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نگاه

یکی از10 کشور

نماد  امــروزه، صنایع فضایــی   
شناخته  کشورها  توسعه یافتگی 
می شــود؛ از این رو پس از دستیابی ایران به 
توانمندی بومی فضایی و فراهم شدن قابلیت 
پرتاب ماهواره های کوچک با ماهواره برهای 
ســفیر و قاصد ـ کــه نمونه آن قــرار گرفتن 
ماهــواره نور ســپاه در مدار بودـ توســعه 
پرتابگرهای با قابلیــت باالتر وجهه همت 
قرار  دانشمندان ســازمان فضایی کشــور 
گرفت. اکنون جمهوری اســامی ایران در 
زمره 10 کشوری قرار دارد که چرخه کامل 
فضایی دارند و در کنار روسیه، آمریکا، چین، 
ژاپن،  هند و  آژانس فضایی اروپا قرار گرفته 
اســت. چرخــه کامل فضایی کــه مرهون 
مجاهدت های دانشمندانی است که با ابتکار 
شهید حســن تهرانی مقدم و همکارانش با 
ساخت موتور سوخت جامد در سال 1389 

سیر شتابانی پیدا کرد. 
ایران  پیشــرفت  بســیاری،  کشورهای 
را قابل توجه و شایســته تحسین دانستند؛ 
چنانکه رســانه های ترکیه از رجزخوانی و 
قدرت نمایــی ایران در برابــر جهان غرب 
سخن گفتند و »الکســاندر الکساندروف« 
فضانورد بزرگ روسی پیشرفت های فضایی 
ایران را در شــرایطی که تحت تحریم های 
شــدید بود، قابل تحســین دانســت؛ اما 
رســانه های غربی که ورود ایران به باشگاه 
فضایی جهان موجبات نگرانی ســران آنها 
را فراهم کرده است، تاش می کنند از یک 
ســو با انکار برای مدیریــت افکار عمومی 
و از ســوی دیگر با روایت وارونه پیشرفت 
راهبردی ایــران را نوعی تهدید جلوه داده و 

کشورمان را تحت فشار قرار دهند.
اما واقعیت این اســت که دستاوردهای 
علمی در این صنعت را باید به فهرست بلند 
باالی شاخصه های بازدارندگی کشورمان در 
برابر قدرت های جهانی اضافه کرد؛ چرا که 
 در حوزه دفاعی و نظامی 

ً
بازدارندگی صرفا

تعریف نمی شــود؛ بلکه رشــد و پیشرفت 
علمی که موجبات کاهش اتکای کشور را به 
دیگر قدرت ها فراهم کند، از شاخصه های 
مهم بازدارندگی به حساب می آید. با همین 
نگاه اســت که جمهوری اســامی توسعه 
فناوری صلح آمیز هســته ای را در دهه های 
اخیر جزء اولویت هــای خود قرار داده و در 
همه این ســال ها دشمنی ها برای توقف این 
مســیر را در برابر خود می بینیم. در آخرین 
رویداد فضایی کشورمان صبح پنجشنبه نهم 
دی ماه 1400 برای نخســتین بار ماهواره بر 
سیمرغ با سه محموله به صورت همزمان به 
ارتفاع 4۷0 کیلومتری و با سرعت ۷3۵0 
متر بر ثانیه به فضا پرتاب شــد. پس از این 
اقدام جمهوری اســامی ایران، کشورهای 
غربی دست به کار شدند و تاش کردند این 
اقدام تهران را ناقض قطعنامه های شــورای 
امنیت معرفــی کنند. در ایــن میان برخی 
رسانه های غربی که تاب دیدن موفقیت های 
فضایی جمهوری اسامی ایران را نداشتند، 
از شکســت این عملیات فضایی نوشتند و 

آرزوهای خود را به قلم و بیان درآوردند!
، ایران 

ً
نکته مهــم این اســت کــه اوال

اسامی در کنار موفقیت های بزرگ خود بر 
بلندای علم و فناوری قد برافراشته و در حالی 
که کشوری مانند انگلیس همچنان آرزوی 
داشتن ماهواره بر بومی را دارد و بدون کمک 
روسیه نمی تواند ماهواره به فضا پرتاب کند، 
مسیر بلوغی را گام به گام سپری می کند که 
نمونه بــارز آن پرتاب ماهواره های چندگانه 
، جایگاهی که ایران امروز در 

ً
اخیر بود. ثانیا

عرصه فضایی کسب کرده، حاصل بیش از 
دو دهه مجاهدت شــبانه روزی دانشمندان 
کشــورمان بوده و به طور قطع این مسیر تا 
رسیدن به قله های پیشرفت ادامه پیدا خواهد 

کرد. 

پــس از دور هشــتم مذاکرات،معــاون وزیر خارجه 
ایران نتیجه گفت وگوها را مثبت ارزیابی کرد. نماینده 
روســیه فراتر از اظهارات باقری شــانس دستیابی به 
توافق را بســیار زیاد توصیف کرد. اگرچه سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا با لحــن متفاوتی بنیادی بودن 
پیشــرفت مذاکرات را زودهنگام ارزیابی کرد؛ اما این 
موضوع در بین افکار عمومی بازتاب زیادی داشته و به 
گمانی زنی هایی دامن زده است. با توجه به این گمانه ها 
و بررسی روندها و پیشــران های گفت وگوهای وین، 
چهار تصویر احتمالی را می توان حدس زد. اول، توافق 
را بسیار نزدیک می بیند. ســناریوی دوم ضمن اینکه 
حصول به توافق را عملی و شــدنی می داند، اما زمان 
آن را نزدیک ارزیابی نمی کند. گمانه سومی هم در این 
ایام مطرح شده اســت که برخاف دو ارزیابی مزبور 
موانع گفت وگوها به قدری زیاد می داند که چشم انداز 
مثبتی را نمی تــوان برای توافق در آینده پیش بینی کرد. 
در همین راســتا، گمانه چهارم یا سناریوی بدبینانه ای 
هم وجود دارد که معتقد است گفت وگوها به بن بست 
خواهد رســید و برجام فرو خواهد پاشید!  در پاسخ به 
این پرســش که کدام از یک احتماالت و ارزیابی های 
موصوف، به واقع نزدیک تر اســت؟ در درجه اول باید 
گفت اظهارات دیپلماتیــک طرف های برجام پس از 
هر دور از مذاکرات را نمی توان مبنای محکمی برای 
پیش بینی آینده گفت وگوها دانست. آنچه حائز اهمیت 
است، شناسایی پیشــران های مؤثر در تداوم یا توقف 

مذاکرات است که مهم ترین پیشران ها عبارتند از:

چگونگی بازیگری 1+4. اینکه تا چه میزان 
خط مشی و مواضع این دولت ها برای حل ۱

منصفانه برجام باشد، تأثیر بسیاری بر روند موفقیت آمیز 
گفت وگوها دارد. روند رفتار طرف های غربی برجام، به 

طور مشخص فرانسه فراز و نشیب زیادی داشته است. 
آنها چه در دوره فشارهای حداکثری ترامپ و چه پس 
از پیروزی بایدن و همچنین در دور هفتم و آستانه دور 
هشتم مذاکرات هیچ گاه کنش سازنده ای از خود نشان 
نداده اند. همواره طــرف آمریکایی ها را گرفته اند و به 
نوبت و به تناسب شرایط، نقش خرابکار و کارشکنی در 
مســیر مذاکرات را ایفا کرده اند. بــا وجود این، گفته 
می شود فضای گفت وگوها در نشست های دور هشتم 
مذاکرات، آرام بوده و این دولت ها متفاوت با قبل عمل 
کرده اند. در مقابل، روس هــا و چینی ها در این دور از 
مذاکرات نقش آفرینی مثبت و فعال تری از خود نشان 
 
ً
داده انــد، به گونه ای کــه رســانه ها از دو جبهه کاما

مشخص در مذاکرات وین خبر داده اند. 
 اقدامــات کنشــگران مؤثــر غیربرجامی. 

کشــورهای عربی منطقه، به ویژه عربستان 2
ســعودی و امارات، رژیم صهیونیستی و جریان های 
ضدانقاب خارج نشین سه دسته از کنشگرانی هستند 
که میل شدید در تأثیرگذاری بر کیفیت نتیجه توافق وین 
دارنــد. این بازیگــران اهرم های قابــل توجهی برای 
تأثیرگذاری بر کاخ سفید، کنگره آمریکا و دولتمردان 
اروپایی دارند. روند کارشکنی و تخریب گفت وگوها از 
سوی آنها در گذشته بارها گفته شد. روند کنشگری این 
بازیگران از ابتدای شروع مذاکرات از سال 1400 و به 
طور مشــخص از زمان آغاز گفت وگوهای جدید نیز 
نشــان می دهد، آنها همه ظرفیت های خــود را برای 
تضعیــف گفت وگوها و تحقق برجام پاس بســیج 
کرده انــد. ایــن عناصــر انگیــزه و ظرفیــت هر نوع 
اختال گری در یک توافق خوب و منصفانه برای ایران 
را دارنــد. بنابرایــن، اقدامات آنها در آینــده، به مثابه 
رویدادهای شگفتی ساز اســت که می تواند وضعیت 

غیرمنتظره ای را در فرآیند مذاکرات ایجاد کند.
میزان اراده کاخ ســفید. تردیدی نیست که 

طرف اصلی گفت وگوها کاخ ســفید است. ۳
بنابراین، اراده دولت آمریکا، تعیین کننده است. در این 
خصوص، چند موضــوع وجود دارد که آینده توافق به 
آنها بستگی دارد. اول، میزان تلقی تهدید از قابلیت های 

هسته ای ایران و اضطرار زمانی برای مهار آن از طریق 
دیپلماســی. دوم، میزان تداوم فشار حداکثری ترامپ 
برای تأثیرگذاری بر نتایج مذاکرات وین. سوم، میزان 
اراده کاخ سفید برای رفع همه تحریم ها و ارائه تضمین. 
چهارم، میزان توانایی مدیریت کنگره آمریکا. پنجم، 
میزان تأثیرپذیــری از بازیگران مزاحم منطقه ای و...؛ 
وزن هر یک از این موارد می تواند سایر موضوعات را 
تحت تأثیر قرار دهد. روند مواضع مقامات کاخ سفید 
نشان می دهد، آنها به شدت از روند پیشرفت هسته ای 
ایران نگران تر شده اند و این نگرانی زمانی شدت بیشتر 
یافته اســت که هیچ راه حلی به جز دیپلماســی برای 
توقف آن را ندارند. به نظر می رسد، تمرکز سیاست های 
دولت ســیزدهم بــرای حل مشــکات اقتصادی با 
ظرفیت های داخلی و منطقــه ای، به زودی دولتمردان 
واشــنگتن را متقاعد کند که بهره گیری از تداوم فشار 
حداکثری ترامپ نه تنها هیــچ کارآمدی ندارد؛ بلکه 
هزینه آن بیشتر و بیشتر شده است. میزان پایبندی ایران 
به خواســته خود درباره رفع همــه تحریم ها به همراه 
تضمین هــای واقعی و ملمــوس در کنار پیشــرفت 
برنامه های هســته ای، می توانــد آمریــکا را به رفتار 
محاســبه گرایانه درباره محور سوم بکشاند و به تأمین 

خواسته های ایران نزدیک کند. 
اراده و خواســته های ایــران و دیپلماســی 

هسته ای آن. دولت سیزدهم بارها اعام کرد، ۴
اگرچه برجام در اولویت آن نیســت؛ اما در مذاکرات 
جدی است. در عمل نیز با ارائه سندهای پیشنهادی و 
شــرکت در مذاکرات با تیم 40 نفره این اراده را نشان 
داد. مهم تریــن عامل تأثیرگــذار در شــرایط آینده، 
پیشــنهادهای ایــران اســت. برخی فکــر می کنند، 
خواســته های ایــران حداکثــری اســت و مانــع از 
نتیجه بخشی توافق در آینده خواهد شد. در حالی که این 
خواســته ها مبتنی بر برجام و وضعیت خسارت باری 
است که پس از توافق برجام برای ایران رخ داده است و 
وضعیت پس از برجام به روشنی نشان داده است توافق 
بدون نتیجه واقعی، مطمئن و راستی آزمایی شده ارزشی 
ندارد. مبنا قرارگرفتن پیشنهادهای ایران در دور هشتم 

مذاکرات نشانه ای مثبت تلقی می شود، اما اینکه آمریکا 
و طرف های غربی تا چه میزان نسبت به بندهای اصلی 
آن انعطاف نشان خواهند داد، نکته کلیدی در ارزیابی 
آینده مذاکرات برای رفع تحریم هاست؛ زیرا اگر کاخ 
سفید تحت تأثیر مطلق اقدامات بازیگران مؤثر برجامی 
و غیربرجامی قرار نگیرد و نســبت به خواســته های 
سه گانه ایران انعطاف به خرج دهد، گفت وگوها تا قبل 

از پایان 1400 به نتیجه خواهد رسید. 

 Bنتیجه
به نظر می رسد با توجه به پیشران های فوق، سناریوی 
دوم از بین گمانه های دیگر از احتمال تحقق بیشــتری 
برخوردار باشد؛ زیرا کاخ ســفید و طرف های غربی 
توافق برجام را امری ضروری و فوری می دانند و از نظر 
آنها هیچ راهی جز توافق برجام وجود ندارد. در شماره 
1029 صبــح صادق در خصوص رمزگشــایی اهرم 
طرف های غربی در مذاکرات هســته ای گفته شد که 
تنها اهرم مؤثر باقی مانده آنها عملیات روانی است. تیم 
هسته ای هم نشان داده است که در برابر فضاسازی های 
روانی آنها و دنباله های شــان در داخل تحت تأثیر قرار 
نمی گیرد و مقاوم اســت. خبرگزاری هــای غربی در 
ارزیابی خود از نشســت های دور هشــتم مذاکرات 
اعام کردند که ایران بر خواســته های خود؛ از جمله 
دریافت های ضمانت پایبند اســت و همه طرف ها نیز 
این موضع تیم هســته ای را به رسمیت شناخته اند. در 
همین راســتا، تحلیل شبکه خبری سی جی تی ان قابل 
توجه است که گفت: »دور هشــتم مذاکرات در وین 
زمینــه الزم برای توافق نهایی را ایجاد کرده اســت و 
اکنون نوبت آمریکاســت که با دادن امتیاز به موفقیت 
مذاکرات کمک نماید.« بنابراین، حصول به توافق در 
آینده عملی و شــدنی است؛ اما از حیث زمان با توجه 
به پیشران های ذکر شده سریع الوصول نیست. البته این 
واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که بازیگران خرابکار 
در مسیر مذاکرات ممکن است رویدادهای مصنوعی 
را بیافرینند که مذاکرات از ریل واقعی خود خارج شود 

یا حصول نتیجه را به تأخیر بیفتد. 

مذاکراتبهکدامسمتمیرود؟
سیامک باقری

عضو شورای سیاست گذاری 
صبح صادق

قرار است دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان به 
زودی در بغداد برگزار شــود.برخی ناظران با ابراز 
خوش بینی نســبت به روند مذاکــرات دو طرف، 
معتقدند نتایج مهم آن، نقطه عطفی در منطقه بوده 
و بر کشور های مختلف منطقه، به ویژه جنگ یمن 
و بحران سیاسی ـ اقتصادی لبنان تأثیر مثبت خواهد 
گذاشــت.مقامات عالی ریاض از جمله ولی عهد 
سعودی پیشتر در گفت  وگو با رسانه ها از تمایل به 
گسترش روابط با تهران سخن گفته بود؛ اما در عمل 
شــاهد اقدام جدی از سوی آنان نبوده ایم. حتی در 
مواردی ســعودی ها با اقداماتی نظیر صدور بیانیه 
علیه ایران یا تعلل در انتقال سفیر کشورمان در یمن، 

روند مذکرات را دشوار کرده اند.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی نیز 
در سخنرانی سالیانه در مجلس شورای سعودی با 
تکرار ادعای بی ثبات ســازی ایران در منطقه، ابراز 

امیدواری کرد که ایران رفتار منفی خود را در منطقه 
تغییر دهد و گفت وگو و همکاری را انتخاب کند.

این در حالی است که ایران همواره از رفع تنش 
و برقراری مناســبات با عربســتان استقبال کرده و 
دولت سیزدهم سیاست تنش زدایی منطقه ای را در 

پیش گرفته است. 
در مقابل، ســعودی ها نیز نســبت به نزدیکی 
به ایران ابــراز تمایل کرده اند. اعطــای روادید به 
دیپلمات هــای ایرانی برای شــرکت در اجاس 
کشــورهای اسامی در جده نشانه ای از این تمایل 
است؛ به نظر می رسد اظهارات متناقض حاکمان 
سعودی نوعی بازی دوگانه برای امتیازگیری و حفظ 
اعتبار خود به ویژه در جنگ یمن به شــمار می آید. 
در هر حال، پذیرش شکســت در جنگ یمن برای 
سعودی ها دشوار است و به همین دلیل همزمان با 
ادامه مذاکرات با ایــران برای خروج آبرومندانه از 
باتاق یمن، همچنان به بمباران این کشــور ادامه 
می دهند تــا به زعم خود مانع پیشــروی نیروهای 
مقاومــت در جبهه های گوناگون، بــه ویژه مأرب 

شوند. 
البته جمهوری اسامی همچنان بر خواسته های 

اولیه، مانند توقف جنگ و تجاوز اصرار می ورزد؛ 
موضوعی که در واقع خواســت یمنی هاســت. از 
طرفی، درخواست عربستان از ایران مبنی بر اعمال 
فشــار بر انصارالله به منظور توقف عملیات ها یا 
دخالت نکردن در پرونده های منطقه ای خواسته های 
گرانی است؛ به همین دلیل، اختافات دو طرف به 
ویــژه در پرونده یمن به ســادگی قابل حل و فصل 
نیســت.با اشــاره به این واقعیت است که حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان در نشست 
خبری اخیر خود با فواد حسین، همتای عراقی در 
تهران اعام کرد درباره روابط ایران و عربســتان و 
مســائل مرتبط با آن مجموعه   ای از نکات مثبت و 
 اگر دو طرف موفق به کاهش 

ً
منفی وجود دارد. طبعا

نکات منفی و تقویت نقاط مثبت شوند، مذاکرات 
در آینده ای نه چندان دور به نتیجه خواهد رسید. در 
غیر این صورت این روند فرسایشی شده و احتمال 

شکست آن دور از ذهن نخواهد بود. 
نکته قابل توجه آن اســت که سیاســت دولت 
رئیســی در حوزه سیاســت خارجی، گشایش با 
کشــور های منطقه، بدون گره زدن این مســئله به 
تنش زدایی با غرب اســت؛ سیاستی که در دولت 

قبلی در پیش گرفته شــده بود. درســت است که 
کشــورهایی مانند عربستان متحد آمریکا به شمار 
می آیند، اما دولت جدید بر این باور است که ایجاد 
 متوقف بر رفع تنش 

ً
ارتباط با کشورهای منطقه لزوما
و ایجاد ارتباط با آمریکا نیست. 

دولت جدید همچنین بــه همگرایی در محور 
عربی در امتداد منطقه قائل اســت؛ به همین دلیل 
توسعه مناسبات با کشورهایی، مانند قطر، امارات، 
اردن و... در دســتور کار قرار گرفته و حتی انعقاد 
پیمان صلــح برخی از کشــورهای عربی با رژیم 

صهیونیستی مانع این نگاه نشده است.  
بر اساس این رویکرد، همگرایی با کشورهای 
منطقه دقیقا در نقطه مقابل سیاست رژیم غاصب 
قرار دارد که سعی می کند با تمسک به روند سازش 
و پروژه موسوم به صلح ابراهیم، در میان کشورهای 
منطقه به ایجــاد واگرایی پرداخته و خود را از انزوا 
نجات دهد. صرف نظر از دورنمای مثبت یا منفی، 
به ثمر رسیدن مذاکرات با عربستان، اوج همگرایی 
منطقه ای را رقم خواهد زد، زیرا عربستان با وجود 
اختاف با برخی متحدان عــرب خود، همچنان 

نقش محوری یا پدری را ایفا می کند. 

همگراییمنطقهای
   نیم نگاه    

فرزان شهیدی
کارشناس ارشد بین الملل

مذاکرات تهران و ریاض در سایه سیاست تنش زدایی دولت سیزدهم با کشورهای همسایه

علی حیدری
سردبیر

   سرمقاله    

 حجت اال ســام و المسلمین دکتر عبدالله 
حاجی صادقــی، نماینده ولی فقیه در ســپاه 
پاســداران انقاب اســامی با صدور پیامی 
از حضور با شــکوه مــردم در  مراســم های 

گرامیداشت حماسه ۹ دی قدردانی کرد.

 به گزارش صبح صادق در این پیام آمده اســت: 
حضور میلیونی و زمان شناســانه مــردم ایران در 
صحنه و اجتماع باشــکوه 9 دی سال 1388 که 
در طــول چهار دهه تاریخ انقــاب بی نظیر بود، 
 برای همیشه خود را به عنوان حماسه ای ماندگار 
در تاریخ کشورمان به ثبت رساند، نام گذاری این 
روز بزرگ به عنوان روز بصیرت و گرامی داشت 

هر ســاله آن،  ناشــی از اهمیت آن در نزد ملت 
ایــران اســت.  بی تردید تاش مســتمر هادیان 
سیاسی در عرصه بصیرت افزایی،  مرهون تعالیم 
و آموزه های فرهنگ اســام ناب محمدی)ص( 
و تأســی از وصایای جاودانه حضــرت امام)ره( 
و منویات  و رهنمودهــای فرمانده معظم  کل قوا 
حضرت امام خمینی)مدظله العالی( است و این 
مهم جز با حرکت عمارگونه در مسیر جهاد تبیین 
محقق نخواهد شــد.  ضمن گرامیداشــت دهه 
بصیرت، از تاش ها و مجاهدت های مســتمر و 
خستگی ناپذیر هادیان سیاسی،  استادان، مربیان، 
فرماندهان، مســئوالن و مدیرانی که با اقدامات 
مؤثــر خــود،  زمینه اجــرای موفــق برنامه های 

بصیرت افزایــی و روشــنگری در خانواده بزرگ 
سپاه و بســیج و همچنین در میان آحاد جامعه را 
فراهم ســاختند،  قدردانی می شــود،  امید است 
همه عزیزان در دهه پنجم انقاب،  در شــرایطی 
که دشــمنان بر جنگ شناختی و جنگ روایت ها 
تمرکز راهبردی کرده اند، با عزم و اراده  جدی تر،  
گام های بلند تری را برای تحقق فرامین مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی( و جهت »جهاد تبیین« 
و »جهــاد روایت برای مقابله با جریان تحریف« 
بردارند و به منظور دســتیابی بــه اهداف متعالی 

نظام، همواره مواردی را در نظر قرار دهند: 
1ـ تشکیل قرارگاه های بصیرتی در مناسبت های 
مختلــف سیاســی؛ 2ـ تقویــت برنامه هــای 

بصیرت افزایی و نهضت روشنگری؛ 3ـ حمایت 
همه جانبه فرماندهان و مسئوالن از هادیان سیاسی 
با توجه به نقش ناوبری فکری سیاسی تحول آفرین 
آنــان؛ 4ـ هماهنگــی و همســویی فرماندهان 
و مســئوالن نمایندگــی ولی فقیــه در تمامــی 
رده ها، پشــتیبانی و حمایت جــدی از اقدامات 

بصیرت افزایی در راستای جهاد تبیین.
از خداوند متعــال توفیق همگان را در جهت 
تقویت بنیه فکری سیاســی کارکنان و پاسداری 
از عزت و عظمت انقاب اســامی و پیروزی از 
دستورات فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله 
العظمی امام خامنه ای)مدظله العالی( مســئلت 

می نمایم.

مردمزمانشناس
تقدیر نماینده ولی فقیه در سپاه از مردم به مناسبت گرامیداشت با شکوه حماسه ۹ دی
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سیاست
۳

فرهنگ

  نقدینگی 
دو برابر می شود؟

 اگر چــه برخی نرخ تــورم را 
مهم ترین عامل افزایش نرخ ارز 
و عــده ای افزایش نــرخ ارز را مهم ترین 
عامل تشــدید تــورم در اقتصــاد ایران 
می داننــد، اما به نظر می رســد مهم ترین 
عامل تأثیرگذار روی هر دو موضوع مسئله 
نقدینگــی در اقتصاد ایران اســت. برای 
نمونه، دالیل افزایش نرخ ارز یک موضوع 
ساختاری است؛ چرا که نرخ ارز در تقابل 
میان عرضه و تقاضای ارز تعیین می شود. 
از ســویی، تقاضای ارز به ورود نقدینگی 
ریالی به بازار ارز متکی است. مادامی که 
ورود نقدینگی ریالی بــرای خرید ارز از 
عرضه ارز در کشور باالتر باشد، نرخ ارز 

نیز افزایش خواهد داشت. 
در این میان، اگر چه تحریم ها ســبب 
شده درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد و 
به تبع آن ورود ارز به بازار داخلی با کاهش 
مواجه شود؛ اما این موضوع تنها بخشی 
از قضیه اســت. مهم تریــن بخش قضیه 
ورود نقدینگی ریالی به بازار ارز اســت؛ 
به گونه ای که نقدینگی ریالی گسیل شده 
به بازار ارز در ســال های اخیر همواره در 
حال افزایش بوده است که دلیل اصلی آن 
را می توان رشد باالی حجم نقدینگی در 

اقتصاد ایران دانست. 
بنابراین مادامی که نرخ رشد نقدینگی 
از نرخ ورود ارز به بازار باالتر باشــد، نگه 
داشتن یا به عبارتی ایجاد ثبات در قیمت 
ارز برای مدت زمان مشخص ممکن نبوده 
و اگر این اتفاق رخ دهد، به سرکوب ارزی 
منجر می شود. ســرکوب ارزی هم مانند 
زودپز روی اجاق گاز عمل کرده و به یک 
باره می ترکد.  بــرای نمونه، نقدینگی در 
ایران از ســال 1392 تا پایان 1396 بیش 
از 200 درصد رشــد داشــته؛ اما با این 
وجود، نرخ ارز طی این ســال ها حداکثر 
۵0 درصد رشــد کرده که اختافی 180 
درصدی را نشان می دهد. می توان نتیجه 
گرفت که دولت طی این پنج سال، قیمت 
ارز را سرکوب کرده بود؛ به همین دلیل در 
نوروز 139۷ قیمت ارز به یکباره و مانند 
همان زودپــز روی اجاق منفجر شــد و 
 قیمت طی بازه کوتاهی به بیش از سه برابر 

رسید.
 این افزایش نرخ ارز در ســال 139۷ 
باید طی پنج ســال و در سال های 1392 
تا 1396 اتفاق می افتاد؛ اما با ســرکوب 
ارزی مواجه شــده بود. دلیــل این گونه 
اتفاقات در اقتصاد ایران این است که نرخ 
رشــد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره 
باال بوده است؛ به گونه ای که برای نمونه 
در نیم قرن اخیــر نقدینگی در اقتصاد ما 
بیش از ۷0 هزار برابر رشــد کرده است؛ 
در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی 
 کشــور در همین فاصله کمتر از سه برابر

 بوده است. 
از ایــن رو باید اذعان داشــت که اگر 
رشــد نقدینگی به همین شکل ادامه پیدا 
کند ـ که بعید نیست این اتفاق بیفتد مگر 
اینکه اصاح ساختاری در اقتصاد صورت 
بگیردـ تا دو سال آینده، نقدینگی موجود 
در کشور دو برابر می شود، به عبارتی عدد 
نقدینگــی 4000 هزار میلیــارد تومانی 
فعلی به 8000 هزار میلیارد تومان خواهد 
رســید. به ایــن ترتیب، می تــوان گفت 
اگر جلوی رشــد نقدینگی گرفته نشود، 
نمی توان به مدیریت بازار ارز نیز امیدوار 

بود. 

بازار

یادداشت 

حدود دو دهه از شــکل گیری ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در ایران می گذرد؛ ســتادی که با تأسیس 
و راه اندازی آن به عنوان مجموعه ای فرادســتگاهی 
و زیر نظر رئیس جمهور، قــرار بود با پدیده مذموم 
قاچاق کاال و ارز به منزله عاملی مخرب در اقتصاد 
کشــور مبارزه کرده و به ســمت محو این پدیده از 
اقتصاد ایران حرکت کند؛ اما آمارهای منتشر شده از 
سوی نهادهای رسمی، از جمله خود ستاد مبارزه با 
قاچاق نشان می دهد، با وجود گذشت حدود بیست 
ســال از آغاز به کار این ســتاد و با توجه به فرامین 
اباغی رهبر معظم انقاب چه به ســران قوا و چه 
به رؤســای دولت ها طی این سال ها، قاچاق نه تنها 
مهار نشــده که هر روز با شکل و روشی جدیدتر رو 
به گسترش است. با این حال، طی روزهای گذشته 
رئیس جمهور در اولین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در دولت ســیزدهم حضور یافت. 
حضور رئیس دولت سیزدهم در این جلسه و طرح 
این پرسش که باید بررسی شود چگونه این میزان کاال 
به صورت قاچاق وارد کشور می شود و تا چه زمانی 
قرار است شاهد روند قاچاق در کشور باشیم؟ این 
امید را ایجاد کرده که مبارزه با فساد که از مهم ترین 
وعده هــای رئیس دولــت ســیزدهم در مبارزات 
انتخاباتــی وی بوده، قرار اســت در حوزه مبارزه با 
قاچاق کاال، رنگ و بوی جدی تری نسبت به گذشته 
به خود بگیرد.  تیرماه سال 1381 بود که رهبر معظم 
انقاب در فرمانــی خطاب به رئیس جمهور وقت، 
ضمن اشاره به تأثیرات مخرب قاچاق بر اشتغال و 
سرمایه گذاری در کشور دولت را موظف به مبارزه 
جدی با این پدیده مذموم دانستند. این در حالی بود 
که در آن ایام هنوز مســئله قاچاق مانند امروز وسیع 
و فراگیــر نبود؛ اما رهبر معظــم انقاب با توجه به 
گزارش های موجود و دید آینده نگرانه شان نسبت به 
مسائل گوناگون، مبارزه جدی با این پدیده را وظیفه 
دولتمردان دانسته و نکاتی را بیان داشتند. ایشان در 
این فرمان تاریخی ضمن اشــاره به گسترش پدیده 
قاچاق و تأثیر مخرب آن در امر تولید، تجارت قانونی 
و ســرمایه گذاری و اشــتغال، آن را خطری جدی 
و بــزرگ برای اقتصاد ایران دانســته و می فرمایند: 
»باید با جدیت تمام با این مســئله مبارزه کرد و بر 
همه دستگاه هایی که به نحوی می توانند در این امر 
دخیل باشند واجب اســت که سهم خود را در این 
 باید کانون مرکزی این مبارزه 

ً
مبارزه ایفا کنند. اوال

در ســطحی عالی نزدیک به رئیس دولت و دارای 
اشراف قانونی بر دستگاه های ذی ربط دولتی باشد، 
 تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در 

ً
ثانیا

 برخورد قضایی و 
ً
خدمت این مبارزه قرار گیرد، ثالثا

انتظامی، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های 
 عزم جدی بر این باشد 

ً
آن کانون مرکزی باشد، رابعا

 برخاف صرفه و همراه با 
ً
که عمل قاچاقچی کاما

خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا 
محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این 
مبارزه قرار گیرد. البته در این کار الزم است با دقت 
و مراقبت تمام از آلوده شــدن عناصر دست اندرکار 
این مبــارزه به بیماری رشــوه و امثال آن جلوگیری 
شــود.« این در حالی است که متأسفانه با گذشت 
حدود دو دهه از این فرمان و با وجود شــکل گیری 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بعد از این فرمان، 
به واسطه بی توجهی دولت ها به موضوع قاچاق، این 
پدیده همچنان یکی از معضات و مشکات جدی 
در اقتصاد کشور به شــمار می رود. چنانچه در این 
سال ها آمارهای رسمی منتشر شده، میزان تخمینی 
قاچاق کاال را اعدادی ما بین 12 تا 2۵ میلیارد دالر 
در سال برآورد کرده اند که با یک حساب سرانگشتی 
می توان گفت، مجموع حجم قاچاق کاال در اقتصاد 
ایران طی دو دهه اخیر در حالتی خوش بینانه، حدود 

بیش از 2۵0 میلیارد دالر بوده است. 

 B روند قاچاق کاال در سال های اخیر
اگرچه قبل از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
مبارزه و به تبع آن اعام آمار قاچاق، ناظر به فرآیند 
تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی درباره 
قاچاق کاال و ارز در سال 13۷4 و تصویب آیین نامه 
ماده 30 قانون در ســال 13۷9 وجود داشــته و این 
طور نبوده که مبارزه با قاچاق کاال به سال های پس 
از شکل گیری این ستاد محدود شود؛ اما به هرحال 
مبارزه رسمی و ســازمان یافته با این پدیده و به تبع 
آن اعام آمارهای رســمی از میزان تخمینی قاچاق 
کاال در کشــور را باید مربوط به بعد از شکل گیری 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال دانســت. بر این اساس 
اولین آمار اعام شده از قاچاق کاال در کشور متعلق 
به سال 1384 و رقمی حدود 6 میلیارد دالر است. 
آماری که البته طی سال های بعد با افزایش های قابل 
توجهی مواجه می شود. برای نمونه، در سال 138۷ 
رقــم قاچاق حدود 19/2 میلیارد دالر اعام شــد؛ 
آماری که اهمیت پدیده قاچاق را برای مدیران دولتی 

مشخص کرد. آمار بعدی قاچاق پنج سال بعد و در 
سال 1392 اعام می شود. آماری که بیشترین رقم 
اعام شده میزان قاچاق به صورت رسمی، متعلق 
به همین سال اســت؛ به گونه ای که میزان مجموع 
قاچاق ورودی و خروجی در کشور طی این سال رقم 
تقریبی 2۵ میلیارد دالر اعام می شــود. با توجه به 
اهمیت موضوع و رشد شدید ارقام مربوط به قاچاق، 
سال بعد یعنی در سال 1393 نیز، رقم قاچاق دوباره 
اعام می شود که این رقم حدود 19/۵ میلیارد دالر 
برآورد می شــود. اعام آمار قاچاق تا ســال 139۷ 
ادامه داشته و به ترتیب طی سال های 1394 و 139۷ 
حدود 1۵/۵ و 12/۵ میلیارد دالر اعام می شود. این 
آمار بعد از ســال 139۷ و با توجه به افزایش شدید 

نرخ ارز به صورت رسمی اعام نشده است. 

 B نحوه محاسبه و تخمین قاچاق در ایران
شاید برای خیلی ها این سؤال مطرح باشد که مگر 
می توان آمار قاچاق را اعام کرد؟ از آنجا که قاچاق 
 اطاع و اعام 

ً
پدیده ای غیر قانونی اســت، طبیعتا

آمار دقیق آن نیز ناممکن است، اما بر اساس اذعان 
کارشناسان این حوزه، آمارهای اعام شده از میزان 
قاچــاق در ایران نه تنها از طریق روش های علمی و 
به روز اســت؛ بلکه این آمارها، به اصطاح کف و 
حداقل میزان قاچاق بوده و بــه احتمال زیاد میزان 
واقعی قاچاق از آمارهای اعام شــده بیشتر است. 
با این حال، بیــش از 20 روش برای برآورد اقتصاد 
پنهان یا همــان قاچاق وجود دارد که در ایران عمده 
آمار قاچاق در کشور با استفاده از چهار روش شکاف 
عرضه و تقاضا، روش میدانی، روش اختاف آمار 
خارجی و داخلی و روش کشــفیات، تهیه می شود. 
حتی برای تخمین و محاسبه میزان قاچاق اعامی 
 با هر 

ً
به یک روش نیز اکتفا نشده و این آمارها عمدتا

چهار روش محاسبه شده و به صورت تخمینی اعام 
می شود. 

