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جنگ ترکیبی، آمیخته یا هیبریدی همان طور که از نام آن 
پیداست، ترکیبی از همه امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی برای از پا درآوردن دشمن و کشورهای مورد هدف 
است. این مسئله بعد از جنگ سرد و جنگ جهانی دوم، مرسوم 
شــده و فرانک  هافمن را پایه گذار جنگ ترکیبی می دانند. 
روش های متنوعی در این جنگ از ســوی دشــمنان به کار 
برده می شود. انقالب های رنگی برای برهم زدن انتخابات ها و 
تغییر نتیجه آن مطابق آن چه مد نظر دشمن است، استفاده 
از نیروهای نامنظم، -که در حوادث اخیر درون کشــور هم 
دیدیم برخی افراد در جامعه مأموریت هایی داشتند و اغتشاش 
ایجاد کردند- حمایت از ناآرامی های داخلی توسط دشمنان، 
جنگ های نیابتی، عملیات روانی، سوءاستفاده از دیپلماسی، 
جنگ تبلیغاتی و حمالت سایبری در فضای مجازی از جمله 
این روش ها هستند که می توان به آنها توجه داشت. در حوادث 
اخیر کشور ما حمالت سایبری و جنگ تبلیغاتی بسیار پررنگ 
بود و آن طور که گفته شد حتی از ربات ها هم استفاده کرده اند 

که یک ذهنیت  سازی برای جامعه انجام دهند.
مدت هاست قدرت های غربی علیه کشورهایی که با آنها 
دچار چالش هســتند یک جنگ شناختی به راه انداخته اند. 
جنگ اقتصادی و وضع تحریم نیز یکی دیگر از ابزارهای تهاجم 
دشمنان به این کشورهاست. در برخی از کشورها هم در زمان 
خود از نیروهای ویژه و نظامی شان استفاده می کنند و حتی 
دیدیم که از داعش هم برای رســیدن به اهدافشان استفاده 
کردند. پس این جنگی آمیخته از جنگ سیاسی، کالسیک، 
نامنظم، سایبری، استفاده از تروریست ها، دیپلماسی و حمایت 
از آشوب های داخلی و حتی استفاده از دادگاه های بین المللی 
است. تشکیل جلسه غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل 
از ســوی آمریکا درباره حوادث اخیر در کشور ما نمونه ای از 
استفاده ابزاری از این ساختار بین المللی در همین جهت بود.
یکی از کارهای دیگر دشــمن برهم زدن بافت اجتماعی 
برای زمینه  سازی مهاجرت نخبگان کشور است. ابزار دیگر آنها 
یورش فرهنگی برای سست کردن اعتقادات مردم است. آنها 
به دنبال ایجاد باورهای جدید به جای اعتقادات جامعه هستند 

تا بتوانند نیروهای جوان را به سمت خودشان جذب کنند.
فتنه ۸۸ بیشــتر مصداق انقالب هــای رنگی بود. بعد از 
برگزاری انتخابات نتیجه آن را زیرســؤال بردند و در جریان 
انتخابات کلیدواژه تقلب تکرار می شد. با توجه به ذهنیت  سازی 
که کرده بودند و حمایت هایی که از خارج می شد؛ باالخره از 
داخل و خارج آن فتنه برپا شــد. با راهبرد کاماًل دقیق رهبر 
معظم انقالب در مســئله برمال کــردن فتنه، تبیین فتنه و 
ریشه های آن و مدارا برای اینکه خود جامعه به نتیجه برسد 
که در معرض چه فتنه ای قرار گرفته است فتنه ۸۸ رفع شد. 
مسئله اخیر از فتنه ۸۸ بسیار پیچیده تر و گسترده تر بود که 
عنوان جنگ ترکیبی، هیبریدی یا آمیخته به آن اطالق شد.
آنها متوجه شدند که تحریم های اقتصادی، که به زعم آنها 
فلج کننده بود، دور زده و خنثی شده اند. دیدند که مذاکرات 
با استواری از طرف ایران پیش می رود -که البته باید تقویت 
هم شــود- و چــون آمریکایی ها بازی را بر هــم زده بودند، 
نمی خواستند این مذاکرات به نتیجه برسد و ایران روی آرامش 
ببیند. همچنین این اغتشاشات انتقامی بود از موفقیت هایی 
که جمهوری اســالمی در منطقه داشته است. آمریکایی ها 
برنامه های زیادی برای منطقه ما داشــتند، می خواستند در 
سوریه نظام را تغییر دهند، حزب اهلل لبنان را قلع وقمع کنند 
و مسائلی در عراق و افغانستان به وجود آوردند اما همه آنها از 
سوی جمهوری اسالمی و محور مقاومت در منطقه با شکست 
مواجه شد. لذا برای آنکه مانع از ثبات، وحدت ملی و پیشرفت 
در کشــور شوند دست به این اقدامات زدند. چون یک ایران 

