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رییس جمهوری کلمبیا ،برنده جایزه صلح نوبل
مانوئل سانتوس ،رییس جمهوری کلمبیا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال معرفی
شد .به گزارش ایسنا ،کمیته نروژی نوبل وابسته به پارلمان این کشور...
یاد  د اشت سردبیر

ابعاد مظلومیت امام حسین (ع)

برداشت عمومی  از مظلومیت یک شــخصیت تاریخی معمو ًال
معطوف به نادیده انگاشتن صالحیت  ها و توانایی  های اوست .این
کــه فردی از هر جهت خود را برای بهره مند ســاختن دیگران از
موقعیت معنوی و علمی  خود مهیا ســاخته باشد اما نادیده انگاشته
شــود در واقع از او یک مظلوم می  سازد .از یک منظر دیگر کسی
که دیگران برخوردی فراخور جایگاهش با او نداشته باشند ،مظلوم
اســت که البته چنین ظلمی  دو سویه است ،چرا که هم مانع فیض
رسانی او شده اند و هم خود را از فیوضات او محروم ساخته اند یعنی
به خود نیز ظلم کرده اند .از این جهت هر شخصی ممکن است در
طول زندگی چنین احساسی داشته باشد که مورد ظلم واقع شده و
به او بی مهری شده است .اما این که چگونه یک شخصیت تاریخی
به نماد مظلومیت تبدیل می  شــود و یــادآوری آنچه با او کرده اند،
اشــک را از گونه  ها جاری می  ســازد و یک تراژدی را رقم می  زند
کــه هرگز بوی ماندگی به خود نمی  گیــرد و می  تواند الهام بخش
تمامی  انســان  ها صرف نظر از دین و مذهب و نژاد و ملیت شــان
باشــد ،امری کام ً
ال استثنایی اســت و بیانگر این واقعیت است که
آن شخص از جهات گوناگون مورد ظلم و ستم قرار گرفته است.
امام حســین (ع) شــاخص ترین نمــاد مظلومیت اســت که
تمامی  انواع مظلومیت  ها را از جــد و پدر و برادرش به ارث برده و
فراتر از آن حتی پس از شهادت نیز جایگاهش به شایستگی شناخته
نشــده و به مظلومیــت اش نیز ظلم کرده اند یعنی نگذاشــته اند
که پیامش به گوش همه ی انســان  ها برســد .وقتی یک نفر تمام
هســتی خود را خرج و صرف یک هدف می  کند و جانش را نیز بر
سر آن می  گذارد ،حداقل حق و انتظارش این است که او را از زندان
تاریخی که دست ساخته ی دشمنانش است بیرون بیاورند و منظور
و هدف او از نهضتش را تشریح کنند.
الف :اولین نشــانه ی مظلومیت امام حسین (ع) را می  توان از
البالی تاریخ مکتوب استخراج کرد .به دنبال انعقاد صلح بین امام
حســن (ع) و معاویه پیمان نامه ای به امضا رسید که بر اساس آن
معاویه باید خالفت را پس از خود به حســن ابن علی (ع) بســپارد
و اگر ایشــان در قید حیات نباشد خالفت به امام حسین (ع) برسد.
عدم پایبندی معاویه به مفاد صلح نامه ظلمی  اســت که از یک سو
متوجه حســین ابن علی (ع) اســت و از ســوی دیگر متوجه امت
اسالمی  شده است که از رهبری او محروم شدند.
ب :ظلم بعدی به نحوه ی بیعت گرفتن از مردم برای جانشــین
معاویه باز می  گردد که هیچگونه ســنخیتی نه تنها با سنت نبوی
و شــیوه ی مورد تأیید خلفای راشدین ندارد بلکه حتی چهره  های
موجــه از مهاجرین و انصار نیز آن را قبــول ندارند .رأی گرفتن با
تطمیع و تهدید که تا آن زمان سابقه نداشته است.
ج :ظلم بعدی تعیین جانشــینی اســت که نــه تنها هیچگونه
شــباهتی به خلفای پیش از خود ندارد و حاضر نیست مانند پدرش
معاویه در حد ظاهرســازی ،شعائر دینی را پاس بدارد بلکه وحی را
به ســخره می  گیرد و مسئله نبوت را گونه ای بازی قلمداد می  کند
که  هاشمیان برای حکومت بر عرب به راه انداخته اند.
د :ظلم دیگری که بر امام حســین (ع) روا داشــته شد این بود
که مردم زمانه اش مسخ شــده و بازیچه ی درهم و دینار بودند و
