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از معرفی خودتان شروع می کنیم تا برسیم به سواالت.
مازیار کوچکی هستم مسئول گروه جهادی محالت و مسئول 

بسیج دانشگاه فرهنگیان استان البرز.
چگونه به گروه های جهادی گره خوردید؟

بح��ث به س��ال های قبل از دانش��گاه برمی گ��ردد. آن موقع 
دانشجو نبودم و در مقطع پیش دانشگاهی بودم. یکی ازدوستان 
پیش��نهادی داد که یک چنین طرحی هست به نام طرح جهادی 
که تا آن موقع اس��مش را حتی نش��نیده بودم. دوس��تم توضیح 
داد ک��ه به مناط��ق محروم می روند و به آنه��ا خدمات می دهند. 
پیش��نهاد جالبی بود چون تا به حال نش��نیده بودم برایم جالب 
بود. بعد از یک سری صحبت ها گفتم برویم ببینیم چگونه است. 
بدون هیچ ذهنیت خاصی تابس��تان ب��ود به همراه گروه جهادگر 

دانش��کده علوم پزشکی دانشگاه تهران رفتیم و محل فعالیت این 
گروه که به اس��م رویش های انقالب نام داش��ت با این دوس��تان 
رفتیم در اس��تان خراسان ش��مالی شهرستان فاروج سن من هم 
در حدود 19 س��ال بود. آنها در چند روس��تای شهرستان فاروج 

فعالیت می کردند و اردوهای آنها 15 روزه بود.
خانواده با رفتن شما به این اردوها مخالفت نکردند و راضی بودند؟

از آنجا که دوست من خیلی پسر خوبی بود با خانواده ام صحبت 
کردم و خانواده ام او را می شناختند، گفتند مساله ای نیست می توانی 
بروی، خالصه از خانواده کسب اجازه کردم و رفتم. اردوی شیرینی 

شد و کار من از همانجا شروع شد که نمک گیر این اردوها شدم.
االن چه فعالیت هایی دارید؟

ب��ا توجه ب��ه صحبت های رهب��ر انقالب ک��ه فرمودند طرح 
اردوهای جهانی و اردوهای هجرت باید به ش��کل مس��تمر باشد 
س��ازمان بسیج دانش��جویی یک طرحی را در نظر گرفتند به نام 
طرح اعتالی بس��یج س��ازندگی. طبق این طرح مقرر ش��ده که 
فعالیت ه��ای جهادی به صورت مس��تمر باش��د قبال 15�10 روز 
ی��ا یک هفت��ه می رفتیم به منطقه ای که شناس��ایی کرده بودیم 
خدم��ات می دادی��م و در عرض همان 15�10 روز تمام می ش��د 
کارم��ان و در ادام��ه ش��اید دیگر هی��چ وقت به آن منطقه س��ر 
نمی زدیم. اما اکنون براس��اس طرح اعتالی بسیج سازندگی یک 
منطقه را شناسایی می کنیم و گروهی به صورت مستمر هر هفته 
آخر هفته ها یک ی��ا دو روز به آن مناطق می روند و فعالیت های 

مورد نظر را انجام داده و خدمات را به منطقه می دهند.
منطق منتخبتان در درون اس�تان است یا خارج از استان هم 

اردو جهادی دارید؟
معموال مناطقی که براساس طرح اعتال انتخاب می شود باید 
داخل استان و نزدیک باشند تا بتوانیم بیشترین خدمت رسانی را 

با کمترین وقت برایشان تدارک ببینیم.
س�والی ک�ه همیش�ه از اردوهای جهادی پرس�یده می ش�ود 
این اس�ت که فعالیت ش�ما بیشتر عمرانی اس�ت یا فکری، و 
ی�ا در چارچوب جنگ ن�رم؟ آیا برای نحوه خدمت رس�انی به 
مردم تقس�یم بندی حوزه ای دارید یا براساس نیاز آن منطقه 

فعالیت ها مشخص می شود؟
البته تا االن که اردوهای مختلفی داشته ایم با شناسایی های 
مختلف انجام می ش��د. شناسایی منطقه بیشترین نقطه کار است 
چون اگر شناس��ایی ضعیف باشد کل اردوی جهادی تحت الشعاع 
قرار می گی��رد. بنابراین شناس��ایی های ق��وی ای انجام می دهیم 
براس��اس نیازهای یک منطقه برنامه ریزی می کنیم. گاهی پیش 
آمده که یک منطقه نیاز به کار عمرانی آنچنانی نداشته باشد ولی 
از لحاظ فرهنگی، آموزش��ی، درمان��ی فقر بوده و جا برای فعالیت 
داش��ته باشد، بنابراین با توجه به شناسایی و نیازسنجی که انجام 

می دهیم فعالیت های مختلفی را شروع می کنیم.
درباره فعالیت های مختلف تان بیشتر توضیح می دهید؟

ببنید، مث��ال در عرصه عمرانی پیش آمده که براس��اس نیاز 
محل��ه ای به منطقه ای رفته ایم و کار س��اخت مس��جد، س��اخت 
مدرس��ه یا تعمیر مدرسه و حتی در بعضی موارد ساخت کتابخانه 

