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عاشورا و رسالت هیئت های مذهبی
علی محمدرضایی: قرآن کتابی است که اگر درست فهمیده شود، آموزه های آن راهنما و 
مایه هدایت زندگی بشر است؛ خداوند می فرماید: «َوُنَنزُِّل ِمَن ٱْلُقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٌ َوَرْحَمة 
ِلِمیَن ِإالَّ َخَســاًرا» و ما آنچه را براى مؤمنان مایه درمان و رحمت  لِّْلُمْؤِمِنیَن َوال َیِزیُد ٱلظَّ
اســت، از قرآن نازل می کنیم، [ولی ] ستمگران را جز زیان نمی افزاید. موالنا در دفتر سوم 
مثنوی در تفســیر این آیه آورده است: زان که از قرآن بسی گمره شدند / زان رسن قومی 
درون چه شدند؛ یعنی بسیاری به وسیله قرآن گمراه شدند و این کتاب را به حبل و طنابی 
تشــبیه کرده که می بایست انسان را از چاه نجات دهد، ولی گروهی به وسیله این طناب 

به درون چاه می روند.
در سراســر قرآن این دو گروه از انسان ها به چشــم می خورند. قرآن کریم عالی ترین 
مدح ها و بزرگ ترین مذمت ها و نکوهش ها را درباره انســان بیان کرده اســت. انســان 
مورد توصیف قرآن از آســمان ها، زمین و فرشــته ها باالتر اســت و همان انسان از دیو و 
چارپایان پســت تر است. خداوند در ســوره «التین» پس از چهار سوگند می فرماید: «َلَقْد 
ــَن ِفٓی َأْحَسِن َتْقِویٍم» یعنی انسان به حسب خلقت، طوری آفریده شده که  َخَلْقَنا ٱإْلِنسَٰ
صالحیت دارد به رفیع ترین درجات عروج کند و در کنار پروردگارش به خلود برســد و از 

ِفِلیَن» سپس (همین انسان را که در بهترین  ســوی دیگر می فرماید: «ُثمَّ َرَدْدنَُٰه َأْسَفَل سَٰ
تقویم آفریدیم)، او را پست تر از همه پست ها گردانیدیم.

در فرهنگ قرآنی، انســان همه کماالت را بالقوه دارد و باید آنها را به فعلیت برساند 
و شــرط آن ایمان، تقوا یعنی پیشــگیری از بسیاری از کارها و عمل صالح یعنی کوشش 

در راه خداست.
آوردگاه کربال صحنه نمایش این دو گروه انســان است که نگاه شان به دنیا، آرمان ها، 
اهداف شــان و روحیه های شــان کامال متفاوت اســت. رهبر یک گروه حســین بن علی 
علیه الســالم است که در اوج کرامت، انسانیت، شرف و جوانمردی است و در رأس گروه 
دیگر، یزید بن معاویه اســت که در پست ترین، زشت ترین و ناپاک ترین جایگاهی قرار دارد 
که انسان در آن سقوط می کند. به قول عباس محمود عقاد، نویسنده کتاب «ابو الشهداء»، 
حســین در دستیابی به شــرافت، کرامت انســانی، غیرت بر حق مداری و ستیز با نفاق و 
ســازش به پیروزی رســید و از سوی دیگر نیز یزید در پســت ترین مراحل سقوط انسانی، 
آزمندی، شــکم بارگی، پستی و فرومایگی، ذلت و تن دادن به خردترین چیزهای مقتضای 
درندگی و هوا و هوس پیروز شد. کافی  است تک تک یاران هر دو اردوگاه را با هم مقایسه 

کنید؛ برای مثال ابوالفضل العباس را در لشــکر حسینی و عمر بن سعد را در لشکر یزید؛ 
عباس را با ایثارش، جوانمردی اش، کرامتش، شــهامتش، تعهدش و عمر بن سعد را به 