شرکت در فتوحات و دستیابی به غنائم فراوان و دستیابی به کنیزان
زیبا و غالمان حلقه به گوش ،برداشت متفاوتی از دین و جهاد برای
آنها به ارمغان آورده بود .کســانی که صحابی بودن ،مهاجر بودن و
تابعی بودن و سابقه ی شرکت در جنگ و جهاد را به امتیازی برای
دســت یازیدن به پول و قدرت تبدیل کرده بودند و بدون شــرم و
خجالت از خود حدیث می  ساختند و اعتبار و وجاهت اجتماعی خود
را خرج آباد کردن دنیای دیگران می  کردند.
ه :ظلم دیگری که بر امام حسین (ع) رفت این بود که گروهی
از مردم که بعضا ادعای پیروی از او را داشتند نیز دچار کج فهمی  و
تذبذب و عدم ثبات در رأی بودند .بدین ترتیب امام حسین (ع) حتی
از حمایت کســانی که یزید را شایسته ی خالفت نمی  دانستند نیز
برخوردار نبود .امتناع برخی از شــخصیت  های قبیله ی بنی  هاشم
برای همراهی با امام حسین (ع) نشان می  دهد که سایه ی تطمیع
و تهدید بنی امیه تا چه اندازه گســترده بوده است .نوع پرسش  ها
و پاســخ  ها و مناظره  هایی کــه بین امام حســین (ع) و برخی از
چهره  های شــاخص آن زمان رد و بدل شده بیانگر غبارآلود بودن
فضا برای دیدن واقعیت  ها بوده اســت و متقاعد شدن برخی از این
شخصیت  ها پس از روشنگری  های امام حسین (ع) بیانگر این است
که تبلیغات ویرانگر دســتگاه اموی با محوریت ترور شــخصیت  ها
و حدیث ســازی تا چه حد انســان  های حق طلب را در شــرایط
بالتکلیفی قرار داده است.
و :ظلم دیگری که بر امام حســین (ع) رفت به حاکمیت نظام
قبیله ای بازمی  گردد .در نظــام قبیله ای ،اراده ی همه افراد قبیله
در شــیخ و رهبر قبیله متمرکز گردیده و تعصــب قبیله ای اجازه
نمی  دهد که کســی حتی با وجود درک حقیقت بر اســاس تحلیل
شــخصی خود از واقعیت  ها بتواند از حق دفاع کند .تمامی  کسانی
کــه فراتر از قید و بندهای قبیله ای به حمایت از امام حســین (ع)
برخاســتند و در صحرای کربال به شهادت رســیدند این توفیق را
داشتند که بر روی این ســنت جاهلی خط بطالن بکشند .کسانی
نظیر حبیب ابن مظاهر ،مسلم ابن عوسجه ،زهیرابن قین و...
ز :ظلم دیگری که بر امام حسین (ع) رفت این بود که ساکنان
کوفه امام حســین (ع) را وجه المصالحــه ی مطالبات خود از بنی
امیــه قرار دادنــد که متأســفانه زوایای نهفته ی این مســئله به
خوبی تبیین نشــده و جا نیفتاده است .بسیاری تصور می  کنند که
تمامی  نویســندگان نامه با هدف حمایت از حسین ابن علی (ع) و
تشکیل حکومت در عراق به زعامت او اقدام به چنین کاری کرده اند.
در حالی که اکثریت آنها به دنبال سهم خواهی از دستگاه خالفت
و در صدد تشکیل حکومتی نیمه مستقل بودند که قادر باشد خراج
ســرزمین  های شــرقی را نصیب آنها کند یا حداقل با گرفتن حق
المصالحه با دســتگاه اموی کنار بیاینــد .معامله ای که آنها قب ً
ال با
امام حسن (ع) کردند نشان می  دهد که اغلب آنها از جهادگر بودن
خود دکانی ســاخته بودند که شــبانه روز در آن زهد فروشی کنند.
نباید فراموش کرد که ساکنان عراق قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص)
و در زمان قدرت نمایی ایران و روم در سرزمینی حائل قرار داشتند
ادامه در ستون روبرو
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ترامپ از اظهارات خود مبنی بر منع ورود مسلمانان عقبنشینی کرد
کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات ریاســت جمهــوری  2016آمریکا از اظهاراتش
درباره ممانعت از ورود مسلمانان به آمریکا عقب نشینی کرده است...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

