
آمریکاِی بدون روتوش

نگاهی به حقیقِت »آرمانشهر غرب زده ها« 
براساس بیانات رهبر انقالب؛

ــاط  ــار انحط ــّدت دچ ــکا بش ــم آمری »رژی سخن
سیاســی و انحطــاط مدنــی و انحطــاط هفتـه

 ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ اســت.«    اخالقــی 
ایــن گــزاره ی مطــرح شــده در بیانــات 
رهبــر انقــالب را چگونــه بایــد فهــم کــرد؟ بــر ســر 
کشــمکش های  و  اتفاقــات  ترامــپ،  کارآمــدن 
حــوادث  نهایتــا  و  آمریــکا  جامعــه ی  داخلــی 
ــن  ــا ای ــی ب ــه ارتباط ــور چ ــن کش ــر ای ــی اخی انتخابات
مســئله دارد؟ آیــا از ایــن منظــر بیــن »آمریــکاِی 

ترامپ« و »آمریکاِی بایدن« تفاوتی هست؟

1   ترامپ یک نشانه بود
بیشـتر  دلیـل  یـک  اگـر  آمریـکا  سیاسـی  »افـول 
عبـارت  دلیـل  آن  و  اسـت،  کافـی  باشـد  نداشـته 
اسـت از انتخـاب فـردی بـا مختّصـات آقـای دونالـد 
نشـانه ی  انتخـاب،  ایـن  خـود  آمریـکا.  در  ترامـپ 
افـول سیاسـی آمریـکا اسـت.«    ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ البته 
»بحـث ترامـپ نیسـت؛ بحث سیسـتم اسـت، بحث 
مجموعـه ی نظـام و رژیـم اسـت.«    ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ 
در واقـع »نظـام، نظـام غلطـی اسـت؛ فلسـفه ی 
اقتصادی و سیاسـِی نظام آمریکا فلسـفه ی غلطی 

اسـت.«    ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
عـالوه بـر انتخـاب و زمامـدارِی ترامـپ، انحطـاط و 
افـوِل نظـام آمریـکا شـواهد متعـددی دارد. یکـی از 
مهم ترین ابعاِد این مسـئله، »سـقوط قـدرِت نرم« 
این سیسـتم اسـت: »بسـیاری از سیاسـّیون معتبر 
دنیـا و جامعه شـناس های معتبـر دنیـا معتقدنـد 
کـه »قـدرت نـرم« آمریـکا فرسوده شـده اسـت، در 
حال از بین رفتن اسـت. قـدرت نرم چیسـت؟ قدرت 
نـرم ایـن اسـت کـه یـک دولتـی بتوانـد خواسـته ی 
خـود و نظـر خـود و عقیـده ی خـود را بـه اطـراف 
بقبوالنـد و آنهـا را اقنـاع کنـد بـه نظـر خـود؛ ایـن 
قـدرت در آمریـکا امـروز رو بـه ضعـف کامـل و رو بـه 
فرسـودگی کامل اسـت...                       ادامه در صفحه ۳

سخن هفته
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اوسـت، از میـان مردم رخـت بر نخواهـد بسـت.   ۸۹/۴/۷

مزار: گلزار شهدای اندیمشک

خون شهید ضایع نخواهد شد
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید مدافع حرم  احمد مجدی نسب

شهید هفته  

شهادت: منطقه نبل و الزهراء سوریه توسط عناصر تکفیری

گزارشی از روند برنامه موشکی ایران
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باید گذشته را بشناسید

دو خصوصیت استثنائی انقالب اسالمی هم جوان هم حزب اللهی

تصویری از رزمایش موشکی و پهپادی پیامبراعظم-۱۵
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنـــه ای(

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتباط بـا 
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دفـاع  سـال  هشـت  بـزرگ  بسـیار  حادثـه ی  در 
از  همسـران،  نقـش  مـادران،  نقـش  مقـدس، 
اگـر سـنگین تر و دردناکتـر و  نقـش مجاهـدان 
تحمل طلب تر نبـود، یقینًا کمتـر نبـود. مـادری که 
جـوان خـودش را، عزیـز خـودش را، دسـته ی گل 
خـودش را هجـده سـال، بیسـت سـال پـرورش 
داده، با آن محبت مادرانه او را به ثمر رسانده، حاال 
او را بـه طـرف میـدان جنگ میفرسـتد، کـه معلوم 
نیسـت حّتـی جسـد او هـم برخواهد گشـت یـا نه. 
این کجا، رفتن خود این جوان کجا؟ که خوب، این 
جـوان، با شـور و هیجـان جوانـی، همـراه بـا ایمان 
و روحیه ی انقالبیگـری، حرکت میکند و میـرود. کار 
این مادر، از کار آن جوان اگر بزرگتر نباشـد، کوچکتر 
نیست. بعد هم که جسد او را برمیگردانند، افتخار 
میکند که بچه ی من شهید شـده. اینها چیز کمی 
اسـت؟ ایـن، حرکـت زنانـه، حرکـت زینب گـون در 

