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بعد از شنیدن صحت خبر سقوط هواپیمای اوکراینی آرزوی مرگ کردم. 
ای کاش می مردم و چنین سانحه ای را شاهد نبودم؛ ما یک عمر خودمان 
را پیش مرگ مردم کردیم. ما آبروی مان را با خداوند متعال معامله می کنیم 
و در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها حاضر شدیم. ما گردن مان از 
مو باریک تر است؛ همه مسئولیت کار را می پذیریم و هرگونه تصمیمی 

مسئوالن بگیرند مطیع هستیم
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سرمقاله

 از یک سیلی
تا انتقام سخت

پس از صدور بیانیه رهبر معظم 
»انتقــام  موضــوع  انقــاب،  
ســخت« در همه بیانیه ها،  مصاحبه ها و 
سخنرانی ها مورد توجه و تأکید قرار گرفت 
و به سرعت به یک مطالبه عمومی تبدیل 
شد. در این میان،  آنچه به تبیین و تشریح 
نیاز داشــته و دارد،  مختصات و ابعاد این 
انتقام سخت و چگونگی تحقق آن است. 
این انتقام سخت را چه کسانی و در کدام 
مــکان و در چه زمانی بایــد بگیرند؟ در 
داخل کشــور،  همه نگاه ها به ســپاه بود. 
نگارنده در مراسم تشییع تهران و در میان 
انبــوه مــردم، بارهــا و بارها ایــن فریاد 
پرحرارت را می شــنیدم؛ »برادر سپاهی 
انتقام انتقام«. نکته مهم اینکه، هر کدام از 
فرماندهــان و مســئوالن ســپاه کــه در 
مکان های گوناگون حضور پیدا می کردند، 
مردم از هر قشــری و هر صنفی، انتظار و 
مطالبه خود مبنی بر انتقام از آمریکایی ها و 
صهیونیســت ها را مطرح می کردند. در 
نهایت، روز چهارشنبه گذشته و در همان 
مقطع زمانی کــه آمریکایی ها بــه اقدام 
تروریستی دست زده و سردار سلیمانی و 
دیگر یارانش را به شــهادت رســاندند،  
نیروی هوافضای ســپاه، پایگاه راهبردی 
»عین االسد« را موشــک باران کرد. این 
اقدام در شــرایط و فضایی انجام شد که 
آمریکایی هــای نگران و وحشــت زده از 
انتقام، با رجزخوانــی و عملیات روانی، 
آشــکارا ایران را به اقــدام متقابل تهدید 
کردند. رئیس جمهور آمریکا با صراحت از 
بمباران 52 نقطه انتخاب شده در ایران، به 
دنبال هر نوع اقدامی از ســوی جمهوری 
اسامی سخن گفت. بنابراین اراده موجود 
در جمهوری اسامی برای انجام عملیات 
موشکی به پایگاه هوایی عین االسد، دارای 
ارزش فوق العاده راهبردی است. در کنار 
این ارزش راهبردی که از این پس، تمامی 
تهدیدهــای ایران را معتبرتر می ســازد، 
مختصات این تهاجم موشکی و از جمله 
نقطه زن،  حجم  باالی موشک های  دقت 
باالی خسارات و ناتوانی آمریکایی ها از 
رهگیری و انهدام موشــک ها و مهم تر از 
همه، انفعال آنان در عملی کردن تهدیدات 
و رجزخوانی های قبــل از این عملیات،  
همگی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
اما در این میان،  یک پرسش اصلی وجود 
دارد و آن، اینکــه  نســبت ایــن عملیات 
موشکی علیه پایگاه هوایی آمریکایی  در 
عراق، با آن وعده »انتقام سخت« چگونه 
است؟ به این پرسش اساسی و مهم،  رهبر 
حکیم انقاب اسامی در روز چهارشنبه 
گذشــته و همان روزی که در نخســتین 
ســاعاتش این عملیات انجــام گرفت، 
 این گونه پاسخ دادند؛ دیشب یک سیلی به 
اینها زده شد، بایستی حضور فسادبرانگیز  
آمریکا در این منطقه تمام بشود. بنابراین 
می تــوان گفــت، ســیلی موشــکی به 
آمریکایی ها که ارزش راهبردی داشته و در 
نوع خودش بی نظیر اســت، نقطه شروع 
مجموعــه ای از اقدامــات نظامی و غیر 
نظامی در منطقه از سوی جبهه مقاومت 
ایــن مجموعه  راهبردی  اســت. هدف 
اقدامات،  پایان بخشی به حضور نامشروع 
و فسادبرانگیز آمریکایی ها در منطقه غرب 
آسیاســت. در این مجموعــه اقدامات، 
بسیاری از دستگاه ها،  سازمان ها و از جمله 
ســپاه نقش آفرین بــوده؛ افــزون بر این، 
دولت ها و ملت های منطقه با پیش گامی 
گروه های فعال در جبهه مقاومت هم ایفای 

نقش خواهند کرد.
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صبح روز شــنبه در حالی که از شــهادت جانسوز 
سیدالشــهدای جبهه مقاومت بیش از هشت روز 
گذشــته و اخبار تشییع این شــهید در عراق و ایران 
و نیز سیلی سخت ســپاه به آمریکایی ها کام مردم 
ایران را شیرین کرده بود، ستاد کل نیروهای مسلح 
اطاعیه ای صادر کرد. در ایــن اطاعیه آمده بود: 
»در پــی وقوع حادثه دلخراش ســقوط یک فروند 
هواپیمای مســافربری بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی 
کشور اوکراین در بحبوحه تهاجم موشکی به پایگاه 
آمریکای جنایتکار و احتمال تأثیر اقدامات نظامی 
در این حادثه، ســتاد کل نیروهای مسلح بافاصله 
به منظور بررسی این احتمال اقدام به تشکیل هیئت 
بازرســی متشکل از کارشناســان فنی و عملیاتی، 

مستقل از سازمان هواپیمایی کشوری کرد.«

BBخطای انسانی در رهگیری
نتایج حاصل شــده از این هیئت در بیانیه ستاد کل 
نیروهای مســلح چنین آمد: »در شرایط آماده باش 
صد درصد کلیه نیروهای مسلح و افزایش بی سابقه 
تحرکات هوایی دشمن در پی اجرای موفقیت آمیز 
عملیات شهید سلیمانی این حادثه از سوی پدافند 
هوایی کشــور، به سبب خطای انســانی رخ داده و 
ستاد کل نیروهای مســلح ضمن عرض تسلیت و 
اظهار همــدردی با خانواده هــای داغدار هموطن 
و جان باختگان اتباع ســایر کشورها و عذرخواهی 
به خاطر خطای انســانی پیش آمده، اطمینان کامل 
می دهد بــا پیگیری انجام اصاحات اساســی در 
فرآیندهای عملیاتی در ســطح نیروهای مســلح 
امکان تکرار این گونه خطاها را غیر ممکن ســاخته 
و بافاصله مقصر آن را به سازمان قضایی نیروهای 
مســلح معرفی نماید تا با خطاهای صورت گرفته 
برخورد قانونی صورت گیرد. حضور و عذرخواهی 
رسمی مقام مربوط در سیمای ملی نیز دیگر بند این 

اطاعیه بود.«

BBتأکید بر پیگیری تقصیرها
بافاصله پیام رئیس جمهور هم منتشــر شــد. وی 
در ایــن پیام ضمــن اعام همدردی و تســلیت به 
خانواده های داغدار این حادثه با بیان اینکه این حادثه 
دردناک موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار 
آن گذشت، بر تحقیقات تکمیلی برای شناسایی کلیه 

علل و عوامل این فاجعه تأکید کرد.

بافاصله نیز دستور رئیس قوه قضائیه به دادستان ویژه 
نیروهای مسلح در زمینه پیگیری ماجرا منتشر شد تا 
نسبت به شناسایی واقعیت قضایی مقصرین بروز این 

حادثه ناگوار اقدام  شود.
رهبر معظم انقاب اســامی نیز با ابراز همدردی 
عمیق و مجــدد با خانواده های داغدار، ســتاد کل 
نیروهای مســلح را مأمور پیگیــری کوتاهی ها یا 
تقصیرهای احتمالــی در این حادثه و مراقبت برای 

عدم امکان تکرار چنین سانحه ای کردند.
اما چشم  ها به اخبار دوخته شد تا اینکه حدود ساعت 
۱۳ ظهر اعام شد، فرمانده نیروی هوافضای سپاه بر 
اساس بند پنجم مصرح در بیانیه ستاد کل نیروهای 
مســلح به جلوی دوربین ها خواهــد آمد و ضمن 
عذرخواهی جزئیات این حادثه تلخ را بیان می کند.

BBیک عمر خودمان را پیش مرگ مردم کردیم
ســاعت ها حدود ۱۳ و ۳۰ دقیقه را نشان می داد که 
ســردار حاجی زاده پشت تریبون حاضر شد. چهره  
سردار غمگین بود. با این صحبت که »بعد از شنیدن 
صحت خبر سقوط هواپیمای اوکراینی آرزوی مرگ 
کردم«، ســخنان خود را شــروع کرد و گفت: »ای 
کاش می مردم و چنین سانحه ای را شاهد نبودم؛ ما 

یک عمر خودمان را پیش مرگ مردم کردیم.«
ســردار حاجی زاده با بیان اینکه »مــا آبروی مان را 
با خداوند متعال معامله می کنیم و در این شــرایط 
ســخت در مقابل دوربین ها حاضر شدیم«، گفت: 
»ما گردن مان از مو باریک تر است؛ همه مسئولیت 
کار را می پذیریــم و هرگونه تصمیمی مســئوالن 

بگیرند مطیع هستیم.«

BBآماده باش جنگی در دو طرف
اما وی در توضیح اتفاق ادامه داد: »بیش از یک هفته 
شــرایط و التهابات منطقه و احتمال درگیری باعث 
شــده بود که ســطح اقدامات دفاعی را باال ببریم. 
احتمال درگیری در این برهه در باالترین ســطح در 
تاریخ انقاب بود. به صورتی کــه نیروهای هر دو 
طرف در آماده بــاش صددرصد بودند از یک طرف 
مــا تأکید می کردیم که انتقــام می گیریم و از طرف 
دیگر آمریکایی ها اعام کرده بودند که در پاسخ 52 
نقطه در ایران را می زنند. برای همین همه  یگان های 
آفندی و پدافندی در آماده باش صد درصد بودند.« 
ســردار حاجی زاده با اعام اینکه در شــب حادثه 
وضعیت جنگی، یعنــی باالترین وضعیت آمادگی 
اعام شد و آماده باش کامل از سوی شبکه یکپارچه 
پدافند هوایی به همه سامانه ها اباغ شد، اضافه کرد: 

»در این شرایط با توجه به نیاز بیشتر پدافندی تعدادی 
از سامانه های پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه 
شد و این اتفاق نیز از سوی همین سامانه های اضافه 

شده در محدوده  غرب تهران رقم خورده است.«

BBخطر موشک های کروز
وی ادامه داد: »با توجه با اطاعاتی که به اپراتور داده 
 جنگی است و 

ً
شده بود مبنی بر اینکه شرایط کاما

موشک های کروز به سمت کشور شلیک شده، او بر 
روی سامانه خود این هواپیما را کروز تشخیص داده 
و موظف بوده تماس گرفته و تأیید بگیرد؛ با توجه به 
اینکه شبکه ارتباطی او دچار اختال شده در ارتباط 
موفق نبــوده و چون تنهــا ۱۰ ثانیه فرصت تصمیم 
داشته آن تصمیم بد را گرفته و بعد از قفل روی هدف 
شلیک می کند.« سردار حاجی زاده با اشاره به ارتفاع 
پایین هواپیما، گفت: »در این ارتفاع اپراتور از سامانه 
برد کوتاه استفاده کرد که منجر به هدف قرار گرفتن 
هواپیما شد و هواپیما بعد از اصابت موشک سامانه 
به سمت راست مایل شــده و پس از چند دقیقه در 

محل سقوط با زمین برخورد کرد و منفجر شد.«

BBهمه مسئولیت بر عهده نیروهای مسلح
وی با اشــاره به اینکه »در این حادثه همه مسئولیت 
بر عهده نیروهای مسلح است«، تأکید کرد: »برای 
این عملیات از سوی اپراتورهای ما به مقامات باال 
درخواست خلوت کردن آسمان از پروازهای عبوری 
شد؛ اما به دالیلی با این درخواست موافقت نشد.«

ســردار حاجی زاده افزود: »من به عنــوان فرمانده 
نیــروی هوافضا صبح چهارشــنبه از ماجرا اطاع 
پیدا کردم و بافاصله مســئوالن باالتر را در جریان 
قرار دادم که ســتاد کل نیروهای مسلح تیم بازرسی 
تشــکیل داد و از طرف دیگر مسئله و افراد مطلع را 
در قرنطینه قرار داد تا تحقیقات به نتیجه برسد، از این 
جهت به غیر از نیروهای مسلح کسی مسئول عدم 
اطاع رسانی درســت و به موقع این حادثه نیست 
و رسانه ها و ســازمان هواپیمایی و سایر سازمان ها 

وظیفه خود را دقیق عمل کردند.« 

BBصریح و صادقانه با مردم
اما اصل ماجــرا آنجا بود که رهبر معظم انقاب به 
محض اطاع از خطای فاجعه بــار صورت گرفته 
در سامانه پدافند کشور، ظهر جمعه دستور تشکیل 
فوری جلســه شــورای عالی امنیت ملی و بررسی 
موضوع را صادر کــرده  و تأکید می کنند به محض 
اتمام بررســی در جلسه شورای عالی امنیت، اصل 
حادثه و نتایج بررسی ها، صریح و صادقانه از سوی 

نهادهای ذی ربط به اطاع مردم رســانده شود. در 
پی دستور رهبر فرزانه انقاب جلسه شورای عالی 
امنیــت ملی جمعــه 2۰ دی ماه بــا حضور اعضا 
تشکیل شده و بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و سایر 
مباحثی که در این گزارش به آن اشاره شد، ماحصل 

همان جلسه است. 

BBچند نکته صادقانه
نکته اول اینکه باید صداقت و شجاعت فرماندهان 
نیروهای مسلح به ویژه سردار حاجی زاده را تحسین 
کرد که پس از حتمی و رسانه ای شدن این موضوع 
با شجاعت تمام همه مســئولیت ماجرا را متوجه 
خود دانسته و صریح و بی پرده از همه ملت ایران و 
خانواده های داغدار این حادثه عذرخواهی می کند؛ 
کاری که به سبب سنگینی و وسعت ماجرا از عهده 
هر مسئولی بر نمی آید و شاید در نمونه های مشابه 
مثل ماجرای انفجار ایستگاه قطار نیشابور و ماجرای 
برخورد دو قطار در ســمنان کسی چنین شجاعتی 
نداشــت که بی پرده این چنین مسئولیت پذیر باشد.

نکته دوم مقایسه نوع مواجهه مسئوالن نظام اسامی 
با پدیده ها با دولتمردان آمریکایی اســت؛ چرا که 
با گذشــت شــش روز از حمله موشــکی ایران به 
عین االســد هنوز هم دولت آمریکا نمی خواهد از 
میزان کشــته ها و تلفات این حمله سخنی به میان 
بیاورد؛ اما مســئوالن نظام اســامی با شجاعت و 
صداقت جزئیات حادثه را با مردم در میان گذاشتند.

BBگذری بر سوانح مشابه
اما حادثه ســرنگونی سهوی یا عمدی هواپیماهای 
مسافربری در جهان بارها اتفاق افتاده که در این میان 
می توان به انهدام هواپیمای بوئینگ ۷2۷ هواپیمایی 
ملی لیبی در 2۱ فوریه ۱۹۷۳ با ۱۰۸ سرنشــین به 
وســیله هواپیماهای رژیم صهیونیستی اشاره کرد. 
همچنین هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ هواپیمایی ملی کره 
جنوبی)KAL(  با 2۶۹ مسافر و خدمه اول سپتامبر 
۱۹۸۳ میادی از طریق دو فروند جنگنده سوخو-

۱5 نیروی هوایی شوروی مورد اصابت قرار گرفت. 
هواپیمای توپولوف-۱5۴ هواپیمایی سیبریا چهارم 
اکتبر سال 2۰۰۱ میادی با ۶۶ مسافر و ۱2 خدمه 
به وسیله سامانه پدافندی S-2۰۰   اوکراین بر فراز 
دریای ســیاه مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد. 
پرواز MH۱۷ هواپیمایی ملی مالزی ۱۷ ژوئیه 2۰۱۴ 
با 2۹5 سرنشین در بین مرز روسیه و اوکراین با آتش 
موشک پدافندی بوک شورشیان اوکراین سرنگون 

شد و... .

گزارش صبح صادق از چند و چون سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین

مسئولیت پذیری شجاعِت  و  صداقت 
احسان امیری

خبرنگار

اصاح طلبــان هم ماننــد آحاد ملــت ایران در 
ماجرای شهادت سیدالشهدای مقاومت سوگوار 
شدند و اقدام تروریستی آمریکا را محکوم کردند؛ 
اما برخی از آنها طی نامه ای در مسیری متفاوت از 
خواست ملت ایران در انتقام از خون این مجاهد 
استکبارســتیز، آبادانی و رفاه کشور را بر هرگونه 
اقدام مقابله به مثل با آمریکا ترجیح دادند تا مبادا 

آتش جنگی در منطقه رخ دهد.
ســران اصاحات در این نامه هراس خود از 
جنگ را این گونه بیان می کنند: »ما امضاکنندگان 
زیر حمله تروریستی روز گذشته دولت امریکا را 
که منجر به شهادت سردار رشید قاسم سلیمانی 
شــد و با تیره تــر کــردن چشــم انداز صلح در 
منطقه پرآشــوب خاورمیانه، راه بر ماجراجویی، 
تشــدید تنش ها و تخاصم بیشتر گشود، قاطعانه 
محکوم می کنیم و از دولت ها و ملت های جهان 
می خواهیم با نشــان دادن واکنش  مؤثر سیاسی و 
حقوقی علیه جنگ افروزی کاخ سفید، از احتمال 

بروز جنگی جدید در منطقه ما بکاهند.«
ســران اصاحات همچنین نظام را مخاطب 
قــرار می دهند و توصیه می کننــد: »ما همچنین 

مسئوالن کشورمان را به پرهیز از افتادن در دامی 
که جنگ ســاالران آمریکایی و اســرائیلی برای 
ایجاد اختال در روند طبیعی تحوالت در ایران 
و گســترش بی ثباتی و ناامنی در منطقه و فروش 
ساح بیشتر پهن کرده اند، دعوت می کنیم و از آنها 
می خواهیم با این جنایت مصیبت بار، هوشیارانه 
و همه جانبه مواجه شوند و حفظ امنیت عمومی 
و ملــی و نیز آبادانی و رفاه ملت را بر هر موضوع 

دیگری اولویت دهند.«
این نگرانی و توصیــه اصاح طلبان در حالی 
، سران نظام بارها اعام 

ً
صورت می گیرد که اوال

کرده اند خواســتار آتش افروزی نیستند، ولی در 
مقابل هرگونه رفتار خصمانه واکنش پشیمان کننده 
نشان خواهند داد. در ماجرای اخیر نیز رهبر معظم 
انقاب اسامی تصریح فرمودند انتقام مردم ایران 
خروج نیروهای فسادانگیز آمریکا از منطقه است. 
 هنوز به قدرت دفاعی 

ً
، این جماعت ظاهرا

ً
ثانیا

کشورمان واقف نیستند و متوجه نشده اند آمریکا 
دیگر تــوان مواجهه با نیروهای مســلح ایران را 
ندارد. آنها درنیافته اند اگر سران کاخ سفید توانایی 
اجرای سیاست های سلطه جویانه ایاالت متحده 
را داشت، باید در ماجرای پهپاد خود یک واکنش 

حداقلی نشان می داد. 
، این جریان توصیه هایی مانند نوشیدن جام 

ً
ثالثا

زهر و وجود مخالفان با حضور نظام در سوریه را 
در کارنامــه خود دارد که نشــان می دهد تحلیل 

درســتی از مســائل جهانی، منطقه و کشورمان 
ندارد. مردم کشــورمان هنوز از یــاد نبرده اند در 
روزهای نخســتین شــکل گیری داعش و اشغال 
بخشــی از خاک ســوریه، وقتی ســردار شجاع 
مقاومت تدبیر کرد نیروهای مقاومت دشــمنان 
وحشی ملت ایران را کیلومترها دورتر از مرزهای 
کشورمان کنترل و نابود کنند، همین نیروهای به 
اصطاح اصاح طلب در مقابل او جبهه گرفتند 
و مدعی شــدند ما در سوریه دخالت پرضایعه و 

کم فایده داشته ایم.
آن موقع تاج زاده در تبیین موضع اصاح طلبان 
به مجله »روبه رو« گفت: »آنچه مورد نقد است، 
شــیوه عمل ایران است. به جای دخالت سیاسی 
برای جلوگیری از تشــدید بحــران و جلوگیری 
از ویرانی ســوریه و مرگ صدهــا هزار نفر در آن 
کشور، خود به صورت نظامی وارد معرکه شد و 
مدیریت سیاســی این بحران را رها کرد. به بیان 
روشــن، دولت و وزارت خارجه بحــران را رها 
کردند و نظامیان ایران به کمک نظامیان ســوریه 

رفتند.«
، اصاح طلبان باید این موضوع را درک 

ً
رابعا

کنند به فرموده رهبر معظم انقاب اسامی، انتقام 
خون ســردار ســلیمانی پایان حضور فسادانگیز 
آمریکا در منطقه است و آنچه در قالب اقدام نظامی 
صورت می گیرد، نه تنها برای آتش افروزی نبوده، 
 بازدارنده است؛ چرا که اگر آمریکا و 

ً
بلکه کاما

دشمنان ملت ایران احساس کنند امکان یا اراده ای 
برای مقاومــت در برابر اقدامات ســتیزه جویانه 
و جنگ طلبانه آنها وجود نــدارد، بدون تردید به 

رفتارهای گستاخانه خود ادامه خواهند داد. 
 همان راهی بود که نیروهای مسلح 

ً
این دقیقا

و ســربازان کشورمان، از جمله ســردار سرافراز 
اسام، حاج قاسم سلیمانی دنبال کردند و امروز 
شما و همه کشورهای دنیا شاهد شکست هیمنه 
پوشالی آمریکایی هســتید. اگر امروز دنیا برای 
اولین بار شاهد شــلیک موشک های یک کشور 
به پایگاه های آمریکاست و رئیس جمهور آمریکا 
در برابــر آن از مذاکــره دم می زند، محصول راه 
حاج قاسم است، نه توصیه های اصاح طلبان که 
بعد از پاره شــدن برجام سخن از مذاکره به میان 
آوردند و در اغتشاشــات اخیر خواســتار اعدام 
نیروهای نظام در برابر آشوبگران شدند. از این رو 
نباید اصاح طلبان و همفکران آنها تصور کنند که 
دلسوزتر از کسانی هستند که طی ۴۰ سال گذشته 
با تفکر مقاومت و روحیه بسیجی، با جان و مال 
خود در مقابل دشمنان اسام و انقاب ایستادند و 
هرگز به دنبال جنگ افرزوی نبودند. اما آنها که در 
این مدت دفاع و مقاومت در برابر زورگویی آمریکا 
را ضروری می دانستند، امروز ادامه دادن راه شهید 
سلیمانی و پاسداشت خون وی را در پایان تفکر 
غربگرایی در ایران می دانند که همزمان با خروج 

نیروهای آمریکایی از منطقه رقم خواهند زد.

 نقدی بر نامه اصالح طلبان پیرامون شهید سلیمانی

 پایان غربگرایی در ایران

   نیم نگاه    

حسین عبداللهی فر
جریان شناس
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دیدگاه

گام دوم

  آسیب شناسی انتخابات 
در گام اول 

 اگر بخواهیم یــک انتخابات یا 
فراینــد انتخابــات در یک نظام 
سیاسی مبتنی بر جمهوری را ارزیابی کنیم، 
مشــارکت حداکثری و انتخاب اصلح دو 
مســئله حیاتی هستند که باید به آنها توجه 
از  همــواره  موضــوع  دو  ایــن  شــود. 
معظــم  رهبــر  اصلــی  کلیدواژه هــای 
انقاب)مدظله العالی( در ادبیات سیاسی و 
به ویژه در بیانیه گام دوم انقاب اســامی 
بوده اســت. از نظر مشــارکت سیاسی، 
میانگین کلی مشارکت در انتخابات ایران 
در ۴۰ ســال گذشــته را بــا هیــچ نظام 
دموکراتیکی نمی توان مقایسه کرد؛ چون 
جمهوری اســامی ایران یکی از معدود 
کشــورهایی اســت که از ابتدای انقاب 
انتخابات پرشــور و  اســامی همــواره 
باشکوهی را تجربه کرده است. در ۴۰ سال 
گذشــته مردم در بدترین شرایط جنگی، 
تحریم و مشــکات اقتصادی نســبت به 
سرنوشت خود احساس مسئولیت داشته اند 
و ســعی کرده اند تا با حضــور جدی در 
انتخابات، مشــکات داخلــی را بدون 
مداخله دیگران حل وفصل کنند؛ بنابراین 
مشارکت سیاســی در جمهوری اسامی 
ایران هیچ گاه آسیب و ضعف جدی نبوده 
است. هر چند در انتخابات پیش رو برخی 
کارشناســان سیاســی نســبت به کاهش 
مشــارکت سیاسی، به ســبب مشکات 
معیشتی و اقتصادی هشدارهایی می دهند، 
ولی به نظر می رسد مردم در این انتخابات 
نیز حضور پررنگی خواهند داشــت؛ اما 
به طورکلی واقعیت این است که در دو دهه 
اخیر مشارکت سیاسی با فراز و نشیب های 
همراه بوده است، از این رو برای ارتقای این 
مشــارکت، همچــون دهــه اول انقاب 
اسامی، مردم به اعتماد و اطمینان بیشتر 
نیاز دارند و نباید با مدیریت های ضعیف و 
اشتباه های اجرایی در حوزه های گوناگون 
اقتصادی و اجتماعی ســبب این ســلب 
اعتماد شــد؛ چون بی اعتمادی پیامدهای 
زیادی به همــراه دارد که یکی از مهم ترین 
آنها کاهش مشارکت سیاســی است؛ از 
این رو در گام دوم انقاب اسامی یکی از 
مهم ترین تاش های الزم جلوگیری از قهر 
سیاســی مردم و تشــویق آنهــا به حضور 
پررنگ در انتخابات است. کلیدواژه دومی 
که باید آسیب شناسی شود، انتخاب اصلح 
اســت. با اینکه در ۴۰ سال گذشته شاهد 
انتخاب هــای صحیح مــردم و مجالس 
قدرتمنــدی، همچون مجلس اول و هفتم 
بوده ایــم و مردم نماینده های شــاخص و 
اصلحــی را، همچون شــهید آیــت و... 
انتخــاب کرده انــد، اما بررســی کلیت 
انتخاب های پیشین به ویژه در مجلس ششم 
و فعلی نشــان می دهد هــرگاه از موضوع 
انتخاب اصلح غفلت کرده ایم با شــرایط 
دشــوار و پیچیــده ای روبه رو شــدیم که 
پیامدهای سهمگینی برای نظام سیاسی و 
مردم داشته است. عوامل گوناگونی در این 
مسئله دخیل هستند که فعالیت های تبلیغی 
دشمن و سوگیری های انحرافی آنها، نبود 
احزاب سیاسی فراگیر، جریان های سیاسی 
ســیال و افــراد تأثیرگذار در آنهــا به ویژه 
موج ســواری ســلبریتی ها، ضعــف در 
بصیرت افزایی رســانه های داخلی، غلبه 
شــور و هیجــان انتخاباتی بر شــعور و 
عقانیت تصمیم گیری در فضای تبلیغی از 
عوامل مهم و تأثیرگذاری هستند که بدون 
حذف آنها و تــاش جدی برای کمک به 
انتخاب اصلح نمی توان انتظار یک مجلس 

تراز انقاب اسامی را داشت.

   عکس و مکث   

 پرچم حرم مطهر و تربت سیدالشــهداء)ع(، انگشــتری که حاج قاســم با آن نماز شب می خواند، عبای نمازهای شب 
امــام خامنــه ای و امضــای بزرگانی چون حضــرت آقا، مراجع تقلید، سیدحســن نصرالله و عماد مغنیه که شــهادت 

می دهند او  بنده خوب خدا بود؛ چیزهایی که توشه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شد.

ســردار دل ها در همه جای ایران/ با گذشــت چند روز از شــهادت حاج قاســم ســلیمانی، هنوز ابراز احساســات به 
این ســردار ادامه دارد. شــما هم تصاویر سردار حاج قاسم سلیمانی از سطح شــهرتان را برای ما بفرستید تا با نام 

 @ssweekly خودتان منتشر شود. اطالعات بیشتر در کانال تلگرامی صبح صادق به آدرس

میزان نفوذ فرمانده جدید نیروی قدس ســپاه در منطقه/ ســردار قاآنی در ســال ۲۰۱۸ دو بار به افغانستان رفته 
و با مقامات این کشــور دیدار کرده بود. نیروی قدس بعد از شــهید ســلیمانی همان هدف خود را که آزادی قدس 

است با قدرت ادامه می دهد، ان شاءالله

منزلگاه ابدی شــهید ســلیمانی/ مراســم خاکسپاری سید شــهیدان مقاومت، شهید حاج قاســم سلیمانی پس از 
حدود ۲۰ ســاعت، باالخره در ســحرگاه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ با حضور عاشــقان راه ایشــان در گلزار شــهدای کرمان 

برگزار شد

حسن خدادی
پژوهشگر مسائل سیاسی

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
در کنفرانس خبری اخیر خود، از تروئیکای اروپایی، 
چین و روســیه خواست به طور رســمی از توافق 
هسته ای با ایران خارج شوند و برای شکل دهی یک 
توافق جدید که در بردارنده محدودیت های بیشــتر 
علیه ایران باشد، با واشنگتن همکاری کنند. از سوی 
دیگر، برداشــته شــدن گام پنجم برجامی از سوی 
کشــورمان، مولد مباحث و منازعات تازه ای میان 
تهران و اتحادیه اروپا شــده است. برخی بازیگران 
اروپایی معتقدند در برهه زمانی فعلی، باید مکانیسم 
ماشه را علیه ایران فعال کرد و برخی دیگر، معتقدند 
باید ضمن استناد به ابزار دیپلماسی، مانع وخامت و 
بدتر شدن اوضاع شد. در این باره نکاتی وجود دارد 

که باید به صورت جدی به آن توجه شود:

BB ماهیت گام پنجم
مطابــق پنجمیــن گام کاهنده تعهــدات برجامی 
جمهوری اســامی ایران، که ذیل بنــد ۳۶ توافق 
هســته ای صورت گرفته اســت، از این پس، تعداد 
ســانتریفیوژها هیچ محدودیتی نخواهد داشــت. 
همچنین ظرفیت غنی ســازی، درصد غنی سازی، 
میزان غنی ســازی و اقداماتی که در حوزه تحقیق و 
توسعه صورت می گیرد، برای کشورمان محدودیت 
نخواهد داشت. همان گونه که مشاهده می شود، در 
بیانیه گام پنجم به محدودیت های عملیاتی در برجام 
پایان داده شده اســت. با این حال محدودیت های 
نظارتی)نظــارت آژانس بر فعالیت های هســته ای 
ایران( بــه کیفیتی که در برجام آمده حفظ شــده و 
محدودیت های اشــاعه ای نیز به قــوت خود باقی 
است. بر همین اســاس، مقامات روسی )به عنوان 
یکی از طرف های برجام( تأکید کرده اند هیچ گونه 
تهدید اشاعه تســلیحات اتمی در پی تصمیم ایران 
برای کنار گذاشــتن محدودیت های غنی ســازی 

اورانیوم متصور نیست.

BB تمرکز اتحادیه اروپا بر تنش زدایی
اگرچه »ژان ایو لودریان«، وزیر امور خارجه فرانسه 
حتی قبل از برداشــته شــدن گام چهــارم کاهنده 
تعهدات برجامی کشــورمان )گام قبلــی(، درباره 
استناد به مکانیسم ماشــه و ارسال پرونده هسته ای 
ایران به شــورای امنیت ســازمان ملل متحد برای 
بازگرداندن خودکار تحریم های چندجانبه هشدار 
داده بود، اما فضا و بســتری که جمهوری اسامی 
ایران، گام پنجم کاهنــده تعهدات برجامی خود را 
در قالب آن برداشــت، به نگرانی شــدید مقامات 
اروپایی از آینده توافق هسته ای و به دنبال آن، استمرار 

منازعات در منطقه منجر شــده اســت. گام پنجم 
کاهنده تعهــدات برجامی ایران، در پی شــهادت 
مظلومانه سردار سپهبد سلیمانی، شهید ابو مهدی 
المهندس و دیگر شــهدای اخیر مقاومت رخ داد؛ 
بنابراین، اصلی ترین تمرکز مقامات اروپایی، تمرکز 
بر اصل »تنش زدایی« در منطقه است. به همین دلیل 
 از به کارگیری مکانیسم ماشه 

ً
مقامات اروپایی فعا

علیه کشورمان سخنی به میان نیاورده اند. »جوزف 
بورل«، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
واکنش به گام پنجم تعهدات برجامی ایران به نکاتی 

اشاره کرده است:
»اتحادیه اروپا همچنان به حفظ توافق هســته ای با 
ایران پایبند است و به نفع اروپاست تا آنجا که بتوانیم 
این توافق را حفظ کند. ما از خارج شدن آمریکا از 
این توافق متأسف هستیم، این توافق ابزار مهمی برای 
عدم اشــاعه به شمار می آید. توافق هسته ای با ایران 
بسیار مهم است و هرگونه اصاحیه  ای در این توافق 
موجب ضرر خواهد شــد و از تهران می خواهیم به 
بندهای توافق هسته ای پایبند باشد و ما نیز به آن پایبند 
خواهیم بود و همچنان به آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بــرای نظارت و راســتی آزمایی فعالیت های 
ایران تکیه می کنیم. مذاکره درباره توافق هســته ای 
جدید با ایران پیچیده و بسیار وقت گیر خواهد بود.« 
رمزگشایی ساده اظهارات مسئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا به خوبی نشــان می دهــد تروئیکای 
اروپایی، برجام را به مثابه یک »نیاز راهبردی« خود 
می داند و حتی در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه، 
قصد و نیتی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد )که به نابودی کامل توافق هسته ای 
منجر می شود( ندارد. در عین حال، تجربه یک سال و 
نیم اخیر نشان داده است تروئیکای اروپایی)انگلیس، 
 
ً
آلمان و فرانســه( و دیگر اعضای اتحادیه اروپا عما
قصد ندارند برای نجات برجام و اعمال تعهدات خود 

در این توافق، اقدامی انجام دهند. 