دیوانه قدرت بودن، ترسو و سرسپردگی اش و زشت خوی و بداندیش بودنش.
در لشــکر یزید گروهی فرصت طلب، جیره خوار، مسخ شده، بدون اراده و سرگردان در 
پست ترین جایگاه انسانیت بودند که با ناآگاهی اسیر تبلیغات دستگاه اموی شده بودند. 
امام سجاد ضمن کالمی بیان داشتند ۳۰ هزار نفر به تو هجوم آوردند، همه خود را امت 
محمد می دانستند و با کشتنت آهنگ «تقرب به خدا» را داشتند. در سپاه حسین بن علی 
با منش واال و شجاعت به دنبال دفاع از دین، حمایت از امام علیه السالم و آزادی و رهایی 
از ســتم و جنایت اموی بودند و در یک کالم ســپاه حسین بن علی «مجمع الفضائل» و 

لشکر یزید بن معاویه «مجمع الرذائل» بودند.
عاشورا نمونه عینی و حقیقی «احسن تقویم» و «اسفل سافلین» بودن انسان است. 
امام حسین علیه السالم با بهره وری از معارف قرآن کریم و آموزه های وحیانی آن، مانند 
پیامبران الهی، به شــکلی روشن و عمومی از آن استفاده کرد؛ به طوری که آن حضرت 
ملقب به وارث االنبیا شد و به مکارم اخالقی ازجمله خدامحوری و توکل، آزادی و اختیار، 

صبر و پایداری، شجاعت و شهامت، عزتمندی و ذلت گریزی، ایثار و محبت، والیت مداری 
و آراســتگی به کماالت، حیات دوباره بخشید. در آن سوی میدان نیز یزیدیان با پیروی از 

هوای نفس، تمام رذائل اخالقی را مرتکب شدند و دست به زشت ترین اقدامات زدند.
بایــد مهم تریــن رســالت و هدف هیئت هــای مذهبی، تشــریح و تبییــن ویژگی ها، 
موضع گیری ها، حرکت ها، کینه ورزی ها و مهرورزی های این دو گروه انســان باشد. کربال 
صحنه بی نظیر نمایش این دو گروه از انســان است که در تاریخ همانند آن وجود ندارد. 
الزم اســت با بازخوانی تاریخ عاشــورا، آن را فهمید و به مردم فهماند و با تأمل در آن، 
به پیام فرا تاریخی، کارآمد و نکته آفرین آن توجه کرد. یکی از آســیب های جدی بیشــتر 
هیئت های مذهبی، پرداختن به ظاهر عاشورا و ورودنکردن به محتوای آن است و بدون 
توجه جدی و دقیق به عناصر تشکیل دهنده هر دو اردوگاه و ویژگی های آنان و درس ها 
و پیام های آن برای جامعه امروز ما، عاشــورا را فقط در ظلم به امام و یارانش خالصه 
می کنند؛ درحالی که عاشورا سراسر حماســه آفرینی امام حسین و یارانش است و همه 
حرکت ها و سخنان امام حسین بر پایه عقالنیت بود؛ ولی متأسفانه در بسیاری از هیئات 

مذهبی برداشتی احساسی از عاشورا ارائه می شود.
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پانزدهــم جوالی هفتمین ســالگرد برنامه جامــع اقدام مشــترک و در عین حال 
ممکن اســت آخرین ســالگرد آن نیز باشــد. پس از یک ســال مذاکره، هنوز پیشرفت 
واقعی حاصل نشــده است. برعکس، با گذشت زمان پنجره دیپلماتیک بسته می شود 
و مذاکرات به بن بســت می رســد. همه طرفین در این ماجرا مقصر هســتند و در عین 
حال چیزهای زیادی برای ازدســت دادن دارند. پایان توافــق وین برای غرب به معنی 
خنثی شدن ســال ها تالش برای منع گسترش سالح های هسته ای در خاورمیانه است. 
شکســت مذاکرات منجر به تشــدید تنش نظامی در منطقه می شود که نقشی کلیدی 
در بحران انرژی جهانی ناشی از جنگ در اوکراین دارد. اما عواقب آن برای ایران حتی 