یا غس��الخانه، خانه عالم را انجام دادیم. حتی پیش آمده که افراد 
در مناطق دور افتاده از س��اخت خانه محروم بودند و کمکش��ان 
کردیم. در بعضی از روس��تاها مشاهده می شد که وقتی عزیزی از 
روستاییان فوت می کند جایی برای شستن نداشتند و در خانه های 
خود این کار را انجام می دادند. نیاز می دیدیم که غسالخانه احداث 
شود. ساخت خانه محروم و تعمیر و گچ کاری خانه های محرومین 

از جمله کارهای عمرانی بوده که در طول اردو انجام دادیم.
اما مثال در قسمت فرهنگی نیز ما جشن های مختلفی برگزار 
کرده ایم مثل جش��ن عید غدیر والیت معصومین جش��ن تکلیف 
برای بچه های روس��تا، یادواره ش��هدا برای روستاهایی که شهید 
تقدیم انقالب کرده اند، کالس های عقیدتی برای قشرهای مختلف 
روس��تایی و مس��ابقات مختلف فرهنگی، آموزش��ی و آشپزی نیز 

داشتیم که در رده کارهای فرهنگی قرار می گیرد.
بحث اشتغال زایی هم جزء فعالیت های شما بود؟

بل��ه، ما کارهایی را ب��رای آموزش براس��اس اقتصاد مقاومتی 
انجام دادیم البته به حدی که که بتوانیم کارگاه هایی را در روس��تا 
درس��ت کنیم که اهالی روس��تا بتوانند از آن طری��ق درآمدزایی 
کنند و مستقل ش��وند، مربیانی را با خود به روستا می آوردیم که 
مث��ال کالس چرم دوزی و آموزش دوخ��ت کیف و کفش و امثال 
اینها را برای روس��تاییان داشته باشند. آموزش ساخت عروسک با 
کاموا، نمددوزی و امثال این را در زمینه اقتصاد مقاومتی داشتیم. 
در زمین��ه درمانی هم با تیم هایی که هم��راه خودمان می آوردیم 
طرح آمایش روس��تا را داش��تیم. ویزیت عموم��ی رایگان، ویزیت 

دندان پزشکی، کشیدن و پرکردن دندان را داشتیم.
شما چون از سن کم شروع کرده اید شاید برای بعضی از افراد 
اردوهای جهادی سوال پیش بیاید که آیا لطمه ای به درستان 
نخورد شما در آن س�ن هم بحث اردوهای جهادی را داشتید 
ه�م کالس ه�ای درس خودت�ان را؛ نمی گفتید که ش�اید این 
فعالیت ها مانع قبول ش�دن در کنکور می شود. یا مثال بگویید 
که آیا اش�کالی در این مورد برای ش�ما پیش نیامد که مانعی 

برای انتخاب شغل شما شده باشد؟
به هیچ وجه کامال این مساله را رد می کنم چون بازه زمانی که 
برای اردوهای جهادی در نظر می گیرند تا اینجا که من در خدمت 
ش��ما هس��تم یا تابس��تان ها بوده و یا در تعطیالت عید برگزاری 
اردو داش��تیم پس اصال هی��چ گونه لطمه ای به درس��م نخورده، 
اگر خواس��تید من س��ند هم رو می کنم که در کالسمان حتی به 
عنوان نفر اول بوده ام با معدل باال. االن هم که طرح اعتالی بسیج 
س��ازندگی را که خدمتتان عرض کردم هم آخر هفته ها اس��ت و 
هیچ لطم��ه ای به درس ما نمی خورد. اگر کس��ی تالش کند هم 

می تواند به اینجا برسد و هم به درس خودش.
ش�ما برای اینک�ه بتوانید خانواده ها را قان�ع بکنید که در این 
اردوه�ا بالی�ی س�ر فرزندش�ان نمی آید چ�ه چیزی ب�ه آنها 

می گویید ضمن اینکه گروهتان را چگونه ایمن می کنید؟
برای اینکه بتوانیم خانواده ها را اقناع بکنیم که فرزندانش��ان را 
در این اردوها فعال کنند، من هر جا که الزم بوده در دانش��گاه بین 
دانشجویان گفته ام و اگر نیاز هم باشد به خانواده هایشان هم می گویم 

که حضور یک دانش��جو یا یک ج��وان در اردوهای جهادی برای او 
دریایی از تجربه است. یعنی من مازیاری که االن اینجا نشسته ام با 

مازیاری که قبل از آن اردو بودم از زمین تا آسمان فرق کرده ام. 
یعنی چه فرقی؟

ببنید، ش��خصیت در اردوهای جهادی ساخته می شود و من 
ای��ن نوید را می دهم که بهترین دوس��تان هر ف��رد در اردوهای 
جهادی پیدا می شوند. یعنی بهترین دوستان من و صمیمی ترین 
دوس��تانم از کس��انی هس��تند ک��ه در اردوهای جه��ادی آنها را 
ش��ناختم. فرد تجربه هایی که کس��ب می کند می تواند آن را در 

زندگی خودش به کار ببرد.
 حتی از فن س��خنوری گرفته ت��ا مهارت های دیگر. ما افرادی 
را داش��ته ایم که برای خرید های خانه خودش��ان تا سر کوچه هم 
نمی رفتند حتی نمی رفتند نان بگیرد، اما االن خبره شده در این کار 
و برای خانواده نظریه می دهند. این را می شود به خانواده ها گفت تا 

