اســالمی ایران نظرات ســازنده خود را با هدف 
پیشــبرد مذاکرات به طرف مقابــل ارائه کرده و 

نتیجه گفت وگوها به اراده طرف مقابل برای اتخاذ 
تصمیمات سیاســی الزم بستگی دارد. همچنان 
معتقدیم در صورتی که تصمیمات مناسب طرف 
مقابل اتخاذ شــود، می توان به سرعت مذاکرات 
 را جمع بنــدی کرد، امــا هنوز در ایــن مرحله

قرار نداریم.«
پایگاه اطالع رسانی نورنیوز نزدیک به شورای عالی 
امنیت ملی نیز همسو با وزارت امور خارجه نوشت: 
»اطالعات رسیده به نورنیوز نشان می دهد که این 
خبرسازی رسانه آمریکایی کاماًل کذب بوده و با 
هدف تشدید فشار بر هیأت مذاکره کننده ایرانی 

برای تن دادن به زیاده خواهی های طرف آمریکایی 
صورت گرفته است.«

دور جدید مذاکرات از روز پنجشنبه 13مردادماه 
در وین آغاز شد و علی باقری، معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده ایران صبح 
پنجشنبه در راس هیأتی وارد این شهر شد. باقری 
طی 2روز رایزنی هایی با هیأت های روسیه، چین 
و اتحادیه اروپا داشــت. غیبت مذاکره کنندگان 
ارشد 3کشور اروپایی فرانســه، آلمان و انگلیس 
در وین نکته کمی عجیب این دور از گفت وگوها 
محسوب می شد. طرف اروپایی ترجیح داده بود 
گفت وگوها را در ســطح کارشناسی ادامه دهد و 
شــاید این اتفاق را باید به حساب تعیین تکلیف 
مطالبات مســتقیم ایران از آمریکا در واپســین 

مراحل مذاکرات گذاشت.
انریکه مورا، معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیــه اروپــا و هماهنگ کننــده مذاکرات، 
گزارش های کوتاهــی از گفت وگوها به ایرنا داد، 
مبنی بر اینکه مذاکرات پیشــرفت هایی داشته و 
درخصوص برخی مسائل فنی در متن ارائه شده 
از سوی جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا مذاکره شده است.

مذاکرات، معطل تردیدهای آمریکا
هیأت های دیپلماتیک عصر دیروز برای مشورت به پایتخت ها برگشتند

اگر خبرنگار کربال بودیم...
توبه ها و انابه ها

از دیگر زیبایی های کربــال توبه و انابه در 
میان مخالفان و سپاه دشمن است. یکی از آنها زهیر از هواداران 
عثمان است که وقتی در مسیر کاروان قرار می گیرد، با کالم امام 
منقلب و همراه سپاه سیدالشهدا می شود، اما نماد توبه و بازگشت 

در کربال، حضرت حر است.
 یکرنگی

از دیگر صحنه های شورانگیز کربال حضور یکرنگ افراد در کنار 
هم و در سپاه حق است؛ از کودکان گرفته تا پیرمردها و زنان و 
در نهایت غالمان و... همه یکرنگ و یکصدا هســتند و حضوری 
قهرمانانه و دلیرانه دارند. در این میان اعتبار و جایگاه نیز هیچ 
شأنی نداشت؛ تا آنجا که وقتی »جون« غالم امام حسین)ع( از 
اربابش چنین می شنود که من بیعتم را از تو برداشتم و آزادت 
گذاشتم؛ درحالی که پای حضرت را می بوسد، می گوید: به خدا 
سوگند من هرگز از شما جدا نمی شوم تا خون من با خون شما 

آمیخته شود.
ادب مبارزه

ادب این صحابه در همراهی موالیشــان حضرت حســین بن 
علی علیه الســالم، خود، تابلویی زیبا ، دلنشــین  و شــیرین از 
همه خوبی هاست؛ از قاســم و عبداهلل بن حســن گرفته که با 
آن قصه های حماسی از امام حســین)ع( دفاع کردند تا فرزند 
11ســاله »جناده انصاری« که وقتی پدرش به شهادت رسید 
از مادرش اذن میدان خواست و وقتی سر از بدنش جدا کردند، 
مادرش خاک ســر و صورت او را پاک کرد و سر فرزندش را به 
سمت سپاه دشمن انداخت که بگوید آنچه در راه خدا داده است، 

