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    محمدرضا عارف، رئیس ش��وراي عالي سیاستگذاری 
اصالح طلبان، مردي كه در س��ال 92 با دستور تشكیالتي 
كنار گذاشته ش��د تا روحاني رئیس جمهور شود، باالخره 
اس��تعفا كرد و پس از پنج سال رياس��ت از اين تشكیالت 
سیاسي رفت. اگرچه ممكن است شكست اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس و تداوم اين شكست در انتخابات رياست 
جمهوري از يک س��و و تجديدنظر در س��اختارها از داليل 
اين استعفا باش��د، لیكن بحران هويت و اختالفات دروني 

اصالح طلبان در شكل گیری اين تحوالت مؤثر است 

    طبق گزارش وزارت بهداشت در استان هاي كرمانشاه 
و كردستان گرچه موارد بستري كاهش داشته اما وضعیت 
همچنان قرمز اس��ت. همچنین اس��تان هاي خوزستان، 
هرمزگان، آذربايجان غربي و بوشهر در وضعیت قرمز قرار 
دارند. استان هاي آذربايجان شرقي، خراسان رضوي و البرز 
هم تغییرات فزاينده اي در موارد بس��تري داشته اند.  آمار 
ابتال به كرونا در پايتخت به عنوان پاشنه آشیل درمان كرونا 
در كشور، همچنان با روند افزايشي مواجه است.  به گفته 
علیرضا  زالي، فرمانده س��تاد عملی��ات مديريت كرونا در 
كالنشهر تهران، بر اساس مطالعات 14 تا 20 درصد ساكنان 

شهر تهران تاكنون به بیماري كرونا مبتال شده اند 
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یادداشت سردبیر

یادداشت   سیاسی

 اول شما بگویید
 در  مذاکره چقدر خم می شوید؟!

باز هم جابه جایي شهید و جالد

غالمرضا صادقیان

محمد جواد اخوان

آقای تاج زاده جديداً مكنون قلبی و قبلی جناح مذاكره دوس��ت 
اصالح طلب را با لحن و تپش تازه ای پرسیده است و البته چون 
از همان كلمات ابتدايی، بوی تند ذلت و مرعوبیت بلند اس��ت،  
ش��جاعانه )!( عبارت »از موضع برابر با امريكا« را هم در پرسش 
خود گنجانده است:»با اين همه فش��ار اقتصادی برگرده مردم، 
دالر چند هزارتومان بش��ود، نرمش قهرمانانه موجه و مذاكره از 

موضع برابر با امريكا مجاز می شود؟«
بايد از جناب ايشان و دوستان ش��ان پرسید »اول شما بفرمايید 
تا كجا حاضريد نتیجه بع��دی مذاكره را تحمل كنید تا ش��ايد 
با اين اندازه گیری بت��وان گفت تا چه نرخی از دالر را می ش��ود 

تحمل كرد. « 
به اعتقاد من اين تقسیم بندی عادالنه است كه مذاكره گرا   ها اول 
بگويند تا كجا می خواهند خم شوند و تا كجا می خواهند شرايط 
طرف مقابل را بپذيرند، شايد نظام متوجه شود كه اتفاق نظری و 
اشتراكاتی وجود دارد و تن به مذاكره بدهد اما اگر اندازه پذيرش 