برای فرستادن فرزندانشان به اردوهای جهادی تشویق شان کنیم.
 بحث ایمن کردن هم عرض کردم که شناسای اردوهای جهادی 
90 درصد کار است. بابت ایمنی تیم پشتیبانی تیمی است که کارش 
خیلی سنگین است و هم خیلی مهمتر از بخش های دیگر است چون 
اگر نباش��د همچنان اردویی در کار نیست. تیم پشتیبانی باید تمام 
شرایط را که اگر مشکلی باشد یا کمبودی است برای رفاه جهادگران 
که می خواهند کار کنند. همه این کارها را چه از لحاظ ایمنی و چه 
لحاظ دیگر باید تیم پشتیبانی در نظر بگیرد. اگر اقدامی هست باید 
آن اقدام را صورت دهد وقتی که ش��رایط فراهم شد تازه اردو کشی 

کنیم و نیروها را بیاوریم در آنجا مستقر کنیم.
یک س�ری خبره�ا را هم ش�ما می خوانید ک�ه ضعف هایی در 
مسئولین وجود دارد. یک تعدادی اتفاقات می افتد یا مسئولینی 
هستند که خودش�ان را متفاوت از بقیه می بینند یا یک سری 
اتفاقاتی می افتد که ناخوشایند است مثل جریان اختالس ها و... 
اینها هیچ وقت باعث نمی ش�ود که ش�ما در خلوت به خودتان 
مثال بگویید که آن آدمی که مس�ئول اس�ت و مسئولیت دارد 
کارش را به حد احسن انجام نمی دهد و بچه خودش را نمی آورد 

در اردوهای جهادی؛ پس چرا من باید بروم؟ 
دقیقا یکی از انگیزه های ما برای حضور در اردوهای جهادی 
همین است. ش��اید شما آن را به عنوان یک عامل منفی در نظر 
بگیرید که ما را از کارمان دل زده کند. من این را به عنوان عامل 
مثب��ت در نظ��ر می گیرم که به ما انگی��زه می دهد که برویم این 

کارها را انجام دهیم. 
 مس��لما گفتنی هم نیست که در س��ایه بی توجهی خیلی از 
مسئولین مشکالت متعددی در کشور هست و همین یک انگیزه 
شده که یک سری دغدغه مردم را دارند و من می توانم بگویم اکثر 
دوستان بس��یجی و جهادی این دغدغه را دارند که می آیند و در 
اردوهای جهادی شرکت می کنند و این انگیزه ای می شود برای ما 
که بیاییم ای��ن فعالیت ها را انجام دهیم. خیلی مواقع با بی مهری 
هم روبرو ش��ده ایم چه از طرف مسئولین که باید ما را پشتیبانی 
می کردن��د و چه از ط��رف مردمی که م��ا در آن منطقه فعالیت 
می کردیم. یادم هست در یک اردوی جهادی ما کار را شروع کرده 

بودیم و 4�3 روز که می گذشت حتی یکی از اهالی روستا نیامده 
بگوید که ش��ما اینجا چه کار می کنید آن موقع داشتیم حسینیه 
می ساختیم بنایی ما را می دیدند و رد می شدند حتی یک نگاه به 

ما نمی انداختند تا این حد ما مورد بی مهری بودیم. 
کجا بود؟ با این اوصاف چرا ماندید؟

در یکی از روستاهای اطراف مالرد بود اما چند روز که از کار 
ما گذشت خودشان دیدند که این کار جهادی ما نمایش نیست و 
داریم کار می کنیم و مثل مسئولین شعار نمی دهیم. آن موقع بود 
که آمدند پای کار و چند نفر از روس��تاییان آمدند و به ما کمک 
می کردند. یادم هست آخر کار که داشت کار ما تمام می شد یک 
گوسفند هم قربانی کردند و گوشتش را هم کامال تقدیم بچه های 

جهادی کردند که جای شما هم خالی بود.)می خندد(
هی�چ موقع از مس�یری ک�ه طی کردید پش�یمان یا خس�ته 

نشده اید؟ 
پشیمان که نمی شود اس��مش را گذاشت اما گاهی مواقع که 
خیلی فشارها باال بوده این طبیعی است و نمی خواهم کتمان کنم 
که نبوده، بر اثر فشارهای زیاد گاهی مواقع خستگی باعث می شده 
ک��ه می گفتیم می خواهیم برویم تا چن��د روزی خودمان را راحت 
کنی��م اما انگی��زه ای بوده که آدم محرومیت ه��ا را می دیده با یک 
ف��الش بک زدن که کش��ور ما خیلی ای��راد دارد و مردم ما خیلی 
ناراضی هستند روحیه خستگی ما کنار می رود و دوباره برمی گردیم 

به آن ذوق و شوقی که ما برای خدمت رسانی آمده ایم.
آیا خاطره خاصی در این خصوص به یادتان می آید؟

