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قاسم غفوری

20 شهریور 2001یادآور حادثه ای است که به 
گفته ناظران سیاسی و نظامی سپر سیاسی جهان 
را با دگرگونی های بس��یاری همراه ساخت به ویژه 
اینکه آمریکا تالش داشت تا از آن به عنوان اثبات 

نظام تک قطبی در جهان بهره گیرد.
اکنون 16 س��ال از آن حادثه گذش��ته است 
در کن��ار پیامدها و تاثیرات بین المللی حادثه 11 
س��پتامبر برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی 
عملکردهای آمریکا در قبال این حادثه و آنچه در 
این س��الها روی داده درسها و عبرت های بسیاری 

به همراه دارد.
در س��ال 2001 در حالی ایران به همکاری با 
آمریکا و ناتو برای مقابله با تروریسم پرداخت و از 
گفت وگوی تمدن ها سخن گفت که آمریکا ایران 
را در لیست محور شرارت قرار داد و تا به امروز نیز 
این لیست پابرجاس��ت و حتی برجام نیز تغییری 

در این سایست ایجاد نکرده است.
 آمریکایی ه��ا در س��ال 2001 رس��ما از واژه 
جنگ صلیبی س��خن گفتن��د و تا امروز نیز از این 
گفتار عقب نش��ینی نکرده اند که نشانگر ماهیت 
ضداس��المی آمریکا هس��ت که هرگز تغییری در 
آن ایج��اد نمی ش��ود هر چند که در ظاهر ش��عار 

همگرایی با کشورهای اسالمی را سر دهد. 
نکته مهم دیگر حقوق بشر آمریکایی است که 
در قالب کشتار و جنایت چیزی در کارنامه ندارد. 
آمریکا همواره ادعا دارد که به دنبال حقوق بش��ر 
اس��ت و با این ادعا به پرونده سازی علیه کشورها 
می پردازد. کارنامه 16 س��اله آمریکا نشان می دهد 
که این حقوق بش��ر صرفا در ی��ک جمله خالصه 
می ش��ود و آن کشتار بشریت اس��ت و خود متهم 

ردیف اول است نه قاضی و دادرس حقوق بشر.
 نکت��ه دیگ��ر آنک��ه رفتارهای آمریکا نش��ان 
می دهد که یک اصل برای سران این کشور مطرح 
است و آن منفعت شرکت ها و کارتل های اقتصادی 
و نظامی است چنانکه به رغم شکایت های گسترده 
م��ردم آمریکا همچنان دولتمردان و کنگره آمریکا 
از بازگشایی پرونده نقش عربستان در 11 سپتامبر 

خودداری می کند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت اق��دام آمری��کا در عدم 
محاکمه س��عودی زمینه س��ازجنایات بعدی این 
رژیم در بحرین، س��وریه، عراق و یمن شده است 

که میلیون ها نفر را قربانی ساخته است.
کارنامه 16 س��اله آمریکا در افغانستان نشان 
می ده��د ک��ه ورود آمری��کا به هر کش��وری هیچ 

حاصل��ی جز ویرانی ن��دارد در حالی که یک نکته 
کلیدی در رفتارهای آمریکا مش��هود اس��ت و آن 
اینکه دوستی آن صرفا تا زمانی است که منافعش 
تامین شود. در 11 سپتامبر آمریکا به بهانه مبارزه 
با تروریس��م، القاعده ای که س��ال ها تحت حمایت 
آمریکا بوده اس��ت را قربانی منافع خود ساخت و 
دو س��ال بعد ه��م صدام و حزب بع��ث عراق را با 
هدف اش��غال عراق نابود کرد و در سال 2011 نیز 
سرنگونی قذافی که دست دوستی به سمت آمریکا 

دراز کرده بود رقم زد.
ش��اید بتوان گف��ت که مهمتری��ن درس 11 
س��پتامبر تا به امروز را می توان واهی بودن ادعای 
مبارزه آمریکا با تروریسم دانست. آنچه در سالهای 
اخیر از سوی آمریکا مطرح می شود لزوم همکاری 
ایران با ائتالف ضدداعش آمریکا برای آنچه مبارزه 

