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تبلور عمق راهبردی نظام

 بیــش از یــک دهــه از خلق 
حماسه ماندگار ملت ایران در 
9دی 1388 می گذرد. مردم انقالبی ایران 
وقتی 11 سال پیش در 9 دی در خروشی 
انقالبی برای محکوم کردن هتک حرمت 
به ارزش ها و مقدسات دینی و عاشورای 
حسینی به میدان آمدند، فکر نمی کردند 
که این حرکت آنها به یک نماد در تاریخ 
انقالب اسالمی تبدیل خواهد شد و فرا 
رسیدن چنین روزی همه ساله، بصیرت 
دینی و انقالبــی و والیتمداری آنها را در 

اذهان زنده خواهد کرد..
حماســه نهم دی مــاه کمتر از هفت 
ماه پــس از برگزاری نهمیــن انتخابات 
ریاســت جمهوری بــه وقوع پیوســت 
که با حضــور حداکثــری و مثال زدنی 
مردم در پای صندوق هــای رأی برگزار 
شــد. انتخاباتی که با آن پشــتوانه عظیم 
مردمی اش می توانســت قدرت و اقتدار 
سیاســی نظــام را در برابر دشــمنان و 
بدخواهان به نمایش بگــذارد و زمینه و 
فرصت مناســبی برای احقاق حق ملت 
ایران در عرصه های بین المللی باشــد، 
با فتنــه ای بزرگ و پیچیده بــا کلیدواژه 
دروغین »تقلب« که ســاخته و پرداخته 
اتاق هــای  فکر غربی بــود، خیلی زود 
بــه اغتشاشــات خیابانی تبدیل شــد و 
موج  سواری رسانه های بیگانه امید تازه ای 
در دل دشــمنان و ضدانقالب شکست 
خورده از حضور مردم پدید آورد، با این 
فرض که الگوی تجربه شده و موفق آنها 
در برخی کشورها می تواند در ایران نیز به 

نتیجه  برسد.
9 دی نــه تنها پایانی بــر فتنه پس از 
انتخابات ســال 1388 بود، بلکه الگوی 
ناکام گذاشــتن  برای  نقش آفرینی مردم 
تحرکات و فتنه های بعدی نیز بود که در 
سال های اخیر چندین بار کارآیی خود را 
نشــان داده و به عبارتی فرصتی بود که از 
دل تهدید پدید آمد. حوادث دی ماه سال 
1396 و آبان ســال 1398 که با حضور 
مردم در صحنه ناکام ماند و خنثی شــد، 
از آن جمله هستند. حماسه هایی که بار 
دیگر ثابت کرد مــردم ایران در روزهای 
ســخت انقالب و کشور را از گردنه های 
صعب عبــور داده و صاحبان و حافظان 

نظام اسالمی هستند..
خالصه کالم اینکه حرکت کم نظیر 
مردم در نهم دی بیان کننده عمق راهبردی 
نظام جمهوری اسالمی بود که متکی بر 
وجود انسان های فراوان مؤمن و معتقد به 
نظام سیاســی و روحیه ملی و آمادگی در 
راه دفاع از آرمان های اســالمی به عنوان 
سرمایه اجتماعی نظام و منابع قدرت نرم 
و مقابله با تهدیدات نرم دشــمنان در هر 
مقطعی اســت. یکی از ویژگی های بارز 
جمهوری اسالمی که آن را از دیگر نظام ها 
متمایز کرده، این است که نظام جمهوری 
اسالمی از پشتیبانی مردم برخوردار است 
و همین اعتماد و حمایت همه جانبه است 
که می توانــد در صحنه های مختلف به 
کمک نظام بیاید و کاســتی ها را جبران 
کرده و به پیشــرفت و ترقی کشور کمک 
کند. به شرطی که مســئوالن و مدیران 
کشور هم در ســطوح مختلف، فضای 
نقش آفرینی مردم را توسعه دهند. امروز 
باید به جای چشــم دوختن به آن سوی 
مرزهــا، ظرفیت های موجود را دید و در 
پرتو آن به تقویت ســاخت درونی همت 
کرد تا برای همیشه چشم طمع دشمنان 

از کشور عزیزمان دور شود.

   سرمقاله    
چند روز پیش بود که اصالح طلبان پس از   
ماه ها بالتکلیفی توانســتند گردهم آیند و 
مجموعه ای را با عنوان »نهاد اجماع ساز« خلق کنند که 
بتواند مســیر ائتالف و همگرایی آنان برای رسیدن به 

نامزد واحد انتخابات 1400 را هموار کند.
این نشســت البته تنهــا به ارائه راهــکاری درون 
اردوگاهی برای حل مشکالت انتخابات پیش رو ختم 
نشد؛ بلکه با مصوبه ای همراه بود که برخی از بندهای 
آن محل تأمل است. به واقع آنان عالوه بر تصمیم گیری 
داخلی، شــروطی را نیز برای شــرکت در انتخابات 
مطرح کردند. بخشــی از این مصوبــه به راهبردها و 
رویکردهای جریان اصالحــات در انتخابات 1400 
اختصاص داشــت که در بند چهارم آن به نوســازی 
و بازســازی گفتمانی اصالح طلبان اشــاره شده و بر 
»بازنگری در قانون اساســی و پذیــرش رفراندوم به 
عنوان یک حــق ملی و اجرای اصــول معطل مانده 
قانون اساسی در زمینه های مختلف« تأکید شده بود. 
این متن به خوبی نشــان می دهد، یکی از شعارهای 
اصالح طلبان در انتخابات پیش رو تأکید بر برگزاری 

همه پرسی خواهد بود!
قصه به اینجا ختم نمی شــود. چندروز بعد از آن 
شــاهد هســتیم که رئیس جمهور در نشست حقوق 
اساســی و شهروندی به اصل ۵9 قانون اساسی اشاره 
کرده و بیان داشــت: »البته سازوکار این اصل خیلی 
پیچیده است ولی بعد از چهل سال می تواند یک بار 
اجرا شود.«در مورد ماجرای اولویت یافتن برگزاری 

همه پرسی از ســوی اصالح طلبان و تکرار آن از زبان 
آقای روحانی می توان به چند نکته توجه کرد:

 قانون اساسی عصاره تالش خبرگانی است 
که با آرایی قاطع به نمایندگی مردم انتخاب ۱

شــدند تا مطابق با اســالم و ضروت های تاریخی، 
فرهنگی و سیاســی خطوط کالن قانــون جمهوری 
اســالمی را در سال 13۵8 ترسیم کنند. قانونی که در 
نهایت با حمایت 99/۵ درصدی ملت در رفراندومی 
باشــکوه تصویب شد. بدون شــک اجرای تک تک 
اصول این قانون ارزشمند، از جمله دغدغه های ملت 
اســت که به مثابه وظیفه و رسالتی بر دوش مسئوالن 
کشــور باید مورد مطالبه قرار گیــرد. اصل ۵9 قانون 
اساســی ـ که به مســئله رفراندوم و مراجعه به آرای 
عمومی اختصاص دارد ـ نیز از جمله این اصول است 
که باید برای تحقق و عملیاتی کردن آن برنامه ریزی و 
تدبیر کرد. لذا هر کس عالقه مند به جمهوری اسالمی 
اســت، عالقه مند بــه اجرای تک تک اصــول قانون 

اساسی نیز هست.
 مطابــق آنچــه در قانون آمده، تشــخیص 

ضرورت مراجعه به آرای عمومی بر عهده 2
دو سوم نمایندگان مجلس است. طبیعی است که هر 
تصمیمی در مجلس باید به تصویب شورای نگهبان نیز 
برسد تا اعتبار و مشروعیت قانونی بیابد، موضوعی که 
در ماده 99 قانون اساســی بر آن تأکید شده است. به 
واقع برگزاری همه پرسی و رجوع به آرای عمومی در 
صورت نیاز جــزء اختیارات مجلس اســت، نه قوه 
مجریه و معلوم نیســت که چرا رئیس جمهور خود را 
دغدغه منــد آن می داند و هــر از چندگاهی ترجیح 
می دهد درباره آن ســخن بگوید! کاش ایشان به جای 
مشغولیت به موضوعات متفرقه، توان خود را متمرکز 
بر حل مشکالت در حوزه مسئولیت هایی می کرد که با 

معیشت و زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد!
 روح و گوهر اصل ۵9 قانون اساسی رجوع 

بــه آرای مــردم در »مســائل بســیار مهم ۳
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی« است که 
مفهوم کیفی »مســائل بسیار مهم« باید کمی سازی و 
شــاخص بندی شــود تا مرز آن از مســائل غیرمهم 
مشخص شــود. به واقع باید مجلس برای تحقق آن 
قانونی مشــخص تدوین کند و در نهایت به تصویب 
شورای نگهبان برساند، تا مشخص شود که چه اموری 
را می توان به همه پرسی سپرد. این امر موجب شفافیت 
شده و اجازه بهره برداری سیاسی ـ جناحی از این اصل 

را نخواهدداد.
 طبیعی اســت که اجرایی کــردن قانون با 

بهره برداری سیاســی و تبدیل آن به ابزاری ۴
حقوقی برای منافع جناحی متفاوت است، لذا در این 
بحث از ورود هرگونه تعلقات جناحی باید پرهیز کرد. 
متأسفانه در طول ســال های اخیر، تأکید بر برگزاری 
همه پرســی به ابزاری برای بهره بــرداری یک جریان 
 در آستانه انتخابات با 

ً
سیاسی بدل شــده که معموال

شدت بیشــتری دنبال می شود. برای مواجهه با چنین 
اصلی باید ابتدا تعلقات جناحی را کنار گذاشــت و 
سپس در مورد آن اظهار نظر کرد. وگرنه به این زودی ها 

نمی توان منتظر تحقق رفراندومی در کشور بود.
 مردم در ماه های اخیر با صراحت مطالبات 

خود را اعــالم کرده اند که در صدر آن حل ۵
مشــکالت معیشــت کشــور و مبــارزه با فســاد و 
رانت خواری اســت که وظایــف و اولویت های قوه 
مجریه و قضائیه را مشخص می کند. از این رو مشکل 
کشــور در زمانه کنونی نامعلوم بودن مطالبات و آرا و 
نظرات ملت نیســت. مشــکل آن اســت که بخش 
عمده ای از مطالبات مردم بر زمین مانده که دســتگاه 

اجرایی به دلیل ناکارآمدی و با اتخاذ سیاســت غلط، 
هنوز نتوانسته بر مشکالت فائق آمده و رضایت مردم را 
جلــب کند. حال دولت اگر خواهــان فهم نظر مردم 
اســت، کافی اســت که به جای معطل ماندن برای 
تشکیل کابینه بایدن، در چندماهه محدودی که برای 
خدمت به مــردم باقی مانده، انرژی و تــوان خود را 

صرف همین خدمت کند.
همچنین فراموش نکنیم مــردم در آخرین 

همه پرســی سیاسی در اســفندماه 1398 ۶
نظرات خود را در مورد الگوی مدیریت کشــور ارائه 
کرده اند. ضمن آنکه آنچه در سال های اخیر، باالخص 
پس از ماجرای شکست برجام و خروج ترامپ از آن 
بیش از هــر موضوع دیگر، ظرفیــت طرح در قامت 
رفراندومی سراســری را داشــته اســت، پرسش از 
موافقت مردم با سیاســت های دولت تدبیر و امید در 
اداره اقتصاد کشــور، و حتی تداوم داشتن یا نداشتن 
فعالیت دولت بوده است که نتایج آن همانطور که در 
نظرسنجی ای رسمی موجود است، به نظر نمی رسد 
که چندان مورد عالقه دست اندرکاران دولت دوازدهم 

باشد!
به هر حال فارغ از بحث های حقوقی و سیاســی 
در مورد ضرورت تمســک به همه پرسی و چگونگی 
برگزاری آن، همزمانی و همزبانی آقای رئیس جمهور و 
اصالح طلبان موضوعی نیست که از چشم هوشمندان 
سیاسی مغفول بماند. اما مهم تر از آن این است که نباید 
فراموش کرد، مهم ترین همه پرسی در نظام اسالمی، 
انتخاباتی است که در خردادماه سال 1400 پیش روی 
ماست و کمتر از شــش ماه تا برگزاری آن باقی مانده 
اســت. بدون شک مردم در آن انتخابات نظرات مهم 
خود را در مورد سرنوشــت پیش روی کشور در دهه 

پنجم انقالب اسالمی اعالم خواهند کرد.

بررسی ابعاد طرح مجدد و همزمان همه پرسی از سوی رئیس جمهور و اصالح طلبان 

رفراندوم در پیش است!

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

گروه گزارش/انفجار اخیر در شــهر نشویل  E
در صبح روز کریســمس که سبب شکسته شدن 
پنجره ها، آســیب وارد شدن به ســاختمان ها و 
زخمی شدن سه نفر شده، یک اقدام عمدی بوده 
است. این خبری بود که پلیس آمریکا اعالم کرد. 

»دان آرون« ســخنگوی اداره پلیس نشــویل 
گفت: »پلیس در ســاعت 6 صبح به یک تماس 
تلفنی درباره شنیده شدن صدای تیراندازی پاسخ 
داد؛ ولی هیچ نشــانه ای از تیراندازی مشــاهده 
نشــد، با این حال، مأموران پلیس به یک خودرو 
مشکوک شــدند و زمانی که منتظر رسیدن واحد 
ویژه بودند، این خودرو منفجر شده است.« حجم 
و شدت انفجار که در تصاویر زمینی و هوایی دیده 
می شود، نشان از حجم باالی مواد منفجره دارد.  
شدت انفجار به حدی بود که سازمان هواپیمایی 
فــدرال آمریکا اعــالم کرد، پروازهــای فرودگاه 
 
ً
نشویل به دلیل قطع شدن خطوط ارتباطی، موقتا
بــه حالت تعویق در آمده اســت. ترامپ و بایدن 
هیچ واکنش قابل توجهی به این مسئله نداشتند؛ 
اما مجتهد افشاگر معروف در خاندان سعودی در 
تویئتر خود چنین می نویســد: »اطالعاتی درباره 

انفجار آمریکا: شــهر نشــویل یک شهر کوچک 
در ایالتی کوچک اســت. هیــچ ارزش امنیتی یا 
سیاســی در ســطح جهان ندارد. ســاکنان آن از 
سفیدپوستان نژادپرست هســتند. به دلیل اینکه 
 بخاطر 

ً
 به خاطر عید کریسمس و دوما

ً
مردم اوال

سرمای شدید در خانه های شــان بوده اند، محل 
خالی از سکنه بوده اســت. عامالن انفجار خود 
پلیس را خبــر کرده اند.« وی مطالب دیگری هم 
در این باره مطرح می کند: »آیا ممکن اســت این 
حادثه رویارویی بین طرفداران و دشمنان ترامپ 
باشــد؟ « در مقابل عده ای هــم از وجود بقایای 
انســانی در انفجار خبر داده اند و این انفجار را به 
عملیات های تروریستی داعش نسبت داده اند؛ اما 
اینکه این حجم از مواد منفجره آن هم در یک شهر 
خلوت برای چه منفجر شده است باز هم اذهان 
اهل سیاست را به خود مشغول کرده و باید دید در 
کوتاه مدت و درازمدت چه کسی می خواهد از این 
اقدام بهره برداری کند.  اما مشکوک تر از همه نوع 
پرداخت رسانه های آمریکایی است که سعی در 
عادی جلوه دادن وضعیت داشته و به شکل خیلی 

عادی اخبار این حادثه را پوشش می دهند.  

پشت پرده انفجار مشکوک در نشویل چیست؟

 رفتار عادی

هنگامی که در سال 1389 سانتریفیوژهای تأسیسات 
غنی سازی اورانیوم نطنز مورد هجمه ویروس بسیار 
خطرناک اســتاکس نت قرار گرفت، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با افتخار اعالم کردند که استاکس نت 
 برای 

ً
 به دستور رئیس جمهور آمریکا صرفا

ً
مستقیما

تأسیسات هسته ای ایران طراحی، ساخته و راه اندازی 
شده و رژیم صهیونیستی ویروس استاکس نت را در 
مرکز اتمی دیمونا و بر روی سانتریفیوژهای مشابهی 
که ایران از آنها در تأسیســات غنی ســازی اورانیوم 
نطنز با موفقیت آزمایش کرده بود؛ در آن زمان اعالم 
شد که منشــأ ورود این ویروس به ایران نه از طریق 
شبکه اینترنت بلکه از طریق حافظه های جانبی بوده 
که افرادی از خارج از کشــور به ایران آورده و بدون 

بررسی الزم به کامپیوترهایی در داخل ایران متصل 
کرده اند. در همان ســال ها آمریکا ۵2 میلیارد دالر 
برای حمالت ســایبری در بودجه سالیانه تصویب 

کرده اند.
اما در سال 2020 خبرهایی از منابع آمریکایی 
منتشر می شــود که کشــور مهاجم آمریکا به یک 
قربانی در حمالت ســایبری تبدیل شــده است! و 
اعالم می شــود یک گروه حرفه ای از هکرها اوایل 
ســال 2020 موفق شــدند از طریــق روزنه ای در 
محصوالت تولیدی شــرکت »ســوالرویندز« که 
ارائه دهنــده نرم افــزار برای ســازمان های دولتی و 
شرکت های بزرگ اســت، وارد شبکه های دولتی 
آمریکا شوند. هکرها بعد از نفوذ به شبکه های دولتی 
آمریکا به اطالعات و ارتباطات حســاس مشتریان 
سوالرویندز از جمله خزانه داری آمریکا، بازرگانی و 
آزمایشگاه ملی انرژی و لس آالموس که بر تسلیحات 
اتمی ایاالت متحده نظارت دارد، دسترســی پیدا 
کردند. هنوز هم مشخص نیست که چه سناریویی 

پشت این حمله قرار دارد، در این مورد چند سناریو 
مطرح است:

1ـ با توجه به نارضایتی هایی که در آمریکا وجود دارد، 
این حمله از طرف مخالفان داخلی آمریکاســت، 
آنها نتوانســته اند از طریق قانونی به اهداف خود در 
انتخابات برسند و اکنون از طریق تروجان ها درصدد 

خرابکاری برآمده اند.
2ـ اینگونه تهاجم های سایبری هدایت شده از سوی 
دولت آمریکاست تا نشــان دهد گروه های هکری 
می توانند به راحتــی حیاتی ترین بخش های دولت 
آمریکا را شناسایی و تخریب کنند و با توجه به این 
هشــدارها، دولتمردان ســریع تر اقناع می شوند که 

بودجه های امنیت سایبری را افزایش دهند.
3ـ آمریکا ادعا می کند این حمله ها از سوی دشمنان 
خارجی آمریکا مانند روســیه و چین صورت گرفته 
اســت که توانایی های فوق العاده ای در جنگ های 
ســایبری دارند. آمریکا در صدد اســت با برجسته 
کردن این عملیات های ســایبری دشــمنان و حتی 

کشــورهای رقیب خود را به چالش بکشاند و آنها 
را از اقدامــات خطرناک دیگری که در آینده ممکن 

است اتفاق بیفتد، باز دارد.
4ـ برجسته ســازی این حمالت ســایبری به نوعی 
برای مشروعیت بخشــی به حمله سایبری آمریکا 
و گروه هــای خرابــکار وی به ســایر کشــورها و 
گروه هاست تا از این طریق به اهداف خود که سال ها 
به دنبال آن بوده است از طریق فضای مجازی دست 

یابد.
نکته نهایی اینکه آمریکا حمالتی را که از درون 
خاک خود به زیرساخت هایش صورت گرفته است، 
1ـ به دشــمنان خارجی منتسب می کند شبیه کاری 
که در 11 ســپتامبر 2001انجام داد و به افغانســتان 
و عراق حمله کرد، 2ـ بودجه های ســایبری اش را 
افزایش دهد و زیرساخت های شان را تقویت کنند. 
3ـ دشــمنانش را به حمله به آمریکا متهم کند و به 
عملیات های سخت افزاری و نرم افزاری اش به سایر 

کشورها مشروعیت ببخشد.

یکا حمله سایبری کرده است؟ چه کسی به آمر

گروه گزارش/همزمان با اعالم ورود ناوهای  E
آمریکایی به خلیج فارس رسانه های صهیونیستی 
نیز از اعــزام یک فروند زیردریایی این رژیم برای 
اســتقرار در خلیج فارس خبر دادنــد. این اتفاق 
بی سابقه اســت و در شرایطی رخ می دهد که این 
زیردریایی عالوه بر آب های بین المللی می تواند 
به ســبب علنی ســازی روابط در آب های عمان، 

امارات و بحرین نیز مستقر شود.
 البته اســتقرار همپیمانان ناتــو و آمریکا در 
خلیج فارس به ویژه بعد از تشکیل ائتالف جدید 
دریایی غرب برای امنیت خلیج فارس مسبوق به 
سابقه بوده؛ اما اینکه رژیم صهیونیستی جرئت و 
جسارت چنین اقدامی را یافته که در خلیج فارس 
و در کنار مرزهای ایران حضور نظامی علنی پیدا 

کند، محل تأمل است. 
از زمانی که این زیردریایی به صورت رسمی 
بعد از موافقت مصر از کانال سوئز و دریای سرخ 
به سمت اقیانوس هند، دریای عمان و در نهایت 
خلیج فــارس حرکت کرده اســت چیــز زیادی 
نگذشته؛ ولی از نگاه کارشناسان امنیتی و سیاسی 
این بیشتر شبیه به یک شو و عملیات روانی است. 

در همین زمــان هم بازدید فرمانده نیروی دریایی 
سپاه از جزایر ســه گانه جنوبی و سایر پایگاه های 
سپاه برای سنجش میزان آمادگی به صورت رسمی 
اعالم شــد تا اعالم خطری باشد برای هر طرفی 
در خلیج فارس که قصد شیطنت در این منطقه را 

دارد. 
 باید توجه داشــت در شــرایطی که هر روز 
وضعیت درگیری ایران و جریان مقاومت با رژیم 
صهیونیستی به روز موعود نزدیک می شود، رژیم 
صهیونیســتی باید تا می تواند خود را از تیررس 
ســالح های جریان مقاومت دور کند نه اینکه به 
نزدیک تریــن قتلگاه تجهیزات نظامی دشــمنان 
جمهوری اسالمی، یعنی خلیج فارس و تنگه هرمز 

نزدیک شود. 
به نظر می رســد این حرکت تبلیغاتی و برای 
شکستن قبح حضورهای نظامی بعدی این رژیم 
است که قطعا ســرانجامی برای صهیونیست ها 
نخواهد داشــت.   البته رژیم صهیونیستی که در 
ماجرای ترور شهید فخری زاده منتظر انتقام ایران 
است، با این اقدامات درصدد تغییر فضای افکار 

عمومی بوده است. 

 نگاهی به اهداف صهیونیست ها از اعزام زیردریایی به خلیج فارس

 بازی رسانه ای!

   پایش    
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۳
دیدگاه

 کهنه سرباز!
VETERAN

 »کهنه ســرباز« به سرباز یا نیروی ارتشی 
دارای تجربه و ســابقه حضور در جنگ 
یا حضور طوالنی مدت در ســازمان های 
نظامی گفته می شــود. )VETERAN(در 
زبان انگلیســی به معنای شخصی است 
که در یک شغل یا فعالیت خاص حضور 
یا تجربه طوالنی مدت داشته است. کهنه 
ســرباز بودن از آن ویژگی هایی است که 
تداعی گر مدیریت، جســارت و پختگی 
اســت و به قول قدیمی ها مصداق گرگ 
باران دیده اســت. در این نوشتار به دنبال 
شناســاندن چهره واقعی سیاست مداری 
هســتیم که از ایالت دالویر آمریکا مشق 
سیاست را آغاز کرده و قرار است به زودی 
بر مسند ریاست جمهوری کشوری تکیه 
بزند که در مســیر افول پیــش می رود. او 
ششمین سناتور جوان تاریخ آمریکا لقب 
گرفته است که در زمان رسیدن به معاونت 
رئیس جمهوری در سال 2009 چهارمین 
سناتور ارشــد در سنای آمریکا بود. اوباما 
که تجربه ای در سیاست خارجی نداشت، 
توانست با انتخاب وی این نقص و کاستی 
را در دولت خــود برطرف کند و می توان 
گفت، همه کاره دولت اوباما در سیاست 
خارجی بود. اما او با سیاست های ترامپ 
نیز بیگانه نیســت، وقتــی ترامپ فاجعه 
بغداد را رقم زد، با وجود تضادهای عمیق 
عقیدتی با او از عملکرد ترامپ دفاع کرد و 
اذعان داشت، سردار سلیمانی مستحق بود 
که با عدالت روبه رو شود و تعریف عدالت 
آمریکایی را صریح و شفاف متبلور کرد. 
کهنه سربازی که شخص بنیامین نتانیاهو 
را رفیق سی ســاله خود خطاب می کند 
و اذعــان مــی دارد اگر اســرائیل وجود 
نمی داشت، آمریکا باید یکی می ساخت 
و آن را یک الزام امنیتی  می پندارد. اعتقاد 
بــه تحریم های فلج کننــده دارد و معتقد 
است تحریم های ایران باید ادامه پیدا کند. 
سهم او به تنهایی از 29 فقره تحریم های 
ضد ایرانی، 13 فقره ســنگین است. در 
سیاست خارجی به مذاکره با ایران اعتقاد 
دارد؛ اما چه نوع مذاکره ای؟ او مســئول 
سیاست خارجی و همه کاره آن در زمان 
اوباما و اوج مذاکرات همین کهنه سرباز 
بود. پــس از کدامین مذاکــره صحبت 
می شود؟ مذاکراتی که پرونده آن باید در 
سال 201۵ بسته می شد و از گالبی های 
آن بهره مند می شدیم یا مذاکراتی به بهانه 
برجام به بن بســت رسیده اما در محدوده 
خط قرمزها! کســی که بعد از اعدام نوید 
افــکاری توئیــت می زند و ایــن عمل را 
مضحک می پنــدارد و یکی از وعده های 
انتخاباتی اش این بود که ایران را به خاطر 
نقض حقوق بشر مانند اعدام نوید افکاری 
مجبور به پاســخگویی می کند. این کهنه 
ســرباز کسی اســت که اگر در20 ژانویه 
ســکان ریاســت جمهوری آمریکا را بر 
عهده بگیرد، باید به این نتیجه برسیم که 
بــه همان اندازه ای که چهار ســال با یک 
رئیس جمهور فاســد، دروغگو، فاسق و 
البته احمــق در تنش بودیــم از اکنون با 
یــک رئیس جمهور جاه طلب، شــرور و 
هوشــمند وارد فاز تنش از نوع دیپلماسی 
می شــویم. به این فرمایش حضرت امام 
خامنه ای ایمان کامل داشــته باشیم که در 
مورد آمریکا سیاســت ما حساب شده و 
مشخص اســت و این سیاست با رفت و 
آمد اشــخاص تغییر نمی کند. اینکه چه 
کسی رئیس جمهور بشــود، در سیاست 
ما هیچ تأثیری نمی گــذارد و رفت و آمد 

اشخاص در آن تأثیری ندارد.

   عکس و مکث   

نفتکش غول پیکر تمام ایرانی / دومین نفتکش غول پیکر تمام ایرانی با نام افراماکس که ساخته قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( اســت در بوشــهر به آب انداخته شــد. طول ایــن نفتکش دوبرابر طول زمیــن فوتبال و ارتفاعش 
اندازه ســاختمان ۷ طبقه  و حجمش ۱۱۳ هزار تن اســت! این سازه را همان ایرانی ساخته است که نخست وزیر دوران 

پهلوی  درباره اش گفته بود: »ملتی که نمی تواند آفتابه ِگلی بسازد، چگونه می تواند صنعت نفت را اداره کند.«

واکسن کرونا نزنید! / بروشورهایی که شهرک نشین های صهیونیستی را دعوت می کند به اینکه واکسن کرونا نزنند. 
بر روی این تبلیغات جمالت قابل توجهی نوشــته شده اســت؛ مانند نگید نمی دونستیم، واکسیناسیون کرونا آخرش 
مرگه، موش آزمایشــگاهی نباشــید، ۹۷درصد دریافت کننده های واکســن عقیم می شــن، هولوکاست جدیدی در راه 

است و... . در این تبلیغات هشدار داده شده است که واکسن کرونا نقشه شومی است که طراحی شده است.

رسانه بی طرف! / ۱8۷ نفر درگذشته کرونا در ایران را مرگ می نامند و عکس قبرستان برایش می گذارند، اما 48۹ نفر 
درگذشــته خود را جان باخته نامیده و عکس دانش آموزان و رعایت شــیوه نامه ها برایش می گذارند! این رسانه که تا 
قبل از این به چینی ها به دلیل مشاهده اولین بار کرونا در آن کشور اتهام هایی می زد، بعد از کشف کرونای انگلیسی، 

آن را نتیجه تالش های دانشمندان کشور خود دانسته است که توانسته اند نسخه جدید ویروس را کشف کنند!

ساخت خودروی زرهی در یمن/ وزارت کشور یمن از خودروی زرهی ـ امنیتی »بأس ۱« که به دست جوانان یمنی ساخته 
شــده، رونمایی کرد. ارتش یمن در ســایه تهدیدات خارجی و حمله دولت های تروریســتی منطقه به مردم این کشور، 
به تولید و ارتقای ادوات و موشــک های خود دســت زده اســت؛ به نحوی که حتی پایتخت عربستان هم از تیررس آنها 

خارج نیست.

   روزنه    

ایــن روزها طــرح اصــالح قانــون انتخابات 
ریاست جمهوری در دستور کار مجلس شورای 
اسالمی اســت؛ طرحی که ســعی دارد مسیر 
نام نویســی در این انتخابات را شفاف تر کند. به 
همین منظور گفت وگویی را با »محمدحســن 
آصفری« عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس انجام دادیم و نظرات وی 
را درباره این طرح و مخالفت برخی جریان های 

سیاسی با تصویب آن را جویا شدیم:

 BBBB دلیل ورود مجلس برای اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری چه بود؟

علــت تصویب ایــن قانون، ضعف ها، شــبهات و 
ابهاماتی بــود که در قانونی قبلــی انتخابات وجود 
داشت. این شبهات و ابهامات سبب شده بود برخی 
احساس کنند به سبب مدرک تحصیلی شان، رجل 
سیاسی به شــمار می روند. ما شــاهد بودیم که در 

دوره های قبل، تعداد قابل توجهی از افراد از راه های 
دور و نزدیک و بدون شــرایط کافی برای نام نویسی 
در انتخابات، خودشــان را برای نام نویسی در محل 
وزارت کشــور به تهران می رساندند و برای بررسی 
اولیه شرایط ٖآنها هزینه و وقت زیادی صرف می شد.

 BBBB یكــی از مــواد طــرح اصــالح قانون
انتخابات ریاست جمهوری، دارا بودن 
این  در  است.  کارشناسی ارشد  مدرک 

مورد توضیح دهید.
بر اســاس قانون قبلی انتخابات ریاست جمهوری، 
نام نویســی در ایــن انتخابــات آزاد اســت و هیچ 
محدودیتی برای آن وجود نــدارد. در مورد مدرک 
 ســواد 

ً
تحصیلــی الزم بــرای کاندیداها نیز صرفا

خواندن و نوشتن کافی لحاظ شده است. در سنوات 
گذشته شاهد بودیم که به سبب شفاف نبودن قانون 
انتخابــات ریاســت جمهوری، 3 هــزار نفر برای 
تصدی این پست حساس و مهم در کشور نام نویسی 
می کردند و در این میان خیلی ها فقط سواد خواندن 
و نوشــتن داشــتند و فاقد هرگونه مدرک تحصیلی 
بودند. شــرط مدرک تحصیلی »کارشناسی ارشد« 
و روشن تر شــدن مقوله »رجل سیاسی«، دارا بودن 
ســابقه اجرایی در دستگاه مدیریتی کشور و از همه 

مهم تر »نداشــتن تابعیت مضاعــف کاندیداها یا 
بستگان درجه یک آنها« از جمله مواردی بود که در 
اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه 

نمایندگان مجلس قرار گرفت. 