متحد و پیشرفته برای مقاصد آنها زیان بخش است.
]درباره فتنه اخیر[ این هجمه آن قدر گسترده بود که گفته 
شده از ربات ها هم استفاده کرده اند. البته این جنگ ترکیبی یا 
سایبری مختص به حوادث اخیر نیست و از مدتها قبل شروع 
شده است. دشمن در فضای مجازی به شکلی عمل کرد تا با 
فریب مردم و به ویژه نسل جوان و نوجوان اعتقادات و باورهای 
آنها را سســت کند، فرهنگ بی بندوباری در آنها ایجاد کند، 
خشونت را به آنها تعلیم دهد و با انواع دروغ پردازی -که هر 
روز چنــد دروغ را به افکار عمومی ترزیق می کردند- تالش 
داشــتند اوضاع را به شکلی نشــان دهند که کار نظام تمام 
شده است. این فعالیت های رسانه ای با استفاده از فناوری های 
اطالعاتی، ارتباطاتی، هوش مصنوعی و سایر ابزارهایی که در 
اختیار دارند و همین طور اشراف اطالعاتی که در کشورهای 
مختلف به دســت می آورند انجام شده است. این روشی بود 

که از آن استفاده کردند.
البته برخی از ناظران منصف، اندیشمندان و دانشمندان 
خارجــی هم با مشــاهده حجم ایــن هجمه اظهــارات و 
موضع گیری های واقع بینانه ای داشته اند، اما به طور کلی اوضاع 
به شــکلی پیش رفت که شاهد بودیم رئیس جمهور آمریکا و 
حتی کشــورهایی مانند آلمان هم به صورت علنی و آشکار 

اظهارات مداخله جویانه ای درباره این حوادث داشتند.
هدف دشــمن این بود که با اســتفاده از جنگ ترکیبی، 
حرکت کلی نظام را مختــل کنند و نگذارند این حرکت به 
نتیجه برسد ولی به لطف خدا و حضور به موقع مردم موفق 
نشدند. البته ما هم باید از این تجربه درس های زیادی بگیریم. 
بحث، درحقیقت آگاه کردن نسل جوان و نسل فرهیخته ای 
اســت که وارد صحنه جامعه ما می شــوند و دشمنان تالش 
داشــتند که آنها را چه از نظر عقیدتی و چه ســبک زندگی 
و رفتاری از جمهوری اســالمی جدا کنند. ما باید این نقطه 

ضعف مان را برطرف کنیم.
در این جا باید خانواده ها ارتباط بیشتری با فرزاندان شان 
داشــته باشــند و با آنها رفاقت کرده و آنهــا را آگاه کنند. 
آموزش وپرورش هم در این زمینه می تواند نقش بسیار مهمی 

داشته باشد. 
ما باید جنگ شناختی ای را که دشمنان علیه نسل جوان 
و فرهیخته آغاز کرده  اند، جدی بگیریم و بتوانیم ضعف هایی 

که در این زمینه داشته ایم را جبران کنیم.
همچنین ما باید بتوانیم مسائل را در رسانه ها پیش بینی 
کنیم و با استفاده از ظرفیت رسانه های رسمی افکار عمومی 

را توجیه کنیم.
دشمنان در جنگ های شناختی و ترکیبی تالش می کنند 
از شرایط محیطی و ضعف ها حدأکثر استفاده را بکنند و وظیفه 

ما آمادگی حدأکثری دربرابر این تهاجم است.
یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با دشمن، افزایش امید 
در نوجوانان و جوانان ما است. ما نباید بگذاریم جوان و نوجوان 
ما ناامید شود، بلکه باید با نقش آفرینی مؤثر، امیدآفرینی در 
عرصه های مختلف داشته باشــیم. عنوان این کار هم جهاد 
تبیین اســت که رهبر انقالب اسالمی بر آن تاکید کرده اند 
ولی تبیین با گفتمان و ادبیات نســل جدید که بتوان با آنها 

ارتباط برقرار کرد.
* اظهارات سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص 
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هدف اصلی دشمن 
شکستن ایران متحد است

با تأمل در ابعاد و زوایای پیدا و پنهان حوادث و اغتشاشات 
اخیر در کشور، یک واقعیت خودنمایی کرد و آن، اینکه غرب، 
با همه توان و داشــته ها، ابزارها و عوامل،  استفاده حداکثری 
از زمینه ها و بسترها به میدان آمد تا با راهبرد جنگ ترکیبی 
به مجموعه ای از اهداف برسد. بی ثبات  سازی و مخدوش  سازی 
امنیت، ایجاد وقفه در حرکت پیشــرفت کشور، دوگانه  سازی 
مردم و حکومت، تقویت گسل های قومی، مذهبی،  جنسی و 
جمعیتی، در صورت امکان سوری  ســازی ایران و فراهم  سازی 
زمینه های تجزیه کشــور، از جملــه اهدافی بود که برای این 

