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نقش ویژه نیروی دریایی

نيــروي دريايي ارتش جمهوري اســامي پــس از آغاز تهاجم
سراسري دشمن ،ضمن صدور نخستين اعالميه بينالمللي دريايي
مبنيبر اعالم ضوابط و محدوديتهاي تردد در خطوط كشتيراني به
منظور ا ِعمال محاصره دريايي كشور متجاوز ،جهت حضور مستقيم در

عمليات حماسي دفاع  34روزه از خرمشهر در آغاز جنگ ،تأمين
پدافند سطحي و هوايي (ارتفاع پست) جزاير و سكوهاي نفتي كشور از
آغاز تهديد تا پايان جنگ تحميلي ،پدافند از جزيره آبادان و جلوگيري
از تكميل محاصره آبادان و خرمشهر در عمليات كوي ذوالفقاريه ،انجام
عمليات پشتيباني عمومي جزيره آبادان با بهكارگيري يگانهاي هوا
دريا و شناورهاي سبك در دوران محاصره زميني اين جزيره ،سلسله
عمليات اسكورت كاروانهاي تجاري ،نفتكش و كشتيهاي با محموله

صحنــه و ا ِعمال كنترل و فرماندهي مؤثر ،يك قرارگاه مقدم دريايي
تحت عنوان نيروي رزمي  421را در بندر بوشــهر تشــكيل و كليه
يگانهاي شــناور ،پروازي ،تــكاوران ،تفنگداران و تيمهاي عمليات
ويژه را تحت كنترل عملياتي اين قرارگاه قرار داد.
اين نيروي رزمي در صحنههاي مختلف عملياتي بهنحوي بهكار
گرفته شد كه تا هفتم آذر  1359يعني شصت و هفتمين روز جنگ،
ضمن انهدام بخش عظيمي از توان دريايي دشمن ،سيادت دريايي
جمهوري اســامي ايران را در تمامــي پهنه آبهاي نيلگون خليج
هميشه فارس كسب و با قدرت تمام تا پايان جنگ تحميلي حفظ كند.
بدين ترتيب ميتــوان گفت نيروي دريايي نخســتين نيرو از
نيروهاي مسلح كشور بود كه توانست به اهداف نهايي جنگ دريايي

ويژه ،اجراي تاختهاي انهدامي عليه پايانههاي نفتي البكر و ا ُالميه در
عملياتهاي اشكان و شهيدصفري ،اجراي عمليات ظفرمند مرواريد
در منطقه ســكوي البكر كه نتيجه آن انهدام بخش عظيمي از توان
رزمي دريايي دشمن و كسب سيادت دريايي جمهوري اسالمي ايران
بود ،اجراي پيوسته و مداوم عمليات گشت و مراقبت و كنترل آبراهها
و معابر وصولي جهت بازنگهداشتن خطوط مواصالتي دريايي كشور،
عمليات رهگيري و بازرسي كشتيهاي مشكوك جهت بستن خطوط
مواصالتي دريايي دشمن و اطمينان از كامل بودن محاصره دريايي
ب بزرگ ،كوچك و ابوموسي
آن كشــور ،پدافند از جزاير سهگانه تن 
در منطقه مياني خليج فارس و ...بخشــی از اقدامات نیروی دریایی
راهبردی جمهوری اسالمی ایران بود.

تشکیل نيروي رزمي 421

ناوبانسوم سهراب دالوند

جنگ یکی از اتفاقات اجتماعی اســت که اهــداف و ابعاد آن،
پیامدهای اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی غیر قابل پیشبینی در
جوامــع میگذارد .جامعه در زمان جنگ و پس از آن ،با پیامدهای
جنگ روبهروست .جنگ تحمیلی یکی از تاثیرگذارترین رویدادها در
فضای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایران است .عراق در  31شهریور
 135۹جنگ علیه ایران را آغاز کرد و به همین مناسبت از تاریخ 31
شهریور تا  6مهر ماه هر سال ،هفته دفاع مقدس نامگذاری شده است.
هشــت ســال دفاع مقدس ،آزمونی بزرگ برای اثبات قدرت
ایمان ،حقانیت و پایداری پیروز ملت ایران اســت .روزهای حساس
و سرنوشتســاز دفــاع مقدس ،سرشــار از حماســه آفرینیها و
سلحشوریهای بهترین و دالورترین فرزندان این امت است.
رشادتهای جوانان برومند ،انقالب و نظام را بیمه کرد و نشان
داد که با داشــتن پشتوانه مردمی در پرتو حاکمیت اسالم و وحدت
نیرویها میتوان هر دشمن خیرهسری را ناکام ساخت.
بسیاری از نیرویهای حاضر در جبههها جوانان بودند .جوانان در
قالب نیرویهای بسیج ،حضوری چشمگیر در دفاع مقدس داشتهاند.
این جوانان از سر کالس درس و دانشگاه یا کارخانه و مزرعه و اداره
برای دفاع از آرمان و ســرزمین خود به جبههها آمده بودند .جوانان
ایران اسالمی با خلق رشادتهای فراوان نشان دادند که بهترین جوانان
جهانند الگوی این جوانان ،جوانان کربال بود .ملتی که چنین جوانانی
دارد به جاست که بر خود ببالد و به داشتن چنین جوانانی افتخار کند.
مقام معظم فرماندهي كل قوا در تاريخ  29شــهريور 1372در
بخشــي از بيانات خود چنين فرمودند :هيچ صحنهاي مثل صحنه
جنــگ ،براي گزارش خصوصيات يك ملّت و همه چيزهايي كه در
گزاره تاريخي مورد نظر هست ،بهتر نيست ،شما هر هدفي در گزارش
تاريخــي داريد ،آن هدف را در گزارش ميدان جنگ بهتر ميتوانيد
به دست بياوريد.
(ويل دورانت) در كتاب تاريخ تمدن خود درباره تاريخ و جنگ به
دو نكته جالب اشاره ميكند ،وي اعتقاد دارد تاريخ ،سكهاي است با
دو رويِ همسان ،كه يك رويِ آن ،وقايعي هستند كه اتفاق افتادهاند
و رويِ ديگر سكه ،وقايعي هستند كه تاریخ آنها را ثبت كرده است.
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي نخستين نيرو از نيروهاي
مسلح كشور بود كه در دفاع مقدس توانست به اهداف نهايي جنگ
دريايي كه همان درهم كوبيدن ماشين جنگي دشمن ،بستن خطوط
مواصالتي دريايي دشمن و بازنگهداشتن خطوط مواصالتي دريايي
خودي است ،دست يابد.