با تروریسم در منطقه می نامد است. 
ای��ن ادعا در قال��ب برج��ام 2، 3 و 4 مطرح 
می ش��ود کارنامه آمریکایی ها در طول 16 س��ال 
گذش��ته در افغانستان، عراق و... نشان می دهد که 
هر چند 11 سپتامبر را به بهانه مبارزه با تروریسم 
عل��م کرده اند اما در عمل هی��چ طرحی برای این 
مهم نداش��ته اند و چنانچه اوباما بارها اذعان کرده 
آمریکا به دنبال مدیریت تروریسم است که نابودی 
آن آمریکایی ها در قالب تروریسم مدیریت شده و 
البته اسالم آمریکایی انگلیسی که شامل گروه های 
تروریستی و وهابیت، بهائیت و ... می شود به دنبال 

فتنه انگیزی علیه منطقه و جهان اسالم هستند. 
بر این اس��اس تنها راه مقابل��ه با این طراحی 
و تروریس��م وارداتی به منطقه تقویت توان دفاعی 
کش��ور و اس��تمرار حض��ور مستش��اری در عراق 
و س��وریه اس��ت. اگر ای��ن حضور و اصل��ی به نام 
مدافعان حرم نبودند اکنون تروریس��م که آمریکا 
پس از 11 سپتامبر از افغانستان در سراسر منطقه 
منتش��ر کرد ضمن تس��لط بر منطقه جنگ را به 

درون مرزهای ایران می کشاندند.
 بر این اس��اس به صراح��ت می توان گفت که 
کارنامه 16 س��اله 11 س��پتامبر این درس بزرگ 
را دارد ک��ه آمری��کا نه ناجی بش��ریت و کدخدای 
جهان، بلکه محور و ریش��ه تمام بحران هاست که 
ارتباط با آن نه تنها دس��تاوردی ندارد بلکه زمینه 
ساز بحران ها و چالشهای بسیاری خواهد بود چرا 
که اصل اول بحران آمریکا را اصل س��لطه تشکیل 
می ده��د و پذیرنده اس��تقالل و آزادی هیچ ملتی 

نخواهد بود. 
تجربه غیرقابل اعتماد بودن وعده های آمریکا 
را در تح��والت لیبی و سرنوش��ت قذافی می توان 
یافت که در سال 2003 با وعده پایان خصومت ها 
و دادن جایگاه جهانی تمام تاسیس��ات هس��ته ای 
خ��ود را نابود و به خ��ارج از لیبی منتقل کرد و نه 
تنها آمریکا گامی در اجرای تعهدات برنداشت بلکه 
س��رنگونی نظام لیب��ی را در پیش گرفت چنان که 
قذافی صراحت��ا اعالم کرد بزرگترین اش��تباه من 
اعتماد به آمریکا بود و از کشورهای دیگر از جمله 
ایران می خواه��م که هرگز راه اش��تباه اعتماد به 

آمریکا را در پیش نگیرند.

در ح��دود دو س��ال اس��ت ک��ه از تواف��ق 
دو گــزارش

گروه سياست
هسته ای ایران و گروه 1+5 می گذرد. ایران 
به گواه بازرس��ین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و کارشناس��ان بین المللی بارها نش��ان داده اس��ت که مفاد 

برج��ام پایبند اس��ت ام��ا آنچه که ب��رای هم��گان در این مدت 
ملموس بوده این اس��ت که دولت امریکا به عنوان یکی از اعضای 
1+5 هم��واره با نقض، تهدید و عدم پایبن��دی به برجام زمان را 

طی کرده است. 

روحانیتاکیدکرد:

گسترشهمکاریهای
ایرانوپاکستانبرای
مقابلهباتروریسم

جانشینفرماندهکلارتش:

باچهرهایازتهدیدبهنام
جنگترکیبیروبهروهستیم

جانش��ین فرمانده کل ارتش گفت: ام��روز با چهره ای از تهدید 
به نام جنگ ترکیبی روبرو هس��تیم که دش��منان فرامنطقه ای در 

رویکرد جدید خود دنبال جنگ فرسایشی نیستند.
به گزارش تسنیم، امیر احمد رضا پوردستان در مراسم تجلیل 
از برگزیدگان حوزه ارتباط��ات، مخابرات و فناوری اطالعات ارتش 
جمهوری اس��المی ایران خاطرنش��ان کرد: اگ��ر در دنیای کنونی 
کشوری از نامالیمات نهراسد و خود را برای آن آماده کند در جنگ 
پی��روز خواهد ش��د، لذا باید از اکنون خاکریزه��ا را محکم نموده و 

پیش بینی های الزم را به عمل آورد چراکه وقتی جنگ بر کشوری 
تحمیل شود فرصت آماده سازی نیست.

