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والدت حضرت عبدالعظیم حسنی
آبروی ری

سیدمحمدامین علیدوست: خاک ری سال هاست 
افتخار دارد پیکر پاک یکی از مردان خدا را در آغوش 
بگیرد؛ مردی که بنا بر نقل تاریخ، چهارم ربیع  الثانی 
که امس��ال مصادف با 30 آبان شده است، سالروز 
میالد پرخیر و برکت اوس��ت. حضرت عبدالعظیم 
حسنی، عالمی عابد، مجاهدی نستوه، عارفی واصل 
و محدثی خبیر، همان بزرگمردی است که با قدوم 
خود خاک ری را نورانی کرد و مدفنش تا ابد محل 
طواف عاشقان و دلسوختگان راه حق خواهد بود. 

احمدبن علی نجاش��ی- که یکی از ارکان علم 
رجال است- درباره نسب حضرت عبدالعظیم حسنی 
می نویسد: هنگامی که جنازه او را برای غسل برهنه 
می کردند، در جیب لباس وی نوشته ای یافت شد که 
در آن، نسبش اینگونه ذکر شده بود: من ابوالقاسم، 
عبدالعظیم بن عبداهلل بن علی بن حس��ن بن زید 
بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب هستم. بر 
اساس این نسخه از رجال النجاشی، در نسب ایشان، 
میان وی و امام حس��ن علیه السالم 5 نفر واسطه 
وجود دارد؛ لیکن در نسخه های معتبر این کتاب، 
میان »زید«- یعنی جد سوم ایشان- و امام حسن 
علیه السالم، شخص دیگری واسطه نیست و به این 
ترتیب با ۴ واس��طه نسبت شریف ایشان به سید 

کریمان، امام حسن مجتبی علیه السالم می رسد. 
حض�رت عبدالعظیم حس�نی، صحابی خاص  ■

اهل بیت)ع(
حضرت عبدالعظیم حسنی دوران حیات 5 تن از 
امامان- یعنی امام کاظم علیه السالم تا امام عسکری 
علیه السالم- را درک کرده است اما این بدان معنا 
نیس��ت که محضر همه آنها هم رس��یده یا از آنها 

سخنی نقل کرده باشد.
آنچه قطعی و مسلم است، اینکه ایشان محضر 
امام جواد علیه الس��الم و امام هادی علیه السالم را 
درک و از آنه��ا احادیث فراوانی نقل کرده اس��ت. 
همچنین اگر به روایت کتاب االختصاص منسوب 
به ش��یخ مفید اعتماد کنیم، حضرت عبدالعظیم 
علیه السالم محضر امام رضا علیه السالم را نیز درک 

و از ایشان روایت نقل کرده است.
گفتنی اس��ت طبق برخی نس��خه های رجال 
الطوسی، حضرت عبدالعظیم علیه السالم از اصحاب 
امام عس��کری شمرده ش��ده و در کتاب »شرعه 
التسمیه« میرداماد نیز آمده که ایشان محضر امام 
عسکری علیه السالم را نیز درک کرده است؛ لیکن 
روایتی از آن امام، از طریق ایشان به ما نرسیده است. 

عظمت علمی حضرت عبدالعظیم)ع( ■
 برای اثبات عظمت علمی حضرت عبدالعظیم 
علیه الس��الم کافی است بدانیم امام معصوم، مردم 
را برای حل مش��کالت دینی و یافتن پرسش های 
 اعتق��ادی و عملی ش��ان، به ایش��ان ارج��اع داده

 است. 
ادامه در صفحه ۶

شکار در کمینگاه

 اوباما
علیه اینترنت

شرور عمر شاهوزهی، سرکرده گروهک تروریستی 
»جیش العدل« عامل شهادت تعدادی از مرزبانان 
کشورمان و طراح حمله انتحاری به اتوبوس حامل 

رزمندگان سپاه اصفهان به هالکت رسید

 صفحه     3

 صفحه     7

 صفحه     2

480
تیترهای امروز

  طی 24 ساعت 480 نفر از هموطنان 
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

 ترافیک  
بی تدبیری و کرونا

دنیا چشم انتظار دستاورد 
دانشمند مسلمان

 بازی سیاسی
با معیشت مردم

گزارش »وطن امروز« از تبعات  اجرای ناقص  طرح 
محدودیت های جدید مقابله با موج سوم کرونا  

