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روزنه

شبکه خردهفروشی در خارج از کشور
عاملی برای افزایش صادرات

هادی محمودی :خردهفروشی به معنای فروش
کاال به مصرفکننده نهایی اس��ت اما نیاز است
مفه��وم جدیدی با رویک��ردی صادراتی ،به نام
خردهفروش��ی در خارج از کشور از طریق ایجاد
فروشگاههای زنجیرهای عرضه محصوالت ایرانی
ظهور کند .وقوع ای��ن اتفاق فرخنده ،موجبات
شناساندن و بازاریابی کاالهای ایرانی را در خارج
از کشور فراهم میکند و نقش قابل توجهی در
افزایش صادرات غیرنفتی خواهد داشت.

در حال حاضر خردهفروشی سازمان یافته،
عامل مهمی جهت رش��د کس��بوکارهای
کوچ��ک و متوس��ط اس��ت ،چ��را ک��ه به
تولیدکنندگان اج��ازه میدهد بر تولید کاال
تمرک��ز کنند و نگ��ران ف��روش محصوالت
خود نباش��ند .همی��ن اصل را میت��وان به
خردهفروش��ی صادراتی نیز تعمیم داد ،چرا
که شعب مختلف فروش��گاههای زنجیرهای
در خ��ارج از کش��ور ،ش��ناخت و توس��عه
بازارهای صادراتی و ایجاد تقاضا در بازارهای
بینالملل��ی را برای کااله��ای ایرانی برعهده
میگیرن��د و به تولیدکنن��دگان محصوالت
با کیفیت صادراتی ،این مجال داده میش��ود
فقط به تولید با کیفیت فکر کنند و محصوالت
را مطابق استانداردهای داخلی و بینالمللی
تولید کرده و دغدغهای برای صادرات و بازار
فروش در خارج از کشور ،نداشته باشند.
فروش��گاههای زنجی��رهای ،مجموع��ه
فروش��گاههایی هس��تند که دارای مدیریت
واحد بوده و در س��طح یک شهر ،یک کشور
یا چندی��ن کش��ور فعالیت میکنن��د .این
فروش��گاهها در خارج از کش��ور میتوانند از
عنوان تجاری یکسانی استفاده کنند یا در هر
کشور متناسب با وضعیت فرهنگی ،اقتصادی
و ش��رایط خاص موجود در کش��ور میزبان،
یک برند خاص تعریف کرده و تحت این نام
فعالیت کنند .در این فروشگاهها محصوالت
متنوعی همچون مواد غذایی و آش��امیدنی،
بهداشتی و آرایشی ،پوش��اک و منسوجات،
لوازم اداری و خانگی و ...قابل عرضه است.
همانطور که میدانید ،نخستین فروشگاه
زنجیرهای در ایران سال  1340توسط اخوان
کاش��انی ،به نام «بزرگ ایران» تاسیس شد
و  8س��ال بعد ب��رادران خیامی« ،فروش��گاه
زنجیرهای کورش» را تاسیس کردند .در حال
حاضر نیز فروشگاههای زنجیرهای بزرگی در
