اوضــاع هشــدار دادهانــد .داعــش همزمــان بــا شــروع اعتراضــات در عــراق از نیروهــای خــود خواســته
بــود خودشــان را بــه عــراق برســانند و در صــف معترضــان قــرار گیرنــد .کــه البتــه تعــدادی از عوامــل
این گروه نیز در شهرهای مختلف عراق دستگیر شدهاند.
 6در هــر دو کشــور ،عناصــر مشــکوکی میکوشــند بــا جــازدن خــود در قالــب نیروهــای «حشــد
جشــنبه
الشــعبی» در عــراق و نیروهــای «حــزباهلل» در لبنــان در آتــش بحــران بیشــتر بدمنــد .پن 
گذشــته ســازمان الحشدالشــعبی ضمــن هشــدار در ایــن زمینــه بــا انتشــار بیانی ـهای اعــام کــرد:
«گروههــای ناشــناختهای درصددنــد خــود را بــه حشدالشــعبی مرتبــط و ادعــاکنند کــه متعلق به ما
هســتند و بــا مواضــع و اظهــارات خــود از نــام الحشدالشــعبی ســوء اســتفادهکننــد» .در لبنــان نیــز
روابــط عمومــی حــزباهلل بــا انتشــار بیانیـهای هــر گونــه ارتبــاط میــان ایــن حــزب و حضور تعــدادی
از موتورسواران را در بیروت که پرچم حزباهلل را حمل می کردند رد کرد.
 7در هــر دو کشــور لبنــان و عــراق بــه دلیــل شــکل نگرفتــن دولــت  -ملــت بــه معنــای واقعــی ،و
برجســته بــودن شــکافهای هویتــی ،قومــی و مذهبــی برخــی احــزاب و گروههــا بهجــای نــگاه
کالن ملــی بــه دنبــال تســویه حســابهای سیاســی و منافــع زودگــذر قومی و قبیلهای خود هســتند
و همیــن مســئله راه را بــرای دخالــت عامــل خارجی برای برهــم زدن ثبات ،ایجاد ناامنی و تعمیق
بحــران فراهــم میکنــد .بــه دلیــل همیــن نــگاه کوتهبینانــۀ غیــر ملــی اســت کــه بخصــوص در
بحــران عــراق شــاهد همنوایــی برخــی جریانــات شــیعه بــا بازمانــدگان نظــام بعثــی ،هــواداران
داعش ،سعودیها ،آمریکا ،صهیونیستها و جریانات ضد دین و مرجعیت هستیم.
 8در هر دو کشــور به دلیل مســلح بودن بســیاری از گروهها و مشــکل پیشگفته [شــکافهای
گســترده هویتی] اســتعداد عجیبی برای گســترش بحران و شــروع کشــتار و جنگ خیابانی وجود
دارد .حمــات شــبهنظامیان مســلح در شــهرهای مختلــف به مراکــز دولتی ،پایگاههــای نیروهای
بســیج مردمــی و غــارت امــوال عمومــی در عــراق و مســلح شــدن نیروهای مزدور وابســته به «ســمیر
جعجع» رهبر سابق فاالنژهای لبنان را می توان در همین راستا ارزیابی کرد.
نتیجهگیری
عــراق و لبنــان روزهــای حساســی را ســپری میکننــد .همــه بخوبــی میداننــد کــه قصــه چیســت
و ماجــرا از کجــا آب میخــورد ،چــه کســانی و کــدام دولتهــا ســوار مــوج شــده و مطالبــات و
خواســتههای بحــق مردمــی را منحــرف کردهانــد ،کــدام رســانهها و وابســتگان کــدام کشــورها
تمــام وقــت خــود را بــه ایــن آشــوبها اختصــاص دادهانــد ،ســفارتخانه کــدام کشــورها بیــن
معترضــان پــول و غــذا پخــش میکننــد ،کــدام جریانــات آلــت دســت ســعودیها و صهیونیسـتها
و آتشبیــار معرکــه شــدهاند .وجــود شــخصیت بیبدیــل و بینظیــر «سیدحســن نصــراهلل»
در لبنــان و آی ـتاهلل سیســتانی در عــراق تــا کنــون بســیاری از توطئههــای روزهــای اخیــر جبهــه
مشــترک آمریــکا ،رژیــم ســعودی و رژیــم صهیونیســتی را در دو کشــور خنثــی کــرده اســت .ایــن دو
ً
بزرگــوار اوال از مطالبــات بحــق مردمــی و خواســتههای آنهــا بــرای مبــارزه واقعــی بــا فســاد حمایــت
ً
کردهانــد ،ثانیــا حــق قانونــی و رســمی مــردم بــرای برگــزاری تجمــع و اعتراضــات مســالمتآمیز را بــه
ً
ً
رســمیت شــناختهاند ،ثالثــا از نیروهــای پلیس و امنیتی خواســتهاند با معترضان مدارا کننــد ،رابعا
از جریانــات سیاســی خواســتهاند در همــکاری بــا هــم بــرای برونرفــت از بحــران برنامــه ارائــه کننــد
و دســت آخــر از مــردم و معترضــان نیــز خواســتهاند مســیر خــود را از جریانــات مشــکوک وابســته بــه
خــارج و آشــوبگر جــدا کننــد.
