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سیاسی ترین نشریه دانشگاه شهید بهشتی

بامداد جمعه بود که آراممان آشفت: حاج قاسم و زدن!
ــا نقطــۀ  ــت ت ــل می شــد و می رف ــکار، سینه به ســینه نق ــن بهــت و ان ــه بی ــاه و یک خطــی ک ــی کوت  روایت
عطــف ســیر تحــوالت ســال های پایانــی قــرن چهــارده هجــری باشــد. در شــرایطی کــه آمریــکا در طوفانــی 
از شکســت ها دســت و پا مــی زد، حــذف نیروهــای اصلــی مقاومــت از گذشــته مهم تــر می نمــود. از نابــودی 
فرزنــد نحســش، داعــش در عــراق و ســوریه تــا بــه گــور بــردن آرزوی دواعــش بــرای رســیدن بــه مرزهــای 
ایــران، تــا شکســت در مذاکــره بــا طالبان در افغانســتان، تــا شکســت گاو شــیرده در کارزار غیورمــردان یمنی 
ــا می گذاشــت، حــاج  ــکا هــر جــا پ ــع آمری ــرن به ســبب مقاومــت فلســطین. در واق ــۀ ق و بی ثمــری معامل
ــدۀ  ــه بزرگ ش ــخصی ک ــد؛ ش ــش می دی ــای خوی ــر زیاده خواهی ه ــدید در براب ــدی س ــد س ــم را مانن قاس
مکتــب خمینــی بــود و هنــگام دفــاع از مظلــوم، شــیعه و ســنی برایــش تفاوتــی نداشــت. به عــاوه ناامــن 
شــدن شــرایط منطقــه، به ویــژه در عــراق بــرای آمریکایی هــا و حمــات متعــدد بــه مناطــق ســبز در بغــداد 
و ایجــاد عــزم عمومــی بــرای اخــراج نیروهــای آمریکایــی از منطقــه، زنــگ خطــری بــود کــه اهــداف تــرور 
ــرای وارد  ــادی ب ــای زی ــد. آمریکاتاش ه ــکار می کن ــدس را آش ــدی المهن ــلیمانی و ابومه ــم س ــاج قاس ح
ــۀ مرجعیــت و ســران عراقیــو گروه هــای  ــا مواضــع حکیمان ــی کرد،ام ــه یــک جنــگ داخل کــردن عــراق ب
مقاومــت و عشــایر عــراق مانــع ایــن طــرح آمریــکا شــده بود.آمریــکا کــه در حــال از دســت دادن عــراق بــود، 
عجوالنــه دســت بــه اقدامــات بی پــروا مــی زد تــا خــود را از ایــن وضعیــت اســفناک نجــات دهــد، در نهایتنیــز 
حــاج قاســم و ابومهــدی را تــرور کرد؛تــروری ناجوانمردانــه و وقیحانــه کــه کمــی بعــد توســط وزارت خارجه و 
وزارت دفــاع آمریــکا تاییــد می شــود. در ســفری کــه مهمــان و میزبــان قــرار بــود دربارۀچگونگــی جلوگیــری 

ــارۀ القاعــده و داعــش شــور و تصمیم گیــری کننــد. از پیدایــش و قدرت گیــری دوب
همچنــان کــه ســردار شــهید ســلیمانی چهــره ای چندوجهــی در جهــان مقاومــت محســوب می شــد، تحلیل 
ــارۀ  ــرور ایــن شــخصیت برجســته را آشــکار می کنــد. درب ــرای ت ــکا ب ــاال تنهــا یــک بعــد از اهــداف آمری ب
نقــش ایــران در سیاســت گذاری های منطقــه ایــن نکتــه بــرای آمریــکا محــرز شــده بــود کــه : آن چیــزی 
کــه باعــث قــدرت ایــران در منطقــه شــده، یــک رونــد صرفــاً حکومتــی نیســت. بلکــه یک سلســله سیاســت 
تحــت عنــوان مقاومــت اتخــاذ شــده اســت کــه بخــش اصلــی نظــام آن را دنبــال کــرده و بــرای آن حاضــر به 
هزینــه دادن اســت، زیــرا آن را مانــع هزینه هــای بیشــتر بعــدی می دانــد و بخــش دیگــر نظــام در مقابــل آن 
یــا ســکوت کــرده اســت یــا بــه طــرق مختلــف بــا آن بــه مخالفــت پرداخته اســت. بنابرایــن با تــرور برخــی از 
شــخصیت های اصلــی جریــان مقاومــت از جملــه حــاج قاســم ســلیمانی، می توانیــم باعــث تقویــت آن بخش 
از نظــام ایــران شــویم کــه حامــی محــور مقاومــت در منطقــه نیســت. ایــن دودســتگی در داخــل ایــران تأثیر 

مســتقیمی بــر انگیزۀتروریســت های آمریکایــی داشــت.
ایــن دودســتگی گرچــه بیــن برخــی سیاســیون رخنــه کــرده، امــا اینجــا در ایــران از مــردم صــدای واحــد 
انتقــام برخاســت. ســوز و اشــک و کینــه و غــم جانکاهــی کــه بیــن آحــاد جامعــه در پــی ایــن تــرور مهیــب 
ــود کــه  دیــده می شــد، بی ســابقه بود؛چراکــه حــاج قاســم ســلیمانی فرزنــد رشــید و مجاهــِد ایثارگــری ب
ره آورد جهــاد شــبانه روزی اش، عــزت و امنیــت بــرای ایــران و همــۀ ملــت بــود. مــردم او رادوســت می داشــتند 
و بــه او مــی بالیدنــد و او را نمــاد شــرافت و شــجاعت خویــش مــی دانســتند. حــاال اویــی رفتــه بــود کــه برای 
زرتشــتیان آرش و بــرای مــا یــادآور مالــک اشــتر بــود. همــه داغــدار غیورمــرد سرزمینشــان بودنــد. میــان این 

بهــت و غــم، پیــام رهبــر معظــم انقاب)مــد ظلــه( امــا خــط نــور ایــن واقعــه را نمایــان کــرد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملّت عزیز ایران!
ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام آســمانی شــد. دیشــب ارواح طّیبــۀ شــهیدان، روح مطّهــر قاســم ســلیمانی 
را در آغــوش گرفتنــد. ســالها مجاهــدت مخلصانــه و شــجاعانه در میدان هــای مبــارزه بــا شــیاطین و اشــرار 
عالــم و ســال ها آرزوی شــهادت در راه خــدا، ســرانجام ســلیمانی عزیــز را بــه ایــن مقــام واال رســانید و خــون 
پــاک او بــه دســت شــقی ترین آحــاد بشــر بــر زمیــن ریخــت. ایــن شــهادت بــزرگ را بــه پیشــگاه حضــرت 
ــم. او  ــران تســلیت عــرض می کن ــت ای ــه ملّ ــک و ب ــر خــود او تبری ــه روح مطّه ــداه و ب ــا ف ــۀ اهلل  ارواحن بقّی
نمونــۀ برجســته ای از تربیت شــدگان اســام و مکتــب امــام خمینــی بــود، او همــۀ عمــر خــود را بــه جهــاد 
در راه خــدا گذرانیــد. شــهادت پــاداش تــاش بی وقفــۀ او در همــۀ ایــن ســالیان بــود، بــا رفتــن او بــه حــول 
و قــّوۀ الهــی کار او و راه او متوّقــف و بســته نخواهــد شــد، ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت 
کــه دســت پلیــد خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادثــۀ دیشــب آلودنــد. شــهید ســلیمانی چهــرۀ 
بین المللــی مقاومــت اســت و همــۀ دل بســتگان مقاومــت خون خــواه اوینــد. همــۀ دوســتان - و نیــز همــه ی 
دشــمنان- بداننــد خــّط جهــاد مقاومــت بــا انگیــزۀ مضاعــف ادامــه خواهد یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظار 
مجاهــدان ایــن راه مبــارک اســت. فقــدان ســردار فــداکار و عزیــز مــا تلــخ اســت، ولــی ادامــۀ مبــارزه و دســت 

یافتــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــان و جنایتــکاران را تلخ تــر خواهــد کــرد.
ملـّـت ایرانیــاد و نــام شــهید عالی مقــام ســردار ســپهبد قاســم ســلیمانی و شــهدای همــراه او، به ویــژه مجاهــد 
بــزرگ اســام جنــاب آقــای ابومهــدی المهنــدس را بــزرگ خواهــد داشــت و اینجانب ســه روز عــزای عمومی 
در کشــور اعــام می کنــم و بــه همســر گرامــی و فرزنــدان عزیــز و دیگــر بســتگان ایشــان تبریــک و تســلیت 

ــم. می گوی
سّیدعلی خامنه ای

۱۳دی ماه ۱۳۹۸
همچنــان کــه در پیــام رهبــر انقــاب گذشــت، پیامدهــای ایــن شــهادت بــرای جریــان اســتکبار و باالخــص 
آمریــن قتــل گــران خواهــد بــود. شــکل گیری و انســجام بیشــتر حلقه هــای مقاومــت در کل منطقــه بــا هدف 
انتقام گیــری کــه به صــورت واضــح از ســمت رهبــر انقــاب خــروج آمریــکا از منطقــه اعــام شــد و فرصــت 
بصیرت افزایــی و دشمن شناســی ویــژه ای کــه در پــی ایــن تــرور نصیــب افــکار عمومــی منطقــه شــد، شــاید 
از اولیــن ضربه هایــی باشــد کــه بــر پیکــرۀ ســلطۀ آمریــکا بــر منطقــه وارد می شــود. همــان طــور کــه ســید 
حســن نصــراهلل در ســخنرانی پــس از شــهادت شــهید ســلیمانی و شــهید ابومهــدی پیش بینــی کــرد کــه 
ترامــپ انتخابــات و آمریــکا منطقــه را خواهــد باخــت و بخــش اول ایــن پیش بینــی محقــق شــد، بخــش دوم 
نیــز بــا مجاهدت هــای شــبانه روزی سراســر جبهــۀ مقاومــت، از ســربازان در میــدان تــا مــردم عــادی و البتــه 
همراهــی بخــش دیپلماتیــک کشــورها بــا جریــان مقاومــت، غرامــت ســنگینی از قاتلیــن ســردار عزیــز مــا 

خواهــد گرفــت؛ ان شــاءاهلّل.
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بازخوانی یک واقعیت 
فراموش شده 

فاصله گذاری سیاسی با مردم، 
از دانشجویان آزادی خواه تا جریان دوم خرداد

صفحه 2

صفحه 3
پرچم نماد ملت یا حکومت

سلمانی روباه ها

صفحه 5

صفحه 2

تو را با اشک می نویسم

فراتر از تيترهافراتر از تيترها
ویژه نامه شهادت سردار حاج قاسم سلیمانيویژه نامه شهادت سردار حاج قاسم سلیماني

به همراه گفتگوی اختصاصی هفت تیربه همراه گفتگوی اختصاصی هفت تیر
با مادر شهیده زهرا حسنی پیرامون حادثه هواپیمای اوکراینیبا مادر شهیده زهرا حسنی پیرامون حادثه هواپیمای اوکراینی



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره شانزدهم/دی ماه99

2

فاطمه رادخوش 
کارشناسی حقوق 

سلمانی روباه ها
ویژه نامه سردارویژه نامه سردار

تصــور کنیــد یــک روبــاه وارد ســلمانی ای کــه در آن هســتید 
شــود، چــه می کنیــد؟

ــش  ــت و خوش وب ــرم صحب ــم، گ ــته بودی ــلمانی نشس در س
بــه رغــم تمامــی تفاوت هایمــان... کســی از درد اجــاره 
ــردی  ــدش، ف ــازه متول ــوزاد ت ــردی از ن ــه اش میگفــت، ف خان
تــاش می کــرد صــف ســلمانی را منظــم نگــه دارد، فــردی 
ــه در  ــا هم ــود و م ــاکی ب ــو ش ــی م ــاالی کوتاه ــت ب از قیم

ــن آنجــا حــال اجــرای قوانی
عــده ای هــم روی صندلــی، انتهــای ســالن نشســته و شــاکی 
بودنــد از اینکــه چــرا هیــچ چیــز رعایــت نمی شــود ومــدت 
زمــان زیــادی اســت در ســالن حضــور دارنــد، غافــل از اینکــه 
اصــًا خودشــان را در صــف وارد نکــرده بودنــد و توقــع 

داشــتند مســیر قانــون بــه سمتشــان کــج شــود...
ــه  ــراِد انتهــای ســالنباألخره بلنــد شــد، ب یکــی از همــان اف

ــاز گذاشــت. ــد و در را ب ــارج ش ــالن رفت،خ ســمت در س
ــاه وارد شــد... از لهجــه اش مشــخص  ــک روب  عجیــب بود!ی

ــود.  ــا نب ــون م ــار و هم خ ــود هم دی ب
بعد از ورود او بود که همه چیز عوض شد...

بعد از واقعه
ــط  ــراری رواب ــزوم برق ــه ل ــم ک ــت می کنی در روزگاری زیس
دیپلماتیــک آنقــدر بّیــن اســت کــه نیــازی بــه تبییــن ایــن 
مهــم نمی باشــد. در ایــن راســتا عــده ای گزینــش می شــوند 
ــام  ــت انج ــی موق ــر مهاجرت ــور دیگ ــه کش ــوری ب و از کش
می دهنــد تــا شــوند پــل ارتباطــی و روزنــه ای بــرای زیســت 

ــی... ــوءتفاهم های احتمال ــع س ــالمت آمیز و رف مس
ــط  ــراری رواب ــۀ برق ــی ورای اندیش ــرش عمیق ــداف و نگ اه
ــن مســئله منحصــر در  دیپلماتیــک وجــود دارد و ســابقۀ ای
امــروز و دیــروز نیســت. تنهــا چیــزی کــه جدیــد می نمایــد، 
وضــع قواعــدی اســت کــه ســعی نمــوده همــراه دیپلمــات 
ــای  ــرای ایف ــا ب ــد ت ــد باش ــفیر و کاردار و کارمن ــم از س اع
ــن  ــوان اجــرا داشــته باشــند. عمــدۀ ای ــف ت ــداف و وظای اه

ــور آن  ــای دارد و تبل ــی ج ــد حمایت ــتۀ قواع ــد، در دس قواع
یــک ســری مصونیت هــا و مزایــا می باشــد. مشــکل از 
ــان داده  ــت جانی ــه دس ــر ب ــه تب ــود ک ــروع می ش ــی ش جای
ــا جــان در  ــی نویــد می دهنــد کــه ت ــه مأموران مــی شــود. ب
ــه ریشــۀ  ــت، تیشــه ب ــِر مصونی ــه تب ــد ک ــد، بتازی ــن داری ت
ــد  ــود و بخواه ــمتتان دراز ش ــه س ــه ب ــد ک ــی زن ــتی م دس

مانــع خراب کاری هایتــان شــود...

