
به یاد ندارم هیچوقت نوش��تن یک مطلب پرمحتوا اینقدر برایم س��خت باش��د که انگار قلم هم نای 
نگارش ندارد. تاریخ عجب تکرارهایی را با خود به همراه می آورد که هرچه جلوتر می رویم امتحان ها 

مشکل تر و پاداش ها ارزنده تر می شوند. 
هابیل به دس��ت قابیل به ش��هادت می رسد تا برادرکشی بدعت گردد و در ادامه جنگ های چهره به 
چهره و دفاع های رودررو رنگ عوض می کنند تا بمب های اتمی و ش��یمیایی کار را یکس��ره نمایند و 
به دشنه زدن در نیمه شب از پشت سر و تنها به قاضی رفتن کفایت کند! و آنگاه در میان همه این 
نامردمی ه��ا جواهراتی کمیاب در طول آن جلوه می کنند تا به دیگران امید دهند هنوز هم می توان 
انسانی بزرگ و بی بدیل بود. اگرچه پس از آدم و تا محمد »ص« یکصد و بیست وچهار هزار پیامبر پا 
به عرصه فانی گذاشتند و رفتند اما تنها پنج تن از آن ها اولوالعزم بودند و خاتم این رسل جانشینانی 
تحت عنوان امام را مأمور می نمود تا همچنان رهنمون خلق سر در گریبانی باشند که عشق به دنیا 

همه وجودشان را تصاحب کرده است.
 آن ه��ا اگرچ��ه معصوم و مظلوم بودند اما هرکدام به تنهایی می توانس��تند هر آنچه را که الزم بود از 
خدای خود بطلبند تا جاری ش��ود که البته همگی شهادت را ره توشه آخرت نموده و این توصیه ای 
بود که منتظران واقعی مهدی »عج« هم به آن پایبند هس��تند و هرلحظه در انتظار پیک می مانند. 
پس از عروج ش��هادت گونه امام حس��ن عسگری »ع« رهروان راس��تین این مسیر باید امام غایب را 
الگ��وی خود قرار داده و برای رس��یدن به مدینه فاضله صله ای جز ش��هادت را نپذیرند و به آن دل 
خوش کنند که البته مسیری بس دشوار در پیش است اما طعمی خوش دارد که می تواند گواراترین 

پاداش برای ورود انسان ها به جهان باقی باشد.
 نمونه های نادر که عمری را نادانس��ته گام برمی دارند حّرها هس��تند اما خودش��ان می دانند که در 
لحظات واپس��ین چه تحولی در آن ها ایجاد ش��ده تا بتوانند به دنیا و زیورآالت آن پش��ت پا زده و 
روس��فید راهی آخرت ش��وند. بهتر آن است که برای حاج قاسم مویه نکنیم و این فغان را برای خود 
بگذاریم زیرا امروز و پس از 63 س��ال عمر کوتاه دنیوی توانس��ته به تنها آرزویش که همان رسیدن 
به مدینه فاضله بود برسد و این ما هستیم که همچنان در خم یک کوچه جامانده ایم تا عطار زمان 
هفت ش��هر عش��ق را سپری کند و همچون سروها ایس��تاده بمیرد و ما خوابیده دنیا را وداع گوییم. 
حاج قاسم باید برای تمامی آزادگان و آزادی خواهان جهان یک الگوی به تمام معنا باشد زیرا توانست 
با اتکا به فلس��فه شهادت و بدون واهمه، نگران آن شود که تمامی انسان ها می توانند اینگونه باشند. 
قاس��م س��لیمانی را نمی توان در یک برگ و چند برگ تفسیر کرد که به تنهایی نیازمند هزاران جلد 
شاهنامه و فردوسی هایی است تا آن ها را بنگارند که »اینجا برای از تو نوشتن فضا کم است / اینجا 