پس نمی گیرد.
نجواهای عاشقانه

از دیگر صحنه های زیبا در کربال عبادت های عاشقانه و عارفانه 
صحابه در دل رزم و نبرد است؛ چنانکه قدرت سهمگین شان را از 
دل همین نجواهای شبانه و عبادات رمزآلود کسب کرده اند. اوج 

این نغمه های عاشقانه نیز شب عاشوراست.
فداکاری 

 از دیگــر صحنه هــای زیبــای عابدانــه در کربال نمــاز ظهر 
عاشوراست ؛وقتی از دشمن خواســتند جنگ را متوقف سازد تا 
نماز ظهر را به جای آورند و دشمن نپذیرفت. زیباتر اینکه هنگام 
نماز 2نفر از یاران، خود را مقابل تیرهای دشــمن سپر می کنند 
تا حضرت نمازشــان را بخوانند. همین که نماز تمام می شود از 
شدت تیرها به زمین می افتند و درحالی که سر یکی شان در دامن 

سیدالشهداست، می گوید: »اوفیت یا اباعبداهلل؛ آیا وفا کردم؟«
رجزها و حماسه ها

اما اوج این عبادت های عاشقانه را باید در صحنه نبرد دید. وقتی 
در اوج قلت ظاهری و مادی لشکر، صحابه در نهایت حماسه و 
قدرت و به غایت امیدوارانه می جنگیدند؛ گویی تردید نداشتند 
پیروز این میدان هســتند و از این جهت جانانه می جنگیدند. 
حماسی رجز می خواندند و بســیار نمایان و پهلوانانه بر دشمن 

می تاختند.
چهره زیبای سیدالشهدا

این همه شمه ای از حواشــی مصیبت کربالست. ده ها سرفصل 
با محتوا و ظاهر زیبا می توان به فهرســت مصایب کربال اضافه و 
دقیق تر عمق بال را تحلیل کرد، اما شاید اوج این صحنه های دلربا 
و انسان ساز را بتوان در گودال قتلگاه نظاره کرد؛ وقتی سیدالشهدا 
در اوج غربت و مصیبت، شاد و متبسم هســتند. راز این شادی 
خودش عنوان صدها منبر و ده ها جلد کتاب اســت؛ هر چند باز 
هم به کنه و معنای حقیقی آن نخواهیم رسید، اما در ظاهر ماجرا 
کار بدانجا رسید که »هالل بن نافع« می گوید: آنقدر غرق جمال 
و هیبت حضرت شدم که متوجه نشدم چطور حضرت شهید شد. 
کربال تجلی گاه رضای انسان به قضای حق است. حسین بن علی 
علیه السالم در واپســین لحظات حیات در قتلگاه چنین فرمود: 
الهی رضا بقضائک. شاید سری از اسرار شادی در قتلگاه اینجاست؛ 

خود را هیچ دیدن و جز خدا هیچ ندیدن.
به تعبیر نیرتبریزی:

انبیا محو تماشا و مالئک مبهوت
شمر سرشار تمنا و تو سرگرم حضور

جهاد تبیین
خبرنگاری چشم مسلح می خواهد؛ چشمی که هم »زیبایی ها را 
ببیند« و هم »زیبا ببیند« ؛ دیدن زیبایی ها، دیدن نعمات است، 
اما زیبا دیدن، قدرت روایت امیدوارانه در دل بالست و این چنین 
اســت که خبرنگاری حضرت زینب، خبرنگاری سازنده است و 
حرکت دهنده در دل تاریخ. و این همه شــرح زاویه نگاه و زیبا 
دیدن و چشم مسلح حضرت زینب به عنوان خبرنگار کربالست. 
درست دیدن خودش مقدمه جهاد تبیین است و تبیین گری و 

رسواسازی باطل، بر این مقدمه کلیدی استوار است.