انقـالب مـا بـود.    ۱۳۸۹/۵/۰۱

به مناسبت روزتکریم مادران و همسران شهدا

حماسه همسران و مادران شهدا

خانواده ایرانی  

سـؤال:برادرم مبلغـی در بانـک دارد و ماهیانـه 
سـودی بـه آن تعلـق می گیـرد. قسـمتی از ایـن 
پـول را مـن از ایشـان قـرض الحسـنه گرفتـه ام؛ 
بانـک  کـه  را  سـودی  آن  معـادل  می توانـم  آیـا 
می داده، بـه عنوان هدیـه و قـدر دانی به ایشـان 

بدهـم؟
شــرط  قــرض،  قــرارداد  ضمــن  اگــر  جــواب: 
پرداخــت اضافــه یــا بنــای طرفیــن بــر پرداخــت 
اضافــه نباشــد، در صورتــی کــه قــرض گیرنــده بــا 
رضایــت، مبلــغ بیشــتری بپــردازد، اشــکال نــدارد.

حکم مبلغ اضافه بر مقدار قرض

احکام  

قابـل  مدیرّیتـی  مسـئولّیتهای  جوانهـا  اینکـه  بـرای 
توّجهـی را بـه عهـده بگیرنـد ـــ حـاال نمیگویـم حّتمـًا 
وزارت ـــ راهـش ایـن اسـت کـه دولـت بـه وسـیله ی 
یـک جـوان تشـکیل بشـود. اینکـه مـن گفتـم »جـوان 
هی«، به خاطر این اسـت؛ یعنـی باالخره وقتی 

ّ
حزب الل

ــ حاال  که مثـًا یـک جوانـی در همان سـنین متناسـبـ 
ــ رئیس جمهـور  نمیگوییـم جـوان بیست و پنج سـالهـ 
بشـود و واقعـًا آدم متعّهـدی باشـد، طبعـًا افـرادی را 
کـه انتخـاب میکنـد از بین جوانهـا خواهنـد بـود. البته 
مقایسـه ی ]جوانگرایی امـروز[ بـا اّول انقـالب هم یک 
قدری مقایسه ی ناقصی اسـت؛ اّول انقالب آدمهایی 
کـه بتواننـد کارهـا را بـه عهـده بگیرنـد و تجربه داشـته 
هـم  پیرمـرد  هسـتند؛  االن  نبودنـد،  واقعـًا  باشـند 
نیسـت، اّمـا جـوان سی وچندسـاله و چهل سـاله هـم 
نیسـت. وقتـی کـه ایـن آدم را داریـم، مصلحت نیسـت 
و درسـت نیسـت کـه مـا او را در رأس کار نگذاریـم و از 
امکان کارش و از تجربه اش و از توانایی اش اسـتفاده 

نکنیـم.   ۱۳۹۸/۵/۱۰

هم جوان، هم حزب اللهی

دولت جوان حزب اللهی  

هشتم بهمن، یعنی چند روز قبل از ورود امام به 
داخل کشور، در همین خیابانهای تهران، همین 
خیابان انقالب، مردم اجتماع کرده بودند؛ ژنرال 
آمد  ایران  به  و  بود  آمریکا  فرستاده ی  که  هایزر 
برای اینکه شاید بتواند یک جوری از دست انقالب 
رژیم را نجات بدهد و حفظ بکند، او در خاطرات 
خودش مینویسد و میگوید من به ژنرال قره باغی 
گفتم که در مواجهه ی با مردم لوله ی تفنگهایتان 
را پایین بیاورید؛ یعنی مردم را بُکشید، تیر هوایی 
بیخودی در نکنید، مردم را قتل عام کنید. اینها هم 
همین کار را کردند، لوله ی تفنگها را پایین آوردند، 
عّده ای جوان و نوجوان کشته شدند. ببینید این 
دستور  آمریکایی  ژنرال  بود.  دست نشانده  رژیِم 
قتل عام هم وطنان را به ارتشبد ایرانی میدهد. این، 
ماحصل و خالصه ی حکومت پهلوی در ایران است.
آمریکایی ها این جوری با ما شروع کردند؛ با انقالب 
این جوری شروع کردند. بعد هم در طول این مّدت 

هرچه توانستند توطئه کردند.       ۹۴/۰۸/۱2

قتل عام مردم با دستور ژنرال آمریکایی

روایت تاریخی  

سرسـپردگانش  و  امریـکا 
از  و  آینـد  خـود  بـه  بایـد 
بردارنـد  توطئه هـا دسـت 
کـه ایـران دیگر جـای تاخت 
و تـاز آنـان نیسـت. و امیـد 
دولتهـای  کـه  اسـت  آن 
پیرو امریـکا کـه خزائـن گرانمایـه  و سـرمایه ملتها 
را بـا روی گشـاده در پـای امریکا نثـار می کننـد و در 
راه تقـرب بـه آن چپاولگـر، بـا اسـالم و جمهـوری 
بـر  تبلیغاتـی  و  تسـلیحاتی  جنـگ  بـه  اسـالمی 
می خیزند، از خـواب گران بیدار شـده و با ملتهای 
خـود هـم صـدا شـوند و از زیـر ننـگ وابسـتگی 

