◾

خبر
ويژه

مراسم عزاداری
ایامفاطمیه
در حضور
رهبر انقالب
برگزار میشود

دفتررهبرمعظم
انقالب در اطالعیهای
اعالم کرد مراسم
عزاداری ایام فاطمیه
در حسینیه امام
خمینی(ره) ،در
حضور رهبر انقالب
امسال نیز به علت
تداوم شیوع بیماری
و ضرورت رعایت
کامل شیوهنامههای
بهداشتی ،بدون
حضور جمعیت از
دوشنبه ( ۱۳دی) تا
جمعه ( ۱۷دی) پس
از نماز مغرب و عشا
برگزارمیشود.

خبـر

خبر

تصویب
کلیاتطرح
ساماندهی
کارکنان
رئیس کمیسیون
اجتماعی مجلس
شورای اسالمی از
تصویب کلیات طرح
بکارگیری و ساماندهی
استخدام کارکنان دولت
در این کمیسیون خبر
داد .بهگزارش ایسنا،
ولی اسماعیلی در
تشریح جلسه روز
گذشته کمیسیون
اجتماعی مجلس بیان
کرد :کلیات طرح
بهکار گیری و
ساماندهی کارکنان
دستگاههای اجرایی
با ۹ماده و ۱۰تبصره
با اکثریت آراء در
کمیسیون اجتماعی
تصویب و برای طرح در
صحن علنی به هیأت
رئیسه ارسال گردید.
وی در ادامه تصریح
کرد :در نظر داریم با
جمعآوری ۵۰امضا از
نمایندگان محترم طرح
را در اولویت رسیدگی
قرار دهیم.

◾

◾اعزام نخستین گروه زائران به سوریه
رئیس سازمان حج و زیــارت از آغــاز سفرهای زیارتی
به سوریه خبر داد .علیرضا رشیدیان رئیس سازمان
حج و زیــارت اظهار کــرد :تاکنون  ۷۵نفر بــرای اعــزام به
سوریه نامنویسی کرده اند که نخستین گروه دیروز از
فرودگاه امام خمینی به دمشق مشرف شدند .رشیدیان
گفت :هر هفته دو پ ــرواز به سوریه انجام میشود و
قیمت پیشبینی شده برای اعزام زائران نیز  ۱۰میلیون
و  ۵۰۰هزار تومان است.

شماره پیام
ک:
7
6
5
4
3000
مــحــمــد رضــا
کــمــیــلــی روز
گ ــذشــت ــه ب ـ ــود کــه
راه آهــن جمهوری
اس ــام ــی ایـ ـ ـران از
ارس ـ ـ ـ ــال دومـ ـی ــن
محموله ارسالی از پاکستان به ترکیه از
مسیر ریلی خاک کشورمان به فاصله
کـمــی پــس از ارسـ ــال ق ـطــار نخست
خبر داد .قطار  24واگنی مذکور که 8
دی ماه به حرکت درآم ــده ،قــرار است
 ۵۲۵تــن محموله پ ــودر سنگ تالک
در بسته بندی  ۵۰کیلوگرمی از بندر
خشک آزاخل در پاکستان را به مقصد
استانبول در کشور ترکیه به مسافت
 ۶هزار و  ۴۴۰کیلومتر از راه ریلی ایران
حملکند.
فــع ــال شـ ــدن دوب ـ ـ ــاره کـ ــریـ ــدور ITI
(استانبول-تهران-اسالمآباد) نوید
گسترش همکاریهای تجاری میان
ســه کشور همسایه اس ــت .بــا وجــود
این ،حرکت جدید میتواند در زمینه
همکاریهای دوجانبه میان تهران و
اســام آبــاد هم حیاتی ارزیــابــی شود.
حقیقت این است که ایران و پاکستان
به عنوان دو کشور مهم منطقه ،باوجود
داشـتــن خــط م ــرزی  904کیلومتری،
نتوانستهاند سطح رواب ــط خــود را به
حــد مـطـلــوب بــرســانـنــد .در ای ــن بین
لجن پراکنی رسانههای بیگانه در این
زمینه بیتأثیر نیست .شکی نیست
در ذه ــن م ــردم مــا پاکستان یکی از
ناامنترینکشورهایجهانوسیاهترین
مقاصد ب ــرای سفر اس ــت .درفـضــای
واقعی ولی با کشوری مواجه هستیم
کــه واشنگتن پست در گ ــزارش مهم
خــود (  ) 2013اع ــام میکند در بین
کشورهای جهان بیشترین عالقه به
انقالب اسالمی ایران را مردم پاکستان
دارند .کشوری که سرود ملی آن به زبان
فارسی است و میزبان حدود  11درصد
از ظرفیت فرهنگی خارج از کشور ایران
اســت .ولــی متأسفانه در معرفی این
ظرفیتبزرگهمسایگیروشیدرست
توسط رسانهها اتخاذ نشده و به همین
دلیل مردم پس از شنیدن ظرفیتهای

