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واکنشها به حمله تروریستی اخیر در جاده
خاش ـ زاهدان و شهادت و مجروح شدن حدود
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ایران ،روسیه و ترکیه بر آغاز روند بازسازی سوریه
و گفتوگوهای سوری ـ سوری تأکید کردند

توافق مهم
در سوچی
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به دنبال بزرگترین حمله معاصر
به نیروهای امنیتی در جامو و کشمیر
تنش میان دهلینو و اسالمآباد شدت گرفت

هند:
پاکستان پناهگاه
تروریستهاست
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 4برداشت درباره سیوهفتمین
جشنواره فیلم فجر

وقتی «ردخون»
گم شد!
صفحه 13

ق ُکش
فروغ جاویدان و سرانجام شوم سازمان خل 

ماجرای نیمروز
درتنگه مرصاد
صفحات 6و11

خبر
سرلشکر جعفری با اشاره به بیانیه رهبر انقالب:

هر پایگاه بسیج
باید یک گروه جهادی داشته باشد

فرمانده س��پاه با تاکید بر اینکه باید توسعه
حرکته��ای جهادی انجام ش��ود ،تصریح کرد:
ام��روز آنچه اهمیت دارد خدمت به مردم و حل
مس��ائل اجتماع��ی به دس��ت گروههای عظیم
مردم��ی اس��ت .به گ��زارش فارس ،سرلش��کر
محمدعلی جعفری ،فرمانده کل سپاه در آیین
اختتامیه دومین جش��نواره ملی جهادگران که
در محل س��ازمان بسیج دانشجویی برگزار شد،
گفت :خطاب اصلی پیام اخیر رهبر معظم انقالب
به جوانان است .فرمانده سپاه تصریح کرد :امروز
حرکتهای جهادی در بین جوانان جا افتاده ولی
کافی نیست .برای اداره کشور به کمک مردم یا
عبور دادن انقالب با کمک مردم یک اعتقاد راسخ
میخواهد که باید در مدیران وجود داشته باشد
ولی مهمترین مانع این کار بروکراسی حاکم بر
سیستمها و روشهای موجود در کشور است.
وی بر ضرورت گستردهس��ازی و شبکهسازی
حرکته��ای جه��ادی تاکید ک��رد و آن را مهم
دانس��ت و افزود :با روشهای پراکنده نمیش��د
عملی��ات فتحالمبی��ن و بیتالمق��دس را انجام
داد؛ در واق��ع زمانی این اتفاق میافتد که نیروها
سازماندهیشوندپسشبکهسازی،هدفمندسازی
و گستردهسازی باید در حرکتهای جهادی مورد
توجه باش��د تا فتحالمبینه��ا و بیتالمقدسها
اتف��اق بیفتد .وی افزود :اگر تخصصیس��ازی در
حرکتهای جهادی مورد توجه نباشد انتظار الزم
را نمیتوان از این حرکتها داش��ت .ما  ۴۰هزار
پایگاه بس��یج و  ۱۱هزار گروه جهادی در کشور
داری��م با این وجود چرا نباید ب��ه ازای هر پایگاه
یک گروه جهادی داشته باشیم ،این وضعیت قابل
قبول نیست.
وی بیان کرد :در هر مقطعی یک اقدام جهادی
اولویت اصلی در کش��ور ما است .با این وجود در
این مقطع گسترش کیفی و کمی جهاد سازندگی
و جهاد خدمترسانی به مردم اولویت اصلی کشور
است .فرمانده سپاه با تاکید بر اینکه باید توسعه
حرکتهای جهادی انجام شود چون جهاد فقط
جهاد با دش��من و قتال و کشتن و کشته شدن
نیست ،افزود :امروز آنچه اهمیت دارد خدمت به
مردم و حل مسائل اجتماعی به دست گروههای
عظیم مردمی است .امروز در هر روستا و هر محله
یک مساله وجود دارد که مردم از آن رنج میبرند
با این وج��ود بهترین مجموع��های که میتواند
مس��ائل هر محله و روس��تا را پیدا و برای آن راه
حل اثربخش پیدا کند گروههای جهادی هستند.

