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ــا  ــه ب ــزی ک ــر آن چی ــس نتیجه،ه پ
ایــن هویــت در تعــارض باشــد منافــع 
ملــی نیســت ولــو ما تصــور کنیــم که 
ایــن یــک ســودی اســت بــرای ملــت 
ــه  ــرای ملت،ن ــت ب ــی اس ــا منفعت ی
ــا  ــا انقــاب ما،ب ــا اســام ب هــر چــه ب
ــه  ــی دیرین ــابقه تاریخ ــته و س گذش
ــزو  ــد ج ــته باش ــه داش ــا معارض ی م
منافــع ملــی بــه حســاب نمــی آیــد.

*البتــه از این حرف برداشــت اشــتباه 
نشــود ایــن معنایــش ایــن نیســت که 
مــا خودمــان را از پیشــرفتهای علمــی 
گوناگــون  پیشــرفتهای  یــا  دنیــا 
بشــری محــروم کنیــم ...،پیشــرفتهای 
بشــری مــال همــه اســت مــال کــس 
خاصــی نیســت همــه بشــریت حــق 
دارنــد از ایــن پیشــرفتها اســتفاده 
کنند.هــر کــس عاقــل تــر باشــد 
بیشــتر  باشــد  بلندتــر  فکــرش   ...
ــه  ــم ک ــا مایلی ــی کند.م ــتفاده م اس
ــر باشــیم. انشــااهلل  ــر و بلندت ــل ت عاق
بیشــتر هــم اســتفاده خواهیــم کــرد.

ایــن حــرف معنایــش ایــن اســت 
ــف  ــل تعاری ــا ذی ــی م ــع مل ــه مناف ک
ــد  ــا نبای ــی ه ــای خارج ــت ه سیاس
ــع  ــان مناف ــا بایدخودم ــرار بگیرد،م ق

دســت آوردهــای پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی

این حرف معنایش این است که منافع ملی ما ذیل تعاریف سیاست های خارجی ها نباید 
قرار بگیرد،ما بایدخودمان منافع ملی را تعریف کنیم،تحمیل نبایدوجود داشته باشد

ــوری  ــالمی دیکتات ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
هــا بــه مــردم ســاالری تبدیــل شد،وابســتگی هــا 
ــی  ــد،عقب ماندگ ــل ش ــی تبدی ــتقالل سیاس ــه اس ب
ــد، در  ــل ش ــه تبدی ــل توج ــرفتهای قاب ــه پیش ب
ــی  ــع مهم ــانی درصنای ــاختها،درنیروی انس زیرس
ــه  ــی ک ــع بزرگ ــت فناوری،صنای ــل نانو،زیس مث
ــا و  ــا دردنی ــاالی آنه ــه ب ــزو درج ــروز ج ــا ام م
ــم، در  ــتیم،در عل ــورها هس ــت هاوکش ــن دول دربی
آموزشــهای و ... آن حوادثــی کــه هویــت انقالبــی 

ــود آورد. ــه وج ــا را ب ــا اینه م

کنیم،تحمیــل  تعریــف  را  ملــی 
باشــد.البته  داشــته  نبایدوجــود 
نمــی  آرام  اســتکباری  قدرتهــای 
تحمیــل  بــرای  نشــینند.آنها 
ــای  ــیوه ه ــان ش ــتهای خودش خواس
نشــینندیک  دارند.مــی  مختلفــی 
ــای  ــوان هنجاره ــه عن ــی راب چیزهای
بیــن المللــی تعریــف میکننــد فــرض 
کنید))منافــع هــر یــک در همــه 
نقــاط عالــم بایــد ... چــه شــود(( ایــن 
ــر  ــی اگ ــن الملل ــار بی ــریک هنج ش
کســی در فــان نقطــه ای دور دســت 
ــکا   ــع آمری ــا مناف ــش ب ــم منافع عال
ــوده و خواســت منفعــت  درتعــارض ب
ــد  ــد میگوین ــن بکن ــودش را تامی خ
برخــاف هنجــار بیــن المللــی عمــل 
کــرد؛ اول یــک چیــزی را بــه عنــوان 
یــک هنجــار تعریــف میکننــد بعــد بر 
اســاس آن ملتهــا و کشــورها و دولتهــا 
را بــه ناهنجــاری متهــم میکنند؛مثــا 
... حرفهــای آمریکایــی هــا علیــه 
ــارا  ــم م ــه تروریس ــات علی ــا، اقدام م
منطقــه(( ســازی  ثبــات  بــی   ((