یک خاطره طنز از یک اردوی جهادی که تابس��تان گذشته 
برگزار کردیم بگویم، در یکی از روس��تاهای کرج که روس��تاهای 
اصیل و قدیمی کرج اس��ت اتفاق طنزی رخ داد. این روس��تا در 
قسمت کوهپایه ای کرج است و جاده های روستا سراشیبی زیادی 
دارد. چون نزدیک ش��هر و بافت روس��تایی داشت و ما در حوزه 
فرهنگی بیشتر در آنجا کار می کردیم. ناچار بودیم که برای عرصه 
فعالیت بعضی از مربیان مان را صبح زود بیاوریم و نزدیک غروب 
برگردیم و یک نفر مجبور بود که آنها را ببرد و من توفیق این را 
داشتم که همراه آنها باشم و مربیان را به خانه هایشان برسانم. در 
این جاده زیاد می رفتم و می آمدم آن طور شده بود که من آنقدر 
این جاده را رفته بودم تمام نقاط جاده را حفظ شده بودم. اردوی 
جهادی تمام شد بعد ما یک جلسه تشکیالتی داشتیم و من هم 
گفتم در دانش��گاه فرهنگیان هستم و معلم هم هستم یک دوره 
درخصوص مبانی آموزش و پرورش گذاش��ته بودند در آن روستا 
رفتیم در آن دوره که چند روزه بود در یکی از ش��ب ها که ما در 
آنجا خوابیده بودیم همراه با دانشجویان دیگر بودیم من اتفاقا در 
آن ش��ب از خواب بلند ش��دم به حالت خواب و بیداری احساس 
کردم که االن پش��ت فرمان هستم و در جاده سیاه کالهان دارم 
می روم و س��وار پراید جهاد سازندگی هم شده ام داشتم می رفتم 
و جاده هم دو طرفش دره بود احساس کردم که هر چه قدر من 
ترمز را می گیرم، نمی گرفت حاال کجا روی تخت پتو دس��تم بود 

و روی تخت فشار می دادم که ترمز را بگیرم.
 به قدری فش��ار دادم که بعد از بیداری کامل پاهایم درد گرفته 
بود. چون با فشار هم ترمز نمی گرفتم. جالب اینکه یکی از بچه ها را هم 
بیدار کردم گفتم فالنی پاشو پرده را بزن کنار که من جاده را ببینم و 
نیافتم تو دره. آن فرد بلند شده بود و به من می گفت همه چیز ردیف 
است. به او گفتم که تو حاال می بینی که من گیج می زنم ولی خیالت 
راح��ت فقط پرده را بزن کنار که من جاده را ببینم. این یک خاطره 

خوبی بود که مرور آن هنوز هم باعث شادی مان می شود.

یک جهادگر در گفت وگو با سیاست روز:

کمکاریمسئوالنارادهخدمترسانیمانرامصممترمیکند

قاسم غفوری - مائده شیرپور  گ���و در حالی که رسانه ها هر دم متهم گفت و
به سیاه نمایی و انتشار اخبار ناامیدکننده می شود، 
حدود یک سالی است که سلسله مصاحبه های امید 
را شروع کرده ایم، سلسله مصاحبه هایی که نشانی 
از امید جوانان و مسئولیت پذیری افرادی می دهد 
که جز در برابر وجدانشان مسئولیتی را در مملکت 
نپذیرفته اند. در این مصاحبه ها به سراغ افرادی 
می رویم که قسمتی از وقت زندگیشان را به رونق 
افرادی  مناطق محروم مشغول هستند،  بخشیدن 
که با روحیه جهادی کار می کنند و هیچ خبر ناخوشی 

مانع کارکردنشان نمی شود.
اندیشه  که  هستند  محوریانی  تکلیف  اینان 
باید  که  کرده اند  استوار  اصل  این  بر  را  خود 
باری را که بر زمین مانده و مسئوالن از انجامش 
تفره می روند  را برداشت و به سرمنزل مقصود 
رساند و چه نیکوست که این بار ، خدمت رسانی 
و پایان دادن به محوریت ها و کاستی هایی است 
که دور ماندگان از پایتخت صبورانه آنها را تحمل 
می کنند. بخوانید ماحصل گفت وگوی سیاست روز 
را با یکی از همین جهادگران را که امید را در دل 

کشور زنده می کند:

نمای نزدیک

محمدجواد اخوان

در بیس��ت و نهمین س��الگرد دی�����دگاه رهبر معظم انقالب اس��المی 
ارتحال امام)ره( در تبیین مش��ابهات امیرالمؤمنین 
علی)ع( و امام خمینی)ره( به جبهه دشمنان مقابل 
این دو شامل »ناکثین«، »قاسطین« و »مارقین« و 
ویژگی ه��ای هر یک از این جریانات در دوره حیات 
طیبه امام علی)ع( و امام امت)ره( پرداخته و اشاره 
کردن��د: »جبه��ه ی مقاب��ِل امیرالمؤمنین را ش��ما 
مالحظه کنید که در تاریخ مش��ّخص ش��ده است: 
قاسطین، ناکثین، مارقین. قاسطین یعنی دشمنان 
بنیان��ی حکوم��ِت امیرالمؤمنی��ن؛ ناکثی��ن یعنی 
همراهان سس��ت نهاد و سس��ت بنیادی که بیعت را 
زیر پا گذاش��تند به خاطر زخ��ارف دنیوی، به خاطر 
هوس ه��ا و آلودگی های دنیای��ی؛ و مارقین ]یعنی[ 
کج فهم ها و نادانها و جاهلهایی که به خیال اس��الم، 
به خیال تبعّیت از قرآن، در مقابل قرآن مجّسم که 
امیرالمؤمنین اس��ت ایس��تادند؛ این جبهه ی مقابِل 
امیرالمؤمنین است. قاس��طین که دشمنان بنیانی 
بودند، با اصل حکومت امیرالمؤمنین مخالف بودند 
و بعدها تاریخ نش��ان داد که بدیل��ی که اینها برای 
حکومت امیرالمؤمنین می توانس��تند ارائه کنند چه 
و  عبیداهلل زیاده��ا  و  حّجاج بن یوس��ف ها  ب��ود: 
یوسف بن عمر ثقفی ها کسانی بودند که از طرف آن 
قاس��طین، از طرف آن دشمنان بنیادین، جایگزین 
حکوم��ت ع��دل عل��وی ش��دند. س��هم خواهان و 
دنیاطلبان هم به نحو دیگری و کج فهم ها هم به نحو 
دیگری. البّته کج فهمی مربوط به توده های مارقین 
ب��ود و رؤس��ای آنها احتماالً با دش��منان بی زدوبند 
نبودند کمااینکه در تاریخ چنین چیزی را در مورد 

