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ماه نامه سراسری مدافعان 

اسب تراوای اصالح طلبان در دولت رئیسی عملیات رزمنده ایرانی در قلب صهیونیستها

»تاملی در اشرافیت انقالبی«
بیایید برای هاشمی رفسنجانی دعا کنیم!

من، نمكـي و دستیـارم!

هموطن! این بار قطع کننده زنجیره باش!
چگونه می توان به دولت در اجرای برنامه های اقتصادی کمک کرد؟ 

قافلة شهیدان خمیني هنوز روان است!
به بهانة شهادت مظلومانة کنت لوکا گائتانو الواتللي، به دست دژخیمان صهیونیست

#وظایف_شهروندی ما، در قبال چالش ها
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دیده بان

خط مقدم

هموطن! این بار قطع کننده زنجیره باش!
چگونه می توان به دولت در اجرای برنامه های اقتصادی کمک کرد؟ 

»ویدئوی یورش، غارت یا حمله مردم قزوین به فروشگاه«، »تصویر کارت یارانه نان«، 
»خبر ۹0 هزار تومانی شدن مرغ« و ... که در هفته اخیر دست به دست در رسانه ها و 
پیام رسان ها چرخیده و هر بار به طریقی تکذیب شده، نشان می دهد با همه تبیین ها 
و توضیح ها و هر اندازه اطالع رسانی ها و پاسخگویی ها قوی و جامع باشد )که نیست 
و ایراداتی دارد(؛ رسانه همچنان رسانا نیست و پیام به درستی به مخاطب نمی رسد. 
عالوه بر آنکه نباید از یاد برد رسانه فقط رسانه نیست و محصول محیط سیاسی و وضع 
اقتصادی است. همچنان که از پدیده ای مانند »انتظارات تورمی« سخن می گوییم و »اثر 
روانی« بازار را در تغییر قیمت ها مؤثر می دانیم و کنش رسانه را بر اقتصاد را هم در نمودار 
می آوریم، از منظر اقتصاد و تجارت نیز به رسانه بنگریم. واقعیت بازار را تنها آمار و عدد 

و نمودار نمی سازد، جیب مشتری و تجربه خریدار نیز می سازد.
با این همه، تجربه تجمعات و رخداد نارضایتی های پنج سال اخیر نشان می دهد 
رسانه ها به ویژه پیام رسان های موبایلی و شبکه های اجتماعی در وخیم شدن شرایط 
روانی و حتی نابسامان شدن وضعیت اقتصادی اثر مستقیم دارد. اینجاست که باید 
مراقبت کرد به جای ارتقای فهم عمومی و آموزش شهروندی، مطالبه محدودیت 
شبکه و سیاست گران سازی اینترنت پررنگ نشود. فاصله میان این دو را باید جامعه 
مدنی آگاه و دلسوز و مراجع اجتماعی پر کنند. از جمله در عالم رسانه، به معلمان، 
مشاوران و فعاالنی نیاز داریم که شهروندان جامعه را توانمند کنند تا از آسیب پذیری 
آنان بکاهند. »سواد رسانه ای« به رغم استفاده ناآگاهانه و بیجایی که در سال های 
اخیر از آن شده، همچنان ضرورتی خطیر است. فقر این سواد و ضعف این آگاهی در 
برهه هایی مثل روزهای اخیر که یک جراحی اقتصادی در جریان است، بهتر و بیشتر 

خود را نشان می دهد. 
از این روست که شاید چهار مهارت عمومی سواد رسانه ای زیر به کار آید:

1- به منبع توجه کنیم: آیا مطلب یا ویدئو، رفرنس یا منبعی دارد؟ آیا رفرنس یا 
منبع در آن زمینه معتبر است؟ عمده پیام ها یا ویدئوهای فیک و دروغ، منبع ندارند و 
حاصل تقطیع یا دستکاری اند. اهمیت نفوذ در رسانه های رسمی و هک وب سایت ها و 

خبرگزاری ها نیز از همین روست که اصالت منبع اهمیت دارد.

2- به ناشر توجه کنیم: اخبار جعلی یا پیام ها و ویدئوهای دروغین را کسانی منتشر 
می کنند که توجهی به اثر کار خود ندارند. برخی ها عادت دارند فقط و فقط سیاه نمایی و 
تخریب کنند. از نظر روانی، همنشینی و معاشرت با افراد منفی باف و افسرده، پیامدهای 
تخریبی پرشماری دارند. صرف نظر از این پیامدها، غفلت از روی ناراحتی سبب می شود 

دروغ  مثل بومرنگ بازگردد و ذهن و روان خود فرد را نیز به بازی بگیرد.
3- در سایر رسانه ها جستجو کنیم: جستجوی ساده عنوان پیام یا ویدئو در موتورهای 
جستجو یا دیگر خبرگزاری ها و وب سایت ها کمک می کند درستی یا نادرستی آن محک 
بخورد. این معیار اگرچه یک معیار حداقلی است اما می توان گفت در بیشتر اوقات، فرد 
را به یک سپر دفاعی قدرتمند مجهز می کند. برای نمونه، خود من در مقابل خبر دروغ 
کشته شدن عده ای در یکی از استان های جنوبی در تظاهرات  اعتراض به گرانی استفاده 
کردم. هیچ منبعی حتی رسانه های ضدانقالب که عادت دارند از کاه کوه بسازند، هم 

اشاره ای به این خبر نداشتند.
4- به رنگ، لباس، هوا و جزئیات پیام، ویدئو یا صوت دقت کنیم: در دورانی که رفته رفته 
دستکاری در افکار عمومی به یک صنعت تبدیل می شود، تجزیه و تحلیل عناصر یک 
محصول یا تولید رسانه ای، می تواند مانعی هر چند کوچک جلوی تسلط فریب بر 
حقیقت باشد. برای این منظور، یک تجزیه و تحلیل ابتدایی، مثل همین کاری که در 
ویدئوی موسوم به یک فروشگاه در قزوین صورت گرفت و از روی لباس گرم حاضران، 

دروغین بودن ادعای ویدئو معلوم شد. 
کمک کردن به دولت تنها صبر بر این شرایط سخت نیست. این بار باید زنجیره انتشار 
و توزیع پیام دروغ را قطع کرد. حتی پیام هایی که برای دفعات پرشمار فوروارد شده 
یا بازدیدهای میلیونی گرفته، ممکن است دروغین باشد. مانند ویدئوی خوشگذرانی 
ادعایی یک سردار سپاه. اگرچه واکنش رسمی، سریع و البته همراه با سعه صدر و 
نرمی خلق به این دروغ ها و فریب ها نیز نباید از یاد برود. چیزی که متأسفانه در نظر 
برخی با استدالل »بیشتر به دیده شدنش کمک میکنه« و »ارزشش رو نداره« همراه 
می شود و این همراهی به گسترش اخبار دروغی که در ابتدا مسخره و مضحک به 

نظر می آیند، می انجامد.

 #شایعات 

یکی از روش های مهِم جنگ شناختی )نرم(، پخش »شایعات«، اخبار دروغ و تهمت در 
جامعه است که آسیب هایی جبران ناپذیر بر جای می گذارد.

از اهداف و انگیزه های شایعه سازان می توان به القاي #خوف و وحشت، تضعیف  روحیه 
مردم، فریب افکار عمومي، ایجاد سستي در عزم  و اراده  نیروها، ایجاد اختالف و تفرقه 

و ... اشاره کرد.
دشمن به  مقتضای حوادث اجتماعی، به انتشار شایعات می پردازد. امروزه، شایعات 
مربوط به هدفمند کردن یارانه ها و به تبع آن افزایش قیمت کاالها بشدت در حال 

پخش است.

