دیدار سرلشکر باقری با نخستوزیر و مقامات ارشد نظامی پاکستان

در پی اعتراض احزاب و گروههای سیاسی به وقوع تقلب در انتخابات رخ داد

تغییر در نتیجه
انتخابات پارلمانی عراق

کابل؛محورگفتوگوهای
تهران  -اسالمآباد
صفحه 2

صفحه 7

پنجشنبه  22مهر  7 1400ربیعاالول  14 1443اکتبر  2021سال سیزدهم شماره 8 3325صفحه  3000تومان

تیترهای امروز
رونمایی از بمبهای بالدار دورایستا در ادامه
رزمایش مشترک مدافعان آسمان والیت ۱۴۰۰

دستباال
درآسمان

صفحه 2

تصویب طرح حذف سابقه قضاوت و وکالتمجلس
بهعنوان جایگزین آزمون وکالت

شهادت ابنالرضا حضرت امام حسن عسکری علیهالسالم را به عموم شیعیان تسلیت میگوییم

 1182سال و  354روزگذشت

وزیر خارجه هند در مذاکره با همتای ارمنستانی خود خواستار پیوستن بندر چابهار به کریدور شمالـجنوب شد

لـجنوب حذف شد
با عملیاتی شدن مسیرهای جدید ارتباطی ایران به ایروان ،باکو رسما از کریدور اقتصادی شما 

تنبیه خودخواسته علیاف

صفحه 2

نقرهداغ نورچشمی
دولت روحانی

یک نمره مثبت
به مجلس
صفحه 4

گزارش «وطنامروز» از اولویتهای
رئیس جدید سازمان امور مالیاتی

مالیاتستانی
بهنفع مردم
صفحه 3

گفتوگو باحمید درخشان درباره بازی ایران ـ کره

نبود تماشاگران
تأثیرگذار بود

امیداسدبیگی
مالک سابق هفتتپه
به دلیل اخالل عمده در نظام
ارزی و مباشرت در قاچاق ارز
به  20سال حبس ،رد اموال
و انفصال از خدمات دولتی
محکوم شد

صفحه 6
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عکسامضایتوچوندرته«برجام»افتاد
عارفازخند همیدرطمعخامافتاد

