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 برخی اقدامات  مان هیچ ربطی
 با امام حسین)ع( و نظام ندارد

وزیر اطالعات با بیان اینکه برخی اوقات کارهایی انجام 
می دهی��م که تعج��ب می کنیم؛ چرا که ای��ن اعمال و 
اقدامات هیچ ربطی با امام حسین)ع( و نظام و جمهوری 
اسالمی ندارد گفت: باید کارهای مان برای دفاع از اسالم 

و جمهوری اسالمی در چارچوب شرع باشد.
حجت االس��الم س��ید محمود عل��وی وزی��ر اطالعات 
در س��خنرانی مراس��م شب عاش��ورای حرم مطهر امام 
خمینی)ره( گفت: آن کس��انی که کار نادرس��ت انجام 
می دهند معصی��ت می کنند؛ آنها تص��ور می کنند کار 
درس��تی را انجام می دهند اما ما باید مواظب باشیم به 

چنین وضعیتی مبتال نشویم.
وی اف��زود: اینکه تهمت به این و آن بزنیم و با آبروی 
اف��راد ب��ازی کنیم و خیال کنیم ک��ه در حال دفاع از 
نظ��ام مق��دس جمهوری اس��المی هس��تیم مصداق 
خس��ارت بارترین اعمال اس��ت؛ این که افت��را بزنیم 
و فکر کنیم از جمهوری اس��المی دف��اع می کنیم، از 

خسارت بارترین اعمال هاست.
علوی گفت: برخی اقدامات به نام افشاگری انجام می شود؛ 
مگر افش��اگری حرام نیست؟ رسول اکرم)ص( فرمودند؛ 
»افشای سّر برادر خیانت است«. خیال می کنیم به اسم 
آبروریزی و دریدن آبروی این و آن کار خوبی کرده ایم، در 
حالی که این موضوع حرام است، این در حالی است که 

حرام خدا با تغییر عنوان تبدیل به حالل شده است.
وی ادام��ه داد: ای��ن ک��ه در دفاع از نظ��م جمهوری 
اس��المی به این و آن فحش دهیم و بد و بیراه بگوییم 

مصداق دیگری از خسارت بارترین اعمال است.
فرمای��ش  اظه��ار داش��ت: طب��ق  اطالع��ات  وزی��ر 
امیر المؤمنی��ن)ع( در دف��اع از نظ��ام ب��ا نی��ش زبان 
به این و آن آس��یب برس��انیم هم مص��داق دیگری از 
خسارت بارترین اعمال است. همچنین طبق فرمایش 
پیامبر گرامی اسالم مسلمان، کسی است که مسلمانان 

دیگر از دست، زبان و اعمالش در امان باشند.
وی گف��ت: برخ��ی اوقات کارهایی انج��ام می دهیم که 
تعجب می کنیم؛ چرا که این اعمال و اقدامات هیچ ربطی 
با امام حسین)ع( و نظام و جمهوری اسالمی ندارد. وزیر 
اطالعات خاطرنشان کرد: راه صحیح راه امام حسین)ع( 
است ضمن اینکه دفاع از اسالم و جمهوری اسالمی باید 
در چارچوب شرع باشد. علوی گفت: مقام معظم رهبری 
مکررا در رهنمودهای خود فرمودند که از کوچک ترین 

حرکت خالف شرع دفاع نمی کنند و آن را نمی پذیرند.

 یادواره سرداران و ۱۱۸ شهید
گروه ۱۵ توپخانه نیروی زمینی 

فرمانده گروه توپخانه ۱۵ خرداد نیروی زمینی س��پاه 
گفت: یادواره س��رداران ویکصد وهجده ش��هید گروه 
توپخان��ه ۱۵ خرداد ب��ا حضور جمع��ی از رزمندگان 
هش��ت س��ال دف��اع مق��دس، خانواده ه��ای ش��هدا، 
ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم شهید پرور 