◾بررسی پرونده فساد کرسنت چه شد؟
 ۲۴نماینده مجلس در نــامــه ای بــه حجت االســام
والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه درباره
پرونده کرسنت خواستار پیگیری بیانیه  ۲۶۰نفره قبلی
و ضــرورت بــرخــورد با فساد بــزرگ کرسنت شدند .در
بخشی از نامه آمده است :پیرو نامه اخیر  ۲۶۰نفر از
نمایندگان درباره ضرورت رسیدگی به مفاسد قرارداد
ننگین کرسنت ،به دلیل پاره ای نگرانیها بر رسیدگی به
این پرونده مهم تأکید می شود.

 9150000633حاج قاسم ملی و امتیترین شهید؛
واقعاً تعبیر بسیار زیبایی در وصف سردار دلها بود
که از زبان مقتدای وی یعنی رهبر معظم انقالب
اسالمی بیان شد.
 9360000741محل تدفین شهدای گمنام در میدان

صدای مردم

دوشنبه  13دی 1400

◾

◾تغییر نظر امارات درباره ترانزیت کاال از ایران؟
خبرگزاری مهر در گــزارشــی آورده :برخی شنید هها
حــاکــی از احتمال حــذف ای ــران از کــریــدور ترانزیتی
امارات  -ایران  -ترکیه و جایگزینی مسیر عراق است.
این خبرگزاری با طرح این پرسش که دستهای پشت
پــرده حــذف ایــران از کــریــدور کیست؟ می نویسد :با
توجه به اینکه روابــط تل آویو-ابوظبی بــرای همگان
آشکار شده ،به نظر میرسد فشار رژیم صهیونیستی
بی تأثیر نبوده است.
زیارت و زائران بود .اما در عمل چنین چیزی محقق
نشد 9150000609 .در مورخه ششم آذرماه براساس
اخبار رسانه به گفته وزیر بهداشت 5میلیون دُز
واکسن کووپارس رازی برای توزیع تحویل وزارت
بهداشت گردیده اما پس از گذشت بیش از یک ماه وارد

شهدا بسیار مناسب است .انشاءاهلل این مسئله
موجب بازگشت روح معنویت به میدان شهیدان بشود.
 9360000158هدف از تقسیم خراسان کاستن از بار
مسئولیت مشهد و ارتقای بودجه و رفع فقر و
حاشیه نشینی و کمبودهای این کالنشهر در مورد

نگاهی به ابعاد اهمیت احیای کریدور ITI
در گسترش همکاریهای منطقهای

روی ریل دوستی

دوستیمعموال ًتعجبمیکنند.