منطق برنامه منطقهای ایران
مهدی محمدی

مقالهتحلیلی مدتی اس��ت ب��ه دالیلی
که در ادامه این نوش��ته
از آن س��خن خواهیم گف��ت ،یک حرکت
هماهن��گ داخل��ی و خارجی در پوش��ش
نقدهای راهبردی و ب��ا ادعای خیرخواهی
برای ملت و کشور ،علیه برنامه منطقهای ایران آغاز
شده است .این نوشته کوششی است برای درک و
تبیین منطق استراتژیک برنامه منطقهای ایران از
خالل نقد رویکردی که تالش میکند بیآنکه درک
درستی از این برنامه داشته باشد ،سخنان آمریکا و
اس��رائیل علیه آن را بومیسازی کرده و در محیط
داخلی ایران منتشر کند.
قبل از هر چیز اج��ازه بدهید رئوس مطالب و
استداللهای مطرح در این پروژه جدید فضاسازی و
عملیات روانی را مرور کنیم.
 -1ادعا میشود قبل از هر چیز برنامه منطقهای ایران
شکست خورده و بیدستاورد (یا کمدستاورد) است.

 -2ای��ن طی��ف س��عی دارد هزینههای
سیاسی ،انسانی ،اقتصادی و امنیتی این
برنامه را بسیار گزاف جلوه داده و استدالل
کند این برنامه ارزش هزینهای را که برای
آن داده شده نداشته است.
 -3این پروژه تالش میکند اینگونه القا کند که
مش��کالت اقتصادی امروز ایران ناش��ی از خروج
آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریمهاست و علت
اصلی بازگش��ت تحریمها نیز برنامه منطقهای و
موشکی ایران است ،لذا این برنامهها بدون اینکه
دستاورد خاصی داشته باشد ،به فالکت اقتصادی
در ایران نیز انجامیده است.
 -4این جریان اینگونه القا میکند که برنامه منطقهای
ایران و حضور ایران در کشورهایی مانند عراق ،سوریه
و یمن نه خواست عموم ملت ایران ،بلکه خواست یک
جریان خاص در قدرت (نیروهای نظامی) است که ...
صفحات  9 ،8 ،7و  10را بخوانید

نظام انقالبی در گام دوم

فضاحت ورشو

پایان نمایش اسرائیلی  -آمریکایی ورشو با نمکنشناسی نتانیاهو در حق کشور میزبان
سخنگوی وزارت خارجه :بیانیه پایانی ورشو سند شکست و ناکامی آن است
عبدالباری عطوان :کنفرانس ورشو ،ایران را نماد جهان اسالم کرد

صفحات 2و15

نجوایی با «پاسدار حرمت خون شهیدان»

امید رامز

یکی از مهمترین مناقش��ات
نگاه
و چالشه��ای موج��ود بین
حامیان خطمشی نظام با منتقدان داخلی رویکرد
حاکمیت در  4دهه گذش��ته -از دولت موقت تا
دول��ت اعتدال -همواره حول مفه��وم «نظام» و
«نهضت» ش��کل گرفته اس��ت .عدهای همچون
نهضت آزادی در دولت موقت به محض پیروزی
انقالب و از همان نخستین روزها ،انقالب و نهضت
را پایانیافته تلقی کرده و بر تشکیل یک دولت و
نظام سکوالر محافظهکار ،فاقد مجلس خبرگان و
رهبری دینی که با نظام استکبار هیچ مناقش ه و
منازعهای ندارد ،تاکید کردند .حتی بزرگانشان
س��الها پیش از انقالب با اذع��ان به بیتعصبی
خود و همفکرانش��ان و البته در توهینی آشکار
به ملت ایران ،تصریح کرده بودند که «س��ر بقای
ایران ،پفیوزی ماست! وقتی بنا شد ملتی بهطور
جدی با دش��من روبهرو نش��ود ،تا آخرین نفس
نجنگد ...به هر ک��س و ناکس تعظیم و خدمت
کند ،دلیل ندارد که نق��ش و نام چنین مردمی
از صفحه روزگار برداش��ته شود» .و همچنین بر
این نکته تاکید کرده بودند که «سرس��ختهای
يكدنده و اصولیها هس��تند كه در برابر مخالف
و متجاوز میايس��تند و به جنگ��ش میروند؛ يا
پيروز میشوند يا احياناً شكست میخورند .حريف
چون زمينه س��ازگاری نمیبيند و با مزاحمت و
عدم اطاعت روبهرو میشود ،از پا درشان میآورد
و نابودش��ان میكند ...ما اهل نبرد و كوش��ش با
مليتهای بيگانه نيس��تيم .تقليد و سازگاری را
ترجيح میدهيم و قالب مستقلی نداريم»( .کتاب
سازگاری ایرانی ،ص  ،۴۱مهدی بازرگان).
بعدها نیز در دهه  ،70عدهای تجدیدنظرطلب
ک��ه پس از چرخ��ش  ۱۸۰درج��های از مواضع
انقالب��ی خ��ود و ادعای ب��ودن در خ��ط امام در
دهه  ،۶۰س��ودای سکوالریسم را در سر داشتند
و بازرگان را پدر معنوی خود میدانس��تند و نیز
مایل بودن��د انقالب را پایانیافت��ه و محدود به
بهمن  ۵۷بدانند ،بنیانگذار جمهوری اس�لامی،
امام خمینی(ره) را مناسب موزهها دانستند تا با
خاکسپاری او ،اصول انقالب را نیز همراهش دفن
کنند.
پ��س از آنه��ا نیز برخ��ی مهمتری��ن مراکز
تصمیمس��ازی و سیاس��تگذاری نظام ،انقالب
اسالمی را هزینهزا دانسته و در دوراهی «جمهوری
اسالمی» یا «انقالب اس�لامی» ،با فهم ناقص از
انقالب که گویی بهمن  ۵۷نقطه پایان آن بوده نه
آغاز ،و با توصیه به پرهیز از رجعت به عقب ،کسب
«ثروت ملی» و رف��اه را هدف غایی انقالب فهم