 B افزایش سهم قاچاق خروجی
اگر به آمارهای اعام شده قاچاق طی دو دهه اخیر 

دقت کنیم، متوجه می شویم که بیشترین آمار تا سال 
139۷ مربوط به ســال 1392 و عــدد 2۵ میلیارد 
دالر است. شاید یکی از دالیل این موضوع را بتوان 
رشد شدید و ســه برابری نرخ ارز در اوایل دهه 90 
دانســت. اگر چه در ظاهر ماجرا با افزایش نرخ ارز 
باید میزان واردات ـ اعم از قانونی یا قاچاق ـ کاهش 
یابد؛ امــا در اقتصاد ایران مشــاهده می کنیم که با 
افزایش نرخ ارز میزان قاچــاق نیز افزایش می یابد 
که یکی از دالیل مهم این موضوع را می توان نقش 
قاچاق خروجی در این شرایط دانست؛ به گونه ای که 
در سال 1392 از 2۵ میلیارد دالر قاچاق اعام شده 
حدود 8 میلیارد دالر سهم قاچاق کاالهای خروجی 
از جمله حامل های انــرژی به خصوص گازوئیل، 
دارو، کودهای شیمیایی، محصوالت مربوط به آرد 
و... بوده است. اگر چه آمار جدیدی از میزان قاچاق 
خروجی از کشور در سال های اخیر اعام نشده؛ اما 
با توجه به رشــد حدود هفت برابری نرخ ارز طی 
 میزان قاچاق خروجی 

ً
سال های 139۷ به بعد طبیعتا

از کشور رشد بسیار زیادی داشته است؛ به گونه ای 
که عاوه بر سوخت و محصوالت مربوط به آرد که 
در اقتصاد ایران به کاالهای یارانه ای معروف هستند، 
قاچاق کاالهایی مانند حبوبات، مرغ، دام زنده و... 
نیز به واسطه کاهش شدید ارزش پول ملی طی این 
سال ها به شدت افزایش داشــته است. به عبارتی، 
می توان گفت امروز مشکل قاچاق خروجی از کشور 
به اندازه قاچاق ورودی به کشور از اهمیت برخوردار 
 به قاچاق سوخت محدود نیست. 

ً
بوده و دیگر صرفا

 Bمقابله با قاچاق کاال از مبادی رسمی
شــکی نیســت که یکی از روش های مهم در ورود 
کاالهای قاچاق به کشور، ورود این کاالها از طریق 
مبادی رســمی، مانند گمرکات، بنادر و مناطق آزاد 
اســت. اهمیت و نقش این موضوع تا آنجاست که 
رهبر معظم انقاب در ســخنرانی اول فروردین ماه 
ســال 1396 در حرم مطهر رضوی به این موضوع 
اشاره داشته و می فرمایند: »شنیده ام از بندری روزانه 
حدود 4 هزار کانتینر وارد کشــور می شوند که فقط 
1۵0دستگاه از کانتینرها بازدید می شود. چرا دولت 
دستگاه های مورد نیاز برای این کار را تأمین نمی کند 
تا بتواند این کانتینرها را بازرســی کند.« متأسفانه 
بســیاری از کاالهای قاچاق شده به کشور از همین 
بنادر رســمی و از طریق کانتینرهای مشخص وارد 
کشور می شــوند. در حال حاضر، بر اساس آخرین 
آماری که در رســانه ها وجود داشــته و اعام شده 
است، با وجود گذشت بیش از چهار سال از بیانات 
رهبر حکیم انقاب، حدود 1۷ دستگاه ایکس ری 
کامیونی در کشــور وجود دارد. این در حالی است 
که عــاوه بر واردات این دســتگاه ها، امکان تولید 
این دســتگاه از سوی چندین شــرکت داخلی نیز 
 تجهیز گمرکات و بنادر کشــور 

ً
وجود دارد. طبیعتا

به دســتگاه های ایکس ری و نظارت دقیق بر روی 
عملکرد این دستگاه ها می تواند میزان قاچاق ورودی 

از مبادی رسمی به کشور را به صفر نزدیک کند. 

در کشورهای صادرکننده نفت، سیاســت های مالی تأثیر زیادی بر 
عملکرد اقتصادی داشته و به ایجاد چالش  منجر می شود؛ چالش هایی 
که پایــداری مالی، ثبات اقتصاد و برنامه ریــزی مالی را هدف قرار 
می دهند. تأسیس صندوق های پس انداز و ثبات نفتی و اتخاذ سیاست 
محافظه کاری در تعیین قیمت نفت در بودجه راهکارهایی هســتند 
که در مواجهه با چالش های فوق مدنظر قرار می گیرند. صرف نظر 
از تأثیرات فشــار تورمی در زمان بــاال رفتن قیمت نفت بر اقتصاد، 
نوسان پذیری نرخ ارز نیز از پیامدهایی است که وابستگی اقتصاد به 
نفت می تواند ایجاد کند. بنابراین، از اقدامات مهم جلوگیری از تأثیر 

نوسانات قیمت نفت بر عملکرد اقتصادی است.

ضدنوساناتقیمتی
منهای نفت

به گزارش رویترز، پس از آنکه اردوغان طرح موســوم به ضد 
دالری خود را منتشــر کرد، قیمت ارز ترکیــه آرام آرام از اوج 
قیمت خود عقب نشینی کرد. ابتدا ارزش این ارز تقویت شد، اما 
پس از آن بخشی از ارزش خود را از دست داد و در رقم 13/92 
لیر معادل دالر ایســتاد و در لحظه تهیه ایــن گزارش، 12/۵۷ 
لیر در برابر دالر قرار گرفت. هفته گذشته اردوغان از اقدامات 
حمایتی و ضددالری صحبت کرد که از نظر وی می تواند مانع 
تضعیف ارزش لیر ترکیه شــود. دولت ترکیه قول داده اســت 
مابه التفاوت ارزش سرمایه گذاری با لیر و سپرده گذاری با دالر 

را پرداخت کند.

بازگشتلیر
شاخص

»مالیات منفی بر درآمد« به طرحی گفته می شود که یارانه های 
دولتی بــرای افرادی که کمتــر از حد خاصــی درآمد دارند، 
تضمین شــده است. بر این اساس، چنانچه درآمد شخصی به 
حد مشخصی نرسد، دولت مابقی آن را پرداخت خواهد کرد 
 بالعکس ماهیت سیستم مالیاتی است. از 

ً
که ماهیت امر کاما

نکات مثبت این طرح، جایگزینی آن برای سیستم های پیچیده 
رفاهی و سازمان های امداد و رفاهی است. از ابعاد این طرح که 
مورد انتقاد بسیاری واقع شده، دلسرد کردن و فقدان ایجاد انگیزه 
کافی برای آن دسته از افرادی است که درآمد ماهانه آنها کمتر از 

سطح تعیین شده است.

مالیاتمنفیبردرآمد
افزوده

اقتصادزیرزمینی!
بازنگاه صبح صادق به مسئله قاچاق و تأثیر آن بر اقتصاد کشور در دو دهه اخیر

 رسول 
بخشی دستجردی

 اقتصاددان و عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان

میثم مهرپور
دبیر گروه اقتصاد
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سیاست
۴

 ادامه بحران در سومالی

 رئیس جمهــور ســومالی هفته گذشــته و 
یــک روز پــس از آنکه نخســت وزیر را به 
انحراف از وظایفش در قبال هدایت کشور 
به ســمت برگزاری انتخابــات متهم کرد و 
اختاف بیــن این دو مقام بر ســر موضوع 
انتخابات باال گرفــت، از اقدام برای معلق 
کردن نخســت وزیر خبــر داد. دفتر محمد 
عبداللهی محمد، رئیس جمهور سومالی در 
بیانیه ای با متهم کردن محمد حسین روبلی، 
نخســت وزیر این کشور به مداخله در روند 
تحقیقات مربوط به یــک پرونده تصاحب 
غیرقانونی اراضی، عنوان کرد، رئیس جمهور 
سومالی تصمیم گرفت محمدحسین روبلی، 
نخست وزیر کشــور را به دلیل ارتباطش با 
این پرونده فســاد معلق کرده و اختیارات او 
را متوقف کند. این در حالی اســت که یک 
روز قبل از این اتفاق، رئیس جمهور سومالی 
با صدور فرمانی خواســتار تشــکیل یک 
نشست مشورتی برای تعیین مسیر انتخابات 
پرمناقشه شد و در عین حال نخست وزیر را 
متهم کرد که در انجــام وظایف خود برای 
رهبری کشور با برگزاری انتخابات کوتاهی 
کرده اســت. ســومالی از زمان سرنگونی 
»ســیاد بار« حاکم قدیمی در سال 1991، 
دولت مرکزی مؤثری نداشته و وضعیت این 
کشور بر اثر اختافات بین سیاستمداران و 
قبایل رقیب مختل شــده است. این کشور 
همچنین با گروه الشباب، وابسته به القاعده 

مبارزه می کند.

هزینه های فاجعه بار 

گفته می شود سال 2022 برای میلیون ها بریتانیایی 
»سال فشار اقتصادی« خواهد بود. اقتصاددانان 
هشدار داده اند که خانواده های انگلیسی در سال 
آینده با یک »فاجعــه« از نظر هزینه های زندگی 
مواجه می شــوند؛ زیرا قبوض انــرژی و افزایش 
مالیات، بودجه 1200 پوندی خانوارها را تحت 
فشــار شــدیدی قرار می دهد. در حال حاضر، 
دستمزدهای واقعی با نزدیک شدن به پایان سال 
2021 در حال کاهش هســتند و قدرت هزینه ها 
در ســال آینده با رکود مواجه می شــود. تورم در 
بهار به 6 درصد می رســد که باالترین سطح آن 
در حدود سه دهه اخیر است.  افزایش هزینه های 
زندگی، افزایش متوسط دســتمزدها را در سال 
2022 خنثی می کنــد. »ایندیپندنت« در همین 
زمینه نوشــت: »نرخ تورم انگلیــس اکنون از ۵ 
درصد عبور کرده و ممکن اســت در سال آینده 
میادی به 6 درصد برسد که باالترین رقم در یک 
دهه گذشته به شــمار می رود. این میزان تورم به 
مصرف کنندگانی که در حال حاضر در حال کنار 
آمدن با رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا 
هستند، آســیب خواهد زد. به عاوه قیمت های 
انرژی، مصرف کنندگان، با افزایش مالیات ها در 
ماه آوریل )فروردین( دســت و پنجه نرم خواهند 
کرد. ایــن افزایش مالیات ها شــامل پایان یافتن 
کاهش نرخ مالیات بر هتل ها و رستوران ها ـ دولت 
در دوره شــیوع کرونا برای حمایت از آنها اعمال 
کرده بود ـ و همچنین افزایش نرخ بیمه اجتماعی 

در بسته های پرداختی است.«

جهان

پیشخوان

جهان

رهبر کاتولیک های جهان در ســخنانی مســئله مهاجرت را 
واقعیتی انکارناپذیر و در عین حال یک رسوایی اجتماعی بشری 
دانســت و خواســتار نادیده نگرفتن رنج مهاجران شد. او در 
سخنانی در کلیسای کاتولیک گفت: »امروزه مسئله مهاجرت 
واقعیتی اســت که نمی توان آن را انکار کرد. این یک رسوایی 
اجتماعی بشریت است. مهاجران امروز قربانی شرایط سیاسی 
یا تاریخی و عهده داری قدرت از طرف برخی ظالمان می شوند 
که برای آنها انســان ها به حســاب نمی آیند. مسئله مهاجرات 
مســئله ای اســت که پاپ در ماه های اخیر زیاد به آن پرداخته 

است.«

بیتفاوتیبهرنج
نشــریه فوربس اعام کرد، »پــاول دورف« بنیانگذار تلگرام 
در صدر 10 میلیاردر روســی قرار گرفت که در ســال 2021 
ثروتمندتر شدند. او با کسب 13/81 میلیارد دالر دیگر درآمد 
از طریق این اپلیکیشن پیام رســان در سال 2021 در میان 10 
میلیاردر روسی پیشتاز است. فوربس نوشت: »تعداد کاربران 
پیام رســان تلگرام پس از عملکرد بد متــا ۷0 میلیون افزایش 
داشته است.« تلگرام برای نخستین بار در سال 2021، اوراق 
قرضه خود را منتشر و از این راه یک میلیارد دالر درآمد کسب 
کرد. در 20 دسامبر، کل دارایی و ثروت دورف 1۷/24 میلیارد 

دالر تخمین زده شده است.

میلیاردرها صدرنشین
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر اینکه درخواست 
روســیه درباره عدم گسترش ناتو به سمت شرق، به خصوص در 
اوکراین و دریافــت تضمین های امنیتی غیرقابل قبول اســت، 
مشــارکت اتحادیه اروپا در مذاکرات امنیتــی آتی را ضروری 
دانست. »جوزف بورل« تعیین شرط عدم گسترش ناتو به سمت 
شرق از طرف روسیه برای دریافت تضمین های امنیتی را غیرقابل 
قبول نامید. وی افزود: »درخواست مربوط به تضمین های امنیتی 
و توقف گسترش اتحادیه اروپا و ناتو به سمت شرق که مقامات 
مسکو به عنوان بخشی از دستور کار مذاکرات آتی در زمینه امنیت 

 غیرقابل قبول است.«
ً
اروپا مطرح کرده اند، کاما

درخواستروسیه

ثمانه اکوان
دبیر گروه بین  الملل

جهان در سال 2021 با بحران ها و موضوعات متعددی 
رو به رو بود. از ادامه یافتن شــیوع سویه های گوناگون 
کرونا در جهان گرفته تا رقابت های قدرت بین دو بلوک 
شــرق و غرب در عرصه های فضایی، تکنولوژیکی و 
سایبری، همه سبب شد سال 2021 به یکی از سال های 
پر تنش در روابط بین الملل تبدیل شود. با این حال، در 
وضعیت فعلی ســؤال این است که با توجه به اتفاقات 
رخ داده، دنیا باید در انتظــار چه تحوالت جهانی در 
سال 2022 باشد و شکل رقابت قدرت های گوناگون 
منطقه ای و جهانی در این ســال به چه ترتیب خواهد 
بود؟ در این گزارش به چند نمونه از وقایعی که به نظر 
می رسد در ســال جدید میادی رخ دهد، اشاره شده 

است.
۱ـ جهان به زیستن همراه با کرونا عادت می کند: 
با شیوع گسترده سویه اومیکرون کرونا در جهان، به نظر 
می رسد سال جدید میادی نیز در حالی آغاز شود که 
کشورهای گوناگون در حالت آماده باش برای مقابله با 
این سویه جدید هســتند. دو سال است که در سراسر 
جهان وضعیت معیشت، اقتصاد و حتی فعالیت های 
سیاسی با مسئله شیوع کرونا درگیر شده  است. جهان 
در حالی برای ســفر به سومین ســال کرونایی آماده 
می شود که با وجود تمام تاش ها برای ساخت واکسن 
و همچنیــن قرص های جدید مقابله بــا کرونا، هنوز 

نمی تــوان مطمئن بود که می توان به ســمت مهار این 
ویروس و بیماری کووید19 رفت یا نه و تمام تاش ها 
در عین حال نتوانسته جلوی شــیوع گسترده کرونا در 
جهان را بگیرد. بااین حال، تنها امیدواری این است که 
سویه های جدید کرونا در مقایسه با سویه های قدیمی تر 

میزان کشندگی و خطر کمتری دارد.
2ـ احیای آهســته اقتصاد جهان: در ســال 2021 
اقتصاد کشورهای گوناگون و همچنین اقتصاد جهانی 
تاش زیادی کرد تا بتواند به سرعت آماده احیای پس 
از قرنطینه های مداوم شــرایط کرونایی شــود. احیای 
اقتصاد جهانی در سال 2022 نیز ادامه خواهد داشت؛ 
اما این روند به دلیل احتمال شــیوع سویه های جدید 
به کرونا بسیار کند خواهد بود. نکته تأمل برانگیز باقی 
ماندن برخی از شرایط دورکاری در شرکت های بزرگ 
بین المللی اســت. شــرکت ها پس از ماجرای کرونا 
به خوبی دریافته اند که الزم نیست کارمندان خود را در 
ساختمان های اداری جا دهند و آنها می توانند از خانه 
نیز کارایی خوبی در داشته باشند. بنابراین به جز احیای 
اقتصاد جهانی، به نظر می رسد شرایط کار در دنیا نیز با 

تغییرات عمده ای مواجه شود.
۳ـ ادامه بحران های مرتبط بــا چرخه توزیع کاال: 
یکی از شــرایطی که در ســال 2021 موجب ایجاد 
بحران اقتصادی در انگلستان و آمریکا و تعداد دیگری 
از کشورهای غربی شد، بحران در چرخه توزیع کاالها 
بود. وضعیت کرونایی موجب شــده بود بســیاری از 
کشورها میزان تعامات تجاری خود در عرصه جهانی 
را کاهش دهند و همین مسئله موجب کاهش سرعت 
چرخه توزیع کاالها در سراســر جهان و به خصوص 

کشورهای غربی شــده بود. به نظر می رسد با توجه به 
اینکه بســیاری از دالیل ریشه ای بحران چرخه توزیع 
کاال در ســال 2022 نیــز ادامه خواهد داشــت، این 
بحران همچنان در ســال آینده میادی در بسیاری از 

اقتصادهای بزرگ جهان چالش ایجاد کند.
۴ـ افزایــش تــورم در آمریکا و صــدور آن به کل 
جهان: در سال 2021 میادی دولت بایدن با تصویب 
دو الیحه برای تأمین منابع مورد نیاز به منظور نوسازی 
و احیای زیرساخت های آمریکا، شرایط برای افزایش 
تــورم را فراهم کرد. افزایش تورم در آمریکا در ســال 
2022 نیز به احتمال زیاد ادامه داشــته و باعث بحران 
کسری بودجه و همچنین ارسال این بحران به سراسر 
جهان خواهد شد. با افزایش نقدینگی در جامعه آمریکا 
به احتمال زیاد نرخ های سپرده بانکی و سود بانکی نیز 
افزایش خواهد یافت و همین مسئله باعث ایجاد شدن 
بحران جدید در کشورهایی می شود که اقتصاد وابسته 
به اقتصاد آمریکا دارند. بنابراین پیش بینی می شود تورم 
آمریکا به باالتر از ســال 2021 رســیده و درعین حال 
باعث ایجاد بحران در تمام کشــورهای غربی یا حتی 

شرق آسیا شود.
5ـ ادامه رقابت های اقتصادی و سیاســی آمریکا 
و چین: با توجه به رویه در پیش گرفته  شــده از سوی 
دولت بایدن در مقابله با چین، به نظر می رسد در سال 
2022 میادی نیز چالش ها بر سر روابط واشنگتن و 
پکن گســترده تر شود و جهان را به سمت دو پاره شدن 
ببرد. بزرگ ترین شــکاف ایجاد شــده در این زمینه، 
شــکاف ژئوپلیتیکی خواهد بود و همین مسئله سبب 
می شود مسائلی، نظیر روابط چین و تایوان باز هم در 

صدر اخبار بین المللی قرار گیرد. از نظر اقتصادی نیز 
به احتمال زیــاد رقابت های اقتصادی بین دو ابرقدرت 
ادامه یافته و موجب ایجاد چالش های جدی در عرصه 

اقتصاد جهان خواهد شد. 
6ـ رونق ســفرهای فضایی در آمریکا: سال 2021 
را می توان ســال آغاز خصوصی ســازی فضا در دنیا 
دانست. با سفرهایی که شرکت های خصوصی، مانند 
اســپیس ایکس برای شهروندان در سال 2021 ترتیب 
می دادند، به نظر می رســد در ســال 2022 نیز همین 
روند ادامه یافته و با توســعه بیشــتری مواجه شود. در 
همین حال، به نظر می رســد رقابت های جهانی بر سر 
فضا نیز افزایش پیدا کند و درگیری های ایاالت متحده 
و چین به مســئله ماهواره ها و ایستگاه های فضایی نیز 
برسد. اگر تا سال گذشته تصور می شد مسئله اقتصاد 
عرصه اصلی رقابت چین و آمریکا خواهد بود، افزایش 
سفرهای فضایی در سال 2021 نشان داد عرصه اصلی 

رقابت می تواند نه در روی زمین، بلکه در فضا باشد. 
7ـ بحــران مهاجران در جهان: وضعیت بد اقتصادی 
در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله در کشورهای 
حوزه آســیای غربی و آمریکای جنوبی، زمینه را برای 
افزایش بحران مهاجران در مرزهای اروپایی و مرزهای 
جنوبی آمریکا فراهم خواهد کرد. سیاست های اشتباه و 
ناهماهنگ آمریکا در مسئله مهاجران، وضعیت حقوق 
بشر را با بحران بیشــتری روبه رو خواهد کرد. از سوی 
دیگر، بحران در مرزهــای اروپایی و به ویژه مهاجرانی 
که در راه رســیدن بــه اروپا قربانی دریا می شــوند، به 
دلیل سیاســت گذاری نامناســب در این زمینه از سوی 
کشورهای اروپایی با وضعیت بدتری مواجه خواهد شد. 

در  رئیس جمهــور  عملکــرد  تأییــد  نــرخ 
نظرســنجی های اخیر از مردم آمریکا به شــدت 
کاهش  یافته اســت و دموکرات ها را واداشــته تا 
از خود ســؤال کنند چرا این اتفــاق در حال رخ 
دادن است؟ بســیاری از رســانه های آمریکایی 
معتقدند، اوضاع سخت اقتصادی در آمریکا سبب 
نمی شود که رؤسای جمهور محبوبیت خود را از 
دســت بدهند؛ آن  هم در حالی  که دولت بایدن 
به شــدت تاش دارد لوایح تأمیــن مالی احیای 
زیرســاخت های آمریکا را به تصویب رسانده و 

مسائلی، مانند بیمه های سامت را توسعه دهد. 
به  نظر می رســد، عوامل دیگــری در کاهش 

محبوبیــت بایدن تأثیرگــذار باشــد. برخی از 
رسانه های آمریکایی معتقدند، مهم ترین عامل در 
این زمینه دنیای غیرحقیقی و دروغینی اســت که 
رئیس جمهور آمریکا در آن زندگی می کند. بایدن 
در دنیایی زندگی می کند که معتقد است راهبرد 
ملی بــرای مقابله با کرونــا دارد. او در عین حال 
معتقد اســت، مرزهای جنوبی آمریکا در امنیت 
به سر می برد و خروج آمریکا از افغانستان نیز یک 
موفقیت فوق العاده بوده  است. او همچنین، معتقد 
است وضعیت فعلی افزایش تورم در آمریکا موقتی 
بوده و مســئله ای خوب برای اقتصاد این کشــور 
اســت. همه اینها نشــان می دهد، صحبت های 

رئیس جمهور آمریکا با واقعیتی که در آمریکا در 
جریان است به شــدت فاصله دارد؛ زیرا دولت 
بایدن نه راهبرد ملی برای برخورد با کرونا دارد، نه 
می تواند امنیت مرزهای جنوبی این کشور را تأمین 
کند و نه حتی خروجش از افغانستان یک موفقیت 
فوق العاده بوده  است. همین مسئله سیاست مداران 
آمریکایی و به خصوص دموکرات ها را بر آن داشته 
تا اقدامی در زمینه پاییــن بودن میزان محبوبیت 
بایدن انجام دهند. آنها در تاش هستند اقداماتی 
انجام دهند که وضعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی 
و معیشتی آمریکایی ها را به دنیای رؤیایی که بایدن 
در آن زندگــی می کند، نزدیک کنند. با این  حال، 

نزدیک شــدن به زمان برگزاری انتخابات کنگره 
سبب می شود مجلس نمایندگان و سنای آمریکا 
در تصویب الیحه تأمین بودجه زیرســاخت های 
آمریــکا و همچنین تأمین هزینه هــای خدمات 
بهداشتی، درمانی و اجتماعی این کشور عجله ای 
به خرج ندهند و این مسئله با درگیری های سیاسی 
همراه شود؛ به همین دلیل پیش بینی می شود بایدن 
در ســال 202۵ میادی نیز همچنــان در دنیای 
رؤیایی که برســاخته ذهن اوست، زندگی کند و 
آمریکایی ها در دنیای واقعی در حال دست وپنجه 
نرم کردن با تورم، گرانی و پیامدهای حاصل از آن 

باشند.

   گزارش    

جنگباحقیقت
چرا  جو بایدن  واقعیات را انکار می کند؟

سالسختآمریکاسالسختآمریکا
هفت پیش بینی  برای دنیا در سال 2022
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قهرمان ملت

  سلیمانی 
زنده است!

اسمش را می گذارم »عبدالله«، فقط »بنده 
خدا« اســت که می تواند رسم بندگی و 
اطاعت را به درجه ای برساند که صاحب 
این همه سعه وجودی شود. ظرفیتی که نه 
تنها خود را به زندگی جاودانه برساند، که 
دیگران را هم جانی در کالبد آورد. سردار 
ســلیمانی را می گویــم. او عبدالله بود و 
هست و دستش، همان دست قطع شده اش 
»یداللــه«. بی خبراننــد از عالم معنا که 
دستی چنین را فهم نمی توانند کرد. او کلید 
گشایش قفل ها و رمز شکستن بن بست ها 
را در اختیار دارد. دســتی چنین و مردی 
چنان را باید فارغ از حساب و کتاب های 
مــادی در نظر داشــت. در دنیا، هر کس 
را پایانی اســت؛ اما در ساحت معرفت، 
بندگان خــدا به ابدیت پیوند می خورند و 
می رسند به جایی که به جز خدا نمی بینند 
و به جز خدا هم آنان را نمی بیند؛ اما آنان 
شاهدانه همه چیز را می بینند. نقش بزرگ 
خویش را در کارگاه هستی می زنند حتی 
بهتر از ایامــی که کوچه های زمین آنان را 
به قدم شــماری تجربه می کرد. نگاه کنید 
به جغرافیای همــاوردی ما با شــیطان! 
برنده این میدان کیســت جز سلیمانی؟ 
کیســت که دســت از پا درازتــر، کوله 
پشــتی خود را از حســرت و شکست پر 
می کند و بر صندلی هواپیما می نشیند جز 
سربازان یانکی شیطان؟ او سردار را زد تا 
بماند و همه ســرزمین ها را زیر گام خود 
می خواست، اما طوفان نوح شد از خون 
او و اشــک مظلومان و امروز دارد آنچه را 
که در تصور برخی نمی گنجید، در زمین 
تحقق می بخشــد. ظاهر قضیه این است 
که آنان با پای خــود می روند، اما به امید 
ماندن آمده بودنــد... همه این اتفاقات را 
که با شهادت ســردار آغاز شد، می توان 
ذیل همان حدیث قدســی باز خواند که 
ِلی، 
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بنده ام، به من اطاعت کن تا تو را مانند خود 
ســازم. همان طوری که من زنده هستم و 
نمی میرم، تو هم همیشه زنده باشی. همان 
طوری که من غنی هستم و فقیر نمی شوم، 
تو هم همیشه غنی باشی. همان طوری که 
من هر چه را اراده کنم می شود، تو را هم 

همین طور سازم. 
سلیمانی به عبودیت، نامیرایی یافت و 
به استغنا رسید و اراده اش بر هدم تروریسم 
و اخراج دولت تروریستی آمریکا از منطقه 
در حال تحقق است. مردم هم نه فقط نام 
او، که یاد او و رســم زیستی او را در جان 
گرامی می دارند و سردار والیی و انقابی 
ما به عنوان پهلوان ملی و »ســرباز قاسم 
ســلیمانی« در حال تکثیر است؛ تا کور 

شود استکبار که نمی تواند ببیند... .

جبهه  سیدالشــهدای  شــهادت  سالروز 
فرصت  ســلیمانی،  حاج قاسم  مقاومت 
مغتنمی برای طرح این پرسش مهم و اساسی است 
که »وظیفه ما پس از سلیمانی چیست؟« طرح این 
پرســش هم منطقی و هم امری الزم است؛ چرا که 
شهید سلیمانی یک قهرمان واقعی برای ملت ایران و 
امت اسام بود. او خود را وقف خدمت به مردم کرد 
و با جهاد چهل ســاله اش عزت، استقال و امنیت 
ملت ایران را تأمین کرد. برای پاسخ به این پرسش 
مهم، باید به یک سؤال دیگر جواب داد و آن اینکه، 
چرا رهبر حکیم انقاب اسامی،  سکه مکتب به نام 
حاج قاسم زده و فرمودند: »به حاج قاسم سلیمانی،  
به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب، 

 یک راه و یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم.«
به نظر می ر ســد، به دو دلیــل مهم رهبر معظم 
انقاب،  این عنوان مکتب را برای شــهید سلیمانی 
مطرح فرمودند؛ دلیل اول به شایستگی ها، ویژگی ها 
و شخصیت جامع حاج قاسم برمی گردد. معظم له 
تا قبل از شهادت حاج قاسم، عنوان مکتب را فقط 
و فقــط برای حضرت امام)ره( به کار برده بودند. به 
عبارت دیگر، شهید سلیمانی اولین فردی است که 
پس از امام)ره(،  از سوی رهبر معظم انقاب،  عنوان 

مکتب برایش مطرح می شود. 
دلیــل دوم به نیاز زمانه مــا برمی گردد. انقاب 
اســامی در گام دوم و جمهوری اســامی در دهه 
پنجم،  با وضعیتی مواجه است که برای شتاب بخشی 
بــه حرکت انقــاب اســامی به منظــور تحقق 
هرچه ســریع تر آرمان های انقاب،  به یک الگوی 
الهام بخــش برای مردم و به ویژه برای نســل جوان 
نیاز دارد. رهبر معظم انقــاب با صدور بیانیه گام 
دوم در چهل سالگی انقاب اسامی،  ضمن ترسیم 
گذشــته، حال و آینده انقــاب و بازخوانی آرمان 
و اهــداف این حرکت الهی،  جوانــان را مخاطب 
اصلــی خود قرار داده، آنان را به یک حرکت فراگیر 
و عمومی برای سرعت بخشیدن به حرکت انقاب 
به منظــور تحقق آرمان اصلی، یعنی تمدن ســازی 
اسامی فراخواندند. متأســفانه پس از صدور این 

بیانیه، آن طور که شایسته و بایسته بود، این حرکت 
شتاب بخش شکل نگرفت. شاید یکی از دالیلش، 
 نبود الگوی الهام بخشی و قابل اطمینان برای مردم و 
به ویژه جوانان بود. وقتی سلیمانی به شهادت رسید 
و خداوند متعال آنگونه محبت این شهید را در دل ها 
قرار داد و همگان را متأثر کرد؛ فرصتی حاصل شد 
تا رهبرحکیم انقاب اسامی، حاج قاسم را به مثابه 
یک الگو برای جامعه و به ویژه جریان مؤمن انقابی 
معرفی کنند. بر این اســاس،  می توان به آن پرسش 
اصلی پاســخ داد که ما در قبال ســلیمانی،  پس از 
شهادت این قهرمان ملت ایران چه وظیفه ای داریم؟ 
شــهید ســلیمانی الگو برای چه امری و چه کاری 
است؟ با اطمینان می توان گفت شهید سلیمانی،  در 

موارد زیر می تواند یک نقش الگویی داشته باشد:

شهید سلیمانی یک مسئول برجسته تراز 
انقاب اسامی بود و برای مسئوالن کشور ۱

یک الگوی تمام عیار است.
  شهید ســلیمانی یک پاســدار و فرمانده 

مطلوب و تراز انقاب اســامی است و 2
برای تمامی پاسداران و فرماندهان سپاه یک الگوی 

کامل است. 
 شــهید ســلیمانی،  یک مؤمن و انقابی 

والیتمدار است و می تواند برای اهل ایمان ۳
و معرفت،  برای وفاداران به انقاب و پیروان والیت 

الگو باشد. 
 حاج قاسم عزیز، یک شخصیت مردمی و 

خدمت گزار ملت اســت و می تواند برای ۴
تمام کسانی که خود را مردمی می دانند و می خواهند 
خادم مردم باشــند و به خلق خدا کمک کنند،  یک 

الگو و راهنمای عمل باشد. 
حاج قاســم یک مجاهد فی ســبیل الله و 

ایستاده در وسط میدان در مقابل دشمنان 5
اســت و می تواند برای تمامی مبارزان و مجاهدان 

فی سبیل الله الگو باشد. 
 حاج قاســم یک عارف واقعی و ســالک 

الی الله است و می تواند برای شیفتگان این 6
راه یک الگو باشد. 

بنابرایــن در یک جمله می تــوان گفت، وظیفه 
اصلی ما پس از حاج قاســم،  آن است که »مکتب 
سلیمانی« را به یک گفتمان رایج و غالب در جامعه 
تبدیل کنیم. البته حاج قاسم خود تربیت شده مکتب 

اســام و امامین انقاب اسامی اســت و در واقع 
مکتب او، در امتداد مکتب اسام، مکتب امام)ره( 

و مکتب رهبری عزیزمان قرار دارد.
با این حال،  مکتب حاج قاسم، یک مکتب پویا،  
گویا و کاربــردی به اقتضای شــرایط،  برای حفظ 
انقاب اسامی و سرعت بخشی به حرکت انقاب 
برای تحقق آرمان ها و اهداف است. بنابراین تمرکز 
اصلی باید برای ادای ِدین و انجام وظیفه پس از حاج 
قاسم،  تمرکز بر روی مکتب سلیمانی است. در قبال 
مکتب سلیمانی حداقل امور زیر را باید به صورت 

جدی مورد توجه قرار داد:
 مکتب سلیمانی را باید به درستی شناخت 

و با ابعــاد،  مؤلفه ها و شــاخصه های این ۱
مکتب آشنا شد. 

 تمامی دلسوزان انقاب اسامی،  باید پس 
از شناخت مکتب سلیمانی،  این شهید را 2

الگوی خود قرار داده،  شبانه روز در هر موقعیتی و هر 
مسئولیتی که قرار دارند، سعی کنند همانند این شهید 
عمل کنند. باید تاش کرد از منظر شهید سلیمانی به 
اســام،  انقاب،  امام، جمهوری اسامی، کشور، 
 مردم،  آمریکا، رژیم صهیونیســتی، شهدا و خانواده 
شهدا و ..نگاه و توجه  کرد. اگر ما نگاه مان به اسام، 
 انقاب،  جمهوری اسامی و والیت آنگونه شد که 
ســلیمانی نگاه می کرد و اعتقاد داشت؛ آن گاه امید 
اســت که به شهید سلیمانی نزدیک شده باشیم. در 
این مسیر ســخنرانی ها و وصیت نامه حاج قاسم، 
ترســیم کننده و توضیح دهنده نگاه حاج قاســم به 
بسیاری از امور اســت. حاج قاسم در یک عبارتی 
می گوید، تاش کنید رنگ خدایی به خود بگیرید و 
اســام،  جمهوری اســامی و والیــت فقیه رنگ 
خداســت. بسیار روشن اســت که اگر کسی نقش 
الگویی حاج قاســم را بپذیرد و مصمم باشد مانند 
حاج قاســم بشــود؛ تاش می کند مثل این شهید 
واالمقام رنگ خدایی پیدا کند و حاج قاسم راه رنگ 
خدایی پیدا کردن را به او نشان می دهد. حاج قاسم 
با ذوب شدن در والیت،  به درستی رنگ خدایی پیدا 
کرده بود. بر اساس همین رنگ الهی و مبتنی بر یک 
معرفت عمیق و اعتقاد راسخ، با سه قسم جاله و با 
صراحت هــر چه تمام اعام کــرد: »والله، والله، 
والله،  از مهم ترین شئون عاقبت بخیری،  رابطه دلی، 
قلبی و حقیقی با این حکیمی است که امروز سکان 
این انقاب را به دســت دارد و روز قیامت خواهیم 

دید که این مهم ترین محور محاسبه است.«
 سومین کار ضروری، تبیین، تبلیغ و ترویج 

مکتب حاج قاسم است. باید با استفاده از ۳
تمامی شــیوه ها، ابزارها و به ویژه ابزار هنر مکتب 
حاج قاســم را معرفی کرد. این مکتب اگر با تبلیغ 
درست مبتنی بر تبیین صحیح به گفتمان غالب تبدیل 
شــود،  آنگاه حرکت انقاب اســامی به ســمت 
قله هــای عــزت و افتخــار و نائل آمدن بــه آرمان 

تمدن سازی اسامی شتاب پیدا خواهد کرد. 
 از دیگر وظایف در قبال مکتب حاج قاسم، 

جلوگیری از تحریــف و تخریب مکتب ۴
سلیمانی است،  متأسفانه در آستانه دومین سالگرد 
شــهادت حاج قاســم،  حرکات مشــکوکی برای 
تحریف و تخریب شخصیت حاج قاسم و مخدوش 

کردن مکتب سلیمانی آغاز شد. 
با توجه بــه موارد چهارگانه مورد اشــاره،  نکته 
اصلی در شــناخت دقیق و صحیــح مکتب حاج 
قاسم است. کسی می  تواند در قبال مکتب سلیمانی 
خــوب عمل کند که این مکتب را خوب شــناخته 
باشد. مکتب سلیمانی ابعادی دارد که حداقل چهار 
بعد اصلی آن عبارت است از: الف ـ معنویت ، ب ـ 
عقانیت، ج ـ عدالــت و د ـ والیت مداری. باید با 
این چهار بعد مکتب حاج قاســم به درســتی آشنا 
شــد و مؤلفه های هر یک از این ابعاد چهارگانه را 
شــناخت. مکتب حاج قاسم،  یک مکتب عقانی 
و مبتنی بر خرد،  تدبیر و اندیشــه است. او با تدبیر 
و عقانیــت مبتنی بر معنویت،  چهل ســال جهاد 
موفق داشت و در 22 سال فرماندهی نیروی قدس 
ســپاه، مبتنی بر همین ویژگی ها،  موفق شد تمامی 
طرح های جبهه اســتکبار در منطقه را با شکســت 
مواجه کند. حاج قاســم یک فــرد عدالت محور ، 
عدالت گســتر و پر تاش برای تأمین حقوق مردم 
بود. حاج قاســم با رویکرد عدالت محوری خود، 
 خودش را وقف خدمت به مردم کرد. حاج قاسم در 
بعد والیتمداری،  شخصیتی بی نظیر بود تا جایی که 
وصیت کرد بر روی سنگ قبرش بنویسند: »سرباز 
قاسم ســلیمانی« آری، او با این عبارت به همگان 
درس داد که در جمهوری اسامی و در نظام والیی، 
 هرکســی با هر عنوان و مسئولیتی،  در برابر والیت 
باید همانند یک سرباز عمل کند. این سربازی عیار 
رنگ خدایی شهید سلیمانی را نمایش می دهد. پس 

همه ما تاش کنیم همانند او به رنگ خدا در آییم.

