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روی موج کوتاه

محبوبه ولی، روزنامه نگار

ماجــرا این اســت که محســن 
رضایی، دبیــر مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام و فرمانده ســپاه در 
زمان جنــگ در واکنش به اظهارات 
یک پژوهشــگر دفاع مقدس درباره 
عملیــات کربــای 4، در صفحــه 
توئیتری خود نوشــت: »با عملیات 
کربای چهار به دشمن وانمود کردیم 
که عملیات ساالنه ما تنها همین بوده 
اســت. 10 روز بعد در همان نقطه و 
در زمانی که نیروهــای ارتش بعثی 
به مرخصــی رفته بودنــد، عملیات 
کربای پنج را انجام دادیم. عملیات 
کربای چهار برای فریب دشــمن 
انجام شــد. اگر تحلیلگر تاریخی در 
فهم آن فریب بخورد، پس وای به حال 

نوشته های او«
او به محض اینکه ایــن توئیت را 
منتشــر کرد تا همین دیروز، سیبل 
انتقــادات و اتهامات تازه ای شــد و 
بســیاری هم او را توصیه به »حرف 

نزدن« کرده اند.
 فریب دشمن 

یا خیانت به همرزم ؟
دو عملیات کربای چهار و پنج، 
چالش های بــزرگ مدیریتی او در 
زمــان جنگ بودنــد. کربای چهار 
همان عملیاتی است که قرار بود در 
پی آن منطقه »ابوالخطیب« تصرف 
شود و بصره را از ناحیه جنوب تهدید 

کند، اما به محض شروع با غافلگیری 
عراقی ها مواجه شد و در همان ساعات 
اولیه منورها آســمان اروند را در دل 

شب، چون روز روشن کردند.
 این عملیــات 12 هزار شــهید 
گرفت؛ گذشــته از این آمــار باالی 
شــهدا، نحوه شــهادت آنهــا نیز 
بســیار مظلومانه بــود. محمدعلی 
اســفنانی، از غواصان حاضر در این 
عملیات در جایی گفته بود: غواصان 
نمی توانســتند از کپسول اکسیژن 
اســتفاده کنند. از این رو به صورت 
شناور روی آب با ارتفاع 20 سانت در 
عمق آب فرومی رفتند و طناب هایی 
در آب در دست داشتند تا مسیر را گم 
نکنند. یکباره منطقه کاماً روشن شد 
و هواپیماهای عراقی روی آب منور 
ریختند، به طوری که منطقه مثل روز 
روشن شد و عراقی ها ستون های ما را 
دیدند و آن زمان با تمام تجهیزاتی که 
داشتند ما را به گلوله بستند و رگباری 
از گلوله ها به ستون ما آمد. در آن زمان 
بسیاری از غواص ها شــهید شدند 
زیرا بســیاری از گلوله ها به سر آنان 
می خورد. ما هیچ راهی نداشتیم، نه 
می توانستیم از اسلحه استفاده کنیم 

و نه راه برگشت داشتیم.«
تازه ترین داغ عملیات کربای 4، 
مربوط به همین سه سال پیش است 
که کمیته جستجوی مفقودین ستاد 
کل نیروهای مسلح اعام کرد اجساد 
175 غواص ایرانی که با دستان بسته 

کشته شــده اند، در منطقه ابوفلوس 
عراق کشف شده است. فرمانده این 
ســتاد اعام کرد که برخی از اجساد 
کشــف شــده دارای هیچ جراحتی 
نیستند و نیروهای بعثی آن ها را زنده 
به گور کرده اند. تشــییع این شهدا و 
تشریح آنچه که بر آنها رفته بود، یکی 
از غمبارترین مراســم تشییع پیکر 
شهدا در سال های پس از جنگ بود. 