ایران وجود دارند که پتانسیل ایجاد شعب در
خارج از کش��ور را نیز دارا هس��تند که از آن
جمله میتوان به فروشگاه شهروند ،رفاه ،هایپر
می ،جانبو و ...اشاره کرد .در سطح بینالمللی
نیز فروش��گاههای زنجیرهای معروفی وجود
دارن��د که ش��عب مختلفی در سراس��ر دنیا
تاس��یس کردهاند ،از آن جمل��ه میتوان به
 Walmart، Tescoو  Carrefourاشاره
ک��رد .ایجاد این نوع فروش��گاهها در خارج از
کش��ور به جامعه صادراتی کمک میکند با
حف��ظ بازارهای صادراتی موج��ود ،از حضور
رقب��ا در مقصده��ای صادرات��ی ،جلوگیری
کنند و ضمن هماهنگی مس��تمر تولیدات با
صادرات و انتقال نظرات مشتریان ،موجبات
ارتقای کیفیت تولی��د را نیز فراهم میکند.
با توجه به موارد مطرح ش��ده ،ضرورت ملی
ایجاب میکند شرکتهای تولیدی صادراتی،
انجمنها و اتحادیههای صادراتی و اتاقهای
بازرگانی سراسر کشور ضمن اعالم فراخوان
با کمک و مشارکت فروشگاههای زنجیرهای
بزرگ موجود در کش��ور ،کنسرس��یومی را
تشکیل داده و تحت عنوان برندی خاص ،اقدام
به ایجاد یک ش��رکت خردهفروشی صادراتی
کنند تا بتوانند با سرمایه پذیرهنویسی شده
و حمایتهای دولتی ،فروشگاههای زنجیرهای
ب��زرگ و م��درن عرض��ه کاال را حداق��ل در
کشورهای همسایه تاسیس کنند.
بنا بر نظ��رات رئیسجمه��ور محترم در
همایش روس��ای نمایندگیه��ای جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور «امروز عمق
راهبردی ایران از ش��رق تا شبه قاره هند ،از
غ��رب تا مدیترانه ،در جنوب تا اقیانوس هند
و دریای س��رخ و در ش��مال آسیای مرکزی
و قفقاز اس��ت» پس الزم اس��ت از این نفوذ
و عم��ق راهبردی روابط سیاس��ی در جهت
توس��عه صادرات غیر نفتی نیز استفاده کرد
و ایجاد ش��رکتهای خردهفروشی صادراتی
و همچنین تاسیس فروشگاههای زنجیرهای
بینالملل��ی جه��ت ف��روش کاالی ایرانی،
میتوان��د گامی مهم در جه��ت بهرهبرداری
اقتص��ادی از این ش��ناخت و نفوذ منطقهای
باش��د .لذا دولت محترم باید ضمن حمایت
از اینگونه ش��رکتها ،تدابیری اتخاذ کند که
ش��رکتهای مذکور ،از مناب��ع ویژه صندوق
توسعه ملی و تسهیالت بانکی خاص بهرهمند
ش��وند تا بتوانند با تاس��یس فروش��گاههای
زنجی��رهای در خارج از کش��ور و گس��ترش
ش��عب ،نقش موث��ری در افزای��ش صادرات
غیر نفتی ایفا کنند.