۱۳6۰/۱۱/2۱ شـوند.   خـارج 

کالم امام  

ایران دیگر جای تاخت و تاز نیست

پیشخوان  

نادانسـته ها را جـز بـا تجربـه ی خـود یـا گـوش سـپردن 
بـه تجربـه ی دیگـران نمیتـوان دانسـت. بسـیاری از آنچـه 
را مـا دیـده و آزموده ایـم، نسـل شـما هنـوز نیازمـوده 
دیـد.  خواهیـد  شـما  و  دیده ایـم  مـا  اسـت.  ندیـده  و 
دهه هـای آینده دهه های شـما اسـت و شـمایید که باید 
کارآزمـوده و ُپرانگیـزه از انقـالب خـود حراسـت کنیـد و آن 
را هرچـه بیشـتر بـه آرمـان بزرگش کـه ایجـاد تمـّدن نوین 
اسـالمی و آمادگـی بـرای طلـوع خورشـید والیـت عظمٰی 
برداشـتن  بـرای  کنیـد.  نزدیـک  اسـت،  )ارواحنافـداه( 

گامهای اسـتوار در آینده، باید گذشـته را درست شناخت 
و از تجربه هـا درس گرفت؛ اگـر از این راهبرد غفلت شـود، 
دروغها بـه جای حقیقـت خواهند نشسـت و آینـده مورد 
تهدیدهـای ناشـناخته قـرار خواهـد گرفـت. دشـمنان 
دروغ پـردازی  و  تحریـف  قـوی،  انگیـزه ای  بـا  انقـالب 
دربـاره ی گذشـته و حّتـی زمـان حـال را دنبـال میکننـد و 
از پـول و همـه ی ابزارهـا بـرای آن بهـره میگیرنـد. رهزنـان 
فکـر و عقیـده و آگاهـی بسـیارند؛ حقیقـت را از دشـمن و 

پیاده نظامـش نمیتـوان شـنید.   ۱۳۹۷/۱۱/22

باید گذشته را بشناسید

حزب ا... این است  

بـه مناسـبت اولیـن سـالگرد نمـاز جمعـه تاریخـی بـه امامـت 
رهبـر انقـالب پـس از شـهادت سـردار سـلیمانی، ویـژه نامـه 
مجـازی نشـریه مسـیر بـا عنـوان "شـهید پیـروز" در پایـگاه 
می شـود.  منتشـر    KHAMENEI.IR رسـانی  اطـالع 
ایـن ویژه نامـه شـامل گفت و گوهایـی بـا شـخصیت های 
برجسته محور مقاومت، کارشناسان مسـائل منطقه و همرزمان 
شهید سلیمانی اسـت. تبیین محورهای بیانات رهبر انقالب در نمازجمعه، 
تشـریح برنامه هـای اسـتکبار در منطقـه، تاثیـر شـهادت سردار سـلیمانی در تحوالت 
بین المللی و بررسـی ابعاد شـخصیتی شهیدسـلیمانی از موضوعاتی اسـت که در ایـن ویژه نامـه می خوانیم.

به مناسبت سالگردنماز جمعه تاریخی بعد از به مناسبت سالگردنماز جمعه تاریخی بعد از شهادت شهادت 
                      ســــردار سلیمــــانــــی منتشــر خـــواهــــد شــد                      ســــردار سلیمــــانــــی منتشــر خـــواهــــد شــد

ویژه نامه مجازیویژه نامه مجازی
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یکـی از موضوعاتـی که حضـرت آیت اهلل خامنـه ای در نمـاز جمعه 
در تاریـخ 2۰ بهمـن ۱۳6۸ بـه تشـریح آن پرداختنـد، ویژگی هـای 
انقـالب اسـالمی نسـبت بـه سـایر انقالب هـای جهـان بـود کـه در 
ادامـه گزیـده ای از آن می آیـد: دو خصوصّیـت را از خصوصّیـات 
اسـتثنائی ایـن انقـالب عـرض میکنـم؛ و همیـن دو خصوصّیـت 
هـم بیشـترین تأثیـر را در وجهـه ی ایـن انقـالب در دنیـا داشـت، 
همچنـان کـه بیشـترین تأثیـر را در پیـروزى و مانـدگارى انقـالب 
در ]ایـن[ کشـور اسـالمی داشـت... و موجـب شـده اسـت کـه در 
گوشـه وکنار عالـم، تالشـهایی بـه پیـروى از ایـن انقـالب و در پرتـِو 
ایـن انقـالب انجـام بگیـرد. ایـن دو خصوصّیـت، یکـی عبـارت بـود 
از اینکـه مبنـاى ایـن انقـالب، ارزشـهاى دینـی و اخالقـی و معنـوى 
بـود؛ و دّوم اینکـه ایـن انقـالب بـر پایـه ی اراده ی مردم و خواسـت 
مـردم در تشـکیل حکومـت و اداره ی حکومـت باقـی مانـد. یعنی 
اهّمّیت نقش مـردم پـس از پیـروزى انقالب از مردم سـلب نشـد و 

