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مقاومت؛ راه اخراج آمریکا از منطقه 
سرمقاله

فضای  به  نگاهی  اندک  با  امروز  دنیای  در 
پیرامون جهانی و منطقه ایی، با جنایت ها، جنگ ها، 
کشتارها و آشوب هایی روبه رو می شویم که همگی 
اصلی  هدف  است.  آمریکا  آن  و  دارند  منشاء  یک 
پوشالی  منافع  ،حفظ  جهان  و  منطقه  در  آمریکا 
بیان، حقوق  آزادی  و  و خودساخته خودش است 
بشر، صلح و از این قبیل الفاظ تنها نقابی بر چهره 
این کشور هستند تا ماهیت پلید دولت آمریکا بر 
که  است  این  حقیقت  نشود.  هویدا  عمومی  افکار 
می زنند  زیبایی  ظاهر  به  حرف های  آمریکایی ها 
اما در عمل مخالف آن رفتار می کنند؛ ژست های 
انسان دوستانه به خود می گیرند و خود را ناراحت 
از سرنوشت انسان ها و کشتارشان در جنگ ها نشان 
بیشترین  و  بدترین  آن ها  واقع  در  اما  می دهند؛ 
جنایت ها، جنگ ها، کودتاها، کشتارها و آشوب ها را 
به طور مستقیم و غیرمستقیم برای مردم بسیاری 
از نقاط مختلف جهان، بویژه ایرانی ها رقم زده اند. 
آمریکایی ها در هر دوره ای از حیات انقالب اسالمی 
ایران بارها سعی کرده اند برای تضعیف و براندازی 
نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق های مختلف 
و  سیاسی  نظامی،  امنیتی،  مختلف  حوزه های  در 
و  تالش  تمام  آمریکا  شوند.  عمل  وارد  اقتصادی 
بکار  اسالمی  نظام  نابودی  برای  را  خود  امکانات 
گرفته است که این، نشان از دشمنی عمیق و کینه 
سنگین آمریکا است. همچنین ریشه این دشمنی، 
توانست  نه  و  نود  سال  دی ماه  سیزدهم  صبحگاه 
سپهبد سردار قاسم سلیمانی را به شهادت برساند. 
پیکر  تشیع  مراسم  در  مردم  گسترده  حضور  اما 

ایشان از یک سو نشانه شخصیت محبوب و مردمی 
ایشان و از سوی دیگر دلیلی بر وحدت ملی مردم 
جمهوری  گویی  است.  خارجی  دشمنان  برابر  در 
اسالمی دوباره متولد شده است. اما پاسخ به جنایت 
آمریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی 
و ابومهندس با یک عملیات نیست و حمله موشکی 
ایران به پایگاه عین األسد که هیبت آمریکا را در هم 
شکست، تنها گوشه چشمی از انتقام سردار به شمار 
می رود بلکه انتقام یک سیر و مسیر طوالنی است 
که باید به بیرون راندن آمریکا از منطقه غرب آسیا 
منتهی شود. ایران و کشورهای منطقه توان اخراج 
آمریکا از منطقه را دارند، که این مبتنی بر تجربه 

مقاومت ۴۰ ساله است؛ نه مبتنی بر شعار و حرف. 
امروز منطق ما اقتدار است. مکتب امام خمینی)ره( 
حاج  مانند  شخصی  ایران  اسالمی  جمهوری  در 
قاسم تحویل داد. شجاعت، فروتنی، خلوص نیت و 
والیت پذیری محض سردار، وی را به چهره بی نظیر 
در تاریخ جهان اسالم تبدیل کرد و بدون شک وی، 

الگوی تمام عیاری برای جوانان خواهد بود.
مکتب  تربیت یافته  و  سوم  نسل  جوانان  امروز 
انقالب و رهبری، ادامه دهنده راه این شهید بزرگوار 
زمین  هیچگاه  مقاومت  پرچم  یقیناً  و  هستند 

نخواهد افتاد.

نرجس حریری
مدیرمسئول نشریه جبهه واحد
کارشناسی زبان و ادبیات عرب
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مسئله  ی حضور فسادانگیز آمریکا در غرب آسیا 
و ضرورت پایان پذیرفتن آن در بیانات روز ۱8 دی 
ماه رهبر انقالب اسالمی در دیدار با مردم قم نیز از 
سوی ایشان مورد اشاره قرار گرفته و بر »اتمام حضور 
نیروهای آمریکایی در منطقه« به عنوان راه حل این 
معضل تأکید شده بود: »حضور فسادبرانگیز آمریکا 
در این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود. آنها در این 
منطقه جنگ آوردند، اختالف آوردند، فتنه آوردند، 
ویرانی آوردند، خراب شدن زیربناها را آوردند... این 
منطقه قبول نمیکند حضور آمریکا را در کشورهای 
دولتهای  نمیکنند،  قبول  منطقه  ملّتهای  منطقه؛ 
تردید«  بدون  نمیکنند؛  قبول  ملّتها  از  برخاسته 

۱398/۱۰/۱8

فسادانگیزِی  موضوع  گذشته،  سال  یک  طی 
حضور آمریکایی ها در منطقه ی غرب آسیا یکی از 
محورهای مورد تأکید حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
دیدارهای دیپلماتیک و بین المللی ایشان بوده است. 
با  سال 98  اوایل  در  که  دیداری  در  انقالب  رهبر 
نخست وزیر عراق داشتند با اشاره به روند تحوالت 
این کشور به این مسئله پرداختند که اساسا دولت 
آمریکا دموکراسی در عراق و استقالل این کشور را 
به ضرر منافع خود می داند: »آمریکایی ها برخالف 
مجموعه ی  و  دموکراسی  خود،  لفظی  اظهارات 
خود  ضرر  به  را  عراق  کنونِی  سیاسی  فعاالن 
می دانند... آمریکایی ها و دنباله های آن ها در منطقه، 
با تبدیل شدن عراق با چارچوب دموکراسی فعلی و 
شخصیت ها و جریان کنونِی در رأس کار، مخالفند و 
آن را به ضرر منافع خود می دانند.« ۱398/۱۰/۱7 
و بر همین اساس خروج نظامیان آمریکایی از این 
کشور را مطرح کردند: »دولت عراق باید کاری کند 
از عراق خارج  که نظامیان آمریکایی هرچه زودتر 

شوند.« ۱398/۰۱/۱7

کنفرانس  میهمانان  با  دیدار  در  انقالب  رهبر 
اثرات سوء حضور  به  اشاره  با  نیز  اسالمی   وحدت 
را  فساد  و  شر  و  ناامنی  منطقه،  در  آمریکایی ها 
ارمغان آمریکایی ها دانستند: »حضور آمریکا در این 
منطقه ی ما جز شر و فساد هیچ اثری نداشته؛ پا در 
این منطقه گذاشتند، با خودشان شر و فساد آوردند. 
هر جایی که قدم میگذارند یا ناامنی است یا جنگ 
داخلی است یا کارهایی از قبیل ایجاد داعش است.« 
۱398/۰8/2۴ همچنین ایشان نفوذ و ایجاد تفرقه را 
»سالح اصلی آمریکا« معرفی کردند: »سالح اصلی 
آمریکا هم در این منطقه، نفوذ است -نفوذ در مراکز 
ایجاد  است،  تفرقه  ایجاد  تصمیم گیر-  و  حّساس 
تزلزل در عزم ملّی ملّتها است، ایجاد بی اعتمادی 
در  دستکاری  دولتها،  و  ملّتها  میان  ملّتها،  میان 
محاسبات تصمیم گیران و وانمود کردن اینکه حاّلل 
و  بروید  آمریکا  پرچم  زیر  که  است  این  مشکالت 

تسلیم آمریکا بشوید.« ۱398/۰8/2۴

بین  آمریکایی ها  تفرقه افکنی  بر  تأکید  اساسا 
ملت ها و کشورهای اسالمی یکی از نکات کلیدی 
دیدارهای  در  اسالمی  انقالب  رهبر  توجه  مورد 

دیدار  در  ایشان  مشخصا  است.  بوده  دیپلماتیک 
کشورهای  سفرای  و  نظام  مسئوالن  از  جمعی  با 
اسالمی به همین مسئله اشاره کردند: »هر جایی 
آمریکا  امروز  و  انگلیس،  سیاستهای  روز  یک  که 
در کشورهای اسالمی وارد شد، پا گذاشت، از این 
کشورهای  بین  هم  آمد؛  وجود  به  فتنه انگیزی ها 
اسالمی اختالف ایجاد میکنند، نفرت و نقار ایجاد 
میکنند، هم در یک کشور.«۱398/۰3/۱5 همچنین 
در دیدارِ نخست وزیر ارمنستان بر »غیرقابل اعتماد 
»آمریکایی ها  کردند:  تأکید  آمریکایی ها«  بودن 
کاماًل غیرقابل اعتماد و در همه جا به دنبال فتنه، 
فساد، اختالف و جنگ هستند و با منافع ملتها نیز 

مخالفند.« ۱397/۱2/۰8

در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  دیگر  سوی  از 
به  روسیه،  رئیس جمهور  پوتین  والدیمیر  با  دیدار 
شکست آمریکا در منطقه ی غرب آسیا اشاره کردند: 
شرایط  از  استفاده  با  داشتند  قصد  »آمریکایی ها 
عربی،  کشورهای  در  زمان  آن  در  به وجودآمده 
با  و  سوریه  در  را  تونس  و  مصر  در  وارده  ضربه ی 
سرنگونی حکومت طرف دار مقاومت جبران کنند اما 
اکنون کاماًل شکست خورده اند.« ۱397/۰6/۱6 و با 
استناد به آن »مهار آمریکا« را امکان پذیر دانستند: 
»آمریکا یک خطر برای بشریت است و امکان مهار 
آن نیز وجود دارد.« ۱397/۰6/۱6 موضوعی که در 
دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 
مورد  اسالمی  انقالب  رهبر  سوی  از  به نوعی  نیز 
تأکید قرار گرفته بود: »اتحاد و همکاری کشورهای 
اسالمی قطعاً زمینه ساز حل مشکالت منطقه خواهد 
بود و به همین دلیل استکبار و در رأس آن آمریکا از 
همکاری و نزدیکی کشورهای اسالمی و شکل گیری 

یک قدرت اسالمی نگران است.« ۱397/۰6/۱6
رئیس  اسد  بشار  با  دیدار  در  همچنین  ایشان 
ایران  راهبردی  و  مستمر  ارتباط  سوریه  جمهور 
آمریکا  نقشه های  عملیاتی شدن  مانع  را  و سوریه 

دانسته بودند.

سیاست  می توان  کلی  جمع بندی  یک  در 
راهبردی مورد تأکید و پیگیری رهبر انقالب اسالمی 
را »اخراج آمریکا« از »منطقه ی غرب آسیا« دانست. 
سیاستی که ضرورت آن به تأمین منافع ملی ایران 
و سایر کشورها و ملتهای این منطقه بازمی گردد. از 
نگاه آیت اهلل خامنه ای حضور و دخالت آمریکایی ها 
بی ثبات سازی،  بحران آفرینی،  عامل  آسیا  غرب  در 
همکاری  با  مسئله  این  و  است  اختالف  و  ناامنی 
متقابل ملتها و دولتهای این منطقه می تواند پایان 
یابد. این روزها تحوالت مهم و سرنوشت سازِ ناشی از 
اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن 
سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی گام مهمی در 
تسریع تحوالت و بیداری و هم گرایی هرچه بیشتر 
ملتها محسوب می شود. تحولی که می تواند پیروزی 
و  ملتها  برای  را  اساسی  و  تاریخی  دستاوردی  و 
شکست و ضربه ای بنیادین برای نظام سلطه و دولت 

آمریکا را رقم زند.
Khamenei.ir :منبع

اخراج آمریکا از منطقه؛ سیاست راهبردی ایران
مروری بر یکی از خطوط اصلی موردنظر رهبر انقالب در حوزه سیاست خارجی؛
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شهید نادر مهدوی
نادر مهدوی یا حسین بسریا متولد ۱۴ خرداد ماه ۱3۴2 شهرستان دشتی 
بوشهر و فرمانده ناو گروه دریایی ذوالفقار، وابسته به منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی  بود.

 وی در جریان درگیری با نیروهایی آمریکایی موفق به انهدام یک فروند بالگرد 
بل ای اچ-۱ سوپرکبرا متعلق به ارتش آمریکا شد. پس از درگیری چندین ساعته 
با ناوها و هلیکوپترهای آمریکایی او و تعدادی از افراد ناوهای ایرانی کشته شده و 
تعدادی اسیر می شوند. پیکر وی شش روز بعد از طریق عمان به فرودگاه مهرآباد 
منتقل شد؛ آن هم در حالی که سینه های او به وسیله میخ های بزرگ آهنی سوراخ 
شده و گلوله هایی به پا و پیشانی اش اصابت کرده بود. آرامگاه وی در روستای گلزار 
روستای بحیری استان بوشهر است. در شهرستان دشتی )شهر خورموج( میدانی 

و در بوشهر هم استادیوم پانزده هزار نفری این شهر به نام وی نام گذاری گردید.

 شهید مهدوی در عملیات دیگری از جمله عملیات کربالی 3 نیز در مورخه 
۱365/۰6/۱۱ که منجر به فتح اسکله و پایانه نفتی االمیه عراق گردید و ضربه 

مهمی به صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس وارد کرد، حضور داشت.

با  بریجتون که  نابود کردن نفتکش کویتی اس اس  وی همچنین در عملیات 
پرچم آمریکا در خلیج فارس تردد می کرد و از سوی ناوگان آمریکا اسکورت می شد، 
حضور داشت. عراق حمله به پایانه های صادرات نفت ایران و نفتکش های ایرانی را 
در خلیج فارس آغاز کرد و ایران نیز متقاباًل اعالم کرد که نفتکش های متحدین 
عراق را که از بنادر خود تسلیحات نظامی عراق را انتقال داده اند و مبالغ عظیمی 
کمک مالی برای جنگ در اختیار عراق قرار داده بودند هدف قرار می دهد. کویت 
از بزرگترین حامیان عراق در جنگ با ایران بود. با توجه به کم بودن سواحل عراق 
در خلیج فارس و نابود شدن اسکله های این کشور توسط نیروی دریایی و هوایی 
ایران در آغاز جنگ، عراق بخشی از نفت خود را توسط کویت صادر می کرد. در پی 
تصمیم ایران برای قطع صادرات نفت عراق از طریق نفت کش ها و بنادر کویت و 
پاسخ دادن به حمالت گسترده عراق به پایانه های نفتی نفتکش های ایرانی، کویت 
از شوروی و آمریکا خواست همراهی  نفتکش هایش را تا خروج از تنگه هرمز بر 

عهده گیرند.

آمریکا در پاسخ به این درخواست کویت، عملیات اراده جدی را توسط نیروی 
دریایی خود در خلیج فارس آغاز کرد که با انهدام تانکر کویتی حامل نفت عراق 

توسط مین های ایران ناکام ماند. 

اهدای تمثال شهید مهدوی توسط دانشجوی بسیجی، علیرضا شریفی از شیراز به رهبر انقالب در دیدار دانشجویی سال ۱398

شهدای مبارزه با آمریکا

محمدحسین عوض پور
کارشناسی حسابداری دانشگاه شیراز
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زدی ضربتی؛ موشکی نوش کن!
رسانه های  که  بود  دی ماه   ۱3 صبح  اوایل 
و  قاسم  حاج  شهادت  از  خبر  خارجی  و  داخلی 
ابومهدی المهندس و یارانشان را در حمله هوایی 
بغداد  فرودگاه  حوالی  در  آمریکا  تروریست  ارتش 
ایرانیان سخت  برای  خبر  این  پذیرفتن  می دادند. 
مختلفی  اقدامات  هم  گذشته  در  که  چرا  بود، 
شده  انجام  قاسم  حاج  رساندن  شهادت  به  برای 
حتی  و  مجروح شدن  از  خبر  اوقات  گاهی  و  بود 
می شد.  تکذیب  که  می دادند  هم  ایشان  شهادت 
احساس غمی  از شنیدن خبرها  ایران پس  مردم 
بر آنان حاکم شد و همگی صبح آن روز را با شوک 
از  آن  از چندین ساعت  آغاز کردند. پس  بزرگی 
ترور ناجوانمردانه، رسانه ها به نقل از پنتاگون اعالم 
کردند که این عملیات به دستور شخص ترامپ و 
توسط ارتش تروریست آمریکا انجام شده است و 
ترامپ با توئیت هایش خشم را به احساسات ایرانیان 
از دیگری  افزود. خبرها و گمانه زنی ها یکی پس 
اعالم میشد تا اینکه گفته شد نامه ای توسط سفارت 
نامه ای  امور خارجه داده شده؛  به وزارت  سوئیس 
از طرف آمریکا که طبق گفته دکتر محمد جواد 
پیام  به  محکمی  و  مناسب  قاطع،  »جواب  ظریف 
سخنگوی  گفته  به  و  دادیم«  آمریکا  گستاخانه 
وزارت امور خارجه آمریکایی ها ۱6 کشور را واسطه 

قرار دادند.

تا اینکه یک خبر همه گیر شد، جلسه شورای 
امنیت ملی با حضور رهبر انقالب اسالمی تشکیل 
خواستار  صبح  اوایل  همان  از  که  مردم  می شود. 
انتقام شده بودند و با هشتگ های مختلف در فضای 
منتظر  بودند  شده  انتقام سخت  خواستار  مجازی 
سرانجام  بودند.  ملی  امنیت  شورای  جلسه  نتیجه 
جلسه تشکیل و بیانیه آن صادر شد. همان چیزی 
انتقام  شد؛  گرفته  تصمیم  می خواستند  مردم  که 

سختی از جنایتکاران در راه است...

مقاومت  بزرگ  سردار  تشییع  برای  مردم 
حماسه آفریدند و طومارها امضا می کردند از اینکه 
آماده اند برای آنکه انتقام سخت را از مرتکبین این 
به هم  آمریکایی ها  برای  معادالت  بگیرند.  جنایت 
خورده بود؛ چرا که سناتورها در داخل آمریکا این 
اقدام ترامپ را یک حرکت انتخابی می دانستند و 
برای  ایران  انتخاب های  تنوع  مورد  در  تحلیلگران 
حماسه  ایران  در  اما  و  می کردند  صحبت  پاسخ 
میلیونی مردم خنجر دیگری را به جنایت کاران زد.

ساعت 1:20
نام عملیات: شهید قاسم سلیمانی

رمز عملیات: یا زهرا)س(
چهارشنبه، هیجدهم دی  ماه

سردار دل ها هنوز در خاک آرام نگرفته است که 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با شلیک ۱3 فروند 
انواع فاتح و قیام که حاصل تالش های  موشک از 
است،  مقدم  طهرانی  شهید  ایران،  موشکی  پدر 
آمریکا  پایگاه  بزرگترین  که  را  االسد  عین  پایگاه 

منطقه  در  آنان  بزرگ  پایگاه  دومین  و  عراق  در 
است؛ هدف قرار می دهند. تصاویر و فیلم هایی که 
نشان می داد موشک ها یکی پس از دیگری اهداف 
استراتژیک را با دقت و خطای کم منهدم می کنند. 
به نقل از سردار حاجی زاده پس از این عملیات یک 
عملیات جنگ الکترونیک علیه پهباد های شناسایی 
آمریکایی انجام می شود به گونه ای که آنان نتوانند 
از میزان خسارت و آسیب ها برآوردی داشته باشند. 
ترامپ که چند ساعت بعد جلسه سخنرانی داشت، 
برابر  در  مدتی  از  پس  و  می شود  لغو  جلسه اش 
دوربین ها با حالتی که پریشانی فراوان و استرس 
در چهره اش مشهود است راجب حمالت موشکی 
بیان می کند که هیچ آمریکایی  توضیح میدهد و 
آسیبی ندیده  است؛ اگر هیچ آمریکایی آسیب ندیده 
به صورتی  بود؛  اینگونه پریشان  او  است پس چرا 
می آورد  کم  نفس  کردن  هنگام صحبت  بارها  که 
و به خوبی نمی توانست تمرکز خود را نگه دارد. با 
این حال رسانه های وابسته به آمریکا، صهیونیسم و 
سعودی از اطالع آمریکایی ها از این حمله و عدم 
زاده  حاجی  سردار  که  می دادند  خبر  آنان  آسیب 
در یک برنامه خبری از جزئیات حمله، خسارات و 

آسیب  آنان پرده بر می دارد.