صفحه 5

راهبر ملکوت

مصطفی رحمانی :فردا هشتم ربیعاالول ،سالروز
ش��هادت امام حسن عسکری علیهالسالم است؛
امامی که تالش میکرد شیعیان را برای غیبت
ام��ام معصوم آماده کن��د و روح اجتهاد فقهی و
اصول س��لوک معرفتی را به آنها بیاموزد .نکته
جالب توجه در احادیث امام حسن عسکری(ع)
توجه دادن شیعیان به باطن و روح اعمال است.
آیتاهللالعظمی جوادیآملی در یکی از سخنان
خود پیرامون ش��خصیت امام حس��ن عسکری
میفرماید :وجود مبارك امام عسكری سالماهلل
علی��ه ۳ ،عنصر محوری را برای همه س��الكان
ضروری دانست؛ یكی از آن عناصر مساله توشه
اس��ت ،دوم مس��اله راحله است ،س��وم مساله
مقصداندیشی و مقصدشناسی و مقصودشناسی
و مقصودیابی است.
در جریان توشه چه در سوره مباركه بقره ،چه
در سایر س َور و همچنین در روایات ما را تشویق
كردند به اینكه تقوا زاد شماس��ت «تَ�� َز َّو ُدوا َفإ َِّن
یر الزَّا ِد ال َّت ْق َوی» .اجتناب از معاصی ،امتثال از
خَ َ
واجبها ،توفیق انجام مستحبات و توفیق ترك
مكروهات ،اینها رهتوشه ما است .یك مسافر زادی
میطلبد ،كاری كه از تقوای مصطلح ساخته است،
كاری كه از عدل مصطلح س��اخته است و كاری
كه از عمل صالح ساخته است ،همین است كه
توشه راه باشد.
عنصر دوم ،راحله است ،برخی این راه را پیاده
میروند و برخی س��واره میروند؛ آنها كه این راه
را س��واره طی میكنند ،آسانتر و سریعتر طی
میكنند .امام عسكری سالماهلل علیه طبق نقل
مرحوم مجلسی رضواناهلل تعالی علیه فرمودند:
«ا َِّن ال ُو ُص َ
یدر ُ
ك ا اِّل
��ول اِلَیاهلل َع َّز َو َج َّل َس��ف ٌَر ال َ
یل»؛ یعنی رسیدن به لقای پروردگار
ب ِامتطا ِء ال ّلَ ِ
یك سیر ملكوتی است كه بدون َمطیه و مركب
میسور نیست ،آن مطیه و مركب عبارت از نماز
شب است .فرمود نماز شب ،مركب راهوار خوبی
اس��ت كه راكبش را تا به ب��ارگاه منیع پروردگار
میرس��اند ،پس اگر كسی باتقوا بود ،آن توشه را
تهیه كرد و اگر اهل نماز ش��ب بود ،این راحله را
فراهم كرد؛ سواره این راه را طی میكند .پس این
مركب و آن توشه زمینه میشود كه سالك ملكوتی
آسانتر و زودتر و بهتر خود را به مقصد برساند.
اما عنصر س��وم كه به مقص��د بازمیگردد و
مش��اهده آن مقصود در مقصد مطرح اس��ت ،از
وجود مبارك امام رضا سالماهلل علیه رسیده است
و همینطور از وجود مبارك ابنالرضا امام حسن
یس ِ
ت
عسكری سالماهلل علیه رسیده است كه «ل َ َ
الْع َِب��ا َد ُه َكث َْر َه ّ ِ
الصّلاَ ِه َو إِن َ َّما الْع َِبا َد ُه َكث َْر ُة
الصیا ِم َو َ
ال َّتف َُّك ِر فِی أَ ْم ِر هَّ
الل ِ»؛ عبادت در این نیست كه انسان
نمازهای زیاد بخواند و روزههای زیاد بگیرد ،البته
نماز واجب مشخص است ،نماز مستحب و نافله
هم مشخص اما بیش از آن مقدار ،انسان باید وقت
را صرف در معرفت كند.

صفحه 3

یادداشت

س�یدمحمدامین علیدوست:

روز گذش��ته ،ششم ربیعاالول،
س��الگرد ع��روج ملکوتی عارف عظیمالش��أن ،اس��وه
توحی��د ،آیتاهللالعظمی میرزا علی آق��ای قاضی(ره)
بود .بزرگمردی که رهبر حکیم انقالب از وی به عنوان
یکی از حسنات دهر یاد کردند .ایشان خردادماه  91در
دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت آیتاهللالعظمی
قاضی(ره) درباره شخصیت این عارف برجسته فرمودند:
«مرحوم آقای قاضی  -میرزا علی آقای قاضی  -یکی از
حسنات دهر است؛ یعنی واقعا شخصیت برجست ه علمی
و عملی مرحوم آقای قاضی ،حاال اگر نگوییم بینظیر،
حقا در بین بزرگان کمنظیر است».
ایش��ان در ادامه فرمودند« :مهمترین مساله در این
باب ،این اس��ت که ما در بین سلس��ل ه علمی ،فقهی و
حکم��ی خودمان در حوزههای علمیه  -در این صراط
مس��تقیم  -یک گذرگاه و جریان خاصالخاص داریم
که میتواند برای همه الگو باش��د ،هم برای علما الگو
باشد  -علمای بزرگ و کوچک  -هم برای آحاد مردم
و هم برای جوانها؛ میتوانند واقعا الگو باش��ند .اینها
کسانی هستند که به پایبندی به ظواهر اکتفا نکردند،
در طریق معرفت و طریق سلوک و طریق توحید تالش
روحاهلل اژدری :ارت��ش آزاد
تاریخ
سوریه از ابتدای شکلگیری،
گروههای پراکن��دهای بودند
ک��ه هر ک��دام در بخش��ی از
سوریه تشکیل شدند .برخی
از افس��ران جدا ش��ده تالش
کردند با نامگذاری برای گروه
خ��ود از طریق یک فیلم ویدئویی و خواندن بیانیه،
مردم و اعضای ارتش س��وریه را ترغیب به پیوستن
به خود کنند .تیپ خالد بن ولید در نزدیکی حمص
به فرماندهی عبدالرحمان شیخ علی ،گردان فاروق
ب��ه فرماندهی عبدال��رزاق فاروق ،گ��ردان حمزه به
فرماندهی ستوان ابراهیم محمد ایوب ،گردان عمرو
به فرماندهی قیس قطانه ،جنبش افس��ران آزاد به
فرماندهی سرهنگ حسین هرموش و گردان اسامه
بن زید و گردان ابوالفیدا به فرماندهی زهیرالشیخ از
نخستین گروههایی بودند که پس از جدایی از ارتش
اعالم موجودیت کردند.
از ژوئن ۲۰۱۱که نخستین نمونه شورش مسلحانه