وطن امروز

شماره 11 2508

تاریخچه مقاومت اسالمی و ضرورت و ثمرات حضور آن در منطقه شام

اگر در سوریه نمیجنگیدیم
فرحت حسین مهدوی

مقاومت اسالمی محدود به جغرافیا نیست و هر جا
ملتها دشمنشناس باشند ،با خصلت تجاوزگرانه و
خوی اس��تکباری و زیادهخواهی و میل به پیشروی
مستمر در عمق وجود خود ،آشنا باشند ،هویت خود را
عزیز بدارند و حاضر نباشند عزت ملی و دینی خود را
در بازار س��ازشها و آس��ایشهای م��ادی چند روزه
دنی��وی در معرض معامله قرار دهند و بدانند که اگر
چنی��ن کنند هنوز لذت کوتاهمدت آن را نچش��یده،
تلخی تجاوزات بیش��تر و شدیدتر دشمن را خواهند
چش��ید یا حتی حیات فردی و جمعی خود را نیز از
دس��ت خواهند داد یا به بردگی کشیده خواهند شد،
قطعا تس��لیم دشمن نخواهند ش��د و اینجاست که
مقاومت آغاز میشود .شکی نیست مقاومت اسالمی
ابتدا به ساکن پای به عرصه وجود نمیگذارد ،بلکه به
عن��وان عکسالعمل به تجاوز بس��یار طوالنی و برای
حفظ داش��تهها و پس گرفتن آنچه ملتها از دست
دادهاند -از جمله هوی��ت دینی ،فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی -ظهور میکند .تاریخ معاصر گواه
اس��ت که پانعربیس��م ناصری و غیرناصری مساله
فلسطین و قبله اول مسلمین را به عرب و عربیگری
نس��بت داد ت��ا ب��ه جایی رس��ید که فلس��طین در
پانعربیسم ناصری دست و پا میزد و آنقدر بر عربی
بودن این مساله تاکید شده بود که کشورهای مسلمان
دیگر مس��ؤولیتی نسبت به آن احساس نمیکردند و
آنقدر پانعربیستها یا همان ناسیونالیستهای عرب،
مسلمانان غیرعرب را نامحرم تلقی کرده و از خود دور
نگاه داش��تند که در بین مس��لمانان غیرعرب نوعی
بیعالقگی عمومی نس��بت به قدس و فلس��طین به
وجود آمد و پس از مذاکرات مبتنی بر س��ازش یاسر
عرفات و س��ازمان آزادیبخش فلس��طین (ساف) با
سران رژیم غاصب یهودی و تمایالت بی حد و حصر
برخی حکام پانعربیست ،عدهای از حکام کشورهای
اس�لامی حین طرح شناس��ایی رژیم صهیونیستی،
موضوع فلس��طین را حل ش��ده خواندند و قبحی در
شناس��ایی آن ندیدن��د و گفتن��د که «اکن��ون که
پانعربیس��تهای مصری ،اردن��ی و ...آن رژیم را به
رسمیت شناختهاند و همان عربیگری را هم به ثمن
بخس فروختهاند ،چه مانعی دارد که ما غیرعربها هم
آن را به رسمیت بشناسیم؟!» شاید آمریکا ،فرانسه و
رژیم صهیونیس��تی در اواخر دهه 1960میالدی -با
مطالع��ه مواضع امام خمینی(ره) و با توجه به جامعه
کثیرالمذاهب لبنان -به این نتیجه رسیده بودند که
حاال که اعراب فشل شده و کار خاصی از آنها ساخته
نیست ،تنها لبنان میتواند در سالهای بعد به کانون
مقاوم��ت تبدی��ل ش��ود و مزاحمت��ی ب��رای رژیم
صهیونیستی ایجاد کند ،زیرا این کشور دارای جمعیت
ش��یعی منس��جم بوده در حالی ک��ه جمعیتهای
غیرشیعی به وسیله سکوالرها و سلطنتهای قبیلهای
مستبد کامال مهار شدهاند و آموزههای مذهبیشان نیز
روی خوش��ی به حرکات مقاومتی و انقالبی نش��ان
نمیدادند ،اگرچه در آن زمان جمعیت شیعی لبنان
هم مانند جمعیتهای سنی ،دروزی ،مسیحی و ...در
عی��ش دنیا و لذات س��خیف و در عین ح��ال فقر و
بدبختی گرفتار بودهاند .تمام غربیها و صهیونیستها
گویا متوجه بودند جمعیت شیعی لبنان میتواند بستر
بسیار خوبی باشد برای مقاومت مؤثر و طوالنیمدت
علیه رژیمی که آنها برای حفظ منافعش حتی بارها
منافع خودشان را به خطر انداخته بودند .بنابراین بعد
از اشغال کامل فلسطین ،و اراضی مصر ،اردن و سوریه
و بخشهایی در جنوب لبنان توس��ط رژیم اسرائیل،
لبنان را گرفتار جنگهای طایفهای و مذهبی بیهدف
کردند تا مقدمهای باش��د برای آنک��ه ارتش تا دندان
مس��لح رژیم صهیونیس��تی ،با یک حمله برقآسا و
کمهزینه بتواند در مدت کوتاهی آن را تصرف نموده و
به قلمرو خود ضمیمه کند .امام بصیر و آیندهنگر امت
اس�لامی حضرت روحاهلل کبیر هم در اوج آشوبهای
لبنان نماینده بسیار زیرک و عالم و دانشمند خود ،امام
موس��ی صدر را در زمان اقامت اجباری خود در نجف
اشرف ،به لبنان گسیل داشت و او گویا نقطه پایانی بر
آشوبهای لبنان نهاد و به امنیت و همگرایی و وحدت
طوایف این کش��ور کمکهای شایانی کرد؛ کاری که
هیچکس در لبنان به آن نمیاندیشید .او با همکاری
شهید دکتر مصطفی چمران دوستان را متحد کرد و
شالودههای اولیه مقاومت را گذاشت؛ دشمن هم امام
موس��ی ص��در را به عنوان کس��ی میش��ناخت که
توطئ��هاش را خنثی کرده بود ،بنابراین وی را از ملت