جنگ ترکیبی مورد نظر طراحان جنگ بود.
در این میان، کشورهای غربی و در رأس آنان آمریکایی ها، 
چنین می پنداشتند که با برهم ریختن اوضاع داخلی ایران و در 
تنگنا قرار دادن مسئوالن جمهوری اسالمی، رهبران ایران تحت 
فشارهای داخلی و خارجی،  برای بهبود شرایط به خواسته های 
غرب تن خواهند داد. تصور پیشین سردمداران آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی این بود که جمهوری اسالمی برای رهایی 
از مشکالت ناشی از تحریم ها، در نهایت حاضر به امتیازدهی 
در موضوعات هسته ای، موشکی و منطقه ای خواهد شد. البته 
مواضع برخی از جریان های سیاسی و دولتمردان سابق ایران 

در پدیدایی چنین تصوری در غرب بی تأثیر نبود.
دغدغه اصلی غربی ها، پیشرفت پرشتاب جمهوری اسالمی 
در تمامی حوزه هاســت و آنان بــر این تصور بودند که با ابزار 
تحریم و متقاعد سازی جمهوری اسالمی برای نشستن پای میز 
مذاکره، از طریق مذاکره تحت فشار به بهانه های مختلف، مسیر 
قدرت یابی ایران و رسیدن به موقعیت بنای تمدن اسالمی را 

مسدود خواهند کرد.
اما با چرخش قدرت در ایران و شکل گیری دولتی با تفکر 
انقالبی و مردمی، سیاست ها و رویکردهای دولت جدید در حوزه 
مسائل داخلی و سیاست خارجی، به ویژه اتخاذ سیاست مذاکره 
از موضع قــدرت و عزت در برابر غرب در موضوع مذاکرات و 
برجام، به یکباره تمام باورهای غربی ها مبنی بر مهار و کنترل 

قدرت جمهوری اسالمی از طریق مذاکره را به هم ریخت.
در چنین شرایطی، دشــمنان ملت ما به این جمع بندی 
رسیدند که اگر ایران به حال خود واگذار شود، طی دو تا سه 
ســال آینده به نقطه ای خواهد رسید که تحت هیچ شرایطی 
دیگر نمی توانند آن را کنترل یا محدود کرده و حرکت تمدن ساز 
ایرانیان براســاس ارزش ها و آموزه های اسالمی شتاب خواهد 
گرفت؛ حرکتی که به طور قطع به استیالی تمدن مادی گرای 
غرب پایان داده و جابه جایی مرکز قدرت در جهان از غرب به 

شرق را جامه عمل می پوشاند.
بنابراین، غربی های نگران از این تحول بزرگ با مشــاهده 
نزدیک شدن بشر به پیچ تاریخی، به این جمع بندی رسیدند 
کــه باید با رو کردن آخرین برگه ها و به میدان آوردن تمامی 
داشــته ها و فعال کردن آن علیه جمهوری اسالمی، مقامات 

مسئول در کشور را به سمت میز مذاکره سوق دهند.
رفتارشناسی رسانه های وابسته به غرب و مرتجعان منطقه 
و جریان ضد انقالب، تحلیل مواضع آشکار مقامات آمریکایی، 
اروپایی، صهیونیستی و ســعودی،  اظهارنظرهای چهره های 
گروهک های تجزیه طلب و آنچه در کف خیابان ها و در مواردی 
در دانشــگاه ها به وقوع پیوست، همگی نشان می دهد، جبهه 
استکبار در مقابل ملت ایران،  تا چه اندازه حقیر و مستأصل شده 
اســت. در بیش از دو ماه گذشته، به قول معروف به هر دری 
زدند و هر اقدام متصوری را انجام دادند، تا شاید در روندهای 
موجود تغییر ایجاد کرده و زمینه دستیابی به اهداف و از جمله 
امتیازگیری در مذاکرات برجام را فراهم کنند، اما نه تنها این 
اهداف حاصل نشد، بلکه آنان داشته های خود را بر باد دادند.

اکنون این مردم بصیر ایران هستند که از مسئوالن کشور 
درخواســت کنار گذاشتن سیاست مماشات با اغتشاشگران و 
برخــورد قاطع با قاتالن داعش صفت و برهم زنندگان نظم و 
امنیت را دارند. آری، دشمن در جنگ ترکیبی ماه های اخیر به 
دنبال فریب ملت ایران با هدف دوگانه  سازی مردم ـ حکومت 
بود، لکن بصیرت مردم، این بار هم بر ســیاهه ناکامی های او 
افزود و کارنامه پرافتخار ایرانیان ایستاده در برابر نظام سلطه 

را قطورتر کرد.