 BBBB آیا قرار اســت در طــرح اصالح قانون 
انتخابــات ریاســت جمهوری، نقش 
گذشته  به  نسبت  شناسنامه دار  احزاب 

پررنگ تر شود؟
بله، در قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که 
بخش هایی از آن طی روزهای آینده کامل تر می شود، 
حوزه احزاب برجســته تر شده اســت و نمایندگان 
مشــخص کرده اند که رئیس جمهور باید مشاوران 
خودش را یا از بین مقامات کشوری پیشین یا رؤسای 

احزاب شناسنامه دار انتخاب کند.

 BBBB شاهد هجمه برخی جریان های سیاسی 
به طرح جدید مجلس بودیم. دلیل این 

هجمه ها به نظر شما چیست؟
متأســفانه برخی جریان های سیاســی بدون آنکه 
قانون قبلی انتخابات ریاســت جمهوری را مطالعه 
کنند و بدون آنکه قانــون جدید را با دقت بخوانند، 
موضع گیری های تندی علیــه قانون جدید مجلس 
کردنــد و ما شــاهد بودیم برخــی از روزنامه ها به 

صورت زنجیره وار و با یک خط مشــخص، به این 
قانون تاختنــد. برای نمونه، یکــی از انتقادات این 
روزنامه ها به قانون جدید این بود که نوشتند »ورود 
نیروهای مسلح به انتخابات ریاست جمهوری آزاد 
شــد«؛ این در حالی است که در گذشته هم کسانی 
که جزء نیروهای مســلح بودند مجاز به حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری بودند و ما در دوره های 
قبل انتخابات هم شاهد حضور برخی از چهره های 

نظامی در انتخابات بودیم.

 BBBB قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری 
نام نویسی  به کمتر شدن حاشــیه های 

کمک خواهد کرد؟
 همینطور اســت؛ اصــالح قانون انتخابات 

ً
مطمئنا

ریاست جمهوری در جهت شفاف، دقیق و روشن تر 
کردن مسیر نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری 
و بــه دور از هرگونه نگاه سیاســی و جناحی انجام 
شــد و به عبارتی، قانون جدید در راستای کمک به 
نامزدهای پست ریاست جمهوری خواهد بود. حال 
باید منتظر اعالم نظر شــورای نگهبان در خصوص 
این قانون باشیم . نمایندگان مجلس پیگیر شفاف تر 
کردن مسیر نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری 

هستند.

   دریچه    

اصالح قانون به نفع شفافیت  
 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت وگو با صبح صادق عنوان کرد

حسین چخماقی
خبرنگار

پایان هفته ای که گذشت، با پخش مستند »غیررسمی« 
از رســانه ملی همراه بود که واکنش های بسیاری را به 
همراه داشت. این مستند از دل دیدارهای غیررسمی 
و حواشــی دیدارهای رسمی بیرون آمده بود که پیش 
از این در برابر چشمان افکارعمومی قرار نگرفته بود. 
دیدارهایی که با حضور نخبگان علمی و هنری همراه 
بود و به صورت گفت وگوی دوطرفه شکل گرفته بود. 
سکانس های پخش شده در این مجموعه حاوی نکات 
جالب و نابی بود که پیش از آن کمتر رســانه ای شده 
بود و ابعاد ناپیدای شــخصیت رهبر فرزانه انقالب را 

آشکار کرد.
این برنامه نشان داد که رهبری از اشراف اطالعاتی 
برخوردار بوده و به مسائل کشور آگاه است. او خود را 
در یک ساختمان درب بسته و برج عاج حبس نکرده و 

تنها به مشاوره با اطرافیانش بسنده نکرده است. او در 
وسط میدان است و با اقشار مختلف جامعه در ارتباط 

مستمر است و از نزدیک از دردهای آنان آگاه است.
او گوش شــنوا برای شــنیدن صدای مردم دارد. 
با تمام وجود حاضر اســت وقت بگذارد و به درد دل 
مردم گوش قرار دهد و اوضاع را از زبان ایشان بشنود. 
اگر هم محدودیتی هست، نه برآمده از اراده ایشان که 

اقتضای جایگاه رهبری است. 
در عین حال که در جایگاه رهبری قرار دارد و شاید 
به نظر برســد که این جایگاه بین او و مخاطب فاصله 
انداخته است، اما شخصیتش ساده و صمیمی است. 
در مواجهه با ایشــان خیلی زود می توان انس گرفت و 
با او هم کالم شد و احساس همدلی و محبت طرفینی 
کرد. او خود با صراحــت می گوید که همه مردم این 
ســرزمین را با توجه دعا می کند و به سرنوشت شــان 
می اندیشد و دغدغه مند آنان اســت. او زبان مردم را 
می فهمد، با آنها به سادگی هم کالم می شود، سخنانش 

منطقی و معقول و قابل فهم و اثرگذار است. از دل بر 
می خیزد و بر دل می نشیند.

منطــق او منطــق قابل پذیرش اســت و اگر ذهن 
منصفی گوش دل به کالم او بسپارد، منطقی بودن کالم 
او را می پذیرد، هرچند ممکن است در برخی موارد با 

او هم نظر نشود.
رهبری خود را پاســخگو در برابر ملت می بیند و 
از پرسشگری و پاسخگویی گریزان نیست. او معتقد 
است همه مسئوالن کشور باید در مورد عملکردشان 
پاسخگو باشند و تالش کنند به عنوان خدمتگزاران این 

ملت، ایشان را راضی و قانع کنند.
نــکات فراوانــی از شــخصیت ایــن بزرگمرد 
ســرزمین مان برای گفتن هســت که متأســفانه در 
»حجاب معاصرت« مغفول مانده است. این حجاب 
حتی در میان دوســتان و مشتاقان و مریدان ایشان نیز 
مشهود است! نشــان به این نشان که بین شخصیت و 
مرام و کالم ما و حکیم انقالب اسالمی فاصله بسیار 

است. بخشی از این فاصله بدون شک محصول نبود 
شناخت دقیق شخصیت ایشان است که باید برای آن 

چاره  اندیشید.
ســخن آخر آنکه همانطور که تجلی ابعاد ممتاز 
شخصیتی ایشان برای دوستداران ایشان شور و شوق 
و بهجت و آرامش می آورد، برای دشــمنانش چیزی 
جز عقد و کینــه و اضطراب و ترس به همراه نخواهد 
داشــت و روز به روز بر عداوت و دشمنی آنان خواهد 
افزود و این سنتی از سنت های الهی است: »باران که 
در لطافت طبعش خالف نیست/ در باغ الله روید و در 

شوره زار خس«.
موالی مــان  درخشــان  نــور  کــه  همانطــور 
امیرالمؤمنین)ع( نیز که در قله انســانیت ایستاده بود، 
در دل های منحرف پرکینه، چیزی جز حسادت و عقد 
و کینه نیفزود، و همانطور که کالم الهی نیز در وصف 
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به بهانه پخش مستند                    از رسانه ملی

رهبری از جنس مردم
حسین معینی

روزنامه نگار

یاسر کوچک زاده
کارشناس بین الملل
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۴
بزنگاه

۱- این حماسه پیامی به رهبری داشت؛ و آن اینكه ای عزیزتر از جان ما حضرت 

آقا، ولی فقیه زمان، اجازه نمی دهیم غریبانه با امام درد دل کنی و نجوا کنی، ما از 

حواریونی هستیم که همراه تو بوده و اجازه نخواهیم داد تا دشمن کوچک ترین 

تعرضی نسبت به انقالب و والیت داشته باشد.

2- ما امتی داریم که از یک طرف  بصیر، دشمن شناس و زمان شناس است و از طرفی 

شجاع بوده و به تعبیر قرآن دارای روحیه جهادی و انقالبی است و الگوی فرهنگ 

عاشورایی را دارد در گام دوم خواهند توانست استكبار را کنار بزند و حافظ و نگهدار 

انقالب بوده و مقدمه ساز ظهور خواهند باشند.

حماســه مردمی 9 دی مشــتی محکم 
و تمام کننــده در پاســخ بــه اتفاقات 
انتخابات ســال 1388 بــود. تحوالت 
 یک منازعه 

ً
انتخابات سال 1388 صرفا

و دعوای سیاسی ساده نبود؛ بلکه طرح 
و برنامه ریزی دقیق از سوی کشورهای 
بیگانــه ای بود کــه به دنبــال براندازی 
جمهــوری اســالمی ایــران بودنــد؛ 
خاطرات هیالری کلینتون، وزیر خارجه 
کابینــه اول باراک اوباما در مورد ســال 
1388 به عینه مباحثی را مطرح می کند 
که در آن مقطع زمانی آمریکا، انگلیس، 
رژیم صهیونیستی، عربستان و منافقین 
به دنبال به بن بست رساندن مشروعیت 
جمهوری اسالمی در مباحث سیاسی و 
تحمیل هزینه های سنگین بر کشور ایران 
بودند که پــس از آن اتفاق تنها تحمیل 
هزینه های ســنگین بر کشــور از سوی 
قدرت  های بیگانه اعمال شــد و بعد از 
ســال 1388 شدیدترین تحریم ها علیه 

کشور ما وضع شد.
با وجود این عــده ای معتقدند، این 
 یک رقابت و دعوای سیاســی 

ً
امر صرفا

دو نامزد انتخاباتی بود و به بزرگ نمایی 
نیازی نــدارد، فــارغ از اینکــه فرآیند 
اغتشاشات ســال 1388 ماهیتی چند 
بعدی و چندوجهی داشــت که هر یک 
از دشــمنان کشــور از جمله آمریکا، 
اروپایی،  اتحادیه  رژیم صهیونیســتی، 
رژیم صهیونیستی، منافقین و عربستان 
ســعودی به اندازه خود در ناآرامی های 
کشــور در آن برهه زمانی سهیم بودند 
و برحســب همین پیچیدگــی و چند 
وجهی این اتفاق، ظرفیت و توانمندی 
نیروهای نظامی و امنیتی ما به اندازه ای 
نبود که قادر به حل این مســئله باشد؛ 
 اگر حرکت انقالبی و هماهنگ 

ً
حقیقتا

و خودجــوش مــردم در 8 و 9 دی ماه 
نبود، ماجرای اغتشاشات 1388 ادامه 
می یافت و با ایــن اقدام مهم مردم تمام 

راهبردهای دشمنان منسوخ شد.
با توجه به پیچیدگی این امر عده ای 
به دنبال تعدیل این موضوع هســتند و 
می خواهند ایــن اتفاق را ذیل تحوالت 
انقالب مخملی تجزیه و تحلیل کنند، 
فارغ از اینکه همانگونه که مطرح شــد 
این اتفاق رویکردی منطقه ای و جهانی 
داشت که هدف اصلی آن ساقط کردن 
و برانــدازی نظام جمهوری اســالمی 
ایران بود؛ اما با کمی تحقیق و بررســی 
در فرآینــد انقالب هــای مخملــی در 
کشــورهای اوکرایــن، قرقیزســتان و 
صربســتان که مبتنی بــر انقالب بدون 
 بنیاد سوروس در 

ً
خشــونت بود، صرفا

آن تحوالت دخیل بود؛ اما ما در فرآیند 
اغتشاشات ســال 1388 شــاهد یک 
همکاری منطقه ای و جهانی بین بسیاری 
از دولت هــا، ســازمان های بین الملل 
دولتی و غیر دولتی و حتی سازمان های 

اطالعاتی این کشورها نیز بودیم.
اکنون هر از چنــد گاهی بعضی از 
رجال سیاسی کشــور برای کسب رأی 
و حمایت سیاسی، بحث حصر خانگی 
را مطرح می کنند تــا بتوانند از این امر 
موج سواری سیاســی کرده و برای خود 
ســوخت سیاســی تأمین کنند فارغ از 
اینکه این اقدام یک عمل نخ نما شــده 
و منســوخ است و هنوز اگر الزم باشد، 
مردم جواب قاطع تری نسبت به این گونه 

موضوعات نشان خواهند داد.

 BBBB جایگاه حماســه 9 دی ماه چیســت و
حضور ملت ایــران در این بزنگاه را از 

منظر قرآن چگونه می توان تبیین کرد؟
نهم دی ماه یک تیر خالصی بود به فتنه ای که طراحی 
آن حدود 10 سال طول کشیده بود و مقدمات اجرای 
آن یک سال زمان برده بود و در حدود 200 روز هم 
خود این ماجرا طول کشید. فتنه ای که با کارگردانی 
جبهه استکبار و آمریکا و هنرپیشگی و نقش آفرینی 
تمام پیاده نظام های دشمن اعم از سلطنت طلبان، 
منافقیــن و ســکوالرهایی که حاکمیــت دینی را 
برنمی تافتند، شــکل گرفت. نهم دی تیر خالص 
به این فتنه بزرگ بود. نهم دی تجلی آیات فراوانی 
ِه 

َّ
ِذیَن آَمُنوا ِبالل

َّ
ُمْؤِمُنوَن ال

ْ
َما ال از قرآن بود؛ مانند »ِإَنّ

ِسِهْم 
ُ

ْنف
َ
ْمَواِلِهْم َوأ

َ
وا ِبأ

ُ
اُبوا َوَجاَهد

َ
ْم َیْرت

َ
َمّ ل

ُ
َوَرُســوِلِه ث

ِه.« مؤمنان واقعی کسانی هستند که بعد 
َّ
ِفي َسِبیِل الل

از ایمان آوردن و آمدن فتنه نه تنها از صراط مستقیم 
خارج نمی شوند و گرفتار تردید نمی شوند و لغزش 
پیدا نمی کنند؛ بلکه در میدان عمل هم اهل جهادند. 
این مشخصه واقعی مؤمنان قرآنی است که امروزه 
در قالب انقالبیون والیت مدار جلوه می کند و بسیار 
قابل توجه اســت. نهم دی تجلی خشــم و شدت 
عمل جامعه اســالمی و ایمانی در برابر کفار بود؛ 
یعنی بخشی از آیات قرآن که اشداء علی الکفار را 
تأکید دارد. اما نهم دی هم تولی باالیی را نشان داد 
هم تبری باالیی را. ما خیلی از افراد را داریم که در 
تولی بسیار خوب هستند؛ اما توجه ندارند که تولی 
واقعی بدون تبری امکان ندارد. در نهم دی دیدیم که 
مردم نسبت به غیر حاکمیت الهی و نسبت به همه 
جریان های غیر الهی تبری و خشم و فریاد مقدس 
خود را فریاد زدند و پایبندی خود به والیت را نشان 
دادند. دشــمن فتنه 88 را طراحی کرد تا به وسیله 
نخبگان بین امت و والیــت فاصله ایجاد کند و از 
این طریق امت را از کارآمدی و نقش آفرینی درست 
در جامعه اســالمی دور کنــد. در واقع در جامعه 
اسالمی همان نخبگانی که پیش از این پیوند امت 
و والیت را برقرار می کردند، درگیر این فتنه شدند و 
 پیوند امت و والیت شکل گرفت 

ً
در فتنه 88 عمال

و به یک فرصت تبدیل شــد و این پیوند ریشه دارتر 
شــد و توانست بسیار نقش آفرینی کند. من یکی از 
شاخصه های قرآنی نهم دی را تجلی تبری و تولی 
با هم در امت اسالمی می دانم. نهم دی در حقیقت 
وسیله ای شد که نقش  های دشمن نقش بر آب شود.

 BBBB پیام حضور خودجوش مردم در 9 دی 
و خلق آن حماسه بی نظیر چه بود؟

یک پیام برای جبهه استکبار بود؛ اینکه ما سر پیمانی 
که با خدای خود و با شــهدا بسته ایم، ایستاده ایم و 
استکبار هیچ غلطی نمی تواند بکند و همانطور که 
در میدان های جنگ علنی توفیقی نداشــتی، بدان 

در برابــر این فتنه ها هم هنوز امت را نشــناخته ای 
و ایــن امت هم توانایی ایــن را دارد که در پیوند با 
رهبــری همه این فتنه ها را خنثی کند؛ اما نســبت 
بــه جریان های داخلی هم پیام داشــت؛ بدانید که 
هر کــدام از والیت فاصله بگیرند و از مردم فاصله 
 از سوی مردم کنار گذاشته خواهند شد 

ً
بگیرند عمال

و باید به ارزش ها و اصول انقالب پایبند باشند. این 
فتنه برای مردم هــم پیامش این بود که باید مراقب 
باشند پیوندشان با والیت همیشه برقرار باشد و در 
مسیری که والیت مشخص می کند حرکت کنند. 
به مسئوالن هم پیامش این است که اگر می خواهید 
خدمت بکنید نگاه تان به کجاست؟ نگاه شما باید 
به مردم باشــد و بهترین راه تقــرب الهی و جلب 
رضایت خــدا خدمت به مــردم و فرمانبرداری از 
رهبری الهی اســت، چرا جای دیگر می روید؟ اما 
این فتنه و حماسه پیامی هم به رهبری داشت؛ و آن 
اینکه ای عزیزتــر از جان ما حضرت آقا، ولی فقیه 
زمان، اجازه نمی دهیم غریبانه با امام درد دل کنی و 
نجوا کنی، ما از حواریونی هستیم که همراه تو بوده 

و اجازه نخواهیم داد تا دشمن کوچک ترین تعرضی 
نسبت به انقالب و والیت، این ستون بزرگ انقالب 
داشته باشد. مردم هم در این فتنه و حماسه این پیام 
را گرفتند که می توانند هر کار بزرگی را انجام دهند، 
می توانید بزرگ ترین فتنه ای را که همه استکبار در آن 
جمع شده بودند و همه در آن تقسیم کار کرده بودند، 
خنثی کنند. من همین جا نکته ای را عرض کنم. در 
فتنه سال 1388 ما دو یوم الله داریم؛ یکی 29 خرداد 
و دیگری 9 دی. نهم دی تکمیل 29 خرداد بود. در 
200 روز فتنه گری دشمنان، یک روز تجلی والیت 
بود که 29 ماه خــرداد 88، یعنی یک هفته بعد از 
انتخابات بود و یک روز هم روز تجلی امت بود که 
نهم دی بود و تکمیل کننده لبیکی بود به اینکه بعد 
از یک مسیر طوالنی و یکسری مشکالت طوالنی 
امت وقتــی دید بعد از حدود 200 روز مطالبات و 
نصیحت های رهبری در 29 خرداد بر دشــمن اثر 
نکرده، اســتکبار و حتی جریان های داخلی با همه 
محبتی که رهبری به آنها نشان دادند، به راه راست 
هدایت نشدند، بلکه در برابر دین مردم ایستادند و 

شــعارهایی که علیه فرهنگ عاشورایی و ارزش ها 
دادند، دیگر پرشکوه به میدان آمدند و تیر خالص 
را زدند. ویژگی نهم دی این بود که خودجوش بود 
و مــردم به معنای واقعی کلمه وظیفه خود را انجام 
دادند، شــبیه 22 بهمن که مردم به خروش آمدند و 
یک استبداد در این کشور ریشه کن شد، در نهم دی 
نیز یک فتنه بزرگ ریشه کن شد. گرامیداشت نهم 
دی همواره فقط قدردانی از آن کار بزرگ نیست که 
البته این هم مهم است؛ بلکه حماسه نهم دی به ما 
راه آینده و چگونگی حرکت کردن را یاد می دهد که 
ما با تکیه بر مبانی خــود و تکیه بر اصول خود و با 
والیت مداری می توانیم مانند گذشته حرکت الهی 
و توفنده انقالب اســالمی را به سوی اهداف خود 

ادامه دهیم.

 BBBB از همیــن نكتــه آخــر کــه فرمودید 
می خواهم سؤال بعد را مطرح کنم و آن 
اینكه نقش و جایگاه نهم دی در گام اول 

انقالب و طراحی گام دوم چیست؟
نهم دی یکی از نقاط مهم در چهل ســال اول و گام 
اول انقالب بود. ما یوم الله و ایام الله در چهل سال 
اول انقالب زیاد داریــم، 22 بهمن و 12 فروردین 
را داریم، اما نهم دی از خیلی جهات برجسته بود؛ 
چون به ما گفتند ایجاد یک انقالب سخت است، 
اما نگهداری آن دشــوارتر است. قرآن به ما یاد داده 
اســت که فتنه از قتل هم که حمله نظامی اســت، 
خطرناک تر اســت و هم شــدیدتر و هم بزرگ تر. 
نهم دی در 40 ســاله اول انقالب چون توانســت 
بزرگ ترین فتنه را خنثی کند یوم الله اســت؛ اما در 
40 ساله دوم و در گام دوم نهم دی سرمشق است.  
جهت گیری ها و روش ها و بســیاری از عملکردها 
می تواند بر اساس الگوی نهم دی باشد، باید به این 
توجه کرد و از ایــن اصول و از این ارزش ها فاصله 
نگرفت و من معتقدم ما حرکت چهل ســاله دوم 
انقالب بســیار قوی تر خواهد بود؛ چون ما چنین 
امتی داریم کــه دارای بصیرت، دشمن شــناس و 
زمان شناس است و از طرفی شجاع بوده و به تعبیر 
قرآن دارای روحیه جهادی و انقالبی است و الگوی 
فرهنــگ عاشــورایی را دارد در گام دوم خواهند 
توانســت اســتکبار را کنار بزند و حافظ و نگهدار 
انقالب بوده و مقدمه ساز ظهور خواهند باشند.  باید 
توجه داشت که دشمن پس از شکست در فتنه 88 
خود را ارزیابی و آسیب شناسی کرده که چرا در فتنه 
ســال 1388 موفق عمل نکرد و به این نتیجه رسید 
که با وجود والیت فقیه نمی شــود فتنه کرد، لذا در 
دهه نود یکی از محور های تهاجم دشــمن این بود 
که جایگاه والیت را تحریف کنند و این ماجرا ادامه 
خواهد داشــت و لزوم بصیرت افزایی در گام دوم 

اینجا دو چندان می شود.

 حماسه نهم دی ماه
 سرمشقی برای گام دوم انقالب است

 نماینده ولی فقیه در سپاه  در گفت وگو با صبح صادق

ویژه سالروزحماسه نهم دی ماه

 سیلی همبستگی 
بر اجماع شوم 

محمدصادق کوشکی
کارشناس سیاسی

علیرضا جاللیان
دبیر گروه سپاه

نهم دی ماه در یک دهه اخیر در تقویم ها به یاد آن یوم الله ســال ۱۳88 روز بزرگی شــد، روز بصیرت. روزی که امت تحت لوای ولی تكلیف خود را با فتنه 
مشــخص کرد؛ اما دی ماه امســال با دی ماه ده سال گذشته تفاوت دارد و آن اینكه در آستانه شهادت آن نفس زکیه، یعنی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 
هستیم و نهم دی امسال او که بصیرترین های زمانه اش بود، دیگر در میان ما نیست. بر همین اساس در گفت وگویی با حجت االسالم والمسلمین دکتر عبدالله 

حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه برخی ابعاد یوم الله نهم دی در تقویم تاریخ انقالب اسالمی را بررسی می کنیم.

حماســه 9 دی از مهم تریــن رویدادها در تاریخ 
سیاسی ایران اســت که ویژگی های منحصر به 
فردی دارد. اولین ویژگی که در خصوص حرکت 
9 دی می توان با قاطعیت گفت، خودجوش بودن 
آن است. در همان زمان بارها و بارها تالش شد تا 
این شبهه مطرح شود که این راه پیمایی یک حرکت 
حکومتی بوده اســت؛ اما وســعت این حرکت 
آنچنان بود که حتی بدبینانه ترین تحلیلگران هم به 
این نکته اعتراف می کنند که برپایی چنین حرکتی 
با این وســعت از توان یک سیستم خارج است. 
تنها یک موتور محرکه مردمی می توانست چنین 

راه پیمایی عظیمی را بــه راه اندازد که در جامعه 
ایران این جنبش عظیم عاشورا بود که می توانست 

چنین تأثیری داشته باشد.
از طرف دیگــر این حرکــت عظیم مردمی 
توانست با کمترین هزینه ممکن جلوی ادامه یافتن 
حرکت های فتنه گران را به مناسبت های مختلف 
را بگیرد، کما اینکه قرار بود  سلسله این تحرکات 
تا 22 بهمن ســال جاری ادامه پیــدا کند که در 
نهایت این اتفاق روی نداد. رهبر معظم انقالب 
نیز در ســخنان خود بر این نکتــه تأکید کردند و 
فرمودند: »مردم احســاس وظیفٔه دینی کردند و 
 خودشان را انجام 

ِ
دنبال این وظیفه، عمل صالح

دادند. عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند، 
نشــان بدهند، بگویند مردم ایــران اینند. با این 
حرکت مردم، آن حجم عظیم تبلیغات دشمن که 
می خواست فتنه گران را مردم ایران معرفی کند و 

اینجور نشان بدهد که مردم ایران از انقالب شان، 
از نظام شان برگشــتند، به کلی نقش بر آب شد؛ 
یعنی مردم نشان دادند که این، مردم ایران است. 
تحلیلگران خارجی وقتی نگاه کردند، گفتند از 
بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضی گفتند 
از بعد از حــرکات اول انقالب، هیچ اجتماعی 
با این بزرگی، با این تپش، با این شــور و هیجان 
وجود نداشــته، که مردم وارد میدان شدند. این، 

حقیقت 9 دی است.«
جالب اینجاست که می تواند همین حرکت 
را در مقاطع مختلف تاریخی بعد از آن هم دید. 
برای نمونه، در جریان فتنه سال 1396 این حضور 
گســترده مردم بود که توانست بر تالش دشمن 
برای ایجاد موج جدیــدی از حرکت ایذایی در 
وسط خیابان غلبه کند. در سال 1398 نیز حرکت 
مشابهی توانســت پایان بخش حرکتی باشد که 

پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شده بود و هدف 
آن ایجاد حرکتی با خشونت بسیار باال بود. 

اما شاید شبیه ترین واقعه به راه پیمایی نهم دی 
ماه حضور گســترده مردم در تشییع پیکر شهید 
قاسم ســلیمانی بود. این حرکت که برخی از آن 
به عنوان دومین تشییع پیکر مردمی پس از مراسم 
ارتحال حضــرت امام)ره( نام ببرند، توانســت 
عمق نفوذ نظــام جمهوری اســالمی و ارتباط 
متقابل با مردم به آن را نشــان دهد. این در حالی 
بود که این سردار شهید نماینده واالی شعارهای 
انقالب اسالمی بود که برخی در تالش بودند آن 
را فاقــد طرفدار در بین الیه های مختلف جامعه 
 این ماجرا تمام این مسائل را 

ً
نشان دهند که عمال

تمام کرد. هنوز هم حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
مهم ترین نماد مقابله با هر نوع تهدیدی علیه نظام 

جمهوری اسالمی شناخته می شود. 

یخ واقعه ای به امتداد تار
سعید پورمالئی هریس
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جهان

شیطنت آمریکا در قفقاز

روز شنبه 29 آذر 1399 اولین قطار باری 
ترکیه با عبور از گرجســتان، آذربایجان، 
دریای خزر و قزاقســتان به شهر شی آن 
چین رســید. این محموله طی 12 روز 
مسیری 8 هزار و 696 کیلومتری را عبور 
 به شهر 

ً
می کند و از اســتانبول مستقیما

شی آن چین می رسد. محموله ترکیه اگر 
به جای خط آهن از مســیر دریایی راهی 
چین می شد، یک ماه طول می کشید تا به 
مقصد برسد. عادل کارا اسماعیل اوغلو، 
وزیر حمل و نقــل ترکیه و رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه این 

حادثه را »موفقیتی بزرگ« نامیدند.
در ارتبــاط با این رخداد، باید به چند 

نکته اساسی توجه داشت:
1 ـ بازگشایی چنین مســیری از ترکیه به 
شرق آسیا، یادآور احداث خط لوله نفت 
از قزاقستان به ترکیه و سپس اروپاست که 
باید این خط لوله از ایران عبور می کرد و 
به ترکیه می رسید، در حالی که با دخالت 
و تهدید آمریــکا، ایران از این پروژه کنار 
گذاشته شد و خط لوله مذکور با عبور از 
گرجســتان به ترکیه رسید و بندر باکو را 
به جیحان متصل کرد. هم نشینی موازی 
این دو مسیر، حاکی از برنامه ای هم سان 
است که ردپای آمریکا را در حذف نقش 
ایران نشان می دهد. تأثیر نقش آمریکا را 
باید در عضویت ترکیه در ناتو جست وجو 

کرد.
2ـ جاده ابریشــم قدیمــی از ایران عبور 
می کند و نقش ایران در این مســیر قابل 
جابه جایی نیســت و تالش هــای اخیر 
کشــورها برای احیای جاده ابریشــم با 
حضور ایران بود، در حالی که با راه اندازی 
مسیر کنونی، نقش ترکیه پررنگ تر شده و 

نقش ایران و روسیه کم رنگ می شود.
3ـ چنین رخدادی پس از توافق آتش بس 
قره باغ، نشان از نزدیکی مضاعف ترکیه به 
آذربایجان اســت. ورود ترکیه از روز اول 
به مناقشــه قره باغ و حمایــت تمام قد از 
آذربایجان، پروژه دیگری را دنبال می کرد 
کــه 29 آذر 1399 از آن رونمایــی کرد. 
بازگشایی این مســیر را می توان یکی از 
پس لرزه های توافق قره باغ و نزدیکی ترکیه 

به آذربایجان قلمداد کرد.
4ـ رؤیای 100 ســاله اردوغان به زعم او 
در حال تحقق است. کدگذاری تاریخی 
اردوغان از سال 1923 با قرارداد لوزان تا 
سال 2023 میالدی برای احیای حیثیت 
و اقتــدار امپراتوری عثمانــی با اتصال 
مســتقیم ترکیه به شــرق چین در حال 
وقوع است که ورود ترکیه به بحران های 
منطقه ای در چند ســال اخیر را باید در 

قالب چنین پروژه ای بررسی کرد.
۵ـ راه اندازی این مســیر برای اردوغان و 
حزب عدالت و توســعه ترکیه، مصرف 
انتخاباتی دارد. در سال 2023 میالدی 
ترکیــه  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
برقرار اســت و تبلیغ حــزب حاکم بر 
روی دســتاوردهایی چون نفوذ در قفقاز 
جنوبی و اتصال به شــرق آسیا، تحریک 
احساســات میهن دوستی مردم ترکیه در 
راستای بازگشت به دوران امپراتوری را 

به دنبال دارد. 
6ـ واقعیت این اســت کــه حذف نقش 
ایران در این مســیر اگرچه با شــیطنت 
ایاالت متحده و نقش آفرینی غیرمستقیم 
آن و جاه طلبی هــای اردوغــان رخ داده 
اســت؛ اما هرگز نمی تواند یک مسئله 
بلندمدت باشــد؛ چرا که طرفین خوب 
می دانند امن ترین راه و به صرفه ترین راه 
برای ایجاد ایــن کریدور تجاری از ایران 

می گذرد.