نيروي دريايي با توجه به علني شــدن ّنيت شوم دشمن و قبل
از آغاز تهاجم وحشيانه ارتش بعث عراق با يك اقدام هوشمندانه و به
موقع ،يگانهاي عمده ناو تيپ هشتم كه در بندر خرمشهر مستقر بودند
و ميرفت كه با آغاز تهاجم دشمن در آبراه اَر َوندرود محبوس شوند
را به خارج از اروندرود انتقال داده و با بهكارگيري آنها در عرصههاي
مختلف عملياتي ،برگهاي زريني را به تاريخ دفاع مقدس افزود.

كه همان درهم كوبيدن ماشين جنگي دشمن ،كسب و حفظ سيادت
دريايي كشور ،بستن خطوط مواصالتي دريايي دشمن و بازنگهداشتن
خطوط مواصالتي دريايي خودي است ،دست يابد.

نقش نیروی دریایی ارتش
در  ۸سال دفاع مقدس

ناوچه قهرمان پیکان از جمله یگانهای نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران که دالورانه در مقابل نیروهای متجاوز بعثی و آمریکاییها ایستادگی کرد
و سرانجام پس از آنکه مورد اصابت موشک و تعداد زیادی گلوله توپ قرار گرفته بود ،غرق شد.

اشاره:
قیام حضرت اباعبداهللالحسین علیهالسالم یک حرکت توأمان
جهــادی و تبیینی بود .از این منظر ،همانقدر که مظهر قیام هلل
محسوب میشود ،مصداق تام و کامل جهاد تبیین هم محسوب
میشــود؛ بهخصوص که این موضوع بعد از شهادت سیدالشهدا
علیهالســام و توسط حضرت سجاد علیهالسالم و حضرت زینب
سالماهللعلیها ادامه پیدا کرد.
رســانه  KHAMENEI.IRگفتوگویــی با حجتاالســام
والمسلمین شیخ عباس اخوان ،استاد حوزه و کارشناس مسائل
مذهبی درباره ابعاد تبیینی قیام حضرت سیدالشهداء علیهالسالم
داشته است.
* حضرت سیدالشــهدا علیهالســام هرچند قیام
به شمشیر داشــتند ،ولی این قیام هم وجوه و مقدمات
تبیینی و روشنگرانه داشت .برای مقدمه بحث ،از وجوه
تبیینی و روشنگرانه قیام سیدالشهدا علیهالسالم شروع
کنیم.
سیدالشهدا علیهالسالم در یک موقعیت خاصی قرار گرفتند
که سایر ائمه در آن موقعیت واقع نشده بودند؛ مث ًال ،اینکه باالی
سر سیدالشهدا علیهالسالم شمشیر بگیرند و بگویند یا بیعت کن
یا تو را میکشــیم .خب ما میبینیم که ایــن قضیه در زندگی
ن علیهالســام و در همان
هیچکدام از ائمه ّال برای امیرالمؤمنی 
اوایل رحلت رسولاهلل صلیاهللعلیهوآلهوسلم پیش نیامده است؛
نه با امام مجتبی اینطور برخورد شد ،نه با امام سجاد ،نه با امام
باقر ،نه با امام صادق و نه با هیچ امام دیگری .درســت اســتکه
این بزرگواران در جامعه بهعنوان معترض شناخته میشدند ،اما
در عین حال هم ،حکام زمان با سیاست با این بزرگواران برخورد
میکردند که کار به ماجرایی که در کربال انجامید ،نرســد؛ حتی
معاویه هم با امام مجتبی علیهالسالم اینگونه عمل نکرد؛ مروان
و بعد از او عبدالملک مروان هم با امام سجاد علیهالسالم اینطور
رفتار نکردند .زمان سیدالشهدا علیهالسالم یک دوره خاصی بوده
است .شخص جاهل و نادانی آمده است با سیدالشهدا علیهالسالم
با یک شــدتوح ِّدت بیجایی برخورد میکند .اینکه میگوییم
جاهــل و نادان هم ،بله همه این خلفای جور همین طور بودند،
جاهل بودند ،نادان بودند؛ اما این شخص ،جهالتش بهاندازهای بود
که اص ًال مصلحت دنیای خودش را هم نمیدانست و در حقیقت
از امام میخواســت که کفر و فســق او را تأیید بکند .خب امام
علیهالســام که هیچموقع این کار را نمیکند و در مدینه ابتدا
شروع میکنند به اظهارکردن این امر که اینها میخواهند از من
بیعت ذلیالنه بگیرند .ببینید ،وقتی مأموران یزید به امام گفتند
که شما همینجا بیعت کن ،حضرت فرمودند که از مثل من در
اتاق دربســته ،بیعت گرفته نمیشود .این حرف معنا دارد ،یعنی
مــن در جامعه یک جایگاه و موقعیت خاصی دارم .اص ًال مردم از
من و شما نمیپذیرند که حسینبنعلی ،در اتاق دربسته با شما
بیعت کرده است .این کالم بسیار با اهمیت و درخور تأملی است
که امام علیهالســام به وسیله آنجایگاه مهم خود در مدینه را
هم بیان میکند.
امام علیهالسالم هنگام خروجشان از مدینه آیهای را خواندند
که جناب موسیبنعمران وقتی که میخواست از شهرش خارج
بشــود ،خواند .این آیه بیان حال جناب موسی را میکندَ :فخَ َر َج
مِنها خائ ِفاً یَت ََر َّقب .مرحوم ســیدمرتضی علمالهدی(ره)در کتاب
تنزیهاالنبیا وقتی درباره علت خوف جناب موسیبنعمران بحث
میکند ،میگوید او خوف شخصی ندارد .او برای امت خوف دارد
و مراقب امت اســت ،نه اینکه خوف شخصی داشته باشد .یعنی
اینکه اما م علیهالسالم هم خروجشان از مدینه توأم با خوف برای
امت است و در عین حال هم ،مراقب امر امت و اینکه چه اموری
برای این مردم میخواهد پیش بیاید هســتند .در ادامه حرکت
هم که این معنا خودش را کام ًال نمایانید.
* این سیره سیدالشهدا علیهالسالم تا حادثه عاشورا
و حتی زمان شهادت ایشان هم ادامه دارد.
این چیزی نیست که فقط محدود به سیدالشهدا باشد .همه
ائمه ما قائم به حق هستند .اصوالً قیام ،خودش یک منشأ قرآنی
داردُ :قــل إن ّما أَع ُِظ ُکم ب ِواح َِده أَن تَقومــوا .این أن تَقوموا یعنی
اتم این
چــه؟ یعنی اینکه قیام کن هلل .اما م علیهالســام مظهر ّ
معناســت؛ یعنی تمام حرکات و سکنات اما م علیهالسالم ،تماماً
مطابق با مرضات الهی و آن چیزی است که خدا میخواهد .خب