نشست  2روزه ورشو که قرار بود به یک ائتالف بینالمللی علیه ایران تبدیل شود بدون هیچ دستاوردی برای آمریکاییها به پایان رسید
شرکتکنندگان در نشست ورشو حتی بر سر یک بیانیه مشترک هم به توافق نرسیدند

کرده ،بنابراین جمهوری اس�لامی بدون انقالب
اسالمی را برای ایران نسخهپیچی کردند( .مقاله
ثروت ملی یا قدرت ملی ،نش��ریه راهبرد ،شماره
 ،۳۹سال  ،۱۳۸۵حسن روحانی ،مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام).
از ای��ن جه��ت ش��اید بت��وان مهمتری��ن و
زیربناییتری��ن بخش بیانیه رهبر معظم انقالب
که با عنوان «گام دوم انقالب» خطاب به جوانان
انقالب نگاشته شد را مربوط به تعریف و تبیین
ایشان از «نظام انقالبی» دانست .جایی که مرقوم
فرمودند« :انقالب اسالمی همچون پدی دهای زنده
و ب��ا اراده ،همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح
خطاهای خویش است اما تجدیدنظرپذیر و اهل
انفعال نیست .به نقدها حساسیت مثبت نشان
میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان
حرفهای بیعمل میشمارد اما به هیچ بهانهای
از ارزشهایش که بحمداﷲ با ایمان دینی مردم
آمیخته است ،فاصله نمیگیرد .انقالب اسالمی
پس از نظامس��ازی ،به رکود و خموش��ی دچار
نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم
سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند؛
بلکه از نظریه نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند».
نظامی که اوال انقالبی اس��ت ،یعن��ی انقالب را
صرفا محدود به تغیی��ر رژیم و تعویض حکام و
منحصر به لحظه وقوع در بهمن  ۵۷نمیداند و
بهرغم حف��ظ اصول و مبانی الیتغیر خود یعنی
آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزت،
عقالنیت و برادری ،که منبعث از اس�لام ناب و
تفکر اصیل ش��یعی است ،در «مصیر الیاهلل» به
جای «بودن» دائما در حال «شدن» است و دائما
در حال تغییر روابط فکری و اجتماعی و اعتقادی
امت و هدایت جامعه به س��وی کمال است و از
ثب��وت میپرهیزد .و ثانیا یک نظام و سیس��تم
است که انقالبیگری را مساوی با هرج و مرج و
آنارشی نمیداند و هرگونه تغییر را در چارچوب
نظام و با توجه به قواعد و قوانین ،موجه میداند.
نظامی که به تعبیر رهبری ،خالف جهت آب شنا
کردن را آموخته و انقالب اس�لامی را تا سپردن
پرچم آن به دست صاحب اصلیاش و تا قبل از
اقامه کامل دین در پهنه کره خاکی تمامشدنی
نمیدان��د و مس��ؤولیتپذیری و حقیقتجویی
و عدالتطلب��ی و جهاد را بر رخوت و س��کون و
آس��ایش و منفعتطلبی و مصلحتس��نجی و
محافظهکاری لیبرالی ترجیح میدهد و جمهوری
اسالمی را در ذیل انقالب اسالمی و نه جایگزین
آن تعریف میکند.
ادامه در صفحه 12