)گفتــه میشــود( ایــن شــد حــاال یــک 
عنــوان »بــی ثبــات ســازی منطقــه« 
ــه شــما چــه  اوال ایــن منطقــه ب

ــات  ــی ثب ــا ب ــی دارد؟ ثانی ربط
منطقــه شــما  ایــن  کننــده 
هســتید؛آمریکا و عمــال آمریــکا 
ــه را  ــن منطق ــه ای ــتند ک هس
ــمال  ــرده اند،ش ــات ک ــی ثب ب
ــرب  ــه غ ــا آن جور،منطق آفریق
ــک  ــوریه ی ــن جور،س ــیا ای آس
جور،عــراق یــک جــور! ایــن 
حــرف اخیــر رئیــس جمهــور آمریــکا 
هــم از همیــن قبیــل اســت کــه 
ــر  ــوادث اخی ــن ح ــبت ای ــه مناس ب
تروریســتی ایــران را متهــم مــی کنــد.

به ))پشــتیبانی تروریســم(( در حالی 
ــن  ــم در ای ــه تروریس ــه ریش ک
ــئله  ــت؛ مس منطقه آمریکایی اس
ی ))حقــوق بشــر(( هــم همیــن 
ــوق  ــئله ی حق ــت مس ــور اس ج
ــی  ــاز مجــددا آمریکای بشــر را ب
ــد  ــی کنن ــرح م ــد مط ــا دارن ه
کــه واقعا مضحــک و تعجــب آور 
اســت یعنی کســانی کــه میروند 
آنجــا مــی نشــینند بــا روســای 
نظــام قــرون وســطایی قبیله ای 
ــا  عربســتان ســعودی،دیگر واقع
ایــن رســوایی ای اســت کــه بــه 
ــگ  ــه ی نن ــن لک ــن ای ــر م نظ

ــچ  ــا هی ــی ه ــن آمریکای از دام
ــد،مثل  ــد ش ــاک نخواه ــت پ وق
ــا  ــانی اینه ــی در پیش ــک داغ ی
ــع  ــود و راج ــد ب ــه خواه همیش
ــد  ــه حقــوق بشــر حــرف بزنن ب
ــل  ــوری مث ــه کش ــم علی آن ه
ایــران کــه مرکــز مردم ســاالری 
و مظهــر مــردم ســاالری اســت.
ــد و  ــرف بزنن ــد و ح ــه بزنن طعن
ــی  ــا چیزهای ــد! اینه ــت بزنن تهم
اســت کــه خواهــد مانــد حــاال امــروز 
در غوغــای گوناگــون سیاســی ممکــن 
ــا  ــن اینه ــد لک ــر نرس ــه نظ ــت ب اس
در تاریــخ باشــک خواهــد مانــد.
* بنابرایــن حــرف اصلــی در 
ــازی و  ــم س ــث تصمی ــورد بح م
تصمیــم گیــری شــده این،منافع 
تصمیــم  صحــت  ملی،مــاک 
گیــری هــا اســت و منفعــت 
ــا  ــه ب ــی آن چیــزی اســت ک مل
هویــت ملــت ایــران هیــچ گونــه 
باشــد  نداشــته  ای  معارضــه 
و از آن برکنــار هــم نباشــند. 
ــور،دولت  ــئولین کش ــن را مس ای
قضاییه،قــوه  محترم،قــوه 
مقننه،ایــن کســانی کــه تصمیــم 
هــای کان را بــرای کشــور مــی 
گیرند،بایــد همــواره در نظــر 
داشــته باشــند هــر چیــزی کــه 
ضدیــت بــا اســام یــا بیگانگــی 
ــاب  ــا انق ــت ب ــام ، ضدی از اس
یــا بیگانگــی از انقــاب ضدیــت 
بــا ریشــه تاریخــی ملــت ایــران 
یــا بیگانــه از آن ... واز ایــن قبیل 
داشــته باشــد جــزو منافــع 
ــم  ــورد تصمی ــت و م ــی نیس مل
گیــرد. قــرار  توانــد  نمــی 
نکات مهمی که همه باید به آن توجه 