چشمگیرتر خواهد بود و بر آینده کشور تأثیر بسزایی می گذارد.
از دیدگاه اروپاییان و واشــنگتن، شکی نیست که شکســت آخرین دور مذاکرات در 
دوحه در ماه گذشته (که اجازه حل وفصل اختالفات را نداد و حتی منجر به بازگشایی 
موضوعاتی شــد که قبال حل وفصل شــده بودند) نشــان می دهد کــه دیپلمات های 

ایرانــی همچنان در تالش برای خرید زمان هســتند که هــدف از آن در بهترین حالت 
به دســت آوردن اجماع داخلــی برای پذیرش توافق بدون تضمیــن پایدار و در بدترین 

حالت تسریع برنامه هسته ای ایران است.
درواقع، فراتر از مســائلی از قبیل وضعیت سپاه پاسداران، نگرانی اصلی و مشروع 
ایــران تضمین پایداری توافق جدید توســط دولت جو بایدن اســت. خروج یک جانبه 
دونالد ترامپ در ماه می  ۲۰۱۸، شکنندگی تعهدات را نشان داد. در طول مذاکرات اخیر 
نه تنها جو بایدن از «فشــار حداکثری» کم نکرد و امتیازی نداد، بلکه از تشکیل ائتالف 
عربی -اســرائیلی حمایت کرد و این موضوع چندان برای ایران اطمینان بخش نیست. 
درحالی که تغییرات سیاسی واشنگتن در سال ۲۰۲۵ بسیار محتمل تلقی می شود، این 

تضمین برای دستیابی به توافق با ایران تعیین کننده است.
از سوی دیگر پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ناشی از شکست قطعی برجام 
برای ایران خطیــر خواهند بود. علی رغم ضعف های برجام، تجدید توافق هســته ای 
آثار مثبت فوری برای بهبــود وضعیت اقتصادی ایران به ارمغان می آورد. با رهایی از 
تحریم ها، تهران می تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت اضافه صادر کند. حتی اگر به 
دلیل افزایش عرضه، قیمت نفت به زیر مرز ۸۰ دالر بازگردد، درآمد نفتی ایران نزدیک 
بــه ۸۰ میلیون دالر در روز خواهد بود. این شــرایط مطلوب باعــث افزایش صادرات 
محصوالت پتروشیمی، فوالد و کاالهای تولیدی و کاهش هزینه واردات مواد غذایی و 
تجهیزات پزشکی می شود. در نهایت، ایران با دسترسی مجدد به دارایی های سرگردان 

خود در خارج از کشــور قادر به تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم با استفاده از ذخایر ارزی 
چند میلیارد دالری خود خواهد شد و این منجر به یک گشایش اقتصادی می شود.

قدرت اقتصادی ایران از ســال ۲۰۱۲ به طور اجتناب ناپذیری فرسایشــی بوده است. 
به دلیل کمبود ســرمایه گذاری، عدم نوســازی و انتقال فناوری، زیرساخت های صنایع 
ازجملــه مهم ترین آنها یعنی صنعت انرژی در حال فرســودگی هســتند. مســئوالن 
همچنــان بر مقاومت اقتصادی ایران تأکید دارند که ملموس و واقعی اســت و مردم 
ایران را از محرومیت های غیرقابل تحمل در امان نگه داشته است. با  این حال، اقتصاد 
مقاومتی باعث رکود و کندشــدن روند توسعه می شود. اســتاندارد زندگی ایرانیان در 
۱۰ ســال گذشــته بدتر شده اســت و در صورت تداوم این روند ســرانه تولید ناخالص 

داخلی تا سال ۲۰۳۰ به زیر مرز ۱۵ هزار دالر خواهد رسید.
با منزوی شــدن اقتصاد، ایران از صحنه های بین المللی نیز طرد می شود و اروپاییان 
که با احیای اتحاد فراآتالنتیکی علیه روســیه تقویت شــده اند، با میل بیشتری شرکت 
در ائتالف آمریکایی علیه تهران را خواهند پذیرفت. امضای قطع نامه اخیر در ســازمان 
ملــل متحد برای محکومیت عــدم همکاری ایران با آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
توســط نزدیک به ۳۰ کشــور از ۳۵ کشور، با وضعیت ســال ۲۰۲۰ که شورای امنیت و 
به ویــژه اروپاییان با خروج آمریکا از توافق توســط دولت ترامپ مخالفت کرده بودند، 