 دویچه وله: جایزه مصطفی)ص( قبل از هر نهادی
دکتر اوگور شاهین را شناخت و از وی تقدیر کرد

»اینترنت بزرگ ترین دشمن دموکراسی است«

 »وطن امروز« از چرخش ناگهانی موضع دولت
در قبال پرداخت یارانه گزارش می دهد

  تأیید مصوبه مجلس برای الزام دولت به 
پرداخت یارانه کاالهای اساسی در شورای نگهبان

مطبوع��ات  اک�وان:  ثمان�ه 
آمریکایی برکناری مارک اسپر، 
وزیر دفاع این کشور توسط دونالد ترامپ را در روزهای 
محدود باقیمانده از دوران ریاس��ت جمهوری اش، با 
اتفاقات رخ  داده در سال 1937 برای ژوزف استالین 
مقایس��ه می کنند. در این س��ال اس��تالین تصمیم 
گرف��ت تع��دادی از منصوبان خ��ود در وزارت دفاع 
ش��وروی سابق را از کار برکنار کند. او مدیران ارشد 
و افس��رانی که خواهان شکل گرفتن برخی اقدامات 
اصالحی در وزارت دفاع این کش��ور بودند را از کار 
برکن��ار کرد. او به تبع��ات احتمالی این کار توجهی 
نکرد و پاک سازی وزارت دفاع را با قاطعیت به انجام 
رس��اند. تنها در طول ۲ سال بعد از این اقدام، اتحاد 
جماهیر شوروی تقریبا جنگ خود با فنالند را که به 
جنگ زمس��تان معروف شده بود باخت و یک سال 
بعد نیز شکست های سنگینی از ارتش هیتلر خورد. 
پاک س��ازی های ترامپ در وزارت دفاع این کش��ور 
از نگاه رس��انه های آمریکایی چیزی شبیه اقدامات 
اس��تالین در سال 1937 است. رسانه های دموکرات 
و نزدیکان بایدن که این روزها در تالش هس��تند به 
گزارش های امنیتی در کاخ سفید دست پیدا کنند و 
دولت ترامپ هیچ همکاری ای با آنها انجام نمی دهد، 
هنوز هم درباره دالیل این اقدامات تردیدهای زیادی 
دارند. برخی از رس��انه ها در ابتدای امر اعالم کردند 
ترامپ قصد دارد برای منحرف کردن اذهان عمومی 
از مس��اله پیروزی بایدن و همچنین تحت الش��عاع 
قرار دادن عملکرد دولت آینده این کش��ور و شروع 
ای��ن دولت با ادامه جنگی ک��ه دولت ترامپ برایش 
به  عنوان میراث باق��ی می گذارد، جنگ جدیدی را 
در خاورمیانه ب��ه راه اندازد و به  احتمال  زیاد مراکز 
مهم��ی را در ایران هدف قرار می دهد. بعد از مدتی 
اما مشخص شد تغییرات در پنتاگون نه برای جنگ، 
بلک��ه برای خروج از جنگ ه��ای بی پایان آمریکا در 
منطقه است. ترامپ اعالم کرد نیروهای آمریکایی را 
از افغانستان بیرون می آورد. او پیش  از این هم چنین 