در شبکههای اجتماعی

نکند ،مبادرت به خریدن آنها کردم.

به مناسبت سالگرد رحلت موحد عظیم ،آیتاهللالعظمی سیدعلی قاضی

حسنه دهر

کردند ،مجاهدت کردند ،کار کردند و به مقامات عالیه
رسیدند و مهم این است که این حرکت عظیم سلوکی و
ریاضتی را نه با طرق مندرآوردی و تخیلی  -مثل بعضی
سلسلهها و دکانهای تصوف و عرفان و مانند اینها  -بلکه
صرفا از طریق شرع مقدس آن هم با خبرویت باال ،به
دست آوردند».
حجتاالسالم والمسلمین شیخ علی بهجت ،فرزند
آیتاهللالعظمی بهجت نقل میکند :به همین سادگی و از
بس این ساده است ،کسی باور نمیکند؛ پدرم میفرمود:
آقای قاضی در اواخر عمر به این نتیجه رسید و گفت:
«ترک معصیت و نماز اول وقت برای رسیدن به مقامات
عالیه کافی است».
پدرم میفرمود :من این نظریه اس��تاد را جرأت
نکردم برای همکالسیهای خودم نقل کنم؛ به دلیل
اینکه با برنامههای  30-40ساله استاد منافات داشت.
چی��زی نگفتم تا اینکه حرف ،خود به خود پراکنده
شد و من نیز گفتم :بله! من این موضوع را از ایشان

شنیدم ۲ .بار هم شنیدم .پدرم خودشان نیز از همین
راه رفته بودند.
در دورانی که بسیاری از استادنماها بساط کاسبی
به ن��ام عرف��ان و معنویت گش��ودهاند ،ای��ن توصیه
آیتاهللالعظمی قاضی که راوی آن آیتاهللالعظمی بهجت
اس��ت بسیار راهگشاس��ت .راه خدا ،راه پرپیچ و خمی
نیست ،راهی نیست که مخفی باشد ،قرآن که راهنمای
بشریت است به «مبین» بودن ستوده شده ،یعنی آشکار
و واضح بودن .راه خدا ،یک کلمه است ،تقوا ،که به روایت
آیتاهلل قاضی  ۲چیز س��ازنده آن است :نماز اول وقت
و ترک معصیت ،همین ،به همین سادگی و روشنی.
در اینجا خالی از لطف نیست به چند روایت از سیره
و زندگی مرحوم آیتاهلل قاضی اشاره کنیم.
کمک به مردم

یک��ی از اع�لام نجف میگف��ت :روزی ب��ه دکان
سبزیفروشی رفته بودم؛ دیدم مرحوم قاضی خم شده
و مشغول سوا کردن کاهو است ولی برخالف معمول،