حاال با این تلفات انســانی بزرگ 
در کربای 4، توئیت محسن رضایی 
که اذعان می کند این همه شــهید 
برای فریب دشــمن بوده است، او را 
سیبل هجمه های بسیاری کرده که 
می پرسند یعنی فرماندهان جنگ با 
علم به شکست عملیات، هزاران جان 

گران را طعمه دشمن کردند؟! 
دو روایت مشابه 

با دو سرنوشت متفاوت
البته این اولین بار و محسن رضایی 
اولین کسی نیســت که این موضوع 

را مطــرح می کند. اکبر هاشــمی 
رفسنجانی نیز که در آن ایام فرمانده 
جنگ بود، همین روایت را این گونه 
گفته بود: »ما در عملیات اول که به نام 
عملیات کربای 4 بود، ناموفق بودیم 
اما بافاصله جبــران کردیم و در آن 
طرف، واقعاً دشمن را شکست دادیم. 
با عملیات کربای 5، آثار شکســت 
کربای 4 از بین رفت. یعنی به گونه ای 
تبلیغات کردیم که اصًا آن مســأله 

حل شد.«  او هم مانند محسن رضایی 
گفته بــود که دشــمن در عملیات 
کربای 4 فریب خــورد و پس از یک 
استراحت کوتاه و تجدید قوا و روحیه 

عملیات کربای 5 شروع شد. 
کربای 5 دو هفته بعد از کربای 
4 شروع شد و هاشــمی رفسنجانی 
همواره از آن به عنــوان موفق ترین 
عملیات در ایام دفاع مقدس یاد کرد. 
این عملیــات عراقی هــا را غافلگیر 
و 150 کیلومتر از منطقه اشــغالی 
شلمچه را آزاد کرد، اما منجر به فتح 
بصره که هدف غایی آن بود نشــد و 
هزاران شــهید نیز بر جای گذاشت. 
تحلیلگــران تعــداد شــهدای این 
عملیات را در برابر توفیقی که کسب 

کرد، بسیار زیاد می دانند.
در یکی دو روز گذشته ویدئویی 
از شهید حسن باقری، از فرماندهان 
جنگ دست به دست می شود که در 
آن حرف های تلخی را درباره عادی 

شدن آمار باالی شهدا می زند.   
به هر حال هاشــمی رفسنجانی 
و محســن رضایــی کــه در آن ایام 
تصمیم گیرنــدگان نهایــی درباره 
کربای 4 و 5 بودند و مسئولیت این 
دو عملیات برعهده آنهاست، هر دو 
روایت یکسانی را شــرح داده اند؛ اما 
یکی ســال ها پیش روایتش را شرح 
داد و دیگری دو روز پیش در بحبوحه 
فرمانروایی فضای مجازی و توئیتر و 
البته شرایط حســاس و آسیب پذیر 
کشور و اتفاقا به دلیل همین شرایط 
جدید، موج به راه افتــاده در دو روز 
گذشته چنان ســهمگین است که 
محسن رضایی را در خود غرق کرده 
اســت. در میان این مــوج، واکنش 

سیاسیون و نظامیان نیز کم نیست.
سردار در دام کالم

محســن رضایی چند وقت پیش 
گفته بود: »مــن به ملت ایــران به 
عنوان یک ســرباز قول می دهم اگر 
آمریکایی ها بخواهند به ایران چشم 
بدی داشته باشــند و به فکر حمله 
نظامی باشند، حداقل هفته اول هزار 
نفر آمریکایی را اسیر می گیریم که آن 
موقع برای آزاد کردن هر کدامشان 
باید چند میلیارد دالر بدهند.« این 
گفته های او نیز در زمان خودش کم 
حاشیه نداشــت. مصطفی تاجزاده 
در توئیت دیروز خود به آن اظهارات 
اشاره کرده و نوشته بود: »کسی که 
گفت درصورت حمله به ایران، هزاران 
ســرباز آمریکایی را اسیر می کنیم و 
برای هر کدام چند میلیــارد دالر از 
آمریکا می گیریم، اخیــرا ادعا کرد 
برای فریب دشمن چند هزار شهید و 
مجروح در عملیات کربای4 دادیم. 
رزمندگان بی ادعا و از جان گذشــته 
با چنین فرماندهی، ایران را حفظ و 

صدام را ناکام کردند.«

محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان 
شورای نگهبان هم اینســتاگرام را 
برای واکنــش انتخاب کــرد و نقل 
قولــی از امام خمینی را نوشــت که 
فرمــوده بودنــد: »مــن در اینجا از 
مادران، پــدران، خواهران، برادران، 
همسران و فرزندان شهدا و جانبازان 
به خاطر تحلیل های غلط این روزها 
رسما معذرت می خواهم و از خداوند 
می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ 