شرح ماجرا 
ــی را پشــت ســر  ــران شــِب پرماجرای ــود، ته شــنبه شــب ب

می گذاشــت...
عــزاداِر عزیزانمــان بودیــم، غم هــای مکــرر کــه بــر پیکرمــان 
ــا  ــود. حق ــرده ب ــغ ک ــس را دری ــت تنف ــد، فرص وارد می ش
ــا داِغ شــهادِت  کــه داِغ شــهادت ســرداِر عزیزمــان مجــدد ب

ــود. ــده ب ــکاه ش ــه، جان ــه ن ــازه ک ــان، ت هم وطنانم
روز اعــاِم نحــوۀ شــهادت مســافراِن بی مقصــد، همــه 
ــود  ــه ب ــدت گرفت ــدری ش ــار به ق ــود... غب ــام ب ــز در ابه چی
ــرای  ــده ب ــاد ش ــی ایج ــد فرصت ــان کردن ــده ای گم ــه ع ک

یی. عقده گشــا
ــرای  ــده و ب ــود آم ــه خ ــر ب ــان زودت ــدادی از هم وطنانم تع
برپایــی مراســم عــزاداری، ســراغ خیابان هــای غمنــاک 
تهــران رفتنــد امــا امــان از مگس هایــی کــه زخمــی ســرباز 

می بیننــد.
عــزادارِی  یــک  روال  داشــت،  را  خــودش  روال  شــب 
ــده ای  ــد، ع ــن می کردن ــمع روش ــده ای ش ــته جمعی. ع دس
بی هــدف از ایــن ســمت بــه آن ســمت در حرکــت بودنــد و 

ــم... ــرق در مات ــده ای غ ع
 چنــد ســاعتی نگذشــته بــود کــه اوضــاع برگشــت؛ به ماننــد 
ــد  ــی از خون هــای دیگــر، الشــخورصفتانی ســعی کردن خیل
ــر  ــرای باالت ــد ب ــان را پله ایکنن ــون عزیزانم ــره خ قطره قط

ــان ــان هم وطن ــی می ــان و نفرت پراکن ــن خودش رفت
افــراد زیــادی در ایــن مســئله دخیــل بودنــد، امــا مــا ســراغ 
فــردی می رویــم کــه بــرای هدایــت حضــور میدانــی داشــت، 

بــه ایــن گمــان کــه مصونیت هایــی دارد و مویــی بلنــد.
ــه  ــلوغی ای ک ــت در ش ــال اس ــت، مح ــود می گف ــش خ پی
ــود؛  ــورم ش ــه حض ــی متوج ــده ایم، کس ــادش ش ــث ایج باع

ــفیِر  ــای س ــلماً ج ــفیرم و مس ــک س ــن ی ــم م ــت ه در نهای
ــت. ــات اس ــان اغتشاش ــاً می ــتان دقیق روباهس

ــده  ــۀ میــدان جــوالن داده و جمعیــت غم دی  به راحتــی میان
ــه  ــمانی ک ــود از چش ــل ب ــید. غاف ــود می کش ــال خ را دنب
قدم به قــدم همراهــش هســت. دســتگیرش کردنــد، بــه 
گمــاِن حضــور یــک جاســوِس اروپایی تبــار در میــان خیــل 

ــت. جمعی
ــه  ــرد ک ــم نمی ک ــورش را ه ــداً تص ــود، اب ــرده ب ــکوت ک س
ــی کــه  ــاِن جای ــاً در می روزی دســتگیر شــود، آن هــم دقیق
ــه اش  ــن بهان ــه کار انداخــت، اولی ــد باشــد. ذهنــش را ب نبای
ــی  ــد عربده زن ــه نمای ــا توجی ــود؛ ت ــلمانی ب ــه س ــن ب رفت
میــاِن تــودۀ مــردم را. بهانــۀ کارســازی نبــود و دیــد چــاره ای 
نیســت، مجبــور اســت ســراغ تبــِر خونیــِن میــان دســتانش 

ــران اســت.  ــرد ســفیر انگلســتان در ای ــام ک رود. اع
درون  از  شــریف  ســفرای  توســط  اغتشــاش  هدایــِت 
ــدان  ــر ب ــه دیگ ــی ک ــًا طبیع ــری اســت کام ســفارتخانه ام
ــه،  ــفیر در مهلک ــخِص س ــوِر ش ــا حض ــم؛ ام ــو گرفته ای خ
نشــان می دهــد برنامه هــای بزرگــی برایمــان داشــتند و 
مثــل همیشــه بــا دســتانی خالــی بــه سرزمینشــان برگشــتند 

ــد. ــت نماین ــد دریاف ــت جدی ــا مأموری ت
بــر همــان  بنــا  از احــراز ِســمَتش،  آری، ســفیر بعــد 
مصونیت هــا آزاد شــد. کشــور متبوعــش هــم متعــرض 
دســتگیری یــک لیــدر در اغتشاشــات کــه از قضــا سفیرشــان 

ــد.  ــود، ش ب
ــد  ــال بع ــت یکس ــم، درس ــن االن ه ــر همی ــک ای ــای م آق
ــت  ــران زیس ــِی ته ــان فردوس ــوایی، در خیاب ــۀ رس از فاجع
ــور  ــرا حض ــد چ ــات کن ــد اثب ــس نمی توان ــد. هیچک می کن

ــد. ــه ش ــرد و چ ــه ک ــت، چ داش
مــن تمــام ایــن مــدت بــه در بــاِز ســلمانی فکــر میکنــم کــه 
ــه  ــم ک ــر می کن ــی فک ــه هم وطنان ــاز اســت، ب ــم ب ــوز ه هن
روبــاه امیــد، امــوال و باورهایشــان را دریــد، بــه دشــمنی هایی 
ــده  ــی کــه در آین ــه کارهای ــه باعــث ایجــادش شــدند و ب ک

قصــد انجامــش را دارنــد.
به راســتی کــه اولیــن بهانــۀ مــک ایــر، دلیلــی دقیــق بــود و 

امــان از در بــاِز ســلمانی مان و امــان از روبــاه هــا...

رنِج فقداِن این مرد بزرگ آوردگاهی است که ما را با هر غیر حقی بیگانه خواهد کرد

مریال زارعی 
بازیگر سینما و تلویزیون

زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. )شهید سید مرتضی آوینی( 
شهادت سردار رشید حاج قاسم سلیمانی مصادف با سحرگاه جمعه در ایام تولد حضرت زینب و در 

آستانه ایام فاطمیه بار دیگر به ما مردم روزمره نشان داد که شهادت، پاداش خداوند به او پس از یک 
عمر مجاهدت خستگی ناپذیر در این دنیا بود و همنشینی با برادران شهیدش و اولیا الهی در سرای 
باقی برای او قطعاً گواراتر. رنِج فقداِن این مرد بزرگ آوردگاهی است که ما را با هر غیر حقی بیگانه 

خواهد کرد.

زینب نظری
کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی

بازخوانی یک واقعیت فراموش شده

روزهای پرالتهاب پاییز و زمستان سال 9٨ با حوادث بسیاری 
همراه بود که اثرات متفاوتیرا در جامعۀ ایرانی بر جای گذاشت. 
به  مردمی  گستردۀاعتراضات  موج   ،9٨ آبان  وقایع  از  پس 
افزایش یک شبۀ قیمت بنزین با نارضایتی های بسیاری همراه 
اقتصادی  آیندۀ وضعیت  بود و گمانه زنی ها همچنان در مورد 
کشور ادامه داشت. با وجود تمام مشکات و درگیری ها در آبان 
قلب  ناگوار،  ابتدایی دی ماه خبری  نیمۀ  در  آذر 9٨،درست  و 
مردم ایران را به لرزه درآورد و موجب ابراز واکنش های بسیاری 
از سوی قشرهای متفاوت مردم شد.صبح روز جمعه سیزدهم 
دی ماه بود که خبر تلخ ترور سردار قاسم سلیمانی فرماندۀ سپاه 
قدس در فرودگاه بغداد و توسط پهپادهای نظامی آمریکا در 
تمامی رسانه ها مخابره شد؛ انتشار این خبر کافی بود تا بسیاری 
نسبت به  گرایش  و  سلیقه  هر  با  مردم  قشرهای  و  گروه ها  از 
نظام، در مواجهه با خبر ترور قاسم سلیمانی، فرماندۀ جبهه های 

مقاومت واکنش نشان داده و ابراز ناراحتی و تأثر کنند.
مقبولیت اجتماعی در سکوت رسانه ای

پیامدهای ترور سردار قاسم سلیمانی از چند جهت قابل بررسی 
و  ایشان  ترور  از  پس  که  مغفولی  جنبه های  بازخوانی  است؛ 
به علت حواشی بسیار، مثل سقوط هواپیمای اوکراینی و دیگر 
بحران ها کمتر موردتوجه قرار گرفت و در میان بمباران اخبار 
آن روزها به دست فراموشی سپرده شد. اول: در روزگار ناامیدی 
مردم ایراناز احزاب و جناح های مختلف چپ و راست سیاسی و 
در بحبوحۀ ناکارآمدی دولت، طبق نظرسنجی های انجام شده و 
منتشرشدۀدانشگاه مریلند از مردم ایران در سال 2٠1٦، قاسم 
سلیمانی همیشه در صدر چهره های محبوب قرار داشته است 
و در سال 2٠1٨ میادی، ٨3% از پاسخ دهندگان نسبت به او 
نظر مثبت داشته اند. این میزان از محبوبیت و رضایت، آن هم 
نابودی  از ظهور داعش و  تا پیش  برای یک چهرۀ نظامی که 

خافت آن معموالً در سکوت مطلق خبری و ماحظات امنیتی 
قرار داشت، بیانگر چند پیام مهم است: نخست آنکه مردم برای 
به وعده های صد روزه، شعارهای  از مسئوالن  رضایت داشتن 
بلکه  نمی نگرند،  آنان  چهره های  رسانه ای  پوشش  و  تبلیغاتی 
کارایی  بیانگر  که  بحران هاست  با  مواجهه  در  کارنامۀافراد 
آن هاست. این میزان رضایت برای قاسم سلیمانی با توجه به 
سرنوشت ساز بودن کارنامۀ او در مدیریت بحرانی به نام داعش 
آنکه  بعد  نکتۀ  می رسد.  نظر  به  ملموس  کامًا  خاورمیانه  در 
موفقیت قاسم سلیمانی و نیروهای او در نابودی داعش در عراق 

و سوریه، او را به چهرۀ بین المللی مقاومت تبدیل کرد. 
شکوه اتحاد 

وداع  و  سلیمانی  قاسم  حاج  مطهر  پیکر  تشییع  مراسم  دوم: 
امام  با ایشان، یادآور تشییع باشکوه پیکر  ایران  باشکوه مردم 
انجامید  طول  به  روز  چندین  که  مراسمی  بود،  خمینی)ره( 
تقاضاهایی  ایشان  تشییع  برای  ایران  مختلف  استان های  از  و 
ایشان  با  وداع  روز  انجام شده،  برآوردهای  طبق  گرفت.  انجام 
در خیابان های تهران بیش از ۷میلیون نفر حضور داشتند که 
ایسنا، خبرنگار شبکۀ  به گزارش  نوع خود بی سابقه است.  در 
ام اس ان بی سی با انتشار تصویری هوایی از حضور پرشور مردم 
تهران در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید قاسم سلیمانی و 
سلیمانی  ژنرال  ترور  برای  ترامپ  "دستور  نوشت:  همراهانش 
او  کنم  یادآوری  که  دهید  اجازه  می دهد.  عکس  نتیجۀ  دارد 

محل  قبل،  روزهای  که  خیابان هایی  است."  خطرناک  چقدر 
عزادار  یکپارچه  روز  آن  و  بود  شده  اغتشاشات  و  درگیری ها 
در  بلکه  تهران،  در  نه تنها  او  عزای  بیرق های  که  بود  مردی 
ایران  ملت  همدلی  موج  بود.  شده  برافراشته  ایران  جای جای 
در مراسم تشییع این شهید مقاومت، بیش ازپیش بیانگر توافق 
آشوب های  بیم  از  پیش  روزهای  در  که  بود  مردمی  اتحاد  و 
خیابانی در خانه مانده بودند. ترور ناجوانمردانۀ قاسم سلیمانی 
و همراهان او، عاوه بر نشان دادن توافق و اتحادنظر مردم در 
آمریکا  سیاست های  بیانگر  ملی،  یک چهرۀ  فقدان  با  مواجهه 
در برابر ایران بود که حاکی از مقابلۀ مستقیم و بدون در نظر 

گرفتن شرایط دیپلماتیِک موجود داشت.
حتی مخالف ها...