بـراى انقـالب به عنـوان یـک عنصـر باقـی مانـد.    6۸/۱۱/2۰

دو خصوصیت استثنائی
 انقالب اسالمی

خطبه های انقالب  

در راه خـدا و حاکمیـت مطلـق اسـالم بایسـتی صبـر و اسـتقامت 
کـرد و حقیقتـًا ایـن آیـه ی شـریفه ی »َوَتواَصـوا ِبالَحـّقِ َو َتواَصـوا 
بـه  را  همدیگـر  بایـد  همـه  اسـت.  ُپرمغـز  خیلـی  ِبالّصبـر«)۱(، 
نگهداشـتن حـق، پاسـداری از حـق - ولـو باطـل علی الظاهر خیلی 
قـوی باشـد - وصیـت و توصیـه کنیـم. مـا بایـد بـر حـق پافشـاری 
کنیـم. هیـچ گرایشـی بـه طـرف باطـل نبایـد پیـدا بشـود. وصیـت 
همه مان بـه یکدیگـر بایـد ایسـتادگی و صبـر باشـد، تا ان شـاءاهلل 
خـدای متعـال بـه برکـت ایـن صبرهـا و مجاهدتهـای شـما، ایـن 
نکبـت و ذلتـی را کـه در توده هـای مظلـوِم بیچـاره ی دنیـا گسـترده 
شـده اسـت، برچیند و از بیـن ببـرد. این طور نباشـد که ما بـرای این 
مجاهدتهـا، فقـط خودمـان را هـدف قـرار بدهیـم؛ بلکـه بایسـتی 
ریشـه ی اسـتکبار را در سـطح جهانـی کنـد و شـرش را از سـر ملتهـا 

کوتـاه کـرد.    6۹/۹/۳         ۱( سـوره عصـر، آیـه۳

همدیگر را به پاسداری از حق 
توصیه کنیم

به رسم آیه ها   

آنچه فرد و جامعه را به مقامات عالی انسانی میرساند، اخالق 
نیکوست. اخالق نیکو هم فقط خوش اخالقی با مردم نیست؛ 
بلکه به معنای پروراندن صفات نیکو و خلقیات فاضله در دل و جان 
خود و انعکاس آنها در عمل خود است. مردمی که در بین خود 
دچار حسد باشند، دچار بدخواهِی یکدیگر باشند، دچار حیله گرِى با 
یکدیگر باشند، دچار حرص به دنیا و بخل نسبت به مال دنیا باشند 
و دچار کینه ورزی با یکدیگر باشند، در این جامعه حّتی اگر قانون 
هم به طور دقیق عمل شود، سعادت در این جامعه نیست. اگر 
علم هم پیشرفت کند و تمدن ظاهری هم به منتهای شکوه برسد، 

این جامعه، جامعه ی بشری مطلوب نیست. ۸۵/۱/6

مقامات عالی با اخالق نیکو
 به دست می آید

درس اخالق  

گزارش

گزارشی از روند برنامه موشکی ایران به مناسبت رزمایش پیامبر اعظم ۱۵

ز ســیلی به دشمن در آن سوی مر
آقا و مـوالی مـا! می خواهم دسـتان الهی و پرقـدرت شـما را پر کنم و پشـت شـما را محکم تر... 
رفتیم سـراغ فینـال طـرح و نقطـه اوج بازدارندگی و اقتـدار این نظـام الهی یعنی دسـتیابی به 
موشـک فوق سـریع و واکنش سـریع دوربـرد در بـرد هدف اسـرائیل و دسـتیابی به موشـک 
حامل ماهواره! اینها بخش هایی از دست نوشته چند سـال قبل شهید طهرانی مقدم است. 
زمانی که آزمایش موشـک سـجیل با موفقیت انجام شـده و کالهـِک جنگی ویران کننـده این 
سـرباِز تمـام  ایرانی با سـرعت چهـارده برابر سـرعت صوت بـه هـدف اصابت کرده اسـت. سـرداِر 
ایرانی هم دسـت به قلم شـده تـا موفقیـت آن را به فرمانـده کل قـوا گـزارش کند. فرمانـده ای 
که از همـان دوران ریاسـت جمهوری پـای توانمنـدی و تخصص جـوان ایرانی ایسـتاده و حاال 

همه ی ملت دارند نتایـج آن اعتمـاد را میبینند.. 
شـاید زمانـی کـه در سـال 6۳، مسـئوالن ایرانـی، یـک تیـم جوان بـا معدل سـنی 2۵ سـال 

