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نبرد نابرابر در هویزه

قتل بابك خرمدین به دست خلیفه عباسی 
1183 ســال پیــش، برابر بــا هفتــم ژانویــه 838 میــادی، بابك خرمدیــن رهبر 
استقال طلبان ایرانی، به دستور معتصم خلیفه عباسی، با قطع تدریجی دست 
و پا كشته شد. نام بابک معرب نام ایرانی »پاپک« است. بعد از قتل بابک بدنش 
را در بیرون شــهر ســامرا بــه دار آویختنــد كه مدت ها بــه همان صــورت باقی بود. 
پیروان بابک پیراهن سرخ رنگ بر تن می كردند و در تاریخ، آنان را سرخ جامگان، 

خرمیان و خرمدینان نوشته اند. 

برادر ناپلئون بناپارت و پادشاه اسپانیا 
253 ســال پیــش، برابر بــا هفتــم ژانویــه 1768 میــادی، ژوزف بناپــارت، برادر 
ناپلئون بناپارت در جزیره كرس به دنیا آمد. ژوزف یک منشی ساده در شهرداری 
مارســی بود كه بعد از پیروزی ناپلئون در جنگ با ایتالیا به عنوان ســفیر فرانســه 
به ُرم رفت و در ادامه با درخشــش ســتاره اقبال ناپلئون و سیطره او بر نصف اروپا، 
به عنوان پادشــاه ناپل و اســپانیا تاجگذاری كرد. اما خوش شانســی های ژوزف 
با شکست و تبعید ناپلئون به پایان رســید و او نهایتا باقی عمر را مثل یک انسان 

معمولی در شهر فلورانس ایتالیا گذراند. 

مخترع ترانسفورماتور جریان متناوب 
ع،  78 ســال پیش، برابــر با هفتــم ژانویــه 1943 میــادی، نیکوال تســا، مختر
مهندس برق و مکانیک صربی االصل آمریکایی در نیویورک درگذشــت. تسا در 
شــهر نیویورک برای توماس ادیســون كار می كرد اما مدتی بعد به دلیل مخالفت 
ادیســون با پرداخــت و افزایش حقــوق از مقام خــود اســتعفاء داد. او خیلــی زود 
با كمک حامیان مالی آزمایشــگاه ها و كارخانجات خود را احداث كرد و به تولید 
طیف گســترده ای از محصوالت الکتریکــی پرداخت. حق امتیاز موتــور القایی و 
ترانســفورماتور جریان متناوب كه از اختراعات ثبت شــده تســا هستند، توسط 
جــورج وســتینگهاوس خریداری شــد. تســا همه ثروت خــود را صــرف پژوهش 

علمی كرد و در فقر درگذشت. 

هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری
یــک ســال پیــش، برابــر بــا هجدهــم دی 1398 خورشــیدی، یــک فرونــد 
هواپیمــای بوئینــگ 737 متعلق به خطــوط هوایی كشــور اوكراین، اندكی 
پس از بلند شــدن از باند فرودگاه امام خمینی )ره( هدف شــلیک اشتباهی 
پدافند هوایی قرار گرفت و ساقط شد. در پی این حادثه تمامی سرنشینان 
هواپیما كه بخش عمده شــان را ایرانی ها تشــکیل می دادند جان باختند. 
ســتاد كل نیروهای مســلح ایران طی اطاعیه ای دلیل شــلیک موشــک به 
این هواپیمای مســافربری را »خطای انســانی غیرعمد در تشــخیص شــیء 
پرنــده« اعام كــرد. دولت ایــران از لحظه روشــن شــدن زوایای ایــن حادثه 
كمه مقصران و همچنین جبران خســارات مادی  ک، بر معرفی و محا دردنا

كید داشته است. حادثه تا

40 ســال پیش، برابر با هجدهــم دی 1359 خورشــیدی، هویزه به 
اشــغال كامل ارتش متجــاوز عراق درآمــد. نیمــه دی 1359 در تقویم 
دفاع مقــدس به عنــوان ســالروز»عملیات نصر« شــناخته می شــود. 
ایــن عملیــات دو ماه پــس از ســقوط خرمشــهر بــرای آزادســازی این 
شــهر انجــام شــد اما بــه نتیجــه نرســید. در عملیــات نصــر كــه از آن با 
عنوان عظیم ترین نبرد زرهی دفاع مقدس یاد می شــود، شهر هویزه 
بــه اشــغال كامــل ارتش بعــث درآمــد. یکــی از نــکات غمبــار عملیات 
كثــر نیروهــای مدافــع  هویــزه از جمله فرمانــده  آنها  نصر را شــهادت ا
سیدحسین علم الهدی باید قلمداد كرد. بسیجی شجاعی كه همراه 
نیروهــای تحت امرش بــه مقابله بــا متجــاوزان پرداختند و بــا وجود 
صدور دستور عقب نشینی از سوی فرماندهی جنگ، به مقاومت در 
برابر لشکر تا دندان مســلح صدام ادامه دادند. بعثی ها شهدای این 
عملیــات را در گورهای جمعــی دفن كردنــد. پس از فتح خرمشــهر با 