محمدرضا فرهادی
کارشناس بین الملل

 

بعــد از  پیــروزی بایدن در انتخابــات 2020،  
پرسش های زیادی درباره آینده سیاست های  کاخ 
سفید در عراق مطرح می شــود. راهبرد ترامپ 
در عراق مبتنی بــر دو رویکرد بود: الف ـ راهبرد 
همه یا هیچ؛ براساس این راهبرد، اگر قرار باشد 
آمریکا در عراق منفعتی نبرد هیچ بازیگر دیگری 
نیز نباید به منفعت برسد. ب ـ انسداد ساختاری؛ 
این انسداد ســاختاری مبتنی بر این رویکرد بود 
که ســاختار به هیچ وجه کارآمد نباشــد. دلیل 
اصلی نیز وابستگی به آمریکا و ایجاد هزینه برای 
دولت های مستقل در عراق بود. این دو راهبرد در 
کنار فشارحداکثری ترامپ بر گروه های مقاومت 
یک دوگانگی آشکاری در ارائه راهبردها به وجود 
آورده بود. این دوگانگی با برخی اقدامات سخت 
همراه بود و تــرور فرماندهان مقاومت در عراق 
نهایت اقدام برای احیــای دوباره راهبرد همه یا 
هیچ بود. با شکســت ترامپ اکنون این مسئله 
مطرح می شــود که در راهبردها و سیاست های 
آتی آمریکا تغییرات خاصــی در زمینه عراق به 
وجود خواهد آمد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش 

باید به چند مسئله اشاره کرد:
1ـ به طور کلی باید به این مســئله همواره توجه 
کرد که بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در 
اتخاذ راهبردهای منطقه ای تفاوت چندانی وجود 
ندارد. شــاید در تاکتیک هــا تفاوت هایی وجود 
داشــته باشــد، اما در راهبردها تفاوت خاصی 
وجــود ندارد. ایــن یک اصل کلی در سیســتم 
تصمیم گیری آمریکاست و افراد قدرت چندانی 

در تغییر این راهبردها ندارند.
2ـ بایدن طــراح اصلی تجزیه عراق و ســوریه 
است. وی مقدمات اصلی طرح تجزیه عراق به 
سه منطقه شیعی، ســنی و کردی را فراهم کرد. 
روزنامــه قطری »العربی جدیــد« در این زمینه 
می نویســد: »این دموکرات از طرفداران تجزیه 
و تقســیم عراق بود. زمانی کــه او یک عضو در 

مجلس سنا در سال 2006 بود، در روز هایی که 
نیرو های آمریکایــی زیر آتش نیرو های مقاومت 
عراق بودند و شــمار حمــالت روزانه آنها علیه 
آمریکایی ها بــه هزار بار هم می رســید، در آن  
روزها، بایدن پیشنهاد تقسیم عراق به سه منطقه 
ردی را ارائه 

ُ
نیمه خودمختار شــیعی، ســنی و ک

کرد. وی معتقد بود که این تقســیم به نیرو های 
آمریکایی اجازه خواهد داد تا در سال 2008 از 
عراق عقب نشــینی کنند.« در صورتی که بایدن 
همچنان بر روی این مسئله تمرکز داشته باشد، 
عواقب بدی برای منطقه و عراق خواهد داشت 
که یکی از نتایــج آن ایجاد درگیری های فرقه ای 

است.
3ـ یکی دیگر از اقداماتــی که بایدن در عراق با 
آن مواجه اســت، بحث نفوذ ایران است. بایدن 
همان گونه  که مطــرح کرده بدون پیش شــرط 
حاضر به بازگشــت به برجام اســت. اما هدف 
وی تنها بحث هســته ای نبوده و این گفته یک بار 
معنایی خاصــی در زمینه منطقــه ای هم دارد؛ 
زیرا آمریکایی ها معتقدند در صورت بازگشــت 
به برجام، اقدامات منطقــه ای ایران نیز کاهش 
پیدا خواهد کرد. البته در کنار این شرایط دولت 
 آینده آمریکا ســه راهبرد را بــرای کاهش نفوذ 
ایــران در عراق انجام خواهد داد: اول ـ تضعیف 
گروه های  وابســته به ایــران؛ دوم ـ هدف گذاری 
بر روی گروه های مخالف و معاند ایران؛ ســوم ـ 
تأثیرگــذاری بــر حوزه های نفوذ ایــران به ویژه 
در ابعــاد اقتصــادی. در کنار این ســه موضوع 
دولت آینده آمریکا با مســئله گروه های مقاومت 
نیــز روبه رو خواهد بــود. این گروه هــا به دلیل 
برخورداری از مســائل ایدئولوژیک و همچنین 
رویکرد ضدآمریکایی یــک چالش جدی برای 
بایــدن خواهند بود. به احتمال زیاد دولت بایدن 
برای برخورد با این گروه ها راهبرد تنش زدایی را 

در دستورکار قرار دهد.
4ـ بحث دیگر احیای داعش است. همان گونه که 
کلینتون در کتابش عنوان کرده بود، داعش ساخته 
دست آمریکاست، به احتمال زیاد بایدن در این 
زمینه تمرکز خاصی بر روی احیای فعالیت های 

داعش داشته باشد.

به دنبال ترامپ
نگاهی به روابط بغداد و واشنگتن در دوره بایدن

   پنجره    

در  راهبردهای کالن خود  تحقق  برای  آمریکا   
منطقه و به ویژه افغانستان، همواره از گروه های 
تروریستی، استفاده ابزاری کرده است. القاعده، 
طالبان، داعش، شبکه حقانی و سایر گروه های 
مقطعی  یک  در  آمریکایی ها  دید  از  تروریستی 
فرصت و در مقطعی دیگر تهدید قلمداد شده اند. 
شاهد این مدعا تاریخ تحوالت منطقه غرب آسیا 
تروریستی  گروه  است.  شامات  تا  افغانستان  از 
اطالعاتی ـ  سرویس های  طریق  از  که  داعش، 
جاسوسی و استراتژیست های آمریکا و متحدان 
و  طراحی  سوریه  و  عراق  در  عربی  و  غربی 
عملیاتی شد، اما با رشادت محور مقاومت به ویژه 
فرمانده این محور یعنی شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی، داعش و حامیان بین المللی آن شکست 
خوردند و آمریکا برای جبران این شکست و هم 
و هسته سازی داعش  زایش  از  آن،  انتشار  برای 
در افغانستان حمایت کرد و اکنون نیز به دنبال 
گسترش داعش در افغانستان است. آمریکایی ها 
به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی 
کردند، اما اکنون پس از صلح نمادین با طالبان 
با  مبارزه  می خواهند  محرمانه،  معامالت  و 
داعشی را کلید بزنند که خود حامی اصلی آن 
در  آمریکایی ها  که  کاری  همان  دقیقا  هستند. 
سو  یک  از  کردند.  طالبان  با  گذشته  سال   20
و  تسلیحاتی  از طالبان حمایت  پنهانی  به طور 
امنیتی کردند و از سوی دیگر سردمدار مبارزه با 
طالبان بودند. بنابراین داعش یک ابزار و پروژه 
دیگر  بار  که  است  آمریکایی  خورده  شکست 
تالش می کنند تا در افغانستان، آن را علیه مردم 
 برای مقاصد 

ً
مسلمان افغانستان علم کرده و عمال

شوم شان در پایگاه های نظامی مستقر و در پشت 
پرده فتنه گرانه سیاست گذاری کنند. در حالی که 
قبال آمریکا در جنگ با طالبان به گروه تروریستی 
داعش کمک می کرد، اکنون و پس از توافقات 
و  طالبان  از  بهره گیری  با  می کند  دوحه، تالش 
اطالعات دریافتی از آن، داعش در افغانستان را 
هدف قرار دهد؛ گروهکی تروریستی که زاییده 

سیاست های آمریکا در منطقه است.   در همین 
ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمدالله  نیز  راستا 
افغانستان، گفته است که پس از توافق با طالبان، 
برای  را  خود  امکانات  تمام  کابل  حکومت 
سرکوب داعش به کار خواهد گرفت. طی چند 
ماه اخیر حمالت شاخه خراسان گروه تروریستی 
در  که  است  داشته  بی سابقه ای  افزایش  داعش 
به دانشگاه کابل را  اواخر مسئولیت حمله  این 
و  دانشجو شهید  آن 2۵  به عهده گرفت که در 
۵0 نفر دیگر زخمی شدند. حمله به مؤسسات 
آموزشی نظیر »کوثر«، »موعود« و مدرسه »باقر 
العلوم«، مسجد »امام حسین)ع(« و سایر مرکز 
علمی به دلیل داشتن نام های شیعی و مراجعاِن 
حامیان  و  داعش  اصلی  هدف  مذهب،  شیعه  
آمریکایی و سعودی آن بوده است و بدون شک 
در کنار این مراکز، ترور شخصیت های مذهبی، 
دستورکار  در  شیعیان  رسانه ای  حتی  و  علمی 
میان  این  در  بود.  خواهند  افغانستان  در  داعش 
نکته ای که بسیار تأمل برانگیز است و باید مورد 
مشهور  اورکزی  عبدالله  آزادی  داد،  قرار  توجه 
گروه  خراسان  شاخه  رهبر  فاروقی،  اسلم  به 
است!  غنی  دولت  سوی  از  داعش  تروریستی 
از طراحان  فاروقی که شهروند پاکستان است، 
است.  آموزشی شیعیان  مراکز  به  داعش  حمله 
رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی، در 
واکنش به فرمان رئیس جمهور غنی درباره عفو 
گفته  افغانستان  در  پاکستانی  زندانیان  مجازات 
خراسان  شاخه  رهبر  فاروقی،  »اسلم  است: 
داعش و صدها تروریست پاکستانی که در کشتن 
رشوت  عنوان  به  داشته اند،  نقش  افغان  هزاران 
)آی اس آی(  پاکستان  استخباراتی  سازمان  به 
آزاد می شوند.« در نهایت باید گفت مذاکرات 
بین االفغانی و مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان 
و امضای توافق نامه دوحه، تنها برای فریب افکار 
عمومی و پیشبرد اهداف شوم خود بوده است و 
از  افغانستان  ناامنی ها و خشونت ها در  افزایش 
سوی طالبان، القاعده، داعش و سایر گروه های 
تروریستی، میوه این فریب آشکار است؛ فریبی 
و  حضور  آمریکایی ها  آن  پرده  پشت  در  که 

نقش آفرینی جدی تری دارند. 

یکا آمر نایبان   
افزایش تحرکات داعش در افغانستان

   فراسو    

محسن باقری
کارشناس مسائل افغانستان

با نزدیک شــدن به انتخابات آمریکا و به 
ویژه پس از پیروزی بایدن شــاهد جریان 
خبری و تحلیلی از خــارج و داخل در زمینه برجام 
هستیم که وانمود می کند دوران دشوار ترامپ تمام 
شــده و وضعیت نوینی در حال شکل گیری است. 
مقامات و وزرای ســه کشــور اروپایی این گونه القا 
می کنند که ایران به تعهداتش برگردد و از فرصتی که 
به وجود آمده استفاده کند. برای نمونه، وزیر خارجه 
آلمان گفت: »این فرصت که آخرین شانس است، 
نباید از دســت بــرود« یا وزیر خارجــه انگلیس با 
هشداری به ایران که نباید توسعه برنامه هسته ای خود 
را اجرایــی کنــد، گفــت: »انجام چنیــن کاری 
فرصت های پیشرفت را که امیدواریم در سال 2021 
شاهد آن باشیم، تضعیف می کند.« در داخل کشور 
نیز همین خط دنبال می شود؛ با این ادبیات که بایدن 
متفاوت با ترامپ اســت و بهتر است از این فرصت 
استفاده شــود. اروپا در دوره بایدن توانایی عمل به 
تعهدات خود را پیدا خواهد کــرد. روی کار آمدن 
بایدن فرصتی اســت برای عبور کشور از وضعیت 
اقتصــادی و بیماری کرونــا. دموکرات ها از جمله 

بایدن با خروج آمریکا از توافق هسته ای و اعمال  جو
تحریم ها مخالف بودند! اگراز فرصت گشایش اولیه 
دوران بایدن استفاده و مدیریت کنیم، می توانیم کاری 
کنیم که این اوضاع ادامه یابد. با وجود اینکه این خط 
تحلیلی و خبری بیشتر شبیه مهندسی ذهن در سطوح 
افکارعمومی و تصمیم سازی است، این سؤال مطرح 
می شود که طرح فرصت نوین، تا چه میزان مطابق با 
واقع و فرصتی برای تأمین منافع ملی است؟ کنکاش 
در واژه »فرصت« که از سوی تروئیکای اروپا و برخی 
مقامات آمریکایی و در ذیل آن طرح مذاکره به عنوان 
راه حل مسالمت آمیز برای احیا و حفظ برجام مطرح 
می شود، نشان می دهد مقصود غرب با آنچه در افکار 
عمومی شکل گرفته اســت، تفاوت بنیادینی دارد. 
بررســی الیه راهبردی اســتعاره فرصــت و طرح 
مذاکره، نشان دهنده اراده سه معنا و تحمیل یکی از 

آنها بر جمهوری اسالمی است.
معنــا یا قرائت اول از فرصــت مذاکره به 

معنای برجام جدید از طریق بازنگری در ۱
آن اســت. در این زمینه هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان اعالم کرد که باید »برجام پالس« شکل بگیرد. 
برجام پالس به معنای بازنگری در برجام گذشته و 
اضافه کردن موارد جدید در آن است. این قرائت در 
آمریکا و در تیم بایدن نیز طرفدارانی دارد. بلینکن، 
وزیر خارجه آینده بایــدن گفت: »آمریکا باید برای 
بازگشــت به برجام، چند بند و تبصره به توافق نامه 

برجام اضافه کند.« یا این عبارت بایدن که در دوران 
انتخابات مطرح کرد، مؤید قرائت موصوف اســت 
»اگر ایران کامال خود را با توافق هســته ای )برجام( 
انطباق دهد، ایاالت متحده هم به عنوان نقطه شروع 
مذاکــرات دیگر به توافق باز خواهد گشــت.« این 
موضع به معنای آن اســت که برجام کنونی ظرفیت 
ادامــه را نــدارد و مذاکرات بــرای بازنگری امری 

ضروری است. 
 قرائت دوم از فرصــت مذاکره به معنای 

برجام بــه همراه ضمیمه جدید اســت. 2
مطرح کنندگان این قرائت از جمله رافائل گروسی، 
رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی تأکید دارد که 
بازگشــت به وضعیت قبلی و خانه اول معنا ندارد؛ 
چون خانه اول دیگر وجود ندارد. او پیشنهاد می دهد 
که باید »یک سند ضمیمه« تهیه شود که در آن مسیر 

بازگشت به برجام مشخص شود.
قرائت ســوم از فرصت مذاکره به معنای 

برجام دوم در کنار برجام اول است. موضع ۳
بایدن و برخــی از اروپایی ها در این خصوص قابل 
توجه اســت. در این زمینه بایــدن تصریح کرد: »با 
مشورت با متحدان )اشــاره به 1+۵( و شرکای مان 
)اشاره به عربســتان و امارات و رژیم صهیونیستی( 
مذاکراتی را آغاز خواهیم کرد تا به توافقی تکمیلی 
برســیم که محدودیت های برنامه هســته ای را هم 
طوالنی تر و هم محکم تر کند و هم چنین )مشکالت 

ناشــی از( برنامه موشــکی )ایران( را حل کند.« یا 
بلینکــن که به عنــوان وزیر خارجه آتــی بایدن در 
گفت وگو با سی بی اس نیوز تأکید کرد: »اگر ایران با 
پایبندی کامل به توافق هسته ای برگردد، ما هم همان 
کار را خواهیم کرد. اما آن را به عنوان ســکویی در 
همکاری با متحدان مان در جهت محکم تر کردن و 
طوالنی تر کــردن این توافق به کار می گیریم.« روند 
مواضع تروئیکای اروپایی نیز نشان می دهد، نمی توان 
از آنها انتظار داشت که اولویت شان تنها احیای برجام 
و حفظ آن باشــد و کاری به سایر اختالفات نداشته 
باشــند، بلکه همه شواهد نشــان می دهد آنها نیز 
سودای گنجاندن برنامه های موشکی، نفوذ منطقه ای 
و موضوع حقوق  بشر در دستور کار مذاکرات آتی با 
تهران را دارند. بنابراین، طرح مذاکره غربی ها به ویژه 
اروپایی ها غیرصادقانه و فریبکارانه اســت. چگونه 
»جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا می تواند از بی اعتمادی پایدار نسبت به آمریکا 
سخن به میان بیاورد و بگوید »دشمن پنداشتن اروپا 
از سوی ترامپ و تحمیل تعرفه های سنگین بر روی 
کاالهای اروپایی، این حس پایــدار را در ما ایجاد 
 چیــزی قابل اتکا 

ً
کرده که حمایــت آمریکا لزوما

نیســت« اما ایران نســبت به این همــه بی تعهدی 
اروپایی ها چشم بپوشد و جبران خسارت بی تعهدی 
اروپــا و خروج آمریکا از برجــام را فراموش کند و 

آزموده را آزمون کند؟

پالس برجام  برای  فرصت نمایی 
سیامک باقری

عضو شورای سیاست گذاری 
صبح صادق
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 BBBB نظرتان درباره میــزان بهره برداری ما از 
مزیت های صادراتی کشــور به ویژه در 
حوزه جغرافیایی و قرارگیری کشورمان 
در یكی از مهم ترین کریدورهای جهانی 

ترانزیت کاال چیست؟ 
میزان واردات کشــورهای همسایه بالغ بر هزار و 
200 میلیارد دالر است و البته بیشتر از این رقم نیز 
صادرات دارند؛ یعنی تراز تجاری آنها در مجموع 
مثبت است و این نشان می دهد کشورهای همسایه 
ما برای هدفگذاری تجاری، کشــورهای ثروتمند 
و توانمندی به شــمار می روند. متأســفانه در دهه 
90 و با توجه به عقبگرد تاریخی  که در ســال های 
اخیر در حوزه تجارت خارجی داشتیم، صادرات 
ما به دنیــا حدود 40 میلیــارد دالر و صادرات به 
کشورهای همســایه نیز چیزی حدود 24 میلیارد 
دالر بوده اســت؛ یعنــی با توجه به بــازار 1200 
میلیارد دالری کشورهای همســایه سهم ایران از 
تجارت منطقه بســیار کم اســت.  در مقطعی در 
اوایل دولــت دوازدهم رویکرد وزارت صمت این 
بود که میزان صادرات به کشــورهای همسایه دو 
برابر شود، اما این موضوع فقط در حد شعار باقی 
مانــد؛ چرا که زیرســاخت های الزم برای تحقق 
آن فراهم نبود. یکی از مشــکالت ما این است که 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته در ایران بسیار 
پراکنده بوده است؛ یعنی عمده سرمایه گذاری ها با 
تنوع بسیار باال، اما تمرکز بسیار پایین بوده است. 
از آنجا که عمده تولیــدات ما حجم باالیی ندارد 
و قیمت تمام شــده تولیدات ما بســیار باالست، 
این موضوعات ســبب کاهش قدرت رقابت ما با 
کشورهای دیگر شده است. در گذشته گفته می شد 
افزایش نرخ ارز یا همــان کاهش ارزش پول ملی 
ســبب افزایش صادرات می شود؛ اما طی دو سال 
اخیر با وجــود افزایش نرخ ارز، شــاهد افزایش 
صادرات نبوده ایم. متأسفانه زمانی که ارزش ریال 
در برابــر ارزهای خارجی کاهش پیدا می کند و به 
اصطالح محصوالت ما برای صادرات جذابیت 
پیدا می کننــد؛ تنظیم و تعادل بازار داخلی به دلیل 
نداشــتن برنامه بر هم می خورد. در شــرایطی که 
می تواند به بهار صادراتی برای کشور تبدیل شود، 
گاهی صادرات برخی از کاالها ممنوع اعالم شده 
یا به دلیل نداشــتن برنامه صادراتــی و نبود تعادل 
در بازار، قیمت آن کاال در داخل کشــور با افزایش 
شدید مواجه می شود. مشکل دیگر توانمندسازی 
 بنگاه های 

ً
بنگاه های صادراتی ماســت، معمــوال

ما فاقد شــاخصه هایی هســتند که برای تجارت 
بین المللی الزم است. حدود هشت هزار کد »اچ.

اس« در دنیــا داریم که در ســطح بین الملل تبادل 
می شوند، از این هشت هزار کد، ما فقط حدود 2 
هزار و ۵00 قلــم کاال را صادر می کنیم که از این 
تعداد هم فقــط ۵00 قلم کاال داریم که باالی 90 
درصد صادرات ما را تشکیل می دهند. این موضوع 
نشــان می دهد، ضریب تمرکز صادراتی ما بسیار 
باالســت که هر چقدر ضریب باالتر باشد، یعنی 
تنوع محصوالت صادراتی ما کمتر است و ما بیشتر 

روی محصوالت خاصی متمرکز هستیم.

 BBBB در حال حاضر ضریب تمرکز صادراتی 
ایران چه عددی است؟ 

ضریب تمرکز صادراتی ایران 49 از 100 است؛ در 
حالی که عدد تمرکز صادراتی ترکیه هفت است؛ 
یعنی هفت برابر بیشتر از ما تنوع صادراتی دارد. به 
عبارتی سبد صادراتی ترکیه تنوع خیلی بیشتری از 
ما دارد. ما در ایران حدود 12 هزار شــرکت و فرد 
حقیقی داریم که کار صادرات را انجام می دهند؛ 
اما از این تعداد فقط ۵00 فرد و شــرکت هستند 
که بــاالی 10 میلیون دالر صــادرات می کنند که 
همین ۵00 نفر به طور متوسط بیش از 92 درصد 
صادرات کشــور را انجام می دهند.  ما با این اقالم 
محدود چطور می خواهیم جهان تجارت خارجی 
را فتح کنیم، تا زمانی که الگوهای توسعه در سطح 
کالن مبتنی بر تنوع بخشی به سبد صادراتی نباشد 
و مگاپروژه های صادراتــی در مقیاس بین المللی 
تعریف نشــوند و بــه توانمندســازی بنگاه های 
 نمی توانیم ســهم خود 

ً
اقتصادی نپردازیم، مطمئنا

را از تجارت خارجی ارتقا دهیم. طی این سال ها 
عقبگــرد تاریخی ما به لحاظ حجــم صادرات و 

ارزش صادرات فقط به دلیل تحریم ها نبوده است 
و در حالی که کشورهای دیگر به سرعت این فضا 
 هیچ برنامه و پلن 

ً
را پر می کنند، ما متأسفانه اصال

استراتژیکی هم در حوزه تجارت خارجی نداریم.

 BBBB این مسائل داخلی چه مواردی هستند؟ 
مــا از دوران دفــاه مقدس تاکنون بــه یک جنگ 
اقتصادی مبتال هســتیم. همیشــه هم از ســمت 
ابرقدرت ها تحریم وجود داشته است، اما ما که در 
حوزه دانشگاهی تمام رشته ها را داریم، چرا هیچ 
رشــته ای تحت عنوان جنگ اقتصادی در کشــور 
ایجاد نشده اســت تا یک نگاه تطبیقی به موضوع 
جنگ تجاری و اقتصادی داشــته باشــد و در این 
رابطه مطالعه، تحلیل و مستندسازی شود تا ببینیم 
کشورهای دیگر در مقابل این جنگ ها چه اقدامات 
و واکنش هایی نشــان داده اند. چرا ما باید در اوایل 
دهه 90 با اعمال تحریم های یک جانبه آمریکا دچار 
بحران های اقتصادی شویم و دوباره در سال 1397 
با همان تحریم ها مواجه شویم. خود این موضوع 
نشان می دهد، ما همیشــه در یک فضای مه آلود و 
 
ً
تاریک قدم برمی داریــم، در صورتی که اگر واقعا
یک شــاخه علمی و نگاه تطبیقی و تحلیلی وجود 
 با بروز هر بحرانی از جمله تحریم 

ً
داشــت، قطعا

می توانســتیم گام هایی را برداریــم. یک حقیقت 
تاریخی این است که ایران در طول نیم قرن گذشته 
چیزی بالغ بر 2 هزار میلیــارد دالر درآمد نفتی و 
غیرنفتی داشته اســت. چنین رقمی برای کشوری 
که بخواهد بنیان های اقتصادی خود را بازســازی 
و بهسازی کند، رقم بسیار بزرگی است کما اینکه 
کشور چین فقط در یک بازه زمانی 18 ساله از سال 

1978 تا 1996 یعنی یک ســال قبل از انقالب ما 
فقــط با 310 میلیارد دالر توانســت 200 میلیون 
شغل ایجاد کرده و ساختارهای اقتصادی خود را به 
گونه ای بنا کند که امسال هزار و ۵00 میلیارد دالر 
به دنیا صادرات داشته باشد. در حالی که ما با هفت 
برابر منابع بیشتر نه تنها یک هفتم چین هم اشتغال 
ایجاد نکردیم، بلکه امروز یک عدد فرســوده 44 

میلیارد دالری را در آمارهای تجاری خود داریم. 

 BBBB نظرتان درباره نقش رایزن های فرهنگی 
و اقتصادی خارج از کشور در افزایش 

صادرات غیر نفتی چیست؟
تمام سازمان های مشابه سازمان توسعه و تجارت 
ایران در ســایر کشــورها حدود 60 تا 80 درصد 
نیروهای شان در خارج کشــورهای خود مشغول 
به فعالیت هستند؛ اما ما ســازمانی فرسوده به نام 
ســازمان توســعه و تجارت داریم که تمام رایزنان 
آن در خارج کشــور فقط دو نفر هســتند که یکی 
در افغانســتان و دیگری در عراق است. در حالی 
که در ســه سال گذشــته 21 نفر رایزن داشتیم، اما 
امروز تعداد آنها به دو نفر رســیده اســت؛ آن هم 
درســت در زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم و 
بیــش از هر زمان دیگری نیــاز داریم تا کمبود ارز 
ناشی از نفروختن نفت را با صادرات کاالهای غیر 
نفتی جبران کنیم. در چنین شرایطی معلوم است 

صادرات ما رشد نمی کند. 

 BBBB چــرا بخش خصوصــی در این زمینه
اقدامی نمی کند؟

اتاق بازرگانی با اینکه در طول برنامه پنجم ســاالنه 
100 میلیون دالر از محل یک ده هزارم فروشی که 
دریافت کرده، درآمد داشته است و به عبارتی در طول 
این پنج سال درآمد ۵00 میلیون دالری داشته انتظار 
می رود حداقل در هشــت کشــور اولی که اهداف 
اصلی صادراتی ما هســتند هشــت دفتر تأسیس 
می کرد تا نیازهــای بازاریابی کاالهــای ایرانی را 
پیگیری کنند و امروز حداقل هشت نماینده قدرتمند 
در هشت کشور داشتیم؛ اما این ۵00 میلیون دالر 
بدون اینکه هیچ ارزش افزوده ای داشته باشد صرف 
تزئین ساختمان های اتاق بازرگانی با زیباترین بناها 
در شیک ترین مناطق شهر شده است.  متأسفانه اتاق 
 به دنبال این اســت که ضریب نفوذ 

ً
بازرگانی صرفا

خــود در دولت را افزایش دهــد؛ ولی به دنبال این 
نیســت که به وظایف خود عمل کند، دفاتری را راه  
بیندازد، تحلیل بازارها را ارائه دهد، نیرو بفرستد و 

بنگاه ها را با آموزش های الزم توانمند کند.

بازار

سهم 80 درصدی تأمین 
کاال در تنظیم بازار

 اگر چه نوســان قیمت گوشــت مرغ به 
عوامل گوناگونی مربوط می شــود؛ اما در 
شرایط فعلی می توان ریشه همه نوسانات 
قیمتــی در تمام بازارهــا از جمله مرغ را 
مربــوط به مســائل کالن پولــی و ارزی 
دانست. در سال گذشته که بنده در جایگاه 
مسئول کمیته ارزی وزارت صمت فعالیت 
 با همین مســئله کمبود 

ً
می کردم، تقریبا

مقطعی و فصلی ارز روبه رو بودیم.
اگر بر شرایط عرضه و تقاضا از خرداد 
سال گذشته تا خرداد امسال ـ به جز اسفند 
و فروردیــن که به دلیل شــیوع کرونا یک 
بی نظمی در بازار بــه  وجود آمد ـ مروری 
 در عرضه و تقاضا و 

ً
داشته باشــیم، تقریبا

قیمت مرغ ثبات داشته ایم و می توان ادعا 
کرد نوســان قیمت مرغ از تیر و مردادماه 
شروع شد که از این مقطع به بعد مهم ترین 
دلیل نوســان در عرضه و تقاضا و قیمت، 
مشــکالتی بود که در نظام توزیع کشور 

وجود داشت.
آمارهــای رســمی بانــک مرکزی و 
گمرک ایران نشــان می دهد، در پنج قلم 
کاالی اساسی که سه قلم آن کنجاله سویا، 
ذرت و جو به  عنوان نهاده های تولید مرغ 
و گوشــت هســتند، تأمین ارز دولتی به 
صورت تمام و کمال انجام شــده است. 
به نحوی که بانــک مرکزی برای ذرت تا 
تاریــخ 8 آذر ماه 1398، هشــت درصد 
بیشتر نســبت به سال گذشــته تأمین ارز 
دولتی 4200 تومانی داشــته یا در بحث 
ترخیص، براساس مجوزهای صادره بیش 
از 12 درصد افزایش ترخیص داشته ایم. 
با این حال ســؤال این اســت که چرا با 
وجــود تخصیص ارز دولتی بــه واردات 
این نهاده ها، باید ذرت بــا 2 تا 2/۵برابر 
قیمت دولتی در بازار یافت شود؛ این نشان 
می دهد ما از مرحله تأمین عمده و بعد از 

ترخیص از بنادر دچار مشکل هستیم.
اگرچه تولیدکنندگان مشــکالت رخ 
داده در ایــن حوزه را به ســامانه بازارگاه 
نسبت می دهند؛ یعنی معتقدند این سامانه 
نمی تواند نظام توزیع را به گونه ای تنظیم 
کند که کاالها به صورت عادالنه و منظم 
به دســت تولیدکنندگان برسد. با وجود 
تالش های زیاد وزارت کشــاورزی برای 
رفع نواقــص این ســامانه، گزارش های 
منتشر شده نشــان دهنده تداوم مشکل در 
نظام توزیع اســت. اگر قرار است تنظیم 
بازار هر کاالیی بــا آن هدفی که تعریف 
می کنیم محقق شــود، باید به ســه کلید 
واژه »تأمین«، »توزیع« و »نظارت« توجه 
کنیم. از نظر نگارنده سهم تأمین کاال در 
تنظیم بازار بیش از 80 درصد است؛ یعنی 
اگــر تأمین کاال به خوبی صورت بگیرد و 
عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، 
حتما بازار با ضریب اطمینان 80 درصدی 
تنظیم می شود؛ سهم توزیع هم حدود 1۵ 
درصد و ســهم نظارت نیــز در نهایت ۵ 

درصد است.
همانطور کــه می بینیم تمــام عوامل 
نظارتی کشــور در حال نظارت هستند؛ 
ولی همچنان شاهد وجود مرغ دو قیمتی 
هســتیم، یعنــی حــدود 1۵ درصد مرغ 
موجود در بازار با قیمت نظارتی 20400 
تومان توزیع می شود و مابقی با قیمت های 
دیگر به دســت مصرف کننده می رسد که 
این نشان می دهد باید روی موضوع تأمین 
به خوبی برنامه ریزی شود تا تولیدکننده با 
خیال راحت بتواند فرآیند جوجه ریزی را 

انجام دهد.

یادداشت 

صدراله دولت
 مدیرعامل اسبق 

شرکت پشتیبانی امور دام

 محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با صبح صادق

90 درصد صادرات در اختیار 500 شرکت است
»جنگ اقتصادی« کلید واژه ای است که از اوایل دهه 90 وارد ادبیات اقتصاد سیاسی ایران شد. اگر چه اقتصاد ایران در دهه ۶0 شاهد حمله نظامی رژیم بعث 
صدام به کشورمان بود و شاید همگان از اقتصاد ایران در آن سال ها با عنوان »اقتصاد جنگ« یاد کنند. دشمن که از تهاجم نظامی به خاک ایران ناامید شده بود، 
از اوایل دهه 90 با وضع تحریم های گسترده علیه اقتصاد ایران درصدد ایجاد یک جنگ اقتصادی تمام عیار با ملت ایران برآمد. در این میان تحریم فروش نفت 
ایران و تحریم نظام بانكی کشور به منزله دو رأس اصلی این جنگ مطرح بود. افزایش مبادالت تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، وضع پیمان های پولی 
دو یا چندجانبه با کشورهای مختلف و گسترش میزان و تنوع کاالهای صادراتی ایران را می توان راهكارهایی برای پیروزی ایران در این جنگ اقتصادی دانست. 

صبح صادق در گفت وگویی با محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت وضعیت صادراتی ایران را بررسی کرده است. 