نتیجه مذاكره معلوم نباشد، كار جلو نمی رود. 
آقای تاج زاده قطعاً گوشش از آن كلیش��ه    هايی كه در توئیتر به 
عنوان پاس��خ دريافت می كند،  پر اس��ت. اينكه »از يک سوراخ 
چند بار گزيده می ش��ويد؟« يا »ما میز مذاكره را ترک نكرديم« 
يا» ترامپ و امريكا قابل اعتماد نیس��تند«. او خوب می داند كه 
در مذاكره مجدد با امريكا به خمس آنچ��ه در برجام و مذاكره با 
»پنج به اضافه يک« رسیديم، هم نمی رسیم و در مقابل پنج برابر 
بیشتر از آنچه را گرفتیم، بايد بدهیم. باز خوب می داند حتی همان 
برجام زبونی را كه با نشان دادن سانتريفیوژهای مان به جهان و با 
دالر مفت و صادرات چند میلیون بشكه ای نفت، از رئیس جمهور 
جنتلمن امريكا گرفتیم، اگر بخواهیم با نش��ان دادن دس��تگاه  
تعطیل شده هسته ای و نفت و دالر كنونی از رئیس جمهور ديوانه 
امريكا بگیريم، كاری بس دشوارتر و نش��دنی تر است و چاره ای 
نیست جز پذيرش بیشتر و بیشتر از درخواست های تحقیرآمیز 
ترامپ. بنابراين، جناب ايش��ان و دوس��تان اصالح طلب چه بسا 
پذيرفته اند كه مذاكره احتمالی ما با امريكا از جنس دادن خیلی 
چیز   ها به امید ر   هايی از تحريم هاس��ت. نكته اينجاست كه فقط 
معلوم نیست كه آن خیلی چیز   ها در نظر ايشان دقیقاً چیست و در 
مذاكره احتمالی مطابق خواست و میل آقای تاج زاده، ايران بايد تا 
چه حد كوتاه بیايد و تا چه حد پذيرش داشته باشد. اگر اين مقدار 
را ايشان و دوستان شان معلوم كنند، شايد اساساً  همه اختالف    ها 
حل شود! اگر اين مقدار با دقت مشخص شود، شايد نظام متوجه 
شود كه دچار سوء تفاهم بوده و آقای تاج زاده و جناح شان و دولت 
مورد حمايت شان واقعاً  می خواهند يک مذاكره »از موضع برابر با 
امريكا« داشته  باشند. در آن صورت چه بسا نظام هم كوتاه آمد و 

اعالم كرد كه می توان از موضع برابر با امريكا مذاكره كرد. 
در مقابل ممكن است نظام متوجه شود كه »آن مقدار « كه ايشان 
برای پذيرش مطالبات امريكا در نظر دارند،  با معیارهای انسانی 
نمی خواند، يعنی هیچ انس��انی ولو غیرمسلمان و غیر شیعه زير 
بار آن نمی رود و حتی شايد نظام آن مانیفست مذاكره گرايان را 

به داوری مردم بسپارد. 
بنابراين صرف اينكه هر روز ژست مذاكره بگیريم،  آن هم مقابل 
ملتی كه تحت فش��ار اس��ت، نوعی فريبكاری عمومی و عملی 
غیرانسانی اس��ت. آقايان همه رقبای سیاس��ی خود را متهم به 
پوپولیس��م می كنند اما پوپولیس��م واقعی همین است كه شما 
وقتی ملت را تحت فشار می بینی، از مذاكره دم بزنی و فريب دوم 

و اصلی هم اين باشد كه بگويی »از موضع برابر«! 
همه اينها درست! يک بار برای همیشه به ملت بگويید كه موضع 
برابر از نظر ش��ما كه امريكا را رهبر جه��ان و كدخدا می دانید، 
چه مفهومی دارد؟ براب��ر با چه؟ چگونه؟ و تا چن��د بار ديگر؟ و 
تا چ��ه زمانی در آينده م��ا مذاكره كنیم؟ در آن ص��ورت اگر به 
اين پرسش    ها با دقت پاس��خ دهید، يا قهرمان ملت می شويد يا 

عكس آن!