اصفهان، روز پنج شنبه برگزار می شود.
س��رهنگ پاسدار جالل احمدی فرمانده گروه توپخانه 
۱۵ خ��رداد نیروی زمینی س��پاه اظهار داش��ت: این 
ی��گان در نظر دارد به منظور تروی��ج فرهنگ جهاد و 
شهادت در جامعه، آگاهی افکار عمومی از مقام شامخ 
شهیدان و همزمان با هشتمین سالگرد شهادت سردار 
حاج عباس��علی جان نثاری )فرمانده پیشین گروه ۱۵ 
خ��رداد که در تاریخ ۱۶ ش��هریور ۱۳۹۰، در عملیات 
نیروی زمینی سپاه در منطقه شمال غرب ودر مصاف 
با عناصر گروهک ضد انقالب پژاک به شهادت رسید(، 
یادواره س��رداران ویکصد وهجده شهید گروه توپخانه 
۱۵ خرداد نیروی زمینی س��پاه را با حضور جمعی از 
رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، خانواده های شهدا، 
ایثارگران، جانبازان و اقشار مختلف مردم شهید پرور 
اصفهان، روز پنج ش��نبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ در 

محل گروه توپخانه ۱۵ خرداد برگزار نماید.
سردار شهید جان نثاری همزمان با دوران با شکوه انقالب 
اس��المی، به صفوف انقالبیون پیوست و به وظیفه دینی 

خود در قبال مبارزه با رژیم ستم شاهی عمل کرد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در سن شانزده سالگی جهت 
اعزام به جبهه های حق علیه باطل ثبت نام کرد و پس از 
گذراندن آموزش های عمومی و بسیج به جمع رزمندگان 
اسالم پیوست و در لشکر ۸ نجف اشرف به عنوان نیروی 
پی��اده، و پس از آن در مخابرات توپخانه لش��کر ۱۴ امام 
حسین )ع(، سپس به عنوان فرمانده آتشبار توپخانه و بعد 
ازآن به عنوان جانشین اطالعات و عملیات گروه توپخانه 

۱۵ خرداد تا پایان دفاع مقدس حضور داشت.
شهید جان نثاری همچنین نقش موثری در هدایت آتش 
و طرح ریزی در عملیات های خیبر و والفجر ۸ داش��ت. 
شهید جان نثاری پس ازجنگ تحمیلی با مسئولیت های 
مختلفی از قبیل مسئول عملیات توپخانه نیروی زمینی 
سپاه، جانشین گروه توپخانه ۱۵ خرداد و در سال ۱۳۸۵ 
به عنوان فرمانده گروه توپخانه ۱۵ خرداد انجام وظیفه 
نمود وبه اعطای درجه س��رتیپ دومی از طرف فرمانده 

معظم کل قوا در سال ۱۳۸۸ مفتخر گردید.
این ش��هید بزرگوارس��رانجام در تاریخ ۱۶ ش��هریور 
۱۳۹۰ در منطقه عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالش��هدا 
)ع( در ارتفاعات جاسوسان منطقه سردشت در مبارزه 
با عوامل استکبار جهانی بر اثر اصابت گلوله دشمن به 

درجه رفیع شهادت نائل گردید.

اخبار

نمایندگان حقوق اساسی مردم را در شفافیت آراء سلب کرده اند
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: ما نمایندگان حقوق اساسی مردم 

را در شفافیت آرا سلب کرده ایم، بنده باز هم پیگیر شفافیت آراء خواهم بود.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیس��ه مجلس شورای 
اسالمی در پی انتقادات تعدادی از نمایندگان به اظهارات حجت االسالم پناهیان 
در اعتراض به عدم تصویب طرح ش��فافیت آرا در مجلس ش��ورای اس��المی، در 
پیامی در صفحه ش��خصی خود نوش��ت: همکاران محترم چرا آشفته می شوید؟ چه 
اش��کالی دارد مردم بدانن��د و رای مخالف دادیم یا موافق؟ چق��در حقوق می گیریم؟ و 
اموالمان را شفاف اعالم کنیم؟ وی در ادامه مطلب خود آورده است: ما نمایندگان حقوق 
اساس��ی مردم را در شفافیت آرا س��لب کرده ایم، بنده باز هم پیگیر شفافیت آرا خواهم 
بود. در جلس��ه ۶ ش��هریور ماه جاری،دو فوریت و س��پس یک فوریت طرح شفافیت آرا 

نمایندگان رای نیاورد.  مهر

تهدیدات دشمن با پیروی از فرهنگ عاشورا خنثی می شود
مع��اون تربی��ت و آموزش دفتر عقیدتی سیاس��ی فرماندهی معظ��م کل قوا راه 
موفقی��ت امروز مل��ت ایران و پی��روزی در برابر تهدیدات دش��من را پیروی از 