این منحصر به سیدالشهدا نیست ومربوط به تمام ائمه علیهمالسالم
اســت .عرض کردم برای هیچکدام از ائمه ،آن شــرایط سیدالشهدا
پیــش نیامد .اگر پیش میآمد ،بــدون تردید همان واقعهای که در
کربال واقع شد ،در سایر ادوار هم رخ میداد.
با ایــن همه ،آن موقعیتــی که برای سیدالشــهدا پیش آمد،
مخصوص خود سیدالشهداست .معاویه هم با امام مجتبی اینطوری
برخورد نکرد .شــما میبینید وقتی که معاویــه به مدینه آمد ،امام
مجتبی به دیدنش نرفتند .خود معاویه به دیدن امام مجتبی آمد و
امام را در آغوش گرفت و گفت« :یا ابامحمد من میدانم که شــما
از من به خالفت سزاوارترید؛ اما چه کنم که مردم ،من را خواستند
و من این را هم میدانم که شــما از من دلگیرید ».اگر بحث بیعت
بود که اص ًال این حرفها نبود« .اما من برای اینکه رعایت َر ِحمبودن
بکنم ،آمدم و خواســتم با شــما دیدار بکنم و »....اینطوری با امام

اجازه بدهید من یک چیزی را از خود لحظه شهادت امام حسین
علیهالسالم بگویم .لحظه شــهادت سیدالشهدا علیهالسالم در عین
حال که در موضع مظلومیت ،دارند با شمشیر قیام میکنند ،خودش
جهاد تبیین اســت .حاال چرا؟ راوی میگوید وقتی که سیدالشهدا
به زمین افتاده بودند ،ساعتی کسی جلو نمیآمد .ببینید ،همانجا
این حالت بر آنها پیش آمده بود که ما چه کردیم و بعد خودشــان
اینها را در مقتل آوردند .میگوید این به آن نگاه میکرد ،آن به این
نــگاه میکرد .جلو نمیآمدند .همان جا تــکان خورده بودند .حتی
مینویسند عمر سعد علیهاللعنةوالعذاب که گفت حسین را سر ببرید
خودش داشــتگریه میکرد .این خیلی مهم است .در عین دنائت،
در عین رذالت ،در عین پســتی ،میبینید کــه خود همان خبیث
هم تکان خورده اســت .اینها دائم خودشان را عقب میکشیدند که
اینها نباشــند که پسر پیغمبر را سر میبرند؛ یعنی با همه خباثت و

یکی از سکوهای نفتی رژیم بعث که در جریان حمله نیروهای مسلح کشورمان آتش گرفته است .این کار توسط نیروهای مسلح ایران
در واکنش به تجاوز ارتش بعثی به کشورمان و تالش صدام و پشتیبانان غربی او از جمله آمریکا و اروپاییها برای قطع صادرات نفت ایران صورت گرفت.

همچنیــن عمليات نفوذي تيم عمليات ويژه تكاوران دريايي به
عمق مناطق دشــمن و انهدام ســكوي موشكي و دكلهاي راداري
سامانه موشــكهاي كرم ابريشم دشــمن در منطقة رأسالبيشه،
اجراي عملياتهاي شناســايي و ايذايي در سواحل غربي اروندرود
توسط تيمهاي عمليات ويژه تكاوران دريايي ،اجراي سلسله عمليات
تجسس و نجات در دريا ،عملياتهاي مينريزي آفندي در آبراه خور
عبداهلل ،اجراي تاختهاي انهدامي عليه بويههاي دهانه خورعبداهلل
توســط تيمهاي عمليات ويژه تكاوران دريايي ،رويارويي مستقيم با
نيروهاي متجاوز آمريكا در راســتاي پدافند از سكوهاي نفتي نصر
حاكميت جمهوري اسالمي ايران در دريا (29
و ســلمان و دفاع از
ّ
فروردين  ،)1367تشكيل گروه رزمي تكاوران دريايي و جلوگيري از
پيشروي دشمن با ايجاد مواضع پدافندي در محور آبادان -ماهشهر،
انجام عمليات تاخت انهدامي تيم گروهاني تكاوران دريايي عليه مواضع
توپخانه دشمن در روزهاي آغاز جنگ تحميلي در محور شوش -كرخه
به منظور خارج كردن پايگاه هوايي دزفول از برد آتش توپخانه دشمن،
اجراي پدافند از جزيره آبادان و تأمين جناح چپ نيروهاي عملكننده
در عمليات ظفرمند ثامناالئمه (شكست حصرآبادان) ،شركت مؤثر در
تأمين سرپل اوليه غرب كارون و كرخهكور در عمليات بيتالمقدس
و اجراي مأموريت آفندي در محور آبادان -خرمشــهر و آزادسازي و
پاكســازي بخش شرقي مناطق اشغالي خرمشهر ،شركت مؤثر در
ت خيبر و بدر با بهكارگيري اســكادرانهاي بالگرد و هواناو و
عمليا 
شناورهاي هجومي در مناطق هورالهويزه ،هورالعظيم و جزاير مجنون
و شركت مؤثر در عمليات «والفجر  »8و تصرف بندر فاو تعدادي از
ت مته ّورانه اين نيرو در طول هشتسال دفاع مقدس است.
عمليا 
عمليات مرواريد