حمید رضا جوانبخت
خبرنگار

غالمحســین رضوانی گفت: »بودجه حســاب 
درآمد و هزینه کشــور است که باید با هم بخواند 
و زمانی که هزینه ای در بودجه دیده شد، به ناچار 
باید تأمین شود، اما اینکه درآمدی در بودجه دیده 
شــود که تحقق آن بعید باشد، کشور را با کسری 

بودجه و تورم شدید مواجه خواهد کرد.«
مهندس غالمحسین رضوانی، نماینده مردم تهران 
در مجلس با اشاره به نوع تنظیم بودجه پیشنهادی 
دولت برای سال 1400 گفت: »دولت بر اساس 
مسائلی که می شود گفت دست کم گرفتن حریف 
یا خوش بینی به دشــمن اســت، بودجه را تنظیم 
کرده است؛ در حالی که وقایع و مسائل واقعی در 

صحنه چیز دیگری را نشان می دهد.«
ایــن نماینده مجلس با اشــاره بــه بودجه ای که 
پیشنهاد شده است، افزود: »بودجه برنامه دخل و 
خرج برای یک ســال است که دو بخش هزینه و 
درآمد، درآن آمده است؛ البته بودجه شرکت های 
دولتی هم هست که جدای از بودجه کشور ارائه 

شده و دو برابر حجم بودجه است.«
رضوانی ادامه داد: »در بودجه اصل بر این اســت 
کــه درآمد باید بــه اندازه خرج باشــد، اگر پول 
برنامه ای را نداریم نباید در بودجه گنجانده شود، 
یعنی دخــل و خرج در مقابل هم اســت و نباید 
طوری برنامه ریخت که درآمد کمتر از هزینه باشد 
که البته این روی کاغذ اســت و درآمدها هم باید 

قابل تحقق باشد.«
وی افزود: »اتفاقی که در بودجه پیشنهادی دولت 

افتاد همین بود، شــما وقتی هزینه ای را پیش بینی 
می کنید دیگر ناچار به انجام هزینه هستید. ولی 
درآمدی را که پیش بینی می کنید و محق نمی شود 
مسئله ساز شده و تورم زاست. در هزینه ها برخی 
مباحث را می تــوان انجام نــداد؛ ولی حقوق و 

بسیاری از مباحث باید انجام شود.«
رضوانی افزود: »محقق نشدن درآمد برآورد شده 
در سال آینده از محل صادرات نفت در حدود 3 
و دو دهم میلیون بشــکه در روز، مسئله دوستان 

مجلس است.«
وی افزود: »دولت با فرض اینکه گشایشی اتفاق 
خواهد افتــاد و می تواند این نفت را بفروشــد، 
بودجه را تنظیم کرده که به نظر متفاوت از تحوالت 
واقعی است و اگرچه توان تولید و صادرات نفت 
کشور بیش از این است؛ اما محقق نشدن چنین 

حجم عظیمی از صادرات با تحریم های موجود 
 عقالنی نیســت و نباید به 

ً
و وضعیت فعلی اصال

گشایش یا چیزی شبیه به این امیدوار بود.«
رضوانی اظهار داشــت: »تجربه نشان داده است 
گشایشی هم اگر اتفاق بیفتد تنها برای بزک کردن 
دو طرفه غرب گرایان و آمریکا توســط همدیگر 
 چون برنامه تقویت نشدن اقتصاد 

ً
اســت و عمال

ایران اســت، چیــزی نصیب ما نخواهد شــد و 
آمریکایی ها در برهه های مختلــف این را ثابت 

کردند.«
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: »بــا همه اینها 
 
ً
تعامالتی بین دولت و مجلس شکل گرفته و اخیرا
به تفاهمات خوبی رسیده اند و سعی بر این است 
که بودجه واقعی و براساس واقعیت اقتصاد کشور 

تنظیم شود.«

 دولت و مجلس باید بودجه را 
تنظیم  کنند اقتصاد  واقعیت  براساس 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با صبح صادق

احسان امیری
خبرنگار
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ویژه اولین سالگرد سردار مقاومت
شهادت سردار دل ها

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

»شــهادت« پاداش بزرگ الهی بــود که  خداوند 
برای حاج قاسم سلیمانی به دلیل جهاد مخلصانه 
چهل ساله اش تقدیر کرد؛ اما بعد از این شهادت 
بی نظیر در یک اقدام تروریستی به دست شقی ترین 
جنایتکاران عالم در عصر حاضر، عنوان »مکتب« 
باالترین، گران سنگ ترین و ارزشمندترین نشان و 
مدال ممکن بود که از ســوی رهبر حکیم انقالب 
خامنه ای)مدظله العالی(،   امام  حضرت  اسالمی 
برای این شهید واالمقام منظور شد. در تاریخ بشر، 
به ندرت از سوی حکیمی فرزانه،  »سکه مکتب« 
به نام افراد زده می شود. در اندیشه دینی و براساس 
آموزه های وحیانی،  فقط انسان های »معصوم« یا 
»تالی تلو  معصوم« هستند که شایستگی برای الگو 

و راهنما شدن دارند.
 راه درست یکی اســت و آن هم صراط مستقیم 
الهــی، لذا در هر عصر و زمانی،  کســانی که این 
راه را به درســتی شناخته، در آن حرکت کرده و به 
کماالت باالی انسانی دست یافته اند؛ این قابلیت 

و شایســتگی را هــم پیدا می کنند کــه راهنمای 
دیگــران، برای رســاندن آنان به کمال انســانی 
باشند. سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، به چنین 
شایســتگی و جایگاهی دست یافته بود که بعد از 
شهادتش، حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( 
کــه بیش از هر کس دیگر او را می شــناختند؛ در 
وصف و معرفی اش فرمودند: »به شهید حاج قاسم 
سلیمانی به چشم یک فرد نگاه نکنیم،  به چشم یک 

راه و یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم.«
رهبر معظم انقــالب در همین عبارت کوتاه،  
مراد و منظورشان از به کارگیری عنوان »مکتب« 
برای شهید ســلیمانی را مشخص کردند. شهید 
سلیمانی از منظر والیت، یک راه اطمینان بخش 
برای رســیدن به قله های عزت و افتخار و مدارج 

عالیه انسانی است.
شهید ســلیمانی از منظر والیت، یک مدرسه 
درس آموز، برای تمامی کسانی است که خواهان 
رشد و تعالی و پیشرفت در مسیر مقام خلیفه اللهی 

انسان هستند. 

بنابراین شــهید ســلیمانی را باید به درستی 
شــناخت و از مکتب او بهره برد، مکتب شــهید 
سلیمانی در امتداد مکتب امام و رهبری قرار دارد 
و بــرای همگان در هر ســطح، مقام و منزلتی که 
هستند،  قابلیت الگویی و سرمشقی دارد. خطای 
 
ً
راهبردی خواهد بود که  سردار سلیمانی را صرفا

یک شــخصیت و فرمانده نظامی دانسته،  مکتب 
او را برای نظامی ها مفید و مناسب بدانیم. مکتب 
سردار سلیمانی برای مسئوالن و کارگزاران نظام 
در حوزه های لشکری و کشوری،  برای احزاب و 
گروه های سیاسی،  برای اصحاب هنر و صاحبان 

رسانه،  برای دانشگاهیان و حوزویان و در یک 

کالم، برای تمامی اقشار جامعه قابلیت الگویی و 
بهره بردن دارد. اگرچه سردار سلیمانی یک فرمانده 
برجســته و ممتاز کم نظیر یا بی نظیــر  در عرصه 
نظامــی بود؛ ولــی او در عرصه های دیپلماتیک،  
فرهنگی، اجتماعی،  سیاســی،  امنیتی،  علمی و 
فناوری و دیگر عرصه ها، دارای خالقیت نوآوری 
و صاحب ســبک بود. بنابراین هرکس به تناسب 
جایــگاه مدیریتی،  شــغلی و موقعیت اجتماعی 
خود،  باید ســردار ســلیمانی را بــرای الگو قرار 
دادن و حرکت در مســیر موفقیت،  کشف و فهم 
کند. سردار سلیمانی با سبک مدیریت انقالبی و 
جهادی خود مبتنی بر ایمان و معنویت، نظام سلطه 
را در مدت فرماندهی بیش از دو دهه اش در نیروی 
قدس ســپاه،  با شکست های سنگین راهبردی در 

منظقه  غرب آسیا مواجه کرد.

 از همیــن رو می توان گفت، ســبک مدیریت در 
مکتب حاج قاسم،  یک سبک تجربه شده و کارآمد 
است. این سبک مدیریت با تمامی مبانی و اصول 
خود،  هرگاه در حوزه های نظامی،  دفاعی و امنیتی، 
 اقتصادی، سیاســی،  اقتصادی، علمــی  و ... به 
کارگیری شود، به طور قطع موفق و کارآمد خواهد 
بود. ســبک مدیریت و فرماندهی حاج قاسم، در 
مکتب این شــهید واالمقام از برجستگی خاصی 
برخوردار است. شــاخص های اصلی مدیریت 
حاج قاســم را،  باید با توجه به ابعــاد چهارگانه 
مکتبش شــامل معنویت، عقالنیــت، عدالت و 

والیتمداری تبیین کرد.
در ســبک مدیریت و فرماندهی حاج قاسم، 
شروط ســه گانه برای موفقیت در سطح مدیریت 
راهبردی شــامل  »علــم و دانــش «، »تجربه و 
مهــارت« و »صالحیت های اخالقــی« به طور 
کامل و باالترین ســطح دیده می شود. مدیریت 
موفق ســردار ســلیمانی در دوران چهل ســاله 
مدیریــت انقالبــی و جهــادی اش،  بــر مبنای 
مؤلفه هایی چون مقام معنوی،  شرح صدر،  قدرت 
جذب حداکثری و دفع حداقلی،  حق پذیری، علو 
همت، خستگی ناپذیری،  تواضع و فروتنی، صبر و 
حوصله، صداقت،  مردم داری،  تکریم انسان ها و 
نفوذناپذیری شکل گرفته بود. آری، شهید سلیمانی 
در پرتو چنین مدیریتی، توانست جبهه مقاومت را 
فرماندهی کرده و در عرصه های گوناگون،  صاحب 
پیروزی های راهبردی کند. اکنون جبهه مقاومت 
در منطقه،  یک واقعیت بی نظیر در تاریخ اســالم 
و ســدی محکم در برابر پیاده شدن سیاست ها و 
راهبرد های نظام ســلطه در جهان اســالم است. 
به طور قطع جبهــه مقاومت با حاکمیت فرهنگ 
ایثار،  فداکاری و شهادت و با الهام از مکتب حاج 

ین نشان بعد از شهادت  مکتب باالتر

قاسم،  پایان بخش حضور آمریکا در منطقه غرب 
آسیا از یک سو و پایان بخش حیات سنگین رژیم 
صهیونیستی و دولت های مرتجع عربی در منطقه 

از دیگر سو خواهد بود. 

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول
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سردار8

 BBBBراز محبوبیت شهید قاسم سلیمانی را چه می دانید؟ 
حاج قاسم فقط ایرانی نیست و به همه مردم و مستضعفان جهان متعلق است. شهید سلیمانی پدر جبهه مقاومت بود. 
شهید سلیمانی حلقه وصل ایرانی ها، عراقی ها، سوری ها، فلسطینی ها و یمنی ها بود. مردم مقاومت را با نام شهید حاج 
قاسم سلیمانی می شناسند. شهید سلیمانی جان و عمرش را فدای اسالم کرد و در نهایت به آرزوی دیرینش که شهادت 
بود رسید؛ از همین رو جنس محبوبیت حاج قاسم از جنس عزت ابدی امام حسین)ع( است.  شهید سلیمانی با اخالصی 
که در عملش داشــت، در دل مردم سوریه، عراق، لبنان، یمن و جبهه مقاومت جای گرفته بود. شهید سلیمانی همیشه 
به خدا توکل داشــت و آماده شهادت بود، سردار سلیمانی دیپلماســی را با مقاومت آغشته کرد و گام های بلندی برای 
اقتدار، وحدت و عزت امت اسالمی برداشت. اگرچه فقدان حاج قاسم برای ما ناراحت کننده است، اما جبهه مقاومت 
نمی ایستد، دشمن خیال نکند که بعد از شهید حاج قاسم سلیمانی آسوده خواهد شد! مقاومت در حال پیشروی است و 

مطمئن باشید پیروزی نهایی از آن جبهه مقاومت است.

 BBBB.از تأثیرات شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت بفرمایید 
هر قطره خون شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس هزاران حاج قاسم و ابومهدی المهندس خواهد ساخت. 
معتقدم که شهید سلیمانی خطرناک تر از حاج قاسم سلیمانی برای دشمنان است؛ چرا که شهادت این دو بزرگوار باعث 
شد اقوام مختلف در عراق، سوریه، لبنان و کل جبهه مقاومت متحد شوند.  متأسفانه ما در عراق یک توافق نامه امنیتی بین 
عراق و آمریکا داریم که در زمان »نوری المالکی« به امضا رسید. براساس این توافق در زمانی که به عراق آسیبی برسد، 
آمریکا وظیفه دارد که به ما کمک کند. اما در سال 2014 زمانی که داعش به عراق حمله کرد، )داعشی که ساخته دست 
رژیم صهیونیستی است و با حمایت و پشتیبانی امارات و عربستان وارد عراق و سوریه شد( دولت ما طبق توافق امنیتی از 
آمریکا خواست که سالح در اختیار مردم عراق قرار دهد تا به جنگ داعش بروند؛ اما آمریکا در جواب گفتند که در سال 
2020سالح ها به شما داده خواهد شد. اگر ما منتظر آمریکایی ها می ماندیم، کل عراق به تصرف داعش در می آمد.  آن 
زمان نیروی های مقاومت در تماسی که با شهید قاسم سلیمانی داشتند، گفتند که برای مقابله با داعش سالح می خواهیم. 
در پی این درخواست، ساعت 2 بامداد سردار سلیمانی با مسئوالن عراقی تماس می گیرد و اعالم می کند درخواست های 
شما هم اکنون به فرودگاه ارسال شد و می توانید تحویل بگیرید. اینها چیزهایی است که نمی توانیم انکار کنیم. این را هم 

باید گفت که حاج قاسم با اهل بیت)ع( ارتباط داشت.

 BBBB جبهه مقاومت چه وظیفه ای پس از شهادت شهید سلیمانی دارد؟ 
رسانه ها باید همیشه واقعیت ها را بگویند. اینکه می گویند جبهه مقاومت پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی تضعیف 
 دروغ است، مقاومت به هیچ وجه متوقف نمی شود و در حال پیشروی و رسیدن به اهداف خود است و 

ً
می شود، کامال

روز به روز بر توانمندی جبهه مقاومت افزوده می شود. هیچ وقت کسی نمی تواند در مقابل جبهه مقاومت بایستد؛ چرا که 
مقاومت همیشه حرف حق را می زند.  آمریکا با این کارش دو جنایت را مرتکب شد: اول اینکه دو شخصیت محبوب در 
جبهه مقاومت و عراق را به شهادت رساند و دوم اینکه حاج قاسم را که مهمان مردم و دولت عراق بود، ناجوانمردانه به 
شهادت رساند. ملت عراق همانطور که در سال 1920 انگلستان را با چماق از عراق بیرون راندند، آمریکا را نیز از عراق 
بیرون خواهند کرد. ما دیگر با آمریکا کاری نداریم و پارلمان عراق نیز خروج آمریکا را از عراق به تصویب رسانده است. 
آنها در عراق 13 پایگاه نظامی دارند و باید از عراق خارج شود. آمریکایی ها به دنبال فتنه در عراق هستند. آمریکا بعد از 
به شهادت رساندن شهید سلیمانی، جنایت خود را بر مال کرد و این اقدام آمریکا به ضرر آنها تمام خواهد شد. پس از به 
شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی 18 کشور واسطه شدند تا ایران اسالمی نسبت به اقدام جنایتکار آمریکا واکنشی 
نداشته باشد و آمریکا التماس گونه و با واسطه گری کشورهای مختلف درخواست داشت که ایران واکنشی نشان ندهد 
و به برکت خون این دو شهید بزرگوار ایران اسالمی برای اولین بار توانست با 1۵ موشک به عین االسد، بینی آمریکای 
جنایتکار را به زمین بمالد و آمریکا در مقابل هیچ کاری نتوانست انجام دهد. ایران یک رعب و وحشتی در دل پایگاه های 
آمریکایی و نیروهای آنها انداخته اســت. آنها می دانند جبهه مقاومت برای شهادت همیشه آماده است و ملتی که برای 

شهادت آماده است هیچ وقت شکست نمی خورد.

 حیرت در برابر اقتدار!

 مراکز مطالعاتی غرب که سال هاست 
ً
قطعا

رصد و پیگیری تحول مظاهر قدرت ایران 
را برعهده دارند، از نفوذ ایران و تأثیر آن در 
مقابله با برنامه ها و راهبردهای آمریکایی ـ 
صهیونیســتی با وجود هزینه ها و اقدامات 
آمریکا و صهیونیست در منطقه حیرت زده 
هستند! قدرت و نفوذی که مرد شماره یک 
آن شهید قاسم سلیمانی است. او فرمانده 
در ســایه نبود و مخفیانه عمــل نمی کرد. 
حضور او در جبهه ها علنی بود؛ او همزمان 
بــا نقش آفرینی در عرصه های سیاســی و 
اجتماعــی در کنار نقش هــای نظامی در 
برنامه ریزی و نظم بخشی و شرکت در جنگ 
اقدام می کرد. مجاهدان او را می شناختند و 
با وجود او بــدون توجه به هر گونه لقب یا 
مرتبه نظامی  آرامش می یافتند. شخصیت 
بی نظیر حاج قاسم، جامع حضور شجاعانه 
در میدان جبهه ها و برنامه ریزی استراتژیک 
نظامی و سیاسی و نیروی ایمان، بصیرت، 
تواضع و عبادت و بندگی در آن واحد بود. به 
راستی که چنین شخصیت جامعی کم نظیر 
است و این حضور استثنایی نقشی مهم در 
تأثیر و نفــوذ منطقه ای قدرت نیروی قدس 
داشته اســت. وقتی رئیس جمهور آمریکا  
از صــرف تریلیون ها دالر پس از اشــغال 
عراق که فایده ای در پی نداشت، حسرت 
می خورد؛ نگاه ها متوجه حاج قاسم بود که 
با هدایت و فرماندهی نیروی قدس و نیروی 
آمریکایی  بینی اشغالگران  مقاومت عراق 
را بــه خاک مالیده بود و آنها آماده بارگیری 

کاالهای شان و ترک عراق بودند.

دکتر طالل عتریسی
 کارشناس لبنانی

 فرمانده ای کم نظیر

سلیمانی شهیدی شــاهد بر نسل حاضر 
اســت که تاریــخ منطقــه را در این برهه 
ساخت و گفتمان استقالل آزادی طلبانه را 
بر گفتمان سلطه استکبار بیگانه برتری داد. 
هیچ پژوهشــگری بدون ورود به آوردگاه 
شهید ســلیمانی که جامع اندیشه و عمل 
راهبردی، امنیتی و انســانی مقاومت در 
برابر تجاوز است، نمی تواند قدرت محور 
مقاومت را فهم کند. متعارف آن است که 
فرمانده در یک یا دو شــعبه می درخشد و 
در نتیجه انســانی بزرگ در امور راهبردی 
شــناخته می شــود؛ یا تنها در سیاســت 
می درخشد، ولی در میدان علوم نظامی و 
امنیتی وارد نمی شود؛ اما فرمانده سلیمانی، 
نمود انسانی، نظامی و سیاسی منحصر به 
فرد و مبتکرانه در نوع و روش داشت؛ او در 
نردبان بالندگی در میدان های مهم عملی 
شــجاعتی شــاخص در عرصه راهبردی 
پیــش گرفت؛ او ید طوالیــی در تحکیم 
قواعد و برنامه ریزی هایی داشت؛ در کنار 
آن، ابتکار وی در مسائل سیاسی بر اساس 
مصالح هم پیمانان یا کنار زدن طرح های 
دشــمنان بود. او از نظــر امنیتی قدرت و 
توان باالیی داشت و وی را فرمانده امنیتی 
اول منطقه  قرار داده بود. کارهای نظامی ـ 
سیاســی او، ســلیمانی را در رویارویی با 
متجاوزان منطقه قرار داده بود؛ ســلیمانی 
چنان رعبی را در دل دشــمنان ایجاد کرد 
که تنها راه برای رهایی از خطر او نســبت 
به منافع شان و حضورشــان در منطقه را 

شهادت وی دانستند.

دکتر امین محمد حطیط
ژنرال بازنشسته 

ارتش لبنان

گروه ترجمه/ حاج قاسم! چگونه قلم فروتن من می تواند به قله سر به فلک کشیده شما برسد؟ ای بزرگ، در کنار تو  E
ما چقدر کوچک هستیم، تو قهرمان شجاع و شهید بزرگواری هستی. من در حالی درباره تو می نویسم که دلتنگ تو هستم 
و عطش شجاعتت را دارم. ای کاش از دنیای ابدیت به جهان ما می آمدی تا اشک های مان را با دستان خود پاک کنی و 
با لبخندت دل های مان را آرام کنی. ما هم مسیر شما را دنبال می کنیم، بنابراین می توانیم از شما آتشی به دست آوریم که 

مقاومت را در ما مشتعل می کند، و بارانی که عشق به فلسطین را در قلب ما رشد می دهد. 
هزار شاهد وجود دارد که نشان می دهد شما از کشورهای ما دفاع کردید و از ضعیفان و مظلومان با فداکاری محافظت 
کردید، با شجاعت در برابر استکبار و جنایت آمریکا و اسرائیل)رژیم صهیونیستی( ایستادید، با گروه تروریستی »داعش« 
و گروه های تکفیری جنگیدید و ســخاوتمندانه از مقاومت حمایت کردید. ما شما را به عنوان یک نمونه استثنایی در 
 بزرگ هستید و این حق شماست 

ً
انسانیت و قهرمانی می شناختیم. بنابراین این سالم را از من بپذیرید، زیرا شما واقعا

که قلم به دستان مقاومت حق شما را ادا کنند. شما یک قهرمان واقعی بودید و به ما آموختید که در میدان های جنگ و 
جهاد به خاطر ملت رنج دیده، وطن غارت شده و عزت خونین محکم بایستیم. خداوند متعال با شکوه و پیروزی از شما 
حمایت کرد، شما معمار پیروزی های لبنان، سوریه و عراق و یک شریک کامل در آزادسازی جنوب لبنان در سال 2000 

و پیروزی ژوئیه 2006 بودید. شما برای رهبر مقاومت لبنان همچون برادر و برای نیروهای آن همچون رفیق بودید. 
عزیزان من، پس از مهاجرت رسول خدا)ص( به مدینه، برادری در میان مهاجران و انصار حاکم شد؛ پس از سفر 

حاج قاسم به کشورهای مستضعف و مظلوم نیز، وی برادری را بین این کشور ایجاد کرد.
شهید سلیمانی عزیز، ما یادمان نمی رود که در طول جنگ 33 روزه در لبنان شما در کنار حسن نصرالله و فرمانده 
شــهید عماد مغنیه، در یکی از اتاق های عملیات حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت حضور داشــتید و تا پایان جنگ 
و تحقق پیروزی در کنار مجاهدان قهرمان ما در لبنان ماندید. ما یادمان نمی رود در هجوم تروریســت ها به ســوریه، با 
شتاب به سوی مادری شتافتید که زیبایی هایش)دمشق، حلب، حمص و حماه... و( از سوی متجاوزان و جنایت کاران 
زخمی شده بود شخصا بر نبردهای باب عمرو نظارت داشتید و تروریست ها را در هم شکستید روایتی که برای نبرد 
در ریف حلب، سهل الغاب در ریف حماه، نبرد مشهور شهر قصیر در ریف حمص، نبرد البوکمال در ریف دیر الزور 
و... هم صادق اســت. پیروزی ارتش سوریه در نبرد القصیر در سال 2013 که نقطه عطف استراتژیکی در طول جنگ 
در ســوریه بود، بدون نظارت و رهبری شما هرگز حاصل نمی شد. حاج قاســم عزیز یادمان می ماند که در عراق، در 
مسیر سیدالشــهدا)ع( قدم برداشتید و حشدالشعبی شجاع و قهرمان بدون ترس از مرگ در جهت دفاع از حق در پی 
شما قدم در این مسیر گذاشت. این شما بودید که پس از سقوط شهر موصل به دست داعش، نقش محوری در خنثی 
کردن نقشه سقوط بغداد داشتید. در جبهه های نبرد علیه گروه تروریستی داعش از شمال استان صالح الدین تا تکریت 
و فلوجه در انبار، اربیل جلوال و سعدیه جرف الصخر حضور داشتید و فرماندهی شما بود که تهدید را از نجف و کربال 
و ســامرا دفع کرد. سردار سلیمانی، نقش گسترده شما در حمایت از مقاومت و آرمان فلسطین، حمایت از رزمندگان 
مقاومت و متمرکز شدن روی تالش برای از بین بردن موجودیت صهیونیستی و آزادسازی تمام فلسطین از دست دشمن 
غاصب صهیونیستی هرگز فراموش نخواهد شد. بیت المقدس پایتخت قلب شما، محراب نمازتان و مسیر جهاد و نبض 
مقاومت شما بود.  ای شهید بزرگ، هر گلستانی در سرزمین های عربی ما دوست دارد که مضجعی برای شما باشد. 
هر گلی از باغ های ما آرزو دارد که ضریح مطهر شما را زینت دهد. ملتی که شما را شناخت، از شما غرور، اخالص و 
شجاعت را آموخت، ملت ما به شما قول می دهد که راه شما را تا پیروزی دنبال کند.  اجازه دهید به نیابت از تمام مردم 
شــریف لبنان، به دلیل همه آنچه به لبنان و مقاومت ارائه داده اید، از شما سپاسگزاری کنم و عشق، وفاداری، دالوری، 
انسانیت، سخاوت و عظمت شما را ارج نهم. حاج قاسم، آنچه را که در قلبم بود، نوشتم. امیدوارم که سخنان من به نشانه 

عشق، قدردانی و تحسین انسانیت، عظمت و پهلوانی تان مورد استقبال شما شهید عزیز قرار گیرد.

 محمدعلی الحکیم مدیر خبرگزاری النخیل عراق
در گفت وگو با صبح صادق

 سالح مقابله با داعش را 
حاج قاسم سلیمانی به ما داد

اگــر ما اینجا در ایــران درباره رشــادت ها و حضور مؤثر 
حاج قاســم در میدان مقابله با تروریســت های تكفیری 
بســیار شــنیده ایم، مردم عراق این حضور و ایستادن در 
برابر اژدهای هفت ســر داعش را با تمام وجود لمس کرده اند، داعشــی که سالح های ساخت آمریكا و رژیم 
صهیونیستی و.. در دستش بود و دالرهای نفتی دیكتاتوری های مرتجع منطقه در جیبش بود. در گفت وگوی 
پیش رو روایت محمدعلی الحكیم، از اهالی رسانه عراق و مدیر خبرگزاری النخیل را درباره نقش حاج قاسم 

سلیمانی در پاک کردن عراق از لوث وجود این تروریست ها می خوانید: 

سرکیس الشیخ الدویهی نویسنده مسیحی و استاد دانشگاه لبنان
در یادداشتی برای صبح صادق

 هر گلستانی در سرزمین های عربی 
دوست دارد مضجع شما باشد

علی شهرودی
خبرنگار

مقاومت
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قدس، دلتنگ توست

 سخن گفتن درباره فرشتگان آسمان آسان 
است؛ ولی درباره فرشتگان زمین سخت 
اســت؛ زیرا آنان همچــون مرواریدهای 
گرانبهایی هستند که روزگار اندک افرادی 
چون آنان را به خود می بیند؛ آنان دنیای ما 
را پر از محبت و معرفت و بزرگی می کنند. 
حاج قاسم فرشــته ای بود که زمین برایش 
تنگ شــده بود، پس با شــتاب کوچ کرد، 
بی آنکه چیزی از متــاع دنیوی برگیرد، در 
حالی که به عشق به فلسطین اکتفا کرده بود. 
سخن گفتن از حاج قاسم شبیه سخن گفتن 
از ائمه است. از علی)ع( و زهد و توانش،از 
حسن)ع( و جایگاه واالیش، از حسین)ع( 
و عشقی که به حد ذوب شدن در معشوق 
برای وصول به بی نهایت و فدا کردن جان 
رســید. حاج قاسم! هر پادگان و هر سنگر 
و هــر محوری از محورهــای جهاد علیه 
مســتکبران، طنین گام های تو را می شنود 
و فرزندان مقاومت در بیــروت و بغداد و 
دمشــق و صنعا یتیمان تو هستند که دوری 
از تو دل های آنان را مجروح کرده اســت. 
ســتارگان از نگاه تو استقبال می کنند؛ اما 
خاک جنوب در گذر ایام از طلعت زیبای 
تو محروم شده است. صنعا عزادار توست 
و آرام نمی گیرد مگر با دوســتانی که آن را 
ترک کردند و به عهد و پیمان وفادار ماندند. 
دیوارهای کهنه قدس تمنای تبسم تو و نگاه 
نورانیت را دارد. حاج قاســم! اســم تو بر 
روزگار پرتــو می افکند. برای ما از جایگاه 
واالیت دعا کن و برگــرد. زود برگرد، ای 

مسیح ما .

 دکتر وفیقه رمضان
نویسنده شبکه 

المیادین

 حامی مظلومان

او شهید ژنرال قاسم سلیمانی است؛ جاللت 
او در سادگی اوست. نیرومندی او در تواضع 
اوست. تواضع و ســادگی بی مانند آمیخته 
با نظــرات نافذ و پیروزی بــر پیچیده ترین 
توطئه ها باعث ترســاندن دشــمن می شد ، 
اما دوستان به او می نگریستند، او را سراسر 
مهربانی و بزرگی و حمایت گر می دانستند. 
دشمنان تهدیدش کردند؛ زیرا آنان را بیچاره 
کرده بود؛ او را کشتند؛ زیرا آنان را شکست 
داده بود. ژنرال شــهید، در عرصه تبلیغات 
رسانه ای وارد نمی شــد تا از کارش بگوید. 
پیچیدگــی و نیرومنــدی و شــجاعتش در 
سکوتش بود و تواضعش هاله ای از عظمت 
و شخصیت خارق العاده به او بخشیده بود که 
شبکه جاسوسی جهانی همواره به دنبال وی 
بود؛ همیشه در خطوط مقدم جبهه ها حاضر 
بود. همان گونه که زندگی را دوست داشت، 
عاشق شهادت بود؛ لبخندش حامل اسرار 
الهی بود. پرچمدار دفاع مقدس برای دفاع 
از قدس بود و در عراق و ســوریه در مســیر 
قدس قرار داشت. نبردهای آزادسازی حلب 
را فرماندهی کرد و )لشکریان( مقاومت از 
برخی کشورهای جهان را با هماهنگی کامل 
با ارتش سوریه فرماندهی کرد.حاج قاسم از 
محور مقاومــت و دین و از حق و مظلومان 
دفاع کرد؛ به همین دلیل مورد بغض و کینه 
دشــمنان بود.جهاد با تکفیری ها را قیامت 
نامید؛ درســت اســت که شــهادت ژنرال 
سلیمانی دل ها را به درد آورد؛ ولی خونش 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و صندوق های 

پولی پشتیبان آنان را به درد خواهد آورد.