فرهنگ عاشورا دانست.
حجت االس��الم عبدالعلی گواهی اظهار داشت: عاش��ورا سراسر درس و معرفت 
اس��ت و افراد مختلف می توانند متناسب با نیازی که دارند و شرایطی که در آن 

به قرار دارند از عاشورا و درس های گرانقدر آن بهره برداری کنند.
وی انقالب اس��المی ایران را نتیجه پیروی از فرهنگ عاشورا دانست و ادامه داد: عاشورا 
درس های بس��یاری دارد که یکی از مهمترین آنها دین داری و توجه به پروردگار متعال 
است، در تاریخ می خوانیم که امام حسین)ع( در ظهر عاشورا و با وجود همه سختی ها 
و دش��واری ها نماز اول وقت را برپا می دارد و نماز اول وقت را بر جنگ با دش��منان خدا 

مقدم می دانند.  مهر

واکنش نعمت زاده به بازداشت دخترش
محمدرضا نعمت زاده وزیر اس��بق صنعت در واکنش به خبر بازداش��ت دخترش 
شبنم نعمت زاده گفت:  چند سالی است که ایشان به همراه فردی مجوز واردات 
دارو را ثبت کرده بودند  اما االن آن فرد به دلیل بدهی هایی که در طول یک سال 

گذشته بوجود آمده فراری شده و ضرر و زیان شرکت متوجه او شده است.
وی افزود: بیش از یک س��ال است که فروش این ش��رکت متوقف شده است اما 
ش��یطنت هایی صورت می گیرد و مسائل را سیاسی می کنند اما مسئله این است که 

ایشان بدهکار است و باید کار کنند تا بدهی شان را پرداخت کنند.
این مقام آگاه، انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع را به عنوان جزییات پرونده 
ای��ن فرد عن��وان کرده و گفته بود: این فرد به همراه آقای لش��گری پور و ش��رکتی که 
 توسعه دارویی بوده است در مظان اتهام هستند که محاکمه آن ها صورت خواهد گرفت.

  تسنیم

سرلش��کر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح به چین سفر 
خواهد کرد؛ کشوری که در چند سال اخیر پیشرفت های خوبی 
در حوزه اقتصادی و دفاعی داشته و همکاری های مختلفی در 

زمینه های متعدد با جمهوری اسالمی ایران دارد.
سردار سرلش��کر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح  
امروز چهارش��نبه در رأس هیئ��ت عالی رتبه نظامی به دعوت 

رئیس ستاد ارتش چین به این کشور سفر می کند.
بررس��ی تحوالت منطق��ه، تعمی��ق روابط دو جانب��ه دفاعی 
و گس��ترش هم��کاری ها ازجمله مهمترین اهدافی اس��ت که 
سرلش��کر باق��ری آن را در دیدار ب��ا مقام��ات عالیرتبه چین 
ازجمله »لی زوا چنگ« رئیس س��تاد ارتش و عضو کمیسیون 

مرکزی نظامی جمهوری خلق چین دنبال خواهد کرد.
این سفر را در ادامه ۶ سفر گذشته سرلشکر باقری به کشورهای 
خارجی طی ۳ س��ال گذش��ته، می توان زنجی��ره ای از برنامه 
دیپلماس��ی دفاعی جمهوری اسالمی ایران ارزیابی کرد که در 

دوره جدید ستاد کل مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
همانطور که گفته شد، طی چند سال اخیر، شاهد رشد فعالیت  های 
نیروهای مس��لح در حوزه دیپلماس��ی دفاعی و برقراری ارتباط با 
نیروهای مس��لح س��ایر کشورها بخصوص کش��ور های دوست و 
همس��ایه ایران بوده ای��م و در این بین یکی از فعال ترین مقامات 
نظامی کشورمان در حوزه دیپلماسی دفاعی سرلشکر محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. سردار باقری که در سال ۹۵ 
به ریاست ستادکل نیروهای مسلح منصوب شده  است، از سال ۹۶ 
فعالیت گسترده ای در حوزه دیپلماسی دفاعی را آغاز کرده که در 
این راستا ضمن سفر به برخی کشورهای منطقه، میزبان مقامات 
نظامی آن کشورها در تهران نیز بوده  است. این فعالیت های حدود 

یکسال بعد از انتصاب سردار باقری، به صورت جدی آغاز شد.