را روانـه یـک ماموریت سـری در خـارج از ایـران کردند، کسـی فکـرش را هم نمی کـرد که آن 
تیم سـنگ بنای یک نیروی قدرتمنـد دفاعـی و موشـکی را در منطقه بگـذارد که بعدها 
کارشـناس و سـرمهندس صنایـع فضایـی و دفاعـی صهیونیسـتها در یـک کنفرانـس 
علمـی کاله از سـر بـردارد و بـه مهندسـان و طراحـاِن گمنـام یـک موشـک ایرانـی ادای 
احتـرام کنـد. از سـال 6۳ تـا زمـان نـگارش نامـه ای کـه بخش هایـی از آن در ابتـدای 
گزارش ذکر شـد راه زیادی طی شـده بود تا دسـِت انقالب اسـالمی در دفاع از خودش 
پر شـود و پشـتش هم محکـم. آنقـدر محکـم کـه بعـد از 7۰ و چنـد سـال پـس از جنگ 
جهانـی دوم سـینه سـپر کنـد و در مقام سـیلی بـه طـرف آمریکایـی، علنـا اعـالم کند که 
ما پایـگاه جهنمـی تـو را زدیـم. جمهـوری اسـالمی در شـرایطی به فکـر دفاع موشـکی 
افتـاد کـه هنـوز بـرد توپهـای اولیـن فرمانـده توپخانـه سـپاه پاسـداران بـه بصـره هـم 
نمی رسـید و حتی توپ چندانی هـم در کار نبود. همان هایی هـم که بود غنیمت های 
عراقی بـود. روایـت خود طهرانـی مقـدم از آن روزها شـنیدنی اسـت: بهمـن 62 بود که 
قرار شـد روی شـهر بصـره، گلوله هـای هشـدار دهنـده منـور بزنیـم. توپخانـه ما حتی 
بـرد نهایی اش بـه بصره هـم نمی رسـید. مجبور شـدم توپخانه را در شـمال شـلمچه 
مسـتقر کنـم. بخشـی از گلوله هـای غنیمتـی عـراق را هـم در اختیار داشـتیم و شـروع 

کردیـم بـه زدن! ... بـرای تهدیـد عقبه عـراق توانمنـد نبودیم!
تیـم طهرانـی مقـدم کـه از سـوریه برگشـت نشسـت بـه ثبـت و ضبـط آموزش هـا و 
شـنیده ها. موازی آمـوزش تیم ایرانـی، چند فروند موشـک اسـکاد-بی با بـرد حدود 
۳۰۰ کیلومتـری هـم از طریـق یک کشـور ثالـث وارد ایـران شـد. ایـن اما همـه واقعیت 
نبـود. طهرانـی مقـدم رفتـه بـود و اصـرار کـرده بـود کـه یـک فرونـد از اسـکادها را در 
اختیـار او بگذارنـد تـا آن را بشـکافد و دل و روده اش را بیـرون بریـزد. دو سـال بعد بود 
که نتیجـه جسـارت و کنجکاوی هـای نیروهای موشـکی بـه بار نشسـت. اسـکاد-بی 
بـا مهندسـی معکـوس همـان فرمانـده و نیروهایـش بـا نـام »شـهاب« در مقیـاس 
محـدود تولیـد شـد. جنـگ سـال 67 تمـام شـد. متخصصـان ایرانـی امـا تـازه مسـیر 
قدرتمنـد شـدن را کشـف کـرده بودنـد. ایرانی هـا سـال های جنـگ را هنـوز یادشـان 
نرفته کـه دستشـان در برابـر تجاوزهای صـدام به عنوان مهره دسـت چندم اسـتکبار 
خالـی بـود. »در همیـن شـهر تهـران یـا موشـک عراقـی می آمـد -کـه همیـن آقایـان 
اروپایی هـا تقویـت کـرده بودند وضـع موشـکی او را کـه موشـک های او می توانسـت 
از بغداد برسـد به تهران؛ حاال شـهرهای دیگـر به جای خـود- یا هواپیمـای میگ-2۵ 

می آمـد از ارتفاع بـاال بمبـاران می کـرد، کاری هـم نمی توانسـتیم بکنیـم، امکاناتی 
نداشـتیم.«  ۹۹/۱۰/۱۹  جمهـوری اسـالمی هم فهمیـده بود کـه بـرای روز مبادا 

بایـد دسـتش پـر باشـد. همیـن هـم شـد کـه تمـام قـد پشـت نهـال جـواِن 
موشـکی خود ایسـتاد: »مـا نبایـد کشـور را بی دفـاع بگذاریم؛ ایـن وظیفه  

ماست. نبایسـتی کاری کنیم که دشـمن جرئت کند و در مقابل دشمن 
از مـا کاری برنیایـد.«    ۹۹/۱۰/۱۹

یـک سـوی موضـوع، حمایـت تمام قـد مسـئوالن ارشـد بـود و سـوی دیگـر موضـوع امـا قدم 
گذاشـتن در مسـیر سـختی کـه ایرانی هـا بایـد تنهـا آن را طـی می کردنـد. کسـی دسـت یـاری به 
ایران نداده بود. خودشـان بودند و همت و اراده خودشـان و توکل بر خـدا. آزمایش های تلخ 
و شـیرین موشـکی ادامه داشـت. گاه نتایج موفقیت آمیز بود و گاه  ناموفق. فرمانـده جواِن 
توپخانـه اوایل دهه شـصت و فرمانـده اکنوِن موشـکِی ایران اما کسـی نبـود که بـا این چیزها 
تـه دلـش خالـی شـود. خـودش اولیـن مصـداق جملـه مشـهور خـودش بـود: تنهـا آدم هـای 
ضعیف به انـدازه امکانات شـان کار می کنند! جمـع جبری کارهـاِی فرمانده بیشـتر از مجموع 