حمله  صورت  در  بود  کرده  تهدید  که  ترامپ 
جمله  من  ایران  نقطه   52 آمریکا  ارتش  ایران، 
مراکز فرهنگی را هدف می گیرد، خیلی زود قافله 
را می بازد و به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل آلمان: 
دونالد ترامپ در کاخ سفید نشست بحران تشکیل 
می دهد. حمله موشکی سپاه به تیتر خبرگزاری ها 
و رسانه های دنیا تبدیل می شود و به تحلیل این 
از  اسپوتنیک  خبرگزاری  و  می پردازند  عملیات 
استفاده  کن  نوش  موشکی  ضربتی،  زدی  عنوان 
تا به حال هیچ  میکند. ترامپ ادعا میکرد آمریکا 
اینطور  را شکست نخورده است؛ که دیگر  جنگی 
نبود. یک پایگاه آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم 
برای اولین بار اینگونه توسط یک کشور مورد حمله 
از  ناشی  اخبار  قرار می گیرد و پاسخی نمی دهند. 
آسیب و صدمات نظامیان عین االسد بصورت قطره 
چکانی ادامه می یابد که در آخرین اعالم پنتاگون، 
دیده اند)!(.  مغزی  تروماتیک  آسیب  نظامی   ۱۰9
هدف  عملیات  این  در  آمریکایی  نیروهای  تلفات 
اصلی نبوده است هر چند که به گفته سردار حاجی 
زاده: »می توانستیم طوری عملیات را طراحی کنیم 
که در گام اول 5۰۰ کشته داشته باشند« حتی با 
هم  باز  بودند  آماده  انتقام  برای  آنان  اینکه  وجود 

غافلگیر شدند.

کمی درباره عین األسد
پایگاه عین األسد یا األسد در ۱6۰ کیلومتری 
در  پایگاه  این  دارد.  قرار  االنبار  استان  در  بغداد 
پایان  به  آن  ساخت  و  داشت  نام  قادسیه  اصل 
اوایل دهه ۱98۰ بازمی گردد. این  دهه ۱97۰ و 
پایگاه طی سالهای گذشته از مهمترین پایگاه های 
ارتش آمریکا بوده است و دونالد ترامپ و معاونش 
این  اند.  کرده  دیدن  پایگاه  این  از  پنس،  مایک 

پایگاه از نظر موقعیت جغرافیایی و نظامی پایگاهی 
بسیارمهم نیروهای آمریکایی و ائتالف که واشنگتن 
آن را رهبری می کند در خود جای داده است و 
در جریان جنگ عراق نیز مهمترین پایگاه تدارکاتی 
بود که تامین سوخت خودروهای نظامی ائتالف را 
به عهده داشت. عین االسد یک باند فرودگاه دارد 
که طول آن 39۰۰ متر است. تا سال 2۰۱۰ این 
آمریکا  اعزامی  تفنگداران  دوم  نیروی  مقر  پایگاه 
عراق  به  پایگاه در سال 2۰۱۱  این  بود.  عراق  در 
ائتالف ضد داعش  برگردانده شد. در سالهایی که 
به رهبری آمریکا در عراق و سوریه وارد عملیات 
شدند پایگاه االسد بار دیگر نقش کلیدی ویژه در 
آزادسازی موصل ایفا کرد. این نخستین بار از آغاز 
انقالب ۱357 جمهوری اسالمی ایران است که به 
وسیله موشک های بالستیک نقطه زن خود پایگاه 
آمریکایی را هدف قرار می دهد آن هم پایگاهی که 
مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق است نکته 
رویارویی  سابقه  آخرین  که  است  این  توجه  قابل 
سال  از 7۰  بیش  به  آمریکا  با  دولت  یک  نظامی 
پیش یعنی در دسامبر ۱9۴۱ میالدی بر می گردد.

آمریکا شهید سلیمانی را که سال های زیادی را 
در مبارزه با تروریسم و نجات نه تنها مردم منطقه 
پرداخته  داعش  تروریست های  از  دنیا  مردم  بلکه 
رساندند  شهادت  به  نا جوانمردانه  و  بزدالنه  بود، 
بر  که  بود  ایرانی  موشک های  این  برابرش  در  که 
به  که  االسد  عین  و  آمدند  فرود  االسد  عین  سر 
را  این چشم منطقه  با  و  معنای چشم شیر است 
که  شد  کور  سپاه  موشک  توسط  میکردند،  رصد 
به تعبیر رهبر انقالب اسالمی، »فریاد انتقام ملت 
ایران، سوخت حقیقی موشک هایی بود که پایگاه 

آمریکایی را زیر و رو کرد.«

شهادت  از  پس  احساساتشان  که  ایران  ملت 
عملیات  از  بعد  بود،  شده  جریحه دار  قاسم  حاج 
موشکی احساس غرور می کردند و انتقام سختی از 
آمریکایی ها گرفته شد؛ انتقامی که به دولت  مردان 
آمریکایی درس بزرگ و مهمی داد که دیگر دست 
به چنین حماقت هایی نزنند و بیانگر این بود که 
با مقاومت جلوی هر مستکبری را می توان گرفت. 

شهادت حاج قاسم و یارانش شروعی بر اخراج 
آمریکا از منطقه است.

سرانجام شهید سپهبد سلیمانی و یارانش پس 
از تشییع پیکر میلیونی و پس از انتقامی سخت به 

خاک سپرده شد.

علی شفیعی رونیزی
کرم اهلل بهزادی
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مکتب عشق
اینجا در کرمان، حال و هوای اردوهای راهیان 
نور را دارم. هوا نه سرد است و نه گرم. برای اینکه 
خلوت دو نفره مان از بین نرود منتظر می نشینم، به 
نامتناهی... و دنبال  این جمعیت  امید تمام شدن 
پاسخ که برای چه آمده بودم، جوابی نیست ولی 
اراده هست، عشق هست، دلتنگی هست و بغض و 
تردید برای تصمیم، تصمیم نوشتن از تو برای این 
جلو  می شود  خلوت  که  نامتناهی. سرت  جمعیت 
می آیم و کنار قبرت می نشینم، گل های روی سنگ 
قبر را برای دیدن نامت کنار می زنم؛ »سرباز والیت،  

شهید حاج قاسم سلیمانی«
در  و  شلوغم  کیف  توی  می برم  دست  بی اراده 
میان ریکوردر و قلم و کاغذ، قرآن جیبی ام را پیدا 
می کنم. لحظه ای تأمل و دعا که ای کاش خودت 
بودی و برایم قرآن می خواندی، قرآن را باز می کنم: 
َ َعَلْيِه...«۱ و     »ِمَن اْلُمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَّ

ادامه می دهی»...َمْن َقَضى َنَْبُه...«2.
چند لحظه سکوت می کنی و دنبال تفسیر آیه 
قوت  کاظمی،  احمد  می آوری  یاد  به  و  می گردی 
را و می گویی: »وقتی جنگ تمام  قلب معنوی ات 
هیچ  روزی،  هیچ  شد  شهید  که  روزی  تا  شد، 
باشیم  هم  با  ما  که  نبود  ساعتی  هیچ  لحظه ای، 
برد  ما ضرر کردیم و شهدا  نگوید  با حسرت  او  و 
کردند« و به یاد دعای احمد می افتی: »اگر کاری 
کردم رزمنده اسالم بودم. اگر هم گناهکار هستم 
ما  و  ببخشد  مرا  خدا  شهیدم،  دوستان  خاطر  به 
نمی خواهیم  نباشیم.  سرافکنده  و  نشویم  شرمنده 

غیر از شهادت به آن دنیا وارد شویم.« و من به یاد 
تو می افتم که جلوی دوربین بغض کردی و گفتی 
»دلم می خواهد همه ی عمرم را بدهم ولی یک بار 

دیگر صدایش را بشنوم«.
چهره ی احمد تو را یاد باکری می اندازد، یادش 
هم همین طور، باکری... ای که زیرآتش در چهره ی 
نگرانی...  نه  و  می دیدی  ترس  ذره ای  نه  زیبایش 
َفَل  ُهَداَي  تَِبَع  و من به یاد این آیه می افتم: »َفَمْن 
این حرفت که  یاد  و  َيَْزنُوَن«3  ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف 
که  می دانم  باشم  زنده  که  زمان  هر  »در  گفتی: 
جای شهید باکری برای دفاع از انقالب و در جمع 
نام مهدی  نمی دانم چرا  و  است«  انقالبیون خالی 
زندی نیا می آید که هر چه اصرار کردی بعد فوت 
ادامه  در  تا  ماند  برگردد،  خانه  به  دردانه اش  پسر 
َا  عملیات باشد و با اینکه حرفی نزد آیه ی »َواْعَلُموا َأنَّ
َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلدُُكْم ِفتـَْنٌة...«۴  شنیدی و تو در کربالی 
پنج به جنازه ی مطهرش نگریستی و گفتی »...َوَأنَّ 
دوستان  نام  می شود  مگر  و  َعِظيٌم«5  َأْجٌر  ِعْنَدُه   َ اللَّ
شهیدت  بیاید و یوسف الهی جا بماند، یوسفی که 
وصیت کردی کنار او به خاک سپرده شوی و من 
در کنار او به سخن تو درباره ی حسین بادپا مدافع 
حرم می اندیشم که گفتی: »حسین بادپا که با اصرار 
خودش را به قافله رساند، چه بسا از قافله جلو زد و 
نه تنها توانست کالم غیبی شهید یوسف الهی را در 
پیشگاه خداوند به اراده ی دیگری از خداوند تبدیل 
کند، چه بسا از شهید یوسف الهی پیشی گرفت« و 
من تکرار می کنم: »از قافله پیشی گرفت« و  ادامه 

می کنم  مرور  و  يـَنـَْتِظرُ«6  َمْن  ِمنـُْهْم  »...وَ  می دهم: 
تو  راوی اش  بار  این  که  خاطراتی  را؛  خاطراتت 
نیستی بلکه نقش اول اش تو هستی؛ قهرمانی که 
بعد از جنگ، جهاد برایش تمام نشد، به جای پشت 
میز در شرق ایران می جنگید و به جای چشیدن 
طعم امنیت در تهران، زیر بمباران های لبنان بود؛ 
و  می نامیدند  پدر  را  او  شهدا  فرزندان  که  کسی 
در حسرت  که  کسی  و  زنده  شهید  را  او  ولی اش 
شهادت و فراق صاحب زمان خیلی گریست و من 
می خوانم: »...من قضی نبه...« و من می گویم حاج 

قاسم از قافله پیشی گرفت.
---------------------------------------

۱. برخی از آن مؤمنان، بزرگ مردانی هستند که به عهد و 
پیمانی که با خدا بستند کامال وفا کردند ]آیه ی 23 سوره ی 

احزاب[
عهد  آن  بر  )و  گزاردند  خویش  پیمان  برخی  پس   .2
ایستادگی کردند تا به راه خدا شهید شدند. مانند عبیده 

و حمزه و جعفر( ]آیه ی 23 سوره ی احزاب[
اندوهگین  و  بیمناک  هرگز  کنند  او  پیروی  که  آنان   .3

نخواهند شد. ]آیه ی 38 سوره ی بقره[
۴. و بدانید اموال و اوالد شما، وسیله آزمایش است. ]آیه ی 

28 سوره ی انفال[
پاداش  برآیند،(  امتحان  عهده  از  که  کسانی  )برای  و   .5

عظیمی نزد خداست! ]آیه ی 28 سوره ی انفال[
6. و برخی به انتظار )فیض شهادت( مقاومت کرده و هیچ 
عهد خود را تغییر ندادند )مانند علی علیه الّسالم که در کوفه 
به محراب عبادت شهید گشت( ]آیه ی 23 سوره ی احزاب[

مریم برومندنیا 
کارشناسی فلسفه و کالم  اسالمی دانشگاه شیراز
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سپهبد، شهید حاج قاسم سلیمانی، شخصیتی عجیب در میان فرماندهان 
جمهوری اسالمی ایران در ۴۱ سال گذشته است. اقدامات حاج قاسم و والیت 
پذیری فوق العاده ایشان، حاج قاسم را نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان به 
شخصیتی مبارز برای آزادگی و انسانیت تبدیل کرده است. تالش حاج قاسم 
برای محور مقاومت در لبنان، عراق، سوریه، یمن و دیگر کشورها در راستای 
آزادگی ملت ها با تشییع های میلیونی  در این کشورها بعد از شهادت ایشان 
ثابت نمود که این سیاست اصولی جمهوری اسالمی یعنی مبارزه با استکبار 
جهانی باید ادامه داشته باشد و امروز عالوه بر ملت ایران، ملت های منطقه نیز 
از این سیاست اصولی حمایت می کنند و این سیاست تبدیل به مطالبه عمومی 

مردم آزادی خواه منطقه شده است.
حاج قاسم سلیمانی صرفا یک شخصیت نبود که با شهادتش محور مقاومت 
ضعیف و یا نابود شود؛ بلکه یک روش و منش بود که راه او همچنان ادامه 
دارد و سربازان سید علی خامنه ای در سپاه پاسداران انقالب اسالمی راه او 
را ادامه خواهند داد و تاخروج کامل آمریکا از منطقه و آزادی قدس شریف 

توقف نخواهند کرد. 
محور سیاست خارجی جمهوری اسالمی در منطقه همیشه با هدف اخراج 
آمریکا از منطقه بوده و به ملت های منطقه این پیام ارسال می شد که حضور 
آمریکا صرفا یک زیان برای منافع ملی شان است و هیچ نفعی برای آنها ندارد. 
در واقع شهادت حاج قاسم مهر تاییدی شد بر این ادعا و ملت های منطقه 
از دست  یافتن  به آزادی و رهایی  امر کرد که برای رسیدن  این  را متوجه 
استکبار جهانی باید راه مقاومت را محکم تر از قبل طی کنند. انقالب اسالمی 
ایران تجربه پیش روی ملت های آزادی خواه عراق، یمن، سوریه، لبنان و 
دیگر کشورهای منطقه است و امروز هم به ملت های منطقه و هم به لیبرال 
های داخلی اثبات شد که سازش با آمریکا صرفا بازی کردن در پازل قدرت و 

منفعت استکبار است.
پیام  اولین  کشور  این  مردم  میلیونی  راهپیمایی  و  عراق  مجلس  مصوبه 
مقتدرانه به آمریکا برای خروج بود و بعد از آن بود که بازی های ترامپ دیوانه 
شروع شد. اما هم او و هم دولتمردان آمریکایی می دانند که حضور در عراق 

تمام شده و دیر یا زود باید این کشو ر را ترک کنند.
پاکستان کشور دیگری بود که در همان روز های ابتدایی شهادت حاج 
مردم  میلیونی  تجمع  با  و  آن کشور حمله شد  آمریکای  به سفارت  قاسم، 
خواستار اخراج آمریکا از این کشور شدند. افغانستان نیز  با زمین گیر کردن 
چندین هواپیمای آمریکایی پیامی روشن و واضح برای آمریکا فرستاد که دیگر 

هزینه حضور آمریکا در منطقه باال رفته و باید نیروهای خود را خارج کند.
به  سنگین  ضربه ای  دنبال  به  قاسم  حاج  حذف  با  آمریکایی  فکر  اتاق 
جمهوری اسالمی بود که حذف این شهید بزرگوار و ایجاد موج اعتراضات 
مردمی در ایران، جمهوری اسالمی را از دیگر کشورهای منطقه غافل کرده 
و ضمن پیش برد اهداف خود در عراق، لبنان و سوریه محور مقاومت را نابود 
کند. اما شهید سلیمانی تاثیری بزرگ تر از حاج قاسم سلیمانی داشت و حضور 
به آمریکا پیام مشخص  مردم در تشییع حاج قاسم و پاسخ موشکی سپاه 
باعث شد  برای همراهی خروج آمریکا در منطقه  ایران به منطقه  و شفاف 
آمریکایی ها بدانند که یکبار دیگر در سیاست هایشان در قبال ایران شکست 

خورده اند.
باید بداند که بعد از شهادت حاج قاسم خط قرمز  اما وزارت خارجه ما 
اصلی جمهوری اسالمی در سیاست خارجی بنا بر فرمایش رهبر معظم انقالب 
مذاکره با آمریکا است. البته پذیرفتن این مورد برای حضرات تدبیر و امید 
سخت است چرا که باید قبول کنند که برجام مرده است و مذاکره نمی تواند 
آن را احیاء نماید. پالس های عجیب دولتی ها به آمریکا برای مذاکره، سیاست 
غلطی است که آمریکا را روز به روز وقیح تر از قبل می نماید. هر زمان که 
آقایان صحبت از مذاکره می کنند پاسخ طرف آمریکایی تحریمی جدید یا 

تجدید قبلی ها است.
باید در نظر داشت اقتدار جمهوری اسالمی در منطقه و پاسخ موشکی 
سپاه پشتوانه مهمی برای سیاست خارجی جمهوری اسالمی است که استفاده 
درست و راهبردی و توجه به کشورهای منطقه در این برهه از  زمان قطعا 

راهگشا خواهد بود.

