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امثال موسویمجد در روز قیامت با چه رویی بر چهرهی امثال حاجقاسم نگاه میکنند؟!

اوصیکم به وصیت سردار
به شهادت سلیمانی ،منافق همچنان از کافر بدتر است

امیرمهدی آخوندی :پیروزی و شکست در جنگ ،هر
دو برای ما معنای مقدسی دارد .سربازان مکتب سرخ و
همیشه ماندگار امام حسین علیهالسالم چه کشتهشوند
و چه بکشند ،پیروزند .اما شکستخوردگان همیشهی
تاریخ ،گرگهای تیزدندانی هستند که در لباس میش
رخ نشان میدهند .فتنه بهترین زمان برای ش��ناخت این گرگصفتان
است .در دورهی فتنه و در س��ر بزنگاهها چهرههای جدیدی از خط نفاق
هویدا و راهشان از مسیر بر حق انقالب جدا میش��ود .ضربههای عناصر
آلوده به نفاق برای اس�لام در طول تاریخ اغل��ب دردناکتر از ضربههای
دشمن روبهرو بوده است .چرا که بیشتر این ضربهها از سمت چهرههایی با
نقاب دوست بر پیکرهی دین وارد میشود .همان مذهبیون افراطی دیروز
و روشنفکرنماهای امروز .همان کس��انی که طبق سورهی «منافقون»
ظاهری آراسته و زبانی چرب دارند ولی باطنشان تهی از نور ایمان است.
شبثبنربعی ،فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین علیهالسالم در جنگ صفین
بود ولی سالها بعد همگان او را فرماندهی پیادهنظام لشکر عمربن سعد
در کربال دیدند! هر دو یکنفر هستند؛ اما یکی در سپاه حق و دیگری در
سپاه باطل .کسی که راه را یافته باش��د و در سپاه حق بجنگد و طعم این
عشق مقدس را چشیده باشد ،چگونه ممکن است روزی در سپاه مقابل

#حق بایستد؟! مگر اینکه ذات ناپاکش ،آلوده به نفاقی عمیق باشد که با
وجود فالن سابقه و بهمان کارنامه ،روزی در برابر حق به پا خیزد .همان
کس��انی که خداوند در رابطه با آنان میفرماید« :ختماهللعلی قلوبهم و
علی سمعهم و علی ابصارهم غش��اوه» .اینان دین و دنیایشان را به چه
فروختند؟! به مشتی زر؟! یا به خوشیهای زودگذر؟! گفتنی است که از
قدیماالیام چنین انسانهای شوخی و چنین آدمهای خوشی داشتهایم
و داریم! از ابوموسیاشعری و ش��بثبنربعی گرفته تا مسعودکشمیری
و موسویمجد در همین عصر خودمان! آنهایی که سالها برای فریب و
نفوذ در این عرصه تالش کردند و نان ناپاک بر س��ر سفرهی خانوادهشان
بردند .در طرف مقابل اما فرزندان روحاهلل و سربازان سیدعلی سالهاست
که برای حفظ این مرز و بوم و آس��ایش ناموس ما و دفاع از حریم آلاهلل
تالش میکنند .اما س��ؤال اصلی این است :امثال موس��ویمجد در روز
قیامت با چه رویی بر چهرهی امثال حاجقاس��م ن��گاه میکنند؟! و با چه
کلماتی میخواهند پاسخ ایتام ش��هدا را بدهند؟! اینجاست که ظرافت
کالم امام خمین��ی را متوجه میش��ویم که فرمود« :مناف��ق از کافر هم
بدتر است» .کفار از ابتدا موضعش��ان مشخص است؛ تو تکلیف را با آنها
میدانی ،اما دش��منانی که با نقاب دوست وسط لش��کر خودی هستند،
کار را دش��وار میکنند .حاال هم در این عص��ر و در ابتدای پنجمین دهه

از انقالب اس�لامی باید مراقب باشیم ،چون این داس��تان تمامی ندارد؛
همانطور که از صدر اس�لام تا االن ادامه داشته اس��ت .پس باید با دقت
مضاعف رفتارها و گفتارها را زیر نظر داشته باشیم ،مخصوصا سکنات پیدا
و پنهان مسئولین .مس��ئولینی که در این هفتساله کم حرفهای ضد و
نقیض ازشان نشنیدیم؛ حرفهای زیادی زدند و وعدههای زیادی دادند
اما دقیقا نتیجهی عکس اتفاق افتاد .مس��ئولینی که در زبان دم از والیت
میزنند ولی در عمل پیروی از نفس خویش میکنند ،نه ولی خویش! از
این دست ،نمونههایی واضح و ملموس در این سالها داشتهایم .از فتنهی
 ۸۸بگیرید تا پافشاری در سازش و مذاکرهی بیحاصل با دشمن! خالصه
که نفاق تمامشدنی نیست .تا وقتی که دنیاطلبی و شهوت قدرت و مقام
در میان باشد ،نفاق هم هس��ت .تنها راه نجات و در امان ماندن از نفوذ و
نفاق ،واعتصموا بحبلاهلل و والیتمداری محض است .همان والیتمداری
که اسوهی حسنهی آن حاجقاسم بود .سرداری که در وصیتنامهی خود
نکاتی را در رابطه با والیتفقیه گوشزد کردند و گفتند« :خیمهی والیت،
خیمهی حسین و فاطمه اس��ت ،دور آن بگردید؛ با همهی شما هستم!»
حاال که چنین توصیههایی به گوش ما نسل جوان رسیده و به آن اعتقاد
داریم ،وظیفهمان سنگینتر میشود و باید در این مسیر تالش بیشتری
کنیم تا تأثیری هرچند کوچک در این عرصه داشته باشیم.