تحمیلی بپذیرد.«
از میــان هم رزمــان و همراهان 
محسن رضایی در ایام دفاع مقدس، 
سردار محسن رشید، از راویان جنگ 
تحمیلی که 10 سال مدیریت مرکز 
مطالعات و تحقیقات جنگ را برعهده 
داشــت، در گفتگویی کوتاه با سایت 
انتخــاب در واکنش بــه این توئیت 
جنجالی گفتــه اســت: »عملیات 
کربای 4 فریب نبوده و اتفاقا عملیات 

اصلی بوده است.«
اما ســردار بهمن کارگر، رئیس 
بنیاد حفظ و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس معتقد است که از گفته های 
محسن رضایی سوء تعبیر شده است. 
وقتی توئیت محسن رضایی را برای او 
خوانده و نظرش را پرسیده اند، گفته 
است: »نه، حتما ایشان چنین نظری 
ندارند و معتقدند که عملیات لو رفته 
کربای 4 به عملیــات فریب تبدیل 

شده است.«
او توضیح داده کــه »ما عملیات 
لو رفته کربــای 4 را به یک عملیات 
فریب برای ارتش عراق تبدیل کردیم 
و 10 روز بعد در همان نقطه در حالی 
که نیروهای رژیم بعثی به مرخصی 
رفته بودند، عملیــات کربای 5 را با 

موفقیت انجام دادیم.«
در واقع منظور سردار کارگر این 
است که منظور محسن رضایی این 
نبوده که کربای 4 از ابتدا برای فریب 
طراحی شــده بلکه قصدش تبدیل 
کردن این عملیات شکست خورده 
به فریبی برای دشمن بوده است؛ اما 
حتی اگر چنین باشد نیز بیان محسن 
رضایی، بیان همان خیاطی اســت 
که خشــم حاکم را برانگیخت و حاال 
تبدیل به ســیبل انتقادات گزنده و 

گسترده ای شده است.

محسن رضایی همچنان سیبل انتقادات گزنده است

توئیت سرخ و سر سبز

خبر

در حکایات ایرانی آورده اند که خیاطی چیره دست لباسی برای حاکمی دوخت که از زیبایی و برازندگی اش حاکم 
و دربارش حیرت کردند. خیاط که می خواست دوام و قوام دسترنجش را یادآور شود، به حاکم گفت: »به زیر دستانتان 

فرمان دهید زمانی که عمر شما به پایان رسید، این لباس را همراهتان داخل گور قرار دهند.« حاکم از شنیدن این حرف 
خشمگین شد و دستور داد زبان از کام خیاط برکشند. از همان جا باب شد که می گویند زبان سرخ سر سبز را دهد بر باد. این 

حکایت با اندکی دخل و تصرف حکایت 48 ساعت گذشته برادر محسن دیروز و سردار رضایی امروز است.

عضــو جامعه مدرســین حــوزه علمیه 
قم گفــت: امروز در بســیاری از کشــورها، 
حزب های مارکسیستی در حال ایجاد شدن 
هستند. چه بسا در کشــورهای اسامی نیز 
احزاب مارکسیستی که هیچ اعتقادی به دین 
ندارند دوباره احیا شوند.اگر وجود مقام معظم 
رهبری و تدبیر ایشان نبود،  شاید در کشور ما 
هم احزاب مارکسیســت ایجاد شده بود اما 
ایشــان وضع را کنترل کرده اند و شعار را از 

دست سوسیالیست ها گرفته اند.
به گزارش ایســنا، آیــت اهلل محمدتقی 
مصباح یزدی،  در جمع تعــدادی از فعاالن 
عرصه زنان با طرح ســؤالی درباره چگونگی 
برخورد با این مشکات، ادامه داد: در برخی 
کشورهای غربی و لیبرال، انجمن هایی وجود 
دارند که در آن ها بحث و نتیجه گیری می شود 