◾

◾تجارت برگ برنده مغفول در روابط
نکته جالب در مورد ایــران و پاکستان
عالوه بر وجود مرز مشترک این است
که اقتصاد این دو همسایه مهم و پر
جمعیت یک اقتصاد مکمل است.
آ نهــا در حــوزه اقتصادی با هم رقیب
نیستند و به راحتی میتوانند نیازهای
ب ــازار هــم را تأمین کنند .پاکستان با
داشـتــن نــزدیــک بــه  210میلیون نفر
جمعیت در کنار ایرانی که  85میلیون
نفر جمعیت دارد ،روی هم رفته یک
س ــوم ت ـمــام ات ـحــادیــه اروپـ ــا جمعیت
دارن ــد .ای ـران تــوان تأمین محصوالت
پـتــروشـیـمــی ،شیمیایی ،گــازوئ ـیــل،
حاللهای صنعتی ،گاز مایع ،سیمان،
کــاشــی ،ف ــرش ،زعــفــران ،آه ــن آالت،
رنــگ ،کیک و کلوچه و شکالت ،میوه
هایی چون سیب و انگور و انار و انواع
مختلف روغ ـنهــای صنعتی را بــرای
پاکستان دارد .همسایه شرقی هم به
منابع انرژی ما نیاز مبرمی دارد .البته
اجـرای ق ـراردادی چون خط انتقال گاز
صلح (بین ایــران و پاکستان) میتواند
مشکل را برای همیشه حل کند ،ولی
بــه دالیــل مختلف ایــن پ ــروژه اجرایی
نشده است.در مقابل ایران نیز خریدار
برنج و ادویــه پاکستانی اســت .میزان

گزارش

خرید برنج از پاکستان به اندازهای است
که به تازگی خبر از تهاتر گــاز مایع با
برنج نیز شنیده مـیشــود .مشخص
اس ــت ایـ ــران بــا داش ـتــن محصوالت
متنوعپتروشیمیوصنعتیبهسادگی
میتواند با پاکستانی که اقتصاد آن
مبتنی بــر کـ ـش ــاورزی اس ــت ارت ـبــاط
اقتصادی پایدار برقرار کند .با این حال
خبر اسفناک این است که سطح روابط
تجاری بین دو کشور آنقدر پایین است
که پاکستان حتی بین پنج کشور اولی
که مقصد محصوالت ایرانی هستند
یا مبدأ صادرات به ایران هستند ،دیده
نمیشود.

◾

◾گرههای کور پیش روی توسعه روابط

نگاه تاریک موجود میان دو طرف یکی
از موانع جــدی توسعه رواب ــط است.
بهویژه در ایران نگاه به پاکستان نگاهی
منفی است .این در حالی است که بین
همسایگان پاکستان ،چینیها این
سوءنگاه را شکسته و پیش قدم شده
اند .آنها  46میلیارد دالر در پاکستان
سرمایهگذاری کرده و سی پیک را کلید
زدهانـ ــد تــا فاصله خــود بــا کشورهای
عربی را  7هزار کیلومتر نزدیک کنند.
مــانــع دوم قــوانـیــن سـخــت گـمــرکــی و
میزان تعرفههاست .با اینکه ایــران و
پاکستان بــازار مکمل هم را دارنــد ولی

شرکت کننده در کارآزمایی بالینی تزریق کرد.
این واکسن نوترکیب بوده و به همت دانشمندان
دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا تولید شده است.
نورا در مرحله اول تست بالینی روی 70نفر و در
مرحله دوم  300تا  500نفر تست شد و پس از
دریافت سه دز واکسن ،اعــام شد افــراد گیرنده
عارضه شدیدی نداشتند .حسن ابوالقاسمی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیههللا روز گذشته
در آیین آغاز مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن
نورا اعالم کرد ۵ :میلیون دُز از واکسن نورا آماده
است که بعد از تأیید وزارت بهداشت و سازمان
غذا و دارو و البته طی مراحل کارآزمایی بالینی،
که از دیروز و با تزریق  ۱۰هزار دُز آغاز شد ،به وزارت
بهداشت تحویل داده شــود .بهرام عیناللهی
وزی ــر بـهــداشــت ،درم ــان و آم ــوزش پزشکی هم
اعالم کرد :این واکسن تا یک ماه آینده وارد سبد

با تزریق واکسن به سرلشکر سالمی آغاز شد

فاز سوم
کارآزمایی «نورا»

