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  سیاست خارجی واحد 
در قبال ایران

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا عده ای درصددند مشکالت کشور 
را به نتیجــه آن گره بزنند. انتخاباتی که در 
آن یا جمهوری خواهان به رهبری »دونالد 
ترامــپ« یا دموکرات ها بــه رهبری »جو 
بایدن« پیروز خواهند شــد. سؤال اساسی 
این اســت که به اقتضای منافع جمهوری 
اسالمی ایران، ترامپ بهتر است یا بایدن؟  
به تازگی جو بایدن در یادداشــتی نوشــته 
اســت: تحوالت ماه گذشته نشــان داد، 
»آمریکا در موضوع سیاســت های مربوط 
بــه ایران شکســت خورده اســت؛... راه 
ایران  بر  هوشمندانه تری برای سختگیری 
وجود دارد!« موضوعی که نشان می دهد، 
بایدن همانند ســایر سیاســتمداران کاخ 
سفید نسبت به ناکامی ترامپ در مواجهه 
با جمهوری اسالمی ایران ناراحت است و 
به دنبال مسیری مطمئن برای مقابله با ایران 
است. مسلم اســت که نامزد دموکرات ها 
درصدد طراحی سیســتم فشار هوشمند 
در مقابل سیاست شکست خورده ترامپ 
اســت؛ از این  رو نمی توان چنین پنداشت 
کــه در صورت بازگشــت دموکرات ها به 
کاخ سفید و کسب اکثریت کنگره آمریکا، 
اوضاع بــه همان شــکلی بازمی گردد که 
پیش از سال 2017 بود. در این  حال نباید 
فراموش کرد که اگر قرار به حل اختالفات 
و برون رفــت روابط تهران و واشــنگتن از 
تنش بود، هشــت سال دولت باراک اوباما 
مناسب ترین فرصت برای این منظور بود؛ 
اما چنین نشــد. اوباما کــه هم حزبی او، 
بایدن سیاست مشــابهی در قبال ایران در 
پیش گرفته است، یک هفته مانده به اتمام 
ریاســت جمهوریش، از دشــمنی با ایران 
دست برنداشــت و تحریم های جدیدی 
را علیه ایــران امضا کــرد. بنابراین در آن 
دوران، هم سیاســت های خصمانه دولت 
ایــاالت متحــده علیه کشــورمان اعمال 
می شد. حاال هم نمی توان چنین پنداشت 
که دولت احتمالی بایدن می تواند به لحاظ 
»اصولی« متفاوت از دولت ترامپ با تهران 
وارد گفت وگو شده یا بستر آن را مطابق با 
ترجیحات »ارزشی« تهران فراهم کند. تنها 
پیش فرض تفاوت میان دولت و شــخص 
بایدن با ترامپ در ادبیات آنان خواهد بود. 
رویکرد بایدن، نوعی اعالن  جنگ اقتصادی 
و دیپلماتیک آشکار با جمهوری اسالمی 
ایران به شــمار می آید. خواســته هایی که 
دموکرات ها از زبان جو بایدن می خواهند، 
 همان خواســته های دولت ترامپ 

ً
دقیقــا

اســت؛ یعنی محدودیت های موشــکی، 
منطقه ای و بازرســی توســط بازرســان 
مسئله دار آژانس از اماکن نظامی کشور و 
در  دائمی کردن محدودیت های هسته ای 
ایران.  در سوی دیگر ترامپ خواسته های 
خود را با خــروج از برجام و مطرح کردن 
مذاکره جدید در پیش گرفت که با شکست 
مواجه شد. دموکرات ها نیز با در نظر گرفتن 
محدودیت های برجامــی ایران، درصدد 
حفــظ آن و با مطرح کــردن برجام های 2 
و 3 به دنبــال اعمال محدودیت های دیگر 
در حوزه های منطقه ای و موشکی هستند. 
بنابراین تنها تفاوت بین بایدن و ترامپ در 
مواجهه با ایران، در انتخاب راهبردهاست. 
نباید دونالد ترامپ و جو بایدن را متفاوت 
از هم تلقی کــرد. »دونالــد نوچترلین« 
دیپلمات کهنه کار آمریکایی درباره دیدگاه 
بایدن و ترامپ درباره ایران می نویسد: »هر 
دوی آنها موافقنــد که ایران قدرتمند برای 
خلیج فارس و اســرائیل خطرناک خواهد 

بود.«

»ترامپ« و »پمپئو« در اول ماه شهریور با نیم نگاه
بهره گیــری از ترکیــب دو تئــوری »مرد 
دیوانــه«)Madman Theory( و »بــازی بــزدل« 
)Game of chicken( شوی »سازوکار ماشه« علیه 
ایــران را فعال کردند و در یک خطای محاســباتی 
راهبردی خیال می کردند ایــران با فرض دو تئوری 
فوق، پیش از پایان زمان 30 روزه در نظر گرفته شده 
برای بازگشــت خودکار تحریم ها، خود را تسلیم 
مذاکره مورد خواســت آمریکا خواهد کرد و به این 
ترتیب بازی با حاصل جمع صفر را رقم زده و ترامپ 
برگ برنده مهمی را در مقابل رقیب دموکرات خود 
در انتخابات 13 آبان به دست خواهد آورد. اکنون که 
به پایــان فرصــت 30 روزه رســیدیم، رفتارهای 
راهبردی کاخ ســفید حاکی از ناامیــدی آمریکا از 
تسلیم ایران و فلج شدن راهبردهای واشنگتن در این 
زمینه است. یکی از این نشانه ها، تهدید مایک پمپئو، 
وزیــر خارجه آمریــکا علیه دولت هــای مخالف 
بازگرداندن تحریم های ســازمان ملــل علیه ایران 

است. دومین نشــانه صدور فرمان اجرایی ترامپ 
درباره اعمال تحریم های ثانویه در روزهای آینده علیه 
طرف هایی اســت که »ممنوعیت هــای مربوط به 
مبادالت تســلیحات« بــا ایران را کــه در 27 مهر 
برداشته خواهد شد، نقض  کنند. سومین نشانه وعده 
توافــق فوق العاده و بهتر از بایدن در هفته اول پس از 
پیروزی در انتخابات پیش رو با ایران است. همه اینها 
و نشانه های دیگر، وقوع تحول راهبردی در معادالت 
قدرت جهانی را نشان می دهد که از رهگذر پیامد هر 
یک از دو سناریوی کالن فعال سازی سازوکار ماشه 
در شورای امنیت سازمان ملل است؛ چه عقیم شدن 
اقــدام آمریکا در شــورای امنیت و چه بازگشــت 
تحریم ها در شــرایط مخالفت اکثریت اعضای این 

شورا، بازنده اصلی آمریکاست.
 فضــای تقابلی که آمریــکا تالش وافری 

داشت تا ایران را در برابر قواعد بین المللی 1
و جامعه جهانی قرار دهد، بــه فضای تقابلی میان 

آمریکا و شورای امنیت تغییر خواهد کرد.
 کارویژه و کارکرد شورای امنیت که بر بنیاد 

حق وتوی ظالمانه استوار است، با بدعت 2
آمریکا در فرآیند مؤثرســازی ســازوکار ماشــه با 
بزرگ ترین چالش در طول حیات سازمان ملل متحد 
روبه رو خواهد شد. اقدام کاخ سفید، رویه  قابل استناد 

حقوقی خواهد شد که تضعیف کننده اساس حق وتو 
در شورای امنیت می شود. 

 در هــر دو فرضیه، تصویر دیگری از افول 
آمریــکا برجای خواهد گذاشــت؛ یعنی 3

افزون بر آنچه »ایمانوئل والرشــتاین« و »اســتفان 
والت« نظریه پردازان رئالیسم در اثر جدید خودشان 
در زمینه افول آمریکا ابراز داشتند، به نمایش خواهد 
گذاشت. به اعتقاد »والت« رهبران آمریکا، سلسله 
اقداماتی را انجام دادند که واقع گرا نبود و از اشتباهات 
خود نیــز درس نگرفتنــد. در واقع، علــت افول و 
شکست سیاســت خارجی آمریکا، ترکیبی از افول 
برتــری، راهبرد کالن اشــتباه و ناکارکردی فزاینده 

سیاست خارجی است.
 به فــرض توفیق یک جانبــه آمریکا برای 

بازگشــت تحریم های پیش از برجام، به ۴
دلیل فرآیند غیراجماعی و غیرقانونی بودن اقدام کاخ 
 پیاده ســازی تحریم های گذشــته با 

ً
ســفید، عمال

چالش های جدیدی روبه رو خواهد شد. یکی از آنها، 
چگونگی اعمال این تحریم هاست. محتوای موضع 
دبیرکل سازمان ملل بیان کننده این مسئله است که 
دبیرخانه این سازمان به دلیل اتفاق نظر درباره خروج 
آمریکا از برجــام و مخالف 13 عضــو از اعضای 
شورای امنیت این ســازمان بر عدم حق استفاده از 

سازوکار ماشه از سوی کاخ سفید، به سادگی قادر به 
دایر کردن کمیته تحریم علیه ایران نخواهد بود. 

بازگشت تحریم های قبل برجامی چیزی 
بیشتر از تحریم های حداکثری کاخ سفید ۵

نخواهد بود. فشارها و تحریم هایی که اکنون بر ایران 
تحمیل شــده، حتی بیش از تحریم های ناشــی از 
قطعنامه های شش گانه شورای امنیت سازمان ملل 
اســت. مواضــع اروپایی ها نیــز از همین حقیقت 
حکایت دارد که نه تنها اعمال سازوکار ماشه در عمل 
تغییری ایجاد نخواهد کرد، بلکه موضع ایران را بیش 

از پیش تحکیم خواهد بخشید. 
 مهم تــر از همه سیاســت های اعالمی و 

اعمالی، ایران تاکنون نشان داد، بازگشت ۶
تحریم های قبل از برجامی شــورای امنیت نه تنها 
مرگ برجام را در پی خواهد داشــت؛ بلکه به تغییر 
 
ً
دکترین هسته ای ایران نیز منجر خواهد شد و عمال
وضعیت هسته ای ایران از نظر کمی و کیفی فراتر از 

پیش از برجام خواهد شد.
 با توجه بــه تحقق بند 6، اگــر بار دیگر 

بخواهد مذاکره رخ دهد، نه تنها به خیال 7
خام غربی ها برجــام 2 و 3 در آن گنجانده نخواهد 
شد، بلکه بسیاری از امتیازات موجود در برجام فعلی 

نیز نصیب آنها نخواهد شد.

یکا  آمر سرباخت  دو 
   سرمقاله    

گروه سیاسی
صبح صادق

 بازی هراس!
طرح ادعای ورود نظامیان به انتخابات 1400

سیامک باقری
عضو شورای سیاست گذاری 

صبح صادق

انتخابــات  تــا  مــاه  از 9  بیــش  هنــوز 
ریاست جمهوری ســیزدهم باقی مانده که 
بازار شــایعات انتخاباتی داغ شده است. جریان های 
سیاســی، عملیات های روانی خود علیه رقبا را آغاز 
کرده اند و در این مســیر هم شــایعه می سازند و هم 
شایعات را ضریب می دهند و بزرگنمایی می کنند. در 
این میان، اصالح طلبان پیشگام هستند و روزنامه های 
زنجیره ای و شــبکه های فعال شان در فضای مجازی، 
یکــی از مهم ترین شــگردهای امیدبخش خود برای 
موفقیــت در انتخابــات 1400 را رقیب هراســی و 
شایعه سازی علیه رقیب یافته اند. یکی از خطوط اصلی 
این تبلیغات رسانه ای در هفته های اخیر ادعای ورود 
نظامیان به میدان انتخابات و تشکیل »دولت نظامیان« 
اســت؛ ادعایی بدون پشتوانه که اسناد و مدارک قابل 
قبولی برای آن ارائه نمی شــود. یکی از بهانه ها برای 
طرح گســترده ایــن ادعا، پیشــنهاد مجلــس برای 
اصالحات قانون انتخابات اســت که بهانه ای شده تا 
برخی جریان های سیاسی به دروغ پراکنی مبنی بر ورود 

نظامیان به انتخابات دســت زده و برای نمونه از قول 
»علــی مطهــری« در روزنامه های خــود تیتر کنند: 
»تصویب این طرح منجر به دولت نظامیان می شود«! 
کافی اســت به متن مصاحبه رجوع کنید تا مشخص 
شود مصاحبه شونده چندکلمه ای بیشتر به این موضوع 
نپرداختــه و بدون دلیل اتهاماتــی را مطرح کرده، اما 
همین مختصر، به تیتر یک روزنامه شــرق بدل شده 
اســت! از ســویی دیگــر، این جریان مدعی اســت 
اصولگرایــان و جریان های انقالبــی این بار مصمم  
هستند با گزینه ای نظامی وارد کارزار انتخابات شوند. 
آنان مدعی اند که یک ســوم نامزدهای احتمالی این 
جریان از نظامیان هستند! وقتی طلب می کنید که منظور 
از نامزدهای نظامی کدام گزینه ها هســتند؟! چند نام 
بیشتر در سبد شایعات آنان قرار ندارد! نام هایی چون 
محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، حسین دهقان، 
علی شمخانی، پرویز فتاح و سعید محمد که دقت در 
اسامی فوق نشــان می دهد، بیشــتر گزینه های فوق 
سال هاست از جایگاه نظامی گری خارج شده و بیش از 
آنکه به منزله یک شخصیت نظامی شناخته شده باشند، 
یک رجل سیاســی به شــمار می آیند. قالیباف رئیس 
مجلس کنونی است که حدود دو دهه شهردار تهران 
بوده و از سال 1384 به عنوان یکی از نامزدهای اصلی 
انتخابات ریاست جمهوری فعال بوده است. محسن 

رضایــی نیــز سیاســتمدار اقتصاددانی اســت که 
سال هاســت در مجمع تشخیص مصلحت فعالیت 
داشــته و در ادوار مختلف انتخابات گذشــته نامزد 
انتخابات بوده است. حسین دهقان نیز جزء چهره های 
میانه رویی اســت که در دولت اعتدال در جایگاه وزیر 
دفاع نقش آفرینی کرده است. شمخانی نیز وزیر دفاع 
دولت اصالحات بوده و هم اکنون دبیری شورای عالی 
امنیت ملی را برعهــده دارد. همه این افراد در دو دهه 
اخیر بیش از آنکه یک رجل نظامی باشند، مدیران تراز 
اول کشــور در تصمیم گیری های کالن بوده اند که در 
مراکز غیرنظامی و در دســتگاه های اجرایی و تقنیننی 
فعالیت کرده اند. اما امــروز اصالح طلبان که نگران 
باخت انتخابات 1400 هستند و گزینه سنگین وزنی 
بــرای آوردن بــه آوردگاه انتخابــات ندارند، ترجیح 
می دهند تخریب رقیب و رقیب هراسی را به مهم ترین 
شگرد برای پیروزی خود بدل کنند. نکته قابل مالحظه 
دیگر آنکه این مدعیان حتی حاضر نیســتند به قانون 
پایبند باشــند. مطابق قانون اساســی داشتن سوابق 
نظامی گری مانعی برای نامزد شدن در عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری نیســت؛ از این رو کسانی که شعار 
»انتخابات آزاد« را ابزاری برای کاسبی و کسب رأی 
کرده اند، معلوم نیســت با کدام منطق قانونی تالش 
دارند مانع حضور این افراد در انتخابات شوند و ایشان 

را از حقوق طبیعی خود محــروم کنند؟! حداکثر آن 
است که این افراد نیز اگر بتوانند تأیید صالحیت خود 
را از شورای نگهبان کســب کنند، خواهند توانست 
برنامه های خود را برای اداره کشــور ارائه دهند و این 
مردم هستند که با تشخیص خود به ایشان اعتماد کرده 
یا پاسخ منفی به این حضور خواهند داد!  در پس این 
ادعا هرچند قراین و اسنادی وجود ندارد، اما اغراض و 
علت هایی نهفته است! طرح بحث گزینه های نظامی با 
این هدف است که به افکارعمومی این گونه القا شود که 
کشــور در معرض قرار گرفتن در شــرایطی است که 
دیپلماســی و گفت وگو با جهان کمرنگ شود، سایه 
جنگ بر سر کشــور باز گردد، اقتدارگرایان به قدرت 
برسند، آزادی های سیاسی ـ اجتماعی کمرنگ شود و 
فعالیت هــای آزاد اقتصادی نیز بــا محدودیت های 
فراوانی مواجه شود و این همه با قدرت یافتن نظامیان و 
تشــکیل دولتی نظامی، محقق خواهد شــد!  ادعای 
تالش نظامیان برای تسخیر قدرت ریاست جمهوری، 
ادعای دروغی اســت که اصالح طلبــان از طرح آن 
همواره در انتخابات ! سود برده اند، غافل از اینکه نظام 
مردم ساالری دینی که از نظریه حکومت اسالمی بیرون 
آمده است، هیچ گاه با توتالیتاریسم و اقتدارگرایی جمع 
نخواهد شــد و مردم همواره رکن و بنیان و اســاس 

حکومت اسالمی بوده و خواهند بود. 

مهدی سعیدی
کارشناس سیاسی

»مگر یادتان رفته لحظه ای نرخ ارز و کاالها عوض می شد!« این جمله 
کلیدی معاون اول دولت در مناظرات انتخاباتی سال 1396 بود. دولت 
در این مناظرات بزرگ ترین موفقیت خود را کنترل قیمت  در دوره اول 
می دانست، از کنترل قیمت ارز گرفته تا کاالهای اساسی؛ اما از ابتدای 
دور دوم دولت روحانی وضع بــه گونه دیگری رقم خورد  و در مقاطع 
گوناگونی شــاهد افزایش قیمت ها بودیم؛ اما چند هفته ای می شود که 
بار دیگر قیمت ها رو به فزونی گذاشته و قیمت ارز و کاالهای گوناگون 
در بــازار لحظه ای تغییر می کنــد. البته این اولین باری نیســت که در 
طول این دولت بازار متالطم شــده است. هر چند مردم همه معترض 
گرانی های افسارگسیخته اند؛ اما بیشتر از این گله مند هستند که احساس 
می کنند هیچ نظارتی بر بــازار وجود ندارد و گاهی تصور می کنند این 
افزایش قیمت ها و نظارت نکردن بر بازار شاید تعمدی باشد. متأسفانه، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تأمین کاالهای مورد 
نیاز کشــور است، چند ماهی اســت که وزیر ندارد. سرپرستی هم که 
منصوب می شود حتی اجازه عزل و نصب از او گرفته می شود. گویا آقای 
رئیس جمهور قصد هم ندارد به این زودی ها فکری برای این وزارتخانه 
کند. همه می دانند امروز کشــور درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی 
اســت که جز نابودی ایران را نمی خواهند و بدون وزیر ماندن وزارت 

صمت در این وضعیت، مانند آن اســت که نیروهــای نظامی را بدون 
فرمانده به میدان جنگ بفرستند و مردم بی دفاعی که هر روز معیشت شان 
سخت تر می شود و سفره شان کوچک تر. همچنین بازار سرمایه که در 
حال جذب نقدینگی موجود در بازار بود، به یک باره رها و سبب شد تا 
افراد سرمایه خود را از آن خارج کرده و به سمت بازارهای موازی ببرند 
و قیمت خودرو و ارز در چند هفته افزایشی بی سابقه داشته باشد. گرانی 
کاالهای گوناگون هم دو دلیل اساسی دارد؛ اول گرانی ارز که بهانه ای 
اســت برای واردکنندگانی که گاهی اجناس را ماه ها قبل به کشور وارد 
کرده انــد و حاال به بهانه باال رفتن قیمــت ارز اجناس خود را به قیمت 
باالتر می فروشند و دوم نبود نظارت قوی بر بازار. بسیاری از مسئوالن، 
از جمله رئیس جمهور معتقدند کاال به اندازه کافی در بازار هست، اما 
چرخه توزیع معیوب است. این هم حرف درستی است؛ البته همه این 
اتفاقات ناشی از سیاست های غلطی است که دولت پیش گرفته است. 
رها کردن بازار و ســپردن آن به دست سودجویان و رانت خواران کاری 
است که دولت در چند سال اخیر انجام داده و هرگاه افزایش قیمت در 
یک کاال فاحش بوده، سعی کرده است با تزریق آن به بازار به اصطالح 
تنظیــم بازار کند. این چنین تنظیم بازار کردن »نوشــدارو بعد از مرگ 
ســهراب« است؛ چرا که به عقیده عامه مردم هر چیزی که قیمتش باال 
برود، دیگر پایین نخواهد آمد. نظــارت بر بازار و قیمت ها که یکی از 
مهم ترین وظایف دولت است، تنها به این معنا نیست که دولت بنشیند 
و ببیند چه اتفاقی در بازار رخ می دهد تا برای آن چاره ای بیندیشد؛ بلکه 

باید چنین اتفاقاتی را پیش   بینی کرده باشد و برای حل مشکالت دست 
به نقد باشــد. البته نباید از نقش مجلس شورای اسالمی به منزله خانه 
ملت در این میان چشم پوشــی کرد. یکــی از کارویژه های مجلس که 
رئیس مجلس هم به تازگی بر آن تأکیدهای زیادی کرده، نظارت صحیح 
و به موقع بر عملکرد بخش های اجرایی اســت که می تواند بسیاری از 
مشکالت را حل کند. انتظار مردم آن است که مجلس از همه اختیارات 
نظارتی خود استفاده کرده و دولت را به تکاپو بیندازد؛ همچنین پاسخ 
قانع کننده ای برای وجود چنین بازار لجام گســیخته ای از مسئوالن امر 
بگیرد. البته از سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت نیز انتظار 

می رود برای سر و سامان دادن به این وضعیت همت بیشتری کنند.
در این گیر و دار افزایش قیمت ها و مشکالت اقتصادی و در حالی 
 هم حامی 

ً
که صدای مردم شــنیده نمی شود، برخی رسانه ها که عمدتا

دولت از قبل از انتخابات بوده ، درباره مشکالت این چنینی سکوت کرده 
و در عوض مسائلی را برجسته می کنند که برای عموم مردم یک مسئله 
دست چندمی به شمار می آید. آنجا که موضوع قصاص »نوید افکاری« 
که یک نفر را به قتل رســانده و حاال باید مجازات شود، به تیتر یک این 

رسانه ها تبدیل می شود. 
نکته دیگر»اصلی فرعی« کردن مســائل اســت. در حال حاضر، 
شفافیت در اموال فالن منبری یا کوبیدن بر دهان فالن سخنران کشور را 
به عدالت نزدیک نمی کند؛ بلکه آن چیزی که امروز نزدیک به عدالت 

است، مطالبه گری صحیح از مسئوالن اجرایی و اقتصادی است.

مردم  در انتظار نظارت  بر  بازار

اکبر معصومی
کارشناس  مسائل بین الملل
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دیدگاه

 مهم ترین درس
 دفاع مقدس برای امروز 

شاید یکی از پرسش های مهم برای جوان 
و جامعه امروز ایرانی این باشد که چگونه 
یک کشــور متأثر از فروپاشــی یک نظام 
2500 ساله، دسیسه های گوناگون داخلی 
و خارجــی، بحــران ناشــی از حرکات 
جدایی طلبانه و همچنین اختالفات وسیع 
داخلی و خارجــی در مقابل یک قدرت 
نظامی، همچون عراق دوام بیاورد؟ باید 
این نکته را یادآوری کــرد که رژیم بعث 
عراق همواره از پشتیبانی مالی تمام عیار 
داخلی و خارجی برخوردار بوده اســت. 
برای نمونه، کشــور امارات یک قرارداد 
انحصاری با ســریالنکا امضــا کرده بود 
که همه محصول گونی های سنگری این 
کشــور را برای عراق و برای نبرد با ایران 
پیش خرید کرده بود. ایــن حمایت ها از 
ایــن مورد کوچــک آغاز می شــود و در 
بزرگ ترین مورد به خط هوایی تسلیحاتی 
اتحاد جماهیر شوروی به بغداد می رسد 
که در طول تاریخ بی سابقه است. این در 
حالی اســت که ایران تحت شدیدترین 

تحریم های تسلیحاتی قرار داشت. 
شــاید مهم ترین الگوی این نبرد برای 
ایــران امروز این باشــد که اتــکا به توان 
داخلی مهم ترین راه مقابله با مشــکالت 
اســت و در طول جنگ همیــن راهبرد 
توانســت ایران را پیروز میدان کند. یکی 
از زیباترین مثال ها در این باره به دســت 
آوردن توانمندی شــلیک موشــک های 
اسکاد در ســال 1365 است؛ زمانی که 
مستشاران لیبیایی ناگهان همه تجهیزات 
را رها کرده و سپس با ناقص کردن برخی 
قطعات سکوهای پرتاب موشک ایران را 
ترک می کنند. تیم »شهید تهرانی مقدم« 
بااستفاده از توان فنی جوانان ایران اسالمی 
نه تنها بار دیگر شــلیک موشــک ها را به 
بغداد از سرمی گیرند؛ بلکه آغازگر حرکت 
وسیعی می شــوند که ثمره آن خودکفایی 
ایران در بسیاری از صنایع مهم و حساس 
موشــکی اســت و نقطه اوج آن شلیک 
ماهواره نور به فضاست. در وضعیت فعلی 
همان گونه که رهبر معظم انقالب تأکید 
کرده اند، تکیه بر توان داخلی و قوی شدن 
مهم ترین راهبرد مقابله با تهدید دشــمن 
اســت. خودکفایی در تولید محصوالت 
صنعتی و کشــاورزی و تالش برای فتح 
بازارهای کشورهای منطقه راهبردی است 
که کارشناسان مدت هاست برای مقابله با 
تحریم های فعلی توصیه می کنند. از سوی 
دیگر نباید از یاد برد که راه مقابله با تحریم 
نفتی دشــمن دور زدن تحریم ها یا قاچاق 
نفتی نیست؛  محصوالت و فرآورده های 
بلکه باید از طریق مقابله با خام فروشــی 
و استفاده از شــبکه مویرگی برای فروش 
محصوالت جلــوی تحریم های آمریکا 
ایستاد. طبیعی است که دشمن به همراهی 
جریان تحریف تالش می کند مهم ترین راه 
حل مشکالت کشور را تسلیم نشان دهد. 
در چنیــن وضعیتی، معارف دفاع مقدس 
و همچنین آرمــان این دوره مهم از تاریخ 
ایران می تواند جهت صحیح را به جامعه 
نشــان دهد. بهترین راه حل برای مقابله 
با مشــکالت تکیه بر توان داخلی است؛ 
همان گونه که در طول دوران جنگ هشت 
ساله توانست ماشــین جنگی صدام را با 
چنان انهدام نیرویی مواجه کند که چاره ای 
به شیخ نشــین های  جز منجالب بدهی 
کشورهای عربی در مقابل وی باقی نماند. 
این مهم ترین درسی است که امروز جامعه 

ما از دوران دفاع مقدس به آن نیاز دارد. 
 

   عکس و مکث   

غالم شــما هم هســتند/ روز 15 ســپتامبر 2020 را آن گونه که ترامپ بارها در جلســه امضای توافقنامه های بحرین و 
امارات با رژیم صهیونیســتی به زبان راند، باید یک روز تاریخی دانســت، چرا که روز تحقیر دولت های خودفروخته ای 
بود که در یک بده بســتان یک طرفه هرچه داشــتند، تقدیم دشمنان ملت فلســطین کردند. این تصویر تازه شروع 
راهی است که آنها پا در آن گذاشته اند! آیا نمی  دانند که صهیونیست ها به کمتر از جان و خاک شان راضی نمی شوند؟ 

برادر با ایمان و پرتالش/ حاج علی شمقدری، خادم باسابقه آستان قدس رضوی، یار دیرین مقام معظم رهبری، 
مرد روزهای حماسه و حادثه دوران پرفراز و نشیب انقالب اسالمی و مبارز سال های اولیه نهضت تاریخی حضرت 
امام خمینی)ره( که از فعاالن فرهنگی محافل قرآن و عترت مشــهد مقدس بود، هفته گذشته درگذشت. امام 

خامنه ای در پیام تسلیت خود او را برادری با ایمان و پرتالش خطاب کردند.

خشم رستوران داران از نتانیاهو / تعدادی از رستوران داران در رژیم صهیونیستی در اقدامی اعتراض آمیز علیه 
اجرای مجدد قرنطینه بشقاب های شان را شکستند. شهرک نشینان صهیونیست نسبت به جمعیت خود باالترین 
آمــار ابتــال و مرگ کرونــا در جهان را دارند و اولین منطقه در دنیا هســتند که قرنطینه برای بــار دوم در آن اجرا 

می شود. ضعف نتانیاهو در کنترل این بیماری خشم صهیونیست ها را برانگیخته است.

لیبی، جایی که قرار بود ســوئیس آفریقا شــود/ در ســایه تشــدید بحران برق در لیبی دانشــجویان دانشــکده 
پزشــکی دانشــگاه بنغازی با اســتفاده از نور تلفن های همراه خود در جلســه آزمون پایان ترم حاضر می شوند. 
لیبی پس از ســرنگونی ســرهنگ قذافی، هنوز درگیر جنگ و کشمکش های داخلی اســت و امنیت آرزوی مردم 

این کشور است. 