خوارج میگویند و اّدعا می شود.«
معظم له در ادامه می فرمایند: »این س��ه گروه 
و دشمنی این س��ه گروه، مخصوص زمان امام هم 
نب��ود، بعد از امام هم اس��تمرار پیدا کرده اس��ت. 
امروز هم همین س��ه گروه در مقابل نظام اسالمی 
و میراث بزرگ امام که جمهوری اس��المی اس��ت، 
صف آرایی کرده اند و مبارزه و مقاومت و ایستادگی 
جمه��وری اس��المی از تع��ّرض آن ه��ا جلوگیری 
کرده اس��ت. البّته این جبه��ه ی مختلط، با همه ی 
توانشان سعی می کنند در مقابل جمهوری اسالمی 
اخاللگری کنند؛ مشکالتی درست می کنند، حرکت 
ملّت ایران را دش��وار می کنند، ُکن��د می کنند، اّما 

نمی توانند جلوی پیشرفت ملّت ایران را بگیرند.«
با توجه ب��ه اینکه این جبهه بندی همچنان در 
مقابل انقالب اس��المی و والیت برپا است، ضروری 
به نظر می رس��د مختصات و مصادیق این جریانات 
در عصر حاضر موردمطالعه بیشتر قرار گیرد که در 

ادامه به اختصار هر یک بررسی خواهد شد:
 

1- قاسطین امروز:
ب��ه تعبی��ر ام��ام خامن��ه ای »آمری��کا، رژی��م 
صهیونیستی و وابستگان آنها در داخل، قاسطیِن در 
مقابِل امام بزرگوار ما بودند. این ها کس��انی بودند که 
با اصل حکومت جمهوری اس��المی و نظام اس��المی 

و حاکمّیِت انس��انی مثل امام بزرگوار مخالف بودند؛ 
آن ه��ا هم دنبال جایگزین برای این حکومت بودند و 
هس��تند؛ جایگزین های آنها هم حّجاج بن یوسف های 
امروزن��د؛ آن ه��ا هم معلوم اس��ت که چه کس��انی 
]هستند[. قاسطین یا دشمنان بنیادین انقالب و نظام، 
جریاناتی هس��تند که از ابتدا با این انقالب اسالمی و 
نظام برخاس��ته از آن مخالف بودن��د و اصوالً خیزش 
مردم انقالبی برای کنارزدن بخش��ی از این ها رخ داد. 
اینان که وابس��تگان و دست نشاندگان نظام سلطه بر 
این کش��ور بودند تمام منافع و ظرفیت های کشور را 
در اختیار زورمداران بین المللی و مستکبران عالم قرار 
داده بودند و طبیعی اس��ت که سلطه گرانی همچون 
رژیم ایاالت متحده آمریکا و متحدانش همچون رژیم 
صهیونیس��تی و ارتجاع منطقه هدایتگر و پش��تیبان 
اصل��ی این جبهه بوده و جریاناتی که امتداد س��لطه 

هستند نقش مجری و پیاده نظام آن را ایفا می کنند.
رهب��ر معظ��م انق��الب در بیان��ات دیگ��ری به 
تبیین وضعیت این طیف از دش��منان امیرالمؤمنین 
می پردازند: »بهه ی قاس��طین، جبهه ی دشمن بود؛ 
جبهه ی آش��تی ناپذیر بود؛ با علی آش��تی بکن نبود. 
آمدند به امیرالمومنین علیه الّسالم عرض کردند: »یا 
امیرالمومنین! بگذارید جناب معاویة بن ابی س��فیان 
چند صباحی در رأس حکوم��ت بماند« اما حضرت 
فرمود: »نه؛ اگر من حاکمم، او نمی تواند استاندار این 
حکومت باش��د؛ باید کنار برود.« آن ها امیرالمؤمنین 
علیه الّس��الم را تخطئه کردند و گفتند بی سیاس��تی 
کرده اس��ت! بعض��ی از نویس��ندگان تا ام��روز هم 
می گویند امیرالمومنین علیه الّسالم بی سیاستی کرد! 
اما خودشان بی سیاستند؛ امیرالمومنین علیه الّسالم 
بس��یار پخته عمل کرد؛ برای اینک��ه معاویة بن ابی 
سفیان، جناب طلحه و زبیر نبود که اگر آن امتیازی را 
که می خواست، به او می دادند، او ساکت می نشست؛ 
نه. آن جبهه، جبهه ی قاسطین بود؛ جبهه ای بود که 
با جبهه ی علوی نمی س��اخت؛ در هیچ شرایطی هم 
نمی ساخت. هرچه او عقب می رفت، این یک قدم جلو 
می آمد و جز در می��دان جنگ، نقطه ی تالقی باهم 
نداشتند. امیرالمومنین علیه الّسالم این را می دانست و 
لذا تا زمانی که بر سِر کار بود، جبهه ی قاسطین هیچ 
کار نتوانستند بکنند و همیشه شکست خوردند؛ اما 
وقتی امیرالمؤمنین علیه الّسالم به شهادت رسید که 