عباس محمدیان
رئیس سازمان بسیج 

رسانه

وظیفهما
پسازحاجقاسم

دکتر یدالله جوانی
مدیر مسئول

در محیط تکثر رسانه ها، با روایت های 
گوناگونی از شهید حاج قاسم سلیمانی 
مواجه هســتیم که ممکن اســت هرچه از زمان 
شهادت ایشان دورتر شویم، این روایت ها با توجه 
به تعدد و تنوع رسانه ها بیشتر و متفاوت تر شود؛ اما 
با توجه به آشنایی حدود پانزده ساله و از نزدیک با 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی قبل از شهادت و 
به واسطه ارتباط مســتقیم کاری و دائم با ایشان و 
همچنین مطالعه همه آثاری که تا به حال پیرامون 
شخصیت ایشان قبل و بعد از شهادت نوشته شده و 
دیدن تقریبا تمامی برنامه ها و تولیدات رسانه ای، 
اعم از مستند و سایر محصوالت و روایت ها چند 

نکته را می توانم بیان کنم. 
اول اینکه ممکن اســت در نــگاه اول یکی از 
آفت های این نوع کار و تولیدات به ویژه با دور شدن 
از زمان اتفاق اصلی که شهادت شهید حاج قاسم 
سلیمانی است، وقایع و اتفاقات واقعی دستخوش 
تحریف، کم گویی یا اغراق شــود، به عنوان فردی 
که از روی شــناخت از شخصیت واقعی ایشان و 
آگاهی از محتوای تولید شده درباره ایشان صحبت 
می کنــد، باید عرض کنم آن چیــزی که تا امروز 

درباره مقام و ســلوک و شخصیت حاج قاسم در 
مقام تبیین یا تجلیل ایشان منتشر یا بیان شده نه تنها 
دچار اغراق در روایت نبوده؛ بلکه شاید حدود 10 
درصد از حقی است که در این خصوص باید بیان 

شود.
ســرداری که همزمان در پنج یا شــش کشور 
فرماندهی عملیات را در دســت داشته باشد و در 
همه این جبهه ها بتواند با موفقیت فرماندهی کند 
و کار را پیش ببرد، از اســطوره هم فراتر اســت. 
کدام داســتان و اســطوره یا رمــان و متن یا حتی 
تولید رسانه ای مســتندی را سراغ دارید که چنین 
شخصیتی در آن معرفی شود؟ حتی درباره اسطوره 
پهلوانی ایرانی، یعنی رســتم هم که با اغراق بیان 
شده، چنین چیزی وجود ندارد و لذا این یک وجه 
تمایز اساسی او با همه قهرمان ها و اسطوره هایی 
است که معرفی شده اند. در این میان نه تنها اغراق 
صورت نپذیرفته، شــاید هم راویان یک جاهایی 
تخفیف هایی در روایت داشته اند و مدت ها طول 
خواهد کشید که واقعیت های تاریخی حاج قاسم 

به طور کامل بیان شود.
اگر بخواهم یکی دو مصــداق از ظرافت ها و 
نکات شخصیتی شهید ســلیمانی را عرض کنم 
که در فرصت این نوشــته باشد، هرچند که اصا 
توان وصــف حالت حقیقی او را نــدارد، باید به 
مسئله احساس مسئولیت ایشــان اشاره کنم. به 
هر جهت یک فرمانده ســطح عالی نظامی با این 

حجم و وســعت جبهه درگیری بــه صورت عام 
باید خیلی از مسائل انسانی که ناگریز هم هست، 
برایــش تخفیف پیــدا کرده باشــد. در واقع یک 
حکمران همیشــه به کلیات توجــه دارد و خیلی 
به ســمت جزئیات نمی رود تا تمرکزش از اصل 
مسئله کم نشود؛ اما سردار سلیمانی بسیار بسیار 
در مسائل مختلف به جزئیات توجه داشت. یک 
مثالش را زمانی دیدم که از شهادت یک جوان 19 
ســاله افغانستانی تیپ فاطمیون با خبر شده بود و 
شــدت تأثرش طوری بود که انگار فرزند خودش 
به شهادت رســیده است. این روحیه در فردی که 
از اول جوانی در جنگ و جبهه و شــهادت بوده و 
شــاید یک روز جهادش هم ترک نشده، عجیب 
اســت؛ چون بعد از مدتی این امر در او نهادینه و 
عادی می شــود، اما اینکه چنین وضعیتی آن هم 
برای یک شهید افغانستانی که شاید یکی دوبار او 
را در خطوط دفاعی یا عملیات دیده و بعد متوجه 
شــهادتش شــده، عجیب به نظر می رسید. حاج 
قاســم در مورد بسیاری از شهدای دفاع مقدس یا 

جبهه مقاومت اینچنین بود.
ویژگی دیگری که در حاج قاســم ســلیمانی 
وجود داشت، این بود که بر خاف سایر فرماندهان 
ارشد نظامی که بر اساس مشاهدات و گزارش های 
نیروها صحنه نبرد را ارزیابی می کنند، او خودش 
باید در صحنه حضور پیدا کرده و میدان را ارزیابی 
و بررسی می کرد. اینکه در این منطقه عملیات کند 

یا نه، چه زمانی و از کدام نقطه و اینکه چه نیازهایی 
برای عملیات وجود دارد و باید برآورده شود، چه 
پیامدهایی دارد، نیازها چیست و چه تدارکاتی و 
لجستیکی نیاز است، همه را در صحنه می دید و 
پیگیری می کرد. خودشان می گفتند که فرماندهی 

در دفاع مقدس فرماندهی بیا بود نه برو.
یک نمونه مهم دیگر و شاید مهم ترین بعد شهید 
بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بعد »والیت افزایی« 
ایشان اســت. شهید سلیمانی انبوهی از توده های 
امت را پای کار انقاب اسامی و والیت آورد که 
شاید نمونه او در این زمینه پیدا نشود، یا نمونه دیگر 
از این بعد مهم ســلوک شــخصیتی او پیگیری و 
تماس هایی بود که با بسیاری از مسئوالن و نخبگان 
کشور داشت تا آنها را به خط انقاب برگرداند یا 
مسیرشان را در این جهت اصاح کند  یا در مورد 
کار با دولت های مختلف در کشــور ضمن اینکه 
انتقاداتی به هر یک داشــت، ولی به بهترین نحو 
ممکن بــا آنها تعامل داشــت و حرکت می کرد، 
هیچگاه در بیرون انتقاد نمی کــرد؛ ولی در درون 
انتقادهای شدید و تندی نسبت به دولت ها داشت، 
با اطمینان عرض می کنم هیچ کس و مسئولی در 
جمهوری اسامی به اندازه او با دولت ها همکاری 
نداشت و به اندازه او منتقد عملکرد دولت ها نبود، 
البته انتقاد حاج قاسم در نسبت دولت ها با والیت 
بود، نه در برخی ســایق سیاســی کــه این خود 

متمایزکننده او بود.

حاجقاسموروایتها
دکتر سعدالله زارعی

عضو شورای سیاست گذاری 
صبح صادق
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قهرمان ملت

E قــوام ایران اســامی و بقــای آن به 
رهبریت آن است. مردم از من قبول کنید، 
من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و 
به هیچ طرفی جز کسی که خدمت می کند 
به اســام و انقاب تمایل ندارم؛ اما این 
 و از 

ً
را بدانید والله علمای شیعه را تماما

نزدیک می شناسم. االن ۱۴ سال شغل من 
همین است. علمای لبنان را می شناسم. 
علمای پاکســتان را می شناسم. علمای 
حوزه خلیج فارس را می شناسم. چه شیعه 
و چه سنی والله، اشهد بالله، سرآمد همه 
این روحانیت، ایــن علما از مراجع ایران 
و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخ، 

یعنی آیت الله العظمی خامنه ای است.

E  برادران، رزمندگان، یادگاران جنگ؛ 

یکی از شــئون عاقبت به خیری »نسبت 

شــما با جمهوری اســامی و انقاب« 

است. والله والله والله از مهم ترین شئون 

عاقبت به خیری همین است. والله والله 

والله از مهم ترین شئون عاقبت به خیری، 

رابطــه قلبــی و دلی و حقیقی مــا با این 

حکیمی اســت که امروز سکان انقاب 

را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید، 

مهم ترین محور محاسبه این است.

E بــرادران و خواهران عزیز ایرانی من، 
مردم پرافتخار و سربلند که جان من و امثال 

من، هزاران بار فدای شــما باد، کما اینکه 

شــما صدها هزار جان را فدای اسام و 

ایران کردید؛ از اصول مراقبت کنید، اصول 

 این حکیم، 
ً
یعنی ولــّی فقیه، خصوصــا

مظلوم، وارســته در دین، فقــه، عرفان، 

معرفت؛ خامنــه ای عزیــز را جان خود 

بدانید، حرمت او را مقدسات بدانید.

E  ســخنی کوتــاه از یک ســرباز ۴0 
ســاله در میدان، به علمای عظیم الشأن 

و مراجع گرانقدر که موجب روشــنایی 

جامعــه و ســبب زدودن تاریکی مراجع 

عظــام تقلیــد؛ ســربازتان از یــک برج 

دیده بانی دیــد که اگر این نظام آســیب 

ببیند، دین و آنچــه از ارزش های آن ]که[ 

رد کرده اید 
ُ

شما در حوزه ها اســتخوان خ

و زحمت کشــیده اید، از بیــن می رود. 

من با عقل ناقص خــود می دیدم برخی 

خّناسان سعی داشتند و دارند که مراجع 

و علمــای مؤثر در جامعه را با ســخنان 

خود و حالت حق به جانبی به ســکوت و 

ماحظه بکشــانند. حق واضح است؛ 

جمهوری اســامی و ارزش ها و والیت 

فقیه میراث امام خمینی)رحمة الله علیه( 

هستند و می بایست مورد حمایت جدی 

قرار گیرند. من حضرت آیت الله العظمی 

خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. 

او نیازمند همراهی و کمک شماســت و 

شما حضرات با بیان تان و دیدارهای تان و 

حمایت های تان با ایشان می بایست جامعه 

را جهت دهید. اگر این انقاب آســیب 

دید، حتی زمان شــاه ملعون هم نخواهد 

بود، بلکه ســعی اســتکبار بر الحادگری 

محض و انحراف عمیق غیر قابل برگشت 

خواهد بود.

سرآمددورانما
جمالتی از شهید حاج قاسم سلیمانی درباره رهبر حکیم انقالب

تربیت یافته مکتب امام)ره(

سردار شهید قاسم ســلیمانی نمونه برجسته ای از 
تربیت شدگان اسام و مکتب امام خمینی)ره( بود. 

او همه عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید.
)1399/10/13(

اهل معنویت و اخاص

شــهید ســلیمانی عزیزمان، که من یاد او را هرگز 
فرامــوش نمی کنم، اهــل معنویــت و اخاص و 
 اهل معنا 

ً
 معنوی بود، واقعا

ً
آخرت جویی بود؛ واقعا

و اهل اخاص بود و اهــل تظاهر نبود. خب اینها 
مجموعه  مکارم اخاق است، اینها مکارم باارزشی 
اســت. این را مردم دیدند؛ این تبلــور پیدا کرد در 
این آدم؛ در بیابان های فان کشــور و فان کشور و 
روی کوه ها و در مقابل دشمنان گوناگون رفت و این 
ارزش های فرهنگی ایرانی را در واقع مجسم کرد، 

متبلور کرد، نشان داد؛ پس قهرمان ملت ایران شد.
)1399/9/26(

انقابی بودن

شــهید سلیمانی... در مســائل داخل کشور ـ چون 
 ناظر به مبــارزات منطقه ای و 

ً
این حرف ها غالبــا

فعالیت های منطقه ای او بود ـ اهل حزب و جناح و 
مانند اینها نبود، لکن به شدت انقابی بود. انقاب و 
انقابی گری خط قرمز قطعی او بود؛ این را بعضی ها 
ســعی نکنند کم رنگ کنند، این واقعیت او است؛ 
ذوب در انقاب بود، انقابی گری خط قرمز او بود. 
در این عوالم تقسیم به احزاب گوناگون و اسم های 
مختلف و جناح های مختلف و مانند اینها نبود؛ اما 
در عالم انقابی گری چرا، به شدت پایبند به انقاب، 
پایبند به خط مبارک و نورانی امام راحل)رضوان الله 

علیه( بود.
)1398/10/18( 

شجاع و با تدبیر

شهید سلیمانی، هم شــجاع بود، هم با تدبیر بود؛ 
صرف شجاعت نبود؛ بعضی ها شجاعت دارند؛ اما 
تدبیر و عقل الزم برای به کار بردن این شجاعت را 
ندارند. بعضی ها اهل تدبیرند، اما اهل اقدام و عمل 
نیستند... این شجاعت و تدبیر توأمان، فقط در میدان 
نظامی هم نبود، در میدان سیاســت هم همین جور 
بود؛ بنده بارها به دوســتانی که در عرصه  سیاســی 
فعالنــد این را می گفتم؛ رفتــار او را، کارهای او را 
]می دیدم[. در عرصه  سیاست هم، هم شجاع بود، 
هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، 

تأثیر گذار بود.
)1398/10/18(

پرتاش و پرکار

حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ 
این بار اول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، 

در راه جهاد فی ســبیل الله پروا نداشت؛ از هیچ چیز 
پروا نداشت؛ نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این 
و آن پروا داشــت، نه از تحمل زحمت پروا داشت. 
بیســت وچهار ســاعت فرض کنید در فان کشور 
گذرانده، نوزده ساعت کار کرده! با این، با آن، بنشین، 
مجاب کن، اســتدالل کن، حرف بزن. چرا؟ برای 
اینکه او را به یک نتیجه  مطلوب برساند؛ برای خودش 

که کار نمی کرد، برای ]تحقق[ آنها کار می کرد.
)1398/10/18(

فداکار 

شهید سلیمانی عزیزمان... از طرفی روحیه فداکاری 
و نوع دوســتی داشــت، یعنی برایش این ملت و آن 
ملت و مانند اینها ]مطرح[ نبود. نوع دوســت بود، 

 حالت فداکاری برای همه داشت.
ً
واقعا

)1399/9/26(
هوشمند و با درایت

شهید سلیمانی عزیزمان... دارای درایت و تیزهوشی 
بود، خیلی تیزهوش بود؛ ]در این مورد[ خیلی نکات 
هست. این مسئله  بروز یک جریان به ظاهر مذهبی 
متمایل به یکی از فرقه ها و علیه  مقاومت را ایشــان 
مدت هــا قبل پیش بینی کرد؛ که به من گفت. گفت 
]طبق[ آن چیزی که من دارم می بینم در وضع دنیای 
اسام ـ اسم آورد از بعضی از کشورهاـ یک جریانی 
دارد بــه وجود می آید؛ بعد از مدتی داعش به وجود 
آمد. آدم بادرایتی بود، آدم باهوشــی بــود. در ادا ره  
اموری که با کشورها ارتباط داشت و او در آنها دخیل 
بود، با کمال عقل و درایت رفتار می کرد؛ این را بنده 
 در حال ارتباط 

ً
 حس می کردم. خب، ما دائما

ً
کاما

بودیم در مسائل گوناگون؛ بادرایت بود. این هم یکی 
از خصوصیات ایرانی است، یکی از خصوصیات 

داشته های فرهنگی ما ملت ایران است. 
)1399/9/26(

مقید به حدود شرعی

شهید سلیمانی... هم یک فرمانده جنگاور مسلط بر 
عرصه  نظامی بود، هم در عین حال به شدت مراقب 
حدود شــرعی بود. در میدان جنــگ، گاهی افراد 
حدود الهی را فراموش می کننــد، می گویند وقت 
این حرف ها نیســت؛ او نه، او مراقب بود. آنجایی 
که نباید ســاح به کار برود، ساح به کار نمی ُبرد؛ 
مراقب بود که به کســی تعدی نشــود، ظلم نشود؛ 
 در عرصه  نظامی، 

ً
احتیاط هایی می کرد که معموال

خیلی ها این احتیاط ها را الزم نمی دانند؛ ]لکن[ او 
احتیاط می کرد. به دهان خطــر می رفت؛ اما جان 
دیگران را تا می توانست حفظ می کرد؛ مراقب جان 
نزدیکانش، اطرافیانش، سربازانش، همکارانش در 

ملت های دیگر که در کنار او بودند، بود.
)1398/10/18(

تبلور ارزش های ایرانی

شــهید ســلیمانی عزیزمان... قهرمان ملت ایران 
است، به خاطر اینکه ملت ایران داشته های فرهنگی 
خــودش و معنوی خودش و انقابــی خودش را و 
ارزش های خودش را در او متبلور دید، در او مجسم 
دید. ایشان هنوز زنده بود و رفت  و آمد می کردـ خیلی 
هم معمولــی؛ هیچ پیرایه ای هم برای خودش قائل 
نبودـ که من می دیدم در این خیابان ها عکس های او 
را زده اند و به او افتخار می کنند. وقتی شهید شد، فقط 
انقابی ها نبودند که او را تکریم کردند و بزرگداشت 
برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردند؛ 
]بلکه[ همه  اقشار نسبت به اوـ حتی کسانی که انتظار 
نمی رفت نسبت به یک عنصر انقابی، این جور ابراز 
احساسات بکنندـ ابراز احساسات کردند؛ چرا؟ به 
خاطر همین: تبلور ارزش هــای فرهنگی ایرانی و 

ایران بود؛ این خیلی باارزش است. 
)1399/9/26(

عاشق شهادت

شهید ســلیمانی. او آرزو داشت؛ برای شهیدشدن 
گریه می کرد؛ خب خیلی از رفقایش هم رفته بودند 
و داغدار رفقایش هم بود، اما در خودش شــوق به 
شهادت جوری بود که اشک او را جاری می کرد؛ به 

آرزوی خودش رسید.
)1399/10/13(

شهید پیروز

خدای متعال در قرآن از زبان مســلمان ها می گوید: 
بنا اال احدی  الُحسنیین ،)4( ما یکی از دو ُحسنٰی را 
داریم؛ ُحسنٰی یعنی بهترین؛ یکی از دو بهترین را ما 
داریم. آن دو چه هستند که یکی اش را انسان دارد؟ 
یکی اش پیروزی اســت، یکی اش شهادت است. 
شهید سلیمانی به هر دو ُحسنیین رسید؛ هم پیروز 
شدـ چند سال است که در منطقه، پیروز میدان شهید 
سلیمانی اســت، مغلوب میدان، آمریکا و عوامل 
آمریکایند؛ در همه ی این منطقه این  جور است ـ هم 
به شهادت رسید؛ یعنی خدای متعال کلتا الُحسنیین 

را به این شهید عزیز داد.
)1398/11/29(

قهرمان شکست استکبار

شهید ســلیمانی، هم در زمان زنده بودنش استکبار 
را شکست داد، هم با شهادتش شکست داد؛ اینها 
ادعا نیســت، اینها چیزهایی اســت که اثبات  شده 
است. در زمان زنده بودنش استکبار را شکست داد، 
دلیلش اینکه رئیس جمهــور آمریکا آمد، گفت: ما 
هفت تریلیون دالر خرج کردیم در عراق و هیچ چیز 
گیرمان نیامد؛ ]حتی[ مجبور شد شب تاریک بیاید 
یک وقتی در یک پایگاه آمریکایی در عراق بنشیند و 
بــرود.)3( این را همه  دنیا قبول کردند که آمریکا در 
عراق و ســوریه ـ به خصوص در عراق ـ به مقاصد 
خودش نرسیده؛ چرا؟ چه کسی در این قضیه فعال 
بود؟ قهرمان این کار سلیمانی بود. بنابراین در زمان 
حیات خودش اینها را شکست داد. پس از شهادت 
هم دشــمنان را شکست داد. این تشــییعی که در 
 فراموش نشدنی ای 

ً
ایران شد، تشییع عجیب و واقعا

]بود[؛ و همچنین تشــییع میلیونی ای که در عراق 
شــد؛ در نجف،  در بغداد ایشان تشییع شد، تشییع 
میلیونی عجیبی؛ ایشان و شهید ابومهدی مهندس 
با همدیگر تشــییع شــدند.  در واقع این تشییع، و 
بعد بزرگداشــت ها، ژنرال های جنگ نرم استکبار 
را متحیــر کرد. اینهایی که در جنگ نرم اســتکبار 
برجســته اند و در واقع آنها هستند که دارند فعالیت 
می کنند و ژنرال های جنگ نرم آمریکا و اســتکبار 
 متحیر ماندند کــه این چه وضعی 

ً
هســتند، اصا

اســت؛ این که بود، این چه بــود؛ این چه حرکت 
عظیمی است که آنها را شکست داد.

)1399/9/26(

سردارقدس
نگاهی به ویژگی های حاج قاسم سلیمانی در کالم امام خامنه ای

هدف ترور تنها حذف 
فیزیکی یک فرمانده نبود

ســردار حاجی زاده گفت: »ترور ســردار 
ســلیمانی بــا هــدف وارد آوردن ضربه ای 
سهمگین به پایه های نظام مقدس جمهوری 
اســامی ایــران، ممانعت از تــداوم راه و 
طرح های سردار ســلیمانی در کشورهای 
همسایه ایران برای مقابله با آمریکا، ضربه به 

محور و جبهه مقاومت بود.«
به گــزارش خبرنگار صبــح صادق در 
آســتانه دومین ســالگرد شــهادت سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 
و همرزمان شــان، همایــش »یــاران حاج 
قاسم« پیشکسوتان گردان های اولیه پادگان 
ولی عصر)عج( با حضور سردار حاجی زاده 
و جمعی از پیشکســوتان جهاد و شهادت 

برگزار شد. 
سردار امیر علی حاجی زاده با بیان اینکه 
ترور سردار سلیمانی با فشار صهیونیست ها 
انجام شــد، گفت: »ترور حاج قاسم سبب 
شد تا ده ها سال تبلیغات دموکراسی غرب 
و مدعیان حقوق بشــر به یک باره زیر سؤال 
رود. رئیس جمهور آمریکا در مقابل دیدگان 
جهانیــان ترور شــهید ســلیمانی را بدون 
هیچ گونه ترسی و به صورت آشکارا برعهده 
گرفت، زیرا قصد داشت با ترور حاج قاسم 
حمایــت صهیونیســت ها را در انتخابات 
بعدی ریاســت جمهوری جلب کند، اما به 
برکت خون شهید سلیمانی از جایگاه خود 

کنار رفت .«
سردار حاجی زاده با مطرح کردن اینکه 
تمام پایگاه های آمریکا پــس از ترور حاج 
قاسم به حالت دفاعی درآمدند، خاطرنشان 
کــرد: »در فرودگاه هــای بــزرگ منطقه، 
هواپیما ها را پخش کردند تا از خســارات 
احتمالی کــم کنند؛ اما اشــراف  نیروهای 
مسلح سیلی بزرگی را برای استکبار جهانی 

در نظر گرفته بود.« 
وی در رابطه با میزان خسارت به پایگاه 
عین االســد تأکید کــرد: »بافاصله پس از 
حمله موشکی، دشمن سعی کرد با هواپیما 
Cـ130 و نیروهای زمینی از خود حفاظت 
کند، اما همان طور که مشخص بود جمعیت 
کثیری که حدود 2 هزار نفر بودند، به بیابان ها 
فرار کردند و تجهیزات فراوانی منهدم شد.«

وی تهدید رئیس جمهــور آمریکا برای 
حمله به ۵2 نقطه  حساس ایران را ناشی از 
اعتماد به نفس کاذب آمریــکا پس از ترور 
حاج قاسم دانســت و گفت: »اگر با حمله 
موشــکی پاســخ کوبنده به دشــمنان داده 
نمی شد، آنها هر گونه اقدام نظامی علیه ایران 
را مهیــا می دیدند، اما پــس از حمله ایران 

معادالت به کلی عوض شد.«
وی در پایان با تأکید بر اینکه برکت خون 
شــهید سلیمانی هویت شــیطانی استکبار 
جهانی را به دنیا نشان داد، گفت: »اقدام ضد 
بشــری رژیم آمریکا و البی صهیونیستی به 
دنیا نشان داد آنها برای رسیدن به اهداف خود 
شــعارهای بین المللی را زیر پا می گذارند، 
امــا نمی دانســتند که خون حاج قاســم از 
خود این شــخصیت بزرگوار برای استکبار 
خطرناک  تر اســت، به نحوی کــه اکنون با 
خروج حقارت آمیز آمریکا از افغانســتان و 
پیروزی جبهه مقاومت در عراق، ســوریه و 

یمن، شاهد آغاز افول غرب هستیم .«

فرمانده نیروی هوافضای سپاه
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مکتب گره گشا

پس از شــهادت حاج قاســم سلیمانی 
مهم ترین صفتی که از سوی رهبر معظم 
انقاب به ســردار دل ها داده شد، عنوان 
»مکتب« بود. رهبــری فرمودند: »... ما 
به حاج قاسم سلیمانی ـ شهید عزیز ـ و به 
ابومهدی ـ شهید عزیز ـ به چشم یک فرد 
نگاه نکنیم؛ به آنها به چشــم یک مکتب 
نگاه کنیم. ســردار شــهید عزیز ما را با 
چشــم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه  
درس آموز، با این چشم نگاه کنیم آن وقت 
 اهّمّیت این قضّیه روشــن خواهد شد.«

 ) 2۷ دی ماه 1398( 
ضروری اســت که گــزاره مکتب با 
توجه به اهمیت آن تبیین شــود و به آن به 
منزله یک الگو در جامعه نگاه شــود؛ از 
این رو می توان ویژگی مکتب ســلیمانی 
را چنین برشــمرد: 1ـ معنویت گرایی، 2ـ 
تربیــت حقیقی در مکتب اســام و امام 
خمینی)ره(، 3ـ مجاهــدت دائمی، 4ـ 
اخــاص و اهل تظاهر و ریــا نبودن، ۵ـ  
انقابی گری با پرهیز کامل از حزب گرایی 
و جناح گرایــی، 6ـ شــجاعت و تدبیــر 
توأمان، ۷ـ حساســیت شــدید به حدود 
شــرعی حتی در میدان جنگ، 8ـ عشق 
همیشگی به شــهادت، 9ـ تعهد و ایمان، 
10ـ روحیــه مقاومت، 11ـ فــداکاری و 

نوع دوستی، 12ـ استکبارستیزی و... .
در واقــع مجموعــه خصوصیــات و 
شــاخص های مطرح شده، به تعبیر رهبر 
معظم انقاب شهید قاســم سلیمانی را 
»تبلور ارزش های فرهنگی ایرانی و ایران« 

و »قهرمان اّمت اسامی«کرده بود.
با در نظر گرفتن شاخص های مطرح 
شده در مکتب حاج قاسم، به نظر می رسد 
الگوبرداری از مکتب سلیمانی ضرورت 
امــروز کشــور اســت و از آن می توان به 
مثابه الگوی عملی بخش های مدیریتی و 

اجرایی کشور بهره برد.
تبعیت پذیری محض سردار سلیمانی 
از والیت فقیه در همه شرایط، اهمیت ولی 
فقیه در مکتب سردار سلیمانی می رساند. 
بنابراین، یکــی از عوامل موفقیت وی را 
می توان در والیت پذیری وی جست وجو 
کرد؛ موضوعی که نشان می دهد موفقیت 
جامعه اسامی منوط به همین خصوصیت 

بارز وی است. 
نظام اســامی باید با تأسی از مکتب 
 دشــمن را بشناسد و در 

ً
ســلیمانی اوال

شناخت دشمن از طریق مکتب سلیمانی 
 با در نظر گرفتن 

ً
هیچگاه اشتباه نکند. ثانیا

حاج قاســم نقشه  دشــمن را هم خواهد 
دانست و اینکه دشمن چکار دارد می کند، 
چکار می خواهد بکند؟ نقشــه  دشــمن 
این اســت که جوانان ما را، مردم ما را در 
بخش های گوناگون دچار خلل در عزم و 
اراده کند؛ نقشه  اساسی دشمن این است؛ 
تردید افکنی در ایمان مردم و در عزم راسخ 

مردم ایجاد کند. 
در واقع دو کلیــد واژه  تردید افکنی در 
ایمان و غیرت دینی مردم آن چیزی است 
 با دانستن 

ً
که دشــمن دنبال آن است. ثالثا

نقشه دشمن، شیوه  مقابله  با نقشه  دشمن 
را بایــد از مکتب ســلیمانی یاد بگیریم. 
مردم بایستی هم دشمن را بشناسند، هم 
شیوه های کاری دشمن را بدانند، هم باید 
نحوه  مقابله  با این شــیوه ها را بدانند؛ این 
کار صاحبان فکر بــا در نظر گرفتن ابعاد 
مختلف ســردار دل ها، باید شیوه مقابله 
با دشــمن را در جامعه تبیین کنند که این 
موضــع در هم بعد نظامــی و هم در بعد 

فرهنگی و سیاسی صورت بگیرد. 

 BBBB چرا مکتب حاج قاسم یکی از ضروریات 
امروز کشور چه در عرصه سیاست و چه 

در عرصه اجرا و عمل عنوان می شود؟
مکتب شهید سلیمانی نشــان می دهد، این فرمانده و 
سردار بزرگ اسام در سطحی بود که امروز می تواند 
سرمشق و الگوی راه کسانی قرار بگیرد که می خواهند 
عزت و اقتدار را برای کشور و نظام اسامی شان کسب 
کنند. شهید سلیمانی و مکتب حاج قاسم الگویی است 
که در عرصه های گوناگون موفق بود؛ حاج قاســم در 
قامــت فرماندهی نیروی قدس توانســت به نیروهای 
مقاومت گستره، عمق و استحکام بدهد؛ به گونه ای که 
مقاومت را امروز از سطح دفاعی به سطح بازدارندگی 

ارتقا دهد. 
 در جبهه مقاومت هم حاج قاســم فرمانده بزرگی 
بود که توانست موفقیت های بزرگی حاصل کند. اگر 
امــروز حزب الله و حماس می توانند در مقابل تهاجم 
صهیونیســت ها دفاع کنند و توان امروزشــان مانع از 
دست زدن صهیونیست ها به اقدامات احمقانه می شود، 
در نتیجه اقدامات شــهید سلیمانی است که توانست 
با فرماندهی خودش چنین ســطحی از قدرت را برای 

مقاومت فراهم کند. 
حاج قاسم در عین اینکه مرد میدان بود، می توانست 
هم پشتیبان دیپلماسی باشد و هم در عرصه دیپلماسی 
ایفای نقش کند. اگر تعارف را با خودمان کنار بگذاریم، 
باید اذعان کنیم امروز انباشــت برخی از مشــکات 

به دلیل برخی ناکارآمدی ها و سوء مدیریت هاســت؛ 
اما اگــر مدیری الیق همچون شــهید ســلیمانی در 
عرصه ای حضور داشــته باشد، شــاهد درخشش در 
آن عرصــه خواهیم بود. هم اکنون مــا در عرصه هایی 
شاهد گله مندی مردم هستیم و این به نوع مدیریت ها 
برمی گــردد. مکتب حاج قاســم از ضروریات امروز 
کشور است؛ چرا که اگر بتوانیم از این فرصت استفاده 
کنیــم و در تبیین این مکتب و معرفی دقیق و شــفاف 
شهید سلیمانی بکوشیم، می تواند در عین تزریق امید 
به جامعه و مردم انگیزه ای هم در بخش های مدیریتی 

برای حل مشکات پدید بیاید.

 BBBB فکر می کنید مکتب حاج قاسم سلیمانی 
چطــور بایــد الگــوی راه مدیران و 

مسئوالن کشور باشد؟
واقعیت این است که وقتی رهبر معظم انقاب 
از شــهید سلیمانی و مکتب حاج قاسم تجلیل 

می کنند و می فرماینــد زمانی که 
حاج قاســم زنــده بــود، به من 

گزارش می داد و از کارهایش 
تجلیل می کردم و امروز در 

برابر او تعظیم می کنم، 
می دهــد  نشــان 

امــروز  مــا  که 
نوعــی الگوی 

مدیریتی داریم که می تواند بــرای ما توفیقات بزرگی 
را رقم بزند. اما در پاســخ به این پرســش که چگونه 
مســئوالن از این الگو دنباله روی کنند، باید گفت که 
به نظر می رســد در انتصابات مدیران و مسئوالن باید 
شــاخصه هایی را در نظر بگیریم که در مکتب شهید 
سلیمانی مورد توجه بوده است؛ چرا که در عرصه هایی 
که رهبر معظم انقاب فرمانــی را صادر کردند و این 
فرمان محقق شــده، همان عرصه ای بوده که شــهید 
ســلیمانی آن را دنبــال کرده اند و این بــه ویژگی های 
شهید ســلیمانی برمی گردد و آنچه امروز به آن  مکتب 
شهید سلیمانی می گوییم. لذا به نظر می رسد باید در 
انتصابات به شاخصه های مکتب حاج قاسم توجه 
شــود و مردانی از جنس شهید سلیمانی 
بــه کارهای بــزرگ گمارده شــوند؛ 
همانگونه که در سیستم های تشویقی 
و ســازوکارهای تشــویقی باید این 
شــاخصه ها گنجانده شوند تا زمینه 
پیاده ســازی عملی ایــن مکتب در 
عرصه راهبــردی فراهم 

شود. 

 BBBB یکی از ویژگی های حاج قاسم مهربانی از  
موضع قــدرت بود؛ این ویژگی را چطور 

می توانیم در عصر حاضر تبیین کنیم؟
شهید سلیمانی شاگرد برجســته  مکتب اسام و اهل 
 بیت)ع( بود و این ویژگی را شما هم در سیره نبی اسام 
و هم در ائمه  اطهار می بینید؛ شهید سلیمانی هم چنین 
ویژگی ای داشــت. بنابراین اگر الگوی حاج قاســم و 
دنباله روی از مکتب وی باب شــود، باز هم می توانیم 
شــاهد تکرار این ویژگی نزد دیگران باشــیم. شهید 
سلیمانی در جلســه روضه ای که در سالگرد شهادت 
حضرت زهرا)س( برگــزار می کرد، در عین حال که 
در اوج اقتدار بود، دست به سینه به دیگران خوش آمد 
می گفت و نسبت به زیر دستان بسیار مهربان بود. امروز 
اگر این خصلت و روحیه دینی را شایسته بداریم و برای 
آن ارج و منزلت قائل باشیم، باید برای پیاده سازی آن در 
جامعه تاش کنیم. اگر فرد تواضع دینی و اخاقی را 
 می تواند در جایی مهربان و در 

ً
درونی کرده باشد، مسلما

جای دیگر مقتدر باشد، همانگونه که حضرت امام)ره( 
مقتدرترین رهبر اســامی بود، اما در بزنگاه هایی ما 
لطافت های روحی و مهربانی ایشــان را هم شــاهد 
اِر 

ّ
ف

ُ
ی الک

َ
اُء َعل

ّ
ِشــد

َ
بودیم؛ چرا که ایشــان می تواند »أ

ُرَحماُء َبیَنُهم« باشد. اگر تربیت دینی را تقویت کنیم و 
این آموزه های مکتبی را به عرصه مدیریت و فرماندهی 
بکشانیم، چنین خصلتی که برآمده از آموزه های دینی و 

ملی ماست، می تواند ترویج و گسترش پیدا کند. 