دکتر هالة 
سلیمان اسعد

دبیر جامعه امت عربی 
سوریه

گروه ترجمه/ با خشوع در مقابل عظمت تو  E
ایستاده ام، بی صدا به ناشناخته ها پاسخ می دهم، 
با لکنت زبان خود را خطاب قرار می دهم، به این 
امیدوارم که چیزی از غیب برســد و دروغ بودن 
آنچه را که از طریق تلفن همراهم می بینم، اعالم 
کند. با عصبانیت تلفن را کنار می زنم و از زمانی 
که تو، ژنرال شهید قاسم سلیمانی رفته ای، طاقت 

نگاه دوباره به آن را ندارم. 
ای شهید عزیز، عذرخواهی می کنم و به بهانه 
شهادت شما ســؤاالتی را مطرح می کنم که در 
لحظه شــنیدن خبر شهادت شما به ذهنم خطور 
می کرد. جســارت می کنم و ایــن جرئت را به 
خودم می دهم تا سؤال کنم: شما که شوالیه میدان 
بودی، چرا پیاده شدی درحالی که می دانستی ما 
می خواستیم با رسیدن به پیروزی هایی به مجد و 
شکوه برسیم که مهندسی و طراحی آنها را شما 
انجام داده بودید و شــما بودید کــه با نبوغ خود 
فضای راهبردی مورد نیاز برای این پیروزی ها را 

مهیا کرده بودید. 
چرا؟ چرا؟ هزاران چرا وجود دارد. چرا اآلن 
رفتید در حالی که دشــمنان خداوند و انسانیت 
با شــیندن اسم شما به لرزه می افتادند؟ چرا اآلن 
رفتید در حالــی که جمع طاغوتیــان جهان در 

هر میدانی که حضور شــما را حس می کنند، به 
وحشت می افتادند؟ 

برای رفتن شــما زود بود، اما ما به قضا و قدر 
خداوند باور داریــم و می دانیم که خداوند توانا 
شما را انتخاب کرده است تا به بهشت برین ببرد 
و در آسمان ها و بین مالئکه مقرب خود قرار دهد. 
بله، ما باور داریم که خداوند شما را انتخاب کرده 
است تا با شهادت شما را تکریم کند، پس از آنکه 
روح شما عاشق حق شــد و به این باور رسیدید 
که پرچم ســقوط نخواهد کرد، بلکه برافراشته 

خواهد ماند و انسان هایی با جان و دل خود 
آن را حفظ خواهنــد کرد، این پرچمی 
اســت که حافظان آن کســانی هستند 
 که نزد شــما هنرهای نبــرد را آموزش

 دیده اند. 
ای فرمانده مبارزان و سفیر مقاومت 

پیروز، اگر تمــام واژه های زبان های 
دنیا بار دیگر جمع شوند، نمی توانند 

حق شما را ادا کنند و به گمانم من 
تنها کسی نیستم که نمی توانم 

دیوار  پــای  بــه  حتی 
شهدا  و  شــهادت 

برسم. 

کلمات احساسی را همین جا پایان می دهم 
و به فعالیت این فرمانده شهید در میدان های نبرد 

اشاره ای می کنم. 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی نه تنها یک فرمانده 
میدانی باسابقه بود، بلکه او یک رهبر قوی، پدری 
دلسوز و مبارزی سرسخت بود که عزم و اراده او 
از بین نرفت و عزم او متزلزل نشد. یا حتی یک بار 
در مورد اهمیت پایداری و محقق کردن پیروزی و 
جمع کردن نیروها تردید نکرد تا برای نسل های 

دیگر باقی بماند.
فرمانده شهید سرلشکر سلیمانی نه تنها 
در نبردهای نظامی، بلکه در مهندســی 
برگ هــای برنده هم در مقابل چشــم 
دوســتان و همپیمانان کارهایی انجام 
می داد که باعث می شد تا آنها بخشی 
از محور مقابله و مبارزه با تروریسم 
اگر  که  تروریسمی  باشند. 
دفن نشــود، حرکت 
وحشــی  عناصر 
خواهد  ادامه  آن 

یافت. 
یک  او  بلــه، 
درخشان  ســفیر 

 بــه محور مبارزه 
ً
در مقابل کســانی بود که بعدا

با تروریســم پیوســتند. عملکرد او باعث شد تا 
دوستان به مبارزه با تروریسم بپیوندند و مشارکت 
فعاالنه ای در آن داشته باشند نه اینکه در میدان ها 
و خیابان های شهرها و روســتاهای خود منتظر 
بمانند. آنها در کنار هم دست به اقدام بزرگی زدند 
و پیروزی عظیمی به دست آوردند؛ فارغ از اینکه 

چه کسی حامی تروریست هاست. 
فرمانده شهید ژنرال قاســم سلیمانی، بدون 
شــک پیروزی ما قطعی اســت و این پیروزی را 
فرماندهانی که باعث افتخار و سربلندی هستند، 
حضرت آیت الله خامنه ای و جناب بشــار اسد و 
رهبر مقاومت جناب سیدحســن نصرالله اعالم 

خواهند کرد. 
پیشــاپیش از کوتاهی و قصور در گفتن آنچه 
شایسته قداســت، عظمت، بزرگی و جاودانگی 
شماســت، عذرخواهی می کنم، ای کســی که 
بخشــی از نور ابدی هســتی، ای فرمانده شهید 
دالور، ای نماد مقاومت که در وجدان و ضمیرها 

جاودانه هستی. 
ژنرال شهید قاسم سلیمانی، خداوند شما را 

رحمت کند و در بهشت سکنی دهد. 
»وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون«

گروه ترجمه/ سال ها نام شهید قاسم سلیمانی  E
غرب را نگران می کرد. مطبوعات غربی او را گاهی 
»رهبر سایه« و گاهی »خطرناک ترین مرد« خطاب 
می کردند. این درحالی است که او در پشت صحنه 
همچون »شبح افسانه ای« بود. او افسر استراتژی 
نظامی علیه داعش، آمریکا و دشمن صهیونیستی 
بود، او همچون تیرانداز ماهر، دشــمنان ملت را 
آزار می داد و اولین ســتاره در قلــب و ذهن همه 
مــردم صادق و آزاده جهان بود.  او از اوایل جوانی 
به موضوع مستضعفان و مسئله نشان دادن حقیقت 
نسبت به باطل و پیروزی مظلوم اعتقاد داشت. او 
مســئولیت های زیادی را بر عهده گرفت تا اینکه 
در ســال 1998 به عنوان »فرمانده نیروی قدس« 
منصوب شد و برای اولین بار در تاریخ جمهوری 
اســالمی از طــرف حضــرت آیت الله العظمی 
خامنه ای مدال »ذوالفقار« به وی اعطا شــد. این 
سخن دختر ژنرال سلیمانی را به یاد داشته باشید 
کــه پدرش پس از دریافت این مــدال عالی، به او 
گفته بود: »من از داشتن این مدال خوشحالم، اما 
آرمان من بیش از این است. من از این صحبت ها 
متعجب شدم و از او پرسیدم آرزوی چه چیزی را 
دارد؟ پدرم پاسخ داد که آرزو دارد مدال شهدا که 
بزرگ ترین و مهم ترین مدال است به او داده شود.«

دفتــر او در میدان های جهــاد و مقاومت بود. 
در اینجــا تکریت برای او ســرودهای پیروزی را 
پس از آزادســازی آن از دست داعش می خواند. 
او این ســرودها را در آزادسازی البوکمال آخرین 

پناهگاه داعش تکرار کــرد. در جنوب لبنان هم 
هنوز خاک این سرزمین، درختان و دشت های آن 
شاهد سمفونی پیروزی هستند که سلیمانی نوازنده 
آن بود. در هر جبهه جهاد او یک داســتان داشت 
و این همان چیزی اســت که حضرت سیدحسن 
نصرالله دبیرکل حزب الله تأیید کرده و می گوید: 
»وی یک شریک اساسی و کامل برای دستیابی به 
پیروزی در 2۵ مه 2000 بود«، حتی در پیروزی 
جوالی 2006، سلیمانی همیشه در گوش رهبران 
مقاومت اســالمی تکرار می کرد، »یــا من با تو 
زندگی می کنم یا با تو می میرم« شــاید مهم ترین 
چیزی که او را متمایز کرد، جسارت و شجاعتی 

بود که داشت. 
»بیت المقدس«، مهم ترین مسئله و اصلی ترین 

دغدغه او بــود و برای دفاع از آن به شــهادت 
رســید. رهبران مقاومت ارشد در فلسطین 

اشغالی از ســلیمانی آموزش دیدند، و او 
در توسعه توانایی های مقاومت فلسطین به 
ویژه در مورد موشک ها سهیم بود. یکی از 
رهبران مقاومت فلسطین در این خصوص 

 هیچ موشــکی یا 
ً
می گویــد: »تقریبــا

حتــی یک تفنگ در فلســطین 
وجود نــدارد کــه اثری از 

نداشــته  را  ســلیمانی 
باشــد.« او در مقابــل 

صهیونیســتی  رژیم 
بازدارندگــی ایجاد 

کرد. او حامی اصلی رهبری مقاومت فلسطین بود، 
هنگامی کــه ترامپ »بیت المقدس« را »پایتخت 
اســرائیل« اعالم کرد، ســلیمانی بــا »تیپ های 
القســام« و »گردان های القدس« ارتباط گرفته و 
آنها را به پشتیبانی آشــکار از جناح های مقاومت 
دعوت کرد.  این برای یک شــخصیت استثنایی 
عالقه مند به آرمان فلسطین، که »هدف قرار دادن 
اسلحه، سالح، خون و عزت در دفاع از بشریت و 
اسالمی را در فلسطین خالصه می کند« تعجب آور 
نیست.شــهید سرلشکر ســلیمانی تحرکاتی در 
سوریه داشــت که باعث می شود نام او مانند قلب 
موشک های بالستیک در قلب گروه های تکفیری و 
افراد پشــت سر آنها به نظر برسد و پس از پیروزی 
از زمــان عملیات »عقربــا« در دمشــق، درعا، 
البوکمال، حمص و سایر شهرها شاهد 
مبارزه، مقاومت و دستورالعمل های 
عملیاتی و اطالعاتــی وی بودیم.  
بدون شــک او مهنــدس و طراح 
بالمنازع پیروزی هاست.  پس از 
افزایش حضور و نفوذ داعش در 
ســوریه و عراق، این سلیمانی 
ایجاد  بــرای  کــه  بــود 
و  »حشدالشــعبی« 
و  ارتش  تقویــت 
کمکی  نیروهای 
بــرای  ســوریه 
سازمان  با  مبارزه 

تروریستی تالش کرد. هیچ کس نقش و تالش او 
را برای وارد کردن روســیه به خط جنگ سوریه به 
عنوان راهی برای حمایت از رئیس جمهور اســد 
انکار نمی کند. او اتاق های عملیاتی مشــترکی را 
ایجاد کرد که روسیه، ایران، سوریه و عراق را گرد 
هم آورده بود و برنامه های زیادی را برای توسعه و 
نوســازی کارهای نظامی، اطالعاتی و تسلیحاتی 
 در نبردهای حلب و مناطق 

ً
اجرا کرد. او شــخصا

دیگری در ســوریه حضور داشــت و شکســت 
دادن آمریکا و اعــوان آن، هدف او بود که به لطف 
فداکاری ها و تالش او برای احقاق حق به دســت 
آمده اســت.  به موازات این، او برای از بین بردن 
داعش در عراق حضور داشت و از مقاومت در آنجا 
برای مبارزه با این گروه تروریستی پشتیبانی می کرد 
و مأموریت های نظامی دشوار و تعیین کننده ای را 
انجــام می داد. از جمله شکســت دادن داعش در 
موصل و اطراف آن و سایر عملیات هایی که همیشه 
بــا پیروزی همراه بود. به گفتــه »هادی العامری« 
رئیس سازمان بدر اگر سلیمانی نبود دولت عراق 
باید در تبعید تشکیل می شــد و عراقی هم وجود 
نداشــت. مأموریت ها، عملیات ها و پیروزی های 
ویژه ای که سرلشکر شهید قاسم سلیمانی به دست 
آورد، برای ثبت شــدن نیازمند چندین جلد کتاب 
است. او هر کجا که رفت، داستانی از شکوه، غرور 

و پیروزی رقم زد. 
بــزرگان تاریخ ســازی می کنند و ســلیمانی 

تاریخ سازی کرد.

یادداشت ژنرال حسن احمدحسن رئیس دایره سیاسی ارتش سوریه

 کلماتی برای جاودانگی

مردی از آن سوی شهر
به قلم نسرین نجم فعال رسانه ای و روانشناس اجتماعی لبنانی

سردار
مقاومت
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وصف سردار حاج قاسم سلیمانی از زبان فرماندهان، سیاسیون و هنرمندان

سردار محسن رضایی

سردار سیدمسعود جزایری

عباس سلیمی نمین

سرلشکر حسین سالمی

دکترعماد افروغ

داریوش ارجمند

 سرلشکر 
سیدیحیی صفوی

حجت االسالم والمسلمین 
علی سعیدی

 دکترمحمدحسین 
صفارهرندی

حجت االسالم والمسلمین 
دکترحاجی صادقی

امیر عزیز نصیرزاده

رضا ایرانمنش

برادرمان، قاسم سلیمانی تربیت  شده انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
بود، اخــالق و روحیات او در فضای ادبیات و روحیات حضرت 
امام)ره( شکل گرفت؛ البته برادر قاسم روی خود نیز خیلی کار 
می کرد و زحمت می کشــید و به عبــادات، زیارات و نمازهایش 
توجه داشــت که برای رســیدن به چنین مقامی بسیار مؤثر بود. 

ایشان همه ویژگی های مدیریت جهادی را به نحو کامل داشت.

بــدون تردید یکی از دســت پرورده های انقــالب و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و یکی از نخبگان برجســته کشــور، شــهید 
حاج قاسم سلیمانی بود. ایشان از یک طرف، دست پرورده اسالم 
عزیز و نظام مقدس و انقالب اسالمی بود و از طرفی توانسته بود 
خصلت هایی را کــه از دفاع مقدس آموخته بود در خودش حفظ 
کند؛ حتی به مرور زمان آنها را ارتقا دهد و به این وسیله توانست 
در جبهــه ای جدید، ارزش های جدیدی را هم به ارزش های قبلی 
مبتنی بر اســالم ناب و تبعیت از رهبــر معظم انقالب و ولی فقیه 

بیفزاید. اینها در مجموع یک انسان خالص را تشکیل داده بود.

این شهید بزرگوار شخصیتی چندبعدی و چندوجهی داشت. ایشان 
عالوه بر اینکه یک فرد نظامی و یک سرباز واقعی در سنگرهای 
دفاعی بود، یک سیاستمدار برجسته نیز به شمار می آمد، در عین 
حــال یک عارف، مهــذب، عابد و زاهد هم بــود. جمع این ابعاد 
شخصیتی را کمتر در یک انســان دیده ایم؛ به همین دلیل واقعًا 
ایشان در جامعه ما محترم شناخته می شد. قبل از شهادت، ایشان 
در نظرســنجی ها باالترین جایگاه را از نظر محبوبیت داشت؛ اما 
متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد و جریان ها می خواهند 
این جایگاه ناشناخته باقی بماند و در گذر زمان مهجور واقع شود.

ســلیمانی محصول نماز شب و مصداق بارز آیه »محمد رسول  اهلل 
و الذین معه اشــداء علی الکفار رحماء بینهم« بود.او آموخته بود 
که در میدان جنگ اگــر کوه ها بجنبند، تو نباید بجنبی و هرگز 
به دشمن پشت نمی کرد؛ اما از سوی دیگر برای مؤمنان خاضع و 
خاکی بود، بال های تواضع او در همه جا باز بود. او ۴۱ سال لباس 
جهاد را از تن به در نکرد و همواره در حال جهاد و احیاگر مکتب 
جهاد و شهادت بود.او رخساره میدانی ولی فقیه بود و جز به اوامر 
رهبر عظیم الشأن مان به چیز دیگری نمی اندیشید.هرجا مظلومی 
بود، قاســم و سپاهش آنجا بودند و می جنگیدند و سپر بالی امت 

بودند و چون مالک اشتر همواره به خیمه دشمن نزدیک بود. 

شــهید سلیمانی کسی بود که انقالب اســالمی را سرافراز کرد و 
قدرت نرم جمهوری اسالمی را گسترش داد. شهید سلیمانی مظهر 
تمام نمای نگاه متعالیه، منظومه ای، ریشــه دار و مطابق با فرهنگ 
شهادت در عصر حاضر است. اگر می خواهیم قوه محرکه ای برای 
گام دوم معرفی کنیم، باید به شهید سلیمانی اشاره کنیم.شهادت 
حاج قاسم در تاریخ انقالب اســالمی هدیه ای الهی بود؛ البته این 
یک طرف ماجراست و داغ شهادت شهید سلیمانی تا ابد بر د ل ها 

خواهد ماند.

من سردار سلیمانی را عاشقانه دوست داشتم؛ حاج قاسم تا قیامت 
نامی می ماند؛ برای اینکه همانی بود که بود و مثل یک لیوان بلور 
آن ســمتش مشخص بود. همه آن طرفش را می دیدند؛ چون هیچ 
کدورتی درونش نبود. شما اگر به همه سیاست مداران و مبارزان 
دنیا نگاه کنید، کسی را نمی توانید مثل حاج قاسم پیدا کنید؛ کسی 
را با این همه لبخند زیبا و اخم کشنده. او واقعاً مصداق شیران روز 
و پارسایان شب بود که حضرت علی)ع( به آن اشاره کرده اند. در 
رفتار و نگاه سردار سلیمانی اسراری وجود دارد که درکش خارج 
از عقل ماست و نمی توان در یک جمله، کالم و کتاب از او گفت 

و باید سال ها از او نوشت.

حاج قاســم چون بنده خدا بود، از سلســله مراتب والیت اطاعت 
می کرد و انسانی اهل عمل صالح بود، در دل مردم جا دارد. او بعد 
از جنگ هم به جهــاد روی آورد و جهاد برای او عمل صالح بود. 
محبوبیت و مقبولیت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در بین آحاد 
مختلف و اقشار جامعه و ملت عزیز ایران و از سوی دیگر، در بین 
جوانان کشورهای اسالمی و آزادی خواه، نویدبخش پیروزی های 

بزرگ و قطعی جبهه مقاومت اسالمی خواهد بود.

اولین شــاخصه فردی شهید سلیمانی خلوص ویژه او بود. او همه 
چیز را برای خدا انجام داد و خداوند هم پاداش این خالص بودن 
را به او داد. دومین شــاخصه فردی حاج قاســم تواضع بود، حاج 
قاسم همیشه همان حاج قاسم خاکی و متواضع بود. سرلشکر شد 
و باالترین مدال های نظامی تاریخ ایران )ذوالفقار( را گرفت؛ اما 
همان حاج قاسم روز اول بود. این فرهنگ بسیجی و همان تواضعی 
است که اسالم از آن یاد می کند. وجه دیگر حاج قاسم سلیمانی، 
»شــجاعت« او بود. در حاج قاســم ترس نبود، از خطر استقبال 
می کرد. همه رزمنده ها تقریباً او را در خط مقدم جبهه ها دیده اند، 

این روحیه شهادت طلبی نهایت ایمان راسخ به معاد است.

حاج قاســم باافتخار خود را پاسدار می دانست و ویژگی پاسداری 
را برجسته ترین وجه اجتماعی و سیاسی خود قلمداد می کرد، اگر 
ما پاســدار بودن را حقیقت و تجسم امروزی حضور در عاشورای 
امام حسین)ع( در سال ۱36۱ قلمداد کنیم، حاج قاسم مصداق اتم 
و اعالی یک پاسدار بود؛ به یک معنای دیگر باید بگوییم اگر قرار 
بود شــخصیت هایی که در کربال کنار امام حسین)ع( جان فشانی 
کردند و به اســطوره های تاریخ ایثار و شهادت تبدیل شدند، مثل 
جناب زهیر، جناب مسلم بن عوسجه، حبیب بن مظاهر و دیگران اگر 
قرار بود آن شخصیت آن روز را ما امروز داشته باشیم، حاج قاسم 

یکی از چهره هایی بود که خیلی خوب با آنها تطبیق می کرد.

همه فرماندهان سرباز والیت هســتند، ولی حاج قاسم ممتاز بود. 
والیت محوری دو بعد بــزرگ دارد اول؛ درک صحیح از والیت 
و اینکه باور داشــته باشد که آنچه والیت می گوید ُحکمُ اهلل است 
و دوم تعّبد به والیت است.حاج قاســم نســبت به والیت قدرت 
فهم باالیی داشــت؛ ازجمله کســانی بود که اشــاره حضرت آقا 
را می فهمیــد؛ نه تدابیر، بلکه منویات رهبــری را هم می فهمید. 
حاج قاســم همچنین به والیت تعّبد عقالنی داشت. تعبدی که بر 
قوی ترین عقالنیت استوار است. این والیتمداری حاج قاسم خیلی 
کارساز اســت. هم سنگران او هم، رمز موفقیت های حاج قاسم را 

همین می دانستند.

رفتار شهید سلیمانی بیشتر دارای جاذبه بود و از تمام گروه های 
سیاسی به سمت ایشان جذب می شدند؛ در واقع، ایشان مصداق 
این موضــوع بود که در عیــن انقالبی گری عضو هیــچ گروه یا 
حزب خاصی نبود و خط مســتقیم انقــالب را طی کرد و در این 
میان سیاست مداری قهار هم بود. در جلسات مختلف که متوجه 
می شدیم شهید سلیمانی هم قرار است شرکت کند، می دانستیم 
یکی از بهترین جلسات را تجربه خواهیم کرد؛ وقتی ایشان شروع 
به صحبت می کرد، خیلی راهبردی، دقیق و با اشراف کامل منطقه 

و وضعیت جبهه مقاومت را تجزیه و تحلیل می کرد.

جنگ که تمام شد، هر کسی سر زندگی خود رفت؛ اما گویا تازه 
جنگ برای حاج قاســم شروع شــده بود که ما باید به این توجه 
کنیم. او همه همت خود را صرف امنیت جنوب شــرق و مقابله با 
اشرار کرد. سه دهه بعد وقتی داعشی ها همه جا رخنه کرده بودند، 
حاج قاسم با تمهیداتی که داشت سعی کرد ذهن آنها را روی یک 
نقطه متمرکز کند که این نشان از مغز متفکر ایشان بود. زمان حمله 
داعش به مجلس و حرم مطهر امام)ره(، تازه خیلی ها متوجه شدند 
که چقدر در امنیت و آرامش هستیم و بیمی از داعش نداشته ایم، 
در حالی که تمام دنیا از اینکه گروه های داعش در تجمعات شان 

عملیات انتحاری انجام دهد، بیمناک بودند و آرامش نداشتند.
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در مقطعی برخــی از اعضای قدیمی 
حلقــه کیــان و چهره های شــاخص 
اصالح طلبان طی نامه ای محرمانه به عبدالکریم 
ســروش، خواســتار نقش آفرینی مجدد وی در 
عرصه سیاســت داخلی کشور در جهت تئوریزه 
کردن گفتمانی جدید برای به چالش کشــاندن 
پارادایم فکری و ادبیات انقالب و مردم شده اند. 
مبتنی بــر پــاره ای شــنیده ها از منابــع موثق، 
اصالح طلبــان در این نامه بخش اعظم موفقیت 
جریان متبوع خود در پیروزی دوم خرداد 1376 را 
مرهون درس های سروش دانسته اند. از این تاریخ 
دوره ای دیگر در زندگی سیاسی دکتر سروش رقم 
می خورد که از هتک حرمت بــه علما و فتاوای 
مراجع تقلید شــروع می شود و تا زیر سؤال بردن 
برخی اصول و کالم انســان دانســتن قرآن ادامه 
می یابد. چند روز پس از 18 تیر 1378، سروش 
در جلســه ای در مشهد مدعی شد که مسلمانان 
روشن بین و تیزبین باید مواظب باشند که نکند با 
عمل به فتوای مراجع تقلید معاصر مســتوجب 
عقوبت الهی شوند؛ چون این مراجع پای شان در 
انسان شناسی و حقوق بشر لنگ است! همچنین با 
وجود اینکه وی بیشترین تهمت ها و اهانت ها را 
علیه امام خمینی)ره( روا داشته، برای سخنرانی 
در کنگره تبیین انقالب اســالمی ایران به دعوت 
مسوالن ستاد بزرگداشت صدمین سال تولد امام 
خمینــی)ره( دعوت می شــود و در بخشــی از 
سخنانش با گفتمان خودی و غیرخودی مخالفت 
کرده و با وقاحت این گفتمان را ریشه در جاهلیت 
می داند!  سروش خوب می دانست ریشه حکومت 
دینی در اعماق و همه جای آیات و روایت موجود 

هســت و برای اینکه بخواهد نقدی داشته باشد، 
باید از ریشه مخالفت خود را بیان کند. از این رو، 
در مصاحبــه ای در مورد قرآن گفت: »قرآن کالم 
الهی نیســت، بلکه کالم پیامبر است.« این ادعا 
مخالفــت صریح با آیات قرآن دارد. ســروش با 
تأثیرپذیری از روش ابطال پذیری استادش کارل 
پوپــر، به صراحت قــرآن را خطاپذیر دانســته، 
می گوید: »از دیدگاه سنتی در وحی خطا راه ندارد 
اما امروزه مفسران بیشتر و بیشتری فکر می کنند 
که وحی در مســائل صرفا دینــی مانند صفات 
خداونــد، حیات پس از مــرگ و قواعد عبادت 
خطاپذیر نیست. آنچه قرآن درباره وقایع تاریخی 
ســایر ادیان و ســایر موضوعــات عملی زمینی 
 نمی تواند درســت باشد.« او با 

ً
می گوید؛ لزوما

اهانتــی صریح بــه پیامبر اســالم)ص( و انکار 
عصمــت، نبوت و اتصال پیامبــر)ص( به غیب 
می گویــد: »من فکر نمی کنم دانــش او از دانش 
مردم هم عصــرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک 
انسان ها بیشتر بوده است و این دانشی که ما امروز 

در اختیار داریم، نداشته است.«

خرد

سیاست نامه

اندیشه سیاسی فضل الله نوری ـ ۶

 زمینه سازی اجتماعی 
برای نهضت تنباکو

ه نوری زمانی از عراق 
ّ
 شیخ شهید فضل الل

به ایران مهاجرت کرد که استعمار انگلیس 
با عقد قراردادهایی از قبیل سیم تلگراف، 
راه شوسه، راه آهن سازی، بانک شاهی و 
امتیاز دارسی با وارد کردن کاالهای غربی 
می کوشید تا با نفوذ فرهنگ غربی بیشترین 
بهره را از منابع و منافع کشــور عاید خود 
کند. شیخ پس از بررسی اوضاع و احوال 
کشــور درصدد مقابله با نفــوذ فرهنگی 
بیگانه برآمد. اقدامات شــیخ مصادف با 
م خان ناظم الدوله بود که 

ُ
ک

ْ
فعالیت های َمل

پایه گذار فراماسونری در ایران بود. شیخ 
با هوشیاری دریافته بود که نفوذ فرهنگی 
استعمار ارکان دین و استقالل اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی را تهدید خواهد کرد. 
لذا در فعالیت های خود مردم را به دوری 
از مظاهر کفر و پیروی بیگانگان فرا  خواند 
و از زمینه سازان نهضت تنباکو به رهبری 
اســتادش میرزای بزرگ بــود که یکی از 
حرکت های  مردمی تریــن  و  اصیل ترین 
اجتماعی و سیاسی ایران در دوران استبداد 

است. 
شــیخ فضل الله نوری به عنــوان یکی از 
چهره های پیشــتاز و مجتهدان پایتخت، 
ـ مذهبی  نفوذ اجتماعی و بصیرت سیاسی 
خویش را در پیشــبرد هرچه بیشــتر این 
جنبــش به کار گرفت. شــیخ در نهضت 
تنباکو شــرکت فعال داشــت و عالوه بر 
اینکه به عنوان رابط بین تهران و ســامرا، 
مرکــز تشــیع در آن دوره عمل می کرد و 
میرزای شیرازی را از اخبار و اوضاع ایران 
آگاه می کرد، به آگاه کردن جامعه و حمایت 
از میرزای آشتیانی می پرداخت و هنگامی 
که شــاه تصمیم به تبعید میرزای آشتیانی 
گرفت، او اولین عالمی بود که در حمایت 
از میرزای آشــتیانی به منزل او رفت و از 
این زمان به عنوان شخصیت دوم نهضت 
تنباکو در تهران شناخته شد. نفوذ سیاسی 
و اجتماعی شخصیت سترگ شیخ شهید 
به گونه ای بود که وقتی نایب السلطنه قصد 
جعلی نشان دادن فتوای میرزای شیرازی 
را داشت، شیخ فضل الله در جواب سؤال 
وی که پرسید: »این تلگراف نزد کی و در 
کجا بوده؟« گفت: »نزد من و از ســامرا 

برای من فرستاده شده است«.1
از دیگر فعالیت هــا و مبارزات اجتماعی 
شــیخ فضل الله، جنبش عدالت خواهی 
در ایران دوره مشــروطه اســت. شــیخ 
فضل الله نوری در تأســیس عدالتخانه و 
جنبش روحانیت و تدوین قانون اساســی 
نقش عمده ای داشت. او حوادث جنبش 
عدالت خواهــی را نتیجــه بحران هــای 
سیاســی و اقتصادی و فقر عمومی و ستم 
درباریان و هــرج و مــرج و بی قانونی و 
بی لیاقتی زمامــداران و نفوذ بیگانگان در 
تصمیم گیری های مهم می دانســت و از 
قیام مردم برای اصالح کمبودهای کشور 
حمایت می کرد. بی تردید شیخ در این راه، 
رواج شریعت را می طلبید و روی هم رفته 
برای استقرار حکومت شرعی می کوشید. 
او بر اساس باورهای عمیق خویش اسالم 
را در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی 
و جز آن دارای قدرت و غنا می دانســت و 
می گفت: »دین اســالم اکمل ادیان و اتّم 
شرایع اســت و این دین دنیا را به عدل و 
شورا خوانده است. آیا چه افتاده است که 
امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و 

نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟«2
منبع در دفتر نشریه موجود است.

 فراز و فرود عبدالکریم سروش  ـ ۶

یف و تردید در اصول! تحر

   ریزش ها    

تبیین دســتاوردهای نظام انقالبی در شرایطی 
که امروزه بــا تحریفات ابهام آمیز و شــبهات 
برســاخته دشــمنان یا کم اطالعی نسلی تازه 
وارد به اجتماع مواجه اســت، ضروری است؛ 
از این رو در یادداشت گذشــته به دو دستاورد 
مهم نظام انقالبی در گام اول انقالب اسالمی 
سال 13۵7، یعنی تبدیل نظام استبدادی به نظام 
مردم ساالری دینی و ایجاد قطب جدید قدرت 
اسالم در دنیا اشــاره کردیم. در این مطلب دو 

دستاورد مهم دیگر آن را بررسی می کنیم. 

۳ استقالل کشور 
رژیم پهلوی با وابستگی شدید به غرب، حافظ 
منافع آنان بود. به گونه ای که با ســقوط شــاه، 
»برژینسکی« مشاور امنیت ملی دولت کارتر 
اذعان کرد سرنگونی شــاه از دیدگاه راهبردی 
برای ایــاالت متحده و از نظر سیاســی برای 

شخص کارتر فاجعه آمیز بود.
بــا پیروزی انقالب اســالمی، ملــت ایران به 
یکی از آرزوهای دیرینه خود، یعنی اســتقالل 
رسید و موجب شد در ساختار حکومتی ایران 
تحولی عمیق پدید آید و وابســتگی ذلت آور به 
استقالل عزت بخش بدل شود و خواسته ملت 
ایران در شــعار »نه شرقی نه غربی، جمهوری 
اسالمی« ملت ایران تحقق یابد. نظام انقالبی 

ایــران از این پس اجازه نداد بیگانگان با تحقیر 
و سلطه خود، سرنوشت کشــور را رقم زنند و 
در امور داخلی ایران دخالت کنند. نمونه بارز 
این اســتقالل خواهی، حماســه دفاع مقدس 
و ایســتادگی در برابــر فشــارهای ظالمانه و 
حداکثری غربی ها در موضوع فناوری هسته ای 
است که باعث شــد بوش پسر، رئیس جمهور 
اســبق آمریکا در جمع صهیونیســت های این 
کشــور بگوید »یعنی می شــود روزی بیاید که 
دوستداران ما مثل سابق در ایران )دوره پهلوی( 

بر سر کار بیایند و از ما اطاعت کنند.«

 ثبات،امنیت
 و حفظ تمامیت ارضی۴

با وجود توطئه های فراوان داخلی و خارجی به 
ویژه جنگ تحمیلی، نظام انقالبی توانست ثبات 
و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از 
مرزهای خود را ضمانت کرده و معجزه پیروزی 
در جنگ هشــت ساله و شکســت رژیم بعثی 
و پشــتیبانان آمریکایی و اروپایی و شرقی اش 
را پدید آورد. در ماجرای تــرور ناجوانمردانه 
سردار سپهبد شهید قاســم سلیمانی به دست 
دولــت آمریکا کــه به رغم مغایــرت و نقض 
اصول و قواعــد بنیادین حقوق بین الملل نظیر 
اصل حاکمیت ملی و استقالل دولت ها، اصل 
عدم مداخله و اصل منع توســل به زور اتفاق 
افتاد،پاســخ قاطع و موشکی ایران به مهم ترین 
پایگاه نظامی آمریکا در منطقه)عین االسد( به 
گونه ای دیگر اراده نظــام مبنی بر حفظ ثبات، 

امنیت و تمامیت ارضی کشور را آشکار کرد.