BBمتغیر حقوقی مستقل یا وابسته؟
ســؤال و دغدغه اصلی درباره نوع رویکرد اروپاییان 
در قبال برجام همچنان پابرجاست. مقامات غربی 
توافق هســته ای با ایران را نه بــه عنوان یک »متغیر 
حقوقی مستقل«، بلکه به عنوان یک »متغیر سیاسی 
وابسته« بررســی می کنند. از سوی دیگر، همزمان 
با مذاکرات ایران و 5 کشــور روسیه، چین، آلمان، 
انگلیس و فرانســه، شاهد شــکل گیری مذاکراتی 
موازی میان سران کاخ ســفید و تروئیکای اروپایی 
هستیم. کلیت شــکل گیری این مذاکرات موازی، 
نشان دهنده تمایل ذاتی اروپا مبنی بر ادامه همکاری 
 در 

ً
بین المللی با ایاالت متحده آمریکا )مخصوصا

قبال برجام( است. در حال حاضر، مقامات اروپایی 
»برجام« را به مثابه ابــزار یا مجرایی جهت اعمال 
نظارت های خــود و آژانس در قبــال فعالیت های 

هسته ای کشورمان تلقی می کنند؛ از این رو بازیگران 
اروپایی ترجیح می دهند توافق هســته ای، حتی به 
قیمت عدم تأمین مطلق منافع جمهوری اســامی 

ایران در برجام حفظ شود. 

BB نحوه استناد اروپاییان به مکانیسم ماشه
همان گونه که اشاره شده است، به دلیل حساسیت ها و 
شرایط خاصی که متعاقب شهادت سردار سلیمانی در 
ایران و منطقه به وجود آمده است، بازیگران اروپایی 
 قصد فعال سازی مکانیسم ماشه را ندارند؛ زیرا 

ً
فعا

نسبت به واکنش جمهوری اسامی ایران در این زمینه 
به شدت هراســان هستند. به راستی مکانیسم ماشه 
در برجام و قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت چیست؟ 
در بند ۱۱ قطعنامه 22۳۱ آمده اســت: »اگر یکی از 
دولت های طرف برجام در خصوص هر مســئله ای 
که مصداق عدم پایبندی اساســی به برجام اســت، 
اعامیه ای صادر کند، ادامه اجرای بند ۷، یعنی ادامه 
اجرای لغو قطعنامه های لغو شده، باید ظرف ۳۰ روز 

 در شورای امنیت به رأی گذارده شود.«
ً
مجددا

در ادامه و در بند ۱2 نیز  تصریح شــده است: »اگر 
ظرف ۳۰ روز از اعام رســمی دولــت مزبور در 
خصوص نقض اساســی برجام، شــورای امنیت 
نتواند به تصویب یک قطعنامه جدید مبنی بر ادامه 
لغو قطعنامه های قبلی برســد، آن گاه از روز سی و 
 جاری گردیده 

ً
یکم تمام قطعنامه های قبلی مجددا

و اجرای آنها همان طــور که قبل از صدور قطعنامه 
22۳۱ ساری و جاری بود، از سر گرفته می شود.«

مقامات فرانسوی، آلمانی و انگلیسی معتقدند اگر 
قرار اســت ابزاری به نام مکانیسم ماشه علیه ایران 
استفاده شــود، باید به گونه ای برنامه ریزی شود که 
کار به ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نرســد. لودریان، وزیر خارجه 
فرانسه و هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان معتقدند 
می توان ضمن فعال ســازی این مکانیسم )به مثابه 
یک اهرم فشــار برای مذاکره دوباره با ایران بر سر 
بازگشــت کامل به تعهدات هسته ای(، مانع ارجاع 

پرونده به شورای امنیت سازمان ملل شد.

BBچه باید کرد؟
رویکرد و مواضع دســتگاه دیپلماســی و سیاست 
خارجی کشورمان در برابر استناد احتمالی تروئیکای 
اروپایی به مکانیسم ماشه، از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اســت. بر این اساس، دستگاه دیپلماسی 
کشورمان باید هر گونه اســتناد تروئیکای اروپایی 
به مکانیسم ماشــه را به معنای پایان توافق هسته ای 
تلقی کند. در این خصوص »فعال سازی مکانیسم 
ماشــه« باید به مثابــه خط قرمز کشــورمان تلقی 
شــود، نه »ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت« به 
عنوان حصول این فرآیند. واقعیت امر این است که 
تروئیکای اروپایــی و مجموعه اتحادیه اروپا، بارها 
تأکید کرده اند نمی توانند در راستای تأمین حداقلی 

منافع ایران در برجام اقدامی داشــته باشــند. آنها 
معتقدند قدرت مانور دولت های اروپایی برای تغییر 
رفتار شرکت های خصوصی محدود است؛ اما بازی 
اروپا با توجه به تاش دوباره آنها برای »تغییر برجام« 
به نقطه اوج خود رســیده اســت. به عبارت بهتر، 
اتحادیه اروپا از یک سو تأکید دارد ارائه تضمین های 
الزم بــرای اســتمرار روابط تجاری شــرکت های 
اروپایی با ایران امکان پذیر نیست و از سوی دیگر، 
همچنان موضوع »تغییر توافق هسته ای« و »انعقاد 
توافق ثانویه« ای را پیگیری می کند که بتواند ضمن 
اعمال محدودیت های فرازمانــی در برجام )برای 
پس از سال 2۰25 میادی( دغدغه های منطقه ای 
آنها را نیز در بر گیرد. در چنین شرایطی، حتی ذره ای 
امید داشــتن به اروپا برای »حفظ برجام«، خطایی 

محاسباتی و راهبردی به حساب می آید.
در نهایت، اینکــه تروئیکای اروپایی نه تنها در زمان 
حال، بلکه از زمــان انعقاد برجام نیز اقدامی عملی 
در راستای تأمین منافع کشورمان در توافق هسته ای 
انجام نداده اند. در حال حاضر نیز سه کشور اروپایی 
در حــال معامله با ایاالت متحــده آمریکا با هدف 
»خلع ساح دائمی ایران« هستند. در چنین شرایطی 
اعمال محاســبات ایده آل گرایانه و خطرناک، پاشنه 
آشیل دستگاه دیپلماســی و سیاست خارجی ما به 
حساب می  آید. بدون شک، در برهه زمانی فعلی که 
سیاست اروپا مبتنی بر تنش زدایی در منطقه است، 
اتحادیه اروپا پیشــنهادهای دیگری را به جمهوری 
اســامی ایران ارائه خواهد کرد که این پیشنهادها، 
انعکاسی از همان رویکرد پارادوکسیکال و فریبکارانه 
تروئیکای اروپایی در قبال ایران و توافق هســته ای به 
حساب می آید. بدون شک در برابر این مسئله، جایی 
برای اعتماد به اروپاییان و ریســک پذیری دســتگاه 

دیپلماسی کشورمان وجود نخواهد داشت. 
در ایــن معادله، بار دیگــر »امانوئل مکرون« نقش 
پیشگام را ایفا کرده است. نباید فراموش کرد مکرون 
در تیرماه سال گذشته و برای نخستین بار اعام کرد 
می توان بر ســر موضوعاتی ماننــد تحدید و کنترل 
توان موشکی ایران و ادامه محدودیت های هسته ای 
کشورمان )پس از سال 2۰25 میادی( مذاکراتی 
را بــا ایران انجام داد. مکرون بــه ترامپ و نتانیاهو 
قول داد تا با گنجاندن همه شروط و درخواست های 
پیشــنهادی ترامپ در برجام، توافق هسته ای را به 
توافقــی تبدیل کند که به صــورت مطلق، مطلوب 
واشــنگتن و تل آویو  باشــد. باید اقرار کرد مکرون 
نهایت تاش خود را در این خصوص صورت داد. 
او حتی آنگا مرکل، صدر اعظم آلمان را نیز وادار 
کرد تا در این مسیر با پاریس و لندن همراهی کند؛ 
اما نتیجه بازی مکرون در زمین ترامپ، چیزی نبود 
که رئیس جمهور جوان و بی تجربه فرانســه انتظار 

داشت.

تنش زدایی یا مکانیسم ماشه
گام پنجم برجامی ایران و دو راهی اروپا

حنیف غفاری
کارشناس  روابط بین الملل
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انتخابات شفاف

 از موضوعاتی که این روزها و در آستانه انتخابات 
دوره یازدهم مجلس شــورای اسامی در کانون 
توجهات سیاسیون و رسانه ها قرار گرفته، مسئله 
 شفافیت از 

ً
شــفافیت در انتخابات است. اساسا

جمله مســائلی است که اســام و بزرگان آن بر 
آن تأکید دارند و آن طور که برخی می اندیشــند 
مسئله ای متعلق به مغرب زمین نیست. در اسام، 
در همــه مســائل غیر از جنگ و مســائل کان 
امنیتی که پای دشــمن و دشمنی در میان است، 
به شفافیت تأکید و توجه شــده است؛ از این رو 
می توان گفت، شــفافیت یکی از اصول الزم و 
ضروری برای تحقق حکمرانی خوب و از حقوق 
سیاسی اساسی مردم به شمار می رود. یک نظام 
سیاسی با شفافیت می تواند وفاق ملی، حاکمیت 
قانون، عدالت و از همه مهم تر حمایت و اعتماد 
مردم را جلب کند. در یک فضای شفاف اعتماد 
مردم به حکومت شــکل می گیــرد، حاکمیت 
مردمی تحقق پیدا می کند و حقوق ملت مراعات 
می شود. این شفافیت در عرصه  انتخابات بیش از 
پیش اهمیت پیدا می کند و هرچه درجه   شفافیت 
در انتخابات افزایش یابد، دموکراســی و مردم 

ساالری نیز پیشرفت خواهد کرد.
برای تحقق این امــر مهم و اطمینان مردم، 
ضمــن رعایت مــواردی، چون شــفافیت در 
قوانیــن و شــفافیت در روندهــای اجرایی و 
نظارتی انتخابات که بیشتر معطوف به مسئوالن 
برگزارکننده است، توجه به برخی عرصه های 
شــفافیت در انتخابــات از ســوی نامزدهای 
انتخابــات مجلس نیــز می تواند مــردم را در 
شکل دهی انتخابات مطلوب و مجلس خوب 

یاری کند.
۱ـ شفافیت مالی نامزدها؛ برای مردم بسیار مهم 
اســت که بدانند هزینه های تبلیغاتی نامزد                       های 
انتخابــات از کجا حاصل شــده اســت و به 
اصطاح نامزد مورد نظرشــان به کسی وامدار 
هست یا نه. این شــفافیت سبب می شود                        مرد                       م 
بتوانند                        وضعیت نمایند                       ه  خــود را در    آیند                       ه                    بهتر 
ترسیم کنند                       . شــفافیت در حوزه مالی نامزدها 
حتی می توانــد بر آزاداندیشــی و اســتقال 
مواضع و تصمیمات نمایندگان تأثیر مســتقیم 
داشــته باشد. هر قدر نامزدها کمتر به گروه ها و 
جناح های سیاسی وابستگی مالی داشته باشند، 
 در دوران نمایندگی با قاطعیت بیشــتری 

ً
قطعا

تصمیم ســازی و تصمیم گیــری خواهند کرد. 
ضمن این که شفافیت که الزمه  مبارزه با مفاسد 
اســت، دســت نمایندگان را برای این امر باز 

خواهد گذاشت.
2ـ شفافیت در مواضع و رویکردها؛ یکی دیگر 
از جلوه های شفافیت، شــفافیت در مواضع و 
رویکردهاست. نامزدها بایستی به طور شفاف 
در موضوعات گوناگون سیاســی، اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصادی نظر خــود را اعام کنند 
و از بیــان دو پهلــو در این خصــوص به طور 
جدی خودداری کنند. بیان شــفاف مواضع در 
موضوعات یادشــده، بــه رأی دهندگان قدرت 
انتخاب بهتر می دهــد و مردم در تصمیم گیری 
بــرای گزینــش میــان نامزدهای متعــدد با 
گرایش های گوناگون دچار سردرگمی نخواهند 

شد.
۳ـ شفافیت در پذیرش روند قانونی انتخابات؛ 
تجربه  مردم ســاالری در ایران به ما می گوید، 
نامزدها از همان بدو ورود به عرصه   انتخابات، 
بایســتی مســیرهای قانونی روند انتخابات را 
به طور شــفاف بپذیرند و آن را اعام کنند. در 
هیچ انتخاباتی پذیرفتنی نیســت که بازیگران 
آن روندهای قانونی را قبول نداشته باشند یا در 
ادامه   راه یا حتی بعدها در اواخر دوره مدیریتی 
خود، به دالیلی زیر میــز بازی بزنند و با گفتن 
»نگذاشتند کار کنم« یا »اختیاراتم کم بود« همه 
چیز را خراب کنند. بی شک، این قبیل رفتارهای 
انتخاباتی خسارت های بی شماری را به مردم و 

نظام اسامی تحمیل می کند.

نمایندگان طبق اصل ۶۷ قانون اساســی باید 
پس از انتخاب و ورود به مجلس قســم شرعی 
یــاد کنند که پاســدار حریم اســام، نگهبان 
دســتاوردهای انقــاب و مبانــی جمهوری 
اســامی باشــند و با رعایت امانت و تقوا، در 
راستای حفظ اســتقال کشور و حقوق ملت، 
دفاع از قانون اساسی و مصلحت اندیشی برای 
 کسی که می خواهد 

ً
کشور تاش نمایند. مسلما

چنین رسالت خطیری را بر عهده بگیرد، باید 
این صاحیت ها را داشته باشد. 

ریشه بســیاری از مفاسد و ناکارآمدی های 
مجالس در طی ســالیان گذشــته، دنیادوستی 
عده ای از نمایندگان است. مجلس که عصاره 
فضایــل ملت اســت و در رأس امور و مرکز 

قدرت هــا قرار دارد و بایــد دولت را پایش 
کند، ضروری اســت نمایندگانــی در آن 

حضور داشته باشند که دنیاطلب نباشند. 
یکــی از ارزش هــای نظــام 

سیاسی ما، عدالت طلبی 
عدل  ایــن  و  اســت 

زمانی محقق می شــود که نمایندگان مجلس 
شورای اسامی سالم، پاکدست، چشم پاک، 
بصیر، متخصص، قوی و امین باشند که در غیر 
این صورت نمی توانند رســالت های خطیری 
را که طبق قانون اساســی بر عهــده دارند، به 
سرانجام برسانند؛ از این رو نظارت به درستی 
انجام نمی شــود و در دستگاه های دولتی فساد 
ایجاد می شــود. وقتی کارگزاران دولتی هیچ 
مانعی نبینند، فســاد می کننــد و از ریل قانون 
خارج می شــوند و به جای تمکین به قانون، آن 
را زیر پا می گذارند و همچنین حقوق مردم را 
بنابراین کنتــرل کارگزاران  لگدمال می کنند، 
دولتی و به طور کلی دولت، در دست 
مجلس است و اگر مجلس قوی 
باشد،  و مقتدر وجود داشــته 
دولت قوی و مقتدر می شــود 
و حاصــل مجلــس ضعیف، 
دولت ضعیف بــوده که مطیع و 
 نوکــر دولت های بیگانه 

است.

 فیروز اصالنی در یادداشت شفاهی مطرح کرد 

 مجلس شجاع مانع فساد می شود

»انتخابات« در هر کشــوری نشان دهنده این 
امر است که مســئوالن آن کشور به اراده مردم 
بهــا می دهند؛ حــال این مردم چــه در داخل 
کشور باشــند و چه در خارج از کشور زندگی 
کننــد؛ مردمی که به قوانین یک کشــور تعلق 
دارند و جزء آن جامعه محسوب می شوند؛ به 
همین دلیل در زمان انتخابات، ســفارتخانه ها 
و نمایندگی های سیاسی کشورها در خارج از 
کشــور زمینه ای را فراهم می کنند تا همه اتباع 
خود بتوانند در انتخابات شرکت کنند. کشور 
ایران نیز از این امر مســتثنی نیســت و چنین 
زمینــه ای را بــرای همه اتباع خــود در خارج 
از کشور ولو اینکه اپوزیســیون و مخالف هم 
باشند، فراهم می کند تا آنها نیز بتوانند در تعیین 
سرنوشت کشور و رأی دادن مشارکت کنند؛ اما 
با توجه به گذشت بیش از چهل سال از انقاب 
و برگزاری بیش از ۳۰ دور انتخابات در کشور، 

گروه های اپوزیسیون همچنان بر طبل مخالفت 
می کوبند و نوع انتخابات در ایران اســامی را 

غیر عادالنه و بسته معرفی می کنند.
یکی از اعضای شورای ملی ایرانیان ساکن 
فرانسه به نام »خانم گلستان« در »رادیو فردا« 
با سیاه نمایی و زیر ســؤال بردن انتخابات آزاد 
این گونه می گوید: »اینکه آحاد مردم بخواهند 
در این انتخابات که اســمش را هم نمی شــود 
انتخابات گذاشت چون نه آزاد است و نه سالم، 
در کشــوری که آزادی احزاب نداریم، آزادی 
بیان و رســانه وجود ندارد.« در حالی مردم را 
از شرکت در انتخابات به دلیل نداشتن آزادی 
بیان منع می کند که همه گرایش ها و جریان های 
سیاسی در ایران دارای رسانه هستند و مشخص 
است او ذره ای از جامعه ایران اسامی شناخت 

ندارند. 
عاوه بر اینها شخصیت هایی از منافقین و 
شریعتمداری  حسن  همچون  سلطنت طلبان، 
و بســیاری دیگر نیز بر طبل تحریم انتخابات 
می کوبند و مردم را به دالیل واهی از شرکت در 

انتخابات دلسرد می کنند. 

یسیون و انتخابات  اپوز
   موج بیگانه    

این روزها با مشــاهده مراسم های گوناگون پاسداشت 
شــهادت و رشادت سردار رشــید اسام سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی که به خبر اصلی جهان تبدیل شده 
و تشییع میلیونی این شهید واالمقام، برخاف سانسور 
خبری امپریالیسم رسانه ای دنیا، مورد توجه بسیاری از 
کارشناسان، تحلیلگران و نخبگان سیاسی جهان قرار 
گرفته، این ســؤال مطرح اســت که آیا نسبتی میان این 

حضور میلیونی مردم و مردم ساالری دینی وجود دارد؟
فقدان ســردار دل ها همچنان جانســوز اســت و 
فراموش ناشدنی، اما خون این شهید موج و مبدأ تاریخی 
تازه ای را ایجاد کرده که می تواند مهر تأیید بزرگی برای 
پاره ای از مؤلفه های به اصطاح مردم پایه و دموکراتیک 
امروزی تلقی شود. اینکه مردم این گونه از سردار قدردانی 
کردند، افزون بر مزیت های فردی ایشان نظیر اخاص 
و شــجاعت و ایثار وی، به دلیل تأســیس جبهه بزرگ 
مقاومت در منطقه اســتراتژیک غرب آسیا و مدیریت 
آن در مبارزه با نظام ســلطه و تروریســت های تکفیری 
و برقراری امنیت جمعی برای مردم مظلوم و مســلمان 
منطقه اســت. قیامت مردم در تشییع و بزرگداشت وی 
به مفهوم رفراندومی بــزرگ برای تأیید تفکر مقاومت 
و حمایت از محور مقاومت در منطقه از ســوی مردم 

بود؛ چرا که مردم ایران و منطقه امروز مقاومت در برابر 
ســلطه گری ها و فتنه گری های آمریکا و هم پیمانانش را 
تنها نسخه موفق برای برون رفت از ناامنی های منطقه ای 
می دانند؛ به همین دلیل قهرمان مبارزه با تروریسم دولتی 
آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و ارتجاع عربی در 
ایجاد ائتاف ضد مقاومت را دوست دارند. این حضور 
میلیونی در مراسم های سردار سلیمانی به معنای تأیید 
راه و تفکر وی اســت که مقاومت و ایستادگی در برابر 
ظلم و ســتم بود و به واقع مــردم »نه« بزرگی را جلوی 
خواســته افراد و جریان هایی گذاشــتند کــه مذاکره و 
سازش را که مطالبه و خواســته قلبی خودشان بود، به 
اسم خواسته مردم به جامعه القا می کردند. با این حضور 
مردم با شفافیت گفتند راه و تفکر حاج قاسم راه و تفکر 
ماســت. حماقت ترامپ در به شهادت رساندن سردار 
دل ها، موجب شــد یک بار دیگر مردم ســاالری دینی 
متبلور شــده و حضور میلیونی مردم، به نوعی تأیید و 
حمایت از اقدامات جمهوری اسامی در دفع دشمن از 
فرسنگ ها دورتر از مرزهای ایران اسامی و همه پرسی 
تداوم مقاومت کــه یکی از اصول سیاســت خارجی 
جمهوری اســامی ایران است، محسوب می شود که 

چشم جهانیان را خیره کرد. 

مقاومت بود؟  حضور مردم رفراندوم 
   پرسمان    

   مطالبه ملت    

رقابت انتخاباتــی در مجلس پنجم با حضور 
ســه گروه عمده »ائتاف خط امام«، »جامعه 
روحانیــت مبارز« و »کارگزاران ســازندگی« 

شکل گرفت.
در این دوره محوری ترین تشــکل سیاسی 
طیف چپ، مجمع روحانیون مبــارز، دوران 
فترت خود را می گذراند و به طور غیر رسمی در 
غیاب مجمع، رهبری طیف چپ در انتخابات 
مجلس پنجم بــر دوش ســازمان مجاهدین 
انقاب اســامی ایــران و مجموعه گروه های 
»ائتاف خط امام« نهاده شده بود که سرانجام 
تحت عنوان »ائتاف گروه های خط امام« وارد 
صحنه انتخابات شــدند. این در حالی بود که 
مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت، 

غائبان بزرگ این ائتاف به شمار می رفتند.
آنچه در این انتخابات به عنوان چالش اصلی 
در فضای رســانه ای و تبلیغی، اذهان عمومی 
را به خــود جلب کرده بــود، اختاف چپ و 
راســت نبود، بلکــه اخباری بود کــه از درون 
جبهه ائتافی طیف راست به گوش می رسید. 

در حالی که تاش های بسیاری شد تا حامیان 
آقای هاشمی رفســنجانی در دولت سازندگی 
و طیف راســت سنتی لیست واحد و مشترکی 
را برای انتخابات مجلس پنجــم ارائه دهند، 
ولی این تفاهم حاصل نشد و سرانجام در ۳۰ 
دی ماه ۱۳۷۴ نامه ای از سوی جمعی با عنوان 
»خدمتگزاران ســازندگی« خطاب به مجلس 
شورای اسامی منتشــر شد که ده وزیر، چهار 
معاون رئیس جمهور و دو مدیر ارشد دولت پای 
آن را امضا کرده بودند و با اعام رسمی فعالیت 
انتخاباتی خود وارد صحنه رقابت شدند. شعار 
انتخاباتی ایــن گروه »عزت اســامی، تداوم 
سازندگی، آبادانی ایران« انتخاب شد. در این 
دوره بیش از ۷۱ درصد از واجدان شــرایط در 
انتخابات شــرکت کردند که در بین تمام ادوار 
انتخابات مجلس بیشــترین تعداد بوده است. 
اکثریت مجلس به نامزدهای »جامعه روحانیت 
مبــارز«، اختصــاص یافــت و »کارگــزاران 
سازندگی« نیز توانست اقلیت قدرتمندی را در 

مجلس شکل دهد.

 انتخابات پنجم

سوم یان  جر شکل گیری 

   خانه ملت    

علی بیگدلی
کارشناس سیاسی

6 هفته تا انتخابات

سعید میرزایی
کارشناس سیاسی

انتخابات در کشــور ما به مثابه فرصتی برای چرخش 
نخبگان در قــدرت با هدف ارتقــای کارآمدی نظام 
اســت. مردم در این فرآیند میزان پایبندی و دلبستگی 
خود به نظام اسامی را به رخ جهانیان می کشانند و این 
حضور را مقدمه ای برای باطل السحر کردن توطئه ها 
و ســناریوهای بدخواهان می دانند؛ البته نظام سلطه 
نیز با تغییر رویکرد خود در این زمینه نسبت به گذشته 
تاش می کند از بســتر انتخابات برای بی ثبات سازی 
و ناامن کــردن جامعه بهره ببرد و به این ترتیب از این 
ســرمایه اجتماعی، یعنی مردم به عنوان اهرمی برای 
کاهش مشروعیت نظام استفاده کند..اکنون و در آستانه 
انتخابات مجلس یازدهم، نظام ســلطه می کوشد از 
شــکل گیری مجلســی کارآمد، انقابی و فسادستیز 
جلوگیری کند و با روش های زیر فرآیند مشــارکت را 
به چالش بکشــد و از تشکیل مجلس در تراز انقاب 
اســامی که می تواند تســهیل کننده بیانیــه گام دوم 
رهبر معظم انقاب باشــد، جلوگیری کند. با هم این 

سناریوها را مرور می کنیم:
۱ـ فتنه سازی از بســتر مطالبات مردمی؛ نظام سلطه 
در این روش تاش می کند با ســوار شــدن بر بستر 

ناکارآمدی های اقتصــادی، ظرفیت های اجتماعی را 
تحریک و از آن به عنوان ابزاری برای بی ثباتی، ناامنی و 

در نهایت امنیتی کردن انتخابات استفاده کند.
2ـ القای فضای یأس و ناامیدی به صورت گســترده، 
پرشــدت و پرحجم در جنگ شــناختی و بی نتیجه 
معرفی کردن فرآیند مشارکت در فرآورده انتخابات و 
در نهایت سوق دادن جامعه به سمت انفعال و شرکت 

نکردن در انتخابات.
۳ـ ایجــاد فضای دوقطبی در کشــور با القای جنگ 
قدرت بین مســئوالن و ایجاد خدشه در صف اتحاد، 
انســجام و همدلی ملــت برای خلق یک حماســه 

شکوهمند.
۴ـ مدیریت ادراکات ذهنی و رفتاری مردم با قرار دادن 
سایه جنگ بر ســر کشور و ایجاد نوعی هراس افکنی 
برای به قدرت نرسیدن نیروهای انقابی در مجلس با 

حربه جنگ طلب معرفی کردن آنان.
5ـ حمایــت از نیروهای غربگرا در راســتای اجرای 
پروژه 2۰2۰ که به معنای انتخاب کســانی است که 
در صورت ورود به مجلس بتوانند منافع لیبرالیزم را از 

طریق قانون پیاده سازی کنند.
۶ـ تداوم پروژه بی دولت سازی و ایجاد خأل قدرت در 
کشور همانند عراق و لبنان و بهره گیری از این شرایط 
برای خلق حوادث و  آشوب های احتمالی و در نهایت 
متأثر کردن کشور در آســتانه انتخابات از این شرایط 
بی ثبات ساز؛ متأســفانه داخل کشــور نیز جماعتی 

بدون توجه به نقشه دشــمن در میدان او بازی و طرح 
استیضاح یا استعفای رئیس جمهور را دنبال می کنند.

۷ـ زیر سؤال بردن نتیجه انتخابات که از هم اکنون آن 
را آغاز کرده اند؛ با توجه به اینکه چند هزار نفر در کل 
کشور به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت 2۹۰ نفر 
به مجلس راه می یابند، در این پروژه بخشی از جماعت 
راه نیافته به مجلس ظرفیت به هم ریختن صحنه و زیر 

سؤال بردن نتیجه انتخابات را خواهند داشت.
۸ـ هجمه سنگین به شورای نگهبان در ذیل آزاد نبودن 
انتخابــات و نقد نظارت اســتصوابی، به معنای غیر 
دموکراتیک بودن آن، القای مشارکت نکردن بخشی 
از جریان های سیاســی به قصد تحریم انتخابات و در 

نتیجه غیر رقابتی و ناسالم نشان دادن انتخابات و انتقال 
ضرورت مشــارکت نکردن در این انتخابات به آحاد 

جامعه.
۹ـ القای تداوم فشارها و وضع تحریم های جدید و در 
عین حال ضرورت مذاکره برای برون رفت کشــور از 
انسداد حاصل شده و در نهایت خسته و فرسوده کردن 

مردم برای نقش آفرینی در انتخابات.
۱۰ـ امتیازگیری از نظام در آســتانه انتخابات با طرح 
موضوعاتی مانند ضرورت تصویب FATF در ایران یا 
برگرداندن تحریم های شورای امنیت با مکانیسم ماشه 
در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی با برداشتن 

گام های بعدی.

خانه ملت  آماج دشمن
بازخوانی سناریوهای دشمنان در انتخابات و شکل دهی مجلسی ناکارآمد و غیر انقالبی

ابوالحسن سلطانی زاده 
کارشناس سیاسی



شماره 930 |  دوشنبه 23 دی 139۸

5
دین
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متأسفانه، در جنگ احد عده ای 
از مســلمانان بــه علت جدی 
نگرفتن هشدارها و دستورات رهبر جامعه 
اسامی و عاقه به مال دنیا و غنایم مادی، 
عرصه را خالی کردند و راه نفوذ دشــمن 
را باز گذاشــتند و دشمن از همان خاکریز 
خالی شده حمله کرده و شکست سنگینی 
را بر مســلمانان تحمیل کردند که یکی از 
خســارات آن شهادت سردار رشید اسام 
حضرت حمزه بــود. در این ماجرا ناگهان 
از حلقوم شیاطین شایعه ای منتشر شد که 
پیامبر)ص( کشته شــده است. این شایعه 
عــده ای را متزلزل کرد و آنان جنگ را رها 
کــرده و برای نجات جان خود به ســمت 

ارتفاعات گریختند. 
در این ماجرا آیه فوق نازل شد: »محمد 
فقط فرســتاده خداســت و پیــش از او، 
فرستادگان دیگری نیز بودند آیا اگر او بمیرد 
یا کشته شــود، شما به عقب برمی گردید؟ 
)و اســام را رها کرده به دوران جاهلیت 
و کفر بازگشت خواهید کرد؟( و هر کس 
به عقب باز گردد، هرگــز به خدا ضرری 
نمی زنــد و خداوند به زودی شــاکران )و 
استقامت کنندگان( را پاداش خواهد داد.« 

)آل عمران/ ۱۴۴( 
بر اساس بینش قرآنی، نباید از دنیا رفتن 
پیامبر)ص( یا هر شــخصیت و سرداری 
موجــب توقف حرکت جامعه به ســوی 
اهداف متعالی خود و بازگشت به جاهلیت 
شــود. در این نگاه، هدف دیــن و نبوت، 
منحصر به دوران انبیاء نیست؛ بلکه هدفی 
اســت که تا حصول نتیجه نهایی استمرار 
دارد و این مهم در مفهوم والیت تجلی یافته 
و امام معصوم انجام می دهد. مبنای قرآنی 
این دیدگاه در آیاتی اســت که بر واقعیت 

جاودان نبودن پیامبر)ص( اشعار دارند. 
خامنه ای  آیت الله العظمــی  حضرت 
در تفســیر آیات 5۴ تا 5۶ سوره مائده، به 
این بازگشــت از دین اشاره کرده، اما آن را 
موجب تعطیل شدن اهداف دین نمی دانند؛ 
بلکه قیام کســان دیگر از مؤمنان را برای 
کشیدن بار مسئولیت تحقق اهداف دین، 
مــورد تأکید قرار داده و اســتمرار نهضت 
پیامبر اکــرم)ص( را در والیت حضرت 

امیر)ع( معرفی می کنند:
ذیَن آَمُنوا«؛ ای کســانی که 

َّ
یَها ال

َ
»یا أ

ْم َعْن دیِنِه«؛ 
ُ
 ِمْنک

َّ
د

َ
ایمان آورده اید. »َمْن یْرت

اگر شــما از دین خود باز گردید، اگر این 
بار مسئولیتی را که با ایمان به خدا پذیرفته 
بودید، از دوش تان روی زمین بگذارید و آن 
را به سرمنزل نرسانید، خیال نکنید که این 
بار به سرمنزل نخواهد رسید؛ تصور این، 
خیال باطلی خواهد بود؛ این باِر خدا به سر 
منزل خواهد رسید، منتها سعادتش را کس 
دیگری خواهد برد و جمعیت دیگری این 
افتخار نصیب شان خواهد شد که این بار را 
ْوٍم« 

َ
ُه ِبق

ّ
ِتی الل

ْ
 یأ

َ
َسْوف

َ
به منزل برسانند، »ف

خدا مردمی را خواهد آورد که این بار را به 
منزل برسانند.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای این 
مردم را همان مردم و جامعه ایده آل اسامی 
می داننــد و یکــی از ویژگی هــای چنین 
جامعه ای را از نظــر پیوندها و رابطه های 
این گونه برمی شمارند:  داخلی و خارجی 
وَنُه«؛ خدا آنها را دوســت  ُهْم َو یِحبُّ »یِحبُّ
دارد، آنهــا هم خدا را دوســت می دارند. 
تفســیر رهبر معظم انقاب از این محبت 
آن اســت که این محبت به صرف اظهار 
زبانی نیست. الزمه این محبت، تبعیت از 
پیامبر)ص( اســت. پس اینها صد درصد 
تســلیم فرمان خدایند که مورد محبت او 

هستند.

آیه

محمد عینی زاده موحد
دکترای تفسیر تطبیقی قرآن

اســام امر به معروف را در میان انســان ها از 
واجبات قرار داد تا آنان که به مســائل شــرعی 
و حدود الهی آگاه هســتند و در زمان شناســی 
و مکان شناســی برای ارشــاد هدایــت مردم 
تخصص دارند، در مواقعی که بعضی انسان ها 
دچار غفلت می شــوند، آنان را کمک و به راه 
صحیح هدایت کنند. این امر یکی از اصلی ترین 
وظایف مرد و زن مســلمان در خانواده است و 
باید نسبت به خود، همســر و فرزندان شان آن 
را به کار بگیرند. اســام آمر به معروف و ناهی 
از منکر را اول به عمل فرامی خواند ســپس او 
را امر می کند در مقابل بدی ها ایستادگی کند. 
امیرالمؤمنین)ع( در این بــاره می فرمایند: »در 
همه حال امرکننده به معــروف و بازدارنده از 
منکر باش، به خوبی ها عمــل کن و بدی ها را 
مانــع باش.«)غررالحکم، ص ٣٣٢( اما نقطه 
شروع کجاست؟ خداوند از مؤمنین و مؤمنات 
می خواهد نســبت به رفتار اطرافیان حساس 
باشــند و خود، خانواده و اطرافیــان را از گناه 

برحذر دارند. خداوند در آیه ٦ ســوره تحریم 
می فرماید: »ای کســانی که ایمــان آورده اید، 
خودتان و خانواده  تان را از آتشــی که سوخت 
آن، مردم و ســنگ  ها هستند، حفظ کنید. بر آن 
آتش، فرشتگانی خشــن و سخت گیر)گمارده 
شــده(اند. از آنچه خداوند به آنها دستور داده، 
سرپیچی نمی  کنند و آنچه را که مأمورند، انجام 
می  دهند.« امام صادق)ع( در تشریح و تفسیر 
این آیه فرمودند: »هنگامی که این آیه نازل شد، 
مردم گفتند: یا رســول الله)ص( چگونه خود و 
اهل و عیال مــان را از آتش دوزخ حفظ کنیم؟ 
پیامبر)ص( فرمودند: اعمال نیک انجام دهید و 
به خانواده خود نیز یادآوری کنید. بدین طریق، 
آنهــا را بر اطاعت و عبادت پــروردگار تربیت 
نمایید.«)مستدرک الوسائل، ج ١٢، ص ٢٠١( 
نباید فکر کنیم پس از شکل گیری شخصیت، 
تغییری وجود ندارد؛ هر انسانی آمر به معروف 
را در مقــام عمل ببیند به راحتی ســخن او را 

می پذیرد و تغییر می کند، به ویژه فرزندان.