شاید زمانی که معیار و معمار کبیر انقالب اسالمی ایران 
در دهه شصت تعبیر شجره طیبه را برای نهاد بسیج به کار 
برده است و آن را مدرسه ای برای عشق آموزی و عشق ورزی 
شاهدان شهید این مرز و بوم معرفی می نمود، کمتر کسی 
این تصور عینی از آیه شــریفه »شجره طیبه اصلها ثابت و 
فرعها و فی السماء« را برای آیندهٔ آن در مسیر تأثیرگذاری 
بر تحوالت داخلی و نظام بین المللی در ذهن خود ترســیم 

و مصور می پنداشت.
امــا اکنون که بیش  از چهل ســال این درخت تنومند 
می گذرد و شاهد بسط نفوذ نرم آن از اذهان مردم سرزمین 
کهن پارسی به کل جهان اسالم حتی فراتر از آن در دنیای 
مقاومت بر ضد اســتکبار هســتیم و درعین حال از سنگر 
سنگر سازان بی سنگر سازندگی به حوزه فضا و مرزهای دانش 
هستیم، به خوبی دیگر می توانیم درکی صحیح از این کالم 

روح خدا و حکیم متعالی اسالمی داشته باشیم.
آری امــروز اگر بخواهیم در عرصه بین المللی، به عنوان 
یــک قدرت نوظهور از مؤلفه های قــدرت خود یاد و نامی 
به میان بیاوریم، تا در کنار امید به عنایات الهی، پشــتوانه 
قدرت خویش را به جهانیاَن بشناسانیم، به راحتی می توانیم 
از فرهنگ بسیج در حوزه جامعه پذیری اسالمی انقالبی در 
کنار دو مؤلفه قدرت ســرزمین کهن اسالمی ایرانی خود 
و حاکمیت الهی والیت فقیــه در حوزه جغرافیا و فرهنگ 
سیاسی یاد کنیم و آن را فخری دیگر در کنار همه افتخارات 
و ابتــکارات جامعه ایرانی از کالم نورانی شــریعت مقدس 
دانســت که می تواند زمینه ســاز تحوالت فکری روحی در 
جمجمه های بشــریت برای ظهور جمعه مهدوی بر بستر 

تمدن نوین اسالمی ایرانی باشد.
از این رو بر همگان فرض است تا در این عرصه تحوالت 
شــناختی با تمسک به وعده نصرت الهی و توجه به مکتب 
انسان ساز بســیج وارد کارزار جهاد تبیین شده و از طریق 
بازشناســی مجدد فرهنگ بســیج به عموم مردم در همه 
سطوح گام استوار دیگر در تحقق بیانیهٔ نورانی گام دوم در 
حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی ایرانی برداشته و خود 

را آمادهٔ رستاخیز ظهور نماییم.
در پایان ضمن گرامیداشت یاد و نام امام و همه شهدای 
راه بسیج، این هفته را به همه بسیجیان به خصوص به بزرگ 
بسیجی دوران، حضرت آیت اهلل االمام خامنه ای تبریک گفته 
و از خداوند منان توفیقات روزافزون برای این شجره طیبه 

را مسألت دارم.

 توهم امتیازگیری 
با جنگ ترکیبی

شجره طیبه اصلها ثابت 
و فرعها فی السماء

یداهلل جوانی

محمدجواد قائمی

اگر با نگاه قرآنی به حوادث دو ماه گذشــته نگاه 
کنیم، می توان از ایــن رخدادها، واکنش ها )مثبت و 
منفی( و عدم واکنش ها به مثابه یک آزمون سراسری 
نام برد. در قرآن کریم آزمایش انسانها از سوی پروردگار 
به عنوان یکی از سنتهای غیر قابل تغییر الهی ذکر شده 
است. این آزمون از آغاز خلقت بشر آغاز شد و حضرت 
آدم علیه السالم را با درخت ممنوعه آزمودند و تا امروز 
نیز امتحان ابناء بشر مستمراً ادامه داشته است و فقط 
باید دید درخت ممنوعه ما در این فتنه ها و اغتشاشات 