كثر این شهدا شناسایی شدند. تاش گروه های تفحص پیکر ا

كــردن نــام بی حاشــیه ترین  گــر قــرار بــر ردیــف  ا
كشــورهای جهــان باشــد، »كامبــوج« بی شــک 
در ده تــای نخســت فهرســت فــوق جــای خواهد 
داشت. اما همین كشور بی حاشــیه در دوره ای از 
تاریخ، یعنــی حدفاصل ســال های 1975 تا 1979 
میادی، میزبان یکی از فجایع بشری بود كه طی 
آن نزدیــک به یک چهــارم از جمعیــت كامبوج به 
قتل رســیدند! در میان همه برداشت های انجام 
شده از تفکرات سوسیالیستی و تقلید از شاخص 
مطلــوب یعنــی نظــام اتحــاد جماهیــر شــوروی، 
كامبــوج و توســط  كــه ســال 1975 در  حکومتــی 
»ِخمرهــای ســرخ« تشــکیل شــد دیوانه وارتریــن 
ایــده آل  حکومــت  یــک  از  كــه  بــود  تصــوری 
كــرد. خمرهــای  سوسیالیســتی می شــد پیــاده 
ســرخ ابتدا به عنــوان نیرویی انقابــی با حکومت 
وقــت كامبــوج در جنگ بودنــد. پیــروزی خمرها 

در جنگ داخلی اســتقبال گســترده مردم را در پی 
داشــت اما كامبوجی ها نمی دانستند در ادامه قرار 
كنان  اســت چه بایی سرشــان بیاید. خمرها، سا
شــهرها را انســان هایی بی مصــرف می دانســتند 
كه كوچکترین نقشــی در هدایت كشــور به ســمت 
اســتقال واقعــی ایفــا نمی كننــد. براســاس همین 
تفکر بود كه »پل پت« رهبر خمرهای سرخ دستور 
ع را صادر  كوچ اجباری كامبوجی ها از شهرها به مزار
كی«  تنها نسخه مورد عاقه  ع اشترا كرد. »كار در مزار
خمرهــای ســرخ از همــه ایده هــا و دســتاوردهای 
كمونیســم بود كــه بــه مدت چهــار ســال بــرای به 
سرانجام رســاندن آن همت گماشتند. خمرها بر 
خاف اســتالین كه جواب مخالفــت را با تبعید به 
سیبری و مرگ تدریجی می داد، عاقه ای به وقت 
تلف كردن نداشــتند و با كوچکترین نافرمانی فرد 
خاطــی را اعــدام می كردنــد. افراد پــل پــت كار را به 

جایی رســاندند كه بــرای صرفه جویــی در مصرف 
گلوله، متخلفان را با دست و پای بسته زنده به گور 
می كردند. خمرهای سرخ در رادیوی خود چنین 
كی  ع اشترا تبلیغ می كردند كه برای فعالیت در مزار
تنها به دو میلیون نفر نیــاز دارند و زنده بودن بقیه 
كنان كامبوج ضرورتی ندارد! غرض خمرها به  ســا
وجــود آوردن جامعه ای كمونیســتی و كشــاورزی 
بود، جامعه ای كاما یکدست، اما این افکار نهایتا 
به مرگ دو میلیون و پانصد هزار كامبوجی منتهی 
شد. تاســف آور این كه جهان با وجودی كه شاهد 
چنین جنون مرگباری بود تا مدت ها هیچ تاشی 
برای پایــان دادن بــه آن نکــرد، اما نهایتا 42 ســال 
پیــش، برابر با هفتم ژانویــه 1979 میــادی، ارتش 
كامبــوج  ویتنــام بــا حملــه بــه پنوم پــن پایتخــت 
كــرد و بــه  حکومــت خمرهــای ســرخ را ســرنگون 

حکومت وحشت در این كشور پایان داد. 
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پایان حکومت جنون در کامبوج