ادامه از 
صفحه اول

رضا حقانی؛ کارشناس مسائل سیاسی

محکومیت حمالت جدید علیه مردم غزه
امیر عبداللهیان: صهیونیست ها فقط زبان قدرت را می فهمند

دور جدیــد حمــالت رژیــم 
صهیونیستی به نوار غزه از عصر مقاومت

روز جمعــه، شــهادت برخــی 
فرماندهان ارشد جنبش جهاد اسالمی فلسطین و 
ده ها نفر دیگر را به همراه داشت. مقامات سیاسی و 
برخــی نهادها ایــن حمــالت را محکــوم کردند. 
سیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور روز یکشنبه در 
دیدار با جمعــی از خانواده های شــهدا، گفت: این 
بیداری مردم و جوانان در منطقه به برکت خون شهدا 
است. صهیونیست  ها مردم بی دفاع غزه و اعضای جهاد 
اسالمی را ترور می کنند و جهاد اسالمی نیز پاسخ آنها 
را می دهد.حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
نیز درخصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه، عالوه 
بر گفت وگو با وزیر امور خارجه قطر و دبیرکل سازمان 
ملل، با وزرای خارجه سوریه و لبنان به صورت تلفنی 
گفت وگو کرد. امیرعبداللهیان در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: »صهیونیست ها از جنگ 33روزه تا امروز 
هدفشان تغییر موازنه قدرت و وحشت بود که ناظران 
عادل و عاقل می توانند شــهادت بدهند آنها پیروز 
شده اند یا شکست خورده اند. آتش بس برقرار شد، زیرا 
صهیونیســت ها فقط زبان قــدرت را می فهمند. « 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در پیامی ضمن 

تجلیل از تمامی شهدای محور مقاومت، فرماندهان و 
مجاهدان سرافراز فلسطین و جنبش جهاد اسالمی 
به ویژه شهدای حمالت اخیر، شهیدان خالد منصور، 
تیسیر الجعبری و رافت الزاملی نوشت: »ملت مظلوم 
فلســطین و امت اســالمی بی تردید ایــن جنایت 
بی شرمانه را که در ایام  ســوگواری ساالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل علیه السالم رخ داد و باعث شهادت و 
مجروحیت جمعی از مردم بی دفاع شــد، بی پاســخ 
نگذاشته و با اقدام متقابل متکی بر وحدت کامل همه 
گروه های فلسطینی، شکست دیگری را بر نظامیان این 
رژیم و حامیان آنها رقم خواهند زد.« سپاه پاسداران هم 
در بیانیه ای اعالم کرد: خط سازش و عادی سازی  روابط 
برخــی کشــور های عربی بــا رژیم جعلــی و جالد 
صهیونیستی نه تنها به تضمین امنیت صهیونیست ها 
منجر نخواهد شــد ، بلکه ظرفیت های مقاومت های 
اسالمی و ضد صهیونیستی در بین ملت های مسلمان را 
ارتقا داده و همانند گدازه های آتش بر سر اشغالگران 
سرزمین فلسطین فرود خواهد آورد. شورای هماهنگی 
تبلیغات اســالمی با صدور اطالعیه ای از مردم دعوت 
کرد تا در تجمع ضد صهیونیســتی این هفته شرکت 
کنند. این تجمع امروز سه شنبه ساعت 17و 30دقیقه 

در میدان فلسطین برگزار می شود.

امیدواری های بیشتر
روایت میخائیل اولیانوف، رئیس تیم مذاکره کننده روسیه از مذاکرات  همراه با امیدواری های 
بیشتری بود. او با بیان اینکه »5ثانیه تا خط پایان فاصله داریم«   گفت: »گفت وگوها در مسیر 
درستی حرکت می کند. کسی نمی داند دقیقا چند روز دیگر توافق امضا می شود. بحث بر سر یک 
فاصله زمانی کوتاه است.« او در پاسخ به سؤالی درباره پیش نویس اتحادیه اروپا هم گفت: از اینکه 
عبارت طرح اتحادیه اروپا، متن اتحادیه اروپا و یا پیش نویس اتحادیه اروپا استفاده می شود، 
احساس حسادت می کنم؛ چون عادالنه نیست، چون متن روی میز نتیجه تالش مشترک تمام 
مشارکت کنندگان در یک سال گذشته است. تمام کشورها ازجمله روسیه، چین، ایران، 3کشور 
اروپایی و آمریکا در ویرایش این متن سهیم هستند. وظیفه اتحادیه اروپا به عنوان تسهیل کنننده 
این است که ایده های مختلف را ترکیب کند تا مبنای تصمیم نهایی قرار گیرد. او تصریح داشت: 

»درمجموع ۴موضوع باقی مانده که برخی از آنها شامل زیرمجموعه ای از مسائل هستند.« 
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