برای از تو شنیدن هوا کم است«.
 آنچه که باید از حاج قاس��م بدانیم با خود برده اس��ت و آنچه که مانده مویی از کوه هم نیس��ت که 

بتواند عظمت این مرد خاکی را جلوه گر سازد.
 مس��عود بارزانی رئیس وقت اقلیم کردس��تان عراق نقل می کند: تروریست ها اربیل را محاصره کرده 
بودند و پیش مرگان کرد با تمام قدرت به دفاع می پرداختند اما همه چیز نشان از آن داشت که بیش 
از این نمی توانند در مقابل فش��ار از بیرون مقاومت نمایند. با س��ران قدرت های جهان تلفنی تماس 
گرفتم و تقاضای کمک کردم اما هرکدام به بهانه ای طفره رفتند و زمانی که از همه جا ناامید ش��ده 
بودم به ایران زنگ زدم و آن ها ش��ماره حاج قاس��م س��لیمانی را به من دادند. با او صحبت کردم و 

خواستم تا فکری بکند. 
گفت: س��پیده دم فردا می آیم. گفتم: ولی تا فردا صبح ممکن است هزار اتفاق بیفتد. جواب داد: یک 
امشب را مقاومت کنید تا ما برسیم و طلوع آفتاب روز بعد پرواز حاج قاسم به اتفاق ۵۰ نفر از یارانش 
در فرودگاه اربیل به زمین نشس��ت و ش��هر را از محاصره تروریست ها نجات بخشیدند. این تنها یک 

نمونه از اقیانوس بی کرانی بود که در دستان پرتوان و اراده مستحکم حاج قاسم جریان داشت.
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محافل رسانه ای و سیاسی اروپا طی روزهای اخیر 
از واژه تنش زدایی در منطقه استفاده می کنند. 
آنها بر این ادعایند که پس از ترور سردار شهید 
سپهبد قاس��م سلیمانی و پاسخ موشکی ایران، 

زمان تنش زدایی فرا رسیده است. 
در قبال این ادعا اولین سوال اساسی این است 
که تنش زدایی با چه کسی؟ آنچه غربی ها ادعا 
دارند آن است که میان ایران و آمریکا باید تنش 
زدایی شود. سوال این است که با آمریکایی که 
بر تحریم و فش��ار بر ملت ای��ران و نظام اصرار 
دارد، آمریکایی که رسما ترور سردار بزرگ ایران 
را صورت داده و به آن افتخار می کند، آمریکایی 
ک��ه در امور داخلی ایران دخال��ت و مردم را به 
آشوب و شورش تشویق می کند، آمریکایی که 
حتی حاضر به اج��رای برجامی که خود امضاء 

کرده نبوده و.... چگونه می توان مذاکره کرد؟
س��وال اساس��ی دیگر آن اس��ت که چه کسی 
می خواهد میانج��ی گری کند و تنش زدایی را 
اجرا س��ازد؟ اروپا ادع��ا دارد که به دنبال تنش 
زدایی است اروپایی که از ترور سردار سلیمانی 
حمایت کرده و خواستار عدم پاسخگویی ایران 
ش��ده اس��ت، اروپایی که ادعا دارد برای حفظ 
برجام از مکانیس��م ماشه اس��تفاده می کند در 
حال��ی که هیچ اش��اره ای به نق��ض عهدهای 
خ��ود نمی کند، اروپایی ها طی روزهای اخیر در 
پ��ی اندوه و غم ملت ای��ران از حادثه هواپیما و 
جان باختن فرزندان میهن اس��امی، به دنبال 
ایجاد فضای آش��وب در کش��ور ب��وده و حتی 
افرادی همچون »راب مک ایر« س��فیر انگلیس 
رسما و راس��ا در تجمع غیرقانونی شرکت و به 
اقدام علیه امنیت ای��ران می پردازد؛  آیا چنین 
اروپایی می تواند نقش میانجی را داشته باشد؟ 
چگونه می توان به چنین اروپایی اعتماد کرد که 
بخواهد نقش تنش زدا را ایفا نماید. انگلیس��ی 
ک��ه قتل عام 9 میلیون ایرانی در جنگ جهانی 
اول را در کارنام��ه دارد ، از کودتای 28 مرداد و 
همراه��ی با صدام در جنگ تحمیلی و تا ایفای 
تنش در تحریم ها و حمایت های از تروریست ها 
علی��ه ملت ایران تا نقش آفرین��ی در فتنه 88 
و هر نابس��امانی و آش��وبی در ایران را رقم زده 
اس��ت چگون��ه می تواند مدع��ی میانجی گری 
باشد؟ نکته قابل توجه آنکه اروپا دیروز اجرایی 
ساختن مکانیسم ماشه یا همان ساز و کار حل 
اخت��اف را با ادعای ماندن ای��ران در برجام در 
پیش گرفته که هدف آن ایجاد فضای غبارآلود 
در ایران است. رفتاری که آشکار می سازد، سفیر 
انگلیس به دنبال ایجاد آشوب در ایران به بهانه 
حادثه هواپیمای اوکراین��ی بوده تا به اصطاح 
سیاست فشار از پایین، چانه زنی از باال را اجرا و 