   روزنه    

سعید پورمالئی 
هریس

هادی سیاسی
سرلشکر سالمی با بیان اینکه دشمن همه جا زیر دید ماست تأکید کرد: »آقای ترامپ اگر تار مویی 
از سر یک ایرانی کم شود، تمام کرک های شما را به باد می دهیم؛ این تهدید جدی است و ما همه 

چیز را در عمل ثابت می کنیم.«
ســردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه در مراسم صبحگاه فرماندهان، مسئوالن و کارکنان 
ســتاد فرماندهی کل و حوزه مرکزی سپاه که در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس برگزار شد، از امام 
خمینی)ره( به منزله بزرگ مردی نام برد که مجد و عظمت از دســت رفته مســلمانان را احیا و نقشی 
پیامبرگونه برای بعثت جدید اســالم ایفا کرد و اظهار داشت: »بنیانگذار انقالب اسالمی بزرگ مردی 
بود که کرامت ذبح شده ملت های مسلمان به ویژه ایران را بازیابی و احیا کرد و عّزت دفن شده به دست 
جهانخواران را به مسلمانان بازگرداند.« سرلشکر سالمی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی به عنوان »سیدالشهدای مقاومت« گفت: »حاج قاسم که همچون خورشیدی در میان 
شهیدان می درخشد، در وفاداری به اسالم، انقالب، والیت و ملت ایران بی بدیل بود؛ او سال گذشته در 
میان ما بود، اما امسال به خدا پیوسته و در محضر اصحاب عاشورا و مقربین الهی شاهد ادامه راه خود 
در مســیر جهاد است.« فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه شکستن چهره آمریکا بازگشت ناپذیر است، 
گفت: »امروز ســهم آمریکا از جهان در حال کوچک شدن است، به دلیل آنکه قدرت های جدیدی در 
حال ظهورند و اســالم با ایفای نقش تمدنی در قامت یک قدرت ظاهر شــده است.« وی افزود: »قرن 
آمریکا با پایان قرن بیستم به پایان رسید و به دلیل مقاومت انقالب اسالمی در مقابل ستمگری آنان، امروز 
در جای جای عالم آزادی خواهان و مســلمانان با الگوپذیری از انقالب، برابر آمریکا صف کشیده  اند و 
قدرت ساخته اند.«  سردار سالمی با بیان اینکه پایان آمریکا واقعیتی انکارناپذیر است، گفت: »در موضوع 
مکانیسم ماشه نیز ماشه ای است که حتی اگر چکیده شود، گلوله ای از آن خارج نخواهد شد.« فرمانده 
کل ســپاه در واکنش به گزافه گویی های اخیر رئیس جمهور آمریکا، خطاب به وی گفت: »آقای ترامپ 
انتقام ما از شهادت سردار بزرگ مان قطعی، جدی و واقعی است؛ اما ما اهل شرف و شرافت هستیم و 
جوانمردانه و عادالنه انتقام می گیریم؛ شــما فکر می کنید ما در برابر خون برادر شهیدمان یک سفیر زن 
در آفریقای جنوبی را می زنیم؛ ما کسانی را می زنیم که در شهادت این مرد بزرگ مستقیم و غیرمستقیم 
نقش داشتند و شما بدانید هر که در این ماجرا نقش داشته  است، زده خواهد شد و این پیام جدی است.« 
وی افزود: »شما ما را به حمله هزار برابری تهدید می کنید؛ ما شما را می شناسیم؛ آن وقت که عین االسد 
را زدیم فرض داشتیم که شما پاســخ می دهید و صدها موشک آماده کردیم که اگر زدید داشته های تان 
را ویران کنیم.« فرمانده کل ســپاه در پایان با بیان اینکه دشمن همه جا زیر دید ما است و اگر الزم باشد 
زیر تیر ما نیز قرار خواهد گرفت، تأکید کرد: »آقای ترامپ اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود، تمام 

کرک های شما را به باد می دهیم؛ این تهدید جدی است و ما همه چیز را در عمل ثابت می کنیم.«

هشدار فرمانده کل سپاه به ترامپ درباره انتقام خون حاج قاسم

پیام جدی است

حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی با اشاره به نقش بسیج طالب  گفت: »بسیج 
طالب امام همه بسیجی هاست و رسالتش فقط این نیست که طالب را سازماندهی کند؛ بلکه 

باید بسیجیان دیگر را هم تغذیه کند.«
به گزارش خبرنگار صبح صادق حجت االسالم والمسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مراسم راه اندازی »مرکز بسیج اساتید و نخبگان خواهر حوزه علمیه« 
که با حضور علما و فضالی حوزه در تاالر بیداری اســالمی جامعه الزهرا)س( قم برگزار شد، با اشاره 
به تقارن هفته دفاع مقدس و ایام محرم و صفر، عنوان کرد: »حضرت امام)ره( فرمودند، دفاع مقدس ما 
پرتویی از نهضت امام حسین)ع( بود و می توان سه وجه شباهت بین اینها یافت؛ یعنی بین نهضت امام 
حسین)ع( و دفاع مقدس سه وجه شباهت وجود دارد که شامل تقدس، ماندگاری و اثرگذاری است.« 
حجت االسالم والمسلمین حاجی صادقی تصریح کرد: »عاشورا طلوعی بی فروغ و آغازی بی پایان بود. 
تنها یک حادثه نبود که سال 61 هجری اتفاق افتاد، بلکه عاشورای هر سال برای همان سال نقش آفرینی 
می کند و ماندگار است. در طول این سال ها تالش شد که این ماندگاری از بین برود، اما همچنان ماندگار 
است.« وی یادآور شد: »سومین وجه شباهت نهضت عاشورا و دفاع مقدس، اثرگذاری است؛ اثرگذاری 
نهضت عاشورا، ماندگاری دین خدا در پرتو نهضت امام حسین)ع( است؛ اگر عاشورا نبود، دین اسالم 
هم باقی نمانده بود.«وی با بیان اینکه دفاع مقدس سبب تربیت نیروهای انقالبی شد، عنوان کرد: »مردم 
و شاگردان مکتب امام حسین)ع( کاری کردند که جنگ عامل بقای انقالب شد، اگر دفاع مقدس نبود 
خیلی از خطرها از مســیر انقالب برداشته نمی شد و اســتحاله ترویجی صورت می گرفت.« نماینده 
ولی فقیه در ســپاه با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی هم صدور انقالب را داشت و هم بقای انقالب را به 
همراه داشت، اظهار داشت: »آنچه این ســه ویژگی را از نهضت امام حسین)ع( به دفاع مقدس آورد، 
در یک جمله فی سبیل الله بودن و قیام لله بودن بود. هر امری اگر خدایی شود، هم تقدس پیدا می کند و 
هم ماندگار و اثرگذار می شود.« وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حوزه های علمیه باید 
به بسیجیان ما بینش، بصیرت و توانمندی و دین شناسی بدهند، عنوان کرد: »به لحاظ محتوایی و فکری 
دست نیاز به سوی استادان بسیجی دراز می کنیم؛ ما شرمنده ایم که دیر اقدام می کنیم و پس از چهل سال 
بسیج اساتید را در حوزه علمیه خواهران راه اندازی می کنیم، امروز استاد بسیجی باید تولیدکننده محتوا 
برای تمام جامعه انقالبی باشد.« نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: »وظیفه استادان این نیست که فقط 
تدریس کنند، استادان خواهر بسیجی امروز در خط مقدم جنگ هستند و به خدا قسم قیامت حق است، 
ســؤال حق است و از ما سؤال خواهد شد، برای اینکه دین جوانان را نبرند چه کردید؟ امروز در برخی 
مدارس و دانشــگاه ها و بازارها نقشه های دشمن در حال اجراست و ما معتقدیم ظرفیت بسیج اساتید 
برای این مسئله به لحاظ محتوایی و فکری و حل سؤاالت فکری و شبهات عقیدتی قابل اهمیت است.«

نماینده ولی فقیه در سپاه درباره نقش بسیج طالب عنوان کرد

  پیشگامان بصیرت افزایی

گردهمایی تجلیل از جانبــازان نمایندگی ولی فقیه در 
ســپاه هم زمان با هفته دفاع مقدس، هفتم مهرماه در 

ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار می شود.
 ســرهنگ پاسدار»حســن نقی زاده« جانشــین معاونت 
نیروی انســانی نمایندگی ولی فقیه در ســپاه با اعالم این 
خبــر به خبرنگار صبح صادق گفــت: »در اجرای تدابیر 
نماینده ولی فقیه در ســپاه مبنی بر تقویــت روحیه جهاد، 

ایثار، مقاومت و نیز تکریم افتخارآفرینانی که با جان فشانی 
خود حماســه ای عظیم در دفاع مقدس خلق نمودند، این 
گردهمایی برگزار خواهد شــد که در آن جانبازان عزیز و 
بزرگوار با درصد باال شــرکت خواهند کرد.« وی افزود: 
»قرار اســت این مراســم با رعایت کامل و دقیق شــیوه 
نامه های بهداشــتی برگزار شــده و در این مراسم تفقد و 
تکریم از این عزیزان صورت پذیرد. با توجه به حساسیت 

قشــری که در این مراسم شــرکت می کنند سازوکارهای 
اجرایی این برنامه در اختیار مسئوالن نمایندگی ولی فقیه 
رده ها قرار گرفته است.« نقی زاده در ادامه گفت: »اگرچه 
معتقدیم که چنین برنامه هایی نمی تواند ذره ای از تالش و 
مجاهدت این عزیزان را جبران کند، اما می خواهیم بناگر 
ارادت مجموعه نمایندگی ولی فقیه نسبت به کسانی باشیم 

که پیام آور امنیت امروز کشور هستند.«

تجلیل از جانبازان نمایندگی ولی فقیه در ســپاه
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۴
گفت وگو

  واکاوی علنی سازی روابط دولت های دیکتاتور منطقه با رژیم صهیونیستی
 در گفت وگو صبح صادق با سیدهادی سیدافقهی

حاصل جمع صفر

 BBBB پیامدهای ایــن توافق نامه چه خواهد  
بود؟

 در ابتدا به این نکته مهم توجه کنید که آقای »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا اعالم داشت، این توافق 
در اصل ایجاد یک ائتالف علیه ایران اســت؛ یعنی 
 آشکارسازی روابط پنهان پیشین 

ً
این توافق نامه صرفا

میان بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی نیست؛ 
بلکــه همه این برنامه و نقشــه ها با هدف تضعیف 
جایگاه جمهوری اســالمی ایران در منطقه است. 
 با الحاق خفت بار بحرین به این توافق نامه که 

ً
قطعا

با اجبار کاخ سفید و دســتور شخص آقای ترامپ 
انجام گرفت، باید برای همه ما روشن شده باشد که 
آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد پیامدهای 
منفی امنیتی، نظامی و حتــی اقتصادی برای همه 
منطقه آسیای غربی هســتند؛ یعنی مقامات رژیم 
صهیونیســتی افزون بر امارات و بحرین، نقشه های 
شومی برای همه کشورهای مسلمان و عرب منطقه 
در ســر می پرورانند. اکنون ترامپ با فشار بر دیگر 
رژیم هــای مرتجــع عربی به دنبال آن اســت که با 
عادی سازی روابط این کشورها با رژیم صهیونیستی، 
برگ برنده ای برای خودش و نتانیاهو به منظور ارائه 
در آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم کند. فراموش 
نکنیم که دســت ترامــپ در زمینه دســتاوردهای 
سیاســت خارجی در میانه نبــرد انتخاباتی آمریکا 

خالی است.
 از سوی دیگر، در سرزمین های اشغالی، نتانیاهو 
به دلیل پرونده مفاسد اقتصادی در آستانه محاکمه 
قرار داشــته و در زیر فشــار افکار عمومی اســت. 
در مجموع، کشــورهای منطقه باید هوشــیار بوده 
و اجازه ندهند پیامدهــای منفی طرح های مدنظر 
آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیســتی، از جمله 
ایجاد معضالت اقتصــادی، امنیتی و نظامی برای 
کشورهای منطقه محقق شوند. از این رو رهبر معظم 
انقالب به تازگی با لحنی قاطع و دلســوزانه سران 
امارات و بحرین را به عقب نشــینی از این ننگ نامه 
بــه ظاهر صلح دعوت کردند؛ چــرا که جمهوری 
اســالمی همواره خیرخواه همه کشورهای منطقه 
حتی دولت هــای مرتجع متخاصم با ایــران بوده 
اســت. برای نمونه، ما شــاهد بودیم که جمهوری 
اسالمی ایران، بارها تالش کرد تا عربستان سعودی 
آبرومندانه از باتالق یمن خارج شود و دستش بیش 

از این به خون کودکان یمنی آلوده نشود. 

 BBBB وضعیت امنیتی منطقه پس از این توافق 
به چه صورت خواهد بود؟

امارات و بحرین یا ســایر رژیم های مرتجع عربی، 
 در جنگ با رژیم صهیونیســتی نبوده اند که 

ً
اصوال

حال بخواهند توافق نامه صلح یا عادی سازی روابط 
 آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال 

ً
امضا کنند. قطعا

نقشــه ها و طرح های شــوم خود، در پس پرده این 
ننگ نامه هستند. وقتی به تاریخ رجوع کنیم، شاهد 
خواهیم بود سراســر تاریخ دولت آمریکا با ایجاد 
ناامنی، تنش، جنگ و کشــتار در جای  جای جهان 
عجین شده اســت. رژیم صهیونیستی نیز کارنامه 
 
ً
مشــابهی در ســطح منطقه ما دارد. از این رو قطعا

تالش هایی برای ایجاد تنش و ناامنی بیشتر در منطقه 
ما از جانب آمریکا و رژیم صهیونیســتی در جریان 
اســت؛ چرا که تداوم حیات رژیم صهیونیستی که 
غده سرطانی منطقه ماست، به ایجاد ناامنی و آشوب 

میان سایر کشورهای منطقه وابسته است.

 BBBB به نظر شــما اقدام بعدی مثلث عبری ـ 
عربی ـ غربی چه خواهد بود؟

قبل از پاســخ به این پرسش تأکید می کنم که همان 
طور که پیشتر اشاره شد، جمهوری اسالمی ایران، 
خیرخواه همه کشــورها و ملت های منطقه است. 
ما بارها این مســئله را ثابت کرده ایم. این ایران نبود 
که در اوایل دهه نود میالدی به کویت لشکرکشــی 
کرد؛ بلکه رژیم بعث عراق بود که با عطش قدرت، 
به متحد سابق خود در جنگ علیه ایران لشکرکشی 
کرد و کویت را به اشــغال درآورد. ایران آن روزها به 
آوارگان و فراریان از جنگ که برادران مسلمان ما از 
کشور کویت بودند، کمک کرد و پناه شان داد. امروز 
در صحنه یمن، رژیم کودک کش آل سعود آتش بیار 
معرکه جنگ و کشتار است و این جمهوری اسالمی 
ایران است که همچون آتش نشانی فداکار در جهت 
خاموشی آتش جنگ یمن و سایر بحران های منطقه 
 این 

ً
برخاسته است. اما درباره اقدامات بعدی قطعا

ائتالف عربی ـ عبری ضد ایرانی با حمایت غربی ها 
به دنبال ایجاد بحران برای ما در خلیج فارس، دریای 
عمان، تنگه هرمز، خلیج عدن، تنگه باب المندب، 
دریای سرخ، کانال سوئز و سایر مناطق راهبردی و 
مهم است. از این رو دولت مردان آمریکایی در حال 
فشار به کشورهای بیشتری در جهان اسالم هستند تا 
رژیم های مرتجع و دیکتاتور بیشتری را به پای میز 

ننگ نامه صلح با صهیونیست ها بکشانند.

 BBBB واکنش ایران و محــور مقاومت به این
توافق نامه، چگونه باید باشد؟

جمهوری اســالمی ایران بارها اعالم کرده اســت 
به دنبال  ســتیز، تنش و جنگ با هیچ کشــوری در 
منطقه نیست. پیام رزمایش اخیر دالورمردان ارتش 
جمهوری اســالمی ایران با عنوان »ذوالفقار 99« 
نیز همین بود که ما با اقتدار به دنبال تأمین امنیت و 
صلح پایدار برای همه کشورهای منطقه  هستیم؛ اما 
همان گونه که مقامات کشورمان به درستی و در جای 
خود بیان داشــتند؛ ما حضور قدرت های متخاصم 
غربی و متحد آنها، رژیم منحوس صهیونیستی را که 
درصدد غارت منابع منطقه و ضربه زدن به منافع ملی 
همه کشورها از جمله ایران هستند، تحمل نخواهیم 
کرد. خوشبختانه محور مقاومت با هوشیاری تمام در 
 جمهوری اسالمی 

ً
حال رصد صحنه است و قطعا

ایران حضور غده ســرطانی رژیم صهیونیستی در 
خلیج فارس و در محدوده منافع ملی ایران را تحمل 
نخواهد کرد. البته اکنون شرایطی به وجود آمده که به 
حول و قوه الهی برای بیرون راندن آمریکا از منطقه و 
نابودی رژیم غاصب صهیونیستی، دیگر حتی نیازی 
به سالح مقاومت هم نیست؛ چرا که ملت ها بیدار 
شده و با دســت خالی در حال بیرون راندن آمریکا 
 به 

ً
از منطقه هســتند. اخراج آمریکا از منطقه قطعا

مرگ رژیم کودک کش منجر خواهد شد. شما نگاه 
کنید که ملت عراق چگونه آمریکایی ها را مفتضح و 
اخراج می کند. از سوی دیگر واکنش ملت قهرمان 
بحرین را که به خوبی نقش رژیم صهیونیســتی در 
ســرکوب انقالب خود به دست رژیم جنایتکار آل 
 
ً
خلیفه را شناخته اند؛ در قبال این ننگنامه ببینید. قطعا
منطقه ما جایگاه ملت های مقاوم است و در آن جایی 
برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و نوکران مرتجع شان 

در رژیم های دیکتاتوری عربی وجود ندارد.

 BBBB آیــا توافق نامه های این چنینــی ادامه 
خواهند داشت و در صورت تداوم شان، 
کدام کشورها به این روند سازشکارانه، 

اضافه خواهند شد؟
آقــای پمپئو، وزیــر خارجه رژیم آمریــکا در حال 
اعمال فشار بر کشورهای اسالمی برای پیوستن به 
این روند است و آمریکایی ها فشار بسیاری بر روی 

تونس، ســودان، مراکش و الجزایــر در قاره آفریقا 
وارد کرده اند؛ اما این کشورهای اسالمی تاکنون به 
خوبی مقاومت نشان داده و از امضای این ننگ نامه 
خودداری کرده اند. افزون بر بحرین و امارات که این 
توافق را امضا کردند، فشار و تطمیع برای وادار کردن 
ســایر رژیم های مرتجع عربی جنوب خلیج فارس 

برای پیوستن به این روند نیز کماکان ادامه دارد.

 BBBB عربستان ســعودی در این میان چگونه 
عمل خواهد کرد؟

عربســتان ســعودی نیز روابط دیرینــه ای با رژیم 
 حکام سعودی از رسمی 

ً
صهیونیســتی دارد و قطعا

و علنی تر شــدن این روابط، استقبال خواهند کرد. 
متأسفانه کشور پادشاهی عمان که از قضا حدود پنج 
دهه است رابطه حسنه ای با ما دارد نیز بارها اشتیاق 
خــود برای افزایش روابط با رژیم صهیونیســتی را 
نشان داده است. فراموش نکنید که در زمان سلطان 
قابوس، پادشــاه فقید عمان، چه استقبال گسترده و 
شاهانه ای از ســفر نتانیاهوی کودک کش به عمان 
به عمل آمد. در آینده نزدیک، چراغ ســبز عربستان 
و عمان برای پیوســتن به این رونــد، دور از انتظار 

نخواهد بود.

 BBBB نســبت توئیت تهدیدآمیز اخیر ترامپ 
علیه ایران با این توافق چیست؟

همان طور که پیشــتر گفته شد، ترامپ و نتانیاهو به 
دنبال افزایش تنش در منطقه ما هستند. در کنار این 
 می گوید این توافق نامه 

ً
مطلب، هنگامی که پمپئو علنا

نه یک عادی سازی یا آشکارسازی، بلکه یک ائتالف 
ضد ایرانی است؛ باید نتیجه بگیریم که غده سرطانی 
رژیم صهیونیستی در کنار آمریکا و مرتجعان منطقه 
به دنبال ایجاد مزاحمت بیشــتر بــرای جمهوری 
اســالمی ایران هســتند. مقامات امــارات برای 
ظاهرســازی، در ادعایی مضحک اعالم داشته اند 
که فداکارانه و برای اشــغال نشدن کرانه باختری به 
دست رژیم صهیونیستی، به این توافق عادی سازی 
 از 

ً
تن داده اند! اما بایــد اظهارات نتانیاهو را که علنا

الحاق این منطقه به خاک رژیم اشــغالگر قدس و 
اخراج تمامی اعراب از ســرزمین فلسطین سخن 
گفته، به عنوان سوغات امارات و بحرین از این سفر 
عادی سازی روابط نام برد؛ سوغاتی که پوچ است و 

نتیجه آن هیچ خواهد بود.

انعکاس
 مروری تحلیلی بر کتاب جان بولتون  ـ1۲ 

 افغانستان
 ویتنام دوم آمریکا

 یکــی از جالب توجه تریــن فصل های 
کتاب خاطــرات جان بولتــون، فصلی 
است که به پرونده افغانستان اختصاص 
یافتــه و از ایده هــای ترامــپ برای حل 
معضل گرفتار شــدن نیروهای آمریکایی 
در این کشــور می گوید. بولتــون در این 
فصل اشــاره می کند که ترامپ در سال 
2017 در یکی از سخنرانی های خود که 
با مشورت »جیمز متیس« وزیر دفاعش 
انجــام داده بود، بیــان می کند که راهبرد 
آمریکا در مقابل افغانستان و گروه طالبان، 
تهاجمی خواهد بــود. با این حال پس از 
مدتی، تغییر عقیده داده و بیان می کند این 
اشتباهات  بزرگ ترین  از  سخنرانی یکی 
زندگی اش بوده اســت. او به دلیل اینکه 
نیروهای آمریکایی در افغانستان گیر افتاده 
و نه راه پیش داشتند و نه راه پس، ناراحت 
بود و کار تا جایی پیش می رود که در یکی 
از جلســات پر تنش کاخ سفید، ترامپ 
مسائلی را مطرح می کند که بسیار جالب 

است. 
جان بولتون درباره این جلسه پر تنش 
و اضطراب می نویســد: »ترامپ گفت: 
»استراتژی من }منظورش چیزهایی بود 
که ژنرال هایش در سال 2017 به او گفته 
 اشتباه 

ً
بودند{ اشتباه بود، ولی هدفم اصال

نبود. ما همه چیز را باخته ایم. این شکستی 
واقعی بود. این هدر دادن همه چیز است. 
این مایه شــرم اســت. همه  این تلفات. 
من از اینکه بخواهم راجع به این مسائل 
ترامپ  دارم.«...  نفــرت  صحبت کنم، 
با تمسخر گفت: »این نمایش ترسناکی 
است. باالخره باید از آنجا خارج شویم.« 
کوتز بیان کرد که افغانستان موضوع امنیت 
مرزی برای آمریکاست، اما ترامپ گوش 

نمی داد. 
پمپئو وارد بحث شــد و گفت: »اگر 
این دستور باشــد، ما آن را اجرا می کنیم 
اما داســتان این اســت که پیروزی را به 
دســت نمی آوریم«. ترامپ جواب داد: 
 چرا داریم از 

ً
»آنجا ویتنام اســت. اصال

کره جنوبی در برابر کره شمالی حفاظت 
می کنیــم؟« پمپئــو گفــت: »فقط 90 
روز بــه ما زمان بده« امــا ترامپ جواب 
داد: »هرقدر بیشــتر طول بکشــد، این 
جنگ، بیشــتر جنگ من می شود. من از 
شکســت خوردن در جنگ ها متنفرم. ما 
نمی خواهیــم، این جنــگ، جنگ »ما« 
شــود. حتی اگر ببریم، بــاز هم هیچی 

گیرمان نمی آید.«
سرانجام متیس رویه خود را تغییر داد و 
پیشنهاد کرد: »بیایید بگوییم که ما به جنگ 
پایان دادیم نه اینکه از آنجا بیرون می آییم.« 
ترامپ بدون اینکه اشاره ای به کسی کند از 
این جمله محبوبش استفاده کرد: »اوکی، 
شما آماده اید؟« و می خواست نشان دهد 
که اتفاق بزرگی در راه اســت. بعد از این 
گفت: »بگویید ما برای 18 سال در آنجا 
بودیم، ما کار فوق العــاده ای انجام دادیم 
اگر هرکدام شان }تروریست ها { به اینجا 
بیایند، طوری با آنها برخورد می شود که 
تاکنون نشده است. این چیزی است که ما 
می گوییم.«... متیس پرسید: »می توانیم 
بیرون آمدن را به تأخیر بیندازیم تا بیشتر 
از این نظامیــان و دیپلمات های مان را از 
دست ندهیم؟« ترامپ دوباره غرغرکنان 
را  هزینه هایــش  »نمی توانیــم  گفــت: 
بپردازیم. ما شکست خوردیم. اگر اتفاق 
دیگری می افتاد و ورق برمی گشت من این 

کار را نمی کردم.«

ثمانه اکوان
کارشناس بین الملل

شش سناتور جمهوری خواه در این نامه از »ترامپ« خواسته اند 
تمام بخش های مالی ایــران به موجب فرمان اجرایی 13902 
که 10 ژانویه امضا شده تحریم شــود. قانون گذاران آمریکایی 
نوشــته اند تالش های آمریکا برای مقابله با ایران را تحســین 
می کنند. ترامــپ وعده داده بود با خــروج از برجام و پیگیری 
سیاست موسوم به »کارزار فشار حداکثری« ایران را به حضور 
پای میز مذاکره برای رســیدن به »توافقی بهتــر« ـ به زعم اوـ 
مجاب خواهد کرد. در حالی که بیش از دو ســال از این وعده 
می گذرد، دولت آمریکا در تحقق ایــن هدف ناکام مانده و به 

همین دلیل ترامپ تحت فشار است.

خورده شکست  سیاست 
»بیل گیتس« مؤسس شــرکت مایکروسافت، در مصاحبه ای 
با شبکه »فاکس نیوز« گفته دســتور اجرایی »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا برای ممنوعیت ســفر در فصل بهار، 
وضعیت این بیماری در این کشــور را وخیم تر ساخت. تخم 
این بیماری در اینجا کاشته شد که این ممنوعیت و نحوه اجرای 
آن به ]شــیوع[ این بیماری سرعت بخشید. ظرفیت آزمایش و 
راهی روشــن برای مقابله با این ویروس وجود نداشــت. بیل 
گیتس پیش تــر از نحوه واکنش چین به ویروس کرونا حمایت 
کرده بود و یکی از منتقدان ترامپ در زمینه مقابله با این ویروس 

بوده است.

آمریکا وخیم  وضعیت 
روزنامه وال اســتریت ژورنال نوشته: »حال که بحرین و امارات 
روابط خود را با اســرائیل علنی کرده اند، بحث پشــت پرده  در 
دربار سلطنتی آل ســعود این است که آیا عربستان نیز باید قدم 
در این مسیر بگذارد یا خیر.« مطابق این ادعا »ملک سلمان«، 
پادشاه عربستان سعودی با پسرش »محمدبن سلمان« ولیعهد 
این کشــور بر ســر این موضوع اختالف دارد. ملک سلمان از 
دیرباز حامی بایکوت رژیم اسرائیل بوده، اما محمدبن سلمان 
طرفدار ورود عربســتان به تجارت با اســرائیل است. »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تا به حال چندین بار گفته عربستان 

سعودی به زودی به »توافق صلح با اسرائیل« خواهد پیوست.

اختالف در ریاض

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا که این روزها دســت خود را در زمینه دستاوردهای سیاست خارجی برای ارائه در کمپین های انتخاباتی 
خالی می بیند، دســت به دامن روش های دستاوردســاز شده اســت. او که تصور می کرد با خروج از برجام، می تواند جمهوری اسالمی ایران را تحت فشار 
مضاعفی قرار داده و به تسلیم  وادار کند، اکنون در برابر مقاومت ملت ایران با شکست قاطعی روبه رو شده و سعی دارد یک پیروزی هرچند دستوری برای خود 
در منطقه خاورمیانه بسازد؛ از این رو به تازگی مقدمات عادی سازی روابط، میان  برخی رژیم های مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی را تدارک دیده و با تهدید و 
تطمیع، دو کشور امارات و بحرین را مجبور به امضای این توافق کرده است. برخی معتقدند این توافق چیزی جز آشکارسازی روابط دیرینه و پنهان رژیم های 
مرتجع عربی و رژیم صهیونیســتی نیست. برای شناخت بهتر ابعاد این توافق و تأثیر آن بر وضعیت آینده منطقه و محور مقاومت با »سیدهادی سیدافقهی« 

کارشناس مسائل بین الملل گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:

علی اصغر رحمان نژاد
خبرنگار
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           با آثار   و  گفتاری از:
E سردار محمداسماعیل کوثری

E  سردار حسن رستگار پناه
E  امیر سرتیپ محمدحسن نامی

E  سردار  علی محمد نائینی 
E  سردار محمدعلی آسودی

E  مرتضی سرهنگی
E  سیدنظام الدین موسوی

     و ...

32 ســال پیش وقتی بــا پذیرش قطعنامه 598 آتش جنــگ رو به خاموش 
گذاشت، دشــمنان انقالب اسالمی و حامیان صدام که آتش افروزان واقعی 
جنگ تحمیلی بودند،  به ذهن شــان هم خطور نمی کرد که پس از سه دهه از 
پایان جنگ، ایســتادگی و مقاومت هشت ساله ملت ایران در قالب فرهنگ 
دفاع مقدس تبدیل به یک منظومه غنی و ارزشمند شود که نسل های جوان و 

جنگ ندیده هم از آن الگو بگیرند. 
آنها حتی فکرش را هم نمی کردند که تجربیات کســب شده در آن دوران 
کلید فتح ســنگرهای جدید علمی،  فناوری، صنعتی و دفاعی و... شود که با 
تفکر جهادی راهبری و مدیریت شده اند و به عبارت بهتر جنگ هشت ساله 
اگرچه خانمان سوز بود اما حاصل و دستاورد آن توجه به قدرت و قابلیت های 
نیروهای توانمند داخلی در بســیاری از عرصه ها بود که منشــأ پیروزی ها و 
پیشرفت ها را فراهم می کرد. در چنین شرایطی اتاق فکرها و اندیشکده های 
غربی که پیوسته در حال طراحی سناریوهای جدید برای مقابله همه جانبه با 
انقالب کبیر اسالمی هستند- که آثار شگفت انگیز این پدیده در بسیاری از 
کشورهای منطقه و جهان هویدا شده-  به این نتیجه رسیدند تا در پروژه تحریف 

مفاهیم و واقعیت های انقالب اسالمی دست به تحریف و وارونه نمایی از دفاع 
مقدس نیز بزنند. 

تحریف یک از مهم ترین و مؤثرترین تاکتیک های عملیات روانی است. 
کسانی که به دنبال بهره  گیری از این تاکتیک هستند،  به گونه ای عمل می کنند 
که محتوای یک پیام به شکلی تغییر یابد که منظور دیگری را بر خالف معنای 
اصلی آن به مخاطب القا کنــد. برای تحریف یک واقعیت، از تکنیک هایی 

چون سکوت،  انکار، کوچک نمایی و بزرگ نمایی استفاده می شود. 
پاره حقیقت گویی و وارونه نمایی از شیوه هایی است دستگاه های فرهنگی و 
رسانه های تحت حمایت نظام سلطه از آنها برای تحریف مقوله دفاع مقدس 
بهره می گیرند. باورپذیری مخاطبان در قبال پیام هایی از این قبیل در صورتی 
محقق می شــود که اخبار و تحلیل های صحیح و ناصحیح در کنار هم ارائه 

شوند تا تأثیر خود را بگذارند. 
رمز موفقیت و نقطه امید دشــمن در این عرصه مواجهه، ضعف ســواد 
رسانه ای بخشــی از مخاطبان و گیرندگان پیام است. چرا که سواد رسانه ای 

قدرت تشخیص پیام های واقعی از غیر واقعی را به وجود می آورد. 
اما هدف دشمنان از تحریف حقایق از یک سو ایجاد شک و تردید نسبت 
به باورهای ذهنی مردم است و از سوی دیگر ناامید کردن آنها نسبت به آینده 
کشور. چون امید موتور محرکه حرکت در مسیر پیشرفت و اعتالی جامعه 
است. مقطع مهم و حساس دفاع مقدس دوره ای تاریخ ساز و مؤثر بر حیات 
طیبه نظام اســالمی اســت،  لذا بدخواهان ملت ایران این مقطع را با همه 

ارزش ها و دستاوردها یش هدف تحریف و جعل قرار داده اند. 
امــا برای مقابله با این جریــان به دو مطلب باید توجه داشــت که اولی 

امیدبخش و دومی نیازمند اقدام است. 
1ـ  دفاع مقدس تحریف شدنی نیست، چرا که این جهاد عظیم محصول 
خون هــای پاک جوانان برومندی اســت که از جان خود هم بــرای دفاع از 
آرمان انقالب اسالمی که نشات گرفته از نهضت عاشورا بود، دریغ نکردند 
و خداونــد حافظ خونهای پاک آنها خواهد بود. از ســوی دیگر الزم به ذکر 
است که از همان روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی و حضور فرماندهان 
و رزمندگان در جبهه های حق علیه باطل، راویان جنگی اقدام به ثبت وقایع 
و تحوالت پنهان و آشکار دفاع مقدس کرده اند که امروز تبدیل به گنجینه ای 
پر بها و بی نظیر از اســناد و منابع جنگ تحمیلی است که باید با بهره گیری و 
انعکاس آنها به افکار عمومی به ویژه نســل جوان جلو تحریف واقعیت ها را 

گرفت. 
2ـ توجه به مقوله ســواد رسانه ای ضرورتی انکارناپذیر است، چرا که در 
عصر جنگ روایت ها این رســانه ها هستند که به عنوان توپخانه های دشمن 
ایفای نقش می کنند،  ســواد رســانه ای و ایجاد توان درک متکی بر مهارت 
می تواند و ظرفیت شــناخت و تفکیک رسانه ها و پیام ها آنها را به مخاطبان 
بدهد. در این میان نقش رسانه ها بویژه رسانه ملی به عنوان فراگیرترین شبکه 
رسانه ای کشــور در امر آموزش و بازنمایی ابعاد عملیات روانی دشمنان در 

موضوعات مختلف حائز اهمیت فراوانی است.