وظایف مِن شهروند:
1 عمل به راهکارهای قرانی در مواجه با شایعات از جمله:

عدم دخالت و اظهارنظر در اموری که  خصص ندارم )اسراء/3۶(.
فاسق  انسان های  از سوی  رسیده  گزارش های  و  اخبار  نادرستی  و  درستی  بررسی 

)حجرات/۶(.
از کنار شایعات به آسانی نگذرم و آن را بازگو نکنم )نور/1۵(.

بدانم که بازگوکنندگان شایعات و بهتان ها مورد مواخذه خداوند قرار می گیرند. )نور/ 1۷(.
2 دریافت اخبار و اطالعات از منبع موثق، مثل رسانه ملی، خبرگزاری ها و نشریات انقالبی.

3 اخبار و اطالعات مشکوک را با افراد آگاه و مراجع قانونی مطرح کنیم و از آنان کسب 
تکلیف کنیم.

#وظایف_شهروندی ما، در قبال چالش ها
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بین الملل

داستان لوکا و ادواردو، داستان همان سرفصل انشایي است که در مدرسه به ما 
مي دادند: علم بهتر است یا ثروت. ادواردو و لوکا علم را برگزیدند، اما نه علمي که 
با آن به ثروت مادي مي توان دست یافت. علمي که هر انساني را به گنج معنویت 

و آشنایي با عالم معنا مي رساند.
شهید ادواردو آنیلي، در یکي از سفرهایش به ایران، یکي از دوستانش به نام لوکا را 

با خودش به تهران آورد و به آقاي ابیانه گفت: »او را تا مرز اسالم آورده ام«.
لوکا کسي نبود جز فرزند بزرگ ترین تولیدکنندة شراب ایتالیا. شاید درآمدهاي 
لوکا به پاي درآمد خانوادة آنیلي نمي رسید که درآمدي بالغ بر شصت میلیارد دالر، 
یعني تقریباً سه برابر اوج درآمد نفتي ایران در یک سال است، نرسد، اما هر چه بود 
او فرزند یکي از پولدارترین خانواده هاي ایتالیا به شمار مي رفت. او فرزند »سلطان 
شراب ایتالیا« بود. لوکا نیز همانند آنیلي، به اسالم روي آورد، اما اسالمي شیعي، و 

هر دو مصداق این آیه شدند که فرمود: »یخرج الحي من المیت«.
هر دو از اوج ثروت مادي و فراهم بودن نیازهاي دنیوي روي برگرداندند  تا به گنج 
بي پایان معنویت دست یابند و در مصاف بین ثروت و ایمان، دنیا و عقبي، ایمان و 
عقبي را برگزیدند. داستان لوکا و ادواردو، داستان همان سرفصل انشایي است که 
در مدرسه به ما مي دادند: علم بهتر است یا ثروت. ادواردو و لوکا علم را برگزیدند، 
اما نه علمي که با آن به ثروت مادي مي توان دست یافت. علمي که هر انساني را به 

گنج معنویت و آشنایي با عالم معنا مي رساند.
دکتر قدیري ابیانه، در سفري که سالها پیش و پس از اسالم آوردن لوکا به ایتالیا 
داشت، به منزل او رفته بود. لوکا، عکس حضرت امام)ره( را در اتاق خود نصب کرده 
بود. او با این اعتقاد راسخ باید هم مثل ادواردو مطرود خانوادة اشرافي اش مي شد!

لوکا مانده بود و یک عکس امام و یک دوربین سادة فیلمبرداري و شغلي که باید 
با آن عالم معنا و گنج و ثروتي به نام معنویت را به تصویر مي کشید؛ اما مگر دنیاي 
لیبرال دموکراسي که هر کس را که به خمیني رو کند، همة هستي به ظاهر 
مادي اش را از او مي گیرد، اجازه مي دهد که نگاه خمیني را از دریچة دوربینش به 

تصویر کشد؟! هرگز.
سیزدهم فروردین 138۶ درست روزي که خیلي ها رفته بودند به »عالم طبیعت« 
سالم کنند و سبزة حاجات دنیوي خود را گره بزنند، لوکا به تماشاي عالم معنا 
رفت و دستان خود را با ادواردو با هزاران هزاران یار شهید خمیني گره زد و به 

دیدار رسول خدا)ص( شتافت. 
اما به راستي به قول امام شهیدان: »اگر بسیج جهاني مسلمین تشکیل شده بود، 
کسي جرئت این همه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوي رسول اهلل )صل اهلل 

علیه واله و سلم( داشت؟« )1(
به راستي دژخیمان صهیونیسم بین الملل از چه  چیزي مي هراسند که تا زمزمة 
گرایش به اسالم در کسي بلند مي شود، کمر به نابود کردن او مي بندند؟! و آیا 
درنیافته اند این خواب رفتگان همیشة تاریخ، که روزي خواهد آمد که آنچه را که با 

آن به مبارزه برخاسته اند، در حیاط خانه شان خواهند یافت. 
»اي خواب رفتگان! اي غفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در 
کنار النه هاي گرگ منزل گرفته اید. برخیزید که اینجا جاي خواب نیست!... جهان 

ایمن از صیاد نیست!... و تا نابودي کاملتان از شما دست برنخواهند داشت.« )2(
نبرد:  تا خوابمان  مي خوانیم  دوباره  باطل شد،  و  برد  بسیار خوانده ایم، خوابمان 
ناب محمدي است. و مسلمانان در یک تشکیالت  »امروز جهان تشنة فرهنگ 

بزرگ اسالمي، رونق و زرق و برق  کاخ هاي سفید و سرخ را از بین خواهند برد. 
امروز خمیني )شما بخوانید خمیني زمان( آغوش و سینة خویش را براي تیر هاي 
بال و حوادث سخت و در برابر همة توپ ها و موشک هاي دشمنان باز کرده است 
و همچون همة عاشقان شهادت، براي درک شهادت روزشماري مي کند. جنگ ما 
جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز نمي شناسد. و ما باید در جنگ اعتقادي مان، 
بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازیم. ان شاءاهلل ملت بزرگ ایران، 
با پشتیباني مادي و معنوي خود از انقالب، سختیهاي جنگ را به شیریني شکست 
دشمنان خدا در دنیا جبران مي کند. و چه شیریني باالتر از اینکه ملت ایران مثل 
یک صاعقه بر سر امریکا فرود آمده است. چه شیریني باالتر از اینکه ملت ایران 
سقوط ارکان و کنگره هاي نظام شاهنشاهي را نظاره کرده است و شیشة حیات 
امریکا را در این کشور شکسته است. چه شیریني باالتر از اینکه مردم عزیزمان 
ریشه هاي نفاق و ملي گرایي و التقاط را خشکانیده اند. ... ملي گراها تصور نمودند ما 
هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسالمي در جهان فقر و گرسنگي  است. ما 
مي گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه هست، ما هستیم. ما بر 
سر شهر و مملکت با کسي دعوا نداریم. ما تصمیم داریم پرچم »ال اله اال اهلل« را بر 

قلل رفیع کرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوریم. ... 
کمربند هاتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. امروز روزي است که خدا 
روز  ان شاء اهلل  فردا  و  بود  خواسته  آن گونه  خدا  دیروز  و  خواسته  است  این گونه 

پیروزي جنود حق خواهد بود.« )3(
و بي شک شهید مهدي آنیلي و شهید کنت لوکا گائتانو الواتللي، و شهداي گمنام 
با  تا جنوب،  از شمال  تا غرب،  از شرق  دنیا،  عاشوراي خمیني، در گوشه گوشة 

سرمایة معنوي خود در آن شریک خواهند بود.