دور کردن خانواده از گناه و غفلت
   مکتب    

کلمات فقهــا و ادله ما در منابع و متون دینی یک 
ّب به 

َ
ّبی؛ ذ

َ
نوع سومی از جهاد دارد به نام جهاد ذ

ب عن االسام«، یعنی 
ّ

معنای دفاع اســت. »الذ
دفــاع از اســام. متعلق این جهاد فقــط دفاع از 
ساحت دین است، بحث دفاع از انسان، جان، مال 
و ناموس نیست که در جهاد دفاعی متعارف مطرح 
است. اگر در زمانی انسان خوف پیدا کند که دین 
در خطر است، خواه در منطقه خودش باشد یا در 
مناطق دیگر، خواه در ایران باشــد یا در فلسطین 
و عراق، بر اســاس ادله، بر هر انسانی که تمکن 
مقابله دارد، دفاع از اسام واجب است، که از آن 

به جهاد ذّبی تعبیر می کنیم؛ جایی که فقط مسئله 
دفاع از دین و دفاع از اصل اسام مطرح است.

نهضــت امام حســین)ع( را بایــد بر همین 
اساس تفسیر کنیم؛ چون نهضت امام حسین)ع( 
بر اســاس جهاد دفاعی نبود. حضرت به اختیار 
خودش از مدینه حرکت کرد و به اختیار خودش 
ش 

ّ
از مکه به سمت عراق خارج شد و به کام جد

 
ً
رسول خدا)ص( اســتناد کرد: »من رای سلطانا

«. جریان امام حسین)ع( هرچند خود امر 
ً
جائرا

به معروف و نهی از منکر اســت، اما نه بر اساس 
جهاد دفاعی قابل توجیه است و نه فقط بر اساس 

وجوب امر به معــروف و نهی از منکر. جایی که 
دیده شود اساس اســام در خطر است، دفاع از 
اسام واجب است. مقاومت واجب است، ذهن 
انسان معطوف می شــود به بحث جهاد، بعد هم 
سراغ همین مسائل مربوط به جهاد، جهاد دفاعی، 
جهاد ابتدایی و جهاد ذّبی می رود. در صورتی که  
مسئله خیلی عمیق تر از این است. در فقه ما لزوم 
مقابله با بدعت ها، لزوم مقابله با مذاهب باطله، 
لزوم مقابله با کتب ضاله مطرح است؛ اینها تحت 
عنوان فقه مقاومت قرار می گیرد، چون مقاومت 

برای حفظ دین است. 

 دفاع از اسالم در فقه مقاومت
گفتاری از آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی

   منبر    

 

مســلمانان هرجا به امام خود اعتماد نکردند، 
بیشــترین صدمات را متحمل شدند هنگامی 
که رســول خدا)ص( امیرالمؤمنیــن)ع( را به 
جانشــینی برگزید این آیات نازل شــد: »الَیْوَم 
ُت 

ْ
َمل

ْ
ک

َ
ْم... الَیْوَم أ

ُ
ُروا ِمْن ِدیِنک

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
َیـــِئَس ال

ْم ِنْعَمِتي«.)مائده/ 
ُ
ْیک

َ
َمْمــُت َعل

ْ
ت
َ
ْم َوأ

ُ
ْم ِدیَنک

ُ
ک

َ
ل

۳( یــأس و ناامیدی کفــار از نابودی دین. چرا 
کافران مأیوس شدند؟ زیرا امام معصوم)ع( که 
همان عالم ترین انسان هاســت در جامعه برای 
تبیین حقایق دین منصوب شد و جایی که علم 
و روشــنگری وجود داشته باشد، کافران ناامید 
و مأیوس می شــوند. کفر یعنی پوشاندن و کافر 
کسی اســت که حق را می پوشاند. هنگامی که 
انسان ها حق را شناختند دیگر کسی نمی تواند آن 
را بپوشاند؛ »علی مع الحق و الحق مع علی«. 
وظیفــه امام آگاه کردن، علم آموختن، روشــن 
کردن مســیر، زدودن تاریکی جهالت و تبیین 
دین است. امام علی)ع( به همین قصد انتخاب 
شد. ایشان نه تنها این علم آموزی را وظیفه خود 

می دانست، بلکه به آن افتخار می کرد.

BBتوانمند کردن علمی مسلمانان
ابتدا باید بدانیم مطلوب خداوند و اهل بیت)ع( 
درباره شیعیان چیست و به چه چیزی تأکید دارند. 
حضرت علی بن  ابی طالب)ع( می فرمایند: »من  
  بشریعتنا فأخرَج ضعفاء 

ً
کانَ  من  شیعتنا، عالما

لمةِ  جهلهم  إلی  نور العلم  الذي  
ُ

شــیعتنا من  ظ
حبوناه  بــه...« هرکس  که  از پیــروان  ما، دانا به  
شریعت  ماســت، و پیروان  ناتوان  ما را از تیرگی  
ناتوانی شان  بیرون  برد و به  روشنایی  دانشی  که  به  
ما ارزانی  داشته اند، درآورد...)تفسیر امام  حسن 
 عسکری، ح 2۱5( حال چه کسی باید این کار را 
انجام دهد؟ حضرت  علی)ع( می فرمایند: »فأما 

م  
ُ
وا و تأدیُبک

ُ
م  کیا تجَهل

ُ
... تعلیمک کم  علیَّ

ُّ
حق

کیما تعلموا«؛ اما حق  شما بر عهده من، تعلیم  
شماســت  تا جاهل  نمانید و نیز تأدیب  و تربیت  
شماست  تا اینکه  در شمار عالمان  و وارستگان  
قــرار گیرید.)نهج الباغه، خطبه  ۳۴( ایشــان 
می خواهند علم را در تمام عالم گسترش دهند و 
این کار را وظیفه خود می دانند؛ زیرا می فرمایند: 
  والیتهِ  ُحدودَ  االساِم  

َ
َم  أهل

ِّ
»علی  االماِم  أن  ُیعل

و االیماِن«؛ بر امام  است  که  حدود و آموزه های  
اســام  و ایمــان  را بر مردم  خــود تعلیم  دهد.

)غررالحکم، ج ۴، ص ۳۱۸(
توجه داشته باشیم این بیانات نوعی خضوع و 
به این معنا نیست که امام این زحمت را به دوش 
گرفتند تا دیگران به زحمت نیفتند. در حقیقت 
این وظیفه مخصوص امام است و خداوند امام 
را تعیین کرده است و هیچ کسی جز امام معصوم 
نمی تواند این بار را بر دوش بکشد، »أیها الناس، 
انَّ  أحقَّ  الناس  بهذا األمر أقواهم  علیه و أعلُمُهم  
بأمرالله فیه.«)نهج الباغه، خطبه ۱۷۳( ضمن 
آنکه این وظیفه همه ائمــه معصومین)ع( بوده 
است. هر امامی وظیفه داشت مردم زمان خود 
را به مســائل دین و حقایق عالــم آگاه کند. اما 
هنگامی که امام را در جامعه ضعیف و کوچک 
کنند و او را در جایگاه حقیقی نشناسند، دست 
مردم از علوم الهی کوتاه می شــود و در مســیر 

اشتباه گام برمی دارند. 

BB)یاری مردم توسط امام معصوم)ع
وظیفه امام این اســت که در جنبه های مختلف 
مــردم را یاری کند؛ زیرا فقط اوســت که عالم 
اســت. امیرالمؤمنین)ع( در خطبه شقشــقیه 
علت زمامداری خود را همین آگاهی بخشــی 
و کمک بــه قوت و قدرت پیدا کردن همه جانبه 
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َ
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ُ
ْیُتــْم ُدْنَیاک

َ
ف

ْ
ل
َ َ
َو أل

َعْنٍز«؛ ســوگند به خدایی که دانه را شکافت و 

جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان 
نبــود و یاران حّجت را بر من تمام نمی کردند و 
اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که 
برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان 
سکوت نکنند، مهار شتر خافت را بر کوهان آن 
انداخته، رهایش می ساختم، و آخر خافت را 
به کاسه اّول آن سیراب می کردم، آنگاه می دیدید 
که دنیای شــما نزد من از آب بینــی بزغاله ای 

بی ارزش تر است.
در جایی دیگر و در پاسخ به اشکال  کننده ای 
می فرمایند: »و یحک! إّني لسُت  کأنَت، إنَّ اللَه 
سهم  

ُ
ُروا أنف

ِّ
  علی  أئمةِ  العدِل  أن  یقد

َ
تعالی  فرض

َغ  بالفقیر فقُرُه«؛ وای  بر  بضعفةِ  الناس، کیا یتبیَّ
تو! بدون  شــک  من  در موقعیتی  چون  تو نیستم؛ 
زیــرا بی گمان  خدا بر پیشــوایان  دادگر واجب  
کرده  است  که  خودشان  را با مردم  ناتوان  هم ارز 
نهند تا تنگدســتی  مستمند او را بر نینگیزد و به  
شورش  وادار نکند.«)نهج الباغه، کام 2۰۹( 
همچنین می فرمایند: »ســوگند بــه  خدا برای  
گرفتن  حق  ستمدیده  از ستمگر از روی  عدل  و 
انصاف  حکم  می کنم  و ستمکار را با حلقه  بینی  
او می ِکشــم  تا اینکه  او را به  آب خور حق  وارد 
سازم، اگرچه  بدان  بی میل  باشد.«)همان،خطبه 
۱۳۶(. و نیــز می فرماینــد: »خداوندا خودت  
می دانی... که  هدف  ما از حکومت  تأمین  امنیت  
بندگان مظلومت است.«)همان، خطبه ۱۳۱( 
آیا شــخصی غیر از امام معصوم)ع( می تواند 
این چنین قوی ظاهر شــود و حق مظلومان را از 

ستمگران بگیرد؟

BBضعیف شدن علما، ضعیف شدن عالم
امیرالمؤمنین)ع( از اینکه او را به عنوان عالم ترین 
انســان ها در بشــریت پس از پیامبر)ص( کنار 
نهادند و نگذاشتند او در کنار مردم باشند، گایه 
ي ِمْنَها 

ِّ
نَّ َمَحل

َ
ــُم أ

َ
َیْعل

َ
ُه ل کردنــد و فرمودند: »إنَّ
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می دانســت که سیل علوم از دامن کوهسار من 

جاری اســت، و مرغان دور پرواز اندیشــه ها 
به بلنــدای ارزش من نتوانند پــرواز کرد. علم 
امیرالمؤمنیــن)ع( مانند کوه بلندی اســت که 
عالم ترین انســان ها نمی توانند به قله آن برسند 
و از بزرگی و وســعت آن باخبر شوند. ضعیف 
شمردن امام معصوم در امور سیاسی و حکومتی 
و قطــع دســتان او از اداره امــور جامعه باعث 
ضعیف شدن مردم در دستیابی به علوم حقیقی 
اسام است. به همین دلیل بود که پس از رحلت 
پیامبر)ص( امیرالمؤمنین)ع( این آیه شریفه را 
تاوت فرمودند که هارون به موسی گفت: »اْبَن 
وَنِني«. امام 

ُ
ُتل

ْ
وِني َو کاُدوا َیق

ُ
َعف

ْ
ْوَم اْسَتض

َ
ق

ْ
َمّ ِإَنّ ال

ُ
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علی)ع( هنگامی که اصرار برخی مسلمانان را 
در برخورد با تضعیف سیاســی پس از رحلت 
پیامبر)ص( دیدند، از طرفداران خود خواستند 
سرهای شان را بتراشند و بامداد فردا در محلی 
معین جمع شــوند. بامداد  فردا شد و تنها پنج  
نفر با سرِ  تراشــیده  آمدند. در تاریخ آمده است 
امیرالمؤمنین)ع( دست ها را رو به آسمان بلند 
کرد و فرمود: »اللهم  القوم  اســتضعفونی  کما 
استضعف  بنواسرائیل  هارون...«)بحاراالنوار، 
ج 2۸، ص 2۴۱( آری این استضعاف سیاسی 
برای دین چیزی جز اســتضعاف علمی، مادی 
و معنــوی نبود. در آن زمان نه تنها امام علی)ع( 
بلکه تمــام مردم ضعیف شــدند. پیامبر)ص( 
به بنی هاشــم می فرمایند: »أنتم  المستضعفون  
بعدي«؛ مســتضعفاِن  پس  از من  شما هستید.
 .)۶۱ ص   ،۱ ج  اخبارالرضــا)ع(،  )عیــون  
مسلمانان صدر اسام وقتی به پیامبر)ص( ایمان 
آوردند باید به ایشــان اعتماد می کردند و مطیع 
دستورات او می بودند. وقتی ولِی خدا در جامعه 
را عده ای کم شــمار ضعیف کردند، مردم باید 
قیام و امام را یاری می کردند. امیرالمؤمنین)ع( 
پس از خافت بارها از یاری نکردن مردم و عدم 
اطاعت از اوامر ایشان گایه کردند.)االرشاد، ج 
۱، ص 2۸۱( که نشان می دهد تا مردم نخواهند 
کسی نمی تواند حق را برای آنان بازگو کند، به 

کمک شان بشتابد و حق شان را بگیرد.

 استضعاف عاِلم، استضعاف عالم
   سلوک    

سیدحسین
خاتمی خوانساری

دبیر گروه دین

هشام بن حکم می گوید: محضر امام صادق)ع( 
عرض کردم: بفرمایید سجده بر چه چیز جایز 
اســت و بر چه چیز جایز نیســت؟ حضرت 
فرمودند: جایز نیســت سجده مگر بر زمین یا 
آنچه از زمین می روید، به شــرط آنکه مأکول یا 
ملبوس نباشد. عرض کردم: فدایت شوم، علت 
آن چیست؟ فرمود: سجود و خضوع و فروتنی 
برای خدای عزوجل است؛ لذا سزاوار نیست 
آن را بر مأکول و ملبوس قرار دهند چه آنکه ابناء 
دنیا بندگان مأکوالت و ملبوسات هستند و حال 
آنکه سجده کننده در سجودش مشغول عبادت 
خداوند تبارک و تعالی است؛ از این رو شایسته 
نیست پیشانی خود را در حال سجود بر معبود 
ابناء دنیا که فریفته او هستند، بگذارد و سجده 
بر زمین افضل اســت؛ زیرا نسبت به تواضع و 
خضوع در مقابل خداوند عزوجل رســاننده تر 

است. 
»یعقوب بن یزید« به طور مرفوع تا حضرت 
ــه)ع( نقــل کرده کــه آن حضرت 

ّ
ابی عبد الل

فرمودند: ســجده بر زمین فریضه و بر غیر آن 
سنت است. 

ســیاری نقل کرده اســت، بعضی از اهل 
مدائن محضر ابی الحســن ماضی امام موسی 
کاظم)ع( نامه ای نوشــتند و در آن پرســیدند: 
خواندن نماز روی شیشه چطور است؟ نویسنده 
نامه می گویــد: وقتی نامه ام محضر مبارک)ع( 
رسید با خود اندیشیدم و گفتم: شیشه از اشیائی 
اســت که جزء نبات االرض است و من نباید 
ســؤال می کردم؛ زیرا بر نبات االرض خواندن 
نماز و سجده جایز است؛ اما امام)ع( در جواب 
نوشتند: بر شیشه نماز مخوان و اگر در نفست 
خطور کرده که شیشه از نبات االرض است پس 
بدان ماده اصلی آن شــن و نمک اســت و این 
 دو بر ماهیت اصلی خــود باقی نمانده و تغییر

 کرده اند.
 صــدوق)ره( می  گوید: هر شــن و نمکی 
ممسوخ و متغیر نیست؛ بلکه شن و نمکی که 

شیشه را از آن می سازند، تغییر یافته اند.

علت وجوب سجده بر زمین؟
   حکمت    

َ
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یادداشت 

 برکات شهید سلیمانی 
برای ایران

آنچه امروز درباره شــهادت »حاج قاسم 
سلیمانی« گفته می شود، برکات شهادت 
این عزیز در زمینه مسائل نظامی و امنیتی 
و بازگردانــدن آرامش به منطقه اســت. 
اما برکات شهادت ســردار سپهبد قاسم 

سلیمانی در این خاصه نمی شود.
یکی از نتایج فعالیت های این سردار 
شهید زمینه سازی برای مسائل اقتصادی 
اســت؛ البته این زمینه ســازی به آن معنا 
نیســت که اقدامات صورت گرفته با نگاه 
اقتصادی انجام شــده است؛ بلکه به این 
معناســت که آثــار و پیامدهــای جانبی 
مربوط به مسائل اقتصادی دارد. واقعیت 
این اســت که در روابط اقتصاد بین الملل 
یک رابطه دوســویه بین روابط اقتصادی 
بین الملل و روابط دیپلماتیک وجود دارد؛ 
یعنی روابط دیپلماتیک و سیاسی زمینه ساز 
روابط اقتصادی و بین المللی و همین طور 

بر عکس است.
 در عرصه تجارت بین المللی، یکی از 
مسائل مورد پذیرش این است که روابط 
 از 

ً
تجاری و اقتصادی بین کشورها صرفا

نمی پذیرند؛  تأثیــر  اقتصادی  متغیرهای 
بلکــه متغیرهــای سیاســی و منافــع و 
 مشترکات سیاسی کشــورها بر آن تأثیر

 می گذارند. 
با نــگاه به این موضــوع از این زاویه، 
می توان آثــار و برکات اقدامات شــهید 
گرانقدر سپهبد سلیمانی را بررسی کرد. به 
تعبیری بحث دیپلماسی اقتصادی که این 
سردار شهید و مجموعه تحت امر ایشان 
برای پیشبرد اهداف کشورمان طراحی و 
عملیاتی کردند، در سال های اخیر نقش 
بســزایی در امنیت اقتصادی ایران داشته 
اســت که در ادامه به برخی نکات اشاره 

می شود:
نکته اول اینکه، در بحث دیپلماســی 
در حوزه دولتی، مسائلی مانند استفاده از 
تأثیرگذاری در روابط سیاسی برای رونق 
سرمایه گذاری و تجارت، اهمیت فراوانی 

دارد. 
نکتــه دوم اینکــه، اســتفاده از چنین 
روابط اقتصــادی آثار دوســویه ای برای 
امنیت دوجانبه کشورها دارد و مانع از این 
می شــود که نزاع و درگیری در آینده این 

کشورها صورت بگیرد.
نکته ســوم اینکه، چنین دیپلماســی 
اقتصادی، جو سیاســی و محیط سیاسی 
مناسبی را برای حرکت کشورها به سمت 
روابط اقتصادی بهتــر فراهم می کند. در 
چنین فضایی شــاهد هســتیم مجموعه 
فعالیت هایــی که شــهید ســلیمانی در 
سال های اخیر به ویژه در منطقه انجام داد، 
کمک بسیار خوبی برای فعاالن اقتصادی 
ما بود تــا بتوانند در کشــورهای منطقه 

گام های خوبی بردارند.
در این میان، می توان بــه روابط ایران 
و عراق اشــاره کرد که از سقوط صدام دو 
کشور به شرکای اســتراتژیک اقتصادی 
تبدیل شده اند. این اتفاق با زمینه سازی ها و 
بسترسازی هایی که فعاالن و سیاستگذاران 
حوزه امنیتی ما در این ســال ها داشته اند، 

رخ داده است.
 بایــد بــه این مســئله توجه داشــته 
باشــیم که در حال حاضر کشــور عراق 
شــریک اول تجارت خارجی ماست؛ به 
ویژه پــس از تحریم هــای ظالمانه ای که 
آمریکایی ها علیه ما داشتند، عراق با توجه 
به ظرفیت هایی که داشــت، به سرعت به 
 شریک اصلی تجاری و اقتصادی ما تبدیل 

شد. 

BBBBB به عنــوان اولین ســؤال، بــه نظرتان 
ظرفیت هــا و قابلیت هــای اقتصادی 
کشورهای حوزه مقاومت مانند عراق 
و سوریه چه جنبه هایی دارد که تاکنون از 

آن استفاده نشده است؟
در سیاست خارجی ایران، کشورهای عراق و سوریه 
از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. کشورهایی که 
می توانند با دو نگاه امنیتــی و اقتصادی محورهای 
مناسبی برای مناسبات هر چه بیشتر سیاسی، امنیتی 
 محورهای 

ً
و اقتصادی با ایران به شــمار روند. قطعا

یادشــده می توانند بازکننده مســیر دریای مدیترانه 
به روی ما باشــند. ارتباط ایران با عراق و ســوریه 
دسترســی به این مهم را برای ما بســیار آسان کرده 
است، چراکه دسترســی به بنادر دریای مدیترانه به 
لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی ایران می تواند تأثیرات 
بسیار زیادی بر صحنه اقتصاد ایران به جای بگذارد.

آیتم های بســیاری در توسعه و پیشرفت اقتصاد 
تأثیرگــذار هســتند. فرصت های اقتصــادی پیش 
روی کشورها، اعم از موقعیت استراتژیک، نیروی 
انسانی، زیرساخت ها، برخورداری از منابع انرژی 
و... همــه و همه امتیازاتی اســت که کشــورها با 
برخورداری از آن می توانند از اقتصاد بهتری بهره مند 
شــوند. آمریکایی ها طی ســال های گذشته برای 
ماندن در عراق هزینه های گزافی متحمل شده اند. 
ایجاد پایگاه های مختلف در عراق و لشکرکشــی 
به این کشــور ناشی از هدف تســلط بر خاورمیانه 
 
ً
و دسترســی به منابع نفت و گاز بوده است. قاعدتا

یکی از علت های حمله آمریکا به عراق دسترســی 
به منابع نفتی این کشــور بوده اســت، ضمن اینکه 
قرار گرفتن منابع نفتی عراق در خشــکی به کاهش 
هزینه های تولید منجر شده است؛ چراکه هزینه های 
تولید در خشکی یک سوم هزینه های تولید نفت در 
دریاســت. با این تفاسیر آمریکایی ها بعد از اشغال 
عراق و شکســت در گماردن حاکم آمریکایی برای 
تسلط بیشتر بر این کشــور، به بهانه های مختلف، 
اعم از مبارزه با تروریسم سعی کردند در این کشور 
باقی بمانند؛ امــا روی کار آمدن داعش و حمات 
تروریستی در عراق به شکل گیری جریان مقاومت 
در عراق منجر شد. در این میان هر چند آمریکایی ها 
تاش می کردند تــا حد ممکن از نفــوذ ایران  در 
سیاســت یا اقتصاد عراق جلوگیری کنند، اما این 
مســئله در عمل بر خاف نظر آمریکایی ها شد که 
نمونه بــارز آن افزایش مبادالت اقتصادی و تجاری 

ایران با عراق است.

BBBBB در واقــع در ســال های اخیــر حجم 
فعالیت هــای اقتصادی ایــران با عراق 
به شدت افزایش یافته است؛ در این باره 

توضیح دهید.
بله، آنچه به عنوان تجارت ایران با عراق در سال های 
۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شــکل گرفته بود، تجارتی از طریق 
بازارهــای مــرزی و پیله وری بود. آن ســال ها کل 
تجارت ما با عراق حــدود ۷۰۰ میلیون دالر بود؛ 
اما از ســال ۱۳۸۷، با خروج آمریکایی ها از عراق 
اوضاع تجاری ایران و عراق روزهای تازه ای به خود 
دید، به نحوی که ســال گذشته ایران به عنوان اولین 
شریک تجاری عراق صادراتی در حدود نه میلیارد 

دالر به عراق داشــت، این رقم فــارغ از صادرات 
برق، توریسم، ترانزیت و صادرات چمدانی است و 
فقط ارزش صادرات گمرکی ایران به عراق اســت. 
علی رغــم همه مــوارد مطلوب یادشــده در زمینه 
همکاری های تجاری با عراق، همچنان بســیاری 
از ظرفیت هــا مغفول مانــده و به درســتی از آنها 

بهره برداری نشده است.
در بســیاری از زمینه هــای فنــی مهندســی، 
ساختمانی، آموزشی، خدماتی و راه اندازی صنعت 
در عراق جای کار بســیاری وجــود دارد. به دالیل 
بسیاری، اعم از کم کاری ما و مشکات عراق، قادر 
 
ً
به اســتفاده از بازارها و صنایع عراق نبوده ایم؛ قطعا

تأکید رئیس جمهور ایران با آقای عادل عبدالمهدی 
در ســمت قبلی خود بر تجارت 2۰ میلیارد دالری 
شدنی است. بی شک تجارت نباید به موازنه تجاری 
یک طرفه محدود شــود و ایران در این تجارت تنها 
صادرکننده باشــد و عراق کاالیی برای صادرات به 
ما نداشته باشد، بلکه این تجارت باید به یک تجارت 
دوطرفه تبدیل شــود. همین وضعیت برای سوریه 
نیز صادق اســت. در حال حاضر تجــار ایرانی از 
اقلیم کردستان برای ترانزیت کاال به سوریه استفاده 
می کنند و فعال سازی این مسیر و تسریع فعالیت های 
تجاری برای دسترسی به بازارهای سوریه می تواند 
بازارهای خوبی را در این کشــور به روی کاالهای 
ایرانی باز کند. ســوریه ساالنه شــش میلیارد دالر 
واردات دارد. هر چند جمهوری اســامی ایران در 
ســال های گذشته به میزان قابل توجهی برای ایجاد 
امنیت در سوریه هزینه کرده است و روابط قابل توجه 
سیاســی بین دو کشور برقرار اســت، اما مسئوالن 
سیاســتگذاری دو کشــور توســعه همکاری های 
اقتصادی را چندان جدی نگرفته اند و از ظرفیت های 
تجاری و اقتصادی به حد الزم اســتفاده نکرده اند. 
 در مســیر جدیدی که از طریق عراق و نزدیک 

ً
قطعا

مرز ترکیه به سوریه باز شده است، می توانیم تجارت 
در بازار سوریه را که در حال حاضر حاصل آن رقمی 
در حدود ساالنه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر است به 

بیش از یک میلیارد دالر افزایش دهیم. 

BBBBB شــاید خیلی ها این موضوع را ندانند 
که در شــرایط تحریم، مبادالت تجاری 
ایران با کشورهایی مانند سوریه و عراق 
کمک بزرگی برای اقتصاد ایران، چه به 
لحاظ کسب درآمد و چه به لحاظ دور 
زدن تحریم ها داشــته است. جنابعالی 
نقش سردار حاج قاسم سلیمانی را در 
این منافع اقتصادی برای مردم ایران چه 

می دانید؟
واقعیــت ایــن اســت آنچــه موجــب تحقق 
فعالیت های اقتصادی و تجاری ایران در ســال های 
اخیر در کشورهای جنگ زده ای چون عراق و سوریه 
شــده، ناشــی از خدمات امنیتی است که حاصل 
زحمات شبانه روزی ســردار شهید قاسم سلیمانی 
اســت. نقش بی نظیر ایشان در تأمین امنیت در این 
کشــورها فرصت بی نظیری برای فعاالن اقتصادی 
 به زودی شاهد روابط 

ً
ایرانی ایجاد کرده است. قطعا

تجاری با یمن نیز خواهیــم بود. یمن بعد از صلح 
نیازمند بازسازی است و اولین گزینه این کشور برای 

ساخت وســاز و حضور تجــاری و اقتصادی ایران 
است. سوریه، عراق و یمن در بسیاری از حوزه های 
اقتصادی و تجاری داشتن روابط با ایران را به سایر 
کشــورها ترجیح می دهند؛ چرا که ارتباط با ایران 
 در فضایی که 

ً
برای آنها اقتصادی تر اســت. قاعدتا

کشورهای عراق و سوریه به سمت بهبود وضعیت 
اقتصادی خود پیش می روند، اســتفاده از بازارهای 
این کشــورها و حضور فعال در اقتصاد و تجارت با 
این کشورها ثمرات بسیار ارزشمندی برای ایران به 

دنبال دارد. 

BBBBB نقــش ســوریه و عــراق در دور زدن 
تحریم های آمریــکا علیه ایران چه بوده 

است؟
خوشبختانه، عراقی ها به هیچ وجه زیر بار پذیرش 
تحریم هــای آمریکا علیــه ایران نرفتنــد. گواه این 
حقیقت نیز صادرات گاز، برق و فرآورده های نفتی 
ایران به این کشــور اســت. ایران در ســال جاری 
شــش میلیارد دالر از محل صــادرات گاز، برق و 
فرآورده هــای نفتی به عراق درآمد داشــته اســت؛ 
مبلــغ قابل توجهی کــه در شــرایط کنونی کمک 
شایان توجهی به اقتصاد ایران است؛ لذا اگر بتوانیم 
ظرفیت های مازاد تولیدی در عراق را به کار بگیریم، 
 در ایــن زمینه به موفقیت های قابل توجهی دســت 

می یابیم. 
از سوی دیگر اگر مشکل ترانزیت قانونی به عراق 
حل شــود، می توانیم کاالهای مان را به عراق وارد 
کنیم و کاالهای مان را به اســم شرکت های عراقی 
از عراق وارد ایران کنیم. طرف عراقی با این مسئله 
مخالفتی ندارد، اما مشــکل این است چون عراق 
قانون ترانزیت ندارد، کاالیی که به اسم شرکت های 
عراقی خریده می شود و از عراق وارد ایران می کنیم 
یک بار در عراق ترخیص می شود و هزینه گمرکی بر 
آن وارد می شود و یک بار دیگر هزینه گمرکی در ایران 
باید پرداخته شود؛ لذا افزایش هزینه های سنگین به 
واردکننده وی را از این واردات بر حذر می دارد. اگر 
این موضوع رفع شود، بخشی از کاالهای صادراتی 
ایران از عراق وارد بازارهای جهانی می شود؛ برای 
مثال، ساالنه یک میلیون و 2۰۰ هزار تن کاال وارد 
بندر ام القصر عراق می شود، اما چون عراق  کاالیی 
برای صادرات ندارد، کشتی ها خالی به مقاصد خود 
بازمی گردند؛ لذا ما در این موضوع به شدت به عراق 
نیازمندیم؛ چرا که می توانیم کاالی صادراتی خود 
را  به راحتــی وارد بندر ام القصر کنیم و به بازارهای 

جهانی انتقال دهیم.

BBBBB بــه نظرتان داشــتن پول مشــترک بین 
کشورهای محور مقاومت تا چه حدی 
می توانــد ممنوعیت هــای تجارت با 
دالر و تحریم های ظالمانه علیه محور 
مقاومت را بــه نفع تجــارت بین این 

کشورها رفع کند؟ 
شــرایط کنونی می طلبد قبــل از اینکه به دنبال 
پول مشــترکی بین کشــورهای یادشــده باشیم، 
برقراری پیمان های منطقه ای، همانند پیمان ســنتو 
را که کشورهای ایران، ترکیه، افغانستان و پاکستان 
برای مقابله با شــوروی سابق و کمونیسم عضو آن 

بودند، دنبال کنیم. در حال حاضر کشورهای محور 
مقاومت، آمریکا ستیزان حتی کشورهایی مانند لبنان 
برای مبــارزه با گروه های تروریســتی چون داعش 
و برقراری ثبات امنیتــی و اقتصادی در منطقه باید 
به دنبال انعقاد پیمان های منطقه ای باشــند؛ پیمانی 
اقتصادی با نگاه سیاسی همانند پیمان شانگ های که 
مباحث امنیتی ـ سیاســی را مد نظر قرار داده است. 
انعقاد چنین پیمانی به آسودگی خیال عراقی ها منجر 
می شــود که اگر آمریکایی ها صحنه عراق را ترک 
کردند، پیمان منطقه ای ایجاد شده حامی آنها خواهد 
بود و براســاس این پیمان کشورها در اموری، چون 
مبارزه با داعش و کاهش دخالت خارجی ها در این 
کشور حاضر می شوند. چنین پیمانی بسترهای الزم 
را برای توســعه مباحث اقتصــادی نیز باز می کند. 
بعــد از این پیمان ها می توان بــر موضوعاتی چون 
پول واحد یا ارتباط تجاری بر اساس پول های ملی 
تمرکز کــرد. ما می توانیم با ســوریه و عراق پیمان 
دوجانبه داشــته باشــیم، اما به دلیل اینکه در حال 
حاضر واردات چندانی از کشورهای عراق و سوریه 
نداریم، داشتن پول ملی نیز بی معنی می شود؛ چرا 
که هنگامی پول ملی قابل استفاده است که واردات و 
صادرات ، همانند تجارت ما با روسیه ، میان کشورها 
دوطرفه باشد. در شرایط فعلی اگر راه ترانزیت میان 
دو کشور باز شــود، می توان پیمان پولی دوجانبه را 
با عــراق برقرار کرد. بر این اســاس همکاری های 
چندجانبه بین کشورهای یادشــده در قالب پیمان 
منطقه ای، بستری برای گســترش روابط سیاسی ـ 

امنیتی و توسعه امور اقتصادی خواهد شد.