چه بوده است؟
 ویژگی های آزمون از نظر قرآن کریم

1- همگانی بودن: آزمایش انسان به گونه ای است 
که خداوند در آیه دوم از ســوره عنکبوت، همه مردم 
)تأکید می کنم: همه مردم و نه فقط مؤمنین( را خطاب 
قرار می دهد و می فرماید: أََحِسَب الَنّاُس أَْن یُْتَرُکوا أَْن 
ا َوُهْم ال یُْفَتُنون »آیا مردم گمان کردند به  یَُقولُــوا آَمَنّ
حال خود رها می شوند و آزمایش نمی شوند.« و اساساً 
خدای متعال هدف مرگ و حیات انســانها را به خاطر 
آزمــودن آنها اعالم می کند: الَِّذی َخلََق الَْمْوَت َوالَْحَیاَه 
لَِیْبُلَوُکم )ملک/۲( با توجه این آیات شریفه به طور یقین 
هر یک از آحاد و اقشار و صنوف مردم)از وزیر و وکیل 
تا عالم و فقیه، از اســتاد و دانشجو تا رئیس و مرئوس، 
از کارمنــد و کارگر تا حزبی و گروهی، از ســپاهی و 
ارتشــی تا انتظامی و اطالعاتی و... همه و همه در این 
ابتالئات پیچیده و سخت به انجام وظایف خود از سوی 

پروردگارآزموده می شوند.
 2- آزمــون در همه زمانها: عــالوه  بر فراگیر 
بودن آزمون برای همه انســانها، باید دانست که این 
آزمــون مربوط به زمان خاصی هم نیســت چنان که 
قرآن کریم در ادامه آیه مزبور تصریح می کند که: َولََقْد 
ا الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم »ما کســانی را که پیش از آنان  َفَتَنّ
بودند، آزمودیم.« و البته بر اســاس روایات آزمونها در 
دوره غیبت بسیار سخت تر است. در همین زمینه رهبر 
معظم انقالب اسالمی در سی ام بهمن ماه سال 1370 

این گونه فرمودند:
»قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت طلبی 
ُصَنّ َو اهلَلِ  و عافیت نیســت. در روایــات، »َو اهلََلّ لَُتَمَحّ
« اســت، به شــدت امتحان می شوید، فشار  لَُتَغْربَُلَنّ
داده می شوید. امتحان در کجا و چه زمانی است؟ آن 
وقتی که میدان مجاهدتی هست. قبل از ظهور مهدی 
موعود، در میدانهای مجاهدت، انسان های پاک امتحان 
می شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند 
بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی 
موعود )ارواحنا فداه( روزبه روز نزدیک تر می شود، این، 

آن امید بزرگ است.«
3- آزمون ســخت خواص: سومین نکته مهم 
این اســت کــه در این آزمون سراســری که در همه 
اعصــار رخ می دهد غیر از عمومی بودن، برای خواص 
نیز آزمایش های سخت تر در نظر گرفته شده است. در 
قــران کریم به برخی مصادیق آزمودن خواص )انبیا و 
اولیــاء الهی( تصریح و در مورد برخی دیگر از خواص 
نیز در تفاســیر و روایات به تشــریح آزمایش خواص 

پرداخته شده است:
َوإِِذ ابَْتلَی إِبَْراِهیَم َربُُّه بَِکلَِماٍت... بقره/-1۲۴ هنگامی 

که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود.
َوَفَتَنّــاَک ُفُتونًا- طه/-۴0 و تو را )موســی( بارها 

آزمودیم.
ا ُسلَْیَمان-ص/-3۴ ما سلیمان را آزمودیم.  َولََقْد َفَتَنّ

در اغتشاشات اخیر تکلیف خواصی که آب به آسیاب 

اقتــدار و تســلط بر دریاها عالوه  بــر این که در 
تامین صلح و ثبات و برقراری امنیت نقش مهمی ایفا 
می نماید، درتحکیم پایه های اساسی نظامی و اقتصادی 
هرملتی فوق العاده اثرگذاراست. در تاریخ پرافتخار ما 
ایرانی ها ، پارسیان دریانورد و از جان گذشته در ادوار 
مختلف تاریخی همواره در صیانت و استواری سرزمین 
اجدادی خود شجاعانه کوشیده اند تا نام ایران و ایرانی 

را با پیروزی هایشان جاودان سازند.
نیروی دریایی ایران که درطول ۸ ســال جنگ 

رژیم بعثی عراق علیه ایران، مســئولیت حفاظت و 
حراســت از ســواحل، بنادر، جزایر، سکوهای نفتی 
و تاسیســات دریایی و آب های سرزمینی و تامین 
امنیت خطــوط مواصالتی وهم چنین موارد مرتبط 
بــا صادرات و واردات کشــور را بر عهده داشــته و 
 دارد در 7 آذر 13۵۹ بــا انجام عملیات غرورآفرین 
» مروارید« توانست آنچنان ضربات مهلکی بر نیروی 
دریایی عراق و تاسیســات نفتی رژیم متجاوز بعثی 
در اســکله های البکر و العمیه وارد نماید که نه تنها 
صدور نفت از اسکله های مذکور که بیش از دو سوم 
آنها آسیب دیده بودند مدت ها به حالت تعلیق درآید، 

بلکه عملیات نیروی دریایی عراق تا پایان جنگ، با 
ناکامی و شکست مواجه شود.