ش��هادت علی هم به دست آن گروههای شبه خودِی 
متعّصِب عقده اِی بدفه��ِم کج فهِم فریب خورده بود، 
نه بیگانه ی آن چنانی آن بیگانه ها قاسطین حکومت 
را گرفتند و با گذش��ت چند س��ال، نشان دادند که 
ایده آل آن ها در حکومت چیس��ت! حکومت »َحّجاج 
بن یوس��ف« در همین کوفه ب��ه وجود آمد؛ حکومت 
»یوس��ف بن عمر ثقفی« به وجود آمد؛ حکومت یزید 
بن معاوی��ه به وجود آمد! معلوم ش��د که آن جریان، 
اصاًل جریانی نیست که بتواند در یک نقطه با جریان 

علوی تالقی کند.«

 2- ناکثین امروز:
رهب��ر معظم انق��الب »در جبه��ه ی مخالفین 
امام، ناکثی��ن یعنی بیعت ش��کنان، همان همرهان 
سست کمربندند. وای از آن همرهان سست کمربند 
که در مقابل خواسته های دنیایی نتوانستند مقاومت 
کنند! میدان تس��ابُق الی الخیرات را تبدیل کردند به 
میدان جنگ برای قدرت و جنگ برای دستیابی به 
حطام دنیوی! در بین آنها هم همه جور ]بودند[؛ در 
زمان امیرالمؤمنین، هم امثال طلحه و زبیر بودند، هم 

افراد کوچکی در این جمع ناکثین وجود داشتند.«
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بیاناتی دیگر 
به ویژگی ه��ای این طیف می پردازن��د: »این ها اّول 
ب��ا امیرالمؤمنین بیع��ت کردند، ولی بع��د بیعت را 
شکس��تند. این ها مس��لمان بودند و برخالف گروه 
اّول، خ��ودی بودند؛ منته��ا خودیهایی که حکومت 
علی بن ابی طال��ب را تا آن جایی قبول داش��تند که 
برای آنها س��هم قابل قبول��ی در آن حکومت وجود 
داش��ته باشد؛ با آنها مشورت شود، به آنها مسئولیت 
داده شود، به آنها حکومت داده شود، به اموالی که در 
اختیارشان هس��ت - ثروت های باد آورده - تعّرضی 
نش��ود؛ نگویند از کجا آورده اید! در سال گذشته در 
همی��ن ایام، من در یک��ی از خطبه های نماز جمعه 
متن��ی را خواندم و عرض ک��ردم که وقتی بعضی از 
اینها از دنیا رفتند چقدر ثروت باقی گذاش��تند! این 
گ��روه، امیرالمؤمنین را قب��ول می کردند - نه اینکه 
قب��ول نکنند - منتها ش��رطش این ب��ود که با این 
چیزها کاری نداشته باشد و نگوید که چرا این اموال 
را آوردی، چ��را گرفتی، چرا می خوری، چرا می بری؛ 
این حرفها دیگر در کار نباش��د! لذا اّول هم آمدند و 
اکثرشان بیعت کردند. البته بعضی هم بیعت نکردند. 
جن��اب س��عدبن ابی وّقاص از هم��ان اّول هم بیعت 
نکرد، بعضی های دیگ��ر از همان اّول بیعت نکردند؛ 
لیکن جناب طلحه، جن��اب زبیر، بزرگان اصحاب و 
دیگران و دیگران ب��ا امیرالمؤمنین بیعت نمودند و 
تسلیم شدند و قبول کردند؛ منتها سه، چهار ماه که 
گذشت، دیدند نه، با این حکومت نمی شود ساخت؛ 
زیرا این حکومت، حکومتی است که دوست و آشنا 
نمی شناس��د؛ برای خ��ود حّقی قائل نیس��ت؛ برای 
خانواده ی خود حّقی قائل نیس��ت؛ برای کسانی که 
س��بقت در اسالم دارند، حّقی قائل نیست - هرچند 

خودش به اس��الم از همه سابقتر است - مالحظه ای 
در اج��رای اح��کام الهی ندارد. این ه��ا را که دیدند، 
دیدند نه، با این آدم نمی شود ساخت؛ لذا جدا شدند 
و رفتن��د و جنگ جمل به راه افتاد که واقعاً فتنه ای 
ب��ود. امّ المؤمنین عایش��ه را هم با خودش��ان همراه 

کردند. چقدر در این جنگ کشته شدند.«
همراهان سست نهاد و سس��ت کمربند و بیعت 
ش��کنان در دوره معاصر کس��انی بودند که ابتدا در 
صف انقالبیون و همراه ب��ا امام بودند ولی به دالیل 
مختلفی از این قطار پیاده شدند: گروهی از ابتدا دچار 
ضعف معرفتی بوده و همراهی شان با جریان انقالب 
هیجان��ی و احساس��ی بود و به تدری��ج و با کم فروغ 
شدن شعله هیجانات راه دیگری را برگزیدند؛ جمعی 
به زخ��ارف دنیا و آلودگی های دیگر مبتال ش��ده و 
دنیازدگ��ی و رفاه طلبی را جایگزی��ن انقالبی گری و 
جه��اد نمودند؛ برخی دچار قدرت طلبی و جاه طلبی 
شده و منافع فردی و جناحی خود را بر مصالح ملی 
و اسالمی مقدم شمردند و... بسیاری از این طیف ها 
کس��انی بودند که اتفاقاً در دهه دوم انقالب و پس از 
امام راه خود را از ملت و انقالب جدا کرده و حتی به 