محمد زادمهر حاج قاسم یک اندیشه است
دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان



10

بقینا علی العهد
إن الدين عند هللا اإلسلم جنده فيما أوصاان به رسولنا 
األعظم صلى هللا عليه و آله وسلم بباب مدينة العلم أمري 
املؤمنني علي بن ايب طالب عليه السلم إن كان يف هنج 
مرضات  إىل  توصلنا  اليت  والدروس  اخلطب  من  البلغة 

هللا عز وجل .
و جنده يف سفينة النجاة يف علم و علوم و فقه أهل 

البيت عليهم السلم حىت نصل إىل حبل هللا تعاىل. 
و  أخرتاعات  فيه  وفقه  علم  إىل  حباجة  لسىن  و 
أجتهادات ما أنزل هللا هبا من سلطان ، من روات احلديث 
أسم أشرف خلق هللا  فيه  نقول شريف ألنه  الشريف و 

الرسول األعظم صلى هللا عليه و آله وسلم . 
و  األموية  الدولة  خلفاء  امام  و  من سعى خلف  إن 
الدولة العباسية و كان جبوار هذه اخللفاء هم نفسهم من 
جيلس بقرب ملوك وحكام العرب ولكن إبسلوب جديد 
و متطور وغايتهم هي طمس حقيقة اإلسلم و جعله دين 
منحرف غري سوي ولكن هللا تعاىل تكفل حبفظه حىت قيام 
دولة احلق إىل قيام الساعة و هذا ما جنده إىل يومنا هذا 
لقد أوصاان نيب الرمحة بوصيتني أثنتني : األوىل عندما قال 

وقوله احلق أان مدينة العلم و علي ابهبا. 
أهل  و  الكرمي  القرآن  الثقلني  بكم  اترك  إين  والثانية 

البيت عليهم السلم. 
وقد سعى أعداء هللا وأعداء الرسول األعظم وأهل بيته 
الطاهرين الكرام ، إىل حماربتهم وحماربت علمهم الشريف 
و أقلمهم النورانية من أول معركة لإلمام علي أمري املؤمنني 
معركة كربلء  إىل  اجلمل  و  معركة صفني  السلم   عليه 
أاب عبد هللا احلسني  املقدسة واستشهاد كلمة هللا اإلمام 
سيدان  األرض  يف  هللا  خليفة  غياب  وحىت  السلم  عليه 

اإلمام املهدي املنتظر عجل هللا فرجه الشريف. 
ويف هذا الزمن بعد أكثر من 1400 عام بقينا على 
العهد و الوفاء مبا أوصاان به سيد اخللق حممد صلى هللا 

عليه و آله وسلم. 
بكشف  البيت  وأهل  اإلسلم  أعداء  قامو  حني  إىل 
السر األكرب عند املؤمنني احملافظني عليه و الذي ندعو هللا 
بتعجيل الفرج علينا به إلعلء كلمة احلق و زهق الباطل. 
شيعة  معلنة ضدد  والغري  املعلنة  حروهبم  أعادوا  لقد 
العظمى  النبوة و قد بدؤ حبرهبم ضد آية هللا  أهل بيت 
السيد علي اخلميين قدس هللا سره و قد حشدو قدراهتم و 
زابنيتهم من العرب ولمسلمني ضد ثورة اإلمام اخلميين و 
أرادو أغتيال كلمة احلق اليت تدعو إىل تعجيل الفرج على 
خليفة هللا يف األرض اإلمام املهدي املنتظر وهذا ما استمرو 
عليه يف أغتيال و حرب فاسقة و فاجرة ضد كل من يدعي 
فرجه  املنتظر عجل هللا  املهدي  اإلمام  سيدان  ظهور  إىل 
اجلائر على اجلمهورية اإلسلمية  كذالك فرضو احلصار 
إىل  يدعو   من  أغتالو كل  الشريف  العراق  اإليرانية ويف 
السيد حممد ابقر  املقدس واغتالو مساحة  الظهور  أنتظار 
الصدر و الشهيد اجملاهد حممد حممد صادق الصدر قدس 
عليهم  البيت  أهل  علماء  فضائل  من  والكثري  سره  هللا 
السلم من شهداء آل املوسوي و آل احلكيم قدس هللا 
روحهم اليت كانت تدعي عباد هللا إىل اإلمام احلجة ابن 

احلسن عجل هللا فرجه القريب. 
واليوم ويف األمس قامت مشايخ اخلليج العريب مبلحقة 
واعدام شهداء الدعوة إىل المام املهدي املنتظر وحىت يف 
أوراب وأمريكا يلحقون كل شيخ معمم وسيد فاضل من 
البيت عليهم السلم وإن ما فعل وه  علماء شيعة أهل 
من إعدام الشيخ الشهيد نر النمر والشيخ حسن شحاته 

ليس صدفة وإن احلصار اجلائر الذي حلق ابلشيخ عيسى 
قاسم والشيخ حسني معتوق والكثري من علماء أهل البيت 
األكرب  الشيطان  قبل  من  ياربون  الذين  السلم  عليهم 
أفتقدان  أعلم كم  وهللا  اخلليج  مشيخة  ملوك  و  أمريكا 
عليهم  البيت  وأهل  هللا  علم  يكتنزون  علماء كانوا  من 
السلم يف اليمن اجلريح و كذالك اآلن حرهبم و حصارهم 
للجمهورية اإلسلمية اإليرانية ألهنم على علم أبن مساحة 
السيد علي اخلامنئي أطال هللا بقائه . هو الداعي األول يف 

هذا العامل إىل ظهور حجة هللا اإلمام املهدي. 
وكذالك ما يقومون به ضد مساحة السيد حسن نصر 

هللا حفظه هللا تعاىل،  من حرب و حصار. 
وألن الشهيد الويل قاسم سليماين والشهيد السعيد أبو 
مهدي املهندس رضوان هللا عليهم وعلى أرواحهم الطاهرة 
أغتاهلم الشيطان األكرب وهم قيادين يف أمرباطورية اإلمام 

علي عليه السلم 
يف  املقاومة  فصائل  اإلسلمية كافة  املقاومة  وكذالك 
احلشد الشعيب هم اليوم يف نظر و معرفة الشيطان األكرب 
والصهيونية والعربية اخلليجية هم حقا قادة يف جيش اإلمام 
املهدي ولذلك ياربون ألهنم حفظو األمانة اليت أوصاان 
هبا سيدان حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه و آله وسلم 
و حفظو السر الذي أستودع يف القلوب من أمري املؤمنني 

علي عليه السلم واألئمة عليهم السلم إىل هذا اليوم. 
ومبشيئة هللا تعاىل إننا ملنتصرون و سنصرب على النصر 
حىت أيتينا النصر من عند هللا للتمهيد لظهور خليفة هللا يف 
أرضه اإلمام املهدي عجل هللا فرجه الشريف ليمأل األرض 
عدل و قسطا بعدما ملئت ظلما و جورا وإن الفرج قريب  

إلكمال جيش اإلمام املهدي

بر عهد خود وفادار هستیم
همانا دین نزد خداوند اسالم است و آنچه را 
بن  علی  علم،  شهر  درباره  ما )ص(  گرامی  پیامبر 
ابی طالب )ع(، ما را به آن سفارش نموده است، در 
خطبه ها و درس های نهج البالغه می یابیم که ما 
را به رضایت خداوند متعال نزدیک می نماید و آن 
را در کشتی نجات در علم و دانش و فقه اهل بیت 

علیهم السالم می یابیم تا به ریسمان الهی برسیم.
آن  در  که  فقهی  و  دانش  به  مسیر  این  در  ما 
اختراعات و اجتهاد نسبت به آنچه قدرت خداوند 
احتیاج  است،  آن  در  شریف  حدیث  و  روایات  در 
نداریم، از این جهت می گوییم شریف زیرا این نام 
در بردارنده نام بزرگ ترین خلقت آفرینش خداوند، 

یعنی پیامبر گرامی )ص( است.
و  اموی  خلیفه های  دنباله رو  که  بودند  کسانی 
اینان همان کسانی هستند که در  بودند؛  عباسی 
نزدیکی پادشاهان و حاکمان عرب نشسته اند؛ اما با 
یک شیوه ی جدید و مختلف. هدف آن ها این است 
که واقعیت اسالم را مبهم کنند و آن را به یک دین 
منحرف تبدیل کنند که مساوات ندارد؛ اما خداوند 
تا تأسیس دولت حق و  از آن را  متعال محافظت 
برپایی قیامت بر عهده گرفته است. این چیزی است 
پیامبر  امروز می بینیم، چنانچه  به  تا  را  که ما آن 
اولین  گرامی ما را به دو چیز وصیت کرده است؛ 

آن زمانی که فرمود: »من شهر علم هستم و علی 
دروازه آن«. دوم این است که »من دو چیز گران بها 
را در میان شما به امانت می گذارم؛ قرآن کریم و 

اهل بیتم علیهم السالم«. 
دشمنان  و  پیامبرش  دشمنان  و  خدا  دشمنان 
با آن ها و علم و  تا  ایشان تالش کردند  اهل بیت 
معرفت و سخنان الهی آنها بجنگند و از اولین نبرد 
کربال  نبرد  تا  جمل  و  صفین  در  علی)ع(  امام  با 
مقدس و به شهادت رسیدن کالم خداوند اباعبداهلل 
الحسین )ع( و تا زمان غائب شدن آخرین ذخیره 
نبرد  پی  در  )عج(  موعود  مهدی  حضرت  خداوند 

دشمنی با ایشان بوده اند.
و  عهد  بر  هنوز  ما  از ۱۴۰۰ سال  بعد  امروز  و 
پیمان خود نسبت به آنچه که حضرت محمد)ص( 
به آن وصیت کرده است، وفادار هستیم. تا زمانی که 
دشمنان اسالم و اهل بیت از راز بزرگ نزد مومنان 
پرده بردارند، به درگاه خداوند متعال دعا می کنیم 
که فرج حضرتش را نزدیک نماید و پرچم حق را بر 

پا کند و بانگ نابودی باطل را برآورد.
آن ها جنگ های خود را به صورت علنی و غیر 
علنی علیه شیعیان اهل بیت پیامیر آغاز کردند و 
العظمی سید علی  دشمنی خود را علیه آیت اهلل 
خامنه ای آغاز کرده اند و تمام قدرت خود را علیه 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی به کار بستند 
ایشان درباره  را که  و در تالشند که سخن حقی 
نابود  را  است  برده  کار  به  مهدی  حضرت  ظهور 
کنند. به این ترتیب تمام تالش خود را برای ترور 
و جنگی پلید علیه هر کسی که به سوی حضرت 
مهدی موعود )عج( دعوت می کند را به کار بسته اند 
و علیه جمهوری اسالمی ایران تحریم های سخت 
استفاده کرده اند. همچنین در عراق عزیز هر کس 
را که به سوی انتظار مهدی موعود دعوت می کرد 
را ترور کردند؛ از جمله جناب سید محمد باقر صدر 
همچنین  و  صدر  صادق  محمد  مجاهد  شهید  و 
بسیاری از بزرگان علمای اهل بیت علیهم السالم 
از جمله شهدای خاندان الموسوی و خاندان الحکیم 
که مردم را به سوی حضرت مهدی موعود دعوت 

می کردند را ترور کردند.
امروز و دیروز شیوخ خلیج فارس به دنبال کار 
به  که  کسانی  رساندن  شهادت  به  و  رفتند  آن ها 
اقدام  می نمایند،  دعوت  موعود  مهدی  امام  سوی 
آمریکا هر شیخ عمامه  و  اروپا  در  می کنند. حتی 
داری از استادان اهل فضیلت و طالب اهل شیعه 
برمی دارند.  میان  از  را  السالم  علیهم  بیت  اهل  و 
چنانچه اعدام شهید شیخ نمر النمر و شیخ حسن 
شحاته یک اتفاق نیست و محاصره ی شیخ عیسی 
از علمای  قاسم و شیخ حسین معتوق و بسیاری 
اهل بیت علیهم السالم را به دنبال داشته است؛ که 
پادشاهان شیوخ  و  آمریکا  بزرگ  از طرف شیطان 
خلیج فارس می جنگند. خدا می داند که چه تعداد 
السالم  علیم  بیت  اهل  و  الهی  علم  علمایی که  از 
را داشتند و در کشور یمن زندگی می کردند را از 
دست داده ایم و همچنین جنگشان و تحریمشان 
برای جمهوری اسالمی ایران؛ زیرا آن ها می دانند که 
حضرت جناب سید علی خامنه ای )اطال اهلل بقائه( 

وحید عرابی
سوریه
از همراهان مجاهد شهید قاسم سلیمانی
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اولین دعوت کننده به سوی حضرت مهدی در این 
دنیا است. همچنین آنچه از دشمنی و تحریم را که 
علیه جناب سید حسن نصراهلل )حفظه اهلل تعالی( 

به کار می بندند. 
از آنجا که شهید بزرگوار قاسم سلیمانی و شهید 
ابو مهدی المهندس، )که خدا از آن ها و روح پاکشان 
راضی باشد( که توسط شیطان بزرگ ترور شدند، از 
رهبران امپراتوری امام علی )ع( هستند و همچنین 
جبهه ی مقاومت اسالمی و همه جناح های مقاومت 
در حشد الشعبی، امروز از دیدگاه شیطان بزرگ و 
صهیونیسم و شیوخ خلیج، فرمانده سپاه امام مهدی 
هستند و به همین دلیل آن ها می جنگند، زیرا آن ها 
آن  به  عبداهلل )ص(،  بن  که محمد  را  امانتی  این 
که  را  رازی  و  کرده اند  حفظ  را  بود  کرده  وصیت 
در قلب امیر مومنان علی )ع( و ائمه علیم السالم 
به امانت گذاشته شده است را را تا به امروز حفظ 

کرده اند. 
و به حول قوه الهی ما پیروز خواهیم شد و در 
این مسیر بی صبرانه منتظر آن هستیم که یاری از 
جانب خداوند متعال و ظهور حضرت مهدی )عج( 
هستیم تا به این صورت زمین را پر از عدل و داد 
ببرد.  بین  از  را  ستم  و  ظلم  که  این  از  بعد  کند؛ 
قطعا فرج جهت کامل شدن سپاه حضرت مهدی 

نزدیک است.
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ی گزارش تصویر

کرمان - ایران

کشمیر

بحرین

عراق

الذقیه - سوریه

صنعا - یمن

لبنان

فلسطین

گوشه هایی از انعکاس بین المللی شهادت سردار سلیمانی و همراهان | دی ماه 1398
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ی گزارش تصویر
بزرگداشت شهادت سردار سلیمانی در مسجد دانشگاه شیراز
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از دکترین مونروئه تا ظهور داعش
سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار  ترور 
قدس ایران توسط دولت آمریکا در خاک عراق را 
اتفاقات و وقایعی دانست که  می توان از آن دست 
در آینده بسیار محل رجوع خواهد بود و شاید بتوان 
آن را نقطه عطفی در تحوالت آینده ی غرب آسیا 
و خاورمیانه دانست. ترور سردار سلیمانی به دست 
تروریسم دولتی آمریکا این سوال را در ذهن ها ایجاد 
کرد که سابقه و زمینه های تاریخی حضور آمریکا 
در منطقه و دالیل این حضور نظامی چیست. در 
این نوشته سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.

اواخر  در  آمریکا  استقالل  جنگ های  از  پس 
شاهد  کشور،  این  استقالل  اعالم  و  هجدهم  قرن 
بیش از چهار دهه تشتت و سردرگمی در سیاست 
آمریکا  آمریکا هستیم که سرانجام دولت  خارجی 
خطوط  نمودن  هدف دار  و  جهت دادن  منظور  به 
را  اصولی  خود،  برون مرزی  سیاسی  رفتار  کلی 
آن  در  که  داد  ارائه  مونروئه  دکترین  عنوان  تحت 
قاره  در  اروپایی  کشورهای  دخالت  عدم  خواهان 
برای  ظاهر  در  مونروئه  دکترین  بود.  شده  آمریکا 
حفظ استقالل کشورهای قاره آمریکا وضع گردید 
اما در حقیقت در جهت تحمیل قیمومیت نامشروع 
آمریکا بر کشورهای قاره آمریکا بوده است و بعضی 
صاحب نظران از آن به عنوان امپریالیسم قاره ای یاد 
با  دوم  تا جنگ جهانی  مونروئه  دکترین  کرده اند. 
بر سیاست  پایدار حاکم  فرود، اصل  و  فراز  اندکی 
خارجی آمریکا بوده است. جنگ جهانی دوم نقطه 
تحول  برای  سرآغازی  و  آمریکا  تاریخ  در  عطفی 
به سمت  این کشور  در سیاست خارجی  بنیادین 
جهانی شدن بود. پس از جنگ دوم جهانی دکترین 
انزواطلبی  از  مونروئه در هم شکسته شد و آمریکا 
قاره ای  امپریالیسم  بهتر  عبارت  به  یا  درون گرایانه 
سیاست  بر  را  ترومن  دکترین  و  خارج  مونروئه 
به  که  ترومن  دکترین  کرد.  حاکم  خود  خارجی 
بهانه ی جلوگیری از نفوذ و بسط کمونیسم وضع شد، 
دیگر قائل به هیچ حد و مرزی برای اجرای منویات 

توسعه طلبانه سیاست خارجی ایاالت متحده نبود.

واقعیت آن است که پس از جنگ دوم جهانی 
غرب،  و  شرق  ابرقدرت  دو  رقابت های  سایه  در  و 
ایاالت متحده با هدف رویارویی با تهدیدات شوروی 
ورشو،  پیمان  عضو  کشورهای  آن،  متحدان  و 
مبادرت به تأسیس پایگاه های نظامی در بسیاری 
از کشورهای متحد خود کرد. دولت های خاورمیانه 
نیز به دلیل فضای حاکم جنگ سرد از تنش های 
غرب  و  شرق  بلوک  دو  تحرکات  و  آمده  بوجود 
بی نصیب نماندند. خاورمیانه از دیرباز به دلیل اهمیت 
انرژی  تامین کننده  و  استراتژیک  و  ژئوپولیتیکی 
مورد نیاز جهان بودن، در مرکز توجه دو ابرقدرت 
اقتصادی  ابزار چیرگی سیاسی، نظامی و  به عنوان 
بر بلوک رقیب بود. تالش شوروی برای دستیابی 
برای  آمریکا  اقدامات  متقاباًل  و  گرم  آب های  به 
مسدودکردن  در  خود  منطقه ای  متحدان  تقویت 
مسیر شوروی، کشورهای خاورمیانه را تا حد زیادی 
متأثر از چنین رقابتی می ساخت. پایگاه های نظامی 

پایگاه  غیره  و  ترکیه  لبنان،  عربستان،  در  آمریکا 
نظامی شوروی در سوریه و سایر دولت های متحد 

نتیجه آن دوران است.

دولت آمریکا در چنین فضایی به هر دستاویزی 
خاورمیانه  در  خود  نظامی  حضور  تقویت  برای 
متوسل می شد. در دوران جنگ ایران و عراق و پس 
از درگیری های طرفین در خلیج فارس، آمریکا به 
دالیلی خالف قواعد حقوق بین الملل و با استناد به 
دفاع از امنیت کشتیرانی بین المللی و کشتی های 
عملیات های  سلسله  به  اقدام  خود  پرچم  تحت 
)همچون  ایرانی  مواضع  و  اهداف  علیه  نظامی 
ایرانی و سکوهای نفتی( نمود  هدف گیری کشتی 
بر  حاکم  قواعد  خالف  و  ارضی  تجاوز  آشکارا  که 
آنکه  از  بین الملل شناخته می شد. گذشته  حقوق 
خلیج  در  عراق  گسترده  نظامی  اقدامات  وجود  با 
نیروهای  علیه  اقدامی  هیچ  آمریکا  دولت  فارس، 
عراقی صورت نداد. حادثه غم انگیز حمله به ایرباس 
ایرانی و جانباختن 29۰ مسافر بی گناه توسط ناو 
وینسنس نیز از نتایج حضور غیرنظامی آمریکا در 

خلیج فارس بوده است.

پس از خاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی و 
شکل گیری نظم نوین جهانی با سردمداری آمریکا، 
حضور  خاورمیانه،  استراتژیک  اهمیت  دلیل  به 
نظامی آمریکا در این منطقه همچنان تداوم یافت. 
حمله به عراق متعاقباً اشغال کویت و تحریم های 
گسترده علیه عراق از جمله اقدامات بارز این کشور 

در خاورمیانه پس از فروپاشی شوروی بود.

آن،  تأثیرات شگرف  و  اما حمالت ۱۱سپتامبر 
در  آمریکا  جدی تر  و  گسترده  حضور  زمینه های 
مکرر  قطعنامه های  ساخت.  فراهم  را  خاورمیانه 
علیه  آمریکا  مشروع  دفاع  حق  امنیت،  شورای 
استناد  به  و  به رسمیت شناخته  را  بانیان حمالت 
دفاع مشروع و در موافقت کلی کشورهای جهان، 
دوران  همین  در  گردید.  آغاز  افغانستان  به  حمله 

دکترین »جنگ علیه تروریسم« موسوم به دکترین 
بوش توسط جرج بوش مطرح و کنگره آمریکا مجوز 
سازمان دهندگان  و  حامیان  بانیان،  علیه  جنگ 
حمالت ۱۱سپتامبر را به رئیس جمهور این کشور 

اعطا کرد.