 حاج قاســم ســلیمانی در عین اینکه از جنس مردم و برای مردم بود، با اقتدار و صابت بود؛ سرداری که خواب از چشم دشمن بیگانه و هتاک اهل  بیت)ع( ربوده بود و 
تا زمانی که بود، دشــمن خواب راحت نداشــت؛ اما در دی ماه سال ۱۳۹8 دشمن که جرئت رویارویی با این شیر بیشه را نداشت، با کمک پهپاد حاج قاسم و یارانش را 
مورد اصابت گلوله قرار داد و به شهادت رساند. دشمن به خیال خام خود حاج قاسم را به شهادت رساند، اما خبر نداشت که مکتب و راه این شهید همچون مدرسه ای 
درس آموز برای همیشــه تاریخ باقی می ماند. ضرورت تبیین این مکتب برای آیندگان و حاضران امری است که رهبر معظم انقاب هم بر آن تأکید دارند. در همین زمینه 

»صبح صادق« با سردار »رسول سنایی راد«، معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی معظم کل قوا گفت وگویی داشته که در ادامه می خوانیم.

مکتبحاجقاسم
مسیرحلمشکالتامروز

در گفت وگوی سردار رسول سنایی راد با صبح صادق عنوان شد
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ملیحه زرین پور
خبرنگار

فاطمه علوی
خبرنگار

 BBBB ،شهید سلیمانی و شخصیت مدیریتی 
فرماندهی و صابت این سردار شهید 
را چگونه ارزیابــی می کنید؟ چرا حاج 
قاســم محبوب دل ها بود، اما پشــت 

دشمن را به لرزه می انداخت؟ 
خداوند شهید ســلیمانی را دوست داشت و تشییع 
پیکر این سردار شهید و برگزاری مراسم های مردمی 
برای بزرگداشــت وی در جای جای ایران حکایت 
از آن داشت که مردم هم سردار سلیمانی را دوست 
دارند. این محبوبیت نشان می دهد، کسی که بتواند 
رضایت خدا را جلب کند، می تواند رضایت مردم 
را هم جلب کــرده و آنها را به خود جذب می کند؛ 
هر چند تنها به دنبال خدمت به آنها باشــد. به قول 
سردار سلیمانی، فرد باید شهید باشد تا شهید شود 
و به نظر من باید بهشتی باشد تا وارد بهشت شود و 
شهید سلیمانی از آن افرادی بود که به یقین جایش در 
بهشت بود. چند باری توفیق دیدار سردار شهید را 
داشتم و آنچه در وی مشاهده کردم، صابت در اوج 
مهربانی و نورانیتی همراه با تزریق آرامش به دیگران 
بود؛ همین نورانیت و صابت موجب می شــد که 

دشمن خونخوار به وحشت بیفتد.
سردار سلیمانی به همراه یارانی که شاید خیلی 
هم شناخته شده نبودند، توانســتند با وجود تعداد 
کم، دشــمنان را به شکست بکشانند؛ دشمنانی که 
با حمایت اروپا و آمریکا و دست نشــاندگان آنها و 
ارتجاع عــرب و به طور کلی مجموعــه بزرگی از 
نابودی کشورهای  تروریســت های مزدور جهان، 
اسامی از جمله سوریه و عراق را برنامه ریزی کرده 
بودند؛ به راستی این موفقیت از صابت در مدیریت 

و فرماندهی مقتدر سردار سلیمانی حکایت داشت.
ترکیه، رژیم صهیونیســتی، اروپا، آمریکا و ارتجاع 
عرب همه بســیج شــده بودند تا حکومت بشــار 
اسد در ســوریه را سرنگون کنند؛ اما ما توانستیم با 
تعــداد محدودی از نیروی ســپاه قدس و فاطمیون 
به فرماندهی ســردار سلیمانی نیروها، تجهیزات و 
امکانات وسیع دشمن را از بین ببریم و این موضوعی 

بود که دور از تصور دشمن و حتی خود سوریه بود.

 BBBB گفته می شود امنیت امروز ایران، منطقه 
و حتی جهان مدیون شــهید سلیمانی 
است و مکتب حاج قاسم امروز الگوی 
راهی برای آزادی خواهان است. این امر 

را چطور تبیین می کنید؟
ببینید قســمت های وســیعی از عــراق به تصرف 
داعشــی ها در آمده بود، نیروهایی که به هر جنایتی 

دست می زدند و وقتی صحبت از ورود 
داعش به منطقه ای می شد، لرزه بر 

اندام ساکنان آنجا حتی نیروهای 
نظامی آنها می افتاد و برعکس 
شهید  می رســید  خبر  وقتی 
سلیمانی وارد منطقه ای شده، 
همان داعشــی ها به وحشت 

می افتادند. 

شهید سلیمانی سرلشکر بود؛ اما به تنهایی بیش از 
یک لشکر بود و دشــمن از او حساب می برد؛ چرا 
که وقتی وعده ای می داد، عمل می کرد و وقتی تهدید 

می کرد، وحشت در جبهه دشمن فراگیر می شد. 
قرار بود خیلی بیشتر از جنایاتی که داعشی ها در 
سوریه و عراق مرتکب شدند، در ایران انجام دهند؛ 
اما با کارهای شهید سلیمانی موفق نشده و شکست 
خوردند. آنها تصور می کردند با ترور شهید سلیمانی 
می توانند جلوی ادامه این پیروزی ها را گرفته و حتی 
آن را به شکســت تبدیل کنند، اما اشتباه می کردند؛ 
چراکــه امروز مکتب حاج قاســم راه را برای آینده 
روشن ســاخته، کینه مردم از دشــمن را عمیق تر و 
ضربات وارده بر دشمن را مستمرتر کرده و در عین 
حال نور امیــد در دل مبارزان را روشــن و امید به 
پیروزی نهضت های آزادی بخش را پررنگ تر کرده 

است.
امروز برای ملت ما با هر گرایشی شهید سلیمانی 
اسطوره و مکتب وی راهگشای مبارزان جهان 
اســت و نام او به منزله کســی که قدرت های 
بزرگ را شکســت داد، همیشــه در تاریخ 

خواهد درخشید.

 BBBB ضــرورت تبیین مکتب حاج قاســم 
این  چیســت؟  امروز  جامعــه  برای 
مکتب چگونه باید 
مدیران،  برای 
مســئوالن و 

دست اندرکاران اجرایی الگو شود؟
شهید سلیمانی امروز نیســت، اما راه و مکتب وی 
ادامه دارد و شکســت های بیشــتری را به دشــمن 
تحمیــل خواهد کرد. جهان در حال تحول اســت 
و دشــمنان ما روز به روز ضعیف تــر و پراکنده تر و 
جمهوری اسامی و نهضت های آزادی بخش روز 
به روز قوی تر و مقتدرتر می شوند. شهید سلیمانی 
الگویی از اقتدار و صابت در برابر دشمنان و مظهر 
محبــت و تواضع در برابر مردم بــود؛ لذا خدمت 
به مردم را یک موهبت می دانســت و نســبت به آن 

کوتاهی نمی کرد. 
مســئوالن ما امروز باید مکتب حاج قاســم را 
الگــوی خود قرار دهند و از این روش تبعیت کنند؛ 
یعنی هم دشمن شناس باشند و هم در مقابل دشمن 
با صابت برخورد کنند؛ ترس به خود راه ندهند و 
نسبت به مردم مهربان و متواضع باشند و تنها در این 
صورت است که می توانند به وظیفه خود عمل کنند.
تبیین مکتب حاج قاســم یکــی از ضروریات 
امروز جامعه ماست؛ چرا که وی هر کاری به عهده 
می گرفت، به بهترین نحو انجام می داد. مکتب حاج 
قاســم می تواند برای تیــم مذاکره کننده با غربی ها 
هم الگو باشــد؛ چنانچه مذاکره کنندگان باید چند 
شاخصه مهم داشته باشــند، از جمله اینکه ترسی 
از دشمن نداشــته و مانند حاج قاسم دشمن شناس 
باشــند؛ توان و امکانات کشــور را بشناسند و باور 
کنند و در مذاکره نه مرعوب دشــمن و نه مجذوب 
او شوند. متأسفانه، این ویژگی ها در مذاکرات دولت 
قبل در بیشتر موارد وجود نداشت؛ ولی در این دولت 

شاهد بروز این ویژگی ها هستیم.

 سردار سلیمانی چگونه تبیین می شود و چرا این مکتب را روزآمد شده مکتب قرآن و اهل بیت)ع( در جامعه امروز می خوانند؟ چرا برای ساخت ایران قوی در عرصه های 
گوناگون، تبیین این مکتب از ضروریات روز جامعه اسامی است؟ صبح صادق برای بررسی بیشتر این مهم پای صحبت های دکتر»محمدحسن قدیری ابیانه« استراتژیست، 

مدیر انجمن نخبگان جهان اسام و عضو شورای بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی نشسته است. 

خدمتبهمردم
ولرزهانداختندردلدشمن

در گفت وگوی صبح صادق با محمدحسن قدیری ابیانه مطرح شد

اکبر معصومی
کارشناس سیاسی
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کلید مکتب سلیمانی

بدون شک شهید ســلیمانی یک »نابغه« 
بود، اما سؤال این اســت: نبوغ او در چه 
بود و از کجا نشــئت می گرفــت؟ نبوغ 
شهید سلیمانی برخاسته از سه مؤلفه بود: 
»توکل«، »تدبر« و »اخــاص«. »َوَمن 
ُهَو َحْســُبُه«، این قدرت 

َ
ِه ف

َّ
ی الل

َ
 َعل

ْ
ل

َّ
َیَتَوک

توکل است که ناشــی از قدرت خداوند 
متعال اســت. درباره تدبر گفته اند، کسی 
کــه در راه خدا تاش می کند؛ یعنی همه 
ظرفیت خــود را به کار می گیرد، خداوند 
راه را به او نشــان می دهــد و هر کس در 
راه خدا اخــاص ورزد، خداوند او را در 
سختی ها کمک کرده و نیروهای امدادی 
خود را به سوی او گسیل می کند. بنابراین 
در این ســه مؤلفــه ما با قــدرت معنوی 

فوق العاده ای مواجه هستیم. 
اگر کســی به خداوند توکل کند و این 
توکل را با جهاد درهم آمیزد و مخلصانه 
عمل کنــد، اتفاق بزرگــی رخ می دهد. 
 مصداق یک انسان 

ً
شهید سلیمانی واقعا

به تمام معنا »متوکل« بود. در سال 1392 
 راهی برای شکســت توطئه عظیم 

ً
تقریبا

مشــترک عبریـ  عربیـ  غربی در سوریه 
به چشــم نمی خورد و همه چیز از سقوط 
و  قریب الوقوع دمشــق حکایت می کرد 
بعضی از رســانه ها، مانند الجزیره حتی 
تاریخ ســقوط را هم اعام کــرده بودند. 
در آن زمــان صاحب این قلــم از یکی از 
 به خیل شهدای مدافع 

ً
فرماندهان که بعدا

حرم پیوست، پرســید تا چه وقت امکان 
مقاومت وجــود دارد و او گفت حداکثر 
دو هفته و همه ما به طور قطع اینجا شهید 
می شــویم و نمی توانیم مانع سقوط شهر 
شویم. در این فضا، سردار سلیمانی وارد 
عمل شــد و چهار سال زمان برد تا همان 
محافل سیاسی و رســانه ای که از سقوط 
قریب الوقوع دمشق خبر می دادند، بگویند 
ســوریه تثبیت شــد و مخالفان مقاومت 

شکست خوردند. 
یک ضلع دیگر نبوغ شــهید، »تدبر« 
او بود. تدبر به این معنا که شــهید در فهم 
مســئله و پیدا کردن نزدیک ترین راه برای 
حل آن توانایی ویژه ای داشــت. شــهید 
سلیمانی در یک جلسه خصوصی در ذکر 
خاطرات زمان جنــگ می گفت فانی ـ 
اشاره به یکی از مســئوالن سابق کشورـ 
وقتی فرمان می داد که بصره باید آزاد شود، 
کاری به این نداشت که از این طرف شط 
اروند تا شهر بصره چه خبر است و نیروها 
با چه شــرایط و موانعی مواجه هســتند. 
شهید سلیمانی معتقد بود فرمانده باید به 
گونه ای تدبیر کند که پیروزی او قطعی تر و 
هزینه های او کمتر باشد. خود او می گفت 
فرماندهــی ما در ســپاه »فرماندهی بیا« 
اســت؛ در حالی که در ارتش های دنیا، 

»فرماندهی برو« حاکم است. 
نبوغ سوم شهید اخاص او بود. شهید 
سلیمانی در طول دوران فرماندهی نیروی 
قدس و به خصوص در دهه آخر در مرکز 
توجه بود و این همه شهرت برای هر کس 
 
ً
وضع خاصی را پدید می آورد؛ اما او واقعا

برای این مسائل ارزشی قائل نبود.
آســودگی برای شــهید معنا نداشت. 
هیچ کس از شهید سلیمانی توقع نداشت 
که وقتی به شــدت درگیــر بحران منطقه 
است، برای رفع گرفتاری مردم سیل زده به 
خوزســتان و ایام سفر کند؛ اما او نه تنها 
خود، بلکه مواکــب اربعین را که خود او 
تشکیل داده بود و حشدالشعبی را با وجود 
آنکه به اندازه کافی نیــروی ایرانی وجود 
داشت، وارد کار کرد. همین نبوغ بود که 
سبب شــد در دوران فرماندهی او جبهه 

مقاومت گام های بلندی بردارد. 

عبدالله کشاورز
کارشناس  مسائل منطقه
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قهرمان ملت

 دیپلماسی
جهادی

 مظهر یک دیپلمات کارکشته، تالش گر و 
ً
شهید ســلیمانی، حقیقتا

جهادی بود. الگوی سپهبد شهید سلیمانی در عرصه های استراتژیک 
و دیپلماسی به اندازه ای حائز اهمیت بود که بسیاری از سران کشورها 
در دیدار از ایران خواهان مذاکره با او بودند، بنابراین طرح ها و ایده ها و 
عملکرد سپهبد سلیمانی که می توان آنها را بال اجرایی چارچوب های 
سیاست خارجی به ویژه در ُبعد منطقه ای دانست، میراث و الگویی را 
در عرصه نظام بین الملل پیش  روی سیاست گذاران جمهوری اسالمی 
قرار می دهد که اتکا به آن راهگشــای بن  بست های سیاست خارجی 

خواهد بود که تشریح این موضوع خود بحث دیگری را می طلبد.
 سردار سلیمانی اگرچه نیرویی در حوزه نظامی بود؛ اما خود را تنها به 
این حوزه محدود نکرد و بر همین اساس میراث های او تفاوت های 
عملکردی و نگرشی او با بسیاری از دیپلمات های جمهوری اسالمی 
اســت؛ تفاوت هایی که در اصل ناشــی از »مدیریت جهادی« او در 
عرصه سیاست خارجی و فعالیت های منطقه ای بوده و می توان برخی 
از نتایج آنها را گفتمان سازی، دورسازی تهدیدات و ایجاد نظم پایدار 

به نفع جمهوری اسالمی ذکر کرد.
یکســان انگاری منافع ملی و فراملی: قدرت منحصر به فرد سردار 

ســلیمانی به منزله مغز متفکر گستره  نفوذ منطقه ای، از عراق و سوریه 
گرفته تا یمن و افغانستان، او را به یک نیروی نظامی عملیاتی و سیاسی 
بی نظیر تبدیل کرده بود. این شاخص را بیشتر از هر چیزی باید ناشی 
از هم ترازی منافع ملی و فراملی در نگرش ســردار سلیمانی دانست، 
به این معنا که او بر خالف بســیاری دیگر از فعاالن سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی که همواره درگیر تصادم میان این دو نوع هستند، 
نشان داد که میان این دو دسته هیچ تضادی وجود ندارد و تأمین هر یک 

از آنها حقوق دسته دیگر را به طور خودکار به دنبال خواهد داشت.
ارجح دانستن امنیت: تاریخ ایران نشان داده است تعدی و تجاوز 
بیگانگان به کشــور درســت زمانی صورت گرفته که توان نظامی ما 
ضعیف بوده است. افزون بر این، در نظام ناعادالنه  بین الملل کنونی 
 هر درجه از ضعفی در 

ً
که بی اعتمادی عنصر اساسی آن است و قطعا

توان نظامی طمع نظام سلطه برای تسلط بر ایران را افزایش خواهد داد. 
بر اساس همین تجربه  تاریخی، سردار سلیمانی به منزله یک دیپلمات 
جهادی برخالف بسیاری دیگر از سیاستمداران ایران، امنیت و توان 
نظامی را بستر توسعه  دیپلماسی و افزایش قدرت چانه زنی می دانست.
امنیت ســازی فرامرزی: منطقه  غرب آســیا به دلیل حضور نظامی و 

شتمان اســت. در این اصل بر خالف 
ُ
دخالت آمریکا شاهد عصر ک

برخی از سیاسیون جمهوری اسالمی ایران، شهید سلیمانی از طریق 
یک دیپلماســی جهادی، امنیت را نه در درون و اطراف مرزها، بلکه 
آن را در سطح فرامرزی جست وجو می کرد. نتیجه  این راهبرد افزایش 
توان بازدارندگی، دور شدن تهدیدات و سایه  جنگ، سیاست دفاع رو 

به جلو و ایجاد پشتوانه برای مذاکرات دیپلماتیک بود.
الگوی ســاختاری ایجاد شده از سوی ســپهبد شهید سلیمانی 
به گونه ای اســت کــه در دوران حیات شــان با ایجــاد بازدارندگی 
امنیت ســازی فرامرزی و تغییر توازن منطقه ای و پس از شــهادت به 
واســطه  این نمایش حیرت آور انســجام میلیونی در تشییع ایشان، 
زمینه  افزایش نفوذ سیاسی، اعتبار اجتماعی و تأثیرگذاری منطقه ای 

جمهوری اسالمی را در عرصه  بین الملل فراهم آورد.
سپهبد سلیمانی را در درست ترین تعریف باید »سردار دل ها« نامید، 
طی بیش از دو دهه حضور در نیروی قدس سپاه پاسداران، الگوهایی 
را برای جمهوری اسالمی به ارمغان آورد که می توان آنها را میراث های 
او نامید؛ میراث ها در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و در ابعاد 

گوناگون قابل مشاهده اند.

ارتقای بازیگری ایران در ســطح جهانی: یکی از مهم ترین اهداف 
انقالب اسالمی ایران با شــعار »نه شرقی نه غربی« حرکت در مسیر 
کســب جایگاه جهانی در مقام بازیگری اصلــی در این عرصه بوده 
است. ابعاد فرهنگی و تمدنی مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسالمی، 

ظرفیتی است که ایران را شایسته  ایفای چنین نقشی کرده است.
در این میان، محوریت سپهبد شهید سلیمانی در تقویت ُبعد دیگر 
قدرت سازی جهانی ایران، یعنی حوزه  نظامی، عملیاتی و بازدارندگی 
مبتنی بر شــکل گیری نظم غرب آســیا با محوریت ایــران، جایگاه 

جمهوری اسالمی را در نقش آفرینی جهانی دو چندان کرده است.
اذعان سیاستمداران و اندیشمندان کشورهای مختلف به حضور 
جمهوری اسالمی ایران برای حل بحران هایی، مانند سوریه، عراق، 
یمن و... نشان از همین هموارسازی مسیر ارتقای بازیگری ایران دارد.

تغییر توازن قوای منطقه ای: نوام چامسکی در کتاب »دخالت ها« 
معتقد است، کنترل ایران بر هالل شیعی وحشتناک ترین کابوس برای 
آمریکاســت. تحوالت دو دهه اخیر منطقه که متأثر از حضور و نفوذ 
مستقیم سپهبد سلیمانی بود، این کابوس را در بدترین شکل خود برای 
آمریکا به  منزله بزرگ ترین دشــمن جمهوری اسالمی به وجود آورد. 

ماحصــل این کابوس، یعنی تغییر توازن قدرت منطقه ای به نفع ایران 
مهم ترین رهاورد راهبرد شهید سلیمانی بود.

ایــن تغییر توازن در دل خود دو نتیجه را در عرصه  بین المللی برای 
ایران به همراه داشت؛ توسعه عمق استراتژیک ایران در منطقه و به دنبال 
آن ایجاد توان بازدارندگی به عنوان یک شاخص مهم در تغییر الگوی 
ســاختاری روابط بین الملل. این الگو مرز تهدیدات ایران را تا عمق 

راهبردی کشورهای متخاصم عقب راند.
تقویت گفتمان مقاومت: تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسالمی 
ایران طی چهار دهه اخیر، نقش برجســته  سیاســت خارجی امنیت 
محور را در راهبردهای ایران ناگزیر کرده بود. این نوع سیاست خارجی 
 نمی توانست به تنهایی از سوی فعاالن عرصه دیپلماسی 

ً
 و طبعا

ً
قطعا

و سیاست خارجی اجرا شود. بدون شک، سپهبد شهید سلیمانی را 
می توان پایه  اساسی عمق بخشی از این نوع سیاست خارجی دانست. 
نکته بســیار مهم در این فرایند آن اســت که این الگو از سوی شهید 
سلیمانی با تقویت گفتمان مقاومت و همسان سازی عاطفی و معنوی 
آن در سطح منطقه ای با سیاست خارجی جمهوری اسالمی صورت 

گرفت.

 حمید خوش آیند
کارشناس بین الملل

مکتب سردار سلیمانی شــاخص های مهمی دارد که 
همه   آن شاخص ها در مکتب امام خمینی)ره( هست 
و متناسب با مقتضیات و شرایط زمان در مکتب شهید 
سلیمانی تبلور یافته است که به موارد مهم شاخص ها 

اشاره می شود:

 B)عشق به اسالم ناب محمدی)ص
فکر سردار رشید اسام، شهید عالیقدر حاج قاسم سلیمانی 
نیز چون مراد و امامش فکر اسام ناب محمدی)ص( بود. 
آن شــهید بزرگوار به تمام معنا ظلم ســتیز، عدالت خواه و 
مدافع محرومان و مستضعفان جهان بود و اسامش را از 

امام خمینی)ره( گرفته بود. 
وی در تاریخ 8 اسفند 1397 در همایش رسالت های حوزه 
و گام دوم انقاب اسامی گفت: »امام خمینی )ره( اسام 
ناب را تبیین فرمودند و اسام نبوی را تجدید بنا کردند که 

این اسام قرن ها در غربت بود.«

 B )ارادت به اهل بیت)ع
شهید عزیز سلیمانی در وصیت نامه اش می نویسد:

»خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان رّزاق؛ پیشانی شکر 
شــرم بر آستانت می ســایم که مرا در مسیر فاطمه  اطهر و 
فرزندانش در مذهب تشــیع، عطر حقیقی اســام، قرار 
دادی و مرا از اشک بر فرزندان علی بن ابی طالب و فاطمه 

اطهــر بهره مند نمودی؛ چه نعمــت عظمایی که باالترین 
و ارزشــمندترین نعمت هایت است؛ نعمتی که در آن نور 
است، معنویت، بی قراری که در درون خود باالترین قرار ها 

را دارد؛ غمی که آرامش و معنویت دارد.«

 Bمعنویت
ســردار محمدرضا فاح زاده می گوید: »حاجی اهل نماز 
شب بود. همیشــه در قرارگاه نصر حلب و قرارگاه ثارالله 
ابوکمال یک ســاعت قبل از نماز صبح مشغول نماز شب 
می شد. شــبی در قرارگاه نصر صدای هق هق گریه اش را 
شنیدم، در را باز کردم، دیدم در حال قنوت نماز وتر است. 
حاجی به محض ذکر مصیبت اهل بیت)علیهم السام(، 
 حضرت ام ابیها زهرای 

ً
آقا سیدالشــهدا)ع(، و خصوصا

مرضیه)س( اشکش مثل باران بهاری جاری می شد، اهل 
دعا، زیارت و قرائت قرآن بود.« 

)مکتب حاج قاسم، ص 77(

 Bدنیاگریزی
ســردار سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی تعلقی به دنیا 
نداشــت و همواره دیگــران را نیز بــه دنیاگریزی دعوت 

می کرد. او در بهمن 1388 در جمع پاسداران گفت: 
»حریص نباشــید که به کجا برسید از نظر مالی و درجه و 

پست و جایگاه مادی؛ اینها قیمتی ندارد.«

 Bتلفیق معنویت و سیاست
حجت االسام والمسلمین احمد سالک می گوید:

»حاج قاسم سلیمانی نه سیاســت زده بود نه سیاسی کار؛ 
بلکه بر طبق این جمله  شــهید مدرس »سیاســت ما عین 

دیانت ماست« عمل می کرد. در حرکت حاج قاسم طبق 
دکترین امام خمینی، انفکاکی بین دین و سیاســت وجود 

ندارد.« 
)ماهنامه فکه، شماره 202، ص 61(

 Bپایبندی به تکلیف شرعی
امام خامنه ای در تاریخ 18 دی 1398 فرمودند: 

»]شهید سلیمانی[ به شدت مراقب حدود شرعی بود. در 
میدان جنگ گاهی، افراد حدود الهی را فراموش می کنند، 
می گویند وقت این حرف ها نیســت؛ نه، او مراقب بود... 
مراقب بود که به کسی تعدی نشود، ظلم نشود. احتیاط هایی 
 در عرصه  نظامی، خیلی ها این احتیاط ها 

ً
می کرد که معموال

را الزم نمی دانند، ]لکن[ او احتیاط می کرد.«
سردار آزاده محمدرضا حسنی سعدی، از همرزمان شهید 
می گوید: »حاج قاسم مسائل شرعی را در اوج درگیری ها و 

میدان های جنگ رعایت می کرد.« 
)ماهنامه یاران، ش 171، ص 52(

 Bمردم   دوستی
سردار محمدرضا فاح زاده می گوید: 

»روزی از کرمان برگشته بود. خیلی خسته بود. گفت انگار 
از زیر غلطک خارج شــدم؛ سؤال شد چرا؟ گفت از بس 
مراجعه کننده داشــتم. این مردم چشم شان به کمک امثال 

ماست. من هم تا جایی که بتوانم کمک می کنم.« 
)ویژه نامه حاج قاسم، ص 177(

 Bعدالت اجتماعی
سردار سرتیپ پاسدار اصغر صبوری می گوید:

»برای شهید ســلیمانی، شیعه یا ســنی تفاوتی نداشت. 

جان مســلمانان برای او ارزش داشــت. ایــن تفکر را از 
رهبــر انقاب گرفته بود که در حمایت از جبهه  مقاومت و 
مظلومان و گرفتاران فرقی بین مسلمانان نیست.« )ماهنامه 
فکه، ش 202، ص71( در نگاه ســردار سلیمانی، عدالت 
اجتماعی و توجه به مردم و حل مشکات مردم مهم بود. 

انجام تکلیف مهم بود. 

 Bدشمن شناسی
شاخص بارز شهید حاج قاسم سلیمانی و مکتب سلیمانی 
دشمن شناسی است. ســردار سلیمانی 29 آبان 1396 در 

نامه ای به امام خامنه ای می نویسد: 
»شــش ســال قبل فتنه ای خطرناک شــبیه فتنه های زمان 
امیرالمؤمنین)علیه الســام( که فرصــت و حاوت درک 
حقیقی اســام ناب محمدی)ص( را از مسلمانان سلب 
نمود؛ این بار پیچیده و آغشته به سّم صهیونیسم و استکبار، 
همچون طوفانی ویرانگر، عالم اسامی را درنوردید. این 
فتنه خطرناک و مســموم با هدف آتش افروزی وســیع در 
عالم اسامی و درگیر نمودن مسلمانان با یکدیگر، توسط 

دشمنان اسام ایجاد گردید.«

 B عشق به شهادت
عشــق به شهادت در وجود سردار ســلیمانی موج می زد. 
عامه سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان می گوید: 
»حاج قاسم از جوانی دنبال شهادت بود. بسیاری از شب ها 
که یاد شهدا می کرد، سر در گریبان می برد. او می گفت که 
از شدت شوق لقاءالله و دیدار شهدا سینه اش تنگ می شود. 

بسیار مشتاق پیوستن به کاروان شهدا بود.«
 )ماهنامه فکر، ش 202، ص 20(

شاخصه  های  مکتب  حاج قاسم

 قدرت نرم در مکتب شــهید سلیمانی در حوزه عمل نیز 
در ســه ســطح فرهنگی، ارزش ها و دیپلماسی مقاومت 
براساس اظهارات و اقدامات حاج قاسم بررسی می شود.

 B سطح فرهنگی
الف ـ ایرانی بودن: چه ارزشــی دارد که کسی پاسپورت ما را 
قبول دارد یا ندارد؟ بله رتبه پاسپورت مهم است، اما آیا مهم تر 
از عزت ماســت؟ عزت و اســتقال ما امــروز بر هر چیزی 
ارجحیت دارد. )بیانات شــهید سلیمانی در سالگرد شهادت 
شهید شــاطری( من وقتی صحنه نابخردانه آن نادان در آتش 
زدن پرچم ایران را دیدم، خیلی دلم سوخت؛ گفتم ای کاش 
بــه جای پرچم، خود مــن را )نه تصویر مــن را( ده بار آتش 
می زدند؛ چراکه ما برای سرفرازی این پرچم در هر قله ای ده 
شهید داده ایم.  )بیانات شهید سلیمانی در جمع رزمندگان و 

پیشکسوتان دفاع مقدس استان کرمان(
ب ـ انقاب اسامی: اینکه گفته می شود صدور انقاب، خود 
انقاب یک چارچوب مجازی دارد و غیر قابل لمس اســت. 
انقاب یک فکر اســت. صدور انقاب در دو بعد تبلور پیدا 
کرد. یکی در بعد ســاختاری و شاکله این نظام، و بعد دوم در 
چارچوب، مدل ها و الگوها بود که خیلی مهم بود، مثل حکم 
یا آیه ای است که نازل شــده است. مردم قرائت می کنند؛ اما 
وقتی تجلی آن را در سنت نبی معظم اسام می بینند آن وقت 
ملموس می شود، قابل اندازه گیری می شود. قابلیت الگو ومدل 

پیدا می کند. خود جمهوری اســامی یک مدل است، اما در 
درون این مدلی که جمهوری اســامی ارائه کرد، الگوهایی 
بروز داد که آن الگوها تأثیر اولیه و اساســی در صدور انقاب 
و تحول در عالم اســامی داشــتند و این مربــوط به ویژگی 
شــخصیت ها و اشخاص بود. )سخنان شــهید سلیمانی در 

سالگرد شهید شاطری(
ج ـ والیــت فقیه و مرجعیت: امام دو رکن ارزشــمند را برای 
ما به یادگار گذاشت؛ یکی نظام جمهوری اسامی و دیگری 
والیت فقیه؛ اینها الزم و ملزوم هم  هستند؛ مانند خیمه و تیرک 
وسط خیمه است، خیمه بدون تیرک پابرجا نمی ماند. تعارف 
 
ً
که نداریم، والیت فقیه را که برداریم، تاریخ این کشور کاما
معلوم است... )سخنان شهید در یادواره شهیدان محمدی پور(
د ـ فرهنگ جهاد و شــهادت: بین جهاد و جنگ به عنوان یک 
عمــل نظامی خیلی تفــاوت وجود دارد. جهــاد ویژگی ها و 
ساختار خود را دارد؛ لذا همه عمل هایی را که در جبهه صورت 
می گرفت؛ حتی اعمال نظامی بر پایه جهاد بود. جهاد اســت 
که بن بست ها را می شــکند عمل نظامی بن بست دارد؛ ولی 
جهاد بن بســت ندارد. در عمل نظامی  ما با یک توان نابرابر و 
 ابتدایی در مقابل دشمن قرار داشتیم... اصل 

ً
امکانات کاما

این جسارت و این شــجاعت و عمل جهادی مهم بود و این 
روح جهادی بود که بن بست ها را می شکست. )بیانات شهید 

سلیمانی در دهمین کنگره شهدای کرمان( 

 Bارزش های انقالب اسالمی
الف ـ حکومت اســامی: اگر می خواهیم در ســاختار نظام 
مقدس جمهوری اســامی اثرگذار شــویم، باید از خودمان 
عبور کنیم، اگر عبور کردیم مانند شهدا می شویم، شهدای ما 
چرا این پیروزی را به وجود آوردند؟ چون خود را در خود حل 

کردند. اگر از من تعریف کردند و گفتند مالک اشتر و من باورم 
شد؛ سقوط می کنم؛ اما اگر درون خودم ذلیل شدم، خداوند 
مرا بزرگ می کند. )بیانات شــهید ســلیمانی در هجدهمین 

نشست عمومی بصیرت(
ب ـ مدیریت انقابی: یک عمل موفق انقابی چیست؟ برخی 
مفهوم مدیریت انقابی و انقابی بودن را با بی برنامگی، هرج 
و مرج و بی انضباطی تفسیر می کنند که تعبیری ناجوانمردانه 
است. مهم ترین مشــخصه مدیریت انقابی، معنویت است 
و امام راحل مصداق حقیقی عمل و مدیریت انقابی است. 
امروز انقاب، خــود را مدیون مدیریــت انقابی حضرت 
امام می داند... انقابی کســی اســت که مرگ را بر زندگی 
ذلت بار ترجیح داد، عمل انقابی، عمل طلبه شهید همچون 
شــهید ردانی اســت... عمل انقابی، عملی است که منافع 
ملت و اسام را بر شــخص خود ترجیح داده و در سختی ها 
و شــدت ها، گوش به فرمان ترین بوده و عذر نتراشیده و سینه 
خود را سپر می کند؛ همانند عمل شهدای مدافع حرم که خانه 
و نوامیس آنها در خطر نیســت؛ اما در سوریه حاضر شده، از 
اسام دفاع می کنند. )بیانات شهید سلیمانی در همایش حوزه 

انقابی، مدرسه علمی دارالشفاء قم(
ج ـ وحدت کلمه در نظام: من متأســفم برای کســانی که نام 
خط امــام و پیروی از خط امام را بر خــود می گذارند؛ اما به 
جای نامه سرگشاده نوشتن به استکبار و دشمن صهیونیست، 
نامه سرگشــاده به ولی ایســتاده در خط مقدم مقابل دشمن 
می نویسند. این هنر است؟ این پیروی از خط امام است؟ من 
به کسانی که در گوشــه ای نشستند، عرض می کنم امروز این 
توقع از شما نیست که بخواهید از ولی فقیه انتظار داشته باشید 
در مقابل گناه شما از شما عذرخواهی کند. خط امام این است 
که آبرو را در دست بگیرید و به خدمت رهبری بروید. این بر 

آبروی شــما می افزاید؛ نه اینکه در گوشه ای کز کنید و بر علیه 
نظامی که امام آن را تأســیس کرده است و بیش از 200 هزار 
نفر به پای این نظام شهید شــده اند پز اپوزیسیون بدهید. این 
غلط است. )بیانات شهید سلیمانی در راهپیمایی 22 بهمن 

سال 1396 در کرمان(

 Bسیاست خارجی یا دیپلماسی مقاومت
الف ـ سلطه ســتیزی: دشــمن امروز به یقین بعد از 30 سال 
انقاب به این جمع بندی رســیده اســت که ایــن انقاب با 
عملیات نظامی امکان شکست ندارد اگر امکانش بود، یقین 
بدانید ذره ای تردید نمی کردند. یک روز درنگ نمی کردند. این 
حرف ها که می زنند سیاست دموکراتیک از جمهوری خواهان 
متفاوت است، حرف بیخودی است، اگر می دانستند با عمل 
نظامی بر کشور ما فائق می آیند، یک ثانیه درنگ نمی کردند. 
آن چیزی که آنها را متوقف کرده، جمع بندی قطعی شــان از 
شکست و عدم توفیق است. )بیانات شهید سلیمانی در یادواره 

شهیدان محمدی پور(
ب ـ گفتمان مقاومت: فلسطین، لبنان و عراق سه محور اساسی 
تحوالت 15 ســال اخیر منطقه بود. دســتاوردهای بی بدیل 
جمهوری اسامی و موقعیت تعیین کننده ایران در سه محور، 
واقعیتی اســت که دشــمنان نیز به آن اذعان می کنند. تحقق 
دموکراسی و مردم ساالری در هر نقطه از جهان اسام، به نفع 
جمهوری اســامی و به ضرر غرب خواهــد بود. دو پیروزی 
مســتقیم حزب الله لبنان در مجبور کردن نیروهای آمریکایی 
برای خروج از لبنان در ســال 2000 و پیروزی خیره کننده در 
جنگ 33 روزه با ارتش رژیم صهیونیستی، نشان دهنده اقتدار 
حزب الله لبنان، یعنی مولود مبارک انقاب اســامی است. 