این هم از نخس��تین شهدای
دلنوشت
گام دوم! از این پس خون هر
شهیدی مس��تقیم در همان جادهای میریزد که
آخرش نور است و سرشار از عطر ظهور! اگر خون
پیچک باید پیچهای زیادی را رد میکرد تا به این
جاده برسد ،اینک خون شهدای چله بزرگ انقالب
اسالمی ،دقیقا در همین جاده اصلی میریزد؛ خط
مقدم عصر مهدی فاطمه! آری! «ش��هادت» بیش
از آنکه تس��لیت بخواه��د ،تبری��ک دارد! زنده باد
سپاه و س��پاهی که چه جنگ باشد و چه نباشد،
س��ینهاش برای امنیت این ملت ،سپری از جنس
فوالد است! غرب و شرق ندارد؛ آرم لباس سبز سپاه
را نمیبینی اال آنکه متأثر از قطرات خون ش��هید،
سرخ شده باش��د! و این همان س��رخی است که
سیاهیهای هر عصری را میشوید! و رسوا میکند
جالدان آشنای تاریخ را! در گام دوم هم سهم سپاه
با خون شروع شد! تا پسری یتیم نشود؛ تا مادری
بیاوالد نشود؛ تا همس��ری داغدار مرد زندگیاش
نش��ود؛ تثبیت نمیشود امنیت! خرج دارد امنیت!
و س��پاه را باکی از این هزینه نیست که هم شهید
بدهد و هم کنایه بش��نود! درست در روزهایی که
دشمن ،ش��ایعه افزایش حقوق پاسداران را مطرح
میکرد ،آنچه فیالواقع افزایش یافت ،آمار شهدای
س��پاه بود! به شهادت فیش حقوقی همه شهدای
مداف��ع حریم امنیت وطن؛ چه در ش��ام و چه در
شرق ،چه در غرب و چه در جنوب ،همیشه تکلیف
سپاه ،بیشتر از حقوقش بوده! اصال یک پرسش؛ با
ماهی چند میلیون توم��ان حقوق ،گرد یتیمی از
صورت ایتام همین شهدای واقعه تروریستی اخیر
پاک میشود؟! سکوت کنید سلبریتیها! ما در گام
دوم نیز ش��رح شهدای سپاه را با خون خودشان و
در اوج مظلومیت مینویس��یم! ما را باکی نیس��ت
از آن مرگ که نامش ش��هادت باشد! سخن بر سر
مظلومیت است! فرزندان سپاه ،همیشه خدا قربانی
ترور و تروریس��م بودهاند! یا برای ملت یا حتی در
خانه ملت! آن وقت قوه مقننه ما نمایندهای داشته
باشد همصدا با حرامیان و حامیان تروریستها! و
دقیقا نش��خوار همان اباطیل دشمن علیه سپاه! و
نطق در مدح فالن ط��رح و بهمان الیحه؛ جوری
که تو گویی ،وکیل مجلس خودمان هم سپاه را و
س��پاه قدس را تروریست میخواند! حاال انشاءاهلل
ناخواسته! لطفا از روی سن پایین بیایید! که سیمرغ
ش��هادت را درون س��نگر تقدی��م میکنند! کاش