وی ب��ه برکات آماده بودن برای نبرد با دش��من اش��اره کرد و 
گف��ت: اولین برکت آماده س��ازی اعتماد به نفس کارکنان اس��ت 
چراکه وقتی یک یگان نظامی ماموریت خود را از قبل در ش��رایط 
مختلف تمرین کرده و مجهز به س��الح ها و ابزار جنگی نیز باش��د، 

هیچ نگرانی نخواهد داشت.
جانش��ین فرمان��ده کل ارت��ش امنی��ت روانی ب��رای مردم و 
بازدارندگ��ی را از دیگر برکات آماده ب��ودن برای نبرد توصیف کرد 
و افزود: مردم وقتی اقتدار نیروهای مس��لح خود را ببینند و بدانند 
که در صورت وق��وع حادثه در کمترین زمان به مقابله می پردازند، 
دلش��ان قرص و محکم می شود و دش��منان نیز با دیدن قابلیت ها 
و ظرفیت ه��ای عملیاتی ما جرات اق��دام عملی برضد ما را نخواهد 

داشت.

خانواده شهید حججی با انتشار بیانیه ای 
اعالم کردند: شاید امروز و فردا شدن ها در 
بازگشت پیکر محسن "زمینه ساز انقالبی بر 

دل ها" باشد.
در بیانیه ای که با امضای خانواده شهید 
محس��ن حججی منتشر ش��ده با اشاره به 

سخن حضرت امام)ره( که فرموده است،
ی��ک ملت��ی ک��ه زن و م��ردی ب��رای 
ش��هادت  طل��ب  و  حاضرن��د  جانفش��انی 
می کنن��د هیچ قدرت��ی با آن��ان نمی تواند 
مقابل��ه کند، تأکید ش��ده؛ ملت ها تا زمانی 
ک��ه تاریخ خود را از یاد نبرده اند؛ زنده اند و 
ما زنده ایم چون یادمان هس��ت که در هیچ 
زمان و هیچ مکانی س��فارش به سکوت در 
مقابل ظلم و س��تمی نش��ده ایم. تاریخ که 
می گویم یعنی عاش��ورا، یعنی کربال، همان 
جایی که وهب نصرانی و زهیر عثمانی خود 
را به قافله حس��ین بن علی)ع( رس��اندند و 
انس��انیت را به نام خ��ود ثبت کردند. تاریخ 
که می گویم یعنی زمان انقالب و ایس��تادن 
در براب��ر س��تم شاهنش��اهی. تاری��خ ک��ه 
می گویم یعنی 8 سال دفاع مقدس از وجب 
به وج��ب آب و خاکی که جغرافیای آن در 
دل مردمش رس��م شده بود، یعنی بصیرت 
در مقابل فتنه س��بز هم��ان روزها که مرز 
خواص و عوام در عش��ق به والیت مشخص 
شد، یعنی امروز با حضور مقتدر در فراسوی 
مرزها نه برای تصاحب خاک برای تش��کل 
ارتش��ی از فرزندان امیرالمؤمنین)ع( برای 

یاری رساندن به پسر فاطمه)س(.
اگر امروز عطر شهادت جوانان و مردان 
غیور ایرانی به جای خاک های گرم و  آفتاب 
سوزان خوزستان و اهواز از خرابه های شام 
و بیابان و صحرای دمشق به مشام می رسد 
به خاطر این است که مردان حقیقی عزت و 

شرف خود را از اهل بیت )ع( گرفته اند.
در بخش دیگ��ری از این بیانیه تصریح 
شده است: تاریخ بداند امروز، سربازان امام 
خامنه ای ادامه دهنده راه س��ربازان خمینی 

کبی��ر و قبل تر از آن س��ربازان اهل بیت)ع( 
هس��تند مثل عمار، س��لمان، ب��الل، میثم 
تم��ار، ح��ر، حبیب بن مظاهر و ای��ن راه تا 