هفتم تیرماه با يک واقعه تلخ و البته عبرت آموز در تاريخ انقالب 
اس��المي قرين اس��ت و در درک تحوالت عمیق معاصر جايگاه 
ويژه اي داشته است. در اين روز بود كه نفاق چهره واقعي خود را 
نشان داد و بصیرت ملت ايران نسبت به دشمنان نقاب زده ارتقا 
يافت.  حال پس از گذشت 40 سال از تقابل تروريستي منافقین 
با نظام و مل��ت، دبیركل گروهک نهض��ت آزادي در مصاحبه با 
روزنامه ش��رق، با روش��نفكر خواندن »تروريست هاي منافق« 
تالش كرده ك��ه جنايات س��ال های ۶0 را صرفاً ب��ه منازعه اي 
میان دو گروه تقلیل دهد. هرچند اين مصاحبه يادآور جمالت 
مهندس بازرگان در سال ۶0 است كه منافقین را فرزندان خود 
خواند، اما به نظر مي رس��د تالش��ي براي تحريف تاريخ دنبال 

مي شود. | صفحه2

هوستازهبازندگانبرجام
   اقتصادی

مصطفی تاج زاده که به نوعی سخنگوی خود خوانده طیفی از اصالح طلبان است،  ظاهراً برای دولت مورد حمایت 
اصالح طلبان که وضع معیشتی مردم را به نقطه کنونی رسانده، »بوق مذاکره« می زند ! آن هم با منطقی سست و نیتی غیرشفاف 

    جريان سیاس��ي ای كه طي هفت سال گذش��ته بي تفاوت به 
توصیه دلسوزان به تصور اينكه مذاكره هسته اي تک تک مشكالت 
اقتصاد اي��ران را حل مي كن��د، تمام تخم مرغ هايش را در س��بد 
برجام گذاشت، امروز مي كوشد تا به طور مجدد راه حل مشكالت 

اقتصادي و معیشتي را مذاكره با امريكا معرفي كند.
مصطفی تاج زاده كه به نوعی سخنگوی خود خوانده طیفی از 

اصالح طلبان است، ظاهراً برای دولت مورد حمايت اصالح طلبان  
»بوق مذاكره« می زند ! آن هم با چه منطقی و چه  نیتی؟ سست 
و  غیرشفاف.  در اين میان بسیاري از كاربران در فضاي مجازي 
در واكنش به ديدگاه فوق اين چهره سیاس��ي نوش��ته اند ابتدا 
هزينه فرصت هاي از دس��ت رفته برای اصالحات اقتصادي به 
ويژه در بخش بودجه و بانک طي هفت سال گذشته را محاسبه 

كنید و س��پس به مردم بگويید اينكه ط��ي ماه هاي اخیر تورم 
عمومي و بخشي در بازارهاي مختلف به شكل غیر طبیعي جهش 
يافته است، ارتباطي با آخرين تالش ها در ماه هاي باقي مانده از 
دولت برای دستیابي مجدد به برات مذاكره از ناحیه تحت فشار 

قراردادن معیشت مردم دارد يا خیر؟!
 |صفحه4

»كوثر«باموتور
توربوجتايراني»اوج«گرفت

3فروندجنگنده»كوثر«پيش�رفتهدرس�ازمانصنايعهواي�يوزارتدفاعدراصفهانرونماييش�د.يکياز
مهمترينموارديك�هدرجنگندهكوثرمورداس�تفادهقرارگرفتهاس�ت،موتوربومي»اوج«اس�ت.اينموتور
توربوجتاولينپيشرانساختايراناس�تكهروييكهواپيمانصبميشود.ايناولينومهمترينقدمبراي
توسعهچنينفناوريمهميدرصنعتهوايياست.عالوهبراينفناوريجنگندهكوثرچهدرحوزهسيستمهاي

راداريوالکترونيكوچهدرحوزهسيستمهايپروازييكجهشروبهجلومحسوبميشود،| صفحه5

گاممجموعه»سرچشمه«
برجايپايحسينيهارشاد
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چند سال از تأسیس مجموعه سرچشمه گذشته و نزديک 
به يک سال پیش با تغییر مأموريت هاي خود، تمركزش را 
روي چیزي گذاشته كه مسئوالنش آن را پاتوق بچه هاي 