استناد  به  آمریکا  افغانستان،  اشغال  از  پس 
ساخت سالح های  کذب  ادعای  با  و  مشروع  دفاع 
کشتارجمعی توسط رژیم صدام به عراق لشکرکشی 
کرد. جنگی که نه تأیید شورای امنیت را به دنبال 
صرف نظر  جهان.  کشورهای  موافقت  نه  و  داشت 
از برخی مخالفت ها در خود آمریکا کشوری مثل 
فرانسه به عنوان متحد قدیمی آمریکا و عضو دائم 
عراق  به  حمله  جدی  مخالفان  از  امنیت  شورای 
آن  متعاقب  و حوادث  عراق  اشغال  به هرحال  بود. 
من جمله ظهور داعش زمینه های حضور پررنگ تر و 
گسیل نیروهای نظامی به خاورمیانه را فراهم آورد. 
آمریکایی  نظامی  پایگاه  آنجا که هم اینک ده ها  تا 
با هزاران نیروی نظامی در خاورمیانه و کشورهای 
اطراف با اهداف ادعایی مبارزه با تروریسم و حفظ 

امنیت بین المللی وجود دارد.

دهه های  طول  در  که  گفت  می توان  پایان  در 
گذشته حضور دائمی در غرب آسیا از اولویت های 
است،  بوده  آمریکا  جمهور  روسای  همه  اصلی 
همچنانکه بوش به حضور مستقیم نظامی و اوباما 
با ایجاد جنگ های نیابتی این سیاست را پیگیری 
است  بوده  مهم  آنچه  میان  این  در  اما  اند.  کرده 
اینکه بحران های مـداوم در غـرب آسـیا راهبردی 
اساسی برای حفظ سلطه این کشور در این منطقه 
راه های  تنها  و  است  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد 
از  که  نحوی  به  است.  بوده  متفاوت  بحران  خلق 
از  حمایت  و  راه اندازی  تا  نفتی  جنگ های  ایجاد 
جریان های تکفیری- تروریستی همچون القاعده و 

داعش متغیر بوده است.

منابع: پایگاه خبری هابیلیان، پایگاه خبری الوقت

حمید محمدپور
عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواهی دانشجویان
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برخورد کشتی
استکبار جهانی به کوه مستحکم مقاومت

در  تکرارترین دغدغه مطرح شده  پر  بی شک 
تاریخ امت اسالمی« کوتاه کردن دست اتباع بیگانه 
از کشور مسلمانان« بوده است. این جمله در تاریخ 
سبیل(،  نفی  )قاعده  اعتقادی  مبنای  اسالم  امت 
سیاسی  بویی  و  فرهنگی  رنگی  تاریخی،  ریشه ای 
دارد؛ تفاوتی ندارد که در ایران زمان هخامنشیان 
یونانیان بیگانه باشند، یا در لبنان فرانسوی ها بیگانه 
باشند و یا در عراق زمان فیصل انگلیسی ها بیگانه 
باشند. این جمله بارها و بارها در گوش تاریخ طنین 
امر  این  به  بردن  پی  زمان  البته  است.  شده  انداز 
)ره(  راحل  امام  مانند  گاه شخصی  است.  متفاوت 
از همان ابتدا فریاد استقالل و خروج استعمارگران 
را سر می دهد و گاه مثل دکتر مصدق در واپسین 
روز های عمر به این مهم و قابل اعتماد نبودن آنها 

پی می برد.
اخیر،  به مانند چند قرن  این دغدغه همچنان 
یک  با  اما  است  اسالمی  اصلی کشورهای  موضوع 
باعث  اسالمی،  انقالب  اینکه  آن  و  بزرگ!  تفاوت 
وحدت و بیداری امت اسالم در سراسر جهان شده 
است. حرف امروز امت اسالمی » مقاومت » است، 
بر خالف گذشته که مثال در فلسطین ملی گرایان 
امروز  دیگری.  کمونیست ها چیز  و  بگویند  چیزی 
همه ی امت اسالم یک دل و یک صدا متحد شده و 

مسئله  هر یک از آنان مسئله همه ی ماست.
وضعیت امروز ما درست به مثابه دانه های برف 
است که با ذکر » لبیک یا مهدی » و رمز » وحدت 
» کنار هم تبدیل به کوه مستحکم مقاومت شده ایم 

و مانع پیشروی کشتی استکبار می باشیم.
استان  مردم  با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنی   98/۱۱/28 تاریخ  در  شرقی  آذربایجان 
حاذقانه  تمثیلی  ارائه  با  و  کردند  بیان  بها  گران 
ایشان  پرداختند.  آمریکا  زوال  پدیده  تشریح  به 
را  قضیه  ظاهر  فرمودند:«آمریکایی ها  باره  این  در 
برای  می دهند،  و جالل  شکوه  و  می کنند  آرایش 
اینکه هم دیگران را فریب بدهند، هم بعضی ها در 
دنیا بترسند. اما همچنان که شکوه و جالل کشتی 
معروف تایتانیک مانع از غرق شدن آن نشد، شکوه 
و جالل آمریکا هم مانع از غرق شدنش نیست و 

آمریکا غرق خواهد شد«
آری آنچه موجب مستغرق شدن ایاالت متحده 
آمریکا می شود التزام ما به » محور مقاومت » است.

قاسم  سردار  به  آمریکا  تروریستی  حمله ی 
ابومهدی  و  قدس(  سپاه  )فرمانده  سلیمانی 
المهندس )معاون حشد شعبی( و همرزمان  ایشان 
که موجب به شهادت رسیدن آنها شد، خشم امت 
اسالمی را در پی داشته و دارد. هم اکنون بسیاری 

از نیروهای بسیج مردمی عراق که تعداد آن ها بیش 
از 5۰۰ هزار نفر برآورد می شود و در سال های اخیر 
در آوردگاه هایی همچون جنگ با داعش خودنمایی 
کردند، قیام علیه نیروهای آمریکایی را به ویژه در 
رغم  به  عراق  در  نیروها  این  تداوم حضور  صورت 
آغاز  بغداد،  دولت  توسط  آنها  مطالبه خارج شدن 

کرده اند.
را  موضوع  این  اخیر،  تحوالت  که  همانطور 
نیروهای  پراکنده سازی  است،  کرده  برجسته 
آمریکایی در منطقه هیچ دستاورد مفیدی برای این 
کشور و دیگر کشورها در پی نداشته که هیچ، بلکه 
موجب عقب نگه داشته شدن منطقه هم شده است. 
آمریکا به جای اعزام نیروهای بیشتر خود به منطقه، 
می بایست ابتدا نیروهایش را از عراق خارج و سپس 

خروجش را از کلیت منطقه آغاز کند.
با  و  وحدت  حفظ  ضمن  که  ماست  تمام  بر 
به  استکبار  مقابل  اسالم، در  ارزش های  از  صیانت 

ِگل نشسته مقاومت کنیم.
به راستی اگر آمریکا می دانست که قدرت شهید 
سلیمانی بیشتر از سردار سلیمانی است، هرگز دست 
خون آلود خود را به خون مطهر سیدالشهدای محور 

مقاومت آغشته نمی کرد.

محمدحسین عوض پور
کارشناسی حسابداری دانشگاه شیراز
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ِِِبای ذنب قتلت ٍ

ای آمریکا، ای اسرائیل، ای صهیونیست، شما 
غاصبان ناجوانمرد محکوم به پاسخ هستید؛ پاسخی 

قاطع و قانع کننده. 
گرچه از توان شما خارج است. آری حرف حساب 
کتاب  و  حساب  شما  گرچه  است؛  این  شما  با  ما 

خاصی ندارید جز قصاوت...
ای استکبار منفور، شما موظف به پاسخ هستید؛

به قائله ی خونین ۱3ام دی، نه تنها به مردم ایران 
بلکه به تمام شیعیان جهان.

دستان آلوده تان را به خون پاک سرداری، آلوده 
کردید که خواب شب را بر شما حرام کرده بود. 

ظاهر  به  رژیم  و  دولت  یک  است  مضحکانه 
ابرقدرت از یک فرد این چنین بهراسد. 

این مسئله را در گوش های کرشده تان فروکنید، 
گرچه بر هیچ ملتی پوشیده نیست. 

حاج قاسم تنها یک فرد نبود؛ یک مکتب و یک 
عقیده ی جهانی بود،

حاج قاسم فقط مرد میدان ایران نبود؛ او علمدار 
تمام شیعیان جهان بود.

بهار  در  که  بود  شیرپهلوانی  همان  قاسم  حاج 
جوانی خود، در آب های نیلگون اروندرود، تمام دل 
به  عراق  بعث  رژیم  با  تا  زد  آب  به  را  وجودش  و 

جهاد برخیزد.
حاج قاسم، مجاهد ایرانی و بلکه جهانی بود. او 

مجاهدی فرا ایرانی بود. 
ای رژیم منفور جهانی، گوش های کرشده تان را 

خوب باز کنید و بشنوید:
سرزمین  همان  )2۰۰۱م(،  را  افغاستان  شما 
مقدسی که شما غاصبان در آن خاک پاک، جنگ 
به راه انداخته بودید، به یاد دارید؟ آن گروه دست 
نشانده را، همان هایی که به فرمان شما خاک پاک 
فراموش  که  بودند  کرده  خون  غرق  را  افغانستان 

نکرده اید؟!
وارد  بود که دراین معرکه  پهلوانی  قاسم،  حاج 

شد و تمام سربازان شما را از    بین برد.
این را هم که فراموش نکرده اید؟!

حاج قاسم پرستویی بود که بر فراز آسمان دنیا 
به پرواز در آمده بود و در هرگوشه ای که بوی فتنه 
و رد   پای استکبار بود فرود می آمد و به مبارزه با 

آن می شتافت. 
به جز عراق، سرزمین های دیگری مانند لبنان 
هم دست یاری حاج قاسم را به خود دیده اند؛ آری 
»لبنان« همان جنگ 33روزه ی معروف، سرزمین 
این سرزمین  به  »سیدحسن نصراهلل«. حاج قاسم 

پاک وارد می شود و به ندای »هل من ناصر ینصرنی« 
مردم شریف لبنان، لبیک می گوید .

رژیم استکبار جهانی، خشمگین از این شجاعت 
این  بردن  بین  از  برای  راهی  به دنبال  قاسم  حاج 
ایران  از  گستاخانه  بارها  و  بود  نفره«  تک  »لشکر 
خواهان تسلیم ایشان شده بود، آنان خواهان مذاکره 
بودند و هستند ولی در تفکر حاج قاسم، چیزی به 

نام مذاکره با استکبار جهانی مفهومی ندارد.
مکتب »حاج قاسم سلیمانی« و »شهید قاسم 
شهید  راه  که  چرا  پا برجاست؛  هنوز  سلیمانی« 
سلیمانی، امتداد راه امام حسین)ع( است؛ و راه امام 

حسین راه وصل به اهلل .
و ما فرزندان انقالب، ایران و تمام فرزندان مسلمان 
و  سلیمانی«  قاسم  »حاج  مکتب  شاگردان  جهان، 

»شهید سلیمانی« هستیم وخواهیم بود.
وحید  »شهید  مثل  کسانی   هم نسل  هم،  ما 
زمانی نیا« هستیم. ما هم ادامه دهنده ی راه »شهید 
خواهیم  و  هستیم  جعفری«  »شهید  و  طارمی« 
بود. ما هم همانند شهید ابو مهدی مهندس، یاور 

یتیمان خواهیم بود.
و شعار ما است که »جهاد ادامه دارد«...

فاطمه کول
کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

ََ ُِ
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ترور یک فرد یا یک عقیده جهانی؟
حاج قاسم سلیمانی« یا »ژنرال قاسم سلیمانی« 
مغز متفکر خاورمیانه و مبارز نخبه ای است که مانند 
و  جهاد  و  جنگ  عرصه ی  در  آب دیده ای  شمشیر 
اصول نظامی درس آموخته و صیقل خورده است. 
مردی که به یکباره به کابوس استکبار  خونخوار 
و  صهیونیست  و  اسرائیل  آمریکا،  یعنی  جهانی 
سردمداران ناالیقش چون نتانیاهو و ترامپ مبدل 

می شود. یک مرد، کابوس یک دولت می شود.
آمریکا همان  ویروس تنش زایی است که تمامی 
کشورهای منطقه را مسموم و آلوده می کند. برای 
مقابله با این ویروس آلوده باید تدابیری اتخاذ شود؛ 
که اگر خارج از این حالت با این ویروس مقابله شود 
نیز خواهد  بلکه گسترده تر  نابود نمی شود  تنها  نه 
شد و در نهایت موجب بیماری منطقه ای و فراتر از 

آن »بیماری جهانی« خواهد شد.
خون  استکبار  رژیم  قدیمی  تومور  و  عقده 
که   زخمی  و  عقده  همان  است.  شده  فعال  خوار 
مقاومت  لبنان، در جبهه ی  اسالم در  مبارزان  سر 
 33 جنگ  همان   در  لبنان  اهلل  حزب  اسالمی 
سودای  مسلمین  حقیقت  در  شد،  ریخته  روزه ای 
جنگ نداشتند بلکه استکبار ملعون جهانی مسبب 
آغازش بود. حاج قاسم سلیمانی در رکاب رزمندگان 

حزب اهلل توانست جان فشانی های بی شماری عرضه 
با  حزب اهلل  33روزه،  جنگ  دراین  چراکه  کند 
حاج  مانند  فرماندهانی  مستقیم  هدایت  و  حضور 
به  حمله  به  متقابل  پاسخ  ضمن  سلیمانی،  قاسم 
شهر های  باران  موشک  طریق  )از  لبنان  شهر های 
صهیونیست نشین شمال فلسطین اشغالی مخصوصا 

حیفا( در نبرد زمینی نیز دشمن را زمین گیر کرد.
اسرائیل پس از حدود پنج هفته تالش عاجزانه، 
که با پشتیبانی مستقیم آمریکا و اتحادیه ی اروپا 
انجام شد، در مقابل  لبنان  علیه حزب اهلل و مردم 
کمک الهی و طرح های غافلگیرانه فرماندهان ایرانی 
و لبنانی )مخصوصا قاسم سلیمانی و عماد مغنیه( 

ناگزیر به پذیرش آتش بس شد.
به  نقطه  این  در  قاسم  حاج  رشادت های  اما  و 
پایان نرسید؛ چون جبهه ی بعدی حاج قاسم سوریه 
بود. مجاهدان اسالم در سوریه نیز به مدد والطاف 
لبنان، بر جان و پیکر  حضرت زینب)س( همانند 
سپاهیان داعش و بر روح  آقایان مافوق آن ها یعنی 
آمریکا و اسرائیل زخمی کارساز نهادند. آسمان و 
حرم  مدافعان  مجاهدت های  شاهد  سوریه   خاک 

سوری، افغانی و ایرانی بود.
قاسم  حاج  رکاب  در  که  رزمندگانی  همان   

سلیمانی بودند. همان رشید مردی که بی باکانه در 
دل گروهک داعش نفوذ می کند و راز سرکوبی این 

گروهک دست نشانده را کشف می کند.
در خاطر تمام ملت ها است که حاج قاسم نوید 
انهدام داعش را در زمانی خیلی کوتاه، اعالم می کند 
و دیری نمی پاید که این وعده به وقوع می پیوندد و 

حاج قاسم یداهلل می شود.
اوامر  بر  را  باز کرده و درد  این زخم کهنه سر 
طاقت فرسا  اسرائیل  امریکا،  مانند  جهانی  استکبار 

کرده است. 
به لطف بی پایان الهی جبهه ی مقاومت اسالمی 
»شهید  همچون  سرافرازش  رزمندگان  مکتب  و 
حاج قاسم سلیمانی«، »شهید ابومهدی المهندس«   
هنوز پایدار و مستحکم است، حاج قاسم ها گوش 
ندای رهبران  اسلحه منتظر  به  فرمان و دست  به 
که  نقطه ای  هر  در  و  هرکجا  تا  هستند  خویش 
ناصر  من  »هل  ندای  مبارزشان  و  شیعه  رهبران 
ینصرنی« سر دادند به میانه ی میدان جهاد هجوم 
اسالم،  دالوران  از  سپاهی  با  حیدری وار  و  آورند 
را فتح خواهند نمود و پرچم  قدس و کاخ سفید 

اسالم را برفرازشان علم خواهند کرد.

مهری بابالو
دانشجوی دانشگاه خوارزمی یاسوج



18

غرب آسیا پس از شهادت سپهبد سلیمانی از دیدگاه سه آمریکایی
مصاحبه اختصاصی با سه تن از شخصیت های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکایی در خصوص شرایط غرب آسیا پس از شهادت سپهبد سلیمانی

دکتر جی. مایکل اسپرینگمن  
افشاگر / رئیس سابق اداره ویزای آمریکا )در دولت 
ریگان و بوش پدر( در جده و مولف کتاب معروف 
»ویزا برای القائده« / مقامات رده باالی وزارت امور 
خارجه آمریکا از وی خواستند که برای افراد فاقد 
صالحیت روادید صادر کند / او بر این باور است که 
این افراد تروریست هایی بودند که بن الدن تربیت 
کرده بود و برای دوره دیدن توسط سی.آی.ای به 
آمریکا می رفتند / اسپرینگمن به »مقامات رده باال 
 / نشد  دریافت  جوابی  اما  کرد  اعتراض  امنیتی« 
و  بین الملل  روابط  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی 

دکتری حقوق.

دکتر کولین راولی
افشاگر / افسر سابق اف.بی.ای / کارشناس مسائل 
از طرف حزب  انتخابات سال 2۰۰6  / در  امنیتی 
 2 ناحیه  کاندیدای  کشاورزی-کارگری  دموکرات 
مینه سوتا بود. / فرد منتخب مجله تایم به همراه 2 
زن افشاگر دیگر / فارغ التحصیل دکتری حقوق از 

دانشکده حقوق دانشگاه آیووا

مایکل مالوف
افشاگر / کارشناس سابق سیاست های امنیتِی دفتر 
وزیر / تحلیلگر راشاتودی و پرس تی وی / نویسنده  
  WND  ،2۰۱۱ در ماه می سال / WorldNetDaily
اعالم کرد که مالوف به عنوان خبرنگار ارشد آن ها 
مالوف  است.  شده  انتخاب  واشنگتن  دفتر  در 
ایران  با مجاهدین خلق  ارتباط  نیز  در  موضوعاتی 

نوشته است.

رابط مصاحبه و مترجم: 
حامد قشقاوی
فعال بین المللی
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1. کشورهای منطقه چگونه می توانند در خـــروج آمریکا از منطقه 
نقش داشته باشند؟

2. این روزها تحرکات آمریکا در عراق زیاد شده است و از طرفی 
موضع گیری شدیدی  تحرکات  این  به  نسبت  عراق  مقاومت  نیروهای 
داشته اند. به نظر شما این رویارویی به چه سرانجامی دچار خواهد شد 

و هدف اصلی آمریکا در این اقدامات چیست؟ آیا این تحرکات برای 
تثبیت حضور آن ها در منطقه است؟

3.  نقش و جدیت جمهوری اسالمی ایران را در مقابله با آمریکا تا 
چه اندازه مهم می دانید؟

4. حضور امریکا چه تاثیری برکنشگری اسرائیل درمنطقه دارد و آیا 
خروج آمریکا تغییری در قدرت اسرائیل ایجاد می کند؟

دکتر اسپرینگمن: 

رقابت  هیچ  ایران  استثنای  به  اینکه  اول   -۱
دوم  ندارد.  وجود  متحده  ایاالت  برای  نظامی 
اینکه کشورهای در منطقه، مانند اردن، از حضور 
آمریکایی ها در منطقه نفع می برند. ایاالت متحده 
برای این دولت ها، مقدار زیادی پول و کمک های 

دیگر فراهم می کند. 
به هر حال، کاری که منطقه می توانند بکند این 
است که برای آمریکایی هایی که تا پیش از این در 
منطقه بودند، ماندن را خیلی سخت کنند: بلوکه 
یا کند کردن تأمین کاال و خدمات برای نیروهای 
آمریکایی، متوقف کردن یا به تأخیر انداختن صدور 
روادید به آمریکایی ها، رسانه ای کردن اخبار منفی 
در خصوص اشغالگری آمریکایی، ورود به حمالت 
آمریکایی  نیروهای  و  سربازان  به  تک تیراندازی 
کرده اند.  اشغال  را  کشورها  این  غیرقانونی  که 
سرزنش  عدم  با  مبهم،  و  مرموز  مرگ های  با 
نشود  آن  در  که  غیرمنظم  حمالت  با  هیچکس، 
جایی که آن را طراحی کرده پیدا کرد، نهایتا مردم 
آمریکا که عالقه ای به ریختن خون خود ندارند از 
سیاستمداران خود بخواهند فرزندانشان را به خانه 

برگردانند.
ایاالت متحده به شدت از امپراطوری خود سود 
طریق  از  می دهد؟  انجام  را  اینکار  چگونه  می برد. 
خود،  ارتش  بواسطه  کشورها  این  سیاسی  کنترل 
از  محلی،  اقتصاد های  به  از طریق »کمک«هایش 
طریق ادعای »آوردن دموکراسی و رشد اقتصادی 

به منطقه«.