در فاصله کمی پس از وقوع انقالب اسالمي تهاجم صدام به ایران
آغاز شــد ،در روزهاي اوليه جنگ بعثیها با پشتيباني توپ خانه و
خیلی مهم اســت .راوی میگوید که وقتی حضــرت آنجا جلوس
کردند ،عبیداهلل گفت این زن متکبر کیســت که اینطور نشســته
است؟! یعنی حضرت آ ن جایگاه خودشان را حفظ کردند .بعد خانم
به او جواب نــداد .میدانید این جوابندادن خودش یعنی چه و در
آن محیطی که هستند ،چه تأثیری میگذارد؟ دوباره سؤال کرد .بعد
یکی از این کنیزها بلند شد گفت که امیر اینطوری نگو .این خانم،
زینب دختر علی و فاطمه اســت .بــا او اینطور حرف نزن .گفتها!
میبینم که مثل پدرش علی متکبر اســت؛ یعنی حضرت به جلوه
علوی در مجلس عبیداهلل آمدند .بعد حضرت دارد ماهیت عبیداهلل را
ظاهر میکند؛ با اینکه عبیداهلل علیهاللعنةوالعذاب هم ،در عین حال
در زمره زیرکان عرب است .حضرت کاری کردند که او ،آن شخصیت
خودش را آشــکار و شروع به فحاشی کرد .بعد حضرت فرمودند بله
بگو! از تــو به غیر از این چیزی روا نیســت ،از تو همین برمیآید،

نگاهی به ابعاد تبیینی
قیام حضرت سیدالشهدا علیهالسالم

اربعین

سند عزت کربالست

برخورد میکردند؛ ولی یزید ،پدیده خاصی بود که میخواست بیاید
و بگوید بله زدم و دین را از بیخ کندم وانداختم کنار که امام هم آن
طــوری با او برخورد کردند و در مراحل مختلف تبیین کردند؛ واقعاً
همین طور است .امام ،این همه خطبه دارد .وقتی که به منازل بین
راه میرسند ،چند جا به ایشان میگویند آقا شما چرا خروج کردی؟
امام میفرمایند که اگر این پرنده را در النه میگذاشــتند ،اینگونه
آواره نمیشد« .هیهات لو ترک القطا!» اینها انتظار دارند که من سر
جایم بنشینم .خب این نمیشود.
امام وقتی که به مکه رسیدند آنطور که در تاریخ است ،ظاهرا ً
ســوم شعبان بوده اســت .امام تمام ماه شعبان و رمضان را در مکه
بودند .شــوال و ذیالقعده را هم در مکه بودند و در این مدت ،نماز
خواندن نماز جماعت
جماعت مســتقل میخواندند .خود مســتقل
ِ
در جایی که از ناحیه امی ِر منصوب خلیفه ،کســی آنجا امامت نماز
جماعت را بر عهدهدارد ،بهمعنای این است که من یک بساط و کار
جداگانهای دارم و اگر کســی میخواهد ،بیاید اینجا ببینم حرفش
چیســت؟ که مینویسند ظاهرا ً یکســوم جمعیت مکه ،میآمدند
پشت سر امام و نماز میخواندند .امام در این مدت ،در مقابل فسق
علنی یزید خطبههای فراوانی خواندند .نســتجیر باهلل زنا ،یک امر
مخفی است دیگر ،امر آشــکاری که نیست .حاال شرابخوردن امر
آشکار است .میمون را به بازیگرفتن آشکار است.
یعنــی کار ،اصوالً به پردهدری دینی انجامیــده بود .کاری که
آن دوره شــد ،اینطوری بود .با ظاهر دیانــت درافتادند .اینها اص ًال
میخواســتند کار را به یک فحشای علنی برســانند .حاال اگر امام
بخواهد اینجا سکوت بکند ،چه اتفاقی میفتد؟ دقت کنید .خلفای
بعدی هیچکدام اینگونه عمل نکردند .قیام سیدالشهدا علیهالسالم
با فــرض اینکه هیچ ثمری هم نداشــته باشــد –کــه خیلی ثمر
داشــتّ -ال اینکه خلفای بعدی را در ایــن موضع ببرد که بهظاهر
حفظ دیانت کنند ،باز همین کافی بود .شــما میببینید که بعد از
شهادت سیدالشهدا کتبِ عامه پر است از قال علیبنالحسین ،قال
علیبنالحسین؛ یعنی شهادت سیدالشهدا باعث این شد که دوباره
اهلبیت علیهمالســام در عرصه جامعه کشیده شوند؛ یعنی اینها
دوباره در آن محوریت دینی و علمی خودشــان ظهور و بروز کردند
که حتی ابنتیمیه هم نمیتواند این ظهور و بروز امام را تا دوره امام
رضا علیهالسالم انکار کند .شــهادت سیدالشهدا دوباره اهلبیت را
بهعنوان محور و مقیاس مطرح میکند.
* بعد از شهادت حضرت سیدالشهدا علیهالسالم ،بهطور
مشخص مسیر تبیین و روشنگری ،چگونه توسط حضرت سجاد
علیهالسالم و حضرت زینب سالماهللعلیها ادامه پیدا کرد؟