امکاناتی بـود کـه در اختیار داشـت. 
ده سـال از پایان جنگ گذشـته بود کـه مراسـم رژه نیروهای مسـلح خیلی ها را غافلگیـر کرد. 
جمهـوری اسـالمی ایـران نسـخه اولیـه سـالح جدیـِد ۱6 تنـی خـود را در رژه جلـوی چشـم 
رسـانه ها گذاشـت. اسـمش نشـان مـی داد کـه ادامـه همـان پـروژه  »شـهاب« اسـت بـا 
ُبـردی حـدود ۱2۰۰ کیلومتـر. ایـن یعنـی حـاال دسـت جمهـوری اسـالمی رسـیده اسـت به 
مرزهـای فلسـطین اشـغالی. یـگان جـوان موشـکی ایـران از چنـد فرونـد موشـک ۳۰۰ 
کیلومترِی کم دقت روسـی در سـال 6۵ رسـیده بود به موشـکهای بالستیک پیشرفته.  
ایرانی ها دیگر نمی خواسـتند ضعف شـان آن هم در بحبوحه درگیری بـا صدام مجدد 
تکـرار شـود و ماننـد سـال ۱۳6۳ در روز مبـادا دست شـان خالـی باشـد. »شـهاب-۳« 
حـاال دسـت آنهـا را بـرای پنجـه در پنجـه انداختـِن روز مبـادا بـاز کـرده بـود. رسـانه های 
خارجی تا چند سـال بعـد درگیر شـایعات و شـک و تردیـد دربـاره ایرانی بودن یـا نبودن 
توانایی هـای جدیـد بالسـتیک های ایرانـی بودنـد. ماشـین قـدرت دفاعـی جمهـوری 
اسـالمی که حاال روی غلطک افتاده بود تمام ایـن گمانه زنی ها را با خود شسـت و برد. 
رنگارنـگ  ویتریـن  و   ۸۰ دهـه  در  بعـد  سـال های  رزمایش هـای  مرتـب  فراینـد 
بالسـتیک های ریـز و درشـت ایرانـی کـه زیـر سـایه اعتمـاد بـه تخصـص و توانایـی 
 جـوان ایرانـی ایجـاد شـده بـود دسـت ایـران را هـر روز ُپرتـر می کـرد. قـدرت دفاعـی ای
که قابـل معامله نبـود: »جمهـوری اسـالمی حق نـدارد وضـع دفاعـی کشـور را جوری 
قـرار بدهـد کـه یـک آدم بی ُعرضـه ای مثـل صّدام حسـین بتوانـد بیایـد شـهر تهـران را 
بمبـاران کند، موشـک بزنـد و هواپیمـای میـگ 2۵ او بیایـد روی آسـمان تهـران حرکت 
کنـد و کاری از دسـت نظـام برنیایـد... نظـام اسـالمی حـق نـدارد کشـور را به این شـکل 

نگـه  دارد و مـا بـه توفیـق الهـی نگـه نداشـته ایم.«    ۹۹/۱۰/۱۹
سـرعت برنامـه موشـکی و دفاعـی جمهـوری اسـالمی از اواسـط دهـه ۸۰ روی دور تنـد 
افتاده بـود. تیـم جوانی کـه اوایـل دهـه 6۰ به طـور محرمانـه راهی سـوریه شـده بودند 
حاال هسـته سـخت یک برنامه دفاعـی را در ایـران شـکل داده بودنـد کـه راه خـود را پیدا 
کـرده بـود. سـرریز ایـن فعالیت هـا آرام آرام از بخـش نظامـی بـه بخـش غیرنظامـی هـم 
ریخته شـد. راهی که بـدون هیچ کمکی طی شـد تا مرزهـای دفـاع از ایـن آب و خاک مثل 
سـال های سـخت جنگ، مرزهای رسـمی کشـور نباشـد. نمونه اش هم رزمایش پیامبر 
اعظـم)ص(-۱۵ و دسـت توانایـی کـه تـا شـعاع دوهـزار کیلومتـری بلنـد شـد تـا نشـان 
دهد که جمهوری اسـالمی در دفاع از خود تعارف ندارد. اعتماد به همـت و اراده ایرانی 
جواب داده اسـت. اعتمادی که ثمره اش حاال یک مشـت محکم اسـت برای دفـاع از آب 
و خاک و منافـع انقالب حتی در بیرون از جغرافیای رسـمی کشـور کـه دوران بـزن و در رو 
گذشـته اسـت: »امروز قدرت دفاعی ما جوری اسـت که دشـمنان ما در محاسباتشـان 
ناگزیرنـد توانایی هـای ایـران را به حسـاب بیاورنـد. وقتی که موشـک جمهوری اسـالمی 
میتواند پرنده  متجاوز آمریکایی را که آمده روی آسـمان ایران سـاقط کنـد، یا آن وقتی 
که موشـکهای ایرانی میتوانند پایگاه عین االسـد را آن جور در هم بکوبند، آن وقت 
دشـمن مجبـور اسـت در محاسـبات خـودش، در مـورد تصمیم هـای نظامـی 
خـودش، روی ایـن قـدرت کشـور و روی ایـن توانایـی کشـور حسـاب کنـد. مـا 