پي نوشت ها
امام خمیني
امام خمیني

پیام امام خمیني به مناسبت پذیرش قطعنامه.

قافلة شهیدان خمیني هنوز روان است!
به بهانة شهادت مظلومانة کنت لوکا گائتانو الواتللي، به دست دژخیمان صهیونیست
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دیده بان

علمدار

بیایید برای هاشمی رفسنجانی دعا کنیم!
یا »تاملی در اشرافیت انقالبی«

محمدرضا شهبازی

حضور شبانه روزی در مرکز فرماندهی جنگ
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ۶ روز ابتدایی جنگ 
تحمیلی به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع 
در ستاد مشترک ارتش حضور داشتند؛ ایشان بعدها 
حال و هوای آن روزها را چنین روایت کرده اند: »دیدم 
که هر چه خبر می آید یأس آور است، هیچ کار هم از 
دست من اینجا بر نمی آید، زمان بنی صدر بود من البته 

نماینده امام و سخنگوی شورای عالی دفاع بودم. اما خب 
هیچ کاری دستمان نبود، می رفتیم توی مرکز فرماندهی 
توی ستاد مشترک آنجا می نشستیم یک صبح تا ظهر، 
یک ظهر تا شب، ظهر آنجا می ماندم، گاهی شب ها من 
در ستاد مشترک می ماندم خانه نمی آمدم همه اش 
دوندگی، همه اش تالش، اما قیچی دست دیگری است 

که ببرد، کلید دست دیگری است که باز کند یا ببندد... 
مرتب از دزفول، از اهواز... تماس می گرفتند... ما اینجا 
توی ستاد مشترک مرکز فرماندهی مطرح می کردیم، با 
بی اعتنائی با لبخند تمسخرآمیز بعضی ها مواجه می 

شدیم.« ۶۹/۹/10
دوران دفاع مقدس به روایت رهبر انقالب

سید علی خامنه ای

یکی از افرادی که در شبهای قدر و مواقف استجابت دعا وسوسه میشوم برایش دعا کنم 
و حتی فاتحه ای بخوانم، مرحوم هاشمی رفسنجانی ست!

واقعا تالش و ممارست آن مرحوم در ثبت خاطرات روزانه به قدری ستودنی ست که 
گاهی فکر میکنم ارزشش را دارد اگر 3۶4 روز سال بد و بیراه بارش میکنیم، الاقل یکبار 

هم دعایش کنیم.
البته آن کتب خاطرات به جهات مختلف می تواند مورد توجه و قدردانی و حائز اهمیت 
باشد اما برای شخص بنده بیش از هرچیز از این جهت خواندنی است که به نظرم بهترین 

و مهمترین سند شناخت و آشنایی با »اشرافیت انقالبی«ست.
شرح میدهم:

من هر وقت بخشهایی از کتابهای خاطرات آن مرحوم را میخوانم با خودم میپرسم چرا 
یک روحانی باید رویش بشود این را که در روز تاسوعا رفته جت اسکی سوار شده، بنویسد 
و بعد چاپ کند؟ ببینید! اینکه در تاسوعا رفته جت اسکی سوار شده را کار ندارم ها، اینکه 

این را نوشته و چاپ کرده را میگویم!
یا مثال چرا باید بنویسد و منتشر کند که برای پسرش در حول و حوش بیست سالگی، 
سفارش کرده تا عضو هیئت مدیره کشتی رانی شود؟ یا از این قبیل موارد که در کتب 

خاطراتش پر است.
یعنی خود آن کارها که بد است و اشرافی ست و تبعیض آمیز است و پارتی بازی ست و... 

به درک، خود این ثبت و انتشار واقعا عجیب است.
در واقع این مسئله بیش از اینکه از سر تعهد به تاریخ و آیندگان و شفافیت و گردش 
آزاد اطالعات و این قبیل خزعبالت باشد، ناشی از یک اعتماد بنفس اشرافی ست که 
تو نه تنها به خودت حق می دهی چنین غلط هایی بکنی بلکه حتی انقدر آن را حق 
می دانی که هیچ ابایی نداری آن را جار بزنی و برای همیشه تاریخ در مقابل دید گان 

بقیه قرار دهی.
از این جهت است که عرض میکنم کتب خاطرات هاشمی مهمترین سند آشنایی 
با چیزی است به نام اشرافیت انقالبی. چیزی که در آن شما به صرف دخیل بودن 
در انقالب و مدیر بودن در جمهوری اسالمی کامال حق داری متفاوت زندگی کنی. 
اشرافیتی که به شما حق می دهد حاال که داری امور رعیت را تدبیر می کنی، بیش از 
آنها از امکانات برخوردار باشی. حاال که روزی پانزده شانزده ساعت از این جلسه به آن 

جلسه به فکر آب و نان رعیت هستی، حق داری هشت ساعت بقیه را در خانه لوکس 
باالی شهرت استراحت کنی. حاال که روز و شب برای امورات این مردم وقت گذاشتی، 
حق داری دو تا سفر تفریحی کیش و خارج و... بروی. حاال که داری فکر میکنی چطور 
برای آینده توله های رعیت شغل و مسکن بسازی، حق داری بچه خودت را مدرسه 
گران قیمت بفرستی و پیش پیش برایش شغل کنار بگذاری. حاال که داری از تمام توانت 
برای جا انداختن استفاده از کاالی ایرانی که سودش در جیب خود رعیت میرود و برای 
خود او شغل ایجاد میشود، استفاده میکنی، حق داری خودت کاالی خارجی با کیفیت 
استفاده کنی. حاال که داری تالش میکنی روشهای نوینی مثل قرعه کشی فروش خودرو 
برای کاهش قیمت بازار و کارخانه ابداع میکنی، حق داری خودروی ایمن خارجی سوار 
شوی. و حق داری خانه تخفیفی از دم قسط بگیری، و حق داری به اسم خیریه چند 

هزار متر زمین بگیری، و حق داری...
دعوای این روزها و همه روزهای پس از انقالب سر همین است. طبقه ای از مدیران ایجاد 
شده که فکر میکنند چون دارند خدمت میکنند )خدمت میکنند؟!( حق دارند بیشتر 
برخوردار باشند، حق دارند بهتر بخورند، بهتر بگردند، بهتر بپوشند، بهتر سوار شوند، بهتر 

تربیت شوند، بهتر آموزش ببینند و...
چون اگر آنها خانه و سفر و تفریح خوبی داشته باشند و خوب استراحت کنند و ماشین 
خوبی داشته باشند و ایمن بمانند و دغدغه مدرسه وتربیت بچه نداشته باشند و وقت 
ذهنشان باز باشد و... بیشتر میتوانند به رعیت خدمت کنند و سودش در جیب همان 
رعیتی میرود که از قضا این روزها یک کم پررو شده است و دارد جفتک می اندازد و 
سبک زندگی اینها را با آرمانهای انقالب و مدل حکومت داری امیرالمومنین و حرفهای 

امام و رهبری مقایسه میکند.
ما دچار چنین طبقه ای شده ایم. و خدا نگذرد از هاشمی رفسنجانی که پایه گذار چنین 