 نظریه نظام انقالبی  -۳۳

استقالل از شرق و غرب

   آفاق    

محسن محمدی الموتی
 استادیار مجتمع آموزش 

عالی شهید محالتی)ره(

فتح الله پریشان
دبیر گروه اندیشه

حمزه عالمی
دکتری اندیشه سیاسی

محمــود امجد، فردی که در کســوت آیت اللهی و 
مشــهور به استاد اخالق اســت، در روزهای اخیر 
واکنشی تعجب برانگیز درباره اعدام »روح الله زم« 
داشت و مواضعی فراتر از واکنش به این رخداد اتخاذ 
کرد و علیه رهبر معظم انقالب کلمات توهین آمیزی 
را بــه کار برد. مواضــع وی در »شــهید« قلمداد 
کردن روح الله زم، در حالی که رسانه های معاند در 
بحبوحه حمله گســترده به جمهوری اسالمی برای 
اعدام آن فرد بودند، با اســتقبال و ذوق زدگی بسیار 
زیاد این رســانه ها مواجه شد و آتش تهیه آنان علیه 
جمهوری اسالمی و والیت فقیه را تدارک و تقویت 
کرد. مواضع بهت آور محمود امجد، که در تحصیل 
و تدریس اخالق اسالمی تالش کرده است، مسئله 
مهمی را در زمینه نســبت اخــالق و مدنّیت به یاد 
می آورد. از منظر عملکرد سیاسی، آقای امجد را با 
مواضعی در حمایت از اصالح طلبان می شناسند. 
او در جریان انتخابات 1388 به حمایت از موسوی 
و کروبــی و نقد احمدی نژاد برخاســت و برخورد 
جمهوری اســالمی با آشوب گران بعد از انتخابات 
88 را با عنوان »سرکوب معترضین« توصیف کرد 
و از این رو، از کشــور خارج شــد و به نزد فرزندش 
در مالزی رفت. امجد در همــان زمان، خروجش 
از ایران را در انتقاد بــه آنچه وی »ظلم« می نامید، 
اعالم کرد؛ اما چند ســال بعد به کشور بازگشت و 
با همه انتقادات و مواضع ناروایی که علیه جمهوری 
اســالمی اتخاذ کرده بود، جلسات اخالقی خود را 
دوباره از سر گرفت و حتی امکانات در اختیارش از 
قبیل ماشین و غیره در امامزاده صالح برایش حفظ 
شد. امجد عالوه بر این مواضع، در سال 1387 که 
ماجرای مدرک تحصیلی مرحوم علی کردان، وزیر 
کشور دولت نهم در مجلس مطرح و جنجالی شد، 
از منظری ترّحم آمیز به دفاع از کردان برآمد و گفت: 
»استیضاح کنندگان کردان به جهت ریختن آبروی 
مؤمن گنهکار هستند و خداوند ستارالعیوب است و 

بندگانش را به این امر دعوت می کند.«

 Bاز اخالق عاطفی تا اخالق مدنی
موضع امجد در دفاع از کردان در ظاهر موضعی 
ترحم آمیز است، اما تأمل در نسبت میان این موضع ـ 

که اظهارنظری جزئی و عاطفی اســت ـ با مواضع 
وی در حمایت از موســوی و کروبی ـ که یک کنش 
سیاسی محسوب می شودـ بیان کننده معنای مهمی 
است. این معنا گویای این است که امجد درکی از 
تفکیک اخــالق در معنایی عاطفی با اخالق مدنی 
ندارد. او در مقام استاد اخالق که از سوی نزدیکانش 
با صفاتی همچون مهربانی و ســاده لوحی توصیف 
شــده، اخالق را با عواطف اشــتباه گرفته است و 
بنابراین وقتی به حوزه سیاست و مدنّیت می رسد، 
نمی توانــد عواطف خود را مهار کــرده و با قواعد 

مدنی بیندیشد. اخالق در حوزه مدنی به معنای کنار 
 تقسیم 

ً
گذاشتن اصول اخالق سنتی نیست و اساسا

اخالق به سنتی و مدرن، تفسیری منحرفانه است. 
اخالق دارای اصولی ثابت اســت و این اصول در 
همه زمان ها و مکان ها معتبر هستند. تقسیم اخالق 
به ســنتی و مدرن، کاری است که در غرب صورت 
گرفته و این موضوع از منظر اخالق و عقاید اسالمی 
قابل پذیرش نیست. متفکران غربی، همچون آنتونی 
گیدنز، معتقدند در اخالق مدرن آنچه پیشتر مذموم 
شمرده می شد، همچون مصرف گرایی و سودجویی، 
در دوران مدرن از آنجا که ســبب توسعه می شوند، 
ممدوح شــده و جزئی از اصــول اخالقی مدرن به 
شــمار می آیند؛ امــا در اخالق اســالمی همه این 

مفاهیم با معیار دین سنجیده می شود و ضمن اینکه 
بر جهد و تالش مداوم در سازندگی و آبادانی تأکید 
می شــود، همواره اجتنــاب از دنیاگرایی و غرق در 
مطامع دنیایی نیز مورد تأکید قرار می گیرد. بنابراین 
در اینجــا بر مفهوم اخالق مدنی تأکید می شــود و 
این حوزه ای است که با تشکیل حکومت اسالمی، 
می تواند ضمــن پذیرش تحوالت مــدرن، اصول 
 حوزه مدنی، که 

ً
اخالقی را زنده نگه دارد.  اساســا

حوزه حضور انسان در عرصه سیاست و اندیشیدن 
به منافع جمعی است، حوزه ای است که اخالق را از 

دایره محدود فردی به گستره جامعه و کشور می آورد 
و از این منظر حوزه عمل اخالقی را توسعه می دهد. 
توســعه حوزه اخالق که آمیخته با حوزه سیاســت 
اســت و به طبع، با مفاهیم بنیادین این حوزه، یعنی 
قــدرت، حاکمیت، حکومت، حقوق شــهروندی 
و... آمیخته می شــود، نیازمند این است که مدعیان 

اخالق، الزامات این حوزه را درک کنند. 

 B الزامات اخالق مدنی
الزامات اخالقی در حوزه مدنیت دینی با جوامع 
غیردینی تفاوت اساســی دارد. در جوامع غیردینی 
همچنان که اصول اخالقی با عنوان اخالق مدرن، 
لب شده و برخی رذایل جای فضایل را گرفته اند، 

َ
ق

مدنّیت و جامعه مدنی آن جوامع نیز به نسبتی آلوده 

بــه برخی از همین رذایل اخالقی اســت که امروز 
برچســب فضیلت بر آنها زده می شــود. در جامعه 
اسالمی، آنچه حوزه مدنی را شکل می دهد در گام 
اول بصیرت و سپس مصلحت است. با برخورداری 
از بصیرت و روشــن بینی است که می توان بهترین 
تدبیــر جهت ایجاد وفاق میــان منافع متضاد، و در 
نتیجه تأمیــن مصالح جامعه اســالمی را در پیش 
گرفت و حوزه مدنی و مقدم دانســتن منافع جمعی 
بر فردی در یک جامعه دینی بدین صورت شــکل 
می گیرد. اگر مقدم دانســتن منفعت جمع بر فرد را 
محتوای اصلی و مشــترک مدنیت در همه جوامع 
مشــترک بدانیم، این موضوع در جوامع غیردینی 
به سرعت تحت الشعاع آن چیزی قرار می گیرد که 
توســعه ُحکم می کند و احکام توسعه حاضر است 
رذیلت را بر فضیلت ترجیح دهد. در جامعه دینی، 
دو امر بصیرت و مصلحت ســنجی از شکل گیری 
چنین وضعیتی جلوگیری می کنند و جامعه را از میانه 
تحوالت مختلف به ســوی پیشرفت در همه ابعاد 
سوق می دهند. بر این اساس، می توان گفت مواضع 
اســتاد اخالق دیروز، نه نسبتی با بصیرت دارد و نه 
با مصلحت؛ امجد زمانی از خاستگاه عاطفی ـ که 
امری بســیار شخصی است و ربطی به حوزه مدنی 
ندارد ـ به سیاست می نگرد، اما بیش از همه ورودش 
به حوزه سیاست با فقدان بصیرت آمیخته است و از 
این رو، درصدد دفاع از فردی، همچون زم بر می آید 
که اقداماتش در تضاد آشکار با همان اصول اخالقی 
است که امجد دنبال کرده است. اگر استاد اخالق، 
اقدام قانونی مجلــس در رأی عدم اعتماد به کردان 
را »ریختــن آبروی مؤمن« می دانــد و البته در این 
موضع نمی تواند پیامدهای دروغ مرحوم کردان )در 
زمینه مدرک تحصیلی( بر حوزه سیاسی ـ اجتماعی 
جامعه را درک کند، در مواجهه با اتهامات، افتراها 
و خبرهای بی پایه و اساسی که َزم روز و شب درباره 
شــخصیت های مختلف جامعه اسالمی در سطح 
افکار عمومی دنیا منتشر می کرد، چه پاسخی دارد؟ 
ماهیت اقدامات زم که از حد ترور شخصّیت افراد 
فراتر رفته بود و در جایگاه فرماندهی آشــوب های 
خیابانی و آموزش عملیات تروریستی و به کاربستن 
سالح کمری قرار گرفته بود، بر همگان آشکار است 
و دلیل اصلی درک نشــدن ایــن اقدامات و ندیدن 
هویــت واقعی زم به عنوان جاســوِس پنهان در زیر 
نقاب فعال رسانه ای از ســوی امجد، عدم درک و 

بصیرت او از اخالق مدنی است.

مدنی پیشا   اخالق 
در نقد افتراهای اخیر آیت الله محمود امجد
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ماجرای آقازادگــی و آقازاده ها، موضوعی 
جنجالی است که این روزها اخبار مربوط به 
آنها بــا دقت ویژه ای از ســوی افــکار عمومی دنبال 
می شود؛ به ویژه پس از حمایت های عجیب و غریبی 
که محمدعلی زم از پسرش کرد. روح الله زم در طول 
ســال های اخیر به نیرویی در خدمت دســتگاه های 
جاسوسی بیگانه تبدیل شده و با حمایت همه جانبه آنان 
کانال ضدانقالبی »آمدنیوز« را راه اندازی و مدیریت 
کرده بود. وی سال گذشته بود که به دام نیروهای امنیتی 
جمهوری اســالمی افتاد و به کشور آورده و به دستگاه 
قضا تحویل داده شد. زم در دادگاه به همه روابط فاسد 
خــود اعتــراف کــرده و در نهایت به عنوان مفســد 
فی االرض شــناخته و محکوم به اعدام شد. پدر اما به 
جای برائت از او در مقام دفاع از وی برآمده اســت و 
تالش دارد تصویر مظلومانه ای از وی ترســیم کند که 
گویا بی گناه و مسیح گونه به صلیب کشیده شده است!  
حرکت در مســیر انحرافی و جدایی پسر از پدر امری 
عجیب نیست. نمونه های فراوانی داریم که حتی انبیاء 
و اولیاء الهی نیز نتوانستند فرزندان خود را به راه راست 
هدایت کنند و آنها مســیر انحطاط در پیش گرفتند و 
سرانجام هالک شدند! اما عجیب آنجاست که پسر در 
منجالب انحراف و انحطاط بیفتد و پدر به جای آنکه 
بــرای نجات او تــالش کند، به عاملی بــرای توجیه 
رفتارش بدل شود و آبرو و اعتبار خود را خرج دفاع از او 
کند! در طول چهار دهه گذشته نمونه های قابل تأملی از 
جدایی پدر و پسر مشــاهده شده است. در تاریخ این 
سرزمین پدرانی داشته ایم که با دیدن انحرافات پسر، نه 
تنها در صف حامیان شــان قرار نگرفتنــد، که از آنان 
برائت جســتند و از حمایت از نظام اســالمی دست 

نکشیدند!

 Bآیت الله مشکینی
در 23 اردیبهشــت 13۵8، دو فرزند مرحوم آیت الله 
علی مشــکینی، بــه اتهــام رابطه بــا گروهک های 
ضدانقالب به دست پاسداران کمیته انقالب اسالمی 
دستگیر شدند. فردای آن روز، آیت الله مشکینی نامه ای 
خطاب به دادســتان انقالب نوشتند و از مرام سیاسی 
پسران اعالم برائت کردند و خواستار برخورد قانونی 
با آنان شدند! در این نامه آمده است: »به قرار مسموع 

فرزندان اینجانب به وســیله مأموران کمیته پاسداران 
انقالب اســالمی بازداشت شــدند. برای من شنیدن 
این خبر به عنوان طلیعه عدالت در حکومت اسالمی، 
مسرت بخش است و از کوشش و زحمات پاسداران 
انقالب که به سپاس از نعمت انقالب و حفظ ره آورد 
آن انجام می دهد، تشکر می کنم. ملت ستمدیده ایران، 
عزیزان خود را قربانی اسالم کردند و اینک باید ثابت 
نمود که آرمان شهدای اسالم در شرف تحقق است و 
عمال این مطلب را روشن کرد که در حکومت اسالمی 
بر خالف دیگر حکومت هــا، روابط نمی توانند مانع 
اجرای ضوابط باشــند. من به زندگی در چنین جامعه 
و به چنین پاســدارانی افتخار می کنــم و انتظار دارم 
در ایــن مورد و در تمام حــوادث دیگر برنامه اصیل و 
حیات آفرین اســالمی اجرا شود. فرزندان من بررسی 
کامل شــوند و در صورت ثبوت جــرم طبق مقررات 

اسالمی به کیفر خود برسند. «

 Bآیت الله محمدی گیالنی
فرزندان مرحوم آیت الله محمدی گیالنی حاکم شرع 
و رئیس دادگاه های انقالب اسالمی نیز در ابتدای دهه 
1360 به عضویت گروهک منافقیــن در آمده بودند. 
نقل شده است که وقتی از ایشان پرسیدند در صورت 

منافقیــن یــا مواجهه با فرزندان شما در خانه تیمی 
درگیری مســلحانه چه 

عکس العملی نشان 
گفتــه  دهیــم؟ 
»همان  بودنــد: 
کاری که در حال 

در  و  وظیفه  انجام 
موارد مشــابه انجام 

می دهید، بدون اینکه در 
بگیرید  نظر 

طرف تان فرزند چه کسی است.« در سال 1361 بود که 
دو فرزند او ـ کاظم و محمدمهدی ـ در درگیری با کمیته 

انقالب اسالمی کشته شدند!

 Bحجت االسالم حسنی
مرحوم حجت االســالم غالمرضا حسنی امام جمعه 
ارومیه، چهره انقالبی دیگری اســت که فرزندش راه 
دیگری را برگزیــد و در اردوگاه مخالف انقالب قرار 
گرفت. آقای حســنی خــود در خاطراتش به ماجرای 
دســتگیری فرزندش چنیــن اشــاره دارد: »او پس از 
پیــروزی انقالب، ناگهان به گروه سیاســی ســازمان 
فدائیان خلق پیوست و از سران آنها شد، به طوری که 
مسئولیت شاخه آذربایجان غربی بر عهده او بود. خیلی 
بــا او صحبت کردم تا در راهش تجدید نظر کند، ولی 
نکرد. در همان زمان انشعابی در میان اعضای این گروه 
پدید آمد و به دو گروه اقلیت و اکثریت منشعب شدند و 
اقلیت ها به جمع گروهک های سیاسی محارب پیوستند 
و جنگ مسلحانه بر ضد حکومت اسالمی آغاز کردند. 
االن یادم نیست رشید جزء کدام یک از اینها شد، ولی 
به هر حال من احســاس خطر کــردم. تصمیم گرفتم 
جلوی فعالیت های او را بگیرم. نخست چند بار تذکر 
و تهدید انجام گرفت ولی فایده  نکرد. آن وقت نماینده 
مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید به تهران آمده 
بود. جایش را شناســایی کردیــم. در کمیته انقالب 
تهران بــا آیت الله مهدوی کنی 
تماس گرفتم و گفتم یک 
موردی هســت، چند 
بفرستد.  مســلح  نفر 
هست.  پســرم  نگفتم 
یکی از محافظان خودم به 
نام آقای جلیل حسنی را نیز 
او  کردم.  آنها  همراه 
بچه های  از 
کمیته 

ارومیه بود و االن به تجارت مشــغول است. گفتم اگر 
مقاومت یا فرار کرد بزنید. نگذارید فرار کند و اگر هم 
تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها 
رفتند و او را دستگیر کردند. رشید چند روزی در کمیته 
تهران بود. بعد برای بازجویی و محاکمه به تبریز انتقال 
دادند. او چون محل فعالیت هایش، استان آذربایجان 
بود در این شــهر محاکمه و به اعدام محکوم شــد و 
بالفاصله حکم اجرا گردید. وقتی خبر اعدام رشــید 
را شــنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده  بودم هیچ 
ناراحت نشــدم. من در مورد انقالب با هیچ شخصی 
ولو پســرم باشد، شوخی ندارم و با هیچ احدی در این 

مورد عقد اخوتی هم نبسته ام.«

 Bآیت الله خزعلی
نمونه دیگر در ســال های نزدیک تر، مرحوم آیت الله 
ابوالقاسم خزعلی عضو شــورای نگهبان و مجلس 
خبرگان رهبری اســت. فرزند وی، مهدی خزعلی 
مدت هاست که به صف ضدانقالب پیوسته و مشغول 
تخریب نظام اسالمی است. رفتار او در ماجرای فتنه 
88 موجب شد تا پدر در بیانیه ای رسمی از او برائت 
جوید. در این بیانیه نوشــته بودنــد:  »خداوند متعال 
می فرماید: »یــا ایها الذین آمنــوا ان من ازواجکم و 
اوالدکم عدوا لکم فاحذروهم« و نیز تذکر می دهد: 
»ال تجد قوما یومنون باللــه و الیوم االخر یوادون من 
حاد الله و رســوله و لو کانوا آباءهــم او ابناءهم.« در 
این دو آیه ارجمند خداوند سبحان به ما تنبه می دهد 
اگر اوالدتان با خدا و رســول کنــار نیامدند، از آنها 
احتراز کنید و آنها را دوســت نداشــته باشید. مدت 
مدیدی اســت پســرم مهدی خزعلی از راه مستقیم 
منحرف شده، درســت در خط مقابل قرار گرفته هر 
چه نصحیت می کنم و برای هدایتش متوسل به اولیای 
خدا می شوم، اثر نمی کند. با بعضی از علمای بزرگ 
صحبت کردم، فرمود دســت نگه دار، شــاید به راه 
بیاید. دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او صحبت 
نمی کنم و حرف های نامناسب او را بر نمی تابم. ملت 
انقالبی عزیز همیشه در صحنه ما بدانند او از ما جدا 
هست و هر چه از من نقل کند، نپذیرند. با من ارتباطی 
ندارد ولی االن هم دعــا می کنم خداوند به او توفیق 
دهد که از راه انحرافی که پیش گرفته است برگردد و 
گرنه خداوند مقتدر، اســالم و انقالب و امام و رهبر 
و رئیس جمهور و مسلمین عزیز را از شر او مصون و 

محفوظ بفرماید.«

مواجهــه ایرانیان با غــرب در دوران 
ناصری موجب تغییرات سریع سبک 
زندگی ایرانی شده و الگوگیری از اروپاییان به 
ویژه میان اعیان و اشــراف با سرعت زیادی در 
فضای رقابتی پیش آمده دنبال می شود. طبیعی 
است که این تغییرات بیش از همه در پایتخت 
جلوه گر شــود. مرتضی سیفی فمی تفرشــی، 
نویســنده کتاب »تهران در آیینــه زمان« که در 
انتشارات اقبال به چاپ رسیده است، می نویسد: 
»در همان آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، جمعی 
را برای فرا گرفتن صنایع به ســن پترزبورگ و 
پاریــس گســیل داشــتند. از این رو اســتاد 
محمدعلی در حومه »ســن آنتوان« در فرانسه 
مبل سازی را آموخت و چون به تهران آمد یک 
 چند مدرســه نیز داشت، دایر 

ً
کارگاه که ضمنا

کرد. کمال الملک در پاریس نزد »فانتن التور« 
صورتگــری فرا گرفت و مجسمه ســازی را از 
»رودن« آموخت. وی نخســتین کسی بود که 

مجسمه ساخت. مجسمه های مختلف 
برنزی حیوانات وحشی چون 
گوزن و بزکوهی و نظایر آنها. 
کمال الملک بــه عنوان نقاش 
از  تصویرهایــی  رســمی، 
شاهزادگان قاجار کشید. وی 
پرده های  نقــاش  عنــوان  به 
روغنــی، پیشــقدمانی چون 
مزین الدوله، میرزا جعفرخان 
زنجانی نقاشباشی مخصوص 
و  ابوتراب خــان  میــرزا  و 
وا  را  افشــار  محمدحســن 

می داشت که پرده های نقاشی آنان زینت بخش 
خانه های شــاهزادگان شود. اندک اندک شیوه 
معماری ایران با سبک رایج در فرهنگستان به 
هــم آمیخــت و شــکل و اســلوب و ترکیب 
عمارت هــا و خانه ها و اتاق ها نیــز به تازگی 
گرایید.  با رواج یافتن نفت برای روشنایی، این 
ماده جای روغن کرچک را اشغال کرد. کبریت 
فرنگی، گوگرد پیشــین را از میان بیرون راند و 
آتش زنه فرنگی جانشــین سنگ چخماق شد.  
چای که پیش از دوران قاجار به ایران آورده شده 
و همچــون غالب »طیبــات« ویــژه خاندان 
سلطنت و گروهی اندک از برگزیدگان قوم بود، 
در زمــان ناصرالدین شــاه رواج عام یافت. به 
طوری که نوشــیدن آن در صبح و شام در همه 
خانه ها اعم از اعیانی و رعیتی مرسوم و معمول 
گشت. آالت و ادوات آن نیز از اسباب استمرار 
این عادت شــد و واژه های سماور و استکان از 
روسی آن اقتباس گردید. ولی چای کاروان که 
چای مسکوی خوانده می شد به زودی 
پس از ورود چای آســام به نام چای 

کلکته از میدان به در رفت.
ســیب زمینی کــه در روزگار 
مالکوم  توسط جان  فتحعلی شاه 
انگلیسی سفیر کمپانی هند شرقی 
به ایران آورده و در زمان صدارت 
حاج میرزا آقاســی مصرف آن تا 
حدودی متداول شــده بــود، در 
دوران ناصرالدین شاه به صورت 
یکــی از مــواد خوراکی عمومی 

درآمد.«

وپا واردات از ار
   دهلیز    

برائت پدر از انحراف پسر
مروری بر اعالم برائت های پدران انقالبی از پسران انحرافی به بهانه حمایت محمد علی زم از پسرش

مســئله آب های جهان و تســلط بر آن یکی از 
مهم ترین مناقشات در طول تاریخ بشریت بوده 
اســت. بســیاری از جنگ های تاریخ نیز یا بر 
سر تســلط بر آب ها بوده یا آنکه بر روی آب ها 
انجام شده اســت. هر دولتی توان دریایی خود 
را تقویت کرده، توانســته اســت سیاست های 
گسترش گرایی خود را بیش از دیگران به پیش 
برد. اوج این گسترش گرایی را می توان در آغاز 
قرون شانزدهم و هفدهم میالدی مشاهده کرد، 
آنجا که استعمارگران اروپایی از اسپانیا و پرتغال 
گرفته تــا هلند و انگلیس و فرانســه، آب های 
سرزمینی خود را پشت سر گذاشته و با عبور از 
اقیانوس ها در آن سوی آب ها، سرزمین هایی را 
به اشغال خود در آورده و جهان را تحت سلطه 
و اســتعمار قرار دادند. در میان آب های جهان 
دریای مدیترانه از ویژگــی ممتازی برخوردار 
است. آنجا که سه قاره کهن به یکدیگر متصل 
 یک گستره 

ً
می شــوند. دریای مدیترانه، صرفا

جغرافیایی آبی نیســت و در طول تاریخ، یک 
حوزه تمدنی و تجاری بســیار مهم و در همان 
حال، حوزه رقابت سیاسی و نظامی بوده است.

نــام دریای میانه از آن رو بر مدیترانه اطالق 
شــده که میان اروپا، آفریقا و آســیا واقع شده و 
موقعیت بسیار خاص و منحصر به فردی دارد. 
در ادبیــات جغرافیایی و جغرافیای سیاســی 
جهان، از مدیترانه با این اســامی نیز یاد شــده 
اســت: بحر روم، بحر ابیض یا دریای ســپید، 

دریای فلسطین، دریای بزرگ و دریای مغرب.
مدیترانــه از ســمت غــرب و از طریــق 
جبل الطارق در حد فاصل دو کشور اروپایی و 

آفریقایی اســپانیا و مراکش، به اقیانوس اطلس 
وصل می   شــود و بر اســاس آمارهای جهانی، 

نیمی از تجارت جهانی از این کانال می گذرد.
در سمت شمال شــرقی نیز از طریق ترکیه 
و داردانل، به مارمارا و دریای ســیاه وصل شده 
و در پایین، یعنی در جنوب شــرقی نیز با کانال 
192 کیلومتری ســوئز، از مصر گذشــته و به 
دریای ســرخ وصل می شود تا بخش مهمی از 
درآمد ارزی مصر، وابســته به برکت مدیترانه 
باشد. مدیترانه از لحاظ کشــتیرانی و ترابری 
دریایــی از مهم ترین دریاهای جهان به شــمار 
می رود. وسعت این دریا 2/۵00/000 کیلومتر 
مربع اســت. )یک و نیم برابر کل مســاحت 
ایران(. کشــورهای کرانه ای دریای مدیترانه به 
ترتیب الفبا عبارتند از: آلبانی، اسپانیا، اسلوونی، 
الجزایر، ایتالیا، بوســنی و هرزگووین، ترکیه، 
فرانسه،  تونس، سوریه، صربستان، مونتنگرو، 
فلسطین و سرزمین اشغالی، قبرس، کرواسی، 

لبنان، لیبی، مالت، مصر، مراکش و یونان.
امروز نیز تســلط بر مدیترانه همچنان یکی 
از مهم ترین مناقشات سیاسی برای کشورهای 
ساحلی و حتی نظام بین الملل است. مناقشات 
ترکیه با قبرس و یونان تنها نمونه ای از این دست 

است که بر اهمیت مدیترانه تأکید دارد.

   حافظه    

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ تقویم انقالب

سونامی سقوط

تقویم انقالب اسالمی در روند 
تحوالت خود ریزش نخســت  
وزیران شاه دوم پهلوی را به ثبت رسانده 
است. رژیم پهلوی به مدت کمتر از پنج 
ماه چندین نخســت وزیر معرفی کرد که 
هیچ یک در برابر ملت تاب نیاوردند و هر 
کدام مرحله ای از فروپاشی رژیم سلطنتی 

ایران را رقم زدند.
فاجعه غم انگیز ســینما رکس آبادان 
کــه در تایــخ 28مــرداد 13۵7 به وقوع 
پیوست و حدود 700 نفر بی گناه در آتش 
سوختند،  ماجرایی وحشتناک بود که ایران 
را تکان داد. فاجعه ای بی سابقه،  که مراسم 
تشییع آنها منجر به تظاهرات و راه پیمایی  
گسترده شد و در نهایت به سقوط دولت 
جمشید آموزگار در تاریخ پنجم شهریور 

انجامید.
در همــان روز پنجم شــهریور شــاه 
نخست وزیر دیگری را به نام شریف امامی 
معرفی کرد.  ایــن رئیس دولت جدید در 
نطق اول خودش فریاد برآورد: »من دیگر 
آن شــریف امامی 20 سال پیش نیستم و 
کمر به تغییر اوضاع بسته ام.« او اقداماتی 
را با ترفندهایی انجام داد از جمله اینکه؛ 
مبــدأ تاریخ را از ســال شاهنشــاهی به 
اعطای  وعده  بازگرداند،  هجری شمسی 
آزادی های سیاسی و فعالیت های سیاسی 
را داد، مدعی شد که احترام به روحانیت و 
احکام اسالمی را در دستور کار خود قرار 
داده است. او شعار »آشتی ملی« سر داد، 
با راه پیمایی روز 13 شهریور در روز عید 
فطر مشی خود را تغییر داد و چند روز بعد 
در روز 17 شهریور حکومت نظامی اعالم 

کرد و مردم را به گلوله بست.
دو مــاه بعد نیــز در 13 آبــان 13۵7 
کشــتار دانش آموزان و دانشجویان را در 
دانشــگاه تهران رقم زد و خود نیز همان 

روز سرنگون شد!
پس از آن ارتشــبد ازهاری مســئول 
تشــکیل دولــت نظامــی شــد. دولت 
ازهاری خیلی زود هم با مراسم سیاسی 
عزاداری حســینی در ایام محرم روبه رو 
شــد و هم با مــوج اعتصابــات جدید 
مردمــی به خصــوص در روزهای 19 و 
20 آذر مصادف با تاســوعا و عاشورای 
حسینی. تظاهرات سراســری در این دو 
روز با قرائت قطعنامــه ای که در بندهای 
آن بر بازگشت امام خمینی)ره( و برچیدن 
بساط شــاه و رژیم سلطنتی و قطع ایادی 
اســتعمار خارجی و آزادی کلیه زندانیان 
سیاسی تأکید داشت، برگزار شد و دولت 

ازهاری را بی اعتبار کرد.
در هفته آخــر آذر 13۵7 اوضاع رژیم 
شاه و دولت او بســیار نابسامان شده بود، 
 به طوری که شــاه و دستگاه دربار تصمیم 
سیاســت برخورد مالیم با مخالفان را در 
پیش گرفتند. در این ایام گروه گروه از عناصر 
کهنه کار رژیم شاه، فرار را بر ماندن ترجیح 
داده بودند؛ دولت نظامی هیچ دستاوردی 
نداشت و خود یکی از عوامل تعیین کننده 

در سقوط سلطنت طلب شده بود.
شــاه و ایــادی او در جســت وجوی 
چهره های موجهی بودند تا امور را برعهده 
بگیرد و آرامش را به کشور بازگرداند و در 
این حین فرصت برای خروج شاه از کشور 
فراهم شود. لذا اینجا بود که کوشش برای 
ایجاد یک دولت »ائتالف ملی« در دستور 
کار قرار گرفت. در این رابطه مذاکراتی با 
افرادی چون علی امینی، کریم سنجابی، 
صدیقی،  بــازرگان و غیره شــد، اما هر 
یک به نوعــی زیر بار نرفتند. در چرخش 
روزگار این بار نوبت به بختیار رسیده بود! 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

تغییر سبک زندگی ایران در دوران ناصری

فلسطین یای  در
نقطه اتصال سه قاره

تاریخ
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سیاست
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دین

 آیا انتقام از ظالمان
 الزم است؟

خداونــد در وجود انســان ها یک حس 
ذاتــی و فطری به ودیعه گذاشــته که او را 
بــه مقابله با ظالمان و گرفتن حق ســوق 
می دهد. انسان ها هنگامی که مورد ظلم 
قرار می گیرند، تصمیم به دفع ظالم یا ادب 
کردن او برای جسور نشدنش می گیرند. 
برخی این فعــل را »انتقــام« می نامند، 
برخــی آن را »قصاص« و »حق خواهی« 
و برخی »تالفی کردن« می دانند. می توان 
انتقام را، گرفتن حــِق ادامه ظلم کردن از 
ظالم دانســت. همان ظالمی که به ظلم 
خود افتخار می کند و درصدد بسط دادن 
ظلم خود است و احساس پشیمانی در او 

راه ندارد. 
»انتقام« از ریشه »نقمة«، جمع »َنِقم« 
و به معنای کیفر دادن و تنبیه ظالم است. 
انتقام روش ها، اشــکال و انواع مختلفی 
دارد که از یک فرد ضعیف شروع می شود 
تا یک مجموعــه قدرت مند یــا قانونی. 
انتقام همان مجازات ظالمان است که در 
پایین ترین سطح، جبران خسارت است و 
در باالترین سطح اجرای عدالت، تأدیب، 
نظم یا رفع ظلم است. اما این بازخواست 
نباید به روش های غیراخالقی و غیرشرعی 
صــورت بپذیرد یا در آن افــراط و تفریط 

اتفاق بیفتد.
اصلی تریــن و حقیقی تریــن منتقــم 
خداوند است که در قرآن بارها مستقیم و 
غیرمستقیم از این حق سخن گفته است. 
ُه ِإَنّ 

َ
 َوْعِدِه ُرُسل

َ
ِلف

ْ
َه ُمخ

ّ
ْحَســَبَنّ الل

َ
ال ت

َ
»ف

َه َعزیٌز ذو انِتقــام«؛ گمان مبر که خدا 
ّ
الل

تخلف کننده از وعده خود به رســوالنش 
است. خدا قدرتمند و انتقام گیرنده است.