لبنان و امت مسلمان گرفت و یار چموش استکبار در
لیبی ،معمر قذافی ،او را مدتی قبل از پیروزی نهضت
امام خمینی(ره) در ایران ،به میهمانی دعوت کرد اما
آداب میهمانداری را به جای نیاورد و از آن زمان از آن
بزرگوار هیچ خبری نیست .مرجع تقلید شیعیان جهان
ن رهبر مسلمان و
حضرت امام خمینی(ره) نخس��تی 
انقالب��ی بود ک��ه در زمان اوج حرکت پانعربیس��م
ناصری ،در آغاز حرکت خود علیه شاه و اربابان غربی
او ،در اوای��ل دهه 1960می�لادی قضیه رژیم جعلی
اسرائیل را -که نقش پایگاه تجاوز و ناو هواپیمابر غرب
را در منطقه بازی میکند -با جدیت مطرح و بر نابودی
این رژیم تاکید کرد و هنگامی که قبله اول مسلمانان
در بات�لاق پانعربیس��م دس��ت و پا میزد و س��ایر
مسلمانان مسؤولیتی نسبت به آن احساس نمیکردند،
امام بر نفی وجود رژیم صهیونیستی تاکید کرد .امام
خمینی مس��اله قدس و فلس��طین را از دایره راکد و
جامد و بیتحرک پانعربیسم نژادگرا و قومگرا خارج و
به مس��الهای جهانی تبدیل کرد ک��ه متعلق به امت
اسالمی و حتی مسیحیت و همه بشریت است و توجه
همه آزادگان جهان را به این مساله و ظلم و ستمی که
بر ملت مظلوم این س��رزمین فراموش شده میرفت،
جلب کرد و رؤیای فراموش ش��دن فلسطین را برای
استکبار و صهیونیستها به کابوسی هراسناک تبدیل
کرد .انقالب اسالمی به رهبری حضرت آیتاهللالعظمی
س��یدروحاهلل موس��وی خمین��ی(ره) اوای��ل س��ال
1979میالدی به پیروزی رس��ید؛ سفارت اسرائیل را
تعطیل و روابط دیپلماتیک با این رژیم را قطع کرد و
در محل سفارت اسرائیل ،سفارت فلسطین را تاسیس
ن گام را در راس��تای آزادی کش��ور
ک��رد و نخس��تی 
فلسطین برداشت .در این زمان وجود منحوس رژیم
صهیونیستی به خطر افتاد ،آن هم زمانی که قدرتهای
غربی مطمئن بودند که همه سنگرهای ضداسرائیلی را
فتح کرده ،مزدوران خود را رأس کش��ورهای عربی و
اسالمی مس��تقر کرده و هیچ خطری متوجه تلآویو
نیس��ت ،بنابراین دش��منان راهبردی غرب در بلوک
ش��رق ،همه و هم��ه -بوی��ژه حکومته��ای دارای
ایدئولوژیهای کمونیستی -در برابر انقالب اسالمی در
کنار بلوک غرب ظاهر شدند .بدون شک جنگ  8ساله
رژیم صدام در عراق علیه جمهوری اسالمی ایران ،برای
زمین زدن انقالب اس�لامی و نابودی کانون مقاومت
اسالمی ،بر ایران تحمیل شده بود؛ کانونی که تازه در
حال شکلگیری بود اما جهانخواران خطر آن را با تمام
وجود احساس کرده بودند و میدانستند این انقالب
عالوه بر شوراندن همه ملتها علیه حاکمان غربگرا و
م��زدور ،اساس��یترین نق��ش را در ناب��ودی رژی��م
صهیونیس��تی ایفا خواهد ک��رد و بخوبی درک کرده
بودند که اگر ایران کانون مقاومت باشد ،هزینه حفظ
رژیم جعلی یهود در طوالنیمدت ،س��ر به آس��مان
خواه��د س��ایید ،کار ب��ه جای��ی خواهد رس��ید که
تامینکنندگان این هزینهها ،برای تامین منافع خویش
مجبور خواهند شد به جای حفظ این رژیم به راههایی
دیگری بیندیش��ند؛ همان چیزی ک��ه از اواخر قرن
بیستم ش��اهد آن هستیم و از س��ال 2010میالدی
تاکنون بارها از تئوریسینهای استکبار ،از بلندگوهای
خودش��ان ،شنیده شده اس��ت که «باید خود را برای
مواجهه با خاورمیانه بدون اس��رائیل آماده کنیم» .در
جنگ تحمیلی صدام علیه جمهوری اس�لامی ایران
بیش از  40کش��ور جهان از جمله ه��ر  5عضو دائم
ش��ورای امنی��ت -ب��ا وج��ود تفاوته��ای ماهوی و
رقابتهای خشن در قالب جنگ سرد -و  18کشور از
جمله  23کشور عرب ،در کنار حزب بعث عراق قرار
گرفتند اما س��وریه و لیبی در کنار جمهوری اسالمی
ماندند و الجزایر نیز مواضع دوس��تانهای گرفت .عراق
عالوه بر  5عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
متحد ،از کشورهایی مانند آلمان ،ایتالیا ،کانادا ،سوئد و
بلژیک سالح دریافت میکرد و پترودالرهای عربستان
و سایر شیخنشینهای حاشیه خلیجفارس نیز به سوی
بغداد سرازیر بود و نیروهای سودانی و اردنی در کنار
نیروهای صدام در جبهههای عراق حضور داش��تند.
آبه��ای خلیجفارس نیز ش��اهد حضور بیس��ابقه
کش��ورهای غربی بود و با انواع حیلهها و پوششهای
مختلف میکوش��یدند صادرات نفت عراق را ممکن
کرده و جمهوری اسالمی ایران را از هر جهت در تنگنا
قرار دهند .در این جنگ ،انواع س�لاحهای س��بک و
س��نگین و تانک و موش��ک و هواپیمای جاسوسی و
جنگی از مرزهای زمینی و هوا و دریا در اختیار رژیم