دنائتی که دارند ،با همه پســتیای که دارند ،خود لحظه شــهادت
اینها را دارد تکان میدهد و این در مسائل اجتماعی خیلی اهمیت
دارد؛ یعنی خود جنایتکار ،خود خبیث ،خودش یک تکان میخورد.
امام تا لحظه شــهادت تبیین میکردند؛ یعنی اینطور نیست که ما
بگوییم یا تبیین است یا قیام .هم این است ،هم آن .هم تبیین است،
جدم به من گفته که من اینجا
هم قیام .میفرماید من را نکشــیدّ .
شهید میشوم؛ اما اگر من را بکشید ،دیگر نمازتان نماز نیست .دیگر
روزهتان روزه نیست .حجتان دیگر حج نیست .ببینید امام تا لحظه
آخر دارد چه میکند .دعوت به خیر میکند .تا لحظه آخر تا آنجا که
میشــود ،دعوت به دیانت میکند .آنجا که نتیجه نمیدهد ،دعوت
به حریت و انســانیت میکند .یکی از دختران سیدالشهدا یا یکی از
دختران حرم میگوید من دیدم که یک نانجیبی میخواهد خلخال
از پــای یکی از دختر بچهها در بیــاورد و داردگریه میکند .ببینید
داشــتگریه میکرد و وقتی که این دختر گفت چرا گریه میکنی؟
گفت ببین کار من به کجا رســیده که باید خلخال از پای دختران
رســول خدا در بیاورم .گفت پس چرا این کار را میکنی؟ گفت اگر
من این کار را نکنم ،دیگری میکند .مث ًال به خیال خودش در عین
شقاوت ،در عین دنائت ،میخواهد بهنوعی یک رأفتی هم بکند.
پس همــان لحظه که در عین حال امام دســت به شمشــیر
هستند ،در همان حال این عمل خودشان ،باز جهاد تبیین است .در
عین حال خودش عمل تبیین است.
شــما اگر کتب اخالقی اهلسنتِ شبهقاره -یعنی هندوستان-
را نــگاه کنید ،پر اســت از روایات امام ســجاد علیهالســام« .قال
زینالعابدین ».در بین ما شــیعیان این کلمه زینالعابدین باز کمتر
رواج دارد .ما بیشتر میگوییم امام سجا د علیهالسالم .آنها این کلمه
زینالعابدین علیهالسالم را میگویند .پر است؛ یعنی امام سجاد در
صحنه مطرح شده است.
در روایت دارد که دختر امام حســین علیهالسالم میفرماید از
لحظــهای که به گردن برادرم غل و زنجیــر زدند ،برادرم علی ،یک
کلمه با اینها حرف نزد .این ســکوت ،سکوت معترضان است .اسیر
که نمیتوانســته اینطوری باشد .خود ســکوت ،سکوت اعتراضی
اســت .امام میفهمید سکوت اعتراضی یعنی چه .میگوید حضرت
زینب سالماهللعلیها ســخن میگفت .خانمها یک جاهایی صحبت
میکردنــد .میگویند در آن ورود حضرت زینب به مجلس شــام و
به مجلس کوفــه ،حضرت را که وارد کردند «هی فی أَر َذ ِل ثیاب ِها»،
در کهنهترین لباسشان بودند .در گوشــهای نشستند و دورشان را
کنیزکان گرفتند .عبیداهلل صدایش درآمد؛ یعنی خود ورود حضرت
ســاماهللعلیها ،با کرامت اســت ،با عظمت است .این برای خودش

سزای تو همین است که اینطور حرف بزنی .حضرت دارند ماهیت
اینها را وسط میکشند که اینها چنین کسانی هستند؛ برای همین
هم کانون اعتراض ،همان کوفه میشود .گاهی بعضیها میخواهند
بگویند امام حسین اگر کوفه نمیآمد ،بهتر بود؛ مخصوصاً از کسانی
که ماجــرای کربال را با دید دیگری نگاه میکنند .من میخواهم از
شما بپرسم بعد از سیدالشهدا کانون مخالفت با دستگاه جور ،کدام
شهر بود؟ کوفه بود؛ پس امام مسیرشان را درست انتخاب کردند .تا
نهال دوستی کی بر دهد /حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
همین کوفه بود که مختار از آن ،قیام کرد .همین کوفه بود که از
آن توابین درآمدند .اما م علیهالسالم مسیر را درست انتخاب کردند.
یکوقت کاری ،همین االن جواب میدهد ،یکوقت ،نیم نسل بعد،
یک نسل بعد جواب میدهد .تو باید به آن توجه کنی؛ یعنی مسیر
منتهی به شــهادت سیدالشهدا علیهالسالم ،هم مسیر جهاد تبیین
اســت ،هم این بذر تبیین را در کوفه دارد میکارد برای نیم نســل
بعد؛ بلکه از همان نسل باز شروع شد .کانون اعتراضات علیه بنیامیه
ن علیهالسالم مسیر درستی
همین کوفه شــده بود .پس امام حسی 
آمدنــد؛ منتها گاهی آدم انتظار دارد کــه همین االن جواب بدهد،
در حالی که قضیه اینطور نیســت .ما سیر امامت داریم .ما که یک
امام نداریم که کار شیعه تمام شده باشد .سیر امامت داریم .همین
ســیر میآید در دوره توابین ،در دوره جنــاب مختا ر و همین طور
پیش میرود .اینکه شما ببینید یک عده بیایند توبه بکنند ،خودش
چقدر مهم است؟ ما اص ًال کار نداریم که اینها میتوانستند آن موقع
یاری امام حسین بکنند یا نمیتوانستند ،اص ًال اینها شاید آن موقع
در زندان یا در غل و زنجیر بودند .اینها یک بحث دیگری اســت؛ اما
اینکه بیایند خودشان را به نسبت یاری امام ،قاصر ببینند مهم است.
ب ســاماهللعلیها آنهمــه در کوفه خطبه دارد .از
حضرت زین 
همان جا میبینیم که تاریخ میگویــد مردم کوفهگریه میکردند؛
مگر اینها ساده اســت؟ آنهم کوفه صغیره .مگر اینها ساده است؟
یعنی همان جا مردم تحت تأثیر قرار گرفتند و بعد هم ،همین ادامه
پیدا میکند .حضرت سجاد علیهالسالم هم ،بهعنوان یک اسیر -اما