دفاع مقدس تحریف شدنی نیست!
علی حیدری

سردبیر

پالک ۴۰
فرمانده معظم کل قوا

حادثه عاشورا، در انقالب و جنگ به صورت درخشان 
و نمایان اثربخش بوده. اگر هشت سال جنگ مان را با 
آن هشت، نه ساعت عاشورای امام حسین)ع( مقایسه 

می از آن َیم است. 137۰/۴/2۵
َ
کنیم، طرحی از آن یا ن

ویژه چهلمین سال آغاز جنگ تحمیلی
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پالک ۴۰
۶

 آیا ایران جنگ را
 شروع کرد؟

انقالب اسالمی به رهبری امام 
خمینی )ره( در حالی به پیروزی 
رسید که در مقابل دو ابرقدرت صف آرایی 
کرد؛ این در حالی است که شعار انقالب 
هم خیلی صریح و واضــح و برگرفته از 
کالم خدا »نه شرقی و نه غربی« بود و فقط 
با اتکا به قدرت خداوند بود، که این سبب 
به لرزه افتادن و وحشت ابرقدرت ها شد. 

یک زمانــی انســان ها نظریه پردازی 
 وارد صحنه 

ً
می کنند و یک زمانی هم عمال

جنگ می شــوند، هیچ کســی نمی تواند 
کوچک ترین موردی پیــدا کند و بگوید 
ما وارد جنگ شــده باشــیم. از آن طرف 
صدام حســین در 26 تیرماه سال 1358 
 چندماه بعد از پیروزی انقالب روی 

ً
دقیقا

کار آمد، به دلیل اینکه دو ابرقدرت به این 
نتیجه رسیده بودند که »احمدحسن البکر« 
رئیس جمهــور عراق نمی توانــد اقدامی 
علیه ایران کند، لذا تشخیص دادند صدام 
می توانــد کارهایی انجام دهــد و به این 
ترتیب او را رئیس جمهور کردند. از همان 
وقت ارتش عراق را هم تقویت کردند که 
اگر طراحی هایی مانند ترور شخصیت ها 
یا فعال کردن گروه هــای ضد انقالب در 
استان های مرزی مانند خلق عرب، خلق 
کرد، خلق ترکمن و خلق بلوچ و کودتا به 
نتیجه نرسید، جنگ را تحمیل کنند. آنها 
حتی لوله های نفت را در استان خوزستان 
تخریــب و منفجر می کردند و مســائل 

دیگری نیز به وجود آورده بودند.
دشــمنان در زمینه چرایی و شــروع 
جنگ تحمیلی شبهه هایی مطرح می کنند 
و متأســفانه برخی از جوان های ما هم از 
مراجع خود پرس وجــو نمی کنند و تابع 
جو فضای مجازی می شــوند؛ در حالی 
که این طور نیست و همه اسناد و مدارک 
موجود اســت. تلویزیون عراق چند روز 
پیش از شــروع رســمی جنگ تحمیلی 
صدام را نشان داده بود که قرارداد 1975 
الجزایر را که با شــاه امضا کرده بود، پاره 
می کند و می گوید من این را قبول ندارم، 
این نشان دهنده چیست؟ در نهایت ما این 
جنگ تحمیلی را بــه دفاع مقدس تبدیل 
کردیم، یعنی دفاعی کــه حق هر ملت و 
انســان آزادی خواهی است و نگذاشتیم 
دشــمنان حتــی یــک وجــب از خاک 
کشــورمان را در اختیار خود نگه دارند. 
در پاسخ به شــبهه هایی که درباره چرایی 
ادامه جنگ وجود دارد، این طور بیان کنم 
که آنها هیچ تعهدی به ما نمی دادند. نمونه 
بارز آن، زمانی است که امام)ره( قطعنامه 
را پذیرفتند و دیدیم که مجدد به ما حمله 
کردند. سازمان ملل هم که پشت آنها بود، 
حتی در این حمله بعد از پذیرش قطعنامه 
یقه رژیم بعث عراق را نگرفت که بگوید 
ایران که قطعنامه را پذیرفته اســت، برای 
چه شــما حمله کرده اید؟ چون سازمان 
ملل، آمریکا، شوروی سابق و کشورهای 
مرتجع منطقه همه دســت به دست همه 
داده بودند تا بتوانند جمهوری اسالمی را 
از بین ببرند. به همین دلیل جنگ تحمیلی 
طوالنی شد و علت آن را باید از آنها جویا 
شد نه از ما که به ما حمله شده بود. حرف 
ما این بود که به کشــور ما تجاوز شــده و 
دشــمن باید از مملکت بیرون برود و لب 
 قرارداد بســته 

ً
همان مــرز قانونی که قبال

شده، باشــد؛ اما این کار را نمی کردند؛ 
بنابراین باید دشــمن را بیرون می کردیم 
و چون با حرف حســاب و مذاکره بحث 

پیش نمی رفت، لذا جنگ ادامه یافت. 

 
1

برای بررســی دفاع مقدس بایــد چهار محیط را 
بررسی کرد؛ محیط ایران که یک انقالب اسالمی 
به رهبری امام خمینی)ره( به پیروزی رسیده بود و 
شعار کلیدی اش هم »نه شرقی و نه غربی« بود، 
به این معنا که دست دو قطب قدرت آن روز را از 
ایران باید کوتاه شود. این شعار کلیدی و راهبردی 
به صورت صد درصد منافع غرب و شــرق را در 
این منطقه به خطر انداخته بود و با توجه به اینکه 
ایران نقطه تعادل غرب آسیاست، منافع بسیاری را 
از دست می دادند. در این محیط هنوز ساختارها 
و ســازمان ها سازماندهی نشــده بودند و دولت 
موقت نیز برآمده از نهضت آزادی بود که گرایش 
غرب گرایانه داشت و دنیای غرب همچنان امیدوار 
بود که بتواند با این دولت تعامل کند؛ ارتش ایران 
نیز که قبــل از انقالب یکی از ارتش های توانمند 
منطقه ای به حساب می آمد و آمریکا تمام قد از آن 
دفاع می کرد، در این دوران به دلیل رفتن مستشاران 
و به هم ریخته شدن سازماندهی ارتش، توانمندی 
ســابق را نداشــت و وظایف انتظامی و برقراری 
نظم عمومی را نهادهای تازه شکل گرفته برعهده 
داشتند که مجموع این شرایط زمینه تحمیل یک 

جنگ تمام عیار را فراهم کرده بود. 

2
 محیط ملی عراق بود. اختالفات مرزی این کشور با 
ما که از گذشته وجود داشت، در دوره »حسن البکر« 
مقداری تشدید شــد؛ اما وی هیچ گاه قدرت این را 
نداشت که بخواهد این اختالفات مرزی را از راه قوه 
قهریه حل کند. با روی کار آمدن صدام و رژیم بعث 
عراق با توجه به شخصیت قدرت طلبانه وی و اینکه 
می خواست خود را قهرمان عرب معرفی کند، محیط 

ملی ایران را برای این قهرمانی مساعد دانست.

3
محیط بین الملل نیز بلوک شــرق به سرکردگی 
شوروی سابق و بلوک غرب به سرکردگی آمریکا 
جهــان را دوقطبی کرده بودند و به دنبال گزینه ای 
بودند تا بتوانند مقابل انقالب اسالمی بایستند، از 
این رو گزینه ای بهتر از صدام نبود که از این طریق 
به میدان آمدند. مسئله مرزهای مشترک و قرارداد 
الجزایر و حقارت شخص صدام در امضای این 
قرارداد محیط ملی عــراق را نیز برای این حمله 
مساعد کرده بود. ضمن اینکه دو کشور مسلمان را 
به جان هم می انداختند و می توانستند جهان عرب 

را به نوعی طرفدار صدام کنند. 

۴
 محیط منطقــه ای و نگرانی کشــورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس از خیزش های اسالمی در پی 
انقالب اســالمی ایران بود، لذا سران کشورهای 
مرتجع عرب تالش کردند از صدام حمایت کامل 
کنند. پیش از جنگ مسائل دیگری، مانند ترورها 
و کودتاهــا را امتحان کرده بودنــد و تا زمانی که 
بنی صدر رئیس دولت بود، فکر می کردند از این 
راه نیز شاید بتوانند مسئله را مدیریت کنند؛ اما به 
محض تشکیل دولت شهید رجایی این امیدواری 
بین استکبار کم شد، بنابراین در 31 شهریور جنگ 

را شروع کردند.

۵
 بــا توجه بــه ایــن کنش هــا و واکنش ها جنگ 
اجتناب ناپذیر بود و اراده قدرت های الهی این بود 
که انقالب اسالمی را از مسیر تحمیل یک جنگ 
تمام عیار به نابودی بکشانند، منتها معادالت  آنها 
در طــول جنگ به هم خــورد.  درباره اینکه چرا 
نتوانستیم واکنش مناسب نشان دهیم، واقعیت این 
است که در دوره بنی صدر از ظرفیت های موجود 
به درستی استفاده نشد که یکی از این ظرفیت ها، 
نیروهــای مردمی بــود. زمانی که امــام راحل 
فرمودند »دزدی آمده و سنگی انداخته و ما تنبیه 

می کنیم«، یک آرامش به جامعه ایران بازگردانده 
شــد و لنگر این کشتی متالطم به سمتی کشانده 
شد که از تالطم اولیه بیفتد. تا زمانی که بنی صدر 
بود، از ظرفیت مردمی استفاده نشد و در راهبرد و 
استراتژیک دچار غافلگیری شدیم، اما در تاکتیک 
و عملیات اینطــور نبود و نیروهای مردمی آمدند 
و معــادالت صدام را حتی در خرمشــهر به هم 
زدند. به دلیل اجازه ندادن بنی صدر به مشارکت 
نیروهای مردمی، در ســال اول جنگ نتوانستیم 
توانمندی ها را به منصه ظهور برسانیم، بنابراین 
می توان گفت بنی صدر ســبب شد جنگ از خط 
مقدم به تهران و خیابان ها کشانده شود. از سوی 
دیگر، منافقین نیز اعالم قیام مسلحانه کردند و به 
جای اینکه تمام توان و ظرفیت ما متوجه جبهه ها 

باشد، به سمت مسائل داخلی رفت. 

 
۶

بنی صدر به دلیل مشــورت هایی که می گرفت به 
دنبال جنگ کالسیک بود، در حالی که نیروهای 
مردمی دنبال جنگ انقالبی بودند و معتقد بودند 
با جنگ کالســیک نمی توان مقابلــه کرد و باید 
یک طرح و ابتکار جدید به دست آورد. بنابراین، 
نیروهای شهید حسن باقری و رحیم صفوی مثل 
غالمعلی رشــیدی و جوان های دیگر به جبهه ها 
آمدنــد. در نهایت یک روز پس از عزل بنی صدر 
در 20 خــرداد ســال 1360، نیروهای مردمی 
در دارخویــن اولیــن عملیات را تحــت عنوان 
»فرماندهی کل قوا خمینی روح خدا« انجام دادند 
و برای اولین بار تعدادی اسیر گرفتند و دشمن را تا 

حدودی عقب راندند. 

7
درباره چرایی ادامه جنگ بعد از فتح خرمشــهر 
می توان گفت، هیچ پیشــنهاد صلــح الزام آوری 
از ســوی مجامع بین المللی بــرای ایران وجود 
نداشت؛ تنها یک قطعنامه  با عنوان قطعنامه 514 
در 22 تیر ماه ســال 1361 صادر شد که آن زمان 
ما برای انجام عملیات رمضان آماده می شــدیم. 

در این قطعنامه هم هیچ اشاره ای به اینکه چه باید 
کرد و الزامات آتش بس چیست، وجود نداشت. 
منشــور 6 ملل متحد می گوید اگــر نزاعی بین 
کشورها به وجود آمد، شورای امنیت سازمان ملل 
باید با صدور قطعنامه های الزام آور آن را پایان دهد 
و اگر نشــد با استفاده از قوه قهریه نسبت به مهار 
آن نزاع اقــدام کند. اما در قطعنامه 514 می بینید 
کــه دو طرف را به آتش بس توصیه می کند و هیچ 
یک از شروط حقوقی ایران مد نظر قرار نمی گیرد؛ 
بحث اعالم متجاوز و تخلیه ســرزمین هایی که 
هنوز در اشــغال عراق است و بحث تبادل اسرا و 
بازگشت آبادان چهار شرطی است که امام)ره( در 
دو ســخنرانی خود در آن فاصله و در پیامی آن را 
اعالم می دارند و رهبر معظم انقالب که آن زمان 
رئیس جمهور وقت بودند، پیام را در سازمان ملل 
مطــرح می کنند؛ اما هیچ الزامی به این شــروط 
نمی شود؛ لذا نکته اول ادامه جنگ این است که 
کســی از دنیا و مجامع بین المللی حاضر نشــد 
حقوق حداقلی ایران را بگیــرد؛ بنابراین، ملت 
ایران تصمیم گرفت با تنبیه و تعقیب متجاوز ولو 

در خاک عراق حق وحقوق خود را بگیرد.

8
 در آزادی خرمشهر پیروزی بزرگی به دست آورده 
بودیم، اما شرایط به گونه ای نبود که مطمئن باشیم 
فردا اتفاقی نمی افتد. در آن دوره هنوز شــهرهای 
آبادان، خرمشهر، ایالم و کرمانشاه زیر بمباران و 
توپ دشــمن بودند و مناطقی از کشور، از جمله 
نفت شهر و برخی قســمت های قصر شیرین در 
اشغال دشــمن قرار داشــتند. امام راحل فرموده 
بودند: »این صلح، صلح صدامی است«؛ یعنی 
صلحی نیست که خواسته های دو طرف در آن در 
نظر گرفته شده باشــد. صدام اگر در برخی نقاط 
عقب نشینی کرد، تظاهر به صلح کرد برای اینکه 
بتواند فرصت سازماندهی مجدد نیروهایش را به 
دست بیاورد و پس از برطرف کردن نقاط ضعف، 
مجدد حمله کند؛ لذا چــون این اطمینان وجود 
نداشت، ایران با بررسی همه جنبه ها، تصمیم بر 

ادامه جنگ و دفاع گرفت.  

درباره چرایی آغاز جنگ موضوعات گوناگونی 
مطرح می شود. برخی ها می گویند پس از اینکه 
مصری ها جایگاه خود را به دلیل سازش با رژیم 
صهیونیستی از دست دادند، صدام می خواست 
رهبری جهان عرب را به دست بگیرد. لذا وقتی 
دید انقالب اســالمی ایران به پیروزی رسیده و 
ارتش ایران با فرار مستشاران نظامی، تضعیف 
شــده و جایگاه قبلی خود را ندارد، به این باور 
رسید که کارها نابسامان است و هنوز حکومت 
قوی و مستقل نیست، بنابراین با حمله به ایران 
می تواند ســرزمین خود را با گرفتن خوزستان، 
گسترش دهد و تقویت کند. برخی ها معتقدند، 
چون انقالب ایران به لحاظ ارزشی می توانست 
روی کشورهایی که جمعیت شــیعه آنها زیاد 
است از جمله عراق، تأثیر بگذارد و سبب شود 
در آن کشــورها هم انقالبــی رخ دهد و مردم 
خیزش کنند، لذا صدام برای در امان ماندن از 
این خیزش مردمی، جنگ به راه انداخت تا هم 
دامنه نفوذ ایران به کشورهای همسایه محدود 
شود و هم سبب شــود مردم کشورش فرصت 
و جرئت حرکتی برای انقالب نداشــته باشند. 
نشانه های این موضوع کشــتار رهبران شیعه، 
از جملــه »آیت الله حکیم« بود. در واقع صدام 
همزمان با حمله به کشور ما، شیعیان کشورش 
را در چند مرحله سرکوب کرد.  برخی ها اظهار 
می دارند چون آمریکایی ها مجبور شدند کشور 
ما را ترک کنند و النه جاسوســی نیز به دست 

دانشــجویان پیرو خط امام)ره( تســخیر شد و 
دیپلمات های آنها مدت زیادی در بازداشــت 
بودند، همگی ســبب سرشکســتگی و تحقیر 
آمریکایی ها شــد. همچنین وقتــی در کودتای 
نوژه در اوایل ســال 1359 موفق نشــدند، لذا 
ارتش عراق را که یک ارتــش منظم و قوی در 
منطقه بود، علیه ایران تحریک به حمله کردند؛ 
در واقع آمریکایی ها پشت صحنه جنگ بودند. 
نشــانه ها و قراین همــه این موضــوع را تأیید 
می کند، آمریکا حمایت های بســیاری در طول 
این هشت ســال از عراقی ها داشت؛ به ویژه در 
زمینه تســلیحاتی و اطالعاتی و هر چه به پایان 
جنگ نزدیک تر می شدیم، این حمایت ها بیشتر 
بود. همه اینها نشــان می دهد شــروع جنگ از 
سوی آنها و با شیطنت و وسوسه و تحریک آنها 
انجام شده اســت. از دیگر تحلیل های چرایی 
شروع جنگ این اســت که صهیونیست ها در 
حمله عراق به ایران مؤثر بودند و آنها تحریک و 
شیطنت کرده و چراغ سبز نشان داده و از عراق 
حمایت کردند تا ارتش صــدام به ایران حمله 
کند. در واقع، با پیروزی انقالب اسالمی، یک 
بیداری در کشــورهای اسالمی ایجاد شده بود 
که می توانست خطرهای بســیاری برای رژیم 
صهیونیستی داشته باشد و جایگاه و موقعیت آنها 
را در منطقه تضعیف کند، بنابراین شیطنت کرده 

و این اتفاق افتاد. 
صــرف نظر از اینکــه ما کدام یــک از این 
تحلیل ها را بخواهیم بپذیریم و در تحلیل های مان 
لحاظ کنیم، آنچــه اتفاق افتاد و مهم اســت، 
قابل راســتی آزمایی اســت. برای هــر یک از 
تحلیل ها قراینی وجــود دارد که آمریکایی ها یا 
صهیونیست ها مسبب جنگ عراق علیه کشور ما 

بوده اند. آنچه قابل راستی آزمایی است و دالیلش 
نیز در کشــور و تاریخ وجود دارد، این است که 
رژیم بعث عراق بعد از پیروزی انقالب دو غائله 
مهم در کشور ما به راه انداخت. شاید ترس شان 
از نفوذ انقالب اسالمی به عراق یا تأسی مردم 
عراق به ویژه شیعیان از انقالب ما بود. آنها قبل 
از شروع جنگ، نیروهای کرد مخالف ایران را 
که در عراق حضور داشــتند، تقویت کردند و 
غائله کردستان را راه انداختند که خسارت های 
بسیاری به کشــور و امنیت و وحدت ملی، به 
ویژه منطقه کردستان وارد کرده و به دنبال ایجاد 
شکاف بودند. موضوع دیگر بحث خلق عرب 
در خوزستان بود که رژیم بعث آنها را تحریک و 
فعال کردند و برخی گروه ها را تجهیز، حمایت 
و فعال کردند که در داخل کشــور به اقدامات 

مسلحانه و انفجارها دست بزنند. 
 با این دو اتفاق 

ً
به این ترتیب، عراقی ها عمال

بزرگ پیش از شــروع جنــگ قصد مخدوش 
کردن امنیت ملی کشورمان و از بین بردن نظام 
نوپای اسالمی را داشتند. این دو استان همجوار 
عراق بودند و می خواســتند با تضعیف آنجا، 
عملیات انجام دهند و راه نفوذ خود را در این دو 
استان مرزی و استراتژیک که با ترکیب قومیتی، 
متفاوت با مرکزیت کشور بودند، شروع کنند. 
متعاقــب این اقدامات جنگ تحمیلی را در 31 
شهریور ماه سال 1359 آغاز کردند و این اتفاق 
بســیار تلخ را رقم زدند؛ اینهــا قراین و دالیل 
مستند است که نشان می دهد عراقی ها جنگ را 

شروع کرده اند. 
 در پاســخ به کســانی که با شیطنت مطرح 
می کننــد تحریک های ما ســبب حمله صدام 
شد، می توان گفت اینکه همه کشورها در حوزه 

دیپلماســی، گفتاری، تفسیری و موضع گرفتن 
بارها صحبت می کنند و این صحبت ها نسبت 
به کشــورهای همجوار شاید یک موضع گیری 
باشد. مگر همین اآلن برخی کشورها نسبت به 
ما موضع نمی گیرند؟ برای نمونه، کشور امارات 
که کشوری کوچک است و از نظر موقعیت نیز 
در جهــان جایگاهی ندارد، بارها به نوعی ما را 
تهدید و در امور ما دخالت کرده اســت، آیا ما 
باید بگوییم علیه ما جنگی شروع کرده اند؟ این 
مســائل در عالم دیپلماسی زیاد اتفاق می افتاد. 
اینکه ما می گوییم انقالب مان را صادر می کنیم، 
بخشــی از آن نگاه فرهنگی اســت و بخشــی 
تحلیل های سیاســی است؛ بعضی صحبت ها 
موضع گیری دیپلماسی است و به معنای دخالت 
در امور کسی یا تحریک یا تهدید کسی نیست. 

نکته دیگر درباره شروع کننده جنگ تحمیلی، 
بحث سازمان ملل است؛ سازمان ملل به منزله 
یک نهاد بین المللی در ایام جنگ و حتی همین 
اآلن نیز نشــان داده که طرفدار ما نیست و با ما 
موضع دارد و دشــمنی می کند و چقدر در حق 
مردم مــا در موضوعات مختلــف ظلم کرده 
است. حال وقتی سازمان ملل تحقیق می کند و 
با رعایت همه جوانب، رژیم بعث عراق را عامل 
و شــروع کننده جنگ و متجاوز جنگی معرفی 
می کنــد، دیگر جایگاهی نــدارد که بخواهیم 
بگوییم وسوسه ما عراق را تحریک کرده است. 
این ســازمان به منزله یک نهاد بین المللی همه 
این مســائل را لحــاظ کرده و ســپس عراق را 
متجاوز جنگی معرفی کرده  است؛ لذا این هم 
دلیل دیگری بر رد برخی تفاسیر است که ما را 
عامل تحریک عراق می دانند، در واقع این گونه 
تفاسیر، بیشتر شیطنت رسانه ای و سیاسی است.  

 وحشت در کاخ سفید
دالیلی بر متجاوز بودن رژیم بعث عراق

حجت الله فیروزی
نماینده مجلس

 ایستادگی پای منافع ملی
نگاهی به نحوه مواجهه ملت ایران با تهاجم عراق به کشورمان

یحیی نیازی
 نویسنده و پژوهشگر

 دفاع مقدس

  سردار 
محمداسماعیل کوثری
فرمانده اسبق لشکر ۲۷ 

محمد رسول الله )ص(
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 سطح بندی
 نیروهای دفاع مقدس

 دفاع مقدس از نظر نیروهای درگیر در آن 
ســطوح گوناگونی دارد که برای شناخت 
بهتــر این موضــوع باید در هــر زمینه به 
این سطوح توجه داشــت. با این تفکیک 
ســطح اســت که می توان متوجه چرایی 
بســیاری از اقدامات مثبت و منفی و کم و 
کاستی ها شد. در باالترین سطح می توان 
از ســطح راهبردی دفاع مقــدس نام برد. 
شــخص حضرت امــام خمینــی)ره( و 
شــورای عالی دفاع که در این سطح رهبر 
معظــم انقالب)مدظله العالــی( و امثال 
مرحوم هاشمی رفســنجانی و به صورت 
کلی شواری عالی دفاع می  گنجد و تا قبل 
از تعیین فرمانده جنگ از سوی حضرت 
امــام)ره( تمام تصمیمــات و طرح ها در 
شورا مشورت و به تصویب می رسید و بعد 
از تعیین فرمانده جنگ نیز همه مسئولیت 
تصمیم گیری با شخص فرمانده جنگ بود 
و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح آن  زمان 
در این سطح مشارکت مستقیم در تصمیم 
داشتند.  ســطح دیگر سطوح عملیاتی و 
نیروهای درگیر در جبهه مستقیم درگیری 
بودند؛ یعنی آنهایی که هدف های راهبردی 
را به هدف های عملیاتی تبدیل می کردند و 
هدایت و طرح ریزی نبرد و مدیریت نبرد 
را بر عهده داشــتند. این سطح را می توان 
قرارگاه هــای فرعی، لشــکرها و تیپ ها 
و فرماندهان آنها دانســت. در این سطح 
فرماندهان موظف به سازماندهی آموزش 
و به کارگیری نیروها در راســتای اهداف 
کالن عملیاتی بودند و ویژگی شاخص در 
این بخش مدیریت اقناعی فرماند هان بود؛ 
یعنی کار اگر هم سلسله مراتبی و دستوری 
از باال بود، باید سلسله مراتب فرماندهان 
از باال به پایین توجیه و اقناع می شــدند تا 
نیروی خود را اقناع کنند و حتی در مواقعی 
ممکن بود فرمانده اقناع نشده و وارد مرحله 
عملیاتی کردن طرح ریزی ها نشود. سطح 
دیگر ســطح فرهنگی و اجتماعی جنگ 
 با مردم مرتبط 

ً
است. سطحی که مستقیما

و شــامل مردم می شود. باالترین ظرفیت 
تهدیــد جنگ برای مردم بــود و باالترین 
ظرفیت رزمندگان در جنگ را هم همین 
مردم با حدود 85 درصد مشارکت در کنار 
نیروهای نظامی برعهده داشتند. از طرفی 
بخشی از همین مردم آواره بودند و دچار 
آسیب های اجتماعی شدند. گفتنی است، 
بخشی از جنگ در شهرها و با موشک باران 
یا بمباران شیمیایی همراه بود. سطح دیگر 
دولت آن زمان اســت که سطح اقتصادی 
و معیشــتی جنگ را برعهده داشته است. 
پشتیبانی همه بخش های دولت از جنگ 
و تأمین مایحتاج هر عملیات و ملزومات 
نظامی و دفاعی بر عهده این ســطح بوده 
است. سطح دیگری که می توان به آن اشاره 
کرد، در حوزه سیاســت خارجی، حقوق 
بین الملل و دیپلماسی است که دیپلمات ها 
و بخش های سیاســت خارجه و حقوقی 
کشور در این بخش درگیر بودند. ماحصل 
آنچه در صحنه نبرد اتفاق می افتاد، در این 
سطح باید به ابزار قدرت نمایی یا چانه زنی 
تبدیل می شــد. آنچه در سال های انتهایی 
دفاع مقدس از محصــول عملیات هایی 
همچون کربالی 5 برای تصویب قطعنامه 
589 اتفــاق افتاد، بخشــی از ماحصل 
تالش های این ســطح از نیروهای درگیر 
در دفاع مقدس در مجامع بین المللی بوده 
است. بر این اســاس با این سطح بندی و 
مراجعه به اسناد می توان به خوبی وظایف 
هر بخش و ســطح را دریافت و کیفیت و 

نحوه اجرای این وظایف را بررسی کرد.

علیرضا جاللیان
کارشناس دفاعی

 BBBB سردار ابتدا می خواهم درباره مهم ترین 
موضوعی کــه فکر می کنیــد از دفاع 
مقدس وجود دارد و باید پس از چهل 
سال از آغاز این جنگ هشت ساله به آن 

توجه کرد، بگویید.
با توجه به پژوهش هایی که طی این سال ها، به ویژه 
در این چند ســالی که در این مرکز مسئولیت دارم، 
داشتم، این موضوع آشکار است که امروز دشمنان 
و مغرضان با انقالب اسالمی به دنبال تقلیل سطح 
جنگ به یک کنش و واکنش دو همسایه هستند. در 
واقع، یک سناریوی سازمان یافته با همکاری استکبار 
جهانی وجــود دارد که ما به شــکل های گوناگون 
می توانیم بروز آن را ببینیم که هدف آن هم مقابله و 
کنترل انقالب اســالمی است؛ چراکه دفاع مقدس 

زیربنای هویت بخش انقالب اسالمی است. 
تقابل بــا انقالب اســالمی از همــان روز اول 
شــکل گیری آن وجود داشت. برای نمونه، می توان 
به کودتاها و براندازی های گوناگون اشــاره کرد، از 
جمله ماجرای جدایی طلبی ها که به تعبیری هشت 
استان کشــور را درگیر کرده بود. که اگر در کودتاها 
و جدایی طلبی ها موفق بودند دیگر نوبت به صدام 

نمی رسید. 
جنگ ما جنگ ایــران و عراق نبود، بلکه جنگ 
انقالب اســالمی و مخالفان و دشمنان انقالب در 
جبهه اســتکبار بود. صدام مهره این افراد بود، حال 
ممکن بود انگیزه و اختالفات تاریخی هم داشت، 

 مهره و بازیچه آنها بود. 
ً
اما واقعا

چرا آمریکا و کل کســانی که کمک حال صدام 
برای حمله به ایــران بودند پس از پذیرش قطعنامه 
از سوی ایران و حمله صدام به کویت بالفاصله نیرو 
اعزام کردنــد و با او جنگیدند و او را بیرون کردند؟ 
چــرا در حمله صدام به ایــران ایــن کار را انجام 
ندادند؟ چون خیلی علنی بود که خود آنها حامیان و 

تحریک کنندگان صدام برای این کار بودند.
امــا در جنگ عراق با ما حدود 80 کشــور دنیا 
به این کشــور از نظر مالی، اطالعاتی، لجستیکی و 
تسلیحاتی کمک می کردند و فرقی نداشت آن کشور 
از بلوک شــرق باشــد یا غرب. همه دستاوردهای 
نظامی و طراحی های راهبردی و عملیاتی ناشی از 
تجربیات جنگ جهانی اول و دوم از جانب فاتحان 
و مغلوبان این جنگ در اختیــار عراق قرار گرفت.  
صدام با اینکه بارها تیپ ها و لشــکرهایش منهدم 
شــد، هربار با کمک آنها نیروهایش را بازســازی 
می کرد و انتهای جنــگ چند برابر ابتدای آن نیرو و 
امکانات سازماندهی کرده بود. پس از فتح خرمشهر 
همه توان طراحی نظامی دنیا به کمک صدام آمد تا 
زمین را مسلح کند و مانع از نفوذ رزمندگان به عمق 
عراق و فتح بصره شود و هزاران مسئله دیگر مانند 

سالح های کشتار جمعی و... .
همه اینها را با وضعیــت تحریم ایران و نیز تنها 

بودن ما در صحنه بین الملل باید دید.