و گاهی نیز نتیجه آن استفاده از راهپیمایی ها 
و تظاهرات است. چه بســا در کشور ما نیز به 
خاطر گرفتاری هایی که در مسائل مادی در 
کشــور به وجود می آید، چنین روشی انجام 
شــود. اما آیا راهی که از اسام و منابع دینی 

آموختیم، همین است؟
وی ادامه داد: آیا ما هم باید در بخش های 
مختلف خانــواده، اخاق، امور سیاســی و 
نظامی و نظایر آن، همین گونه عمل کنیم و 
نهایتا اعتصاب و اعتراضی بکنیم که طبیعتا 
مدت آن نیز به توان و امکانات ما بستگی دارد؛ 
نتیجه آن هم قاعدتا برخوردها و گاه صدمات 
مالی و جانی است. به نظر می رسد با این روش، 
چندان نمی توان امیدی به ثمر رساندن اصل 

کار داشت.

عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
با اشــاره به وضعیت امروز فرانسه به عنوان 
مهد تمدن غربی اظهار کرد: البته در آمریکا 
هم وضع بهتر نیســت؛ حــدود ۸0 درصد 
آمریکایی ها رئیس جمهورشــان را دوست 
ندارند بلکــه او را مایه ننگ خــود می دانند. 
ولی همان گونه که ماحظه می فرمایید این 
راه حل ها، حتی در پیشرفته ترین کشورها نیز 

آن چنان موفقیت آمیز نبوده است.
وی با اشــاره به راه حل هــای دیگر برای 
حل مشکات کشــور ادامه داد: یک راه حل 
نیز این اســت که متخصصــان در گروه ها و 
بخش های مختلف با نظرات گوناگون جمع 
شوند و مشــکات و نظرات خود را بگویند و 
تبیین کنند؛ هر چند برخی به تقلید از برخی 
کشورهای دیگر، دست به اقداماتی می زنند، 

اما به معنای این نیســت که دشمن کشور و 
مردم جامعه خود باشــند؛ آن ها نیز چه بسا 
برای خود دالیلی داشته باشــند. البته قرار 
نیست که با بحث و تبادل نظر نیز همه مسائل 
حل شــود و همگی به صــورت جمعی، نظر 

واحدی را بپذیرند.
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
ادامه داد: رویکرد دیگر این است که مجموعه 

مشــکات کشــور در بخش های مختلف 
از آموزشــی گرفته تا اقتصادی و پزشــکی 
جمع آوری شــود و مورد بررسی قرار گیرد؛ 
ســپس آن ها را اولویت بندی کنیم؛ ببینیم 
آیا این مشکات در عرض هم هستند که هر 
کدام باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند 
و یا پلکانی است و حل برخی بر حل دیگری 

متوقف است.

مصباح یزدی:

اگرتدبیررهبرینبود،احزابمارکسیستتأسیسمیشدند
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سید حسن خمینی: 
هیچتضمینیوجودندارد

کهمابمانیم
سید حسن خمینی در مراسم دهمین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل جمی در حسینیه جماران امام با 
تأکید بر اینکه زیربنای یک جامعه احساس رضایت 
مردم است، گفت: باید قواعد رفتار انسان ها و علل 
سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت 
کنیم؛ و ااّل هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و 
دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را 

از شما می گیرند.
    

آملیالریجانیمحتملترینفرد
برایریاستمجمعاست

محسن رهامی، سیاستمدار اصاح طلب به ایلنا 
گفت: در صورتی که مقام رهبری بخواهند در عین 
حال مساله قوه قضائیه که در آینده نزدیک )تیرماه 
٩۸( دوره آقای آملی الریجانــی پایان می پذیرد 
را همزمان با موضوع ریاســت مجمع حل کنند، 
محتمل است ایشان را به ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام منصوب کنند. آیت اهلل الریجانی دو 
دوره ریاست قوه قصائیه را بر عهده داشته، عاوه بر 
آن وابسته به مرجعیت و روحانیت اصیل و سنتی 
حوزه علمیه هســتند. از یک طرف فرزند مرحوم 
آیت اهلل حاج شیخ هاشم آملی هستند و از طرفی 
دیگر، داماد آیت اهلل وحید خراسانی، که هردو، از 
مراجع شناخته شده و صاحب رساله و مقلد حوزه اند 
و به هرحال تا حدی جایگاه شیخوخیت و شئون 

ریاست مجمع حفظ می شود.
     