ناوچههاي موشــکانداز روسي پايگاه دريايي خرمشهر را غير فعال
کردند و تعدادي از ناوچهها و ناوهاي مستقر در پايگاه را غرق کردند
اما در همان ســاعات تکاوران نيروي دريايي به عنوان تنها حاميان
ارتشــي نيروي زميني اقدام به دفاع کردند .لشکر زرهي اهواز عمال
از هم پاشيد لشکرهاي مســتقر در منطقه با حداقل  20درصد قوا
وارد نبرد شــدند و اين نتيجهاي جز شکست نداشت (اين ماجرا به
از هم گســيختگيهاي اوليه ارتش باز ميگردد) با اين وجود تا پاي
جان جنگيدند(با حمايتها و سرازير شدن مردم به ميدانهاي نبرد)
و جلوي پيشرويهاي سريع ارتش صدام را گرفتند.
در ماههاي اول جنگ نيروي دريايي صدام با ناوچههاي ســريع
خود حمله به نفتکشها و سکوهاي نفتي ایران را آغاز کرد و اين به
ناامني منطقه انجاميد و نفتکشها ديگر رغبتي به حمل نفت ايران به
بازارهاي بين المللي نداشتند .با کم شدن درآمد ايران نيروي دريايي
نقش خود را بازيافت و مشخص شد که سکوهاي نفتي االميه و البکر
محل پهلو گيري ناوچههاي صدام اســت .حمله بهوسيله ناوچههاي
موشکانداز مجهز بههارپون و تکاوران نيروي دريايي با موفقيت انجام
شــد .در  28آبان  59ناوچههاي پيکان و جوشن ماموريت يافتند با
پشتيباني  4فروند فانتوم تکليف نيروي دريايي صدام را يکسره کنند.
عملياتی که به نام مرواريد معروف شد.
در اين عمليات جمعا  12ناوچه و  2جنگنده بعثی نابود شــد و
شيرازه نيروي دريايي ارتش حزب بعث بهکلي از هم پاشيد و تنها ناو
پيکان به فرماندهي ناخدا محمد ابراهیم همتي با تمام رشادتي که از
خود نشان داد و تعداد زيادي از ناوچههای دشمن را هدف قرار داده
بود ،هدف موشک قرار گرفت و غرق شد و حماسه اي بزرگ آفريد.
یاد و نام شهدای آن عملیات و ناو پیکان گرامی باد.
مقابله با استکبار جهانی