 BBBB ســردار از این مباحث در اسناد شما در
مرکز می توان موضوعی را یافت؟  

بله، خوشبختانه بخشی از اسناد هم در مرکز و هم 
در جاهای دیگر ماننــد وزارت خارجه وجود دارد. 
نمونه های زیادی وجود دارد که در نشریات غربی به 
آن اشــاره کرده اند. جالب است اگر محققی در این 
مســئله پژوهش کند، اصل این واکنش ها در زمانی 
نیســت که عراق در برخی میدان هــا پیروز بوده، یا 
حمله شــیمیایی می کند. وقتی این واکنش ها که در 
واقع واقعیت مســائل و همکاری های عیان و پشت 
 ما این 

ً
پرده را مشخص می کند، رو می شود که مثال

اوج گیری واکنش ها را بعد از هر عملیات پیروزمندانه 
داریــم، به ویژه عملیات های خــاص. برای نمونه، 
پــس از عملیات والفجر 8 که یکــی از دوران های 
اوج  گیری جنگ شــهرها و بمباران و موشک باران 
شــهرهای ایران بود، »واشنگتن پست« در 24 آذر 
سال 1365 درست زمانی که ما در تدارک عملیات 

کربالی 4 بودیم، گزارشی را تنظیم می کند که در آن 
به همکاری هــای اطالعاتی ایاالت متحده با عراق 
برای بمباران و موشــک باران شهرهای ایران اشاره 
می کنــد. این واکنش ها پــس از پیروزی های ما در 
عملیات هایی، مانند والفجر 8 و کربالی 5 بســیار 
بوده و علنی تر هم شده است. سخنگوی کاخ سفید 
پس از عملیات کربالی 5 به طور رســمی در جمع 
خبرنگاران اعتراف و اعالم کرده است پیروزی عراق 
 خواسته 

ً
غیر ممکن است و پیروزی ایران هم اصال

ما نیست؛ لذا همه باید به عراق برای مقابله با ایران 
کمک کنند.

 BBBB تا اینجا ســخن از ابعــاد جهانی دفاع 
مقدس بود، دربــاره بعد داخلی آن نیز 

بفرمایید.
در بعد داخلی و شاید حتی در همه ابعاد دفاع مقدس 
باید نقش و رهبری شخص حضرت امام)ره( را در 
نظر داشــت. امام)ره( با برانگیختن مردم جنگ را 
اداره کرد. گفتنی اســت، مردم یا همان بســیجیان 
85 درصد رزمندگان ما را تشکیل می دادند. ببینید 
صحبــت از 85 درصد ســرباز اجباری نیســت، 
صحبت از 85 درصد نیروی داوطلب مردمی است 
که از 15 سال تا باالی هفتاد سال رزمندگان جنگ 
را تشکیل می دادند و همه با اشاره حضرت امام)ره( 
وارد جنگ شده بودند. کسی در شروع جنگ چنین 
قدرتی را تصور نداشت که امام با آن بتواند جنگ را 
اداره کند. از طرفی جنگ ما در شــورای عالی دفاع 
اداره می شــد، همه تصمیمات تا زمانی که فرمانده 
جنگ مشخص شد، در این شورا مصوب می شد و 
بعــد از آن هم که فرمانده جنگ و قائم مقام فرمانده 
کل قوا مشــخص شــد، باز شــورای عالی دفاع و 
شخص فرمانده جنگ تصمیم گیر نهایی برای انجام 

هر عملیاتی بودند. 

 BBBB ما در حوزه دفــاع مقدس به ویژه اخیرًا 
روایت های مختلفی می شنویم. به قولی 
»هر کسی از ظن خود« روایت می کند 
که گاهــی با روایت هــای مخدوش و 
ناقص و بریده شده و غلو شده در جنگ 
روایت ها مواجه می شویم. در این حوزه 
مرکز اســناد تاکنون چــه فعالیت هایی 
انجــام داده تا در ایــن جنگ روایت ها 

روایت واقعی و مستند باشد؟
دفاع مقــدس هویت تاریخی و عامل پیشــرفت و 
اقتدار ماســت. حمله به این روایت یا همان جنگ 
روایت هایی که فرمودید بــرای زدن عقبه هویت و 
اقتدار است. هفته دفاع مقدس فرصتی است که ما 
یک بازخوانی از این مهم تاریخ انقالب داشته باشیم 

و این در مابقی فصول سال نیز تداوم داشته باشد. 
ما از یک واقعه در دفاع مقدس روایت های متعدد 
از یــک رزمنده تا یک فرمانده ســطح عالی جنگ 

داریم که هر یــک از زاویه دید خود واقعه را روایت 
کرده اند. مرکز اسناد به لطف آن گنجینه بسیار غنی 
و عالی که به همت دوســتان در دوران دفاع مقدس 
جمع شده اســت، از نظر سند غنی ترین مجموعه 
در کشــور است. این اسناد باید تدوین و کار شود تا 
برای پژوهشگران قابل بهره برداری باشد. صوت ها، 
فیلم ها، نامه ها، اسناد مکتوب مانند دست نوشته های 
روزنگار راویان و فرماندهان و بسیاری دیگر از این 
دســت اســناد در اختیار ما بوده که بخشی انجام 
شــده؛ اما در گذشته سرعت کار کم بوده و امروز با 
سرعت بسیار بیشتری در حال تدوین و آماده سازی 
بخش های مانده آن برای اســتفاده پژوهشــگران 
هستیم.  اآلن شاید فقط حدود دو درصد از اسناد ما 
طبقه بندی دارد، البته تاکنون توانسته ایم بخش زیادی 
از این اســناد را در قالب های مختلف منتشر کنیم. 
در مرکز هم به روی همه پژوهشــگران باز اســت. 
روزنگارهــای دفاع مقدس یکــی از خروجی های 
بررســی و گویاسازی این اسناد اســت. در کنار آن 
کارنامه های عملیاتی و اطلس عملیات ها و اطلس 
کلی دفاع مقدس و ســایر روایت های اســنادی را 

داریم. 

 BBBB در جمع بندی این اسناد خودتان پاسخ 
کدام شــبهه از دفاع مقــدس را تجربه 

کردید؟ 
بنده خودم در دفاع مقدس حضور داشتم و مسئول 
تبلیغات یکی از قرارگاه ها و مسئول تبلیغات قرارگاه 
خاتم بودم؛ از این رو می توانم بدون رجوع به اسناد 
پاسخ بسیاری از شــبهات را بدهم؛ اما جالب این 
اســت که تنها یک آمار ساده از دســته بندی اسناد 
می تواند به شبهه پاسخ دهد که آیا فرماندهان جنگ 
با طراحی دقیق عملیاتی و نظامی جنگ را مدیریت 

می کردند یا خیر؟
در دسته بندی اســناد آماری متوجه شدیم فقط 
80 درصد صوت ها که از همه جلسات قرارگاه ها، 
لشکرها، تیپ ها و ســایر موارد وجود دارد و شاید 
 ما صددرصد این جلسات را به صورت صوتی 

ً
تقریبا

داریم، مربوط به طراحی عملیات ها است. در همه 
این جلســات مباحث تخصصــی و مهمی مطرح 
می شده که در کتاب های اسنادی همه موجود است. 
حال به این نکته توجه کنید کــه ما در دفاع مقدس 
عملیات های پیچیده و بی سابقه کم نداشتیم، برای 
نمونه عملیات والفجر 8. هشت ماه عقبه طراحی 
و جمــع آوری اطالعات و شناســایی، در حفاظت 
اطالعات کامل و تحت دید دشــمن و هشتاد روز 
عملیات در خاک دشمن با آن همه مختصات خاص 
و شــیوه عملیاتی که امروز برای همه دانشگاه های 

نظامی جهان با اهمیت است.  

 BBBB ،سردار از فعالیت های مرکز می فرمودید 
لطفا ادامه دهید.

بله، حجم عظیمی از صوت ها پیاده ســازی شــد، 
گویاسازی، مقابله سازی و کارهای تخصصی دیگر 
روی اینها انجام شــد و به صورت دسته بندی شده 
بایگانی شد. همچنین، قراردادهایی با نویسندگان 
و پژوهشگران دفاع مقدس بسته شد و تاکنون تعداد 
زیادی کتاب در حوزه های مختلف در راستای این 
اسناد تولید شده است. بسیاری از اسناد هم در قالب 
قراردادهــای جدید کار تولید آثارش در حال انجام 
است.  ما تا اآلن 40 عنوان روزشمار جنگ را منتشر 
کردیم که همه اســناد منحصربه فرد هستند. این را 
بگویم که در این مدت بیش از سه سالی که بنده در 
مرکز هستم آثار تولیدی مرکز سه برابر شده است. 
در هفته دفاع مقدس هم از 170 اثر جدید اسنادی 

رونمایی می کنیم. 

 BBBB شــما مصاحبه  هایی هم با فرماندهان 
دفاع مقدس انجام می دهید، درســت 

است؟
بلــه، ایــن پــروژه تاریخ شــفاهی جنگ اســت. 
مصاحبه های تخصصی با فرماندهان که با برخی از 
آنها حداقل 20 جلسه تا باالی 150 جلسه مصاحبه 
شــده و بخشــی هم در حال انجام است. برای هر 
فرمانده یک پژوهشگر می رود تمام اسناد موجود را 
مطالعه می کند و با اطالعات اسنادی با آن فرمانده 
وارد مصاحبه شــده و کار پیش می رود. با سرلشکر 
رضایی 170 جلسه، با سرلشکر رشید 70 جلسه، 
با سرلشکر صفوی 70 جلسه و با مابقی فرماندهان 
با تعداد جلسات کمتر و بیشتر مصاحبه شده است. 
همچنین با افراد دیگری، مانند سردار جعفری بعد 
از فرماندهی سپاه 11 جلسه مصاحبه شده، با سردار 
فضلی عزیز نیز بعد از بهبودی بیماری شان تا کنون 
چهار جلسه داشته ایم. گفتنی است، حدود 300 نفر 
از فرماندهان قرارگاه ها، لشکرها، تیپ  ها و رده های 
تخصصی جنگ را شناســایی کرده ایــم که کار با 
برخی انجام شده و برخی هم هنوز خودشان فرصت 
همکاری نداشــته اند. سال گذشــته 43 فرمانده و 
امسال 40 فرمانده وارد این عرصه شده اند. متأسفانه 
از سال گذشته تا کنون با فقدان سردار شهید سعید 
و بزرگوار حاج قاســم سلیمانی هم مواجه شدیم و 
نتوانسته ایم با بسیاری از فرماندهان ارزشمند جنگ 
مصاحبه داشته باشیم. سرلشکر باقری، حاج قاسم 
سلیمانی، شهید همدانی، شهید شوشتری، شهید 

کاظمی و... . 
در کنار این تاریخ شــفاهی 20 ماه قبل از دفاع 
مقدس در قالب سی پروژه در 13 استودیو حرفه ای 
در حال انجام است. به عالوه 400 فرمانده گردان در 
دفاع مقدس داریم که بیش از سه سال فرمانده گردان 
بودند. اینها شناســایی شدند و تا کنون با صد نفر از 
این عزیزان به ویژه در لشــکر 41 ثارالله و 8 نجف 
مصاحبه شــده است.  تاریخ شــفاهی 20 ماه قبل 
از جنگ و نیز تاریخ شــفاهی سی سال بعد از دفاع 

مقدس و جبهه مقاومت هم در دستور کار است. 

 BBBB برای سی ساله بعد از دفاع مقدس هم 
برنامه دارید؟

 در زمینه 
ً
بله، بــه تازگی قراردادهایــی، مخصوصا

فعالیت های نیروی زمینی سپاه در مناطق شمال غرب 
و جنوب شــرق و نیز مأموریت های جبهه مقاومت 

بسته شده است. 
خود سردار پاکپور هم عضو هیئت مدیره مرکز و 
جزء فرماندهانی هستند که تازه توافق کردیم با ایشان 
هم تاریخ شفاهی دفاع مقدس و بعد از آن در جبهه 

مقاومت و نیروی زمینی را بگیریم.

 BBBBسردار سخن پایانی شما؟ 
ســخن پایانی اینکه کار زیاد اســت و فرصت کم. 
ممکن اســت خیلی از عزیزانی را که امروز هستند 
فردا دیگر در جمع خود نداشــته باشــیم؛ پس باید 

بیشتر همت کنیم. 

کار بسیار است و فرصت کم!
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در گفت وگو با صبح صادق  

هفته دفاع مقدس آن هم در چهلمین ســالگرد این مهم ترین رویداد تأثیرگذار در انقالب اسالمی، فرصت مغتنمی است تا با نگاهی کالن ابعاد این ماجرای پر 
فراز و نشیب هشت ساله و جهانی را بررسی کنیم. اگرچه در ظاهر این جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق به ملت ایران بود، اما با نگاهی به عمق ماجرا درمی یابیم، 
این جنگ، جنگ جهانی علیه ملت ایران از طریق ارتش بعث و با پشتیبانی ابرقدرت ها و قدرت های نظامی جهان بود؛ در حالی که جمهوری اسالمی ایران و 
در بعد وسیع تر انقالب اسالمی از هیچ حمایت بیرونی به جز حمایت ملت های آزاده جهان برخوردار نبود. همه ماجرا بیان این موضوع نیست؛ چراکه با گذشت 3۰ سال از پایان دفاع مقدس اولین خطر جدی که 
دفاع مقدس با آن مواجه خواهد بود، خطر تحریف است؛ موضوعی که رهبر معظم انقالب بارها درباره آن هشدار داده اند. اصلی ترین راه مقابله با این خطر تدوین مستند و دقیق وقایع آن دوران است. سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی توانسته در اقدامی بسیار زیبا و دقیق از روزهای ابتدایی دفاع مقدس گنجینه دقیقی از صوت، اسناد مکتوب و تصویر از لشکرها، تیپ ها و قرارگاه های سپاه در این دوران جمع آوری کند و با همراه سازی 
راویان با فرماندهان لحظه نگاری وقایع را در این امر پیش بگیرد. امروز میلیون ها سند از دوران دفاع مقدس در گنجینه مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه وجود دارد که در حال گویاسازی و تدوین و تبدیل شدن 
به کتاب برای پژوهشگران است. اسنادی انکارناپذیر از تاریخ هشت سال حماسه که می تواند بهترین ابزار برای مقابله با هرگونه تحریفی باشد. بر اساس این، در حاشیه نشستی که برای رونمایی از دست خط فرمان 
حضرت امام)ره( به فرمانده وقت سپاه برای تشکیل نیروهای سه گانه سپاه برگزار شده بود، با »سردار دکتر علی محمد نائینی« رئیس این مرکز به گفت وگو نشستیم که در ادامه بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید. 

حسن ابراهیمی
خبرنگار



پیش درآمد 

جایی که عقاب پر بریزد! 

ســردار رستگار پس از چهل  سال جنگیدن 
هنــوز مقرراتی، دقیق و منظــم بود. ما هم 
اشــتیاق زیادی برای دیدن منطقه داشتیم. 
از ارومیه به سمت مهاباد راه افتادیم. همان 
اوایل راه ژاندارم هــای زمان جنگ کاروان 
پانزده نفره مان را نگه داشــتند. همین جا با 
نیروهــای حزب منحلۀ دموکــرات درگیر 
شــدیم و جــاده را از دست شــان گرفتیم! 
تأمین امنیت جاده برای اهالی ارومیه خیلی 
اهمیت داشــت. ناخودآگاه ســرم چرخید 
سمت شــهر؛ فاصلۀ چندانی نداشتیم. تازه 
فهمیدم امنیــت یعنی چه. خیلــی زود به 
حرکت مان ادامه دادیم. تا برسیم به مهاباد، 
چهل ـ پنجاه بار دست شــان آمد باال برای 
نشــان دادن محل پایگاه هــای ژاندارمری. 
وظیفــۀ پایگاه ها تأمین امنیــت راه ها بود و 
مبارزه با نیروهای تجزیه  طلــب. این روی 
جنگ برای مان تازگی داشت. متأسفانه نام 
ژاندارمری در صفحات تاریخ دفاع مقدس 
دیده نمی شد.  عقب راندن اشرار از شهرها، 
روستاها و کوهستان های منطقه کار ساده ای 
نیســت که به ســادگی بتوان روایت کرد. 
یکی شــان می گفت غفلت می کردیم یکی 
از پشت درخت و تخته ســنگ یا از داخل 
شــیارهای متعدد کوهستان شلیک می کرد 
سمت مان. برای همین ما آنقدر پایگاه زدیم 
که همۀ منطقه تحت کنترل مان باشد؛ بیش از 
ششصد پایگاه در نقاط آلودۀ استان. روایت 
جذاب ژاندارم ها خرده  داستان های زیادی 
داشت. از ســختی زدن پایگاه در ارتفاعات 
و درگیری ها و مشارکت در پاکسازی منطقه 
و مهندســی جهادی گرفته تــا پیروزی ها و 
و جانبازی. همین »مهندسی  شــهادت ها 
جهادی« خودش یک دنیا حرف شــنیدنی 
دارد. ژاندارم های آذربایجان غربی در مدت 
بیست روز روی ارتفاعات صعب العبور یک 
پاسگاه می ساختند. پاسگاه هایی که پس از 
سی و چند ســال هنوز هم سر پا و در حال 
استفاده هســتند. مو سپید کرده ها با افتخار 
از روزگار ژاندارمری حرف می زدند.  فردا 
صبح رفتیم لــب مرز. بچه هــای ناجا در 
همه جا و نیروهای سپاه در بخشی از کوه ها 
مشــغول مرزبانی بودند. خیلی ساده به هر 
جایی که دل مان می خواست سر می زدیم؛ 
چون خیال مان راحت بود رزمنده ها از روی 
قله ها حواس شــان به ما هســت. در دوران 
جنگ، ژاندارم ها مراقــب جاده ها بودند تا 
سایر رزمنده ها برای شرکت در عملیات های 
این حوالی مشکلی نداشته باشند. روز سوم 
طور 

ُ
از ارومیــه حرکت کردیم به ســمت ق

در حوالی شهرســتان خــوی. کاروان مان 
از لب مــرز حرکت کرد؛ درســت از کنار 
ســیم خاردارهای بین ایــران و ترکیه. روی 
تمام ارتفاعات، مرزبان ها مشغول نگهبانی 
بودند. این دفعــه معنی امنیت طور دیگری 
فرو رفت توی مغزم. یک عده جوان سرباز و 
کادری در جایی که عقاب پر بریزد، مشغول 
نگهبانی از آب و خاک مان بودند. دم شــان 
گرم! نزدیک اذان مغرب رســیدیم به قطور. 
نیروها و ارگان هــای مختلفی جان دادند تا 
آذربایجان غربی حفظ شــود. ارتش، سپاه، 
بسیج، نیروهای مردمی که به شان می گفتند 
جوانمــرد، آیت الله حســنی و در کنار آنها 
نیروی مقتدری به نــام »ژاندارمری«. صبح 
روز چهارم سفر یک سری به گلزار شهدای 
شهر زدیم. خبر شهادت یک مرزباِن هنگ 
ارومیه حال مان را گرفت. خیره شــده بودم 
به عکس میالد ولی پور، سرباز عزیز وطن. 
نمی دانم میــالد چندمین شــهید مرزبانی 
در سال 1399 اســت، ولی شک ندارم که 

آخرین آنها نیست.

  وقتی از 31 شهریور و آغاز جنگ صحبت 
می شــود، همه نگاه ها به سمت خوزستان 
غیور و جبهه های جنوب کشــور می رود؛ 
حال آنکه غرب و شمال غرب کشور هم از 
چندین ماه قبل از آن، دســتخوش اتفاقات 
تلخ و شــیرین بســیاری بوده اســت. این 
بار دوربین نگاه مان را به ســمت کردستان 
ســربلند انداختیم و پــای گفته های مردی 
نشســتیم کــه در آن ســرزمین، همــراه با 
همرزمان شهیدش، حماسه ها آفرید.  سردار 
سرتیپ پاسدار »حسن رستگارپناه« از 10 
خردادماه 13۵۹ تا 20 مهرماه همان سال 
نماینده ســپاه در قرارگاه مشترک عملیاتی 
ســپاه و ارتش در سنندج بود. گفت وگوی 
صبح صــادق با این چشــم بینای جنگ، 

مقابل چشمان شماست.

 BBBB شما در کردستان چه مسئولیت هایی 
داشتید؟

من به عنوان فرمانده، با گردان دوم از اصفهان 
به ســنندج اعزام شــدم. پس از ورود به شهر، 
نیروهای مان در سه محل استقرار پیدا کردند که 
حدود یک هفته تــا ده روز در آن مقرها بودیم. 
یکــی از مقرها دادگاه انقالب بــود، یک مقر 
داخل سپاه ســنندج در بلوار خسروآباد و مقر 
دیگر هم در باشــگاه افسران بود. کار نیروهای 
مستقر در باشــگاه افسران اعزام کمین هایی به 
اطراف شهر سنندج بود.  پس از حدود ده روز، 
من در نقش رابط عملیاتی بین ســپاه و ارتش، 
در ستاد مشترک ارتش و سپاه در سنندج مستقر 
شدم. این ســتاد را برادران »رحیم صفوی«، 
بروجردی«،  »علی صیادشیرازی« و »محمد 
در لشکر ۲۸ سنندج به عنوان قرارگاه مشترک 
ارتش و ســپاه تشــکیل داده بودند. مسئولیت 
و فرماندهــی این قرارگاه از طرف ســپاه با آقا 
رحیم بود و هماهنگی بین ارتش و سپاه در این 
قرارگاه را آقای بروجردی انجام می داد که برای 
بررسی وضعیت و هماهنگی بیشتر، در مناطق 
مختلف استان های کردستان، آذربایجان غربی 

و کرمانشاه تردد می کرد.

 BBBB دقیقًا کار این قرارگاه مشــترک چه
بود؟

تمرکــز فعالیت هــای قرارگاه مشــترک ابتدا 
معطوف به کرمانشاه و سپس داخل سنندج بود. 
این قرارگاه بعدها در استان آذربایجان غربی هم 
فعال شد و اقدامات زیادی انجام داد. افزون بر 
این، مسئولیت برقراری امنیت برخی شهرهای 
استان آذربایجان غربی، مانند تکاب و سردشت 

هم با این قرارگاه بود.
اقدامات ما در قرارگاه مشــترک ارتش و سپاه، 
متنــوع و شــامل هماهنگ کــردن واحدها، 
پشتیبانی از یگان های مستقر در مناطق غرب 
کشور، تعقیب ضدانقالب و ادامه عملیات هایی 
بود که در مرحله دوم پاکســازی مناطق غرب 

کشور انجام می شد.

 BBBB ورود شــما به این قرارگاه چگونه 
بود؟

در مراحل اولیه کارمان، یعنی دو ســه ماه اول، 
پاکسازی ها بعد از سنندج، به سمت مریوان در 
حال انجام بود. در یکی از عملیات ها، »رسول 
یاحی« که مســئول هدایت عملیات در محور 
گاران بود، در طول مســیر، مجــروح و چند 
ماهی از صحنه خارج شــد. با رفتن او همه بار 
مســئولیت قرارگاه مشترک و هماهنگی هایی 
که باید در ســطح اســتان انجام می شد، روی 
دوش مــن افتــاد. ضمن اینکه مــن باید امور 
سپاه را هم پیگیری می کردم. دائم با بی سیم و 

تلفن، با شــهرهای قروه، بیجار، مریوان، بانه، 
سقز، دیواندره، سردشــت، تکاب و کامیاران 
و از طرف دیگر با کرمانشــاه، در تماس بودم. 
تعامل مان با کرمانشاه با قرارگاهی تحت عنوان 
قرارگاه غرب برای انجام شدن بعضی کارها، 
مانند پشــتیبانی نیروها، تأمین مهمات و حتی 
گرفتن بودجه بود. بیشتر کارهای این قرارگاه را 

برادر محمد بروجردی دنبال می کرد. 
ما حوادث و اتفاقات را پیگیری می کردیم، 
گزارش هــا را می گرفتیــم و جمع بندی مان از 
حوادث را به طور مستقیم به مرکز و کرمانشاه 
می فرستادیم. به طور مرتب، از طریق یک خط 
ارتباط بی سیم، اطالعات، اخبار و حوادث را به 
مرکز سپاه در تهران منعکس می کردیم. از تیر 
تا شهریور سال 1359 روند کاری ما به همین 

صورت بود.

 BBBB قرارگاه مشترک مسئولیت دیگری 
هم داشت؟

کار ما در قرارگاه مشــترک، اعزام ســتون ها و 
کاروان های نظامی  بود کــه به طور عمده باید 
در پادگان سنندج تمرکز پیدا می کردند. افزون 
بر این، هر روز ستون هایی را به سمت مریوان، 
سقز و از سقز به ســمت بانه اعزام می کردیم. 
انجام دادن هماهنگی های الزم برای جلوگیری 
از آســیب پذیری های احتمالی در محورهای 
مواصالتی، به برنامه ریزی مستمری نیاز داشت 

که وظیفه ما در قرارگاه مشترک بود.
در چهــار پنج مــاه اول اعزام ســتون های 
نظامی، بعضی از ســتون ها در مسیرهای تردد 
خود، به اســکورت هوایی نیاز داشــتند که دو 
فروند بالگرد هجومی  کبرا و یک فروند بالگرد 
پشــتیبانی و فرماندهی ۲1۴ این کار را انجام 
می دادنــد. بنا به ضرورت، اســکورت زمینی 
هم انجــام می دادیم. یک گروه ضربت با چند 
تا تیربار کالیبر 5۰ سازماندهی کرده بودیم که 
ســتون ها را برای نمونه از سنندج تا مریوان یا 
از ســنندج تا دیواندره، از دیواندره تا سقز و از 
ســقز تا بانه حداقل هفته ای یک بار اسکورت 

می کردند.

 BBBB بقیه روزهــا جاده ها چه وضعیتی 
داشتند؟ 

قســمتی از روز، حداکثر تا ســاعت 9 صبح، 
مســیرها در اختیار گروه ها بــود. در بعضی از 
محورها، فقط از ســاعت 9 صبح تا دو یا سه 
بعدازظهــر تردد می کردیم و در ســاعت های 
دیگر، امکان تردد آزادانه نیروهای مسلح وجود 
نداشت، چون از هر دو سمت جاده ها، به دلیل 

تمرکز ضد انقالب آسیب پذیر بودیم. 

 BBBB به  جز پاکســازی جاده هــا، برای 
روستاها هم برنامه ای داشتید؟

راه هــای مواصالتی،  تأمیــن  بــا  هم زمــان 
عملیات های پاکســازی روســتاهای اطراف 
ســنندج را هم در قرارگاه مشترک برنامه ریزی 
می کردیم. در ســنندج، با اینکه ســپاه سنندج 
وجود داشــت، ولی برنامه ریزی و هماهنگی 
بیشــتر عملیات های اطراف سنندج در همین 

قرارگاه مشترک انجام می شد. 

 BBBB اولین عملیات منسجم تان کجا بود 
و چه زمانی انجام شد؟

پس از مجروح شدن رسول یاحی، در یکی از 
جلسات مان تصمیم گرفته شد پاکسازی جاده 
بانه به سردشــت ادامه پیــدا کند. این تصمیم 
برای برداشتن فشار از روی پادگان سردشت و 
همچنین خود پادگان بانه گرفته شــد؛ چون آن 
جاده، در اختیــار ضد انقالب بود و یگان های 

نظامی  نمی توانستند روی آن تردد کنند.
 در جاده های دیگر هم تــردد محدود بود. 
این عملیات، اولین عملیات منسجم ما بود که 

دوازدهم یا سیزدهم شهریور سال 1359 اجرا 
شد. ما اطالعاتی به دســت آورده بودیم مبنی 
بر اینکه تســلیحات به ســرقت رفته از پادگان 
مهاباد و همچنین کمک های عراق به گروه های 
 در منطقه ای بین سردشت 

ً
ضدانقالب عمدتا

و بانه متمرکز شــده است. محورهای مرزی و 
مناطق منتهی به مرز در اختیار ضد انقالب بود. 
ما در سردشت، فقط پادگان را در اختیار داشتیم 

که از آن به صورت هوایی پشتیبانی می شد.

 BBBB اختیــار در  سردشــت  یعنــی   
ضدانقالب نبود؟ 

در شــهریور ســال 135۸ که دکتر چمران به 
سردشــت رفت و واحــدی از ارتــش را در 
پادگان این شــهر مســتقر کرد، سردشــت از 
دســت ضدانقالب خارج شد؛ ولی جاده های 

مواصالتی آن همچنان در اختیار آنها بود.
 پــس از اقــدام دکتر چمــران، گروه ها در 
سردشت نمی توانستند فعالیتی انجام بدهند، 

چون واحدهایی از ســپاه، ارتــش و عده ای از 
پیشمرگان مســلمان کرد داخل پادگان مستقر 
بودند. سپاه هم در غرب شهر، به سمت جاده ای 
که به طرف مرز می رفت، توســعه پیدا کرده و 
روی تپه ای که آنجا بــود، قرارگاهی راه اندازی 
کرده بود. در شهریور 1359، ستونی از بانه به 
سمت سردشت حرکت کرد و با زحمات زیاد 

وارد شهر و پادگان سردشت شد. 

 BBBB قرارگاه سپاه کجای سردشت بود؟ 
 همان جایی بود که بعدها محل 

ً
قرارگاه دقیقــا

سپاه سردشت شــد. کار اصلی اش این بود که 
اطراف شهر سردشــت، عملیات های کمین 
شبانه انجام دهد. داخل شــهر هم اوضاع در 

کنترل سپاه بود. 

 BBBBارتش کجا بود؟ 
ارتش هم در پادگان ژاندارمری سردشت مستقر 
شده بود. آنجا یک پادگان بیشتر نداشتیم. یکی 

از واحدهای ارتش با اســتعدادی در حد یک 
گردان، در آن پادگان مستقر بود. 

 BBBB ژاندارمری چطور؟ 
ژاندارمــری در مراحــل اولیــه، حداکثر یک 
گروهان نیرو داشــت که گفته می شد نیروهای 
هنگ مرزی هستند. آنها فقط در خود پادگان، 

کنار ارتشی ها مستقر بودند. 
یک گروهان از گردان ارتش برای تأمین پادگان 
در آنجا مستقر شــده بود؛ چون اگر از روی آن 
تپه، گلوله ای شــلیک می شد، به پادگان ارتش 
اصابت می کرد. اســم آن تپه را به یاد ندارم. آن 
روزها اسم آن را »الله اکبر« گذاشته و روی آن 
مستقر شــده بودند. تپه، دید خوب و مناسبی 
روی جاده سردشــت به سمت بانه داشت و تا 

نزدیکی های پل فلزی را کنترل می کرد. 

 BBBB پس می توانیم نتیجه بگیریم بعد از 
دکتر  به دست  آزادسازی سردشت 
چمران، دیگر این شــهر در اختیار 
بعد  نگرفــت.  قــرار  گروه هک ها 
از مذاکــرات هیئت حســن نیت، 
شــهرهای دیگری هــم در اختیار 

گروهک ها بود؟
بله. البته در همان دوران مذاکرات هیئت حسن 
نیت، در یک دوره، فقط پادگان سردشــت در 
اختیار نظام و نیروهای مسلح بود و آنها اختیار 
شــهر را در دســت نداشــتند، واحدها وقتی 
می خواستند برای تهیه بعضی از وسایل مورد 
نیازشان به شــهر بروند، تهدید می شدند و به 

سمت شان تیراندازی می شد. 

 BBBB بــا این وضعیت، ترددهای شــما 
خیلی سخت می شد...

من پس از مجروح شدن آقای یاحی، مجبور بودم 
به امور شــهرهای دیگر هم رسیدگی کنم. بیشتر 
ترددهای ما با بالگرد انجام می شد و هر هفته یا هر 
ده روز یک بار، با بالگرد به داخل پادگان های ارتش 
می رفتیم. بعد داخل شهرها می رفتیم و به یگان های 
ســپاه سرکشــی و به مشکالت شــان رسیدگی 
می کردیم. به سمت مرز، هیچ جا در کنترل ما نبود.