صدام قرار میگرفت و سوریه تنها کشور عربی بود که
در کنار جمهوری اسالمی و مقاومت اسالمی حزباهلل
تا آخر ماند و مشکالت متعددی را تحمل کرد .لیبی
دومین کش��ور عربی بود که تا حدودی با جمهوری
اس�لامی همکاری کرد اما مواضع معمر قذافی هرگز
پایدار نبود .س��ال 1982میالدی و در بحبوحه جنگ
تحمیل��ی ،زمانی ک��ه غرب مطمئن ب��ود جمهوری
اس�لامی فرصت و توان حمایت از لبن��ان را نخواهد
داش��ت و حزباهلل لبنان هم هن��وز در صحنه لبنان
حضور نداشت و شاید دشمنان انقالب اسالمی انتظار
داشتند اگر برنامهای هم برای تشکیل حزباهلل وجود
داش��ته باشد ،امکان اجرای آن براحتی از بین خواهد
رفت ،رژیم اشغالگر اسرائیل ،لبنان را مورد حمله قرار
داد و بدون مواجهه با مقاومتی از جانب ارتش لبنان یا
فلسطینیهای مقیم در اردوگاههای لبنان ،تا پایتخت
این کشور پیش رفت و بیروت و همه مناطق حائل بین
فلسطین اشغالی و بیروت اشغال شدند و روی داد آنچه
نباید روی میداد؛ از فجایع انسانی کشتار فلسطینیان
و لبنانیان تا تخریب زیرساختها و . ...زمانی که رژیم
صهیونیس��تی در لبنان اشغال شده ،بشدت احساس
راحتی میکرد و از اینکه در لبنان حضور داشت و نه
تلفاتی میداد و نه با خس��اراتی مواجه میشد ،لذت
میبرد ،هس��تههای اولیه حزباهلل لبنان در مناطق
مختل��ف بیروت با صهیونیس��تها درگیر ش��دند و
تجاوزگران تازه با تلخی حضور در کانون مقاومتی که
قرار بود اعالم حضور کند ،آش��نا ش��دند و به سرعت
بی��روت را ت��رک کرده و ت��ا مزارع ش��بعا در جنوب
عقبنشینی کردند .کار تش��کیل حزباهلل با حضور
مستش��اری سپاه پاس��داران انقالب اس�لامی آغاز و
مقاومت اسالمی از حمایت جمهوری اسالمی ایران و
سوریه برخوردار شد.
آنچه گفته شد تاریخچه مقاومت اسالمی در لبنان
بود که البته بعدها به مناطق دیگری نیز گس��ترش
یافت و امروز بیشترین و پررنگترین حضورش را در
سوریه شاهدیم.
■■ مقاومت اسالمی در سوریه

ممکن است گفته شود مقاومت اسالمی در سوریه
چه کار دارد و چرا باید از دولت سوریه حمایت کند؟
خیلی واضح و مبرهن است که دولت سوریه به دلیل
حمایت از مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین مورد
غضب دشمنان قرار گرفته است و شاید غرب و اذنابش
میکوشند انتقام همکاری با جمهوری اسالمی ایران
را از این کش��ور و دولت بستانند و سوریه به هر حال
خط مقدم مقاومت در برابر سنگر استکبار در فلسطین
اشغالی است و فلسفه وجود مقاومت ایجاب میکند
از ای��ن دولت و کش��ور دفاع کن��د .همانطوری که
خ��ود مقاومت  2جنبه دینی و راهبردی دارد ،حضور
مقاومت در سوریه هم همینگونه است و دفاع از یک
کش��ور اسالمی و اماکن مقدس موجود در این کشور
و مرزهای س��رزمینی این کشور هم به لحاظ دینی،
واجب است و هم به لحاظ راهبردی و به حکم ضرورت
بقای اسالم غیور و فعال و سیاسی و مقاومت اسالمی
و جلوگیری از پیشروی کفر در قلمرو اسالم ،واجب و
ضروری است.
■■ درخواست دولت سوریه

از نظر قانونی ،تنها کشورهایی میتوانند در صورت
بروز بحران در کش��وری دیگر حضور یابند که دولت
قانونی آن کش��ور از آنها درخواس��ت حضور و ایفای
نقش کرده باشد و جمهوری اسالمی ایران و مقاومت
اس�لامی به درخواست دولت قانونی س��وریه در این
کش��ور حضور پیدا کردن��د و آن را از حلقوم هیوالی
استکبار بیرون آوردند و طراحان طرحهای  10ساله،
 50س��اله و  100س��اله بعد از جنگ  33روزه علیه
لبنان ،بار دیگر در طراحیهای خود شکست خوردند
و اکنون در فروع مسائل گرفتار بحث و مباحثه شدهاند
و مشروعیت نظام س��وریه را به رسمیت شناختهاند.
حضور مقاومت در س��وریه مانند حضور کشورهایی
مانند عربستان ،قطر ،ترکیه ،آمریکا و فرانسه نامشروع
نیست ،زیرا این کش��ورها برای اهداف نامشروع خود
وارد خاک س��وریه ش��دهاند و حضورشان نامشروع و
غیرقانونیاست.
■■ مقتضیات دوستی و دفاع از مظلوم