BBBBB مشــخصًا نقش سردار ســپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی در توسعه اقتصاد 
بین کشورهای محور مقاومت از کدام 

جهت ستودنی است؟
اقتصــاد و تجارت بــدون امنیت معنی نــدارد. از 
طرفی سردار شهید قاسم سلیمانی تأمین کننده و به 
وجود آورنده امنیت در ایران و منطقه بود. این تأمین 
امنیت سیاســی بود که به ایجاد روابط اقتصادی با 
کشورهای منطقه منجر شد. این روابط با تاش های 
خستگی ناپذیر سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی 
موقعیت فوق العاده سوق الجیشی به خود گرفت که 
در توســعه روابط اقتصادی ما و کشورهای یادشده 
بسیار ارزشمند است. ما به دنبال تاش های سردار 
شهید قاسم سلیمانی توانستیم خطوط لوله های نفت 
و گازمان را به دریای مدیترانه برســانیم. اگر سردار 
در راســتای تأمین امنیت منطقه تاش نمی کرد، به 
هیچ وجه نمی توانستیم روابط اقتصادی خوبی با این 

کشورها داشته باشیم. 
ما طی این سال ها توانستیم ۱۰۰ میلیارد دالر کاال 
به عراق صادر کنیم. این موضوع بسیار ارزشمندی 
است که با تأمین امنیت می توانیم ساالنه ده میلیارد 
دالر ظرفیت های مــازاد کاالی تولیدی خود را به 
 زیرساخت های 

ً
این کشــورها افزایش دهیم. قطعا

اقتصادی امروز ما در روابط با کشــورهای عراق و 
ســوریه، از تاش های سردار شهید قاسم سلیمانی 
ناشــی بوده است، در حالی که تا پیش از این روابط 
تجاری ما با این کشورها تنها در حد گذرگاه مرزی و 

بازارچه ای بوده است.

اصغر بالسینی
استاد دانشگاه

 دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با صبح صادق

ایران  اقتصاد 
زحمات   مرهون 

است سلیمانی  شهید 
تحریم های اقتصادی علیه ایران باعث شــده است حجم مبادالت تجاری ایران با کشورهای اروپایی نسبت به سال های گذشته با کاهش قابل توجهی 
مواجه شود. با این حال میزان مبادالت تجاری ایران با کشورهای منطقه، از جمله عراق رکوردشکنی کرده و به رقمی حدود ده میلیارد دالر رسیده است. 
صبح صادق در گفت وگویی با حمید حسینی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق این موضوع و نقش سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

را در تقویت بنیه اقتصادی کشور از راه افزایش اقتدار سیاسی و امنیتی جمهوری اسالمی در منطقه بررسی می کند.

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار
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انقالب
فتح الله پریشان

پژوهشگر 
اندیشه سیاسی

واقعه شهادت جانســوز سردار سپهبد 
حاج قاسم ســلیمانی چنان با عظمت، 
شــکوهمند و اثربخش اســت که می توان گفت 
همانند دوره حیاتش و چه بســا بیشــتر از آن در 
خدمت حفظ منافع و عزت بخشی امت اسامی و 
تقویت و تعمیق انقاب اســامی و مردم گرامی 
ایران عزیز خواهد بود و این یعنی همان فتح خون 

سید اهل قلم شهید آوینی.
 خون شــهید برکات و آثــاری دارد و راه های 
جدیدی را باز خواهــد کرد و این مفهوم واقعیتی 
اســت که جز در پارادایم اسامی فهم نمی شود. 
نائل شدن به »احدی الحسنین«، یعنی »پیروزی 
ظاهری بر دشمن یا شهادت در راه هدف« فلسفه 
عزت ابدی اســام و گروندگان به آن است و امام 
خمینی)ره(، چقدر زیبا فرمودند مکتبی که شهادت 
دارد، اسارت ندارد. به راستی، شهادت حاج قاسم 
به واسطه آثار و برکات مبارک و تعیین کننده ای که 

دارد، »انقاب سوم« است.
انقــاب یعنی دگرگونی و تحول اساســی در 
ماهیت فکری و مبانی نظری یک نظام سیاســی، 
به گونــه ای که نظام فکری و سیاســی جدیدی با 
مبانی تازه جایگزین آن شود. طبیعی است که باید 
انقاب سوم تعریف شده و مرزبندی آن با انقاب 
اول و دوم و منظور از آن تبیین شود. »انقاب اول« 
همان انقاب اسامی مردم ایران در سال ۱۳5۷ 
شمســی به رهبری امام خمینی)ره( اســت که با 
دگرگونی و تغییر نظام سیاسی مستبد وابسته شاهی 
موید به استعمار بیرونی و غربی، دین مبین اسام به 
جای نظام سلطنتی و استبدادی جایگزین شد و آثار 
و برکات فراوانی داشت که تأسیس نظام اسامی 

و پیروزی های بعدی آن، از جمله تربیت جوانانی، 
چون قاسم سلیمانی فتح الفتوح آن به تعبیر امام)ره( 

است. 
»انقاب دوم« تســخیر النه جاسوسی آمریکا 
به دســت جوانان و دانشجویان پیرو خط امام)ره( 
در ۱۳ آبان ۱۳5۸ است که با همین عنوان به تأیید 
رهبر کبیر انقاب رسید. اثر بزرگ و انقابی آن، 
بیرون کردن آمریکا از ایران و قطع ید آمریکایی ها از 
جاسوسی و دخالت در امور نظام نوپای جمهوری 
اســامی ایران بــود؛ زیــرا آمریکایی ها درصدد 
بودند از طریق فعال ســازی زمینه ها و دولتمردان 
نفوذی در دولت موقت بــه درون نظام انقابی و 
اســامی رخنه کرده و آن را در راســتای اهداف 
خود مدیریت کنند؛ اما اقدام انقابی دانشجویان 
نقطه پایانی بر فعالیــت آمریکایی ها در ایران بود 
که هنوز هم بــا وجود تاش هــای چهار دهه ای 
برخی عناصــر خودفروخته داخلی برای مذاکره، 
 ارتباط گیری و نفوذ نتوانســته اند موفقیتی کسب

 کنند.
 البتــه ناامید هم نشــده اند و همچنان بر طبل 
مذاکره و ســازش و تســلیم می کوبند؛ اما دیدیم 
مطالبه مردم تشــییع کننده پیکر مطهر شــهدای 
مقاومت نفی آن و مقاومت در برابر زورگویی های 

آمریکا بود.
اما روندهــا و رویدادهای مرتبط با شــهادت 
حاج قاسم و یارانش نشان می دهد، می توان از آن به 
»انقاب سوم« تعبیر کرد. »اخراج آمریکا از منطقه 
غرب آســیا« مهم ترین دگرگونی و انقاب در این 
زمینه است. عاملی که کانون برکات و پیامدهای 
مثبت شهادت سردار سلیمانی در این مقطع زمانی 
حســاس به شمار می آید و خود به تنهایی انقابی 

اسامی در قواره بین المللی است.
 شهادت حاج قاسم دگرگونی اساسی در نظام 
سلطه آمریکا در منطقه سوق الجیشی و سرشار از 
انرژی غرب آسیا و مهم تر از آن در اذهان کرخت 

و به زنجیره کشیده شــده مردمان این منطقه ـ  که 
آمریکا را قدرت شکست ناپذیر و همه کاره منطقه 
می انگاشتندـ ایجاد کرد. این انگاره اشتباه به نوبه 
خود تقویت کننده چرخه تســلیم و ســلطه گری 

آمریکایی ها بود. 
حیات حاج قاسم، قیام و نهضت وی و بیش از 
دو دهه دویدنش در کوه ها و دشــت های سرزمین 
امت اسامی برای پاکســازی آنها از لوث وجود 
خبیث دشــمنان امت اســامی و البته شهادت 
شــهدای مقاومت این زنجیره اسارت را در ذهن 
مسلمانان و واقعیت عینی حکومت های آنها پاره 
کرد. ایــن در حالی بود کــه آمریکایی ها از زمان 
بوش پسر و حتی جلوتر از آن با طرح هایی، مانند 
خاورمیانه جدیــد، خاورمیانه بزرگ، نقشــه راه 
منطقه، معامله قرن و... دنبال به دســت آوردن و 
سیطره بر این بخش سرشار از انرژی و تمدن ساز 

از کره زمین بوده اند. 
تعبیــر درد زایمانی که خانم رایس، مشــاور 
و وزیــر خارجــه بــوش کوچک برای کشــته ها 
و خرابی هــای فــراوان ســرزمین ها، زندگــی و 
ســرمایه های مســلمانان در تبدیل این منطقه به 
»خاورمیانه آمریکایی« به کار می برد، امروز در پرتو 
تاش های جبهه بزرگ مقاومت و با رشادت های 
جهادی ســلیمانی ها، المهندس ها، نصرالله ها، 
انصارالله ها و حشدالشــعبی ها و... به ضد خود 
تبدیل و »خاورمیانه اســامی« متولد شده است 
که درد زایمانش نیز هزینه های گزاف آمریکاست؛ 
روندی که با سیلی ایران آغاز شده و می رود به عمر 

ابرقدرتی آمریکا پایان دهد.
آری، خبر شهادت و مراسم های با شکوه بدرقه 
و تشییع پیکرهای مطهر سید شهدای مقاومت و 
همرزمانش در عراق و ایران به تعبیر رهبری عزیز 
چنان قیامتی به پا کرد و سلسله جنبان چنان احساس 
و ادراک هایی شد که در شرایط عادی باید افراد و 
هزینه های فراوانی صرف می شد تا شاید درصدی 

از ثمرات حرکت آفرین و عزت بخش قطعی امروز 
به ثمر بنشیند! وحدت و اتحادی که بین ملت های 
ایــران و عراق و دیگر ملل مقاومت ایجاد شــده، 

کابوسی دهشتناک برای سران آمریکاست. 
امروز خــون شــهید ســلیمانی دروغ بزرگ 
رســانه های آمریکایی ـ صهیونیستی ـ عربی را که 
می خواســتند قهرمان مبارزه با داعش و تروریسم 
را با خدعه و ترفندهای رسانه ای تروریست جلوه 
دهند، برما و آنها را رســوا کــرد. فتح دیگر این 
خون مقدس در مجلســین عراق و ایران رخ داد. 
مصوبه ارزشمند و راهبردی مجلس عراق مبنی بر 
الزام دولت به اخراج نیروهای آمریکایی از عراق 
و تروریست تلقی شدن نیروهای پنتاگون و ارتش 
آمریکا با طرح ســه فوریتی در مجلس شــورای 
اســامی ایران، به نقاط عطف و مبــدأ تاریخی 
جدیدی بــرای تحوالت و معــادالت جهانی به 
 ویژه مناســبات بین ایران، عــراق و آمریکا تبدیل

 شده اند. 
شکســت هیمنه و وجهه ابرقدرتی آمریکا در 
پرتو آغاز انتقام ســخت ایران در قالب شــلیک 
ده ها موشک به پایگاه آمریکایی »عین االسد« که 
راهبردی ترین پایگاه آنها در عراق است و خسارات 
و تلفات زیادی به همراه داشت، دیگر پیامد مثبت 
و فاتحانه خون فاتح قلوب سردار سلیمانی است 
که در بستر »انقاب ســوم« می توان از آن سخن 

گفت. 
آری برادر! فتح خون ســردار ســپهبد شــهید 
سلیمانی خنثی کننده نقشــه راه آمریکایی هاست 
و آگاه ســازی ملت ها بــه کنــه ذات پلید دولت 
ســودگرایان و لذت جویان! که آنهــا هیچ گاه جز 
به منافع خود به هیچ چیــز دیگر فکر نمی کنند و 
می خواهند ملت های منطقه را بدوشــند! امروز 
خون حاج قاسم انقاب سومی را پدید آورده که تا 
مرز مدیترانه در غرب و انتهای افغانستان در شرق 

گسترش یافته است. 

انقالب سوم

پیش در آمد 

  منطق حمله موشکی
 به پایگاه آمریکایی

حمله موشکی به پایگاه هوایی عین االسد 
که تروریست های آمریکایی در آن مستقر 
بودند، یک ســیلی جانانه و در عین حال 
هوشــمندانه بر گونه تروریســت ها و در 
راســتای تنبیه آنها و ایجــاد بازدارندگی 
و ممانعــت از تبدیــل شــدن اقدامات 
 جنایتــکاران علیه کشــورمان به شــمار 

می آید. 
اقدام تروریســتی دولــت آمریکا در 
به شــهادت رســاندن ســردار سلیمانی 
و همراهــان وی بــه صــورت بزدالنه و 
تروریستی و در حالی که او سوار بر خودرو 
میهمان دولت عراق بود،  انجام شد؛ اما در 
همین حال رئیس جمهور آمریکا وقیحانه 
اعام کرد او دستور کشتن را صادر کرده 
و وزارت دفــاع آمریکا نیز با صدور بیانیه 
رسمی،  مسئولیت این اقدام تروریستی را 

برعهده گرفت. 
عملیات مؤثــر در عرصه بازدارندگی 
و تنبیه جنایتکاران کــه اگرچه در مقیاس 
انتقام و تافی شــهادت شهید سلیمانی 
نبود؛ اما یک سیلی برگونه جنایتکاران و 
شکست هیمنه پوشالی آنان برای مردم و 
همچنین توهم دولتمردان آمریکا به ویژه 
رئیس جمهــور قمارباز و کابــاره ای آن به 

حساب می آید. 
برای نیل به اهداف فوق و اثربخشــی 
بیشتر ســیلی ســخت بر گونه تروریسم 
دولتی آمریکا، مختصــات زمان و مکان 
عملیات نقش مهمی داشته که عبارتند از:

الف ـ مختصات زمانی: 
 در همان 

ً
۱ـ سیلی به تروریســت ها دقیقا

ســاعات اولیه بامداد وارد شد که با زمان 
ترور شهید ســلیمانی و یارانش از سوی 
آمریکایی ها انطباق داشته و نشانه آشکاری 

از مقابله به مثل و مقابله مستقیم است.
2ـ این ضربه شــجاعانه و مؤثر به فاصله 
کمی پس از اقدام تروریستی آمریکایی ها 
انجام شــد که تــوان و آمادگی جمهوری 
اسامی ایران برای واکنش بهنگام به هر 
جنایت و حماقت دشمن را نشان می دهد.
۳ـ انجام این عملیات پس از تشییع پیکر 
مطهر سردار سلیمانی و یارانش که به منزله 
یک رفراندوم برای انتقام بود و ضربه زدن 
به دشــمن یک مطالبه ملی بود و مجلس 
شــورای اســامی نیز با تصویب قانون 
مقابله به صورت طرح ســه فوریتی آن را 
تأیید کرده بود، نوعی همگامی و همراهی 
همه جانبه داخلی و حرکت همزمان مردم 

و نیروهای مسلح محسوب می شود.
ب ـ مختصات مکانی

۱ـ این ضربه جانانه علیه پایگاه عین االسد 
انجام شــد که طراحی و اجرای عملیات 
تــرور شــهید ســلیمانی و یارانــش را 
آمریکایی ها با استفاده از این پایگاه انجام 

داده بودند.
2ـ این پایگاه که از مهم ترین و بزرگ ترین 
پایگاه های آمریکا در منطقه به حســاب 
می آیــد، در پوشــش مبارزه بــا داعش، 
اقدامات تروریســتی آمریــکا در عراق و 
ســوریه را انجام داده و مراکز اطاعاتی، 
هماهنگی و کنتــرل و فرماندهی آمریکا 
بــرای عراق و ســوریه بوده کــه در واقع 
کاربری مستقیم علیه مقاومت، یعنی همان 

حوزه عمل شهید سلیمانی داشته است.
۳ـ اهمیت و امنیت این پایگاه تا بدان پایه 
بوده که تاکنون میزبانی سه رئیس جمهور 
در ســفر به عراق در آن به ثبت رســیده و 
 از ســطح باالی دفاعــی برخوردار 

ً
حتما

 بــوده و نفوذناپذیر محســوب می شــده
 است.

رسول سنایی راد
معاون سیاسی

ستاد کل نیروهای مسلح

سوم

بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود. آنها در این منطقه جنگ آوردند، اختالف 
آوردند، فتنه آوردند، ویرانی آوردند، خراب شــدن زیربناها را آوردند. حضور آمریکا را در کشــورهای 

ت ها قبول نمی کنند؛ بدون تردید. 
ّ
ت های منطقه قبول نمی کنند، دولت های برخاسته از مل

ّ
منطقه؛ مل

پرونده ویژه  برای بررسی تغییر معادالت منطقه غرب آسیا پس از جنایت ایاالت متحده آمریکا در ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی
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8
انقالب سوم

یادداشت 

  گام بلند مجلس
 در حمایت از جبهه مقاومت

نمایندگان دهمین دوره مجلس شــورای 
اسامی در ماه های پایانی عمر نمایندگی 
خویش کلیات طرح سه فوریتی »اصاح 
قانون اقــدام متقابل در برابر اعام ســپاه 
پاســداران به عنوان ســازمان تروریستی 
توســط ایاالت متحــده آمریــکا« را در 
راستای زمینه سازی برای »انتقام سخت« 
تصویب کردنــد. در قانون قبلــی که در 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسیده 
بود، زمانی که آمریکایی ها سپاه پاسداران 
را به عنوان »ســازمان تروریستی« اعام 
کردند، مجلــس در قانونی که به تصویب 
رساند، »ســنتکام« و »فرماندهی مرکزی 
آمریکا« را به عنوان گروه های تروریســتی 

معرفی کرد.
رأی مثبــت 2۳۳ نماینــده حاضر به 
این طــرح را بایــد گام بلند مجلس دهم 
در حمایت  از نیروهــای جبهه مقاومت 
ارزیابــی کرد. ایــن اقدام  کــه در تاریخ 
مجلس شورای اسامی در تصویب یک 
طرح سه فوریتی بی نظیر است، نشان داد 
آنگاه که تفکر و اندیشــه انقابی در ارکان 
یک جامعه و نمایندگان مجلس آن حاکم 
شود، حتی از مجلسی مانند مجلس دهم 
که حرف و حدیث های زیــادی پیرامون 
آن مطرح اســت، تصویب طرح و لوایح 
انقابــی دور از انتظــار نیســت؛ این از 
برکات خون شــهدای مقاومــت به ویژه 
ســاالر شهدای آن، ســردار سپهبد قاسم 
سلیمانی است. تجلی جبهه مقاومت در 
دوران معاصر و شــکل گیری هسته های 
مقاومت در اقصی نقــاط جهان و به ویژه 
در کشورهای اســامی در دو دهه اخیر، 
مرهون تدابیر رهبر معظم انقاب اسامی 
و تاش های ســردار ســلیمانی و دیگر 
همرزمانش در نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقاب اسامی است.
با تصویب قانون اقدام متقابل در برابر 
اعام ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
به  عنوان »ســازمان تروریستی« از سوی 
ایاالت متحده آمریکا در چهارم اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۸ و مصوبات شورای عالی امنیت 
ملــی برای آغــاز گام های ایــران در رفع 
محدودیت های هسته ای ناشی از تصویب 
برجام، کشور وارد دوران مقاومت فعال در 
مقابل فشــار حداکثری آمریکای متجاوز 
شــد. در این میان، به رغم مجاهدت های 
نیروهای جبهه مقاومــت و هدایت های 
مستشــاری نیروی قدس در مقابله با نظام 
ســلطه که پیروزی های متعــددی را در 
ســال های اخیر در پی داشــته است، به 
دلیل حاکم بودن تفکــر غرب گرایانه در 
بخشــی از دستگاه اجرایی کشور و طیفی 
از نماینــدگان مجلس، ظرفیت های ملی 
آنگونه که باید در خدمت و پشــتیبانی از 
این مجاهدت ها قرار نگرفت و به تبع آن، 
دســتاوردهای کنونی آن نیز با هزینه های 
مضاعفی به دست آمد؛ اما این مصوبه که 
اجماع نمایندگان حاضر در صحن مجلس 
در روز هفدهم دی ماه را با خود داشــت، 
نمایانگر آن اســت که همین مجلس هم 
در ماه هــای پایانــی عمر خــود می تواند 
حمایت های مؤثرتری را از این حرکت و 

دیگر حرکت های انقابی داشته باشد. 
این اقدام نشان دهنده این است چنانچه 
مردم ما در انتخابات مجلس آینده، برای 
انتخاب نمایندگان و تشکیل یک مجلس 
انقابی و  کارآمد شــاخصه های تفکــر 
جهادی را در اولویت های خود قرار دهند، 
چشم انداز روشنی فرا راه نظام اسامی و 
جهانی شدن گفتمان مقاومت خواهد بود.

عباس حاجی نجاری
کارشناس سیاسی

اقــدام تروریســتی آمریکا در ترور حاج قاســم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه واکنش هایی 
را در صحنه بین المللی به دنبال داشــت. در این 
میان واکنش کشورهای اروپایی به عنوان مدعیان 
حقوق بشــر ویژه بــود. کشــورهای اروپایی در 
برجام نشان دادند نه تنها نمی خواهند به تعهدات 
مورد تأیید خودشــان عمل کنند، بلکه همواره با 
کشوری مثل ایران که تمامی تعهدات بین المللی 
خود را انجام داده است، از سر دشمنی برخورد 
می کنند. در موضوع به شــهادت رســیدن حاج 
قاسم و سیلی محکم سپاه به مسببان اصلی ترور 
نیز اروپا واکنشی نشان داد که به همگان ثابت شد 
راه آنها از راه آمریکا جدا نیســت. در واقع آنها با 
حمایت از رفتار آمریکا و بستن چشمان خود بر 
 مسیر خود را در امتداد سیاست های 

ً
حقایق، عما

تروریســتی آمریکا ترســیم کردند. رفتار دوگانه 
تروئیــکای اروپایی بار دیگر ثابــت کرد، غرب 
نه تنها نمی تواند در ایجاد صلح جهانی نقشــی 

ایفا کند، بلکه حافظان صلح جهانی را نیز ترور 
می کند. با توجه به رفتار دوگانه اروپا باید دو نکته 
را در نظر گرفت؛ نخســت اینکه مســیر اروپا با 
توجه به رخدادهای گوناگون بین المللی که تا به 
حال اتفاق افتاده است، هیچ گاه در راستای منافع 
جامعه بین المللی نبوده است. اروپا باید قدردان 
شخصیت واال مقامی مانند سپهبد سلیمانی باشد 
که عمر پربرکت خود را در راه مبارزه با تروریسم 
ســپری کرد و عامل اصلــی ثبــات در اروپای 
فعلی اســت؛ اما متأسفانه کشــورهای اروپایی 
در همراهــی با آمریکا بــرای تضعیف مقاومت 
در برابر تروریســم، از همدیگر کوی سبقت را 
ربوده اند. با این حساب اروپا دیگر هیچ گاه قابل 
اعتمــاد نخواهد بود. دوم آنکه به نظر می رســد 
بین کشورهای اروپایی برای مقابله با جمهوری 
اســامی ایران، نوعی تقسیم کار صورت گرفته 
است. فرانسه در برجام همواره در تاش بود خود 
را به عنوان بازیگر اصلی در پیگیری منافع آمریکا 
نشــان دهد و در ترور حاج قاسم نیز، آلمانی ها 
تاش کردند رفتار آمریکا را عادی جلوه دهند و 
به نوعی شــهدای مقاومت را تروریست معرفی 
کنند. یعنی جای داعش و تروریست تکفیری را 
با مقاومت عوض کنند. روباه پیر نیز با سیاســت 

پنهانی خود می کوشد کشورهای منطقه را نسبت 
به محور مقاومت حســاس و آن را خطری برای 

این کشورها تعریف کند.
حال این سؤال مطرح اســت رفتار اروپا چه 

معیاری دارد و این رفتار از کجا نشئت می گیرد؟
با در نظر گرفتن رفتار چهار دهه اخیر اروپا در 
برابر جمهوری اسامی، باید گفت آنها همواره 
و با شــیوه های گوناگون به دنبال بی ثبات سازی 
نظام اسامی هستند. پشیبانی اروپا از صدام در 
جنگ تحمیلی و ارسال ساح، به ویژه ساح های 
شــیمیایی آلمان که باعث شهادت هزاران نفر از 
مردم غرب کشور شــد و پیامدهای آن همچنان 
پابرجاست و نیز حمایت از فتنه گران در سال های 
۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ ثابت کرد آنها تحمل پیشرفت 
و توسعه انقاب اسامی را ندارند. غرب در این 
مدت نتوانســت از راه عناصــر داخلی به نظام 
مقدس جمهوری اســامی ضربه بزند، این بار 
به دنبال تحقق سیاســت خــود از طریق حضور 
در کشورهای منطقه است. حال که شهید حاج 
قاسم سلیمانی تمام توطئه های آنها را در منطقه 
نقش بر آب کرده، طبیعی است اروپا از ترور این 
شهید شجاع و باتدبیر حمایت و آن را در راستای 
سیاست خودشــان تعریف کند. نکته بعدی این 

است که بی ثبات نگه داشتن منطقه در مرحله اول 
سبب می شود آنها همچنان نسبت به ناآرام سازی 
داخلی ایــران امیدوار بماننــد و در مرحله دوم 
ثروت های ملی کشــورهایی همچــون عراق را 
بین خود تقسیم کنند. فراموش نکنیم کشورهای 
غربی بــه دلیل خوی اســتکباری خود و تاش 
برای به غارت بردن منابع کشورهای ضعیف، دو 
جنگ جهانی عظیــم را به راه انداختند؛ بنابراین 
غارت کشــورها اولویت اصلی غرب است، نه 
ایجاد صلــح و ثبات در جامعه بین المللی. نکته 
پایانی، سیلی سپاه پاسداران به عامل اصلی ترور 
شهید مقاومت چنان دقیق و حساب شده صورت 
گرفت که در مرحله اول نه تنها به تعطیلی ائتاف 
به اصطاح مبارزه با تروریســم در عراق منجر 
شــد، بلکه چون ســدی محکم در برابر تجاوز 
و جســارت های دیگــر آمریکا و اروپــا بود که 
برای همیشــه قدرت پوشالی آنها را فرو ریخت. 
کشــورهای عضو در ائتاف به اصطاح مبارزه 
با داعش که بیشتر اروپایی بودند، در اثر ترس از 
قدرت جمهوری اســامی در حال ترک عراق و 
منطقه هستند و هم اکنون می توان گفت سیاست 
اجماع ســازی صوری نیز در عراق با شکســت 

اساسی مواجه شده است. 

وپایی  رفتار دوگانه از مدل ار
اکبر معصومی

کارشناس
 مسائل بین الملل

نگاهی به آرایش منطقه غرب آسیا پس از ترور سردار مقاومت و سیلی ایران

صف بندی آشکار دو جبهه

در ۱۰ روز گذشــته، غرب آسیا شــاهد دو رخداد 
با پیام های راهبردی و سرنوشت ســاز بود. آمریکا 
که برای دنبال کــردن دکترین امنیتی خود باید ثقل 
توانمندی های خود را در جنوب شــرق آســیا قرار 
دهد،  می بایســت وارد ریســک و قماری راهبردی 
می شد و از خطوط قرمز عبور می کرد و با این تصور 
و امید که ترور علنی و نظامی حاج قاسم سلیمانی 
بتواند اوضــاع در ایران و عراق را یکسره ســازی و 
ســیطره بر منطقه را قطعی کند، منازعــه ای را در 
سطوح باال آغاز کرد. سیاســت فشار حداکثری و 
امکان تســلیم پذیر کردن ایران، همــواره در صدر 
دیدگاه های صهیونیســتی و جریان های افراطی در 
آمریکا بوده و همواره ترامپ را تشویق کرده است که 
استمرار آن می تواند  اهداف آمریکا را در قبال ایران 
محقق کند. این رخداد ایران را در شرایطی قرار داد 
که از دو منظر می بایست،  واکنش متناسب از خود 
نشان دهد و در تراز راهبرد جدید آمریکا ظاهر شود. 
پاسخ ندادن به آمریکا، ســرآغاز روندی یک سویه 
علیه ایران و مهیا شــدن زمینه برای عقب نشینی و 
امتیازدهی راهبردی ارزیابی می  شد و از بعد دیگر، 
ایران باید در پاسخ به عبور از خطوط قرمز، قابلیت 
هجومی اســتراتژی دفاعی خــود را تحت عنوان 
اخرج آمریکا از منطقه علنی می کرد؛ یعنی در پاسخ 
فوری بایــد بازدارندگی و در الیه دوم پاســخ باید 
نظم منطقه ای بدون آمریکا را در دســتور فرآیندی 
خود قرار می داد. این در شرایطی است که متحدان 
آمریکا در منطقه یا داخل کشورهای هدف، در مرز 
 حداقــل اعتماد به نفس و چالــش موجودیتی قرار

 داشتند. 
آمریکا تصور نمی کرد که ایران با فرمی بی سابقه 

بر انتقام تکیه کنــد و واکنش های مردمی در ایران و 
عراق نیز پس از آشوب ها،  قابل اعتنا نخواهند بود. 
هنگامی که قیام بی ســابقه مردم ایران سپس عراق 
و بســیاری از کشــورها در پاسداشت خون شهید 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس با سیلی موشکی 
به مهم ترین و بزرگ ترین پایگاه اســتقرار نیروهای 
نظامی آمریکا در عین االسد همراه شد،  محاسبات 
آنان را به شوک راهبردی و آشفتگی در تصمیم گیری 
وارد کــرد. به همین دلیل آمریــکای ترامپ، زمین 
بازی نظامی را به بازگشــت به عرصه های سیاسی، 
اقتصادی و رسانه ای منتقل کرد تا موج خشم ایرانی  
و منطقه ای را از ســر بگذراند و در زمینی بازی کند 
که هزینه هــای حیثیتی و غیر قابل تحمل نداشــته 
باشد. از این پس، آرایش رفتار منطقه ای یا بازیگران 
دو محور آمریکایی و جبهــه مقاومت، تحت تأثیر 
فضای جدید خواهد بود. آمریکایی ها نه قصد دارند 
و نه می توانند اوضاع را با شــرایط فعلی رها کنند و 
مســئله خروج و اخراج را به ســادگی بپذیرند. به 
موازات اهداف مادی و ثروت های منطقه و اولویت 
امنیت رژیم صهیونیستی و دیگر متحدان منطقه ای، 
ســرافکندگی شکســت و تلفات مادی و نظامی و 
بشری و ســرزنش های گســترده در اتهام به فقدان 
راهبرد و محاسبات دقیق، به آمریکا اجازه نمی دهد 
تا این حقیقت تلخ را بپذیرد. ولی آمریکا به خوبی 
می داند عدم پاســخگویی به روش های سیاســی و 
رســمی را با گام های مقاومت مردمــی و پرهزینه 
روبــه رو خواهد کــرد. به همین دلیــل، متحدان و 
دلبستگان به آمریکا در عراق با تردید، ولی به اجبار، 
به میدان آمده انــد تا آمریکا را حفظ کنند. کردهای 
عراقی و بخشی از گروه های اهل سنت عراق از این 
جمله اند و شاید برای کاهش سرافکندگی، یک بار 
دیگر آشوب ســازی در عراق را امتحان کنند. مدل 
رفتــاری بازیگران عراقی، در نــوع رفتار و مواضع 
بازیگران منطقه ای نیز تکرار می شود؛ یعنی در عین 
حال کــه توانمندی، عزم و اراده ایران برای پاســخ 

و آغاز فرآینــد راهبردی اخــراج را به خوبی درک 
کرده اند و نمی خواهند همه پل های پشت سر خود 
را خراب کنند،  چاره ای ندارند که علنی تر از گذشته، 
از پتانسیل های خود برای حفظ نیروهای آمریکایی 

بهره بگیرند.
در شرایط جدید تحوالت که آمریکا رویارویی 
علنی را انتخاب کرده است و متحدان آن نیز بدون 
نقاب در صحنه حاضر هستند، ایران نیز قادر است، 
سیاســت و اقدام خود را علنی تر کند و بر شدت و 
شــتاب اهرم های خــود در راهبرد دفاع مشــروع 
بیفزاید، تفاوت این مرحله از تقابل و تنازع بین ایران 
و آمریکا و دو جبهه مقاومت و آمریکایی این است 
که صف بنــدی و آرایش جبهه ای در منطقه علنی و 
آشــکارتر از قبل خواهد بود. ظرافت و اهمیت این 
مرحله از تقابل دو جبهه این است که به همان میزان 
که عزم ملی و مردمی در کنار اراده نظام برای پاسخ 
دردناک و پرهزینــه بود، ضریب تردید و ناکامی در 
ســران کاخ ســفید و حتی متحدان صهیونیستی و 
عربی آنها را به شــدت افزایــش داد، به نحوی که 
بازگشت به سیاست تحریم برای دستیابی به مذاکره 
و تسلیم را ترجیح دادند. در آرایش جدید منطقه ای 
بازیگران رســمی یا سیاسی و حزبی، این صابت، 
عزم و نشــان دادن اراده، به سرعت اثرگذار است. 
این بدان معناســت که جبهه مقاومت با کاســتن 
از برخــی ماحظات، حجم، ســرعت و گســتره 
هزینه های راهبردی آمریکا و متحدان آن در منطقه را 
افزایش، و اراده و قدرت پاسخ را در پیشانی اقدامات 
خود قرار دهد. ویژگی دیگــر این مرحله و آرایش 
بازیگران در رفتار آنها در فشرده تر شدن رویکردهای 
ائتافی)اتحاد و ائتاف( است. همان گونه که آمریکا 
برای تضمین بقای بیشــتر بــه حمایت و همراهی 
متحدان به شکل علنی تر نیاز دارد، باید انتظار داشت 
شتاب عادی ســازی علنی تر متحدان عرب آمریکا 
با رژیم صهیونیســتی به موازات ائتاف ســازی در 
حاشیه دریای ســرخ یا نقش فعال تر ناتو یا علنی تر 

شــدن سیاســت های اروپا و آمریکا و... در دستور 
کار آنها باشد. در این صف بندی ها و آرایش جدید، 
هم آمریکا و هم بقیه متحدان آن، نگران هزینه های 
تقابلی ایران و جبهــه مقاومت یا رفتارهای ائتافی 
ایران با روسیه، چین و دیگر متحدان خود خواهند 
بود. این بدان معناست که رویکردهای جدید ایران 
و متحدان آن، به سمت نهادینه شدن همگرایی های 
اقتصادی، سیاســی، امنیتی و به ویژه نظامی شتاب 
می یابد که بــرای آمریکا و دیگر متحــدان آن یک 
کابــوس خواهد بــود. عــزم جبهــه مقاومت در 
حوزه های عراق، سوریه، یمن و فلسطین و سرعت 
هزینه های فرسایش دهنده علیه آمریکا و متحدان آن، 
 عنصری حیاتی از نتایج تحوالت جدید منطقه ای

 است.
اگــر تاکنون در قبال سیاســت تحریم و فشــار 
حداکثری، توصیه مقاوم سازی اقتصاد ملی، شعار 
اصلی ناکارآمد کردن راهبردهــای آمریکایی بود، 
همان گونه که تروریســم نظامی آمریکا با ســیلی 
موشــکی نتیجه بخــش بوده اســت، امــروز باید 
سیاست های تحریمی جدید آمریکا نیز با اقدامات 
علنی تر، با هزینه و سیلی محکم همراه شود و سال 
انتخاباتی ترامپ به سال هزینه های گوناگون تبدیل 
شــود. اگر ترامپ با ســقوط پهپاد پیشرفته اش در 
خلیج فارس یا سیلی موشــکی، از پیش شرط های 
مذاکراتی )حداقل در ظاهر( دست برداشته و سیلی 
آرامکــو زبان قلدری در یمن را نرم کرده و مقاومت 
غیورمردان عراقی، آمریکا را در سال 2۰۱۰ مجبور به 
خروج ذلیانه کرده و عظمت، اقتدار و قدرت پاسخ 
مقاومت حزب الله، اسرائیل را در بن بست قرار داده 
است، هزینه های مهلک در قبال جنایت ترور سردار 
سلیمانی و ابومهدی المهندس و تحریم های جدید، 
 ترامپ دیوانه را بیدار و انگلیسی های فتنه گر 

ً
نیز قطعا

و غارتگر را پشیمان خواهد کرد و صهیونیست های 
اشغالگر را در جست وجوی بازگشت و پایان اشغال 

فلسطین قرار خواهد داد.