 BBBB در این وضعیت، کار اطالعاتی هم 
می کردید؟

در قرارگاه مشــترک مســئولیت هماهنگی های 
اطالعاتی با من بود. هــر روز گزارش هایی با این 
مضمون به دست من می رسید که یک واحد نظامی 
 هنگام تردد در محورهــای در کمین ضدانقالب 
افتــاده یا حادثه دیگری برایش پیش آمده اســت؛ 
برای نمونه، در شهریور ماه، یک واحد از ما که برای 
تقویت ســپاه بانه رفته بود، نزدیک سبدلو در شرق 
بانه، زیر گردنه خــان، در کمین ضد انقالب افتاد 
و شــش یا هشت نفر از نیروهای مان شهید شدند. 
این قبیل حوادث سبب می شد نیروها هماهنگ تر 

عمل کنند.

 BBBB وضعیــت کــدام محــور و جاده 
سخت تر از بقیه بود؟

یکی از پرحادثه ترین مسیرهای تردد ما، مسیر 
بانه به سقز بود. آن موقع، جاده بانه ـ سقز باریک 

و خاکی بود و ما خیلی آسیب پذیر بودیم. 

 BBBB این وضعیــت برای چــه تاریخی
است؟ 

تیــر و مرداد ســال 1359. در آن زمان قرارگاه 
مشــترک که کار هماهنگی واحدها را انجام 
می داد، با زیرمجموعــه واحدها ارتباط برقرار 
کرد. بیشتر عملیات های مانوری، مشترک بود. 
از این زمان، عملیات های استقراری شروع شد. 
انســجام، هماهنگی و همدلی بــرای تأمین و 
توســعه امنیت مناطق غرب کشــور هم از همین 
دوره عمــق پیدا کــرد. ضد انقــالب و گروه های 
سازماندهی شــده ضد انقالب هر شب به راحتی 

از حاشــیه شــهر می آمدند و به یکی از محل های 
استقرار ما یا مکان هایی که شناسایی کرده بودند، 

حمله می کردند. 

 BBBBچه سالح هایی داشتند؟ 
درگیری ها یا با شلیک آر.پی.جی7 یا با تیراندازی 
با یک تیربار شروع می شد و بعد ادامه پیدا می کرد. 
در بحث های مان به این نتیجه رسیدیم که تنها راه 
خنثی کردن اقدامات ضد انقالب، در مرحله اول، 
اجرای کمین برای به دام انداختن آنهاست. گفتیم 
که شب ها باید از همه این پایگاه ها، با فاصله یک 
کیلومتر یا پانصد متر، در جایی که احتمال نفوذ ضد 

انقالب وجود دارد، اجرای کمین شود. 

 BBBBواکنش آنها چه بود؟ 
همزمان با این اقدامــات، گروه های ضد انقالب 
حرکت دیگری را هم شروع کردند. آنها با کمک 
گروه های مخفی که داخل شــهرها داشتند، افراد 
انقالبــی را شناســایی و ترور می کردنــد که این 
کار آســیب پذیری ما را افزایش می داد. اقدامات 
تروریستی ضد انقالب در فاصله خرداد تا شهریور 
1359، در شــهرهای سنندج، سقز و بانه زیاد بود 
و تا آخر سال هم ادامه داشت. عناصر گروه هک ها 
با پرتاب نارنجک یا با تیراندازی، افراد انقالبی را 

شهید یا مجروح می کردند.

 BBBBشما در مقابل شان چه کردید؟ 
این حوادث، ما را به این جمع بندی رساند که 
باید داخل شهرها کار اطالعاتی انجام بدهیم 
و هسته ها و تشکیالت مخفی ضد انقالب را از 

درون شهرها جمع آوری کنیم. 

 BBBB مســئولیت شــما در این ســری
اقدامات چه بود؟

دومین مسئولیتی که من داشتم، ایجاد هماهنگی 
برای اجرای عملیات های شــهر ســنندج بود. در 
عملیات های شــهری در ســنندج، به این نتیجه 
رسیدیم که باید به ســرعت، حضور ضد انقالب 
در اطراف شهر را محدودتر کنیم. هماهنگی هایی 
انجــام دادیم تا هر دو شــب یک بــار، به یکی از 
قرارگاه های گروه های ضــد انقالب حمله کنیم. 
گروه ها در این مناطق قرارگاه هایی داشــتند و یک 
روز در میــان یا دو روز در میان، از این قرارگاه ها به 
ســمت جاده اصلی حرکت می کردند و با اجرای 

کمین به ما آسیب می زدند.

 BBBB ایــن گروه ها فقط علیــه نیروهای 
نظامی  و انتظامی  عملیات می کردند 
یا بــرای ایجاد رعب و وحشــت 
در میان مردم هــم اقداماتی انجام 

می دادند؟ 
یکی از هدف های ایــن گروه ها این بود که افرادی 
که به مردم خدمت می کردند و سرشــناس شــده 
بودند، از بیــن ببرند؛ برای نمونه، در همین مقطع 
زمانی، یک کارمند آموزش و پرورش ســنندج را 
به شهادت رساندند. بیشتر مسئوالن سیاسی که در 
خدمتگزاری به مردم مؤثر بودند، ترور می شدند. 
گروه های مخفی ضد انقالب، پیشمرگان مسلمان 
کــرد و خانواده های شــان را دائم تهدیــد یا ترور 

می کردند.
 این گروه ها عملیات روانی هم انجام می دادند؛ 
 شــبانه داخل منازل اطالعیه می انداختند. در 

ً
مثال

ســقز، موارد متعددی داشــتیم که شب ها داخل 
خانه نیروهای پیشمرگان مسلمان کرد یا بعضی از 
روحانیون، نارنجک پرتاب شــده بود. از این قبیل 
اقدامات در خود سنندج هم انجام شده بود؛ برای 
نمونه، در سال 136۰ ضد انقالب بمبی را داخل 
لوله بخاری منزل امام جمعه سنندج تعبیه کرده بود.

 وقتی خبر آن رسید، رسول یاحی  و حسین 
روح االمین برای خنثی کردن بمب رفتند. همین 
که بمب را از داخــل لوله بخاری باال آوردند، 

منفجر شد و هر دو مجروح شدند. 

حمید بناء
نویسنده دفاع مقدس

نداشتیم امنیت 
تردد فقط از 9 صبح تا 3 عصر
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تازه ها/
کتاب »حاج احمد« روایتی است داستان گونه از زندگی 
فرمانده آســمانی »سردار شــهید حاج احمد کاظمی« 
که به تازگی از ســوی انتشارات شــهید کاظمی منتشر 
شده اســت. این کتاب در سه فصل خاطرات ناگفته و 
جدید زوایای زندگی حاج احمد را بررسی کرده است. 
خاطــرات دوران کودکــی و مبــارزات انقالبی احمد 
کاظمی، خاطرات دوران آموزش های چریکی در سوریه 
و لبنان،  حضور پرماجرا در کردستان،  چگونگی عزیمت 
به جنوب و تشــکیل تیپ هشت نجف اشرف، حضور 
در عملیات های مختلف و رشــادت های این شــهید 
بزرگوار از ویژگی های این اثر اســت. کتاب حاج احمد 
به قلم »محمدحســین علیجانــزاده« در قطع رقعی و 
در 33۶صفحــه با قیمــت 40 هزار تومــان در اختیار 
عالقه مندان است. 1۹ دی  ماه 13۸4 حاج احمد پس از 
سال ها انتظار به یاران شهیدش پیوست و اجر تالش های 

بی وقفه خود را از خدای بزرگ گرفت. 

    حاج احمد

قاب/
حذف دختران و زنان از انقالب و دفاع مقدس بیشتر به 
یک شــوخی شبیه است؛ عزم راسخ آنها در پشتیبانی از 
جنگ و روحیه ای که به فرزندان و همسران شان می دادند، 
در هیــچ عرصه دیگــری نمونه ندارد. دختــران و زنان 

سرزمین ما، همچنان ایستاده  اند.

  بی نظیر

خاطره/
ســاعت حدود 14 روز 31 شــهریور 13۵۹ بود و من 
جلوی دِر ورودی ســپاه منطقــه 2 در میدان جمهورِی 
تهران  ایستاده  بودم که صدای انفجار شدیدی به گوشم 
رسید؛ بعد از صدای انفجار، زوزه  کش دار و کلفت یک 
هواپیمای جنگی جلب توجه کرد، تا سرم را باال آوردم، 
یک میگ عراقی دیدم که با سرعت زیاد از ابتدای خیابان 
جمهوری به طرف شــرق خیابان بــا ارتفاع 200 مترِی 
زمیــن در حرکت بود، از زیر هواپیما یا یکی از بال ها یش 
دود زیادی خارج می شد، به یک چشم برهم زدن از باالی 
سر ما گذشت و راسته خیابان جمهوری را گرفت، رفت 
و ناپدید شد، به نظر می رسید بالش را زده بودند. با چند 
نفر از بچه های منطقه 2 سپاه باالی پشت بام رفتیم و چون 
مثل االن ساختمان های بلند وجود نداشت، با دوربین 
نگاه انداختیم... رفته رفته شــور و هیجانی بین مردم و 
بچه های سپاه افتاد... از انجمن اسالمی  محله مان یک 
معرفی نامه برای »ستاد جنگ های نامنظِم دکتر چمران« 

گرفتم...
راوی:  جانباز عبدالعلی یزدانیار

   زوزه کش دار

رضا صادقی
خبرنگار
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 Bمحجر
اولین بــار کلمه »محجر« را در کتــاب »زندان 
الرشــید« دیدم. ایــن کتاب خاطرات ســردار 
گرجی زاده، رئیس ستاد ســپاه ششم که در واقع 
رئیس ستاد شهید علی هاشمی  بود و چهارم تیرماه 
1367 اسیر شد. اگر بعدها بخواهند فرهنگ لغت 
 به محجر می پردازند که 

ً
اسارت را بنویسند، حتما

بخش مهمی  از پادگان و زندان الرشید بود و بسیار 
بر اسرا سخت می گرفت، اما بچه های ما ماندند و 

مقاومت کردند.

 B!تخم مرغ های کوپنی 
بعضی چیزها در مقایســه به دست می آیند. باید 
اســیران عراقی را در ایران با اسیران خودمان در 
اردوگاه های عراق مقایسه کنیم. من نمی خواهم 
بگویم به اسیران عراقی خوش گذشت چون هیچ 
وقت اسارت خوب نیست؛ اما ارتش ما به اسیران 
عراقی سخت نگرفت. من صبح ها به کمپ اسرا 
می رفتم و گاهی تا وقت خاموشی می ماندم. آنچه 
خودمان می خوردیم به آنها می دادیم. یک شــب 
دیگ های بزرگــی دیدم پر از تخم مــرغ آب پز. 

قالب های کره هم تهیه کــرده بودند. گفتند اینها 
صبحانه اسراســت. هر دوی این کاالها آن موقع 

کوپنی بود، اما برای عراقی ها تهیه می شد.

 Bناهار اردوگاه 
کیفیــت اردوگاه از نظر غذا به گونه ای بود که من 
برنامه ام را تنظیم می کردم تا برای ناهار در کمپ 
عراقی ها باشم. ناهار اسرای عراقی از ناهار ما در 
روزنامه بهتر بود! در مقابل، آنقدر معده اســرای 
ایرانی کوچک شده بود که وقتی آزاد شدند،  بعد 
از ورود به پادگانی در ایران، معده شــان ظرفیت 
آبمیــوه و کیک و شــیرینی را نداشــت و همه را 
باال می آوردند. حداکثر غذایی که به اســرای ما 

می دادند، هشت قاشق برنج بود!

 B»فرار »جمعه عبدالله 
اولین چیزی که یک اسیر جنگی یاد می گیرد، فن 
زنده ماندن اســت و این چیزی است که مرحوم 
ابوترابی به اســرا یاد دادند. ایشان فرار را ممنوع 
کردند، در حالی که در کنوانسیون ژنو این موضوع 
وجــود دارد. اســیر می تواند فرار کند و کشــور 

نگهدارنده حق تنبیه آن اسیر را ندارد.
مهم ترین فــرار اســیران عراقی،  فــرار »جمعه 
عبدالله« بود که در مرز بازرگان دســتگیر شــد. 
زیر یک کامیون ترانزیت مخفی شده بود. بعد از 
 آن جمعه عبدالله را به اردوگاه پرندک بردند. سه 
چهار هزار بعثی در آن اردوگاه بودند که اداره کردن 
آنها کار ســختی بود. من وقتی برای مصاحبه به 
آنجا می رفتم موفق نبودم، چون بعثی ها همکاری 
نمی کردنــد. فرمانده آنجا ســرهنگ بهنود بود. 
سرهنگی خوش هیکل و خوش َمشرب که آذری و 
ورزشکار بود. وقتی جمعه عبدالله را گرفتند، حتی 
انفرادی نبردند؛ در حالی که عراقی ها در صورت 

فرار، پوست بچه های ما را می کندند!

 Bکوبلن بافی در باغ مرکبات
در اردوگاه ها به اسرای عراقی دسر و میوه می دادند. 
یکی از اردوگاه های ساری یک باغ مرکبات بود که 
عمارتی قدیمی  داشت و اسرا را در آنجا نگهداری 
می کردند. وقتی ما رفتیم، همانجا صد تا اســیر 
در آفتاب نشســته بودند و کوبلن می بافتند! کمیته 
کار داشتند که حتی قالیبافی هم می کردند. کت 
و شلوار می دوختند و میز و و صندلی های ارتش 
را می ساختند. یک دست کت و شلوار هم برای 
من دوختند. آن را می پوشــیدم و به عروسی ها و 

جشن ها می رفتم. البته پولش را داده بودم.

 B!کمبود کت  و شلوار 
 در مرداد و شــهریور ســال 1369 وقتی اسرای 
عراقــی را آزاد کردیــم، با کمبود کت و  شــلوار 
روبه رو شــدیم؛ به گونه ای که مردم عادی کت و 
 شلوار گیرشان نمی آمد. یکی از مسئوالن اسرای 
عراقی می گفت:  پســر یکی از صاحبان تولیدی 
کت و  شلوار سرباز ما بود. از هاکوپیان، جامکو، 
ناصرخســرو، اســتان های بزرگ و هر جایی که 
می شــد،  برای مبادله اسرای عراقی  کت و  شلوار 
جمــع کردیم. در نظــر بگیرید تن اســرا کت و 
 شــلوار هاکوپیان بود، اما برخی های شان بعد از 
مرز کت شــان را درمی آوردند و به سمت ما پرت 
می کردند! همچنین به اســرای عراقی بسته هایی 

داده بودیم که یک جلد قرآن، گز، باقلوا و چیزهای 
دیگر داشت که آنها را هم پرت می کردند تا به ما 
توهین کنند. برخی هم می گفتند ما می رویم و در 

عراق، جمهوری اسالمی  درست می کنیم!

 B ظالم عادل 
اآلن مــا درباره فــرار در حال تدوین هســتیم و 
درباره افراد نگهبان در اردوگاه ها کتاب هایی آماده 
کرده ایم. از جمله »ســرهنگ حافظ« که افســر 
بسیار باشرف، چابک، زرنگ و رئیس و اطالعات 
اردوگاه بود. سرهنگ می گفت در اردوگاه پرندک 
به آرایشگاه رفتم تا اســیر عراقی اصالحم کند. 
»خالد« تیغ ســلمانی را روی شاهرگم قرار داد و 
تهدیدم کرد. به اوگفتم: تو مگر آن افسری نبودی 
که یک رزمنده نوجوان ایرانی تو و همراهانت را 
دستگیر کرد؟ من ســرهنِگ آن بسیجی نوجوان 
هستم. حرف زیادی نزن و کاَرت را بکن! عراقی ها 

به او ظالِم  عادل می گفتند. اقتدار زیادی داشت.
رجزخوانی از ســنت های شیعه اســت و در روز 
عاشــورا هم هر یــک از اصحاب کــه به میدان 
می رفتند،  رجز می خواندند تا روحیه دشمنان را 
متزلزل کنند. آنجا هم ســرهنگ حافظ برای آن 

اسیر،  رجز خوانده بود تا حقیقت را بفهمد.

 B34۰۰ کیلو برنج 
فرمانده اردوگاه حشمتیه برای من تعریف می کرد 
که برای هر وعده غذایی اســرای عراقی، 3400 
کیلو )حدود سه ونیم تن( برنج در دیگ می ریختم. 
برنج هم آن روزها کوپنی بود. برخی ها غذای شان 
را می گرفتنــد و داخــل ســطل ها می ریختند و 
دوباره برای گرفتن غذا می آمدند! سرهنگ حافظ 
می گفت یک بار که مأموران صلیب ســرخ آمده 
بودند، دیدم غذا کم آمده اســت. دیگ ها خالی 
شــده بود و هنوز تعداد زیادی از اسرا غذا نگرفته 
بودند. شــک کردم. رفتم و بررســی کردم، دیدم 
ســطل های زباله پر از غذاهایی است که برخی 
عراقی ها دور ریخته اند! آنها را نشان مأموران دادم 

و برای شان گفتم که ماجرا چیست.

 چرا وارد خاک عراق 
شدیم؟

 اینکه چــرا ما در دوران دفاع مقدس وارد 
خاک عراق شــدیم، دالیل متعددی دارد 
که هم آن زمان و هم پس از آن این دالیل 
به اثبات رسید. یکی از دالیل این بود که 
به صدام و ارتش بعث عراق اعتمادی نبود 
که مجدد حملــه نکند. آن زمان برخی ها 
اما  می گفتند شــما پیش گویی می کنید، 
معتقد بودیم پیش گویی نیست و قراین این 
گونه به ما نشان می داد که صدام و حامیان 
آن، که کشورهای متعددی از آمریکا گرفته 
تا اروپا و شوروی سابق بودند، قابل اعتماد 
نیســتند و می گفتیم از کجــا می دانید که 
ارتش بعث بــار دیگر تجدید قوا نکرده و 
حمله نکند. این ماجرا و اعتماد نداشــتن 
به عراق در آخر جنگ هم اتفاق افتاد؛ دو 
روز پس از پذیرش قطعنامه 598، ارتش 
بعث عــراق حمله گســترده ای به خاک 
مقدس جمهوری اسالمی کرد و تا نزدیک 

خرمشهر و اهواز پیشروی کرد. 
 

دومین مسئله این بود که ارتش بعث عراق 
شــهرهای ما را با توپخانه زیر آتش خود 
می برد؛ با توجه به اینکه فاصله زیادی بین 
مرز تا شــهرهای آبادان، اهــواز، دزفول، 
شوش و برخی شــهرهای دیگر ما نبود، 
برای اینکــه دشــمن را از خاک مقدس 
جمهوری اسالمی و شهرهای خودمان و 
مردم عزیز دور کنیم، باید دشمن را تعقیب 
می کردیم. تعقیب متجاوز در همه جهان 
متداول اســت؛ برخی افراد داخل کشور 
مانند ملی گراها می گفتند این دالیل فقط 
پیش بینی است، در حالی که ارتش عراق 
در سال های 1365 و 1366 و اوایل سال 
1367 شــهرهای ما مانند تهران و حتی 
مناطقی در مازندران را با موشک بمباران 

کرد و ما باید دشمن را عقب می زدیم. 
نکته بعدی اینکه بیشتر کشورها، شورای 
امنیت و ســازمان ملل همگــی از صدام 
و رژیــم بعث عراق حمایــت می کردند؛ 
تعداد قطعنامه هایی که تا پیش از قطعنامه 
598 در طول جنــگ عراق و ایران صادر 
شده بود زیاد است؛ اما در هیچ قطعنامه ای 
به متجاوز بودن کســی که تجاوز کرده و 
حمله را شروع کرده و باید خسارت دهد، 
اشاره ای نشــده بود. در قطعنامه 598 نیز 
حداقل خواســته های ما مطرح شــد، به 
هر حال ما باید می رفتیم و بخش هایی از 
سرزمین عراق را می گرفتیم به عنوان اینکه 
بتوانیم خسارت های مان را بگیریم که این 
دلیل هم ثابت شــد. صدام و ارتش رژیم 
بعث عراق دنیای زورگویی داشتند و باید 
ما به شــکلی حق و حقوق ملت ایران را 
از دشمن می گرفتیم. می توان گفت دالیل 
ورود به خاک عراق به طور خالصه عبارتند 
از: قابل اعتماد نبودن صــدام، دور کردن 
آتش دشمن از شهرها و مناطق مسکونی 
و به دست آوردن حق و حقوق مان. گفتنی 
است، سازمان ملل و شورای امنیت اصال 
حاضر نمی شــدند حق ما را برآورد کنند. 
البته بعدها و پس از آتش بس سازمان ملل 
پذیرفت که بیش از یک هزار میلیارد دالر 
به ایران اسالمی خسارت وارد شده که این 

خسارت سنگینی بود.

 سردار 
محمدعلی آسودی

 جانشین وقت 
 ناهار اسرای عراقی تبلیغات جبهه و جنگ

وزنامه بهتر بود! از ناهار ما در ر

ناگفته هایی از وضعیت اسرای ایرانی و عراقی در نبرد هشت ساله به روایت مرتضی سرهنگی

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

حجت االسالم قدمعلی اسحاقیان، این روزها در جبهه مقاومت اسالمی مشغول مبارزه است. او از نوجوانی در جبهه ها حضور داشته و طعم 
اسارت را نیز چشیده است. امیرمحمد عباس نژاد از رویش های دفتر هنر و ادبیات مقاومت حوزه هنری و از شاگردان مرتضی سرهنگی، خاطرات 
دوران دفاع مقدس و اسارت اسحاقیان را در کتابی با نام » تن های محجر« تدوین کرده است. به بهانه بررسی این کتاب با مرتضی سرهنگی هم کالم شدیم 

و او گفتنی های شنیدنی و خواندنی درباره وضعیت اسرای عراقی در ایران بیان کرد.

کتاب »تن های محجر«، کتابی خواندنی 
است؛ برای اینکه ما با دنیای محجر آشنا 
نیســتیم. در حال حاضر، صدها عنوان 
کتــاب )بیــش از 3۰۰ عنــوان( درباره 
خاطرات آزادگان منتشــر شده است که 
ما در آنها اردوگاه ها را می شناسیم، اما از 
»محجر« خبری نیست. سفری به روسیه 
داشتیم و با نویســندگان جنگ مالقات 

کردیم. یکی از این نویسندگان آدم بزرگی 
بود که وقتی پالتویــش را درآورد با کلی 
مدال شــجاعت روبه رو شدیم. با تأخیر 
آمد و گفت من در بیمارســتان بســتری 
بودم و به من گفتند دو خبرنگار جنگ از 
ایران آمده اند. چند ساعت از بیمارستان 
مرخصی گرفتم تا شما را ببینم. شهرهای 
مهــران و آباداِن ما را هم می شــناخت و 

پیگیر اخبار جنگ ما بــود. این آقا که دو 
ســال بعد فهمیدیم فوت کــرده، گفت:  
روســیه بدون ادبیات جنگش فقط یک 
خاک پهناور اســت و هیچ ارزش دیگری 
ندارد. این به ما نشان داد که چه ثروتی در 
دست مان است. هم باید قدر این ثروت 
را بدانیم و هم خــوب کار کنیم. عمرها 

محدود است.

 کتاب خواندنی
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 محور مقاومت
 امتداد دفاع مقدس

 
امام خمینی)ره( در پیامی که به مناسبت 
منشــور مقاومت داده بودند، مشخص 
کرده بودند که دفاع مقدس ما چه ثمره ها 
و نتایجی به دنبال داشــته است. به طور 
طبیعی این پرسش مطرح می شود که آیا 
 جنگ مطلوب است یا جنگیدن 

ً
اصوال

پدیده خوبی اســت؟ در پاســخ به این 
گونه پرسش ها باید گفت، در درجه اول 
جنگیدن ممکن اســت با آن وجه خشن 
منفی به نظر برســد، اما زمانی که دفاع 
را تفسیر و تعریف می کنند، ما از جنگ 
دفاع و مقاومت را به دست می آوریم که 
 متفاوت از آن پدیده منفی است که 

ً
قطعا

جنگ بدون هدف یا برخاســته از غریزه 
یا بر اســاس ظلم و ستم انجام می شود. 
به هــر حال، مقاومت کار پســندیده ای 
است؛ یعنی به هر عقل بشری که رجوع 
شود، علی القاعده مقاومت در برابر ظلم 
را تأییــد می کند. دفاع مقــدس ما نیز از 
همین جنس مقاومت بود، به همین دلیل 
اســم آن دفاع مقدس گذاشته شد؛ چون 
ایــن دوران، جنگ بر ســر خاک یا وجه 
جغرافیایی نبود، بلکه دفــاع از آرمان ها 
و اصــول و مبانی بود؛ چون حمله صدام 
به کشــور ما فقط یک حمله جغرافیایی 
نبود، بلکه یــک حمله هویتی بود و همه 
ابرقدرت های جهــان در این جنگ او را 

همراهی می کردند. 

 تعــرض جغرافیایی و 
ً
صدام قطعــا

سلطه طلبی جغرافیایی را در نظر داشت، 
اما بحثی کــه در کالن این جنگ وجود 
داشــت، و دشــمنان ما از جمله آمریکا 
در پشــت صحنه این جنگ آن را دنبال 
می کردنــد، از بین بــردن هویت دینی و 
انقالبی مردم ایران بــود؛ به همین دلیل 
در ایــن دفاع مقــدس، مــا از هویت و 
آرمان های مــان دفاع کردیــم؛ از این رو 
این موضوع به یک الگو تبدیل شــد. به 
عبارتــی، اگر فقط بحث دفــاع از خاک 
بود که پــس از پذیرش قطعنامه و پس از 
اینکه صدام همه خواسته های جمهوری 
اســالمی ایران را پذیرفــت، قضیه تمام 
می شــد؛ اما آن فضای کلی و الگویی که 
در دفاع مقدس ساخته شد، مخصوص 
آن زمان و مکان نبود و یک دامنه گسترده 
پیدا کرد و این الگو در حوزه های گوناگون 
حتــی در حوزه های غیــر جنگی تداوم 
یافت. الگــوی دفاع مقــدس، الگویی 
نبود که فقط در حــوزه جنگ به آن نگاه 
شود؛ بلکه در حوزه های تقویت معنوی، 
اقتصاد، مقاومت در ســطح دنیا و حوزه 
سیاســی نیز مطرح بود و در واقع مدلی 
را ایجــاد کرد که در همه حوزه ها کاربرد 
و کارآیی دارد. امروز نشانه های این الگو 
را در عراق، سوریه، یمن، بحرین، لبنان و 
فلسطین می بینیم. گفتنی است، این الگو 
به این شکل سابقه نداشته است؛ در حالی 
که امروز در سراسر کشورهای اسالمی 
جبهه مقاومت آن را مشــاهده می کنیم و 
می توان گفت جبهه مقاومت، امتداد دفاع 

مقدس ما به شمار می آید. 

فاصله پیروزی انقالب اســالمی تا شــروع 
جنگ تحمیلی یک ســال و نیــم بود و طی 
این مدت، دشــمنان که در رأس آن آمریکا و 
دشــمنان منطقه ای، از جمله صدام بودند، 
تقابل را شــروع کرده بودند. در واقع، صدام 
با کمک کشــورهای منطقــه و ابرقدرت ها 
مانند آمریکا و شوروی سابق نیروهای خود 
را از سال 13۵9، یعنی ســال اول انقالب، 
برای تحمیل جنگ به ایــران آماده کرده بود. 
بنابراین وقتی رژیم بعث عراق در 31 شهریور 
ماه سال 13۵9 جنگ را شروع کرد، آمادگی 
کامل نظامی از نظر تجهیزات، آمادگی رزمی، 
امکانات و وحدت فرماندهی داشــت؛ اما 
در مقابل در جبهه ایران اینطور نبود. آن زمان 
بنی صدر در جایگاه فرمانده کل قوا مسئولیت 
مدیریت نظامی را به عنوان جانشین امام)ره( 
برعهده داشت. اتفاقاتی در آن یک سال و نیم 
بعد از پیروزی انقالب رخ داده بود و شــاهد 
نقض متعدد حریم هوایــی و زمینی ایران از 
جانب رژیم بعث عــراق بودیم و به بنی صدر 
هم گزارش هایی داده می شــد که متأســفانه 
 توجهی به آنها نداشــت و فرض وقوع 

ً
اصال

جنگ را منتفی می دانست. 
در این شــرایط، وضعیت نظامی ایران به 
این شــکل بود که ارتش تنها نیروی مســلح 
جمهوری اســالمی ایران بود و به واســطه 
پیروزی انقــالب نیروهای ارتــش در نیروی 
هوایــی، زمینــی و دریایی از انســجام الزم 
برخوردار نبودند و متأسفانه آن آمادگی رزمی 
الزم را از دســت داده بود. بنابراین ارتش آن 
وحدت و انسجامی را که باید نیروهای مسلح 

داشته باشند، از دست داده بود. 
در اینجا تنها کســی که در میــدان بود و 
از ارتش دفاع کرد، شــخص امــام)ره( بود. 
ایشــان به نیروهای انقالبی گفته بودند هرگز 
نباید علیه ارتش شعار داده شود و ابالغ کرده 

بودند باید از فرماندهان اطاعت شــود. این 
وضعیت در نیروهای مســلح حاکم بود. ما 
تا 31 شهریور 13۵9 به قدری درگیر مسائل 
داخلی از نظر سیاســی، نظامی و اقتصادی 
بودیــم که با وجــود گزارش هــای نیروهای 
مردمی و نیروهای نظامــی از احتمال حمله 
صدام به کشورمان، مسئوالن از حمله دشمن 
غافل شــدند؛ بنابراین ما چنــد روز پیش از 
شروع جنگ تازه می خواســتیم خودمان را 
آماده مقابله با دشمن کنیم. لذا اگر بخواهیم 
وضعیت نظامی را در ابتــدای جنگ در نظر 
بگیریم، در وضعیت بسیار نامناسب بودیم و 
 آمادگی مقابله با یک جنگ تمام عیار و 

ً
واقعا

همه جانبه در ارتش ما، که تنها نیروی مسلح 
بود، وجود نداشت. سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی هم که متولد انقالب و اوایل سال 
13۵8 بود و در ابتدای جنگ هنوز به نیروی 
نظامی تبدیل نشده بود که نیروهای مختلف 
قوی داشته باشد و بتواند در مقابل یک هجمه 
نظامی گسترده پای کار بیاید و با آمادگی کامل 
مقابله کند. در واقع، ســپاه بیشتر در ارتباط با 
ناامنی های داخلی و مرزی تشــکیل شد و در 
حد توان خــود از انقالب دفاع  کرد. بنابراین 
وقتی وضعیت نظامی پیش از جنگ را بررسی 
می کنیم، متوجه می شــویم برخالف دشمن 
 آمادگی نداشــتیم؛ به این ترتیب جنگ 

ً
اصال

را تحمیل کردند. متأسفانه، اینکه فرض وقوع 
جنگ هم در فرماندهان عالی به ویژه بنی صدر 
که فرمانده کل قوا بود، وجود نداشت، سبب 
شد ما در 31 شهریور ماه غافلگیر شویم؛ در 
واقع به نوعی غفلت شد؛ چراکه همه شواهد 
و قراین حمله عراق وجود داشت. پس از آغاز 
جنگ جمهوری اسالمی ایران شامل نیروهای 
ارتش، ســپاه پاســداران، نیروهای مردمی، 
بسیجی و نیروهای انقالبی به سمت آمادگی 
رفتند تا بتوانند با دشمن مقابله کنند. در سال 
اول جنگ دو تفکر در روزها و ماه های ابتدای 
جنگ حاکم بود؛ یکی تفکر انقالبی ـ مردمی 
و در واقع تبعیــت از امام)ره( و دیگری تفکر 
بنی صدر. امام راحل همان روز اول جنگ به 
مســئوالن ابالغ کردند که زمینه حضور مردم 

را در جنگ فراهم کنید که ســبب شد جنگ 
ما از همان روز بر اســاس فرمــان امام)ره( 
مردمی باشد. گفتنی است، سازماندهی کننده 
نیروهای مردمی سپاه و بسیج بود که به کمک 
ارتش آمدند و توانستند جنگ را به سمت و 
ســویی پیش ببرند که آن توانمندی را ایجاد 

کنند.
متأسفانه در سال اول جنگ تفکر بنی صدر 
که اعتقادی بــه نیروهای مردمی نداشــت، 
سبب شد دشمن به طور گسترده حمله کرده 
و شــهرهایی را اشــغال کنــد. همان بخش 
سیستم دفاعی که مناسب بود در بخش توقف 
دشمن اقدام کرد، اما اینکه بتواند دشمن را از 
ســرزمین مان خارج کند، قدری مشکل پیش 
آمد. با عزل بنی صدر شاهد تغییر رویکرد در 
سطح فرماندهی عالی بودیم. در حقیقت، از 
سال 13۶۰ و از عملیات »ثامن االئمه« شاهد 
موفقیت هایی متکی بر رویکرد انقالبی بودیم 
که اوج موفقیت در عملیات »بیت المقدس« 
بود و جمهوری اسالمی ایران را توانست در 
حوزه نظامی به اوج قدرت برساند. مهم ترین 
عامل در این بخش همان تفکر انقالبی بود که 
فرماندهان ارتش و ســپاه توانستند با اعتقاد، 
ایمــان و روحیه به اضافــه خالقیت، ابتکار 
و نــوآوری در طراحی عملیات هــا و اتخاد 
تاکتیک عملیات در شب و موارد بسیار دیگر 
پیروزی های پی در پی را در این مقطع حاصل 
کنند. اوج این پیروزی ها »آزادی خرمشــهر« 
بود که دشمن از سرزمین های اشغالی با توسل 
بــه زور و اقدامات نظامی ایــران به مرزهای 
بین المللی عقب رانده شد. در اینجا ضعف 
 برعکس شــد و در 

ً
نظامی اولیه جنگ کامال

اذهان دشــمنان و حتی جهان، ایران به منزله 
کشور قدرتمند شناخته شد.