منش ومرامی بود و این را تئوریزه و توجیه کرد.
حاال اینکه آن فاتحه و طلب رحمت اول متن این لعن و نفرین را میشورد یا برعکس، 
نمیدانم! اما هرچه هست مطمئنم اگر نبود شجاعت و جسارت )والبته شاید تا حدی 
راحتی  این  به  روزها  این  ما  خاطرات،  این  ثبت  در  رفسنجانی  هاشمی  وقاحت!( 
نمیتوانستیم از پس نفاق و ظاهرسازی این طبقه مدیران اصولگرا و اصالح طلب به این 

شناخت دقیق برسیم.
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ترکش ولگرد

حرف های شهیدانه

داوود امیریان

همه را برق مي گیرد، ما را مادرزن ادیسون! عجب شانس خوشگلي. شانس نگو اقبال 
ـ پاشو و بپر  عمومي بگو. پنج ماه سماق بمک، انواع و اقسام راهپیمایي و کوهنوردي و بشین 
و بخیز و کوفت و مصیبت را پشت سر بگذار که چي؟ مي خواهي در عملیات شرکت کني. 
آن وقت درست یک ساعت پیش از حمله، راست توي چشمانت نگاه کنند و بروند منبر 
که: »برادر! همین که توانسته اي جبهه بیایي کلّي ثواب برده اي. براي شرکت در حمله باید 
شرایطي داشته باشي که متأسفانه شما نداري. پس بهتره مراقب چادرها باشي تا دوستانت 
بروند و ان شاءاهلّل صحیح و سالمت برگردند. مطمئن باش در جهاد آنان شریک مي شوي!«

 چه کشکي؟ چه دوغي؟ ثواب جهاد، آن هم با نگهباني چادرهاي خالي؟!
 واهلّل آدم برود تو زیرزمین با سیم بکسل بادبادک هوا کند این طوري کنف نمي شود که 
من شدم. زدم به غربتي بازي. آلوچه آلوچه اشک ریختم و آن قدر پیامبران و ائمه و اجداد 

او را قسم دادم تا فرمانده حوصله اش سر رفت و آخر سر 
یک اسپري رنگ داد دستم و گفت: بیا این را بگیر، شما از 

حاال مسئول جمع آوري غنائم جنگي هستید!
اگر شما اسم چنین سمتي را شنیده اید، من هم شنیده 
بودم. اما براي اینکه همین مسئولیت کشمشي را از دست 
ندهم، اسپري را گرفتم و قاطي نیروهاي عملیاتي شدم. 

بعد افتادم به پرس وجو که بفهمم حاال باید چکار کنم.
خمپاره و توپ یکریز مي بارید و زمین مثل ننوي بچه تکان 
مي خورد. اعصابم پاک خط خطي بود. یک آدم در لباس 
نظامي با یک اسپري در نظر بگیرید، آن هم درست تو شکم 
دشمن. مانده بودم معطل اگر زبانم الل یک موقع چند 
تا عراقي غولتشن بریزند سرم و بخواهند دخلم را بیاورند، 
چطوري از خودم دفاع کنم؟ رنگ تو صورتشان بپاشم؟ از 

طرف دیگر هوش و حواسم به این بود که یک موقع با دوست و آشنا روبه رو نشوم و آبرویم 
نرود. روي بدنه چند تا ماشین نظامي که چرخ هایش سوخته بود، با رنگ اسم لشکرمان 
را نوشتم. یک ضدهوایي درب وداغان دیدم که زرنگ هاي قبل از من، همه جاش اعالم 
مالکیت کرده بودند؛ از لشکر 1۷ علي بن ابي طالب قم تا پنج نصر مشهدي ها. از حرصم 
حتي روي گوني سنگرها هم مي نوشتم. روي پلیت دستشویي، روي برانکاردي که یک 
دسته نداشت، فرغوني که یک سوراخ گنده وسطش بود و یک تانک سوخته که فقط 

لوله اش سالم بود!
همین طور به شانس نازنینم لعنت مي فرستادم که یکهو یک موجود گنده از پشت 
خاکریز پرید این طرف که من داشتم استراحت مي کردم. کم مانده بود از ترس سکته 
کنم. اول فکر کردم خرس یا یک یوزپلنگ وحشیه! خوب که نگاه کردم دیدم یک 
قاطر خسته اس. طفلکي انگار مرا با صاحبش اشتباه گرفته بود. چون جلو آمد و سرش 

را چسباند به سینه ام و شروع کرد به فرت و فرت کردن. چه نفس هایي هم مي کشید.
چند لحظه بعد یک رزمنده نفس نفس زنان از پشت خاکریز سر و کلّه اش پیدا شد. تو 

دستش یک اسپري رنگ بود. فهمیدم چه خبره. جلدي بلند شدم و روي شکم قاطر 
مادر مرده اسم لشکرمان را نوشتم. طرف با لهجه اصفهاني فریاد زد: آهاي عمو چي چي 

مي کني؟ اون قاطري ماس.
لبخندي تحویلش دادم و گفتم: مرغ از قفس پرید همکار عزیز. حاال مالي ماس!

به شکم قاطر اشاره کردم. رزمنده اصفهاني با کینه نگاهي بهم کرد و گفت: کوفتت بشد. 
یکي بهترُش پیدا مي کنم!

بدمّصب خیال مي کرد مي خواهم قاطر بیچاره را مثل 
سرخ پوست ها روي آتش بپزم و بخورم.

حاال قاطره ولم نمي کرد. احتیاجي به طناب نبود. خودش 
پشت سرم مي آمد. حسابي هم وارد بود. هر جا که صداي 
سوت توپ و خمپاره بلند مي شد، سریع زانو مي زد و 
مي چسبید به زمین! هر چي سالح و مهمات بي صاحب 
مي دیدم بار قاطر مي کردم. حاال دو طرفش پر از اسلحه 
و مهمات شده بود. شاد و شنگول با هم راه مي رفتیم و 
مهمات جمع مي کردیم. ناغافل به یک خاکریز رسیدیم 
که بچه هاي گردانمان آنجا بودند، تا مرا دیدند، شروع 

کردند به سوت زدن و خندیدن و تیکه بار من کردن:
 آهاي نمکي، خسته نباشي!

 ببینم دمپایي پاره و پوتین سوخته هم مي خري؟
 بعثي اسقاطي هم داریم. خریداري؟

 یک هلي کوپتر اوراق آنجا افتاده. به کارت میاد؟
داشتم از خجالت مي مردم. فرمانده گردان جلو آمد و گفت: خدا خیرت بده. چه به موقع 

رسیدي. ببینم نارنجک و گلوله داري؟
فهمیدم چکار کنم. سر تکان دادم و گفتم: دارم، اما به شما نمي دم!

فرمانده با حیرت گفت: یعني چي؟
 مگر نمي بیني نیروهات مسخره ام مي کنن. من به اینا مهمات بده نیستم!

فرمانده خندید و گفت: من نوکر خودت و همکارتم هستم. کار ما را راه بنداز، واهلّل ثواب 
داره. سالمتي برادر نمکي و دستیارش صلوات! 

بچه ها صلوات گویان ریختند سر من و قاطر عزیزم!
برگشتني من سوار بودم و قاطر نازنین چهار نعل به طرف عقب مي تاخت. یک آرپیچي 

هم تو دستم بود! دوست داشتم تانک بزنم؛ یک تانک واقعي!

من، نمكي و دستيارم!