2- تقابل در عراق ادامه خواهد داشت مگر اینکه 
عراقی ها بتوانند راهی پیدا کنند تا به ایاالت متحده 
جهت اتمام اشغالگری آن در کشورشان فشار آورند. 
یک قانون الزام آور برای خروج آمریکایی ها، نقطه 
تغییر  می تواند  بعدی  مرحله  بود.  خواهد  شروع 
اساسی در وضعیت توافقات نیروها و باطل کردن 
مشمول  آمریکایی ها  )باید(  باشد.  )توافق(  آن 
نداد،  جواب  حرکت  این  اگر  و  شوند  عراق  قانون 
نهاد های  و  نیروها  به  تک تیراندازی  حمالت  باید 

آمریکایی در عراق را افزایش داد. 
بخشی  عنوان  به  عراق،  کنترل  آمریکا  هدف 
عنوان  به  آن  از  استفاده  و  آمریکا  امپراطوری  از 
صحنه سازی هر نوع حمالتی علیه ایران است. عراق 
همچنین برای نظارت بر فعالیت های ایران موقعیت 
ایده آلی دارد. آمریکا به دنبال این است که از طریق 
و  گاز  نفت،  صادرات  عراق  کشور  و  دولت  کنترل 
برق ایران را تعلیق و بدین ترتیب به اقتصاد ایران 

ضربه بزند.

ایاالت  با  تقابالت منطقه ای  ایران در  نقش   -3
متحده حمایت و حفاظت از کشورهایی است که 
منطقه  کنترل  و  آمریکا  اشغالگری  با  مخالفت  در 
توسط آن ید طوالیی دارند. ایران می تواند این کار 
را از طریق مشاوره، حمایت سیاسی و در صورت 
نظامی مثال در سوریه   از طریق حمایت  ضرورت، 

امروزی انجام دهد. 

۴- حضور آمریکا در منطقه موجودیت آپارتایدی 
لبنان  به  تا  قادر می سازد  را  را جسور کرده و آن 
ایران  در  ترور  عملیات های  وارد  و  و سوریه حمله 
شود. نیروهایی آمریکای در حال خروج )از منطقه( 
بودند و بر این باورم که این در آینده نزدیک اتفاق 
نخواهد افتاد. اسرائیل مجبور خواهد شد تا جنگ ها 
و حمالت مکرر آشکار و پنهانی اش علیه کشورهای 
منطقه را پایان دهد که این شامل خاتمه دادن به 
تالش هایش برای براندازی و بی ثبات کردن منطقه 

است.

مایکل مالوف:

۱- از آمریکا در سوریه دعوت نشده بود و همین 
منجر شد که ایاالت متحده تبدیل به یک قدرت 
اشغالگر شود. آمریکا دالیل راهبردی برای حضور 
در آنجا را دارد تا روابطش با کردهای شمال شرق 
سوریه را حفظ کند؛ تالشی بیهوده برای بستن راه 
و  مدیترانه، سوریه  به  ایران جهت عدم دسترسی 
لبنان و مهم تر از این موارد برای حفظ کنترل بر 

نفت سوریه با استفاده از درآمدهای دالری که نهایتا 
به پرداخت قرض های آمریکا و تأمین هزینه یک 

ماجراجویی نظامی جدید منجر شود، دارد.
 همین شرایط در عراق نیز هست. ایاالت متحده 
به  دسترسی  دنبال  به  عراق  در  دالیل  همین  به 
نفت عراق بود. در این خصوص هرچند یک قانون 
غیرالزام آور توسط پارلمانی که در اختیار شیعیان 
ایاالت  اما  شد  تصویب  آمریکا  خروج  برای  است 
داخلی  رهبریت  در  سیاسی  آشفتگی  از  متحده 
عراق سود برد. تنها مسیر برای مجبور کردن آمریکا 
که  است  الزام آوری  از طریق درخواست  به خروج 
نخست وزیر عراق قانونی که مجلس اخیرا گذرانده 
بود امضا کند. به هر حال دو مشکل در اینصورت 
وجود دارد: نخست وزیر جدید شاید چنین قانونی 
را تصویب نکند چراکه به حمایت از آمریکا تمایل 
دارد. و حتی اگر دستور دهد که ایاالت متحده خارج 
شود، آمریکا اینکار را به دلیل درآمدهای حاصله از 
نفت نخواهد کرد؛ اگر حشدالشعبی تالش کند که 
آمریکا را بیرون براند، با سنی ها متحده شده ایاالت 
متحده را عقب خواهند راند؛ لذا آن ها )آمریکایی ها( 

به عنوان نیروی اشغالگر شناخته خواهند شد.
 احتماال ایاالت متحده حضور خود در افغانستان 
را حفظ خواهد کرد چراکه نیروهای آمریکا و ناتو 
آن جا را ترک کرده اند. چگونه؟  به احتمال زیاد به 
همراه پیمانکاران ارتش سری که با قبایل و عشایر 
متحد شده  و در رقابت با طالبان، القاعده و داعش 
از  که  خواست  خواهد  همچنین  آمریکا  هستند. 
بنابراین  کند.  مراقبت  نیز  ایران  و  داعش  طالبان، 
شاید ایاالت متحده نیروهای خود را با حقه بازی در 
اطراف پراکنده کند اما در کل ترک نخواهد کرد. 
همچنین ویروس )کرونا( شاید آمریکا را برای تالفی 
و مانع ایجاد کردن برای ابتکار »راه ابریشم جدید« 

چین در منطقه نگه دارد. 

عنوان  به  حشدالشعبی  به  متحده  ایاالت   -2
نیروی نیابتی ایران نگاه می کند و اگر به نیروهای 
حمله  آن ها  به  آمریکایی ها  شود،  حمله  آمریکا 
خواهند کرد. اگر حشدالشعبی با این فکر که ایاالت 
متحده را از عراق بیرون خواهند راند حمالتش را 
تشدید کند، امکان دارد که ایاالت متحده مستقیم 

علیه ایران اقدام کند.

3- ایران نفوذ تاریخی فوق العاده ای در عراق دارد 
و با وجود نفوذ جدی نومحافظه گران داخل دولت 
ترامپ من نمی توانم این امکان را رد کنم که ایاالت 
متحده بخواهد حضورش در عراق را تحمیل کند 
تا برای تقابل مستقیم با ایران فورا وارد عمل شود. 
با این حال ایران می تواند از نفوذش جهت تشویق 
حشدالشعبی برای عدم تقابل با ارتش آمریکا بهره 
و  اقتصادی  دیپلماسی  آرامی  به  حالیکه  در  ببرد، 
سیاسی را در قبال چین، روسیه و ترکیه و بسیاری 

سوال ها:
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نقش  برای  تا  می دهد  ادامه  اروپایی  کشورهای  از 
تعیین کننده ای در برای خود در  طرح راه ابریشم 
و  ژئوپلیتیکی  اهداف  به  که  باشد  داشته  جدید 
را  جهانی  جایگزین  نظم  یک  و  رسیده  اقتصادی 
ایجاد کننده که طرح راه ابریشم به دنبالش هست. 
مالی غرب  از تسلط سیستم  هدف مستقل شدن 
پولی  واحد  عنوان  به  آمریکا  دالر  به  وابستگی  و 
»جهانی« است. ضمنا ایران شرایط را جهت بهبود 
بازیگران  با  سیاسی  و  اقتصادی  روابط  بخشیدن 
منطقه و دیگر کشورهای مرتبط با طرح راه ابریشم 
در  را  کشور   ۱36 حاضر  حال  در  که  برد،  پیش 
برمی گیرد. عددی که در یکی دو سال آینده می 

تواند به ۱6۰هم برسد.

باقی  منطقه  در  متحده  ایاالت  زمانیکه  تا   -۴
این حال،  با  بود.  »اسرائیل« جسور خواهد  بماند، 
مجبور  را  اسرائیل  داخلی اش  سیاسی  آشفتگی 
می کند که به داخل خود نگاه کند تا اینکه به دنبال 
ماجراجویی در منطقه باشد. به هر حال همانطور که 
تاریخ نشان داده است و )اخیرا هم( شاهد تحولی 
در پاسخ های اسرائیل به عربستان سعودی بودیم، 
)اسرائیل( به تکیه به ارتش آمریکا برای مبارزات و 
نبردهای خود ادامه خواهد داد. اما حتی سعودی ها 
اقتصادی  و  سیاسی  چالش های  به  توجه  با  هم 
متوجه  حکومت  علیه  کودتا  پتانسیل  و  داخلی 
که  کودتایی  شده اند؛  خود  نظامی  محدودیت های 
نه  بی ثباتی  از  دیگری  دادن سطح  رخ  در صورت 
داخل  در  بلکه  )سعودی(  داخل سلطنت  در  فقط 
)سازمان( همکاری کشورهای خلیج )فارس( ایجاد 
کمین  در  که  داعش  و  القاعده  با  و  کرد؛  خواهد 

هستند در صورتیکه چنین اتفاقی بیفتد.

دکتر کولین راولی:

۱- بر این باورم که ایاالت متحده در تالش است 
)و از مدتی پیش در تالش بوده(  تا اشغالگری های 
دیگر  و  سوریه  عراق،  افغانستان،  در  خود  نظامی 
بر  بتواند  تا  دهد  کاهش  را  خاورماینه  مناطق 
روی »جنگ بزرگ«ش با روسیه و چین متمرکز 
نوع  هر  علی رغم  متحده  ایاالت  قطعا  ولی  شود 
»صلح  کنترل  دنبال حفظ  به  هنوز  نشینی  عقب 

آمریکایی« است.
 )Pax Americana  :پکس امریکانا )انگلیسی
لفظی  رومانا(  پاکس  اساس  بر  شده  مدلسازی 
است در خصوص مفهوم صلح نسبی در نیم کره 
غربی و بعدتر در جهان در نتیجه برتری قدرت 

بیستم  قرن  میانه  از  که  آمریکا  متحده  ایاالت 
شروع شده و تاکنون ادامه دارد. با این که کاربرد 
اصلی این لفظ در نیمه دوم قرن بیستم بوده، 
این لفظ در ادوار و معانی گوناگون به کار رفته 
است؛ مثاًل در دوره پس از جنگ داخلی آمریکا 
در آمریکای شمالی و به طور منطقه ای در قاره 

آمریکا در ابتدای قرن بیستم.

در  متحده  ایاالت  اشغالگری  علیه  مقاومت   -2
کشورهای خاورمیانه قابل توجه و معنی دار است و 
شیوع ویروس کرونا نیز موجب عقب نشینی ارتش 
آمریکا می شود. من فکر نمی کنم قتل فرماند هان 
عراقی و ایرانی )شهید سلیمانی و شهید ابومهندس( 
عراق  شبه نظامی  گروه های  پایگاه های  بمباران  و 
توسط ترامپ با نیت تحریک این مقاومت صورت 
او  جنگ طلب  مشاورین  که  باورم  این  بر  گرفت. 
تحت  را  او  دیگران  و  اسپر  و  پمپئو  ترامپ،  مانند 
کنترل دارند و توانستند او را متقاعد کنند که این 
فعالیت های تحریک برانگیز به تقویت مواضع نظامی 

آمریکا در منطقه کمک می کند. 

3- تا حاال به نظر می رسد که رهبران ایران در 
پاسخ خود نه فقط به حمالت نظامی آمریکا بلکه 
به تحریم های ناگوار اقتصادی خیلی خودنگهدار )و 
فکر می کنم عاقل( بوده اند و جوری واکنش نداده اند 
آمریکا  ناگهانی  برای حمالت  بیشتری  بهانه ی  که 
ایجاد شود. با اینکه دولت ترامپ غالبا تهدیدهای 
ایجاد  شاید  می کنم،  فکر  انجام می دهد،  جنجالی 
حادثه ای در حد اتفاق »خلیج تونکین« و نه بیشتر 
سخت  اما  باشد  امکانپذیر  متحده  ایاالت  توسط 
آغاز  را  وسیعی  جنگ  بهانه ای  به  که  بود  خواهد 
کند. به هر حال با توجه به برنامه ها و تمرین های 
جنگ طلبانی که مسئولیت دستگاه نظامی آمریکا و 
بمب های هسته  »کاربردی تر« آن را بر عهده دارند 

وضعیت به شدت خطرناک است.

۴- فکر می کنم اسرائیل به تحریک و هل دادن 
ادامه  خاورمیانه  در  آمریکا  نظامی  فعالیت های 
نیروهای  کاهش  با  مشخص  طور  به  و  می دهد 
آمریکا مخالفت می کند. اسرائیل از ایاالت متحده 
ایران  دادن  قرار  هدف  بویژه  خود  مقاصد  برای 
قدرت  بزرگترین  عنوان  به  ظاهرا  اسرائیلی ها  که 
استفاده  می نگرند،  آن  به  تهدیدکننده  منطقه ای 

خواهد کرد.
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پیامی به جوانان مقاومت
سلم عليكم 

األخوة الكرام األفاضل 
إن هذا املؤمتر الذي يرعاه الشيطان األمريكي األكرب وأبنه الصهيوين و أخوته من دول 
اخلليج هو حماولتهم إلثبات فكرهتم إبنشاء شرق أوسط جديد يليه إنشاء حتالف عسكري 
هلم ضد  مجهورية إيران اإلسلمية حفظها هللا وابملعىن األوسع جاؤوا ليقولوا هذا حلفنا فأين 

حلفكم.
  نن بفضل هللا علينا حمور املقاومة وجيب أن يتم اإلعلن عن حقيقة هذا احملور احلقيقي 

و هو حمور شيعة أمري املؤمنني علي عليه الصلة والسلم. 

نن حلف اإلمام علي عليه السلم 
لقد ذهبوا إىل مصر واألردن وزرعوا صهيونيتهم و ذهبوا إىل سلطنة ُعمان واإلمارات و 
قطر والبحرين و السعودية و زرعوا صهيونيتهم كما فعلوا يف تركيا ويف مشال العراق يف إقليم 
كردستان و زرعوا صهيونيتهم من أجل أن يفرضوا علينا حصار ويريدون أن يكون زانر من 

النار حولنا.

هؤلء أعداء هللا 
إهنم أحفاد من قاتلهم سيدان الرسول األعظم حممد صلى هللا عليه و آله وسلم  يف بدر و 
أحد و األحزاب و اخلندق و خيرب وحىت من أصلهبم جيشو اجليوش ضد إمامنا أمري املؤمنني 

علي عليه السلم  يف اجلمل و صفني. 
كم نتمىن أن يكون هناك إجتماع أو لقاء بني قادة حمور أمري املؤمنني علي عليه الصلة 

والسلم 
يف القريب العاجل إلعلن اإلمرباطورية اإلمام علي عليه الصلة والسلم. 

لقد سبق وورد ذكر اإلمرباطورية العلوية على لسان الشيخ اجملاهد أكرم الكعيب حفظ 
هللا وجوده. 

و سلم هللا عليكم.

سالم بر شما
برادران بزرگوار

این نمایشی است که توسط شیطان بزرگ آمریکا و فرزند صهیونیستی او و 
هم پیمان هایش از کشورهای حوزه خلیج فارس اداره شده تا برای اثبات ایده خود 
جهت ایجاد یک خاورمیانه جدید و به دنبال آن ایجاد اتحاد نظامی علیه جمهوری 
آن ها  وسیع تر،  معنای  به  و  کنند  تالش  کند!(  )خداوند حفظش  ایران  اسالمی 

می خواهند بگویند که این پیمان ما است، پس پیمان شما کجاست؟
به لطف خداوند ما محور مقاومت هستیم و باید حقیقت این محور حقیقی 
را که محور شیعیان  امیر مؤمنان علی-علیه السالم- است را به صورت رسمی 

اعالم کنیم.

ما هم پیمانان حضرت علی)ع( هستیم
آن ها به مصر و اردن رفتند و صهیونیسم خود را در آن جا کاشتند و سپس 
به پادشاهی عمان، امارات، قطر، بحرین و عربستان سعودی رفتند و صهیونیسم 
خود را مانند آنچه در ترکیه و در شمال عراق در منطقه کردستان انجام داده 
بودند، کاشتند. آن ها این عمل را انجام دادند تا محاصره ای را بر ما تحمیل کنند و 

می خواهند کمربندی از آتش در اطراف ما باشند.

این ها دشمنان خدا هستند
آن ها نوه های کسانی هستند که حضرت رسول)ص( در جنگ های بدر، اُحد، احزاب، 
خندق، خیبر با آن ها جنگید و حتی پس از آن نیز در جنگ های جمل و صفین نیز 

در مقابل حضرت علی)ع( لشکرکشی کردند. 
امیر  بین رهبران جبهه ی  یا دیدار  به زودی یک جلسه  چقدر مشتاقیم که 
مؤمنان علی)ع( صورت بگیرد تا امپراطوری امیر مؤمنان حضرت علی)ع( اعالم 

شود.
الکعبی  اکرم  زبان شیخ مجاهد  از  علوی  امپراطوری  از  این  از  پیش  همانان 

)خداوند حفظش کند!( یاد شده است.
و سالم و درود خداوند بر شما.

وحید عرابی
سوریه
از همراهان مجاهد شهید قاسم سلیمانی
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إلى أمريکا و ترامب خاصة
من ذا الذي فتح اجملال لرتحل؟

وحتطَّ رَحَلك ساعيا لتُدسَّ رِْجُلَك َأرَضنا؟
لتدخل األرض املقدسة اليت  الطريق  الذي فسح  من ذا 

وطئْتها خري عباده؟ 
تـَبَّْت يدا َمن يفتح األبواب

أي الّنصيب َتروُمه؟
شفناك كالكلب املشّرد جاليا متحّراي طني البلد األوسط

هل أنت تنوي إبَن آوى املنطقة؟ بقًرا حلواًب حان وقت 
جتّففه؟

آٌل ُنوٌس حاط ابلبيت الذي صاحبه القاهر خري املاكر

أّما اليمن فصموُدها صكٌّ لوجهكم الَبِشع
فأمجعوا أمرا لكم ملّا أاتكم إهنزاٌم فادٌح

ها إنّه نصٌر من الّل القوّي األعظم

إيران تكفي حرُسها الثوريُّ آلَف الكلب كمثلكم
إيران تُعلي نورها* نو القمر حىت مُتيَت حصارَكم

إيران لن تنسى انتقام األكربا
إيران لن تسمح لكم تنّفس الصعداء

واحلشد يف شعب العراق يضرّكم ل آجل بل عاجل
واحلشد ل لن ينصرف عن أن يُلّقن درَسه لذيولكم

واحلزب لّل قًذی يف عينكم وهو الّشجا
عزماهُتم ِعزٌّ لنا، ِذٌل لكم، خضعت هلا األواتُد

أرُض فلسطني اليت َضّمت تراب القدس حصٌن مانٌع
رفضت ثعالَب طامعة

فضحت ترامب ومن معه
فتحّطمْت أجماُدهم

وتقّمصْت أعراُضهم

اي أيها الذائب
سيشُطب القاموس من أوراقه قريبا
أمساءَكم وصفاِتكم ووجودَكم سريعا

هّل مسعَت القول أم أتواصل؟

ِاخَسْأ فل تَلَحق بنا
فإننا نُلِحق بك األضرار

لن تنتفع أبرضنا ولن تصل حىت إىل الشعرية

*نور: اإلشارة إىل القمر الصناعي الذي أطلقه إيران يف ذروة 
احلصار )أبريل ٢٠٢٠(.