ترکیه؛ مقصد اولین سفر
2۴ مرداد ماه سال ۹۶ سردار باقری در اولین سفر خارجی خود 
به عنوان رئیس ستادکل نیروهای مسلح به آنکارا رفت. وی در 
این سفر عالوه بر دیدار با ژنرال حلوصی آکار رئیس وقت ستاد 
نیروهای مس��لح ترکیه، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه و هاکان فیدان رئیس سازمان اطالعات ترکیه)میت( نیز 
دی��دار و گفت وگو کرد.  درجریان دیدار س��ردار باقری با وزیر 
دفاع ترکیه مقرر شد تا پیشنویس سندهمکاری های پژوهشی 
- دانشگاهی در صنعت دفاعی  تهیه وبرای امضا به وزرای دفاع 

دو کشور در دوره آینده ارائه شود.

سفر به سرزمین شام
دو ماه بعد، رئیس س��تادکل نیروهای مسلح عازم سوریه شد. 
سردار باقری در این سفر با ارتشبد فهد جاسم الفریج وزیردفاع، 

سپهبد علی ایوب رئیس ستاد ارتش و بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه دیدار و پیرامون مس��ائل دو جانبه و تداوم همکاری ها 
برای مبارزه با تروریسم و همچنین راهکارهای ثبات و امنیت 
منطقه گفت وگو کرد. سرلش��کر باقری در اولین س��فر خود به 
سوریه هم چنین با حضور در مناطق عملیاتی حلب و دیرالزور 
س��وریه از نزدی��ک با مدافع��ان حریم اهل بیت دی��دار کرد و 

درجیان آخرین تحوالت میدانی سوریه قرار گرفت.

 سفر سردار باقری به روسیه 
اما س��ال ۹۶ س��ال پرکاری در حوزه دیپلماس��ی دفاعی برای 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان بود. سرلشکر باقری 
در این س��ال عالوه بر سفر به ترکیه و سوریه، 2۹ آبان ماه به 
منظور ش��رکت در اجالس سه جانبه س��وچی که بین ایران، 

روسیه و ترکیه بر قرار شد،  راهی کشور روسیه شد.
وی در این س��فر ع��الوه بر دیدار با ژنرال والری گراس��یموف 
رئیس س��تاد ارتش روسیه، با ژنرال حلوصی آکار رئیس ستاد 
نیروهای مس��لح ترکیه نیز دیدار و پیرامون مس��ائل دوجانبه، 
بجران س��وریه، راهکارهای مقابله با تروریسم و بحث و تبادل 

نظر پیرامون مسائل منطقه ای گفت وگو کرد.

 پاکستان؛ مقصد چهارمین سفر
2۴ تیرماه سال ۹7 سرلشکر باقری در راس یک هیئت بلند پایه 
نظامی وارد اسالم آباد پایتخت پاکستان شد. در این سفر که به 
دعوت فرمانده ارتش پاکس��تان صورت گرفت، سرلشکر باقری 
ضم��ن دیدار با ژنرال قمر جاوید باجوا پیرامون مس��ائل مرزی 

مشترک، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه ای و جهان اسالم و 
همچنین توافقات سفر یکسال پیش فرمانده ارتش پاکستان به 
تهران گفت وگو کرد. س��ردار باقری و ژنرال باجوا پس از دیدار 
با یکدیگر با صدور بیانیه ای مشترک بر همکاری های مشترک 
اطالعاتی و امنیتی بین دو ش��کور تاکید کردند. در این بیانیه 
مشترک همچنین تاکید شده است که دو کشور اجازه نخواهند 

داد از خاک کشورشان علیه کشور دیگر استفاده شود.
س��ردار باقری در دومین روز س��فر خود به پاکستان با ممنون 
حسین رئیس جمهور پاکستان و همچنین دریاساالر ظفرمحمد 
عباس��ی فرمانده نیروی دریایی پاکستان نیز دیدار و گفت وگو 
کرد. وی در دیدار با رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد داد تا دو 
کش��ورمحصوالت دفاعی مشترکی به عنوان محصوالت دفاعی 
کش��ورهای اسالمی تولید کنند.سرلش��کر محمد باقری رئیس 
ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در سومین روز 
از س��فر به پاکستان با سفر به ایالت خیبر پختونخوا؛ به صورت 
میدان��ی از مناطق عملیات��ی و مرزی خیب��ر و تورخم در مرز 
پاکس��تان و افغانس��تان بازدید کرد. »نذیر احمد بت« فرمانده 
س��پاه ۱۱ ارتش مستقر در پیشاور از  سرلشکرمحمد باقری در 
مقر ارتش در این شهر استقبال کرد. در این بازدید میدانی که 
۶ س��اعت به طول انجامید، هیات عالی نظامی ایران از نزدیک 
در جریان اقدامات و دستاوردهای ارتش پاکستان در مبارزه با 
تروریسم در ایالت خیبرپختونخوا و مناطق قبایلی قرار گرفت.