انقالب اسالمي مي خوانند 

پايگاه اينترنتي جماران هر 

عبداللهی
چند با رسالت »پاسداشت    گزارش

و ترويج انديشه هاي رهبر 
كبیر انقالب اسالمي« به وجود آمده است اما كلیپ هاي 
منتشر شده از اين سايت با عنوان »دغدغه هاي امام« و 
كارشناساني كه محل رجوع اين سايت هستند و نیز نحوه 
پوش��ش دهي اخبار به گونه اي است كه به نظر مي رسد 
جماراني ها راه ديگري را در پیش گرفته و به دنبال معرفي 

چهره اي ويژه از امام خمیني)ره( هستند. 
رهبر انقالب در س��الگرد رحلت امام خمین��ي)ره( در 
سال 1394 به تهديد »تحريف ش��خصیت امام« تذكر 
دادند و پیشگام مقابله با آن شدند. ايشان هشدار دادند: 
»اگر شخصیت امام تحريف ش��د، بد معرفي شد، غلط 
معرفي شد، همه  اين خطرات بزرگ متوجه ملت ايران 
خواهد شد.« ايشان تحريف شخصیت امام)ره( را شامل 
مجهول ماندن اركان اصلي ش��خصیت آن انسان بزرگ 
يا غلط، انحرافي و س��طحي معنا ش��دن شخصیت امام 
دانستند و از جريانات داخلي و خارجي اي خبر دادند كه 
بنايشان بر تحريف امام)ره( است. رهبر انقالب در شرح 
عناصر داخلي اي كه در اين پازل نق��ش ايفا مي نمايند 
فرمودن��د: »در داخل ه��م بعضي ندانس��ته، بعضي هم 
دانسته ]شخصیت امام را[ تحريف مي كردند؛ حتي زمان 
حیات خود امام هر حرفي را كه به نظرشان پسنديده بود، 
به امام نس��بت مي دادند. . . بعد از رحلت امام هم همین 
جريان ادامه داش��ته اس��ت؛ حتي تا آنجايي كه بعضي 
حرف ها و بعضي اظه��ارات، امام را به ص��ورت يک آدم 
لیبرال كه هیچ قید و ش��رطي در رفتار او در زمینه هاي 
سیاس��ي، حتي در زمینه هاي فك��ري و فرهنگي وجود 

ندارد معرفي مي كنند.« 
  بودجهجماران

آنطور كه در قسمت »درباره ما« س��ايت جماران آمده 
است اين سايت به صاحب امتیازي »مؤسسه جماران« و 
مدير مسئولي »محمد علي نادعلي زاده« از بیست ودوم 
بهمن ماه 1387با هدف پاسداشت و ترويج انديشه هاي 
رهبر كبیر انقالب اس��المي ايجاد ش��ده است و تالش 
دارد با كندوكاو بیش��تر، ناگفته ها و وجوه نامكش��وف 
وقايع و ح��وادث به خص��وص در حوزه تاري��خ انقالب 
اسالمي و نهضت اسالمي مردم ايران به رهبري حضرت 
امام خمیني)س( را بیابند. بودجه اين س��ايت از محل 
بودجه اصلي كش��ور كه هر س��اله در مجلس ش��وراي 
اسالمي تصويب مي شود، تأمین  مي گردد. مطابق اليحه 
بودجه س��ال 1399 بودجه حمايت از س��ايت پورتال 
امام خمیني)ره( به چهار زبان س��امانه فارس��ي، عربي، 
انگلیس��ي، اردو و فرانس��ه در مجموعه مبلغ 47هزارو 
879میلیون ريال است. اين رقم بنا به اطالعیه منتشر 
شده از سوي پايگاه خبري جماران در سال 9۶ مربوط به 
هزينه هاي مختلف در حوزه وب و رسانه هاي ديجیتال 
و تأمین نیازهاي فني و محتوا براي اپلیكیشن ها، تهیه 
لوح هاي فشرده در موضوعات مختلف و تولید نرم افزارها 

و پشتیباني از سايت هاي مؤسسه و مراكز تابعه است. 