)ابراهیم/ 47(
 خداونــد صاحب انتقام اســت، اما 
انتقام را به خاطــر وجود نقص یا ضرر به 
خود نمی گیرد؛ زیرا ساحتش پاک است و 
 انسان ها انتقام 

ً
قدرتش بی نهایت. معموال

را غیراخالقی و از سر ضعف می دانند اما 
این طور نیست، بلکه انتقام معنای وسیع و 
اشکال مختلفی دارد. انتقام به دلیل ضعف 
نیســت؛ بلکه در عین قدرتمندی و برای 
اجرای عدالت و جلوگیری از بسط ظلم 
در جهان اســت. بعد دیگــر انتقام تأمین 
امنیت اســت و گرفتن اختیار از کسی که 
هر جنایتی مرتکب می شود و پشیمان هم 
نمی شود. چنانکه خداوند انتقام گرفتن از 
ظالمان و یاری رساندن به مؤمنان را یک 
حــق می داند و در قــرآن می فرماید: »... 
ینا 

َ
ا َعل

ًّ
ْجَرُموا َو کاَن َحق

َ
ذیَن أ

َّ
ْمنا ِمَن ال

َ
اْنَتق

َ
ف

ُمْؤِمنیَن«؛... )هنگامی که اندرزها 
ْ
َنْصُر ال

سودی نداد( از مجرمان انتقام گرفتیم )و 
مؤمنان را یــاری کردیم( و یاری مؤمنان، 
همواره حقی است بر عهده ما! )آل عمران/ 
4 و مائــده/ 9۵( دلیل انتقام تضییع حقی 
از حقوق دین الهی و شــریعت آسمانی و 
ظلم مفرط اســت تا جایی که خشم خدا 
را به دنبال می آورد؛ »وقتی ما را به خشــم 
آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق 

کردیم.«)زخرف/ ۵۵( 
اما هم انتقام اقسام و مراتبی دارد و هم 
نحوه انتقــام گرفتن. گاهی هم خداوند از 
طریق مؤمنــان از کافران انتقام می گیرد و 
مؤمنان وســیله ای برای دفع ظلم ظالمان 
می شــوند. خداوند در قــرآن می فرماید: 
یدیکم و یخِزِهم 

َ
ُه ِبا

ّ
بُهُم الل

ّ
»قـِتلوُهم یَعِذ

وم 
َ
یِهم و یشــِف ُصــدوَر ق

َ
و ینُصرکم َعل

لوِبِهم«؛ با آنان 
ُ
 ق

َ
یــظ

َ
مؤمنین و یذِهب غ

بجنگید. خدا آنان را به دست  شما عذاب 
و رسوای شــان می  کند و شما را بر ایشان 
پیروزی می  بخشد و دل های گروه مؤمنان 

را خنك می  گرداند.)توبه/ 14(

آیه

دین مبین اســالم آنقدر کــه در جنبه های فردی 
دستورات مراقبتی دارد در جنبه های اجتماعی هم 
دستوراتی دارد که نگاه عمیق آن به اهمیت اخالق 
در جامعه را نشان می دهد. طبیعی است که این 
رویه اســالم مخالفانی داشته باشد، کمااینکه از 
صدر اســالم تاکنون این مخالفان بــا تمام توان 
و بــه کارگیــری جدیدترین ابزار با نگاه اســالم 
به جامعــه و اخالق اجتماعی حملــه کرده اند. 
متأسفانه دشــمنان اسالم برای جنگیدن با اسالم 
بیشــتر تالش می کنند تا پیروان اسالم، تالش و

 

عدم تالشــی که مــورد اشــاره امیرمؤمنان در 
نهج البالغــه اســت. ایشــان درباره شــامیان 
َب َو 

ْ
ل

َ
 ـ َو اللهِ ـ ُیِمیُت الق

ً
 َعَجبا

ً
می فرمایند: »َیا َعَجبا

ی َباِطِلهْم 
َ
ْوِم َعل

َ
ِء الق

َ
 هُؤال

ِ
َهمَّ ِمِن اْجِتَماع

ْ
َیْجِلُب ال

ْم!«؛ آنها در مسیر باطل خود، 
ُ
ک

ِّ
ْم َعْن َحق

ُ
ِقک رُّ

َ
ف

َ
َو ت

چنین مّتحدند و شما، در طریق حّق تان، این گونه 
پراکنده و متفّرق! )نهج البالغه، خ27( خداوند با 
تأکید بر همین عمل است که در جای جای قرآن 
وا الّصاِلحاِت«؛ 

ُ
ذیَن آَمنوا َوَعِمل

َّ
می فرماید: »إنَّ ال

کســانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام 
داده اند و نیز به عبادات جمعی اصرار دارد و حتی 
مالک تشــخیص افراد مؤمن و صالح را شرکت 
در همین عبادات جمعی می داند. یعنی مسلمانان 
باید در عبادات و مناســک جمعی حضور پیدا 
کنند که وقتی می خواهیــم در مورد آنها تحقیق 
کنیم یا حتی ذکر خیر آنها را داشــته باشــیم و به 
مؤمن بودن او در حیات و ممات شهادت دهیم، 
به همین حضور اســتناد کنیم. البته عملی که از 
حقیقت ایمان فردی برخاسته، مدنظر اسالم قرار 
ِتِه«؛ ای پیامبر بگو! 

َ
اکل

َ
ی ش

َ
 َعل

ُ
 یْعَمل

ٌّ
 کل

ْ
ل

ُ
دارد. »ق

هر انسانی براساس ساختار وجودی خود، عمل 
می کند. )اسراء/ 84( پس منظور کسی 
نیســت که نفاق به خــرج می دهد 
و ســعی در اســتفاده های سوء از 
رفتارهای دینــی دارد. به عبارتی ما 
به دیدن ظاهر افراد باید بسنده کنیم اما 
نباید فریب بخوریم و نباید ساده لوح باشیم. 
باتوجه به این رویه اسالم ما کسانی را که هم 
در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی 
دین مدار و اخالق گرا هســتند را اهل مکتب 

یا »مکتبــی« می نامیم. آیت  الله شــیخ مجتبی 
تهرانی)ره( در معرفی انســان مکتبی می فرماید: 
»انسان مکتبی یعنی انسانی که در رابطه با مذهب 
و دینش غیرت داشــته باشد، بی غیرت نباشد. به 
چنین شــخصی مکتبی می گویند. مکتبی یعنی 
کســی که در رابطه بــا مکتبش، چــه در اعمال 
شــخصی و چه در اعمال اجتماعی به تعهداتش 
عمل کند. اعمال واجــب را انجام بدهد و حرام 
را ترک کند. برخوردش بــا افراد در جامعه اش، 
برخوردی مکتبی باشــد، یعنی در بعد دینی اش 
غیرت مند باشد، نه بی تفاوت که چشم پوشی کند.
)اخــالق ربانــی، ج4، ص64( غیرت فضیلتی 
اخالقی اســت که انســان را به دفاع از ناموس و 
خانــواده، دین و آیین و همچنین مــال و وطن وا 
می دارد. بر اساس روایات، غیرت مندی از صفات 
خداوند است. علمای اخالق نیز غیرت را چنین 
تعریف کرده اند: »غیرت و حمیت، یعنی تالش 
در نگهداری آنچه که حفظش ضروری اســت.« 
مالاحمد نراقی)ره( در کتاب »معراج الســعادة« 
می گویــد: »مؤمنان نباید از خانــواده خود غافل 
باشــند و درباره امری که عاقبت آن به فساد منجر 
می شــود، نباید اهمال کنند. وی اجــرای امر به 
معــروف و نهــی از منکر و مقابله بــا بدعت در 
دین را از مصادیق غیرت دانســته است. آیت الله 
حسین مظاهری، عالوه بر غیرت شخصی موارد 
دیگری را ذکر می کند از جمله: »غیرت عمومی 
و اجتماعی... غیرت وطن و سرزمین، به معنای 
دوســت داشــتن وطن و تالش برای رشد آن و 
غیرت دینی به معنای دفاع از حریم اسالم. کسی 
که مکتبی است و دغدغه دین و وطن خود را دارد 

نمی تواند در مقابل هجمه ها ساکت بماند، او برای 
حفظ و تعالی جایگاه دین و دستورات مکتبش و 
ســعادت وطنش تالش و جهاد می کند و حاضر 
اســت جان خود را در این مســیر بدهد. پس در 
کنار غیرت فردی، خانوادگی و دینی غیرت وطنی 
ی« می گویند که از 

ّ
هم داریم و به آن »غیــرت مل

تمامیت ارضی کشــورش همانند چشمان خود 
مراقبت می کند. در واقع این غیرت صفتی خدایی 
اســت، پیامبرخدا)ص( می فرمایند: »هیچ کس 
غیرت مندتر از خدا نیســت، از همین روست که 
زشت کار ی ها را، چه آشــکار و چه نهان، حرام 
کرده اســت.« غیرت دینی و ملی انسان را به قیام 
علیه دشــمنان و مهاجمان به دینی و کشور وادار 
می کند. اســالم این قیام کنندگان را مجاهدان در 
راه خدا می داند که اهل مکتب هســتند و مکتبی 
عمل می کنند و در جبهه های مختلف از مرزهای 
دین و وطن دفاع می کنند. خداوند جایگاه رفیعی 
به آنان داده و عزیزشــان دانسته است. ارزش آنان 
با شهادت بیشــتر شده و خون شــان باعث قوام 
مکتب اســت. آنها شوق رســیدن به خداوند را 
دارند و در این راه آرامشــی عجیب وجودشان را 
فرا گرفته است. خدواند خطاب به آنها می فرماید: 
 
ً
ک َراِضیة ی َرِبّ

َ
 اْرِجِعی ِإل

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف یُتَها النَّ

َ
»یا أ

«؛ ای جان آرامش یافتــه و ای نفس به 
ً
َمْرِضیــة

اطمینان رسیده، به ســوی پروردگارت با رضا و 
خشنودی دوســویه بازگرد.)فجر 27 و 28( این 
صفات را فردی مکتبی مانند سردار شهید قاسم 
سلیمانی داراســت و به همین دلیل رهبر معظم 
انقالب می فرمایند ایشان در تراز یک مکتبی ظاهر 

شده است.

مکتبی بودن و مکتبی ماندن حاج قاسم
   مکتب    

روایتی در »کشف الغمه« اربلی هست که از امام 
صادق)ع( پرســیدند: عاشــورا چه روزی بود؟ 
حضرت فرمود: »عاشورا روز جمعه بود، اما گفته 
می شود دوشنبه هم بوده« امام معصوم)ع( که شک 
و تردید ندارد، عاشورا هم مطلب تقیه ای نبوده و 
همه امت می دانستند این دوشنبه روز احراق )آتش 

زدن( بیت بوده است.
اســتادان علم حدیث می فرمودند کنایه امام 
صادق)ع( این اســت کــه عاشــورای اصلی از 
روزی که خانه را آتش زدند شــروع شد. حضرت 
ام کلثــوم)س( وقتی وارد کوفه شــدند فرمودند: 
»تمام گرفتاری ها از روز دوشــنبه شــروع شد«. 
ابن عباس هم بارها این جمله را گفته بودند. مرحوم 
بیرجندی صاحب »کبریت احمر« می گوید همان 
روزی که پیامبر)ص( از دنیا رفتند هیزم به پشــت 

درب بردند. پس اساس از آنجاست.

روایــت را مرحــوم بحرانــی در »عوالــم« 
جلــد یازدهم ذکــر فرموده انــد: خداوند متعال 
امیرالمؤمنین)ع( و عیالش و فرزندانش را حجج 
خودش بــر مخلوقین قرار داده اســت. از طریق 
اهل بیت)ع( هم وجود دارد. امام محمد باقر)ع( 
می فرماید: »ما حجج خداوند بر خلق هســتیم 
و حضــرت فاطمه)س( حجت خدا برماســت؛ 
نه اینکه یک خانم و شــخص معمولی باشــند. 
همچنین خدا یک نفر را گفته که کنیز من اســت 
و آن هم فقط در شــأن حضرت زهرا)س( است. 
ایستگاه های  تمام هیئت ها، عزاداری، سینه زنی، 
صلواتی و... همه در منظر خدا و رسول خدا)ص( 
و امیرالمؤمنین)ع( هستند و مرهم دل شان است.  
استاد بزرگوار ما می فرمود: »عزاداری فاطمیه ما 
به اندازه فقه الحدیث صحیح بخاری هم نیست؛ 
به اندازه ای که اســماعیل بــن عبدالله بخاری در 

صحیحش گفته حــق فاطمیــه را ادا نکرده ایم، 
فاطمیه را نشناخته ایم!« می دانید اگر اولیا مخدره 
نبود امامتی هم نبود! میوه شجره نبوت و امامت به 
سبب حضرت زهرا)س( است. رفقا، خداوند آنها 
را خلق کرده تا فقط ما را نجات دهند، به اعمال مان 
نگاه نکنیم، اسم و نام این حضرات فقط به ُپروصل 
شدن است و فقط می خواهند دست ما را بگیرند 
و از ما دستگیری کنند. حضرت فاطمه)س( وقتی 
به درب بهشت می رسند برمی گردند و می فرمایند: 
»ای خدای من، و ای موالی من، دریاب ذریه  مرا، 
شــیعیان مرا، پیروان مرا، و دوستان ذریه  مرا«؛ و 

مانند پرنده ای که دانه خوب را از بد جدا می کند 
محبین و شیعیان را جدا می کند، مردم محشر 

می گویند: »کاش ما جــزء )فاطمیون( و 
دوست داران فاطمه)س( بودیم« کسانی 

که دین ندارند چنین آرزویی می کنند!

 سرمنشأ عاشورا احراق خانه زهرا)س( بود
گفتاری از حجت االسالم عبدالحسین بندانی نیشابوری

   منبر    

مرحوم مالحسینقلی همدانی)ره( می فرمایند: از غذای حرام 
فرار کن. مخــور مگر حالل. غذا را کم بخــور و زیاد مخور. 
یعنــی زیاده بر حاجــت بنیه مخور. نه چندان بخــور که تو را 
سنگین کند و از عمل باز دارد، و نه چندان کم بخور که ضعف 
بیاورد و به ســبب ضعف از عبادت مانع شود و هر قدر بتوانی 
روزه بگیر به شــرطی که شب، جای روز را پر نکنی. الحاصل 
غذا بــه قدر حاجت بدن، ممدوح و زیاده و کم، هر دو مذموم. 

)تذکره المتقین، ص 211(

  فرار از طعام حرام
سلوک

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای در واکنش به برخی سخنان 
موهن نوشــت: دشــمنان در تالشــی نامبارک می کوشند هجمه ها و 
شبهات شیطانی خود را با تیرهایی مسموم به سمت والیت پرتاب کنند. 
در این میان فردی جاهل و حیران غفلت زده، خود را هیزم آتش دشمن 
کرده و کشــتزار اعمال سابق خود را نیز به آتش کشیده است. تا جایی 
که در دفاع از یک مهره اصلی دشمن در جنگ اطالعاتی و تروریستی 
رسانه ای تمام قد وارد میدان شده و چون خوارج برای ولی و امام جامعه 
خط و نشان می کشد. پیوند عمیق مردم و امت امام شناس محکم تر از 
آن است والیت، نقطه وفاق و کانون وحدت ملت مسلمان ایران است. 

  والیت نقطه وفاق ملت
راهنما

پرسش: تحلیل هایی که در آن ظلم یا خیانت بعضی از مسئوالن 
نظام در برابر مردم بیان می شود، چه حکمی دارد؟ 

پاســخ: گــزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مســئول برای 
پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال 
ندارد و حّتی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب 
می گــردد، ولی بیان آن در برابر مــردم وجهی ندارد، بلکه اگر 
موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسالمی  شود، حرام است. 

)اجوبه، س 1391(

نظام تضعیف  حرمت 
حکمت

سیدحسین خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی
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میثم رشیدی مهرآبادی
دبیر گروه دفاع مقدس

جبهه

   یادداشت    

حبیب الله پدیدار
 فرمانده گردان 

حضرت زینب)س(

مقاومت تا آخرین گلوله

زمان های قبل از عملیات هر کس فقط از 
حال خودش خبر دارد و ظاهر رزمندگان 
گاه نورانی و مملو از خلوص و در انتظار 

لحظه شهادت و گاه طوری دیگر است.
کربالی4 باید ساعت 22 و 30 دقیقه 
سوم دی 136۵ شروع می شد، به همین 
دلیل غواص  های خودی ساعاتی قبل به 
درون آب رفته و به ســمت خط دشــمن 
حرکــت کردند. در این میــان نیروهای 
دشــمن که کامال آماده و هوشیار بودند 
ضمن پرتاب منــور با تیر بار و خمپاره به 

طرف نیروهای ما شلیک می کردند.
قبــل از شــروع عملیــات یکــی از 
گلوله های توپ دشمن به دو قایق گردان 
مــا که در حال اعزام به خــط اول بودند، 
برخورد کرد و باعث شهادت چند نفر از 
رزمندگان شد. در این حال رمز عملیات 
که »یا محمد)ص(« بود حدود ســاعت 

22 و 4۵ دقیقه شب اعالم شد.
زمان زیادی نگذشته بود، شاید حوالی 
یازده شــب، عراقی هــا متوجه نیروهای 
اطالعات و تخریب شــدند و شــروع به 
ریختن آتش کردنــد؛ در آن تاریکی فقط 
صدایی به گوش می رســید که می گفت: 

کمک یا زهرا... .
انــگار عملیات از کنتــرل و هدایت 
فرماندهی خارج شــده بود و قبل از هر 
دستوری یگان ها با توجه به نوع وضعیت 
و عکس العمل دشمن به محض رسیدن 
به ســاحل درگیری را آغاز می کردند. با 
رســیدن به پی ام پی ها توانســتیم از آتش 
دشمن در امان بمانیم و پای مان به اولین 
خاکریز دشمن برســد و خدا خواست و 

خط اول دشمن را سرکوب کردیم.
عملیات در محور شــلمچه با همت 
بچه های لشکر 19 فجر و گردان حضرت 
زینب )س( خوب پیــش می رفت و ما به 
خط دوم نیروهای دشمن رسیده و با یاری 
خدا در خــط دوم نیز به پیــروزی کامل 
رســیدیم. رفته رفته به اذان صبح نزدیک 
می شــدیم و نماز را هم بــا پوتین در گل 
و الی خواندیــم و در همین حین متوجه 
شــدیم عراقی ها نیروی تــازه نفس پیاده 
کردند؛ ایــن اولین باری بود که عراقی ها 
ساعت ۵ صبح اقدام به انتقال نیروی تازه 
نفس و پاتــک می کردند؛ اما ما همچنان 

بدون امکانات مقاومت می کردیم.
ساعت هفت صبح یک بار و ساعت 
 عراقی ها شــروع 

ً
هشــت صبح مجددا

کردند به دور زدن نیروهای ما؛ می دانستیم 
که اگر عقبه بســته شود، همه ما شهید یا 
حداقل اسیر می شــویم، بنابراین مجبور 
بودیم بــه عقب برگردیم، اما در مســیر 
به عراقی ها رســیدیم و آنها ما را به رگبار 

بستند.
48 ســاعت از عملیات گذشته بود و 
 دیگر کســی باقی نمانده بود. فکر 

ً
تقریبا

کردم به عقب برگردم و درخواست کمک 
کنم، وقتی به جایی کــه کمی امن تر بود 
رسیدم، برادر قادر سلیمانی از فرماندهان 
گردان های تیپ امام حسن مجتبی )ع( را 
دیدم. گفت شما اینجا چه می کنید؟ گفتم 
پس باید کجا باشم؟ گفت از ساعت شش 
صبح دســتور عقب نشینی داده اند و همه 

عقب کشیده اند.
نگاهی به عقب و کانالی که از آن عبور 
کرده بودیم انداختم، ســربازان عراقی را 
می دیدم که به نفر نفر رزمندگان شــلیک 
می کردند؛ بغض کرده بودم، برای اولین 
بار بود که در منطقه نبرد و نزدیک دشمن 

بغضم ترکید و گریه کردم.

هیــچ رفتنی به انــدازه رفتن تو دلم را داغدار نکرد. همســایه 
بودیم. همدل بودیم. همرزم بودیم. وقتی رفتی پشتم شکست. 
شرم می کردم به چشمان پسرانت نگاه کنم که نه تنها پدرشان 
که رفیق شان را از دست داده بودند. حاال یک سال می شود که 

آمده ام کنارت. یک  سال است دلم آرام گرفته؛ برادر احمد... .

 نجوا با احمد
   قاب    

نگاهی به مباحث مطرح شده درباره عملیات کربالی 4

یب؟  کربالی4؛ اصلی، فرعی یا فر

معمای عملیات کربالی 4 از همان سال 136۵ 
به منزله ســؤالی اساسی در ذهن بچه های جنگ 
وجود داشت و در این سال ها افراد گوناگون برای 
آن پاسخ های متفاوتی ارائه داده اند. این عملیات 
که لو رفت و پیروزی در آن حاصل نشد، همواره 
زیر ســایه عملیات کربالی۵ بود و بســیاری از 

پرسش ها به این علت، هیچ گاه پرسیده نشد.
عملیات کربالی4 عملیات نظامی تهاجمی 
نیروهای مســلح کشــورمان در جنگ بود که در 
دی ماه 136۵ به فرماندهی سپاه پاسداران انجام 
شد. این عملیات در تاریخ 3 دی 136۵ در محور 
ابوالخصیب در جنوب عراق، به صورت گسترده 
و با هدف آماده ســازی مقدمات فتح بصره آغاز 
شــد و در پی لو رفتن طــرح عملیات و با تحمل 
تلفات باال در روزهای نخســت، در تاریخ ۵ دی 
136۵ با عقب نشــینی رزمندگان پایان یافت. با 
شکست عملیات کربالی4، دو هفته بعد عملیات 

کربالی۵ طراحی و انجام شد.
دو سال قبل در چنین روزهایی بود که محسن 
رضایــی،  فرمانده کل ســپاه در ســال های دفاع 
مقدس با انتشــار رشــته توئیتی، دوباره موضوع 

عملیات کربالی4 را داغ کرد. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام چند 
روز بعد از این توئیت ها در دی ماه 1397در یک 
برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره توئیت خود 
در زمینه کربالی4 گفت: »هر سال دی ماه با یک 
داستان تکراری مواجه هستیم که عملیات لو رفته 

و فرماندهان توجهی به جان مردم نداشتند.«
وی افزود: »من توئیتی زدم تا شما از یک زاویه 
دیگر نگاه کنید و آن، این است که ما عملیاتی را که 
انجام شد، تبدیل به فریب کردیم و درست 1۵ روز 
بعد، عملیات دیگری انجام دادیم ولی حرف های 
من را طور دیگری برداشــت کردنــد. این یک 
تحلیل پسینی است. اولین بار نیست این حرف 
را می زنیم. ما عملیات کربــالی4 را برای عبور 
از ارونــد انجام دادیم تا از طریق آن به بصره وارد 
شــویم؛ ولی زمانی که دیدیم جزیره ام الرصاص 

بسته است دستور عقب نشینی دادیم.«
رضایی ادامــه داد: ما باید در تاریکی حرکت 
به جلــو و عقب را انجــام می دادیم و ظرف 24 
ساعت دستور عقب نشینی دادیم. چون آن زمان 
می خواســتیم دســتور ادامه عملیات را بدهیم و 
شاید به این شــکل  می شد به این عملیات ادامه 
بدهیم. بنابراین مشــخص است که عملیات ما 
عملیات رسمی بوده، ولی عملیات بزرگ ما نبوده 
اســت. برخی عملیات ها مثل فاو 7۵ روز طول 

کشید یا کربالی ۵ حدود 20 روز طول کشید.
فرمانده اسبق ســپاه اضافه کرد: »عملیات ها 
که یک دفعه ای نبوده اســت. مــا 260 گردان را 
می خواستیم وارد عملیات کنیم. در واقع عملیات 

بزرگی بود ولی در آن زمان خداوند این فکر را به 
ذهن ما آورد که حاال که راه از شــلمچه باز است 
و راه ام الرصاص بســته است، این عملیات را به 
فریب تبدیل کنیم. کل شهدای کربالی4، 98۵ 

نفر بود نه هزاران نفر.«
وی تصریح کرد: »عملیــات کربالی4 را به 
فاصله 24 ساعت به عملیات فریب تبدیل کردیم. 
مگر ما این عملیات را عملیات فریب می گوییم. 
ما می گوییم کــه این عملیات را بعــد از انجام، 
فریب کردیم. کل شهدای این عملیات 98۵ نفر 
بوده اســت و آمار آن در بنیاد شــهید است. البته 
فرماندهان نســبت به یک مجروح و شــهید هم 

حساس بودند.«
محســن رضایی افزود: »ما دست جوانان و 
حتی آنانی که توهین کردند، می بوسیم. چهره های 
مختلفی در داخل و خارج باید پاســخ بدهند که 
ذهــن مردم را هر ازگاهی به حاشــیه می برند در 
حالی که در شــرایط مشــکالت اقتصادی باید 
مشــکالت مردم را حل کرد. من بــرای دفاع از 
فرماندهان و شهدای جنگ در این برنامه حاضر 

شدم.«
دکتر رضایــی تصریح کــرد: »بحث فریب 
بودن عملیات ها و اینکه از کربالی4 به والفجر8 
تعمیم می دهند، درست نیست. ما در کربالی4 
وقتی فهمیدیم در شرایط خاصی هستیم، تصمیم 
گرفتیم عملیــات را به یک عملیات فریب تبدیل 
کنیم. ایــن تبدیل هم خیلی مهم بود. در آن زمان 
تنها راه ما این بود که نیروها از خرمشهر و آبادان به 

سمت اهواز رفتند.«
وی ادامه داد:  »از تبلیغات هم استفاده کردیم و 
بعد از هر عملیاتی آن را تکرار می کردیم. مارش 
پیروزی می زدیم و همان کار را در آن زمان انجام 

دادیم. ما با مشــورت فرماندهان و مسئوالن این 
عملیات را مطرح کرده بودیــم و تصمیم درباره 
کربالی4 و توقف و انجام و ساعت و زمان و مکان 

آن جمعی بود.«
در همین زمینه سردار قاسم سلیمانی هم یک 
سال و چند روز قبل از شهادتش روی خط تلفنی 
برنامه شبکه سوم ســیما آمد تا درباره کربالی4 
صحبت کند. او در زمــان اجرای این عملیات، 

فرمانده لشکر 41 ثارالله بود.
حاج قاســم ســلیمانی درباره صحبت های 
مطرح شــده درباره عملیات کربــالی4 اظهار 
داشــت: »در موضوعی که بیان می شــود، نباید 
شــخصیتی که در طول هشت سال دفاع مقدس 
فرماندهی جنگ را برعهده داشــته اســت مورد 
 انتقــاد و حتــی عقده گشــایی و شــماتت قرار

 بگیرد.«
وی بــا بیــان اینکــه عملیــات کربــالی4 
عملیات اصلی بود نه فرعی، اظهار داشــت: »ما 
عملیات هایی داشــتیم که در طول سال برای آن 
برنامه ریزی می کردیم و پنج یا شــش ماه برای آن 
کار می کردیم، اما به موفقیت نمی رســیدیم. در 
عملیات رمضان هم تا حدودی به اهداف اساسی 
رسیدیم؛ اما به نتیجه نرسید. در والفجر مقدماتی 
هم کارهای فراوانی پیرامونش صورت گرفت اما 
به نتیجه نرسید. ما پنج یا شش عملیات داشتیم که 
منجر به موفقیت نشد، لذا ما در جنگ عملیات 

موفق و ناموفق داشتیم.«
افــزود: »عملیــات کربــالی4 جــزء  وی 
عملیات های اصلی بــود، اما در پاســخ به این 
پرســش که چرا عملیات لو رفــت، باید بگویم 
جمعی تصمیم گیرنده برای جنگ بودند و منطق 
نظامی وجود داشــت و ما در همــه عملیات ها 

 در عملیات 
ً
نســبتی از لورفتگی را داشتیم؛ مثال

والفجر8 که غافلگیرانه بود، من در کنار رودخانه 
بودم و دیدم وقتی غواصان به آب زدند دشمن در 
حال شلیک به رودخانه اســت لذا اگر ما چنین 
تصوراتی را مبنا قــرار می دادیم هیچ عملیاتی را 

نمی شد انجام داد.«
سردار سلیمانی خاطرنشــان کرد: »وقتی در 
حین عملیات کربالی4 با مواجهه شدید دشمن 
روبه رو شــدیم و فهمیدیم امــکان مقابله و عبور 
از ام الرصــاص وجود ندارد، تصمیم گرفته شــد 

عملیات متوقف شود.«
سردار با بیان اینکه وقتی در فاصله کمتر از 1۵ 
روز عملیات کربالی۵ را انجام دادیم، بزرگ ترین 
موفقیت را کسب کردیم، گفت: »آن زمان هم ما 
با عملیات موافق نبودیــم و بحث می کردیم اما 
مرحوم آقای هاشمی اصرار داشتند که عملیات 
انجام بگیرد. در عملیات کربالی۵ تصور این بود 
که دشمن در آنجا هم هوشیار است و فرماندهان 
موافق نبودنــد اما فرماندهی جنــگ موافق این 

عملیات بود.«
وی افزود: »تصور دشــمن از انجام عملیات 
کربالی ۵ که ما توانســتیم خود را به کناره بصره 
برسانیم، این بود که کربالی4 عملیات فرعی بوده 

است.«
اگر چه توضیحات سردار رضایی و بحث های 
تکمیلی ســردار حاج قاسم ســلیمانی تا حدود 
زیادی به ابهامــات درباره این عملیات پاســخ 
گفت،  امــا هنوز ابعاد ناشــناخته ای درباره آن به 
چشــم می خورد. امید می رود چاپ روزشــمار 
این عملیات از ســوی مرکز اســناد و تحقیقات 
دفاع  مقدس، رفع کننده بســیاری از این ابهامات 

باشد.

»مهاجر ســرزمین آفتاب« داســتان زندگی خانــم »کونیکو 
یامامورا« است که بعدها نام »سبا بابایی« را برای خود انتخاب 
کرد. بابایی یگانه مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس است که در این 
کتــاب، خاطرات خود را از دوران کودکی تا پس از شــهادت 
»محمد«، فرزندش روایت می کند. حمید حسام،  نویسنده این 
کتاب در مقدمه اش اذعان کرده  است که این توفیق برای من رقم 
خورد تا در ســفری که به هیروشیما داشتم، از نزدیک با خانم 
بابایی و حوادث و اتفاقاتی که در زندگی اش رخ داده است، آشنا 
شوم و آن را بنویســم. این کتاب را انتشارات سوره مهر منتشر 

کرده و ترجمه هایی از آن در راه است.