همانطور که در س��طور باال بیان شد ،زمانی که
جمهوری اس�لامی ایران در عرصه بینالملل و حتی
منطقه تنها بود ،ارتش قوی نداشت و کسی سالح به
این کشور نمیداد و همه اعراب در کنار صدام بودند،
سوریه در کنار جمهوری اسالمی قرار گرفت و تا آخر
پای��دار ماند اگرچه لیبی ،الجزای��ر و یمن جنوبی آن
روز هم با ایران دش��منی نکردند .حمایت همهجانبه
جمهوری عربی س��وریه از جمهوری اسالمی ،شکاف
بزرگی در جبهه عربی به رهب��ری صدام ایجاد کرد،
چیزی که در آن روزها نیاز حیاتی جمهوری اسالمی
به ش��مار میرف��ت .آن زمان رئیسجمهور س��وریه،
حافظ اسد بود که در وصایایش ایام کنونی پیش روی
س��وریه را پیشبینی کرده و گفته ب��ود در این روزها
تنها جمهوری اسالمی ایران به کمک سوریه خواهد
آمد ،بنابراین میتوان گفت سوریه در ایام کمکهای
بیشایبهاش به جمهوری اسالمی ،انتظار داشت ایران
هم الزامات دوس��تی را رعایت خواه��د کرد و این در
حالی اس��ت که جمهوری اس�لامی ای��ران به عنوان

اسالمیترین و اخالقیترین نظام در عرصه جهان ،هیچ
وقت از وظایف خود غافل نبوده و اعتقاد واثق داشته
و دارد که نیکی پاداش��ی جز نیکی ندارد ،همانگونه
��ان إ ِ اَّل
که قرآن کری��م میفرمایدَ « :ه ْل َج َزاء إْالِ ْح َس ِ
ان؛ آیا پاداش نیکی جز نیکی است»( .رحمن،
إْالِ ْح َس ُ
 )60فلسفه وجودی جمهوری اسالمی ایران ،حمایت
از مسلمانان و مستضعفان جهان است و حتی قانون
اساسی این کشور چنین مقتضیاتی دارد و مبلغ اخالق
اسالمی بوده و احادیث اخالقی را در جهان اسالم احیا
کرده و اعتقاد کامل به این حدیث پیامبر(ع) دارد که
س َم ْن ُه ْم َو
« َم ْن ا َ ْص َب َح ال يَ ْهت َُّم ب ِ ُامو ِر ال ْ ُم ْس ِ��ل َ
مين َفلَ ْي َ
َم ْن َسم َِع َر ُج ً
س
ال يُنادى يا لَلْ ُم ْسل َ
ِمين َفلَ ْم يُجِ ْب ُه َفلَ ْي َ
ب ُِم ْسل ِ ٍم؛ هر کس صبح کرد و اهتمام به امور مسلمین
نورزید ،او مسلمان نیست؛ و هرکس که فریاد مردی را
بشنود که ای مسلمانان به فریادم برسید ،و او را اجابت
نکند ،او مس��لمان نیس��ت»( .الکافی ،ج ،2ص.)163
همچنین حضرت امیرالمؤمنین علیهالس�لام به امام
حسن و امام حسین علیهماالسالم فرمودُ « :كونا ل ّ
ِلظال ِ ِم
خَ صماً ول ِل َمظ ُلو ِم َعوناً؛ دشمن ستمگر و يار ستمديده
باشيد»( .نامه ،47نهجالبالغه)
■■ واجب شرعی و دینی