چند لحظه بعد یک رزمنده نفس نفس زنان 
از پشت خاکریز سر و کّله اش پیدا شد. تو دستش 
یک اسپري رنگ بود. فهمیدم چه خبره. جلدي 
اسم  مرده  مادر  قاطر  شكم  روي  و  شدم  بلند 
لشكرمان را نوشتم. طرف با لهجه اصفهاني فریاد 
زد: آهاي عمو چي چي مي کني؟ اون قاطري ماس.
از قفس  گفتم: مرغ  و  دادم  تحویلش  لبخندي 

پرید همكار عزیز. حاال مالي ماس!
با  به شكم قاطر اشاره کردم. رزمنده اصفهاني 
کینه نگاهي بهم کرد و گفت: کوفتت بشد. یكي 

بهترُش پیدا مي کنم!

نام  :  محمد مهدي            نام خانوادگي : مروج
نام پدر : احمد علي              محل تولد: همدان
تاریخ تولد:  3۹/11/1۷        تحصیالت: دیپلم

محل شهادت:  قالویزان      تاریخ شهادت : 13۶0/۶/11          سن : 21
 این بار که خط مرا مي خوانید  دیگر  وجود جسماني ندارم بلکه جسدي هستم زیر خاک و 
یا در بیابان ها در زیر آفتاب سوزان ، برادران و دوستان، زندگي همین است و مردن خودتان 

را براي آن دنیا آماده کنید توشه اي  برگیرید  که راه دور است وبس تاریک و وحشتناک 
خط امام،  شمارا از پرتگاه نجات خواهد داد و  شما را استوار خواهد کرد ،  راه را خودتان 

باید انتخاب کنید  اگر قبري داشتم بر سر آن بیایید و با من صحبت کنید .
برادران و خواهران ، من شما را فرزند  اسالم در سرزمین قهرمان ایران  مي دانم ،تنها 
ریسمان الهي براي رسیدن به معبود ،خط امام خمیني است همان خط و مکتبي که 
در طول تاریخ پیامبران الهي  ابراهیم ، موسي، عیسي )علیهم السالم ( و  حضرت 
مّحمد)ص(براي پیاده کردن آن با نمرودیان، فرعون ها و با ابوسفیان ها مبارزه کردند با 
آناني که تماما در خط الحادي شرک و در مقابل مکاتب الهي ایستاده بودند ، اکنون امام 

روح ا... براي پیاده کردن همان خط ومکتب پیامبران بزرگ الهي لبیک بگویید.

توجه به آخرت
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مهاجران الی اهلل

در سال های پرتالطم دهة ۵0 که حکومت 
پهلوی شدیدا فعالیت مخالفینش را سرکوب 
می کرد، برخی از جوانان مبارز، برای نبرد 
با مزدوران امپریالیسم، عازم سوریه، لبنان و 

فلسطین می شدند. 
اصلی  مقر  کشورها  این  زمان،  آن  در 
گروه های مبارز ایرانی اعم از مسلمان و 
مارکسسیت بود. سازمان مجاهدین خلق 
ایران )منافقین(، سازمان چریکهای فدایی 
سو،  یک  از   ... و  ایران  توده  خلق، حزب 
شخصیت های مسلمان مبارز همچون امام 

موسی صدر،شهید مصطفی چمران و شهید محمد منتظری و دیگران از سوی دیگر، 
برای آموزش نیروهای خود در لبنان و سوریه، اردوگاه های مختلفی ایجاد کرده بودند.

در آن میان، برخی جوانان که از شعارها و اختالفات گروه های ایرانی خسته شده و 
بیشتر دنبال نبرد مستقیم با دشمن بودند، جذب گروه های فلسطینی شدند که اسلحه 
به دست گرفته و با اسرائیل وارد جنگ شدند. برای آنها ایدئولوژی گروه ها )که اغلب 

مارکسیست بودند( مهم نبود، بلکه جنگ علیه دشمن اشغالگر اهمیت داشت.
بر اساس آمار موجود، در سال های قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن 13۵۷، 
حدود ۷ جوان ایرانی در عملیات مختلف علیه صهیونیست ها شرکت داشته و به شهادت 

رسیده اند و تاکنون نه تنها نام و نشان، که پیکری هم از آنها باز نگشته است.
"مظفر ایرانی"، یک از ۷ جوان ایرانی است که از سوی مبارزان فلسطینی به عنوان 

بنیانگذار عملیات انتحاری در تاریخ مبارزات ملت فلسطین، شناخته می شود.
پس از آن که مظفر اعالم آمادگی برای عملیات علیه رژیم اشغالگر قدس کرد، این 
مسئله از سوی "جورج حبش" فرماندهی کل "جبهه مردمی برای آزادی فلسطین" 

)الجبهه الشعبیه لتحریر فلسطین( با استقبال و موافقت روبه رو شد. 
در اولین قدم الزم بود تا مظفر دوره های خاصی را پشت سر بگذارد. متخصصان بمب 
و انفجارات، او را تحت آموزش های فشرده و پیچیده خود گرفتند و او را با عملکرد 
موادمنفجره و همچنین چگونگی استفاده از بمب های مختلف دست ساز آشنا کردند. 

مظفر توانست از این مرحله با موفقیت بیرون بیاید.
به دلیل حساسیت های خاص که می توانست حضور و فعالیت ایرانی ها را در لبنان و 
فلسطین محدود کند، باید شیوه ای پیش گرفته می شد تا هویت اصلی مجری عملیات 

توسط دستگاه های اطالعاتی اسرائیل کشف نشود.
این مسئله چنان دقیق و هنرمندانه صورت گرفت که تا امروز دستگاه های اطالعاتی 
اسرائیل و رسانه های گروهی و مطبوعات، از همان زمان انفجار و حتی تا امروز، نتوانستند 

هویت مجری عملیات را کشف و معرفی کنند. 
با وجود گذشت حدود 4۶ سال از عملیات، آنها همواره از یک جوان 2۶ سالة متولد 

کشور غنا که تابعیت انگلستان را دارا بوده، به عنوان عامل انفجار یاد کرده و می کنند.
عوامل جبهه موفق شدند گذرنامه ای جعلی برای مظفر تهیه کنند که نشان می داد او 
یک جوان با تابعیت انگلیسی است. بخش خارجی جبهه نیز مقدمات سفر او را به داخل 

اراضی اشغالی آن هم قلب تل آویو فراهم کرد.
سرانجام دستگاه اطالعاتی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، روز پنجشنبه 12 دسامبر 
1۹۷4 )21 آذر 13۵3( را برای عملیات تعیین کردند. در مقر فرماندهی، نام "عملیات 

شهید غسان کنفانی" برای آن تعیین شد.
 Chen( حین"  تئاتر  "سینما  هدف 
ترین  شلوغ  و  ترین  لوکس   )Cinema
 )Dizengoff( سینما در میدان دیزنگوف
مرکز بزرگ گردشگری در قلب تل آویو بود 
تا به اشغالگران بفهمانند مبارزان فلسطینی 
به راحتی می توانند در قلب سرزمین های 

اشغالی نفوذ کرده و عملیات انجام دهند.
از  یکی  کشتن  عملیات،  از  اصلی  هدف 
افسران برجسته دستگاه اطالعاتی اسرائیل 
حضور  سینما  در  ساعت  آن  در  که  بود 

داشت و مشغول تماشای فیلم بود.
روز چهارشنبه 11 دسامبر )20 آذر( 4 جوان که بر اساس پاسپورت های همراهشان، 
هرکدام ملیت و تابعیت کشوری را داشتند، در ترکیه سوار هواپیما شده و ساعتی بعد 
در "فرودگاه بن گوریون" تل آویو سوار بر تاکسی به هتلی که از قبل مشخص شده بود، 