خطاب به آمریکا و به خصوص ترامپ
چه کسی تو را راه داده تا به اینجا سفر کرده، بار 
خود را بنهی و سرزمین ما را با پاهایت لگدمال کنی؟

 چه کسی راه را برای تو هموار نموده تا به سرزمین 
مقدسی وارد شوی که بهترین بندگان خدا به آنجا 

قدم گذارده اند؟ 
بریده باد دست آن کس که  درب را به رویت باز 

نموده است!
تو را چون سگ ولگردی دیدیم که به دنبال خاک 

سرزمین های خاورمیانه ای!
آیا تو به دنبال شغال منطقه ای؟ همان گاو شیردهی 

که وقت خشک شدنش رسیده؟
آل نحوسی که خانه ی خدا را احاطه کرده اند، همان 
خانه ای که صاحبش دست برتر است و بهترین مکر 

کننده؟

یمن ....
زشت  روی  برای  محکم  سیلی  یک  مقاومتش 
شکست  یک  برای  را  خودتان  پس  شماست، 

مفتضحانه آماده کنید. 
آری قطعا آن یک پیروزی از سوی خداوند قدرتمند 

و بزرگ است.

ایران...
سپاه پاسدارانش برای هزاران سگ چون شما کافی 

است. 
ایران نورش* را به فضا می فرستد تا همه ی تحریم های 

شما را ناپدید کند. 
ایران انتقام سخت را فراموش نخواهد کرد.

ایران به شما اجازه نخواهد داد روی خوش زندگی 
را تماشا کنید.

عراق...
حشد شعبی عراق به زودی ضررهایی به شما وارد 

خواهد کرد.
مزدورانتان دست  و  ادب کردن شما  از  آنان هرگز 

نخواهند کشید.

لبنان...
حزب اهلل خاری در چشمان و استخوانی در گلوهایتان 

است.
اراده های ایشان مایه افتخار ما و خواری شماست؛ 

اراده های که کوهها در برابرش سر خم می کنند.

فلسطین...
و سرزمین فلسطین که خاک مقدس قدس را در 
آغوش دارد، قلعه ای محکم است که دست روباه های 
طمعکار را قطع و ترامپ و همراهانش را رسوا نموده 

است.
و اینچنین جالل و شکوهشان در هم شکسته شد و 

آبرو هایشان خدشه دار.

ای گرگ ها، فرهنگ واژگان به زودی نام ها، ویژگی ها 
و وجودهایتان را از صفحه  های خود حذف خواهد 

کرد.
شنیدی یا باز هم ادامه دهم؟

دور شو، به ما نزدیک نشو که ضربه ای سنگین به تو 
وارد خواهیم کرد..

هرگز از سرزمین ما سود نخواهی برد و حتی به یک 
دانه جو هم نخواهی رسید.

* نور اشاره به ماهواره ای که اخیراً ایران به فضا فرستاده 
است.

مریم إشراق پور 
إیران
جامعة شیراز
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نفوذ اسرائیل در کشور آذربایجان

اتحاد؛عامل اخراج آمریکا از منطقه

طی سال های اخیر رژیم صهیونیستی و مقامات 
اسرائیلی، اصلی ترین دشمن اسالم، مسلمین و تشیع، 
آذربایجان  جمهوری  کشور  در  زیادی  بسیار  نفوذ 
ملی،  مشترکات  اتفاقاً  که  همسایه ای  داشته اند؛ 
مذهبی و تاریخی بسیار زیادی با ایران و مردم ایران 
دارد. این نفوذ تا حدی زیاد بوده که متأسفانه به جز 
حوزه  های سیاسی و دیپلماتیک، به طور علنی در 
دانشگاه،  )مدارس،  فرهنگی-آموزشی  سطوح  تمام 
دینی  یهودی(،  آموزشی  اصطالح  به  مراکز  توسعه 
سایبری،  بهاییت(،  مثل  ضاله  فرقه های  )توسعه 
امنیتی-جاسوسی،  رسانه ای،   ،IT و  ارتباطات 
اجتماعی )توسعه NGOها(، باستان شناسی )جعل 

نمادهای  )توسعه  معماری  تاریخ(،  تحریف  برای 
)اعزام  مهاجرت  باکو(،  در  ماسونی  و  صهیونیستی 
روادید،  تسهیل  درمانی،  و  بهداشتی  کار(،  نیروی 
گردشگری، همکاری در موضوع مناقشه قره باغ و... 

را در برگرفته است.
سیطره ی اسرائیل در جمهوری آذربایجان به دلیل 
منابع طبیعی مثل نفت و قرار گرفتن آذربایجان در 
منطقه ای که راه ارتباطی روسیه و ایران است، نکته ی 
دارای اهمیتی است. اهمیت ژئوپولوتیک جمهوری 
آذربایجان و دومین کشور شیعه دنیا بودن از عوامل 
دیگر نفوذ اسرائیل در این منطقه است. عمق تشیع 
کمونیستی  حکومت  از  بعد  حتی  آذربایجان  در 

وجود  با  کماکان  و   نرفته  بین  از  سابق  شوروی 
حکومت سکوالر آذربایجان، مردم آیین های مذهبی 
خود را مثل محرم و اربعین دنبال می کنند و حتی 
تا چند سال پیش طالبی از این کشور برای تحصیل 

علوم دینی به ایران و قم می آمدند.
سلیمانی،  قاسم  شهید  سردار  شهادت  از  بعد 
قرار مسلمانان و در رأسش شیعیان بر این شد که 
امریکا به کلی منطقه را ترک کند. به طریق اولی 
اسرائیل باید از جنوب غرب آسیا گورش را گم کند تا 
کشورهای منطقه، از جمله آذربایجان از سیطره نفوذ 

اسرائیل خارج شوند.

ایاالت متحده آمریکا با تکیه بر نیروی نظامی 
منابع کشورهای  بر  است  توانسته  رسانه ای خود  و 
منطقه دست یابد اما آنچه باعث شده این امر برای 
آمریکا مسجل شود، ترس و عدم خود باوری سران 
کشورهای منطقه از رویارویی مستقیم با آمریکا است. 
اگر کشورهای منطقه را بر حسب نظام سیاسی آن ها 
به پادشاهی و جمهوری دسته بندی کنیم خواهیم دید 
که تمامی کشورهایی که نظام پادشاهی دارند برای 
حفظ حکومت خود از مقاومت و رویارویی با آمریکا 
حذر می کنند و حتی در کشور عربستان سعودی، 
محمد بن سلمان برای قلع و قمع سایر شاهزاده های 
بالقوه ولیعهدی  از کمک ایاالت متحده و چراغ سبز 
نظام های  فلذا  استفاده می کند.  اقدام  این  برای  آن 
پادشاهی منطقه برای حفظ قدرت خود و چه بسا 
برای رسیدن به قدرت نه تنها از رویارویی با آمریکا 
بنابراین  می طلبند.  هم  یاری  بلکه  می کنند  دوری 
مقاومت کشورهایی که دارای نظام پادشاهی هستند 

اگر نگوییم نا ممکن، به سختی امکان پذیر است.
جمهوری  سیاسی  نظام  دارای  که  کشورهایی   
آمریکا  برابر  در  باالتری  سیاسی  استقالل  هستند؛ 
دارند؛  پادشاهی  نظام  دارای  کشورهای  به  نسبت 
اما کیفیت این استقالل سیاسی در این کشورها به 
صورت نسبی است؛ بنابراین تحلیلی که می توان از 
این مقایسه برداشت کرد این است که کشورهایی 
که در منطقه، مردم در انتخابات شرکت و نمایندگان 
سیاسی را انتخاب می کنند استقالل کشورشان را در 
برابر استکبار ایمن نگه می دارند؛ پس امر انتخابات در 
کشورهای منطقه برای مقاومت در برابر آمریکا امری 
مهم است. هر چند که باید گفت حتی در این دسته 
برابر خودخواهی و منافع آمریکا  کشورها بعضا در 
کوتاه آمده و تسلیم می شوند، اما علت این تسلیم 
شدن عدم خودباوری دولت و مجلس این کشورها 
به توان ملت شان است. ولی هر زمان در حوادث مهم 
ملت های منطقه به میدان آمده و خواستار مقاومت 
شدند حتی اگر نظر دولت فرق داشت نتیجتاً با قدرت 

در برابر خودخواهی آمریکا ایستادند.

در یک جمع بندی اگر بخواهیم راهکارهای اخراج 
آمریکا از منطقه را بررسی کنیم نقش ملت ها در آن 
با بیدار کردن و آگاهی دادن به  بسیار مهم است. 
ملت های منطقه می توان مقاومت را شکل داد؛ هر 
چند که نقش دولت ها در مبارزه و مقاومت بسیار 

مهم است اما نقش ملت ها مهم تر است.
اهمیت  آنچه  ملت ها  بیداری  و  آگاهی  از  پس 
می یابد این است که این ملت ها باید با اتحاد، نیازها 
و موانع پیش رویشان را برطرف و به سمت بی نیازی 
از کشورهای استعمارگر حرکت کنند. لذا مبارزه با 
استکبار در سطح منطقه تنها با قیام یک ملت کارساز 
نیست بلکه با قیام اکثر ملت های منطقه به دست 

می آید.
زمینه های  اینکه  به  توجه  با  منطقه  ملت های 
با تکیه و  باید  اعتقادی مشترکی دارند  و  فرهنگی 
تأکید بر این نقاط مشترک اتحاد پیدا  کنند و هر آنچه 
را باعث اختالف افکنی و جدایی می شود را نادیده 
بگیرند. آمریکا با عمیق تر کردن این اختالفات سعی 

بر آن دارد که از ایجاد حلقه اتحاد جلوگیری کند.

دین در کشورهای منطقه عامل اتحاد و همبستگی 
است و آمریکا به همراه متحدانش با ضربه زدن به این 
عامل مهم سعی بر جلوگیری از شکل گرفتن چنین 
من جمله  اقداماتی  با  را  قصد  این  و  دارد  اتحادی 
مذهب سازی و قرار دادن مذاهب در برابر یکدیگر و 
تکفیر آنان، مسلمان را به مبارزه یکدیگر می فرستد 
و همچنین با قدرت رسانه از این جنگ ها، توحش 
مسلمانان را به جهانیان اثبات می کند؛ به صورتی 
که مسلمانان دچار ضعف هویتی می شوند و با سلب 
هویت از ملت های منطقه و پس از آن با هویت سازی 
حذف  را  باشد  اسالم  که  اتحاد  عامل  این  جدید 
می کنند و یکی از این هویت سازی ها ناسیونالیسم 

افراطی در کشورهای منطقه است.
ملل منطقه باید با تکیه بر عامل اتحاد که دین 
مبین اسالم است و پذیرش تفاوت های عقیدتی در 
مذاهب از اختالفاتی که منجر به دشمنی می شود 
دوری کنند و با ایجاد اتحاد در مقاومت و کمک به 
یکدیگر منطقه را از حضور شوم استکبار و استعمار 

که در راس آن آمریکا است حفظ بکنند.

علیرضا عرفانیان
کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه قم

علی شفیعی رونیزی
عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز
کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه شیراز
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پیروزی  و  جهانی  جنگ های  پایان  زمان  از 
رژیم  تأسیس  باید  که  دو جنگ،  این  در  متفقین 
اتفاق  این  مهم  نتایج  از  یکی  را  اسرائیل  جعلی 
برشمرد، غرب آسیا بیش از پیش درگیر جنگ های 
متعدد و عواقب این جنگ ها، از اشغال فلسطین تا 
کشیده شدن جنگ به چندین کشور مسلمان عربی 

و میلیون ها کشته، مجروح و آواره شده است. 
رژیم اسرائیل بر اساس حمایتی که قدرت های 
از  فرانسه،  و  انگلیس  آمریکا،  مخصوصا  بزرگ، 
بر کشتار  این سیستم سیاسی جعلی )که مبتنی 
آن  تأسیس  ابتدای  از  است(  نژادی  پاکسازی  و 
جنگ های  به  دست  آورده اند،  عمل  به  امروز  تا 
گسترده ای با کشورهای همسایه خود زده است که 
از مهم ترین این جنگ ها می توان به جنگ 33 روزه 
لبنان )2۰۰6(، جنگ ۱6 روزه لبنان )۱996( و دو 
جنگ گسترده با ارتش های عربی )۱973/۱967( 

اشاره کرد.
در نتیجه همین سیاست جنگ طلبی، اسرائیل 
فلسطینی  چریک های  حضور  با  مبارزه  بهانه  به 
و  بزرگ  دولت های  هماهنگی  با  لبنان،  خاک  در 
نظامیان  )شبه  لبنان  در  اسرائیل  هوادار  نیروهای 
خرداد  در  را  گسترده ای  حمله  تندرو(  مسیحی 
آزادسازی خرمشهر  از  ۱36۱، مدت کوتاهی پس 
از اشغال رژیم بعث عراق توسط نیروهای رزمنده 
از دو  لبنان شروع کرد که ظرف کمتر  به  ایرانی، 
از خاک  نیمی  به  قریب  و  بیروت  اشغال  به  هفته 

لبنان منتهی شد. 
با  صهیونیستی  رژیم  ارتش  مهم  نبرد  اولین 
در  خلده  منطقه  در  بیروت  جنوب  شیعه  جوانان 
نیروهای  افتاد.  اتفاق  بیروت  فرودگاه  نزدیکی 
به  موفق  سنگین  درگیری های  از  پس  مقاومت 
به  صهیونیست ها  گسترده  نفوذ  از  جلوگیری 
بسیاری از محالت شیعه نشین حومه جنوبی بیروت 

)ضاحیه( و هالکت بسیاری از متجاوزین، از جمله 
به  اسرائیل، شدند.  ارتش  ارشد  ژنرال های  از  یکی 
شرقی  منطقه  راه  از  صهیونیست ها  دلیل  همین 

مسیحی نشین، دست به اشغال بیروت زدند.
بیانیه ای  صدور  با  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
خواهان کاهش تنش ها از سوی دو طرف شد. با این 
حال نیروهای ناتو در ظاهر با هدف اجرای قطعنامه 
سازمان ملل و در حقیقت با هدف مقابله با هرگونه 
لبنان  در  صهیونیست ها  حضور  علیه  منفی  اقدام 

راهی این کشور شدند.
در  صهیونیست ها  حضور  از  بیشتر  ماه  چند 
بود  نگذشته  لبنان  خاک  از  گسترده ای  بخش 
بعدها  )که  لبنانی  شهادت طلب  رزمنده  یک  که 
شد(  منتشر  قصیر  احمد  عنوان  تحت  وی  هویت 
با یک خودروی بمب گذاری شده به مقر نظامیان 
لبنان حمله  بندر صور در جنوب  صهیونیست در 
نظامی   ۱۴۰ از  بیش  حمله  این  نتیجه  در  کرد. 
اسرائیلی کشته شدند که صهیونیست ها به کشته 
این  کردند.  اعتراف  نفر  مفقود شدن حدود 9۰  و 
شیوه، که با فتوای امام خمینی )ره( تحت عنوان 
شد  باعث  کرد،  پیدا  شهرت  استشهادی  عملیات 
که راه برای وارد کردن تلفات گسترده به صفوف 

صهیونیست ها هموار شود.
در این میان گروهی از نیروهای مسلمان مبارز 
لبنانی تصمیم گرفتند از همین شیوه علیه نیروهای 
آمریکایی و ناتو، که هدف اصلی شان از حضور در 
ارتش  اشغالگری  از  پشتیبانی  لبنان چیزی  خاک 
اسرائیل نبود، استفاده کنند. آن ها این شیوه را در 
 ۱98۴ و   ۱983 سال های  در  جداگانه  حمله  سه 
آمریکا،  علیه سفارت  ترتیب  به  و ۱363(   ۱362(
)مارینز(  آمریکا  دریایی  نیروی  تفنگ داران  مقر 
در شهر  هر سه  ناتو،  فرانسوی  چتربازان  پایگاه  و 

بیروت پایتخت لبنان استفاده کردند. 

حتی  که  زخمی،  ده ها  و  کشته  از 3۰۰  بیش 
آنان  میان  در  نیز  آمریکا  اطالعاتی  مهم  افسران 
فرانسه  آمریکا،  برای  بودند، چنان ضربه سنگینی 
و دیگر کشورهای عضو ناتو، که حامیان مهم رژیم 
وجود  با  که  می شد  محسوب  بودند،  صهیونیستی 
اهمیت موضوع پشتیبانی از رژیم صهیونیستی، ناتو 
تصمیم به عقب بردن نیروهای خود از لبنان گرفت. 
باقی ماندن در لبنان به ازای چنین بهای وحشتناکی 
برای مقامات ارشد کشورهای عضو ناتو به هیچ وجه 

منطقی نبود.
اگرچه مسئولیت اجرای این حمالت غافلگیرانه 
و شجاعانه را سازمانی تحت عنوان »جهاد اسالمی 
لبنان« برعهده گرفت اما تا امروز اطالعی از کم و 
کیف فعالیت این سازمان منتشر نشده است. آمریکا 
و رژیم اسرائیل عقیده دارند شهید عماد مغنیه و 
بعضی از دوستان و همرزمان وی )که اکنون جزو 
هستند(  لبنان  اسالمی  مقاومت  ارشد  فرماندهان 
گردانندگان اصلی سازمان جهاد اسالمی لبنان در 
دهه 8۰ میالدی )6۰ شمسی( بوده اند؛ موضوعی 
که تا امروز از سوی رهبران مقاومت اسالمی رد یا 

تأیید نشده است. 
حمالت نیروهای جهاد اسالمی لبنان به حضور 
مستقیم و گسترده ناتو در خاک این کشور پایان 
روند  در  مهمی  تأثیر  لبنان،  از  آمریکا  اخراج  داد. 
مبارزات مسلحانه علیه رژیم صهیونیستی در خاک 
این کشور ایفا کرد که در نهایت منجر به بازپس 
گیری تقریبی تمام مناطق اشغالی جنوب و بقاع 
تپه های  و  شبعا  مزارع  استثنای  )به  لبنان  غربی 
خرداد   ۴-3 در  صهیونیستی  رژیم  از  کفرشوبا( 

۱379 شد. 
باید در نظر داشت که اخراج آمریکا از منطقه، 

بیشترین تهدید را متوجه دو گروه خواهد کرد:
۱. سران عرب حاشیه خلیج فارس؛ که سال ها به 

اهمیت اخراج آمریکا از غرب آسیا
ی و انهدام صهیونیسم کساز در روند پا

محمدجواد مهدی زاده
پژوهشگر روابط بین الملل و تاریخ نظامی
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پشتوانه اتحاد با آمریکا، از هیچ توطئه علیه ایران و 
محور مقاومت و ملل انقالبی منطقه، خصوصا مردم 
بحرین و یمن، دریغ نکرده اند. این موضوع بیشتر از 
همه متوجه سران رژیم سعودی حاکم بر عربستان، 
دولت امارات، پادشاهی بحرین و در مواردی دولت 