محمد جعفربگلو :دنیای مج��ازی عالم عجیب 
ی
است؛ نه میتوانی رهایش کنی و عرصه را در اختیار
رقیب بگذاری و نه میتوانی تم��ام وقتت را صرف
پاسخ دادن به شبهات مغرضانهی بیسر و ته کنی.
اگر قصد داش��ته باش��ی در فضای مجازی از تاریخ
بگویی ،سیل هجمهها ش��دیدتر میشود؛ تا جایی
که ممکن است کم بیاوری و بگویی« :اصال گور پدر
فضای مج��ازی!» و بروی در پس��توی کتابخانهات
بنشینی و مشغول مطالعه شوی .مثال همین چند
وقت پیش ،اکانت��ی در اینس��تاگرام دایرکت داده
ب��ود« :پس��تهایت را خواندم و چی��زی جز دروغ
و قلب واقعی��ت در آن ندیدم» .عک��س پروفایلش
پرچم سه رنگ سبز و س��فید و قرمز بود که نشان
بدقوارهی «شیر و خورشید» وسطش بدجور توی
ذوق میزد .از همان تصوی��ر پروفایلش معلوم بود
دنبال چیست! حرفش برای من که هنگام نگارش
یک متن تاریخی -هر چند کوتاه -همیشه به ارجاع
و رفرن��س دقت میکن��م ،خیلی س��نگین آمد .با
بیمیلی جواب دادم« :نقدتان خیلی کلی است .نقد
بدون مصداق دور از انصاف است» .چند دقیقه بعد
نوش��ت« :ایران در دوران پهلوی ژاندارم خاورمیانه
بود .حرف اول را در منطقه م��یزد .چرا در اینباره
چیزی در تاریخنگاریات نگفتهای؟!» گفتم« :همان
ژاندارم که حتی برای کوچکترین تصمیمها چشم
به سفارتخانههای خارجی دوخته بود؟!» کمی بعد،
دست به دامان داس��تانهای تخیلی شد و نوشت:
«حتما میدانی ملیگرایی رضاشاه بود که ایران را
از گزند بالی قاجار حفظ کرد!» جواب دادم« :دقیقا
از کدام ملیگرایی حرف میزنی؟ همان ملیگرایی
که جزیرههای خلیجفارس را در اختیار انگلیسیها
گذاش��ت؟ اصال درب��ارهی کدام «مل��ت» صحبت
میکنی؟ شنیدهای که در گوهرشاد چه بر سر همان
#ملت آمد؟ رضاخان میرپن��ج کاری کرد که یاد و
خاطرهی تیمور لنگ زنده شد و تن گوهرشادبیگم
و شاهرخ در گور لرزید» .نوشت« :اصال شماها حرف
حساب سرتان نمیشود .کاش آمریکا پشت شاه را
خالی نمیکرد تا امروز ش��اهد یکهتازی امثال شما
نبودیم» .با این حرف ،خیلی ناش��یانه اعتراف کرد
شاه عروسک خیمهشببازی اربابانش در کاخ سفید
بوده .با این حال ج��واب دادم« :حتما نمیدانی که
آمریکا ت��ا آخرین لحظه از س��لطنت حمایت کرد.
داستان اعزام ژنرال چهار ستاره آمریکایی -رابرت
هایزر -را نشنیدهای که در دیماه  57به ایران آمد
تا با قبضه کردن ارتش ،یک کودتای بزرگ طراحی
کند؟» از اقت��دار پهلوی گفت ،و از ذلت س��لطنت
برایش از تاریخ ش��اهد آوردم .روزی که محمدرضا
حتی برای گوش دادن به رادی��و برلین هم منتظر
دستور اربابانش بود! در آخر گفت« :میدانی! اصال
آب ما با هم توی یک جوی نمیرود .تو نمود واقعی
مورخ درباری هستی!» من مسرور از اینکه با یک
«س��لطنتطلب» حتی یک نقطهی مشترک هم
ندارم ،حیران بودم که از کدام «دربار» حرف میزند!
البته تقصیری نداش��ت؛ بعد از گذشت چهل و یک
سال از سقوط سلطنت ،هنوز ذهنش در گوشهای از
«دربار اعلیحضرت» اسیر بود.
بگذریم ...ای��ن متن را نوش��تم تا بگوی��م« :تاریخ
در خطر اس��ت» .خط تحریف تاری��خ معاصر ایران
با ه��دف «تطهیر پهلوی» مدتی اس��ت ب��ا قوت و
قدرت در داخل و خارج فعال شده و پیش میرود.
ش��بکهای هماهنگ و منظم که در فضای مجازی
هم دستبردار تحریف تاریخ نیست ،به شدت فعال
است؛ از اکانت فیک اینستاگرامی و حساب توئیتری
تا فالن شبکهی متمول انگلیس��ی و بهمان کانال
ماهوارهای ،به اضافهی صدها پیج در اینس��تاگرام
و چندین کان��ال در تلگرام ،هم��ه و همه یک خط
را پی گرفتهاند« :تطهیر پهلوی» .در این وانفس��ا و
هیاهوی تحریف ،تقطیع و وارونهسازی ،وظیفهی
نهادها و مؤسس��ات تاریخنگاری است که با همتی
جهادی ،در برابر تحریف تاریخ قد علم کنند تا آنچه
برای آیندگان به ثبت میرسد ،چیزی جز «حقیقت
تاریخ» نباشد.