)بیانات شهید سلیمانی در سالگرد شهید شاطری( 

قدرت نرم   و  مکتب  سلیمانی
علی شیرازی

جانشین نماینده ولی فقیه 
در وزارت دفاع

دکترحسین اکبری
سفیر سابق ایران در لیبی

ارادت شهید حاج قاسم سلیمانی به مقام ارادت شهید حاج قاسم سلیمانی به مقام 
حضرت زهرا)س( بر هیچ کس پوشــیده حضرت زهرا)س( بر هیچ کس پوشــیده 
نیست و عشق و عالقه وی به ام ابیها)س( نیست و عشق و عالقه وی به ام ابیها)س( 
زبانزد همگان است. شــهید سلیمانی از زبانزد همگان است. شــهید سلیمانی از 
حضرت فاطمــه)س( بارها مــدد گرفته حضرت فاطمــه)س( بارها مــدد گرفته 
اســت، همانطور کــه در جایی می گوید: اســت، همانطور کــه در جایی می گوید: 
»وقتی دشمن آتش مسلسل ها، خمپاره ها »وقتی دشمن آتش مسلسل ها، خمپاره ها 
و توپ های خود را مستانه را بر ساحل باز و توپ های خود را مستانه را بر ساحل باز 
کرد و جوی هایی از خون به »اروند« روانه کرد و جوی هایی از خون به »اروند« روانه 
شــد، آن وقت هم همه تدابیر از کار افتاده شــد، آن وقت هم همه تدابیر از کار افتاده 
بــود و نامی جز نام حضــرت زهرا )س( بــود و نامی جز نام حضــرت زهرا )س( 
بر زبان ها جاری نمی شــد ... وقتی هم که بر زبان ها جاری نمی شــد ... وقتی هم که 
عراقی هــا در کنار اروند ایســتاده بودند و عراقی هــا در کنار اروند ایســتاده بودند و 
رزمندگان را با تیر می زدنــد، آن زمان هم رزمندگان را با تیر می زدنــد، آن زمان هم 
سالح کارگر ما حضرت زهرا )س( بود ... سالح کارگر ما حضرت زهرا )س( بود ... 
من قدرت و محبت مادری حضرت زهرا من قدرت و محبت مادری حضرت زهرا 
)س( را در هور، غرب کانال ماهی، وسط )س( را در هور، غرب کانال ماهی، وسط 
میدان مین دیدم . وقتی شما مادرها نبودید میدان مین دیدم . وقتی شما مادرها نبودید 
و فرزندان تان در خون دســت وپا می زدند، و فرزندان تان در خون دســت وپا می زدند، 
من حضرت زهرا )س( را دیدم.« شــهید من حضرت زهرا )س( را دیدم.« شــهید 
سپهبد سلیمانی نقل قول معروفی دارد که سپهبد سلیمانی نقل قول معروفی دارد که 
می گوید: »اگر ایــن جمله معروف پیامبر می گوید: »اگر ایــن جمله معروف پیامبر 

)ص( را مبنا قرار بدهیــم، می توانیم این )ص( را مبنا قرار بدهیــم، می توانیم این 
نتیجه را بگیریم که هر کس به فاطمه زهرا نتیجه را بگیریم که هر کس به فاطمه زهرا 
)س( ســیلی زد، به پیامبر)ص( ســیلی )س( ســیلی زد، به پیامبر)ص( ســیلی 
زده اســت.« همین عشــق عالقه در آخر زده اســت.« همین عشــق عالقه در آخر 
کارساز شــد و حضرت زهرا)س( شهید کارساز شــد و حضرت زهرا)س( شهید 
ســلیمانی را مهمان خود کرد. یوســف ســلیمانی را مهمان خود کرد. یوســف 
افضلــی، دبیر کمیتــه اســکان، تغذیه و افضلــی، دبیر کمیتــه اســکان، تغذیه و 
را  اربعین خاطراتی  اربعین خاطراتی را مشارکت های مردمی  مشارکت های مردمی 
از شهید حاج قاسم سلیمانی نقل می کند از شهید حاج قاسم سلیمانی نقل می کند 
که در ادامه می خوانیم:حاج قاســم عالقه که در ادامه می خوانیم:حاج قاســم عالقه 
بسیار عجیبی به بی بی حضرت زهرا )س( بسیار عجیبی به بی بی حضرت زهرا )س( 
داشــت و حتی منزل شخصی خودش را داشــت و حتی منزل شخصی خودش را 
»بیت الزهرا)س(« کــرد و در ایام فاطمیه »بیت الزهرا)س(« کــرد و در ایام فاطمیه 
در شهرســتان راور کرمان مجلس عزای در شهرســتان راور کرمان مجلس عزای 
حضرت زهرا برگزار می کرد؛ عالقه اش به حضرت زهرا برگزار می کرد؛ عالقه اش به 
حضرت زهرا حد و اندازه نداشت و دیدیم حضرت زهرا حد و اندازه نداشت و دیدیم 
که بعد از شهادت، مراسم تشییع در عراق که بعد از شهادت، مراسم تشییع در عراق 
و در ایران به طول انجامید و وقتی قرار شد و در ایران به طول انجامید و وقتی قرار شد 
تدفین در کرمان انجام شود، آن اتفاق برای تدفین در کرمان انجام شود، آن اتفاق برای 
مردم تشــییع کننده و عزادار افتاد و باز هم مردم تشــییع کننده و عزادار افتاد و باز هم 
تدفین به عقب افتاد و باالخره در نخستین تدفین به عقب افتاد و باالخره در نخستین 
روز از ایام فاطمیه دفن شــد که به نظر من روز از ایام فاطمیه دفن شــد که به نظر من 

ارتباط مستقیمی با عالقه حاج قاسم به مادر ارتباط مستقیمی با عالقه حاج قاسم به مادر 
ســادات دارد. ســادات دارد. مراسم تشییع از عراق آغاز مراسم تشییع از عراق آغاز 
شد؛ در تهران نماز خوانده شد و به طواف شد؛ در تهران نماز خوانده شد و به طواف 
حضرت ثامن الحجج )ع( برده شــد. بر حضرت ثامن الحجج )ع( برده شــد. بر 
اساس هماهنگی ها و برنامه ریزی ها، پیکر اساس هماهنگی ها و برنامه ریزی ها، پیکر 
در هواپیما قرار داده شــد و به سمت کرمان در هواپیما قرار داده شــد و به سمت کرمان 
حرکت کردیم؛ داخل هواپیما صحنه خیلی حرکت کردیم؛ داخل هواپیما صحنه خیلی 
عجیبی بود. وقتی به کرمان رسیدیم شب عجیبی بود. وقتی به کرمان رسیدیم شب 
شده بود و جماعت زیادی هم جمع شده شده بود و جماعت زیادی هم جمع شده 

بودند تا با سردار بزرگ اسالم وداع کنند.بودند تا با سردار بزرگ اسالم وداع کنند.
 می خواســتیم همان موقع تدفین را برگزار  می خواســتیم همان موقع تدفین را برگزار 
کنیم که متأســفانه آن اتفاق ناگوار افتاد و کنیم که متأســفانه آن اتفاق ناگوار افتاد و 
جمعی از مردم تشییع کننده در سیل جمعیت جمعی از مردم تشییع کننده در سیل جمعیت 
شهید شــدند؛ تصمیم گرفته شد تدفین با شهید شــدند؛ تصمیم گرفته شد تدفین با 
تأخیر انجام شود؛ سحرگاه گفتیم که اآلن تأخیر انجام شود؛ سحرگاه گفتیم که اآلن 
گلزار شهدای کرمان خلوت شده است و گلزار شهدای کرمان خلوت شده است و 
تصمیم گرفتیم تدفین را انجام دهیم؛ زمانی تصمیم گرفتیم تدفین را انجام دهیم؛ زمانی 
که رفتیم دیدیم که جمعیت بسیار زیادی در که رفتیم دیدیم که جمعیت بسیار زیادی در 
گلزار شهدا منتظرند و حتی مردم در دامنه گلزار شهدا منتظرند و حتی مردم در دامنه 
کوه نشسته بودند؛ به هرحال ساعاتی قبل از کوه نشسته بودند؛ به هرحال ساعاتی قبل از 
اذان صبح، پیکر مطهر شهید را دفن کردیم اذان صبح، پیکر مطهر شهید را دفن کردیم 

که درست روز اول فاطمیه بود.که درست روز اول فاطمیه بود.

 بانی 
بیت الزهرا)س(
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سیاست
۱0

داغ دلربا

خوابش را هــم نمی دیدم پرواز 
تهــران به کرمان بــرای من جا 
داشته باشد. هر کسی به طریقی خودش را 
باید شبانه به کرمان می رساند تا صبح زود 
به تشییع پیکر برسد. البی فرودگاه مهرآباد 
مملو از سیاه پوشــانی بود کــه به راحتی 
می شد فهمید مسافر کرمانند. حتی با لباس 
شخصی هم می شــد ســرداران سپاه را 
تشخیص داد که مثل برادرُمرده ها، غم در 
صورت شان ماسیده بود. فرمانده کل سپاه 
هم با خانواده آمده بود و مثل بقیه مسافرها 
ســوار هواپیمای ایران ایرتــور به مقصد 
کرمان شد. فرودگاه کرمان هم غلغله بود و 
بیش از آن، جلوی درِ  اصلی فرودگاه شلوغ 
بود و مردم زیادی جلویش ایستاده بودند تا 
وقتی پیکر می رسد،  زودتر از بقیه زیارتش 

کنند.
سرمای استخوان سوز کرمان، حاال که 
ساعت از 23 گذشــته بود، بیشتر خودش 
را به رخ می کشید. خیابان های کرمان هم 
مثــل خیابان های تهران، بعــد از مدت ها 
شــب بیدار شــده بود. میدان آزادی پر از 
بسیجی هایی بود که مقدمات مراسم فردا 
را آماده می کردند. مســیر میدان آزادی تا 
گلزار شــهدا هم پر از ماشین هایی بود که 
سرنشین هایش سرگشــته و منتظر، باال و 
پایین می رفتند. خیابان  های اطراف گلزار، 
با موانع بتنی بسته شده بود و افرادی خود را 
پیاده به دل جنگل تاریکی می زدند که گلزار 
را از شهر جدا می کرد. زن و مرد و جوان و 
پیر از راه های دور و نزدیک، خودشان را به 
محل خاکسپاری حاج قاسم رسانده بودند 
و در پناه پتوهای ســربازی، می خواســتند 
تا صبح با شــاق ســرما، تن به تن مبارزه 
کنند. فردا قــرار بود کرمان، پایتخت قلب  
ایرانی ها بشود. همه چیز برای این انقاب 
آماده بود... »میثم امیری« را بعد از مراسم 
تشــییع دیدم. در حالی که خستگی مفرط 
و ندیدن تابوت حاج قاسم و خبر شهادت 
افرادی در حاشــیه مراســم، جایی برای 
ذوق زدگِی دیدار دو دوست در شهر غریب 
باقی نگذاشــته بود، تن ها خسته و نگاه ها 
پر از ســؤال بود. هر کس تحلیلی داشت و 
دل ها تا آرام نگرفتن پیکر حاج قاسم در کنار 
همرزمان شهیدش، در اضطراب و تشویش 
بود. اشک ها روی چشــم ها خشک شده 
بود. کرمان، هیچگاه چنین جمعیت انبوه و 
رنگارنگی به خود ندیده بود و میثم البه الی 
این همه غم و تحیر، صداهایی را در ضبط 
صوت خبرنــگاری اش ذخیــره می کرد و 
نکاتی را در دفترچه اش می نوشــت. چند 
ماه بعد، همه این یادداشــت ها و گفته  ها، 
شــد کتابی کــه امتیاز انتشــارش نصیب 
»انتشــارات خط مقدم« شد. »داغ دلربا« 
روایتی از تشــییع پیکر سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف ایران 
بود، »میثم« از اهواز گرفته تا قم و مشهد و 
تهران ، همه جا خودش را به وسط جماعت 
تشییع کننده رسانده بود و حس و حال مردم 
را ثبت کــرده بود. »بامداد جمعه ســیزده 
دی 1398 سردار را زدند. صبحش،  مردم 
کرمان ریختند بیرون. دو دست روی پیشانی 
گذاشتند و روی جدول کنار خیابان نشستند 
و گریســتند. صدای عبدالباســط با سوز 
بامدادی کویر آمیخته می شد. خانه ها، درد 
و تحیر کرمانی ها را تاب نداشــت. آسمان  
شــهر، ســکوت کویر را نمی خواســت؛ 
سرمایش را می خواست... سردار پنج روز 
روی دســت ایرانیان بود؛ دست های گرم 
و پینه بسته؛ دســت های ظریف، ورزیده، 
پرچروک، کودکانه. دست های همه مردم 

ایران، حلقه و پروانه شد...«

هنوزحاجقاسمرانشناختهام
پای صحبت های سردار شجاعی از یاران نزدیک سردار سلیمانی

دوشنبه در پادگان دیزی داشتیم...

شانزده سال به صورت مســتقیم با حاج قاسم کار 
کردم. اولین کاری کــه در حوزه خدماتی و رفاهی 
در نیرو انجام داد آراستن فضای پادگان نیروی قدس 
بود. گفت: محوطه نیروی قدس از بیابان باید تبدیل 
به یک باغ شود. بعد از 4 سال وقتی از باال به محوطه 
نیرو نگاه می کردی، دیگر اثری از بیابان آن روز نبود. 
بعد از چند سال هم فرماندهان و مسئوالن را به آنجا 
دعوت می کرد و به آنها می گفت: چه کسی گفته که 
یک پادگان باید بیابان باشد؟ این مجموعه را ببینید؟ 
پادگان ها باید مثل اینجا آباد باشد. حاج قاسم تأکید 
زیادی بر زیبایی و آراســتگی پادگان و محوطه نیرو 
داشت. ایشان می گفت محیط اینجا باید به گونه ای 
باشد که مردم احساس نکنند نظامی ها به آراستگی 
محیط نظامی اهمیت نمی  دهنــد. در بحث غذای 
نیروها نیــز تأکید زیادی بر کیفیت غذا داشــتند و 
می گفتند ما که داریم هزینه می کنیم، چه بهتر است 
که یک غذای خوب برای پرســنل تهیه کنیم تا آنها 
برای کار کردن انرژی داشته باشند. سیستم غذایی 
که حاج آقا در تشــکیات پیگیری می کرد با تمام 
قســمت ها فرق داشت. حاج قاســم همان غذایی 
را می خــورد که ســربازان و نیروهــا می خوردند. 
حاج قاسم برای مهمان های خودشان هم از همان 
غذای پادگان اســتفاده می کرد. روزهای دوشنبه در 
پادگان دیزی داشتیم و همان جا درست می کردیم. 
بین مســئوالن و مهمانان ما این قضیه پیچیده بود و 
اکثرا طــوری برنامه ریزی می کردنــد که اگر کاری 
آنجا داشتند، روزهای دوشــنبه بیایند. حاج قاسم 
اگر متوجه می شــدند که معاونتــی برای مهمانش 
از بیرون غــذا تهیه کــرده، برخــورد می کردند و 
 می گفتند ایراد غذای اینجا چی بوده که از بیرون غذا

 گرفتید؟

چله زیارت عاشورا 

مواقعــی که به کوهنــوردی می رفتیــم، گاهی هم 
فرزندان خودشان را می آوردند. یک بار که داشت با 
آنها درباره اهمیت زیارت عاشورا صحبت می کرد، 
مطلب جالبی گفت. حاج قاســم گفــت در اوایل 
جنگ سوریه که نیروهای معارض 48 نفر از زائران 
ایرانی را با خانواده های شــان گرفته بودند، عاوه بر 
تهدیدات و رایزنی هایــی که کردیم، چهل روز من 
چله زیارت عاشورا گرفتم، درست روز چهلم بود که 

خبر آزادی آنها را دادند.   

وظیفه من این است...

شــهید ســلیمانی هر زمانی که فرصت می کرد با 
خانواده های شــهدا و جانبازان و پاســدارها دیدار 
 وقتی به ســوریه می  رفــت همواره با 

ً
می کرد. مثا

خانواده پاســدارانی که در سوریه مأموریت بودند، 
دیدار می کرد و می گفت: بچه ها به دلیل حجم زیاد 
کار شاید نتوانند به امور خانواده رسیدگی کنند، این 
وظیفه من است که به امور خانواده های این بچه ها 
رسیدگی کنم و اگر مشــکلی داشتند، در حد توان 
برای حل مشکل شان اقدام کنم. در رابطه با خانواده 
مجروحان و شهدا نیز حاج قاسم همین برخورد را 
داشــت. این پیگیری امور خانواده های شهدا فقط 
منوط به شــهدای مدافع حرم نبود. حاج قاسم هر 
وقت زمان پیدا می کردند، به خانواده های شــهدا و 
جانبازان لشکر ثارالله کرمان سر می زدند و احوال 
آنها را جویا می شدند. جانبازان و خانواده های شهدا 
اگر به تهران  می آمدند و شــرایط مهیا بود، با حاج 
قاسم دیدار می کردند. شهید سلیمانی تمام تاش 
خــود را می کرد تا از رهبر انقــاب وقت ماقات 
بگیرد و جانبازان و خانواده های شــهدا را به دیدار 

ایشان ببرند. 

چرا عراق سقوط نکرد؟

هنگامــی که داعش به کرکوک عراق حمله کرد، به 
جرئت می گویم اگر حاج قاسم نبود، کردستان عراق 
سقوط می کرد و پس از کرکوک، شهرهای اربیل و 
موصل هم ســقوط می کردند. مسئوالن کردستان 
عراق حتی شخص بارزانی در آن زمان به این نکته 
 
ً
اعتراف کردند که اگر ســردار سلیمانی نبود، قطعا

کردستان عراق ســقوط کرده بود. حاج قاسم شبانه 
نیروها را به عنوان مستشار به منطقه برد تا نیروهای 
آنها را راهنمایی و هدایت کنند. همین حضور حاج 

قاسم و نیروهای مستشاری باعث شد تا شهر اربیل، 
مرکز کردســتان عراق سقوط نکند. همین که خبر 
حضور حاج قاسم سلیمانی در منطقه نبرد پیچید، 
از طرفی نیروهای کردســتان عراق دلگرم شدند و 
انرژی گرفتند و از طرف دیگر رعب و وحشــت در 
دل داعشــی ها و مسلحان افتاد. این اتفاق در حالی 
افتاد که داعش تا چند کیلومتری اربیل نفوذ کرده بود. 
کردهــا خیلی از مناطق را تخلیه کرده بودند. امروز 
مسئوالن اقلیم کردســتان عراق اگر انصاف داشته 
باشند، باید این نکته را بگویند که سردار سلیمانی آن 

روز کردستان عراق را نجات داد.

اقدام خطرناک حاج قاسم

 به منطقه 
ً
 برای شناسایی شخصا

ً
حاج قاسم معموال

می رفــت و از نزدیک اوضــاع را می دید. خیلی ها 
به ایشــان می گفتند این کار شــما خطرناک است. 
افرادی در ارتش عراق هســتند که زمانی در بعث با 
ما می جنگیدند، ممکن اســت همین افراد به شما 
سوءقصد کنند. شهید سلیمانی در پاسخ می گفت: 
»اولویت من شکست داعش و مسلحین است. اگر 
اینها پیشروی کنند، ابتدا عراق را می گیرند و سپس 
به مرزها حمله می کنند. مضاف بر اینکه ما در عراق 
و سوریه عتبات را داریم، حفظ حریم اهل بیت)ع( 
خط قرمز ماست.« حاج قاســم در رابطه با سوریه 
هم این چنین موضعی داشت. حاج قاسم می گفت: 
اگر حکومت ســوریه ســقوط کند، باعث می شود 
که این کشور چند پاره شــود و در این صورت بعد 
از سوریه دشــمنان به لبنان حمله می کنند و آنجا را 
درگیر جنگ می کنند و در نهایت در صورت پیروزی 
مسلحان ما پایگاه مقاومتی را که در مقابل اسرائیل 
تشکیل دادیم، از دســت می دهیم.« در واقع امروز 
عمده هراس آمریکا و دشمنان ما از تجهیزات نظامی 
نیســت؛ بلکه آنها از پایگاه هایی که ما در نزدیکی 

رژیم صهیونیستی داریم، در هراسند. 

با پوتین و بشار تعارف نداشت 

زمانی که داعش و مسلحان به سوریه و عراق حمله 
کردند، سردار سلیمانی از جانب حضرت آقا اختیار 
تام داشــتند تا هر نوع کمک فکری، تســلیحاتی و 
مستشاری برای شکســت معارضان انجام دهند. 
به این دلیل که مسلحان برنامه بعدی شان حمله به 
ایران بود. ظاهرا اینها مسلمان بودند؛ ولی رفتارشان 
مغایر با اسام بود. حاج قاسم تمام تاشش این بود 
که برای جلوگیری از پیشــروی مسلحان به سمت 
مرزهــای ایــران از حکومت های موجــود در این 
کشــورها دفاع کند. سردار ســلیمانی در این راه با 
هیچ کســی از جمله پوتین و بشار تعارف نداشت. 
او مواضعــش را خیلی قاطعانــه اعام می کرد و به 
صورت جدی اتمام حجت می کرد. پوتین هر وقت 
بــه ایران می آمد، یکی از برنامه هایش دیدار با حاج 
قاســم بود. شاید شــما هم خوانده یا شنیده باشید 
که حاج قاســم ســلیمانی هر وقت که احساس به 

حضور روســیه می کرد، به مسکو سفر می کرد و با 
فرماندهان ارشــد ارتش روسیه و حتی خود پوتین 
جلسه برگزار می کرد. روسیه در کشور سوریه نقش 
مهمی را داشــت و از نفوذ و قدرت خوبی در آنجا 
برخوردار بود؛ به همین دلیل حاج قاســم از روسیه 

برای شکست تروریست ها کمک می گرفت.

چگونه اختافات عراقی ها را حل می کرد؟

هر وقــت هم بین گروه های مختلف مســلمان در 
عــراق اختافی رخ می داد، به شــهید ســلیمانی 
رجوع می کردند. حرفی که ســلیمانی  می زد، برای 
گروه های عراقی فصل الخطاب بود. به عبارت دیگر، 
حاج قاســم محور وحدت گروه های مســلمان در 
عراق بود و شیعه و سنی حرف او را فصل الخطاب 
می دانســتند. ســران گروه های مختلف نهضتی و 
دولتــی عراقی همگی گوش به فرمان حاج قاســم 
بودند. شــهید ابومهدی المهندس بــا اینکه نفوذ 
زیادی در بین گروه های عراقی داشت، ولی حرکتی 
را در عراق بدون مشــورت با ایشان انجام نمی داد. 
مواقعــی که ابومهــدی در تهران بــود، هفته ای دو 
روز با سردار سلیمانی جلســه می گذاشت و یکی 
از کســانی که گروه های عراقی را نزد حاج قاســم 
می آورد تا اختاف شــان حل شــود، همین شهید 
ابومهدی بود. گاهی هم حاج قاسم با ابومهدی برای 
حل اختاف گروه های عراقــی به عراق می رفتند. 
شهید سلیمانی احساس می کرد که اگر اختافات 
بیــن گروه های عراقی عمیق شــود، موجب به هم 
ریختن اوضاع می شود. »شهید ابومهدی« و »شهید 
سلیمانی« دو رکن اصلی پیروزی جبهه مقاومت در 
عراق بودند. یکی از موارد اقتدار آقای سلیمانی در 
بحث دیپلماسی مربوط به اختاف اقلیم کردستان 
و حکومت مرکــزی عراق بود. آقای ســلیمانی با 
اقتدارشــان طوری برخورد کرد که دیگر مسئوالن 
اقلیم کردستان تعارضی با حکومت مرکزی ایجاد 
نمی کردنــد. این را به جرئت می گویــم که اقتدار، 
صابت و جاذبه و آوازه شهید سلیمانی در برخی از 
این کشورهای منطقه و محور مقاومت از خیلی از 

مسئوالن آن کشورها بیشتر بوده و هست. 

حاج قاسم چگونه اردوغان را نجات داد؟

زمانی که در ترکیه کودتا شد، شخصی که توانست 
با راهنمایی هایش کودتای ترکیه را جمع کند، سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود. حاج قاسم در همان 
شب به اردوغان گفت که چه کارهایی انجام دهد تا 
کودتا شکست بخورد. در همان دیداری که اردوغان 
همزمان با کودتا انجام داد، حاج قاســم در هواپیما 
و فــرودگاه به اردوغان گفت کــه به نیروهایت بگو 
این کارها را انجــام دهند به جای اینکه کودتاچیان 
سوار بر موج شوند، شــما ابتکار عمل را در دست 
بگیرید. در آن دیدار اردوغان فقط حرف های حاج 
قاســم را گوش می داد و کامی حرف نمی زد.چند 
دیدار دیگر هم شــهید سلیمانی با اردوغان داشت. 

ایشــان هر زمانی که اراده می کردند، به ترکیه سفر 
می کردند و در رابطه با شیطنت های ترکیه در جنگ 
به اردوغان تذکر جدی می دادند و با او اتمام حجت 
می کردند. خاطرم هســت روزی کــه اردوغان به 
تهران آمده بود، ما به ســعدآباد رفتیم و او را همراه 
با دو نفــر از محافظانش و دو نفر از بچه های انصار 
به محل جلسات حاج قاسم بردیم. شهید سلیمانی 
در آن دیدار یک  ســاعت صحبت کــرد و اردوغان 
فقط گوش می داد. حاج قاســم به اردوغان در مورد 
خلف وعده هایی که انجام داده بود، تذکرات جدی 
داد. خاطرم هســت که ایشــان به اردوغان گفت: 
»شــما نیروهای تان را وارد خاک سوریه کرده اید تا 
به ما کمک کنید. اگــر این کار را انجام ندهید ما با 
روسیه به توافق می رسیم که شما باید از اینجا خارج 
بشــوید.« از طرفی هم ترکیه هرگز دوست نداشت 
رابطــه تجاری اش با روســیه به هم بخــورد. آقای 
سلیمانی معتقد بود، ما در مقابل طرف مذاکره کننده 
نباید ضعف داشته باشیم و مطالبه خودمان را هم باید 

از آنها پیگیری کنیم. 

خط قرمز برای افغانی ها

شهید سلیمانی در دیداری که با نمایندگان مسلحان 
افغانستان داشــت، با آنها اتمام حجت کرد. حاج 
قاسم به مسلحان مستقر در همسایگان شرقی گفته 
بود: »خط قرمز ما مرزهای کشــور ماســت. اگر 
کوچک ترین تعرضی به مرزهای ما انجام دهید، ما 
آن کاری را که نبایــد انجام دهیم انجام می دهیم.« 
همین اقتدار ســردار ســلیمانی باعث شده بود که 
گروه های تروریستی فکر حمله به مرزهای ما را از 
سرشان بیرون کنند. آنها به حاج قاسم سلیمانی تعهد 
داده بودند که به سمت مرزهای ما حتی یک تیر هم 
نیندازند. حاج قاســم به دلیل اینکه فرمانده قرارگاه 
قدس در شرق کشــور بود، از این گروه ها شناخت 

خوبی داشت.

ایجاد اشتغال برای قاچاقچیان و اشرار

یک روز شهید ســلیمانی بدون اینکه ترسی داشته 
باشد، جلسه ای را با سران اشرار و قاچاقچیان ساکن 
در نقاط مرزی شرق کشــور برگزار کرد. ایشان در 
این جلسه به آنها گفت: »شما چرا قاچاق می کنید، 
چرا دست از شرارت و خاف برنمی دارید؟« آنها 
پاســخ دادند:  «ما کار و شغل نداریم و مجبوریم از 
این راه کسب درآمد کنیم.« سردار سلیمانی پس از 
شنیدن توضیحات این افراد عزم خود را جزم کرد تا 
امکانات کشاورزی در آن مناطق را مهیا کند. مجوز 
حفر چاه گرفت و زمین هایی هم برای کشاورزی در 
اختیار این افراد قرار داد. جالب است بدانید هنگامی 
که شــرایط کشــاورزی برای این افراد مهیا شد، از 
کار خاف دســت کشیدند و مشــغول کشاورزی 
شدند. افرادی که قبا قاچاق می کردند و راهنمای 
قاچاقچیان بودند، به یک کشاورز تبدیل شده بودند 

و از همین راه امرار معاش می کردند.

حق مأموریت واریز می کنید؟

این را کمتر کسی می داند که حاج قاسم بابت هیچ 
یــک از مأموریت هایی که رفت، حــق مأموریت 
دریافت نکرد؛ با اینکه از لحاظ شرعی و قانونی حق 
ایشان بود. من این حرف را به عنوان یکی از نزدیکان 
ایشان در نیروی قدس می زنم. حتی در مواقعی هم 
که برای ایشان حق مأموریت واریز می کردند، ایشان 
به مسئوالن ذی ربط تشر می زد و می گفت: »مگر من 
برای دریافت حق مأموریت سفر کردم که برای من 

حق مأموریت واریز می کنید؟«

تعامل با دولِت ضد مقاومت

حاج قاســم در تصمیمات منطقــه ای از جانب آقا 
اختیار تام داشــت و این اختیار بــه مذاق خیلی از 
دولتی ها خوش نمی آمد. خیلی از دوســتان دولتی 
از تعامــل با گروه ها و کشــورهای مقاومت راضی 
نبودند. یادم هست در مقطعی که مذاکرات برجام 
انجام می شد، خیلی از آقایان دولتی برای جلب نظر 
طرف های غربی خــود را مبری از جریان مقاومت 
می دانستند و عاقه ای هم نداشتند تا شهید سلیمانی 
بــا آنها تعامل کند. در مقابل شــهید ســلیمانی به 
دوستانی که به رفتار دولتی ها انتقاد داشتند، می گفت 

برای حفظ وحدت سکوت کنید. 

شماره 1۰31 |  دوشنبه  13 دی 14۰۰

۱0
قهرمان ملت

میثم 
رشیدی مهرآبادی

دبیر گروه دفاع مقدس

یکی از نزدیک ترین یاران حاج قاسم، معاون سابق تشریفات نیروی قدس سپاه، سردار رضا شجاعی است که آشنایی او با شهید سلیمانی به دوران جنگ تحمیلی برمی گردد و پس از آن همکاری طوالنی آنها در نیروی قدس 
موجب می شود تا خاطرات ناب و جذابی برای نسل های بعد به یادگار بماند. این مصاحبه که مرکز اسناد انقاب اسامی انجام داده است، ابعاد گوناگونی از مکتب حاج قاسم را برای ما روشن می کند؛ به گونه ای که از 

سطری به سطر دیگر اعتراف می کنیم هنوز حاج قاسم را نشناخته ام، امید است که با تأسی از سردار دل ها، دل های مان نورانیت بیشتری بگیرد.



شماره ۱۰3۱ |  دوشنبه  ۱3 دی ۱۴۰۰

سیاست
۱۱

دولت ایاالت متحده آمریکا در سحرگاه 
روز جمعــه ۱۳ دی ماه ســال ۱۳۹8 
خورشــیدی با اجرای یک عملیات تروریســتی 
مذبوحانه کاروان غیر نظامی حامل سپهبد »قاسم 
ســلیمانی« و جمعی از یــاران وی را در نزدیکی 
فرودگاه بغداد هــدف قــرار داده و مظلومانه به 
ایاالت  شهادت شــان رســاند. وزارت خارجه 
متحده پس از این اقدام جنایتکارانه، اعام کرد که 
این عملیات با توطئه ارتش تروریستی آمریکا و به 
دستور مســتقیم »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
این کشــور انجام شده اســت؛ اما به مرور زمان 
مشخص شد برخی از بازیگران منفور منطقه، از 
جمله رژیم منحوس صهیونیستی نقشی کلیدی در 
طراحی و اجرای این عملیات تروریستی داشته اند.
پس از ترور سردار رشید سپاه اسام، این سؤال در 
افکار عمومی شــکل گرفت که آمریکایی ها چه 
اطاعات و شناختی از »حاج قاسم« داشتند که 
 مگر حاج قاسم 

ً
نقشه ترور او را کشیدند؟! اصا

خارج از ایران و منطقه غرب آســیا شناخته شده 
بود؟! اگر قصد ارائه پاسخی کوتاه به پرسش اخیر 
 پاسخ »آری« است؛ اما یک 

ً
داشته باشیم، قطعا

پاسخ دقیق تر این خواهد بود که اگر حاج قاسم در 
جهان غرب ناشــناخته بود، هیچ وقت غربی ها 
هزینه اقدام به تــرور او را به جان نمی خریدند. به 
عبارت دقیق تر، غربی ها »ژنرال سلیمانی« را خیلی 
زودتر از خود ما شــناختند. بــرای درک بهتر این 
موضوع در ادامه به برخی از مطالبی که نخبگان و 
اندیشــکده های مطرح غربی پیش از شــهادت 
»حاج قاســم ســلیمانی« درباره شخصیت وی 

منتشر کرده اند، اشاره می شود.

سلیمانی، فرمانده کاریزماتیک

مهرماه سال 1392، نشریه آمریکایی »نیویورکر« در 
مقاله  معروفی با عنوان »ژنرال سایه ها«، ویژگی های 
فرمانده نیروی قدس سپاه را از زبان مأموران سازمان 
سیا بررسی کرد. در این مقاله که جزء اولین مقاله های 
بین المللی درباره شهید سلیمانی بود، تأکید شده بود 
که وی به  ندرت صحبت و بیشتر عمل می کند و دارای 

یک کاریزمای خاص است.