قطر است.
2. رژیم صهیونیستی؛ که به شدت از تقویت کانال 
ارتباط زمینی تا تهران تا مرزهای شمال فلسطین 
اشغالی در هراس است، تمام تالش خود را از طریق 
کار  به  آمریکا  خاک  داخل  صهیونیستی  البی های 
خواهد بست تا سیاستمداران آمریکایی را حتی به 
آمریکایی  زن  و  مرد  سربازان  شدن  کشته  قیمت 
در  آمریکا  نیروهای  برای  شرایط  شدن  سخت  و 
سراسر جهان )پس از ترور شهیدان قاسم سلیمانی 
و ابومهدی مهندس( در منطقه، مخصوصا کشورهای 
این تالش ها،  با وجود  ایران، نگه دارد.  با  همجوار 
هنوز این کانال زمینی پابرجا است و با شرایط موجود 
اسالمی  مقاومت  نیروهای  گسترده  پیروزی های  و 
و ارتش سوریه، باید انتظار تقویت آن را در آینده 
داشت. تقویت این کانال به دشوار شدن شرایط برای 
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی و متحدان عربی 

آن در منطقه منجر خواهد شد. 
به  اهمیت است، توجه  نکته ای که بسیار حائز 
موضوع مقاومت در تمام ابعاد مختلف آن از سوی 
میان  در  گروه هایی  هنوز  است.  منطقه  ملت های 
مسلمانان غرب آسیا و شمال آفریقا حضور دارند 
که تأمین منافع سیاسی، فرقه ای و اقتصادی خود 
را باالتر از منافع جمعی ملت های منطقه و در گرو 
مسلمان  کشورهای  در  آمریکایی  نظامیان  حضور 

غرب آسیا و شمال آفریقا می بینند. 
تأثیر مهم منطقه غرب آسیا در اتصال سه قاره 
آسیا، آفریقا و اروپا و قرارگیری رژیم صهیونیستی 
در مهم ترین بخش این منطقه، باعث شده است که 
افزایش حضور خود  با تمام توان سعی در  آمریکا 
بدیهی است که دالرهای  باشد.  در منطقه داشته 
سران عرب خلیج فارس، که خود را وامدار آمریکای 
ابرقدرت ناجی بین المللی در عملیات طوفان صحرا 
در سال ۱99۰ )۱369( می دانند، نقش مهمی در 

این مسأله دارد.
نیروهای  گسترده  پیروزی های  وجود،  این  با 
قابل  بخش  که  آسیا،  غرب  سرتاسر  در  مقاومت 
امام  عنایات  و  خدا  لطف  از  پس  آن  از  توجهی 
معظم  رهبر  حکیمانه  هدایت  مرهون  زمان)عج(، 
اسالمی  مقاومت  جبهه  بزرگ  فرمانده  و  انقالب 
شهید حاج قاسم سلیمانی است، نشان می دهد که 
شکست آمریکا و اخراج این دولت یاغی جهان وطن 
از منطقه، نه از روی میزهای مذاکره بلکه از درون 

میدان های جنگ و نبرد محقق خواهد شد. 
از  و پس  از سال ۱9۴5  آمریکا  متحده  ایاالت 
پیروزی وحشیانه خود در جنگ جهانی دوم، که 
بمباران های  طریق  از  آن  از  توجهی  قابل  بخش 
گسترده جمعیت غیرنظامی شهرهای آلمان و ژاپن 
حاصل شد، تا امروز خود را مالک جهان و ژاندارم 
نظم بین الملل می داند. اخراج آمریکا از منطقه غرب 
آسیا، که وعده خون سردار بزرگ مقاومت است، در 
برای  آمریکایی  اسطوره  به سرنگونی  نهایت منجر 
ملل غرب زده در سراسر جهان و از هم پاشیده شدن 
ایاالت متحده آمریکا و نظم نوین جهانی  ساختار 

در آینده ای نه چندان دور خواهد شد إن شاء اهلل.
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صـف

اتحدوا علی ان یتحدوا

فيلق القدس من صنعاء اىل طهران
صـف مرصوص اثبت شامخ اركانه

مـن دمشق الابء ل ضـاحـية لبـنان
ل فـلـســطــيـن ل بـغــداد مـيـدانه

صف مـشـدود بـمـر هللا يف القرآن
عـالـي الـعـزم واثــق وثـق بـنـيانه

بسـم مـحور مـقاوم مثـلـما البنيان
كـل الحـرار فـي الـعـالـم وبـلـدانه

نـتـحـد صف واحد شامـخ الركان
ضد المـريـك واعـوانـه وطـغـيانه

خنلي املنطقه من جيش المريكان
نقـتـلع كيـد األمـريـكي ومـن عانه

بـذن ربـي وبـالـتـأيـيـد والـطــعان
واملضي يف ُخطى القرآن وأقرانه

لنـبـقـي تـواجـد قـط لـلـشـيـطان
داخـل الشـرق اب نسـتئـصل اواثنه

واذرعـه والايدي مـن بين مرخان
زمـرة الـشـر المـريـكـي وبـعـرانه

بن سعود الردي واملسخ بن هنيان
داعـم الشـر والـتـكـفـيـر وأعـوانه

ابيذقـوا مـع المـريـكي اخلـسران
من حتالف معه يـصـآله خـسـرانه

حان ايلمـركـه وعـد النـهايه حان
بعدما احلـق شعشع وارتـفع شانه

حمور احلق جنمه يف الطليعه ابن
يـحـمـل العـز والـتحـريـر ألوطانه

سپاه قدس از صنعا به تهران  
صفی مرتب، ثابت و با شکوه

از دمشق با عزت نه اطراف لبنان، نه 
فلسطین و نه میدان بغداد

صفی متراکم به امر خداوند در قرآن 
کریم با عزمی قوی و بنایی محکم

به نام محور مقاومت همچون یک بنا 
همه ی آزادگان در جهان و کشورهای 

جهان )را در خود جای می دهد(

در یک صِف با شکوه، با هم متحد می شویم
علیه آمریکا و تجاوزش و مزدورانش

منطقه را از نیروهای آمریکایی خالی و 
نیرنگ آمریکا و هر آن کس که به او کمک 

می کند را ریشه کن خواهیم کرد.

با کمک و تایید خداوند و به وسیله ی 

ضربه زدن به اجسام آنان و با حرکت در 
راه قرآن و به کمک رهروانش

هرگز اجازه نمی دهیم شیطان در شرق 
راه یابد مگر اینکه ریشه اش را بکنیم

مزدوران و بازوان آمریکا از بنی مرخان 
همراهان شر و فرمانبران آمریکا هستند

آل سعود پست از بنی نهیان،
حامیان شر، تکفیر و یارانشان هستند.

با آمریکا، طعم خسران را چشیدند بر اثر 
یک هم پیمانی که او را دچار زیان می کند.

رسیده  پایانت  هنگامه ی  آمریکا  ای 
است، چون حق، منتشر و جایگاهش 

باال رفته است.

ستاره ی محور حق در خط مقدم است 
تا عزت و آزادی را برای سرزمین هایش 

به ارمغان بیاورد

المثل عربی است که می گوید: »اتحدوا  ضرب 
علی ان ال یتحدوا«. این درست حکایت عراق و برخی 
کشورهای مسلمان منطقه ماست. انگار در کشور با هم 

متحد شده اند که متحد نشوند!
بدون شک سهم دشمن خارجی در آشفتگی های 
حکمرانی این کشورها کمتر از سهم تفرقه و انشقاق 

نخبگان و رهبران آن هاست.
عراق امروز چنان تکه پاره و متشتت شده است که 
هر روز بر لیست هزاره ای احزابش افزوده می شود و 
چندین ماه است با بحراِن وجود یک حکومت حداقلی 
دست و پنجه نرم می کند. احزاب و جریان های متعدد 
سیاسی، با سهم خواهی های جناحی، در حال درگیری 
هستند و در این بین طبیعی است آمریکا برای احیای 
خود بخواهد روی سر این ملت زجرکشیده و مظلوم، 
انتحاری بزند یا با آپاچی و پاتریوت مانور انتحاری بزند!

آمریکا از زمان حضورش در عراق )2۰۱3( تا به 
امروز حدود یک میلیون انسان عراقی را کشته است؛ 
زیر ساخت های اقتصادی عراق را تخریب کرده است 
و فقر را در این کشور روزافزون؛ بی ثباتی سیاسی و 
است.  شده  کشور  این  عادی  موضوع  امنیت  عدم 
دخالت های آشکار آمریکا در سیاست داخلی عراق، 
یکی از مهم ترین عوامل عدم سامان یافتن عراق پس 

از جنگ آمریکا است. 
حمالت  عراقی،  شهروندان  تاریخی  حافظه  در 
وحشتناک تروریست ها، قتل، زندان، آوارگی، تجاوز 
جنسی و گلوله باران، فجایعی شبیه زندان ابوغریب، 
شکنجه وحشیانه زندانیان عراقی و کشتار مداوم مردم، 

گسترش خشونت های فرقه ای و... نقش بسته است. 

با  مبارزه  درگیر  عراق  که  سال هاست  طرفی  از 
داعش  و  است  داعش  نظیر  تروریستی  گروه های 
و  می کرد  تسخیر  را  کشور  این  مختلف  شهرهای 
فجایع متعددی را به وجود می آورد. قتل و آوارگی 
و غارت و به یغما بردن منابع نفتی و فجایعی شبیه 
حمله هوایی به پایگاه اسپایکر نیز دستاورد داعش 

برای عراق بوده است.
باید حداقل ثمر خون آورد این همه انسان های 
رفتن  بین  از  تجاوزشدگان،  و  آوارگان  آه  بی گناه، 
زندگی های مردم در طول این سالیان سیاه در عراق، 
با  مبارزه  برای  عراقی  واقعی همه گروه هایی  اتحاد 

تروریسم باشد.  
به  قاسم سلیمانی  میان شهادت سردار  این  در 
عنوان چهره بین المللی مبارزه با تروریسم در عراقی 
افتخار  پر  سردار  این  رشادت های  مدیون  که خود 
از  بود؛  سرنوشت ساز  اتفاق  یک  است،  بوده  اسالم 
نقض  و  عراق  دولت  نشناختن  رسمیت  به  طرفی 

حاکمیت این کشور توسط آمریکا در موضوع شهادت 
شهید سلیمانی، یک نقطه آغازی برای همه گروه ها 
و جریان های سیاسی و نظامی در این کشور است؛ 
همان طور که در موضع گیری های همه گروه ها و 
جریان های سیاسی عراق، مشخص بود این شهادت 
عمق خباثت و دشمنی آمریکا را با مردم منطقه که 
آزادی شان را مرهون این فرمانده می دانستند، نشان 
دشمنی، خروج  و  خباثت  این  دفع  راه  تنها  و  داد 

آمریکا از منطقه عراق و منطقه است.
از این حوزه جغرافیایی و  برای دفع شر آمریکا 
گروه های  جدی  مطالبه  باید  منطقه،  از  اخراجش 
به  سیاسی  گروه های  هم صدایی  همراه  به  مردمی 
وجود آید؛ در این بین نقش دانشجویان عراقی به 
عنوان پیشگامان گروه های مردمی در عراق، نقشی 
تعیین کننده است؛ دانشجویان عراقی با کمک گرفتن 
از رهبران دینی در این کشور، در کنار خیل عظیمی 
از دانشجویان ضد استکباری جهان اسالم با حضور 
در  را  مهمی  نقش  می توانند  واحد  جبهه  یک  در 
آگاهی بخشی های اجتماعی و ایجاد انگیزه و شور 
برای مبارزه با آمریکا ایجاد نمایند؛ یکی از مهم ترین 
کارویژه های دانشجویان عراقی می تواند ایجاد جریان 
مطالبه گری مردمی از گروه ها و جریان های سیاسی 

برای وحدت باشد.
تا عراق روی وحدت رویه را نبیند روی آرامش 
را نخواهد دید؛ و این وحدت، کار عقالی قوم است؛ 
با داعش  کاری شبیه آن چه مرجعیت در 2۰۱۴ 
کرد. عقالی قومی که فرزند زمانه خود باشند و نفع 

قومیتی و عشیره ای را سربریده باشند.

بدر أحمد الكهالي
یمن
شاعر

محمد طاهری
دبیر اسبق کمیته بین الملل انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز
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راهبردی نرم برای انتقام سخت
»شهادت پاداش تالش بی وقفه ی او در همه ی این سالیان بود. با رفتن 
او به حول و قّوه ی الهی کار او و راه او متوّقف و بسته نخواهد شد، ولی 
انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون 

او و دیگر شهدای حادثه ی دیشب آلودند.«

آنچه که این بخش از پیام رهبر معظم انقالب به مناسبت شهادت سردار 
سلیمانی را متمایز می کند، صحبت از انتقام سختی است که در انتظار جنایتکاران 
است؛ انتقامی که وعده خدا )... ِإانَّ ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمنـَْتِقُموَن/ سجده:22( و مطالبه 
َن النَِّبيِّنَي  بندگان صاحل خداست )َوَمن يُِطِع الّلَ َوالرَُّسوَل فَأُْولَِئَک َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم الّلُ َعَلْيِهم مِّ

دِّيِقنَي َوالشَُّهَداء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَک رَِفيًقا/ نساء: ۶۹(. َوالصِّ
هرچند انتقام سخت می تواند قالب های مختلفی در عرصه های بین الملل اعم 
از نظامی، امنیتی، سیاسی و... داشته باشد ولی بدون شک یکی از مهم ترین 
اقداماتی که ضروریست با نگاهی راهبردی و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد، 
بهتر  عبارت  به  یا  مقاومت  محور  کشورهای  اقتصادی  نهادهای  توانمندسازی 

»تقویت اقتصاد محور مقاومت« است.
مقاومت شناخته  با عنوان کشورهای محور  در حال حاضر کشورهایی که 
می شوند از جمله عراق و سوریه، اقتصاد ضعیفی دارند و در عمده حوزه ها نیازمند 
بازسازی و تقویت هستند. جمهوری اسالمی ایران علی رغم حضور فعاالنه در این 
کشورها و آگاهی به ظرفیت های بسیار موجود، در سایه همکاری های اقتصادی 
منطقه ای، طرح اجرایی مشخص و راهبردی نداشته است که از مهمترین عوامل 
آن می توان به نبود متولی مشخص و واحد در بدنه حکومتی و اجرایی کشور 

اشاره کرد.
گسترش همکاری های منطقه ای و منطقه گرایی یکی از مفاهیمی است که 
سابقه ای نسبتاً طوالنی در ادبیات سیاست خارجی دارد. بی شک تالش کشورهای 
اروپایی در سال های پس از جنگ جهانی دوم که با هدف همگرایی هرچه بیشتر 
جهت جلوگیری از جنگی دیگر و همکاری در بازسازی های پس از جنگ رخ داد، 

نقطه عطفی در تاریخ همگرایی منطقه ای به شمار می آید.
کشورهای اروپایی که از یکسو تالش می کردند از زیر سلطه دو ابرقدرت غرب 
و شرق رهایی یابند و از یکسو به فکر بازسازی زیرساخت ها و تقویت اقتصاد خود 
بودند، در اولین اقدام در سال  ۱9۴7 میالدی به تشکیل کمیسیون اقتصادی اروپا 
دست زدند. این مسیر با تشکیل جامعه زغال و فوالد اروپا )سال ۱952( و جامعه 
اقتصادی اروپا )۱957( ادامه یافت تا سرانجام در سال ۱993 با اجرای پیمان 

اتحادیه اروپا، این اتحادیه رسماً تشکیل خود را اعالم کرد.
هرچند اتحادیه اروپا مانند بسیاری از قراردادها، سازمان ها و اتحادیه هایی که 
با هدف منطقه گرایی در سراسر جهان تشکیل شده اند عاری از نواقص نیست اما 
این موضوع، اثرات مثبت تقویت روابط منطقه ای را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ بلکه 
با نگاهی به تجربیات و نتایج قابل دفاع منطقه گرایی، ضرورت این موضوع بیش از 
پیش هویدا می شود. البته الزم است با استفاده از نظرات کارشناسان، اساتید حوزه 
و دانشگاه و سایر صاحب نظران از تجربیات فعالیت های این سازمان ها الگوبرداری 
و با کمک روش های علمی بومی سازی، مدلی بهینه جهت همکاری های اقتصادی 

کشورهای محور مقاومت تهیه شود.
تشکیل اتحادیه ای متشکل از کشورهای محورمقاومت برای پیگیری و تسریع 
در بازسازی، توسعه و پیشرفت اقتصادی-رفاهی کشورهای محور مقاومت سبب 
افزایش مقبولیت اجتماعی همکاری های گسترده این کشورها با یکدیگر خواهد 
شد که با وجود اشتراکات بسیار میان دولت ها ، مردم کشورهای محور مقاومت 

می تواند ریسمان پیوند این کشورها با یکدیگر را روز به روز مستحکم تر کند.
کشورهای محور مقاومت با ویژگی هایی ممتاز از جمله موقعیت ژئوپلیتیک 
ممتاز، نیروی انسانی باال، تنوع سرزمینی بسیار، گستردگی مواد اولیه، صنایع 
زمینه  بسیاری در  از عوامل دیگر، ظرفیت های  بسیاری  و  تولیدی و خدماتی 
گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف دارند که از این جمله می توان به موارد 

زیر، همان طور که در شکل ۱ آمده است، اشاره نمود:
ترانزیت: گسترش ظرفیت مسیرهای ترانزیتی زمینی )ریلی، جاده ای(، دریایی  ●

و هوایی
انرژی: تشکیل شبکه برق یکپارچه، خط لوله نفت و گاز منطقه ای، صادرات  ●

یکپارچه فرآورده های پاالیشی و پتروشیمی

مسائل پولی، بانک و ارز: تشکیل نظام مالی محور مقاومت  ●
کشاورزی، امنیت غذایی و کشت فراسرزمینی ●
قوانین تجاری و طراحی مدل قراردادهای دو و چندجانبه همکاری:  ●

تشکیل بازارهای منطقه ای برای تقابل با غرب 
همکاری شرکت های دانش بنیان و تبادل خدمات فنی-مهندسی ●
گسترش صنعت گردشگری ●
و... ●

 

شکل۱. ظرفیت های گسترش همکاری های کشورهای محور مقاومت

در این میان اما الزم است که با نگاهی جدی به عوامل بالقوه واگرایی کشورهای 
محور مقاومت، از بروز اختالفات و واگرایی جلوگیری نمود. شکل 2 به اختصار 

برخی از مهمترین عوامل واگرایی را نشان می دهد.
 

شکل2. عوامل بالقوه واگرایی کشورهای محور مقاومت
)با اقتباس از نجف زاده و مزرجی ۱395(

بررسی تاریخ معاصر کشورهای منطقه از جمله کشورهای محور مقاومت نشان 
می دهد عوامل باال در برخی سال ها سبب بروز اختالفات تلخ و خونینی  شده است 

که جهان اسالم و محور مقاومت هیچگاه نباید مجدداً شاهد این مسائل باشد.
باید توجه داشت که سریعترین مسیر رشد و توسعه، همکاری و هم افزایی 
کشورهای همسو، در ایدئولوژی و منافع مادی و معنوی است. امید است که 
به زودی با تکیه بر موضوعات مشترک و مورد توافق جهت همکاری، موانع قانونی و 
بوروکراتیک توسعه تبادالت علمی-اقتصادی-فرهنگی این کشورها برطرف شود و 
محور مقاومت به معنی واقعی کلمه به »قوی ترین اتحاد منطقه ای« تبدیل شود تا 
رژیم منحوس صهیونیستی و نیروی های خارجی موجود در منطقه، برای همیشه 

خاک این سرزمین های مقدس را ترک کنند.