سوم: شهادت حاج قاسم سلیمانی واکنش های متفاوتی را به 
تسلیت  و  تأثر  ابراز  به  آن می توان  از جملۀ  که  داشت  همراه 
افرادی پرداخت که نظر خوشایندی نسبت به جمهوری اسامی 
او  از  با ترور شهید سلیمانی  اما در مواجهه  یا نظام نداشتند، 
به عنوان یک چهرۀ مردمی و خدمتگزار و یا لفظ "سرباز وطن" 
قاسم سلیمانی در رسانه های مختلف  ترور  بازتاب  یاد کردند. 
تا هفته ها در صدر  به طوری که  بود؛  نمایان  بسیار  نیز  جهان 
اخبار رسانه های مختلف قرار داشت و عکس شهید سلیمانی 
پس  بود،  رفته  نیوزویک  جلد  روی  بر  حیاتشان  زمان  در  که 
تیتر  با  اکونومیست  هفته نامۀ  مثل  برجلد مجاتی  از شهادت 

شاهکار یا دیوانگی، خطاب به ترامپ منتشر شد.
شهادت حاج قاسم سلیمانی و حوادث بعد از آن، در برگیرندۀ 
است  ملی  حادثۀ  یک  با  مردمی  مواجهۀ  اجتماعِی  نمودهای 
نیز  بعد  روزهای  بلکه  روزها،  آن  به  نه تنها  آن  پیامدهای  که 
اختصاص دارد و مقایسۀ آن با سایر وقایع و حوادث ازاین دست 

همچنان ادامه دارد.  
رونوشت خبرها از: خبرگزاری مشرق، کد خبر ٤۷٤٩١۷٠
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دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره شانزدهم/دی ماه99

فکــر می کنــم از همــان وقت هــا کــه در راهپیمایی هــا شــرکت 
انــدازۀ یــک نخــود بودیــم، وقت هایــی  می کردیــم و بــه 
ــاز،  ــی ب ــا دهان های ــزرگ ب ــده آدم ب ــک ع ــم ی ــه می دیدی ک
ــدن  ــل دی ــان مث ــند و برایم ــش می کش ــه آت ــی را ب پرچم های
فیلــم بــدون صــدا بــود، از همــان وقت هــا تــا همیــن اآلن کــه 
مثــًا در زمــرۀ جوانــان بــه شــمار می رویــم، ایــن ســوال برایمــان 
وجــود دارد کــه بــه آتــش کشــیدن یــا زیــر پــا گذاشــتن پرچــم 
ــی  ــه؟ به عبارت ــا ن ــکا درســت هســت ی ــل آمری کشــورهایی مث
دیگــر: پرچــم نمــاد ملــت، آری یــا خیــر !! مســاله ایــن اســت!!

ــک  ــاد ی ــم نم ــد پرچ ــر می کنن ــه فک ــطۀ اینک ــا به واس خیلی ه
ملــت اســت، بــه پرچــم ملــل دیگــر بــه هیــچ وجــه بی احترامــی 
ــردم  ــا م ــد ت ــکار باش ــان جنایت ــر دولتش ــی اگ ــد، حت نمی کنن
ــن  ــه اش همی ــد؛ نمون ــر نفرماین ــورها را آزرده خاط ــر کش دیگ
ــگاه  ــجویان دانش ــده ای از دانش ــال 9٨ ع ــات س ــۀ اعتراض قضی
ــه  ــه ب ــرد ک ــروصدا ک ــان س ــه آن چن ــود ک ــتی ب ــهید بهش ش

ــپ رســید!! گــوش ترام
ولــی عــده ای هــم هســتند کــه موافــق عمــل آتــش زدن یــا زیــر 
پــا گذاشــتن پرچــم بعضــی کشــورها مثل آمریــکا هســتند و این 
گونــه اســتدالل مــی کننــد که آتــش زدن پرچــم آمریــکا توهین 
بــه مــردم آمریــکا نیســت، همچنــان کــه رهبــران نظــام بارهــا 
ــتیم،  ــمن نیس ــکا دش ــردم آمری ــا م ــا ب ــه م ــد ک ــام کرده ان اع
بلکــه ایــن عمــل نشــانۀ خشــم علیــه سیاســت های اســتکباری 
ــاد  ــوان نم ــکا به عن ــم آمری ــد و پرچ ــکا می باش ــه آمری و ظالمان
و ســمبل نظامــی مســتکبر و زورگــو و خائــن بــه حقــوق بشــر 

ــل ســتم دیده می باشــد.  ــۀ مل ــرت هم ــورد نف م
حاال پاسخ سوال هایمان را در قالب چند نکته می دهیم:

نکتۀ نخست؛
پرچم نماد حاکمیت است، نه ملت و کشور.

در تمـام نظام هـای دنیـا، معمـوالً بـا تغییـر سـاختار حاکمیتـی 

پرچـم نیـز تغییـر می کنـد؛ برای مثـال تغییـر پرچـم در انقاب 
اسـامی ایـران و تغییـر پرچـم آلمان های نـازی به آلمـان فعلی.

عـرف بین الملـل، پرچـم را نمـاد حکومـت می داند، وگرنـه نباید 
پرچـم کشـورها با تغییـر سـاختار حاکمیتی تغییـر نماید!

نکتۀ دوم؛ 
دادگاه عالــی ایــاالت متحــده تاکنــون دو بــار به صــورت رســمی 
اعــام کــرده اســت آتــش زدن پرچــم آمریــکا کــه مســبوق بــه 
ــرای  ــن ب ــز هســت، جــرم نیســت و اعتراضــی نمادی ســابقه نی

ــه حســاب می آیــد. ــا اســتبداد حکومــت ب ــه ب مقابل
ــرات و  ــن کشــور در تظاه ــهروندان ای ــون بســیاری از ش هم اکن
تجمعــات، پرچمشــان را بــه نشــانۀ اعتــراض بــه جنایت هــا بــه 

ــند. ــش می کش آت

نکتۀ سوم؛
اگــر کســی بــه یکــی از اعضــای خانــواده شــما از عمــد حملــه 
کنــد و او را بکشــد، آیــا شــما بــا او بــه نرمــی و همــراه بــا نــاز 
ــا او  ــد و ب ــب می کنی ــر او غض ــا ب ــد ی ــار می کنی ــوازش رفت و ن

ــدی خواهیــد داشــت؟ ــار ب رفت
ــب  ــا مواظ ــد ی ــر می آیی ــی ب ــاص و حق خواه ــی قص ــا در پ آی

هســتید او ناراحــت نشــود؟!
اســت؛  همیــن  انگلیــس  و  اســرائیل  و  آمریــکا  حکایــت 
وحشی گریشــان  و  پســتی  کــه  جنایتــکاری  حکومت هــای 
ــی کــه باعــث کشــته  ــر کســی پوشــیده نیســت. حکومت های ب
ــی  ــای فراوان ــدن خانواده ه ــیار و آواره ش ــان های بس ــدن انس ش
ــت.  ــوده اس ــر آل ــا نف ــون میلیون ه ــه خ ــان ب ــده اند و دستش ش
ــه  ــات خامــوش بمانیــم و ب ــن جنای ــر ای ــد در براب ــا بای حــال م
جــای نشــان دادن واکنــش ســخت، کلمــات محبت آمیــز 

ــم؟؟ ــان بیاوری ــه زب ــان ب برایش

 نکتۀ چهارم؛
ابعاد توطئۀ آمریکا علیه مردم ایران عبارت است از:

1- کودتای آمریکایی-انگلیسی 2٨ مرداد 1332.

2- لغو قراردادهای تسلیحاتی با ایران بعد از انقاب.
3- حمایت از تجزیۀ ایران.

۴- پشتیبانی از تروریسم بر ضد انقاب اسامی.
5- جاسوســی دیپلمات هــای آمریکایــی و تــاش آن هــا جهــت 

برانــدازی نظــام.
٦- توقیف اموال ایران در آمریکا.

۷- تحریم کامل اقتصادی و...
٨- حملۀ نظامی در ماجرای طبس.

9- کودتای نوژه.
ــه  ــراق و مداخل ــگ از ع ــکا در جن ــکار آمری ــت آش 1٠- حمای
ــای آن،  ــی از نمونه ه ــا یک ــه تنه ــراق ک ــع ع ــه نف ــگ ب در جن
ســرنگونی هواپیمــای مســافربری ایــران بــر فــراز آب هــای خلیج 

ــود. ــارس و کشــتن صدهــا مســافر آن ب ف
11- ادامــه و شــدت بخشــیدن بــه سیاســت های خصمانــۀ خــود 
علیــه نظــام مقــدس اســامی، از قبیــل: تخصیــص بودجه هــای 
کان بــرای ســرنگونی نظــام اســامی و راه انــدازی رادیــو آزادی 
ــی  ــف مبان ــران و تضعی ــه ای ــر علی ــترده ب ــات گس ــرای تبلیغ ب
اعتقــادی مــردم، محــور شــرارت خوانــدن ایــران و تهدیــد ایــران 

بــه حملــۀ نظامــی و...
ــیاه تر  ــر و س ــب ننگین ت ــه ای به مرات ــز دارای کارنام ــس نی انگلی

از آمریــکا در مــورد ملــت ایــران اســت.
ــه ابعــاد وســیع توطئه هــای آمریــکا علیــه  ــا توجــه ب خاصــه ب
ملــت ایــران، یکــی از راه هــای نشــان دادن خشــم ملــت ایــران 
و اعتــراض نســبت بــه سیاســت های اســتکباری آمریــکا و 
ــه  ــد ک ــی باش ــور م ــن دو کش ــم ای ــش زدن پرچ ــس، آت انگلی
همان طــور کــه عــرض شــد، پرچــم نمــاد حاکمیــت اســت و نــه 
نمــاد ملــت. نتیجــۀ ایــن حرکــت یکــی از ایــن دو مــورد اســت:

1- یــا مــردم آمریــکا حامــی سیاســت های ظالمانــۀ رهبرانشــان 
هســتند، بنابرایــن مــردم آمریــکا بــا توجــه بــه نقــش آن هــا در 
انتخــاب دولتمــردان خــود شــریک جــرم محســوب می شــوند 
و در مقابــل جنایــات دولتمــردان خــود و تضییــع حقــوق ملــل 
ــکا مســئول می باشــند؛ پــس اگــر  ــوم جهــان توســط آمری مظل

توهیــن بــه آنــان نیــز تلقــی شــود، نابه جــا نیســت.
ــیر  ــتند و مس ــت هایی نیس ــان سیاس ــی چن ــان حام ــا آن 2- ی

خــود را از سیاســتمداران جــدا می داننــد، الجــرم ایــن مســئله 
ــان نیســت. ــه آن ــن ب ــای توهی به معن

ضمنــاً الزم اســت کــه گفتــه شــود مــواردی کــه عــرض شــد، 
ــرف  ــود و ح ــران ب ــردم ای ــق م ــکا در ح ــات آمری ــامل جنای ش
ــل دیگــر زده نشــد  ــه مل ــم بســیار ایــن کشــور ب ــادی از ظل زی

ــم، چــه شــود! ــا را حســاب کنی ــم آن ه کــه اگــر بخواهی

نکتۀ پنجم؛
آتــش زدن پرچــم آمریــکا یــا انگلیــس حــاوی ایــن پیــام بــرای 
ــای  ــد و ظلم ه ــود بیاین ــه خ ــه ب ــت ک ــن کشورهاس ــردم ای م
دولت هایشــان را مشــاهده کننــد و کاری بــرای جلوگیــری از این 
ــب  ــی مناس ــای سیاس ــا واکنش ه ــع ب ــد. در واق ــتم ها بکنن س
ــان  ــر برایش ــد و اگ ــان را بگیرن ــای ظالمش ــوی حکومت ه جل
مهــم نباشــد، آن هــا هــم ســهیم در جنایــات حکومت هایشــان 

هســتند.
 طبــق فرمــودۀ قــرآن کریــم در ســورۀ توبــه و در آیــۀ 12٠: »...

ــاَر َواَل یََنالـُـوَن ِمــْن َعــُدٍوّ نَْیــًا إاَِلّ  َواَل یََطُئــوَن َمْوِطًئــا یَِغیــُظ الُْکَفّ
ُکِتــَب لَُهــْم بـِـِه َعَمــٌل َصالـِـٌح إَِنّ اهلَلّ اَل یُِضیــُع أَْجــَر الُْمْحِســِنیَن؛ 
مســلمانان هیــچ قدمــی کــه کفــار را خشــمگین کنــد، برندارنــد 
و هیــچ دســتُبردی بــر دشــمنان دیــن نرســانند، جــز آن کــه در 
ــۀ اعمالشــان  ــج و آالم عمــل صالحــی در نام ــن رن ــل از ای مقاب
نوشــته شــود کــه خــدا هرگــز اجــر نیکوکارانــه را ضایــع نخواهد 
ــی و  ــراز خشــم و ناراحت کرد.« عمــل واکنــش نشــان دادن و اب
تــاش بــرای انتقــام، عملــی پســندیده و نیکوســت و بــر عهــدۀ 

مســلمانان اســت.

ــم  ــم. خت ــرض کن ــی را ع ــب نهای ــاورم و مطل ســرتان را درد نی
ــان  ــر اندکــی انســانیت در وجودم ــه اگ ــن اســت ک ــم ای صحبت
ــی  ــل گرگ های ــه در مقاب ــم ک ــد بدانی ــم، بای ــاس می کنی احس
ــام  ــا تم ــد ب ــرائیل، بای ــکا و اس ــل آمری ــوار و وحشــی مث خونخ

ــم. ــم و واکنــش نشــان دهی ــه کنی ــوان مقابل ت

پرچم نماد ملت یا حکومت؟
فاطمه تشکری 
کارشناسي روانشناسي

محمدحسین مهدویان 
کارگردان فیلم های »التاری«، »ماجرای نیمروز«، »رد خون« و »درخت گردو«

محمدحسین مهدویان کارگردان با انتشار تصویری از دوران جوانی سردار سلیمانی نوشت: »در عالم رازی هست که 
جز به بهای خون فاش نمی شود«

در عالم رازی هست که جز به بهای خون فاش نمی شود

۳
ویژه نامه سردارویژه نامه سردار



دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره شانزدهم/دی ماه99

لیال اوتادی 
بازیگر سینما و تلویزیون

مرد سیاسی محبوب دل ها که پشت میز نبود و به جای حرف در میادین جنگ عمل می کرد. 
پروازت مبارک. در زندگی پرافتخار شما همین بس که چهره سیاه داعش را از جهان پاک کردید. 

بخواب سردار خسته بودی که در پروازت هرکسی دست داشت روحش نا آرام و لعن و نفرین 
تمامی مردم خاورمیانه و جهان به دنبالش.