تأکیدآیتاهللمکارمبرای
احداثفرودگاهدرقم

آیت اهلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار 
علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسامی بر 
لزوم حل مشکات احداث فرودگاه در استان قم 
تاکید و تحقق این مساله را عامل تحوالت بسیار 
خوب عنوان کرد. وی همچنین مشکات اقتصادی 
و معیشتی را از دیگر نگرانی های موجود در کشور 
برشمرد و اضافه کرد: موضوع گرانی ها مردم را آزار 
می دهد، برخی از مــردم در تامین مایحتاج اولیه 
خود دچار مشکل هستند؛ از این رو باید در بودجه 
سال آینده برای مشکل گرانی ها و معیشت مردم 

فکری شود.
    

به40کشورسالحصادرمیکنیم
فرهاد رهبر، رئیس پیشین دانشــگاه آزاد در 
نشست »شنبه های انقاب« گفت: ما اگر بخواهیم 
کارنامه جمهوری اســامی را بررسی کنیم باید 
بگوییم امروز داریم به چهل کشــور ساح صادر 
می کنیم و اول انقاب و جنگ یک اســلحه ساده 
را خریداری می کردیم. به تکنولوژی هسته ای نیز 
دست پیدا کرده ایم، آن ها موفق نخواهند شد ما را در 
این زمینه محدود سازند. در دور جدید تحریم ها یک 
مثلث شوم واشنگتن، تل آویو و ریاض شکل گرفت 
و این نشان می دهد که ایران اینقدر قدرتمند شده 

که یک کشور نمی تواند با آن مقابله کند.
    

احتماللغواستیضاححجتی
جال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس از جلسه 20 نفر از امضاکنندگان استیضاح 
وزیر جهاد کشــاورزی و رئیس مجلس شــورای 
اسامی با محمود حجتی خبر داد و به مهر گفت: در 
این جلسه وزیر کشاورزی قول هایی درباره صندوق 
بیمه کشاورزی، پروژه های آبیاری، افزایش قیمت 
خرید تضمینی گندم و تسهیات بانکی کشاورزان 
داد و امضاکنندگان استیضاح نیز اعام کردند در 
صورت اجرای این وعده ها امضای استیضاح را پس 
خواهند گرفت اما برای لغو شدن استیضاح باید هر 
40 امضاکننده انصراف دهند به همین جهت مقرر 
شد با 20 نماینده دیگر نیز رایزنی شود و نتیجه آن 

اعام شود.
    

یکنفرهمبماند
استیضاح»حجتی«قطعیاست

علی اصغر یوســف نژاد، عضو هیئت رئیســه 
مجلس شورای اســامی درباره احتمال منتفی 
شدن اســتیضاح وزیر کشــاورزی گفت: تنها در 
صورتی استیضاح حجتی منتفی می شود که تعداد 
امضاهای متقاضیان این استیضاح به صفر برسد 
و حتی اگر یک نفر هم باقی بماند، این اســتیضاح 
انجام می شود. طبق آیین نامه مجلس متقاضیان 
استیضاح و وزیر هر کدام برای بیان اظهارات خود 
در جلسه استیضاح دو ســاعت فرصت دارند که 
می توانند ٩0 دقیقه در ابتــدا و ٣0 دقیقه در انتها 
صحبت کنند. این استیضاح در دستور کار جلسه 

علنی امروز هست. 

وقتی توئیت محسن 
رضایی را برای سردار 

کارگر خوانده و نظرش را 
پرسیده اند، گفته است: 
»نه، حتما ایشان چنین 

نظری ندارند و معتقدند که 
عملیات لو رفته کربالی 4 به 
عملیات فریب تبدیل شده 

است.«

 البته این اولین بار و محسن 
رضایی اولین کسی نیست 

که این موضوع را مطرح 
می کند. اکبر هاشمی 

رفسنجانی نیز که در آن ایام 
فرمانده جنگ بود، روایت 
مشابهی درباره کربالی 4 

داشت