به باج گیری از ایران بپردازد. 
سومین سوال اساسی آن است که مفهوم تنش 
زدایی چیست و چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ 
آنچه از س��وی اروپایی ها در ب��اب تنش زدایی 
مطرح می ش��ود در یک جمله خاصه می شود 
و آن اینکه ایران باید به کش��وری عادی مبدل 
ش��ود. کش��وری عادی از نظر اروپا یمن اینکه 
ایران باید به کش��وری مانند کش��ورهای عربی 
ح��وزه جنوبی خلیج ف��ارس مبدل ش��ود که 
سرس��پرده غرب باشد. کش��وری عادی یعنی 
آنکه پایگاه های نظام��ی آمریکا و اروپا در ایران 
ایجاد و تهران حق تصمیم گیری در هیچ کدام 
از سیاست های داخلی و خارجی اش را نداشته 
باش��د. در تعری��ف اروپا و آمریکا کش��ور عادی 
یعنی کش��وری که توان دفاعی نداشته باشد و 
در منطقه ایفای نقش نکند بلکه خود بخشی از 

پازل استعمارگری آنها در منطقه باشد.
 حال آنکه تنش زدایی واقعی تعریفی دارد و آن 
اینکه تمام تحریم های ضدایرانی لغو شود، غرب 
تعهد دهد که هیچ گونه اقدام خصمانه ای علیه 
ملت ایران و جمهوری اس��امی صورت ندهد، 
غرب سیاس��ت براندازی نظام و حذف ایران از 
معادالت منطقه را کنار بگذارد، حقوق هسته ای 
ایران را به رسمیت بشناسد و در نهایت خواست 
ایران و س��ایر ملتهای منطق��ه مبنی بر خروج 
کامل نیروه��ای آمریکایی و غربی از خاورمیانه 
را اجرایی سازد. تا زمانی که این ا صول اجرایی 
کشور سخن گفتن از تنش زدایی معنایی ندارد و 
صرفا شعاری برای توجیه سیاست های خصمانه 
علیه ایران و منطقه و تکرار دخالت های بحران 
ساز غرب در منطقه است. غرب نمی تواند ادعای 
تاش برای تنش زدایی داشته باشد در حالی که 
در عمل در کنار آمریکا علیه ملت ایران و نظام 
اسامی و امنیت و ثبات منطقه اقدام نماید. این 

رفتار تنش آفرینی است نه تنش زدایی.

سیاست روز در هیاهوی جلسات دستمزد و حقوق 99 بررسی  می کند؛
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به دشمن اجازه نخواهیم داد آرامش و 
امنیت کشور و مردم را خدشه دار کند
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