(ره)

اگر دنیا میخواهی نماز شب بخوان

کاهوهای پالسیده و دارای برگهای خشن و بزرگ را
برمیدارد .من مرحوم قاضی را کامال زیر نظر داشتم تا
اینکه وی کاهوها را به صاحب دکان داد و وزن کرد و
مرحوم قاضی آنها را در زیر عبا گرفت و روانه شد .من
که در آن وقت طلبه جوان بودم و مرحوم قاضی ،مرد
مسن و پیرمردی بود ،به دنبالش رفتم و عرض کردم :آقا!
من سؤالی دارم؛ شما به عکس همه ،چرا این کاهوهای
غیرمطلوب را سوا کردید؟
مرحوم قاضی فرمود :آقا جان من! این مرد فروشنده،
شخص بیبضاعت و فقیری است و من گاهگاهی به او
مساعدت میکنم .نمیخواهم چیزی به او بالعوض داده
باشم تا اوال عزت و شرف و آبروی او از بین نرود و ثانیا
خدای ناخواسته به مجانی گرفتن عادت نکند و در کسب
نیز ضعیف نشود؛ برای ما نیز فرقی ندارد که کاهوهای
لطیف و نازک بخوریم یا از این کاهوها .من میدانستم
که اینها باالخره خریداری ندارد و ظهر که دکان خود را
میبندد ،به بیرون خواهد ریخت لذا برای اینکه او ضرر

پرونده سوریه9 /

ارتش آزاد سوریه
در جسرالشغور و ادلب بود تا فوریه  ۲۰۱۲در بابا عمرو
و حمص حمالت متعددی توسط شورشیان سوری،
علیه مراکز حکومتی و ارتش سوریه به وقوع پیوست.
این حمالت خونین در ادلب ،الرستان ،حمص جبل
الزویه ،زبدانی و حومه دمشق توسط گروههای شورشی
انجام شد)Holliday2013:11.13( .
تشکیل مقر ارتش آزاد سوریه در ترکیه

ب��ا وقوع بحران و ش��ورش در س��وریه  ۲گروه از
کش��ورها در عرصه حمایت از طرفین ظهور کردند
که هر کدام براس��اس منافع استراتژیک خود عمل
میکردن��د .عدهای مثل ایران و روس��یه به حمایت
از حکومت اسد پرداختند و کشورهایی مثل ترکیه،
عربستان و قطر برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه
و آمریکا برای محافظت از اس��رائیل و تامین منافع
منطق��های خود و مقابله با ای��ران و محور مقاومت

وارد عرصه حمایت از مخالفان حکومت اسد شدند.
ب��ا توجه به پراکندگی گروهه��ای کوچک و متعدد
شورشیان تالش کردند برای اتحاد معارضان سوری،
مرکزی برای هدایت و حمایت از آنان تشکیل دهند
لذا اواخر ماه ژوئن  ۲۰۱۱س��رهنگ ریاض اسعد به
همراه  ۶افس��ر دیگر ارتش سوریه که از ارتش جدا
شده بودند ،در اردوگاه پناهندگان سوری در استان
آنتالیای ترکیه از تشکیل ارتش آزاد سوریه خبر دادند.
()2013:14Holliday
کنفرانس «دوس��تان سوریه» در آنتالیای ترکیه،
در سال  2012در واقع نوعی تقسیم کار حمایت از
شورشیان علیه حکومت سوریه بود .عالوه بر ترکیه،
قطر و سعودی که حامی مالی ارتش آزاد سوریه بودند،
آمریکا در ابتدای آغاز شورش در سوریه محتاطانه به
شورشیان آزاد سوریه قول داد تجهیزات غیرکشنده از