دولتهای غربی و در راس آنها آمریکای جهانخوار،
اخیرا و به دنبال شکس��ت کامل در سوریه و عراق به
حضور ایران در س��وریه و س��ایر کشورهای منطقه و
همینطور توان موشکی جمهوری اسالمی که نشان
از ضعف همه قدرتهای اس��تکباری و اذنابشان در
منطقه دارد ،معترضند« .دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمری��کا اخیرا ب��ه حکم دای��ه مهربانتر از م��ادر در
سخنانش تکرار میکند که دولت جمهوری اسالمی
ثروت م��ردم را در س��وریه و کش��ورهای دیگر هدر
میدهد و مردم خودش چنین و چنانند ،بدون اینکه
توضیح دهد آمریکا چرا در سوریه ،عراق ،قطر ،کویت،
بحرین ،عربستان ،کره ،ژاپن و افغانستان حضور دارد و
آیا هزینههایی که از این طریق به مردم آمریکا تحمیل
میکند ،توجیه عقلی و قانونی دارد؟! او احتماال خواهد
گفت «ما داریم از منافع آمریکا دفاع میکنیم» ولی در
عین حال همین حق را به جمهوری اسالمی نخواهد
داد ،زیرا استکبار ،جهان را ملک خود میداند و حضور
قدرتی به نام جمهوری اسالمی را بر نمیتابد؛ قدرتی
ک��ه بهرغم میل او هم اکنون با اقتدار کامل در عرصه
سیاس��ت جهان حضور دارد .و آن��گاه خداوند متعال
ِين آ َم ُنوا ْ خُ ُذوا ْ
در قرآن کریم میفرماید« :يَ��ا أَي ُّ َها الَّذ َ
حِ ْذ َر ُك ْم َفانف ُِروا ْ ثُ َباتٍ أَ ِو انف ُِروا ْ َجمِيعاً؛ ای کس��انی که
ایمان آوردهاید( ،در برابر دشمنان دین) آمادگی خود
را حفظ نموده ،سالحهای خود را برگیرید ،پس گروه
گروه یا دس��تهجمعی (طبق اقتض��ای حال) حرکت
و ک��وچ نمایید»( .نس��اء )71 ،همچنین میفرماید:
ون َع ْن أَ ْسل َِح ِت ُك ْم َوأَ ْم ِت َع ِت ُك ْم
ِين َكف َُروا ْ ل َ ْو تَ ْغ ُف ُل َ
« َو َّد الَّذ َ
��ون َعلَ ْي ُكم م َّْيلَ ًه َواحِ َد ًه؛ کافران دوس��ت دارند
َف َيمِي ُل َ
شما از س�لاحها و ساز و برگهای خود غفلت کنید
پس یک مرتبه بر شما حمله کنند»( .نساء )102 ،و
میفرمایدَ « :وأَ ِعدُّوا ْ ل َ ُهم َّما ْاست ََط ْعتُم ِّمن ُق َّو ٍه َومِن ِّربَاطِ
ين مِن ُدون ِ ِه ْم
ون ب ِ ِه َع ْدوَّاهلل َو َع ُدو َُّك ْم َوآخَ ِر َ
الْخَ ْي ِل ت ُْره ُِب َ
الَ تَ ْعلَ ُمون َ ُه ُماهلل يَ ْعلَ ُم ُه ْم؛ و در برابر آنها آنچه توانستید از
نیرو(ی انسانی ،سالحهای روز و هزینه نبرد) و اسبان
بسته و آماده شده (وسایط نقلیه مناسب) آماده سازید
که بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان
دیگری را غیر آنها که شما آنها را نمیشناسید ،خداوند
آنها را میشناسد ،بترسانید»( .انفال ،ص)60
■■ اگر در سوریه نمیجنگیدیم...

بدون ش��ک ه��دف تمام تج��اوزات اس��تکبار و
صهیونیس��م در منطق��ه در  30س��ال اخی��ر ،نظام
جمهوری اس�لامی بوده و این نظام راهی جز مقابله
با تروریس��تها و جلوگیری از شیوع ناامنی به داخل
کشور نداشته است و رهبر انقالب هم بارها فرمودند
«اگر جلوی فتنهگران در سوریه گرفته نمیشد ،مجبور
بودیم در کرمانشاه و همدان با آنها مقابله کنیم یا در
تهران ،خراس��ان و اصفهان جلوی آنها را میگرفتیم.
امروز دیگر بر کسی پنهان نیست که طالبان ،القاعده،
داعش و امثال آنها ک��ه با ابزار مذهب میجنگند ،یا
گروههای الئیکی که در آن سوی مرزهای جمهوری