رویارویی با نظام کشیده شدند.
بروز پدیده هایی همچون رس��وخ اشرافی گری 
در میان مسئوالن، پشیمانی از انقالب و شعارهای 
آن در میان برخی نخبگان سیاس��ی، ضربه زدن به 
منافع ملی و امنی��ت ملی در وقایع تلخی همچون 
فتن��ه 88 و... نش��انه های بارزی از ش��کل گیری و 

صف بندی ناکثین علیه انقالب  اسالمی است.
 

3- مارقین امروز:
»مارقین - ناآگاه ها - آن کس��انی بودند که در 
مقابل امام بزرگوار ما، موقعّیت کش��ور را، موقعّیت 
انق��الب را، موقعّی��ت ملّ��ت ای��ران را نفهمیدن��د، 
جبهه بن��دی دش��منان را نش��ناختند، ش��یوه های 
دش��منِی دش��منان را درک نکردند، ب��ه چیزهای 
کوچک س��رگرم ش��دند، عظمت حرک��ت امام را 

نتوانستند تشخیص بدهند.«
»در تس��میه ی اینها به مارق، این گونه گفته اند 
ک��ه اینها آن چنان از دین گریزان بودند که یک تیر 
از کم��ان گریزان می ش��ود! وقتی ش��ما تیر را در 
چلّه ی کمان می گذاری��د و پرتاب می کنید، چطور 
آن تی��ر می گری��زد، عبور می کند و دور می ش��ود! 
این ه��ا همین گون��ه از دین دور ش��دند. البته اینها 
متمّسک به ظواهر دین هم بودند و اسم دین را هم 
می آوردند. این ها هم��ان خوارج بودند؛ گروهی که 
مبنای کار خود را ب��ر فهمها و درکهای انحرافی - 
که چیز خطرناکی است - قرار داده بودند. دین را از 
علی بن ابی طالب که مفّسر قرآن و عالم به علم کتاب 
بود یاد نمی گرفتند؛ اما گروه شدنش��ان، متش��کل 
شدنش��ان و به اصط��الح امروز، گروهک تش��کیل 
دادنشان سیاست الزم داشت. این سیاست از جای 
دیگری هدایت می شد. نکته ی مهم این جاست که 

این گروهکی که اعض��ای آن تا کلمه ای می گفتی، 
ی��ک آیه ی ق��رآن برای��ت می خواندند؛ در وس��ط 
نم��از جماعت امیرالمؤمنی��ن می آمدند و آیه ای را 
می خواندن��د که تعریضی به امیرالمؤمنین داش��ته 
باشد؛ پای منبر امیرالمؤمنین بلند می شدند آیه ای 
می خواندند که تعریضی داش��ته باش��د؛ شعارشان 
« بود؛ یعنی ما حکومت شما را قبول  »الحکم اال هلَلّ
نداریم، ما اهل حکومت اهلَلّ هس��تیم؛ این آدمهایی 
ک��ه ظواهر کارش��ان این گونه بود، س��ازماندهی و 
تش��کل سیاسی ش��ان، با هدای��ت و رایزنی بزرگان 
دستگاه قاسطین و بزرگان شام - یعنی عمروعاص 
و معاوی��ه - انجام می گرفت! این ها ب��ا آنها ارتباط 
داشتند. اش��عث بن قیس، آن گونه که قرائن زیادی 
بر آن داللت می کند، ف��رد ناخالصی بود. یک عّده 
مردمان بیچاره ی ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال 

اینها راه افتادند و حرکت کردند.«

»در زب��ان مع��روف، خوارج را ب��ه مقدس های 
متحجر تش��بیه می کنند؛ اما اشتباه است. مسأله ی 
خ��وارج، اصاًل این طوری نیس��ت. مق��دِس متحجِر 
گوش��ه گیری که به کسی کاری ندارد و حرف نو را 
هم قبول نمی کند، ای��ن کجا، خوارج کجا؟ خوارج 
می رفتند سر راه می گرفتند، می کشتند، می دریدند 
و می زدند؛ این حرفها چیست؟ اگر این ها آدم هایی 
بودند که یک گوشه نشس��ته بودند و عبا را بر سر 
کش��یده بودن��د، امیرالمؤمنین که ب��ا اینها کاری 
نداش��ت. عده ی��ی از اصحاب عبداهللهَّ بن مس��عود در 
جن��گ گفتند: »اللک و العلی��ک«. حاال خدا عالم 
اس��ت که آیا عبداهللهَّ بن مس��عود ه��م خودش جزو 
اینها بود، یا نبود؛ اختالف اس��ت. من در ذهنم این 
اس��ت که خود عبداهللهَّ بن مسعود هم متأسفانه جزو 
همین عده بوده اس��ت. اصحاب عبداهللهَّ بن مسعود، 
مقدس مآب ه��ا بودند. ب��ه امیرالمؤمنی��ن گفتند: 
در جنگ��ی که ت��و بخواهی بروی با کف��ار و مردم 
روم و س��ایر جاه��ا بجنگی، ما با ت��و می آییم و در 
خدمتت هس��تیم؛ اما اگ��ر بخواهی با مس��لمانان 
بجنگی - با اهل بصره و اهل ش��ام - ما در کنار تو 
نمی جنگیم؛ نه با تو می جنگیم، نه بر تو می جنگیم. 
ح��اال امیرالمؤمنی��ن اینه��ا را چ��ه کار کن��د؟ آیا 