سیدحسن محفوظی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت و 
کارشناس اقتصاد انرژی شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
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يکا من شرقنا األوسط؟ وهل ستعود القدس إلى حضن أهلها؟ هل ستخرج أمير
لماذا الربط بين العنوانين؟

الشرق  شؤون  على  هيمنتها  فرض  من  عقود  بعد 
النهج  أمريكا تواصل هذا  األوسط وغرب آسيا لزالت 
وذلك  اخلارجية،  سياستها  أركان  أهم  أحد  ميثل  ابعتباره 
من خلل إفتعال الكثري من األزمات ويف مقدمتها إاثرة 
تواجدها  وتكثيف  املنطقة  دول  بني  والنزاعات  احلروب 
العسكري حبجة حماربة اإلرهاب، ومكافحة أسلحة الدمار 
الشامل، وحتريك ما يسمى مفاوضات التسوية بني السلطة 

الفلسطينية والكيان اإلسرائيلي.

من خلل  األزمات  هذه  توظيف  إىل  أمريكا  وتسعى 
عن  املدافع  مبظهر  والظهور  للبشرية  املنقذ  دور  تقمص 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف املنطقة والعامل.

ل تدع أمريكا فرصة صغرية كانت أم كبرية إل واستغلتها 
للولوج من خلهلا إىل توسيع رقعة األزمة الشرق أوسطية 
بني  شروخات  إلحداث  تتفشى  زيت  كبقعة  وجعلها 

الشعوب والطوائف واملذاهب وحىت العائلت!

من هنا علينا الوعي واإلدراك والتفكر بطريقة سلمية 
وبعيداً عن العواطف ..

هل ستخرج أمريكا من املنطقة؟ 
اجلواب لألسف لن خترج طاملا هناك نفط وأبقار مالية 
حلوبة ولكن إذا تضافرت جهود الشعوب العربية  وختلت 
مبالنا  األمريكي  أطماع  حقيقة  ومعرفة  املطلق  غبائها  عن 

املنهوب وأدمغتنا املهاجرة نعم حينها ميكن ذلك ...

وهل ستتحرر القدس ؟
نعم القدس ستحرر لسبب واحد أنه وعد هللا ووعد هللا 
كان مفعول ول تعويل على احلكومات العربية بذلك فمن 
يكون السباق للتطبيع مع كيان متهالك أوهن من بيت 
العنكبوت يكون كاللص الذي يسرق من بيت أبيه ليطعم 

اللصوص فل أبيه يساحمه ول اللص يكافؤه !
لقد ربطت العنوانني ببعض ألهنما متلزمان فحني خترج 

هنايتها  وتصبح  أكثر  إسرائيل  تضعف  املنطقة  من  أمريكا 
قاب قوسني أو أدىن ...

أخرياً علينا الرهان على وعي الشعوب دون احلكومات 
وصحوة ضمري لبعض األفراد كما علينا اللجوء إىل قوة 

مقاومتنا والرهان عليها! 
أليس وعد هللا حق ؟
أليس الصبح بقريب؟  

آیا  شد؟  خواهد  خارج  ما  خاورمیانه  از  آمریکا  آیا 
خواهد  باز  خود  قوم  آغوش  به  المقدس  بیت 
گشت؟ بین این دو موضوع چه ارتباطی وجود دارد؟

بر  از اعمال سیطره   از ده ها سال  آمریکا پس 
چنین  این  همچنان  آسیا  غرب  و  خاورمیانه  امور 
مساله  این  که  زیرا  می کند  دنبال  را  رویکردی 
یکی از مهمترین ستون های سیاست خارجی این 
ایجاد  با  را  این مساله  او  کشور به حساب می آید. 
بسیاری از بحران ها پیش می برد که مهمترین آن ها 
عبارت است از: جنگ افروزی و ایجاد اختالف بین 
به  خود  نظامی  حضور  تشدید  منطقه،  کشورهای 
بهانه مبارزه با تروریسم، مبارزه با سالح های کشتار 
اصطالح  به  درباره  مذاکره  به  تحریک  و  جمعی 

مساوات بین حکومت فلسطین و رژیم اسرائیل.

آمریکا تالش دارد این بحران ها را به اسم مدافع 
دموکراسی و حقوق بشر در منطقه و جهان، جهت 
کمرنگ جلوه دادن نقش منجی بشریت و مساله 

ظهور بکار گیرد.

 آمریکا هیچ فرصت کوچک و بزرگی را از دست 
نمی دهد بلکه از آن برای گسترش بحران در منطقه 
لکه  همچون  را  آن  و  می کند  استفاده  خاورمیانه 
تا باعث  روغنی قرار می دهد که گسترش می یابد 

ایجاد شکاف در بین مردم، طائفه ها، مذاهب وحتی 
خانواده ها شود!

از اینجا می بایست ما باید به روشی مسالمت آمیز 
تأمل  و  آگاهی  هوشیاری،  با  احساسات،  از  دور  و 

داشته باشیم.

آیا آمریکا از منطقه خارج خواهد شد؟
زمانی  تا  هرگز  او  متأسفانه  است:  این  جواب 
داشته  وجود  شیرده  مالی  گاوهای  و  نفت  که 
مردمان  اگر تالش  اما  رفت؛  نخواهد  بیرون  باشد، 
کشورهای عربی جمع شود، از حماقت مطلق خود 
دست بردارند و حقیقت طمع آمریکا به پول غارت 
شده و مغزهای مهاجرت کرده ی ما را بشناسند، در 

این صورت بله چنین چیزی ممکن است ...

آیا قدس آزاد خواهد شد؟
بله، بیت المقدس به یک دلیل آزاد خواهد شد، 
زیرا وعده ی خداست و وعده خدا انجام شدنی است 
همین  به  نیست  عرب  حکومت های  به  وابسته  و 
دلیل مسابقه برای عادی سازی رابطه با رژیمی تاریخ 
مصرف گذشته از خانه ی عنکبوت هم سست تر است 
مانند دزدی که از خانه ی پدری اش می دزدد تا به 
دزدان غذا دهد اما نه پدرش به او اجازه می دهد و نه 

دزدان قدرش را می شناسند.
من دو موضوع را با هم پیوند دادم زیرا آن دو 
با هم مرتبط هستند. وقتی آمریکا منطقه را ترک 
آن  پایان  و  تضعیف می شود  بیشتر  اسرائیل  کند، 

چون نخی باریک و باریک تر، نزدیک می شود.
و در نهایت ما باید بر آگاهی مردم و نه دولت ها 
و بیداری وجدان برخی افراد تکیه کنیم همانطور 
که باید به نیروی مقاومت خود پناه برده و بر آن 

تکیه کنیم.
آیا وعده ی خداوند حق نیست؟

آیا صبح نزدیک نیست؟

قاسم البستانی
لبنان
دکتر و شاعر
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اخراج باید گردد!
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منطقه بدون آمریکا!
منطقه بدون آمریکا

یعنی چهل سال ایران پس از انقالب اسالمی

برای آنکه نخست با تصویری کلی از معادالت 
پساآمریکایی در منطقه ای، که از کمترین تا کالنترین 
نیازهایش به دستان مبارک آمریکا ساخته و تأمین 
می شده است، آشنا شویم نیازمند تحلیلی از ایران 

پس از انقالب هستیم.
که  است  اسالمی کشوری  انقالب  از  ایران پس 
با سنگین ترین و تاریخی ترین هجمه های اقتصادی، 
بیولوژیکی  و  فرهنگی  امنیتی،  نظامی،  سیاسی، 
حرکت پیشرونده و تمدن سازش دچار وقفه نگشت. 

آمارها کامال این برتری را اثبات می کند.
و  مدل  ایجاد  سبب  ایران،  از  آمریکا  خروج  اما 
الگوی پیشرفت ایران بر اساس مؤلفه های کامال بومی 

و مبتنی بر مؤلفه های هویتی شد.
۱. مشارکت مردم در تمام عرصه ها؛ که موجب 
آثار بسیار وسیعی حتی در نوع مواجهه مسئولین 
سیاسی کشور با مردم گردیده است و دو اصل مردمی 
بودن و پاسخگو بودن در برابر مردم را به همراه دارد، 
از شاخصه های مخصوص ایران اسالمی است که با 

هیچ مدلی در دنیا برابری نمی کند.
این مدل را در کنار مدل »دیکتاتوری خاموش« 
آمریکایی ها قرار دهید که مسئولین این کشور حتی 
در کشور خودشان  و در برابر کشته شدن جوانان این 
کشور در جنگ هایی که جز خسارت هیچ منافعی 
برای این کشور نداشته است، نیازی به پاسخگویی به 
والدین این سربازان نمی بینند و آن جنگ ها را منافع 
ملی قلمداد می کنند و چون آمریکا خرج این فرد را 
داده است حاال باید او هم جان خود را در برابر این 

هزینه ها و بدون سوال و چرایی فدا کند!
 2. دفاع از مظلومان در هر گوشه از جهان حتی 
دستاوردهای  دیگر  از  مذهبی  تفاوت های  فرض  با 
ایران اسالمی،  ایران اسالمی است.  مدل های بومی 
که پس از پیروزی و برچیدن دست آمریکایی ها از 
قرار  تحریم ها  و  دچار سخت ترین جنگ ها  منطقه 
گرفت، هیچگاه از پشتیبانی مردم مظلوم دیگر نقاط 
جهان چشم پوشی نکرد و چشم خود را بر روی ظلم 

قلدرها  نبست.
حضور در سوریه در میانه جنگ ایران با عراق، حضور 
اخیر،  سال های  در  سوریه  در  حضور  بوسنی،  در 
حضور در عراق، همه و همه از آثار این نگاه عمیق 

الهی و انسانی به مقوله روابط خارج است.
اما در مدل های آمریکایی، صرفا زمانی پیمان ها 
و تعهدات مشترک نظامی رسمیت می یابد که سود 
و منفعت مالی آمریکایی ها تماما تامین گردد و در 
هیچ  نشود  آمریکا  عاید  که چنین سودی  صورتی 
توجیهی  تاریخی شان  هم پیمانان  با  حتی  تعهدی 
ندارد و لذا همیشه فرماندهی نظامی با پیشبرندگی 
آمریکا صورت می گیرد چون اروپایی ها توان رهبری 
این اتحاد را نه از نظر لجستیکی و نه از نظر نفوذ در 
دیگر کشورهای منطقه ندارند. جالب است که اندکی 
مقامات شان  تلفن  شنود  دلیل  به  اروپایی ها  قبل، 
توسط سرویس های جاسوسی آمریکا، تنها ابراز نگرانی 
کردند و این بی اختیاری را نه تنها در خصوص خودشان 

که در خصوص مکالمات خصوصی مردمشان توسط 
تنها  اما  دارند  آمریکایی  جاسوسی  سرویس های 

می توانند نگران باشند.
3. کمک به برادران دینی و کشورهای همسایه 
الگوهای  کنارگذاشتن  و  برادری  اصل  برقراری  و 
انحصارطلبانه، که موجب رقابت های مخرب است، 

نیز از دیگر شاخصه های این الگوست.
این الگو در عرصه های اقتصادی موجب تبادالت 
اقتصادی وسیع و امن؛ در عرصه های علمی سبب 
براساس  علمی  رشد  نتیجه  در  و  علمی  تعامالت 
دغدغه های علمی و نه رقابت های بی فایده سیاسی؛ 
و در عرصه های نظامی سبب اقتدار نظامی و ثبات 
امنیتی در برابر بیگانگان منطقه و در نتیجه حفظ 

خاک و حیات سرزمین ها و کشورها می گردد.

توافقات کشورهای منطقه با وجود آمریکا هیچگاه 
محقق نخواهد شد.

از آمریکا فضای رفتن لوک  فضای منطقه پس 
منطقه  در  دالتون ها  گرفتن  جان  و  خوش شانس 
نیست؛ بلکه فضای اخراج اشرار خیابان آرام چاپلین 
اطالعاتی  رانت  از  استفاده  با  که  است. سال هاست 
منطقه،  ملل  اندازی  هم  جان  به  و  متحده  ایاالت 
و  نخبگان  حتی  و  منطقه  حاکمان  برای  را  فضا 
اگر  انگار  که  کرده اند  تصور  چنان  آنان  ملت های 
آمریکا از منطقه برود، منطقه دچار آشوب و هرج 
و مرج خواهد شد؛ در حالی که اتفاقا نیاز به امنیت، 
شروعی بر تعامالت کشورهای منطقه خواهد بود و 
این تعامل در امنیت در دیگر نیازهای کشورها به 
یکدیگر سبب ایجاد توافقنامه های واقعی و عملیاتی 
براساس منافع مشترک و در میان کشورهای اسالمی 
سبب ایجاد روابط برادرانه مابین دولت های اسالمی 
خواهد شد. در حال حاضر اکثر توافقات منطقه ای به 
واسطه حضور آمریکایی ها بی نتیجه است؛ زیرا آمریکا 
توسط ابزارهای رعب و وحشت حاکمان و ملل و با 
دراختیار گرفتن شریان های اساسی، سال هاست که 
تن شریف و سالم ملل مسلمان را با اعتیاد فکری و 
روانی مرعوب و با ابزار اقتصادی و ضدامنیتی به خود 
وابسته ساخته اند. به راستی که اتحاد ملل منطقه 
اتحاد  عنصر  اگر  که  نیست  شکوفایی  جز  چیزی 
در تروریست های آمریکایی با اروپایی نبود تا بحال 
هزاران بار بساط آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه 
برچیده شده بود و به راستی کشتار ملل مسلمان 
در جای جای منطقه به واسطه مرزهای قدرتمند و 
پنهانی است که به واسطه داللی آمریکا و متحدانش 
در منطقه مابین فرد فرد مسلمین ایجاد شده است 
و این را بدانیم که رشد اقتصادی آمریکا در تمامی 
سال های حضورش در منطقه وابسته به حق داللی او 

از کشورهای وابسته در منطقه است.

خون، همخون را می طلبد.
حاکمان  ساده تر  بسیار  بشناسیم  را  آمریکا  اگر 
خواهیم  منطقه  در  را  او  نظر  مورد  و  محبوب 
شناخت و اگر با نگاهی میکروسکوپی بر رفتارهای 
حاکمان منطقه ای موردنظر او تمرکز کنیم، تمامی 

الگوریتم های ذاتی آمریکا را شناخته ایم.

چند نمونه تاریخی از این حاکمان و رفتارهای آنها 
را می توانیم در چند برش کوتاه تاریخی با یکدیگر 

مرور کنیم.

ایران  به  آمریکا  با حمایت  روزی  صدام حسین 
حمله کرد و با سبوی آمریکایی ها علیه ملت ایران 
بدمستی کرد و این نشست و برخاست با آمریکایی ها 
حرف یک روز و دو روز هم نبود؛ که 8 سال به طول 
انجامید؛ روزی دیگر شیعیان و اقلیت های کشور خود 
را با تانک به توپ بست؛ و روزی دیگر در برابر کویت 
یکی دیگر از متحدانش قرار گرفت و آمریکا نیز با 
کویت هم صدا شد و بر علیه او اقدام کرد و در نهایت 
در جنگ 2۰۰2 پس از چند سال متواری بودن به 

دست دادگاه آمریکایی ها اعدام شد!
معمر قذافی و چند تن دیگر هم به چنین سرنوشتی 

دچار شدند.
  

الگوریتم های رفتاری آمریکا همان چیزی است 
که رهبر معظم انقالب از آن تعبیر فرمودند:

۱. طمعکار          2. پشت هم انداز       3. وقیح
۴. ظالم              5. شارالتان            6. سنگدل

7. بی رحم           8. دروغگو              9. تروریست

نبوده است  الگوریتم های رفتاری چیزهایی  این 
با روی کارآمدن حزب  که در یک مقطع خاص و 
یا دولتی خاص در آمریکا و یا صرفا با یک کشور و 
در یک منطقه جغرافیایی یا با  یک نژاد و اعتقادی 
خاص چنین برخوردهایی داشته باشد، بلکه این ها 
در  بگذارید  را  خصوصیات  این  و  آمریکاست  ذات 
کنار فلسفه آمریکا از روابط خارجی اش که مبنای 
آن مداخله در امور کشورهای دیگر است و هیچگاه و 
در هیچکدام از دوره های تاریخی اش از این دکترین 
تمام  با  نیز  ترامپ  دوره  در  است.  نکرده  صرف نظر 
شعارهای انتخاباتی اش که مبنی بر خروج نیروهای 
آمریکا از منطقه، به خصوص سوریه بوده است باز هم 
دکترین آمریکا که در سند وزارت امورخارجه آمریکا 
مطرح شده است حفاظت از مردم آمریکا، پیشرفت 
رفاه آمریکا، حفظ صلح از طریق قدرت و گسترش 
مواضع  اصلی  سرمشق  که  می باشد  آمریکا  نفوذ 
و  می شود  محسوب  کشور  این  خارجی  سیاست 
تصویرعملیاتی این دکترین نیز ترور فرماندهان ارشد 
مقاومت اسالمی یعنی شهید حاج قاسم سلیمانی و 

شهید ابومهدی المهندس است.

سخن آخر
منطقه نیازمند آرامش است و این آرامش با حضور 
شخصیتی که سود شخصی اش در ترس و ذلت و 
حقارت دیگران و به بردگی کشاندن آنان و سپس 
برداشت دسترنج آنان است، شدنی نیست! به راستی 

دیوار مرزهای آمریکا، مکزیک است یا خاورمیانه؟
تاریخ و هویت آمریکا را باید در میانه ی بحران های 
در  را  وابسته اش  ملت های  که  شناخت  واقعی 
تمام  سال ها  این  تمام  در  که  کرد  رها  تنها  آن ها 
جان های ارزشمند مردم منطقه به دلیل سود بیشتر 

آمریکایی ها از بین رفته و خواهد رفت.

سجاد ایام
ادوار انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز
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ی هستیم! ما مشغول گردوباز

توئیترانه!

»فریاد  فرمودند:  اخیرشان  جمعه  نماز  در  آقا 
انتقامی که از ملت بلند شد، سوخت موشک های 

نابودگر پایگاه آمریکایی را تامین کرد!«
پس البد ادامه ی کار تا کنده شدن کلک امریکا از 
منطقه هم بدون سوخت نمی شود. قرار نیست همه 
چیز امن و امان و بر وفق مراد باشد و هیچ چیزی هم 
حواسمان را پرت نکند تا از سر بی کاری به فکر انتقام 
پویش  و  چالش  و  ویروس  هر  اگر  بیافتیم.  سخت 
وگرایشی بتواند حواسمان را تا اطالع ثانوی پرت کند، 
پس برویم دنبال گردو بازی خودمان و کارهای بزرگ 
را بسپاریم به نسل های بعدی شاید آن ها جوگیری 
ما را نداشته باشند. واهلل از خون حاج قاسم داغتر 
گیرمان نمی آید، اگر نتوانیم با این خون کار را تمام 
کنیم ول معطلیم. سپاه همان روزهای اول یک سیلی 
محکم زد و انصافا عالی زد. و پشت بندش آن خطای 

تلخ و ناگوار پیش آمد تا سنگ محکی باشد برای 
سنجش عیار انتقام خواهی ما. از آن روز به بعد هیچ 
سوختی به بچه های سپاه نرساندیم که راه را ادامه 
دهند. تنوع طلبی مردم و به تبع رسانه نمی گذارد 

#انتقام_میگیریم را چند ماه برنامه ی اول نگه داریم 
و تا کار تمام نشود ول نکنیم. الغرض توپ در زمین 
ماست، بچه ها به خط زده اند و فعال سوخت و مهمات 

کم آورده اند و ما همچنان مشغول گردوبازی!

سیدمقدام حیدری
طلبه، فعال رسانه ای
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ی از فعالیت های کمیته بین الملل انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه شیراز گزارشی تصویر
در سال تحصیلی 98-99
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راه های ارتباط با ما

@jebhevahed 
int.anjoman.shu@gmail.com