احتمال مشارکت آلمانیها در احیای تاالب  هامون
رییس ســازمان محیط زیســت از احتمال مشــارکت کشــور آلمان در احیای تاالب
بینالمللی  هامون به عنوان ذخیره زیست کره یونسکو خبر داد...

رئیس جمهوری در فرودگاه کواالالمپور مطرح کرد

فضای پسابرجام فرصت خوبی است تا روابط را با کشور اسالمی  مالزی
توسعه دهیم
حجت االســام و المســلمین حســن روحانی،
رئیس جمهــوری اســامی  ایران روز جمعه در بدو
ورود بــه مالزی ،گفت در فضای پســابرجام فرصت
خوبی است تا بتوانیم روابط خود را با این کشور مهم
اسالمی  توسعه دهیم.
به گزارش خبرنگار اعزامی  ایرنا ،رئیس جمهوری
که دیروز از   هانــوی پایتخت ویتنــام وارد فرودگاه
بین المللی کواالالمپور شد ،از مالزی به عنوان کشور
مهم اســامی    و پیشرفته در منطقه جنوب شرق آسیا
یاد کرد.
وی با اشاره به این که در فضای پسابرجام فرصت
خوبی اســت تا بتوان روابط خود را با این کشور مهم
اسالمی  توســعه داد ،گفت کــه در مالقات  های روز
جمعه و شنبه همین هدف را دنبال می  کنیم.
دکتر روحانی گفت ایران همواره با دولت و مردم

رئیــس جمهــوری در گفــت و گویــی کوتاه با

مالزی روابط خوبی داشته است.

ابتکار خبر داد:

احتمال مشارکت آلمانیها در احیای
تاالب  هامون

رییس سازمان محیط زیست از احتمال مشارکت
کشــور آلمان در احیای تاالب بینالمللی  هامون
کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست
جمهوری  2016آمریکا از اظهاراتش در      باره ممانعت
از ورود مسلمانان به آمریکا عقب نشینی کرده است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
دونالــد ترامــپ ،کاندیدای جمهــوری خواهان در
انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا در دسامبر
سال گذشته میالدی اظهاراتی علیه مسلمانان مطرح
کرده و خواستار ممانعت از ورود آنها به آمریکا شده
بود که علتش تیراندازی در ســن برناردینو از سوی
افرادی بود که تحت امر داعش بودند.

بــه عنــوان ذخیــره زیســت کــره یونســکو
خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا ،معصومــه ابتــکار در
جدیدترین پســت اینســتاگرامی  خود با اشاره به
دیدارش با اشــتاین مایــر وزیر خارجــه آلمان،
نوشــت :در دیدارم با اشــتان مایــر تاکید کردم
که باید همکاریها زمینهســاز بهرهمندی ایران
از فناوریهای پاک و ســازگار با محیط زیســت