امیرالمؤمنین اینها را کش��ت؟ ابداً، حّتی بداخالقی 
هم نکرد. خودشان گفتند ما را به مرزبانی بفرست. 
امیرالمؤمنی��ن قبول کرد و گف��ت لب مرز بروید و 
مرزداری کنید. عده یی را طرف خراس��ان فرستاد. 
همین ربیع بن خثیم - خواجه ربیع معروف مش��هد 
- ظاهراً آن طور که نقل می کنند، جزو اینهاس��ت. 
ب��ا مقدس مآبه��ای این ط��وری، امیرالمؤمنین که 
بداخالقی نمی کرد؛ رهایش��ان می کرد بروند. این ها 
مقدس م��آب آن ط��وری نبودند؛ ام��ا جهل مرکب 
داش��تند؛ یعنی طبق یک بینش بسیار تنگ نظرانه 
و غلط، چیزی را برای خودش��ان دین اتخاذ کرده 
بودن��د و در راه آن دین، می زدند و می کش��تند و 
مبارزه می کردن��د! البته رؤسایش��ان خود را عقب 
می کشیدند. اش��عث بن قیس ها و محّمدبن اشعث ها 
همیش��ه عق��ب جبهه اند؛ ام��ا در جل��و، یک عده 
آدمهای ن��ادان و ظاهربین قرار دارند که مغز اینها 
را از مطال��ب غلط پُ��ر کرده اند و شمش��یر هم به 
دستشان داده اند و می گویند جلو بروید؛ این ها هم 
جلو می آیند، می زنند، می کشند و کشته می شوند؛ 
مثل ابن ملجم. خیال نکنید که ابن ملجم مرد خیلی 
هوش��مندی بود؛ نه، آدم احمقی بود که ذهنش را 
علیه امیرالمؤمنین پُر کرده بودند و کافر شده بود. 
او را ب��رای قتل امیرالمؤمنین به کوفه فرس��تادند. 
اتفاقاً یک حادثه ی عش��قی هم مصادف شد و او را 
چند برابر مصمم کرد و دست به این کار زد. خوارج 

این گونه بودند و تا بعد هم همین طور ماندند.«
 در دوره ما کج فهم ه��ا، نادان ها و جاهل هایی 
که به نام انقالبی گری و اسالم، کژراهه را در پیش 
گرفتن��د و با پرچم انق��الب و حتی ادعای گفتمان 
انق��الب مقاب��ل والیت و نظ��ام ایس��تاند. حکایت 
اینان همان »بر ش��اخه نشستن و بن بریدن« است 
به گون��ه ای خطرناک ترین ضربه ه��ا را به انقالب و 
نظام همین��ان وارد می کنند. پیچیدگی و مخاطره 
این جریان ازآن روست که اینان در لباس نیروهای 
خودی ظاهرشده و با شعارهای فریبنده ای همچون 
»عدال��ت« و دم زدن از مش��ی انقالب��ی، در مقابل 
ناخدای کش��تی انقالب ایستاده و به بهانه انتقاد و 
دلس��وزی پازل دشمن را تکمیل می کنند. البته به 
تعبیر دقیق و زیبای رهبر معظم انقالب »کج فهمی 
مرب��وط به توده ه��ای مارقین بود و رؤس��ای آن ها 
احتماالً با دش��منان بی زدوبند نبودند«و بس��یاری 
از ه��واداران و پی��روان این گون��ه جریانات در واقع 
نمی داند به دست خود چه خدمت بزرگی به دشمنان 
می کنند و به خیال خام خود دلسوز انقالب و نظام 
هستند. در مقابل هدایت پنهان چنین جریاناتی در 
اختیار همان دو گروه پیش گفته یعنی »قاسطین« 
و »ناکثین« ب��وده و برنده اصلی جهالت های اینان 

در واقع همان صحنه گردانان اصلی هستند.
در نهای��ت بای��د گف��ت برآین��د کل��ی ای��ن 
صف بندی های به ظاهر مجزا اس��ت که جبهه وسیع 
س��تیزندگان با والیت و انقالب اس��المی را ش��کل 
می دهد و چه بس��ا در این میان افرادی س��اده لوح و 
سطحی نگری که عمق این صحنه را درک نکرده و به 
هواداری هر یک از جریانات فوق به میدان تخاصم با 
نظام و انقالب می آیند و بازیچه دست قدرتمندان و 

بدخواهان ملت ایران قرار می گیرند.  برهان

قاسطین، ناکثین و مارقین امروز

مثلث جنگ احزاب در مواجهه با انقالب اسالمی

امروز هم همین سه گروه 
قاسطین، ناکثین و مارقین در 
مقابل نظام اسالمی و میراث 

بزرگ امام که جمهوری اسالمی 
است، صف آرایی کرده اند و 

مبارزه و مقاومت و ایستادگی 
جمهوری اسالمی از تعّرض 
آن ها جلوگیری کرده است