  دغدغههايامام
در صفحه نخس��ت س��ايت جماران بنري ديده مي شود 
كه خواننده را به آش��نايي با دغدغه ها و نگراني هاي امام 
خمیني)ره( فرامي خواند. در اين صفحه تا كنون 33 كلیپ 
و يادداشت منتشر شده اس��ت. از اين تعداد تقريباً بیش 
از يک دوم آنها به تذكرات امام خمیني)ره( به پاسداران، 
روحانیون و قضات باز مي گردد. نیمي ديگر به موضوعاتي 
پراكنده  از جمله تحريف اسالم و ايجاد بدبیني به نظام در 
اثر اعمال مسئوالن باز مي گردد كه گاهي عناوين جالبي 
همچون »پش��تیباني از نظام به معناي تابعیت محض از 
يک جريان نیس��ت« و »تضعیف نكنید دولت را« و »اگر 
من يک خالفی كردم همه  تان هجوم آوريد كه چرا اين 
كار را می  كنی؟« دارد. نكته قابل توجه اين است كه در 
اين دغدغه ها هیچ اس��مي از نگراني هاي امام نسبت به 
دش��من خارجي، جريان لیبرال و منافقان نیست. گويا 
امام)ره( هیچ نگراني اي نس��بت به اين مس��ائل نداشته 
است. نخستین پست اين پرونده به ارديبهشت ماه 1397 
بازمي گردد و مديران آن نمي توانند ادعا كنند كه هنوز 

پرونده در شرف تكمیل است چراكه در اين دو سال حتي 
يک كلمه از نگراني هاي امام نسبت به دشمنان خارجي 
و جرياناتي كه اصرار داش��تند، مردم مقابل آنها بايستند 
نیاورده اند! اين حرف بدين معنا نیست كه موارد منتشره 
نگراني و دغدغه امام نبوده اند بلكه مراد آن است كه بیش 
از اندازه بزرگ كردن بخشي از دغدغه ها و ناديده گذاشتن 
بخشي ديگر از دغدغه ها قطعاً تحريف شخصیت و خط 
امام خمیني)ره( است. اين وضعیت در بخش هاي ديگري 
از سايت جماران همچون پوس��ترها و فیلم هاي منتشر 
شده نیز قابل رؤيت است. گويا مديران و خبرنگاران اين 
س��ايت تالش دارند نش��ان دهند كه تمام هم و غم امام 
معطوف به سیاس��ت داخلي و تمام ترس او از پاسداران 
و طالب بود و اصاًل دش��من، منافق و جريان لیبرال را نه 

مي شناخت نه با آنها مرزبندي مي كرد!
 كارشناس�انيكهاعتقاديبهجريانامام)ره(

ندارند
از جمله وظايف سايت جماران كه در مقدمه اين مطلب 

نیز با استناد به معرفي نامه و مرامنامه اخالقي وب سايت 
جماران بدان اشاره گرديد تحلیل و تبیین خط و انديشه 
امام خمیني)ره( اس��ت. اما نكته قابل توجه آنجاس��ت 
كه دقیقاً س��ايت جماران 180 درجه مخالف اين مسیر 
حركت مي كند و پايگاهي ب��راي تحلیلگراني همچون 
آقايان دكت��ر محمود س��ريع القلم و س��عید حجاريان 
است كه به وضوح در موارد بسیاري مقابل انديشه امام 
خمیني)ره( است. جماران حتي كلیپ هايي تصويري از 
سخنان دكتر سريع القلم منتشر مي كند و بیش از 180 
مطلب از ايشان در آرشیو خود دارد. پش��تیباني از آثار 
اين متفكر غرب گرا به گونه اي اس��ت كه حتي پوستري 
اختصاصي نیز از س��وي س��ايت جماران براي پوشش 
مطالب ايش��ان طراحي شده اس��ت. محل بحث جناب 
سريع القلم و مقابله و مخالفت با آثار ايشان نیست بلكه 
مراد آن است چگونه پايگاهي كه از بودجه عمومي كشور 
براي تبیین انديشه هاي امام)ره( تغذيه مي كند پاتوقي 
براي انديشه اي شده كه في المثال استقالل طلبي را كه 
از شاخصه هاي اصلي انديشه امام خمیني)ره( است، مانع 