جنگ با ارتش بعث در اينجا براي نيروي دريايي تمام شد اما دشمني
اسیری که آن هیبت و جاللت و آن جایگاه خودش را حفظ میکند-
در مجلس یزید خطبه خواندند .خطبهای که حضرت خواندند مگر
ســاده است؟ دقت کنید .اســیر میتواند در محضر امیر تسبیح در
دســت بگرداند؟ این حرف ،این تسبیحگرداندن ،معنایش چیست؟
یعنی کام ًال مســلّط است .حضرت سجاد بعد از خطبهشان در شام،
بالیی به ســر یزید میآورد که تاریخ دارد؛ یزیدی که میخواســت
بساط دین را بکندکه میگوید هر وعده که میخواست غذا بخورد،
میگفت که به پســرعمویم علیبنحســین بگویید بیاید بنشیند
اینجا ،سر سفره غذای من .یزید! ما باید گوشههای تاریخ را در این
زمینه ببینیم .بعد راوی میگوید امام سجاد مقابل او تکیه میزدند.
مگر اســیر میتواند اینجوری باشد؟ معلوم میشود که امام سیلی
خیلی محکمی به گوش یزید زدند.
بعد کار به آنجا میرســد که یزیدی که امام حسین میفرمود
این یزید شــراب میخــورد ،میمونبازی میکند و با همســران
پدرش آنطور میکند ،حاال از امام ســجاد میپرســد آقا راه توبه
من چیســت؟ حقهبــازی دارد میکند؛ اما ببینیــد از چه فرازی
یکمرتبه به چه فرودی آمد؟ ببینید چه فرودی کرده است .وقتی
حضرت خطبه شامیهشــان را میخوانند ،یزید میگوید وقت نماز
است ،میخواهیم نماز بخوانیم! ببینید حضرت آن را از چه فرازی
به چه فرودی کشــیدند؟ بعد میپرســد که یا اباالحسن شما چرا
در دســتت داری تسبیح میگردانی ،اما نمیبینم که ذکر بگویی؟
لجش گرفته بود که امام در رویش ایســتادند و یک تســبیح هم
گرفتند در دستشــان و دارند میگردانند؛ یعنی من کام ً
ال اینجا
جدمان
مســلّطم .بعد حضرت میفرمایند یک ذکــری از طریق ّ
بلدیم که از صبح میگوییم تا غروب که اگر تســبیح در دســت
بگردانیم ،این خودش میشــود ذکر خدا .اص ً
ال یزید یکمرتبه از
آن فرازی که به خیال خودش دارد ،آمده اســت در یک فرود که
در محضر امام مثل کسی اســت که میخواهد چیزی یاد بگیرد؛
حاال امویها خواســتند این را آنجا طوری بنویســند که نه ،یزید
در همان عزت خودش بود و اینها؛ اما این گوشــههای تاریخ ،اینها
را کام ً
ال مینمایاند که او چهطور یکمرتبه ذلیل شد .این خودش
مال همان جهاد تبیین امام است .شما دیگر از این تبیین باالتر چه
میخواهید؟ بیســت و چند روز از شهادت سیدالشهدا علیهالسالم
گذشته بود .امام کام ً
ال کارش حساب شده بود؛ یعنی طوری حرکت
میکــرد که هر عاقل متعهدی در آن شــرایط قرار بگیرد ،یکی از
راههایی را که عقل پیش پایش میگذاشــت ،همین بود .نمیدانم
در تاریخهای اهلسنت دیدید یا نه؟ آنها هم که به کربال میرسند،
روی ماجرای کربال توقف میکنند .برخی میخواهند اینطور القا
بکنند که واقعه کربال نظیر داشــته اســت .یک صحبتهایی االن
هست .شما بروید در صفحات تاریخ نگاه بکنید ،هرکدامشان که به
ماجرای کربال میرسند ،روی آن توقف میکنند و شروع میکنند
درباره آن صحبتکردن.
* و اربعین در ادامه چنین مسیری معنادار میشود.
بله .اربعین امام ،ســند عزت کربالســت .یزید روزی که امام را
حی ن َ َزل» ،حاال آنچنان شــده
کشــت میگفت «ال خَ َب ٌر جا َء َو ال َو ٌ
اســت که خاندان امام دوباره به همین جا در مدینه برگشتند .مگر
اســرا را نبردند که کار تمام بشــود؟ مگر اهلبیت امام را در شــب
یازدهم از کربال راه نینداختند که به خیال خودشان ،کار دیگر تمام
بشــود؟ پس چرا اینها دوباره برگشتند؟ این خودش سند است .این
خودش پرچم است که شما نتوانستید آن چیزی را که میخواهید،
پیاده کنید .شــما آمدید اینجا که دیگر تمام بکنید و بگویید تمام
شــد ،حسین را سر بریدیم و در کربال تمام شد و رفت .پس چرا ما
اهلبیت آمدیم اقامه عزا کردیم؟ یزید چه شــد؟ حضرت سجاد چه
شــد؟ در حالی که میخواســتند همان کاری را که با سیدالشهدا
علیهالسالم کردند با امام ســجاد علیهالسالم بکنند ،چطور شد که
علیبنالحسین علیهالســام  ۳۳سال بعد از آن واقعه باز زنده بود؟
ســند سربلندی کربال همین اربعین است و باید روی اربعین خیلی
کار بشود.
مطلب بعدی این اســت که مردم در زمــان خود بنیامیه ،به
زیارت قبر امام حسین علیهالسالم میرفتند و اص ً
ال آن قبر مبارک،
در زمان خود بنیامیه بقعه داشته است؛ پس سیدالشهدا پرچمش
بلند اســت و اینها نتوانستند این پرچم را زمین بزنند .جناب شیخ
طوســی(ره) از علیبنابیحمزه روایت میکندکه چنینوچنان شد
و خالصه شــب آمدم در کربال و قبر حســین را زیــارت کردم .از
بقعه مبارک نور به چشم میخورد ،این نشان میدهد که آنجا اتاق