نباید کشـور را بی دفـاع بگذاریـم؛ این وظیفـه  مـا اسـت.«    ۹۹/۱۰/۱۹

سخن هفته

ادامه از صفحه یک
در غالـب زمینه هایـی کـه او تصمیـم میگیـرد، در 

دنیـا بـا او مخالفـت میشـود.«     ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ 
نکتـه ی کلیـدی اینکـه افـول آمریـکا بـه جنبه هـای 
دمکراسـی  لیبـرال  فکـِر  ُبنیادیـن  و  زیربنایـی 
نظریه پـردازی  کـه  جایـی  تـا  کـرده  سـرایت  نیـز 
چـون فوکویامـا را نیـز بـه تجدیدنظـر واداشـته: 
اساسـی  پایـه ی  کـه  هـم  را  »لیبرال دموکراسـی 
تمـّدن غـرب اسـت، اینهـا بی آبـرو کردنـد، دارنـد 
بی آبـرو میکننـد. چندیـن سـال قبـل از ایـن یـک 
جامعه شـناس مطرح دنیا گفـت وضعّیت کنونی 
آمریکا منتهاالیه تکامل تاریخی بشـر اسـت و بشـر 
دیگـر از این باالتر نمیتوانـد برود. همـان آدم امروز 
حرفش را پس گرفتـه، میگوید »نـه« و آرزو میکند 

را.«  ۱۳۹۷/۰۸/۱2 چیزهـای دیگـری 

2   آمریکاِی تماشایی
و  سیاسـی  اخیـر  انفعـاالت  و  فعـل  در  آنچـه 
انتخاباتـی آمریـکا نمـود پیـدا کـرد از جنبـه دیگـری 
تصویـر انحطـاط مدنـی جامعـه آمریـکا را پیشـروی 
جهانیان قـرار داد: »]وضع آنها[ وضع تماشـایی ای 
اسـت. رئیس جمهـوری کـه االن سـِر کار اسـت و 
بناسـت انتخابـات را او برگـزار کنـد، میگویـد کـه این 
بانه تریـن انتخابـات تاریـخ آمریـکا اسـت! ایـن 

ّ
متقل

را چـه کسـی میگویـد؟ ایـن را آن رئیس جمهـوری 
میگوید که خـودش االن سـِر کار اسـت و انتخابات 
را در واقـع او دارد اجـرا میکنـد. آن یکـی رقیبـش 
ـف 

ّ
هـم در مقابـل میگویـد کـه ترامـپ قصـد تخل

 وسـیع دارد! دموکراسـِی آمریکایـی ایـن اسـت.«
  ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ در ادامـه ی همیـن کشـمکش ها 
کنگـره  بـه  حملـه  ماجـرای  شـاهد  جهـان  نیـز 
به عنـوان نمونـه ای دیگـر از بی ثباتـی داخلـی بـود: 
»در سـال ۸۸ آمریـکا میخواسـت ایـران را بی ثبـات 
بکند؛ همـان بالئـی کـه در سـال ۹۹ سـر خودشـان 
آمـد... آدمهایـی رفتنـد در کنگـره اعضـای کنگـره را 
از داخـل داالنهـای مخفـی فـراری دادنـد و ]بیـرون[ 

بردنـد.«    ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ 

3    ۴۱ میلیون گرسنه
ظهــور و ســقوط ترامــپ و اتفاقــات مرتبط بــا آن اما 
صرفــا الیــه ای روبنایــی از انحطــاط و افــول نظــام 
حاکــم بــر آمریــکا اســت و ایــن موضــوع ســطوح 
و ابعــاد گوناگونــی دارد. از جملــه می تــوان ایــن 
مســئله را در زمینــه ی اقتصــادی و اجتماعــی نیــز 
مــورد رصــد و تحلیــل قــرار داد. در ُبعــد اقتصــادی 
کــرده  اعــالم  رســمًا  آمریــکا  کشــاورزی  »وزارت 
اســت کــه ۴۱ میلیــون نفــر در آمریــکا بــا مشــکل 
گرســنگی دســت و پنجــه نــرم میکننــد... 22۰۰۰ 
ــت -22  ــکا اس ــت آمری ــکاری دول ــارد دالر بده میلی
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ اســت.«    افســانه ای  تریلیــون- 
از زاویــه ی عدالــت اجتماعــی »در همیــن دولــت 
ترامــپ، بیــش از صــد میلیــارد دالر بــر ثــروت پنــج 
نفــر از ثروتمند ترین هــا افــزوده شــده؛ ســه نفــر 
ــکا  ــت آمری ــف جمعّی ــدر نص ــه ق ــر، ب ــج نف ــن پن از ای
ثــروت دارنــد! اختــالف طبقاتــی را ببینیــد... آن 
وقــت از آن طــرف، حقــوق هشــتاد درصــد کارگــران 
 کفــاف زندگی شــان را نمیدهــد، یعنــی فقیرنــد.«