رفته و اتاقی اجاره کردند.
در هتل، جوان ها با اطالعات و تجربیات مظفر که رهبری گروه را برعهده داشت، شروع 
به ساخت بمب های دست ساز با موادمنفجره ای که در ساک های خود داشتند، 

نمودند. 
غروب روز پنج شنبه 12 دسامبر، چهار جوان که ظاهرشان می داد توریست از کشورهای 
خاورمیانه هستند، در میان جمعیت، بلیط خریده و جدا از هم وارد سینما شدند. سه تن 
از آنها که در دست خود پاکت هایی به عنوان نوشابه و خوراکی داشتند، به بالکن رفتند 

و در صندلی های ردیف جلو با فاصله از هم نشستند.
مظفر که فرماندهی عملیات را برعهده داشت و جلیقه انفجاری زیر لباس خود بسته 
بود، در ردیف عقب بالکن در نزدیکی آنهایی که گفته می شد عوامل دستگاه اطالعاتی 

اسرائیل هستند، خونسرد و بدون اینکه شک کسی را برانگیزد، روی صندلی نشست.
ساعت 21:30 دقیقه شب، هنگامی که چراغ های سالن خاموش شد، با نمایان شدن 
چهره خندان "باد اسپنسر" )Bud Spencer( بر پرده سینما و نمایش فیلم کمدی 

و شاد "به من میگن پاگنده"، تماشاچیان شروع به کف زدن و هورا کشیدن کردند. 
هنوز دقایقی از شروع فیلم نگذشته بود که در تاریکی سالن، یکی از جوان ها از جا 

برخاست، و درحالی که بمبی در دست داشت، فریاد زد:
"ما عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هستیم. ما برای بازیابی وطن غصب شدة 

خود تالش می کنیم تا از این طریق حتی یک وجب خاک آن را از دست ندهیم".
و به دنبال آن، دو نفر دیگر برخاستند و با فریاد زنده باد فلسطین، بمب های خود را 
پرتاب کردند. بمب های دست ساز یکی پس از دیگری منفجر شدند و به دنبال آن 
تعدادی غرق در خون نقش بر زمین شدند. جمعیت وحشت زده، به طرف درهای 

خروجی گریختند.
در بالکن سینما، عوامل اطالعاتی در جنب و جوش بودند که ناگهان مظفر از میانشان 

برخاست و فریاد زد:
"تنها هنگامی صلح بر سرزمین فلسطین برقرار خواهد شد که موجودیت صهیونیستی 

ناپدید شود و دولت فلسطینی تشکیل شود".
و بمب خود را پرتاب کرد.

عملیات رزمنده ایرانی در قلب صهیونیستها
حمید داودآبادی
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پس از انفجار بمب ها، مظفر براساس طرح عملیاتی، در آن هیاهو و شلوغی، به نیروهای 
تحت امرش دستور داد که همراه با جمعیتی که وحشت زده از سینما به بیرون فرار می 
کنند، از سالن خارج شوند. آنها به سرعت میان مردم بیرون رفتند و از میدان دیزنگوف 

راه خود را در پیش گرفته و از معرکه دور شدند.
نیروهای اطالعاتی که درصدد دستگیری مظفر بودند، ناگهان در مقابل چشمان خود 

آتش و انفجاری شدید دیدند که از بدن مظفر برخاست و بر تلفات آنها افزود.
دقایقی بعد نیروهای امنیتی و پلیس صهیونیستی که اصال انتظار چنین عملیاتی آن 
هم در قلب تل آویو را نداشتند، با تماس های تلفنی مردم وحشت زده از حادثه باخبر 
شدند و در میان جمعیتی که از سینما به بیرون فرار می کردند، نزدیک شدند. کسی 

جرات نمی کرد وارد سینما شود. 
ساعتی بعد "میخائیل هولر" خبرنگار رادیو اسرائیل گزارش اولیه ای درباره این عملیات 

منتشر کرد و گفت:
"من داخل سینما بو.دم که ناگهان چهار صدای انفجار شنیدم که سالن بر اثر انفجارها 

روشن شد .
چراغ های سالن بر اثر انفجار شکستند و چراغ های اضطراری هم کار نمی کردند. در آن 
تاریکی، تماشاچیان شروع به بیرون رفتن از سالن کردند. تاکنون مشخص شده است که 
44 مجروح وجود دارد که برخی از آنها به شدت زخمی شده اند و ده نفر از مجروحان 

هم اکنون در اتاق عمل بیمارستان های شهر قرار دارند.
نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و محاصره میدان را آغاز کردند. آنها رهگذران را 
با ضرب و شتم از سالن دور کردند تا نیروهای امداد به تخلیه مجروحین مشغول شوند. 

برخی از آنها مجروحان را روی تخته های چوبی و درها حمل می کردند.
پلیس همچنان به بازداشت مظنونان ادامه می دهد و برخی نیز در خیابان دستگیر 

شده اند".
"إلیاهو مزراحي" که در حادثه مجروح شده بود، به خبرنگار رویترز گفت:

"چریک ها در ردیف جلو در بالکن نشسته بودند. من دیدم که مرد بمب ها را پرتاب می 
کند، و من و دوستم خود را به زمین انداختیم که از ناحیه پاها مجروح شدیم. سپس 

دیدم که مردی خودش را منفجر کرد." 
بعدا منابع امنیتی صهیونیستی مدعی شدند: 

"اینکه چریک ها دو بمب را پرتاب کردند، سعی در گمراه کردن داشته اند، اما به نظر 
می رسد که نفر اصلی، درحالی که قرار بود بمب سوم را پرتاب کند، بمب پس از پرتاب 

به دیوار برخورد کرده، منفجر شده و خود او را تکه پاره کرده است."
روزهای بعد رادیو اسرائیل برای کاستن از هراس و وحشتی که این عملیات در دل مردم 

تل آویو ایجاد کرده بود، داستانی حماسی سر هم کرد و مدعی شد: 
"یکی از صهیونیست ها وقتی متوجه می شود آن مرد می خواهد بمب خود را منفجر 
کند، به طرف او می رود، او را در بغل خود می گیرد که با انفجار بمب، هر دو کشته 

می شوند!"

نشریه الهدف گزارشی از داخل سرزمین های اشغالی دریافت کرد مبنی بر این که تعداد 
زیادی از شهرک نشینان صهیونیست در نتیجه این عملیات کشته شده اند که در میان 

آنها سه عضو سرویس اطالعاتی اسرائیل وجود دارند: 
1- اسحاق بن اهرون، با درجه افسری، سکنه منطقه الخضیره. 

2- فارس رشراش، 40 ساله از روستای بیت جن با درجه افسری که با زنی از شهر یافا 
ازدواج کرده است.

3- اسحاق یوسف، یهودی مصری، افسر نیروهای امنیت داخلی که همراه همسرش 
کشته شدند. 

چند روز بعد "دیوید اوفر" )David Ofer( رئیس پلیس تل آویو، در حالی که از افشای 
نام مجری عملیات خودداری می کرد، اعالم کرد: 

"بر اساس پاسپورت بریتانیایی و همچنین کارت واکسیناسیون همراه او که احتماال 
جعلی باشد، وی جوان 2۶ ساله متولد شهر اکرا پایتخت کشور آفریقایی غنا و ساکن 
ترکیه بوده است. او روز گذشته با هواپیما به تل آویو آمده و در هتلی مستقر شده است.