 
ً
بنابراین توازن قــوا و نیروی نظامی کامال

تغییر کرد و شــاهد برتــری نیروهای نظامی 
ایران از نظر تاکتیکی و کیفی بودیم، اما از نظر 
تجهیزات، امکانات و سالح این گونه نبود و 
در این زمینه نیز حمایت هایی از صدام می شد. 
در عملیات والفجر 8 در سال 13۶۴ شاهد 
ســیل تجهیزات به ارتش بعث عراق بودیم. 

در واقع ما در این جنگ هرگز از نظر کمیت، 
ســالح، تجهیزات و امکانــات، هواپیما و 
تجهیزات زمینی، توپخانه و موشــک نسبت 
به عراق برتری نداشتیم؛ اما نحوه به کارگیری 
از تجهیزات به گونه ای بــود که ما با کیفیت 
اســتفاده می کردیم، یعنی ما بــرای هر گلوله 
برنامه ریزی داشتیم تا به گونه ای استفاده کنیم 

که مفید باشد.
در حقیقــت، در پایان جنــگ تحمیلی، 
تجربه دفــاع مقدس چه از نظــر راهبردی و 
چه از نظر تاکتیکی دستاوردهایی را به همراه 
 قابل 

ً
 با ابتدای جنگ اصال

ً
داشت که مطمئنا

مقایسه نیست. بسیاری از پیشرفت های ما به 
ویژه پس از جنگ که توسعه پیدا کرد، حاصل 
تجربه هشت ســال دفاع مقدس است. برای 
نمونه، به کارگیری ســالح و قدرت موشکی 
را خودمــان از ســال 13۶3 در زیر جنگ به 
 
ً
دســت آوردیم، یعنی اگر آن فضا نبود، قطعا

ما هرگز نمی توانستیم به توان موشکی دست 
یابیــم. بنابراین پس از جنــگ قدرت نظامی 
ایران توســعه پیــدا کرد که عامــل آن تجربه 
دفاع مقدس، ایمان، روحیه انقالبی، ابتکار، 
خالقیت و خودباوری اســت. بــه عبارتی، 
ضرورت ها و نیازها به گونه ای بود که باید اینها 
را برای مقابله با دشمن به دست می آوردیم و 
آن اراده محکم برای دســتیابی به آنها وجود 

داشت. 
اگر بخواهیم وضعیت نظامی ایران را پس 
از جنگ با وضعیت نظامی ایران در زمان رژیم 
گذشته مقایسه کنیم، می بینیم که همه امکانات 
و تجهیزات و آموزش و آماده سازی نیروهای 
ما بــه آمریکا وابســته بود؛ یعنــی نیروهای 
تخصصی ما در حد اپراتوری بودند؛ اما پس 
از پایان جنگ و امروز همه تجهیزات نظامی 
کشورمان، ســاخت ایران بوده و آموزش ها 
 بومی اســت. کشــورمان بــه ویژه در 

ً
کامال

حوزه موشــکی و هوافضا جزء چند قدرت 
برتر جهانی اســت که همــه حاصل تجربه 
دفاع مقدس اســت و به ادعای بســیاری از 
کارشناسان، ایران قدرت اول منطقه به شمار 

می آید.

ونی اتکا به قدرت در

سیدنظام الدین موسوی
نماینده مردم تهران

نگاهی به توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران در ابتدا و انتهای جنگ تحمیلی

 امیر سرتیپ 
محمدحسن نامی

رئیس وقت اداره دوم 
ستاد مشترک ارتش

   از     پایان جنگ تا امروز همه تجهیزات نظامی کشــورمان، ساخت ایران بوده و 

آموزش ها کاماًل بومی اســت. کشــورمان به ویژه در حوزه موشکی و هوافضا جزء 

چند قدرت برتر جهانی است که همه حاصل تجربه دفاع مقدس است و به ادعای 

بسیاری از کارشناسان، ایران قدرت اول منطقه به شمار می آید
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آرش فهیم
منتقد سینما

تولد

خمپــاره ای کنار خانــه عبدی 
منفجر شد و صدایش گوش های 
»سلوی« را کر کرد. چند لحظه ای گیج و 
منگ به اطرافش خیره شد. تازه فهمید با 
مــوج انفجــار روی زمین پرت شــده، 
پارچه های سفید و چند تکه باند باقیمانده 
را کــه روی زمین افتاده بود، برداشــت و 
شروع به دویدن کرد. رگۀ ظریف خون از 
کنار پای راستش روی زمین می چکید، اما 
سلوی هیچ نمی فهمید. صدای فریادهای 
سمیرا توی گوشش بود. باید به داد خواهر 
باردارش می رســید. از خانواده شان فقط 
سمیرا و ســلوی مانده بودند و سمیر که 
معلوم نبود کجای شط در حال دفاع است. 
یاد مادر و احســان و سعیده افتاد. بی هیچ 
دفاعی در بمباران، زیر خروارها خاک دفن 
شــده بودند. وقت گریه و شیون نداشت. 
ســمیر گفته بود تا شهر سقوط نکرده باید 
ســمیرا را بردارد و از خرمشهر بروند. اما 
چطور می توانســت خواهــرش را با این 
وضعیت دنبال خودش بکشاند؟ آن  هم با 
وضعیت سمیرا که دو بار بچه سقط کرده 
بــود. این بار هم با هزار دعــا و نذر و نیاز 
بچــه اش را نگه داشــته بــود و هنوز هم 
نمی دانست عاصف، شــوهرش، شهید 
شــده و داخل شط افتاده و حتی جنازه ای 
هم ندارد تا بشــود برایش مزاری درست 
کرد. از این فکر به خودش لرزید. در این 
روزها چه کســی مزار داشت که عاصف 
داشته باشد؟ از کنار کوچه گذشت و وارد 
خانۀ ننه صفیه شد. خمپاره ای درست چند 
متر آن طرف تر از ســلوی به زمین خورد. 
صدای فریادهای سمیرا بلندتر از انفجار 
بود. خودش را به خواهر داغدارش رساند. 
دلــش می خواســت همانجــا بمیرد و 
وضعیت سخت ســمیرا را نبیند. کودک 
ســمیرا عزمش را جزم کرده بــود تا زیر 
خمپاره و موشک و صدای فریاد عراقی ها 
به دنیا بیاید. سلوی ترسیده بود، اما باید هر 
طور کــه بود خواهرش را از این مخمصه 
نجات می داد. دیشب قرار بود خودشان را 
به لنج عبدالواحد برسانند و از شهر فرار 
کنند؛ اما درد، سمیرا را کنار خانۀ ننه صفیه 

زمین گیر کرده بود.
چیزهایــی که از آمــوزش بهیاری در 
ذهن داشت، انجام داد. باید ترس را کنار 
می گذاشــت و قوی و محکم می ایستاد 
و از خانوادۀ کوچک جنگ زده شــان دفاع 
می کرد. صدای تیرانــدازی نزدیک خانه 

بلند شد.
ـ کی داخل خونه  است؟ مگه نشنیدین 

اآلنه که شهر سقوط کنه؟
در با لگد رزمنده باز شد. نگاه سلوی 
و مرد جوان به هم دوخته شــد. ســمیرا 
درد داشــت و ناله هایش قطع نمی شــد. 
مرد نگاهــش را دزدید و آرام گفت: »من 
خالدم، پسر ننه صفیه! خواهر چرا تا حاال 
موندین؟ مگه...« صدای سمیرا نگذاشت 

حرفش را تمام کند. چاره ای نبود.
ـ حــاال طوری نی، غصــه نخور، من 
بیرون مراقبم! می گم بچه هام بیان کمک، 
تو کمک ایــن خواهرمون کن! نترس، راه 

فرار پیدا می کنیم.
بیرون رفت. انگارســمیرا بین زمین و 
آســمان معلق مانده بود و داشت خودش 
را تکثیر می کرد. سلوی با تمام قوا تالش 
می کرد. صدای اللــه اکبر چند رزمنده با 
گریۀ نوزاد بلند شــد. لبخندی بی جان، 
روی لبان دو خواهر نقش بست. سلوی در 
را باز کرد تا خبر خوش را به خالد برساند. 
نور کم رمق خورشید پاییزی، خودش را 
 روی جســم بی جان مرد جــوان انداخته

 بود. 

سینمای دفاع مقدس، اگرچه مطابق با تعاریف رایج 
ســینمایی، در »ژانر جنگی« دسته بندی می شود؛ اما 
واقعیت این اســت که موضوع دفاع مقدس به واسطه 
بهره گیری از بن مایه های دینــی و ملی، ظرفیت ها و 
ارزش های درونی ویژه ای دارد که ســال های ســال 
می توان دربــاره آن فیلم و آثار ماندگار تولید کرد؛ اما 
واقعیت این است که هرچقدر از سال های جنگ دور 
می شویم، جذابیت این گونه سینمایی برای سینماگران 
کاهش می یابد تا جایی که در ســال های اخیر، تعداد 
فیلم های سینمایی ارزشــمند در حوزه دفاع مقدس 
به کمتر از انگشــتان دست می رسد.  سینمای جنگ 
در جهان، ســینمای خاصی است و اگرچه به لحاظ 
جلوه های تصویری و زد و خوردهای زیاد، ســینمای 
جذابی به ویژه برای نســل جوان  و نوجوان به شمار 
می آید؛ اما در سه دهه گذشته، غرب نیز نگاه متفاوتی 
به ســینمای جنگ را در پیش گرفته و از آن برای بیان 
روایت خود از واقعیت جنگ های روی داده اســتفاده 
کرده اســت. برای نمونه بخش زیــادی از فیلم های 
جنگی که با موضوع جنگ جهانی دوم ساخته شده، 
مســتقیم و غیر مســتقیم به روایت ســازی از کشتار 
یهودیان اختصاص داشــته و این موضوع آنچنان در 
این فیلم ها بازنمایی شده که جای انکار را از مخاطب 
گرفته است! برخالف این نگاه فرهنگی و روایت سازی 
که سینمای غرب به ژانر جنگ، به ویژه جنگ های سده 
اخیر دارد، سینمای دفاع مقدس نتوانسته است حتی 
واقعیت های موجود و جریان ساز حقیقی موجود در 
آن را آنطور که باید روایت کند. در دوره اول فیلمسازی 
جنگ که از میانه دهه 60 آغاز شد و تا اواخر دهه 70 
ادامه داشت، بیشتر روایت ها ناظر به جنگ مستقیم و 

تالش رزمندگان برای دفاع جانانه در برابر دشــمن تا 
بن دندان مسلح بود. اگرچه این نوع فیلمسازی از نظر 
جذابیت های بصری، بسیار پرمخاطب بود؛ اما مسئله 
اصلی این بود که عمده فیلم ها تصویری کاریکاتوری 
از جنگ نشان داده و رزمندگان ایرانی را همیشه پیروز 
نشان می داد و دشمن را ارتشی زبون و ضعیف معرفی 
می کرد که حرفی برای گفتن در برابر اراده و شجاعت 
رزمندگان ایرانی ندارد. اما کار به همین جا ختم نشد؛ 
در دهه 80 نوع دیگری از روایت های جنگی به عرصه 
سینما پا گذاشت و حواشی اجتماعی، سیاسی و حتی 
اقتصادی جنگ به میانه سینما کشیده شد و روایت های 
جدیدی از دوران دفاع مقدس و به ویژه وضعیت پشت 
جبهه ها مطرح شد. همین نگاه جدید، فرصتی بود تا 
ســینمای دفاع مقدس بتواند دوباره جایی برای خود 
در میــان فیلم های ایرانی باز کند؛ اما این دوره نیز، به 
سرعت افول کرد و سینمای دفاع مقدس، در دهه 90 

روز به روز کمتر از گذشته شد. 

 Bجای خالی ادبیات داستانی
اما این سؤال مطرح می شود که چرا هشت سال دفاع 
مقدس که سرشار از روایت های ناب درباره زندگی، 
زمانه، رشــادت و تالش جوانان برجسته این کشور 
اســت، این چنین در ســینمای ایران کم فروغ بوده 
است؟»حسین شهابی« نویسنده و کارگردان سینما، 
یکی از اشکاالت موجود در سینمای دفاع مقدس را 
به روز نبودن تولیدات و مفاهیم مورد توجه در فیلم ها 
دانســته و می گوید: »وضعیت و حال سینمای دفاع 
مقدس در حال حاضر به هیچ وجه خوب نیســت. 
تولیدات و مفاهیم آنها در همان زمان دهه شــصت 
مانــده و تغییر چندانی در مضمون آثار ایجاد نشــده 
است. البته معدود آثار بسیار موفقی طی این سال ها 
تولید شــده، اما در قبال تمام این سال ها آمار اندکی 
اســت.«وی اضافه می کند: »هــر چند وقت یک بار 
جوانانی به صورت خودجوش فیلم های درخشــانی 

در عرصه دفاع مقدس می ســازند و بسیار هم مورد 
اســتقبال قرار می گیرد، اما این تالش های جســته و 
گریخته نمی تواند در آمار کلی سینمای دفاع مقدس 
تغییری ایجــاد کند.«کارگردان »دوران ســرطانی« 
آثــار دفاع مقدس را نیازمند بودجــه می داند و تأکید 
می کند: »سینمای دفاع مقدس سینمای بسیار خاصی 
است و باید با قدرت به ســمت آن رفت. این سینما 
به شــدت هزینه بر بوده و دقت زیادی را در ســاخت 
و تولید می طلبــد. فیلم دفاع مقدســی را نمی توان 
مانند دیگر فیلم هــا کم خرج و خیابانی ســاخت؛ 
چراکه زیرساخت های عمده ای را در بخش فیزیکی 
می طلبد.«البتــه صرف توجه بودجه ای به ســینمای 
دفاع مقدس نیز نمی تواند جوابگو باشــد، چه اینکه 
فیلم سینمایی »دوئل« به عنوان پرخرج ترین فیلم دفاع 
مقدس، انتظارات را از این فیلم هرگز برآورده نکرد. 
شــاید یکی از علت های آن را می توان در بی توجهی 
به روایت های خوب در ادبیات داستانی دفاع مقدس 
جست وجو کرد. در حقیقت، ادبیات دفاع مقدس در 
طول سال های اخیر، رونق زیادی داشته است. تعداد 
عناوین کتب خاطره، رمان، یا تاریخی که با مضمون 
دفاع مقدس به رشــته تحریر و تألیــف درآمده اند از 
صدها عنوان گذشته اســت؛ اما این ادبیات، به مثابه 
یک بن مایه مناسب، نتوانســته موجب ایجاد جریان 
در روند فیلم نامه نویسی و فیلم سازی دفاع مقدس در 

سینما و تلویزیون ایران شود. 

 Bهزینه های باال و بی رغبتی به آثار جنگی
یکی از مشکالت مهم سینمای جنگ، تأمین هزینه های 
ساخت این گونه فیلم هاست. فیلم های دفاع مقدس، 
به دلیل ضرورت استفاده از جلوه های ویژه میدانی و 
تعدد بازیگران، به پشتیبانی مالی و لجستیکی باالیی 
نیاز دارد که کمتر تهیه کننده  و سرمایه گذاری توانایی 
تأمین آن را دارد. از ســوی دیگر، بخش های دولتی 
نیز تمایل کمتری بــرای پرداختن به این موضوعات 

داشــته اند. این مشکالت سبب شــده است تا روند 
ساخت آثار فاخر در سینمای دفاع مقدس نیز روز به 
روز کاهش یابد.  »اصغر نعیمی« نویسنده و کارگردان 
سینما در همین راستا معتقد اســت: »با پایان یافتن 
دهه هفتاد و آغاز دهه هشــتاد نگاه مدیران فرهنگی 
به ســینما تغییر پیدا کرده و سرمایه گذاری در بخش 
فرهنگی و ســینمای دفاع مقدس کمتر شده است.« 
وی ادامه می دهد: »در این زمان اولویت ساخت آثار 
دفاع مقدس از برنامه مدیران فرهنگی خارج شــده و 
از طرفی هزینه های تولید فیلم به شدت افزایش یافته، 
همین اتفاق عاملی بوده است تا سینمای خصوصی به 
سختی بتواند سراغ سینمای دفاع مقدس برود و تمامی 

بار این سینما بر عهده بخش دولتی باشد.«

 Bعقب ماندن در جنگ روایت ها
اگرچه از قدیم گفته اند تاریخ را فاتحان می نویسند؛ اما 
در دنیای امروز، تاریخ را کسانی می نویسند که روایت 
جذاب تــری از ماجراها عرضه کننــد. دنیای امروز، 
دنیای جنگ سالح ها نیست؛بلکه این روایت هاست 
که نــوع نگرش و مســیر رفتار مردم نســبت به یک 
واقعه را مشــخص می کند. در روایتی که غربی ها از 
جنگ جهانی دوم ارائه می کنند، آلمان ها، یهودی ها 
را ســوزانده اند و در نهایت هم به ســختی شکست 
خورده انــد. هیچ روایتی از جنــگ جهانی دوم بیان 
نمی شــود مگر مبتنی بر نگاه پیروزمندانه متفقین در 
آن باشــد. اما آیــا نگاه غربی ها بــه جنگ بی هویتی 
مانند جنگ جهانی دوم، با نگاه فیلم سازان ایرانی به 
دفــاع مقدس که یک جنگ ارزشــی، ایدئولوژیک و 
افتخارآمیز بوده، قابل مقایسه است؟ مسئله این است 
که دفاع مقدس از نظر مضمون و پشتوانه غنی صدها 
بار بیشتر از نگاه غربی به جنگ می تواند حاوی تاریخ، 
اقتدار، شــجاعت و تمدن یک ملت باشد، اما هرگز 
مانند سینمای غربی از پرده سینما به مخاطب عرضه 

نشده است. 

بازنگاهی به سینمای دفاع مقدس در سه دهه پس از جنگ تحمیلی

شاهرخ صالحی 
روزنامه نگار

وایت ها میدان دار باشیم  در جنگ ر

داستان

نفیسه محمدی
نویسنده

در ســال های پس از دفاع مقدس  جریانی خاص  
فیلم هایی که منتشرشــده فرهنــگ و ارزش های 
جهادی درســطح جامعه هســتند را مانعی بر سر 
راه پیشــبرد اهداف خــود برای گســترش اباحه 
گری می دانند. واقعیت این اســت که جریان های 
فرهنگی، سیاســی و رســانه ای وابسته به سرمایه 
داری که منافع خود را در گرو غرب زدگی و تقلیل 
یافتن آرمان گرایی و عدالت خواهی در جامعه می 
دانسته اند، به صورت برنامه ریزی شده و تعمدی، 

ســعی در به حاشیه راندن ســینمای دفاع مقدس 
داشته و دارند. متأسفانه در سال های اخیر نیز موج 
جدیدی در این راســتا پدید آمده که در قالب فیلم 
های به ظاهر جنگی، سعی در تخریب ارزش های 
 
ً
انقالبی و دفاع مقدســی دارد. این فیلم ها عمدتا

با ادعای ضدجنگ بــودن و نمایش تصویری تیره 
و تــار از فضای جامعه، ایســتادگی ملت ایران در 
مقابل تجاوز بیگانگان را تحقیر می کنند. نکته تأمل 
برانگیز و تأسف آور این است که این گونه فیلم ها، 
در میان آثار جنگی اکران شده در چند سال گذشته، 
اکثریت را تشکیل می دهند.خواسته یا ناخواسته، 
آگاهانه یا ناآگاهانه، ســازندگان این نوع فیلم ها در 
مسیر تقدس زدایی از مقاومت و نبرد مقدس مردم 
ایران در جنگ تحمیلی هشت ساله قرار گرفته اند، 

آن هم درســت در شــرایطی که دشــمنان ایران و 
اســالم در آن سوی مرزها، هجوم خود به مرزهای 
عقیدتی و فرهنگی جامعه ما را به اوج خود رسانده 
اند. فیلم های سیاه جنگی که با تقلید کورکورانه و 
جاهالنه از روی فیلم های ضدجنگ غربی ساخته 
شده و می شوند، به نوعی نقش مکمل برنامه های 
شــبکه های ماهواره ای ضدایرانی را برای ارزش 
زدایــی از دفاع مقدس بازی می کنند. زیرا یکی از 
ترفندهای ثابت و مکارانه این شبکه ها این است که 
هر سال به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه هایی 
شبهه افکن و مخرب را درباره این بخش از تاریخ 
پرافتخار ایران نمایش می دهند. حتی در برخی از 
این برنامه ها، کشــور ما به عنوان آغازگر و مسئول 
اصلی جنگ هشت ساله معرفی می شود! نگاه باب 

شده در ســینمای جنگی امروز ایران یک انحراف 
بزرگ است که عدم ترمیم آن لطمات فراوانی را در 
پی خواهد داشــت. این انحراف از آنجا ناشی می 
 کشور ما در آن جنگ در مقام مدافع 

ً
شود که اساسا

و مقاوم بود. هم از ایــن رو ارائه نگاه ضدجنگ به 
مقاومت، نوعی نقض غرض محســوب می شود. 
چنین فیلم هایی را نمی توان ضدجنگ دانســت، 
بلکه این آثار ضدمقاومت هستند. نمی توان با سهل 
انگاری در برابر ریاکاری عده ای، بیش از این اجازه 
تخریب دفاع مقدس را در برخی از فیلم های جنگی 
داد؛ بنابراین به موازات حمایت از تولید فیلم های 
دفاع مقدسی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
فرهنگی، باید در مقابل فیلم های ضدمقاومت هم 

ایستاد و مانع از گسترش چنین آثاری شد.

چه کسانی از سینمای دفاع مقدس می ترسند؟
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13
جهان

یادداشت

 جنگ ارزی »یوآن«
 در برابر »دالر«

داستان دالر از جایی شروع شد که اروپای 
ویران شــده و به شــدت ضعیــف از دل 
جنگ جهانی  اول و دوم بیرون آمد. پس از 
تخریب اروپا در دو جنگ  جهانی، آمریکا 
برای نجات اروپای تضعیف شده، پیشنهاد 
انتخــاب دالر بــه عنوان مبنــای تمامی 
معامالت و تجارت میــان آمریکا و اروپا 
را در قالب توافقی به نــام »برتون وودز« 
ارائه کرد. برتون وودز ســاختار حاکمیت 
دالر آمریکا بر اقتصاد جهان را تشکیل داد 
و افقی برای بیشینه ســازی قدرت آمریکا 
ترسیم کرد تا ابزاری راهبردی برای پیشبرد 
اهداف سیاســی خود در نقاط گوناگون 
جهان داشــته باشــد. نظام اقتصادی دنیا 
پــس از دو جنگ جهانی  بــه گونه ای بود 
که آمریکای دور از صحنه جنگ را برای 
بازیگری فعــال و قبوالندن دالر به منزله 
مبنای تمامی معامالت جهانی در غیاب 
قدرت اقتصادی دیگر تســهیل می کرد. 
نظام مدیریت پولی برتون  وودز در اواخر 
جنگ جهانــی دوم، قوانین روابط مالی و 
بازرگانی میان کشورهای ایاالت متحده 
آمریکا، کانادا، اروپای باختری، استرالیا و 
ژاپن را مشخص کرد. در نظام برتون وودز 
هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان 
اتخاذ کند که نرخ مبادله ارز خود را به طال 
گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. از 1 تا 
22 ژوئیه 1944، 730 نماینده از میان 44 
کشور نیروهای متفقین به منظور برگزاری 
»کنفرانس پولــی و مالی ملل متحد« در 
هتل »مونت واشــنگتن« واقع در برتون 
وودز، نیوهمپشــایر آمریکا دور هم جمع 
شدند و موافقت نامه برتون وودز را امضا 
کردند. این موافقت نامه با تأسیس قوانین، 
نهادها و فرآیندهایی به منظور تنظیم نظام 
پولی بین المللی، صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی، بازســازی و توسعه پس 
از جنگ را بنیاد نهاد. آمریکا که دو ســوم 
طالی جهــان را تحت کنترل داشــت، 
اصــرار می کرد که نظام برتــون وودز هم 
بر طال و هم بر دالر آمریکا مبتنی باشــد. 
این در حالی اســت که در 15 اوت 1971 
آمریکا قابلیت تبدیل دالر آمریکا به طال 
 به 

ً
را به شکل یک طرفه فسخ کرد و عمال

نظام اصلی برتون وودز پایان داد و با اتخاذ 
دالر به منزله ارز بی پشــتوانه، نظام برتون 
وودز آمریکایی برقرار کرد که به »شــوک 
نیکسون« معروف است و سبب شد دالر 
آمریکا به ارز اندوخته بسیاری از کشورها 
تبدیل شود. ظهور قدرت اقتصادی چین، 
حاکمیت اقتصادی آمریــکا بر جهان را 
بسیار متزلزل کرد و تقویت حوزه فناوری 
و ارتباطــات چیــن، ضربه ســنگینی بر 
تکنولوژی آمریــکا وارد کرد. اعالم بانک 
جهانــی مبنی بر صعود چیــن به قدرت 
اول اقتصــادی جهان در ســال 2030، 
هم زمان با گســترش اقدامات اقتصادی 
چین در نقاط مختلف جهان بود. گسترش 
معامالت اقتصادی چین با یوآن و حذف 
دالر از این فرآیند، نشان دهنده ظهور نظام 
متفاوت پولی در آینده نزدیک اســت. از 
این  رو، »زاک پاندل« رئیس بخش تبادل 
ارزی جهانی و اســتراتژی بازار در بانک 
گلدمن ســاکس می گویــد: »در 12 ماه 
آینده یوآن چین رشد قابل توجهی در برابر 
دالر خواهد داشــت.«  حــذف دالر در 
معامالت بورس چین و جایگزینی رسمی 
یوآن در کنار افزایش قدرت ارز دیجیتالی 
بیت کوین چینی به تکمیــل فرآیند افول 
قدرت آمریکا و ظهور چین به مثابه قدرتی 
جدید و انتقال قدرت از غرب به شرق در 

آینده ای بسیار نزدیک خواهد انجامید.

حسن مرداخانی
کارشناس مسائل سیاسی

در هفته های اخیــر، »توافق با ایران« به یکی از 
کلیدواژه های اصلی دونالد ترامپ در تبلیغات 
انتخاباتی اش تبدیل شــده اســت. وی که همه 
تالش های خود را بــرای پیروزی در انتخابات 
پیش رو به کار گرفته و از هر پدیده و مســئله ای 
برای خود ســکوی پرش انتخاباتی می سازد، 
روی این موضوع تمرکز کرده است که بالفاصله 
پس از پیروزی در انتخابات نوامبر، در کمتر از 
یک ماه یا دو هفته یا ســه هفته به توافق بزرگی 
با ایران دست خواهد یافت! کمااینکه در آخرین 
موضع گیری درباره ایــران، وی در حالی که در 
کاخ سفید »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی در کنارش ایســتاده بود، مدعی 
شد: »من به یک توافق فوق العاده با ایران دست 
خواهم یافــت. بعد از انتخابــات می توانیم به 
توافق بهتری با ایران دســت پیدا کنیم.« یکی 
از نکات تأمل برانگیز در سخنان رئیس جمهور 
آمریکا تصور یا برداشــتی است که او نسبت به 
قطعیت توافــق آمریکا با ایران پس از انتخابات 
دارد. جالب است که از نظر او این توافق در هر 
صورت انجام خواهد شــد، با این تفاوت که با 
ابقــای ترامپ، توافق احتمالی مدنظر او به نفع 
آمریــکا و با پیروزی بایدن بــه نفع ایران منعقد 
خواهد شــد!  از بررســی فحوای کالم و بستر 
گفتمــان و رویکردهایی کــه در دولت آمریکا 
حاکم اســت، چنین به نظر می رسد که از نظر 
دولتمردان آمریکایی، سیاست فشار حداکثری بر 
ایران اثرگذار بوده و ایران چاره ای جز تسلیم در 
برابر آمریکا ندارد. این در حالی است که منظور 
دقیق ترامپ از توافق ســریع با ایران چیزی جز 
تسلیم و رضایت مطلق و محض ایران در مقابل 
ادعاهای جاه طلبانه آمریکایی نیست که پیش از 
این جمهوری اسالمی ایران بارها آن را رد کرده 
اســت. موضوع مذاکره با کاخ سفید و اینکه آیا 
این مذاکره بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
آمریــکا انجام شــده و بــه توافق با واشــنگتن 

منجر خواهد شــد، آنقدر صریح و روشــن در 
رویکردهای کالن سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی و بیانات رهبر معظم انقالب مطرح شده 
است که بحث مبسوطی را نمی طلبد. اما نکته ای 
که در اینجا وجود دارد و باید مورد توجه جدی 
قرار داد، بازی زیرکانه ترامپ با »توافق با ایران« 
اســت. اینکه رئیس جمهور آمریکا در هر نوبت 
یک زمان را برای انجام توافق اعالم می کند؛ به  
گونه ای که یک بار صحبــت از توافق در چهار 
هفتــه و بار دیگر توافق تنهــا در یک هفته و بار 
دیگر توافق تنها در سه هفته را به میان می آورد، 
موضوعی است که نشان می دهد ترامپ درصدد 
ایجاد اختالل و اثرگذاری در دستگاه محاسباتی 
تصمیم سازان، تصمیم گیران، آحاد مردم و افکار 
عمومی جمهوری اســالمی با هدف انحراف 
ادراک عمومی از واقعیات موجودی اســت که 
 
ً
در مناسبات تهران ـ واشنگتن است. این، دقیقا
همان نکته ای اســت که رهبــر معظم انقالب 
اســالمی، حضرت امام خامنــه ای در دیداری 
که در 4 مهر 1398 با اعضای مجلس خبرگان 
رهبری داشــتند، از آن با عنوان »تعریف منافع 
ملی و مصلحت ملی جمهوری اسالمی ایران 
طبق خواســت آمریکا« نام می برند. این خط، 
در ماه های اخیر با شفافیت و صراحت بیشتری 
از ســوی عالی ترین مقام آمریکا، یعنی شخص 
رئیس جمهور درباره ایران دنبال می شود. از این 
رو منظور آمریکا از »توافق با ایران« که مدام آن 
را به اشکال مختلف تکرار می کنند، بردن ایران 
زیر بار توافقی است که چارچوب ها، مختصات 
و محتوای آن را دولتمــردان آمریکایی تعریف 
می کنند. فرقی هم نمی کند، پشــت میز مذاکره 
بایدن بنشیند یا ترامپ، مهم توافقی است که باید 
در راســتای منافع ملی، منطقه ای و بین المللی 
آمریکا انعقاد شــود. غافل از اینکه در رأس این 
نظام رهبری حکیم و فرزانه قرار دارد که تهدید و 
تطمیع و فریب هیچ گونه تأثیری در او نمی گذارد 
و دستگاه محاسباتی نظام نیز تحت تأثیر القائات 
دشمن مخدوش نمی شود؛ چرا که جبهه دشمن 
به طور کامــل و با تمام موقعیت و مختصاتش، 

برای او شناخته شده است. 