 ۱۳۹۸/۱۱/2۹   

از ُبعــد اجتماعــی هــم »یــک مرکــزی دارنــد بــه 
ــی حیاتــی آمریــکا کــه ایــن 

ّ
نــام مرکــز آمــار مل

مرکــز میگویــد چهــل درصــد والدتهــا در آمریــکا 
نامشــروع اســت. دو میلیــون و دویســت هــزار 
دنیــا  در  کــه  دارد  وجــود  آمریــکا  در  زندانــی 
جمعّیــت،  نســبت  بــه  یعنــی  اســت؛  بی نظیــر 
بی نظیــر اســت... باالتریــن آمــار مصــرف مــواّد 
مخــدر در جهــان در آمریــکا اســت... ۳۱ درصــد 
آمریــکا  در  دنیــا  در  جمعــی  تیراندازی هــای 
اّتفــاق می افتــد.«  ۱۳۹۸/۰2/2۴ عــالوه بــر اینهــا 
»آمریــکا در کشــتار مــردم خــود کشــور، در کشــتار 
مــردم بــه وســیله ی پلیــس، در دنیــا در رتبــه ی 

۱۳۹۸/۰۳/۱۴ اســت.«   اّول 

4   شکسِت هفت تریلیون دالری!
ــکا  ــه وار آمری جنبــه ی مهــم دیگــری از افــول موریان
را می تــوان در شکســت های امنیتــی و نظامــی 
ایــن دولــت در اقصــی نقــاط جهــان و مشــخصا 
منطقــه ی غــرب آســیا ردیابــی کــرد. امــروز واقعیــت 
صحنــه ایــن اســت کــه »آمریــکا در اهــداف خــود 
در ایــن منطقــه و در بیــرون ایــن منطقــه شکســت 
خــورده اســت. آمریــکا در ســوریه شکســت خــورد، 
آمریــکا در عــراق شکســت خــورد.«  ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ 
موضوعــی کــه ســران آمریکایــی صریحــا نســبت 
بــه آن اذعــان کرده انــد: »رئیس جمهــور آمریــکا 
اعــالم کــرد کــه در ایــن منطقــه ی غــرِب آســیا هفــت 
خــودش  کرده انــد!  خــرج  پــول  دالر  تریلیــون 
میگویــد کــه صحبــت میلیــون نیســت، صحبــت 
میلیــارد نیســت، صحبــت تریلیــون اســت. هفــت 
تریلیــون -هفــت  هــزار میلیــارد- دالر مــا در ایــن 
منطقــه خــرج کرده ایــم و چیــزی دســتمان نیامــد، 
ــت  ــش شکس ــن معنای ــد؛ ای ــود او میگوی ــن را خ ای

اســت.«    ۱۳۹۷/۰۳/2۵
البتــه بخــش مهمــی از ایــن شکســت حاصــِل 
ــرات  ــاح دمک ــدن و جن ــا و بای ــال اوبام ــرد امث عملک

آمریکاســت. حاکمیــت 

5   مثل ِکشتی تایتانیک
حقیقــت ایــن اســت کــه آمریــکای امــروز درگیــر یــک 
انحطــاط و افــوِل نرم افــزاری و ســخت افزاری اســت 
امــا »]آمریکایی هــا[ ظاهــر را آرایــش میدهنــد، 
ُشــکوه و جــالل میدهنــد بــه ظاهــر قضّیــه، بــرای 
اینکــه هــم دیگــران را فریــب بدهنــد، هــم بعضی ها 
را در دنیــا بترســانند.«  ۱۳۹۸/۱۱/2۹ و »عامــل ایــن 
وضعّیتــی کــه آمریکایی هــا دچــارش شــدند، عامل 
ــی  ــخ وضعّیت ــول تاری ــا در ط ــت؛ اینه ــّدت اس بلندم
را بــه وجــود آوردنــد کــه نتیجــه اش همیــن اســت و 
بــه ایــن آســانی ها عالج شــدنی نیســت. ایــن ســّنت 
الهــی اســت، اینهــا محکومنــد بــه اینکــه ســاقط 
ــل  ــد، زای ــول کنن ــه اف ــه اینک ــد ب ــوند، محکومن بش
بشــوند از صحنه ی قدرت جهانــی.«  ۱۳۹۷/۰۸/۱2
غربزده هــا  »آرمان شــهِر  اینکــه  آخــر  کالم  و 
اســت  آرمان شــهری  همــان  ایــن  اســت،  اینجــا 
کــه غربزده هــا -حــاال بعضــی در کشــور خــود 
مــا و بعضــی در کشــورهای دیگــر- بــه عنــوان 
یــک نقطــه ی برجســته و آرمان شــهر بــه آن نــگاه 

اســت.« آمریــکا  خصوصّیــات  ایــن  میکردنــد؛ 
۱۳۹۹/۰6/۰2  