تصویرماهوارهایازنقاطهدفقراردادهشدهدرعیناالسد
یک سال پیش، برابر با هجدهم دی 1398 خورشیدی، پایگاه عین االسد عراق كه اصلی ترین محل استقرار نظامیان آمریکایی در این 
كشــور به شمار می رود توســط موشــک های ایرانی »قیام« و »فاتح« در هم كوبیده شد. این حمله موشکی در پاســخ به ترور ناجوانمردانه 
شهید قاسم ســلیمانی و همراهانش در فرودگاه بغداد انجام شــد. ایران هدف از این عملیات را نه كشــتن افراد، كه ضربه زدن به ماشین 

جنگی، مركز كنترل و فرماندهی، یگان های پهپادی و مجموعه امکانات نظامی آمریکا در این پایگاه عنوان كرد. 

دزد و تربت  فروش
نقــل  )ره(  بهبهانــی  احمــد  ســید  آیــت اهلل  از 
كربــا حــاج حســن نامــی در  شــده اســت: »در 
كــه مهــر و تســبیح  بــازار زینبیــه، دكانــی داشــت 
كــه  بــود  معــروف  می فروخــت.  و  می ســاخت 
حاجــی تربــت مخصوصــی دارد و مثقالــی یــک 
اشــرفی می فروشــد. روزى در حرم امام حســین 
)ع(، زائــرى را دزد زد و پول هایــش را بــرد. زائــر 
گریه كنان  خود را بــه ضریــح مطهــر چســبانده و 
می گویــد: »یــا اباعبــداهلل، در حــرم شــما پولــم را 
بردند، در پناه شــما هزینه زندگی ام را بردند. به 
كجا شــکایت ببرم؟« حاج حســن مزبور با دیدن 
این صحنــه متأثر شــده و بــا همین حــال تأثر به 
خانــه مــی رود. شــب در خــواب می بینــد كــه در 
حضور ســاالر شــهیدان اســت. بــه آقــا می گوید: 
»از حــال زائرتــان خبــر داریــد آقاجــان؟ دزد او را 
رســوا كنیــد تــا پــول را برگردانــد.« امــام حســین 
كــه دزد هــا را  گــر بنــا باشــد  )ع( می فرمایــد: »ا
نشــان دهم باید اول تو را معرفــی كنم!« حاجی 
كــردم؟« حضــرت  می پرســد: »مــن چــه دزدى 
ک مــن را بــه عنــوان تربــت  می فرمایــد: »تــو خــا
گر مال من اســت  می فروشــی و پــول می گیرى. ا
گر مال توســت،  چــرا در برابرش پول می گیرى و ا
چــرا بــه نــام مــن می دهــی؟« عــرض می كنــد: 
كــردم و بــه جبــران  كار توبــه  »آقاجــان، از ایــن 
می پردازم.« امام حســین )ع( می فرماید: »دزد 
پول، گدایی اســت كه برهنه می شــود و نزدیک 
ســقاخانه می نشــیند. او پــول را زیــر پایش دفن 
كرده و هنوز هم به مصرف نرســانده.« حاجی از 
خواب بیدار می شود و ســحرگاه به صحن مطهر 
امام حســین )ع( وارد می شــود. دزد را در   همان 
كــه آقــا آدرس داده بــود پیــدا می كند. او  محلی 
را بــه مــردم نشــان داده و رســوا می كنــد. پس از 
تحویــل پــول دزدیــده شــده بــه صاحــب مــال، 
حاجــی بــه مــردم می گویــد: »حــال بیاییــد دزد 
دیگرى را نشــان شــما دهم.« او مــردم را به بازار 
بــرده، درب دكان خویش را بــاال زده و می گوید: 
شــما.«  حــال  نیســت،  مــن  از  مال هــا  »ایــن 
حاجــی پــس از ایــن واقعه تربــت فروشــی را ترک 