امــا غلبــه بــر بحــران بــدون همراهــی تمامــی جریانــات سیاســی و مذهبــی در عــراق و لبنــان ممکــن
نیســت .جریانــات سیاســی ایــن دو کشــور بایــد بخوبــی واقــف باشــند کــه در شــرایط آشــوب و
بیثباتــی ،نــه تنهــا هیــچ اصالحــی امکانپذیــر نیســت بلکــه تمــام دســتاوردهای گذشــته نیــز از
بیــن خواهــد رفــت و ناامنــی ،مولــود شــوم وضعیــت کنونــی خواهــد بــود.
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فراسوی واژهها

پایان«نمیشودها»
خطمقدم؛ ِ
بیســت و یــک روز از آبانمــاه ســال  1390گذشــته بــود کــه
یکــی از زاغههــای مهمــات نیروهــای مســلح در مــارد تهــران
منفجر شــد و صدای این انفجار مهیب تا کیلومترها شــنیده
شــد .در ایــن واقعــه سرلشــکر حســن طهرانیمقــدم و جمعــی
از پاســداران ســپاه اســام بــه فیــض شــهادت نایــل آمدنــد .بــه
همیــن بهانــه در «فراســوی واژه»هــای ایــن هفتــه بــه معرفــی
کتابــی دربــاره این شــهید بزرگوار که بدرســتی «پدر موشــکی
ایــران» لقــب گرفتــه میپردازیــم.
«خــط مقــدم» عنــوان کتابــی اســت کــه روایــت داســتانی
و مســتند از تشــکیل یــگان موشــکی در ایــران بــا محوریــت
زندگــی شــهید حســن طهرانیمقــدم در آن نگاشــته شــده
اســت .ایــن کتــاب برشــی مســتند از میانــۀ زندگــی پــدر
موشــکی ایــران اســت کــه بــه دور از تخیــل و رؤیاپردازیهــای
نویســندگی بــه نــگارش درآمــده و از مــرداد ســال  ۶۳تــا دی
ســال  ۶۵را شــامل میشــود؛ همــان ایامــی کــه وی بــه همــراه
یــاران خــود نخســتین موشـکهای ایرانــی را در دوران جنــگ
ً
ســاختند؛ مقطعــی کــه اتفاقــا پــر از حادثــه و موانــع پیچیــده
یشــودها» ،پــر از
اســت ،پــر از «نمیتوانیهــا» و «دیگــر نم 
جملــه «اینجــا دیگــر آخــر خــط اســت» .یکــی از بخشهــای
جــذاب ایــن کتــاب نامههایــی اســت کــه بیــن شــهید
«طهرانــی مقــدم» و همســرش در مقطــع زمانــی مــورد بررســی
ً
ایــن کتــاب ردوبــدل شــده کــه ایــن نامههــا عینــا در کتــاب
گنجانــده شــده اســت .در مقدمــه ایــن کتــاب میخوانیــم:
«اغلــب زندگیهــا ناصافنــد .بــاال و پاییــن دارنــدّ .دره و ّتپــه
میشــوند .دور میخورنــد .گاهــی برمیگردنــد ســرجای
اولشــان .گاهــی سینوســی میشــوند و مجمــوع بــاال پاییــن
رفتنشــان یکــی میشــود .گاهــی هــم بعــد از هــر ســقوط شــیب
میگیرنــد و افتــان و خیــزان خودشــان را بــه جایــی باالتــر از
نقطــه اول میرســانند».
کتــاب «خــط مقــدم» در قطــع رقعــی و بــه قلــم فائــزه غفــار
حــدادی و بــه کوشــش محمــد حســین پیکانــی بــه رشــته
تحریــر در آمــده و توســط انتشــارات شــهید کاظمــی در 584
صفحــه روانــه بــازار شــده اســت .ایــن کتــاب نخســتین بــار در
ســال  94بــه چــاپ رســید و در ســال  97نیــز تجدیــد چاپ شــد.
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