در زندگی پرافتخار شما همین بس که چهره 
سیاه داعش را از جهان پاک کردید

 شاید بهتر باشد قبل از اینکه بخواهیم جامعه را به دو گروه موافق و 
مخالف تقسیم کنیم و بگوییم این ها موافق انتقام سخت اند و دیگری 
مخالف، الزم باشد بدانیم جان مایۀ انتقام سخت چیست؟ آیا صرفاً 
باشد،  اینکه کارایی داشته  از  ترکیب کلمات است که بیش  یک 
به یک کلیشۀ دورازدسترس تبدیل شده یا یک ادبیات جدید در 
مورد سیاست های پیش روی کشور است؟ شاید شلیک موشک به  
عین االسد را انتقام سخت بدانیم، شاید هم یک جنگ تمام عیار و 

شاید...!
در پس روزها و ماه های بعد از شهادت سردار، الگوهای متنوعی ارائه 
شد و تا امروز به دنبال خط و مشی بودم؛ و درنهایت روزی از لسان 
رهبر انقاب مسیرها مشخص و پی ریزی شد. شاید وظیفه مان بود 
که زودتر بفهمیم و شاید عمل نکردن های ما، تعیین مسیر را به 
یک سال بعد مؤکول کرد. آقا در دیدار اخیر خود با دست اندرکاران 
مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم، به روشنی معنای انتقام سخت را 
بیان می کنند. این انتقام سخت یک اعان وضعیت انقابی است 
برای جوانان همین دهه و دهه های پیش رو، که انواع و اقسامی از 
سیلی ها و جهت گیری ها و حتی امکان های مبارزاتی را در بر دارد. 
شاید این ادبیات جنگ طلبانه به نظر برسد. می گویم بله؛ اما من این 
ادبیات جنگی را وام گرفتم برای مجاهدت های عمیق تر و نسل هایی 
نیامده تر تاکمی بیشتر زیر زبان مزه بدهد. اینکه این انتقام را محدود به 
عملیات های نظامی کنیم، نوعی تقلیل دادن این سبک زندگی است.

انتقام سخت، درواقع توانمندسازی همه جانبۀ کشور است در هر 
حیطه ای و در هر قشری، که در زمان ممکن و در شرایط ممکن توان 
انتقام قطعی را داشته باشیم. انتقام سخت، دشمن را دوست تلقی 
نکردن است. اینکه آن ها را دوست ندانیم، برای پیشبرد اهدافمان الزم 
است. گاه می شود در شناخت دوست از دشمن مشکلی نداریم، تردید 
نداریم و همه چیز برایمان روشن است، اما باز هم به غیر خود، اعتماد 
می کنیم. برای تحقق این هدف که به تکیه گاهی امن اعتماد کنیم، 
برای آیندۀ نسل هایمان باید ببینیم ریشۀ اعتمادهای نابجا در تاریخ 
ما چیست؟ دیگر اینکه در این طرح به وحدت ملی اشاره می شود 
که بارها و بارها می شود از این غم نامه ای که خاک خورده، نوشت 
و نوشت؛ و در آخر این جملۀ طایی که »بیش از آنکه به فکر رفع 
تحریم باشید، به فکر خنثی کردن تحریم باشید«. این مسیرهای 
ترسیم شده از یک خط فکری نشأت می گیرند و به یک افق ختم 
می شوند؛ و حال انگیزۀ انتقام از عامان و آمران ترور حاج قاسم -که 
نرم افزار انقاب در برابر هیمنۀ پوچ استکبار است- بر رونق این جاده 

می افزاید.
اکنون با این تعریف از انتقام سخت و نه با یک شعار سطحی و 
کلیشه شده مواجهیم؛ روشی که دستاورد جامۀ عمل پوشاندن به آن، 
بقای کشور و ملت و عامل سرافرازی و استقال خواهد بود. این دیدگاه 
نسبت به وقایع که حرکت های نظامی خشک و زننده را با یک خیزش 
مردمی و انقابی عقیدتی و آرمانی در خود حل می کند و در قامت 
آخرین واکنش ممکن آن را بیان می کند، یک دیدگاه وحدت آفرین 
است؛ دیدگاهی که در هر انسان آزاده ای جوانه ای به یادگار دارد و 

مطبوع است و از پایه و بن هرزه ها را رصد و قطع می کند.

فاطمه موسوی
کارشناسی روان شناسی 

انتقام علوی

یک سال از جنایت آمریکا در ترور ناجوانمردانه سردار حاج قاسم 
سلیمانی می گذرد. سردار سلیمانی در زمان حیات خود، به عنوان 
یک چهره کاریزماتیک و تاثیرگذار در جامعه حضور داشت و مردم 
ایران و حتی مردم سایر کشورهایی که سردار به نحوی با انها در 
ارتباط بود، به چشم سنبل مقاومت و اقتدار به او نگاه می کردند. بعد 
از شهادت ایشان، نه تنها این دید نسبت به او کمتر نشد، بلکه تشدید 
هم شد. تا آنجایی که حضرت آیت اهلل خامنه ای از سردار سلیمانی 
به عنوان یک "مکتب" یاد کردند. مکتبی که برای عموم انسان های 

حق جو و حق طلب، درس اموز و با اهمیت است.
سردار سلیمانی فرماندهی نیرویی را بر عهده داشت که گسترده 
در جغرافیای پهناور جهان اسام بود و سرتاسر این جغرافیا، عرصه 
نام  با  آن  از  انقاب،  رهبر  که  نیرویی  بود.  او  خالصانه  مجاهدات 
"سربازان بدون مرز" یاد می کند. لذا سردار سلیمانی باید بیش از 
یک قهرمان ملی متعلق به مرزهای ایران دانست. او قهرمان امت 

اسامی است.
و  تیزهوشی  درایت،  با شجاعت،  خودشان  حیات  زمان  در  ایشان 
معنویت درونی شان توانست کارهای بزرگی انجام در جبهه مقاومت 
انجام دهد و انسجام این جبهه را علیه دشمن مشترک؛ یعنی نظام 
استکبار و سلطه تقویت کند. و بعد از شهادت، خون پاک او عامل 

اتحاد و انسجام بیش از پیش سربازان این میدان شد.
حاج قاسم سلیمانی با فرماندهی بی نظیر خود توانست نقشه های 
شوم استکبار جهانی در جهت اشاعه تروریسم در منطقه را با شکست 
رو به رو کند و تبدیل شود به قهرمان مبارزه با تروریسم. او به اذعان 
بسیاری از کارشناسان برجسته نظامی، فرمانده ای نبود که جنگ را 
از اتاق فرماندهی مدیریت کند. بلکه همواره در دل میدان نبرد حاضر 
بود و همین حضور در میدان، از جمله عوامل مهم موفقیت او به 

حساب می اید.
اما شخصیت قاسم سلیمانی از همان ایام جوانی به این سمت و سو 
گرایش داشت، و رفته رفته تکمیل و تکمیل تر شد. در روزهای 
آغازین دفاع مقدس، جوانی کرمانی و از خّطه کویر، به خیل عظیم 
رزمندگان پیوست. این جوان مؤمن و شجاع و هوشمند و تیزبین در 
طی چهلسال آنچنان جلوه کرد و خوش درخشید و در مسیر کمال 
به پیش رفت که سرانجام سّکه تأسیس یک مکتب به نام او توسط 
رهبر حکیم و فرزانه انقاب اسامی زده شد به گونه ای که امروزه هر 
انسان آگاه و منصفی بر به کار بردن این واژه گرانسنگ و پر مغز و 
دقیق در خصوص آن سرباز اسام و والیت  یعنی سردار سرفراز اسام 

»شهید سپهبد قاسم سلیمانی« گواهی می دهد و صّحه می گذارد.
به راستی چه فرآیندی در زندگی یک انسان طی می شود که او را در 
قامت یک مکتب، فرازمند می کند؟ چه اتفاقاتی رخ می دهد که یک 
انسان به تنهایی یک مدرسه درس آموز می گردد؟ پاسخ روشن است.

هرگاه انسان از مدار فردیت خویش خارج گردد و سعه وجودی او آنقدر 
گسترش یابد که بر نفوس انسان ها تأثیری قابل توجه در مسیر کمال 
بگذارد او در واقع تبدیل به یک مکتب شده است. آنگاه که منظومه ای 
منسجم و جامع و متشکل از اجزای یک شخصیت رشدیافته در ابعاد 
مختلف و زمینه های گوناگون شکل میگیرد او به عنوان یک مکتب و 
یک الگو و یک مدرسه درس  آموز رخ مینماید. و سردار دلها و قاسم 
عزیز ملت های آگاه و آزاده این چنین بود. همان گونه که یار مخلص و 
همراه مؤمن و شجاعش ابومهدی المهندس »که درودبیکران الهی بر 
او باد« این چنین بود. اکنون به تبیین برخی از ویژگی های برجسته 
مؤسس و پایه گذار این مکتب می پردازیم که همانا بیانگر مؤلفه های 

این مکتب می باشد.

◆ قلبش پر از محبت حضرت دوست و اهل بیت)ع( و در عین 
حال عاشق خانواده، مردم محروم کشورش و سایر بندگان خدا  بود.

◆ عاشق شهادت و همواره به یاد دوستان شهیدش بود
◆ استکبارجهانی به رهبری امریکا و اسرائیل را دشمن بشریت و 

اسام عزیز می دانست
◆مرد عمل به اعتقاداتش و جنگاوری در میدان مبارزه بود

◆اخاص داشت یعنی گفتن، انجام دادن و یا ندادن برای خدا و عدم 
تمایل به خودنمائی

◆ عامل به احکام الهی بود و نماز شب را توشه عجیبی برای آخرتش 
می دانست

◆ او در مقام یک فرمانده عالی رتبه، یتیم نواز و مهربان بود 

نقش سردار قاسم سلیمانی در منطقه خاورمیانه :
● پیاده سازی راهبرد جمهوری اسالمی برای حفظ تمامیت 

ارضی و جغرافیای منطقه 
 ایشان توانست با طراحی استراتژی کاما استثنائی نقشه شیطان 
منطقه  کشورهای  تجزیه  راستای  در  غاصب  اسرائیل  و  بزرگ 
از  بزرگ" که  "طرح خاورمیانه  و  را خنثی سازد  آنها  به  تجاوز  و 
سوی کشورهایی مانند آمریکا، عربستان و برخی کشورهای اروپایی 
به همراه رژیم صهیونیستی دنبال می شود را متوقف سازد. قدرت 
گرفتن تروریست ها در لیبی، یمن،سوریه و عراق هم می توانستبه 
تئوری "ایجاد دولت اسامی" داعش جنبه عمل بپوشاند، اما سردار 
گروه های  به  دادن  و شکل  مقاومت  گروه های  به کمک  سلیمانی 
جدیدو متحد کردن آن ها در یک قالب واحد، توانست با داعش مبارزه 

کند تا جغرافیای این کشورها حفظ شود و داعش وسایر گروه های 
تروریستی تضعیف شوند.

● ایجاد ثبات و امنیت در منطقه
سلیمانی نقش ثبات ساز و تامین کننده امنیت را در قالب دفاع از 
حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی شان در مقابل گروه های تروریستی 
ایفا کرده است. وقتی در سوریه بحران رخ داد و اتباع ٨٠ کشور در 
قالب گروه های تروریستی با ملت و نظام سوریه جنگیدند، شهید 
سلیمانی در سوریه حامی نظام سوریه بود و در جهت حفظ تمامیت 
گروه  عراق  در  وقتی  کرد.  تاش  کشور  این  جغرافیای  و  ارضی 
تروریستی داعش یک سوم از جغرافیای عراق را اشغال کرد، او در 
قالب دفاع از ملت و تمامیت ارضی و جغرافیای عراق نقش خود را 
ایفا کرد؛ بنابراین وقتی از نقش ثبات ساز ایشان صحبت می کنیم، باید 

در این سطح این نقش را تعریف کرد.
● نقش آفرینی سردار قاسم سلیمانی و ایران در منطقه 

در  تروریسم  با  مقاومت  قالب گروه های  در  وقتی سردار سلیمانی 
منطقه مبارزه کرد و موفق شد، این به معنای تقویت گروه های 
مقاومت بود. یکی از کارشناسان آمریکایی گفته بود طی تحوالت 
سال 2٠11 تاکنون »محور مقاومت« تبدیل به »جریان مقاومت« 
و درنهایت تبدیل به »اتحاد مقاومت« شده است که مدل حامی 
نیابتی دارد. بنابر نظر او در این مدل »حامی« ایران است و »نیابتی« 
هم گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسامی ایران. که این در 
شرایط فعلی تبدیل به یک اتحاد شده است. به عبارت دیگر تضعیف 
گروه های تروریستی به معنای تضعیف موقعیت بازیگرانی ازجمله 
ایاالت متحده آمریکاست که حامی آن ها بودند این چیزی نبود که 
آمریکایی ها بخواهند آن را بپذیرند؛ چراکه اتحاد مقاومت به معنای 
تضعیف اسرائیل است. اسرائیل نه تنها در داخل با بحران بی سابقه 
سیاسی مواجه است، بلکه به دلیل همان اتحاد مقاومت شاهد تهدید 

پذیری و آسیب پذیری آن هستیم.
اثرگذاری  راستای  در  سلیمانی  ژنرال  سیاسی  توانمندی   ●
برنظرات سیاستمداران ارشد و مستشاران متحد با ایران مانند متقاعد 
نمودن آقای پوتین جهت شرکت هواپیماهای روسی و آزادسازی 

ادلب ،حلب و ... 
● استیصال آمریکا در مقابل ایران وترور سردار سلیمانی

آمریکاکه در پی ایجاد داعش مدیریت شده در عراق بود لیکن با هزینه 
کرد هفت بیلیون دالر در این راستا به اهداف خود نرسیده و شاهد 
شکل گیریحشد الشعبیتوسط سردار قاسم سلیمانی و سپاه قدس 
ایران بود و لذا با استیصال در مقابل ایران و رشادت ها و شجاعت های 
این  از  برای خروج  ایشان   ترور  بجز  شخص سردار سلیمانیراهی 
منجاب نیافت زیرا که سردار سلیمانی حقیقتاً به مقاومت وجهه 
می داد. اما با اینکار امریکا به دلیل اقدامات تروریستی دولتش در 
جهان تغییر وجهه داد و ملتهای منطقه و آزادگان جهان وهمه اقشار 
مردم ایران، در سوگ از دست دادن  این اسطوره تقوا و شهامت  

نشستند.یادش جاویدان و راهش پر رهرو باد انشااهلل.