سلیمانی، توانمند و مدبر

اسفند ماه سال 1393، »ژنرال پترائوس« رئیس سابق 
ستاد مشترک ارتش آمریکا و مدیرکل سابق سازمان 
ســیا، طی مصاحبه ای به ویژگی های منحصربه فرد 
شهید »قاسم سلیمانی« اشــاره کرد و گفت: »قاسم 
سلیمانی، فردی بسیار توانمند، مدبر و دشمنی شایسته 
است. وی بازی خود را به خوبی انجام می دهد، اما این 
بازی طوالنی است؛ پس اجازه دهید ببینیم حوادث 

چگونه پیش می رود.«

سلیمانی، قوی ترین فرمانده میدان

اردیبهشــت ماه ســال 1396، روزنامــه »لوموند« 
فرانسه طی گزارشی در حالی که عکس در حال نماز 
خواندن شهید »قاسم سلیمانی« را به صورت بزرگ 
منتشــر کرده بود، از فرمانده وقت نیروی قدس سپاه 
پاســداران تعریف و تمجید کرد و وی را »قوی ترین 
مرد خاورمیانه« و »چه گــوآرای ایران« نامید. در این 
گزارش تأکید شده بود که »او می خواهد شهید شود.«

سلیمانی، مغز متفکر برنامه ریزی

»دانی یاتوم« رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد 
و مشــاور امنیتی »ایهود باراک« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی بین ســال های 1999 تا 2001 میادی 
درباره شهید سلیمانی می نویسد: »هر وقت از مداخله 
]نظامی[ ایران ]در هر کجای دنیا[ صحبت می کنید، 
مغز متفکر پشت آن »قاسم سلیمانی« است و آن کسی 
که این مداخله را رهبری می کند هم »قاسم سلیمانی« 

است.«

سلیمانی، فعال صلح

»زلمای خلیل زاد« ســفیر سابق آمریکا در افغانستان 
درباره شــهید سلیمانی گفته اســت: »همان قدر که 
مقامــات آمریکایی ســلیمانی را بــه جنگ افروزی 
متهــم می کنند، او در ایجاد صلح نیز برای رســیدن 
به اهدافــش فعال بوده اســت. او در پایــان  دادن به 
درگیری های نیرو های مقتدی صدر و نیرو های عراقی 

در بصره، نقشی حیاتی داشت، تهدیدی که می رفت 
ناآرامی های آن گســترش یافته و پیامد های وخیمی 

به ویژه برای منابع نفتی عراق در پی داشته باشد.«

سلیمانی، فرمانده بی همتا

»استنلی مک کریستال« ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا 
و رئیس پیشــین فرماندهی مشــترک عملیات ویژه 
این کشــور معتقد است، ســردار »قاسم سلیمانی« 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی 
ایران یکی از کاریزماتیک ترین رهبران نظامی جهان 
اســت: »ما زمانی که برای مقابله با ایرانی ها تاش 
می کردیم، او )سلیمانی( را مورد بررسی قرار دادیم. 
او را زیر نظر گرفتم، او وقتی در میدان جنگ اســت، 
بسیار کاریزماتیک اســت و در محیط های مختلفی 
عملیات داشــته که هیچ ژنرال آمریکایی  با هر میزان 
آزادی عملی نداشــته است. قدرت سیاسی که قاسم 
سلیمانی دارد به او اجازه می دهد که کار های بسیاری 
انجام دهد؛ ولی او کارهایش را با آرامش و اثربخشی 

فوق العاده انجام می دهد.«

سلیمانی، هوشمند و اطاعاتی

روزنامــه »الجریــده« کویــت نزدیــک بــه رژیم 
صهیونیستی با انتشار مقاله ای به قلم »حسن العیسی« 
با عنوان »مــا کجا و ایران کجا؟« نوشــت: »موارد 
بسیاری از هوشــیاری اطاعاتی »قاسم سلیمانی« 
وجود دارد که در این مقاله نمی گنجد. وی با عشــق 
به کشــورش این فعالیت ها را به اجرا درمی آورد تا از 
ایران و منافع ملت خود دفاع کرده باشــد؛ اما آنچه 
هم اکنون اهمیت دارد، این است که باید بدانیم ایران 
ســردار ســلیمانی های زیادی دارد و مقامات ایران 
به رغم محاصره اقتصادی، هوشــیاری و هوشمندی 

زیادی را در صحنه داشته اند.«

سلیمانی، قدرتمندترین ژنرال خاورمیانه

»علی صوفان« مأمور ویژه سابق اف بی آی در مقاله ای 
در ماهنامــه »مرکز مبارزه با تروریســم« وابســته به 
آکادمی نظامی وست پوینت ایاالت متحده می نویسد: 
»یکی از کلید های موفقیت ایران، اتخاذ یک استراتژی 
منحصربه فرد مبنی بر تلفیق قدرت شبه نظامی و قدرت 
دولتی بوده است، استراتژی ای که تا اندازه ای با الهام 
از مدل حزب الله در لبنان تدوین شــده اســت. همه 
اذعان دارند که معمار برجسته این سیاست، سرلشکر 
قاسم سلیمانی، فرمانده کهنه کار نیروی قدس ]سپاه 
پاسداران[ ایران است. بدون شک سلیمانی، امروز، 
قدرتمندترین ژنرال خاورمیانه اســت. وی همچنین 
یکی از محبوب ترین افراِد در قید حیات در ایران نیز 

هست.«

سلیمانی، عامل مهار آمریکا

مهر ماه سال 1396، »مؤسسه واشنگتن برای سیاست 
خاور نزدیک« در ســندی با عنوان »چگونه حامیان 
ایــران را مهار کنیم«، نوشــت: »آمریکا باید متعهد 

شــود دهه ها برای از بین بردن این نیرو ها تاش کند. 
در ایران، نهاد های مختلفی در شکل گیری و تقویت 
جبهه مقابل آمریکا نقش دارنــد؛ اما می توان به یک 
شــخصیت محوری اشــاره کرد که بر بســیاری از 
پروسه های الزم برای مقابله با آمریکا »سوار« است: 
این فرد کسی نیست جز سرلشکر »قاسم سلیمانی«، 

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران.«

سلیمانی، یک انسان حرفه ای

»جان مگوایر« افسر سابق سازمان سیا درباره شهید 
سلیمانی می گوید: »من یک بار با »قاسم سلیمانی« 
برخورد کردم؛ یک برخورد ناخواســته. او شــبیه آن 
چیزی نیست که از یک فرمانده چریکی انتظار دارید. 
مردی اتوکشــیده و توانمند است و خصوصیت های 
فرماندهی به شکل برجســته ای در او مشهود است؛ 

یک انسان حرفه ای است.«

سلیمانی، راه شناخت ایران

اسفند ماه سال 1394، »اندیشکده هادسون« وابسته 
به جریان جنگ طلب و نومحافظه کار آمریکا، نشستی 
تخصصی برای بررسی تحوالت منطقه برگزار کرد. 
»مایکل پریجنت« کارشــناس این مؤسسه و یکی از 
سخنرانان برنامه در این خصوص گفت: »اگر قاسم 
سلیمانی را نشناسید نمی توانید درباره توافق هسته ای 
ایران )و تحوالت دیگری که مربوط به ایران اســت( 

حرفی بزنید.«

سلیمانی، عامل پایان بحران سوریه

»استنلی مک کریستال« ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا 
درباره نقش شهید ســلیمانی در پایان بحران سوریه 
می نویسد: »به عقیده من سلیمانی در نجات حکومت 
 غیرممکن بود 

ً
ســوریه نقشی حیاتی داشــت. تقریبا

که رهبران ســوریه اعتماد به نفس و در برخی موارد 
توانایی ایستادگی در مقابل توفان را داشته باشند.« وی 
در جایی دیگر می گوید: »با ظهور یک پدیده شــرور 
و شیطانی به نام داعش، اکنون سلیمانی نقش شوالیه 

سفید را در مقابل آن پیدا کرده است.«

سلیمانی، بشارت دهنده صادق

مهر ماه ســال 1398، »مــارک دوبوویتــز«، مدیر 
اندیشــکده آمریکایی موســوم بــه »بنیــاد دفاع از 
دموکراسی ها« در واکنش به خروج نیروهای اشغالگر 
آمریکایی از بخشی از خاک ســوریه، این گونه کاخ 
سفید را خطاب قرار داد: »یک بار قاسم سلیمانی گفته 
بود ایاالت متحده آمریکا همیشه دوستان خود را رها 
می کند. نباید اجازه بدهیم درستی سخن او به اثبات 

برسد.«

سلیمانی، فراتر از یک فرمانده نظامی

آذر ماه ســال 1398، »مؤسسه مطالعات استراتژیک 
بین المللی« در لندن در گزارش ماهیانه ســال 2019 
خود نقش جمهوری اسامی ایران را در منطقه غرب 

آســیا و تحوالت این حوزه از زمان اشــغال عراق به 
دســت آمریکا تاکنون بررسی است. نویسندگان این 
گزارش درباره نقش شــهید ســلیمانی در این زمینه 
می نویسند: »قاسم سلیمانی فراتر از یک ژنرال است.«

سلیمانی، طراح شبکه مقاومت

دی مــاه ســال 139۷، »کالیــن کارک« و »آرین 
طباطبایی« کارشناسان اندیشکده آمریکایی »مؤسسه 
رند« در مقاله ای در نشریه »فارن افرز« ضمن هشدار 
درباره پیامدهای خروج آمریکا از سوریه، تأکید کردند: 
»خروج آمریکا از سوریه فرصتی برای گسترش شبکه 
نیروهای نیابتی ایران)جبهه مقاومت( در منطقه فراهم 
می کند. شــبکه ای که با طراحی قاسم سلیمانی و با 
کمترین هزینه ایجاد شده است. سردار قاسم سلیمانی 

در سراسر جبهه های منطقه شناخته  شده است.«

سلیمانی، راهبر جبهه مقاومت

بهمن ماه سال 1392، نشــریه اسپانیایی »الموندو« 
گفت وگویــی با »ریناد منصور«، پژوهشــگر »مرکز 
مصلــح کارنگی« انجــام داد. منصور در تشــریح 
شخصیت سردار ســلیمانی گفت: »برخی مأموران 
اطاعاتــی در آمریــکا، از ســلیمانی بــه عنــوان 
قدرتمندترین مأمور نظامی در منطقه یاد می کنند. او 
راهبرد های منطقه ای ایران را اجرا می کند. او نیروهای 
قدس را همسو با اهداف جمهوری اسامی ایران به 

کار می گیرد.«

سلیمانی، الگوی گروه های مقاومت

مهر ماه ســال 1398، »اندیشــکده اورشــلیم« در 
ســرزمین های اشغالی، نســبت به ظهور و گسترش 
فعالیت جنبش نجبا در عراق و خطر آن برای امنیت 
رژیم اشــغالگر قدس ابراز نگرانی کــرد و در پایگاه 
اینترنتی خود نوشــت: »جنبش نجبــا خطری برای 
امنیت اســرائیل محسوب می شود. این جنبش، پیرو 
ژنرال »قاسم ســلیمانی« اســت. نجبا، گروه شیعه 
عراقی، در حساب توئیتری اش کلیپی حاوی عبارات 
عبری منتشر می کند که اولین تهدید ضداسرائیلی در 

نوع خود به شمار می رود.«

 دشمن در پی شناختش بود

مهر ماه سال 1392، »دکستر فیلکینس« تحلیلگر و 
نویسنده آمریکایی در قسمتی از گزارش مفصل خود 
در خصوص شــخصیت سردار ســلیمانی نوشت: 
»ایران همراه متحدان خود در ســوریه و لبنان، محور 
مقاومت را تشکیل می دهد که علیه قدرت های غربی 
و متحدان منطقه ای غرب ایستادگی می کند. در این 
میان، سردار »قاسم ســلیمانی«، فرمانده سپاه قدس 
سپاه پاســداران انقاب اســامی، حکم بازیگری 
مهم را دارد کــه هنوز از آن شــناخت کاملی وجود 
ندارد. »جان مگ گوایر«، افسر سابق سازمان سیا به 
من )فیلکســنس( گفته است قاسم سلیمانی تنها فرد 
قدرتمند عملیاتی در منطقه خاورمیانه است، اما کسی 

از او چیزی نمی شنود.«

سلیمانی، یک شخصیت محوری

مهر ماه سال 1396، »مایکل نایت« کارشناس امنیتی 
و نظامی »مؤسسه تحقیقاتی واشنگتن برای سیاست 
خاور نزدیک« در جریان یک سخنرانی به نقش سردار 
ســلیمانی در تحوالت منطقه اشــاره کرد و گفت: 
»می خواهم به یک شخصیت  محوری اشاره کنم که 
بر بسیاری از تحوالت منطقه و پروسه های الزم برای 
حمایت از شبه نظامیان سوار است. قاسم سلیمانی! او 
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران است. واقعیت 
این اســت که ایــران چندین دهــه را صرف تقویت 
شبه نظامیان )محور مقاومت( در منطقه کرده است، 
بنابراین آمریکا هم باید متعهد شــود چندین دهه را 

صرف از بین بردن این نیروها کند.«

سلیمانی، ستاره مبارزه با داعش

روزنامــه »الحیات« چاپ لنــدن در مقاله ای به قلم 
»حازم االمین« نوشــت: »نیروهای ائتاف با وجود 
حمات گســترده نتوانستند نفوذ داعش را در سوریه 
متوقــف کنند. این در حالی اســت کــه در عراق به 
موازات پیشــروی نیروهای ارتش و پیشمرگه، نفوذ 
میدانی ایران افزایش یافت؛ به گونه ای که ژنرال »قاسم 
سلیمانی«، ستاره حمات میدانی به داعش شد و در 
جبهه ها در کنار افسران عراقی عکس گرفت. به نظر 
می آید، ائتاف بین المللی مأموریت خود را برعکس 
آنچه اعام کرده است، انجام می دهد. ائتاف آمد تا 
 
ً
داعــش را هدف قرار دهد؛ اما حمله به داعش کاما

بی فایده بود.«

وایتغربازسردارسلیمانی ر
غربی ها زودتر از ما حاج قاسم را شناختند...

نامی که بر دل دشمنان 
لرزه می انداخت

دو سال پیش در چنین ایامی سردار دل ها، 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی در پی اقدام 
ناجوانمردانــه و غیــر انســانی آمریکای 
جنایتکار آسمانی شد. شهادت حاج قاسم 
این فرمانده شــجاع و الیــق، مدیر و مدبر 
داغی ســنگین بــر دل ملت ایــران و همه 
مســلمانان و آزادگان جهان نهاد. فارغ از 
همه اندوه ها و تألم های ناشــی از شهادت 
این سردار مجاهد، به اذعان دشمنان ایران 
و اسام این رخداد نه تنها دستاوردی برای 
عامان و آمران آن به همراه نداشت؛ بلکه 
»حاج قاسم« را به نماد ماندگار و جاودان 
»مقاومت و پایداری« در مقابل اســتکبار 
تبدیل کرد.  امروز دیگر بر کســی پوشیده 
نیست که در طول دو دهه گذشته دشمنان 
مقاومت بارهــا در موقعیت های مختلف 
قصد تــرور علمدار مقاومت را داشــتند؛ 
اما تا نیمه شــب ســوم ژانویه سال 2020 
میادی هیچ گاه جسارت انجام این جنایت 
را نداشــتند؛ برای نمونه »اســتنلی مک 
کریستال« فرمانده سابق عملیات مشترک 
ایــاالت متحــده در عــراق در اظهاراتی 
اعتراف گونه اظهار داشته است: »نیرو های 
تحــت فرمانــم در ســال 200۷ میادی 
می توانستند قاسم ســلیمانی را مورد سوء 
قصد قرار دهند، اما من ترسیدم و این دستور 
را ندادم«؛ چرا که آنها اطمینان داشتند هر 
گونه تعرض به فرمانده مقاومت، پیامدهای 
سنگین و جبران ناپذیری برای آنها به همراه 
خواهد داشت. متأسفانه، فتنه  خیابانی سال 
2019 در عراق این توهم را برای دشمنان 
مقاومــت ایجاد کرد که اجــرای عملیات 
»ِضد َســر« و حذف »فرمانده مقاومت« 
موجب تضعیف و فروپاشی جبهه مقاومت 
در غرب آســیا خواهد شد، اما در عمل نه 
تنها چنین نشد؛ بلکه کمتر از دو سال پس 
از شــهادت فرمانده دل ها، کلیه یگان های 
رزمی آمریکای اشــغالگر از کشــورهای 
افغانســتان و عراق به شکل فضاحت   باری 

خارج شدند.
 آمریکایی هــا و دیگــر خــرده دشــمنان 
مقاومت، از جمله رژیم صهیونیستی از نام 
و وجود »حاج قاسم« وحشت داشتند؛ چرا 
که وی را مبدع و توسعه دهنده دکترین جنگ 
نامتقارن جبهه مقاومت می دانستند، حتی 
بودند  نیز معتقد  آمریکایی  اندیشکده های 
واشنگتن با استفاده از راهبرد تقویت قدرت 
نظامی خود توانسته به ظرفیت بازدارندگی 
در مقابل کشورهایی، مانند روسیه و چین 
دســت پیدا کند، اما به دلیل وجود افرادی 
مانند »قاســم ســلیمانی« از مهار ایران و 
گروه های مقاومت ناتوان است. اندیشکده 
آمریکایی »مؤسسه واشنگتن برای سیاست 
خاور نزدیک«، دو سال پیش از اقدام به ترور 
»ســردار مقاومت«، با انتشار سندی مهم 
ابعاد قدرت منطقه ای ایران و راه های مقابله 
با این نفوذ را بررسی کرد. در بخشی از این 
سند آمده است: »ایران چهار دهه گذشته را 
وقف ایجاد اتحادهای بین المللی و تقویت 
متحدان نظامی خود، مانند حزب الله لبنان 
و طیفی از شبه نظامیان تحت حمایت خود 
کرده است. من عادت ندارم حکومت ایران 
را ستایش کنم، اما بگذارید این را بگویم: 
آنها موقعیت فعلی شان را با حفظ تمرکز بر 
اهداف خود و چندین دهه سرمایه گذاری 

در این باره به دست آورده اند.«
همانگونه که مشخص است مهم ترین 
عامل وحشــت آمریکایی ها از نام »حاج 
قاســم«، ابعاد قدرت منطقه ای ایران بود، 
اما آنها نمی دانستند که حتی شهادت »حاج 
قاسم« منجر به تضعیف میراث ماندگار او، 

یعنی »مقاومت« نخواهد شد. 
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بزرگی و عظمت انســان های بزرگ در 
همه عرصه های زندگــی آنان جلوه گر 
است. کافی است تا اهل شناخت زیبایی باشی تا 
بتوانی هنر و ظرافت وجودی آنان را مشاهده کنی 
و به آن ارادت  ورزی و عاشق شــان شوی و همه 
عاشقان حاج قاسم اینگونه شیفته او شدند! حاج 
قاســم ما از جمله گوهرهــای گرانقدری بود که 
جلوه هــای فراوانی از عظمت وجــودی اش در 
عرصه های مختلف نمایان شد. یکی از مهم ترین 
یادگاران به جای مانده از او که به مثابه »مانیفست 
انقابیون و مجاهدان راه خدا« از آن می توان یاد 
کرد، وصیت نامه سیاسی ـ الهی اوست که تأمل در 
فرازهــای آن می تواند چراغ هدایتــی برای همه 

عاشقان مکتب حاج قاسم باشد.

شکر نعمت الهی

شکر نعمت اولین فراز مهم این وصیت نامه به یادگار 
مانده است که به خوبی عمق اخاص و بندگی او در 
برابر خداوند متعال را به نمایش می گذارد. در فرازی 
از این نوشــتار می خوانیم: »خداوندا! تو را سپاس که 
مرا صلــب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی 
منتقل کردی و در زمانی اجــازه ظهور و وجود دادی 
که امکان درک یکی از برجســته ترین اولیائت را که 
قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی 
کبیر را درک کنم و ســرباز رکاب او شوم. اگر توفیق 
صحابه رسول اعظمت محمدمصطفی را نداشتم و 
اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی بن ابی طالب 
و فرزندان معصوم و مظلومــش، مرا در همان راهی 
قــرار دادی که آنها در همان مســیر، جان خود را که 
جان جهان و خلقت بود، تقدیم کردند. خداوندا! تو 
را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی عزیز، 
مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم 
است بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسام و 
تشیع و ایران و جهان سیاسی اسام است، خامنه ای 
عزیزـ که جانم فدای جان او بادـ قرار دادی. پروردگارا! 
تو را سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی 
و درک بوسه بر گونه های بهشتی آنان و استشمام بوی 
عطر الهی آنان راـ یعنی مجاهدین و شهدای این راه ـ 

به من ارزانی داشتی.«

 خاکساِر امیدوار!

این تعبیر بزرگ مرد تاریخ سرزمین ما که می فرمودند: 
»هیچ وقت یأس را در     قلب خودتان وارد نکنید. یأس 
از جنود شیطان است؛ امید از جنود خداست. همیشه  
  امیدوار باشید.« راهنمای همه شاگردان زرنگ مکتب 
حضرت روح الله)ره( است که آن را راهنمای زندگی 
خود قرار دادند و به قله ها دســت یافتند. حاج قاســم 
عزیز ما نیز از جمله این پرورش یافتگان بود که با امید 
زیســت و با امید به پیش رفت و در وصیت نامه اش نیز 
روح امید جاری است. او در فرازی از وصیت نامه اش 
می نویسد: »خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه 
برای عرضه ]چیزی دارند[ و نه قدرت دفاع دارند، اما 
در دستانم چیزی را ذخیره کرده ام که به این ذخیره امید 
دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو است. وقتی آنها 
را به  ســمتت بلند کردم، وقتی آنها را برایت بر زمین و 
زانو گذاردم، وقتی ساح را برای دفاع از دینت به دست 
گرفتم؛ اینها ثروِت دست من است که امید دارم قبول 
کرده باشی. خداوندا! پاهایم سست است، رمق ندارد. 
جرئت عبور از پلی که از جهّنم عبور می کند، ندارد. من 
در پل عــادی هم پاهایم می لرزد، وای بر من و صراط 
تو که از مو نازک تر اســت و از شمشــیر ُبرنده تر؛ اما 
یک امیدی به من نوید می دهد که ممکن است نلرزم، 
ممکن است نجات پیدا کنم. من با این پاها در َحَرمت 
پا گذارده ام، دوِر خانه ات چرخیده ام و در حرم اولیائت 
در بین الحرمین حسین و عباست آنها را برهنه دواندم و 
این پاها را در سنگرهای طوالنی، خمیده جمع کردم 
و در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریســتم، 
خندیدم و خنداندم و گریستم و گریاندم؛ افتادم و بلند 
شدم. امید دارم آن جهیدن ها و خزیدن ها و به ُحرمت 
آن حریم ها، آنها را ببخشی. خداوندا! سر من، عقل من، 
لب من، گوش من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در 
همین امید به سر می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ 
پاکیزه بپذیر؛ آن چنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم. 
جز دیدار تو را نمی خواهم، بهشت من جوار توست، 

یا الله!«

 قرارگاه حسین بن علی)ع(

ساالر و ســپهدار جبهه مقاومت، در وصیت نامه اش 
بر خود فرض می داند که کامی هــم برای برادران و 
خواهران مجاهدش در جهان اسام به یادگار بگذارد 
و آنــان را اینگونه به حقیقتی بــزرگ راهنمایی کند: 
»خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی 
که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها 
را بر کف دســت گرفته و در بازار عشق بازی به سوق 

فروش آمده اید، عنایت کنید: جمهوری اسامی، مرکز 
اسام و تشیع اســت. امروز قرارگاه حسین بن علی، 
ایران اســت. بدانید جمهوری اســامی حرم است و 
این حرم اگر ماند، دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن، 
این حــرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم 

ابراهیمی و نه حرم محّمدی)ص(.«

 خیمه والیت

دغدغه دوم او توجه دادن برادران و خواهران انقابی اش 
به تبعیت از خیمه والیت اســت. ندای او در این زمینه 
نیز خواندنی است: »برادران و خواهرانم! جهان اسام 
پیوسته نیازمند رهبری است؛ رهبری متصل و منصوب 
شــرعی و فقهی به معصوم. خوب می دانید منّزه ترین 
عاِلم دین که جهان را تکان داد و اســام را احیا کرد، 
یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت فقیه را تنها نسخه 
نجات بخش این امت قرار داد؛ لذا چه شما که به عنوان 
شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما به عنوان سّنی 
اعتقاد عقلــی دارید، بدانید ]باید[ بــه دور از هرگونه 
اختاف، برای نجات اسام خیمه والیت را رها نکنید. 
خیمه، خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با 
جمهوری اسامی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه 
است، دور آن بچرخید. والله والله والله این خیمه اگر 
آســیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و 
نجف، کربا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ 

قرآن آسیب می بیند.«

 مهم ترین هنر خمینی

پرورش یافته مکتب روح الله به خوبی می داند که آنچه 
خمینی در ســال های پایانی هزاره دوم میادی برای 
این ســرزمین رقم زد، اتفاق باشکوهی است که آینده 
بشــریت را تغییر خواهد داد. به همین دلیل است که 
در شــرح این حقیقت بزرگ خطاب به همه مبارزان 
راه حق می نویسد: »بدانید که می دانید مهم ترین هنر 
خمینی عزیز این بود که اول اســام را به پشتوانه ایران 
آورد و ســپس ایران را در خدمت اسام قرار داد. اگر 
اسام نبود و اگر روح اسامی بر این ملت حاکم نبود، 
صدام چون گــرگ درنده ای این کشــور را می درید؛ 
آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد، اما هنر 
امام این بود که اسام را پشتوانه آورد؛ عاشورا و محّرم، 
صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد، انقاب هایی 
در انقاب ایجاد کرد، به این دلیل در هر دوره هزاران 
فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران 
و اسام نموده اند و بزرگ ترین قدرت های مادی را ذلیل 

خود نموده اند. عزیزانم، در اصول اختاف نکنید.«

 آقایان اصولگرا! ـ آقایان اصاح طلبان! 

در میان فرازهای وصیت نامه سیاســی ـ الهی سردار 
دل ها، آنچه به طور ممتاز خودنمایی می کرده و از عمق 
بصیرت و تیزبینی او حکایت دارد، آنجایی اســت که 
سیاسیون کشور را مخاطب خود قرار داده و می  نویسد: 
»نکته ای کوتاه خطاب به سیاســیون کشور دارم: چه 
آنهایی ]که[ اصاح طلب خود را می نامند و چه آنهایی 
 
ً
که اصولگرا. آنچه پیوســته در رنج بودم، اینکه عموما
مــا در دو مقطع، خدا و قــرآن و ارزش ها را فراموش 
می کنیم، بلکه فدا می کنیم. عزیزان، هر رقابتی با هم 
می کنید و هر جدلی با هم دارید، اما اگر عمل شما و 
کام شما یا مناظره های تان به نحوی تضعیف کننده دین 
و انقاب بود، بدانید شما مغضوب نبی مکرم اسام 
و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک کنید. اگر 
می خواهید با هم باشید، شــرط با هم بودن، توافق و 
بیان صریح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل 
نیســت. اصول عبارت از چند اصل مهم است: اول 
آنها، اعتقاد عملی به والیت فقیه اســت؛ یعنی اینکه 
نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات 
او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی عمل کنید. 
کسی که در جمهوری اسامی می خواهد مسئولیتی 
را احراز کند، شــرط اساسی آن ]این است که[ اعتقاد 
حقیقی و عمل به والیت فقیه داشــته باشــد. من نه 
می گویم والیت تنــوری و نه می گویم والیت قانونی؛ 
هیچ یک از این دو، مشــکل وحدت را حل نمی کند؛ 
والیــت قانونی، خــاّص عامه مردم اعم از مســلم و 
غیرمســلمان اســت، اما والیت عملی مخصوص 
مســئولین اســت که می خواهند بار مهم کشور را بر 
دوش بگیرند، آن هم کشور اسامی با این همه شهید! 
اعتقاد حقیقی به جمهوری اســامی و آنچه مبنای آن 
بوده اســت؛ از اخــاق و ارزش ها تا مســئولیت ها؛ 
چه مســئولیت در قبــال ملت و چه در قبال اســام. 
به کارگیری افراد پاکدســت و معتقد و خدمتگزاری 
ت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهســتان 

ّ
بــه مل

هم برسند خاطره  خان های سابق را تداعی می کنند. 
مقابله با فساد و دوری از فساد و تجّمات را شیوه خود 
قــرار دهند. در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر 
مسئولیتی، احترام به مردم و خدمت به آنان را عبادت 
بدانند و خود خدمتگزار واقعی، توســعه گر ارزش ها 
باشــند، نه با توجیهات واهــی، ارزش ها را بایکوت 
کنند.« فرازهای شــنیدنی فــراوان دیگری نیز در این 
وصیتنامه سیاسی ـ الهی یافت می شود که خواندن آن 

را به همه عاشقان مکتب حاج قاسم توصیه می کنیم.

مانیفستمجاهدانراهخدا
مروری بر وصیتنامه سیاسی ـ الهی سیدالشهدای جبهه مقاومت

مهدی سعیدی
جریان شناس  سیاسی

کشــف تقارن ها و تشــابهات گاه آنقدر 
شــعف آورند کــه آدمــی نمی تواند در 
مشاهده شــان به وجد نیاید و فریادشان 
نــزد! زیبایی هــای زالل تکرارپذیری که 
از حقانیــت یک راه حکایــت دارد. در 
این بین، آنچــه بیش از هر چیز دیگر این 
مشابهات را شیرین می کند، تجلی آن در 

اسطوره های انسانی است!
 آنجا که دو قهرمان ویژگی هایی را در 
وجود هم به اشــتراک گذاشته اند که این 
دو را از دیگران متمایز می کند! یک روح 
در دو جســم که در دو زمانه و شــرایط 
متفاوت ظهــور و بروز یافته انــد؛ اما از 
حقیقتی واحد سخن می گویند و مسیری 
یکســان را طی کرده و آرمان مشترکی را 
طلب می کنند و از منبعــی واحد انرژی 

می گیرند.
در رونــد یافتــن این مشــابهات در 
صفحات تاریخ معاصر این سرزمین به نام 
دو اسطوره مبارزه و مقاومت می رسیم که 
هر یک به تنهایی امتی بودند: »چمران و 
حاج قاسم!« بزرگمردان میدان مبارزه ای 
که هر دو زندگی عادی خود را رها کرده و 
خودشان و زندگی شان و همه وجودشان 
را وقف مبارزه با جهل و ظلم و استکبار 

و تــاش برای تحقق عدالــت و آزادی 
و انســانیت کردند و در نهایت به دست 
نامردترین دشمنان این ملت به شهادت 
رسیدند. البته در این میان بی شک باید از 
تأثیرپذیری حاج قاسم از چمران سخن 
گفت، آنجا که چمران بزرگ به مثابه راه 
هدایتی برای همه انقابیــون و مبارزان 
پس از خود در همان ابتدای آغاز انقاب 

اسامی طلوع کرد.
نشانه های مشــابهت چمران بزرگ و 
حاج قاسم عزیز را هم می توان در زوایای 
گوناگونی از شخصیت این دو مشاهده 
کــرد که در این نوشــتار تنها به دســت 
نوشته های به جای مانده از ایشان اشاره 
می شود. برای نمونه، مصطفی چمران در 
آخرین دست نوشته ای که لحظاتی قبل از 
شهادت تحریر کرده، به گونه ای رقم زده 
اســت که حال و هوای آن را می توان در 

وصیت نامه حاج قاسم مشاهده کرد. 
چمران می نویسد: »ای حیات! با تو 
وداع می کنم، با همه مظاهر و جبروتت. 
ای پاهای من! می دانم کــه فداکارید و 
به فرمان من مشــتاقانه به سوی شهادت 
صاعقه وار به حرکت در می آیید؛ اما من 
آرزویی بزرگ تــر دارم. به قدرت آهنینم 

محکم باشــید. این پیکر کوچک؛ ولی 
ســنگین از آرزوها و نقشه ها و امیدها و 
مسئولیت ها را به سرعت مطلوب به هر 
نقطه دلخواه برســانید. در این لحظات 
آخر عمر، آبروی مرا حفظ کنید. شــما 
سال های دراز به من خدمت ها کرده اید. 
از شما می خواهم می کنم که این آخرین 
لحظه را بــه بهترین وجه، ادا کنید... ای 
دست های من! قوی و دقیق باشید. ای 
چشمان من ! تیزبین باشید. ای قلب من 
! این لحظــات آخرین را تحمل کن. به 
شــما قول می دهم که پس از چند لحظه 
همه شما در اســتراحتی عمیق و ابدی 
آرامش خود را برای همیشــه بیابید. من 
چند لحظه بعد به شما آرامش می دهم؛ 
آرامشی ابدی. چه، این لحظات حساس 
وداع با زندگــی و عالم، لحظات لقای 
پروردگار و لحظــات رقص من در برابر 

مرگ باید زیبا باشد.«
دقــت در زندگــی ایــن دو قهرمان 
اسطوره ای ایران زمین ابعاد گوناگونی از 
این تشابه را آشکار خواهد کرد که دقت 
نظر و کشــف آن ظریف بــرای جوانان 
مؤمــن انقابی ســرزمین مان می تواند 

شورانگیز و هدایت گر باشد!

تجلیچمرانیدیگر

به تعبیر علمای اخاق، اعمال انسان به دو 
دسته تقسیم می شود: دسته اول کارهایی 
است که با التفات و آگاهی انجام می شود 
و دســته دوم افعالی اســت که به شکل 
ماشــینی و طبق عادت صورت می گیرد. 
بــه یقین در انجام کار ماشــینی، هدف و 
مقصودی لحاظ نمی شــود؛ چــرا که در 
آن دو پرســش اساســی نیت، یعنی »چه 
کار می کنم؟« که همان »توجه« اســت و 
»برای چه ایــن کار را انجام می دهم« یا 
همان »اخاص«، بــه کلی نادیده گرفته 
می شود که همین برای بی ارزشی و سبکی 
آن عمل کفایت می کند. پس تا عملی که 
از انسان ســر می زند، به نیت گره نخورد 
نمی تواند مسیر علوی ملکوتی را طی کند 
 و تنها در جهــت افقی و تاریخی خودش 

سیر می کند. 
هدف مــا از این گفتار فراموشــی و 
بی اعتنایی به بعد جسمانی انسان نیست. 
این مطلب روشــن اســت کــه ظهور و 
نمود تمامی منویات انســان تنها از مسیر 
عمل امکان پذیر اســت و آنچه در تاریخ 
و تاریخ نگاره ها مــورد داوری و محاکمه 
قرار می گیرد، عملی اســت کــه از افراد 
صادر می شود تا آنجا که اهداف و مقاصد 
تاریخ ســازان چندان دخالتی در قضاوت 

تاریخ دانان ندارد.
 اما فارغ از این مطلب، وقتی انســان 
کاه خــودش را قاضی می کند و به ادوار 
نگاهی می اندازد، درمی یابد که  تاریخی 
تمامی بی کفایتی ها و دسیسه های وزیران و 
پادشاهان که منجر به هرج و مرج و کشت 
و کشتار هزاران نفر  شده، از یک سوءنیت و 
یک غرض شوم سرچشمه  گرفته است که 
نشان دهنده خبث باطنی تک تک آنهاست. 
فهم این مطلب ما را به اینجا می کشــاند 
کــه بگوییم نیت و بعــد روحانی افراد بر 
 ظرفیت جســمانی آنها مزیــت و برتری

 بیشتری دارد.
در اسام اوج تجلی نیت در جایی رخ 
می نماید که به دگرگرایی توصیه می کند 
و ارزش گــذاری یک عمل را بر اســاس 
انگیزه های افراد ارزیابی می کند، نه نسبت 
به عمل انجام شده؛ یعنی ارزش یک عمل 
در اســام به نتایج و دستاوردها و سودی 
که شــخص به دســت می آورد، نیست؛ 
بلکه به عکس، نگاه اسام فقط معطوف 
به میزان خلوص و انگیزه های شخص در 
تقا و تکاپوی او در از خودگذشتگی ها و 

دگرگرایی هاست.
ثمره ساختن و داشتن این نوع نگرش 
سبب می شود که انجام بسیاری از کارها 
برای انسان نه تنها کوچکی و عار نباشد؛ 
بلکه موجب مباهات و ســربلندی باشد. 
چنانچه این موضوع به خوبی در زندگی 
شهید حاج قاسم سلیمانی دیده می شود؛ 
برای نمونه، در کتــاب »مکتب والیی«، 
حجت االســام  دیــدار  از  خاطــره ای 
حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه و 
شهید حاج قاسم سلیمانی نقل می شود که 

گواه خوبی بر مدعای ماست:
 »حاج قاسم یک تکیه کامی داشت 
که می گفت: »دســت شما را می بوسم.« 
من بــه ایشــان گفتــم بعضــی از افراد 
شایستگی این را ندارند که شما این جمله 
را به ایشــان بگویید.« گفت: »برای مردم 
دست هر کسی را می بوسم.« و می گفت: 
»اگر دســت بوســی من ســبب شود که 
مسئوالن به این مردم خدمت کنند، باکی 

از این کار ندارم.«

انگیزه مهم تر از نتیجه

حسن نوروزی
پژوهشگر  

یادداشتی بر کتاب مکتب والیی-5
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نسبت ها و تکالیف معین

 

برخی نســبت ها در قرآن آمده اســت که 
به خداونــد تعلــق دارد. وقتی در کســی 
نیازی وجود داشــته باشــد و برای آن نیاز 
اســباب و وســایلی را فراهم کرده باشد، 
سعی می کند تا نســبت دادن آن به خودش 
انحصــار ایجاد کند و با ایــن انحصار آن 
وسایل را محفوظ نگاه دارد؛ اما خداوند نه 
نیازمند است و نه نیازی دارد که با انحصار 
چیزی را برای خودش محفوظ نگاه دارد. 
َبْیِتَي  ــْر  ِهّ

َ
اینکه خداونــد می فرماید: »ط

می فرماید:  اینکه  یا  اِئِفیَن«)حج/26( 
َّ

ِللط
ــُت ِفیِه ِمــْن ُروِحي«)حجر/29( یا 

ْ
خ

َ
»َنف

ْم«)هود/64( 
ُ
ک

َ
ِه ل

َّ
 الل

ُ
ة

َ
می فرماید: »هِذِه ناق

به خاطر نیاز خداوند به خانه، انسان، ناقه 
صالح و... یا حفظ آن از آســیب نیست، 
بلکه در هر یک از این نسبت ها سری نهان 
اســت که ما فقط تعداد محدودی از آن را 
می فهمیم. یکی از این دالیل شرافت دادن 
به چیزهایی اســت که در کنار نام خداوند 
قــرار می گیرند. شــاید بگوییم همه عالم 
برای خداوند است و نیازی نیست خداوند 
قیدی بیاورد؛ اما باید بدانیم وقتی خداوند 
چیزی را به  خود نسبت می دهد؛ به  منظور 
فهماندن یک منظور خاص و مهم به انسان 
اســت. خداوند می  خواهد امتیازی برای 
انســان در نظر بگیرد و مرزی را قرار دهد 
تا بندگی انســان را امتحان کند. از طرفی 
می خواهد شرافتی ایجاد کند که هر کسی 
در پرتو آن قرار می گیــرد، توجه به هدف 
نهان در امور داشته باشد. خانه خدا، بنده 
خدا، شــتر خدا، روح خدایی، کاسبی که 
دوست خداست و... به جز اینکه شرافت 
دارند، وظایفی را هم برای انسان ها ایجاد 
می کنند. در آیه64 ســوره هود این وظیفه 
آشکارا دستور داده شده است که خداوند 
می فرمایــد: »ای قوم من، این ماده  شــتِر 
خداوند است و نشانه ای است برای شما. 
بگذاریدش تا در زمین خدا بچرد و به بدی 
میازاریدش )در غیر این صورت( به زودی 
عذاب شــما را فرومی گیرد.« همین طور 
یَن 

ّ
درمورد دین کــه می فرمایــد: »ِإَنّ الِد

ُم« که آن را به خود نسبت 
َ

ْسا ِ
ْ
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َّ
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َ
ِعْند

می دهد. در این آیات دستور مستقیم است 
 یاد بگیرند که به 

ً
برای اینکه انســان ها اوال

فرمان خداوند عمل کنند، سپس بفهمند که 
در این زندگی نسبت به هر چیزی وظیفه ای 
دارند که باید آن را فرابگیرند و به کار ببندند. 
وقتی هم که در مــورد بندگی خداوند »َو 
َه«)نساء/36( صحبت می شود، 

َّ
وا الل

ُ
اْعُبد

باید بدانیم که ما تکالیفی نسبت به خودمان 
هم داریم که باید آنها را انجام دهیم. وقتی 
ما به تکالیف خود عمــل نمی کنیم، باید 
منتظر عقاب آن  هم باشــیم. بســیاری از 
اتفاقات زندگی انسان ها به دلیل نفهمیدن 
و عمل نکردن به این تکالیف اســت. اگر 
یاد بگیریم تکالیفی نسبت به محل زندگی 
خود داریــم و به  آن عمــل کنیم، هیچ گاه 
دچار مشکات زیست محیطی نمی شویم 
و مانند این. اگر یاد بگیریم که نســبت به 
هر انسانی تکالیفی داریم به دلیل اینکه او 
مخلوق و بنده خداوند است، هیچ گاه دچار 
اختاف و جنگ نمی شویم. در واقع عذابی 
را که خداوند وعده داده است، باید این طور 
معنا کنیم: اگر تکلیف خود را نشناســی و 
عمل نکنی، خودت و هم نوعانت را دچار 
عذاب و گرفتاری  می کنی. خداوند حقی 
بر ما دارد و می  خواهد آن  را رعایت کنیم. 
خداوند زمیــن را بســط داده و امکانات 
را بــرای زندگی ما مهیا کرده اســت، اما 
انســان به خود ظلم می کنــد، در حالی که 
راه همه به سمت خداوند منتهی می  شود.