مذاکره! بازی 
تحلیل گفتمان آمریکا درباره »توافق بزرگ با ایران«

   پنجره    

پس از کش وقوس هــای فراوان  میــان دولت 
افغانســتان و رهبــران طالبــان، مذاکــرات 
بین االفغانــی در روزهای اخیــر در دوحه قطر 
شروع شد. اولین راهبرد اعالمی از سوی هیئت 
مذاکره کننده طالبان در قطر، مسئله اصلی نوع 
نظام سیاسی افغانستان اســت و اینکه طالبان 
دنبال  تشــکیل حکومت اسالمی در این کشور 
اســت. واقعیت این اســت که رهبران طالبان 
 نظام سیاسی پسااجالس بن در 2001 را 

ً
اساسا

هیچ وقت به رسمیت نشناخته اند و به همین دلیل 
در روند مذاکرات مســتقیم با آمریکایی ها در 
دوحه و ابوظبی، حاضر نشدند تا با دولتمردان 
فعلی کابل بر ســر یک میــز گفت وگو کنند. 
احیای  بنابراین اصلی ترین خواســته طالبان، 
امارت اسالمی است و به همین دلیل »مولوی 
عبدالحکیم حقانی« رهبر مذاکره کننده طالبان 
در دوحه اعالم کرد پیــش از گفت وگو درباره 
آتش بس یــا توقف جنگ بایــد در زمینه نظام 
سیاسی اسالمی و سپس قانون اساسی افغانستان 
مذاکره صورت بگیرد. رهبران طالبان به خوبی 
درک کرده اند که آمریکا در افغانستان نمی تواند 
بــرای درازمدت از کارگزاران سیاســی فعلی 
و دولت پر از فســاد اداری حمایت و پشتیبانی 
کنــد و به همین دلیل با تمام تــوان خود هم به 
نیروهای خارجی و هم به دولت افغانستان فشار 
می آورند تا هرچه زودتر خواســته اصلی خود 
را عملی کنند.  مقامات  آمریکایی نیز احساس 
می کنند بــا وجود هزینه چند ده میلیارد دالری 
در دولت ســازی و ملت ســازی، نتوانسته اند 
موفق به برقراری دولت مرکزی قوی و منسجم 
در افغانســتان شوند و با توجه به قدرت طالبان 
و وزن نظامــی و پایگاه اجتماعی آن، به ویژه در 
میان پشــتون ها، در صورت تداوم حمایت از 
دولت کابل، باز نخواهند توانســت طالبان را 
از پا در بیاورند. چنین وضعیتی موجب شد تا 
آمریکا به جای جنگ با طالبان، مذاکره با طالبان 
را برگزیند تا منافع خود در منطقه را حفظ و بر 

روی راهبردهای کالن خود )مهار چین، روسیه، 
ایران و...( تمرکز کند. اگر طالبان نوعی نرمش 
در سیاست های اعالمی خود را تبلیغ و رسانه ای 
می کند، نه به دلیل  تغییر رویکردها و راهبردهای 
خود، بلکــه این تعدیل دیــدگاه نوعی نرمش 
سیاسی برای ورود مجدد به ساخت قدرت در 
کابل اســت تا به مرور خواسته های خود را در 
افغانستان تحمیل کند.  موضوعی که باید توجه 
داشت، این است که شکل گیری نسل جدیدی 
از تحصیل کرده ها و طبقه ای از روشــنفکران و 
نخبگان فکری و سیاسی، رهبران طالبان را در 
ادامه راه با چالش های اساســی مواجه خواهد 
کرد که اجتناب ناپذیر اســت. اینکه طالبان نیز 
همانند غربی ها، مجاهدین و رهبران جهادی 
را جنگ ســاالر می نامند، جای تأمل دارد. در 
حالی که مردم افغانســتان به ویژه غیر پشتون ها 
و شــیعیان، خود را قربانی جنایت های طالبان 
می دانند و خواستار محاکمه آنان بودند، اکنون 
با آغاز مذاکرات بین االفغانی، نه تنها باید آنان را 
به منزله حاکمان آینده بپذیرند، بلکه باید منتظر 
تسویه حساب های خونین طالبان نیز باشند که 
کشته های خود را شــهید و زخمی های شان را 
جانباز می نامند. بنابراین با توجه به  موارد فوق و 
وضعیت جدید و شروع مذاکرات بین االفغانی 
هــدف اول طالبان ورود به قدرت خواهد بود و 
در مرحله بعدی طالبان تالش خواهد کرد تا با 
تضعیف سازی تیم اشرف غنی و سپس تیم دکتر 
 سیاست های حاکمیتی خود را 

ً
عبدالله، عمال

پیش ببرد. به  ویژه که تیم اشرف غنی هم پایگاه 
اجتماعی بســیار محکمی ندارد و هم چندان 
منسجم نیســت. با توجه به این مسئله احتمال 
دارد که همین تحصیل کرده های غرب و جناح 
لیبرال دموکرات ، مورد استفاده تیم طالبان قرار 
بگیرد؛ اما بدون شک طالبان تالش خواهد کرد 
تا چنین افرادی نقش چندانی در آینده افغانستان 

نداشته باشند.
کوتاه آنکه تیــم مذاکره کننده طالبان مدعی 
 فاسد و 

ً
هســتند نظام کنونی افغانســتان کامال

ناتوان است و اآلن نوبت طالبان است که کشور 
فاسد را از غرق شدن بیشتر نجات دهد.

بازگشت سودای 
اهداف طالبان در مذاکرات بین االفغانی

   فراسو    

تعظیم خائنانه

میدل ایست آی: کشورهای عربی با عادی سازی 
 در قبال توطئه سلطه 

ً
روابط خود با اسرائیل، عمال

اســرائیل بر منطقه، سرتعظیم فرود آورده اند. این 
توافقات صلح با خون مردم در فلسطین اشغالی 
نوشته شــده است. به رسمیت شــناختن دولت 
اســتعمارگر اســرائیل، یعنی پذیرش نسل کشی 
750 هزار فلســطینی به دســت رژیم نوظهور 
اسرائیل و شبه نظامیان تروریســت وابسته به  آن 
در سال 1948 و حوالی آن. این مسئله همچنین 
ُمهر تأییدی اســت بر کشت و کشتار و همچنین 
عملیات تخریبی که »نیروهای دفاعی اسرائیل« 
تاکنون علیه فلسطینی ها مرتکب شده ا ند. چنین 
توافقاتی همچنین به معنای پذیرش مرگ قوانین 
بین المللی اســت. اعــالم عادی ســازی روابط 
کشورهای عربی با اسرائیل، بر اساس آنچه که به 
 به معنای »صلح« نیست. 

ً
ما گفته می شود، واقعا

مفهوم ساده آن این است که کشورهای عربی نیز 
نســبت به قوانین بین المللی بی اعتنا هستند، آنها 
نیز  نکبت و نکســه )سالروز شکست کشورهای 

عربی در جنگ با اسرائیل( را نادیده می گیرند. 

تالش بی نتیجه

ایندیپندنــت عربی: بــا ادامه یافتــن دیدارهای 
دوره ای بین ســران کشورهای مصر، عراق و اردن 
که تازه ترین مــورد آن 25اوت برگزار شــد، این 
پرسش مطرح می شود که آیا ما در آستانه تشکیل 
اتحادیه عرب جدیدی هســتیم. اسرائیل به دنبال 
متالشــی کردن پایه های نظام عربی و ایجاد نظام 

جدیدی با حضور سیاســی و راهبردی خود 
در آینده است تا بتواند رهبری خاورمیانه 

جدید را پس از تحقــق صلح و ثبات 
بر مبنای طــرح صلح اقتصــادی به 
جای صلح سیاســی، برعهده داشته 
باشد. همســویی مصر، عراق و اردن 

می تواند سدی در برابر این برنامه ها 
و چالش ها و طناب نجاتی 

بــرای کشــورهای 
عربی باشد. 

شکست رژیم صهیونیستی

المیادیــن: پس از گذشــت 2000 روز از حمله 
به یمن هیــچ تغییری به نفع ائتــالف عربی دیده 
نمی شــود، جنبش انصارالله یمن ثابت قدم باقی 
مانده است و نه تنها اهداف ائتالف را نابود کرده و 
تالش ها برای کنار گذاشتنش از این جنگ را ناکام 
گذاشته، بلکه جنگ را با تهدیدات و حمالت خود 
به عمق عربستان کشانده است. صنعا با عملکرد 
روزافزون خود معادالتــش را عملی کرد و 
بــه بازیگردان شــاخصی در قلب منطقه 
تبدیل و یک پشــتیبان قدرتمند حساب 
کنند. هرچند از قبل مشارکت تل آویو در 
حمالت مستقیم واضح بود، اما اکنون در 
سایه »فضای اسرائیلی سازی« تل آویو 
به طرف علنی در جنگ یمن 

تبدیل شده است .

کشور بی تأثیر

عربی 21: حدود یک دهه و نیم است که امارات 
به گســترش نفوذ خود در منطقه پرداخته اســت 
 بخاطر 

ً
و دســتاوردهایش در ایــن زمینه صرفــا

سیاست هایش نیســت، بلکه به خاطر هم نوایی 
کامل با سیاســت های امپریالیســتی آمریکا در 
منطقه و بهره برداری از تمایل آمریکا برای خروج 
از خاورمیانه پس از ناکامــی در تحقق اهدافش 
در حمله به عراق و افغانســتان است. به رسمیت 
شناختن دولت استعمارگر اسرائیل،توسط امارات 
به معنای پذیرش نسل کشی 750 هزار فلسطینی 
است، امارات گمان می کند با امضای توافقنامه با 
اسرائیل، جایگاهی برتر در منطقه به دست خواهد 
آورد و بــه نماینده اصلی آمریــکا در خاورمیانه 
تبدیل خواهد شد. امارات به علت واقعیت های 
راهبردی و ژئوپلتیــک نمی تواند نماینده آمریکا 
در منطقــه باشــد؛ زیرا به رغم سیاســت فعال و 
جسورانه اش، فاقد مؤلفه های یک قدرت منطقه ای 
است. این کشور سالح نمی سازد و فناوری واقعی 
تولید نمی کند و عمق جغرافیایی و جمعیت قابل 

توجهی هم ندارد.

   رصد    

وزی مقاومت  پیر

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل
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از قدیــم گفته اند ســالی که نکوســت از بهارش 
پیداست. بهار امســال بود که گرانی مهمان بازار 
لوازم خانگــی ایران شــد و البته تا بــه امروز که 
حدود شــش ماه از آغاز سال گذشــته، نه تنها این 
گرانی افسارگسیخته تعدیل نشده است؛ بلکه در 
حال افزایش است. این افزایش قیمت به اندازه ای 
بوده که برخی کاالها در این حوزه افزایشــی بیش 
از 50 درصد داشــته اند. این در حالی اســت که 
حقوق کارگران بر اساس مصوبه شورای عالی کار 
دو میلیون و 800 هزار تومان تعیین شــده است و 
هیچ تناســبی با قیمت های بازار ندارد. افرادی که 
در آستانه ازدواج هستند، اگر بخواهند یک زندگی 
معمولی را آغاز کنند، برای تأمین وســایل زندگی 
باید حداقل 150 میلیون تومــان هزینه کنند. این 
یعنی حتی وام ازدواج 100 میلیون تومانی زوجین 
هــم نمی تواند افزایــش هزینه ها را جبــران کند. 
کارشناســان معتقدند، مهم ترین عامل در راستای 
حفظ و افزایش قدرت خریــد خانوار، مهار تورم 
است که متأســفانه تیم اقتصادی دولت از سازمان 
برنامه و بودجه تــا وزارت امور اقتصادی و دارایی 
وبانک مرکزی نتوانســتند عملکرد مناسبی در این 
زمینه داشته باشــند. »صبح صادق« در گزارشی 
دالیل گرانی لوازم خانگی را از ابتدای سال تاکنون 
بررسی کرده اســت. مشــروح این گزارش را در 
ادامه می خوانید: در ماه های گذشته افزایش قیمت 
لوازم خانگی خبرســاز شد. مشاهدات میدانی از 
بازار لوازم خانگی نشــان می دهد، در سال جاری 
لوازم خانگی ایرانی 35 تا 100 درصد و کاالهای 
 به صورت قاچاق وارد کشــور 

ً
خارجی که عمدتا

می شــوند، بیش از 100 درصــد افزایش قیمت 
داشــته اند. هرچند ســازمان های نظارتی، مانند 
سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کشور چندین 
بار درباره لوازم خانگی تصمیم گیری کردند؛ اما به 

ظاهر هنوز موفقیتی برای مهار گرانی به دست نیامده 
 اقدامی در این راستا انجام نشده است. طبق 

ً
و عمال

آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت برخی لوازم 
خانگــی در خرداد ماه تغییر کــرد و با افزایش 25 
درصدی نسبت به قیمت بهمن ماه روبه رو شد. البته 
این افزایــش 25 درصدی مجوز حداکثری گرانی 
بود، به گونه ای که بــرای قیمت تلویزیون حداکثر 
20 درصد و برای ســایر لــوازم خانگی حداکثر 
25 درصد اجازه افزایش قیمت داده شــد. در این 
راستا، تولیدکنندگان موظف شدند قیمت ها را تا 
27 خرداد در سامانه ای که سازمان حمایت اعالم 
کرده بود، درج کنند تا شاید از این طریق همه چیز 
شفاف شود؛ اما وضعیت این روزهای بازار آشفته تر 
از آن است که بتوان سخنی از شفافیت به میان آورد. 
خرداد ماه سال جاری، بانک مرکزی استفاده از ارز 
اشخاص را برای تولیدکنندگان ممنوع کرد. همان 
زمان تولیدکنندگان طی نامه ای به رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کردند در وضعیتی که محدودیت ها 
ســبب شده اســت تولید به ســختی انجام  شود، 
اســتفاده از ارز اشخاص می تواند تا حدی مشکل 
تأمین مواد اولیه بخش تولید را حل کند. در نهایت 
و با اصرار تولیدکنندگان این بخش، بانک مرکزی 
موافقت کرد صادرکنندگانی که اقدام به صادرات 
می کنند، می توانند بخش زیادی از این ارز را برای 
تأمین مواد اولیه تولیدی خود استفاده کنند. در همین 
ماه بود که ستاد تنظیم بازار کشور اجازه افزایش 25 
درصدی قیمت لوازم خانگی را نسبت به بهمن ماه 
سال گذشــته صادر کرد تا تولیدکنندگان بتوانند به 
تولید خود ادامه دهند؛ اما بررسی ها نشان می دهد، 
قیمت لوازم خانگی از خــرداد ماه تاکنون باز هم 
افزایش داشــته و طی همین دو مــاه لوازم خانگی 
حدود 30 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

 Bوزارتخانه بی  وزیر
بیش از چهار ماه اســت که وزارت صمت متولی 
ندارد. پس از اســتعفا یا برکناری جنجالی »رضا 
رحمانــی« از وزارت صمــت، »حســین مدرس 
خیابانی« برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب و 

ســپس به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس 
معرفی شد. با این حال مجلس یازدهم به برنامه های 
او اعتماد نکرد و در نهایت مدرس خیابانی نتوانست 
ســکاندار وزارت صمت شــود. پس از او »جعفر 
سرقینی« که سابقه طوالنی مدتی در معاونت معدنی 
این وزارتخانه را در کارنامه دارد، به عنوان سرپرست 
جدید معرفی شد؛ اما هنوز خبری از معرفی شدن 
مجدد وزیر پیشنهادی صمت به مجلس نیست. به 
تازگی محمود واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
در جمع خبرنــگاران اعالم کرده بــه زودی وزیر 
پیشــنهادی وزارت صمت را معرفی خواهیم کرد. 
موضوع اینجاست، در سالی که آمریکا از سازوکار 
فشار حداکثری علیه ایران استفاده می کند تا اقتصاد 
ما را به فروپاشی برساند و هر روز ایران را به اجرای 
سازوکار ماشه تهدید می کند، چرا یک وزارتخانه که 
بخش مهمی از مدیریت تولید و تجارت کشور را بر 
عهده دارد، چندین ماه است بدون متولی و سکاندار 

اداره می شود؟

 Bتوان تولید کاهش یافته است
»عباس هاشــمی« مشــاور عالی انجمن صنایع 
لــوازم خانگی ایران در گفت وگــو با خبرنگار ما، 
به دالیل گرانی لــوازم خانگی اشــاره و تصریح 
کرد: »از اســفند ماه سال گذشــته بانک مرکزی 
ارز نیمایــی را، که بــرای واردات قطعات و مواد 
اولیه لــوازم خانگی تخصیص مــی داد، محدود 
کرده اســت و تنها 25 درصد نیــاز تولیدکنندگان 
رفع می شــود.« وی افزود: »از سوی دیگر شاهد 
بخشنامه ها و مقررات گوناگونی هستیم که سبب 
بالتکلیفی تولیدکنندگان می شود.«  هاشمی با بیان 
اینکه کشور در بحران ارزی قرار دارد، تأکید کرد: 
»مهم تریــن عامل گرانی لــوازم خانگی نبود مواد 
اولیه برای تولید است؛ وگرنه تولیدکنندگان در حال 
حاضر در باالترین سطح توان در حال تولید هستند. 
مشخص است در شرایطی که عرضه در بازار کم 
باشد، قیمت ها روند صعودی به خود می گیرند.« 
وی با بیان اینکه کاالهایی که باید از طریق بورس 
به دست تولیدکنندگان برسد معلوم نیست چگونه 

ســر از بازار آزاد درمی آورند، گفــت: »عالوه بر 
مشــکل تأمین مواد اولیه برای تأمین مواد داخلی 
هم مشکالتی جلوی راه تولیدکنندگان قرار دارد. 
اکنون برخی فلزات رنگی که باید از طریق بورس 
کاال به دست تولیدکنندگان برسد، راهی بازار آزاد 
می شود که تأمین آن از بازار آزاد هزینه های گزافی را 
به بخش تولید تحمیل می کند.«  به گفته هاشمی، 
عرضه قطره چکانی مواد اولیه در بورس، ســبب 
کاهش عرضه محصول نهایی می شود که متأسفانه 
برخی مسئوالن به این موضوع بی توجه هستند. در 
واقع گرانی لجام گسیخته ای هم که در ماه های اخیر 

اتفاق افتاده، بیشتر ناشی از این محدودیت هاست.

 Bگزارش گرانفروشی نشده است
اوایل تابستان امسال سازمان حمایت اعالم کرد 
از این پس درج نشــدن قیمت از سوی بنگاه های 
تولیدی و اقتصــادی تخلف به شــمار آمده و در 
صورت کشــف کاال بدون درج قیمت در سامانه 
مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشــی، کاالی 
کشف شــده از مصادیق عرضه خارج از شبکه به 
شمار خواهد آمد. در همان زمان سازمان حمایت، 
کلیه اصناف و واحدهای توزیعی را موظف کرد در 
عرضه کاالهای خود ضمن توجه به اطالعیه های 
صادره، قیمت اعالم شده از سوی این سازمان را نیز 
مالک عمل قرار دهند. به گونه ای که در حال حاضر 
حدود 2600 قلم کاال در ســامانه ای که سازمان 
حمایت اعالم کرده، قیمت گذاری شده است؛ اما 
گرانی همچنان در بازار می تازد. آن طور که مسئوالن 
ســازمان حمایت می گویند برای رسیدگی به این 
وضعیت ابتدا باید مردم شکایت خود را در سامانه 
نسبت به گرانفروشی ثبت کنند و بعد این سازمان 
وارد عمل شود. »وحید منایی« عضو هیئت مدیره 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در این زمینه می گوید: »مصرف کنندگان می توانند 
برای اســتعالم قیمت یک کاال به ســامانه قدیمی 
سازمان حمایت به نام old:ir.124 مراجعه کنند. از 
ســوی دیگر بازرسان سازمان حمایت هم در بازار 

بررسی های الزم را در این زمینه انجام می دهند.«

بازار

 نکاتی درباره نوسانات 
اخیر بازار سرمایه

1 درباره نوســانات بازار سرمایه باید به 
چند موضوع توجه داشت، مسئله اول بحث 
»ســرمایه اجتماعی« است که متأسفانه، به 
نظر می رسد سرمایه اجتماعی تصمیم گیران 
اقتصادی کشور به واسطه ضعف در اجرا یا 
منافع خاص برخی افراد ـ به طور مشخص 
افراد حقوقی ـ در حال کمرنگ شدن است. 
موضوعــی که بدون شــک به ضــرر نظام 
تصمیم گیری و دولت تمام می شــود؛ چرا 
که به واسطه تصمیمات غلط، اعتماد مردم 
بــه حاکمیت کاهش می یابــد؛ لذا پیش از 
هر مسئله ای تصمیم گیران اقتصادی ما باید 
به این مسئله توجه کرده و به حساسیت این 
موضوع از این ُبعد نیز دقت کنند. آنچه نظام 
بانکی یا بازار ســرمایه و... در هر کشوری 
به آن متکی اســت، موضوع اعتماد عمومی 
اســت. از لحظه ای که اعتمــاد عمومی و 
ســرمایه اجتماعی یک نهاد مالی زیر سؤال 
بــرود، مــردم بــرای دریافت ســپرده ها یا 
دارایی های خود به بانک ها یا بازار ســرمایه 
هجوم می آورنــد؛ از این رو نحوه مدیریت 
و نظارت دولت بــر بازارهای پولی و مالی 
باید به گونه ای باشــد که مردم هرگز چنین 

احساسی نداشته باشند.

2ملحق ممکن اســت مــردم به منزله 
سرمایه گذاران خرد که البته بخش عمده ای 
از بازار را تشــکیل می دهند، به دلیل برخی 
اتفاقات احســاس کنند بازار رها شــده و 
عــده ای که به علت عدم تقــارن اطالعاتی 
نسبت به مردم اطالعات بیشــتری دارند، 
از این رهایی بازار اســتفاده کنند. اگر چنین 
موضوعی اثبات شــود، نیازمنــد ورود قوه 
قضائیه اســت. به هرحال بخشی از مردم با 
این تصور که بازار ســرمایه تحت حمایت 
دولت است، وارد این بازار شدند، بنابراین، 
دولــت نباید بازار را به حــال خود رها کند 
و ضروری اســت نظــارت و حمایت های 

منطقی از بازار وجود داشته باشد. 

3 نحوه حمایت دولت از بورس است. 
سؤال این است که آیا دولت از حضور مردم 
در این بازار منتفع می شــود؟  بدون شــک، 
همین طور بوده و منتفــع اول در رونق بازار 
سرمایه خود دولت است. گفتنی است، چون 
تعداد کدهای بورسی و حجم معامالت در 
بورس در حال افزایش است، به نظر می رسد 
بســیاری از تازه واردان به این بازار، با اصول 
اولیه ادبیات مالی آشنا نیستند و اطالعاتی در 
این زمینه ندارند. بنابراین بهتر است دولت 
با وضع قوانینی افراد تــازه وارد را ملزم کند 
تا حداقل یک مدت شــش ماهــه از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار شده 
و بعد از آشــنایی با بازار، خودشان به طور 

مستقل اقدام به خرید و فروش سهم کنند.
 

۴ متأســفانه خیلی از نهادهای حقوقی 
حاضر در بورس نفع بخشی را به نفع جمعی 
ترجیح دادند. اگر چه با افزایش عمق بازار، 
حقوقی های بازار نیز منتفع می شــدند؛ اما 
ســودهای کوتاه مدت را مدنظر قرار دادند. 
به نوعی می توان گفت این شرکت ها اعتبار 
بازار را به گروگان گرفتند. اگر چه منکر این 
موضوع نیســتم که نرخ های رشد در برخی 
از ســهم ها طبیعی نبوده و پــس از اصالح 
صورت گرفته در یک ماه اخیر بازار منطقی تر 
شده اســت؛ اما می گویم باید بررسی شود 
چه افــرادی زودتر از موعد و از طریق رانت 
اطالعاتی از بازار خارج شده و به ریزش ها 

دامن زدند؟

یادداشت 

ایمان زنگنه
کارشناس اقتصادی

شــکی نیست که یکی از راه های تحقق توسعه و پیشرفت برای 
هر اقتصادی وجود زیرساخت ها و الزامات است. یکی از این 
الزامات که کشــور در شرایط فعلی به مقدار قابل توجهی از آن 
برخوردار اســت، وجود نیروی انســانی متخصص است. در 
اقتصاد ایران نیروهای جدید و نسل خالق که می توانند پیشگامان 
صنعت، خدمات و کشاورزی در دنیای امروز باشند؛ آنان قادر به 
کارهایی هستند که نسل های گذشته به هر دلیل ناتوان از انجام آن 
بودند، ضمن اینکه ترکیب این دو نسل، موجب انتقال تجربیات 
و آموزه های مناسب خواهد شد و مانع از انقطاع نسلی می شود.

 نیروی انسانی کارآمد
منهای نفت

به گزارش »سی بی اس نیوز« کســری بودجه آمریکا در 11 ماه 
ابتدایی ســال مالی کنونی به رکورد تاریخــی 3 تریلیون دالر 
رسیده است؛ این حجم از کسری بودجه ناشی از هزینه کردهای 
عظیم دولت آمریکا برای کاهش تأثیرات منفی رکود اقتصادی 
تحت تأثیر پاندمی کروناست. کسری بودجه از ابتدای اکتبر تا 
انتهای آگوست حدود دو برابر رکود 11 ماهه قبلی شد، رکورد 
قبلی 1/7 میلیارد دالر کسری بودجه در 11 ماه ابتدای سال مالی 
2009 بــود، در آن زمان دولت حجم بزرگــی از پول را برای 
بیرون آوردن اقتصاد آمریکا از بحران مالی 2008 به کار گرفت. 

رکورد کسری بودجه 
شاخص

این حساب به منظور دستیابی به ارزش افزوده طراحی شده است 
و یکی از کمیت های ترازکننده مهم در سیستم حساب های ملی 
است؛ البته تمامی مبادالت مربوط به فرایند تولید را در بر نمی گیرد 
بلکه فقط، حاصل تولید )ســتانده( و مصارف کاالها و خدمات 
برای تولید )مصرف واســطه ( را در بر می گیرد. مصرف واسطه، 
کاهش سرمایه ثابت را شامل نمی شود. به این ترتیب حساب تولید 
، ســتانده را به عنوان منابع و مصرف واسطه را به عنوان مصارف 
ثبت می کند و کمیت ترازکننده آن ارزش افزوده اســت که هم به 

صورت ناخالص و هم به صورت خالص اندازه گیری می شود.

 حساب تولید چیست؟
افزوده

میالد شکری
خبرنگار

 مضیقه ارزی مضیقه ارزی
یری صمت یری صمت  و بی وز   و بی وز

گزارش صبح صادق از دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی



شماره 968 |  دوشنبه  31 شهریور 1399

1۵
دین

 امام حسین)ع(
 نفس مطمئنه

همــه انســان ها در طول حیــات، درباره 
عاقبت خود در خوف و رجا به سر می برند 
و وضعیــت دقیــق خود پــس از مرگ را 
نمی دانند که آیا اهل بهشــت هســتند یا 
جهنم! این خوف و رجا نباید از بین برود؛ 
زیرا در نهایت کمال آنقدر ناقصیم که فقط 
فضل خداونــد می تواند ما را نجات دهد. 
در این وضعیت باید به بخشــش خداوند 
نیز امید داشته باشــیم و از ناامیدی فاصله 
بگیریم. در مقابل نباید خوش خیاالنه فکر 
کرد و مختصر اعمال عبادی را پرشــمار 
تصور کرد. در این میان فقط اهل بیت)ع( 
هستند که در مقام »اطمینان« جای دارند 
و دیگر مؤمنان با درک مقام ایشان، آن هم 
پس از مرگ، به مقام اطمینان می رســند. 
خداوند در آیات آخر سوره فجر می فرماید: 
، اْرِجِعی ِإلی 

ُ
ــة َمِئنَّ

ْ
ُمط

ْ
ُس ال

ْ
ف ُتَهــا النَّ یَّ

َ
»یاأ

ِلی ِفی ِعباِدی 
ُ

اْدخ
َ
، ف

ً
ــة  َمْرِضیَّ

ً
ِک راِضَیة َربِّ

ِتی«؛)فجــر/ 30 ـ27( امام  ِلــی َجنَّ
ُ

َو اْدخ
لی فی ِعبادی« 

ُ
اْدخ

َ
صادق)ع( منظور از »ف

را حضرت محّمــد)ص( و خاندانش)ع( 
دانســتند. )الکافــی، ج 3، ص 127( در 
حدیثی دیگر فرمودنــد: »... این فرمایش 
خداوند تنها حســین بن علی)ع( را منظور 
دارد. چون اوســت که نفســی مطمئن و 
خشــنود و خداپســند دارد و یــاران او از 
خاندان محّمد)ص( هســتند کــه در روز 
قیامت از خداوند خشنودند و خداوند نیز 
از ایشان خشنود است...«.)بحاراألنوار، ج 
24، ص 93( نفــس در قرآن در عبارت ها 
و معانی متعددی آمده اســت؛ اما منظور 
عمومی از نفس روح انسان است که اثر از 
اعمال انسان می گیرد و به سه قسمت تقسیم 
می شــود: نفس بی اراده و آلــوده، »نفس 
اماره« )یوســف/ 53(؛ نفسی که با خوف 
و رجا همراه است »نفس لوامه« )قیامت/ 
2(، و نفســی که اطمینان به خداوند دارد 
یا اطمینان پیــدا می کند، »نفس مطمئنه« 
)فجر/ 27(. برخی مفسران رسیدن به نفس 
مطمئنه در این دنیا را ممکن دانسته و آن را 
نفســی غرق در آرامــش می دانند.)قتاده، 
دقائق األخبار، ص60( اما این همان نفس 
آرام و امیدوار به رحمت خداوند و همراه 
با خوف و رجا، یعنی همان »نفس لوامه« 
اســت؛ زیرا در روایات آمده است مؤمنان 
از مرگ اکراه دارند و آن اطمینان برای شان 
حاصل نشده، که دلیلش پیدا کردن فرصت 
بیشــتر برای انجام اعمال عبادی است.  از 
امام  صادق)ع( ســؤال شد که آیا مؤمن بر 
قبض روحش اکراه می شود؟ امام فرمودند: 
»... به  تحقیق وقتی ملك الموت برای قبض 
روح او می آیــد، جــزع و بی تابی می کند. 
ملك الموت به او می گوید: جزع نکن، به 
خدا ســوگند من به تو مهربان تر از پدرت 
هســتم، اگر حاضر بود. سپس می گوید: 
نگاه کن، نگاه می کنــد انوار اهل بیت)ع( 
را می بینــد. ملك الموت بــه او می گوید: 
اینها هســتند رفقای تو در بهشت، در این 
حالت هیچ  چیزی برای او از قبض روحش 
خوشایندتر نیســت.« )الکافی، ج 3،  ص 
127( پس حالت اطمینان وقتی برای مؤمن 
حاصل می شود که جایگاه خود را می بیند؛ 
اما کسب این جایگاه در دنیا باید با محبت 
و قدم گذاشتن در مسیر اهل بیت)ع( باشد. 
محبتی که انســان ها را به ســوی خداوند 
بیش از پیش سوق می دهد. ما در این دنیا 
به دنبال نفس مطمئنه می گردیم و در هیچ 
انسانی مگر اهل بیت)ع( آن را نمی یابیم؛ 
به همیــن دلیل مدام در راســتای محبت 
بیشتر به ایشان می کوشــیم و در مجالس 

شناخت شان شرکت می کنیم. 