باشــد که اکنون بــا عوارض گرمایــش جهانی
و پدیدههایــی ماننــد ریزگردهــا روبرو اســت.
وی با اشــاره بــه جایگاه ایــران در منطقه و
تجربیــات موفقــی که در جــذب همکاریهای
بینالمللــی از جملــه در مورد دریاچــه ارومیه با
ســازمان ملل و ژاپن داشــتهایم ،گفت :از آلمان
برای مشــارکت در این زمینههــا دعوت کردم و
اشتاین مایر نیز در این دیدار بر ضرورت همکاری

ترامپ از اظهارات خود مبنی بر منع ورود
مسلمانان عقبنشینی کرد

منتقدان گفته بودند که این اظهارات از ســوی
ترامپ تبعیض آمیز و نقضکننــده تضمین آزادی
مذاهب در قانون اساســی آمریکاست و دموکراتها
هم ترامپ را فردی متعصب خواندند.
در ماه  های اخیر ،ترامپ گفته است که مهاجرت
از کشورهایی را که شبه نظامیان در آنها فعال هستند

به حالت تعلیــق در میآورد اما مایک پنس ،معاون
ترامپ روز پنجشنبه گفت که نامزد جمهوری خواهان
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از موضع خود
مبنــی بر ممنوعیت تام ورود مســلمانان به آمریکا
عقب نشینی کرده است.
مایــک پنس در مصاحبههــای تلویزیونی گفته

خبرنــگاران بــا تاکید بــر اهمیت تقویــت روابط با
کشورهای جنوب شرق آسیا گفت :در نخستین مرحله
از سفر به این منطقه و در ویتنام مالقات  های سازنده
و خوبی با مقامات ارشد این کشور داشتیم و راه  های
توســعه و تحکیم روابــط در عرصه  هــای مختلف
سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی را مــورد گفت و گو
و تبادل نظر قرار دادیم.
وی بــا تاکید بر اهمیت توســعه ســطح روابط
ایران  -مالزی ،اظهارداشت :جمهوری اسالمی  ایران
همواره بر تقویت ســطح روابط با مردم و دولت این
کشــور بزرگ تاکید داشته و در این ســفر به دنبال
ارتقای و تعمیق بیش از پیش روابط دو کشور هستیم.
دکتــر روحانی همچنین اعالم کرد در این ســفر
مالقات  هایــی با نخبــگان و ایرانیــان مقیم مالزی
خواهد داشت.
بین دو کشــور تاکید کرده و از بررســی احتمال
مشــارکت در احیای تاالب بینالمللی  هامون به
عنوان ذخیرهگاه زیســت کره یونســکو و تاالب
بین مرزی با افغانستان ســخن گفت .او با ابالغ
ســام و درود ویژه خود به رییسجمور روحانی
و دکتر جواد ظریف ،بــر ضرورت برطرف کردن
موانع بانکی و مالی که بعضا در بانکهای بزرگ
اروپایی مشاهده میشود تاکید کرد و قول مساعد
برای حل آن بخصوص برای حضور شرکتهای
محیط زیستی آلمان در ایران داد.
در این جلســه که حدود یک ساعت به طول
انجامیــد دکتر علــی ماجدی ســفیر جمهوری
اسالمی  ایران و تنی چندن از معاونین وزیر خارجه
آلمان حضور داشتند.
که اگر ترامــپ در انتخابات پیروز شــود مهاجرت
افراد را از "کشــورهایی که در آنها تروریســتها
و شــبه نظامیــان فعــال هســتند" ،بــه حالــت
تعلیق در میآورد.
وی در پاســخ به ســوالی از سوی شبکه خبری
 MSNBCدربــاره اینکه ترامپ میخواهد ورود
همه مســلمانان به آمریکا را منع کند ،گفت :اصال
اینطور نیست ،او فقط به دنبال عدم ورود مهاجران
از کشــورهایی اســت کــه در آنها تروریســتها
فعال هستند.