عملیات مروارید که با پشــتیبانی و هماهنگی با 
نیروی هوایی ارتش تحقــق یافت از جمله عملیات 
شاخص جنگ توسط سلحشــوران غیرتمند ارتش 
بود. در انجام این عملیــات، متعاقب انهدام تعدادی 
از ناوچه های موشک انداز عراقی از نوع » اوزا« توسط 
خلبانان تیزپرواز و شــجاع نیــروی هوایی ، نیروهای 
ضربتی نیروی دریایی با استفاده از یک فروند  بالگرد 

بر روی اسکله های البکر و العمیه فرود آمده و پس از 
تسخیر این سکوها ، افراد عراقی مستقر در سکوها را 

دستگیر و به ناوچه پیکان منتقل نمودند.
دریادالن ازجان گذشــته ناو موشک انداز پیکان 
نیز که با ناو خود، ضمن شر کت در عملیات مروارید 
موفق شــده بودند چند فروند از ناوچه های عراقی را 
مورد اصابت قرار داده و به قعر دریا بفرستند، بر اساس 
دستورات صادره از پست فرماندهی و در شرایطی که 
ظاهرا هیچ گونه هدف ســطحی در روی صفحه رادار 
مشاهده نمی شد با تنی چند از نیروی عملیات ویژه 
و شماری از اســرای عراقی مبادرت به ترک منطقه 

درگیری به مقصد منطقه دوم دریایی بوشهر می نماید، 
دقایقــی از حرکت ناوچه نگذشــته بود که محدوده 
ســاعت 1۴00 یک فروند یگان شــناور موشک انداز 
عراقی از مخفیگاه خود خارج و بالفاصله با سه فروند 

موشک که با فاصله کوتاه از هم شلیک شده بودند ناو 
پیکان را مورد حمالت مذبوحانه قرار می دهد. اولین 
و دومین موشک رها شده باعث شد تعدادی از نفرات 
ناو از روی عرشه به داخل دریا پرتاب شوند.. موشک 
ســوم که به بدنه اصلی ناو برخورد کرده بود موجب 
غرق شدن ناو پیکان، و شهادت سایر نیروهای قهرمان 

آن در دل آب های نیلگون خلیج همیشه فارس گردید.
اندکــی بعد از ایــن عملیات تهاجمــی بعثی ها ، 
بالگردهــای ایرانی، با حضور در محــل، کلیه نفرات 
بازمانده را که بر اثر موج انفجار در دریا شناور شده بودند 

اعم از نیروهای ایرانی یا اســرای عراقی ، از آب گرفته 
و به بیمارستان پایگاه دریایی بوشهر منتقل نمودند.

 به پــاس عملیات قهرمانانه دالوران ناو پیکان در 
7 آذر 13۵۹، چنین روزی به نام »روز نیروی دریایی 
ارتش« نام گرفته شــد. یاد و خاطره شهدای دریادل 

ناو پیکان گرامی باد.

انقالب اســالمی که در میان بهــت و حیرت 
کارشناسان و ناظران از هر قشری پیروز شد، کمتر 
کسی متصور بود که در همان عنفوان تولد انقالب 
اسالمی، جنگی نابرابر، ناجوانمردانه و غافلگیرانه برای 
توده ملت، تحمیل شود. جنگی که به سبب آشفتگی 
طبیعی پس از انقالب و دشــمنی های سرسختانه 

استکبار بر ضعف کشور برای مقابله می افزود.
انقالب اسالمی با هر مشقتی که بود خود را به 
منزل پیروزی رساند و خود معجزه ای بود که کسی 
قدرت تحلیل عمق وجودی آن را نداشت تا اینکه 
با شاخص هایی که در فرهنگ انقالب اسالمی بروز 
کرد، خود انقالب معرف خودش شــد و همین امر 
بر صدور آن به خارج و جذب دل های آزاده کمک 

فراوانی کرد.
دفاع مقدس اما معجزه ای بزرگ تر بود چرا که 
ملت ایران با سران استکبار در افتاده و این  بار با دیو 
خان هفتم گالویز شده بودند. دیوی که در تجهیز 
صدام از هیچ تالشی دریغ نکرد و در پی تجهیز وی، 
افراد بسیاری از ملت را با فجیع ترین شکل به شهادت 
رساند. از بمباران شیمیایی گرفته تا بمباران هوایی 
شهرها و مناطق مسکونی و مدارس و اماکن عمومی.