اسالمی به ایجاد ناامنی میپردازند ،همه و همه توسط
غرب بویژه آمریکا و به کمک حکومتهای خودکامه
تح��ت پرچم اس��تکبار در منطقه ،جه��ت تغییر در
جغرافیای سیاس��ی منطقه به وجود آمدهاند .آنها از
اوایل دهه 1990میالدی -که حاال که تاریخ انقضای
طرح صدساله ترسیم مرزهای کشورهای غرب آسیا و
شمال آفریقا به سر آمده -به دنبال اجرای طرح جدید
مرزها در خاورمیانه هستند؛ «طرح خاورمیانه بزرگ».
آنها شانس خود را بارها با تحریم و جنگ و کودتا
و شورش و جنگهای نیابتی و به کارگیری گروههای
تروریس��تی علیه جمهوری اسالمی امتحان کردهاند
و با جنگهای پیاپی در لبنان و فلس��طین و یمن و
دخالت در بحرین ،یمن ،سوریه و عراق و ایجاد داعش
و النصره و انواع گروههای تروریس��تی و دخالتهای
نظامی و سرازیر کردن سالح و پول و اعزام مزدور تمام
تالش خود را در متوقف کردن روند رو به گس��ترش
انقالب اس�لامی ب��ه کار بردند ام��ا نتیجه معکوس
گرفتند .حمله استکبار غرب و اسرائیل و سران عرب
و ترکیه به س��وریه ،بعد از حمالت انجام شده علیه
حزباهلل ،حماس و جهاد اسالمی ،حمله به قویترین
بازوی جمهوری اسالمی بود تا هم جمهوری اسالمی
محدود و در داخل ناامن شود و هم نقشه خاورمیانه
بزرگ اجرا شود؛ هم حزباهلل نابود شود و هم سوریه
به جوالنگاه تروریستهای تحت امر صهیونیستها
تبدیل شود اما نشد و چندین جمعیت مقاومتی شبیه
حزباهلل از نیروهای داوطلب پاکستانی ،عراقی ،افغان،
یمنی و سوری به وجود آمد .خواستند سوریه را نابود
کنند تا پل ارتباطی بین ایران و حزباهلل نباش��د ،به
همین خاطر تمام مسیرهای ارتباطی سوریه در آغاز
جنگ که حدود  90ماه پیش ش��روع ش��ده بود ،با
طرح و برنامه رژیم صهیونیستی نابود شد اما مقاومت
اسالمی که بهرغم امیال غرب و صهیونیستها قویتر
شده بود ،نگذاشت این پل منهدم و این ارتباط قطع
شود .بیداری اسالمی در منطقه که به اوج خود رسید،
غرب برای مهار آن به کمک اعراب و اسرائیل در لیبی
مداخل��ه نظامی و آن را به ویرانه تبدیل کرد و بعد از
آن متوجه سوریه شد؛ کشوری که زمانی با جمهوری
اسالمی همگرایی داشت نابود شد و کشوری که خط
مقدم مقاومت اسالمی بود ،هدف قرار گرفت و غربیان
بر موج آنچه خود به عنوان بهار عربی در سوریه ایجاد
کرده بودند ،سوار شدند و هزاران تروریست را از عراق
وارد سوریه کردند اما همه آنها شکست خوردند و پل
ماند و رؤیای آغاز جنگ جدید علیه جمهوری اسالمی
به کابوسی برای واشنگتن ،تلآویو و ریاض تبدیل شد.
حاال باید پرسید آیا حضور مقاومت اسالمی در سوریه
تنها معطوف به قضایای اخالقی و انسانی بود یا باید
به حکم عقل سیاس��ی جلوی فتن��ه در همان آغاز
گرفته میش��د یا اینکه اجازه داده میشد شرارتها
به سایر کش��ورها ،بویژه جمهوری اسالمی که هدف
اصلی بود ،سرایت کند؟ بدون شک جمهوری اسالمی
به عنوان کان��ون مقاومت اس�لامی ،حکیمانهترین
سیاستها را اتخاذ کرد ،توطئ ه را در زادگاهش خفه
کرد ،جبهه مقاومت را با ایجاد سازمانهای مقاومتی
جدید و دعوت از روسیه جهت حضور در این جبهه،
تقویت نمود ،مرزهای نامشروع رژیم اشغالگر را برای
نخستینبار در  70س��ال تاریخ منحوسش ،بیدفاع
کرد و مرزهای نظام اس�لامی و مقاومت اس�لامی را
ایمنتر کرد و عراق و س��وریه را از حلقوم اس��تکبار
بیرون کشید ،طرح نابودی آرمان فلسطین را خنثی
کرد ،هزینههای حف��ظ رژیم یهود را تا حد غیرقابل
تحملی افزایش داد ،رؤیای یمن توسط فسقلیهای
خلیجفارس و بنیسعود ،را به کابوس وحشت تبدیل
کرد ،وانگهی حض��ورش در کنار مقاومت حزباهلل و
سایر گروههای مقاومت ،به درخواست دولت مشروع
سوریه بود و همه این کارها را با کمترین هزینه ممکن
به انجام رساند و امروز براحتی میتوان گفت بنیسعود
و بنیصهیون خواب ناامن کردن جمهوری اسالمی را
به گور خواهند برد.
درست گفته است مصلحالدین سعدی شیرازی:
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