آگهی تجدید مزایده عمومی   95-583

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شــیراز در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرفه با مشخصات ذیل واقع در سطح
شهر را از طریق مزایده واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شــرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد
مزایده از تاریخ  95/7/17تا ساعت  13روز سه شــنبه مورخ  95/7/27به محل دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز واقع در
میدان ولی عصر(عج) ،بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشــت درمانگاه نادرکاظمی) ،انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز با شماره تلفن
 071-37250737داخلی  229-227واحد مالی(مزایده و مناقصه) تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس  www.shiraz.ir/mayadinمراجعه نمایید.
*مدت اجاره یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
*شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را طی فیش نقدی به شماره حســاب  700785419287بانک شهر شعبه پایانه کاراندیش به نام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری
شیراز واریز نمایند.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
*برنده مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.
*زمان برگزاری جلسه جهت بازگشایی پاکات روز چهارشــنبه مورخ  95/7/28به آدرس میدان ولی عصر(عج) بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشت درمانگاه نادرکاظمی) انتهای ده متری
قدس ساختمان سازمان انجام خواهد شد.
*اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
ردﻳﻒ
1

ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺻﻴﺪي و ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮورﺷﻲ واﻗﻊ در ﭘﻞ

ﻣﺘﺮاژ)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(
12

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ رﻳﺎل

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻏﺮﻓﻪ ﻗﺼﺎﺑﻲ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

12

4/000/000

2/500/000

زﻳﺮﮔﺬر ﺻﻨﺎﻳﻊ ،ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮك ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﻴﻼد

2

ﻏﺮﻓﻪ ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﻲ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺑﻌﺜﺖ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻌﺜﺖ

3

12

18/000/000

25/000/000

11/000/000

15/000/000
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روزنامه عصرمردم مورخ 95/7/17

آگهی مزایده عمومی   95-582

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شیراز در نظر دارد بهره برداری از تعدادی غرف با مشخصات ذیل واقع در سطح شهر
را از طریق مزایده واگذار نماید .لذا از اشــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده
از تاریخ  95/7/22تا ساعت  13روز دوشنبه مورخ  95/8/3به محل دبیرخانه ســازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری
شیراز واقع در میدان ولی عصر(عج) ،بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشت درمانگاه نادرکاظمی) ،انتهای ده متری قدس مراجعه و در صورت نیاز
با شماره تلفن  071-37250737داخلی  229واحد مالی(مزایده و مناقصه) تماس حاصل فرمایید و یا به سایت سازمان به آدرس  www.shiraz.ir/mayadinمراجعه نمایید.
*مدت اجاره یک سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.
*شرکت کنندگان می بایست سپرده شرکت در مزایده را طی فیش نقدی به شماره حســاب  700785419287بانک شهر شعبه پایانه کاراندیش به نام سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری
شیراز واریز نمایند.
*هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
*برنده مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ضبط خواهد شد.
*زمان برگزاری جلسه جهت بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ  95/8/5به آدرس میدان ولی عصر(عج) بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک(پشت درمانگاه نادرکاظمی) انتهای ده متری قدس
ساختمان سازمان انجام خواهد شد.
*اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.
ردﻳﻒ
1

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻣﺘﺮاژ)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﻏﺮﻓﻪ ﭼﺎدردوزي واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان ﻣﺮﻛﺰي

37

ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﻳﺎل
15/000/000

ﺳﭙﺮده ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه ﺑﻪ رﻳﺎل
9/000/000

2

ﻏﺮﻓﻪ ﻗﻬﻮه و ﺑﺴﺘﻨﻲ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان ﻣﺮﻛﺰي

37

22/500/000

13/500/000

3

ﻏﺮﻓﻪ آراﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮداﻧﻪ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان

37

11/000/000

6/600/000

4

ﻏﺮﻓﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ)ﻧﺎن ﻟﻮاش( واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻴﺪان

80

20/000/000

12/000/000

ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر

نوبت اول 95/7/17 :عصرمردم
نوبت دوم 95/7/22 :خبرجنوب
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2