طرحی داشت و بیان کرده بود اگر تا سال دوم دوران 
ریاس��ت جمهوری ام نتوانم به جنگ های قبلی پایان 
دهم و سربازان آمریکایی را به خانه بازگردانم، فرقی 
ب��ا دموکرات ها که این جنگ ها را به راه انداخته اند، 
ن��دارم. او ح��اال در روزهای آخ��ر فعالیتش در کاخ 
س��فید به دنبال اجرایی کردن برنامه هایی است که 
حضور مارک اس��پر در وزارت دفاع اجازه انجام آنها 
را نمی داد. ماجرای نامه هش��دارآمیز اسپر که باعث 
برکناری اش شد نیز به همین مساله بازمی گردد. او 
در نام��ه ای به رهبران س��نا و مجلس نمایندگان و 
همچنین دونالد ترامپ درباره خروج ناگهانی و بدون 
برنامه ریزی نیروهای ارتش آمریکا از افغانستان و عراق 
هش��دار داده و بیان کرده ب��ود این کار افراط گرایی 
نظام��ی را در منطقه افزایش می دهد. فاش ش��دن 
این نامه و درز کردن آن به رس��انه ها، به کار اس��پر 
به  عنوان وزیر دفاع این کشور پایان داد اما داستان 
در همین جا خاتمه نیافت. روزنامه نیویورک تایمز از 
نزدیک ترین روزنامه ها به حزب دموکرات آمریکا باز 
هم در گزارشی تأکید کرد علت تغییرات در پنتاگون 
حمله به تأسیسات هسته ای ایران بوده است و ترامپ 
حدود ۲ هفته پیش جلسه ای برای شنیدن آخرین 
اخبار اطالعاتی و راهکارها برای حمله به ایران داشته 
اس��ت. این در حالی بود که رسانه های دیگر همین 
جبهه از دالیل دیگری مانند مسائل داخلی صحبت 
می کردند و اصال از چنین جلس��ه ای خبر نداشتند. 
در نهایت پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره ایاالت 
 متحده دلیل اصلی این برکناری را خروج نیروهای 
آمریکایی از عراق، افغانستان و سومالی عنوان کرده 
و در نهایت بیان کرد اسپر از همان روزهای ابتدای 
شکل گیری اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا در 
واقع روی الیه ای از یخ نازک قدم برمی داشت، زیرا 

هرگز با درخواس��ت رئیس جمه��ور آمریکا مبنی بر 
گس��یل نیروهای نظامی به ش��هرهای مختلف این 
کشور برای س��رکوب معترضان موافقت نکرد. این 
پایگاه خبری همچنین بیان کرده است که اسپر در 
همان زمان ک��ه دونالد ترامپ در اوج اعتراضات به 
همراه مقامات امنیتی و دفاعی و مسؤوالن پلیس از 
کاخ سفید تا کلیسای نزدیک کاخ را پیاده طی کرد 
و کتاب مقدس��ی را در دست گرفت که هرگز آن را 
در طول عمرش باز نکرده بود، از اینکه با ترامپ در 
این مس��یر قدم  زده بود، اظهار پش��یمانی می کرد. 
باقی اخراجیان وزارت دفاع و سازمان های اطالعاتی 
و امنیت��ی نیز ظاهرا هر ک��دام اقداماتی انجام داده 
بودند که موردنظر ترامپ نبود و اخراج شدن ش��ان 
امری طبیعی به نظر می رس��ید. یکی از آنها بارها از 
ط��رف ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته بود که چرا به 
 صورت علنی و قوی درباره دخالت نکردن روسیه در 
انتخابات سال ۲016 اقدامی نکرده است و دیگران 
نیز هر کدام به دالیلی که بیش��تر به مسائل داخلی 
آمریکا مربوط بود تا مسائل دفاعی و امنیتی، از کار 
برکنار شدند. گمانه زنی دیگری نیز در این باره وجود 
دارد و آن ت��الش ترامپ برای خالی کردن پنتاگون 
از افراد با سابقه کار طوالنی در این وزارتخانه است 
ت��ا دولت بای��دن را در چند ماه ابتدایی فعالیتش با 
مشکالت عدیده دفاعی روبه رو کند. او حاال کسانی 
را در بدنه مدیریتی پنتاگون گذاشته است که هنوز 
به طرز کار آن و مسؤولیت های اجرایی شان آگاهی 
کامل ندارند و در طول چند ماه ابتدایی دولت بایدن، 
این افراد یا افرادی که قرار است جایگزین آنها شوند 
باید در ابتدای امر با مس��ائل اداری و دفتری آش��نا 
ش��وند و با سیاس��ت گذارانی روبه رو شوند که هیچ 
 شناختی از ماهیت پروژه های دفاعی پنتاگون ندارند. 