پیشرفت و توسعه ايران تلقي مي كند. 
  انع�کاسص�دايامامي�اص�دايفتنهگرانو

محکومانامنيتي؟!
از نق��اط برجس��ته و درس آم��وز حیات سیاس��ي امام 
خمیني)ره( برخورد بي تعارف ايش��ان ب��ا متعارضان و 
لطمه زنندگان به انقالب اس��المي بود؛ اين سیره چه در 
برخورد ايش��ان با نهضت آزادي و چ��ه در عزل آيت اهلل 
منتظري نمودار است. ايشان هر آنجا كه احساس مي كرد 
گروهي به عمد يا به دلیل ساده انديش��ي با دش��منان 
انقالب همسو شده اند، محكم و قاطعانه به صورت علني 
يا خصوصي ورود و مرزبندي خود را شفاف مي كردند. اما 
حال سايت جماران كه با نام امام)ره( شناخته مي شود 
نه تنها در اين مس��یر نمي رود بلك��ه در نقطه مقابل آن 
صداي فتنه گران و محكومان امنیتي شده است. ظاهراً 
انعكاس هر خبري در حمايت از رفع حصر سران فتنه، 
پوشش بیانیه ها و اخبار مرتبط با آنها از دستور كارهاي 
جدي جماران اس��ت! در مواردي حتي اين س��ايت به 

حمايت از محكومان امنیتي و سیاس��ي پرداخته است. 
براي مثال در پرونده »كاووس سید امامي« كه جاسوسي 
آن محرز و مستندات بسیاري حتي از صداوسیما در باب 
شبكه جاسوسي او منتشر شده بود اين سايت ده ها خبر و 
بیانیه در حمايت از »سید امامي« منعكس كرد و حتي در 
مطلبي خطاب به رئیس كمیسیون امنیت ملي مجلس 
با ايجاد ترديد در جاسوس بودن »سید امامي« جاسوس 

خواندن او را اشتباه عنوان كرد. 
  روايتيويژهازفقهوحقوق

در دسته بندي هاي سايت جماران بخشي تحت عنوان 
»فقه و حقوق« تعبیه ش��ده اس��ت كه الزاماً با توجه به 
رسالت هاي اين سايت، بايس��تي در آن شاهد روايت و 
بازخواني فقه و حقوق از منظر امام خمیني)ره( باشیم. اما 
جالب آنجاست شايد بیش از نیمي از مطالب از »آيت اهلل 
صانعي« يا شاگردان ايش��ان است، به نوعي كه خواننده 
گمان مي كند ب��ه پايگاه اطالع رس��اني آيت اهلل صانعي 
ورود پیدا كرده است! در بیوگرافي نويسندگان اين بخش 
كه در قسمت مولفان ذكر ش��ده، مي توان مشاهده كرد 
مولفاني چون حجت االسالم »هادي سروش« كه بیش 
از ده ها مطلب از آنها به صورت مرتب و هفتگي در سايت 
كار شده است از شاگردان »آيت اهلل شبیري زنجاني« و 
»آيت اهلل يوسف صانعي« بوده اند. البته كه مراد نفي فقه 
آيت اهلل صانعي يا جلوگیري از قلم زني شاگردان ايشان 
نیست بلكه مراد آن است كه اين كثرت مطالب به نوعي 
قرائتي خاص از فقه امام خمیني)ره( اس��ت تا حدي كه 
مخاطب اينگونه مي يابد كه جماراني ه��ا، فقه آيت اهلل 
صانعي را به جاي فقه امام خمیني)ره( ترويج مي كنند! 