رییس جمهوری کلمبیا
برنده جایزه صلح نوبل

مانوئل ســانتوس ،رییس جمهوری کلمبیا به عنوان برنده
جایزه صلح نوبل امسال معرفی شد.
به گزارش ایسنا ،کمیته نروژی نوبل وابسته به پارلمان این
کشور که برنده جایزه صلح نوبل را مشخص میکند ،اعالم کرد
رییس جمهوری کلمبیا ،برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۶
شــد .انتخاب مانوئل ســانتوس به دلیل تالشهای وی برای
برقراری صلح با شورشــیان فارک بوده که توافقنامه آن اخیرا
در کوبا امضا شــد اگرچه مردم کلمبیا در همهپرسی خود این
توافقنامه را نپذیرفتند .کمیته صلح نوبل از رییس جمهور و مردم
کلمبیا خواســته تا تالشهای خود برای صلح را کنار نگذارند.
تالشهــای رییــس جمهوری کلمبیا باعث شــده تا جنگ
 ۵۰ساله با شورشیان فارک که  ۲۲۰هزار کشته و  ۶.۵میلیون
آواره برجای گذارد ،به آتش بس ختم شود.
برندگان جوایز نوبل در ســایر رشــتهها توسط کمیتههای
اعطای جایزه نوبل در سوئد تعیین و اعالم میشوند اما تعیین
برنده جایزه صلح نوبــل برعهده یک کمیته پنج نفره منتخب
پارلمان نروژ است .امسال تعداد نامزدها به رقم بیسابقه ۳۷۶
رســید که شــامل  ۲۲۸فرد و  ۱۴۸نهاد بود .رازداری اعضای
کمیته نوبل پیشبینی برنده جایزه را بســیار دشــوار میکند.
در پنجاه سال گذشــته نوبل هرگز نام نامزدها را رسما اعالم
نکرده ،اما کســانی که صالحیت معرفی نامزد برای این جایزه
را دارند  -مثل اعضای پارلمانها ،استادان دانشگاه و برندگان
سابق نوبل  -معموال اعالم میکنند چه کسانی را برای دریافت
جایزه پیشنهاد دادهاند .پارسال این جایزه به "هیات چهارگانه
گفتوگوی ملی تونس" رسید که به گفته کمیته صلح نوبل به
روند انتقال این کشور به دموکراسی کمک کرده بودند.
ادامه از ستون روبرو