سفر به همسایه شمالی
2۶دیماه سال ۹7 سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل 

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران که در راس یک هیات 
عالی رتبه نظامی به جمهوری آذربایجان سفر کرده و با »الهام 

علی اف« رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کرد.
سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
در جریان س��فر ب��ه جمهوری آذربایجان با »اکتای اس��داف« 
رییس مجلس ملی این کشور دیدار کرد.وی در این دیدار عزم 
ایران برای تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی 

با جمهوری آذربایجان را مورد تأکید قرار داد.

دومین سفر به سوریه
ام��ا س��ردار باقری حدود یک س��ال بعد از س��فر اول خود به 
س��وریه، در اسفندماه س��ال ۹7 نیز دوباره به این کشور سفر 
ک��رد. هدف وی از این س��فر ش��رکت در اجالس س��ه جانبه 
روس��ای س��تاد کل نیروهای مس��لح ای��ران، عراق و س��وریه 
ب��ه منظ��ور ارتقای همکاری ه��ای دفاعی و نظامی، مش��ورت 
و همفک��ری درباره مبارزه با تروریس��م و ایج��اد هماهنگی و 
هم افزایی س��ه کشور ایران، عراق و س��وریه در تداوم مقابله با 

گروهک های تروریستی، بود.
حاال س��ردار باقری در هفتمین سفر خارجی خود قرار است تا 
چند روز آینده به کش��ور چین سفر کند. کشوری که در چند 
س��ال اخیر پیش��رفت های خوبی در حوزه اقتصادی و دفاعی 
کرده و امروز هم به عنوان یکی از کشورهای دوست و ازجمله 
ش��رکای مهم تجاری ایران محس��وب می ش��ود. در مرداد ماه 
س��ال ۹۴ نیز یک هیات عالیرتبه نظامی چین به سرپرس��تی 
دریاساالر سان جین گوا جانشین رئیس ستادکل ارتش چین 
به تهران س��فر کرد و در دیدار با سرلش��کر باقری، موضوعاتی 

نظیر همکاریهای نظامی و امنیتی مورد تاکید قرار گرفت.
دیپلماسی فعال دفاعی ایران زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند 
که بدانیم بنا بر قطعنامه 22۳۱ سازمان ملل، کمتر از ۱۴ ماه دیگر 
تحریم های نظامی علیه ایران برداشته شده و فضا برای همکاری 
های بیش��تر با کشورهای خارجی در حوزه نظامی بازتر  می شود. 
جمهوری اس��المی ایران در سال های اخیر به دلیل تحریم های 
گس��ترده در حوزه نظامی، اقدام به تامین نیازهای خود در داخل 
کرده و در این راس��تا توانسته به توفیقاتی بزرگ دست پیدا کند 
که آخرین نمونه آن س��اخت س��امانه موشکی پدافند هوایی برد 
بلند باور ۳7۳ بود که بنا بر اذعان کارشناسان از برخی نمونه های 
خارجی مشابه خود مانند اس۳۰۰ روسی، پاتریوت آمریکایی و اچ 
کیو۹ چینی بهتر است. جمهوری اسالمی ایران البته در راستای 
تقوی��ت بنیه دفاعی خود قائل به همکاری با کش��ورهای دیگر 
در حوزه فناوری و س��اخت تجهیزات نیز هس��ت و بدون شک 
در همین راستا کش��ورهایی نظیر روسیه و چین، می توانند در 

اولویت همکاری های احتمالی آینده قرار بگیرند.  تسنیم

بعض��ی نس��خه ی دیگ��ری را تجوی��ز می کنند، 
می گوین��د تس��لیم بش��ویم تا دش��من علیه ما 
موذیگ��ری نکند؛ این ه��ا نمی دانند که هزینه ی 
تسلیم شدن بمراتب بیشتر از هزینه ی مقاومت 
کردن و ایس��تادگی کردن است. بله، ایستادگی 
کردن ممکن اس��ت هزینه ای داش��ته باشد، اّما 