قدس در مراسمی بــا حضور س ــردار سالمی،
فرمانده سپاه و بهرام عیناللهی وزیر بهداشت
مرحله سوم کارآزمایی بالینی واکسن «نــورا» در
دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا آغاز شد .سردار
سالمی ایــن واکسن را به عنوان نخستین فرد

متأسفانه میزان گمرک آنقدر باالست
که قیمتها جذابیت خود را از دست
میدهند .یکی دیگر از مسائل بزرگ
این است که ایران و پاکستان سازوکار
رسمی برای انتقال پول ندارند .بین دو
کشور نظام بانکی وجــود نــدارد .البته
مشکل اصلی وجــود تحریمهاست،
ولی به نظر میرسد مسئوالن دو کشور
باید روشــی مناسب بــرای انتقال پول
پیدا کنند .کمبود گذرگاهها و امکانات
مرزی مشکلی دیگر است .یکی دیگر
از مسائل پیش روی تجارت دو کشور
سخت بــودن مسیر صــدور ویزاست.
الـبـتــه پــس از روی ک ــار آم ــدن دولــت
ع ـم ـران خــان اع ــام شــد تـجــار ایـرانــی
میتوانند ویــزای فرودگاهی دریافت
کنند ،ولی هنوز هم رانندگان در دریافت
ویــزای پاکستان با مشکالتی مواجه
هستند.

◾

◾ قطار امید آفرین
با وجود همه این موانع قطار باری که
حرکت خــود را از اســام آبــاد شــروع
کــرده و پس از ورود به خــاک ایــران به
ترکیهمیرودنویدیکحرکتمنسجم
اقتصادی است .در پی آن قرار است
کریدور ITIحرکت منظم خود را پس از
یک دهه توقف شروع کند .کشورهای
ایران،پاکستانوترکیهدرمنطقهنقش

واکسیناسیون کشور میشود.

◾

◾دشمن ،دنبال نابودی اعتمادبهنفس ملت
ســردار سالمی نیز در ایــن مراسم با بیان اینکه
امــروز تالش دشمن بــرای از بین بــردن اعتماد به
نفس ملت و القای خودباختگی اســت ،گفت:
در این شرایط با اعتماد و اعتقاد به ظرفیتها و
توانمندیهایداخلیمیتواناهدافرامحققکرد.
فرمانده کل سپاه در ادامه اظهار کرد :انسانها و
جوامعباذهنهایشانحرکتمیکنندونخستین
نکته این است که ما چگونه میاندیشیم و خود را
چگونهمیبینیم.وابستگیعلمی،ذهنیوادراکات
خواست دشمن است و اگر میخواهیم مستقل
باشیم ،باید بهصورت مستقل فکر و ادراک کنیم.
س ــردار سالمی مـیــدان عمل را بهترین عرصه
قضاوت دانست و گفت :دشمنان ما در مقابل
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پر رنگی دارنــد و اگــر در فعالیتهای
اقتصادی به هم تکیه کنند به سادگی
میتوانند موانع موجود را از پیش روی
خود بردارند .در نگاهی دقیقتر حجم
روابط ایران و پاکستان را رقمی زیر یک
میلیارد و  500میلیون دالر میبینیم،
در حالیکه جمعیت دو کشور روی هم
رفته نزدیک به 300میلیون نفر است.
در مقابل حجم ارتباط اقتصادی ایران
و عراق که روی هم رفته نزدیک به 120
میلیون نفر جمعیت دارن ــد و حتی
اقتصاد دو کشور در موضوعاتی رقیب
تلقی میشوند افــزون بر  10میلیارد
دالر است .برای افزایش حجم روابط
تجاری با پاکستان یکی از مهمترین
اقــدامــات ممکن ایــجــاد مسیر ریلی
و افزایش رفت و آمد قطارها بین دو
کشور است .در گذشته در این مسیر
ریلی حتی قطارهای مسافربری نیز
آمــد و شــد داشــتــنــد .گفته میشود
فــرســوده بــودن خط ریلی از تفتان تا
شهر کویته یکی از دالیــل عــدم تردد
قــطــارهــا اس ــت ،ول ــی اگ ــر ای ــن مسیر
سوددهی الزم را داشته باشد ،حتی
شـ ــرک ـ ـتهـ ــای خ ــص ــوص ــی حــاضــر
میشوند به سرعت این خط ریلی را
ترمیمکنند.
بــه هــر ح ــال ع ــاوه بــر قــطــار مــوجــود
میتوان برنامه ریزی حرکت قطارهایی
را انــجــام داد کــه تنها بــیــن ایـ ــران و
پاکستان تردد داشته باشند و مسیر
تــجــاری دو کــشــور را آســانتــر کنند.
حرکت ایــن قطار بیش و پیش از هر
چیز نشان دهنده این است که روابط
اقتصادی برای مسئوالن دو کشور ایران
و پاکستان اهمیت دارد و اگر تهران و
اسالم آباد دست به دست هم دهند به
سرعت میتوانند سطح فعالیتهای
اقتصادی را افــزایــش دهــنــد .در گام
دوم باید زیرساخت مرزها بهتر شود
و در گــام مهم بعدی قوانین گمرگی
اصالحشوند .برگزاریتورهایمشترک
اقتصادی بین دوکشور و حتی برپایی
نمایشگاههای اقــتــصــادی مشترک
میتواند از جمله م ــواردی باشد که
اهمیت بسزایی دارند.