هادی محمدی
تحلیلگر ارشد بین  الملل
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انقالب سوم

یادداشت 

واکاوی مصوبه اخراج 
آمریکایی ها از عراق 

پس از اقدام ارتش تروریستی آمریکا در به 
شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی، 
ابومهــدی المهندس و دیگــر همرزمان 
این شــهیدان بزرگوار، پارلمان عراق در 
۱۴ دی ۱۳۹۸ قطعنامه ای  در ســه الیحه 
صادر کرد، مستند به ماده های 5۹ و ۱۰۹ 
قانون اساسی و نیز در راستای مسئولیت 
ملی و نظارتی پارلمان به عنوان نمایندگان 
ملت و دغدغه مندی نســبت به سامت 
و حاکمیــت ارضی عراق و بــا توجه به 
اختیارات خود است که در بردارنده موارد 

زیر است:
۱ـ الزام دولت عراق به فســخ درخواست 
کمک از ائتاف بین المللی ضد داعش )به 

سرکردگی آمریکا(؛
2ـ پایان دادن به حضور نیروهای خارجی 
در این کشــور و جلوگیری از استفاده آنها 
از حریــم هوایی، زمینی و دریایی عراق به 

هر دلیلی؛
۳ـ ارائه شکایت رســمی به سازمان ملل 
متحد و شــورای امنیت از آمریکا به  دلیل 
تجــاوزات و نقــض خطرنــاک امنیت و 
حاکمیت عــراق. به عبارتی، تصویب این 
قطعنامه ایــن فرصت را بــرای عراقی ها 
فراهم می کند تا پایان حضور نظامی ایاالت 
متحده را رقم بزننــد و وضعیت مطلوب 
داخلــی را ایجاد کنند. یکی از نکات مهم 
پیرامون قطعنامه اخیر پارلمان عراق مبنی 
بر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور 
این است که قطعنامه مزبور در اصل یکی 
از اهداف مهم فعالیت های ســپهبد شهید 
ســلیمانی در ماه های اخیر بود. این شهید 
بزرگــوار در این زمینه تاش های خوبی با 
همراهی و همکاری دولــت و پارلمان و 
همچنین احزاب و جریان های عراق انجام 
داده بود تا مقدمات قانونی خروج نیروهای 
خارجی و آمریکایی از عراق فراهم شود.   

اما درباره ســناریوهای مطرح در زمینه 
قطعنامه پارلمان عــراق می توان نکاتی را 

مورد توجه قرار داد: 
۱ـ قطعنامه مزبور براساس توافق دو طرف، 
یعنی عراق ایــاالت متحده و آمریکا اجرا 
شود. این سناریو به دو دلیل دور از دسترس 
است: الف ـ تمکین نکردن و پایبند نبودن 
آمریکا بــه قوانین داخلــی در عراق. ب ـ 
ابراز مخالفت صریح مقامات آمریکایی با 

مصوبه پارلمان عراق. 
2ـ اجرا نکردن قانون سناریوی بعدی است. 
این سناریو نیز بنا به دالیل زیر بعید است. 
الف ـ دولت و مجلــس عراق این قانون را 
تصویب کرده اســت، ولو اینکه ضمانت 
اجرای آن ضعیف باشد. ب ـ دولت عراق 
به این مســئله پی برده که حضور آمریکا 
سبب مشکات عدیده ای برای این کشور 
در آینده خواهد شد، بنابراین به هر طریق 
و روندی که شده، باید نظامیان آمریکایی از 

این کشور خارج شوند.
۳ـ سناریوی سوم خروج الزامی است. این 
ســناریو بنا بر دالیل زیر از همه محتمل تر 
به نظر می رســد؛ چرا که از یک  سو دولت 
عراق عزم جدی در اجرای این قانون دارد 
و از سوی دیگر دولت آمریکا نیز به پایبند 

نبودن به این توافق روی آورده است. 
نکته قابل توجه این است که تحوالت 
پیش رو و عزم گروه های مقاومت و جهادی 
در عراق برای انتقام خون شهدای مقاومت 
عرصه را برای حضور و فعالیت پایگاه های 
آمریکایی در عراق تنگ تــر خواهد کرد؛ 
به ویــژه اینکه گروه های مذکور هم قســم 
شــده اند که جز به خروج ایــن نیروهای 

اشغالگر راضی نخواهند شد.

احد کریم خانی
تحلیلگر مسائل منطقه

هر ســال در ابتدای آغاز ســال نــو تمامی ملت 
این گونــه زمزمه می کنند: »یا مقلــب القلوب و 
االبصار/ یا محــول الحول و االحــوال/ یا مدبر 
اللیل و النهار/ حول حالنا الی احسن الحال« این 
تحول چگونه رقم می خــورد؟ چگونه حقیقت 
همچو آفتابی بــر قلب ها می تابد و جرقه هدایت 
زده می شــود و وجود آدمی را به یکباره دگرگون 
می کند؟ بدون شــک، مهم ترین راهکار تغییر و 
تحول، مواجهه زالل و آشــکار حقیقت بر قلوب 
افرادی است که کدورت های زمانه اجازه مواجهه 
با حقیقت را از آنان گرفته اســت و گاه یک اتفاق 
بزرگ، یک ســیلی سنگین و یک مواجهه ممتاز، 
می تواند تلنگری برای یافتن حقیقت و تحول در 

قلوب باشد.
تحول در عرصه فردی هر چند امر دشــواری 
اســت؛ اما بدون شک تحوالت اجتماعی بسیار 
دشــوارتر و بعیدتر اســت. چگونه می توان یکی 
ملتی را به خروش آورد و آنان را در مسیر دیگری 
قرار داد؟! هر چند باور داریم که »ان الله الیغیر ما 
بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم«، اما نباید فراموش 
کرد که هدایت نیز امری الهی اســت و شناخت 
چگونگی تحول یک ملت به سمت نور و هدایت 
را باید در شناخت ســنت های الهی ـ اجتماعی 

دنبال کرد.

در این میان مفهوم شهید و شهادت را می توان 
یکی از ناب ترین پدیده های تحول بخش اجتماع 
بشــری دانســت که قلب ها را به لرزه در آورده و 
یخ های وجــود امتی را آب کــرده و غبارها را از 
چشمان حقیقت خواه می رباید. مروری بر تاریخ 
جوامع بشــری به خوبی حکایــت از آن دارد که 
خون مظلوم توانسته تحوالت بسیاری در جامعه 
ایجاد کند. شاید این ســری از اسرار الهی باشد 
که خون شهید همچون باد بهاری احیاگر جامعه 

بشری است.
برای فهم حقیقت حیات بخش شهادت، این 
جمات تاریخی معلم شهید هنوز در گوش نسل 
جوان انقابی دهه ۱۳5۰ شــنیده می شود که در 
شب شام غریبان موالی مان اباعبدالله الحسین)ع( 
در حسینیه ارشاد سال ۱۳5۳ چنین گفت: »شهید 
قلب تاریخ اســت، هم چنان  که قلب به رگ های 
خشــك اندام، خون، حیــات و زندگی می دهد. 
جامعه ای که رو به مردن مــی رود، جامعه ای که 
فرزندانش ایمان خویش را به خویش از دســت 
داده اند و جامعه ای کــه به مرگ تدریجی گرفتار 
است، جامعه ای که تسلیم را تمکین کرده است، 
جامعه ای که احســاس مســئولیت را از یاد برده 
اســت و جامعه ای که اعتقاد به انسان بودن را در 
خود باخته است و تاریخی که از حیات و جنبش 
و حرکت و زایش بازمانده است، شهید همچون 
قلبی، به اندام های خشك مرده بی رمق این جامعه، 
خون خویش را می رســاند و بزرگ ترین معجزه 
شهادتش این است که به یك نسل،  ایمان جدید 

به خویشتن را می بخشد.«
ملت ایــران در طول تاریــخ معاصر خود به 
خوبــی به راز حیات بخش خون شــهید پی برده 
اســت. تجربیات فراوانی در طول نیم قرن اخیر 
پیش روی این ملت وجود دارد که مفهوم شــهید 
و شهادت به مثابه موتور محرکه نهضت اسامی 
ایران توانســت کار را پیش ببــرد و در نهایت به 
سقوط حکومت دست نشــانده پهلوی بینجامد! 
همین موتور محرکــه در حوادث پس از پیروزی 
انقاب اســامی نیز به خدمت تشکیل و تثبیت 
نظام اســامی درآمد و حاصل آن شجره طیبه ای 
شد که امروز نیز همچنان برای تداوم حیات طیبه 

خود به خون شهید نیازمند است. 
چه خوش گفت ســید و موال و امام شهید که 
»خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان 
داده اســت و خدا می داند که راه و رسم شهادت 
کور شدنی نیست؛ و این ملت ها و آیندگان هستند 
که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود و همین تربت 
پاک شــهیدان اســت که تا قیامت  مزار عاشقان 
و عارفان و دلســوختگان و دارالشــفای آزادگان 

خواهد بود.«
تجلی عینی این اثربخشی و تحول را می توان 
در ماجرای شــهادت حاج قاســم ســلیمانی و 
همرزمانش مشــاهده کرد. تاریخ سراغ ندارد که 
یک ملت بزرگ هشــتاد میلیونی برای شهادت 
سرباز وطن این گونه متأثر شده باشد. همه ملت از 
کوچک و بــزرگ، مرد و زن، پیر و جوان، چپ و 
راست، و... آماده بودند تا در پیوند با سیدالشهدای 

مقاومت، جــان خویش را احیا کــرده و حیات 
دوباره گیرند! در گستره بزرگ سرزمین مقاومت، 
هیچ آزاده ای باقی نماند که در این روزها اشــک 
بر گونه اش جاری نشده باشد. این همه به برکت 
شهادت دالورمردی اســت که میلیون ها انسان 
به احترامش قیام کرده اند و ســید و موالی مان در 
تکریم »آنچه او سرمنشــأ آن شــد و برای کشور 
 بلکــه برای منطقه بــه وجود آورد« ســر تعظیم 

فرود آورد!
بدون شک، شــهادت حاج قاسم نقطه عطفی 
در تاریخ مبــارزات ملت ایران خواهد بود. نام او 
آغاز فصلی نو در تاریخ انقاب اسامی رقم زده 
است. نســل جواِن مؤمِن انقابی امروز به خوبی 
الگو و اســوه خود را برای ساختن فردای انقاب 
یافته اســت. پیام خون حاج قاسم که ایستادگی و 
مقاومت تا دستیابی به عدالت و آزادی ملت های 
مظلوم است ؛ آرمانی است که نسل جوان امروز 
انقاب تحقــق آن را در دســت خواهد گرفت. 
زیــن پس بیانیه گام دوم انقاب با محوریت نام و 
نشان حاج قاسم سلیمانی تحقق خواهد یافت و 
باید منتظر بود که در آینده ای نه چندان دور، ده ها 
حاج قاسم  در گستره مقاومت ظهور و بروز کنند 
که پرچم اســام ناب محمدی را در عرصه های 
مختلف مبارزه و جهاد اعم از نظامی، فرهنگی، 
سیاســی، اقتصادی و... بر دوش کشیده و بر قلل 
مرتفــع جهان به اهتزاز درآورند و مقدمه ســازان 
ظهور حجتی باشــند کــه منتقــم واقعی خون 

حاج قاسم  های تاریخ خواهد بود.

 راز خون حاج قاسم
مهدی سعیدی

کارشناس سیاسی

BBBBB با توجه به وضعیــت پیش آمده پس از 
ترور و به شهادت رساندن سردار شهید 
حاج قاسم ســلیمانی و همرزمان شان 
وزن مخالفان حضور آمریکا در منطقه 
غــرب آســیا، در درون آمریکا چقدر 

است؟
بیشتر نخبگان سیاست خارجی آمریکا و افرادی 
که در این حوزه کار می کنند، معتقد هستند آمریکا 
باید در غرب آســیا حضور داشته باشد و به ترامپ 
نقد داشته اند که چرا گفته است می خواهیم سوریه 
و افغانستان را ترک کنیم؛ اما عموم مردم آمریکا از 
این جنگ های متعدد آمریکا خســته هستند و یکی 
از دالیــل رأی دادن آنها بــه ترامپ این بوده که او با 
شعار ضد جنگ آمد و در حوزه سیاست خارجی به 
خانم کلینتون نقد داشت که به جنگ عراق رأی داده 
است. از این رو عموم مردم به این جنگ های پرهزینه 
و بدون نتیجه که سبب کشته شدن هزاران آمریکایی 

در سالیان گذشته شده است، خیلی راضی نیستند.

BBBBB اتفاقــات اخیر در این وزن کشــی چه 
تأثیری خواهد داشت؟

اگــر در آمریکا مردم ســاالری و دموکراســی 
 نظر عموم مردم بایــد مورد توجه قرار 

ً
بــود، قاعدتا

می گرفت و بــا توجه به بنــد ۴ بیانیه  ســپاه برای 
هدف قــرار دادن پایگاه های نیروهای تروریســتی 
آمریــکا بایــد به نوعی در برگشــتن نیروهــا تأثیر 
می گذاشــت، منتها واقعیت امر این اســت که در 
آمریکا مردم ساالری به آن معنایی که در ذهن عموم 
مردم اســت، وجود ندارد؛ به همیــن دلیل چندان 
تفاوتی نمی کند که عموم مــردم چه می خواهند و 
 همان نخبگان سیاسی سیاست خارجی را مدیریت 

می کنند. 
در کل به این معنا هم نیســت که افکار عمومی 
و نظر مــردم در آمریکا اهمیــت ندارد،چراکه اگر 
بحرانی ایجاد شــود فشــار افکار عمومی می تواند 
تأثیرگذار باشــد و به این صورت نیست که آمریکا 
هیچ بویی از مردم ساالری نبرده باشد و اگر به اندازه 
کافی در این بحث ها، افکار عمومی به شکل گسترده 
دغدغه مند شــوند، می تواند در ذهن سیاستمداران 

تأثیر داشته باشد. 
نخبگان سیاسی افرادی هســتند که به صورت 
حرفه ای در حوزه سیاست خارجی فعالیت می کنند 
و بســیاری از سیاســتمداران که در این حوزه کار 
نمی کنند، متأثر از افکار عمومی هســتند. در نتیجه 
همین سیاستمداران باید تصمیم بگیرند، از این رو 
افکار عمومی در آمریکا می تواند مهم باشد. بنابراین 

با توجه به شهادت سرداران مقاومت، افکار عمومی 
آمریکا می تواند در مخالفت با جنگ طلبی و حضور 
آنها در منطقه غرب آســیا مؤثر باشد؟ در پاسخ به 
این پرســش هم می توان گفت بله و هم خیر. خیر 
به این دلیل کــه در حال حاضر نخبگان سیاســی 
و دموکرات هــای آمریکا عملکرد آقــای ترامپ را 
نقد کرده انــد و گفته اند برنامه ای بــرای بعد از این 
اتفــاق ندارید و چندان به این مــورد نقد نکرده  اند 
 کــه چرا این فرد بی گناه مبارز علیــه داعش را ترور

 کردید.
به این دلیل می گویم بله که اگر افکار عمومی به 
صورت گسترده هماهنگ شوند، می توانند روی نظر 
 همه نخبه سیاسی نیستند، اثر 

ً
سیاستمداران که لزوما

بگذارد.

BBBBB ســناریوی آمریکا برای خروج از منطقه 
چه خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش را در دو کلمه »کشته زیاد« 
می توان داد. هزینه ارتش آمریکا باالست و بودجه ای 
که پنتاگون امســال تصویب کرد، ۷۰۰ و خرده ای 
میلیارد دالر اســت که همان خرده این بودجه، سه 
برابــر بودجه نظامی ایران اســت؛ از این رو بودجه 
نظامــی باالیی دارند. منتها مشــکلی که در ارتش 

آمریکا وجود دارد، این است افرادی که در این ارتش 
خدمت می کنند قراردادی هســتند و حضورشــان 
به دلیل قرارداد، پول و دغدغه مالی اســت و وقتی 
یک فرد به دلیل دغدغه مالی در جایی مشــغول به 
کار می شود، آمادگی از خودگذشتگی در حد کشته 
 شدن را ندارد و آمده است تا حقوق بگیرد و زندگی

 کند. 
در نتیجــه اگر تعداد کشــته های آمریکایی زیاد 
شود، دیگر آن جمعیتی که به دلیل دغدغه های مالی 
به ارتش ملحق می شــوند، ملحق نخواهند شــد؛ 
چرا که پیوستن به ارتش آمریکا همان و کشته شدن 
همان. بنابراین سیستم نظامی آمریکا فرو می پاشد 
و بــه همین دلیــل آمریکایی ها نمی توانند کشــته 
دهند؛ از این رو راه برون رفت آمریکایی ها از منطقه 
 غرب آســیا، کشته زیاد اســت و راه دیگری وجود

 ندارد.
 چرا که سیاســتمداران خارجــی آنها خیلی به 
تغییر در حضورشان در خاورمیانه عاقه ندارند و به 
نظر مردمی که خواهان برگشت نیروهای آمریکایی 
از این منطقه هســتند، توجه نمی شود؛ از این رو این 
سیاســت خاورمیانه آمریکا باید با تعداد کشته های 
زیاد شکســت بخورد که در ایــن صورت از منطقه 

خارج شوند.

 واکاوی هزینه ها و پیامدهای کاخ سفید پس از ترور چهره بین المللی مقاومت 
در گفت وگو با فواد ایزدی

یکا راهی جز   آمر
ندارد منطقه  ترک 

در پی اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سپهبد »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و »ابومهدی المهندس« 
نایب رئیس ســازمان حشدالشعبی عراق و همرزمان شان در سحرگاه ۱3 دی ماه،پارلمان عراق خروج نیروهای آمریکایی از خاک این کشور را تصویب کرد. در 
روزهای اخیر، در این زمینه تحلیل های گوناگون و بسیاری انجام شده است. »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا در ادعایی گفته است، آمریکا هیچ برنامه ای برای ترک 
عراق نداریم. در این بین برخی سیاستمداران و مردم آمریکا نظرهای متفاوتی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق و منطقه غرب آسیا دارند. در همین زمینه 

گفت وگویی با »دکتر فواد ایزدی« کارشناس مسائل بین الملل انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

زهرا ظهروند
خبرنگار
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۱0
انقالب سوم

یادداشت 

سکوت مرگبار

 آمریکا و چند شــریک هم پیمــان او با این 
انگاره و ادراک که ترور حاج قاسم سلیمانی 
به عنوان قافله ساالر جبهه مقاومت، راهبرد 
مقاومت فعال را با شکست مواجه می کند 
و جمهوری اسامی را منفعل خواهد کرد، 
یکی از پراشتباه ترین تصمیمات خود طی 

دهه های اخیر را عملیاتی کردند. 
در پیام سپاه پاسداران بعد از آتش باران 
عین االســد، به کشــورهای عربی و رژیم 
صهیونیســتی و دولت هــای متحد آمریکا 
کــه پایگاه های خــود را در اختیــار ارتش 
تروریستی این کشــور قرار داده اند؛ اخطار 
داده شــد، هر سرزمینی، به هر ترتیب مبدأ 
اقدامــات خصمانــه و تجاوزگرانــه علیه 
جمهــوری اســامی ایران باشــد، هدف 
قرار خواهــد گرفت و به هیــچ وجه رژیم 
صهیونیستی، در این جنایات جدای از رژیم 

جنایت کار آمریکا دانسته نشده است.
رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای 
آمریکا با اعام مشارکت نداشتن در عملیات 
تروریستی شــهادت سردار سلیمانی نشان 
 مرعوب اقدام ایران 

ً
دادند از یک  سو کاما

و مقاومت شــده اند و از سوی دیگر حاضر 
به هزینه دادن در کنار ایاالت متحده نیستند. 
نتانیاهو در نشست اضطراری کابینه اش بیان 
کرده است، اسرائیل در ترور سردار »قاسم 
ســلیمانی«  ایفای نقشی نداشته و این یک 
حادثه از طرف آمریکا است و ما باید از آن 

بیرون بمانیم. 
ســکوت نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی آن هم در شرایطی که احتمال 
رویارویی بیــن ایران و آمریــکا در منطقه 
خلیج فارس تشدید می شود، نشان می دهد 
حکومــت عبری در غامض ترین شــرایط 
ممکــن به ســر می برد و اهمیــت و نقش 
منطقه ای آن به عنــوان حامی و هدایت گر 
برخی کشــورها رو بــه افول اســت. این 
سکوت همچنین نشان  دهنده حالت ترس و 
وحشتی است که رژیم صهیونیستی به عنوان 
یکی از اهداف اصلــی در هرگونه واکنش 
انتقام جویانه نظامی احســاس می کند، چه 
این اقدام از ســوی ایران باشد چه از سوی 
متحدانش، ماننــد حزب الله، جنبش های 
حمــاس و جهاد اســامی در فلســطین 

اشغالی.
محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان در 
تماس تلفنی بــا مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریــکا راه های کاهش تنــش در منطقه و 
تحوالت عراق را بررســی کردند و بعد از 
آن عربستان اقدام به صدور بیانیه کرد. بیانیه 
عربســتان در حالی صادر شد که تا پیش از 
این، یکی از کشورهایی که تمایل بسیاری 
برای درگیری مستقیم ایران و آمریکا داشته، 
عربســتان بوده اســت. مصر نیز در بیانیه 
خویش معتقد اســت مهار اوضاع نیازمند 
توقف آنی تمــام دخالت های منطقه ای در 
امور کشــور ها و ملت های عربی است که 
فقط به شعله ور شدن آتش جدایی و تعارض 
میان ملت های آن منجر خواهد شد. بحرین 
بر ضرورت عدم تشدید تنش ها و درگیری ها 
تأکید کرده است و خطوط هوایی الخلیج آن 
روز جمعه پرواز های خود به بغداد و نجف 
را تعلیق کرد. سفر هیئت عمانی به تهران در 
روز جمعه با هدف میانجی گری میان ایران و 
آمریکا تلقی می شود؛ در این راستا هیچ مقام 
ایرانی حاضر به دیدار با هیئت عمانی در این 
زمینه نشده و تاش های مسقط در این باره 
بی نتیجه باقی مانده اســت. قطر نخستین 
کشوری بود که در ر أس هیئتی بلندپایه برای 
تســلیت به ایران سفر کرد و ضمن دیدار با 
مقامات ایرانی خواستار جلوگیری از تشدید 

تنش ها در منطقه شد. 

سلیمان غفاری
کارشناس بین الملل

هر چند موضوع خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا، 
بارها از سوی دولت های مستقل و بسیاری از مردم و 
گروه های اجتماعی این منطقه مهم در گذشته مطرح 
شده بود؛ اما وقایع تعیین کننده و تاریخی اخیر به ویژه 
تحوالت مربوط به شهادت سردار سلیمانی مسئله 
خروج نیروها و پایگاه های نظامی آمریکا از منطقه را 
دوباره به شکل جدی مطرح کرده است. سؤال مهم 
این اســت که منظور از خروج تنها اخراج نیروهای 

نظامی است یا وجوه و ابعاد فراتری دارد؟ 

BBمعتبر شدن راهبرد گذشته
آنچه سبب معتبر شدن راهبرد گذشته درباره خروج 
آمریــکا از منطقه می شــود و در واقع، فصل ممیز 
مطالبه راهبردی جبهه مقاومت و مردم منطقه پس از 
شهادت فرمانده و چهره بین المللی مقاومت است، 
این اســت که خروج آمریکا از منطقه تنها در ابعاد 
نظامی نیســت. بی تردید، اخراج نیروهای نظامی 
و شــرکت های پیمانکار امنیتی آمریــکا از منطقه 
مهم ترین بعد این خروج به شمار می آید؛ اما آنچه آن 
را کامل و از راهبرد خروج گذشته متفاوت می کند، 
خروج آمریکا از منطقه در همه وجوه و ابعاد سیاسی، 

اقتصادی و حتی فرهنگی است.
 به نظر می رسد مردم منطقه و گروه های مختلف 
محــور مقاومت پــس از ســال ها تجربه »حضور 
فســادبرانگیز« ایاالت متحده آمریکا در منطقه به 
این خودآگاهی و بصیرت سیاســی رســیده اند که 
منطقه زمانی روی آرامــش را خواهد دید که دامنه 
مداخات آمریــکا با عزمی جدی از ســوی همه 
کشورهای منطقه در همه وجوه جمع شود. تنها در 
این صورت است که می توان خروج آمریکایی ها از 
منطقه استراتژیک غرب آسیا را مؤثر، دائمی، قاطع 
و تمام کننده فتنه انگیزی ها و بحران های تحمیلی به 

ملت های منطقه دانست. 
به نظر می رسد، شهادت سردار سلیمانی چنین 
زمینه ای را فراهم کرده اســت و تنها کافی اســت 
کشورها با قاطعیت و شجاعت و بدون تسلیم شدن 
و نرم شدن در برابر تهدیدات، تطمیع ها و تحدیدات 
آنها به منطقه ای عاری از حضور فسادبرانگیز آمریکاـ 
 جای بهتری برای زیســت مسالمت آمیز و 

ً
که قطعا

سرشار از امنیت همه ملت ها خواهد بودـ بیندیشند. 

از این رو، موضع جمهوری اســامی در واکنش به 
ترور سردار سلیمانی دو بخش دارد؛ یک ـ بر اساس 
بیانات رهبر معظم انقاب اسامی عملیات نظامی 
 یک سیلی 

ً
در هم کوبیدن پایگاه عین االســد صرفا

تعبیــر شــد؛ دوـ معظم له انتقام اصلــی را خروج 
آمریکایی ها از منطقه غرب آسیا ذکر کردند. با این 
وصف می توان ایــن گونه بیان داشــت که خروج 
آمریکا از غرب آســیا به شــکل جدی تر در راهبرد 
سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسامی ایران 

پی گرفته خواهد شد.

BBحافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی
پس از اشغال کویت به دست نیروهای عراقی در سال 
۱۹۹2، آمریکا به بهانه خارج کردن عراق از کویت، 
نیروهای خود را به طور گســترده عازم خلیج فارس 
کرد. در سال ۱۹۹۱ جنگی برپا شد که آمریکایی ها 
 آگاهانه از خاتمه قطعی آن خودداری کردند 

ً
ظاهرا

و به این ترتیب آمریکا پــس از جنگ خلیج فارس 
با حفظ نیروهای خود در منطقه ســعی کرد تا بیش 
از پیــش جای پای خویش را محکــم کند. راهبرد 
جدید پنتاگون تقویت پایگاه های نظامی آمریکا در 
کشورهای منطقه و مسلح کردن این کشورهاست. 
بیشتر کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند بسیاری 
از اقدامات پنتاگون در سال های آتی در خاورمیانه و 

خلیج فارس متمرکز است. 
واقعیت آن اســت که وجود پایگاه های نظامی 
آمریکا در برخی کشورها، نظیر عربستان سعودی، 
قطر، امارات متحده عربــی و بحرین و آموزش ها 
و تمرین های نظامی مشــترک با این کشــورها به 
نوعــی راهی برای کنترل بیشــتر آمریــکا بر منافع 
نفتی و معادالت سیاســی منطقه تعبیرمی شود. به 
نظر می رسد، با این طراحی آمریکا به دنبال کنترل 
امور سیاسی و اقتصادی اعراب به منظور استیا بر 

خاورمیانه است. 
آمریــکا از پایگاه های خــود در جهان عرب در 
مواقع ضــروری نظیر جنگ افغانســتان، تحمیل 
منطقه پرواز ممنوع در جنوب عراق و سپس اشغال 
عراق استفاده می کند و مهم تر از همه اینها به منطقه 
غرب آســیا آمده و در ایــن موقعیت باقی مانده تا به 
زعم خود از رژیم صهیونیستی در برابر مخاطرات 
امنیتــی منطقه حفاظت کند. همچنیــن آمریکا در 
مقطع کنونی با تکیه بر پایگاه های خود درصدد تغییر 
معادالت سیاسی و امنیتی در عراق و سوریه است؛ 
تشدید بحران این دو کشــور نیز با همین هدف از 

سوی آمریکایی ها صورت می گیرد.

BBتوهم کنترل ایران
این روزها بیشــتر از همیشه این واقعیت آشکار 
شده اســت که آمریکایی ها با حضور نظامی خود 
در محیــط پیرامونی ایران درصدد آن هســتند تا با 
سیاست ها و راهبردهای منطقه ای جمهوری اسامی 
را به چالش بکشند. »جرج فریدمن« مدیرکل آژانس 
اطاعــات و مراقبت راهبــردی آمریکا که به دلیل 
آثارش در حوزه پیش بینی های استراتژیک، از جمله 
کتاب »صد سال آینده، سناریویی برای سده بیست 
و یکم« شــهرت جهانی یافته است، به صراحت به 
این موضوع اشاره می کند: »مشکل ما با ایران بر سر 
فعالیت هسته ای این کشور نیست، بلکه مشکل آن 
است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت 
آمریکا، بلکه در حال درگیری با آمریکا نیز می توان 
بزرگ ترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه بود. 
این پدیده ایــران را به یک الگو برای کشــورهای 
اسامی تبدیل کرده است و بهار عربی )انقاب های 

اسامی منطقه( را در پی داشته است.«
سیاست مداران آمریکا همواره با ایجاد معمای 
امنیت به دنبال اهدافی مانند بحران زایی و ایجاد جو 
بدبینی و سوء ظن و دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی 
و فروش ساح های انبار شده خود هستند. ایاالت 
متحــده برای توجیــه مداخات نظامــی خود در 
کشــورهای مختلف جهان، بزرگ ترین سیاســت 
دروغیــن تاریخ را با پوشــش »جنگ جهانی علیه 

تروریسم« شکل داد.
چرایی حضور گســترده آمریــکا در منطقه، به 
ویژه اطراف مرزهای کشورمان چندان هم پیچیده 
نیست. آمریکایی ها سال هاست که از نفوذ و قدرت 
جمهوری اســامی ایران احساس خطر کرده اند و 
این توســعه فراگیر پایگاه نظامی در منطقه از همین 
نگرانی ناشی می شود. ماجرا آنجا جالب تر می شود 
که بدانیم هم  اکنون پایگاه هــای نظامی آمریکا در 
کشــور های همســایه ایران، مانند بحرین، عراق، 
عمان، عربستان و افغانستان قرار دارد که فاصله آنها 
با مناطق مرزی ایران کمتر از 5۰۰ کیلومتر است، 
در حالی  که برد موشک های بالستیک ایران بیش از 
2هزار کیلومتر است و این موضوع، یعنی اینکه به 
 بزن در رویی در 

ً
فرمایش رهبر معظم انقاب قطعا

کار نیست.

BBشهادت حاج قاسم و اخراج آمریکا
شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس به شــکل یک عامل مهــم و تعیین کننده 
موضوع خــروج آمریکا از منطقــه را مطرح کرد. 

پارلمان عراق پیشــتر بارها بــرای موضوع اخراج 
نیروهای نظامی آمریکایی جلســه تشکیل داده؛ اما 
به نتیجه نرســیده بود. مقامات مقاومت نیز بارها از 
لزوم مقابله با زیاده خواهی آمریکا در عراق ســخن 
گفته بودند؛ اما اتفاقی رخ نداده بود و از پایان داعش 
نیز به طور رســمی بیش از یک ســال می گذشت، 
ولی نیروهای آمریکایی نه تنها عراق را ترک نکرده 
بودند؛ بلکه در ماه های گذشته شاهد انتقال نیروهای 
آمریکایی مستقر در سوریه به عراق نیز بودیم. آنچه 
اتفاق افتاد و عامل تحرک مقامات سیاســی عراق 
شد، باید در عملیات تروریستی آمریکا علیه سردار 
ســلیمانی و ابومهدی مهندس جست وجو کرد که 
عامل شــتاب دهنده ای برای حرکت ملت، دولت 
و پارلمان این کشــور به ســمت اخــراج نیروهای 

آمریکایی به شمار می رود.
در واقع قرار بود واشــنگتن پس از داعش با ترور 
ســران مقاومت در منطقه و عراق راه خود را برای 
حضور و نفوذ در این کشــور هموار کند و به تصور 
 
ً
خود موانع را از سر راه خود بردارد؛ اما اتفاقی کاما
متفاوت رخ داد و همین عملیات تروریستی بی سابقه 
جرقه اخــراج نیروهای آمریکایی را رقم زد. جدای 
از پاســخ ایران به این عملیات تروریســتی دولتی 
باید گفت، در بعد سیاســی و منطقه ای ترور سردار 
ســلیمانی اثری معکوس بر خواسته های واشنگتن 
گذاشــته و ضمن وادار کردن مقامات سیاســی به 
کمرنگ کردن حضور نیروهــای نظامی آمریکایی 
در خاک خود، نیروهای مقاومت در منطقه را برای 
اخراج با اهرم فشار و زور فعال کرده است. مقامات 
واشــنگتن تصور می کردند با ضربه به رأس و مغز 
متفکر مقاومت می توانند موجب منفعل شدن یا از 
کار افتادن آن در منطقه شــوند و تا بازسازی مجدد 
 
ً
آن قــدرت خود را در منطقه بســط دهند؛ اما دقیقا
برخاف تصــور آنها تحوالت به وقوع پیوســت، 
چرا که چنین عملیاتی سبب بیدارتر شدن ملت ها 
 زمینه را 

ً
نســبت به نیات آمریکایی شــده و اتفاقــا

برای فعالیت بیشــتر مقاومت علیــه آنها در منطقه 
فراهم کرد. شــهادت سردار ســلیمانی معادالت 
منطقــه ای را برای آمریکا به هم زده و همان طور که 
اندیشکده های غربی پیش بینی کرده اند، زمینه خروج 
نیروهای نظامی از کل منطقه را فراهم کرده است. 
اتفــاق رخ داده در عراق را می تــوان آغاز دومینوی 
تغییرات بزرگی دانســت که منطقه پس از شهادت 
سردار سلیمانی به خود خواهد دید؛ به نظر می رسد 
خروج آمریکایی ها از منطقه محور اساسی و بنیادین 
معادالت و تحوالت اخیر در منطقه غرب آسیاباشد.