قويتر پا به ميدان گذاشت ناوگان پنجم نيروي دريايي آمريکا در سالهاي
آخــر جنگ و بهخصوص در ماجــراي جزيره مجنون که آمريکاييها به
آن حمله ور شده و باعث شهادت شمار زيادي از رزمندگان ما شدند.
درگيريهــاي زيادي بين نيروي دريايي ما که در آمادگي نبود با
نيروي دريايي آمريکا رخ داد ازجمله حمله به ناوچه جوشن و غرق کردن
آن که باوجودي که اين ناوچه در آبهاي بينالمللي بود مورد هدف 4
موشک هارپون و  300گلوله توپ قرار گرفت و بهدنبال آن در 1988
در طي عمليات اسکورت نفت کشتیهاي کويتي توسط آمريکا يکي
از نفتکشها به يک مين ايراني برخورد کرد و به سختي آسيب ديد.
 4روز بعد نيروي دريايي آمريکا به نيروي دريايي ايران و سکوهاي
نفتي ما حمله کرد .اين بزرگترين جنگ دريايي با حضور کشتيهاي
بزرگ پس از جنگ جهاني بود در اين حمله دو فروند از ناوچههای
جمهوری اسالمی ايران (ناوچه سهند و جوشن ) غرق شدند.
البته اين بار ناوهاي آمريکايي بي نصيب نماندند و پاسخ کوبندهاي
گرفتند دو ناو عمال بال استفاده شد و بيش از  80درصد آسيب ديدند
و يک هليکوپتر آمريکايي هم هدف قرار گرفت و نابود شد و اين از
مجموعه فشارها براي پذيرش قطعنامه شوراي امنيت بود.
پس از جنگ ،ايران اقدام به خريد چند فروند زيردريايي ،ناوچه
و رزم ناو کرد .ايران در ســالهاي  77در رقابت با هند و چين براي
خريد ناوهواپيمابر روســي گورچکف شرکت کرد و باالترين قيمت
را ارائه کرد .گفتوگوهايي انجام شــد اما روسها بهداليل سياسي
موافقت نکردند .نيروي دريايي در طي سالها تحريم بيشترين سعي
خود را براي کاهش وابســتگي و نوســازي را بــه کار برد از جمله
ســاخت ناو جماران ،دماوند ،جوشن و ناوچههاي سريع و همچنين
ارتقاء سيستم پدافند ناوها و توانايي تعميراتي خود و همچنين مين
گذاري در خليــج فارس در حال حاضر اين نيرو ،قويترين نيروي
دريايي در خليج فارس است.
داشته است .بعد میگوید از طرف حکومت بنیامیه ،اسلحهدار
گذاشــته بودند که کسی آنجا به زیارت نرود؛ اما اینها این بقعه
را نتوانســته بودند خراب بکنند .شــما این موضوع را مالحظه
بفرماییــد و عظمت سیدالشــهدا علیهالســام را در دوره خود
بنیامیه نگاه بکنید.
باز یک نکته دیگر برایتان بگویم :معاویه دوم که استعفا کرد،
سه روز جایگاه خالفت خالی بود .ســراغ هرکدام از بنیسفیان
رفتند ،خالفت را قبول نکردند .ببینید این بدنامیشــان به کجا
رســیده است .اینها آن گوشههایی است که باید در تاریخ به آن
توجه بشــود .رفتند آخر ســراغ مروان و او قبول کرد .ســه روز
جایگاه خالفت خالی بود .ببینید امام حســین علیهالســام چه
کار کرده اســت .شما اگر توانســتید ،چنین چیزی را در تاریخ
پیدا بکنید .همیشه وقتی یک پادشاه میمیرد ،ده نفر اینطرف
و آنطرف ســر بلند میکنند که ما پادشاهیم .یزید متوسل به
جنگ شــده است ،حاال پسرش آمده سر کار ،سه ماه در خالفت
بوده بعد اســتعفا کرده و به خانه رفته اســت .سراغ هرکدام از
بنیسفیان آمدند ،گفتند ما نیســتیم .ببینید چقدر بدنام شده
بودند .چقدر کار به ابتذال کشیده شده بود .خب معلوم میکند
که چه خبر بوده و چه شــده است .مورخین چون بسیاریشان
قلم به مزد بودند ،اینها را نمینوشــتند .ما باید از این گوشههای
تاریخ رگهگیری کنیم و برویم جلو.
* و این مسیر تاریخی ،در زمان جاری شده و تا االن
ادامه داشته است.
تا ظهور امــام زمان عجلاهللتعالیفرجهالشــریف باید این
مسیر ادامه داشته باشد .مســیر سیدالشهدا علیهالسالم مسیر
امامت است .مسیر همه اهلبیت است .مسیر همه ذوات مقدسه
معصومین اســت .عرض کردم ،این چیزی نیســت که تعطیل
بشود .قیام هلل اصل توحید اســتُ « .قل إن ّما أَع ُِظ ُکم ب ِواح َِده أَن
تَقوموا هلل»؛ یعنی قیام شما برای خدا ،اص ً
ال نباید تعطیل بشود.
این قیام شــعائری دارد ،بیرق و َعلَمی دارد ،این بیرقش همین
ماجرای اربعین اســت؛ یعنی هرسال در جریان اربعین این دارد
گفته میشــود که آن کسی که میخواست اطفای نور اهلبیت
بکند ،نتوانســت « َو ا ُ
هلل ُمت ُِّم نو ِره َولو َک ِر َه ال ُمش ِرکون ».این برای
هر مسلمانی میتواند یک پیام زنده و جاویدی را در پی داشته
باشد.
حضرت باقر علیهالســام که فرمودند ُحمره و مشــرقیه و
مغربیه ،این مال خون جد ما سیدالشهداست .خب همه میدانند
که از قبل هم بوده اســت .میگوید این برای ما اهلبیت ،بیرق
مظلومیت حسین شــد؛ یعنی هرکجای عالم که باشی ،صبح به
مشــرق نگاه بکن ،غروب به مغرب ،باید ماجرای سیدالشهدا را
ببینی .بیرق است دیگر .بیرق سرخ است.
بدون تعارفات میگویم ،ما واقعاً نســبت به اهلبیت الکنیم.
مــا تازه بهاندازه فهم خودمــان از این خانواده صحبت میکنیم.
َ
« َف َبلَغَ ا ُ
کرمین َو أَعلی َمنا ِز ِل ال ُمق ََّربین َو
شر َف َم َح ّل ال ُم َّ
هلل ب ِ ُکم أ َ
یث الیَلحِ قُه الحِق »....انشاءاهلل خدا
رســلینَ ،ح ُ
أَر َف َع َد َرجاتِ ال ُم َ
همیناندازه توفیق بدهد و این نهضت عظیم انشــاءاهلل منتهی
بشود به ظهور آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه
الفداء .انشــاءاهلل خداوند متعال این نهضت عزیز را تا ظهور آقا
امــام زمان پابرجا نگه دارد و به مقام معظم رهبری طول عمر با
عزت مرحمت بفرماید .خداوند متعال همه شــما عزیزان را هم
توفیق و نصرت در راه دین و ثبات لطف بفرماید.
* بهعنوان سؤال آخر ،پدیده راهپیمایی اربعین با این
نگاه چه تفاسیری پیدا میکند؟
طبق فرمایش اهلبیت علیهالسالم ،این پیادهرفتن خودش
سنت است .یک عمل مستحبی محسوب میشود؛ حاال عالوهبر
این ما آثــارش را هم داریم میبینیم .ایــن رویداد بزرگترین
اجتماع بشــری اســت .این اجتماعات ،از قدیم بوده و مربوط
به االن نیســت؛ مث ً
ال ّ
ملی رومی در مثنوی چنین موضوعی را
مطرح میکند .میگوید من در حلب بودم .روز عاشورا دستهها
میآمدند بیرون و عزاداری میکردند .حوزه حلب آنموقع حوزه
شیعه بوده است .ببینید ،از هشتصد سال پیش این حرفها بوده
ی میخواهند بگویند اینها از
و مربوط به االن نیســت که بعضــ 
زمان صفویه درســت شده است؛ پس عزاداری حداقل از همان
زمان بوده اســت .حاال اینکه از چقدر قبلش بوده بحث دیگری
است .یک چیزی نبوده که یکباره حادث شده باشد.