جمله وسایل نقلیه ،تجهیزات ارتباطی ،غذا و تجهیزات
پزشکی در اختیار آنان قرار دهد)2016:8Lister( .
از ابتدای ش��ورشها تا زمس��تان  ۲۰۱۲ارتش آزاد
سوریه موفقیتهای فراوانی در تقابل با دولت سوریه به
دست آورد و توانست بر بسیاری از مناطق تسلط یابد.
به موازات ارتش آزاد سوریه ،جبهه النصره نیز توانست
پیروزیهای قابلتوجهی کسب کند .پیروزیهای جبهه
النصره وابس��ته به القاعده موجب ش��د ارتش آزاد که
نیروی سکوالر و ملی بود با جبهه النصره به تقابل برسد.
اهداف جبهه النصره بهرغم ادعای آنان ،فراتر از مرزهای
جغرافیایی سوریه بود و تعداد زیادی از نیروهای سلفی و
تکفیری خارجی در آن میجنگیدند)2012:9Lister( .
اهداف ارتش آزاد سوریه

عکس :علی حدادیاصل ،آنا

نگاه

افس��ران ارتش آزاد سوریه در واقع از بدنه ارتش
س��کوالر س��وریه جدا ش��ده بودند ،بنابراین بیشتر

در مجلس اول مالقات مرحوم عالمه طباطبایی با
استاد اخالقی خود مرحوم آقاسیدعلی قاضی ،مرحوم
قاضی به ایشان فرموده بود :فرزندم! اگر دنیا میخواهی
نماز ش��ب بخوان ،اگر آخرت هم میخواهی نماز شب
بخوان.
در روایت هم آمده است« :هر کس نماز شب بخواند
و در روز بگوید گرس��نه هستم یا غذا و روزی ندارم ،او
را تکذیب کنید».
صفات اخالقی

آقابزرگ که س��الها با س��یدعلی قاضی دوستی و
مراوده داشته ،وی را با صفاتی چون استقامت ،کرامت و
شرافت ستوده است .سیدعلی قاضی استقامت در طلب
خداوند را عامل درک اسم اعظم و الیق اسرار ربوبی شدن
میدانست .وی در عین فقر و سادهزیستی ،با ریاضتهای
سخت و غیرشرعی مخالف بود و اعتقاد داشت سالک
باید به جسم هم رسیدگی کند ،زیرا جسم مرکب روح
است ،از اینرو به وضع ظاهری خود اهمیت میداد و
معموال عطر میزد و لباس سفید و تمیز میپوشید و به
ن خلق و نیکوکاری سفارش میکرد.
حس 
تعلق سکوالریستی داشتند .برخالف جبهه النصره
و احرارالش��ام که دنبال ایجاد یک امارت بهاصطالح
اس�لامی در سوریه بودند ،اعضای ارتش آزاد سوریه
دنبال اسقاط حکومت بشار اسد و ایجاد یک حکومت
سکوالر بودند .آنها هیچگونه تعلق مذهبی نداشتند.
نماز نمیخواندند و مش��روب میخوردند .هیچگونه
موضع ضدغرب نداش��تند و تالش میکردند ضمن
دریافت حمایت دیپلماتیک و رسانهای غرب ،از آمریکا
نیز حمایتهای نظامی و تسلیحاتی جذب کنند .آنها
با اسرائیل روابط دوستانهای برقرار کردند و اسرائیل
ضمن حمایت تسلیحاتی به آنان در امور پزشکی نیز
خدمات ارائهداد لذا بسیاری از سوریهای شورشی
ک��ه تعلق بهاصطالح مذهبی داش��تند از ارتش آزاد
بریدند و به گروههایی مثل احرارالشام ،جیشاالسالم،
داعش و جبهه النصره پیوستند .شورای ملی سوریه
تالش میکرد ارتش آزاد سوریه را یکی از گروههای
اپوزیسیون زیرمجموعه خودش قرار دهد اما ارتش آزاد
تمایلی به پیوستن به شورای ملی نداشت و از موضع
برتر و باالتر با شورا تعامل میکرد.
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