کرونا در مرحله تسلیم شدن هستند و میبینید
در صدر میزان کشتهها قرار دارند .ایران به برکت
اسالم و رهبری که حکمت ،ایمان و نفوذ بر قلبها
دارد ،توانست به خوبی مشکالت را آسان کند .وی
تصریح کرد :هیچ راهی جز مستقل بودن نداریم
و باید با علم بتوانیم در آسمان و زمین نفوذ کنیم،
البته ایــن نفوذ فیزیکی نیست ،بلکه گشایش
افقهای ذهن است .ما نباید تنها مصرف کننده
علم باشیم ،بلکه باید افقهای جدید را تصاحب
کنیم و حرفهای قوی برای جهان داشته باشیم.
فرمانده کل سپاه در انتها ساخت واکسن نورا را
دستاورد بسیار بزرگی دانست که نتیجه هزاران
ساعت تجربه و کار است ،و گفت :ما در این ماهها
دستاوردهای بسیار بزرگی داشتهایم و با تمام توان
در خدمت مردم هستیم و به وزیر بهداشت برای
همکاری ،اعالم آمادگی میکنیم.

خبر

قاب

سردار قاآنی در مراسم بزرگداشت وزارت خارجه برای حاج قاسم مطرح کرد

برگزاری مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی
در کشمیر مظلوم

شهید سلیمانی؛ مرد میدان و دیپلماسی
قدس فــرمــانــده ن ـیــروی قدس
س ـپــاه پ ــاس ــداران در مراسمی
کــه روز گذشته در محل دفتر
مطالعات سیاسی وزارت خارجه
باحضورمیهمانانداخلیوخارجی برگزارشد،
یکی از ویژگیهای برجسته شهید سلیمانی را
برقراری ارتباط خوب میان میدان و دیپلماسی
عنوان کرد .سردار اسماعیل قاآنی در ادامه با
اشاره به بیانات رهبر انقالب در وصف شهید
سلیمانیافزود:ایشانمکتبشهیدسلیمانی
را در دو واژه مهمی که شهید سلیمانی مظهر
آن بود؛ یعنی صداقت و اخالص ترسیم کردند.
اما اگر بنده در حد درک خود بیان کنم ،این دو
واژه ارزشمند متمرکز در یک واژه است که آن
والیتمداری است.