ماموران پلیس به سرعت به هتل محل اقامت او یورش بردند که توانستند مقداری 
موادمنفجره پالستیک و موادی دیگر که برای ساخت بمب آماده شده بودند، پیدا 

کنند." 
براساس آمار منتشر شده حدود ۶0 نفر در این عملیات کشته و مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی که با شیوه جدیدی از مبارزه فلسطینی ها روبه رو شده بود، عملیات 
سینما حین را قوی ترین و خشن ترین حمله دشمن توصیف کرد.

از آن جوان ایرانی که در بین رزمندگان فلسطینی با نام مستعار "مظفر ایرانی" شناخته 
می شد، مشخصات چندانی وجود ندارد. براساس گزارش سایت جبهه مردمی، مظفر 
1 ژانویه 1۹48 )10 دی 132۶( در ایران به دنیا آمده و مدتی قبل از عملیات به جبهه 

مردمی برای آزادی فلسطین پیوسته بود.
او اعتقاد داشت که مسئله فلسطین مسئله همه انقالبیون و افراد شریف جهان است. وی 
این اعتقاد را برای مبارزه خود در صفوف جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین ابراز 

داشت تا توانایی های نظامی خود را وسعت دهد.
تا پیش از عملیات نهایی، مظفر چندین دوره نظامی را پشت سر گذاشته و در بسیاری 

از عملیات قهرمانانه علیه دشمن صهیونیستی شرکت کرده بود.
پس از انفجار، باقی مانده پیکر مظفر توسط عوامل اطالعاتی اسرائیل جمع آوری شد 
و سرانجام پس از آزمایش های مختلف برای تعیین و تشخیص هویت، در "گورستان 

شماره ها" دفن شد. 
صهیونیست ها "مقابر االرقام" را برای دفن اجساد مبارزان و اسرای فلسطینی کشته 

شده در اسارت درنظر گرفته بودند و بر روی قبر هرکدام فقط یک شماره نوشته اند. 
تا امروز به غیر از مظفر، ۶ ایرانی دیگر که سال های قبل از 13۵۷ و پیروزی انقالب برای 
کمک به رزمندگان فلسطینی به آن دیار شتافته بودند، پیکرشان در گورستان شماره ها 

دفن شده و هیچ نام و نشانی از آنها ارائه نشده است.

خط شکن

تثبیت مدیران دولت روحانی در دولت آیت اهلل رئیسی در نهایت به فروپاشی از درون 
دولت منجر خواهد شد و طبقه مدیران دولت قبل، با خیانت و کارشکنی، اجازه 
نخواهند داد دولت جدید به اهداف خود برسد. این هشدار دلسوزانه ما به آیت اهلل 
رئیسی است که در 200 روز گذشته به آن بی توجهی شده است و امیدواریم تا دیر 

نشده به آن توجه شود. الیگارشی و طبقه دیوانساالر اصالح طلبان که در حال حاضر 
مدیریت میانی کشور را در دست دارند در نهایت ضربه خود را به دولت و ملت خواهند 

زد و جا دارد برچیده شوند.
بعدا نگید که نگفتید!!

اسب تراوای اصالح طلبان در دولت رئیسی
مصطفی غفاری
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ترکش ولگردخشاب

لبخند بزن رزمنده

بسیجي بدون نماز شب!
نصف شب رسید تو چادر و شروع کرد به سر و صدا 

کردن: زود باشید بلند شید. وقت نماز شبه 
این چه وضعیه. بسیجي بدون نماز شب تو رو به واهلل 
بلند شید.« ما تحت تأثیر حرف هایش قرار گرفتیم و 
ماندیم تو رو در بایستي. همین که بلند شدیم، پتویمان 
را برداشت و سر جاي ما خوابید و هنوز نخوابیده خر 

وپف اش در آمد.

الموت لقرباني
صبح روز عملیات والفجر 10 در منطقه حلبچه بچه ها 
حسابي خسته بودند و روحیه درست و حسابي نداشتند. 
از طرفي صد اسیر عراقي را به صف کرده بودیم تا به 
پشت جبهه انتقال دهیم. فکر کردم باید فکري به حال 
روحیه ها بکنم. جلوي صف اسرا ایستادم و مشتم را باال 
بردم و فریاد زدم:»صدام جاروبرقیه« اسرا هم مشت ها 
را باال بردند و شعار دادند »صدام جارو برقیه « فرمانده 
اینکه  براي  بود.  ایستاده  قرباني کنارم  برادر  گروهان 
روحیه ي بچه هارا باال ببرم فریاد زدم»الموت لقرباني« 

اسرا فریاد زدند: الموت لقرباني.
قرباني  بودند.  بر شده  روده  از خنده  بچه هاي خط 
دستش را در هوا تکان مي داد که یعني شعار ندهید. 

مي گفت: قرباني من هستم. انا قرباني.
برادر  به  اسرا که متوجه شوخي من شده بودند، رو 
قرباني کردند. دست هاي خود را تکان مي دادند و مي 

گفتند:»ال یموت، ال یموت«

ترکش امتداد
گم شده بود . نیمه شب جلوی پاش ترمز زدیم ، هراسان 
اومد جلو . گفت : گم شدم می خوام برم شهرک ولیعصر 
) عج ( . راننده شوخ طبع بود گفت : اشتباه اومدی باید 
بری سه راه آزادی از اونجا برای شهرک ماشین داره ! 

نمی دونست بخنده یا گریه کنه 

کاسبی سیاسی از 
دوگانه های کاذب

فرهاد کوچک زاده؛ کارشناس مسائل سیاسی

یکی از اهداف غربی ها و غرب زدگان داخلی در مذاکرات 
هسته ای وین بزرگ نمایی دوگانه »جنگ-توافق« است تا 
از این طریق مسئولین امر از خطوط قرمز کوتاه بیایند و 

»توافق بد« را امضا کنند.
گزاره های خبری

در  آمریکا(  خارجه  امور  وزارت  )سخنگوی  پرایس  ند 
مذاکرات  وضعیت  درباره  خود  روزانه  خبری  نشست 
را  توافق  نتوانستیم  »هنوز  گفت:  برجام،  به  بازگشت 
تکمیل کنیم و مشخص نیست که آیا این مذاکرات به 
نتیجه می رسد یا نه! ما با متحدان و شرکای خود برای 
سناریویی آماده می شویم که در آن برجام وجود نداشته 
باشد و باید به تاکتیک ها و رویکردهای دیگری متوسل 

شویم که الزامات آن را برای ما برآورده کند«.
صادق زیباکالم از تحلیل گران سیاسی جریان اصالحات 
در پاسخ به این سؤال که »در صورت شکست مذاکرات 
چه خواهد شد؟« با یک سیاه نمایی می نویسد: »من 
معتقدم که آن ها یک تیر چراغ برق را هم در ایران سالم 
نمی گذارند؛ چه اسرائیلی ها، چه سعودی ها، چه خود 
آمریکایی ها. اصالً هم نه به دنبال تغییر نظام جمهوری 
اسالمی هستند، نه به دنبال این که یک سربازی داخل 
ایران شود، اما یک تیر چراغ برق هم سالم نمی ماند. بله، 
ما خسارتی وارد می کنیم؛ اما ما فلج خواهیم شد؛ چند 
صد و یا چند هزار عرب و غربی کشته خواهند شد؛ اما در 

مقابل چه بر سر ما می آید؟«
گزاره های تحلیلی

غربی ها در دوران ترامپ تالش می کردند تا با بهره برداری 
از نظریه »مرد دیوانه« و اعمال فشار حداکثری نظرات 
با  که  کنند  تحمیل  اسالمی  جمهوری  بر  را  خود 
هوشمندی نظام و رهبر معظم انقالب، از شرایط سخت 
آن زمان عبور کردیم؛ ولی قضیه تمام نشد، بلکه غرب 
مجدداً با کمک پادوهای داخلی خود درصدد ایجاد جنگ 

روانی بر پایه دوگانه »جنگ-توافق« است.