فسادبرانگیز حضور  پایان   
تأملی بر وجوه و ابعاد گوناگون خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا

عزیز غضنفری
کارشناس سیاسی
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او هیچ نشان ملی نداشت

 بخشــی از تاریــخ تحوالت 
بــه محمدرضا  ایران  معاصر 
پهلوی اختصاص دارد که حجم فراوانی 
از اسناد و نوشته  ها را شامل می شود. این 
ایام مصادف است با 2۶ دی ماه،  روزی 
که شاه ایران را ترک کرد؛  البته باید گفت 
تنفر و فشار ملت موجب شد او از ایران 
بگریزد و دیگر بازنگردد. اما در سال های 
اخیر برخی رســانه ها به دنبال ساختن 
چهره ای ملی گرا و ایران دوســت از شاه 

هستند. 
اینکه او از عرق ملــی و ملت ایران 
  در 

ً
چه نشانه ای داشــت؟ او که معموال

بعضی محافل از مســلمانی و دین  دم 
می زد، چه نشــانه بارزی از دین داری او 
بر جای مانده است؟ حتی یک نمونه از 
اقدامات قهرمانانــه او در جایی به ثبت 

نرسیده است.
 برخــی نویســندگان طرفــدار او 
هم نســبت به کوتاهی ها، سســتی ها 
داشته اند  انتقاد  ســهل انگاری هایش  و 
و دارنــد. اکنون که ۴۱ ســال از فرار او 
می گذرد، یک مدافع جدی ندارد که از 
خدمات، توانمندی ها و  مقاومت هایش 

برای ملت بگوید. 
به عبارتی او نتوانست هیچ شاهکار، 
بزرگواری،  و  بزرگــی  هنر، مردانگی،  
عظمت و مقاومتی از خود نشان بدهد. 
در عالم واقــع از او به عنوان جنایتکار، 
دیکتاتور،  خیانتکار، فاسد،  وطن فروش، 
عامــل غرب و غیره یاد می شــود؛ چرا 
کــه در مدت ســلطنتش هیــچ اقدام 
قهرمانانه ای از خود بر جای نگذاشت. 
در مقابل، بســیاری از رجال سیاســی 
کارهای به یاد ماندنی کرده اند که ذکر نام 
هر کدام ماجرایی دارد؛  چون این روزها 
سالروز قتل امیرکبیر است، می توان به او 

اشاره کرد. 
امیرکبیر به مدت ســه ســال زمام 
دســت  در  را  کشــور  اداری  امــور 
داشــت.  در همین مدت کم، لیاقت ها 
در  شــجاعانه ای  توانمندی هــای  و 
تصمیم گیری از خود نشان داد و به طور 
قاطع بر موضع دفاعی خود مقاومت کرد 

که در نهایت به قتل او منجر شد.
 ملت ایــران همــواره از عظمت و 
بزرگــواری اش در خدمت بــه مردم به 
نیکی یــاد می کند و با آنکه ســال های 
طوالنی از مرگــش می  گذرد، یادش را 
گرامی می دارند و در تجلیل شخصیتش 
آثار متعــددی تدوین، چاپ و به جهان 

ارائه شده است.
 او نشــانه ای ملی از گذشته خود به 
یادگار گذاشت، در حالی  که محمدرضا 
پهلوی که به مدت ۳۷ ســال خودش را 
شاه ایران معرفی می کرد، نتوانست هیچ 

نشانه ملی باقی بگذارد. 
 اعجاب انگیز اســت که عــده ای از 
روی نادانی،  جهالــت،  ضعف دقت و 
نداشــتن مطالعه، از ســقوط رژیم شاه 
و وقوع انقاب با تأســف یاد می کنند.  
جالب اســت همین جماعت  در دفاع 
 تاریخــی از پهلــوی هیــچ مقاومتی

 ندارند. 
نمی دهند  به خودشان جرئت  حتی 
بپرســند چرا وقتی شــاه فــرار و رژیم 
سقوط کرد، مردم شادمان شدند و جشن 
گرفتند، یا پاسخ بدهند چگونه این همه 
توطئه و نقشه های شوم،  آشوب،  کودتا، 
 ترور علیه ملت ایران و نظام جمهوری 
اسامی ایران به کار گرفتند، ولی موفق 

نشدند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، به ویژه در دهه های 
)ســال های ۱۳5۰ـ۱۳۴۰  میادی  ۱۹۷۰ـ۱۹۶۰ 
 یک قرن از ظهور 

ً
شمسی( تفکر مارکسیسم که تقریبا

آن می گذشت، طرفداران بسیاری در سراسر جهان 
یافته بود و بیشتر روشــنفکران جهان حتی در قلب 
کشورهای سرمایه داری، به آن تعلق خاطر داشتند. 
وجود مؤلفه هــای عدالت و برابــری و وعده های 
جالب و پرشــور در بــاب آزادی، از بین بردن فقر، 
نابودی ستم، ستمگران و بهره کشان همگی در این 
اندیشــه وجود داشــت. فقر جهان و ظلم مستقیم 
استعمارگران و دیکتاتورها به حدی بود که میلیون ها 
نفر در سراسر جهان، بدون توجه به ایرادات فاحش 
و مشــکات بنیادین فلســفی موجود در اندیشــه 
مارکسیسم، تسلیم آن می شدند. وجود ظلم عریان 
سیاسی و اقتصادی در سراســر جهان پیش چشم 
مردم مستضعف و روشــنفکران بود و حاال آنها با 
اندیشــه ای روبه رو بودند که از طرفی داعیه علمی 
بودن داشــت و از طرفی دیگر طی ده ها سال صدها 
اندیشمند معتقد به آن، آن را دسته بندی و تئوریزه تر 
کرده بودند. این اندیشــه مدعی بــود تمامی ظلم، 
فقر، ستم و جهل را یکباره از جهان برخواهد کند و 
جامعه ایده آل و آرمانی انسانی را به جای آن خواهد 

نشاند.
در این میــان با خیزش ها و انقاب هایی روبه رو 
هســتیم که با تکیه بر همین اندیشــه شکل گرفته، 
اســتعمارگران را از خــاک خــود بیــرون رانده و 
نظام های فاسد کشورهای شــان را ساقط کرده بود. 

بعضی از آنها پــس از پیروزی هم به طور جدی در 
برابر بزرگ ترین ظالم جهانی، یعنی آمریکا به طور 
جدی ایستاده و حتی توانسته بودند ضربه های نظامی 
 سراســر جهان 

ً
آن را هم دفع کنند؛ از این رو تقریبا

در وضعی قرار داشت که انقابی گری چپ رادیکال 
سکه رایج و معتبرآن بود. 

مبارزه و پایداری مردم ویتنام علیه اشغال آشکار و 
تجاوز امپریالیستی )ابتدا فرانسه سپس آمریکا(، این 
کشور را به قلب تپنده و الهام بخش مبارزه و انقاب 
تبدیل کرد. ضربان این قلب بر تمام وجدان های آگاه 
بشریت اثر گذاشت، چنانکه دفاع از مردم ویتنام به 
صورت آرمانی همگانــی در آمد. از افکار عمومی 
جهان غرب و به ویژه مردم آمریکا و تظاهرات ضد  
جنگ دانشــجویان در آن کشــور گرفته، تا تشکیل 
دادگاه بین المللی جنایات جنگی توســط »برتراند 
راســل«. از روشنفکران فرانســوی چون »سارتر« 
گرفته تا مبارزان آمریکای التین، از خاور دور حتی 
ژاپن تا خاورمیانه و شمال آفریقا، همه و همه تحت  
تأثیر قرار گرفتند. پیــروزی انقاب کوبا و انقاب 
الجزایر نیز به شــکلی بر ضربــان این تپش جهانی 

افزودند.
»چه گــوارا«، پیام آور بزرگ ایــن دهه به الگوی 
تمام عیار عاطفی، سیاسی، مبارزاتی و ایدئولوژیک 
نســلی تبدیل شــد که در جســت وجوی آزادی، 
عدالت اجتماعــی، اســتقال و هویــت ملی بود. 
او کــه از آرژانتین می آمد، طبابــت را رها کرد و به 
کوبا رفت و در کوه هــا و جنگل های آن، لباس رزم 
پوشید. در گوشه  دیگری از جهان »فرانتس فانون«، 
معروف ترین تئوریسین خشــونت و انقاب برای 
نجات »نفرین شــدگان زمین« جزایر مارتینیک در 

آمریکای مرکزی را رها کرد، ابتدا به فرانسه سپس 
به الجزایر رفــت و از رهبران و نظریه پردازان جبهه  
آزادی بخش الجزایر شد. »رژی دبره« فرانسوی نیز 
کوله بار بر دوش همــراه »چه گوارا« به جنگل های 

بولیوی رفت.
این شرایط موجب شــد در ایران نیز گروه های 
سیاسی نوینی با مشی و مرام مارکسیستی در مسیر 
مبــارزه با رژیم پهلوی شــکل بگیرد کــه از جمله 
آنان می توان به چریک های فدایی خلق و ســازمان 
مجاهدین خلق اشــاره کرد که اولی به طور رسمی 
و دومی به طور غیر رسمی ایدئولوژی مارکسیست 

را پذیرفته بودند.
ســعید شاهســوندی، از اعضای اولیه سازمان 
مجاهدین خلق بود که بعدها هم در این ســازمان 
به درجات و مسئولیت های باالیی رسید. او در این 
باره گفته است: »در فضای جنگ های تجاوزکارانه 
امپریالیســتی علیه مردم ویتنام، کوبا، فلســطین و 
شــمال و جنوب آفریقا و در فضای تجاوزات مکرر 
امپریالیستی به کشــورهای خاورمیانه و در فضای 
جنبش چریکی فلسطینی ها علیه اشغال و آوارگی؛ 

نسل ما، نسل مجاهد خلق، تولد سیاسی یافت.« 
تأثیر غلبه گفتمانی مارکسیست در آثار مکتوب 
فعاالن سیاســی آن روزهای ایران نیز خود را نشان 
می داد؛ بــرای نمونه مصطفی شــعاعیان از جمله 
متفکــران مارکسیســم و مبــارز در ایــران بود که 
اندیشــه هایش مورد توجه مبارزان معتقد به مشی 
چریکی قرار داشت و به طور مستقیم هم با دو گروه 
بزرگ مبارز چپ چریکی، یعنی مجاهدین خلق و 
چریک های فدایی خلــق از نزدیک در ارتباط بود و 
حتی خود نیز گروهی را تأسیس کرده بود. شعاعیان 

و در همان زمان مبارزات در این باره نوشــته است: 
»جنبش انقابی الئوس... حماســه پیروزمند توده 
ویتنام، پیروزی رزمی کوبا، رویش ستیزه های انقابی 
در آمریکای التین، دامن گرفتن ستیزه های انقابی 
در آمریــکای التین، دامن گرفتن ســتیزه های ضد 
اســتعماری در آفریقا، باال گرفتن زبانه های انقاب 
در سراســر هند و چین ... رخدادهای شورانگیز و 
ضداســتعماری خاورمیانه عربی... آشکارا جهان 

مجمر انقاب شده است.« 
این طوفاِن هیجان و احســاس و این موج عظیم 
جهانی ضد امپریالیســم، چنان جان ها را شــیفته 
می کرد که بســیاری از افراد در سراســر جهان و با 
مذاهب و گرایش های گوناگون به ایدئولوژی رایج 
این حرکت ها و گفتمان غالب جهانی بین مبارزان 
و روشــنفکران، یعنی مارکسیسم جذب می شدند 
و مارکسیســم متاع پرخریدار جهانی بود. ســعید 
شاهســوندی در ادامه همان صحبت های قبلی اش 
گفته است: »فراموش نکنیم که از سال هایی صحبت 
می کنیم که مارکسیسم با پیروزی های تاریخی اش در 
روسیه، چین، کره، ویتنام وکوبا و... اندیشه عصیانگر 

غالب در سطح جهانی است.« 
فضــای چپ آن روز چنان جــذاب بود که همه 
ســعی می کردند خود را بــا آن منطبق کنند و حتی 
کســانی که اندکی با آن زاویه داشتند و به هر دلیلی 
با آن مخالفت می کردند از طرف بیشتر روشنفکران 
و مبــارزان جهان، انگ ارتجاعــی، ضد خلق و... 
می خوردند. و چنین بود که چپ ها به دســت برتر 
فضاهای دانشگاهی کشــور در دهه ۱۳5۰ـ۱۳۴۰ 
تبدیل شــدند و اغلب بســترهای مبارزاتی در این 

سال ها در اختیار هواداران گروه های چپ افتاد.

 سیطره چپ بر فضای جهانی
مروری بر غلبه گفتمانی مارکسیسم بر فضای مبارزاتی ملت ها پس از جنگ جهانی دوم

 رژیم پهلوی مورد حمایت آمریکایی ها بود تا 
به مثابه پایگاهی در خدمت منافع این کشور 
عمل کند. در طول حکومت ۳۷ ساله پهلوی 
دوم و به ویژه در دهه پایانی آن، ایران به پایگاه 
نظامی تمام عیار آمریکایی ها تبدیل شد و تمام 
طرح های توسعه و تقویت ارتش شاهنشاهی 
را باید در قالب همین سیاســت کلی دنبال 
کرد. در کتاب »تاریخ تحلیلی جنگ ایران و 
عراق« که نشر »مرز و بوم« آن را منتشر کرده 

است، آمده است:
»در دهه آخر سلطنت محمدرضا پهلوی، 
تجهیز و توســعه ارتش ایران در دستور کار 
ارتــش آمریکا قرار گرفــت. ایاالت متحده 
آمریکا در پی آن بود که مأموریت های تأمین 
امنیت و حفظ منافع خود در خلیج فارس را با 

کمک ارتش ایران انجام دهد.
 در آن دوران برخی مستشاران آمریکایی 
به همکاران ایرانی خود می گفتند که بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، ایران مرکز اصلی 
پشــتیبانی از نیروهای آمریکایی مســتقر در 
حد فاصل T T T یعنی توکیو، تهران، تل آویو 

خواهد شد.
 منظور آنها ایــن بود که مناطق مأموریتی 
تعریف شده برای ارتش آمریکا و هم پیمانانش 
از تل آویو تا تهران و تا توکیو را با سرمایه گذاری 
پشــتیبانی  پایگاه های  ایجــاد  برای  آمریکا 
تعمیراتی هواپیمــا و بالگردهای نظامی در 

ایران پوشش دهند.
در آن زمان راهبــرد کان قدرت نظامی 
آمریــکا بر اســاس راهبرد »هواپایــه« بود. 
بنابراین راهبرد تشکیل قدرت نظامی جدید 
در ایران که شاه از سال ۱۳5۰ هجری شمسی 

آن را دنبال می کرد نیز بر همین اساس بود.
 برای این منظور آمریکا ســاالنه سهمیه 
آمــوزش ۳۰۰ خلبان را بــرای ایران در نظر 
گرفته بــود. رژیم شاهنشــاهی ایران قصد 
داشــت قدرت اصلی نظامی کشــور را بر 
پایه توسعه نیروی هوایی و تشکیل هوانیروز 
 برای پشــتیبانی از یگان های زمینی شــکل 

دهد.
 ساختار، سازماندهی، آموزش و تجهیز 
این ارتش و محل استقرار پایگاه های هوایی 
 بر اساس 

ً
و دریایی و یگان های زمینی عمدتا

برنامه و نظــر ارتش آمریکا و در چهارچوب 
راهبرد »پیمان سنتو« تنظیم می شد.

 پایگاه های اصلی و مهم دریایی در تنگه 
هرمز، خلیج فارس و در ساحل دریای عمان 
تعیین شده بود تا ایران بتواند در همکاری با 
آمریکا، تأمین کننده امنیت کشتیرانی و خطوط 
انتقال انرژی از خلیج فارس به دیگر کشورها 
باشد و نقش اول را در تأمین امنیت این منطقه 
ایفا کنــد. پایگاه های هوایی بر اســاس این 
ماموریت و همچنین بــا فرض تهدید عراق 
گســترش یافته بود و پادگان ها و پایگاه های 
 در غرب کشــور و با 

ً
نیروی زمینی نیز عمدتا

فرض تهدید عراق و کشورهای غرب ایران 
سازماندهی شده بود.«

توسعه وابسته ارتش شاهنشاهی مطابق با الگوی آمریکایی

T.T.T مرکز پشتیبانی در حد فاصل 

   دهلیز    

الئوس ســرزمینی در جنوب شرق آسیاست 
کــه در اواخر قــرن نوزدهم، تحت ســلطه 
استعمارگران فرانسوی قرار گرفت و این سلطه 
تا شکست فرانســه در جنگ اول هندوچین 
ادامه یافت. پس از خروج فرانسوی ها و آغاز 
جنگ ویتنام در برابر متجاوزان آمریکایی، بار 
دیگر پیامدهای جنگ دامن گیر این سرزمین 

شد.
ارتش آمریــکا در حالی بین ســال های 
۱۹۶۴ تــا ۱۹۷۳، بیــش از دو میلیــون تن 
بمب بر ســر مردم این کشور آسیایی پرتاب 
کرد کــه الئــوس در جریان جنــگ ویتنام 
موضــع بی طرفی خود را اعــام کرده بود؛ 
اّمــا ویت کنگ ها از الئوس بــه عنوان خط 
تدارکاتی در جنگ ویتنام اســتفاده کردند و 
در اواخــر دهه ۱۹۶۰، آمریکا برای مقابله با 
چریک هــای ویت کنگ ویتنــام که به داخل 
الئوس رخنه می کردند و به منظور شــتاب 
دادن به پایان جنگ، بی طرفی الئوس را نقض 
کرد و بــدون درز این موضوع به مطبوعات، 
بخش هایی از الئوس، به ویژه دشت خمره ها 
را بمباران کرد. این بمباران وسیع ترین بمباران 
هوایی تاریخ لقب گرفت. بیشتر بمب هایی 
که بر فــراز جنوب الئوس رها شــد، بمب 
خوشه ای بودند؛ بمب هایی که پیش از انفجار 
 متاشی و به صدها بمب کوچک تر  تقسیم 

می شوند.

بعد از گذشت سال ها، از میلیون ها بمبی 
که بین سال های ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۳ در الئوس 
انداخته شدند، بسیاری هرگز منفجر نشدند 
و ۸۰ میلیــون بمب کوچک بــه اندازه توپ 
تنیس بر جای مانده که تاکنون ســبب مرگ 
هزاران نفر شده است. کودکان و کشاورزان، 
عمده قربانیان این بمب ها هستند. بمب های 
کوچک بــه اندازه یک توپ تنیس هســتند 
که کــودکان آنها را با اســباب بازی اشــتباه 
می گیرند و حیــن بازی های کودکانه ناگهان 
منفجر می شوند. کشاورزان بسیاری هم حین 
برنج کاری دچار حادثه شــده اند. با توجه به 
این که نزدیک به یک چهارم از خاک الئوس، 
به ایــن بمب های عمل نکرده آلوده اســت، 
زمین های کشاورزی بسیاری در روستاهای 
این کشــور قابل کشت نیست؛ این در حالی 
اســت که ۸۰ درصد جمعیت ۶/۸ میلیون 
نفری الئوس از راه کشــاورزی امرار معاش 

می کنند.  
»واتسون«  که عکاس معروف،  هنگامی 
بــرای جســت وجو در زمینــه بمب هــای 
باقی مانده از جنگ، به  روستای »فونساوان«،  
مرکز اســتان »ژیانگ خوانــگ«  رفته بود، 
چیزی عجیب و باورنکردنی او را شگفت زده 
کرد؛ روســتایی که مردمانش با اســتفاده از 
قراضه های جنگی، خانه و زندگی ســاده ای 
شکل داده بودند. واتســون می گوید: »برای 
همه چیز حتی پایه های خانه، جعبه، ســطل 
و فنجان از وسایل باقی مانده از جنگ استفاده 

شده بود.«

 استعمارگران آمریکایی در الئوس

یخی تار هوایی  بمباران  ین  وسیع تر

   حافظه    

مهدی دنگچی
پژوهشگر تاریخ

محمد گنجی
پژوهشگر تاریخ

حسین معینی
کارشناس تاریخ

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

پل سارتر

تقویم انقالب

برتراند راسلارنستو چه گوارا
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رضاشــاه از سفر ترکیه برگشــته بود. این بار 
نقشه جدیدی در سر داشت؛ می خواست تمام 
برنامه های کمال پاشا در ترکیه را در ایران کپی 
کند تا کشورش به ترکیه و کشورهای اروپایی 
شبیه باشــد. قبل از هر چیز سراغ زنان رفت و 
قانون کشــف حجاب را اعام کرد. مأموران 
دولت در کوچه و خیابان، ناجوان مردانه چادر 
از سر زن ها می کشیدند. سال ها بعد نوبت به 
فرزند رضاشاه رسید و باز هم انگشت اشاره به 
سوی حجاب بود. محمدرضا پهلوی فرهنگ 
مبتذل برهنگــی را از غــرب وام گرفت و با 
استفاده از رادیو و تلویزیون، جراید، سینماها، 
کازینوها و کاباره ها ترویج داد و ســعی کرد از 
حیا، عفت و پوشــش زن مسلمان اثری باقی 
نمانــد. این گونه بود کــه زن متدین و عفیف، 
خانه نشین شد وخیابان ها جوالنگاه برهنگی 
و بی دینی زنانی شــد که با عفت و حیا بیگانه 

بودند. 
طولی نکشــید که نفس های گرم مردی از 
جنس خدا، زن های مســلمان کنج خانه را به 
خیابان ها کشــاند. دوباره حجاب کوچه ها را 
آذین بست و عفت و پاکدامنی، چشم و چراغ 
شهر شــد. حجاب قانون رسمی کشور شد. 
دانشگاه، بیمارستان، ادارات حتی پست های 

مهم دولتی، میزبان زنان مؤمن و باحجابی شد 
که انقاب ایران را روی شانه های نجیب شان 

به پیش بردند.
ســال ها گذشت. دشــمن اما دست بردار 
نبود و همچنان زن مســلمان را بی پوشــش 
می خواســت تا با برهنگی او، نظام خانواده و 
جامعه را به منجاب نابودی بکشاند. ماهواره، 
اینترنت و شبکه های ارتباطی گوناگون دست به 
دست هم دادند تا به صورت گسترده، برهنگی 
زن را بــه نمایش بگذارند و تمام هنر زن را در 
زیبایی ظاهرش خاصه کنند. برخی زنان هم 

به سادگی در دام این تبلیغات گرفتار شدند.
این بار قصه تلخ تر و جانکاه تر اســت؛ نه 
رضاخانی هســت که با قلدری بی حجابی را 
قانون کند و نه مأمورانی که چادر و روسری را 
به زور از سر زنان بکشند. ماهواره، سایت های 
اینترنتی و شــبکه های مجازی با قدرتی فوق 
تصــور، آرام و بی صدا چادر و روســری را  از 
سر زنان و دختران جوان برمی دارند و آنها را از 

فطرت پاک و ناب شان دور می کنند.
ازدحام  از  خیابان های شهر سال هاســت 
این بی بندوباری ها و تقلیدهای چشم و گوش 
بســته به تنگ آمده اند. کوچه هــا در التهاب 
بازپس گیری معصومیت های از دســت رفته 
بی تابند، هوای شهر، اکسیژن وقار و نجابت را 
کم دارد، چیزی که امروز دخترکان مظلوم بیش 

از هر چیز دیگری به آن نیاز دارند.

پناه

»آقا شــما نمی خــری؟ به خدا 
الیافــش رو خودم رنــگ کردم، 

طبیعیه.«
هیچ کس نمی خریــد. قالیچه  کوچک 
امینه، مشــتری نداشت. دلش شکسته بود. 
برای پــول قالیچه برنامه ریــزی کرده بود و 

حاال...
روی پلــه  کنــار بــازار فرش فروش ها 
نشســت. دســت نرگس را گرفت و کنار 
خودش نشاند، نفسش به سختی باال می آمد.
کمی جابه جا شد. مسافر کوچکش بی خبر از 
همه جا لگد می زد و امینه را بی تاب می کرد.
»وای یــه کم آروم باش بچه! می بینی که 

از نفس افتادم.«
موهای پریشان نرگس را کنار زد. نماز را 
یاد گرفته بود و قرار بود برایش چادر بخرد. 
قرار بود خیلی چیزهای دیگر بخرد، آخرین 
جلســه دکتر را هم برود و داروهای کریم را 

بگیرد، اما همه  نقشه هایش نقش برآب شد.
اشک از گوشه  چشمش جوشید. چقدر 
تاش کرده بود قالی را تمام کند و قبل از به 
دنیا آمدن کودکش بفروشد. کریم گفته بود 
قالی را می برد و قاب می گیرد تا وقتی خانه 
را ساختند، روی دیوار اتاق شان بدرخشد؛ 
اما با افتادن کریم از داربســت و شکســتن 
پاهایش، دیگر امیدی به نگه داشــتن قالی 

نداشت، چه برسد به ساخت خانه.
امینه از جا بلند شــد. قالی کوچکش را 

هن هن کنان در بغل گرفت و راه افتاد.
وارد حیاط حرم شد. برای رفتن و زیارت 
توانی نداشت. روبه روی صحن، روی زمین 
نشســت و قالی کوچک را جلــوی پایش 
باز کرد. بازهم اشــک هایش ســرازیر شد. 
هق هقش نرگس را ترســاند، اما امینه توجه 

نکرد. به گنبد طایی حرم خیره شد.
»خانم شــما که وضع من رو می دونی، 
می بینی چقدر گرفتــارم. با خون دل این رو 
بافتم. شما بخر ازم. منم بی پناهم، کسی رو 

ندارم...«
و صدای گریه اش بلند شد. از همه چیز 
خسته شده بود و دلش نمی خواست دست 

خالی به روستا برگردد.
»خانوم، خانوم، از اینجا بلند شین، سرده 

تشریف ببرید داخل حرم.«
صدای مرد، امینــه را از حال و هوایش 

بیرون کشید.
»اآلن می رم، یه کم بشــینم پاهام جون 

بگیره.«
خادم حرم به قالی پهن شــده نگاه کرد و 

پرسید: »این چیه خواهرم؟«
امینه از جا برخاست. قالی را جمع کرد و 

زیر چادرش گرفت.
م خودم رنگ 

َ
»دسِت کار خودمه، َنِخش

کردم، از اطراف قم اومدم بفروشمش، کسی 
نخرید، نمی دونم چه کارش کنم.«

مرد حال امینه را که دید، دســت نرگس 
را گرفت و به اتاقی در گوشه  حرم برد. اتاق 
گرم و آرام بود. چایی داغ حال مادر و دختر 

را عوض کرد.
»چند می فروشــی اش؟ من برای خودم 

می خوام.«
امینه نفس بلندی کشید. باورش نمی شد، 
با همین دو ســه کلمه درددل بــا »خانم« 

مشتری قالی پیدا شده بود.
خادم آدرس و مشخصات شــان را ثبت 
کرد و چند ســؤال پرسید. قالی را که خوب 
برانداز کرد، از پشت میز بلند شد. چکی را 
به همراه دو تا فیش غذا به دستان امینه سپرد 

و گفت: »ناهار نخوردین که؟«
رضا تازه به دنیا آمده بود که پستچی قالی 

قاب شده ای را به نرگس تحویل داد و رفت.

داستان

یکــی از نیازهــای انســان در زندگی 
»شادی« است. احساس نشاط و شادی 
است که انسان را در انجام کارها کمک می کند. 
شادی یک نیروی قوی و محرکی برای بهتر زندگی 
کردن اســت و انسان هایی که شــادترند، از نظر 
روحی و جســمی سالم تر هســتند، یعنی حس 
خوشحالی در سامت بدنی افـــراد تـأثیر دارد و 
سبب می شــود اعضای بدن بهتر فعالیت کنند. 
انسان به دلیل داشتن زندگی اجتماعی، به روابط 
متقابل با اطرافیان خود نیاز دارد. نیاز به همیاری، 
همدلــی، کمک و هم فکری تا بتوانــد خود را از 
ناهنجاری ها و مشــکات دور نگه دارد. طبیعی 
است که در این ارتباطات، شادی  و غم نیز نقشی 

انکارناپذیر دارند.
دین مبین اســام هم بر شــادی و نشــاط و 
خوشرویی و بشاشیت صحه می گذارد و آن را از 
خصوصیات بارز اخاقی یک مسلمان می داند. 
حتی فراهم کردن بستر شادی را توصیه  می کند؛ 
برای نمونه می توان به برگزاری مراســم اعیاد و 
جشن های ازدواج اشاره کرد که برای آن توصیه ها 
و سفارش های بسیاری از بزرگان دینی ما نقل شده 

است.
شــادی و نشــاط از دید اخاق و دین شرایط 

خاص خود را دارد. 
اینکه برای شاد بودن و داشتن انگیزه  نشاط به 
دنبال بهانه باشیم، ارزشمند است؛ اما سرخوشی 
بی دلیل یا شــاد بودن با دالیــل واهی، بیراهه ای 

نامحسوس است.
در کشــور ما، جشــن های مختلــف ملی و 
البتــه مذهبی وجود دارد که در آداب و رســوم و 
 بر اســاس همان 

ً
اعتقادات ما ریشــه دارد؛ اتفاقا

اعیاد یا جشن ها مردم به شادی و نشاط می پردازند 
و از آن بهانه ای می سازند تا دور هم جمع باشند و 

لحظات خوشی را کنار هم بگذرانند.
شب یلدا، عید نوروز، اعیاد و مذهبی و موالید 
ائمه)ع(، همه و همه در اعتقاد و باور مســلمانان 
ایرانی ریشــه دارد و با اینکه ســال های ســال از 
پایه گذاری آن می گذرد، باز هم از اهمیت باالیی 
در میان مردم برخوردار اســت؛ اما گاهی اوقات 
 کم هم نیستند، به دالیل گوناگون 

ً
افرادی که اتفاقا

از جمله خودنمایی و جلب توجه، غرب زدگی، 
تمایل به نشــان  دادن اعتقادات واهی، نداشــتن 
اعتماد به نفس و... دالیل شــادی و دورهم بودن 
و جشن گرفتن را از دیگر کشورها وام می گیرند 
و گمان می کنند کار بسیار مهم و جالب توجهی 

انجام داده اند!
یکی از روزها، پا به خیابان ها که می گذاریم، 
خرس های عروسکی، شکات، بسته های هدیه 
و... همه جا را زیر سلطه  خود گرفته است تا جشن 
ولنتاین که هیچ مناسبت و ربطی به ایران و آداب و 
رسومش ندارد، کوله بارش را در کوچه و خیابان ها 

پهن کند و از جوانان ما، هویت را به یغما ببرد.
دردناک است که در شروع سال نوی میادی 
آمار خریــد درخت کاج باال بــرود، لباس های 
مخصوص جشــن سال نو و عروســک بابانوئل 
و  پیام های تبریک بســیار، که نه به دلیل والدت 
پیامبر بزرگ مسیحیان، بلکه به دلیل جشن سال 

نوِی خارج ایــران و وصل کردن اجباری خود به 
آنهاست و دردناک تر اینکه روز به روز بر آمار این 

بی هویتی اضافه می شود.
شادی و پایکوبی به هر بهانه ای آن هم وقتی نه از 
فلسفه  آن آگاهیم، نه دلیلش را می دانیم، چه توجیه 

درستی می تواند داشته باشد؟
چنــدی قبل کتــاب حافــظ در دســت، زیر 
کرســی های نمادین، عکس  هــای جورواجور با 
هندوانه و انار و جمات عاشقانه رد و بدل کردن، 
نشســتن پای حرف بزرگ ترها و مدتــی بعد در 
کنار کاج کریســمس هدیه های پیشکش شده از 
طرف بابانوئــل چه توجیه منطقی دارد؟! در جایی 
که ســخن از وطن دوستی، عشق به ایران و آداب و 
رســوم آن زبانزد ُمشتی تازه به دوران رسیده است، 
چه جایگاهی برای جشن های اروپایی می توان در 
نظر گرفت؟ واضح است که اگرجشن کریسمس 
در کشــوری مانند عراق یا افغانســتان پاس داشته 
می شد، همین کسانی که به جشن سال نوی میادی 
عاقمندند، آن را هجوم فرهنگ بیگانه به کشــور 
تلقی می کردند و به شدت از آن بیزاری می جستند.

نکته  بسیار مهم این اســت که برخی جوانان 
ایرانــی، خود را در بی هویتی غــرق کرده و برای 
ســر و صورت دادن به حس چندگانه  شان به هر 
موضوع و مناسبتی دست اندازی می کنند تا بدین 
وســیله خود را مطرح کــرده و از توجه دیگران 

بهره مند شوند.
فضای مجازی، ماهواره و رفتارهای زیرپوستی 
و غیر ملموس دشــمن نیز در این جریان بی تأثیر 
نبوده و به آن دامن می زند. تبلیغ مداوم و مؤثر برای 
تخفیفات در ایام کریسمس، هدیه های نمادین و 

هزار سمبل و نشانه که بسیار بی ربط و بی هویت 
است، باعث می شود گروهی فریب این ظاهر پر 

زرق و برق را خورده و خودشان را گم کنند.
البته زمانی که ملت ایران را ملتی غم زده تصور 
کرده و این موضوع را به دیگران القا کنیم، طبیعی 
اســت که در پی آن بعضی به دنبال شــادی هایی 
خــارج از عرف باشــند، در حالی کــه پیامبر ما 
انســانی بودند که برای تکمیل مکارم اخاق پا 
به عرصه  وجود گذاشــتند و اخاق نیکو، چهره  
متبسم، رفتارهای انســانی و منش مهربانانه شان 
باید الگو و سرمشــق ما باشد. این ما هستیم که 
به راحتــی اجازه داده ایم اســام را با رفتارهایی 
که متحجرانه و دور از عقانیت است به دیگران 
بشناسانند و برای برطرف کردن این شبهات و از 
بین بردن تصویر غلط در اذهان، تاشی نمی کنیم.

مردان و زنــان بزرگ ســرزمین مان را که در 
تاریخ نقش های بی بدیل ایفا کرده اند، به درستی 
نمی شناســیم؛ اما از بزرگان کشورهای غربی با 

حسرت و غبطه یاد می کنیم.
البته نباید از این غافل شــد که متصدیان امور 
فرهنگی و دینی، رسانه ها و مراکز آموزشی وظیفه  
ســنگینی در این زمینه دارند و باید نهایت تاش 
خود را به کار گیرند تا جلوی انحراف فرهنگی و 

اجتماعی را سد کنند.
انگیزه برای ایجاد شادی و نشاط و جلب توجه 
جوانــان به موضوعات اصیل و جــان دار، کاری 
ســخت و البته واجب است. اینکه از پایبندی به 
آداب و رســوم ملی و مذهبی خود احساس شرم 
و سرشکستگی نداشته باشــیم، مهم ترین اصل 

بازگشت به هویت اصیل ایرانی  است.