در تضاد شدید است.
محافظه کاران در تهران برای مقاومت در برابر فشــار غرب روی اهمیت روابط 
راهبــردی ایــران با قدرت های بزرگ آســیایی مانند چین و روســیه کــه عمال این 
قطع نامه را وتو کردند یا هند که رأی ممتنع داد، حســاب باز کرده اند. باید پذیرفت 
که به نظر می رسد سفر اخیر والدیمیر پوتین به تهران این استراتژی را تأیید می کند. 
اما تجربیات دهه گذشــته نشــان می دهد که حمایت سیاسی و اقتصادی محدود 
و مشــروط به مخاطرات روابط روســیه و چین با آمریکاســت و وضعیت ایران به 
عنــوان یک متغیر تعدیلی باقی می ماند. عالوه بر این، تقویت منافع مشــترک میان 

این دو قدرت و قدرت های خاورمیانه، به ویژه اســرائیل و عربســتان سعودی، ما را 
به این باور می رســاند که ایران برای به دست آوردن تضمین های امنیتی و باالبردن 
ســطح همکاری های اقتصادی مورد نظر خود، بــرای جبران پایان احتمالی برجام 

دست و پنجه نرم خواهد کرد.
در چنین شــرایط نامشــخصی، اقلیت رو به رشد در داخل کشــور تمایل دارد برای 
دســتیابی به موازنه منطقه ای، ایران را مانند پاکســتان به یک قدرت هسته ای واقعی 
تبدیل کند. در مواجهه با ایــن وضعیت، همه جهان و به ویژه ایاالت متحده مجبور به 
تجدیدنظر در روابط خود با تهران خواهند شــد و این موضوع باعث تشدید تنش های 
منطقه ای خواهد شد. حتی اگر ایاالت متحده مستقیما تمایلی به درگیری های جدید در 
خاورمیانه نداشته باشد، اسرائیل هیچ مشکلی برای عملکرد به صورت نیابتی نخواهد 
داشــت. به همین ترتیب، تمام تالش ها در راستای عادی  سازی روابط با پادشاهی های 

نفتی خلیج فارس از طریق متحدان، بدون نتیجه خواهد ماند.
مقاومــت در برابــر تحریم ها برای ایران یــک تاکتیک مرتبط برای دســتیابی به 
توافــق بهتر بــا ایاالت متحده در مذاکرات بوده اســت. با توجه بــه موضع کنونی، 
باید یک اســتراتژی بلندمدت در اولویت باشد. اکنون آینده ایران به انتخاب مقامات 
مســئول بستگی دارد. احیای توافق هســته ای یا تحمل پیامدهای ناشی از شکست 
آن گزینه هایــی هســتند که آینده کشــور به آن بســتگی خواهد داشــت. به همین 
ترتیب، دولــت بایدن باید فراتر از مالحظات انتخاباتی کوتاه مدت که مانع از اعطای 
امتیازات نمادین به تهران شــد، حرکت کــرده و رویکرد دیپلماتیک انعطاف پذیرتر و 
شــجاعانه تری را در مقابــل ایران اتخاذ کند. مزایای بازگشــت به برجام بیش از آن 
اســت که به شــانس واگذار شــود. هنوز امکان بقای این توافق وجود دارد. در این 
فاصله کوتاه، ایران می تواند از موضع قدرت به توافق برسد. در صورت عدم استفاده 
از ایــن فرصــت و با توجه به مخاطــرات اقتصادی و نظامی ناشــی از عدم توافق، 

احتماال فرصت دوباره ای پیش نخواهد آمد.

آینده ایران بدون توافق هسته ای؟
اردوان امیراصالنی 