حسین قدیانی

نخستین روزهای بهار بود و میشد پابهپای آسمان
گریه کرد! آتش زد دلم را تصویر مادر و پسری که
در فرودگاه ،منتظر پیکر شهیدشان بودند! این هم
سهم سپاه از سفره روزگار! تیر از دشمن و طعنه از
دوست! توئیتهای آشنا! پستهای غریبه! پیجهای
ضدحال! خیالتان تخت! تا مدتها س��لبریتیها
حرفی از حقوق بش��ر نمیزنند! نزنند! صد س��ال
سیاه میخواهم نزنند! ما «اهلل» را هنوز هم پاسدار
حرمت خون ش��هدا میدانیم! مگ��ر جز خدا ،چه
کس��ی محبت احم��د کاظمی را در دل محس��ن
حججی انداخت؟! مگر چگونه پیمودیم گام اول را،
جز با لطف و عنایت الهی؟! و خدا ما را بس اس��ت!
این را پای مکتب والیت فقیه آموختهایم که خدا ما
را بس است! خدا که میداند امنیت سن از شهادت
سنگر است! دس��ت تروریستها حتی به سیمرغ
جشنواره هم میرسید ،اگر سپاه نبود! و اگر نیروی
قدس س��پاه نبود! خرج دارد امنیت! اگر زن جوان
سپاهی بدون شوهر نشود ،پس ذیل کدام امنیت،
از پشت خنجر بزنند روی فرش قرمز؟! خدایا! دور
و دراز اس��ت قصه مظلومیت ما! تو بهتر میدانی!
تو خود پاس��دار حرمت خون پاسداران مایی! و ما
جز تو کس��ی را نداریم! و به ق��ول روحاهلل؛ ما خود
خواستهایم که جز تو کسی را نداشته باشیم!ای بسا
صحرا و بیابان و کوه و دشت و دیروز و امروز که تو
تنها مددرسان حاجقاسم و شیربچههایش بودهای!
و در اعجاز قدرت تو همین بس که هنوز سلیمانی
زنده است! و همه ش��هدا هنوز زندهاند! رفته بودم
کربال ،اربعینی که گذش��ت! همین که وارد خیمه
مسجد جواداالئمه شدم و چشمم به تصاویر شهدا
افتاد ،حتم کردم آس��مانیها زودتر از ما زمینیها
به کربال رس��یدهاند! خدایا! خ��وب میدانم آرزوی
همنشینی با سیدالش��هدا را به دل هیچ شهیدی
نمیگذاری! و بالشک شهدای اخیر سپاه هم اینک
میهمان سفره اباعبداهلل هستند! این از آسمان! در
زمین هم خونش��ان را آنقدر میجوشانی که گام
دوم انقالب اس�لامی منجر ش��ود به عصر ظهور!
میارزد! همه س��پاه ما م��یارزد که فدای مهدی
فاطمه شود! بقیه تو ،ای خدا! و پارهتن همه امامان
و پیامبران! ما را با وجود چون تو خدایی ،چه غم از
جزر و مد روزگار؟! بیخود بعضیها توئیت میزنند!
آشنا نیس��تند به شأن خود! و نمیشناسند شهدا
را! حقوق بشر در وهله اول ،بدهکار خون شهدایی
است که نمیگذارند گلوله جنگ ،سینه زندگی را
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و گلوی صل��ح را بدرد! با این هزینه که زندگی بر
زن و بچه خود ش��هید ،سخت بگیرد! اما خدایا! ما
بچههای همان ش��یرزنیم که فرمود؛ «ما رأیت اال
جمیال!» آری! چشم اگر چشم همت باشد؛ ما جز
زیبایی چیزی نمیبینیم! بنازم لب همچنان متبسم
خ��رازی را در اوج خیبر! دس��تش را داد اما خنده
از صورتش نیفتاد! خدایا! چه کس��ی جز تو سرمه
شهادت کشید بر چشمان همت؟! و چه کسی جز
تو گل لبخند را دائمی کرد در سیمای علمدار؟! و
چه کسی جز تو این منظومه را به زبان راوی فتح
آورد که دوکوهه را پ��ادگان یاران امام مهدی نیز
بنامد؟! هنوز هم با کمترین کاراکتر ،بهترین توئیت
از آن س��ید ش��هیدان اهل قلم است؛ «ای شهید!
ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشس��تهای!
دستی برآر و ما قبرستاننشینان عادات سخیف را
نیز از این منج�لاب ،رهایی بخش!» خدایا! بپذیر
از ما این نخس��تین ش��هدای گام دوم انقالب را!
مثل گام اول ،این قدم را هم با شهادت برداشتیم!
لباس سبز سپاه و خون سرخ شهید و روی همیشه
سپید حسین ،زیر سایه تو یا اهلل! بهترین شمایل
از پرچم جمهوری اسالمی است! نظامی برآمده از
نهضت انقالب اسالمی! چه خمینی بود و چه حاال
که خامنهای اس��ت ،جز توای خدا! هیچ سخنی
با ما ندارند! اگر س��وم خرداد ش��د و اگر نهم دی،
ولیفقیه از ما خواست که دست قدرت تو را ببینیم!
و شهدا از ما خواستند که فقط تو را ببینیم! و تنها
به تو توکل کنیم! به نام «اهلل» پاسدار حرمت خون
شهیدان و پاسدار حرمت خون دل شاهدان! فقط
به ن��ام توای خدا! باز هم ش��هید دادیم و باز هم
موحدتر ش��دیم! دش��من توه م زده با این قبیل
حوادث ،ایمان ما به خداوند منان ،ضعیف میشود؛
غاف��ل از آنکه خون هر ش��هیدی به پای ش��جره
طوبای بندگی میری��زد! و اطاعت محض از خدا!
خدایا! به برکت خون شهدای مظلوممان در خاش،
محکمتر برمیداریم گام دوم را! و بیدارتر میشویم!
هیهات! ترامپ کابارهچی ،حریف اراده ما نمیشود!
ما خدا را داریم! پاس��دار حرمت خون شهیدان ما،
خداست! خدایا! چه لذتی دارد سخن گفتن با تو!
اصال آدمی سیر نمیش��ود! اما حرفهایی هست
که جز با زبان اش��ک نمیتوان گفت! االای محرم
اس��رار آدمیزاد! ای حضرت خالق! ای معشوق! ای
عاشق! ای عشق! زخمهایی برداشته دل ما که جز
تو مرهمی ندارد...