پرسش: با سالم، فرزندی بیست ساله دارم که 

تا سال پیش چادر می پوشید، اما چند وقتی 

است که مایل به استفاده از چادر نیست و ما برای آینده  او 

بسیار نگران هستیم. چه راهکاری می توانید برای حل این 

مشکل ارائه بدهید؟ متشکرم.

پاسخ: پرسشگر عزیز، اینکه شما به دنبال تربیت و 
پیشــرفت دینی فرزند خود هستید باعث مباهات و 

افتخار است و نگرانی شما نیز قابل درک است.
 فرزندان تا زمان خاصــی امربه معروف و نهی 
از منکــر را می پذیرند و از پدر و مادر آداب دینی را 
می آموزند؛ اما با ورود به دوره  نوجوانی و جوانی بهتر 
است فرصت دهیم تا خودشان به باورهایی قوی تر 

و تجربه هایی شیرین تر همراه با آگاهی دست یابند. 
نخســت با نرمــی کام و مهربانــی علت این 
انتخاب و نظرش را بپرســید. کنــار فرزندتان قرار 
بگیرید و با او درباره انتخابش صحبت کنید. خودتان 
را جای او بگذارید و سعی کنید گفته هایش را درک 
کنید. تعریف پوشــیدگی از دید یــک جوان با دید 
پدر و مادر تفاوت دارد، به ویژه اگر اختاف نســل 
زیاد باشــد. با او درد دل کنید، در مســائل مختلف 
نظرش را بخواهید و هر جا که می شود نظراتش را 
به کار بگیرید؛ این رفتار اعتماد به نفس او را افزایش 

می دهد و نیاز به دیده شــدن را در وجــود او اقناع 
می کند.

هــر جمله ای را، حتــی اگر انتقادی باشــد، با 
کلمــات محبت آمیز انتقال دهیــد. رعایت اصول 
دینی را بیشــتر از قبل و به طور غیر محســوس در 
موضوعــات خانوادگی مطرح کنیــد و بدون هیچ 
گونه جبهه گیری خاصی در جمع دوستانه و محفل 
کوچــک خانوادگی تان صحبت و همدلی داشــته 
باشید. بســیار مهم است که قضاوت و نظر مردم را 

بی اهمیت بدانید.
مسئله  بعدی، زیبایی  است که برای همه جوانان 
مهم است. مسئولیت شما در این موضوع سنگین تر 
از قبل اســت. خدا زیباســت و زیبایی را دوســت 
دارد. پوشــیدگی همراه با زیبایی دغدغه  بسیاری از 
اقشار جامعه است به راحتی می شود برای جوانان 
از تنوع در پوشش و رنگ بندی های جذاب استفاده 
کرد. پیشــنهاد های جالب و چشمگیر شما بهترین 
تصمیم های او در این موضوع را به همراه دارد و به 

صمیمیت شما و همراهی او می انجامد.
 زیبایی او را به زبــان بیاورید، به ویژه از پدرش 
بخواهید کــه در برخــورد با دخترتــان کلمات و 
جمات محبت آمیز به کار بگیرد. در مقابل پیشرفتی 

که در این زمینه دارد او را تشویق کنید. 
در آخر از خداوند بخواهید که فرزندتان را در پناه 
خود حفظ و دینش را از نامایمات روزگار در امان 
دارد، که خداوند دعای پدر و مادر را در حق فرزند 

به شایستگی مستجاب می کند.

ین  باور قوی و تجربه های شیر
   راه نرفته    

 معصومیت های از دست رفته
   خانه    

 شادی های بی بدیلزندگی

محبوبه ابراهیمی
فعال اجتماعی

نفیسه محمدی
داستان نویس

نگاهی به دور شدن ها برخی جشن ها از اصالت ایرانی و اسالمی

مریم السادات موسوی
فعال اجتماعی

صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده
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۱3
فرهنگ

بازار نشر

 درنگی بر مسئله
 »قاچاق کتاب«

چه کســی بر انتشــار غیرقانونی کتاب ها 
نظارت می کند؟

»قاچــاق کتاب« یا همان انتشــار غیر 
قانونی کتاب ها موضوع جدیدی نیســت 
و از گذشته  وجود داشــته است؛ اما حاال 
چند صباحی اســت این بازار رنگ و بوی 
دیگری به خود گرفته است و نه تنها کتب 
بــدون مجوز را چاپ می کنند، بلکه کتب 
مجوزدار و پرفروش ناشــران بزرگ را هم 
در تعداد باال تکثیر کــرده و البته با قیمتی 
نازل تر در نمایشــگاه ها یا کتاب فروشی ها 

عرضه می کنند. 
در گذشــته، یکی از راه های کســب 
درآمد برای ناشران ضعیف یا چاپخانه های 
بدون مجوز، افســت کتب غیر قانونی یا 
ممنوع الچــاپ و عرضه آنها در حاشــیه 
خیابان انقــاب بود. آنها ابتدا به ســراغ 
ترجمه های نامعتبر و ضعیف از کتاب های 
معروف خارجی رفتند و این کتاب ها را که 
البته قانونی و با مجوز هم چاپ می شــد، 
با قیمتی بسیار نازل تر از ترجمه های معتبر 
از مترجمــان معــروف چاپ کــرده و در 
نمایشگاه های اســتانی یا کتاب فروشی ها 
عرضــه می کردند یــا اینکــه کتاب های 
معروف، معتبر و البته پر فروش را از ناشران 
معتبر گرفته و در شــمارگان زیــاد و البته 
قیمتی کمتر چــاپ و روانه بازار می کردند 
و از ایــن طریق، ضربه بزرگی به ناشــران 
معروف می زدند. اگرچه شاید تعبیر قاچاق 
کتاب عنوان دقیقی برای تخلف »انتشــار 
و عرضــه غیر قانونی کتاب« نباشــد؛ اما 
در چند ســال اخیر، از آن با عنوان قاچاق 
کتاب یاد شده و هر بار هم مسئوالن از عزم 
جدی برای برخورد با آن خبر داده اند. البته 
»رجب علی  ساالریان« مدیر نمایشگاه های 
فرهنگی  مؤسسه نمایشــگاه های  استانی 
ایران که متولی برگزاری نمایشــگاه های 
کتاب در سراسر کشور است، در شهریور 
ماه امسال در نشســتی خبری تأکید کرده 
بود: »نمایشــگاه های استانی کتاب محل 
فروش کتاب های قاچاق نشــده اســت.« 
وی در ادامه، اذعــان می کند: »البته منکر 
وجود آن هم نیستیم. شاید برخی این آثار را 
بیاورند و عرضه کنند.« بخش مهمی از این 
مشکل، به فعالیت ناشرانی مربوط می شود 
که یا مجوز قانونی ندارند یا به دلیل فعالیت 
حرفه ای امکان بقا در بــازار را ندارند و از 
این طریق به اقدامات غیر قانونی دســت 
می زنند که ســاماندهی این گونه ناشــران 
می تواند اقدامی جــدی برای کاهش این 

قبیل تخلفات باشد. 
انتشار غیر قانونی آثار فرهنگی، افزون 
بر عواقب ســوء بر اقتصاد فرهنگی کشور 
و فعالیت ســالم ناشــران بزرگ، عواقب 
حقوقی نیــز در پی دارد کــه البته به دلیل 
ممکن نبودن رهگیری آثار منتشــر شــده 
و گســتردگی توزیع، امکان شناســایی و 
برخورد با عوامل آن کمتر به دست می آید. 
بر اســاس قانون ترجمــه و تکثیر کتب و 
نشریات و آثار صوتی  مصوب ۱۳52، حق 
تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر 
و پخش هر ترجمه ای در اختیار مترجم یا 
ناشــر اولیه آن است و در ماده ۷ این قانون 
نیز برای تخطی از آن مجازات تا یک سال 
حبس در نظر گرفته شده است. نکته مهم 
این اســت که اگر چــاپ کتاب های غیر 
قانونی اخال گسترده ای در نظام اقتصادی 
یا فرهنگی کشــور ایجاد کند، می تواند با 
عنوان »افساد فی االرض« تعقیب شود که 
البته به دلیل مشــکات گفته شده چنین 

امری سابقه نداشته است.  

چاپ شــانزدهم کتاب »تاریخ 
قرآن« تألیف دکتر محمود رامیار، 
دین پژوه و قرآن پژوه، با قیمت ۹۹ 
هزار تومان منتشر شد.52 سال 
از چاپ اول این کتاب در ســال 
۱۳۴۶ هجری شمسی می گذرد. 
به  مربوط  قرآن« مسائل  »تاریخ 
نگارش و جمع آوری قرآن را، از 
جمله تألیف قرآن در زمان پیامبر 
اکــرم)ص( و گــردآوری آن در 

زمان خلفای سه گانه بررسی و تشریح کرده است. مؤلف در این 
کتاب به کمک آیات و روایات اثبات کرده است اولین نسخه قرآن 
در زمان حیات پیامبر)ص( به صورت کامل جمع آوری و نسخه 

اصلی برای آن حضرت)ص( نوشته شده بود.

قرآن یخ  تار
چاپ مجدد پس از ۵۲ سال

   کتاب    

فصل چهــارم برنامــه تلویزیونی 
»کودک شــو« از ۱۸ اسفندماه و 
با میاد حضرت علی)ع(  مقارن 
روی آنتن شبکه نسیم می رود. این 
برنامه با هدف ارتباط بین خانواده ها 
و فرزندان شان شکل گرفته است؛ 
در همین راســتا بخشی طراحی 
شــده تا زمینه این ارتباط بیش از 
پیش فراهم شــود. در این بخش، 
هر خانواده با عروسک هایی که در 

اختیارش قرار می گیرد، نمایشی را برای فرزند خود و دیگر حاضران 
اجرا می کند. اجرایی که با قصه گویی، صداپیشگی و اغلب هنرهای 
الزم برای یک نمایش عروسکی همراه است؛ پس از آن تماشاچیان 

حاضر خانواده برنده را انتخاب می کنند.

کودک شو
فصل چهارم از ۱۸ اسفند

  رسانه ملی    

ایــن برنامه بــا اجرای ســارا 
روســتاپور، به زودی روی آنتن 
شــبکه پویا خواهد رفت. سارا 
روستاپور در این باره گفته است، 
در ایــن برنامه هرآنچــه برای 
خردســاالن الزم و ضــروری 
اســت، وجود دارد. او در ادامه 
گفته است، سه نمایش با تمرکز 
زندگــی،  مهارت هــای  روی 
کاردستی، بخش صبحانه، با من 

بخوان )شعرخوانی(، قصه خوانی، ورزش و بازی و گزارش از 
آیتم های این برنامه هستند. در آیتم صبحانه، صبحانه های مهم و 
مفید را برای بچه ها معرفی می کنیم.این برنامه در 2۰۰ قسمت 

به تهیه کنندگی یوسف سرشار است.

  رسانه ملی    

کوچولو پاشو  پاشو 
برنامه ای با مشارکت خردساالن

 قهرمانانه ای زنانه از شمال کشور
نگاهی به سریال وارش که از شبکه سوم سیما پخش می شود

»وارش« نام مجموعه ای است که پس از مجموعه 
طنز »فوق لیسانسه ها« روی آنتن رسانه ملی رفت. 
با توجه به اینکه گفته می شود این سریال ۳۴ قسمتی 
است، به نظر می رسد به پایان راه نزدیک شده باشد.

این مجموعه داســتان زنی به نام »وارش« را به 
تصویر کشیده است که زندگی پر فراز و نشیبی دارد. 
او از همسر اول خود که فوت کرده است، یک فرزند 
دارد. در ادامه با مرد دیگری به نام یارمحمد که اهل 
سیستان و بلوچســتان است و به شمال کشور سفر 
کرده و از قضا همسر خود را در زلزله از دست داده 

است، آشنا می شود و ازدواج می کند.
پس از مدتــی یارمحمــد به قتل می رســد و 
مســئولیت بزرگ کردن فرزند خود و فرزند همسر 

دومش بر عهده وارش قرار می گیرد. 
وارش که ابتدا با نام »بهترین سال های زندگی« 
معرفی شده بود و بعد با تغییر نام به شبکه سوم سیما 
آمد، از ابتدا با واکنش ها و حاشیه های زیادی همراه 
شــد؛ زیرا عده ای از اهالی خطه شــمال کشور در 
استان گیان، نسبت به این فیلم اعتراض داشتند و 
خواستار توقفش شدند. این در حالی است که بهنام 
تشــکر، بازیگر نقش »تراب«، خواسته بود »مردم 
چند قسمت صبوری کنند تا ببینند که چطور وارش 
به دنبال نمایش قهرمانی های گیانی ها است«. هر 
چه از پخش این مجموعه گذشت، وعده این بازیگر 
بیشتر محقق شد و از زنی اهل خطه گیان قهرمانی 
ساخته شــد که به نظر می رســد از قهرمان سازی 
مجموعه ســتایش چیزی کم نــدارد، به طوری که 
بازیگر نقش وارش در مصاحبه ای گفته است: »به 

من می گویند ستایش«.
با این حال،  مجموعه وارش بار دیگر نشان داد در 

تولید آثاری که به قومیت ها مربوط است، باید بیشتر 
دقت شود تا باعث دل خوری هموطنان مان نشود؛ 
اما از ســوی دیگر مردم نیز باید سعه صدر خود را 
افزایش دهند و بگذارند داســتان جان بگیرد و بعد 

قضاوت کنند.
گفته شده اســت این مجموعه برداشتی آزاد از 
رمان »مهاجران« اثر هاوارد فاســت، رمان نویس 
مشهور آمریکایی اســت. هر چه هست اما به نظر 
می رسد ضعف در شــخصیت پردازی ها را بتوان 
اصلی ترین ضعف فیلمنامه دانست، شخصیت هایی 
که هیچ یک نمی توانند پاسخ درخور و شایسته ای 
به مخاطب بدهند؛ برای نمونــه جدال بین حق و 
باطل از همان لحظات ابتدایی فیلم آغاز می شود. 
»تراب« نماینــده باطل و »یارمحمد« نماینده حق 
است. یارمحمد شخصی است که به دلیل قحطی 
در سیستان و بلوچستان به شمال می رود و نویسنده 
تاش دارد او را شخصی حق طلب معرفی کند، در 
حالی که در پردازش این وجه از شخصیت به هیچ 
عنوان موفق نبوده است و به نظر می رسد یارمحمد 

بیشتر شخصیتی جسور است تا حق طلب.
بعدها نیز همین جســارت را در پسر یارمحمد 
شاهد هستیم، جســارتی که از غیرت او برخاسته 

است.
در ادامه خود وارش نیز آن طور که باید و شــاید 
به مخاطب معرفی نمی شود؛ زیرا درست در زمانی 
که بیننده منتظر است تا فداکاری های این زن برای 
فرزندانش را ببیند، به ناگاه داســتان به فاز دوم وارد 
می شود و فرزندان بزرگ می شوند. این سؤال برای 
مخاطب مطرح می شود که بچه ها چطور و چگونه 
بزرگ شــدند و وارش برای فرزندانش چه ایثاری 

کرده است؟
در واقع می توان گفت عجله در پیشــبرد داستان 
سبب شده است جذابیت های داستان در اوج خود 

کاهش یابد.
قهرمان داستان این مجموعه یک زن است، و این 

می تواند جذاب ترین ویژگی یک داستان باشد؛ زیرا 
مادر بودن و فداکاری های مادرانه به خودی خود فراز 
و نشیب های زیادی را به داستان می بخشد. هر چند 
داســتان خط خود را دنبال می کند، اما برخی جاها 
یک باره و به سرعت تغییر مسیر داده است، حتی با 
ورود و خروج شــخصیت ها به ماجراهای جدیدی 
وارد می شــود؛ در واقع می تــوان گفت رفت و آمد 
شخصیت های داستان بسیار ناگهانی اتفاق می افتد؛ 
برای نمونه نقاشی کشیدن یک دختر در کنار ساحل.

در هــر صــورت وارش با تمــام ضعف هایش 
توانست بین مخاطبان خود جا باز کند؛ اما با ورود 
ناگهانی مجموعه به فاز ســوم، یعنی جوان شــدن 

دو پســر نوجوان، بازیگر وارش نیز تغییر کرد؛ این 
تغییر چهره باعث فاصله گرفتن از شخصیت وارش 
شــد، در حالی که کارگردان می توانست با گریمی 
خوب از همان بازیگر قبلی استفاده کند و آن ارتباط 
ایجادشده بین بیننده و وارش را با دست خود از بین 

نبرد.
صرف نظر از همه نقــاط ضعف و قوت وارش، 
ایــن نکته را باید گفت که در ژانــر خانوادگی و در 
فضای پرداختن بــه آثار ملی و محلی، این یک اثر 
موفق و نســبتا قابل تحسین اســت که با رفع نقاط 
ضعف آن، می توان انتظار داشــت کــه فضا برای 

تولیدات بهتر و مشابه بیش از پیش فراهم شود.

نسیم اسدپور
دبیر گروه فرهنگ

نه ســال قبل در چنین روزهایی، وقتی قرار شــد 
اولیــن دوره »جشــنواره عمار« برگزار شــود، 
کمتر کســی پیش بینی می کرد این رویداد حتی 
دوام چندانی پیدا کند، چه رســد به اینکه رشد و 
پیشرفت داشته باشــد. جشنواره ای که بار اول در 
ســال ۱۳۸۹ با کمتر از ٢٠ فیلم و تنها در دو روز 
برگزار شــد و فیلم هایی در آن بــه نمایش درآمد 
که اغلب شــان کوتاه و ساخته افراد آماتور بودند. 
هدف، نمایــش آثاری بود که بــه دلیل پرداختن 
به سوژه های جســورانه، امکان نمایش در سایر 
جشــنواره ها و شــبکه های تلویزیونی داخلی و 
خارجی را نداشــتند. محور و شــعار اولیه عمار 
حمایت و اکران فیلم های »انقابی سرکوب شده« 
بود، فیلم هایی که در قالب واکنش سریع و به طور 

چریکی و خودانگیخته و با حداقل امکانات، خلق 
می شدند. 

خوشــبختانه، جشــنواره عمار طی یک دهه 
فعالیت خود همواره روندی رو به جلو و درحال 
نمو داشــته و هر دوره، بخش هــا و موضوعات 
تازه تری در آن ایجاد شــده است. جشنواره عمار 
با بخش ها و موضوعات بسیار و متنوع به رنگین 
کمانی از انــواع فیلم ها با مضامیــن و ژانرهای 
گوناگون تبدیل شده است. در این جشنواره عاوه 
بر نوجوانانی که با تلفن همراه فیلم ســاخته اند، 
مستندسازان حرفه ای و با تجربه نیز حضور دارند. 
در آثار ارسالی هم فیلم سینمایی و داستانی دیده 
می شود هم نماهنگ، هم مستند و هم انیمیشن. از 
دورافتاده ترین روستاها و محروم ترین شهرستان ها 
از جنوب تا شــمال و از شــرق تا غرب کشور در 
این جشــنواره حضور دارنــد. در عمار عاوه بر 
معضات اجتماعی و اقتصــادی، موفقیت های 

علمی، چالش های سیاســی کشــور، موضوع 
شــهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت، مســائل 

خانواده، زنان، کودکان و... نیز بازنمایی می شود.
از دســتاوردهای جشــنواره عمار حمایت از 
برخی جوانان تازه کار و معرفی آنها به عرصه سینما 
اســت که اکنون خود به افرادی کاربلد و حرفه ای 
تبدیل شــده اند؛ برای نمونه، هــادی محمدیان 
انیمیشن های »شاهزاده روم« و »فیلشاه« را تولید 
کرد، اولین فیلم بلند امیر داسارگر، یعنی »منطقه 
پرواز ممنوع«، به تجربه ای موفق در عرصه کودک 
و نوجوان تبدیل شده است، امیر ربیعی نیز امسال 
با نخستین فیلمش، یعنی »لباس شخصی«، در 
جشــنواره فیلم فجر حضور خواهد داشت. فقط 
همین چند اســم کافی است تا جشــنواره عمار 
را جریانی موفق و تأثیرگذار در ســینمای کشور 

بدانیم.  
البته باید گفــت آنچه عمار را تهدید می کند، 

دور شــدن از اصــل، غیر چابک شــدن و تکرار 
آثاری که بارها به نمایش درآمده، اســت. به نظر 
می رسد که عمار به عنوان محفلی برای جوشش 
فیلم ســازان چریکی و آتش بــه اختیار و نمایش 
آثاری بــا درون مایه رادیــکال و منحصر به فرد، 
جذاب تر از جشــنواره ای خواهــد بود که همان 
فیلم های به نمایش درآمــده در تلویزیون و دیگر 

جشنواره ها را اکران کند. 
تهدید دیگر این اســت که عمار مثل بسیاری 
از جشــن ها و جشــنواره های دیگر که ماهیتی 
باندی دارند، به طور محفلی برگزار شود یا قشر و 
جریانی با یک تفکر خاص میدان دار آن شوند که 
به طور طبیعی بر موضوعات و سوژه های آثار نیز 
اثر مستقیم خواهد داشت. جبهه انقاب، چهره ها 
و ظرفیت های فرهنگی و سینمایی فراوانی دارند 
و جشنواره عمار باید همه این ظرفیت را پای کار 

بیاورد.

 جشنواره عمار آنگونه که باید باشد!
   برداشت    

شاهرخ صالحی کرهرودی
روزنامه نگار و حقوقدان

آرش فهیم
منتقد سینما
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در میان صدها و بلکه هزاران واقعه ای که 
هر روز در سطح جهان به وقوع می پیوندد 
و انتشــار خبرش توجه کاربــران را به خود جلب 
می کنــد، کمتر پیش می آید یک خبر واحد به ترند 
بین المللی یا محور توجه اذهان عمومی جهان بدل 
شــود و برای یک مدت طوالنی در همین جایگاه 
باقی بماند، مگر آنکه آن خبــر یا رخداد در منظر 
افکار عمومی جهان اهمیت باالیی داشــته باشد و 
مــردم آن رخداد را مهم و بــر زندگی و آینده خود 

تأثیرگذار ارزیابی کنند.
برای نمونه واقعه ۱۱ ســپتامبر یــا اعام ظهور 
و ســقوط حکومت تروریســتی داعش از جمله 
رخدادهایی بود که در تمام کشــورهای جهان به 
صــورت ویژه به آن توجه کردنــد؛ زیرا بر همگان 
آشکار بود که عواقب و آثار مربوط به این رخدادها 

به یک حوزه خاص جغرافیایی محدود نیست.
از ایــن رو در ماجــرای تروریســتی اخیر که به 
شهادت سردار رشید سپاه اسام، سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی و جمعی از یارانش به دست نظامیان 
تروریست آمریکایی منجر شد، پس از اعام و تأیید 

رسمی خبر آن با توجه به ابعاد فرا منطقه ای 
این حادثه تروریســتی شاهد بودیم موجی 

از توجه افکار عمومی جهــان، فارغ از رنگ، 
نژاد، زبان، دین و آیین پیرامون این موضوع شکل 

 عبارت 
ً
گرفت؛ اما نه به این صورت که صرفا

Qasem Soleimani بــه ترنــد و موضوع 

بحث و تبادل نظر در رســانه ها و شبکه های 
اجتماعی کاربران بین المللی تبدیل شود؛ 
بلکه همراه با عبارات مربوط به نام شهید، 
 ،World War۳ هشتگ های دیگری مانند

WWIII و Iran به ترند عمومی کاربران 

فرا منطقه ای بدل شــد؛ این موضوع 
اطــاع جامعه جهانی نســبت به 

اهمیت حادثه ترور سردار رشید 
و  مقاومــت  جبهــه 

آن  دامن گیــر  تبعــات 
برای آمریــکا و متحدان 

تروریستش را نمایان می کند.
خوشبختانه، یکی از امید بخش ترین جلوه های 
این واقعه استفاده کاربران فضای مجازی از هشتگ 
»جنگ جهانی سوم« در گفت وگوهای مربوط به 
این حادثه بود، کاربران با چنین عملی این واقعیت 
را فریاد می زنند که فارغ از ســلطه نظام رسانه ای 
پلید و استکباری غرب، هنوز هم وجدان های شان 
نسبت به آنچه در جهان می گذرد، بیدار است و این 

واقعه تروریستی را یک حادثه معمولی قلمداد 
نمی کنند.

البته دلیل این برداشــت نیز مشــخص 
است؛ حاج قاسم فقط یک فرمانده ایرانی 
نبود، بلکه سلیمانی در عمل، راهبر و نماینده 
پیشگام جبهه ایســتادگی در مقابله با هیمنه 
استکباری غرب به ســرکردگی آمریکا بود و 
مبارزه نفس گیر او با تروریســم بین الملل 
در طــول قریب به دو دهه گذشــته موجب 
شــد امروز نه تنها غرب آســیا بلکه شرق 
آسیا، اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان از 
شر تروریسم سیاه دست پرورده آمریکا 

رهایی یابد.
به عبارت بهتر، مخاطب جهانی امروز 
به مدد رســانه های پرتعــداد منطقه ای، 
بین المللی و به ویژه رســانه های آزاد جبهه 
مقاومت به خوبی دریافته است ترور اخیر 
در فــرودگاه بغداد، در عمــل هدفی جز 
تقویت تروریســم ندارد؛ زیرا قربانــی ترور خود 
قهرمان مبارزه با تروریسم لقب داشت، آن هم در 
حالی که به اذعان دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا، هیــاری کلینتون و دیگر 
ســران این کشــور عامل شــکل گیری این گروه 
تروریستی جنایتکار بودند؛ بنابراین افکار عمومی 
جهان به خوبی دریافته اســت که آمران این اقدام 

تروریســتی و غیرقانونی با صدور فرمان شــلیک 
موشک به خودرو حامل سردار سلیمانی، در عمل 
کوشیده اند تا این قهرمان نامور جهانی را از صحنه 
بیرون و مسیر بازگشت تروریسم را به منطقه مهیا 
کنند؛ البته از منظر کاربران جهانی نتیجه این اقدام 
چیزی جز مهیا شــدن زمینه مواجهه جبهه خیر و 
شــر که از آن با نام هایی مانند World War III یاد 

کرده اند، نخواهد بود.
شــکی نیســت که مقیــاس و ماهیت جنگ 
جهانی آتی بشر با دو جنگ جهانی سابق متفاوت 
خواهــد بود؛ زیــرا در دو جنگ جهانی گذشــته 
میلیون ها انسان فقط به دلیل زیاده خواهی مادی و 
ارضی رهبرانی، مانند اســتالین، چرچیل و هیتلر 
به کام مرگ افتادنــد؛ اما در جنگ جهانی جدید، 
جهان فارغ از منفعت طلبی هــای قومی، نژادی و 
ایدئولوژیک رایج در تاریخ بشــر به دو گروه خیر و 
شر تقسیم خواهد شد که جبهه شر آن حافظ وضع 
موجود و خواهان تداوم سلطه استعمار بر نوع بشر 
اســت و نمایندگی آن با کاخ سفید و سردمداران 
تروریست منش آمریکایی است، اما در مقابل جبهه 
خیر با اولویت بخشــی به مفاهیم عالی و متعالی 
انسانی، مانند آزادگی و نفی طاغوت به مقابله با این 
جریان محافظه کار استکباری بر خواهد خاست و 
پرچم داری این جبهه با کشــور و ملتی جز ایران و 

سرداران پرتعداد آن نخواهد بود.

 عباســعلی کدخدایی: در تمــام روزهای 

تلخ و شــیرین این هفته یــک لحظه هم 
متوقف نشدیم. تعدادی از اعضای شورا 
و کارشناسان برای بررسی دقیق مستندات 
و استعامات مربوط به صاحیت افراد، 
حتی شــب ها نیز در شورا ماندند تا بدون 
هیچ گونه تأخیری نتایج اعام شــود. کار 

بی وقفه ادامه دارد تا حقی تضییع نشود.

عطاءاللــه مهاجرانــی: دولــت آمریکا به 

فرمانــده ناو وینســنس، کــه هواپیمای 
مســافری ایران را سرنگون کرد و موجب 
کشته شــدن ٢٩٠ مسافر شد، جایزه داد. 
ستاد نیروهای مسلح ایران و رئیس جمهور 
و وزیر خارجه از این فاجعه، ابراز تأسف 
کرده اند، اعام کرده انــد که افراد مقصر 
محاکمه خواهند شد. دریغ بزرگ از اشتباه 

ویران کننده.

محمدجواد ظریف: روزی غم انگیز. نتایج 

اولیه تحقیقات داخلی توســط نیروهای 
مسلح: اشتباه انسانی در زمان بحران ناشی 
از ماجراجویی ایــاالت متحده به فاجعه 
منجر شد. عرض تأسف عمیق، پوزش و 
تسلیت ما به مردم ما، خانواده های قربانیان 

و همه ملت های آسیب دیده.

 عبدالله گنجی: بیانیه ســتاد کل نیروهای 

مسلح قابل تحســین است. اگر در حوزه 
نیروهای مســلح کســی باید محاکمه یا 
عزل شــود ســر جای خودش محفوظ. 
اما نمی توان از جایگاه های رســمی که با 
اطاعات غلط رســانه های کشور  دادن 
را  گمــراه کردند گذشــت. آنان هم باید 
پاسخگو باشند. خب سکوت می کردید تا 

تحقیقات ستاد کل تکمیل شود.

 ســعید جلیلی: ترامپ ۴ سال پیش کتابی 

به نام »آمریکای افلیج« نوشــت و در آن 
اذعان کرد رژیم آمریکا مفلوک است. اگر 
طبق تعبیر ترامپ، ســاختار و بدنه رژیم 
آمریکا فلج بود؛ امــروز مغز آن نیز دچار 
مشکل شده و حماقت های ترامپ ناقوس 
اضمحــال رژیم افلیج آمریکا را به صدا 

درآورده است.

بازارچه بزرگ خیاطی!
 اگر به خیاطی و خرید پارچه عاقه دارید، 
می توانید با »روچی« بازار برخط پارچه، 
الگو و ملزومات دوخت را تهیه کنید. در 
حال حاضر، »روچی« بزرگ ترین مرجع 
خیاطی در فضای اپلیکیشــن های ایرانی 
اســت و هر کاربر با نصــب آن می تواند 
پارچه، خرازی و الگــوی خیاطی مورد 
نیاز خود را با قیمت و کیفیت مناســب به 
صورت مستقیم تهیه کنید.  با این نرم افزار 
دیگر الزم نیست برای محاسبه اندازه های 
خیاطی زحمت زیادی بکشید و می توانید 
از طریق محاســبه گر روچی، اندازه های 

دقیق را برای الگوها به دست آورید.
همچنین در بخش آکادمی، برای کاربران 
عاقه مند آموزش هــای جذابی قرار داده 
شده اســت تا بتوانند در زمینه خیاطی و 
تولید پوشــاک، مهارت و فعالیت خود را 

ارتقا دهند.

نکته گرام

این روز هــا کاه برداری اینترنتی و برداشــت 
غیرمجاز از حســاب های بانکی با روش های 
متعدد در کشور بسیار گسترده شده و بسیاری از 
افراد دچار ضرر های هنگفتی شده اند. پلیس فتا 
اعام کرده است، در ســال ۱۳۹۷، 2۰ تا 25 
هزار پرونده برداشت غیرمجاز که بخش مهمی 
از آنها به دلیل ناآگاهی مردمی بوده، تشــکیل 
 شده است. بر اساس آنچه پلیس فتا اعام کرده، 
فیشــینگ عامل شکل گیری یک ســوم جرایم 
سایبری در کشور است. به همین دلیل استفاده 
از رمز دوم یک بار مصرف به جای رمز ثابت در 

دستور کار قرار گرفته است.
به همین دلیــل از ۱5 دی  ماه رمز دوم ثابت 
حذف شده و رمز دوم یک بار مصرف فعال شده 
 اســت. پیش بینی پلیس فتا این است که با رمز 
یک بار مصرف میــزان جرایم این حوزه از ۳5 
درصد به 5 درصد کاهش پیدا کند. اما چرا رمز 

یک بار مصرف باید به  صورت جدی از ســوی 
بانک ها پیگیری شود؟

در وضعیت فعلی شما برای خرید اینترنتی یا 
انتقال وجه اینترنتی یک رمز دوم ثابت دارید که 
آن را در کنار مشــخصات دیگری، مانند شماره 
کارت، کد CVV 2و تاریخ انقضا وارد می کنید. 
در کاه برداری به روش فیشینگ سارقان به شکلی 
کاربران را فریب می دهند و آنها را به یک صفحه 
جعلی پرداخت می کشانند و کاربر فریب خورده 
در ایــن صفحه جعلی همه مشــخصات خود، 
ازجمله رمز ثابت را وارد می کند و در نهایت همه 

اطاعات به  دست سارقان می افتد.
ســارقان با اســتفاده از اطاعات کارت در 
کنــار رمز دوم ثابت می توانند حســاب فرد را 
به  ســرعت خالی کنند. برای جلوگیری از این 
ماجرا در بسیاری از کشور های جهان رمز دوم 
یک بار مصرف در نظر گرفته  شــده اســت. با 
استفاده از این روش سارقان در نهایت با فریب 
کاربر رمزی را به  دست می آورند که فقط یک بار 
قابلیت استفاده داشته و تا سارق بخواهد آن را 

استفاده کند، رمز باطل شده  است!

 چرا رمز پویا؟
   پژواک    

یک گروه پنج نفره از دانش آموختگان دانشگاه 
صنعتی شریف با اقتباس از دو اپلیکیشن معروف 
مسافربری ایده ای را طراحی و عملیاتی کردند 
که برطرف کننده یک مشــکل اساسی است. 
این چند نفر با طراحی یک استارت آپ ویژه و 
راه اندازی اولین اپلیکیشن »امداد خودرو« تنها 
با چند کلیک در صفحه موبایل، در هر ساعت 
از شبانه روز مکانیک سیار را به راننده متقاضی 
دریافت خدمات امدادی خودرو می رســاند. 
جرقه راه اندازی این استارت آپ از یک اتفاق 

در شــبی بارانی در ذهــن »مهرداد 
صــادق زاده«، دانش آموختــه 

رشته MBA دانشگاه صنعتی 
شــریف زده شــد. وقتی 
خودروی ســواری اش در 
جاده ای خارج از تهران از 

حرکت باز ایستاد، طرح را 

در ذهنش نوشت، توجیه اقتصادی کرد و صبح 
روز بعــد او و چهــار دانش آموخته خوش فکر 
دانشــگاه صنعتی شــریف عقل های شــان را 
روی  هم گذاشتند که نتیجه اش طراحی اولین 

اپلیکیشن امداد خودرو در ایران  بود.
راننده ای که خودروی ســواری اش خراب 
می شود و به عیب یابی، تعمیر در محل یا حمل 
خودرو نیاز پیدا می کند، می تواند این اپلیکیشن 
را باز کرده و با چند کلیک درخواست حضور 
امدادگر خــودرو را بدهد. پــس از چند ثانیه 
تصویر و مشــخصات نزدیک تریــن امدادگر 
روی صفحه تلفن همراه قابل  مشــاهده است. 
کارکــرد این ســامانه اینترنتی درســت مانند 
اپلیکیشــن »اســنپ« و »تپســی« 
اســت و امدادگــران عضو آن 
فعال  شبانه روزی  به صورت 
هستند.خوشــبختانه، این 
اپلیکیشــن، بــازار امداد 
خودروها را حســابی گرم 

کرده است.