وی در ادامــه با بیان اینکه یکی از ویژگیهای
برجستهشهیدسلیمانیاینبودکهبینمیدان
و دیپلماسی ارتباط بسیار خوبی برقرار کرد،
عنوان کرد :شهید سلیمانی جلودار این پیوند
مبارک بود .وقتی از مکتب شهید سلیمانی
صحبت میکنیم ،باید این فضای سیاسی و
دیپلماسی کشور با همه کسانی که در میدان
کار میکنند در کنار هم قرار گیرند و اینجا ست
که خداوند به کار برکت میدهد .گفتنی است
شامگاه شنبه نیز معاون ارتباطات و پیگیری
اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس
جمهور در نامهای به رئیس مجمع عمومی
سازمان ملل متحد خواهان صدور قطعنامه
بــرای محکومیت بانیان تــرور سپهبد قاسم
سلیمانیشد.

سال سی و پنجم
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◾سردار سلیمانی در اتاق نبرد علیه رژیمصهیونیستی
مـ ــعـ ــاون دب ــی ــرک ــل جــنــبــش حـ ـ ــزبهللا ل ــب ــن ــان در
مصاحبه با خبرگزاری فــارس گفت :ما حمایتهای
بــزرگ از حــزبهللا لبنان را فــرامــوش نمیکنیم ،این
جنبش در ســال  ۲۰۰۶توانست در بــرابــر تــجــاوزات
رژیــم صهیونیستی پــیــروز شــود و شهید سلیمانی
در اتــاق عملیات ایــن نبرد حضور داشــت و همه این
دســتــاوردهــا و غــیــره ،نتیجه ت ــاش و جــهــاد شهید
سلیمانی بود.
سبد واکسیناسیون همگانی نشده ،چرا توزیع انجام
نمیشود؟
 9150000110در قبضهای برق این دوره مبلغ بیش
از 100هزار ریال به عنوان بدهی پیشین درج شده
است .واقعاً چرا؟!