دستاورد های بسیار بزرگی دارد...
ایران اس��المی به عنوان پرچمدار و پیش��قراول 
محور مقاومت، امروز به تصریح دوست و دشمن 
قدرت اول منطقه ژئواستراتژیک غرب آسیاست؛ 
در این منطقه حس��اس که ۴ آبراه حیاتی جهان 
در آن مستقر است، زمانی آمریکایی های مستکبر، 
برای تثبیت منافع نامشروع ش��ان، ژاندارم تعیین 
می کردند و این س��ردمداران واشنگتن بودند که 
ام��ر و نهی می کردند در منطقه ما چه کش��وری 
چه میزان تحرک نظامی و سیاسی داشته باشد؛ 
اما ام��روز به برکت گفتم��ان و روحیه مقاومت، 
راهبران ناو ها و جنگنده های چند میلیارد دالری 
و ف��وق مجه��ز آمریکایی با ترس و وحش��ت در 
منطقه ما حرکت می کنند و آرزویشان ابالغ برگه 

پایان ماموریت شان در منطقه غرب آسیاست.
بدون تردید در این توفیق و عظمت امروز ایران 
اسالمی و جبهه مقاومت، جنبه ها و دستاورد های 
فناوران��ه و تکنولوژی��ک نقش غیرقاب��ل انکار و 
بسزایی داشته است. دس��تاورد هایی که حاصل 
مجاهدت علمی دانش��مندان و متخصصان ایران 
اسالمی است، از موش��ک های دوربرد بالستیک 
و نقط��ه زن ت��ا س��امانه های راداری و پدافندی 

هوشمند و پهپاد های فوق پیشرفته.
اما فارغ از جنبه ها و دس��تاورد های تکنولوژیک، 
آنچ��ه در ق��وام و اقتدار امروز ایران اس��المی و 
پیش��روی ش��تابان جبهه مقاومت و اضمحالل 
دش��منان ریزو درشت و مستقیم و نیابتی نقش 
اصل��ی را داش��ته، روحیه مقاومت بوده اس��ت؛ 
روحیه ای که سرمنش��اء آن چیزی نیس��ت جز 
قیام حض��رت اباعبداهلل الحس��ین علیه الس��الم 
و مکت��ب س��رخ عاش��ورا؛ قی��ام و مکتب��ی که 
رهایی  بخش و غیرت افزاس��ت؛ قیام و مکتبی که 
اس��تغناء و بی نیازی را در وج��ود آدمی پرورش 
می دهد و سازش با ظالم و مستکبر را ننگ ابدی 
و غیرقابل تحمل می داند و نتیجه اش، سعادت و 
اقتدار اس��ت؛ موهبتی که امروز طعم شیرین آن 

را می چش��یم و می چشانیم و آن 
را وام گرفته از خط س��رخ عاشورا 
و قیام س��رور و س��االر ش��هیدان 

می دانیم.
در کتاب حماس��ه حسینی استاد 
شهید مطهری آمده است: حسین 
ب��ن عل��ی درس غیرت ب��ه مردم 
داد، درس تحم��ل و بردب��اری به 
مردم داد، درس تحمل ش��دائد و 
سختی ها به مرد م داد. این ها برای 
ملت مس��لمان درس های بس��یار 
بزرگی بود. پ��س اینکه می گویند 
حس��ین بن علی چه کرد و چطور 
ش��د که دین اس��الم زنده ش��د، 
جوابش همین اس��ت که حسین 

بن علی روح ت��ازه دمید، خون ها را 
به جوش آورد، غیرت ها را تحریک کرد، عش��ق 
و ایده آل به مردم داد، حس اس��تغنا در مردم به 
وج��ود آورد، درس صبر و تحم��ل و بردباری و 
مقاومت و ایس��تادگی در مقابل شدائد به مردم 
داد، ت��رس را ریخ��ت؛ همان مردم��ی که تا آن 
مقدار می ترس��یدند، تبدیل به یک مردم شجاع 