نگاه به 2024 ■
نکته دیگری که رسانه های آمریکایی کمتر به آن 
اش��اره  کرده اند و به  احتمال  زیاد نقش بسیار مهمی 
در تغیی��رات ایجاد ش��ده در پنتاگ��ون دارد، تالش 
ترام��پ برای عم��ل به وعده ه��ای انتخاباتی اش در 
راس��تای بازگشت به عرصه سیاست در سال ۲0۲۴ 
اس��ت. او پیش  از این اعالم کرده بود ممکن اس��ت 
در صورت پیروزی قطعی بایدن برای س��ال ۲0۲۴ 
دوب��اره به  عنوان نام��زد جمهوری خواهان به عرصه 
رقابت های انتخاباتی بازگردد. او حاال س��عی دارد با 
بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از کشورهایی نظیر 
عراق و افغانستان یا حتی سوریه، به وعده انتخاباتی 
خود عمل کند. او در این راستا هدف دیگری را نیز 
از این اقدام دارد که در صورت عملی ش��دن بشدت 
می توان��د روی س��بد رأی او در انتخابات آتی تأثیر 
بگذارد. اگر ترامپ در طول روزهای باقیمانده از عمر 
ریاست جمهوری اش دستور خروج نیروهای آمریکایی 
از این کش��ورها را بده��د و به جنگ های آمریکا در 
منطق��ه خاورمیانه پایان دهد، بایدن مجبور اس��ت 
بر اس��اس دکترین دفاعی حزب دموکرات، دس��تور 
به بازگش��ت این نیروها به کش��ورهای مطرح  شده 
بدهد. در این صورت در رقابت های انتخاباتی س��ال 
۲0۲۴، ای��ن کار به مهم ترین نقطه  ضعف بایدن در 
براب��ر ترامپ تبدیل خواهد ش��د و رئیس جمهوری 
که به جنگ های بی پایان آمریکا پایان داده اس��ت، 
در مقاب��ل رئیس جمهوری ق��رار می گیرد که بعد از 
پایان یافتن آنها، دوباره جنگ را با ارس��ال نیروهای 
بیشتر به منطقه آغاز کرده است! این مساله از جهت 
دیگری نیز دولت بایدن را در خطر قرار می دهد و آن 
امکان شعله ور شدن دوباره احساسات ضدآمریکایی 
مردم این کش��ورها و مقابله های نظامی با نیروهایی 

اس��ت که بتازگی و با دستور بایدن به این کشورها 
س��رازیر ش��ده اند. به عنوان  مثال در ش��رایطی که 
آمریکا از افغانس��تان بیرون بیاید و بخش مهمی از 
نیروه��ای خود را از این کش��ور خارج کند، مطمئنا 
طالبان قدرت بیش��تری در این کش��ور می گیرد اما 
اگر نیروهای آمریکایی بعد از چند ماه دوباره به این 
کش��ور بازگردند، باید در انتظار چه اقدامی از سوی 
نیروهای طالبان یا مردم عادی در افغانستان باشیم 
ج��ز مخالفت و اعتراض به این اق��دام یا راه افتادن 

درگیری های نظامی با نیروهای آمریکایی؟
رسیدن به این هدف در دولت ترامپ، مستلزم این 
مسأله اس��ت که هم فرماندهان و مدیران رده باالی 
پنتاگ��ون و هم بدنه وزارت دف��اع با این تصمیمات 
مواف��ق باش��ند. در غیر این ص��ورت آنطور که یکی 
از تحلیلگران اندیش��کده مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین الملل آمریکا بیان کرده اس��ت، ممکن اس��ت 
ای��ن کار با مخالفت بدنه پنتاگون س��ال ها به طول 
بینجامد. زمان جنگ اول جهانی نیز برخی پیش بینی 
می کردند جنگ تا کریس��مس س��ال 191۴ پایان 
یابد اما درگیری ها تا ۴ س��ال آینده نیز ادامه یافت. 
ترامپ نیز پیش بینی کرده است نیروهای آمریکایی 
تا کریسمس سال ۲0۲1 یعنی چند هفته دیگر، به 
خانه های شان بازمی گردند اما ممکن است با مخالفت 
بدن��ه پنتاگون با این اقدام، مدی��ران دفاعی آمریکا 
اقدامات در راستای خروج نیروها از افغانستان، عراق 
یا سومالی را تا ماه ها طول دهند. دقیقا به همین علت 
است که بعد از برکناری مارک اسپر، ترامپ مدیران 
دیگ��ر وزارت دفاع را نی��ز تغییر داد تا مانع این نوع 

وقت کشی ها در پنتاگون شود. 
رسانه های دموکرات حاال از واژه »پنتاگونی های 
خوب« ب��رای برکنار ش��ده ها و »پنتاگونی های بد« 
ب��رای مدیران جدی��د این وزارتخانه ی��اد می کنند 
ام��ا باید دید آیا همی��ن پنتاگونی های بد می توانند 
به ریاس��ت  جمهوری دوباره ترامپ در س��ال ۲0۲۴ 