سید حسن غالمي
کارشناسی مدیریت

مکتب سلیماني
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دوهفته نامه سیاسی دانشجویی هفت  تیر
سال دوم/شماره شانزدهم/دی ماه99

ــه  ــن نقط ــم تری ــوان مه ــی ت ــرداد را م ــان دوم خ جری
افــول دانشــجویان اصــاح طلــب در تاریــخ جنبــش 
ــا  ــی، ب ــیدمحمد خاتم ــمار آورد. س ــه ش ــجویی ب دانش
ابــراز نظــرات غوغاســاالرانه در زمینــه آزادی و دموکراســی 
ــوده  ــا ت ــد ت ــق ش ــی موف ــرب گرای ــان غ ــط گفتم و بس
ــراه  ــا خــود هم ــاد را ب ــه هفت ــان دانشــجویی در ده جری
ســازد. در آن زمــان دفتــر تحکیــم وحــدت کــه تشــکلی 
ــواه  ــاح چــپ و تجدیدنظــر خ ــه جن ــر و وابســته ب فراگی
ــه  ــراه اتحادی ــه هم ــود، ب ــامی ب ــوری اس ــام جمه نظ
ــه  ــگان و اتحادی ــش آموخت ــجویان و دان ــامی دانش اس
ملــی دانشــجویان کــه بعدهــا تبدیــل بــه جبهــه متحــد 
دانشــجویی شــد بیشــترین نقــش را در پیــروزی جریــان 
دوم خــرداد ایفــا کــرد. میــزان ایــن تاثیرگــذاری تــا جایــی 
بــود کــه رئیــس دولــت اصاحــات صراحتــاً تشــکل های 
دانشــجویی را یکــی از پایــگاه هــای مهــم رای آوری خــود 
معرفــی نمــود. بــه نوعــی جریــان دوم خــرداد موفــق شــد 
ــزی  ــرای پی ری ــاش ب ــا ت ــرد، ب ــرد ب ــازی ب ــک ب در ی
الگــوی لیبــرال دموکراســی و فعالیت در نقش اپوزیســیون 
نظــام و برهــم زدن مرزهــای انقــاب و ضدانقــاب پیونــد 
محکمــی میــان طیــف هــای مختلــف دانشــجویی برقــرار 
کنــد، بــه طــوری کــه جریــان دانشــجویی هویت از دســت 
رفتــه خویــش را در اســتقرار دولــت اصاحــات جســتجو 
مــی کــرد. امــا رفتــه رفتــه ایــن دانشــجویان دریافتنــد که 
بســیاری از توقعــات آنــان بــر روی زمیــن باقــی مانــده و 
ــوج ســواری روی احساســات دانشــجویان و  ــا م ــت ب دول
ــزاری از ظرفیــت تشــکل هــای دانشــجویی و  اســتفاده اب
خواســته هــای ایــن قشــر صرفــا بــه دنبــال دســتیابی بــه 

منافــع سیاســی خــود بــوده اســت.
البتــه ناگفتــه نمانــد گرچــه اقدامــات جریــان دوم خــرداد 
ــود،  ــب نب پاســخگوی انتظــارات دانشــجویان اصــاح طل
امــا ایــن جریــان توانســت بــا محــدود کــردن و در تنگنــا 
ــی،  ــجویی و ارزش ــای دانش ــروه ه ــت گ ــرار دادن فعالی ق
تــرور شــخصیتی دانشــجویان مذهبــی و بســتن تریبــون 
جریــان انقابــی وقبضــه کــردن فضــای سیاســی کشــور 

بــه نفــع جریانــی خــاص مســیر جنبــش دانشــجویی را از 
مطالبــه گــری و عدالتخواهــی بــه ســمت منفعــت خواهی 

و انحصارطلبــی منحــرف ســازد.
ــاح  ــجویی اص ــان دانش ــره جری ــر پیک ــه ب ــن ضرب دومی
طلــب در انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 92 وارد شــد. 
ــن دوره  ــا دوازدهمی ــال ٨٨ ت ــن س ــوادث بی ــل ح در اص
ــدک  ــات ریاســت جمهــوری باعــث شــد همــان ان انتخاب
روحیــه مطالبه گــری و آرمــان خواهی دانشــجویان اصاح 
طلــب به فراموشــی ســپرده شــود و تنهــا به دســت گیری 
افســار قــدرت هــدف ایــن جریــان دانشــجویی قــرار گیرد. 
دانشــجویان اصــاح طلــب در ایــن برهــه زمانــی بــا افــت 
شــدید گفتمانــی مواجــه شــدند و پیگیــری مســئله رفــع 
ــاط  ــا دریچــه ارتب ــان سیاســی تنه حصــر و آزادی زندانی
آنــان بــا مــردم و حکومــت بــود. ایــن جریــان دانشــجویی 
بــا برگــزاری برنامــه هایی همچون جلســه ی شــعرخوانی، 
ــم هــا  ــا موســیقی ، اکــران فیل دورهمــی هــای همــراه ب
ــش و  ــرای نمای ــت اج ــی و درنهای ــتندهای خارج و مس
ــه تشــکیاتی خــود داشــت  ــش بدن ــر ســعی در افزای تات
ــازده خــا  امــا غافــل از آن کــه ایــن مســکن هــای زودب
گفتمانــی آن هــا پــر نخواهــد کــرد. بنابرایــن ایــن بهترین 
فرصتــی بــود کــه جریــان دوم خــرداد مــی توانســت بــار 
ــجویان  ــات  دانش ــه مطالب ــیدگی ب ــم رس ــا پرچ ــر ب دیگ
اصــاح طلــب و ســردادن شــعارهای رادیــکال، بســترهای 
ــای  ــکل ه ــزاب و تش ــاط اح ــتگی و اخت ــام، همبس ادغ
دانشــجویی را فراهــم ســازد. ایــن بــار هــم مشــابه آن چــه 
کــه در دوم خــرداد ســال ۷٦ اتفــاق افتــاد ، بــا رای آوردن 
ــجویان  ــارات دانش ــات و انتظ ــیاری از توقع ــی بس روحان
ــا اســتفاده  ــر ب ــار دیگ ــان ب ــد و اصــاح طلب ــول مان مغف
ــه دانشــجویی خــود موجــب ســرخوردگی  ــزاری از بدن اب

دانشــجویان اصــاح طلــب شــدند.

حمایــت بدنــه دانشــجویی اصــاح طلبــان چــه در جریــان 
دوم خــرداد ۷٦ و چــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری 92 
موجــب شــد تــا آنــان بیــش از گذشــته خــود را بدهــکار 
جنبــش دانشــجویی بداننــد ، چــون نتیجــه هزینــه هایــی 
ــازات  ــن راه صــرف شــد بســیار بیشــتر از امتی ــه در ای ک
ــی در سیاســت  ــت روحان ــی ناکامــی دول ــود. از طرف آن ب
خارجــی و شکســت همــه جانبــه برجــام ، عــدم پیگیــری 

ــا  ــور ب ــدن کش ــه ش ــر، مواج ــع حص ــی رف ــده توخال وع
معضــل تــورم، بیــکاری و اشــتغال و درنهایــت عــدم توجــه 
کافــی بــه تشــکل هــای دولــت ســاخته موجــب شــد تــا 
زبــان پاســخگویی تشــکل هــای اصاح طلــب در دانشــگاه 

بیــش از گذشــته بســته باقــی بمانــد.
ــون  ــاب، کان ــل انق ــان اوای ــجویی از هم ــش دانش جنب
توجــه سیاســتمداران و بســیاری از اشــخاص و گــروه های 
سیاســی بــه شــمار مــی رفــت. در طــول ســال هــای پــس 
از بهمــن 5۷، مطالبــات سیاســی اجتماعــی و اقتصــادی 
ابتــدا در دانشــگاه هــا شــکل مــی گرفــت و پــس از آن بــه 
بقیــه جامعــه تســری پیــدا مــی کــرد. ریشــه اصلــی ایــن 
کنشــگری را نیــز مــی تــوان در روحیــه آرمــان خواهــی و 
مطالبــه گــری دانشــجویان جســتجو کــرد. مادامــی کــه 
جنبش دانشــجویی بــا اســتقال در فکــر و آزادی در عمل 
ــه خــود  ــن وظیف ــم تری ــال انجــام مه ــه دنب و اندیشــه ب
یعنــی آزاد اندیشــی، مطالبه گــری و آرمــان خواهــی باشــد 
ــود ســامت سیاســی  ــری در بهب ــش موث ــد نق ــی توان م
یــک نظــام دموکراتیــک ایفــا کنــد. امــا بــه محــض اینکــه 
روحیــه اســتقال طلبــی دانشــجویان دســت مایــه بــازی 
هــای سیاســی احــزاب شــد، از مســیر اصلــی کنشــگری 
خــود نیــز منحــرف مــی شــود. در مســئله تــرور ســردار 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی توســط نظامیــان 
ــوز  ــه هن ــد ک ــات ش ــوع اثب ــن موض ــکا ای ــم آمری رژی
ــناس  ــای سرش ــره ه بســیاری از دانشــجویان وام دار چه

جریــان دوم خــرداد هســتند.
بافاصلــه یــک روز پــس از بــه شــهادت رســیدن ســردار 
ســلیمانی، درحالــی کــه همــه ملــت ایــران داغ دار از اتفاق 
پیــش آمــده بودنــد و یک صــدا فریــاد انتقــام و خونخواهی 
فرمانــده ســپاه قــدس را مطالبــه مــی کردنــد، تعــدادی از 
اصــاح طلبــان کــه برخــی از آنــان را امضاکننــدگان نامــه 
جــام زهــر مجلــس ششــم تشــکیل مــی دادنــد، ضمــن 
صــدور بیانیــه ای تلویحــاً از مســئوالن درخواســت کردنــد 
ــگ در کشــور و  ــوع جن ــع وق ــا خویشــتن داری مان ــا ب ت

منطقــه خاورمیانــه شــوند.
باشــک هــر ایرانــی وطن دوســتی بــر روی اصــول و مبانی 
ــی و  ــت ارض ــدت، تمامی ــتقال، وح ــون آزادی، اس همچ
امنیــت ملــی اتفاق نظــر دارد و مســئله امنیت را جــدای از 
اختافــات سیاســی مــی دانــد. این ســند نانوشــته چــه در 

دانشــگاه و چــه در خــارج از دانشــگاه اعتبــار و مشــروعیت 
دارد.حداقــل انتظــار جریــان دانشــجویی کشــور ایــن بــود 
کــه بدنــه دانشــجویی جریان اصاحــات در قضیه شــهادت 
ــه دوم  ــران جبه ــته س ــر خواس ــلیمانی در براب ــردار س س
خــرداد واکنــش نشــان مــی داد و راه خــود را از آنــان جــدا 
مــی ســاخت. امــا مشــخص شــد ایــن جریــان دانشــجویی 
هنــوز درصــدد ترمیــم هزینــه هــای ســنگین جریــان دوم 
خــرداد بــر نیامــده اســت. ســکوت تشــکل هــای اصــاح 
طلــب در قبــال موضــع ســطحی ســردمداران جریــان دوم 
ــداران در  ــپاه پاس ــق س ــه موف ــن تجرب ــرداد و همچنی خ
پاســخ بــه عملیــات تروریســتی آمریــکا و هدف قــرار دادن 
پایــگاه نظامــی عیــن االســد موجــب شــد بــار دیگــر ایــن 
جریــان دانشــجویی ســرخورده و شــرمنده از عــدم تصمیم 

گیــری درســت خــود شــود.
شــاید االن وقــت آن باشــد کــه دانشــجویان اصــاح 
ــه ایــن  ــرار اســت ب ــا کجــا ق طلــب از خــود بپرســند ؛ ت
ســیکل معیــوب ادامــه دهنــد و حیــات و بقــای خویــش 
ــه حیــات احــزاب و چهــره هــای  را معطــوف و وابســته ب

ــد؟!  سیاســی نمای
بــا مطالعه سرگذشــت جریــان اصــاح طلبی در دانشــگاه، 
ــار خــود دانشــجویان اصــاح  بــه نظــر مــی رســد ایــن ب
ــره  ــه پیک ــه زدن ب ــال ضرب ــه در ح ــتند ک ــب هس طل
تشــکیاتی و گفتمانــی خــود مــی باشــند واگرنــه ناکامــی 
آنــان در حمایــت از گــروه های سیاســی خارج از دانشــگاه 
ــده  ــه ش ــان متوج ــود آن ــی خ ــه حت ــت ک ــی اس حقیقت
ــه صــورت  اند.مادامــی کــه عــده ای بیــرون از دانشــگاه ب
ــب را  ــاح طل ــجویی اص ــان دانش ــه جری ــه بدن قیم مآبان
هدایــت و رهبــری کنند ، باشــک اهرم مطالبه گــری انان 
را مهــار کــرده انــد و قــادر خواهنــد بــود بــا ایجــاد بــازی 
هــای سیاســی و پیشــنهاد امتیــازات، جریــان دانشــجویی 
را وام دار خــود کننــد. تشــکل دانشــجویی کــه وام دار شــد 
، حــق مطالبــه گــری و مشــی انتقــادی را نخواهــد داشــت 
ــه نظــر  ــان دانشــجویی. ب ــن یعنــی مــوت یــک جری و ای
مــی رســد زمانــی دانشــجویان اصــاح طلــب واجــد تفکــر 
گفتمانــی مــی شــوند کــه مرزبنــدی دقیــق و روشــنی بــا 
احــزاب و چهــره هــای خــارج از دانشــگاه داشــته باشــند.

مهدی خطیب دماوندی 
کارشناسی ارشد حقوق عمومی 

فاصله گذاري سیاسي با مردم، از دانشجویان آزادي خواه تا جریان دوم خرداد

حامد عنقا 
نویسنده و تهیه کننده سینما:

انا هلل و انا الیه راجعون
حاج قاسم سلیمانی به راستی تبلور غیرت شیعه بود و دل هر ایرانی به ایستادگی و استقامت او قرص و محکم و مغرور. 
هیچ پایانی بر داستان پر شکوه و پرعشق وی جز شهادت نمی شد تصور کرد. نامش بر بلندای افتخارات سلسله ی 
بزرگمردان و جوانمردان جهان جاودانه خواهد درخشید. و محشور است با اربابش حسین بن علی. 
خوشا به سعادت او و هزار افسوس و تسلیت به ما.

خوشا به سعادت او و هزار افسوس و تسلیت به ما!
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محمد کاشانی
کارشناسی حقوق

ابراهیم حاتمی کیا
نویسنده و کارگردان سینما

بارها با عطش او را در آغوش کشیدم و وقت جدایی خودم را تشنه تر دیدم.
راستی چه خلعتی جز شهادت برای او زیبنده بود، ولی از محضر شهدا اجازه می خواهم بگویم، حاج قاسم 

سلیمانی نامی است که هر پیشوند و پسوندی در کنار نامش اضافه جلوه می کند. حاج قاسم سلیمانی 
یعنی همه این القاب.