)نوح/14ـ2۵(

دین

آیه

آیت اللــه محمدعلی ناصری: برای اصاح رفتــار افراد، باید 
ابتدا انگیزه، اعتقاد و شناخت مان را اصاح کنیم و این اصاح 
شناخت منوط به تهذیب است؛ یعنی آنکه، افراد نخست باید 
خــود را از رذایل اخاقی پاک کنند تا ظرف وجودی آنها برای 
دریافت حقایق الهی آماده گردد... ابتــدا راه ارتقای اخاق و 
معنویت اصاح نیات است... کسی که مؤمن به خداوند متعال 
است و به معاد و سؤال و جواب در آن و رب االربابی خداوند در 
همه هستی معتقد است، خودش را در محضر خداوند احساس 
می کند و در نتیجه به طرف گناه نرفته و از انجام گناه و لغزش و 

معصیت پرهیز می کند.

اصالحنیت
سلوک

دینتعبدوتعقل
راهنما

حجت االســام یحیی عبدالهــی: دین آمده اســت که همه 
عرصه ها را به سوی تقرب هدایت و سرپرستی کند، نه اینکه همه 
عرصه ها را تعطیل کند و خودش جای آنها بنشــیند و نه اینکه 
 دین را یک امر معنوی 

ً
امری در کنار دیگر عرصه ها باشد، مثا

تلقی کنیم که در کنار امور معیشــتی و مادی قرار می گیرد. از 
 به عرصه برنامه ریزی وارد می شود، 

ً
منظر »والیت«، دین حتما

همچنین هدایت و سرپرستی دینی همه افکار و اندیشه ها را در 
بر می گیرد؛ اما این، به معنای تعطیلی همه افکار و اندیشــه ها 
 نیست؛ بلکه شکوفایی فکر و اندیشــه در پرتو استضائه از نور

 والیت است.

پرسش: خانه ای دارم که دارای وام قسط بندی شده است و مالک 
محلی تجاری هســتم که در آن کاسبی می کنم و برای عمل به 
وظیفه شرعی ام، سال خمسی برای خود تعیین کرده ام، امیدوارم 
لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف کنید؛ ولی 

توان پرداخت خمس محل تجاری را به صورت قسطی دارم.
پاســخ: خانه مسکونی شما در فرض سؤال که نسیه خریداری 
شده خمس ندارد، ولی پرداخت خمس محل تجاری تان واجب 
است، مگر اینکه با پرداخت خمس کسب با بقیه وافی به هزینه 
زندگی شما نباشد یا اینکه کسب با بقیه، کسِب مناسب با شأن 
عرفی شما نباشد.                             )اجوبة االستفتائات، س۹26(

خمسکسب
احکام

 ادیان الهی همواره در معرض تحریف معارف، 
تضعیف دالیــل و تبدیل حقایق مواجه بوده اند؛ 
یعنی عده ای تاش کردنــد انحرافاتی در ادیان 
 در دین و حتی نیت آن دین 

ً
به وجود آورند که اصا

نیامده است. دین اســام با توجه به آنکه کتابش 
در زمان پیامبرش کتابت شــد و با نظارت ایشان 
کنــار یکدیگر قرار گرفت و در کمترین زمان بعد 
از وفات ایشان جمع آوری شــد و اینکه خداوند 
خودش را حافظ کتاب دین اسام دانسته است، 
مورد تحریف و تغییر واقع نشــد؛ اما دستورات 
پیامبر اسام)ص( و امامان بعد از ایشان به دالیل 
مختلف دچار آســیب هایی شــد. این در حالی 
است  که ادیان مختلف به دلیل فاصله ای که میان 
کتابت کتاب آسمانی آن دین ایجاد شد، تحریفات 
و تغییرات بنیادینی را به خود دید. این تغییرات در 
 سبب شد علومی، 

ً
روایات و نقل های اسامی اوال

مانند رجــال و درایه که کارش شــناخت راویان 
احادیث و مفسران و شــناخت خود احادیث از 
نظر معنا، مفهوم، منطوق و حتی کلمات است، 
 سبب شد برخی افراد نسبت 

ً
به وجود بیایند. ثانیا

خرافاتی بودن به اســام بدهند. علمای اسام با 

تاش و کوشش در سال های متمادی سعی کردند 
دروغ را از راست و باطل را از حق جدا کنند تا هم 
به روایات درست و صحیح برسند و هم اطمینان 
مردم در مورد انحرافی نبــودن روایات را جلب 
کنند. برخی از مردم با شــنیدن یک روایت که با 
عقل شان )بدون بررسی( سازگار نیست یا اسام 
را به خرافه گویی و خرافه پروری متهم می کنند یا 
در مورد صحت احادیث و روایات شک می کنند. 
همین افراد اگر در نظر بگیرند که علمای اســام 
چقدر برای بررســی احادیث وقت می گذارند و 
چقدر برای آن زحمت می کشــند سعی می کنند 
از رد کردن بــدون توجه و دقت دوری کنند. امام 
صادق)ع( به نقل از پیامبر)ص( می فرماید: »بار 
حفــظ این دیــن را در هر قرن، مردمــان عادلی 
بر دوش دارنــد که تأویل های باطل اندیشــان و 
تحریف های گزاف کاران و برساخته های نادانان 
را از آن دور و نابود می کنند، همان گونه که کوره، 
پلیــدی و ناخالصی آهــن را از آن دور می کند.« 

)رجال کشی، ج1، ص10(
یکی از دالیلی که برخــی افراد فکر می کنند 
یک روایت که با عقل آنها ســازگار نیست خرافه 
اســت، »جهل«، »عدم علم« یا »عدم قدرت« 
است. برای نمونه، اگر هزار سال قبل به انسان ها 
می گفتنــد، روزی می آید که بیــش از صد نفر با 
یکدیگر در آســمان پرواز می کنند، این سخن را 
خرافه می خواندند و گوینده آن را تکفیر می کردند؛ 

اما علم و قدرت انســان تاجایــی پیش رفت که 
توانست هواپیمایی بسازد که انسان ها را با یکدیگر 
به پرواز دربیاورد و در کمترین زمان از نقطه ای به 
نقطه ای دیگر ببرد. بســیاری از معارف اسامی 
وقتی با بی دقتی مواجه می شــوند، خرافاتی دیده 
می شود؛ اما وقتی استدالل ها و اتفاقات گوناگون 
را کنار یکدیگر می گذاریــم، می بینیم امکانش 
وجود دارد و صرف ناســازگاری با عقل دلیل بر 

خرافی بودن آن نیست. 
یکی از اتفاقاتی کــه در روایات متعدد آمده، 
بحث معراج رســول خدا)ص( است. آنچه در 
نگاه ابتدایی دیده می شــود، این است که انسانی 
ادعا دارد به آســمان رفته و مشاهداتی داشته و در 
کمترین زمان به زمین برگشــته است. این رفت و 
برگشت از نظر زمانی، از سوی دانشمندانی چون 
انیشتین اثبات شــده است که به آن نمی پردازیم؛ 
اما برخی افراد این اتفاق و اتفاقات شــبیهش را 
خرافه می دانند. آنچه مســلم است امکان داشتن 
این اتفاقات اســت و آنچه  باید در نظر قرار گیرد، 
قدرتی در ورای این اتفاقات اســت؛ یعنی قدرت 
خداونــد که می توانــد به شــکل های مختلف 
صــورت بپذیرد. همه ما به قــدرت خداوند آگاه 
هستیم و می دانیم هرکاری که در دایره محاالت 
و ناممکن ها نباشد، در دایره قدرت خداوند است 
و امکان عقلی انســان هم می تواند در آن به وجود 
بیاید. برخی از این قدرت هــا در حیط »والیت 

تکوینی« است که فقط مخصوص خداوند است 
و کســانی که خود خدا به آنها قدر داده است. آیا 
در نظر ما امکان دارد که شخص نابینا با کشیدن 
 
ً
دستی روی چشمش بینایی اش برگردد؟ مطمئنا
همه مــا می گوییم نه؛ اما وقتی قــدرت خداوند 
باشــد این امکان ایجاد می شود. خداوندی که به 
انسان عقل داد تا با آن پرواز کند و حتی بر کرات 
دیگر قدم بگذارد، نمی تواند از سوی پیامبران خود 
کارهایی خارق العاده انجام دهد؟ نتیجه آنکه نبود 
علم و آگاهی نباید ما را به مردود خواندن هر امر 
ماوراء الطبیعه ای برساند. ما نباید بافاصله پس از 
شــنیدن یک حرف و یک روایت و بدون بررسی 
عمیق در فهم صحت و ســامت، آن  را رد کنیم 
و خرافه بپنداریم. هنگامی که مقدس مآبان گالیله 
را به دلیل ادعایش کشــتند؛ نمی دانستند روزی 
خواهد آمد که مورد بازخواســت آینده گان قرار 
می گیرنــد و در دادگاه فکر محاکمه می شــوند و 
نادان معرفی می شوند. به عبارتی اگر برخی افراد 
امروز هر رخداد ماوراءالطبیعه را خرافات قلمداد 
کنند، در آینده و زمانی  که آگاهی و علم و قدرت 
انسان ها بیشــتر می  شو،د محکوم شــده و نادان 
شمرده می شــوند. پس در مواجهه با هر مطلبی 
اول باید آن را بررسی کنیم و بعد درباره آن حکم 
بدهیم؛ زیرا اســام دین فکر و عقل و استدالل 
 اســت و هر چیزی را بدون این وسایل رد یا تأیید 

نمی کند.

آیاهراتفاقخارقالعادهایخرافاتاست؟
   مکتب    

سیدحسین
خاتمی خوانساری
دبیر گروه معارف

این سّر اسم زمینی است؛ اما سّر اسم آسمانی، 
آن، منتهــای این مبدأ را نشــان می دهد. گفتیم: 
معرفت به معرفت مبدأ و منتهاست، مبدأ شد نور 
خدا، منتها چیست؟ و هی فی السماء المنصورة و 
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
َرُح ال

ْ
ذلک قول الله عزوجل: »ویْوَمِئٍذ یف

ِه«؛ اسم آسمانی او منصوره است. چون 
َّ
ِبَنْصِر الل

نصرت خدا خاصه شــده در فاطمه زهرا)س(؛ 
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
َرُح ال

ْ
»و ذلک قول الله عزوجل: ویْوَمِئٍذ یف

ــاُء«؛ مبدأ شد نور خدا، 
َ

ِه یْنُصُر َمْن یش
َّ
ِبَنْصِر الل

منتهی شد آن کسی که تمام انبیا، تمام اولیا، همه 
چشم به راه اویند در قیامت کبری تا آن نصر خدا 
ظاهر بشود. این گوهری است که ما عمری تقصیر 
کردیم. این مملکت که به عنوان مملکت شــیعه 
شناخته شده، روز شهادت او باید جوری به پاخیزد 

متناسب با این مقام...
در خطبه بیست و دو نهج الباغه آمده است، 

وقتی نور خدا را، آن هــم با بدن آزرده، با پهلوی 
شکسته، به خاک سپرد، دیگر کسی نیست که با 
او حرف بزند، برگشت رو به قبر و گفت: »السام 
علیک یا رســول الله عنی وعن ابنتک النازلة فی 
جوارک والسریعة اللحاق بک«؛ این دختری که 
به این زودی به تو ملحق شد. بعد جمله ای گفت 
که این جمله در تاریخ زندگی او نه سابقه داشته، 
 یا رسول الله 

ّ
 یا رســول الله... قل

ّ
نه الحقه: »قل

عن صفیتک صبری«؛ دیگر صبر من کنار این قبر 
 عنها تجلدی. از قلب آن یگانه مرد 

ّ
تمام شد، ورق

عالم باید دید عظمت مصیبت در چه حد است. 
بعد که این کلمات را گفت، عرض کرد: یا رسول 
الله! من فــراق تو را دیدم، تو را در ملحوده قبرت 
گذاشــتم، وفاضت بین نحری و صدری نفسک. 
جان تو را خدا قبــض کرد، بعد از آن مصیبت به 
این مصیبت گرفتار شدم، اما مصیبت را نگفت، 

فقط دو جمله گفت: یا رســول الله! واستخبرها 
الحال؛ خــودت از دخترت خبر بگیر، حال او را 
بپرس. آن جمله ای که نمی شود گفت، این است: 
فأحفها السؤال، احفا استقصای در پرسش است. 
چه بوده؟ چه گذشــته؟ چه تحملی؟! به پیغمبر 
خاتم)ص( امیرالمؤمنیــن)ع( عرض می کند: یا 
رسول الله! فأحفها السؤال، یعنی چه؟ یعنی فاطمه 
به من نگفت، رفت و هرچه بود با خودش برد، اما 
تو پیگیری کن، از او در بیاور که بر او چه گذشته 

که وقتی تو از دنیا رفتی با آن سامت بود، 
اما وقتی من به تــو تحویل دادم، 

شبحی بود.

نصرتبزرگخداونددرقیامتکبری
   منبر    

گفتاری از آیت الله وحیدخراسانی به مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره)س(

 محمدرضا قضایی
کارشناس علوم اسالمی
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حکومــت پهلوی حکومت دســت 
 نشانده ای بود که بقای آن را باید مدیون 
و مرهــون حمایت بیگانگان دانســت. یکی از 
دولت هایی که تا آســتانه سقوط رژیم پهلوی و 
پیروزی انقاب اســامی حامی شاه و رژیم او 
محسوب می شد، حکومت امارات متحده عربی 
و شخص شیخ زائدبن سلطان آل نهیان حاکم این 
دولت بود. حمایت های او و دیگر سران مرتجع 
عربی خلیج فارس، نقش مهمی در تداوم چندین 

ساله پادشاهی محمدرضا پهلوی داشت.
محمد یگانه، رئیس کل بانک مرکزی رژیم 
شاه و وزیر دارایی این رژیم که کتاب خاطراتش 
را مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد به 
کوشش حبیب الجوردی در مؤسسه انتشاراتی 
نشر ثالث منتشــر کرده، به نمونه ای از حمایت 
رژیم شیخ زائد از شاه اشاره کرده است. یگانه در 
کتاب خاطراتش می نویسد: »یکی از کمک های 
شیخ زائد به شاه چک یکصد میلیون دالری او 
به محمد رضا پهلوی در آستانه پیروزی انقاب 

بود.« 
 سری 

ً
به گفته یگانه این چک به صورت کاما

در زمان کابینه »شریف امامی« ارائه شد و تصور 
شــیخ امارات این بود که مــردم ایران به خاطر 
»کمبود نان« انقاب کرده اند؛ لذا حمایت مالی 
از شاه می تواند سبب رســیدگی به مردم شود. 
یگانه می گوید شیخ زائد بسیار متمول بود و بسیار 
به شاه عبودیت داشت؛ از این رو دولت امارات 
به سفیر خود در تهران پیغام داد چک 100 میلیون 
دالری شیخ زائد را که به اسم »محمد رضا شاه 
پهلوی« نوشته شــده، به وی تحویل دهد. این 

دستور اجرا شد و شاه نیز چک را به شریف امامی 
داد و بــه او گفت: »این را ببرید و با نظر وزارت 

اقتصادی و دارائی به مصارف الزم برسانید.«
یگانه افزود: »در آن زمان من عهده دار وزارت 
دارایی بودم. شریف امامی با من تماس گرفت و 
از من خواست حساب محرمانه ای باز کنیم و این 
پول را به آن حســاب بریزم. من از شریف امامی 
خواستم بیشــتر فکر کنم. بعد با اطرافیان خود 
از جمله با حســن عرب کــه قائم مقام من بود، 
مشــورت کردم و به این نتیجه رسیدم که من به 
عنوان وزیر اقتصادی و دارایی از نظر قانونی یک 
حساب بیشتر نمی توانم داشته باشم و آن حساب 
خزانه اســت که تمام عواید دولت باید وارد آن 
شود و هر دیناری که از آن خارج می شود، باید با 
مصوبه مجلس یا مجلسین صورت گیرد. از این 
رو موضوع را به اطاع شــریف امامی رساندم و 
از او خواستم در بودجه محرمانه ای که در اختیار 
خودش قرار دارد، واریز کند. اما شــریف امامی 
 توصیه مرا پذیرفت و موافقت کرد که این 

ً
نهایتا

پول به خزانه ریخته شود.«

چکشیخزائد
   دهلیز    

 در حالی که جریان فتنه گر تاش داشت با گسترش 
ناآرامی ها، خواســته های نامشــروع و غیرقانونی 
خود را مطالبه کند، نظام اســامی تاش داشــت 
با تعامل و رایزنی فرصتی برای شــنیدن حرف ها را 
فراهم آورد تا اگر مطالبه بحق و قانونی وجود دارد، 
بررسی و رسیدگی شــود. در این مسیر بود که خبر 
دیدار نمایندگان چهار نامزد انتخاباتی با رهبر معظم 
انقاب اسامی انتشــار یافت که افکار عمومی را 
نسبت به بازگشت آرامش و پایان یافتن اغتشاشات 
امیدوار کرد. رهبر معظم انقاب در آن دیدار خطاب 

به نمایندگان نامزدها گفتند:
 در ایــن انتخابات هم مثل 

ً
»من خودم شــخصا

همه انتخابات های گذشته ـ شماها همه تان مسئوالن 
هســتید، بوده اید، ممشــای بنــده را می دانید ـ به 
مســئوالن کشــور اعتماد کردم؛ به وزارت کشور، 
به شــورای نگهبان؛ در حالی که می دانید در موارد 
متعدد، مســئوالن از سایق مختلف بودند؛ اما من 
به مقام مســئولی که می شناســم و قاعده کار او را 
می دانــم، اعتماد می کنــم. در این نوبت هم همین 
جور اســت؛ من اعتماد می کنم، اما این اعتماد من 
موجب نمی شــود که اگر چنانچه شبهه ای در ذهن 
کسانی هست، این شبهه دنبال نشود و تعقیب نشود 
و بررسی نشــود و حقیقت قضیه آشکار نشود؛ نه، 
شبهات را برطرف کنید، منتها آن چیزی که از همه 
مهم تر است، این اســت: همه سعی کنید وحدت 
ملی و وحدت کشــور را حفظ کنید؛ هرکســی به 

نحوی، هر کسی وظیفه ای دارد.« 
اما متأســفانه این دیدارها و توصیه ها بر مواضع 
غیرقانونی موســوی تأثیر نداشت و وی بار دیگر با 
صدور بیانیه ای تحریک آمیز از کشته شدگان این روزها 
با نام شهید یاد و اعام کرد: »از همگان درخواست 
می کنــم بعدازظهر روز پنج شــنبه 28 خردادماه به 
هرصورت ممکــن، اعم از اجتماع در مســاجد و 
تکایا و یا برگزاری راهپیمایی های مسالمت آمیز با 
اســتفاده از نمادهای سوگواری همدردی خود را با 
بازماندگان اعام کنند و بدیهی است که خود نیز در 
این مراسم شرکت خواهم کرد.« تجمع غیرقانونی 

پنج شــنبه در میدان امام خمینی تهران که با حضور 
موسوی همراه شــد، محصول بیانیه فوق بود. این 
تجمعات غیرقانونی به صورت های مختلف تا روز 
پنج شنبه )1388/3/28( ادامه یافت و این در حالی 
بود که موســوی و همراهانش، هواداران شان را به 
حضور در این تجمعات دعــوت می کردند. برای 
نمونه »زهرا رهنورد« همســر میرحسین موســوی 
صبح روز چهارشــنبه با حضور در دانشگاه تهران 
از دانشجویان این دانشگاه خواست تا در تجمعات 

خیابانی حاضر شوند. 
در حالی کــه بخــش اغتشاشــگر، برگزاری 
تجمعات غیرقانونی را دنبال می کرد، بخشی دیگر 
از طراحان ایــن صحنه، به دنبال زیر ســؤال بردن 
نهادهای قانونی و قانون اساسی بود و پیشنهادهای 
غیرقانونی دیگر را مطرح می کرد که تشکیل »کمیته 
حقیقت یاب« و تحت الشــعاع قرار دادن شــورای 
نگهبان، در همین راستا بود. زیر سؤال بردن جایگاه 
قانونی شــورای نگهبان ـ که مبتنی بر قانون اساسی 
عالی ترین مرجع نظارت بر انتخابات است ـ از سوی 
کســانی صورت می گرفت که مدعیان قانون گرایی 

بودنــد؛ ولی در این مرحله در برابر قانون اساســی 
ایستادند و جامعه را به سوی هرج و مرج کشاندند. 
شــدت گرفتن تجمعات خیابانی که به تنازعات و 
اغتشاشات و وارد کردن خسارات به اموال عمومی 
و ناامن کردن محیط زندگی مردم انجامید، خروجی 
اتاق جنگ روانی جریان دوم خرداد در هفته پایانی 

خردادماه 1388 بود.
در این میان، خبری مبنی بر برگزاری نماز جمعه 
تهران با حضور رهبر معظم انقاب اسامی منتشر 
شد. اخبار از آن جهت به مهم ترین خبر آن ایام بدل 
 حضور رهبری در نماز 

ً
شــد که تا آن زمان معموال

جمعه و سخن گفتن مستقیم با مردم، فرصتی برای 
پایان دادن به مناقشات و کام ایشان فصل الخطابی 
برای همه گروه های سیاسی بوده است. دغدغه مندان 
نظام اسام امید داشتند تا سخنان معظم له با همراهی 
و پذیرش همه طرف های مناقشات انتخاباتی همراه 

شود.
امام جمعه تهران در بخشــی از سخنان شــان 
بــا اعام صریح، راهــکار خود را بــرای حل این 
اختاف پیش آمده مطرح کرد و با هشدار به گروه ها 

و جریان های سیاسی فتنه انگیز گفت: »بنده زیر بار 
بدعت هــای غیرقانونی نخواهم رفــت. امروز اگر 
چهارچوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ 
انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت. باالخره در 
هر انتخاباتی بعضی برنده اند، بعضی برنده نیستند؛ 
هیچ انتخاباتی دیگر مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت 
و مصونیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال 
بشود، انجام بگیرد، کارهای درست، بر طبق قانون. 
 شبهه ای هست، از راه های قانونی پیگیری 

ً
اگر واقعا

بشود. قانون در این زمینه کامل است و هیچ اشکالی 
در قانون نیست. همان طور که حق دادند که نامزدها 
نظارت کنند، حق دادند که شکایت کنند، حق دادند 
که بررســی بشود. بنده از شــورای محترم نگهبان 
خواســتم که اگر در مواردی خواستند صندوق ها را 
بازشماری بکنند، با حضور نمایندگان خود نامزدها 
این کار را بکنند. خودشــان باشند، آنجا بشمرند، 
ثبت کنند، امضا کنند. بنابراین، هیچ مشکلی در این 

جهت وجود ندارد.« 
رهنمودها و هشدارهای معظم له به جریان های 
سیاسی که با حمایت میلیون ها نمازگزار همراه بود، 
نوید همراهی همــه نیروهای انقاب را می داد؛ اما 
رفتارهای صورت گرفته از ســوی موسوی و برخی 
جریان های همسو با وی، نشــان از حرکت وی در 
مســیر خطرناک انتحار سیاسی و رویارویی با نظام 

اسامی داشت.
پیــام تبریــک حضــرت آیت اللــه العظمــی 
نوری همدانــی به رهبر معظــم انقاب، حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای بعد از سخنان روشنگرانه 
معظم لــه در خطبه های نمازجمعــه، واکنش قابل 
تقدیری بود که ملت انقابــی از مراجع و علمای 
عالی قدر شــیعه انتظار داشت و ســبب شد تا نام 
مرجع عالی قدر شیعه برای همیشه تاریخ به بزرگی 
و تیزبینی ثبت شــود. در این پیام مهم آمده اســت: 
»بیانات روشنگرانه جناب عالی که توأم با تذکر یاد 
خدا و سکینه الهی و معنویت بود، مبشر وحدت و 
صفا در جامعه اســامی بود. این بیانات بار دیگر 
نقش ارزنده والیت فقیه را بر همگان نشــان داد و 
ثابت کرد که تأکید امام راحل عظیم الشأن که پشتیبان 
والیت فقیه باشید تا کشور آسیب نبیند، یک واقعیت 

تردیدناپذیر است.«

مهدی سعیدی
دبیر گروه  تاریخ

تقویم انقالب

اولین انتخابات 
ریاست جمهوری

پــس از تصویب قانون اساســی 
مهم ترین کار پیش روی جمهوری 
اسامی، تشکیل ساختارهای سیاسی نظام 
مبتنی بر قانون اساسی جدید بود. اولین گام 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود که 
مبتنی بــر قانون باید با رأی مســتقیم مردم 
انتخاب می شــد؛ انتخاباتی که قرار شد در 
بهمن ماه سال 13۵8 برگزار شود.در همین 
راســتا، حضرت امام)ره( طــی بیاناتی در 
تاریــخ 13۵8/10/3 در دیــدار جمعی از 
دانشــجویان دانشگاه شــیراز درباره اولین 
انتخابات ریاســت جمهوری فرمودند: »در 
این موقع مرحلــه دیگری از مراحلی که در 
کشــور ما می خواهد تحقق پیــدا کند، در 
دست اجراست و آن، تعیین رئیس جمهور 
اســت. باید توجه داشته باشند آقایان که آن 
صفتــی کــه در قانــون اساســی بــرای 
رئیس جمهور تعیین کرده اند، مراعات کنند. 
قانون اساســی را ماحظــه کنند و صفات 
رئیس جمهــور را در آنجا ماحظه کنند، و 
کســی که دارای آن صفات بود و او را به آن 
صفات می شناســید به او رأی بدهید و اگر 
فاقد آن صفات باشــد، احتراز کنید از رأی 
دادن به او.«دی ماه بود که روزهای نام نویسی 
کاندیداها فرا رسید و اشخاص متعددی که 
تعدادشــان بــه 120 نفر می رســید، برای 
شرکت در انتخابات ورود کردند، افرادی که 
اغلب آنها ناشــناخته بودنــد.در میان آنها 
افــرادی بودند که چند هفتــه پیش به قانون 
اساســی رأی منفی داده بودنــد؛ از جمله 
مسعود رجوی، سرکرده گروهک تروریستی 
 به هوادارانش گفته بود که به 

ً
منافقین که رسما

قانون اساسی رأی ندهند.  در این زمان بود 
که از امام خمینی)ره( سؤال شد، کسی که به 
قانون اساسی رأی نداده و رسما اعام کرده 
که آن را قبول نــدارد آیا می تواند کاندیدای 
ریاست جمهوری شــود؟ حضرت امام در 
پاسخ فرمودند: »کسانی که قانون اساسی را 
قبول ندارنــد،  نباید کاندیدا شــوند.« اکثر 
کاندیداها وضعیت مشــابهی داشتند و بر 
مبنای فرمان امام از کاندیداتوری انتخابات 
ریاســت جمهوری کنار رفتنــد. با توجه به 
ویژگی هــای منــدرج در قانــون،  اغلــب 
کاندیداها کســانی بودند که دارای شرایط 
فوق نبودند و ســوابق و شایستگی های الزم 
برای اداره کشور را نداشتند. حضرت امام 
خمینی)ره( در دیدار با دانشجویان پیرو خط 
امام، با ذکر اینکه برخی از این افراد منحرف 
و ناشناس هستند، این موضوع را اخال در 
ریاســت جمهوری و بدنام کردن جمهوری 
اسامی و بهم ریختن مملکت دانستند. از 
این  رو کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات به 
ریاست آقای موسوی  خوئینی  ها با همکاری 
وزارت کشور و با کسب اجازه از امام، پس 
از بررسی صاحیت ها، 10 نفر را به عنوان 
نامزد رســمی انتخابات معرفی کرد.  روش 
بررســی صاحیت ها به گفته وی، از طریق 
مصاحبه حضوری بوده است که همکاری 
برخی افراد بــا رژیم طاغوتی و بی اعتقادی 
آنها را به نظام اسامی آشکار می کرد. امام 
خمینی)ره( در رهنمودهای خود ویژگی های 
رئیس جمهــور مطلــوب را برشــمردند و 
فرمودند: »کســی که از همــه متعهدتر به 
اسام،  سوابق،  سوابق خوب پیوسته به هیچ 
طرفی،  نه شرقی باشــد، نه غربی باشد،  نه 
غرب زده و نه شرق زده مسلمان باشد، پیرو 
احکام اسام باشــد،  ملی باشد، دلسوز به 
ملت باشد، سوابقش خوب باشد،  در رژیم 
سابق هیچ وارد نشده باشد و با اجانب پیوند 
نداشته باشــد. من بنا ندارم کسی را تعیین 
کنم، ما همین اوصاف را می گوییم و شــما 

انتخاب می کنید.« 

سیدمهدی حسینی
مورخ و پژوهشگر

مروری بر مفاسد دربار رژیم دیکتاتور پهلوی
همانطور که اشاره شد، در اوایل قرن هجدهم 
میــادی رقابــت پرتغالی ها، انگلیســی ها، 
هلندی ها و فرانســوی ها برای دسترسی بیشتر 
به ثروت افسانه ای شبه قاره هند روزافزون شده 
بود. شرکت های تجاری این کشورها در رقابت 
تنگاتنگی با یکدیگر قرار داشــتند و هر یک از 
آنان تمام کوشش خود را به کار انداخته بودند تا 
در میان رقبا، مقام اول را احراز کرده و با درست 
کردن یــک مرکز بازرگانی در هند، ثروت های 

این کشور ثروتمند را به اروپا صادر کنند.
پادشــاهان هند که در اوج قدرت بودند، به 
این خارجیان، به دیده تاجرانی ساده و معمولی 
که فقط به فکــر تأمین مال و ثروت  هســتند، 
می نگریســتند و هرگز تصــور نمی کردند که 
ممکن است آنان در پشت پرده در صدد تجاوز 
به آب و خاک هندوســتان باشــند؛ به همین 
دلیل آنــان را در امور بازرگانی آزاد گذاشــته 
بودند و حتی گاه، تســهیاتی هم برای ایشان 
فراهم می آوردند؛ ولی این خارجیان همچون 
رباخواری بودند که بیش از آنکه به فعالیت های 
بازرگانی بیندیشــند، هدف های توسعه طلبانه 
سیاســی داشــته و نگاه خود را بر آینده ای دور 
برای تصرف و اســتیای انداختــه بودند! این 
شرکت ها به ظاهر تجارت می کردند؛ ولی در 
باطن، حکومت های متبوع آنان در فکر استعمار 

و گستراندن نفوذ سیاسی خود بودند.
هنگامی که دولت مســلمان رو به ضعف 
و انحطاط نهاد و بــر اثر طغیان امرای محلی، 
وحدت کشور از بین رفت، برای عناصر خائن، 
مجال بسط نفوذ بیشتری پیدا شد، لذا هر یک با 

شتابزدگی، نقش جدید خود را برای بلعیدن این 
لقمه چرب و گوارا آغاز کرده و به تهیه مقدمات 

پرداختند.
در میــان این مســابقه دهندگان، شــرکت 
انگلیسی هندشرقی سرانجام توانست بر رقیبان 
فائق آمده، مقام اول را احراز کند و با کوتاه کردن 
دست شــرکت های پرتغال و هلند و فرانسه، 
میــدان را برای عملیات اســتعماری خویش، 
خالی گرداند. اکنون نوبت آن فرا رسیده بود که 
شرکت انگلیسی برای تضمین غارتگری های 
آینده به گسترش نقطه سیاسی خود در سراسر 
این کشــور پهناور که از نظام سیاسی با ثباتی 
برخوردار نبودند، بپردازد و با شیوه های گوناگون 
بر حضور مؤثر سیاســت انگلیس در آن کشور 

بیفزاید. 
مؤثرترین اقدام شــرکت انگلیسی، ایجاد و 
اختاف میان امیران هند بود. گاه به یکی از آنان 
کمک های مالی می کرد و او را بر ضد دیگری 
بر می انگیخت و بدین وســیله نــزد او نفوذ و 
اعتباری کسب می کرد، سپس با آن دیگری عینا 
همین افسون را به کار می بست و در خال این 
عملیات، درآمد ایالت را قبضه می کرد و نفوذ 

خود را در آنها گسترش می داد.
به تدریج کمپانی توانست در قلب مملکت 
و شخص پادشــاه مســلمان ـ که در دهلی بر 
مســند حکمرانی کل هندوستان تکیه زده بود ـ 
نفوذ کند، به وســیله اطرافیان و محارم و حتی 
همســرش، به او نزدیک و نزدیک تر شــود و 
عاقبت او را به آلتی بی اراده و مجسمه ای بی جان 

تبدیل کند.