و دالور شدند.
ترس و وحش��تی که امروز بر سردمداران جبهه 
کفر یعنی آمریکایی ها غالب ش��ده، بیش از آنکه 
ناشی از سامانه ها و موشک ها و تجهیزات دفاعی 
ایران اسالمی و جبهه مقاومت باشد، ترس آن ها 
از بس��ط روزاف��زون روحیه و گفتم��ان مقاومت 
اس��ت؛ روحی��ه و گفتمان��ی که ایران اس��المی 
ترویج کرده و امروز با تاس��ی ب��ه آن، ملت ها و 
جنبش ه��ای رهایی بخش منطق��ه، دیگر برای 
آمریکایی ه��ا تره هم خ��رد نمی کنند و پیام ها و 

تهدیدهایشان را به هیچ می گیرند.
»م��ا اینجا خواهیم ماند و ندای ما خواهد ماند که 
آمریکایی ها آنرا بفهمن��د؛ آمریکایی ها نمی دانند 
لبیک یا حس��ین یعنی چه. لبیک یا حس��ین را 
بسیار از ما شنیده اند... لبیک یا حسین یعنی تو در 

معرکه جنگ هستی، هر چند که تنهایی و مردم 
تو را رها کرده باشند و تو را متهم و خوار شمرند. 
لبیک یا حسین یعنی تو و اموالت و زن و فرزندانت 
در این معرکه باشند. لبیک یا حسین یعنی مادری 

فرزندش را به میدان دفاع می فرستد...«
این بخش��ی از س��خنرانی معروف س��ید حسن 
نص��راهلل در اجتماع بزرگ کفن پوش��ان لبنانی 
در خرداد ۱۳۸۳ اس��ت؛ با گذش��ت ۱۵ س��ال 
و  آمریکایی ه��ا  مع��روف،  س��خنرانی  آن  از 
صهیونیس��ت های کودک کش، ح��اال فهمیده اند 
لبیک یا حس��ین یعنی چه؟ نش��ان به آن نشان 
که وقتی س��ید مقاومت در سخنرانی بعدازظهر 
یکشنبه ۳ شهریور خود به تشریح تجاوز پهپادی 
صهیونیست ها به جنوب بیروت پرداخت و گفت: 
»از امروز دیگر باید صهیونیست ها در نقاط مرزی 
یک لنگه پا بایستند«؛ ارتش رژیم صهیونیستی 
از چندی��ن کیلومتر خط مرزی عقب نشس��ت و 
سید حس��ن چند روز بعد در سخنرانی دیگری 
گف��ت: »از روز نطق من تا روز پاس��خ به تجاوز 
پهپادی، صهیونیس��ت ها ترسیدند و مرز ها را به 
کلی تخلی��ه کردند، تا عمق ۵ الی 7 کیلومتری 
نه نیرویی از اس��رائیلی ها ماند و نه تجهیزاتی از 

آن ها ب��ود. به آن ه��ا گفته بودم 
ی��ک پا در هوا بایس��تند، اما فرار 

کردند!«
در واقع فرار صهیونیست های بزدل 
از نقاط مرزی با لبنان، پیش از حمله 
شامگاه یکشنبه ۱۰ شهریور حزب اهلل 
به دو خودروی صهیونیس��ت ها در 
نزدیکی پایگاه عفیفیم در ش��مال 
فلسطین اشغالی، صورت گرفته بود؛ 
یعنی زمانی که حزب اهلل هنوز یک 
تیر هم در واکنش به تجاوز پهپادی 
صهیونیست ها ش��لیک نکرده بود؛ 
اینک��ه صهیونیس��ت ها ب��ا کوهی 
از  از تجهی��زات و ادوات جنگ��ی 
سخنرانی سید حسن نصراهلل به لرزه 
می افتند، نشات گرفته از همان مکتب 
عاش��ورایی است که در کالم س��ید مقاومت موج 
می زند و دش��منان و صهیونیست های کودک کش 
را به رعب و وحشت می افکند. این روحیه مقاومت 
که ناشی از مکتب س��رخ عاشواریی است در ایران 
اسالمی به عنوان سرسلسله محور مقاومت به کرات 
ثمربخشی خود را ثابت کرده است؛ از دوران طالیی 
دفاع مق��دس تا همین اواخر ک��ه پهپاد گرانقیت 
جاسوس��ی آمریکا توسط پدافند بومی ما به خاک 