کمک کنند؟

یادداشت

آخرین نمای��ش قدرت رهبر 
گذش��ته  چ��ون  کرملی��ن 
هوشمندانه، حساب ش��ده، تاثیرگذار و در عین حال 
غافلگیرکننده بود و از آنجا که عامدانه توسط رسانه های 
زنجیره ای غربی مسکوت گذاشته شد، در این 10 روز 
کمت��ر روزنامه نگاری در نکات بارزی که در آن وجود 
داشت دقیق شد؛ حال آنکه در تارنماهای تخصصی، 
حمله پوتین به آمریکایی که مشغول زورآزمایی داخلی 
بایدن/ ترامپ بود؛ آن هم در منطقه قفقاز را به مثابه 

یک سالح نرم نامتعارف دانسته اند. 
»والدیمیر پوتین« این بار ارمنستانی را تنبیه کرد 

که نخست وزیر ناقص العقل غرب گرایش-  مانند برخی 
غرب زده های ما- به آمریکا اعتماد و سعی کرد با کشاندن 
پای واشنگتن به قفقاز، عرصه را بر همسایه روس خود 
تنگ کند! در واقع تزار قرن ۲1 با همان »سالح نرم« 
همیشگی اش، سنگین ترین جنگ 3 دهه اخیر آذری  ها 
و ارامنه را پایان داد و هم ارمنستان و هم آمریکا را که 
قصد داشت حوزه نفوذی در جنوب روسیه برای خود 

دست و پا کند، ناکام گذاشت و خود نیز با اعزام ۲هزار 
افسر و سرباز روس حافظ صلح، سال ها امنیت خود را 
بیمه کرد! پوتین نه تنها برای چندمین مرتبه، بیداری 
دوباره خرس روس از خواب »پسافروپاشی« بلوک شرق 
را اعالم کرد بلکه مخاطبان غربی خود را هم از خواب و 

خیال جهان تک قطبی درآورد. 
او در نقش همه کاره روس ها در ۲0 سال اخیر تا بدان 

جا پیش رفته که به طور تلویحی، احیای دوباره قدرت 
اتحاد شوروی در کالبد فدراسیون روسیه را نوید می دهد. 
وی با آتش بس اخیر، بدون تعارف و رسما قلمرو آمریکا 
و نات��و را معین کرد و چون الحاق کریمه و آبخازیا به 
خاک روسیه، یک بار دیگر یک کیش حسابی به آمریکا 
داد! بدین معنا که آمریکا دیگر در موقعیت استثنایی 
کیش و مات دیگر بازیگران عرصه بین الملل نیست و 

وقتش رسیده در شطرنج قدرت، موضع دفاعی بگیرد. 
برای باوراندن احیای جهان چندقطبی، او بهترین 

میدان را انتخاب کرده بود: قفقاز! 
پوتین با رویکرد قطب بندی در مقابل آمریکا، حتی 
وقت خود را صرف ورود به جنگ ارمنستان � آذربایجان 
نکرد و یکراست آتش بس مدنظر خویش را اعمال کرد!
 رئیس جمهور روس��یه و وزی��ر خارجه کاربلدش، 
 »س��رگئی الوروف« با ورود دقی��ق و پیروزی در یک 
پرون��ده دیگر، باز هم از تحقیری ک��ه غرب در همه 
س��ال های پس از فروپاشی بر روس ها روا داشته بود، 

 انتقام گرفتند!

نمایش دوباره قدرت تزار نگاه

]   محمدمهدی تقوی  [

 @ vatanemrooz.ir در شبکه های اجتماعی

اقدام دولت آمریکا برای کاهش تعداد نظامیانش در دیگر کشورها برای چیست؟

چاله ترامپ برای بایدن

بازنده

مدل روحانی- ظریف یک تجربه 
شکست خورده و عبرت آموز در حوزه 

تنظیم و توازن مدیریت داخلی و تعامل 
خارجی است

اقرار به وجود تحریم ها در سال آخر 
اعتراف به شکست فلسفه شکل گیری 

این دولت است

 استفاده از ادبیات دوگانه
»لعن و نفرین« و »امیدواری« 
 نسبت به ساکنان کاخ سفید
فقر استراتژی و نبود راهبرد در 
دولت روحانی برای تعامالت 
 خارجی و تضاد آن با امنیت
و منافع ملی را نمودار کرده است
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