   حافظه    

کمپانیهندشرقی
نگاهی به حضور استعمارگران در شبه جزیره هندوستان

اتمامحجتتاریخ
انتخابات ریاست جمهوری دهم و صف آرایی جریان های سیاسی  ـ ۱۳
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 BBBB لطفــًا بفرماییــد قرارگاه ســازندگی  
خاتم االنبیاء)ص( از چه سالی به طور 
تخصصی وارد حوزه صنعت و معدن 

شد و علت این حضور چه بود؟
پیــرو بیانات رهبر معظــم انقاب)مدظله العالی( 
دربــاره اهمیت بخش صنعت و معــدن در اقتصاد 
کشــور و لزوم نقش آفرینی قرارگاه در رفع نیازهای 
اساسی و گلوگاه های کشور، این مجموعه با استفاده 
از ظرفیت هــای بالقوه خــود، هلدینگ تخصصی 
صنعت و معدن را در ســال 139۷ تشکیل داد و به 

صورت تخصصی وارد این عرصه شد.
هلدینگ تخصصی صنعــت و معدن با بهره گیری 
از متخصصان مجرب و ماشــین آالت تخصصی و 
با رعایت اســتانداردهای کیفی و زیست محیطی، 
اکتشــافی،  انــواع حفاری های  انجــام  توانایــی 
آماده سازی و اســتخراج معادن زیرزمینی و روباز و 
همچنین طراحی و احــداث کارخانه های فرآوری 
مواد معدنی را به صورت طراحی، تأمین کاال و اجرا 
EPC(( دارد. هلدینگ تخصصی صنعت و معدن 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( سپاه سه مؤسسه 
تخصصی به نام های امین، ثارالله و معدن دارد که با 
به کارگیری بیش از 4100 نفر سرمایه انسانی، 26 
طرح و پروژه صنعتی و معدنی را در 11 استان کشور 

در دست اجرا دارد.

 BBBB به طور کل عملکرد قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در حوزه صنعت و 

معدن به چه صورت است؟ 
هلدینــگ تخصصی صنعــت و معدن بــه عنوان 
زیرمجموعه قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
و در کنــار ســازمان توســعه و نوســازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و همچنین شرکت 
ملی صنایع مــس ایران، فعالیت های گســترده ای 
را در چهار حوزه اکتشــاف، اســتخراج، فرآوری و 
ســرمایه گذاری در کارنامه خود به ثبت رســانده و 
پروژه های گوناگونی را اجرا کرده اســت که به طور 

کل می توان به این موارد اشاره کرد:
ـ احداث کارخانه های صنعتــی در حوزه صنعت 
فوالد به ظرفیت ۵/3 میلیون تن شامل گندله سازی، 
آهن اسفنجی، ذوب و ریخته گری فوالد )معادل ۵ 

درصد کل ظرفیت تولید کشور(؛
ـ احداث کارخانه های صنعتــی در حوزه صنعت 
مس به ظرفیت 3۵0 هزار تن، شامل تولید کنسانتره 
مــس و پاالیش مس کاتدی )معادل 2۵ درصد کل 

ظرفیت تولید کشور(؛
ـ تولید کنسانتره فســفات به میزان ۷0 هزار تن در 

سال )معادل 80 درصد کل ظرفیت تولید کشور(؛
ـ اســتخراج کانسنگ ســرب و روی به میزان 120 
هزار تن در سال )معادل 13 درصد کل ظرفیت تولید 

کشور(؛
ـ حفاری اکتشــافی به میزان 2۵ هزار متر در سال 
)معادل 20 درصد کل ظرفیت حفاری اکتشــافی 

ساالنه در کشور(؛
ـ استخراج فسفات خاک کلوخه به میزان 3 میلیون 

تن در سال.

 BBBB به یک یا دو پــروژه مهم در حوزه های 
مختلــف کاری هلدینــگ تخصصی 

صنعت و معدن هم اشاره بفرمایید.
در حــوزه اکتشــاف می تــوان به حفــاری بالغ بر 

۵00 هــزار متر گمانه اکتشــافی در اســتان های 
کرمان، یزد، فارس، اصفهان، هرمزگان، سیســتان 
و بلوچستان، خراســان رضوی و خراسان جنوبی 
اشــاره کرد. همچنین در حوزه اســتخراج می توان 
عملیات اســتخراج بخش زیرزمینی معدن سرب 
و روی انگوران، عملیات اســتخراج معدن سنگ 
آهن چاه گــز و نیز عملیات اســتخراج و خردایش 
در معادن بوکیســت جاجرم را نام برد.از مهم ترین 
پروژه های حوزه فرآوری نیز می توان به احداث فاز 
دوم کارخانه تغلیظ مس سونگون، احداث و راهبری 
دو کارخانه تولید آهن اسفنجی بافت و میانه اشاره 
کرد که عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و احداث 
کارخانه تغلیظ مس درآلو و احداث کارخانه ذوب 
و ریخته گری شهریار و شاهین طرح توسعه مجتمع 
فوالد صنعتی بنــاب در حال اجراســت.در حوزه 
سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری در احداث کارخانه 
پرعیارسازی منگنز در شهرســتان ارزوئیه کرمان و 
همچنین سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولید 
کاتد مس در شهرســتان انارک اصفهان به دســت 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( انجام شــده 

است. 

 BBBB آیا قرارگاه در زمینه بومی سازی و استفاده
از توان داخل کشور در این حوزه اقدامی 

انجام داده است؟
هلدینــگ تخصصی صنعت و معــدن همواره در 
اجــرای پروژه های خود در عرصه صنعت و معدن، 
اســتفاده از ظرفیت و توان داخل کشــور را مد نظر 
دارد؛ به گونه ای که با شناســایی سازندگان داخلی 
و بررســی توان آنها و معرفی به کارفرمایان، زمینه 
جایگزینی تأمین کننده ایرانی را به جای تأمین کننده 
خارجی فراهم کرده و کاالهای مورد نیاز خود را از 
داخل تأمین کرده است که این امر موجب جلوگیری 
از خــروج ارز و اشــتغال زایی در راســتای اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی شــد. در موضوع 
خودکفایی و بومی ســازی، در دو بخش دانش فنی 
و ساخت داخلی، اقدامات ارزنده ای در پروژه های 
هلدینگ انجام شــده است. اســتفاده از دانش فنی 
ایرانی PERED در پروژه های تولید آهن اسفنجی 
)میانه و بافت( به جــای تکنولوژی های خارجی، 
نظیر میدرکس و... همچنین دستیابی به دانش فنی 

فرآوری کانسارهای مس نمونه هایی از بومی سازی 
و خودکفایــی در حوزه تکنولــوژی پروژه های این 
هلدینگ است. در کل قرارگاه موفق به بومی سازی 
بیــش از 60 درصد تجهیــزات پروژه های صنایع 
معدنی در داخل کشور و جایگزینی سازنده ایرانی 

به جای سازنده خارجی شده است.

 BBBB علت حضور قرارگاه در زمینه احداث 
کارخانه های تولید آهن اســفنجی چه 

بوده است؟
در دنیا، صنعت فوالد اهمیت ویژه ای دارد و ایران با 
تولید حدود 20میلیون تن فوالد، به طور تقریبی یک 
درصد تولید فوالد جهــان را در اختیار دارد و جزء 
1۵ کشور نخست در تولید این صنعت راهبردی به 
شمار می آید. در حال حاضر، سرانه مصرف فوالد 
در کشــور ایران بین 230 تا 260 کیلوگرم در سال 
اعام شــده است؛ این یعنی به طور متوسط هر فرد 
ایرانی در ســال 230 تا 260 کیلوگــرم فوالد نیاز 
دارد و این شاخص که به  منزله یکی از شاخص های 
سنجش توسعه  یافتگی شناخته شده، در کشورهای 
توســعه یافته باالی 300 کیلوگرم اســت. با توجه 
به ســرانه مصرف و نیاز کشور به فوالد و با توجه به 
ظرفیت های معدنی و مجتمع هــای فوالدی که در 
کشور وجود دارد، در افق چشــم انداز سال 1404 
تولید ۵۵ میلیون تن برای تولید آن ترسیم شده است. 
یکی از مهم ترین اقداماتی کــه در بلندمدت برای 
صنعــت فوالد مهــم تلقی می شــود و می تواند به 
همراه خود بیشــترین ارزش  افــزوده را برای آن به 
همراه بیاورد، تکمیل زنجیره فوالد اســت. مراحل 
گوناگون تکمیل زنجیره فوالد پس از ســنگ آهن 
که از معدن استخراج می شود، شامل تبدیل سنگ 
آهن به کنســانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و 
محصوالت فوالدی اســت. در همین راســتا، دو 
کارخانه تولید آهن اســفنجی فــوالد میانه و فوالد 
بافت، با ظرفیت تولید ســاالنه هر یک 800 هزار 
تن آهن اســفنجی، از پروژه هایی است که قرارگاه 
برقراری  با رویکرد  ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

توازن در زنجیره فوالد کشور انجام داد.

 BBBB با توجــه به اهمیت صنعــت مس در 
کشــور و جهان و کاربرد بــاالی آن در 

صنایع مختلف، آیا قرارگاه در این زمینه 
هم اقدامی انجام داده است؟

مس یکی از مهم ترین مواد معدنی در دنیا شــناخته 
می شود و به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن، در 
دنیای امروز از اهمیت باالیی برخوردار است. میزان 
ذخایر مس خالص دنیا برابر 630 میلیون تن برآورد 
شــده که ایران با داشتن بالغ بر 20 میلیون تن مس 
بیش از 3 درصد این ذخایــر را به خود اختصاص 
داده اســت. به این ترتیب، ایران رتبه دوازدهم دنیا 
و چهارم آســیا را در این حــوزه دارد. در این میان، 
معدن مس ســونگون با ذخیره قطعی 4۷0 میلیون 
تن سنگ معدن با عیار 0/6 درصد و ذخیره احتمالی 
یک میلیارد تن ســنگ مس بالغ بر 40 درصد مس 
کشور را در اختیار دارد. معدن مس سونگون در 2۵ 
کیلومتری شــهر ورزقان در استان آذربایجان شرقی 
قرار گرفته اســت. در راستای طرح توسعه مجتمع 
معدن مس سونگون، از اردیبهشت ماه سال 1388 
پروژه احداث فاز دوم کارخانه تغلیظ مس سونگون 
با ظرفیت تولید 1۵0 هزار تن کنسانتره مس با عیار 
30 درصد در ســال، از طرف شرکت ملی صنایع 
مس ایران به قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
واگذار شــد و در بهمن ماه سال 1393، این پروژه با 
مدیریت جهادی متخصصان جوان و متعهد ایرانی و 

 تحریمی به بهره برداری رسید.
ً
در شرایط کاما

احداث کارخانه پاالیش مس ســونگون، احداث 
مجموعه کارخانجات تولید کاتد مس ســونگون، 
احداث کارخانه تغلیظ مس درآلو در استان کرمان 
و ســرمایه گذاری در معدن مس شهید حججی در 
استان اصفهان، از جمله پروژه هایی است که قرارگاه 
در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مس فعالیت 

می کند.
برای آشنایی مخاطبان ما، اشاره ای هم به رکوردهای 
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( در حوزه 

صنعت و معدن داشته باشید.
هلدینگ تخصصی صنعت و معدن قرارگاه تاکنون 
موفق به کســب رکوردها و دستاوردهای زیادی در 
گرایش کاری خود شــده اســت که برای نمونه به 

برخی از این موارد اشاره می کنم:
ـ بازیابی بیش از 9۵ درصد ماده معدنی برای اولین 

بار در کشور در معادن زیرزمینی؛
ـ انتقــال بتن به عمق 300 متری و پمپاژ آن تا ۵00 
متر به صــورت افقی برای اولین بار در کشــور در 

استخراج معدن زیرزمینی انگوران؛
ـ کســب مقام اول ســازه فوالدی کشــور در سال 
139۷ از انجمن سازه های فوالدی کشور در بخش 
غیرساختمانی به دلیل اجرای ســازه سالن اصلی 

کارخانه تغلیظ مس درآلو؛
ـ اجرای کامل دو کارخانه تولید آهن اســفنجی با 
به کارگیری دانش فنی ایرانی PERED برای اولین 

بار در کشور؛
ـ رکورد تولید بیش از ۷0 هزار تن آهن اسفنجی در 
ششــمین ماه بهره برداری از کارخانه آهن اسفنجی 

بافت؛
ـ ساخت 320 سلول بتن پلیمری برای اولین بار در 

کشور برای پروژه پاالیش مس سونگون؛
ـ شکســتن رکورد 19 ساله فعالیت مجتمع معدنی 
اســفوری با تولید 9200 تن کنســانتره فسفات در 

یک ماه.
و این تنها بخشــی از رکوردها و دستاوردهای این 

مجموعه است.

یکی از عرصه های فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( حفاری و استخراج معادن زیرزمینی و ایجاد کارخانه های فرآوری مواد معدنی است و در این عرصه اقدامات ویژه ای در طول سال های گذشته انجام شده 
است. در همین زمینه با حسین َبرمر، معاون هماهنگ کننده هلدینگ تخصصی صنعت و معدن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( گفت وگو کردیم تا بیشتر با فعالیت این مجموعه آشنا شویم.

افزایش سهم صنعت 
در تولید ناخالص ملی

یکی از مهم ترین و اساسی ترین پایه های 
اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر 
زیرزمینی آن کشــور است. کشور ایران با 
حدود یک درصد جمعیت جهان حدود 
۷ درصد ذخایر کشف  شــده دنیا را دارد 
که خود حاکی از در اختیار داشــتن بستر 
مناســب ســرمایه گذاری در این بخش 
است. کشــورمان با دارا بودن بیش از 68 
نوع ماده معدنی در میان 10 قدرت معدنی 
جهان جای گرفته و یکی از کشــورهای 
غنی از حیث دارایی های معدنی به شمار 

می آید.
البتــه در نظر گرفتن این نکته بســیار 
حائز اهمیت است که ذخایر معدنی ایران 
مربوط به اکتشافاتی است که تنها ۷ درصد 
از اقلیم ایران را پوشش می دهد و متوسط 
عمق گمانه های اکتشــافی در ایران تنها 
100 متر است؛ در حالی که متوسط عمق 
گمانه های اکتشافی در دنیا 900 متر است 
و این نشان از ظرفیت باالی معدنی کشف 

 نشده کشور است.
در وضعیــت فعلی اقتصــاد ایران و 
تحریم های گســترده پیــش رو، یکی از 
ظرفیت های بالقوه کشــور برای عبور از 
این بحــران و حرکت در مســیر اقتصاد 
مقاومتی، نگاه ویژه به بخش معدن کشور 
است که می تواند افزون بر نقش زیربنایی 
در ارتقای رفاه اقتصادی کشــور، ســهم 
باالیی از اشــتغال را بــه خود اختصاص 
دهد. به گفته صاحبنظران، این صنعت به  
واســطه زنجیره تولید و خدماتی که ارائه 
می دهــد، این ظرفیــت را دارد که بتواند 
در چشــم انداز 1404 ظرفیت اشتغال در 
کشــور را به رقــم 8/3 میلیون نفر، یعنی 
 معادل 36 درصد از سهم اشتغال بازار کار 

ایران برساند. 
معــادن و صنایــع معدنی بــه دلیل 
برخورداری از قابلیت تولید محصوالت 
صادراتــی، در ارزش افــزوده صادراتی 
کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی 
ذخایر معدنی می تواند به برنامه های رشد 
در اغلب مناطق غیربرخوردار و دورافتاده 

کشور کمک کند.
به همین منظور و در راســتای اقتصاد 
مقاومتی و قطع وابســتگی به درآمدهای 
نفتــی و شــکل گیری اقتصــادی متکی 
بــر تــوان داخلی، قــرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــاء)ص( انجــام فعالیت های 
معدنی در حوزه های اکتشاف، استخراج، 
فرآوری و سرمایه گذاری را در دستور کار 
خود قرار داده است که از اهم پروژه ها در 
حوزه اکتشاف می توان به اجرای عملیات 
حفاری اکتشافی در معادن طبس، گل گهر، 
ســونگون و مس پروفیری در استان های 
جنوب و جنوب شرقی کشور و در حوزه 
اســتخراج به اســتخراج و حمل سنگ 
بوکســیت جاجرم و سنگ آهن گل گهر و 
در حوزه صنایع معدنی به احداث کارخانه 
تغلیظ مس سونگون، کارخانه تولید آهن 

اسفنجی میانه و بافت اشاره کرد.
بدون شــک، مجموع ایــن اقدامات 
در راســتای تحقق بیانیه گام دوم انقاب 
می تواند زمینه رفع وابســتگی به نفت را 
با ایجاد اقتصاد چندمحصولی و افزایش 
ســهم صنعت در تولید ناخالص کشور 
سبب شود. همچنین این رویکرد می تواند 
موجــب درون زا کــردن اقتصــاد و رفع 

گلوگاه های صنعت کشور شود.

مجید ترابی
 سرپرست روابط عمومی قرارگاه

20درصدظرفیتحفاریاکتشافی
ساالنهکشورراداریم

در گفت وگو با معاون هماهنگ کننده هلدینگ تخصصی صنعت و معدن قرارگاه سازندگی عنوان شد
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برادر حاج قاسم

 بعد از نماز می خواستم حسین 
آقــا را ببینم و دربــاره موقعیت 
منطقــه و یک ســری مســائل مربوط به 
اطاعات و عملیات با هم صحبت کنیم، 
دنبالش فرســتادم و داخل ســتاد لشکر 
منتظرش مانــدم. در حالی که اورکتش را 
روی شــانه هایش انداخته بود، وارد شد. 
معلوم بود که از نماز می آید و فرصت اینکه 
ســر و وضعش را مرتب کند، پیدا نکرده 
اســت؛ در حالی که به او لبخند زدم، نگاه 
معنا داری به او انداختم. ســریع از نگاهم 
همه چیز را فهمید و قبــل از اینکه حرفی 
بزنــم، گفت: »وقتــی در همین وضعیت 
مقابل خدای خودم ایستادم و نماز خواندم، 
درست نبود در مقابل بنده او به سر و وضعم 
برســم، با روحیات حسین آشــنا بودم و 
می دانستم انسانی بی ریا و خالص است.«
به نقل از سردار سلیمانی

محمدحسین یوســف الهی سال 1340 در 
شــهر »کرمان« متولد شــد. با آغاز جنگ 
تحمیلی در لشکر41 ثارالله واحد اطاعات 
و عملیات فعالیت می کرد و بعدها به عنوان 
جانشــین فرمانده این واحد انتخاب شــد. 
ســرانجام در عملیات والفجــر 8 به دلیل 
مصدومیت ناشی از بمب های شیمیایی 2۷ 
بهمن 1364 در بیمارستان لبافی نژاد تهران به 
شهادت رسید. شهیدی که سردار سلیمانی 
وصیت کــرده بود کــه کنار او دفن شــود.
حاج قاســم در وصف شهید یوسف اللهی 
می گفتند: »برادری داشــتیم به نام حسین 
یوســف اللهی. من در خاطراتم خیلی از او 
می گویم. از اولیاء الهی بود، برجسته بود. به 
درجه ای رســیده بود که بعضی از اولیا و در 
واقع بزرگان این جایگاه بعــد از ۷0 یا 80 

سال می رسند، ولی او رسیده بود.«

 زندگی عاشقان

 عاشــقان شما، به وســعت اقیانوس ها دل 
دارند و به پهنه کهکشان ها محبت. عاشقان 
شــما، نوای  خوش بیداری و آگاهی هستند 
و ترنم زیبای خاموشــی و سکوت. عاشقان 
شما، بوی خوش تواضع دارند و عطر دلنواز 

بندگی.
آقاجان! عاشقان شما، الیه های زمان را 
درنوردیده اند و برای همه دوران شــده اند. 
عاشقان شما، حماسه های بی کران و بی بدیل 
ساخته اند و ســتون های ظلم و استکبار را 
درهم ریخته اند. عاشقان شما، در کوتاه مدت 
زندگی برای همه افراد زیسته اند و برای همه 

اعصار الگو شده اند.
موالی من! زندگی و کار عاشقان تو شب 
و روز نیست که خستگی بیاورد؛ بلکه عشق 
است و وظیفه. برای همین  است که تفسیر 
»بودن« از عشــق آنها سرچشمه می گیرد و 
تأویل عشق از وظیفه آنها. آنها همانند پروانه 
به گرد شمع وجود شــما چرخیده اند و در 
شعله عشق شما از آسمان ها گذر کرده اند. 
آنها شده اند کبوتر حریم انتظار و در فراسوی 
تاریخ ها و زمان ها بال گشوده اند. آنها شده اند 

کسی شبیه »شهید حاج قاسم« خودمان.

حسن ختام

   قبیله عشق    

حسن نوروزی
نویسنده

از کســانی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر می اندازد. 
در دنیا چونان زاهدان ســخن می گوید، اما در رفتار همانند دنیاپرستان است. اگر نعمت ها به او برسد سیر 
نمی شود و در محرومّیت قناعت ندارد، از آنچه به او رسید، شکرگزار نیست و از آنچه مانده، زیاده طلب است. 
دیگران را پرهیز می دهد، اما خود پروا ندارد. به فرمانبرداری امر می کند، اما خود فرمان نمی برد. نیکوکاران را 

دوست دارد، اما رفتارشان را ندارد و گناهکاران را دشمن دارد، اما خود یکی از گناهکاران است.
نهج الباغه، حکمت۱50 

بندهواقعیباش
   صادقانه    

آنچه ما را نسبت به گذشته با حسرت و افسوس همراه می کند، نعمت ها و روزگار شیرین نیست، همراهی 
و همدلی و محبت گذشتگان نیست؛ بلکه خلوص و نیت قلبی درست است. ظاهر و باطنی که در گذشته 
یکی بود و باعث همدلی و آرامش می شــد. اگر انسان به این درجه برسد که ظاهر و باطن یکی نباشد، 
ســردی وجودش گرم نخواهد شد، در مدار قرار نمی گیرد و خوبی ها را به سمت خود جذب نمی کند. 

ظاهر و باطن یکدست انسان را به سمت نیکی رهنمون می شود.
برگرفته از سخنان سردار قاسم سلیمانی

خلوصدروحدتظاهروباطن
   صبحانه    

عصــای چوبــی را میان دســت های 
چروکیده اش گرفت و به سختی از روی 

چهارپایه بلند شد.
ـ نمی خوام برم، اینجا خونمه، کجا برم؟ سیله 
دیگه بیاد منو با خودش ببره، من نمی رم، مث ننه 
عباس، مث نسیما، همه تو خونشون نشستن شما 
منو بیرون می فرسید؟ خوب گوش بگیرید ببینید 
چی می گم، سی ساله از اینجا بیرون نرفتم، بلکه 

بچه ام برگرده، حاالم نمی رم...
عماد به دو ســه جوانی که برای بردن پیرزن 
وارد خانه شده بودند، اشاره کرد که بروند. صدای 
موج آب هر لحظه نزدیک تر می شــد. خطر بیخ 
گوش روســتا بود، اما هیچ کــس حاضر نبود از 
خانه اش بیرون برود. آب و غذا کم کم رو به اتمام 
بود و کمک دیر به دیر می رسید. سراسر دشت و 
روستاهای اطراف گرفتار سیل شده بودند و این 
سه روســتا هم چیزی نمانده بود گرفتار شوند. 
مردم، خودشان دســت به کار بودند و با هرچه 

داشتند، جلوی آب را سد می کردند.
ارتباط زمینی قطع شده بود و همه چشم شان 
به آســمان بود تا بلکه بچه های ســپاه و ارتش 
کمکی برســانند. پیرزن در اتــاق را باز کرد و با 
عصبانیت، رو به جوان های روستا گفت: »هرکی 
از شــهر اومد بــرا کمک بگید مــن بیام کارش 
دارم، می خوام ببینم چطو شــده که کسی به داد 
ما نمی رسه؟ ما آدم نیسیم؟ ما برای این مملکت 
خون ندادیم؟ جوون ندادیم؟ قاســم من هفده 
ســالش بود رفت جنگ، هنوزه که برگرده، گناه 
کردیم تو ای بیابون سر خونه زندگی و زمینامون 

موندیم؟ ما نون نداریم بخوریم!«

عماد به ســمت پیرزن که روسری عربی اش 
را محکم می کرد، برگشــت. با حسی بین غم و 
محبــت نگاهش کرد و آرام گفت: »ننه قاســم! 
می دونم چی می گی ولی چیکار کنیم؟ همه جا 
رو ســیل برده ما از همه بهتریم االن، آب هنو به 
خونه هامون نرسیده، همه کمک می خوان، ایشاال 
می رســه...« و از در رنگ و رو رفتۀ حیاط بیرون 
رفتند. کوچه ها همه پر شــده بــود از گونی های 
خاک، همه نگران و ناراحت، وسایل شــان را به 
باالترین نقطه خانه ها می رســاندند تا از آسیب 
ســیل در امان بمانــد. در نگاه همــه ناامیدی و 
وحشــت موج می زد. انگار قــرار نبود این موج 
ســرکش، آرامش پیدا کند و مــردم را در غم از 
دســت دادن محصول و دام تنها بگذارد. خشم 
طبیعت، هر لحظه بیشــتر می شد و کودک و پیر 
و جوان خودشــان را بی دفاع تر از هر موجودی 
می دیدند. زن ها مشــغول دوخت گونی بودند و 
جوان ها هر چه در توان داشتند برای حفاظت از 
روستا به کار گرفته بودند. جنگ، جنگی نابرابر 
بود. دشمن ســاح نداشت و هیچ ساحی هم 

برایش کارگر نبود جز همدلی و کمک... .
صــدای بالگرد از دور به گوش رســید. یک 
لحظه گویی خــون در رگ های روســتا دوید. 
همه برای جلب توجه نیروهای کمکی روی تل 
خاک جمع شدند. نگا ه های نگران جای خود را 
به شــوق و امید داده بود. بالگرد به سختی روی 
زمین نشســت و چند نفر پیاده شدند. نگاه شان 
گرم و با محبت بود. از حال و روز مردم پرسیدند 
و کوچه های روســتا را با دقت بررســی کردند. 
همان جا فرمانده دستوراتی برای رساندن آذوقه 
و غذا صادر کرده بود و ســاعتی نگذشته غذا و 
آب رســیده بود. وقتی بالگرد رفت و فرمانده و 
دوســتانش ماندند، قوت و قــدرت به بازوهای 

جوانان روستا برگشت.
»ننــه قاســم« با هیاهــوی مــردم و صدای 

شادی شــان، روسری را محکم کرد و عصا زنان 
از خانه بیرون رفت. اهالی روســتا دور جماعتی 
حلقه زده بودند و بــا هیاهو می خندیدند و ذوق 
می کردند. چشم هایش خوب نمی دید. با خودش 
فکر کرد چه اتفاقی افتاده؟ هنوز اطراف روســتا 
دریــای آب بود و معلوم نبــود چه چیزی اینقدر 
مردم را امیدوار کرده بود. از دور »مریم بیگم« را 
دید که به سمتش می آید. چهرۀ خندانش از دور 
مشخص بود. کنجکاوی نگذاشت تا صبر کند. با 
صدای بلند پرسید: »چی شده؟ کی اومده ننه؟« 
»مریم بیگم« با صدایی که از شوق می لرزید، 
گفت: »کمک آوردن ننه قاسم! غذا آوردن، چند 
نفرم برای کمک اومدن، بیا برات غذا آوردم...« 
پیرزن بی توجه به غذا راهش را به سوی مردی که 
روی بلندی ایستاده بود و حرف می زد کج کرد. 
چشم های کم سویش را جمع کرد تا بتواند او را 
بشناسد. صدایش گرم و مهربان بود. انگار لباس 
رزم پوشیده بود. چقدر دلش پر می کشید پسر بی 
نام و نشانش بیاید و همینطور روی این تل خاک 
بایستد، حرف بزند، بخندد و آرزوی »ننه قاسم« 

برآورده شود.
پسر بچه ای با عجله از کنار پیرزن گذشت. ننه 
قاسم بلند پرسید: »های بچه این کیه اومده داره 

حرف می زنه؟«
پسر بچه همانطور که می دوید، داد زد: »قاسم 
ســلیمانیه، با رفیقاش اومدن کمک، دارم می رم 

عکس بگیرم باهاش...« و دور شد.
پیرزن ایســتاد و از دور به فرمانده خیره شد. 
اشک چشمانش را با روسری اش پاک کرد و زیر 
لب گفت: »ها قاسم منم اگه بود به سن وسال این 
بــود...« کمی فکر کرد و بعد با لبخند ادامه داد: 
»خو چه فرقی داره اینم قاسم منه...« قدم هایش 
را تند کرد و بــا صدایی لرزان فریاد زد: »خوش 
اومدی ننه... خوش اومدی قاسم جان... خوش 

اومدی!«

   داستان    

ننهقاسم...
نفیسه محمدی

دبیر گروه جوان

مطالعــات متعدد نشــان می دهد، تغذیــه تأثیر قابل توجهــی بر نتایج 
واکسیناســیون دارد و می تواند کارایی واکسن را بهبود بخشد. مطالعه ای 
که درباره اثربخشــی واکســن ها بر روی افراد چاق انجام شــده، نشان 
می دهد پاسخ ضعیف به واکسن ها در افراد چاق، آنها را در معرض خطر 

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن قرار می دهد.
 از سوی دیگر، تضعیف ایمنی ناشــی از سوء تغذیه به کاهش پاسخ 
مؤثر به واکسن ها منجر می شود. هم سوءتغذیه و هم چاقی موجب افزایش 
مرگ ومیر در طول همه گیری کوویدـ19 می شوند و در درازمدت، هر دو به 

طور بالقوه کارایی واکسن ها را تضعیف می کنند.
 بنابراین مصرف گروه های مختلف غذایی در طول روز نقش مؤثری 
در تقویت سیستم ایمنی و افزایش اثربخشی واکسن دارد. با توجه به نقش 

تغذیه، الزم است در هنگام واکسیناسیون موارد زیر رعایت شود:  
1ـ زمان واکسیناسیون نباید ناشتا باشید. الزم است صبحانه یا میان وعده 
ســاده ای میل کنید. 2ـ با رعایت تغذیه صحیح به عملکرد بهتر بدن در 
واکسیناســیون کمک کنید. 3ـ آب و مایعات فراوان بنوشــید؛ چون کم 
آبی بدن موجب اختال در سیســتم ایمنی و عدم پاســخ مناسب بدن به 
واکسن می شــود. 3ـ پیش و پس از واکسیناسیون مصرف روزانه مقادیر 
کافی از انواع ســبزی ها و میوه ها، شــیر و لبنیات، تخم مرغ، حبوبات، 
گوشــت ها و نان و غات ســبوس دار به سیســتم ایمنی بدن و پاســخ 
مناسب به واکســن کمک می کند. 4ـ مصرف حداقل پنج وعده در روز 
)ســه وعده از انواع سبزی ها( و دو عدد متوســط از انواع میوه ها در میان 
 وعده ها برای تقویت سیســتم ایمنی و پاســخ مناســب بدن به واکسن

 الزم است.

    سالمت    

وواکسیناسیون تغذیه

زهرا وحیدی نیا
کارشناس علوم تغذیه

ســیدعلی اکبر عمرانی را از سال 1394 می شــناختم. پاسداری پر شور، با 
جسارت، با انگیزه، مخترع و پژوهشگر، هادی سیاسی، تخریب چی، خبرنگار 
و عکاس و ورزشکار بود و در نهایت ویژگی های بارز اخاقی خاصی داشت. 
در جلســات و دورهمی های معاونت روابط عمومی نیروی زمینی با او آشنا 
شــدم. او فعالیت خود را از سال 13۷9 در لشکر 2۷ محمد رسول الله)ص( 
آغاز و در تیپ مکانیزه 20 رمضان ادامه داد و آخرین مســئولیتش مدیر دفتر 
معاونت آموزش و پژوهش نمایندگی ولی فقیه در ســپاه بود. سید از بهترین 
تخریب چی های ســپاه بود، حداقل 12 مــورد فعالیت تحقیقاتی تخصصی 
در زمینه تخریب و مهمات با انواع مراکز مهم تحقیقاتی پژوهشــی، از قبیل 
ســاتخ نزسا و نهسا، دانشگاه امام حســین)ع( و مدیریت مهندسی تخریب 
نزسا و سازمان مهندسی و پدافند غیرعامل را داشت. عنوان پایان نامه مقطع 
کارشناسی ارشــدش در رشته علوم سیاسی، تطبیق سیاست خارجی ایران و 
ترکیه حسب نظریه »جیمز روزنا« بود و برای آزمون دکترا در حال مطالعه بود و 
قصد ادامه تحصیل داشت که در همین حین با برخی مجات و خبرگزاری ها 
از جمله پایگاه بصیرت و هفته نامه وزین صبح صادق ارتباط داشت.  سیداکبر 
چهار نشان برتر داشت: کسب رتبه ایده پرداز برتر در جشنواره سلمان فارسی 
در سال 1389، نفر اول هادی سیاسی سال 1396 نزسا، مدیر روابط عمومی 
برتر سال 139۷ نزسا، خبرنگار برتر نزسا و همچنین در این 21 سال خدمت 
صادقانه بیش از 2۵ دوره آموزشی عمومی و تخصصی را گذرانده بود، بیش 
از 11 مورد حضور مؤثر در مأموریت های مهم امنیتی از قبیل شــمال غرب، 
جنوب شرق، اغتشاشات، چک و خنثی، پاکسازی میدان مین و... را در پرونده 
خود به ثبت رسانده بود و مهم ترین آن ۵۵۵ روز مجاهدت در جبهه مقاومت 

در سوریه بود. روحش شاد و یادش گرامی.
صابر جمشیدی

   یادمان    

وز 555ر
مجاهدت

حرم باقی ست
کشیده شد بدنت در میان خون سردار
که دشمنت بشود زود سرنگون سردار

که گریه های همه نذر راه تو باشد
 نگاِه کل جهان بر نگاه تو باشد

که بلبان همه نام تو را بخوانند و
تو را شهید حریم حرم بنامند و

برایت از دل و جان عاشقانه جان بدهند
و عکس چشم تو را، هی به هم نشان بدهند

به زیر نعل که نه روی دست ها بردند
برای لحظۀ تشییع، چند تن مردند

علی به پیکر تو در نماز اشکش ریخت
کمر خمیده شد و آب های مشکش ریخت

اگر چه سهم یتیم تو بی قراری شد
چقدر اشک که بر پیکر تو جاری شد

تو شیر معرکه بودی به حال سر مستی
اگر چه رفته ای اما هنوز هم هستی

م بعد تو علم باقی ست
َ
زمین نخورده عل

ستون خیمه نیفتاده این حرم باقی ست
جوان جوان پر از عاشق پر از تب و تابیم

بدون عشق علی ما دمی نمی خوابیم
شبیه حضرت زینب دالور و شیریم

و انتقام تو را از یزید می گیریم
گمان مکن که اگر رفته ای علی تنهاست

نگاه بان دِر این حرم خود زهراست
و ضرب سیلی ما ابتدای ویرانی ست

و نام ما پس از این قاسم سلیمانی ست
قسم به عشق که نامش همیشه پابرجاست

نرفته قاسم ما، او هنوز هم اینجاست

وحید اشجع

که آتشی است به محمل
 دهان زائر تو تلخ، مثل قهوه های عراقی

شبیه لحظه پر اضطراب قتل شقاقی
شبیه نیمه شب و ساعت یک و قاسم...

شبیه ضربه داعش به غنچه های اقاقی
شبیه آن شب تلخی که ماجراش مگو شد

و زخم کاری دوران، به دست درد رفو شد
همان دمی که به مسلخ کشاند ساقی و آن گاه
زمانه کام گرفت از شب و به کام عدو شد

دهان زائر تو تلخ مثل ناله زینب
برای لحظه گودال و ذکر یارب و یارب
برای رقص به جوالن و در میانه میدان

برای پیکر پاکی که شرحه شرحه شد آن شب
بنوش نوش و بنوشان از این شراب هاهل

تو ای زمانه بی رنگ وبو زمانه بزدل
سکوت خویش رها کن، بنال و خرقه قبا کن
بسوز جان و جهان را که آتشی است به محمل

دهان زائر تو تلخ، نه زمین و زمان تلخ
برای این دل محزون، بهار تلخ و خزان تلخ

نوید آمدنت از حجاز می رسد آیا؟
که بشکند به »اال یا...« طنین مدعیان، تلخ...

نفیسه محمدی 

   کتیبه سبز    

شهادتآزادهجانبازوپاسدارحریموالیتحاجعلیرضاربیعی 
مسئول سابق روابط عمومی دفتر فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی را به خانواده معظم و همکاران و همرزمانش تبریک و تسلیت می گوییم. 

سردبیر و کارکنان هفته نامه صبح صادق