و در جیب شما!  امداد خودر
   استارت آپ    

احمد محمدی
خبرنگار

 رژیم صهیونیســتی در ســال 2۰۱۱ با نمایش 
 »Iron Dome« پر ســر و صدای گنبد آهنین یــا
مدعی پایان عصر تهدیدات موشکی و خمپاره ای 
مقاومت اسامی شد؛ اما در طول دوران خدمت 
این سامانه گرانقیمت ســاکنان اراضی اشغالی 
همواره در جریان ماجراجویی های تجاوزکارانه 
ارتش رژیم شــاهد ناکامی این ســامانه در دفع 
حمــات  تافی جویانه خمپاره ای و موشــکی 
مبارزان فلسطینی و لبنانی بوده اند. از این رو سران 
رژیم صهیونیستی با درک ناتوانی نسبت به دفع 
قدرت موشــکی و خمپاره ای مقاومت اسامی 
در طول ســال های اخیر در ســکوت رسانه ای، 
سامانه های هشدار ســریع در شهرهای اراضی 
اشغالی نصب کرده اند تا صهیونیست های ساکن 
در ایــن اراضی امکان خــروج و فرار به موقع از 
محدوده اهداف احتمالی موشک های مقاومت 
را داشــته باشــند.   به تازگی نیــز یک رزمایش 
سراسری در راســتای آزمایش نسل جدیدی از 

سامانه هشــدار حمات راکتی برگزار کرده اند. 
این سامانه جدید هشدار برخاف نسخه قدیمی، 
جزئیات دقیق تــری در زمینه منطقه مورد تهدید 
مشخص می کند؛ از این رو قرار است در سامانه 
جدید نواحی ای که در خطر برخورد راکت قرار 
دارند، مشخص شوند تا به ظن خودشان میزان 
آشفتگی صهیونیست ها در پی حمات موشکی 
مقاومت کاهش یابد! این رؤیای خیس در حالی 
در ذهن صهیونیست ها شکل گرفته که چندی قبل 
»یاکوف عمیدرور« مشاور پیشین امنیت داخلی 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود: »اگر 
جنگی در منطقه رخ دهد، ما با ۱۳۰ هزار راکت 
ه مواجه می شویم و 

ّ
و موشک از ســوی حزب الل

این به جنگی ویران کننده خواهد انجامید.«

صهیونیست ها! خیس  رؤیای   
   مجازستان    

سعید ممقانی
پژوهشگر

نرم افزار 

محمدصالح نادری
کارشناس

 فناوری اطالعات
زمانی که شــما یــک تلفن هوشــمند جدید 
خریداری می کنید، اغلب در چند ماه نخست 
به خوبی کار کرده و برنامه ها را به سرعت اجرا 
می کند؛ اما با گذشــت زمان سرعت گوشی به 
طور قابل توجهی کاهش می یابد که این مسئله 
برای کاربران خوشایند نیست؛ اما خوشبختانه 
با انجام شش گام پیشنهادی زیر می توانید تلفن 
همراه خود را به دوران اوج اولیه اش بازگردانید.
گام اول: سیســتم عامــل و نرم افزارهای 
گوشی خود را به روز نگه دارید؛ آخرین نسخه 
سیســتم عامل و نرم افزارهای نصب شــده بر 
روی تلفن شما، چه در iOS یا Android حاوی 
به روزرســانی های مفیدی است؛ زیرا موجب 
اصاح خطاهای نرم افزاری تلفن شما می شود. 
برای این کار کافی اســت در تلفن هوشمند از 
طریق تنظیمات گوشی برنامه های نصب شده 

روی تلفن خود را به روزرسانی کنید.
گام دوم: برنامه هایی را که دیگر به آنها نیاز 

ندارید، حذف کنیــد؛ در بین برنامه های خود 
مواردی را که به آنها نیازی ندارید، حذف کنید؛ 
زیرا برنامه های غیر ضروری در صورت انجام 
کارهای روزمره در پس زمینه از منابع سیســتم 
شما استفاده می کنند و موجب کاهش سرعت 

و کارایی آن می شوند.
گام ســوم: نرم افزارهای در حال اجرا در 

پس زمینه را کاهش دهید.
 Home Screen گام چهارم: صفحه اول یا

خود را تا حد امکان خلوت کنید.
گام پنجم: جلوه های بصری صفحه نمایش 
خود را کم کنید؛ اگر سرعت گوشی هوشمند 
شــما کم بوده و اجرای نرم افزارها به  آهستگی 
صورت می گیرد، برخی از انیمیشــن هایی را 
که در سیســتم عامل ظاهر می شوند، خاموش 
کنید. در Android باید developer option را 
از طریق تنظیمات فعال کنید و سپس از قسمت 
 drawing برخــی از انیمیشــن ها را خاموش

 کنید.
گام ششم: حافظه ذخیره سازی گوشی خود 

را پاک سازی کنید.

یع  همراه هوشمند سر
   ترفندستان    

نوید کمالی
کارشناس رسانه

وقتی خون حاج قاسم جهان را بیدار کرد

حامد مظلومی
پژوهشگر

 در حاشیه واکنش کاربران شبکه های اجتماعی جهان به واقعه ترور سپهبد ایرانی
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حجت االسام و المســلمین حاجی صادقی با 
بیان اینکه انقاب اسامی شکنندگی آمریکا توسط 
گفتمان مقاومت را به جهانیان اثبات کرده اســت، 
اظهار داشت: »فرمایشات مقام معظم رهبری نسخه 

هدایت گر ماست.«
عبداللــه  المســلمین  و  حجت االســام   
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در همایش 
تخصصی مبانی و راهبرد های تحقق بیانیه گام دوم 
انقاب در دانشــکده شــهید محاتی قم، با اشاره 
به اینکه هم افزایی مراکز ســپاه با یکدیگر از جمله 
اقدامات مطلوبی است که شــاهد رقم خوردن آن 
هستیم، اظهار داشــت: »تبیین نسخه های هدایتی 
رهبر معظم انقاب نقش هــای اجزای مختلف را 
در تحقق این مهم مشــخص کرده است و گام دوم 
انقاب نیز در ســپاه با هم افزایــی در حال پیگیری 

است.«
وی بــا بیان اینکه تبیین بیانیه گام دوم انقاب در 
جنبه های گوناگون، در مرحله نخست نیازمند تجزیه 
اســت، گفت: »بعد از تجزیه اجزای بیانیه گام دوم 
انقاب، باید این اجزا را تبیین کرد و سپس در مرحله 
بعد ترکیب این اجزا با یکدیگر را مورد بررسی قرار 

دهیم.«
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه انقاب 
اسامی تقابل دروغین دین و دنیا را کنار زد، مطرح 
کرد: »اصل صدور بیانیه در چهل ســالگی انقاب 
اســامی نشــان دهنده و بیان گر تثبیت و استمرار 
انقاب، با وجود تمام کارشکنی ها و برنامه ریزی های 
دشمنان است و این بیانیه در شرایطی صادر شد که 
مقامات آمریکایی وعده تابستانی داغ و شکننده برای 

نظام جمهوری اسامی ایران داده بودند.«

وی با بیان اینکه استقامت بر آرمان ها، شعارها، 
ماندگاری انقاب اسامی و نظام اسامی از موارد 
تأکید شده در بیانیه گام دوم انقاب اسامی است، 
خاطرنشان کرد: »انقاب اسامی مبتنی بر اصولی 
اســت که با فطرت انســان ســازگاری دارد و این 

اصلی ترین دلیل تازگی انقاب اسامی است.«
حجت االسام و المســلمین حاجی صادقی با 
بیان اینکه فقه سیاسی باید مبتنی بر فلسفه سیاسی 
باشد، بیان کرد: »بزرگ ترین احساس خطر استکبار 
جهانی از معرفــی این مدل اســامی به جهانیان 

است.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه با اشــاره بــه اینکه 
انقاب اســامی نه تنها از انقاب های دیگر الگو 
نگرفت، بلکه خود به یک الگو تبدیل شــده است، 
اضافه کرد: »انقاب اســامی طی این چهل ساله 
حرکت و پیش روی داشته و با تمام فراز و نشیب ها 

و مشکات، در مسیر پیشرفت خود توقف نداشته 
است، انقاب اســامی از این جهت که هم بدون 
الگو بوده و هم ماندگار، منحصر به فرد است؛ این 

مهم در گام اول انقاب باید مدنظر باشد.«
حجت االســام و المســلمین حاجی صادقی 
گفت: »پس از نابودی شوروی، آمریکا می خواست 
به تنهایی کدخدای جهان شود، اما انقاب اسامی 
شــاخصه های قدرت را از آنها گرفته است و در این 
تقابل آمریکا مواجه با قدرت نوظهوری مثل ایران در 

قالب انقاب اسامی شده است.«
او با اشاره به اینکه امروز نه تنها برخی از ملت ها، 
بلکه بعضی از دولت ها نیز به سمت انقاب اسامی 
آمده اند، عنوان کرد: »رهبر معظم انقاب در بیانیه 
گام دوم در راستای آینده انقاب اسامی فرموده اند 
که گذشته انقاب اســامی آینده آن را می سازد و 
بر این اســاس است که فرمانده کل سپاه در رابطه با 

بیانیه گام دوم و وظایف ســپاه گفته است که در گام 
اول دشمنان را در منطقه تعقیب و محدود کردیم و 
در گام دوم شعاع عملیات تعقیب دشمنان را به همه 

جغرافیای جهان می کشانیم.«
وی با اشــاره به اینکه انقاب اسامی در چهل 
ســاله دوم با فتنه های خطرناک تری مواجه خواهد 
شد، مطرح کرد: »دشمن مرگ تدریجی خود را با 
استمرار انقاب اسامی احساس کرده است و در 
راستای جلوگیری از این اتفاق به هر اقدامی دست 
 انقاب را نابود و اگر نتوانســت با 

ً
خواهد زد تا اوال

انحراف یا تضعیف مواجه کند، تضعیف یا نابودی 
انقــاب را هم همان مردمی کــه انقاب را انجام 
داده اند، می توانند رقم بزنند، در نتیجه با دانستن این 
راهبرِد دشمن نیازمند مردم بابصیرت هستیم که این 
بصیرت محصولش پیوند امت با والیت خواهد بود 

و پیروزی های آینده را رقم خواهد زد.«

پاسدار

حسن ابراهیمی
یادداشتخبرنگار

 بازی جنگ و عملیات 
انتقام

»بازی جنگ« در تئوری بازی ها شــامل 
اجرای یک عملیات با در نظر گرفتن همه 
جوانب خودی و دشــمن بــر روی کاغذ 
است که هر چقدر داده های ورودی برای 
اجــرای عملیات بــر روی کاغذ دقیق تر 
باشد، خروجی آن نزدیک ترین وضعیت به 
حالت واقعی در میدان را خواهد داشت. 
بازی جنگ چیزی نیســت که کشورها و 
قدرت های دارنــده دانش آن بخواهند به 
دیگر کشــورها ارائه دهند؛ بلکه دانشی 
اســت محصول جمــع آوری تجربیات 
بشــری در جنگ ها و می تــوان پیش از 
انجام هر تصمیم عملیاتــی آن را در اتاق 
عملیــات اجرا کرد و نتایج را بررســی و 
بهترین نوع عملکرد را یافت و براســاس 
آن تصمیم گیــری نهایــی کرد.عملیات 
»شهید ســلیمانی« به مثابه سیلی آغازین 
انتقام ســخت در واقع پیــش از هرگونه 
وجه عملیاتی پیدا کــردن در قالب بازی 
جنگ اجرا شــد؛ البته گزینه های دیگری 
هم بــرای اجرای عملیات وجود داشــته 
که بهترین نتیجه همان هدف قرار گرفتن 
پایگاه »عین االســد« بوده است. در واقع 
در بازی جنگ پیــش از اجرای عملیات 
تمام جوانب و احتمــاالت در نظر گرفته 
شــده و مبتنی بر هر احتمال، ســناریوی 
الزم طراحی شده است.باید گفت بازی 
جنگ توانســت کمک شایانی در اجرای 
موفق سیلی اول »انتقام سخت« کند؛ اما 
بازی جنگ در نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی و در بعد وسیع تر انقاب اسامی 
از هیچ ابرقدرتی آموخته نشــد. نیروهای 
مســلح کشــورمان در اوج تحریم های 
تســلیحاتی و آموزشــی از دل تجربیات 
دفاع مقدس و جنگ های منطقه و جهان، 
قواعد نوین بــازی جنگ را اخذ و به مدد 
بازوی بســیار قوی اطاعاتی فراهم آمده 
در نیروهای مســلح این موضوع را پیش 
از عملیاتی کردن هر سناریو بازی کردند 
تــا بهترین نوع عملیات ممکــن اتخاذ و 
آمادگی های الزم بــرای همه گزینه های 
پیــش رو ایجــاد شــود. آمادگی هایی که 
ســال ها بــرای آن در نیروهای مســلح 
تدارک دیده شــد. بحمداللــه با اجرای 
ســاده ترین ســناریوی ممکن در »بازی 
جنگ« درخصوص این عملیات دشمن 
در برابر همان ضربه مهلک اول منفعانه 
عقب نشــینی کرد و دیگــر الزم نبودها 
گزینه های عملیاتی طراحی شده در ادامه 
ســناریوهای محتمل اجرا شــود. به هر 
صورت اولین ســیلی از انتقام سخت در 
شرایطی که تمام نیروهای مسلح متخاصم 
منطقه ای و فرامنطقه ای در آماده باش کامل 
بودند و احتمال حمله ایران را باالی ۹۹ 
درصد می دانستند اجرا شد، در حالی که 
مدعیان پیشرفته ترین سامانه های دفاعی و 
ضد موشکی دنیا حتی نتوانستند در شرایط 
آمادگی صددرصد یکی از موشــک ها را 
منهدم کنند یا پاسخگوی حداقلی به حمله 
داشته باشند. در شــرایطی که مهم ترین 
جاسوســی،  اطاعاتــی،  پایگاه هــای 
فرماندهی و پشــتیبانی آمریکا  در استان 
االنبار و موصل عراق هدف اولین حمله 
نظامی به پایگاه هــای ایاالت متحده بعد 
از جنگ جهانی دوم قــرار می گیرد.باید 
منتظر ضربات مهلک بعدی جبهه انقاب 
اسامی به نیروهای متخاصم و اشغالگر 
در منطقــه بود و این راه بــه یک موضوع 
ختم خواهد شد و آن، پایان حضور رژیم 

صهیونیستی در عالم. ان شاء الله

 نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد

انقالب هم افزایی برای تحقق گام دوم 

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ ۰ ۳ ۳
ید یق ســامانه پیامکی هفته نامــه صبح صادق با مــا در میان بگذار پیامتــان را از طر

090۱0005442/ بــا توجه بــه حرکت خوب 

 
ً
سپاه در الکترونیکی کردن فیش های کارکنان لطفا

خدمات رفاهــی و وام ها نیز بدین صورت انجام 
شود تا تبعیض ها و در صف ماندن برای کارکنان 

به حداقل برسد.
 از معاونت نیروی انسانی 

ً
090300090۱9/ لطفا

در مورد تعیین تکلیف بسیجیان کد ۸۹ که بیش 
از ۱۴ سال است باتکلیف  هستند، پیگیری کنید. 
09۱۱0007874/ بندر ترکمن از استان گلستان 

جزء مناطق مرزی شــد و افزایــش حقوق برای 
ادارات غیر نظامی اعمال شــده است، اما برای 

نظامی ها نه. 
09۱4000896۱/ تشــکر و سپاس فراوان بابت 

واریز پاداش پایان خدمت. 
صبح صادق: بنا بر قول سردار نقدی، معاون 

هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه پاداش پایان 
خدمت تا پایان ســال ۱397 پرداخت شده 
است و مابقی هم به زودی تسویه خواهد شد.

 شــماره های بعــدی 
ً
09۱40007723/ لطفــا

در تولید نســخه صوتی صبح صادق را کامل تر 
کنید، عالی  می شــود. منتظر هســتیم./ با تشکر 

»حبیب زاده« از اردبیل
09۱40007079/ پیشنهاد می شود برای کمک 

به کارکنان سپاه،  بانک انصار یک ماه از اقساط را 
به خاطر شب عید از حقوق کسر نکند.

09۱40007950/ دوره عقیدتی رو هر ســال در 

شهرهای مذهبی و با خانواده برگزار کنید. 

09۱40009643/ سقف ضمانت بانک انصار 

برای بسیجیان کد ۸۹ به اندازه ای پایین است که 
برای گرفتن کوچک ترین وام به مشــکل اساسی 

برمی خوریم. 
 پیگیــری کنیــد، وام 

ً
09۱70000738/ لطفــا

حکمت کی پرداخت می شــه؟ بنده با دو فرزند 
هنوز اجاره نشین هستم و تو این وضعیت گرانی 

باید ۷۰۰ هزار تومان کرایه بدم.
09۱80005706/ چرا فوق العاده مناطق جنگی 

برای تمامی ادارات دولتــی اعمال گردیده، ولی 
 مســئوالن مربوطه 

ً
بــرای نظامیان خیــر؟ لطفا

پاسخگو باشند.

 به مســئوالن بفرمایید 
ً
09۱80008658/ لطفا

سنوات سختی کار پرستاران را که تصویب شده 
است، اجرا کنند.

09350009432/ چطور می تونیم یادداشت های 

سیاســی خودمون رو برای صبح صادق ارســال 
کنیم؟

صبح صادق: نحوه ارتباط در شناسنامه نشریه 
باالی صفحه آخر درج شده است.

09370003328/ چرا برخی داروهای با نسخه 

هم آزاد شــده و فاکتور می بری دفاتر ساتا می گن 
تحت پوشش نیست؛ مثل کپسول تاوانکس و...

به صورت  099200099۱5/ واگــذاری زمین 

کســر از حقوق بهتریــن راه حل برای مشــکل 
 مســکن کارکنان اجاره نشــین اســت./ »میثم«

 از سلماس

 با کسر از حقوق زمین واگذار کنید
   روی خط    

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بقیة الله)عج( درباره آخرین 
وضعیت درمان ســردار علی فضلی گفت: »تیمی از پزشکان 
وی را معاینه کردند و خوشــبختانه این سردار رشید اسام از 

وضعیت جسمانی بسیار خوبی برخوردار است.«
علیرضــا جالی، اظهار داشــت: »وی در حال طی کردن 

دوران نقاهت است و از نظر جسمی هیچ مشکلی ندارد.«
ســردار جانباز »علی فضلی« فرمانده دانشــگاه افسری و 
تربیت پاسداری امام حســین)ع( که به دلیل عوارض ناشی از 
مجروحیت و جانبازی در بیمارســتان بستری شده بود، پس از 

طی کردن مراحل درمان از بیمارستان مرخص شده است.

سردار جسمانی  بهبود 
سومین نشست بازخوانی گزارش و اسناد پژوهشی عملیات های 
بزرگ و سرنوشت ساز دوران دفاع مقدس با عنوان »بازخوانی 
گزارش و اســناد عملیات کربای 5؛ تأثیرگذارترین عملیات 

دوران دفاع مقدس« در سالروز این عملیات برگزار شد.
این نشســت با حضور سردار علی محمد نائینی، رئیس مرکز 
اســناد و تحقیقات دفاع مقدس و پژوهشگران و راویان حوزه 
دفاع مقدس؛ سردار محمد درودیان، اسدالله احمدی و مهدی 
انصاری در محورهای چرایی عملیات، اسناد و مدارک مربوط 
به عملیات برگزار و در آن چگونگی تبدیل عملیات کربای 5 

به تأثیرگذارترین عملیات دوران دفاع مقدس تبیین شد.

کربالی ۵ نقد و بررسی شد
جمعی از کارکنان نمایندگی ولی فقیه در سپاه با تجمع در مقابل 
ساختمان دفتر نماینده ولی فقیه در سپاه به صورت کفن پوش و 
با لباس رزم آمادگی خود را برای اعزام به جبهه های مقاومت و 

تجدید بیعت دوباره با والیت اعام کردند.
به گــزارش صبح صادق در این تجمع کــه با حضور نماینده 
ولی فقیه در ســپاه همراه شد، حاضران در بیانیه ای که همزمان 
با آتش زدن پرچم آمریکا و عکس ترامپ قرائت شــد، تأکید 
کردند: »ما پاســداران جان بر کف حریم والیت عمارگونه به 
سید و موالی خویش اعام می کنیم که منتظر یك اشاره شما 

برای هر تصمیم عاشورایی می مانیم.«

تجدید پیمان با والیت



نکته نظر

 محتویات کوله پشتی 
حاج قاسم

نکته: حضور مؤثر حاج قاســم سلیمانی 
در قرارگاه کربا و خاتم االنبیاء در دوران 
پایانی جنگ و پس از آن در منطقه  شــرق 
کشور، وی را به عنوان یکی از فرماندهان 
عالی رتبه  سپاه مطرح کرد. به همین سبب 
در سال ۱۳۷۶ سردار سرلشکر سیدرحیم 
صفوی ایشــان را به عنوان فرمانده  نیروی 
قــدس انتخــاب و معرفی کــرد. در این 
مرحله، فصــل جدیــدی از زندگی این 
سردار دالور سپاه اســام رقم خورد. به 
یاد دارم در جلسه  معارفه، اولین جمله ای 
که گفت، این بود: »از ابتدا که وارد جنگ 

شدم دو ابزار مهم در کوله پشتی ام بود:
 ۱ـ خلوص، 2ـ توکل. همیشــه با این دو 

خودم را آماده  خدمت کرده ام.«
نظر: رهبر معظم انقــالب در دیدار با 
خانواده شهید سلیمانی از خلوص وی 
تمجید کردند و فرمودند: »همه مردم 
عزادار و قدردان پدر شما هستند و این 
قدردانی در اثر اخالص بزرگی است که 
در آن مرد وجود داشت؛ چرا که دل ها 
به دست خداســت و بدون اخالص، 
دل های مردم این گونه متوجه نمی شود. 
خداوند به همه ما و به همه ملت ایران 

عوض خیر عنایت بفرماید.«

قبیله عشق

  نذر گناه نکردن کنید
بگویید از طرف مجید! 

در کربای »خان طومان« از آخرین نفراتی 
بود که از خط خارج شد. موقع عقب نشینی 
داشت از خاکریز رد می شد که تیر خورد و 
در حالی که نام مبارک حضرت زهرا)س( 
را بر زبان آورد از باالی خاکریز با صورت 
به زمین افتاد. تیر خورده بود به توی قفسه 
سینه اش خورده بود و خس خس می کرد.و 
اما همچنان یا حســین)ع( و یا زهرا)س( 
می گفت.پرسید آب داری؟ گفتم نه. گفت 
جیب خشــاب رو باز کن داره رو سینه ام 
ســنگینی می کنه. جیب خشــاب رو باز 
کردم. شروع کرد به شهادتین گفتن. گفتم 
شیخ مجید من می رم کمک بیارم ببرمت. 
گفت نمی خواد. لحظاتی بعد شهید شد. 
پیکر مطهرش هم همون جا موند....توی 
 بگید نذر 

ً
وصیت نامه اش گفته بود: »مثا

می کنم یــه روز گناه ننمی کنــم؛ هدیه به 
حضرت صاحب الزمان؛ از طرف مجید، 

یعنی از طرف من این رو انجام بدید...«
به نقل از هم رزمان شهید 
حجت االسالم مجید سلمانیان؛
مجید متولد سال ۱۳۶۷ در کرج بود.و 
فعالیت در بســیج و ورود به حوزه علمیه 
مهم ترین برهه های زندگی او در نوجوانی 
بود. ابتدا در کرج، سپس تهران و بعد هم در 
قم تحصیاتش را از اساتید حوزه و دانشگاه 
بود که برای دفاع از حرم عمه سادات راهی 
کشور سوریه شد.تا سطح چهار پیش برد. 
عاقمند به تبلیغ بود و مناطق محروم را به 
کار در دانشگاه ها ترجیح داد.بعد از حضور 
در نقاط دوردست و محروم استان فارس و 
خدمت به مردم، سال ۹5 بمنظور دفاع از 
حرم حضرت زینب)س( و حرم حضرت 
رقیه)س(، به ســوریه اعزام شد و در تاریخ 
۱۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹5 همان سال 
در منطقهکربــای خان طومــان حلب، 
توسط تروریست های تکفیری به شهادت 

رسید.

حسن ختام

شکر که تو را دارم

از تو سپاســگزارم که دست مرا 
که جوانی نورس بودم و ناتوان، 
در دست های سرشار از محبت و هدایتت 
گرفتــی و مــرا تــا بدین جا رســاندی. 
سال هاست که مرا لحظه ای رها نکرده ای 
و دســتم را گرفته ای و پا به پایت برده ای و 
این همــه راه را به یاری خــود رهنمونم 
کرده ای و از آتش هــای مهیب و مخوف 
گمراهی و از پرتگاه هــای مرگبار گناه به 

سامت گذر داده ای.

BBمهربانم
حال پس از ســال ها، با صدها تجربه بر 
روح ســوخته که از گذر دشت های هول 
و کوه هــای خطــر و دره های ســقوط و 
راه هــای پرپیچ و خم پرهراس که در پس 
هر سایه اش ظلمت و گمراهی در کمین 
نشســته بود، می گویم: »آنکه تو را ندارد 
هیچ ندارد و کسی که تو را دارد همه چیز 

دارد.«

حضرت امام علی)ع( می فرمایند:
بهه نامیده شده که ]در ظاهر[ شبیه حق است؛ اما دوستان خدا، چراغ راه شان در 

ُ
شبهه، به این دلیل ش

]تاریکی های[ شبهه، یقین است و راهنمای شان راه راست؛ ولی دشمنان خدا، انگیزه شان برای شبهه، 
گمراهی است و راهنمای شان، کوری ]و بی بصیرتی[.

)غررالحکم، ح3909(

شبهه معنای   
   صادقانه    

فرقی نمی کند آغاِز هفته باشد یا پایانش! صبح باشد یا شب!
 بذِر امید؛ نه وقت می شناسد و نه موقعیت! 

 آفتاِب خواستن؛ جوانه می زند و تا آسماِن موفقیت و توانستن اوج می گیرد...
ِ

هر وقت بکاری؛ با اولین طلوع
هرگز ناامید نباش! ناامیدی، تیشه  بیرحمی است به جاِن ریشه شعور و خوشبختی  ات!

 پس تا دیر نشده، بذِر جادویِی امیدت را بکار و در آینده ای نزدیک، معجزه هایت را درو کن...

 بذر امید
   صبحانه    

   تلخند    

یکی از کتاب های خواندنی درباره شــهید سپهبد قاسم سلیمانی کتاب 
»حاج قاسم«، با عنوان فرعی جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی، 
نوشــته »علی اکبری مزدآبادی« اســت. در قســمت ابتدایی این کتاب 
زندگی نامه خود نوشــت ســردار ســلیمانی وجود دارد که به بخشی از 
فعالیت های او در دوران ابتدایی جنگ اشاره کرده است. کتاب سعی دارد 
از دل سخنرانی ها و خاطرات ســردار، که به سه عملیات بزرگ والفجر 
۸، کربای ۴ و کربای 5 مربوط اســت، شــخصیت او را به مخاطب 
معرفی کند. از ویژگی های شاخص این اثر، ترجمه و ارائه یکی از مقاالت 
خارجی درباره سردار سلیمانی است که یکی از پژوهشکده های سیاسی 
آمریکا آن را منتشــر کرده و نشــان دهنده نگاه پر از هراس و البته احترام 
غربی ها به شخصیت این سردار واال مقام است. عاوه بر اینها، بیش از ۸۰ 
عکس رنگی از مقاطع مختلف زندگی سردار سلیمانی در این کتاب وجود 
دارد؛ از عکس های روزهای جوانی سردار و حضور او در جبهه های جنگ 
تا عکس هایی از حضور او در کنار رهبر معظم انقاب و دیگر فرماندهان 
شاخص نظامی کشــور که از میان انبوهی از عکس های او انتخاب شده 
و کنار هرکدام از خاطرات ایشــان درج شــده است. گفتنی است  کتاب 
»حاج قاسم« در ۱۶۷ صفحه و با همت انتشارات »یا زهرا)س(« منتشر 

شده است.

مقاومت سیدشهدای  معرف   
   یارمهربان    
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هفته نامه
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

»بیســت و ســه نفر« از جمله فیلم های ژانر دفاع مقدس است که شهید 
سردار قاسم سلیمانی توجه ویژه به آن نشــان داد، به طوری که ایشان در 
اولین روزهای فیلمبرداری این فیلم، مشتاقانه در پشت صحنه آن حضور 
یافــت و از نزدیک در جریان ســاخت آن قرار گرفــت. فیلمی که برنده 
ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی جشنواره سی و هفتم فیلم فجر، پروانه 
زرین بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
اصفهان و فیلم برگزیده یونســکو در ایران شده است. داستان این فیلم از 
صحنه اسیر شدن 2۳ نوجوان ایرانی شروع می شود و کل فیلم به ماجراها 
و عملکرد اسرای نوجوان، اختصاص دارد. در حالی که سینمای ایران از 
مشکل فیلم نامه رنج می برد و بسیاری از فیلم ها با وجود بازیگران حرفه ای 
به دلیل ضعف فیلم نامه در گیشــه با شکست مواجه می شوند، »بیست 
و ســه نفر« از فیلم نامه ای قابل قبول برخوردار است؛ چرا که اقتباسی از 
کتاب »آن بیست و ســه نفر« اثر احمد یوسف زاده و کتاب »ما صالح« 
نوشته »رضیه غبیشی« است. گفتنی است در سینمای کشورمان کمتر به 
موضوعات نوجوانان توجه می شود؛ از این رو به نظر می رسد استقبال قابل 

توجهی از این فیلم، به ویژه بین خانواده ها و نوجوانان  شود. 

سلیمانی سردار  توصیه   
   پیشنهاد هفته    

کتیبه سبز

  تو سردار هزاران
لشکر ملک سلیمانی

شهیدان غریبی پشت چشمان تو پنهانند
 هزار آیینه در پلکت نماز صبح می خوانند

شب از شوق نگاهت سینه ریز از کهکشان دارد
 به یادت اختران در هفت گردون مست و حیرانند

 نگاه عاشقت از شاعران شهر دل برده
 تبسم می کنی ابیات در تعبیر می مانند

 سکوتت حرف ها دارد که در گفتن نمی آید
 غزل هایم پر از آرامش اما قبل طوفانند

 ببار ای ابر رحمت در دلم شوری ببار آور
 کویرم، چشم های تشنه ام دلتنگ بارانند
تو سردار هزاران لشکر ملک سلیمانی

 شهیدان در نگاه تو نماز عشق می خوانند

نغمه مستشارنظامی

»مریم هاشمی« ووشــوکار جوان ایرانی متولد 
۱۳۷۰ و اهل کرمانشــاه و عضو سپاه پاسداران  
است. او در مسابقات گوناگون در داخل و سطح 
بین المللی موفق به کســب رتبه قهرمانی شــده 
است. پنج مدال طا در مسابقات جهانی کسب 
کرده و مــدال جهانی 2۰۱۳ خود را تقدیم رهبر 
معظم انقاب کرده اســت. او در تمام مسابقات 
با حجاب حاضر شد و با وجود همه مخالفت ها 
حاضر نشــد حجاب خود را کنــار بگذارد.وی 
در پاســخ به پرســش خبرنگار »صبح صادق« 
دربــاره اینکه آیا حجاب مانع قهرمانی اســت، 
می گوید: »حجاب نه تنها مانع قهرمانی نیست؛ 
بلکه سبب می شود کارت بیشتر به چشم بیاید؛ 
چون حریفانت در شــرایط راحت تری مسابقه 

می دهند و تو شرایطتت ســخت تر است.« این 
قهرمان ووشوی جهان اضافه می کند: »مواقعی 
هم بوده که به مشکل برخورده ام و مقنعه ام تا زیر 
چشم هایم پایین آمده و مانع دید من شده و داور 
ایراد گرفته است؛ اما من حتی یک لحظه هم از 
این موضوع پشــیمان نشده ام؛ چرا که الگوی ما 

خانم فاطمه زهرا)س( است و این خیانت به 
خود است که از این موضوع ناراحت 

شوم.«هاشمی همچنین می گوید: 
»به فکر ذهن غنی باشــیم  و به 

ظواهر توجه نکنیم. کشــور 
ما مقــدس اســت و برای 
حفاظت و پاســداری از آن 
بر زمین ریخته  خون مردان 
امنیتی  به خاطر  شده است. 

کــه در کشــور هســت باید 
شکرگذار شکرگزار خداوند و 

ممنون رهبر معظم انقاب باشیم.«هاشمی در 
ادامه توصیه می کند: »مراقب برنامه های دشمن 
در فضای مجازی،  ماهواره و... باشند که ایمان 
و اراده آنها را هدف گرفته است. از مسئوالن هم 
می خواهیم از ورزشــکاران و نخبه های علمی و 
فرهنگی حمایت کنند تا خدایی ناکرده به سرشان 
نزند خدمتی را که می توانند برای کشورشان ارائه 

دهند، به دیگر کشورها هدیه کنند.«

صاحب پنج مدال طالی مسابقات جهانی ووشو

من نبود مانع قهرمانی  حجاب 

    تریبون    

ترامپ نطق خود در واکنش به حمله موشــکی ایران را با این جمله شــروع کرد که تا وقتی من رئیس جمهور هســتم، این کشــور به ســالح هســته ای دست پیدا نمی کند. در 
واکنش به این رخداد و اعتراض مردم آمریکا به سیاست های او، »جیمی مارگویلس« کارتونیست آمریکایی فردی را کشیده است که در جواب ترامپ می گوید تا زمانی که 

تو رئیس جمهور هستی، سیاست خارجی ما درست نمی شود!

آرزو کاظمی
خبرنگار