یادداشت
راه ِ بیپایان سلیمانی

ایوب منادی؛ کارشناس مسائل منطقه
وقتی در ژانویه  2002جــورج دبلیو بــوش رئیس
جمهور اسبق آمریکا با توهین به ایــران و چند
کشور دیگر آنهــا را « محور ش ــرارت » خواند،
شاید تصور نمیکرد با پافشاری ایران و برخی از
همپیمانان حکومتی و مردمیاش در منطقه بر
مقابله با آمریکا مفهوم جدیدی تحت عنوان «
محور مقاومت » در ادبیات سیاسی دنیا ظهور
کند و بتواند با ایستادگی در برابر تروریسم و به
چالش کشیدن طرحهای استکباری ِآمریکا و رژیم
صهیونیستی در منطقه نظیر خاورمیانه جدید یا
خاورمیانه بزرگ ،به کابوس اول آنها در غرب آسیا
تبدیل شود.
تصور ترامپ و همفکران او از آینده سیاستهای
آمریکا در منطقه پــس از بــه شـهــادت رساندن
حاج قاسم سلیمانی نیز از اشتباهاتی بود که نه
تنها تهدید را از منافع ایاالت متحده در غرب آسیا
دور نکرد ،بلکه حضور آمریکا در این منطقه را به
چالشی بــزرگ و پرهزینه بــرای این کشور تبدیل
کرده است.
بررسی رونــد تحوالت ضدآمریکایی منطقه به
خوبی نشان دهنده ایــن حقیقت اســت که راه
ترسیم شده توسط حاج قاسم سلیمانی ،پس از
شهادت او نه تنها متوقف نشده بلکه با انگیزه
بیشتر در جریان است.
گــواه این ادعــا را میتوان در جرئت یافتن افــراد،
گــروههــا و هستههای مـقــاومــت اســامــی بــرای
تقابل رودررو با آمریکا جستوجو کــرد .بهطور
نمونه تمایل به رانــدن آمریکا از منطقه فقط در
جغرافیایعراقخالصهنمیشودودرسالگذشته
میالدی ،افغانستان نیز شاهد جلوههایی از بروز
احساسات ضدآمریکایی افغانستانیها بود که با
سرنگون شدن هواپیمای حامل چند شخصیت
عالیرتبه آمریکایی و فرار حقارتبار آمریکاییها
از کابل در ماه سپتامبر گذشته ،پایانی بر  20سال
اشغال افغانستان توسط آمریکا باشد.
در یمن کشوری که هفت سال توسط عربستان
سعودی و امارات و البته با حمایت آمریکا ،شاهد
سختترین تحریمها و محاصره هوایی ،دریایی و
زمینی بوده و شبانه روز مورد هجوم بمبافکنها و
جنگندههای ائتالف سعودی قرار گرفته ،تنها یک
قدم تا فتح شهر راهبردی مأرب توسط انصارهللا
و اعالن پیروزی مقاومت مردمی یمن باقی مانده
است و این روندی است که در زمان حیات حاج
قاسم سلیمانی با عملیاتهای «فأمکن منهم»
«بنیان مــرصــوص» و «نصرمن هللا» آغــاز شد
و بــدون ذرهای عقبنشینی و فــروکــش ،پس از
شهادت ایشان نیز توسط عالقهمندان و سربازان
مقاومت در ســراســر منطقه بــا جــدیــت دنبال
میشود و «فتح ٌقریب» را به ارمغان خواهد آورد.
عــاوه بر استمرار خط مقاومت در نهضتهای
اســامــی منطقه ،حــادثــه ش ـهــادت حــاج قاسم
سلیمانی همبستگی و انسجام ملی ایرانیان را در
شرایطناگوارتحریمومشکالتسختمعیشتیو
اقتصادی به گونه ای تصاعدی افزایش داد که حتی
کسانی که در داخل کشور منتقد سیاستهای
نظام جمهوری اسالمی بودند ،در برابر جنایت
ب ـ ــزرگ فـ ــرودگـ ــاه بـ ـغ ــداد ،ب ــه س ـیــل خ ــروش ــان
مـحـکــوم کـنـنــدگــان اقـ ــدام تــروریـسـتــی آمریکا
یتــوان
پـیــوسـتـنــد .بــه مـعـنــای واق ـعــی کـلـمــه م ـ 
ادعــا کــرد در جریان شهادت شهید سلیمانی،
ســرمــایــه اجـتـمــاعــی ن ـظــام ج ـم ـهــوری اســامــی
بـ ـ ـهروز رس ــان ــی ش ــد؛ زی ـ ـرا مـ ــردم ایـ ـ ـران شهید
سلیمانی را وابسته بــه یــک جــر یــان یــا حــزب یا
قـ ــوم ن ـم ـیدان ـس ـت ـنــد .در ی ــک ج ـم ـلــه کــوتــاه
می توان گفت شهید سلیمانی توانسته بود پیوند
میان «جمهوریت» و «اسالمیت» نظام را بیش از
گذشتهمستحکمکند.حاجقاسمپسازشهادت
فراتر از یک شخص و یک فرمانده بلکه به یک
نماد و سمبل برای ظلمستیزی و آزادگی در میان
آزادیخواهان مسلمان و غیرمسلمان تبدیل شد.
عالوه بر تجدید روحیه گروههای مقاومت ،برگزاری
هزاران مراسم بزرگداشت مردمی برای این شهید
بزرگوار از شبه قاره هند تا شرق مدیترانه و نقاط
مختلف دیگر در کشورهای اسالمی آغاز دوباره
ای برای ادامــه خط فکری سردارمقاومت است.
خطی که با حذف فیزیکی او پایان نمی یابد .تعبیر
«مکتبشهیدسلیمانی»ناظربرهمینالگوشدن
سردارسلیمانیبراینسلحاضرونسلهایآینده
است و این چیزی است که در نظام محاسباتی
ماتریالیستیومادیقاتالناینشهیدکهبهاشتباه
تصور میکردند با ترور حاج قاسم راه کوتاهتری برای
تحقق سیاستهایشان در منطقه پیش رو دارند،
قابلپیشبینینبود.