و دائم ًا با ساکنان شــامات که پایگاه نظامی  رومیان بود در منازعه
و کشــمکش بودند و به این وضعیت عادت داشتند ضمن این که
همواره به ســاکنان شــام به عنوان رقیب تاریخی نگاه می  کردند!
کوفه یک شــهر نظامی  بود که کســانی از مکه و مدینه و حبشــه
و یمن و ایران و ســایر بالد اســامی  در آنجا سکونت کرده بودند
و درآمد آنها غیر از مقــرری ثابت از بیت المال ،غنایمی  بود که در
پیشــروی  ها و فتوحات به دست می  آوردند .لذا آنها به آن اندازه که
مایل با جنگ با غیرمســلمانان بودند تمایلی به حل اختالفات بین
مسلمانان و طرفداری از حق نداشتند که اگر غیر از این بود علی (ع)
آنها را به اشباح الرجال تشبیه نمی  کرد.
ح :ظلم دیگری که به امام حسین (ع) روا داشته شد این بود که
عده ای چه در شــام و چه در کوفه بر این باور بودند که منازعه ی
بین امام حســین (ع) با یزید دعوایــی از جنس منازعه ی عبداهلل
ابن زبیر با یزید اســت .یعنی دعوا بر سر حکومت است .لذا ترجیح
می  دادنــد از این نمد کالهی برای خود تدارک ببینند تا این که به
نفع یکی از آن دو جان خود را از دســت بدهند .البته نباید فراموش
کرد که معاویه در جا انداختن این دیدگاه سهم بسزایی داشت.
ط :ظلم بعدی که بر امام حســین (ع) روا داشــته شد این بود
کــه پس از واقعــه ی کربال تحلیل  های متفاوتــی از این نهضت
ارائه شــد .عده ای از نظریه پردازان که جیره خوار دســتگاه اموی
بودند تالش کردند همه چیز را به خواســت خــدا حواله دهند که
بــه زعم آنها از نصــرت کننده دین حمایت کرده و شورشــیان را
به جای خود نشــانده است ،عده ای نیز ارائه ی گزارش  های غلط
پیرامون حرکت امام حســین (ع) به دســتگاه خالفت و خودسری
ابن زیاد را عامل این رســوایی قلمداد کردند و حتی مدعی دخالت
غیرمســلمانان در این ماجرا شــدند و عده ای دیگر نیز به شهادت
رســیدن امام حســین (ع) را هزینه ای تلقی کردند که باید برای
یکپارچه نگه داشتن سرزمین  های اسالمی  پرداخت می  شد .هر چند
عــده ی قلیلی نیز ایــن حرکت را تقبیح کردنــد و آن را محکوم
نمودند نظیر یکی از همسران یزید و معاویه دوم پسر یزید که البته
نتیجه اش را هم دیدند.
اما تحلیل  هایی که مخالفان بنی امیه از نهضت حسینی داشتند
عمدتا سر در منافع شخصی و قبیله ای داشت هر چند با محوریت
مظلوم نشــان دادن حسین ابن علی (ع) دنبال می  شد .عبداهلل ابن
زبیر در مکه خون امام حسین (ع) را دستمایه ی شورش بر دستگاه
اموی کرد و تا ســالها خود و فرزندانــش در مکه حکومت کردند.
در برخی شــورش  ها که در ســرزمین  های تازه آزاد شده صورت
گرفت ،ماجرای کربال نقطه ضعف حکومت اموی و به عنوان نشانه
ی عدم صالحیــت امویان برای حکومت بر سرزمینشــان مطرح
می  شد .شورش  هایی که در بصره و کوفه به راه افتاد نیز از اصالت
باالیی برخوردار نبود و به همین دلیل هرگز به نتیجه نرســید زیرا
مشــارکت کنندگان در این شورش  ها به محض رسیدن به اهداف
خود ،سست می  شدند و یهودا وار خنجر خیانت را بیرون می  کشیدند.
تنها عده ی انگشت شماری بودند که هدف اصلی امام حسین (ع)
را که اصالح در دین محمد(ص) و تاکید بر شایسته ساالری برای
خالفت بر مسلمانان بود را درک کردند.
و اگــر بخواهیــم از ظلم  هایی که هم اکنون بر امام حســین
روا داشته می  شــود ســخن به میان آوریم باید موارد زیر را مورد
اشاره قرار دهیم:
الف :اختالف نظر گروه  های متعدد شیعی بر سر فسلفه ی قیام
امام حسین (ع)
ب :بهــره برداری  هــای متفاوت و گاه متناقض از احساســات
شیعیان که منبع انرژی بسیار باالیی است.
ج :آمیختگــی باورهای مذهبی با اغراض حاشــیه ای فراخور
موقعیت جغرافیایی محل سکونت شیعیان
د :کیفیت پایین عزاداری  ها که با محوریت بصیرت افزایی دنبال
نمی  شود و عمدت ًا اهدافی را دنبال می  کند که پیوندی با جوهره ی
قیام اباعبداهلل الحسین و عزت طلبی و آزادمنشی او ندارد.
ه :با وجود آن که بود و هســتی هر شــیعه ای باید نمود داشته
و منش و روش شیعیان شــباهت زیادی به سرور آنها داشته باشد
متأسفانه اغلب شــیعیان از این جهت فاصله زیادی با آن حضرت
دارند و در بهترین و خوشــبینانه ترین وضعیت تالش می  کنند که
تمامی  عشــق و محبت خود را در ابــراز ارادت زبانی خالصه کنند
و به مناســبت  هایی خاص آن را بروز دهنــد و روز به روز از یک
ســو بر مظلومیت امام حســین (ع) بیافزایند و از سویی دیگر برای
مظلومیتش گریه کنند.