یادش جاودانه باد.
سرباز کوچکش ابراهیم حاتمی کیا

حاج قاسم سلیمانی نامی است که هر پیشوند و پسوندی در
 کنار نامش اضافه جلوه می کند

ــراه  ــی، به هم ــای اوکراین ــۀ هواپیم ــالروز حادث ــبت س به مناس
جمعــی از دوســتان بــه دیــدار خانــم مایــی، مــادر شــهیده زهرا 

حســنی رفتیــم.
ــان و در  ــهر کرم ــال 13۷3 در ش ــنی در س ــرا حس ــم زه خان
ــی  ــادر فرهنگ ــی و م ــدر روحان ــه پ ــی ک ــوادۀ انقاب ــک خان ی
ــد و در ســن 9 ســالگی پدرشــان را در  ــا آمدن ــه دنی هســتند، ب
ماجــرای رســیدگی بــه زلزلــه زدگان بــم و در ســانحۀ تصــادف از 
ــن از  ــراه 1۴5 ت ــان به هم ــان و همسرش ــد، ایش ــت می دهن دس
هم وطنانمــان در 1٨ دی مــاه ســال 139٨ در حادثــۀ هواپیمــای 

ــه شــهادت رســیدند. اوکراینــی ب
متــن پیــش رو، بخشــی از مصاحبــۀ 2 ســاعته بــا مــادر ایشــان 

اســت.
ــا  ــه و ب ــام فاطمی ــه مناســبت ای ــرض تســلیت ب ــا ســام و ع ب
تشــکر از شــما کــه وقتتــان را در اختیــار نشــریۀ مــا قــرار دادیــد.

بــا توجــه بــه اینکــه اولیــن شــناخت مــا از زهــرا 
ــود،  ــان ب ــرۀ علمی ش ــان، چه ــم و همسرش خان
ــه  ــان و اینک ــی زندگی ش ــد علم ــه بُع ــع ب راج
چطــور بــه فضــای نخبگانــی راه یافتنــد، برایمــان 

بگوییــد.
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، مــن هــم ایــام ســوگواری حضــرت 

ــم. ــرض می کن ــلیت ع ــرا)س( را تس زه
آقــا محمــد بــا توجــه بــه اســتعدادهای خــدادادی، مســیر علمی 
را بــرای خدمــت در پیــش گرفتنــد و به خاطــر تــاش و زحمتــی 
ــرفت  ــه پیش ــن عرص ــتند در ای ــداهلل توانس ــتند، الحم ــه داش ک
خوبــی داشــته باشــند و کســب مدال هــای افتخــار بــرای کشــور 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــت در ش ــی، خدم ــابقات علم در مس
ــرای پیشــرفت و  ــاش ب ــن ت ــاز و همچنی حــل مســائل موردنی
ــرات  ــر از ثم ــی کامپیوت ــۀ برنامه نویس ــی در زمین ــعۀ علم توس
ــاس  ــه احس ــه ب ــا توج ــن ب ــود. همچنی ــد ب ــا محم ــی آق زندگ
تکلیــف و نیــازی کــه بــه عرصه هــای علمــی جدیــد در زمینــۀ 
کامپیوتــر در کشــور حــس می کردنــد، تصمیــم گرفتنــد بــرای 
ادامــۀ تحصیــل بــه کشــور کانــادا ســفر کننــد تــا بــا فراگیــری 
مســائل نــو و کســب تجربــه بتواننــد بــه کشــور بهتــر خدمــت 

کننــد. 
ــرای کمــک در عرصه هــای  ــم هــم اهــداف بزرگــی ب زهــرا خان
ــال  ــان در س ــتند، ایش ــن داش ــامی در ذه ــاب اس ــی انق علم
ــه  ــرور شــدند، ب 139٠ کــه شــهید بزرگــوار احمــدی روشــن ت
رشــته فیزیــک عاقــه منــد شــدند و در همیــن مســیر تــاش 
ــک  ــتۀ فیزی ــتند در رش ــره توانس ــتند و باألخ ــبانه روزی داش ش
در مقطــع کارشناســی دانشــگاه شــریف تحصیــل کننــد و 

بــرای مقطــع ارشــد هــم تصمیــم گرفتنــد کــه در کانــادا ادامــۀ 
تحصیــل بدهنــد و مراحــل پذیرششــان نهایــی شــده بــود کــه 

ــه رخ داد.  ــن حادث ــفانه ای متأس

مجــدداً محضرتــان تســلیت عــرض می کنــم، آیــا 
رفتنشــان بــه خــارج فقــط بــرای تحصیــل بــودو 

شــما بــا ایــن موضــوع مخالفتــی نداشــتید؟ 
ــدن در  ــرای مان ــه ای ب ــود و برنام ــل ب ــرای تحصی ــاً ب ــه صرف بل
ــی  ــه دغدغههای ــا توجــه ب ــاً ب آنجــا نداشــتند؛ بعــد ازدواج صرف
ــا  ــود، ب کــه داشــتند و در شــرایطی کــه برایشــان پیش آمــده ب
مشــورتی کــه بــا بعضــی از اساتیدشــون انجــام دادنــد تصمیم به 
ادامــۀ تحصیــل در کانــادا گرفتنــد تــا بتواننــد بــا کســب تجربــه 
و فراگیــری علــوم نــو بهتــر بــه کشــور خدمــت کننــد. بنــده هم 
ــه  ــت مادران ــس محب ــی از جن ــی نگرانی های ــورت طبیع به ص
ــن  ــا بهتری ــه ه ــی بچ ــا همراه ــردم ب ــعی ک ــی س ــتم ول داش

انتخــاب را داشــته باشــند. 

زهــرا  شــاخصۀ  مهم تریــن  شــما  به نظــر   
ــه  ــود و چ ــه ب ــان چ ــد علمی ش ــر از بُع ــان غی ج

ــتند؟ ــه ای داش دغدغ
ــه ایــن ســؤال شــما جــواب بدهــم، بایــد  اگــر بهتــر بخواهــم ب
ــان  ــودن ایش ــی ب ــداری و انقاب ــاخص والیت م ــه ش ــم ک بگوی
ــرد.  ــخص می ک ــم مش ــان را ه ــی ایش ــیر علم ــه مس ــود ک ب
ــودن باعــث ایجــاد وظیفــه می شــود  ــی ب والیت مــداری و انقاب
کــه ایشــان ذیــل این دو شــاخص، مســیر علمــی و تــاش در راه 
علــم را بــرای انجــام وظیفــۀ خودشــان در پیــش گرفتــه بودنــد.

زهــرا خانــم اهــداف مشــخصی در زندگــی بــرای خودش داشــت 
ــاش  ــت از ت ــش دس ــه اهداف ــیدن ب ــیر رس ــواره در مس و هم
برنداشــت. درس خوانــدن، رفتــن بــه کانــادا، حضــور در تشــکل 
هــای دانشــجویی و فعالیــت هــای دیگــری کــه داشــت همــه در 

مســیر رســیدن بــه همیــن اهــداف بــود. 

ــا  ــد ی ــی خواندن ــط درس م ــادا فق ــان درکان ایش
مشــغول کارهــای سیاســی و اجتماعــی هــم شــده 

ــد ؟ بودن
ایشــان و همسرشــان نســبت بــه فعالیت هــای سیاســی و 
ــر اســاس مطالبــات و  ــد و ب اجتماعــی خیلــی دغدغه منــد بودن
ــد.  ــه کار می گرفتن فرموده هــای رهبــری، تمــام تاش شــان را ب
ــکیاتی  ــای تش ــا فعالیت ه ــگاهی ب ــات دانش در دوران تحصی
مثــل بســیج ســعی می کردنــد کــه در عرصــۀ سیاســی 

ــند. ــذار باش تأثیرگ

 در کشــور کانــادا هــم بــا توجــه بــه شــرایط آنجــا، در جمع هــای 
ــت  ــد فعالی ــعی می کردن ــود، س ــه ب ــه شــکل گرفت ــی ک کوچک
بصیرت افــزا داشــته باشــند، از جملــه مطالعــۀ و مباحثــه جمعــی 
ــل  ــام )ره( مث ــرت ام ــای حض ــری، کتاب ه ــهید مطه ــب ش کت

چهــل حدیــث، اســرار الصلــوۀ و...
همچنیــن آقــا محمــد بــه همــراه دوستانشــان هیئتــی در کانــادا 
برپــا کــرده بودنــد  و خیلــی دغدغــۀ ایــن جلســات را داشــتند. 
ــه و  ــاعت برنام ــا، س ــران برنامه ه ــم از ای ــار ه ــن ب ــاً آخری اتفاق
ــد کــه در  ــا دوستانشــان تنظیــم می کردن ســخنران را تلفنــی ب

همــان هیئــت برنامــۀ ختــم خودشــان برگــزار شــد!

ــخ  ــۀ تل ــث حادث ــه بح ــد، ب ــازه بفرمایی ــر اج اگ
هواپیمــای اوکرایــن بپردازیــم. از حادثــۀ بگوییــد و 

اینکــه چطــور مطلــع شــدید.
ــرای سوارشــدن  ــد و ب بعــد از اینکــه بچه هــا خداحافظــی کردن
بــه هواپیمــا رفتنــد، چــون هنــوز چنددقیقــه ای بــه اذان مانــده 
ــا مــن تمــاس گرفتنــد.  ــود بعــد خوانــدن نمــاز در هواپیمــا ب ب
ــتیم روی  ــا نشس ــام داد: م ــرا پی ــدند، زه ــه سوارش ــداز اینک بع

ــظ ــن خداحاف ــرواز ۷52 اوکرای ــماره پ ــان، ش صندلی م
چنــد دقیقــه بعــد، چنــد مرتبــه تمــاس گرفتــم جــواب ندادنــد، 

فکــر کــردم اینترنــت ندارنــد.
منتظــر تماسشــان بــودم، البتــه خیلــی هــم نگــران پــرواز بودیم 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــران پایــگاه آمریکایــی را زده بــود و همۀ ما 
خیلــی خوشــحال بودیــم و اتفاقــاً خبــر حملــه بــه پایــگاه نظامی 

عین االســد را هــم آقــا محمــد در فــرودگاه بــه مــا داده بــود.
ــش  ــا پی ــرواز بچه ه ــرای پ ــکلی ب ــم مش ــرم گفت ــه پس ــن ب م
ــد؟ کــه گفــت: درگیــری بیشــتر ســمت عــراق اســت و  نمی آی
بچــه هــا از ســمت شــمال غــرب پــرواز مــی کننــد. ان شــااهلل 
اتفاقــی نخواهــد افتــاد حتــی مــادر شــهید صالحــه هــم نگــران 
ــه کــرده اســت،  ــکا حمل ــد آمری ــه همسرشــان گفتن ــد و ب بودن

ــد؟ ــش نمی آی ــا پی ــرای بچه ه ــکلی ب مش
ــتند،  ــه را داش ــن دغدغ ــم ای ــر ه ــای دیگ ــی از خانواده ه  خیل
امــا متأســفانه در آن شــرایط خطرنــاک مســئولین بــه لغــو پــرواز 

فکــر نکردنــد... !
ــده  ــه هواپیمــا، بن ــا ب ــد از سوارشــدن بچه ه در هــر صــورت بع
از فــرودگاه بــه منــزل برگشــتم و مشــغول دیــدن تشــییع پیکــر 
ــا  ــام هواپیم ــس اع ــی زیرنوی ــودم. حت ــم ب ــاج قاس ــر ح مطه
اوکرایــن را هــم در تلویزیــون دیــدم امــا اصــًا ذهنــم بــه ســمت 

ــت. ــا نرف ــرواز بچه ه پ
 بعــد از چنــد ســاعت، چنــد نفر از بســتگان کــه از حادثــه مطلع 
شــده بودنــد، بــه منــزل مــا آمدنــد کــه رفتارشــان باعــث نگرانی 

ــاع  ــده اط ــه بن ــی ب ــی مقدمه چین ــس از کم ــد و پ ــده ش بن
دادنــد... .

ــر  ــا صب ــواده ه ــی خان ــما و تمام ــه ش ــد ب خداون
ــد. ده

ــنیدید  ــار ش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــما وقت ش
ــه  ــوده، چ ــانی ب ــای انس ــک خط ــه ی ــن حادث ای

ــتید؟  ــی داش احساس
راســتش شــرایط خیلــی ســختی بــود. از دنیــا رفتــن فرزنــد غــم 
ــرای یــک مــادر اســت، بعــد از چنــد روز کــه  خیلــی بزرگــی ب
شــنیدیم ایــن اتفــاق، خطــای سیســتم پدافنــدی بــوده اســت، 

بســیار ناراحــت شــدیم و داغمــان ســنگین تر شــد.
ــن  ــه در ای ــود ک ــن ب ــتم، ای ــان داش ــه در آن زم ــه ای ک  دغدغ
شــرایط وظیفــه ام چیســت و بایــد چــه کاری انجــام دهــم کــه 
ــه نظــر  ــت کلیشــه ای ب ــن صحب خــدا راضــی باشــد. شــاید ای
ــور  ــه چط ــد ک ــخت باش ــا س ــرای بعضی ه ــاورش ب ــد و ب برس
می شــود یــک مــادر در آن شــرایط به وجودآمــده، دغدغــۀ 
اســام و انقــاب را داشــته باشــد؛ ولــی بایــد توجــه کنیــم کــه 

آخرین عکس،قبل از سوار شدن به هواپیما
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داریوش ارجمند 
بازیگر سینما و تلویزیون 

سردار سلیمانی یک شخصیت جهانی بود و من دلم می خواهد »مرگ بر آمریکا« بگویم به این دلیل که یک رئیس جمهور 
حمال )ترامپ(، دستور قتل یک بزرگمرد جهانی را داد و به خاطر حادثه سقوط هواپیما نیز متاسفم.