ظهور حضرت حجت)عج( ادامه دارد.
ش��هدای مداف��ع ح��رم ثاب��ت کردند 
که اگ��ر در کرب��ال بودند آنجای��ی که امام 
حس��ین)ع( در مقابل مردم ایستاد و گفت: 
»هل من ذاب یذب عن حرم رس��ول اهلل« 
آیا کسی هس��ت از حرم پیامبر دفاع کند؟ 
آیا کس��ی هست که شر اشرار را از اهل بیت 
پیامب��ر برگرداند؟ اجازه نمی دادند دس��ت 
نامحرمی به ناموس اهل بیت برسد؟ گوشی 

بی گوشواره و معجری خاکی شود؟
تاریخ بداند و در س��طر سطر خود ثبت 
کند، محسن حججی رفت تا بگوید اصحاب 
آخر الزمانی سید الشهدا)ع( از تبار سلمان 
آماده دف��اع از حرم عمه س��ادات حضرت 
زینب)س( هستند و پای سند این آمادگی 
مهر عشق زده اند؛ عشقی که برای وصالش 
از اهل و عیال و خانمان گذش��تن قدم اول 
اس��ت و سر دادن و سر بر دامان زینب)س( 

گذاشتن منتهای آمال است.
خون محس��ن حججی در امتداد خون 
همرزم��ان ش��هیدش، چراغ��ی اس��ت که 
روشن کننده راه عاشقان اهل بیت)ع( است، 
ما در این راه مشق عشق را از بانوی دمشق 
می گیری��م تا تمام ابعاد عاش��ورا بر جانمان 

بنشیند.
الزم باش��د م��ادر وه��ب می ش��ویم و 
تازه دامادمان را راه��ی میدان می کنیم، در 
پ��ِس پرده حی��اء و حجاب ب��رای پیروزی 
فرزندانم��ان دع��ا می کنی��م و ام��ا پس از 
شهادت محکم و استوار می ایستیم و راضی 
به رضای حق می ش��ویم؛ مقدر ش��د مادر 
وهب می شویم که پس از شهادت فرزندش 
س��رش را به میان دشمن پرتاب می کند و 
می گوید "از آنچ��ه در راه امام و ولی زمانم 
بخشیده ام چیزی را پس نمی گیرم"؛ مقدر 
ش��د رباب می ش��ویم یا س��کینه اما هرچه 

بشویم همگام با زینب)س( گام برمی داریم 
و در لحظ��ه ای ک��ه نگاه دنیا به ماس��ت با 
س��ربلندی کالم "مارأی��ت االاّ جمی��اًل" را 
زمزم��ه می کنیم. م��ا اگر قرار ب��ود منتظر 
برگش��تن محسن باشیم به رفتنش رضایت 
نمی دادی��م. رضایت که می دهیم یعنی رضا 
برضائک؛ چه در رفتن، چه در شهید شدن، 

و چه در بازگشت پیکرش.
خانواده محس��ن مثل محسن، تسلیم 
قضا و قدر الهی است و ما درس صبر را یکی 
دیگر از ابعاد تربیتی واقعه عاشورا می دانیم. 
ما داغی بر دل داریم که از داغ یعقوب نبی 
فراتر اس��ت؛ ما چش��م به راه پیراهن خونی 
یوسف مان هستیم اما راضی تر به لبخندش 

از آسمانیم که قدم هایمان را استوار کند.
اگر تقدیر الهی بر آمدن و بازگشت پیکر 
محسن حججی باشد قطعاً در بهترین زمان و 
در بهترین موقعیت این اتفاق می افتد. محسن 
قصه کربال را از شام شروع کرده پس منتظر 
می مانی��م تا احس��ن حالمان رق��م بخورد و 
دلخوشیم به صبر مادران و پدران و همسران 
شهدای دفاع مقدس که از پس سال ها هنوز 

چشم به راه دارند و زبان به شکر.
پیگیری ه��ای  و  تالش ه��ا  ق��دردان 
مس��ئوالن س��پاه در این مورد هس��تیم و 
خواس��تار حفظ منافع نظام می باش��یم که 
قطع��اً محس��ن حججی به این امر بیش��تر 
رضایت دارد چراکه محس��ن س��رباز مطیع 
والیت اس��ت و برای اهتزاز ای��ن زیباترین 
پرچم دنیا، قدم در راه جهاد گذاشته است.