آزمون سراسری
علی شعبانی

جبهه باطل ریختند، روشن است و آنها در امتحان الهی 
صد درصد مردود هســتند اما باید دید آنهایی که نام و 
نشانی در جامعه پیدا کرده اند )آن هم به برکت انقالب 
اسالمی و نظام مقدس( آیا از این »ما آتاکم« برای دفاع 
از ارزش ها و نظام اسالمی در برابر دزدان دین و آیین و 
تمامیت ارضی این کشور، استفاده کردند؟ آیا آنانی که به 
اعتبار همین نظام مقدس بر صندلی های سطوح مختلف 
در قوای سه گانه و مجمع تشخیص و شوراهای عالی و 
ریاســت بر سازمانها و نهادها و دانشگاه ها تکیه زده اند، 
در این آزمون سراسری موفق بودند؟ آیا آنانی که مدعی 
خون ریخته نشده مهسا امینی بودند و ادای روشنفکری 
و اصالح طلبی را در می آورند، در آزمون دفاع از خونهای 
به ناحق ریخته شــده و بدنهای سوزانده شده مردم و 
مدافعان امنیت به وظیفه خود عمل کردند؟ آیا آنها که 
نــام خود را در قالب مجمع وزرای ادوار و یا نمایندگان 
ادوار مجلس زینت داده اند و با پشــتوانه خون بیش از 
دویست هزار شهید و هزاران هزار جانباز و آزاده سال ها 
بر مســند وزارت و نمایندگی و معاونت رئیس جمهور 
و... تکیه زده بودند، هیچ احساس تکلیفی برای دفاع از 
آرمان هایی که در این روزها به مسلخ بردند، نداشتند؟ 
آیا به چشم ندیدند که پرچم عزای سید الشهدا و پرچم 
عزیز کشورمان را به آتش کشیده اند؟ آیا ندیدند که عابر 
پیاده را برای کشته  سازی به شهادت رسانده اند؟ آن هایی 
که روز اول حادثه برای فوت مرحومه مهسا امینی یقه 
پاره کردند و به دروغ گفتند که دختر مردم را کشتند، 
آیا یقه هایشان برای »به خون غلتیدن جوان معصومی 

چون آرمان« آب رفته بود؟

آن نماینده ای که به صدا و سیما آمد و بدون تحقیق 
سخن از کشته شدن آن خانم در مقابل دیدگان میلیونها 
بیننده گفت، در آزمون الهی مردود شده است. آنها که 
ســکوت کردند و یا مواضع دو پهلو گرفتند، در آزمون 
مردود شــدند. علمایی که به دفاع از حق و به دفاع از 
مظلوم نپرداختند و هنوز ساکتند و یا در سخنان خود 
صراحت به  خرج ندادند، در این امتحان سرافراز نبودند. 
ورزشــکاران قلیلی که سر در برف کردند و علی رغم 
گذشــت مدتها از روشن شدن حقایق به دفاع از حق 
و جبــران مواضع و اظهارات دروغ خود نپرداختند، از 
فتوت و جوانمردی و مرام پهلوانی بدور بودند و رفوزه 
در این آزمایش شدند. هنرمندانی که به هر دلیلی در 
روزهای ابتدایی این حوادث راه کج را انتخاب کردند و 
جز  اندک به مسیر عدل و انصاف برنگشتند، بهره ای از 
هنر شرافت و صداقت نبرده اند و آنها نیز مردود در این 
آزمون بودند. عده  اندکی از دانشجویان که بر امواج این 
فتنه ســوار شدند و سرمست از این مرکب به بدترین 
الفاظ و شرورانه ترین رفتار، حیثیت مقام علم و دانش 
و حتی شــأن و منزلت برخی دانشگاه های خوشنام را 
برای اولین بار لکــه دار کردند، نمره صفر گرفتند. آن 
حزب و گروهی که برموج وحشی گری اراذل و اوباش 
برای مقاصد سیاسی سوار شد، مردود این امتحان بود

4- مواد آزمون الهی: نکته چهارم هم این است 
که مواد درســی امتحان الهی نیز بسیار متنوع است 
و از کاســتن از مال و فرزندان )َولََنْبُلَونَُّکْم بَِشْیءٍ ِمَن 
َمَراِت  الَْخْوِف َوالُْجــوِع َونَْقٍص ِمَن األْمَواِل َواألنُْفِس َوالَثّ
ابِِرین- بقره/1۵۵ قطعاً همه شما را با چیزی  ِر الَصّ َوبَِشّ

از ترس، گرســنگی، و کاهــش در مال ها و جان ها و 
میوه ها، آزمایش می کنیم( و تا آنچه در اختیارمان است 
)لَِیْبُلَوُکْم فِی َما آتَاُکْم- انعام/-1۶۵ تا شما را به وسیله 

آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید.(
آن ها که سخنور بودند باید در این دو ماه به صحنه 
می آمدند تا به قول قرآن از »َما آتَاُکْم« اســتفاده کنند. 
مادحیــن و ذاکرین از ابتدا بــه صحنه آمدند و عده ای 
سکوت اختیار کردند و از »َما آتَاُکْم« استفاده ننمودند. 
رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها و هرکس که مخاطبی 
داشته به عنوان عطیه الهی از فرصتهای خود باید استفاده 
می کرد که اگر چنین نبوده در این آزمون مردود شده 
است. نویسندگانی که خدای متعال نعمت گردش زیبای 
قلم را به آنها عنایت کرده است، رسالت خود را چگونه 
در این دو ماهه انجام دادند؟ خطیبان جمعه برای دفاع 
از ارزش ها و حمایت از مظلومین و شهدای این حوادث 
فرصتها را مغتنم شمردند یا خیر؟ آنها که دستی بر فضای 
مجازی دارند و در این عرصه فرصتی برای بیان حقایق 

داشتند، کارنامه خود را باید مروری دوباره کنند و...
 و اما مردم...

به جرأت و بدون تعارف می توان گفت تنها دسته ای 
که در این امتحان ســخت و دشوار سرافرازتر از بقیه 
بودند و نمره بیســت در آزمون گرفتند، مردم بودند. 
مردم عزیر، مقتدر، مظلوم و دوســت داشتنی ایران از 
همــان روزهای اول که درصف اخاللگران بی حیایی و 
قداره کشی و وحشــی گری به سبک داعش را دیدند، 
خیلــی زود تا آخر ماجرا را دانســتند. علی رغم همه 
فشــارهای اقتصادی و علی رغم بسیاری از انتقادهای 
درستی که به عملکرد برخی دستگاه ها داشتند اما هرگز 
جماعت داعشــی مسلک را همراهی نکردند و در 13 
آبان آب پاکی را بر دست تمام بدخواهان ریختند و با 
حضور میلیونی خود در تمام نقاط کشور ثابت کردند 
که از این دیگ آبی برای دشــمنان این سرزمین گرم 
نخواهد شد و روسیاهی آن بر پیشانی رفوزه های این 

امتحان خواهد ماند.

 موشک »هایپرسونیک« 
شاخصی برای مطالبه پیشرفت در سایر حوزه ها

حامد افروغ

امروز اما در تداوم ندای »یا علی )ع(« که رزمندگان 
اسالم در ارتش و سپاه گفته و دست اراده بر زانوی توکل 
زدند تا خود به مدد الهی قد راســت کنند و در مقابل 
ناحق بایستند، اقتدار ایران اسالمی به مرحله ای رسیده 
که کشور از تحریم های سلبی عبور کرده و امروز جهت 

عدم صدور توان و قدرت دفاعی اش تحریم می شود.

رونمایی از انواع و اقســام موشک ها و پهپادها 
که در میادین مختلف امتحان خود را سرافرازانه 
پس داده و دندان طمع دشمن را در دهانش خرد 
کرده اند تا خیال خام حمله نظامی به ایران بزرگ 
را از سر دور کند، خود گواه نظریه »ما می توانیم« 
امامی اســت که پا جای پای ائمه اطهار )ع( نهاد 

و عماًل آیه »و اعدوا لهم مااســتطعتم من قوه« را 
تفسیر کرد.

نکته مهم اما این جاست که متاسفانه برخی از 
ما ایرانی ها عادتی ناپســند داریم در نواختن کرنا 
از ســر گشادش. برخی به جای باور کردن قدرت 
و عظمت اراده ایرانی برای حل مشکالت کشور، با 
تحقیر و تخفیف این قدرت افزایی نظامی و مقایسه 
از نوع گودرز و شقایق با مشکالت اقتصادی، سعی 
در کمرنگ کردن این افتخارات دارند؛ حال آنکه 
هر عقل سلیمی با گواهی گرفتن این توانایی، باید 
یقه ســایر مسئوالن را گرفته و جای نبوغ ایرانی 
در حل مشکالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 

سیاسی را مطالبه کند.
موشک هایپرســونیک کــه از فنــاوری فوق 
پیشــرفته برخوردار است، شاخصی است تا ملت 
ایــران در حوزه هــای دیگر نیز بــه مطالبه گری 
بپردازد و جا را برای جوانان و اســتعدادهای این 
ســرزمین باز کند و این ممکن نخواهد بود مگر 
 بــا ارج نهادن به زحمات و ایثار فرزندان ملت در 

حوزه نظامی.
کنــار زدن مدیران ایرانی بــا نرم افزار غربی 
)غزب زدگی و وابســتگی به قدرت هــا( تنها راه 
نجات کشــور و گشودن افق های نو و گسترده به 
روی نسل های آینده است، نسل هایی که اگر در 
خانه خود با اعتماد و حمایت ملت و دولت همراه 
نشوند، در خانه هیچ کس دیگری نه ارج خواهند 

دید و نه سعادت.

هفتم آذر؛ یادگار مروارید
ناخدایکم بازنشسته احمد عابدیان