سردار سلیمانی یک شخصیت جهانی بود

ــون  ــرۀ خ ــیده، ثم ــا رس ــت م ــه دس ــه ب ــی ک ــام و انقاب اس
شــهدای زیــادی از صــدر اســام تــا کنــون بــوده کــه بــر محــور 
عاشــورا و قیــام سیدالشــهدا علیه الســام اســت و همــه به خاطــر 
ــد  ــوده اســت. در آن لحظــات ســخت، از خداون حفــظ اســام ب
ــواده ام در  ــده و خان ــه بن ــی ک ــرف و عمل ــر ح ــه ه ــتم ک خواس
ــای  ــرای رض ــط ب ــم، فق ــام می دهی ــه انج ــن حادث ــان ای جری

خــودش باشــد.

چــرا درعین حــال کــه ایــن حادثــه یــک خطــای 
انســانی بــود، پشــت نظــام ایســتادید؟

همانطــور کــه گفتــم اســام و انقــاب به واســطۀ خــون شــهدا 
بــه مــا رســیده و حفــظ آن وظیفــۀ اصلــی همــه ماســت. شــما 
نــگاه کنیــد در طــول تاریــخ اســام و زندگــی ائمــۀ معصومیــن 
)ع( چــه مصیبت هایــی رخ داده ولــی عملکــرد همــۀ ائمــه )ع( در 
جهــت حفــظ اســام بــوده اســت. همچنیــن در انقــاب خودمان 
ــد،  ــم انقــاب نکردن ــی کــه عزیزانشــان را تقدی چــه خانواده های
]مثــاً[ همیــن شــهید حــاج قاســم، همیــن شــهید فخــری زاده. 
واقعــاً بایــد هــر کاری کــه می شــود، انجــام داد تــا گوشــه ای از 

ایــن ِدینمــان بــه نظــام را ادا کنیــم.
ــم  ــا ه ــوام م ــرای بعضــی از اق ــه می پرســید، ب ــن ســؤالی ک  ای
پیــش آمــده بــود، شــرایط خیلــی ســختی بــود، از یــک طــرف 
بایــد برخــورد بــا غفلت هــا و اشــتباهات در داخــل نظــام 
صــورت می گرفــت و از طــرف دیگــر نبایــد اجــازۀ سوءاســتفاده 
ــک  ــدا کم ــوع خ ــد. در مجم ــام داده می ش ــمنان نظ ــه دش ب
ــل  ــام در مقاب ــردم از نظ ــعی ک ــکل س ــه آن ش ــده ب ــرد و بن ک

ــم. ــت کن ــی حمای ــتفاده های احتمال سوءاس

 مــن هنــوز جــواب ســوالم را نگرفتــم. راجــع بــه 
تفکــر و عقیــده ای کــه موجــب شــد آن موضــع را 

ــد؟ ــح می دهی ــتر توضی ــد، بیش بگیری
ببینیــد، بایــد عــرض کنــم کــه قبــل از تفکــری کــه باعــث ایــن 
ــود  ــد متعــال ب موضع گیــری شــد، امــداد الهــی و لطــف خداون

کــه توانســتم بــه آن شــکل موضع گیــری کنــم.
ــام  ــاب و نظ ــن انق ــا در ای ــه م ــت ک ــن اس ــده ام ای ــده عقی بن

شــهدای زیــادی داده ایــم،22٠ هزار شــهید کم نیســت! شــهدای 
دیگــر هــم مثــل بچه هــای مــا، همه شــان عزیــز بودنــد؛ همیــن 
ــزان  ــر عزی ــا مگ ــتند؟ این ه ــور کش ــری زاده را چط ــهید فخ ش
مــا نبودنــد؟ یــا ســردار ســلیمانی عزیــز را چطــور تــرور کردنــد؟ 
ــا بگــذارد و  بعــد انســان بیایــد روی خــون همــۀ ایــن شــهدا پ
هم ســو و همــراه شــود بــا چــه کســانی؟ بــا دشــمنان و منافقیــن 
کــه بــه آن صــورت جوانــان مــا را تکه تکــه کردنــد و کشــتند؟ 
حــاال شــما یادتــان نیســت )واقعــاً مطالعــه کنیــد، مــرور کنیــد. 

ــرود(. به نظــرم آدم نبایــد بعضــی چیزهــا یــادش ب
ــوز  ــن هن ــود. م ــن ســخت ب ــرای م ــی ب ــا خیل ــهادت بچه ه ش
ــم  ــر می کن ــی فک ــت و گاه ــور نیس ــان قابل تص ــم نبودنش برای
ــه  ــد. اینک ــت برگردن ــرار هس ــتند و ق ــادا هس ــا االن کان بچه ه
می گوینــد شــهدا زنده انــد، واقعیتــی اســت. مــن جــز لحظــات 
ــد؛ امــا  خیلــی کمــی، هنــوز احســاس نمی کنــم بچه هــا رفته ان
بــا همــۀ ایــن ســختی ها، مــن بیایــم هم ســو و همــراه شــوم بــا 
ــه 22٠ هــزار جــوان مثــل بچــۀ مــن را  دشــمنی کــه قریــب ب

ــا این هــا شــوم؟ کشــته؟ مــن همــراه ب

ــما  ــه ش ــد ب ــث نش ــما باع ــع ش ــن موض ــا ای آی
ــود؟ ــی وارد ش اتهامات

کم وبیــش حرف هایــی ازاین دســت بــه گوشــم می رســید، 
ولــی بیشــتر از آن کــه ایــن حرف هــا را بشــنوم، واکنــش افــراد 
ــری  ــن موضع گی ــی از ای ــه خیل ــود ک ــی ب ــی و انقاب حزب الله
ــامانۀ  ــتباه س ــر اش ــه خب ــد از اینک ــد. بع ــده بودن ــرم ش دل گ
پدافنــدی در ایــن حادثــه پخــش شــد، افــراد انقابــی در شــوک 
بزرگــی قــرار گرفتنــد و خیلــی شــرایط ســختی بعــد از شــهادت 
حــاج قاســم و حملــۀ موشــکی ســپاه بــه پایــگاه آمریکایــی بــه 
ــد و  ــش ش ــده پخ ــۀ بن ــه مصاحب ــود. وقتی ک ــده ب ــود آم وج
فهمیــدم کــه همیــن مصاحبــه باعــث دلگرمــی افــراد انقابــی 
شــده، فقــط خــدا را شــکر کــردم کــه توانســتم در آن شــرایط 

ــه ایــن انقــاب ادا کنــم. کمــی از دینــم را نســبت ب
داغ مــا ســنگین اســت، همــه اش دوری. زهــرا تــا قبــل از اینکــه 
ــرود، یک شــب مــا جــدای از هــم نبودیــم، دانشــگاه  دانشــگاه ب
ــم و در  ــاس می گرفتی ــم تم ــا ه ــدام ب ــود، م ــه ب ــه رفت ــم ک ه
ــد، هــر روز، یعنــی  ــه بودن ــادا هــم کــه رفت ــم. کان ــاط بودی ارتب

اگــر یــک روز زهــرا بــا مــن تمــاس نداشــت، واقعــاً مــن نگــران 
ــک  ــه ی ــد حتمــاً ب ــود کــه بای ــه همیــن خاطــر ب می شــدم و ب
ــن  ــم م ــم بگوی ــاند. می خواه ــام می رس ــن پی ــه م ــیله ای ب وس
این طــور بــه زهــرا وابســته بــودم، امــا مگــر شــهادت را در ایــن 
فضــای دنیــا همینطــور راحــت می دهنــد؟ در ایــن دنیــا همــه 
بایــد برویــم. زهــرا و آقــا محمــد هــم بــه آرزویشــان رســیدند، اما 
خــب بــرای ما ]نبودنشــان[ ســخت اســت. اگــر بخواهیــم دنیایی 
ــاً  ــا حقیقت ــی ســخت اســت. بچه هــای م فکــر کنیــم کــه خیل
ــا می خواهنــد از  ــه بعضی ه ــر اینک ــد و مظلوم ت ــوم رفتن مظل
ــا  ــه نظــرم مظلومیــت بچه ه ــد. ب خون شــان سوءاســتفاده بکنن

اینجــا بیشــتر اســت. 

ــر  ــما هم نظ ــا ش ــورد ب ــن م ــما در ای ــواده ش خان
ــد؟ بودن

خدا را شکر کامًا هم نظر بودیم.

برخــورد رســانه های معانــد و غیرهم ســو بــا 
ــود؟ ــه ب ــما چگون ــع ش ــر موض ــام در براب نظ

خیلــی رســانه های خارجــی و معانــد را دنبــال نمی کنــم. 
ــا ســه  ــد و دشــمنان ت ــه رســانه های معان ــب اســت ک ــا جال ام
ــتاد کل  ــه س ــد[ از بیانی ــد، بع ــی نزدن ــان حرف روز هیچ کدام ش
ــن  ــمع روش ــد و ش ــر زدن ــی تیت ــد کل ــلح ]آمدن ــای مس نیروه

ــد! کردن
همیــن شــهید فخــری زاده در روز روشــن تــرور شــد، هیچ کــس 
ــه  ــح هم ــاعت 5 صب ــد س ــزی، بع ــه چی ــی دارد ن ــه فیلم ن

ــد؟! ــم می گرفتن ــمان فیل ــود و از آس ــن ب ــا روش دوربین ه
ــا از ایــن رســانه ها کــه ســانحه هواپیمــای اوکراینــی را  چنــد ت

محکــوم کردنــد، تــرور شــهید فخــری زاده را محکــوم کردنــد؟
ــده از  ــد و بن ــت ده ــانه ها اهمی ــن رس ــه ای ــد ب ــًا نبای آدم اص
موضعــی کــه گرفتــم، خوشــحال هســتم و اگــر قــرار باشــد االن 

ــم. ــت می کن ــم از نظــام حمای ــم، بازه ــم بگوی ه
ــه هــر  ــوده، حــاال ب ــن قســمت ب ــا اشــتباهی هــم کــه در ای ام
شــکلی و هــر کــس کــه مقصــر بــود، چــه شــورای عالــی امنیــت 
ملــی، چــه نیروهــای مســلح و ... هرکــس کــه در ایــن اشــتباه 
نقــش داشــته و ســوءمدیریت داشــته، بایــد جــواب بدهــد، امــا 

جــواب ندادنــد! ایــن واقعــاً ســؤال مــن اســت و تــا جــواب هــم 
ــد. ــا می مان ــر ج ــؤالمان ب ــد، س ندهن

یکــی از مهم تریــن ســؤال هایی کــه مطــرح 
ــا و  ــا دلجویی ه ــه آی ــت ک ــن اس ــود، ای می ش
ــه  ــال ادام ــک س ــن ی ــئولین در ای ــت مس حمای
داشــت یــا محــدود بــه همــان ایــام حادثــه بــود؟

ــه  ــۀ اول. البت ــی دو هفت ــط یک ــاید فق ــود، ش ــل ب ــان اوای هم
ــا بهانــه ای شــد، امــا خــوب تمــاس تلفنــی هــم نبــود. در  کرون
ایــن وضعیــت کرونایــی، درســت اســت محدودیــت هســت، امــا 
اگــر آدم بخواهــد می توانــد. مــن ایــن حرف هــا را بــرای خــودم 
نمی زنــم، مــن در ایــن حادثــه یــک معاملــه ای بــا خــدا کــردم و 
اصــاً انتظــاری هــم از افــراد نــدارم؛ امــا هرکســی یــک وظیفه ای 
دارد، متاســفانه مســئولین حتــی در حــد یــک دلجویــی و تماس 
ــا دلخوری شــان  ــد. خانواده ه ــه شــان را انجــام ندادن ــم وظیف ه
همیــن اســت و ایــن عــدم پاســخ گویــی یــک ســوژه ای می شــود 

کــه دشــمن دوبــاره ســو اســتفاده بکنــد.
متأســفانه ایــن برخوردهــا و عدم پاســخگویی مســئولین، موجب 
ــواده هــا در یــک ســری مســائل ایجــاد  ــر خان ــرای اکث شــده ب

ســؤال و شــک شــود! 
ــرادی  ــام جــدای از اف ــه بحــث نظ ــم ک ــرض کن ــد ع ــه بای البت
اســت کــه در ایــن نظــام مســئولیت دارنــد. حضــرت آقــا از همان 
اول تأکیــد فرمودنــد کــه قضیــه پیگیــری شــود؛ امــا متأســفانه 
دو اشــتباه اساســی در ایــن حادثــه رخ داد، اولــی ناهماهنگــی و 
اشــتباهات مدیریتــی و فــردی کــه منجــر به بــروز حادثــه در آن 
شــرایط شــد و دوم غفلــت و ناهماهنگــی مســئولین امــر پــس از 
ــود. در طــول حــدود یــک ســال گذشــته، بنــده  ایــن حادثــه ب
بــا همــان دغدغــه ای کــه نســبت بــه انقــاب و نظــام داشــتم، از 
طــرق مختلــف خیلــی پیگیــر روشــن شــدن و برخــورد مناســب 
نســبت به ایــن خطــا بــودم. ولــی متأســفانه از ســوی مســئولین 
نســبت بــه این مطالبــات پاســخ مناســبی دریافت نشــد. ببینید، 
ــه  نمی خواهــم بحــث را سیاســی کنــم و اجــازۀ سوءاســتفاده ب
هیــچ فــردی را از ایــن صحبت هــا نمی دهــم و نخواهــم داد. ولــی 
مســئولین امــر در ایــن حادثــه یــا حــوادث و اشــتباهات دیگر در 
کشــور، بایــد بداننــد کــه اوالً نبایــد عملکردشــان باعــث چنیــن 
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ــای رخ داده  ــتباه و خط ــبت به اش ــد نس ــاً بای ــود؛ ثانی ــتباهی ش اش
ــد. پاســخ گو باشــند؛ کــه متأســفانه تاکنــون پاســخ گو نبودن

چقــدر پیگیــر بحــث رســیدگی بــه خطــای انســانی 
؟ هستید

ــک خطــای  ــوان ی ــه به عن ــن قضی ــه ای ــده ب ــه بن ــم ک ــد بگوی بای
انســانی نــگاه نمی کنــم، بلکــه خطــای ســامانۀ پدافنــدی را بخشــی 
مســئولین  ناهماهنگــی  و  می دانــم  صورت گرفتــه  اشــتباه  از 
ذی ربــط در قبــل و بعــد از حادثــه را هــم به جــد پیگیــری کــرده و 
خواهــم کــرد، امــا از مســیر قانونــی و در چارچوب هــای نظــام بایــد 
ایــن اتفــاق بیفتــد و نبایــد اجــازه کوچک تریــن سوءاســتفاده ای بــه 

دشــمنان بدهیــم.