نشست و ساقط شد.
بس��ط و تس��ری روحیه مقاومت از جانب ایران 
اس��المی به حدی بوده است که امروز دشمنان 
درج��ه یک ما از جمله آمریکا برای به شکس��ت 
کش��اندن ای��ن روحیه، به زمی��ن و زمان چنگ 
می اندازند تا مقامات و مسئوالن کشورمان را به 
پ��ای میز مذاکره بکش��انند و اینگونه القاء کنند 
ک��ه پرچمدار مح��ور مقاومت یعن��ی جمهوری 
اس��المی ایران را وادار به عدول از اندیش��ه های 
مقاومت گرایان��ه و آم��دن بر س��ر می��ز مذاکره 

بواسطه تحمیل و فشار اقتصادی کرده اند.
در همین رابط��ه اخیرا روزنام��ه نیویورک تایمز 
گزارش داده که البی متنفذ صهیونیستی در کاخ 

سفید که به ظاهر مخالف مذاکره آمریکا با ایران 
است، در پشت پرده برای ترتیب چنین مذاکره ای 
تمهید مقدمات می کند؛ هر چند از جانب ایران، 
انجام چنین مذاکره ای محال اس��ت؛ نشان به آن 
نش��ان که ایران اس��المی بر مبنای همان تفکر 
عاش��ورایی با اتخاذ راهبرد »مقاومت فعال« طی 
چند ماه اخیر، ثمرات گسترده ای را کسب کرده 
اس��ت؛ از اقتدار دفاعی که ب��ا زدن پهپاد گلوبال 
متجاوز و توقیف کش��تی متخلف انگلیس��ی رخ 

نمایی کرد تا ثبات اقتصادی ملموس.
در چنین ش��رایطی هرگونه آدرس برای اجابت 
درخواس��ت و جهد های پنهان و آش��کار آمریکا 
جهت مذاکره، خواس��ته یا ناخواس��ته بازی در 
زمین دش��من و خیان��ت به راهب��رد متعالی و 
عاش��ورایی مقاوم��ت اس��ت و این ام��ر، مفهوم 
دیگری جز پیچیدن نس��خه ذلت بار تس��لیم و 
س��ازش ندارد؛ حال آنکه در جریده عاشوراییان 
لَّة« و   ا الِذّ و کربالییان ثبت ش��ده که »َهیَهاَت ِمَنّ

.» »َمْوٌت فی ِعزٍّ َخْیٌر ِمْن َحیاة فی ُذلٍّ
مق��ام معظم رهب��ری، نهم تیرماه س��ال ۹7 در 
مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام 
حسین )علیه الس��الم(، فرمودند: بعضی نسخه ی 
دیگ��ری را تجوی��ز می کنند، می گویند تس��لیم 
بشویم تا دشمن علیه ما موذیگری نکند؛ این ها 
نمی دانن��د که هزینه ی تس��لیم ش��دن بمراتب 
بیش��تر از هزینه ی مقاومت کردن و ایس��تادگی 
کردن اس��ت. بله، ایستادگی کردن ممکن است 
هزینه ای داش��ته باشد، اّما دس��تاورد های بسیار 
بزرگی دارد که صد ها برابِر آن هزینه برای ملّتها 
ارزش دارد؛ اّما تس��لیم ش��دن در مقابل دشمن 
عنود و لجوج و خبیث، جز لگدمال ش��دن، جز 
ذلیل شدن، جز بی هویّت شدن هیچ اثری ندارد؛ 
این را بایس��تی همه بدانند. این قانون الیتخلّف 
پروردگار اس��ت که فرمود: َفال تَِهنوا َو تَدعوا اِلَی 
��لِم َو اَنُتُم االَعلَوَن َو اهلُل َمَعُک��م َو لَن یَِتَرُکم  السَّ
اَعمالَُکم؛ سس��ت نش��وید، دعوت به س��ازش با 
دش��من نکنید، خدای متعال ش��ما را برتر قرار 
داده اس��ت و برتر هستید »َو لَن یَِتَرُکم« -یعنی 
»لَ��ن یَنُقَصُکم« - خدای متعال برای ش��ما کم 
نمی گذارد در مقابل مجاهدتی که انجام داده اید، 
پ��اداش ای��ن مجاهدت را به طور کامل به ش��ما 

خواهد داد.  میزان

 تداوم دیپلماسی دفاعی در »شرق«
اولین سفر سرلشکر باقری به چین

روحیه مقاومت عاشورایی؛ عامل اصلی اقتدار ایران اسالمی

 آمریکایی ها نمی دانند لبیک یا حسین یعنی چه