رئیس جمهور جدید آمریکا با فضاسازی رسانه ای سعی 
کرده است این گونه القا نماید که رویکردش نسبت به 
مسائل هسته ای و ارتباط با ایران تغییر کرده، درصورتی که 
کارنامه او نشان می دهد تغییری در سیاست های آمریکا 
نسبت به دوران ترامپ ایجاد نشده و صرفاً فشار حداکثری 

به فشار هوشمند علیه ایران مبدل شده است.
دولت انقالبی از ابتدای مذاکرات سه شرط لغو تحریم ها، 
راستی آزمایی و ضمانت معتبر را مطرح کرد. تاکنون بایدن 
حاضر نشده تعهد و تضمین معتبری درباره لغو تحریم ها 
ارائه دهد. چنین موضوعی حکایت از عدم صداقت طرف 
آمریکایی در موضوع هسته ای دارد و نشان می دهد که 
مذاکره برای آمریکا صرفاً به منزله گرفتن توانمندی های 

ایران و عدم انتفاع اقتصاد ایرانی ها است.
سیاست های  استمرار  کرونا،  مهار  در  بایدن  ناتوانی 
نژادپرستانه سیستماتیک در آمریکا، وضعیت نامناسب 
اقتصادی و اجتماعی، خروج فاجعه بار بایدن از افغانستان، 
گاف های زنجیره ای بایدن در سخنرانی هایش، ناتوانی 
در احیای جایگاه جهانی آمریکا، جنگ اوکراین، افزایش 
زیر  به  بایدن  تا محبوبیت  باعث شد  و...  نفت  قیمت 
چهل درصد برسد؛ بنابراین بیش از آنکه ایران نیاز به 
برجام داشته باشد، بایدن برای کسب دستاورد داخلی 
و خارجی، کنترل قیمت نفت و پیروزی در انتخابات 

میان دوره ای، به توافق با ایران نیاز دارد.
ناتوانی آمریکا از یک سو و پیچیدگی های شرایط منطقه ای 
که موجب برتری موازنه قوا به نفع ایران از سوی دیگر، 
باعث شده که گزینه تهدید نظامی یا فشار دیگر در قبال 
ایران جواب ندهد؛ اما اینکه پادوهای رسانه ای غرب در 
داخل بر طبل دوگانه کاذب جنگ- توافق می کوبند، 
رویکردی روان شناختی دارد تا نظام از ترس جنگ، به 
یک توافق بد و بدون انتفاع اقتصادی برای مردم تن دهد؛ 
درصورتی که هوشمندی نظام باعث می شود در دام این 

تله و تاکتیک رسانه ای نیفتد.
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دار المجاهدین

:1۳۶۷/0۲ /0۵
اعزام دومین کاروان سپاهیان امام حسین )ع( از استان 

همدان به جبهه ها
:1۳۶۶/0۲ /0۷

شهادت شهید علیرضا لطفي ) همدان( مسئول اتاق 
جنگ قرار گاه خاتم االنیباء )ص( در عملیات کربالي 10

:1۳۶0/0۲ /0۸
عملیات سد و ممانعت توسط گروه 1۵ نفري از نیروهاي 
سپاه همدان در مقابل پیشروي ستون زرهي دشمن در 

جاده سرپل ذهاب
:1۳۶۵/0۲ /0۸

عملیات صاحب الزمان )عج( در کارخانه نمک ، فاو توسط 
گردانهاي 1۵۵ و 1۵2 از تیپ انصار الحسین )ع(

:1۳۶0/0۲ /0۸
شهادت شهید مهدي فریدي )همدان( معاون عملیات 

سپاه همدان در منطقه ي سرپل ذهاب
:1۳۶1/0۲ /10

عملیات مرحله اول بیت المقدس در محورهاي جاده 

راه حسنیه  – خرمشهر غرب رود کارون و سه  اهواز 
توسط رزمندگان استان همدان در قالب تیپ 2۷ محمد 

رسول ا... )ص(
:1۳۶1/0۲ /10

آغاز عملیات بیت المقدس )فتح خرمشهر(
:1۳۶0/0۲ /10

شهادت شهید تقي بهمني )همدان( فرمانده عملیات 
سپاه همدان در منطقه ي سرپل ذهاب

:1۳۶1/0۲ /1۶
عملیات مرحله دوم بیت المقدس و ادامه عملیات توسط 
رزمندگان همدان در محور حسنیه تا دژ مرزي به منظور 

محاصره شهر خرمشهر
:1۳۵۹/0۲ /1۷

شهادت شهید حسین شاه حسیني )همدان( فرمانده 
عملیات سپاه همدان در عملیات آزاد سازي گردنه ي 

صلوات آباد سنندج
 :1۳۵۹/0۲ /1۷

عملیات آزاد سازي گردنه ي صلوات آباد سنندج از چنگ 

ضد انقالبیون دمکرات توسط سپاه همدان
 :1۳۶۵/0۲ /1۹

انگیزه(  )پیچ  شرهاني  منطقه  در  دشمن  وسیع  تک 
و مقاومت دلیرانه غیور مردان تیپ سوم زرهي شهید 

قهرمان همدان
 :1۳۶۶/0۲ /۲۲

شهادت شهید عباس پورش همداني )همدان( فرمانده گردان 
الغدیر جهاد سازندگي استان همدان در منطقه  ماووت

:1۳۶۲/0۲/۲4
مقاومت رزمندگان تیپ 32 انصارالحسین )ع( در برابر 

تک ایذایي دشمن در منطقه قصر شیرین
 :1۳۶۵/0۲ /۲۷

مقاومت  و  مهران  ي  منطقه  به  عراق  گسترده  تک 
رزمندگان استان همدان در قالب تیپ مسلم ابن عقیل 

)ع( و اسارت دهها تن از بسیجیان شهرستان بهار
 :1۳۶۵/0۲/۲۷

فرمانده  )تویسرکان(  عینعلي  محسن  شهید  شهادت 
گردان 1۵3 قاسم ابن الحسن )ع( در جزیره مجنون

 او سليمان زمان است
آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

گرچه شیریندهنان پادشهانند، ولی
روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک 

خال مشکین که بدان عارض گندمگون است
دلبرم عزم سفر کرد، خدارا، یاران!

با که این نکته توان گفت که آن سنگیندل
حافظ از معتقدان است، گرامی دارش

براي شب هاي جنگ
گرچه گاهي با شما نامهرباني مي کنند

پرده پرده رزمتان را اي یالن نامدار
زیر پاتانـ  اي به رقص شعله ها پَر سوخته 
با خط خون، گامتان بر پهنة میهن نوشت:

چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست
او سلیمان زمان است، که خاتم با اوست
الجرم هّمت پاکان دوعالم با اوست
سّر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست
چه کنم با دل مجروح؟ که مرهم با اوست
کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست
زآنکه بخشایش بس روح مکرم با اوست

 
مهرتان را ماه و پروین هم زباني مي کنند
تا ابد، نّقال ها شهنامه خواني مي کنند
خوش خرامان بهشتي پرفشاني مي کنند
»در زمین هم کارهاي آسماني مي کنند«

روزشمار اردیبهشت رویدادهای انقالب ودفاع مقدس استان همدان