 بــا دیگــر خانواده هــای شــهدا از دی مــاه ۹۸ تــا االن 
ــاط بودید؟ در ارتب

بلــه، بــا بعضــی از خانواده هــا ارتبــاط دارم. همین جــا بــار دیگــر بــه 
تمــام خانواده هایــی کــه در ایــن حادثــه عزیزانشــان بــه شــهادت 
ــه  ــم ب ــد می خواه ــم و از خداون ــرض می کن ــلیت ع ــیدند، تس رس

همــۀ مــا صبــر در ایــن مصیبــت عنایــت فرمایــد.

ــت  ــی جه ــا اقدامات ــواده ه ــی از خان ــراً بعض ظاه
ــع  ــما مطل ــتند، ش ــران داش ــمان ای ــم آس تحری

ــتید؟ هس
ایــن حادثــه ابعــاد زیــادی دارد، یکــی از ابعــادش همیــن 
سوءاســتفاده ای اســت کــه دشــمن می خواهــد انجــام دهــد. 
متأســفانه در ایــن حادثــه ســوءمدیریت، هــم قبــل از حادثــه و هــم 
بعــد از حادثــه هــر دو تأثیــر داشــت. واقعــاً خیلــی از مشــکات را 
راحت تــر می شــد حــل کــرد؛ االن بــه مــا می گوینــد یــک ســری 
اقدامــات کرده ایــم، امــا تــا همیــن االن یــک مــورد گــزارش بــه مــا 
نرســیده اســت. بهتــر بــود یــک توضیــح بــه خانواده هــا می دادنــد.

بنــده خــودم شــکایت نوشــته ام، پیگیــری هــم می کنــم، آدم کــه 
نمی خواهــد بخاطــر ایــن حادثــه انقــاب را عــوض کنــد! پســرم، 
نوه هایــم و خــودم را حاضــرم بدهــم ولــی کوچک تریــن ضربــه ای 
ــق  ــان ح ــا حرف هایش ــا خانواده ه ــد. ام ــاب نرس ــام و انق ــه نظ ب
ــی از  ــا بعض ــت، ام ــم نیس ــم ک ــان ه ــد و داغش ــت، داغ دیدن اس
ــت  ــمن پش ــد و دش ــتباه می رون ــه را اش ــیر مطالب ــا مس خانواده ه
ایــن قضیــه ]تحریــم آســمان ایــران[ هســت، دارنــد سوءاســتفاده 

می کننــد.
یــک ســؤالی کــه هنــوز هیچ کــس جــواب نــداده، ایــن اســت کــه 
ــوده  ــده ب ــد؟ چــه کســی تصمیم گیرن ــو نکردن ــا را لغ چــرا پروازه
ــه کســی  ــر چ ــن مدی ــوده اســت، ای ــوءمدیریت ب ــر س اســت؟ اگ

بــوده؟
ایــن ســوال و اعتــراض بــه حــق همــه خانــواده هاســت و متاســفانه 
ــد آســمان  ــی می گوین ــد! وقت ــه آن ندادن ــی ب ــچ جواب ــا االن هی ت
ــی  ــا حرف های ــت! این ه ــه نیس ــوخی ک ــی، ش ــد جنگ ــد درص ص
ــو  ــا را لغ ــرواز ه ــرا پ ــس چ ــد، پ ــان می زنن ــه خودش ــت ک اس
نکردنــد؟ بــاز اظهارنظرهایــی کــه در ایــن حادثــه از خود مســئولین 

هســت، متفــاوت اســت.
مــن نــه بــودم، نــه کارشناســم، نــه می دانــم. مــا فــرودگاه 
بودیــم، پــرواز یــک ســاعت تأخیــر داشــت. بــرای همیــن تأخیــر 
هواپیمــا چنــد جــور تعبیــر وجــود دارد؛ یــک ســری گفتنــد اجــازۀ 
ــوده و... .  ــاد ب ــار هواپیمــا زی ــد. یــک ســری گفتنــد ب ــرواز ندادن پ
جواب هــای قانع کننــده ای ندادنــد و همین قــدری هــم کــه 

ــه ای  ــک تک ــد؛ ی ــزی می گوی ــی یک چی ــد، هرکس ــواب دادن ج
صداوســیما می گفــت، یــک تکــه ای هــم ایــن کانال هــا... امــا یــک 
نفــر هنــوز االن کــه نزدیــک بــه ســالگرد ایــن حادثــه اســت، بــا مــا 

ــد، هیچ کــس! ــا بدهن ــرای م ــح ب ــک توضی ــد ی ــاس نگرفتن تم

در ایــام شــهادت ســردار دل هــا هســتیم و درســت 
یــک هفتــه بعــد از شــهادت ایشــان آن حادثــۀ تلخ 
پیــش آمــد. در آن ایــام عکســی از شهیدســلیمانی 
ــه  ــع ب ــد؛ راج ــما پخش ش ــز ش ــراه دو عزی به هم

ایــن عکــس برایمــان توضیــح بدهیــد.
ــان  ــان و خانواده ش ــراه همسرش ــم، به هم ــرا خان ــد از ازدواج زه بع
بــه کرمــان ســفر کردیــم. در ایــن ســفر یــک روز کــه بــه گلــزار 
شــهدای کرمــان رفتــه بودیــم، به صــورت اتفاقــی حــاج قاســم را در 
آنجــا دیدیــم. همراهــان بــه ســبب شــناخت و دوســتی کــه ایشــان 
بــا پــدر زهــرا خانــم داشــتند، معرفــی کردنــد و حــاج قاســم پــس 
ــم  ــه زهــرا خان ــد و ب ــا محمــد را گرفتن از احوال پرســی دســت آق
هــم فرمودنــد کــه تشــریف بیاوریــد کــه یــک عکــس ســه نفره بــا 
هــم بگیریــم کــه عکــس خوبــی می شــود. بعــد از عکــس گرفتــن 
ــد کــه زهــرا  ــم صحبــت کردن ــا زهــرا خان به صــورت خصوصــی ب
ــرا  ــد. از زه ــا صحبت هــای حــاج قاســم اشــک می ریختن ــم ب خان
خانــم در مــورد صحبت هــای حــاج قاســم پرســیدیم کــه در جــواب 
به صــورت کلــی گفتنــد از بابــا تعریــف می کردنــد کــه بابــای شــما 
آدم خیلــی خــوب و خوش اخاقــی بودنــد و بــه زهــرا خانــم 
توصیــه داشــتند کــه ادامه دهنــدۀ راه شــهدا و مســیر پدرشــان کــه 

بــرای خدمــت بــه ایــن انقــاب بــوده، باشــند.
 

ممنونــم و بــه عنــوان آخریــن کالم اگــر توصیــه ای 
ــان  ــال های دخترت ــوان و هم سن وس ــل ج ــه نس ب

داریــد، بفرماییــد.
ــده  ــت و بن ــه اس ــر از توصی ــاب پ ــزرگان انق ــای ب ــت ه صحب
ــب  ــه حس ــی ب ــم ول ــه کن ــم توضی ــه بخواه ــم ک ــر از آن کوچکت
ــان  ــه جوان ــه ای کــه در ســال هــای زندگــی ام داشــته ام، ب تجرب
عزیــز و انقابــی توصیــه مــی کنــم، اول از همــه تنهــا مســیری کــه 
می توانــد باعــث ســعادت فــردی و اجتماعــی آن هــا شــود، مســیر 
والیــت اســت. بنابرایــن تمــام توجهشــان فقــط بــه رهبــر عزیزمــان 
باشــد و در مســیری کــه ایشــان ترســیم می کننــد حرکــت کننــد. 
دوم اینکــه قــدر انقــاب اســامی را بدادنــد و ایــن قدردانــی جــز بــا 
معرفــت حاصــل نمــی شــود، بنابرایــن از خداونــد متعــال معرفــت 
نســبت بــه انقــاب اســامی را بخواهنــد و تــاش کننــد کــه بــه 
ایــن معرفــت برســند. ســوم اینکــه در هــر جــای دنیــا کــه هســتند 
ــح و  ــر نیــت صحی ــد اگ ــی هــم کــه دارن و هــر اســتعدادی و توان
اخــاص داشــته باشــند، تــاش و مجاهــدت آن هــا در راه انقــاب 
اســامی قطعــا بــه ثمــر خواهــد رســید، پــس ســعی کننــد بــا نیت 
صحیــح و اخــاص دســت از تــاش بــرای انقــاب برندارنــد. چهارم 
اینکــه وقتــی از انقــاب اســامی صحبــت مــی کنیــم از یــک منظر 
داریــم در مــورد یــک حرکــت اجتماعــی در طــول تاریــخ صحبــت 
ــه  ــند ک ــته باش ــه توجــه داش ــن نکت ــه ای ــن ب ــود، بنابرای ــی ش م
حرکت هــای اجتماعــی در انقــاب مثــل تشــکل های دانشــجویی 
و هیئت هــا و انجمن هــای علمــی و ... بایــد روز بــه روز بهتــر و در 
مســیر بهتــر و بــا ســرعت بیشــتر انجــام شــود تــا ان شــااهلل ظهــور 
هــر چــه بیشــتر نزدیکتــر شــود و بتوانیــم و توفیــق داشــته باشــیم 
امــام زمــان )عــج( را بــرای تحقــق کامــل اســام همراهــی کنیــم.

۸

بسم اهلل الرحمن الرحیم

یُْرَزُقــوَن ِِّهــْم  َرب ِعنــَد  أَْحَیــاٌء  بَــْل  أَْمَواتًــا  اهلّلِ  َســِبیِل  فِــي  ُقِتُلــوا  الِّذیــَن  تَْحَســَبّن   َواَل 

ملت شریف ایران دانشجویان عزیز دانشگاه شهید بهشتی،                                        
هواپیمــای  مطروحــه،  دالیــل  بــه  اخیــر،  روزهــای  در  متاســفانه  کــه  بودیــم  شــاهد 
قــرار  اصابــت  مــورد  کشــورمان،  هوایــی  پدافنــد  توســط  اوکراینــی  ایرالیــن  مســافربری 
نمــود. فراهــم  را  ایــران  ملــت  همــه  ناراحتــی  و  حــزن  موجبــات  امــر  ایــن  و   گرفــت 

تشــکلهای انقابــی دانشــگاه شــهید بهشــتی اوال بــه صورت قاطــع موضع خود را نســبت به این مســئله 
بیــان مــی کننــد. بــا توجــه بــه جلســات  متعــدد و نتایــج ایــن جلســات، مشــخصا ســتاد کل نیروهــای 
مســلح را مقصــر اصلــی مســئله دانســته و خواســتار پاســخگویی توســط این نهــاد مــی باشــد. در ادامه 
 باتوجــه به اتفاقات روزهای اخیر در کشــور و خصوصا دانشــگاه شــهید بهشــتی نکاتــی را عرض میکنیم.

نخست؛

ــردن  ــرای مطــرح ک ــه ای، ب ــگ ۷5۷ را دســتمایه و بهان ــای بوئین ــده ای مســئله ســقوط هواپیم  ع
کینــه هــای چهــل ســاله خــود از انقــاب اســامی کــرده انــد. چیــزی کــه در روزهــای اخیــر اتفــاق 
ــد. ــی باش ــخص م ــئله مش ــه مس ــخص، ب ــی مش ــی اعتراض ــه حت ــوگواری و ن ــه س ــت ن ــاده اس  افت

شــاهد هســتیم کــه در تجمعــات اعتراضــی عکس شــهید حاج قاســم ســلیمانی را پــاره کــرده و هلهله 
می کننــد. ســپاه خــدوم  کــه در همــه ی بحــران های کشــور، در کنار مــردم اســت و در حــوادث، اولین 
ارگان کمــک رســان بــوده را بــی کفایــت مــی خواننــد. مشــخص مــی باشــد که ایــن افــراد نه از مــردم، 
بلکــه ضــد مردم هســتند. اینــان کینه ی حضور میلیونی مردم در تشــییع جنــازه ســردار پرافتخارمان را 
 دارنــد. و بــا تحــرکات ضدمردمی خود ســعی در مخــدوش کردن چهره یکپارچــه ایران اســامی را دارند.

دوم؛                          

ــات  ــتان در تجمع ــی انگلس ــکار، یعن ــور جنایت ــفیر کش ــور س ــت، حض ــرون زده اس ــاه بی  دم روب
ــده  ــته ش ــای گذش ــکال روزه ــات رادی ــده جریان ــط دهن ــر خ ــاه پی ــان داد روب ــر  نش ــای اخی روز ه
ــت؟  ــده اس ــران ش ــت ای ــواه مل ــون، خیرخ ــا کن ــی ت ــتان از ک ــه انگلس ــت ک ــوال اینجاس ــت. س  اس
شــاهد بودیــم تــا همیــن چنــد روز، نخســت وزیــر همیــن کشــور فریبــکار در مصاحبــه 
 ای از آمادگــی کشــورش بــرای حملــه بــه ایــران بــه دســتور واشــنگتن خبــر داده بــود.

بلــه اینــان نــه بــه فکــر کشــور هســتند و نــه خیــری بــرای ملــت می خواهنــد. تنهــا بــه 
 دنبــال بازگردانــدن  دســت هــای قطــع شــده خــود در میهــن اســامی مــان هســتند.

سوم؛ 

تشــکلهای انقابــی دانشــگاه شــهید بهشــتی از قــوه قضائیه و دادســتان کل کشــور خواســتار پیگیری و 
احقــاق حقــوق شــهدای پــرواز می باشــد.  ضمنا قــوه قضائیه پــس از طی مراحــل قضایی باید گزارشــی 
 شــفاف و صادقانــه بــه مــردم ایــران ارائــه دهــد تــا راه، بــرای هرگونــه ســو ظــن و شــائبه بســته باشــد.

 در آخــر از خداونــد بــزرگ و متعــال، صبــر و منزلــت بــرای خانواده های شــهدای عزیز را مســئلت داریم.

والسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی 
پیرامون حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی

گفت وگو
ویژه نامه سردارویژه نامه سردار

بانوي شهیده زهرا حسني در جمع نخبگان و دانشجویان