مادر شهید ژاپنی
   تازه ها    

 هوشیار بود. آتش بارهای دو 
ً
در عملیات کربالی4 دشمن کامال

لول و چهار لول را کاشته بودند تا زمانی که غواص های ایرانی 
می رسند، به آنها شلیک کنند. از سوی دیگر کل نهر خین را بنزین 
ریخته بودند که به محض رسیدن غواص ها نهر را آتش بزنند و 
در مرحله ای که عملیات شــلوغ شد با تعدادی از رزمنده ها به 
بیرون از آب زدیم، اما به جایی رسیدیم که سیم خاردار و بعد از 
آن نیز میدان مین کاشته بودند. بعد از این درگیری، فرمانده ما 
اعالم کرده بود که تمام غواص ها به عقب بازگردند اما جاده ای 
که باید باز می گشــتیم پر از میدان های مین بزرگ بود. اگر از 
مسیر آب بازمی گشتیم 10 ســاعت راه بود و از مسیر خشکی 
فقط نیم ساعت طول می کشید. خود را به سیم خاردار رساندم 
و روی سیم خاردار انداختم و تا نیم ساعت مین هایی را که در 

مسیرم بود، خنثی کردم تا اینکه به جاده رسیدم.
راوی:  محمدرضا موفق/ خراسان شمالی

ین!  سوزاندن نهر خین با بنز
   خاطره    
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همیشــه گفته اند اگر می خواهی چیــزی را خراب 
کنی، بد از آن دفاع کن! یا در پوشش حمایت و تبلیغ 
آن چیــز، انحرافی و مبتذل رفتــار کن! همین کافی 
است تا به راحتی، یک موضوع فرهنگی ـ اجتماعی 
یا دینی با چالش مواجه شــود و کم کم کار به جایی 
برسد که دیگر کسی برای آن مسئله فرهنگی یا دینی، 
تره هم خورد نکند یا حتی از آن متنفر شــود. برای 
نمونه، اگر قرار باشد مسئله ای به نام »تدین« و افراد 
متدین و متشرع را بدنام کنیم، بهترین راه این است 
که با ظاهری متدین، رفتاری زننده و خارج از نزاکت 
اجتماعی مرتکب شویم! یا برای نمونه در فالن فیلم 
یا سریال به ویژه ســریال به دلیل گستردگی و تنوع 
مخاطبانش، شخصیت چادری سریال را شخصیتی 
بداخالق یا درگیر انواع بدبختی ها و تناقض ها نشان 
دهیم! از این دســت مثال ها زیاد است، اما قاعده و 
روش کار همان است که گفته شد؛ از یک موضوع 
خــوب و متعالی، یا بد دفاع کن یا در پوشــش آن، 
زننده رفتار کن تا به سرعت وجهه آن جایگاه یا تفکر 
در اجتماع مخدوش شــود. حاال این شده حکایت 

برخــی صفحات اینســتاگرامی که به اســم تبلیغ 
محصوالت حجــاب و عفاف، به راحتی و ظرافت 
نه تنها »چادر« به عنوان حجاب برتر را وهن می کنند 
که حتــی از خجالت اصل »حجاب و حیا« هم در 

می آیند.

 B!تبلیغ یا تخریب حجاب؟
هرکســی که به برخی از این پیج های اینستاگرامی 
سر زده باشد، با هشــتگ های »#من ـ حجاب ـ را ـ 
دوســت ـ دارم« یا »من ـ چادرـ  را ـ دوســت ـ دارم« 
مواجه می شــود که در فیلم هــا و عکس های آنها، 
 با آرایش  های غلیظ و با 

ً
زنان و دختــران جوان غالبا

حرکات عشــوه گونه ای که کمترین نسبتی با مسئله 
وقــار و حیای زن و دختر ایرانی نــدارد، فالن مدل 

چادر یا روسری را تبلیغ می کند.
مسئله وقتی تلخ تر و البته مشکوک تر می شود که 
 مذهبی و محجبه، در 

ً
برخی از این مدل هــای مثال

قالب ویدئوموزیک و با حرکات عجیب و غریب تر، 
مدل های مختلف پوشش اسالمی و متعالی را تبلیغ 
می کنند! حاال کافی است، دختر نوجوان یا جوانی 
که درباره لزوم یا عدم لزوم »حفظ حجاب« یا درباره 
»برتــر بودن« چادر در بین پوشــش های مختلف، 
مردد است و هزاران عالمت سؤال در ذهنش دارد، 
 روشن 

ً
با این صفحات مشکوک مواجه شود؛ کامال

اســت که چه ذهنیت و باوری نسبت به حجاب و 
هنجارهای مذهبی پیدا می کند!

 Bهدفی که زیر سؤال می رود
فلســفه »حجاب« چیست؟ این ســؤالی است که 
ممکن است برای هرکسی پیش بیاید و سؤال دقیق و 
مهمی هم هست. خداوند مهربان در قرآن کریم، در 
البه الی توصیه هایی که به زنان پیامبر)ص( و مؤمنان 
می کند، فلسفه و هدف از رعایت حجاب و انتخاب 
پوشش مناسب را هم ترسیم می کند. آنجا که )نقل 
به مضمون( می فرماید: »ای پیامبر؛ به زنان مؤمنین 
بگو در مواجهه با مردان نامحرم، لحن صدای خود 
را طوری نرم و نازک نکنند که آدم های بیمار در آنها 
طمع کنند.« یا اینکه »زنان مسلمان، خودآرایی های 
عصر جاهلیت را کنار بگذارند...« همه اینها نشان 
می دهد، حجاب برای حفظ شــخصیت و کرامت 
انسانی زن مسلمان در جامعه است تا به او، به چشم 
یک انســان متعالی نگاه شود که مکمل شخصیت 
مرد است و حتی از دامن او مرد به معراج می رود، نه 
به منزله ابزاری برای هوسرانی و لذت جویی مردان 

بیماردل و فاسد.
وقتــی زنان و مــردان ـ به ویژه زنان بــا توجه به 
زیبایی های خدادادی شان و آسیب پذیری بیشتری که 
نسبت به مردان دارند ـ با پوشش مناسب در جامعه 

و در محیــط درس و کار و تفریح حضور یابند، هم 
سالمت جسمی و روحی آنها محفوظ می ماند و هم 
اینکه دیگر کسی به فکر سوء استفاده از آنها نمی افتد؛ 
بنابراین، محیط چنیــن جامعه ای، فقط محیط کار 
و پیشــرفت و تعالی خواهد بود، نه محیط حاشیه و 

دردسر.
حاال اگر قرار باشد، افرادی نه با ظاهر بی حجاب 
و بدحجاب که با ظاهر مذهبی و به صورت هدفمند، 
رفتارهایــی از خود بروز دهند کــه نه تنها حرمت 
»چادر« را می شکند، که حتی به تدریج حداقل های 
 و 

ً
»حجاب و حیا« را هم به چالش می کشــد، عقال

 نمی توان و نبایــد در برابر آنها کوتاه آمد و به 
ً
منطقا

ســادگی و خوش خیالی از کنار آنها گذشت؛ البته 
اگر کســی ناخواسته چنین رفتاری می کند بحث او 
جداست، اما صحبت بر سر همان صفحات مجازی 
اســت که گویا از یک جای خاص آب می خورند و 
حاال این وظیفه نهادهای مسئول است که آن جای 

خاص یا جاهای خاص را پیدا کنند.
مرکز ملی فضای مجــازی، وزارت ارتباطات، 
نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا 
هر نهاد دیگری، فرقی نمی کند؛ باید هوشیار باشیم 
چرا که عــده ای خیلی هنرمندانه و البته با روشــی 
متفــاوت، در حال نهادینه کــردن ابتذال در جامعه 

هستند.

یادداشت

یکــی از مهم تریــن زمان هایی کــه برای 
صــدا و ســیما می توانــد حائــز اهمیت 
باشــد، مناسبت های مذهبی و ملی است. 
مناســبت هایی از جمله شب یلدا که هفته 
پیش برگزار و سبب شــد تا مانند همیشه 
یک رقابت گاها موازی و بی معنا در جذب 
مخاطب بین شبکه ها ایجاد شود. رقابتی که 
 نیز با دعوت از مهمانان به اصطالح 

ً
اصوال

»ســلبریتی« بازارش داغ می شود. حضور 
یک مهمان در ویژه برنامه شب یلدای شبکه 
۵ ســیما بازتاب های زیادی در رسانه ها به 
همراه داشــت؛ خانم بازیگری که همین 
یکی دو ماه قبل خبر گم شدن و پیدا شدن 
سگ خانگی اش در تمامی فضای مجازی 
پیچید و ویدئویی از تشــکرش بابت پیدا 
شدن سگش دست به دست شد! موضوع 
زمانی جالب تر می شــود که همین خانِم 
بازیگر مدتــی قبــل در گفت وگویی بیان 
می کند: »تلویزیــون را نگاه نمی کنم چون 
مخاطــب ندارد و کســی آن را نمی بیند و 
دیگر جذابیتی ندارد.« البته متأســفانه هر 
چنــد وقت یک بــار، حضــور مهمانی با 
حاشــیه  بحث هایی را برای این رســانه به 
وجود مــی آورد. مهمانانی که گاهی با یک 
جست وجوی ســاده می توان از حال و روز 
دیروز و امروزشــان تا حدی که برای یک 
رسانه الزم است، باخبر شد. برای نمونه، 
سال گذشــته حضور یک مهمان جنجالی 
در برنامه »هــزار راه نرفته« که ماه رمضان 
از شبکه دوم سیما پخش شد، حاشیه های 
زیــادی به همراه داشــت یــا حضور یک 
مدلینگ در برنامه ماه عســل سر و صدای 
فراوانی به پا کرد. به نظر می رسد، مدیران 
صدا و سیما باید دقت بیشتری در این زمینه 
به خرج دهند تا تهیه کنندگان از افرادی برای 
حضــور در تلویزیون دعــوت کنند که هم 
زندگی شان اینقدر متناقض با سبک زندگی 
ایرانی نباشــد و هم اینکه حداقل ضدیت 

خود را با رسانه ملی آشکار نکرده باشند!

    برداشت    

 سینماحقیقت؛ برخط؟!

جشــنواره »ســینما حقیقت« بــه عنوان 
تخصصی ترین جشــنواره فیلم مستند در 
ایران، در حالی چهاردهمین دوره خود را 
پشت سر گذاشت که عرصه مستندسازی 
برخالف سینمای داســتانی، حال و روز 
خوبی دارد! طی یک دهه اخیر شاهد ظهور 
نسل جدیدی از مستندسازان بوده ایم که با 
جســارت بیشتری به ســوژه های ملتهب 
و بحرانــی ورود می کننــد و به جنبه های 
پژوهشــی و زیبایی شناختی در مستند نیز 
اهمیت می دهند. احتیاج کمتر به امکانات 
و تجهیزات فنی، وابستگی پایین به بودجه 
سنگین و از همه مهم تر، حضور نداشتن 
»ســلبریتی ها« از دالیل سبقت سینمای 
مستند از سینمای داستانی در ایران است. 
این مزیت ها سبب شده اند تا مستندسازان 
پیشــرو و شــجاع و مماس با مسائل روز 
کشور بتوانند بدون محدودیت های  رایج 
در سینمای داســتانی، خالقیت و حرف 
خــود را به نمایــش بگذارنــد. یک دهه 
برگزاری جشنواره عمار هم فرصت بسیار 
خوبی برای خودنمایی و آزمون و خطای 
مستندسازهای جوان شد؛ از قضا، بخش 
قابل توجهی از آثــار مطرح چهاردهمین 
جشنواره ســینما حقیقت را باید دستاورد 
جشنواره عمار دانست، چرا که فیلم سازانی 
که در جشنواره عمار، آزموده شده و تجربه 
کســب کرده بودند، در این دوره حضور 
پررنگی در سینما حقیقت دارند. از همین 
رو، در دوره چهاردهم این جشنواره، شاهد 
اکران آثــار متنوع تر بودیم. در دوران قبلی 
جشنواره سینما حقیقت، این جشنواره به 
مستندهای شبه روشنفکرانه منحصر بود 
و آثار به حوزه مستند بحران یا با مضامین 
مرتبــط بــا مقاومت، در بخش »شــهید 
آوینی« محدود می شــدند. اما امسال هم 
به دلیل باالتر رفتن کیفیت مســتندهای 
انقالبی و هم نگاه بازتر مســئوالن جدید 
این جشــنواره، آثار متعلق به طیف جبهه 
انقالب و همچنین مستندهای بحران، به 
بخش اصلی جشنواره سینما حقیقت راه 
یافتند و ویترین این جشنواره، تنوع و تکثر 
بیشــتری یافت. اما اتفاق دیگر این بود که 
به دلیل شــرایط کرونایــی، چهاردهمین 
جشنواره سینما حقیقت به صورت برخط 
و اینترنتی برگزار شــد. شیوه ای که اگرچه 
راهی برای دور زدن ویروس است و افراد 
در منزل هــم می توانند آثار را دنبال کنند؛ 
اما به نظر می رســد با این شــیوه، بخشی 
از اهداف و کارکردهای این جشــنواره به 
محاق رفت. چون جشنواره سینما حقیقت 
فقــط برای نمایــش فیلم نیســت، بلکه 
خاصیت مستندسازی، تجربه و آموختن و 
پژوهش دارد و این ابعاد در سینمای مستند 
بسیار برجسته تر از سینمای داستانی است. 
بنابراین جشــنواره ســینما حقیقت که با 
هدف ارتقای مستندسازی پا گرفته است، 
نیازمند دور هم جمع شدن مستندسازان 
و تعامــل هنرمندان جوان ایــن عرصه با 
پیشکسوتان و محققان و اندیشمندان است. 
جشنواره  چهاردهمین  دســت اندرکاران 
سینما حقیقت، فقط مشکل اکران فیلم ها 
را حل کردند، اما ســایر بخش هایی که به 
این جشنواره معنا و کاربرد می بخشد، در 
برگزاری برخط، جایی نداشتند. شاید بهتر 
بود که متولیان جشــنواره سینما حقیقت 
برای بخش هایی از جشنواره که به تقویت 
رویکرد پژوهشــی و تجربی مستندسازان 
کمــک می کند، فکــری می کردند تا این 
رویداد پربارتر برگزار شــود. هر چند که 
برگزاری کارگاه های آموزشــی قدم بسیار 

 کافی نبود.
ً
خوبی در این راه بود، اما قطعا

فرهنگ
 نگاهی به تخریب هدفمند فرهنگ عفاف و حجاب در اینستاگرام

یب! تخر یا  تبلیغ 
نسیم اسدپور

دبیر گروه فرهنگ

آرش فهیم
منتقد سینما

مهمانان عزیزکرده!

ندا کرمانشاهی
خبرنگار



آوای باران!

شهادت آرزوی خواهرم بود و 
پیش از شهادت نیز سرپرستی 
چهار خانواده نیازمند را برعهده داشت. 
او دوست نداشت با مرگ عادی از این 
دنیا برود و ســرانجام نیز بــه آرزویش 
رســید. خواهــرم هفت ســال از من 
بزرگ تر بود و مدیریت مهد کودک را بر 
عهده داشت و من نیز مربی پیش دبستانی 
بــودم و مادرمــان نیز در مهد آشــپزی 
می کــرد. همه بچه ها عالقــه زیادی به 
مادرم داشــتند و او را مادربزرگ صدا 
می زدند. مادرم همیشه احساس خاصی 
به بچه ها داشــت و می گفت همه آنها 
نوه های من هســتند و برای شــان قصه 

تعریف می کرد.
 به نقل از زهرا رجب پور
 خواهر شهیده

»فاطمه رجب پور« 37 ساله دانشجوی 
رشــته  در  کارشناسی ارشــد  مقطــع 
تکنولــوژی تربیتی و مادر وی »ســرور 
برومند« ۵7 ســاله از شــهدای پس از 
انتخابــات 1388 هســتند. آنهــا طی 
به مهدکودک  اغتشاشــگران  حمالت 
»آوای بــاران« در 2۵ خرداد، در داخل 
ســاختمان حضور داشتند که درب این 
ساختمان به دست اغتشاش گران به آتش 
گلوله بسته شد که دو تیر به ناحیه سر و 
پشت شــهیده »فاطمه رجب پور« و دو 
تیر دیگر به ناحیه سر و حنجره مادری که 
جز الالیی عشــق از این حنجره خارج 
نشده بود، اصابت کرد و این دو بزرگوار 

غریبانه و مظلومانه به شهادت رسیدند.

طاغوت، راحت طلبی 
توست

 رهبر فرزانه و حکیم امت اسالم در کتاب 
»طرح کلی اندیشــه اســالمی در قرآن« 
گفته اند که »طاغوت فقط اســم خاصی 
نیســت. طاغوت فقط بــه معنای حاکم 
غاصب و ظالم نیســت؛ عالوه بر حاکم 
غاصب، گاهی طاغوت خود تو هســتی. 
طاغوت گاهــی پول توســت. طاغوت 
گاهی راحت طلبی توســت. انسان باید 
دائم در جهد و جد و تالش باشــد، برای 
اینکــه وجود خود را به ثمر برســاند. هر 
عاملی که انسان را به عدم جدیت، به عدم 
تالش کردن، بــه تنبلی، به راحت طلبی، 
به عافیت طلبی، تشــویق و ترغیب کند او 

طاغوت است.« 
اســت. همچــون  طاغــوت، طغیــان 
رودخانه ای که آب از کرانه هایش سرریز 
شود. شبیه گناه که از سر بگذرد. خود تمرد 
است و خودسری. فعلی است که مذمت 
اســت برای منتظر، چرا کــه فرموده اند: 
َحٍد 
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قیام خواهم کرد که بیعت هیچ طاغوتی به 
گردنم نباشد.

آقای مــن! ظهور کن و مــا را از طاغوت 
درون و بیرون آزاد کن!

حسن ختام

امام رضا)ع( می فرمایند: همانا از کسانی که مدعی مودت ما اهل بیت)ع( هستند، کسی هست که 
در فتنه گری، برای شــیعیان ما از دجال شدیدتر است. راوی می پرسد: برای چه؟ امام)ع( می فرماید: به 
خاطر دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما! چون چنین شد، حق با باطل آمیخته می شود و مؤمن 

از منافق بازشناخته نمی شود.
وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۱79

 فتنه ای شدیدتر از دجال
   صادقانه    

در کشــاکش بحران ها و مشکالت فردی و اجتماعی، جوهره، ظرفیت و باورهای افراد ظهور می یابد؛ 
هر انسانی ممکن است پیش از مواجهه با مشکالت، ادعاهای فراوانی مبنی بر فضایل فکری، اعتقادی، 
معنوی و... داشته باشد؛ ولی این ادعا زمانی رنگ واقعیت را به خود خواهد دید که در هنگام بروز بحران 
نیز همچنان پابرجا بماند؛ زیرا در این حاالت است که تشخیص حق از باطل مشخص شده و باورها در 

بوته آزمایش قرار می گیرند. 

امتحان وقت 
   صبحانه    
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   قبیله عشق    

قیل و قال بی ثمر

از حلقه های مان به در افتاد رازها
با قیل و قال بی ثمر عشق باز ها

دوشید فتنه ای شتران دو ساله را
بر دوش شان نهاد به بازی جهازها

شوخی شده  است و عشوه نماز شیوخ شهر
رحمت به بی نمازی ما بی نمازها
خیل پیاده ایم،  کجا بازگو کنیم؟

رنجی که برده ایم ز شطرنج بازها
ماییم و زخم خنجر و دست  برادران

ماییم و میزبانی این ترک تازها
در پیش چشم کوخ نشینان غریب نیست

از کاه، کوه ساختن کاخ سازها
قرآن به نیزه رفت... خدایا مخواه باز

بر نیزه ها طلوع سر سرفرازها
در گنبد کبود زمان ما کبوتران

بستیم چشم و بسته نشد چشم بازها
ما را ز جنبش خس و خاشاک باک نیست

بر خاک مان مباد هجوم گرازها

محمدمهدی سیار

این جا که کوفه نیست

در ما غرور عشق و وفا پا گرفته است
وقتی زبیر خرده به موال گرفته است

این جا که کوفه نیست که تنها شود علی
این سرزمین طنین اطعنا گرفته ست

خفاش های خسته سرخورده از طلوع
خورشید بر بلند بقا جا گرفته است

آن پیر مشرقی که طلوع والیت است
مهرش هماره نقش به دل ها گرفته است

با سامری بگوی که موسای عشق ما
تأیید از خدای تعالی گرفته است

گو چشم بسته باز کند خوب بنگرد
کاین قوم، می  ز جام توال گرفته است
بین خمین و خامنه دیوار و مرز نیست

لبیک ما زمین و زمان را گرفته است

محمود شریفی)کمیل(

   کتیبه سبز    
 Bکریم مظفری منش/ ساری

مــردم ســاری در روز 9 دی بــرای اعتــراض به 
حرمت شــکنی بیــرون آمدند. البتــه روز قبل هم 
تعدادی به صورت خودجوش بــه خیابان ها آمده 
بودند و کل شــهر شور و حال خاصی داشت. البته 
نه اینکه این تجمع در ساری به چشم بیاید، حتی از 
اقوامی که در روستا بودند شنیدم که برای اعتراض 
به فتنه گران در مسجد روستا جمع شده بودند و کل 
اســتان مازندران به صورت نیمه تعطیل بود. اکثر 
جمعیت هــم از جوان ها بودند، انــگار با اتفاقات 
آن روزها به تک تک مســلمانان ایرانی توهین شده 
بود. یکی از همسایه های ما اهل تسنن بود که برای 
راه پیمایی بیرون آمده بود. برای من هم جای تعجب 
داشت و هم خوشحال بودم که انقالب اسالمی از 

هر طیفی حمایت کننده دارد.

 Bنصرالله شاپوری/ دزفول
روز 9 دی تصــور این همــه جمعیت را نداشــتم. 
مغازه عطاری داشــتم که آن را به صورت نیمه باز 
نگه داشــته بودم. فکر می کردم که تعدادی از مردم 
بیایند و تصمیمم این بود که چند قدم با آنها همراه 
می شوم. اما وقتی ساعتی از روز گذشت جمعیت 
آن قدر زیاد شد که گویی روز عاشوراست و جمعیت 
برای عــزاداری به خیابان آمده اند. به هر حال مردم 
دزفول برای این انقالب و در دوران جنگ تحمیلی 
شهدای بســیاری داده اند و هرگز زیربار توهین به 
مقدسات نخواهند رفت. خون های زیادی در پای 
درخت انقالب ریخته شده که همه ما را به خانواده 
شــهدا مدیون کرده و معلوم است که هرگز دست 
از اســالم نخواهیم کشید. جمعیت ابتدا در مقابل 
آستان متبرکه »ســبز قبا« شروع به شعارهایی علیه 
فتنه گران کردند، بعد به صورت دســته عزاداری تا 
میدان مثلث رفتند و سینه زنی کردند. آن روز یکی از 

روزهای پرشوری بود که دزفول به چشم دید.

 Bمریم قدوسی/ یزد
یزدی ها که همیشه در دفاع از حریم والیت معروف 
بوده اند در روز 9 دی هم مثل دیگر شهرهای ایران 
برای حمایت از رهبری و انقالب به خیابان ها آمدند 
و دسته ای سیاه پوش و دسته ای به صورت کفن پوش، 
شــعار می دادند و پیش می رفتند. دســته های انبوه 
بانوان به صورت منظم و خودجوش در حمایت از 
رهبر و انقالب به ســمت میدان در حرکت بودند. 
به یاد دارم که آن روز حوزه های علمیه تعطیل شده 
بود؛ اما  کسبه، بازاریان، دانشجوها و پیر و جوان به 
خیابان آمده بودند تا به آنها که حرمت عاشورا را نگه 
نداشــته بودند، اعتراض کرده و خشم شان را نشان 
دهند. »مرگ برضــد والیت فقیه«، »ما اهل کوفه 
نیستیم علی تنها بماند« و »خونی که در رگ ماست 
هدیه به رهبر ماست« از جمله شعارهایی بود که در 

سراسر مسیر به گوش می رسید.

 Bوجه الله سیدفرجی/ زنجان
البتــه یــک روز قبــل از 9 دی مردم بــه صورت 
خودجوش به خیابــان آمده بودند؛ امــا در 9 دی 
جمعیت بــه اندازه ای بود کــه خیابان های اطراف 
مســجد جامع به خاطر ازدحام قابل تــردد نبود. 
با اینکه هوا خیلی ســرد بود اما لحظه به لحظه به 
تعدادشان افزوده می شد. من از ساعات اولیه صبح 
به خاطر انجام کاری بیرون آمده بودم، شور جمعیت 
من را با خود همراه کــرد. تصور نمی کردم چنین 
جمعیتی در اعتراض به فتنه گران بیرون بیاید. مردمی 
که از اتفاقات عاشورای 88 به شدت عصبانی بودند  
و شــعارهایی دادند که خوب در ذهنم مانده است. 
دو شــعار »زنجانیالر قان ویرر، والیَت جان ویرر« 
)مردم زنجان خون می دهند و برای ولی فقیه جان 
خود را هم نثار می کنند( و »آند اوال عباس او یاشیل 
پرچمه، سیلی وورار حسین چی نامحرمه« )قسم به 
بیرق سبز حضرت اباالفضل، نامحرمان از عزاداران 

حسینی سیلی می خورند.(

 B سیدمحمدرضا متألهی/ شیراز
چیزی کــه خیلی در روز 9 دی به چشــم می آمد، 
حضور نوجوانان و جوانان با ســربندهای »لبیک 
یا خامنه ای« بــود، عده ای هم کفن پــوش بودند. 
نمی شــود گفت ایــن تعداد جمعیــت بدون هیچ 
انگیزه ای به ســمت شــاهچراغ در حرکت بودند، 
اتفاقی که در روز عاشــورا افتاده بود خون عزاداران 
حســینی را به جوش آورده بود. نباید کســانی که 
بی گناه در اغتشاشات به شهادت رسیده بودند، رها 
می شدند. وظیفه ما بود که برای پایمال نشدن خون 
شهدای قبل و بعد از انقالب و شهدایی که با دخالت 
منافقین و فتنه گران جان شان را از دست داده بودند، 
همبستگی خود را اعالم کنیم و نشان بدهیم که همه 
ما در دفاع از والیت حاضریم جان خود را فدا کنیم. 
هیچ کس نمی توانســت جلوی آن موج خروشان 
جمعیت را بگیرد و اگر دشمنان در این مورد سکوت 

کردند، از عصبانیت شان بود. 

 Bکریم فاتحی/ سنندج
در روز 9 دی مردم ســنندج هم مثل همه شهرهای 
ایران به خیابان ها آمدند. ورود مردم سنندج به خیابان 
و راه پیمایی دو معنی داشت. یکی اینکه دشمنانی که 
منتظر بودند اهل تسنن خودش را از ایران جدا کند و 
جدا بداند، روسیاه شدند و فهمیدند که اختالف در 
دین هیچ وقت موجب از بین رفتن وحدت نمی شود 
ردها روضه می خواندند که 

ُ
و آنهایی که مدام برای ک

راه تان را جدا کنید، فهمیدند این حرف های بی پایه 
و اساس، مردم سنندج را سست نمی کند. جوان ها 
بیشتر به چشم می خوردند و این موجب خوشحالی 
بود چرا که می دانســتیم راه درست را در پیروی از 
والیت یافته اند. روز 9 دی نه تنها همه آمده بودند تا 

به منافقان  دهن کجی کنند.

 Bحنانه پاکباز/ اصفهان
روز 9 دی با دوســتانم قرار داشتیم تا در راه پیمایی 
شــرکت کنیم. کمی هوا سرد بود. یکی از دوستانم 
در ابتدای مسیر نگران بود که نکند جمعیت کمی 
به خیابان ها بیایند. امــا وقتی از خیابان های فرعی 
به خیابان اصلی رســیدیم، جلوه  جمعیت بیشــتر 
شــد. از همه طرف مردم در حــال حرکت بودند. 
خانمی دو قلوهای دو ساله خودش را آورده بود که 
چفیه به ســر و پیشانی بند داشتند و پالکاردی روی 
سینه شان زده بود هر کســی از راه می رسید از آنها 
عکس می گرفت. جالب بود که بچه ها به هیچ وجه 
خسته نمی شدند و هر بار که کسی می خواست از 
آنها عکس بگیرد، مشت های شان را گره می کردند 
و شــعار می دادند. آنها آیینه جوان های امروز بودند 
که معلوم بود از کودکی برای انقالب و اسالم جان 

خود را فدا می کنند.

 Bمحمدمهدی بهشتی/ قم
قم همیشــه مردم آماده ای در حمایــت از والیت 
دارد. بــه هر حال چون به نوعی خانه اهل بیت)ع( 
محسوب می شود و عاشــقان والیت برای کسب 
علوم اهل بیت وارد می شــود بیشتر از بقیه شهرها 
انتظــار حمایت می رفــت و همینطور هم شــد. 
روحانیونی که کفن پوش بودند، مردمی که هنوز به 
خاطر عزای سیدالشهداء لباس سیاه به تن داشتند 
و زنان و مردانــی که همه خالصانه برای دفاع آمده 
بودند. با دیــدن جمعیتی که مدام زیاد می شــد و 
حرم کریمه اهل بیت را احاطه می کرد، هیچ کس 
نمی توانست تصور کند خللی به این نظام برساند. 
پیرمردی روی یکی از پله های نزدیک حرم نشسته 
بود و با لهجه شیرین قمی برای منافقین و فتنه گران 
رجز می خواند. چند نفری می ایســتادند به اشعار 
پیرمرد گوش می دادند و لبخند به لب دور می شدند. 
این دفاع جانانه همه جا به چشم می خورد و همین ها 

بود که راه را برای یاوه گویان بست.

 Bحنیف محمدیان /مشهد
از هر چیزی که بشود گذشت از توهین به مقدسات 
و بی احترامی به امام حســین)غ( نمی شد گذشت. 
هیچ کس زیربار نمی رود کــه مملکت با این  همه 
سختی ساخته شود، بعد یک عده بریزند توی خیابان 
و باعث آزار و اذیت دیگران بشوند. بیشترین چیزی 
که خاطر مردم را آزرده بود، کشــته شــدن عده ای 
بی گناه بود، آن هم برای زیاده خواهی کسانی که برای 
ایران و ایرانی ارزشــی قائل نبودند. مردم مشهد به 
همراه زائرانی که برای زیــارت آمده بودند، 9 دی 
را به زیبایی رقم زدند. همدلی و همراهی مردم در 
پخش نذورات و پذیرایی بــه صورت خودجوش 
خودش را نشان می داد. هنوز از عاشورا یکی دو روز 
بیشتر نگذشته بود و انگار داغ مردم در عزاداری بر 

شهدای کربال تازه شده بود.

کوفه نیستیم... اهل  ما 
حماســه 9 دی 88 روز خروش ملت ایران و آشكار کردن خشم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شكنی های عده ای 
غافل یا مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشورای حسینی است. روز 9 دی در واقع روز نه گفتن ملت 
ایران به ســران فتنه و آری گفتن به نظام اسالمی و بیعت مجدد مردم با آرمان های واالی امام خمینی)ره( و رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی است. در این روز جمعیت انبوهی از عزاداران و عاشقان اهل بیت به خیابان ها آمدند تا بار دیگر حمایت 
خود را از نظام و کشورشــان به جهانیان اثبات کنند. 9 دی روز ظهور و بروز عشق و عالقه ملت بزرگ ایران و انقالب 
و والیت بود و این حماســه منحصر به تهران نبود، بلكه در بسیاری از شهرها مردم به میدان آمدند و بصیرت خود را به 

نمایش گذاشتند. آنچه در این بخش می خوانید مشاهدات مردمی از آن روز پرشور در شهرهای مختلف است.

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

حماسه سازان از حال و هوای ۹ دی ۱۳۸۸ می گویند