آیه

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی

خداوند سریع ترین راه برای ارتباط بندگان با خود 
را اشــک قرار داده اســت. حالتی که انسان خود 
را عاجزتریــن خالیق در برابــر خدواند می بیند. 
گریه کردن راه را برای رسیدن به خدا باز می کند. 
هنگامی که انسان ها به هر شکلی گریه می کنند تا به 
خداوند نزدیک شوند، در سبک بارترین حالت قرار 
دارند. خداونــد این نعمت را برای خاصان درگاه 
خود قرار داده است؛ امام باقر)ع( هم می فرمایند: 
»هیــچ قطره ای نیســت که نزد خــدای عزوجل 
محبوب تر باشد از قطره اشک در ظلمت شب که 
از خوف خدا که غیر از جانب او منظوری نباشد.« 
ولــی هر کســی نمی تواند به راحتــی در خوف، 
شوق و خشیت خداوند گریه کند؛ به همین دلیل 
اهل بیت)ع(، به ویژه امام حســین)ع( این حالت 
را برای انســان دست یافتنی تر کردند. هنگامی که 
برای مظلومیت سیدالشــهداء)ع( گریه می کنیم، 
در نزدیک ترین حالت به خداوند قرار داریم. اراده 
خداوند بر این بود که بهانه ای برای اشک ریختن و 
پاک کردن قلب به بندگان خود بدهد و چه کســی 
بهتر از حضرت امام حســین)ع(. امام صادق)ع( 

ِقِه 
ْ
ل

َ
نا َعلی خ

ْ
ل

َّ
ض

َ
ِذی ف

َّ
ِه ال

َّ
 لل

ُ
َحْمد

ْ
ل
َ
می فرمایند: »…أ

ْحَمة...«...؛  َبْیــِت ِبالرَّ
ْ
 ال

َ
ْهل

َ
نا أ صَّ

َ
ْحَمــِه، َو خ ِبالرَّ

ســتایش مخصوص خداوندی اســت که ما را با 
رحمت خود بر مخلوقات برتــری داد و رحمت 
خود را مخصــوص ما اهل بیــت)ع( گردانید... 
و هیچ کس از روی رحمــت بر ما و بر آنچه به ما 
رسیده گریه نکند، مگر اینکه پیش از جاری شدن 
اشک از چشمش، خداوند او را شامل رحمت خود 
کند. اگر یک قطره از اشک هایش در جهنم بیفتد، 
ی که گرمایی 

ّ
آتِش آن را خامــوش می کند، به حد

برای آن باقی نمی ماند. )کامل الزیارات، ص 101( 
اشــک ریختن بهانه های زیادی دارد و انسان ها در 
حاالت گوناگونی اشــک می ریزند؛ اما خداوند 
بر هیچ یک، مانند اشــک ریختن بر حضرت امام 
حسین)ع( تأکید نفرموده و رحمت واسعه خود را 
شــامل حال آن گریه کننده نکرده است. در روایتی 
معــروف از امام رضا)ع( چنین آمده اســت: »ای 
پسر شبیب، اگر می خواهی برای چیزی گریه کنی، 
پس برای حسین بن علی)ع( گریه کن که او را ذبح 
کردند چنانکه گوسفند را ذبح می کنند. پسر شبیب 
اگر برای حسین)ع( چنان گریه کنی که اشک هایت 
بر گونه  هایت جاری شــود، خداوند همه گناهان 
کوچک و بــزرگ تو را می آمرزد، اندک باشــد یا 
بسیار.« همان طور که امام رضا)ع( اشاره فرمودند، 
انســان ها دالیل متعددی برای گریه کردن دارند، 

اما گریه برای امام حســین)ع( هم ارزش باالتری 
دارد و هم ثواب بیشتری. امام رضا)ع( غیر مستقیم 
بــه ما فهمانده اند که هیچ چیــز در این دنیا ارزش 
گریه کردن ندارد، جز مصائب امام حســین)ع(؛ 
همان طــور که می دانیــد خود امام حســین)ع( 
عبارت »قتیل العبرات« را برای خودشــان به کار 
 الَعبــَرِة، ال یذکُرنی 

ُ
تیل

َ
بردند و فرمودنــد: »أَنا ق

 اســَتعَبَر« من کشته اشکم، مؤمنی از من 
َ

ُمؤِمٌن إال
مه مجلســی 

ّ
یاد نمی کند، جز اینکه می گرید. عال

در تبیین این جمله می گوید: عبارت »من کشــته 
اشــکم«، یعنی کشته ای که به اشک و گریه نسبت 
داده می شــود و سبب جاری شدن اشک است، یا 
با اشک و آه و ناله کشته می شــود، که معنای اّول 
اظهر است. همچنین امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: 
»هر دیده ای روز قیامت گریان و هر چشمی بیدار 
اســت مگر چشــمی که خداوند او را بر کرامت 
خود اختصاص داده و بر هتک حرمتی که بر امام 
حســین)ع( و اهل بیت)ع( او وارد شــده گریسته 
باشد.« در حدیث دیگری، امیرمؤمنان)ع( خطاب 
به حضــرت اباعبداللــه)ع( می فرمایند: »یا عبرة 
کل مؤمن« ای جاری کننده اشــک هر مؤمن. این 
ارزش گذاری خداوند و اهل بیت)ع( بر اشکی که 
برای امام حســین)ع( جاری می شود، انسان ها را 
متوجه عظمت حرکت امام حسین)ع( و فداکاری 
او برای خداوند می گرداند. گریه بر مظلومیت امام 

حسین)ع( آثار فراوانی دارد، از جمله اینکه محبت 
اهل بیت)ع( در قلب شیعیان وارد و تثبیت می شود 
و هرگز فکر و راه و روش آنان را رها نمی  کنند؛ زیرا 
رهبری جوارح به دست دل است و زمام داری قلب 
را محبت به عهده می  گیرد. به عبارتی خصوصیت 
اشک این است که انسان را به دلیل اشک نزدیک 
می کند. کسی که اشک می ریزد برای چیزی رنگ 
و بــوی آن چیزی را به خود می گیرد. اگر برای دنیا 
گریه کند، رنگ دنیایی به خود می گیرد و اگر برای 
فردی گریــه کند، به صفات او نزدیک می شــود. 
کسانی که برای امام حسین)ع( گریه می کنند، در 
خلوص و اطاعت به ایشــان اقتدا می کنند و رنگ 
و بوی امام)ع( را به خود می گیرند. گریه کنندگان 
بر اباعبدالله)ع( ایشــان را سرمشق و الگوی خود 
قرار می دهند و ســعی می کنند در همه رفتارها و 
حاالت، خود را شــبیه امام)ع( کنند. کســانی که 
فداکاری و از جان گذشتگی برای اسالم و انسانیت 
را پیــش می گیرنــد و آن را به زندگــی در ذلت و 
خواری ترجیح می دهند، از امام حسین)ع( الگو 
گرفته اند و دلیل این الگوگیری چیزی نیســت جز 
اشــک بر حضرت امام حسین)ع(. اشک قلب را 
رقیق می کند و آماده حضــور حقایق و زیبایی ها، 
پس وقتی حقیقتی جز حسین)ع( در دنیا نبینیم، به 
حقایق جعلی میدان نمی دهیم و هیچ استقبالی از 

آن نمی کنیم. 

همرنگ امام حسین)ع( شویم
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

شرحی بر حدیث امام حسین)ع( که می فرمایند: »أنا قتیل العبرة«؛ من کشته اشکم...

»اللهم ارزقنی شــفاعة الحســین یــوم الورود و 
ثّبــت لی قدم صــدق عندک« ا ن شــاءالله وقتی 
وارد عالم برزخ می شــویم، از آنهایی باشــیم که 
عندالله هســتند مانند شــهدا. خدایا، زمانی که 
وارد عالم برزخ می شــویم ما را در وادی کربالی 
امام حســین)ع( قرار ده تا نتیجه اش این باشد که 
وقتی با سیدالشــهداء بودیم »ثّبت لی قدم صدق 
عندک« در محضر تو باشیم و ثبات قدم هم داشته 
باشیم. چه کار کنیم که ان شاءالله در کنار حضرت 
با ثبات قدم بایستیم و فتنه ها، وسوسه ها، شبهه ها 
و ســختی های راه، ما را از حضرت جدا نکند و 
به تردید نیندازد؟! چون همه مشکالت همراهی 
با سیدالشهداء، مشکالت ظاهری و به اصطالح 
مشــکالت فیزیکــی نیســت؛ بســیاری از این 
سختی ها ، مشکالت و پیچیدگی های شبهات و 
شهوات و به قول امروزی ها پیچیدگی های فضای 
جنگ نرم است؛ یعنی آنهایی که با سیدالشهداء 
همراهی نکردند، مسئله شان این نبود که فقط از 

جان دادن می ترسیدند، نه! بلکه شبهات و فتنه های 
ســنگین، تردید و شــک و ریب ایجاد کرده بود. 
چطور می شــود این همه فتنه و شبهه و این همه 
سختی، انسان را به تردید و شک و ریب نسبت به 
امامش نیندازد و اهل یقین نسبت به امام خودش 
باشد؟! چطور انســان بتواند این راه را طی کند و 
چه صفاتی باید داشته باشد تا بتواند با امام خودش 
باشد؟! این، آن چیزی است که ما باید به آن دقت 
کنیم.صفات اصحاب سیدالشــهداء)ع( فراوان 
است. ما باید این صفات را کسب کنیم. در زیارتی 
که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، آمده اســت 
شهدا را با این خصوصیت زیارت کنید: »سالم بر 
شما ای رّبانیون« و بعد هم بگویید: »شما پیشرو 
این قافله بودید، ما هم به تبع شــما می آییم و در 
قافله عاشورا هستیم.«... این صفت رّبانیون یعنی 
چه؟ رّبانیون در یک بیان ساده معنایش این است: 
رّبانی و ِرّبی به یک معناســت و هر دو به کسانی 
گفته می شــود که به پروردگار اختصاص دارند؛ 

یعنی از کسانی که جزء خاّصه پروردگار هستند، 
ق دارند که 

ّ
ی به پروردگارشان تعل

ّ
کسانی که به حد

هیچ چیزی آنها را از خدا غافل نمی کند. اصحاب 
سیدالشهداء که آمدند و با حضرت بودند، ربانیون  
هســتند، یعنی به گونه ای به پروردگار خودشــان 
ق دارند و محّبت خدا در دل شان شکل 

ّ
توجه و تعل

گرفته و طوری خدای متعال برای شان جلوه کرده 
که گویا مختّص به این پروردگارند. آنها روی شان 
را از خدا برنمی گردانند و همه زندگی شان توجه 
به رّب شــان است، هیچ چیزی آنها را از این رّب 

خود غافل نمی کند. آنها که کنار سیدالشهداء 
ایســتادند و بــا حضرت همراه شــدند، 

نکته اش همین بود که رّبانی بودند.

 یاران حسین)ع( ربانیون هستند
گفتاری از آیت الله محمدمهدی میرباقری

   منبر    

ما هیــچ گاه نمی توانیــم اراده و صالح دید خداوند 
را بفهمیم یــا در مقابل آن بایســتیم. خداوند نیت 
و خلوص و ایســتادگی ما برای به نتیجه رســاندن 
کارهای مــان را می بینــد، اگر در مســیر اطاعت او 
باشــد یاری مان می کند، وگرنه ما را به حال خودمان 
می گذارد. اراده خداوند بر این است که باطل از بین 
برود و حق بماند، اما گاهی راحت طلبی ما اجازه این 
کار را نمی دهد. نمونه آن در آیه 7 ســوره انفال آمده 
است که خداوند می فرماید: »و ]یاد کنید[ هنگامی 
را که خدا پیروزی بر یکی از دو گروه ]ســپاه دشمن 
یا کاروان تجارتی قریش[ را به شما وعده داد و شما 
دوست داشتید بر کاروان تجارتی قریش دست یابید، 
ولی خدا می خواســت پیروزی در میدان جنگ را با 

فرمان نافذی ]که دایر بر پیروزی مؤمنان و شکســت 
ق دهد و ریشه کافران 

ّ
دشمنان جاری ساخته بود[ تحق

را قطع کند.« شــأن نزول این آیه، چنین اســت که 
کاروانی به سرپرســتی ابوسفیان با اموال بسیار که به 
مشرکان مکه تعلق داشت، از شام به سمت مکه در 
حال حرکت بود. هنگامی که به نزدیکی مدینه رسید، 
خداوند به پیامبر اســالم)ص( دستور داد، اموال این 
کاروان را ضبط و ضربه اقتصادی بزرگی به اشــراف 
مکه بزند. وقتی پیامبر)ص( این دستور را گرفت، به 
سرعت با 313 نفر از یاران خود از مدینه بیرون رفت. 
همراهان پیامبر)ص( که در میان شان افرادی دلخور 
از کم بودن غنائم جنگ بدر بودند، با شتاب و بدون 
ســالح و سازوبرگ جنگ به راه افتادند. ابوسفیان از 
طریق دوستان خود در مدینه از عزیمت پیامبر)ص( 
آگاه شد و به سرعت پیکی را به طرف مکه فرستاد تا 
با حالتی وحشت زا آنان را برای جنگ با پیامبر)ص( 
به سمت مدینه بکشاند. او چنین کرد و اشراف مکه به 
سرعت تجهیز شده و گروهی را به فرماندهی ابوجهل 

به ســمت مدینه فرســتادند. پیامبر)ص(، کاروان 
ابوسفیان و جنگ آوران مکه در منطقه بدر به یکدیگر 
نزدیک شــده و اتراق کردند. چنــد نفر از اصحاب 
پیامبر)ص( با یک روش جنگی دو نفر از مکیان را به 
اسارت گرفته و نزد رسول خدا)ص( آوردند. ایشان از 
تعداد لشکریان مکه پرسید، گفتند: نمی دانیم. سپس 
پرسید روزانه چند شتر برای غذا می کشید؟ گفتند: 
نه تا ده شتر، پیامبر)ص( با این سؤال تعداد لشکریان 
مکه را 950 تــا 1000 نفر تخمین زد. ابوســفیان 
کاروان تجــاری اش را از کنار دریــای احمر فراری 
داد، اما مشرکان که به جنگ اصرار داشتند، به توصیه 
ابوســفیان توجه نکرده و در صحنــه ماندند. در این 
هنگام پیامبر)ص( بــه اصحاب رو کرده و فرمودند: 
خداوند وعده پیروزی به من داده است، پس به جنگ 
لشکر مکه می رویم. در این میان تعدادی که به کسب 
غنائم فراوان دلخوش کرده بودند، از رســیدن لشکر 
مکه وحشت کرده و بهانه جویی می کردند. آنها کافی 
نبودن افراد و همراه نداشتن سازوبرگ جنگ را بهانه 

کردند تا پیامبــر)ص( را از جنگ منصرف کنند. در 
این هنگام مقداد و ســعدبن معاذ از جا برخاستند و 
خود را فدایی اســالم و پیامبر)ص( دانستند و عزت 
و مقاومــت را بر ذلــت و فرار ترجیــح دادند. پس 
مسلمانان به سمت لشکر ابوجهل یورش بردند، در 
 این حال باران مالیمی بر ســر مســلمانان شروع به 
باریدن گرفت و طوفانی ســخت در سمت مشرکان 
آمد. همچنین باد شــدیدی از پشت سر مسلمانان 
شروع به وزیدن کرد و سبب شد قدرت آنها افزایش 
یابد و لشکریان مکه ضعیف شوند. در پی این جنگ، 
80 نفر از مشــرکان به همراه ابوجهل کشته شدند و 
پیروزی بزرگی نصیب مسلمانان شد. خداوند در این 
آیه می فرماید، صالح شما را من می دانم و اگر مطیع 
من باشید به مدد خودم شما را پیروز می گردانم. من 
می خواهم ریشه باطل را بســوزانم؛ در حالی  که از 
شما به فکر غنائم هستند. خداوند با این کار مؤمنان 
را از غیرمؤمنــان نیز جدا کرد و آزمــون بزرگی در 

سخت کوشی از مسلمانان گرفت.

وزی شامل حال راحت طلبان نمی شود  پیر

   سلوک    

سید مرتضی رضایی
کارشناس علوم اسالمی

 وضعیت شامات در زمان امام حسین)ع(  ـ 3



علی آقا بی ریا

علــی از چهره هایــی بــود که 
حجــاب از جلوی او برداشــته 
شده بود و من این را حس می کردم؛ یعنی 
ارتباط معنوی او با خدا اینقدر نزدیک بود 
کــه خیلــی از حجاب هــای مــادی که 
آن طرف تر را نمی تواند ببیند، از جلویش 
برداشته شــده بود و چند مورد را دیدم و 
بچه هــا کــه همــراه او بودنــد، تعریف 

می کردند.
یک مورد کنــار کارون بــود، بچه ها 
مشــغول شســتن پتو بودند، علی آقا لب 
کارون نشســته بــود و بچه هــا پتوهای 
مخابرات را می شســتند و علی حاجبی 
هم کنارش نشسته بود. علی آقا همین که 
بچه ها مشــغول بودند و هوا هم گرم بود، 
گفــت: »اگر هندوانه خنکــی بود خیلی 
می چسبید.« به خدا قســم به اندازه یک 
نگاه برداشتن از علی، یک هندوانه بزرگ 
را آب آورد و شاید به خنکی و شیرینی آن 

هندوانه هیچ کس نخورده بود.
 به نقل از سردارشهید
 حاج قاسم سلیمانی

»علی آقا ماهانی« ســال 1336 در کرمان 
به  دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه 
را با موفقیت در این شهر به پایان رساند. 
عملیات والفجر 3 در سال 1362 آخرین 
حضور ایــن دالور در میدان هــای نبرد 
بود. بقایای پیکر این ســردار عارف بعد 
از گذشت 15 ســال به زادگاهش کرمان 

بازگردانده شد.

  باید جان داد
 تا جان گرفت

دل که خم رنگرزی نیست، انبار اعتقادات 
را بریزی و دربیاوری، رنگ گرفته باشد. 
اعتقادات اگر بخواهد توی خمره دل قل 
بزند و رنگ بگیــرد؛ باید جوش بخورد، 
لگدکوب شــود، نفس نفس بزند، جان 

بکند تا قرار بگیرد. 
اصال تا رنگ باور با تاروپودش چفت 
نشــود، قرار نــدارد. بله! برقــرار بودن و 
پای کار ماندن، پای دار ماندن می خواهد، 
انتظــار می خواهد. الکــی و االبختکی 
نمی شود ابرام و ایستادگی کرد؛ باید جان 

داد تا جان گرفت.
می گفــت تــا اســتخوان اعتقادات 
آدمی، چکش کاری نشود و قوام نگیرد؛ 
نمی تواند رنگ بگیــرد. آقاجانم، بی پرده 
بگویم ما تاب و توان این زد و خوردها را 

نداریم. 
مایی که بندبند وجودمــان را انواع و 
اقســام خیال ها و آمال های ســرطانی به 
بند کشــیده و افکارمان زنگ زده است، 
دســت تو را می خواهیم که روی ســر و 
قلب مان لیز بخورد تا رنگ باور و ایمان به 

تاروپودش رخنه کند.

حسن ختام

   تلخند    
همپیمانی دیکتاتورها و اشغالگران /جوهر خودکاری که از بمب های صهیونیستی کشنده تر است                                                          کارتونیست: میخائیل سیفتچی از ترکیه

رســول اکرم)ص( به یاران خود فرمودند: »آیا شــما را از شبیه ترین تان به خودم با خبر نسازم؟« گفتند: 
»آری ای رسول خدا، فرمودند: »هر کس خوش اخالق تر، نرم خوتر، به خویشانش نیکوکارتر، نسبت به 
برادران دینی اش دوست  دارتر، بر حق شکیباتر، خشم را فرو خورنده تر و با گذشت تر و در خرسندی و 
خشم با انصاف تر باشد، به من شبیه تر است.«                                                اصول کافی، ج 2، ص 2۴1

بهشتی خوی 
   صادقانه    

وقتی از کسی رنجش یا کینه ای به دل دارید، در حقیقت خود را بنده ی او کرده اید؛ چرا که کینه نمی گذارد 
شــاد باشــید، دعا کنید، از زندگی لذت ببرید، کار کنید و درست زندگی کنید. نفرت و کینه همه جا با 
شماست و شما را کنترل می کند. بنده و برده  کینه و نفرت نباشید، خود را دوست بدارید و آن را رها کنید 

تا به ارزش انسانی خود دست یابید.

کینه زخم 
   صبحانه    

پرسش: دو سال است که ازدواج کرده ام، بعد از ازدواج کارم را رها 

کردم تا بیشــتر به زندگی ام برســم، اما حاال احساس افسردگی و 

پوچی دارم و حس می کنم شادابی قبل را ندارم؛ همسرم نیز برای ایجاد حس 

شادی و نشاط در من تالشــی نمی کند، چطور به خودم برای ادامه زندگی 

انگیزه بدهم؟

پاسخ: پرسشگر عزیز برای عبور از این شرایط به احساسات خود و خود 
واقعی تان اهمیت دهید و عشــق درونی تان را شکوفا کنید. زمان بیشتری 
را برای فکر کردن به عالیــق خود صرف کنید. مراودات اجتماعی خود 
را گســترش دهید. رابطه عاطفی خود با همســرتان را، مانند گیاهی که 
برای رشــد به رســیدگی نیاز دارد، آبیاری کنید. ارتباط با دوستان مورد 
اعتماد خود را بیشــتر کنید. در پی تغییر سبک زندگی خود باشید. با یک 
برنامه ریزی دقیق و منظم مسیر زندگی تان را از حالت رکود و یکنواختی 
خارج کنید. خودتان را هرگز سرزنش نکنید؛خلق انسان به طور طبیعی 
دارای تناوب های شادمانی و غم اســت و همه در دوره ای از زندگی این 
حاالت را تجربه می کنند. به دنبال تغییر وضعیت باشید، ناامیدی و گریز 
 
ً
و انزواطلبی عالج کار نیســت. درباره حاالت و احساســات خود حتما
با همســرتان صحبت کنید و از او در این مســیر کمک بگیرید تا بیشتر 
زمان هایی را برای شما اختصاص دهد. به طبیعت اعتماد کنید و ساعاتی 
را با همسرتان به طبیعت بروید و قدم بزنید. اشتغال به یک فعالیت هنری 
یا ورزشــی می تواند موجب رفع روند روزمرگی و ایجاد نشاط برای شما 
بشــود. از آنجا که دوری از یک قدرت پرمهر مافوق بشری منشأ ناامیدی 
در انسان هاست، هرچه به این منبع امیدبخش پیوند بخورید، گام مؤثری 
در جهت رفع احساسات منفی خود برداشته اید و از شّر غمبادهای روحی 

خالص خواهید شد.

   راه نرفته    

زندگی انگیزه 
بیست ویکمین کتاب صوتی، تولیدی معاونت فرهنگی و تبلیغات 
نمایندگی ولی فقیه در ســپاه با عنوان »حماسه تپه برهانی« رونمایی 

می شود.
معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی  فقیه در سپاه با اعالم این خبر 
اضافــه کرد: این رونمایی هم زمان با هفته دفاع مقدس در بنیاد حفظ آثار 
و ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان خواهد بود؛ چرا که این کتاب 
وقایعی را که در ســال 1362 در آخریــن روزهای عملیات والفجر 2 در 
منطقه »دربندیخان« عراق برای رزمندگان لشــکر 14 امام حســین)ع( 

اصفهان روی می دهد، روایت می کند.
در روایت ماجرای کتاب آمده است: »گردان امام حسین)ع( لشکر 14 
امام حسین)ع( مأموریت دارد، سه تپه ای که در اختیار عراقی ها بوده را آزاد 
کند، در این عملیات فقط گروهان میثم به فرماندهی شهید حسین برهانی 
موفق به فتح تپه می شــود. این تپه بعــد از عملیات در محاصره نیروهای 

عراقی قرار می گیرد و کمک تدارکاتی به آنها امکان پذیر نمی شود...«
فایل های این کتاب صوتی و 20 کتاب صوتی دیگر عالوه بر ســایت 
پاســدار و سراج اندیشــه در فضای اینترنت و اینترانت، از طریق روابط 

عمومی و تبلیغات رده ها قابل دریافت است.

    کتاب صوتی    

 حماسه تپه برهانی

با چشم دلم، نگاه کردم، دیدم
با گوش حقیقت شنوا بشنیدم

ای کاش، تو این نکته همی دانستی
اجرام و سما، برای انسان  چیدم

یک آینه، در مقابل من بگرفت
در آینه، من کل جهان را دیدم

آنها همه، تصویرخود من بودند
از شوق و شعف، حضور او بالیدم

بیخود شدم از خویشتن از رحمت او
از بانی و نقاش ازل، پرسیدم

من چیستم ای رب؟ به جز بنده تو
شرمنده، ز دیده اشک ها باریدم
آن بنده نواز، با عطوفت فرمود:
ای بنده کنون، گناه تو بخشیدم

درگاه خداوند توانای  جهان
افتادم و خاک پای او بوسیدم

لبخند به لب، مرا تماشا می کرد
من نیز، به رسم بندگی، کوشیدم

عبدالمجید فرائی

بندگی رسم 
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صدیقه سادات شجاعی
مشاور خانواده

 التهاب درونی بدن بسیار خطرناک است یکی از عوامل بسیار مهم در کنترل 
و پیشگیری از التهاب، رعایت رژیم غذایی ضدالتهاب است. این رژیم مشابه 
رژیم مدیترانه ای )در شماره های قبل کامال توضیح داده شده( است. اهداف 
این رژیم شــامل؛ مصرف میوه های تازه، حداقل مصرف شــکر و غذاهای 
فراوری شده و فست فودها، مصرف فراوان انواع توت ها و سبزیجات)به ویژه 
خانواده کلم(، مصرف منابع پروتئینی کم چرب مانند مرغ و ماهی، حبوبات و 
آجیل هاست. رژیم ضدالتهابی از طریق سرکوب فعال شدن ژن های التهاب زا 
اثر خود را اعمال می کند. روغن های گیاهی زیتون، بذر کتان، گردو، کانوال و 
هسته انگور را جایگزین روغن های جامد کنید، حداقل هفته ای یکبار ماهی 
بخورید؛ ترجیحا ماهی های چرب مثل سالمون، ساردین، ماکرل و شاه ماهی 
را انتخاب کنید، به جای کربوهیدرات های تصفیه شده مثل نان سفید، برنج 
سفید و پاستا؛ نان قهوه ای تهیه شده از گندم کامل، برنج قهوه ای و بلغور گندم 
بخورید، ادویه هایی مانند زنجبیل، زردچوبه و کاری اثرات ضدالتهابی دارند، 
از مواد غذایی التهاب زا مانند پیاز، ســیب زمینی، گوجه  فرنگی، بادمجان و 

غذاهای کنسروشده دوری کنید. 

   سالمت    

التهاب دشمن 
زهرا وحیدی نیا

کارشناس علوم تغذیه

همین قدر ساده و کوچک

با دقت و کنکاش ریزی به من و نوشته هایم 
نگاه می کند. همه چیــز را با دقت زیر نظر 
دارد. وقتــی می بینــد از کارهایم ســر در 
نمی آورد، با خنده ای که چروک چشم هایش 
را بیشتر می کند، می گوید: »ان شاءالله قبول 
شی...!« دیدگاه آمنه از هر چه کتاب و برگه 
و خودکار است، همین است. فکر می کند 
همه کتاب به دست ها امتحان دارند و برای 
اثبــات مهربانی اش به همــه، این جمله را 
بر زبان مــی آورد. مهربانی ای که به نظرم با 
همان یــک کروموزوم اضافــی که طبیعت 
در وجودش گذاشــته، به دنیا آمده اســت و 
در قلبش رســوخ کرده، اگر چه چهره اش از 
بقیه انســان ها متمایز شده و همین است که 
همه نســبت به او دلسوزتر شده اند. وسایلم 
را جمع و جور می کنــم و به اتاق طبقه باال 

می روم. با دلهره نگاهم می کند.
ـ می ری باال؟ من می ترسم...

با کمی عصبانیت می گویم: »ترس نداره 
آبجی جــون، تلویزیون روشــن کن! درس 
 آمده ام مقاله ای با عنوان مهربانی 

ً
دارم« مثال

و روان شناسی را دور از هیاهوی خانه خودم، 
در اتاق قدیمی خانه پدری تمام کنم.

آمنــه ناامیــد می گویــد: »دیگه حرف 
نمی زنم بیا پایین!« بی توجه به او در اتاق را 
باز می کنم و صدایش را می شنوم: »باشه من 

دعا می کنم قبول شی!«
آمنه و مادرم تنهــا زندگی می کنند. اگر 
فرصتی داشته باشم گاهی به آنها سر می زنم. 
بچه ها هم با تنها خاله ای که دارند، مشغول 
بازی می شوند. خاله آمنه  همیشه پای بازی با 
بچه هاست. مادرم با آمدن من، رفت تا خرید 
کند، پیرزن به خاطر آمنه همیشه خانه نشین 

است و خریدها را به برادرم محول می کند.
مشــغول نوشــتن می شــوم. کمی که 
می گذرد، صــدای آمنه حواســم را پرت 
می کنــد. در را بــاز می کنم تا بــا فریادی 
صدایش را بند بیاورم، اما خواهر مهربان و 
ســاده دل من مشغول راز و نیاز با خداست: 
»خدایا آبجی اکرم قبول شه...« با خودم فکر 
می کنم در چه امتحانی باید قبول بشوم؟ چه 
نکته روان شناســی از دهان من باید در این 
جزوه ها نوشته شــود که برای دیگران فایده 
داشته باشــد، جز همین مهربانی بی منت 
و خالصانــه، همین که آمنــه از کوچک و 
بزرگ بــرای همه دعا می کند و تنها ذوقش 
حرف زدن اســت تــا توجه دیگــران را به 
خودش جلب کند. کار ســاده ای را از این 
قلب مهربان دریغ می کنــم تا به قلب های 
سنگی انسان های دیگر چه چیز را بفهمانم؟ 
از پله ها پایین می روم. آمنه را که مشــغول 
تلویزیون دیدن و تســبیح چرخاندن است، 
بغــل می کنم. با ذوق می پرســد: »اومدی 
حرف بزنیــم« با ســرم اشــاره می کنم و 
می نشــینم. به گمانم مهربانــی باید همین 

چیزهای ساده و کوچک باشد.

داستان

نفیسه محمدی
دبیر گروه جوان

   کتیبه سبز    

   قبیله عشق    