  كدامامام؟!
به رغم آنكه در مرامنام��ه اخالقي پايگاه خبري جماران 
تصريح شده است كه اين س��ايت خود را ملزم و متعهد 
مي داند كه »در خدمت كشف و بیان حقیقت باشد« و »تا 
حد ممكن آنچه را كه به راستي روي داده است و در آن 
شائبه دروغ راه ندارد، منعكس كند« اما به نظر مي رسد در 
بیان شخصیت امام)ره( چندان بي طرف و صادق نیست و 
اين يحتمل ريشه در توضیحي دارد كه در باب بي طرفي 
در مرامنامه اخالقي آمده است: »بي طرفي به معني بي نظر 
بودن رسانه و نويسندگان آن در قبال رويدادها نیست و 
روزنامه نگاران نظ��رات خود را در مقاالتي كه تفس��یر و 
تحلیلشان از مسائل اس��ت، بیان مي كنند.« اين توضیح 
نشان مي دهد شخصیتي كه از امام)ره( در پايگاه خبري 
جماران منعكس مي شود به ش��دت تحت تأثیر نظرات 
گردانندگان آن سايت است و در واقع همان گونه كه رهبر 
انقالب فرمودند عده اي در حال قرائتي خاص از شخصیت 
امام خمیني)ره( بر اس��اس س��اليق و جهت گیري هاي 
خود با برجسته كردن بخش��ي از رفتارهاي امام در كنار 
مسكوت گذاشتن بخشي ديگر هستند. بر اين اساس به 
نظر مي رسد با توجه به بودجه اي كه از بیت المال مسلمین 
برای تبیین شخصیت امام در اين سايت هزينه مي شود، 
متولیان بیت و دفتر حفظ و نش��ر ام��ام)ره( بايد هر چه 

سريع تر به مسئله رسیدگي نمايند. 

امام آنگونه که بود یا آنگونه که در »جماران« است؟!

رئیس جمهور امريكا دوبار در فاصله كمتر از 24ساعت، 
وضعیت امنیتی امريكا را وخی��م خوانده و گفته كه 20 
ش��هر امريكا اوضاعی بدتر از افغانس��تان ، هندوراس و 

همچنین گواتماال دارند

دررثايشيرزنسوسنگردي

فارسي نمي دانست 
 اما ایرانی تر

 از هر ایراني بود
»ايران همچون شیري است كه در قلمروش 
فرمانده��ي مي كن��د.« اين كالم ش��یرزني 
سوسنگردي اس��ت كه حتي نمي توانست به 
خوبي فارسي حرف بزند. عرب بود اما ايراني. 
پیرزني اهل خوزس��تان ك��ه در زمان هجوم 
صدام عفلقي )همان كه خود را قهرمان اعراب 
معرفي مي كرد( در برابر متجاوزان ايستاد و با 
چوبدستي، چهار س��رباز عراقي را به اسارت 

درآورد. 
حاال همگي به خوبي مي دانیم چرا سوسنگرد 
سه بار محاصره شد و هرگز سقوط نكرد. از اين 
شهر زنان و مردان مقاومي حراست مي كردند 
كه مجیده يكي از آنها بود. شیرزني كه حضرت 
آقا در خصوص او مي گويد: »من در سوسنگرد 
يک زن مسلمان شجاع را ديدم كه با چوبدستي 
خود چند س��رباز متجاوز را به خاک انداخته و 

نابود كرده است. « 
ح��اال چند روزي اس��ت ك��ه روح مجی��ده به 
آسمان ها پركشیده و جسمش در همان خاكي 
آرمیده كه روزگاري نه چن��دان دور با چنگ و 
دندان از كیانش دفاع كرده بود. او اگرچه فارسي 

بلد نبود اما ايرانی تر از هر ايراني بود. 
مجیده نگراوي متولد سال 1320 در سوسنگرد، 
هنگام محاصره اين شهر در سال 59 قريب 40 
سال داشت. وي كه از نمادهاي مقاومت در دفاع 
مقدس به شمار مي رفت، پس از اتمام جنگ نیز 
همواره در كارهاي خیر ش��ركت فعال داشت و 
عاقبت در 27 خردادماه 1399 در 79 سالگي 
درگذشت و پیكرش در جوار دو شهید گمنام به 

خاک سپرده  شد. 