كرده و با دستفروشی امرار معاش  می كند.«

فرق حرف با عمل
شــده  نقــل  شــیعه  بــزرگ  علمــاى  از  یکــی  از 
كه خوانــدم یا شــنیدم  اســت: »مــن از هنگامــی 
فرمــود:  عاشــورا  شــب  در   ) )ع  حســین  امــام 
»مــن اصحابــی بهتــر و بــا وفاتــر از اصحــاب خود 
ســراغ نــدارم« در این حــرف دچار تردید شــدم و 
نمی توانســتم بپذیرم كه این سخن از اباعبداهلل 
كــه  می اندیشــیدم  خــود  بــا  زیــرا  باشــد،   ) )ع 
اصحــاب آن حضــرت خیلــی هــم هنــر نکردنــد. 
خــب امام حســین )ع( اســت و ریحانــه پیغمبر و 
امــام زمــان و فرزنــد علــی )ع ( و زهــراى اطهر. هر 
گــر امــام حســین )ع ( را در  مســلمان عــادى هم ا
آن وضع مي دید او را یــارى می كرد. پس از مدتی 
كــه در ایــن فکــر بــودم شــبی در عالــم رویــا دیدم 
كرباســت. خود را در خدمــت اباعبداهلل  صحنه 
كــردم: »یابن رســول اهلل  )ع ( دیــدم، پــس عرض 
من بــراى یارى شــما آمده ام.« امــام )ع ( فرمود: 
»بــه موقــع بــه تــو دســتور خواهــم داد.« كــم كم 
وقت نماز فرا رســید. حضرت به مــن فرمود: »ما 
می خواهیــم نمــاز بخوانیــم تــو در اینجا بایســت 
تــا وقتــی كــه دشــمن تیرانــدازى می كنــد مانع از 
رسیدن تیر دشمن شوی.« پس جلوى حضرت 
گهان  ایســتادم و ایشــان مشغول نماز شــدند. نا
دیــدم یــك تیــر بــه ســرعت بــه طــرف حضــرت 
می آیــد. تا نزدیك من شــد بی اختیــار خود را خم 
كردم و تیر به بدن مقدس اباعبداهلل )ع( اصابت 
كرد. در عالم رویا گفتم: »اســتغفراهلل ربی واتوب 
بــد شــد، دیگــر نمی گــذارم تکــرار  الیــه، عجــب 
شــود.« دفعــه دوم تیــرى آمــد و بــاز بــه حضــرت 
خورد! دفعه سوم و چهارم هم به همین صورت 
خــود را خــم كــردم و بــه آن جنــاب اصابــت كرد. 
كــرد و فرمــود:  گهــان دیــدم حضــرت تبســمی  نا
»اصحابی بهتر و با وفاتر از اصحاب خودم ســراغ 
ندارم.« فــورا به خــودم آمدم و فهمیــدم این كه 
آدم در میــان خانــه بنشــیند و بگویــد »اى كاش 
ما هم بــا تو بودیم و به این رســتگارى بزرگ نائل 
گــر پــاى  گرنــه ا كار آســانی اســت و  می شــدیم«، 
عمــل بــه میان آیــد آن وقــت معلوم می شــود كه 

كیست. دیندار واقعی 

داغ تنهایی
آن قــدر بــا آتــش دل ســاختم تــا ســوختم/بی تــو ای آرام جــان یــا ســاختم یــا ســوختم
ســردمهری بین كــه كس بر آتشــم آبــی نزد/گرچه همچــون برق از گرمی ســراپا ســوختم
ســوختم اما نه چون شــمع طرب در بین جمع/الله ام كز داغ تنهایی به صحرا ســوختم
همچو آن شــمعی كــه افروزند پیش آفتاب/ســوختم در پیش مه رویان و بیجا ســوختم
ســوختم از آتــش دل در میــان مــوج اشک/شــوربختی بیــن كــه در آغوش دریا ســوختم
كبــازان من نه تنها ســوختم شــمع و گل هم هر كــدام از شــعله ای در آتشــند/در میان پا
ک مــن رهــی خورشــید عالمتــاب بود/رفتــم و از ماتــم خــود عالمــی را ســوختم جــان پــا
رهی معیری

فتنه عشق 
درگذشــت درمــان  دســت  از  مــا  درگذشــت/درد  هجــران  و  وصــل  از  عشــق  كار 
درگذشــت چــوگان  ز  آمــد  تیــز  برفزود/گــوی،  همــت  بــه  آمــد  صعــب  كار، 
درگذشــت نتــوان  كار  ایــن  ســر  توســت/از  عشــق  كار  كار  زمانــه  در 
درگذشــت میــدان  بیســت  زمانــه  تــو/از  وصــل  رخــش  كــه  تــو  در  رســم  كــی 
درگذشــت ســلطان  كــه  می دانــد  جهان/خاصــه  پــردازد  تــو  عشــق  فتنــه 
درگذشــت گریبــان  كــز  چــه،  گرفت/دامنــش  خاقانــی  دامــان  خــون  جــوی 
خاقانیشروانی

پل پت