ش��اید ام��روز و فردا ش��دن ها خودش 
زمینه ساز انقالبی بر دل ها باشد؛ مثل قصه 
اسارت و شهادت امید داریم بازگشتش هم 
اثرگذار و ارزشمند باشد. در برابر ملت فهیم 
و بزرگوار ایران سر تعظیم فرود می آوریم و 
خواستار حضور در راهی هستیم که محسن 
برایش رفت و آرزومندیم تا بس��اط غدیر و 

محرم فراهم است خود را به راه برسانید.

رئیسپژوهشگاههوافضاخبرداد؛
ایران ربات فضانورد به فضا می فرستد
اعزام انسان به فضا تا ۱۴۰۴

رئیس پژوهش��گاه هوافضا از ادامه مطالعات برای اعزام انسان به 
فضا خبر داد و گفت: ممکن اس��ت قبل از اعزام نهایی انسان، اعزام 

ربات همراه با محموله زیستی به فضا را امتحان کنیم.
فتح اهلل امی در گفتگ��و با مهر، در مورد آخرین وضعیت پروژه 
اع��زام موج��ود زنده به فضا که پیش از این گفته ش��ده بود متوقف 
ش��ده است، اظهار داش��ت: کار اعزام میمون به فضا به اتمام رسیده 
اس��ت و هم اکنون در پژوهشگاه هوافضا در حال مطالعه روی پروژه 

اعزام انسان به فضا هستیم.
وی با تاکی��د براینکه فعال این پروژه در حد مطالعه پیش رفته 
اس��ت، اضافه کرد: مقدمات برای اعزام انسان به فضا در حال انجام 
است و قرار است این پروژه در دو مرحله به صورت اعزام زیرمداری 

و مداری صورت گیرد.
امی با بیان اینکه زمان عملیاتی شدن پروژه اعزام انسان به فضا 
ارتباط مستقیم با وضعیت اعتبارات دارد، گفت: ما در حد اعتباراتی 
که به این پژوهش��گاه اختصاص یافته، کار مطالعاتی پروژه را انجام 

خواهیم دهیم.
رئیس پژوهش��گاه هوافضا ادامه داد: پروژه اعزام انسان به مدار 
زمین باید تا سال 1404 انجام شود و قبل از آن پروژه اعزام انسان 

به زیرمدار زمین را خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که قبل از اعزام انسان، اعزام موجود 
زنده دیگری به فضا در برنامه اس��ت یا خیر، گفت: ممکن است این 
اتفاق نیز بیافتد. از آنجایی که ارتفاع ارسال محموله زیستی به فضا 
تغییر پیدا می کند باید برای مسیر تعیین شده اعزام انسان به فضا، 
آزمایش ه��ای مختلف��ی صورت گیرد و حداقل نیاز اس��ت که 6 بار 

بدون انسان، محموله زیستی مورد امتحان قرار گیرد.
امی خاطرنش��ان ک��رد: در این صورت ممکن اس��ت از ربات و 
یا موجود زنده دیگری اس��تفاده کرده و آن را قبل از اعزام انس��ان، 
به فضا بفرس��تیم. در صورتی که نتای��ج این اعزام با موفقیت همراه 
بود در آن زمان بعد از تس��تهای الزم، اعزام انس��ان به فضا صورت 

می گیرد.
اعزام موجود زنده به فضا، در سند جامع هوافضا مصوب شورای 
عال��ی انقالب فرهنگی دیده ش��د تا یک��ی از اندازه گیری های کمی 

اهداف مدنظر فناوری فضایی کشور در سال 1404 باشد.
پیش از این معاون س��ازمان فضایی ای��ران در گفتگو با مهر از 
توقف این پروژه خبر داد و گفت: طبق برآوردها قراردادن انسان در 
مدار زمین، 15 تا 20 میلیارد دالر طی 15 سال هزینه، نیاز دارد.به 
همی��ن دلیل با وجود اینکه این چنین بودجه ای به این پروژه نمی 
تواند اختصاص یابد، شکل و شمایل این پروژه تغییر یافت و اهداف 
آن به دس��تاوردهای تکنولوژیکی تبدیل ش��د، به این معنی که به 
جای اینکه انس��ان در مدار قرار گیرد، محموله های دیگری همزمان 

با پرتاب ماهواره ها در مدار زمین تست کنیم.
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