کنیم:
از  بایــد  ها،گفتیــم  تجربــه  امــا   
کنیم،یــک  اســتفاده  هــا  تجربــه 
مسئله،مســئله تاثیــر انســجام و اتحاد 
ملــی اســت در موفقیــت ایــن بســیار 
چیــز مهمــی اســت... انســجام ملــی را 
بایــد حفــظ کــرد اتحــاد ملــی را بایــد 
ــواره در  ــتی هم ــرد ... بایس ــظ ک حف

ــن  ــا ای ــی ب ــن منافات ــر داشــت ای نظ
ــی  ــک بخش ــف در ی ــک مخال ــه ی ک
کــه مخالفــت بــا فــان سیاســت 
ــت  ــه دارد مخالف ــان برنام ــا ف ــا ب ی
خــود را ابــراز کند،هیــچ منافاتــی 
ندارد.امــا بــه معنــای ایــن نبایــد 
کان  مســائل  زمینــه  در  باشــدکه 
ــو  ــمکش و بگ ــور کش ــی کش و اساس
ــی  ــور را دو قطب ــت ...کش ــو هس مگ
ــته  ــه دو دس ــردم راب ــرد م ــد ک نبای
ــه  ــی ک ــرد.آن حالت ــد تقســیم ک نبای
ناحیــه  از  متاســفانه   59 ســال  در 
اتفــاق  روز  آن  جمهــور  رئیــس 
ــته  ــه دو دس ــردم را ب ــه م ــاد ک افت
ــرده  ــیم ک ــف تقس ــق و مخال ی مواف
بودنــد کــه کار خطرناکــی اســت.

... ایــن اتحــاد آن وقتــی آشــکار و 
ــمن  ــا دش ــه ب ــد ک ــد ش ــارز خواه ب
انجــام  واضحــی  گــذاری  فاصلــه 
ــه اتحــاد  ــی ک بگیرد.یکــی از چیزهای
ملــت را زیــر ســوال میبــرد و شــبهه 
ایجــاد  ایجــاد میکنــد و اختــاف 
میکنــد و اگــر اختافــی هســت آن را 
اشــکار میکند،فاصلــه قــرار نــدادن بــا 
ــمن  ــت.مراقبت شود،دش ــمن اس دش
تنهــا در خــارج از کشــور نیســت 
داخــل  دشــمن  اوقــات  گاهــی 
ــال  ــد.در س ــوذ میکن ــم نف ــور ه کش
88 ماحظــه کردیــد در بعضــی از 
ــی  ــروه های ــران گ ــای ته ــان ه خیاب
ــادی  ــده ی زی ــه ع ــدند البت ــدا ش پی
نبودنــد عــده ی کمــی بودنــد صریحــا 
ــکل  ــد مش ــرف زدن ــام ح ــه نظ علی
عمــده ای کــه پیــش آمــد از ناحیــه 
ی فاصلــه نگذاشــتن میــان یــک 
گروهــی بــا اینهــا بــود بایــد فاصلــه را 
اعــام میکردند،نکردند،لــذا مشــکات 
بعــدی پیــش آمــد  وقتــی شــما مــی 
بینیــد کــه عــده ای بــا اســاس نظــام 
شــما،با اســاس انقــاب شــما بــا 
اســاس بــاور و دیــن شــما ... مخالفــت 
مــی کننــد و بنــای کارشــکنی و 
فاصلــه  دارند.بایــد  کــردن  اذیــت 
خودتــان را بــا اینهــا مشــخص کنیــد 
و اعــام بکنیــد کــه بــا اینهــا فاصلــه 
ــی اســت  ــز الزم ــک چی ــن ی داریم،ای

ما یک جاهایی اعتماد کردیم به دشمن،ضربه خوردیم،با اینکه میتوانستیم اعتماد 
نکنیم،با اینکه گمان نمیکردیم اعتماد کنیم این اعتماد کردن به دشمن و به وعده ی 

دشمن به ما ضربه میزند 

ــن  ــا مســئولین در ای ــه خصــوص م ب
زمینــه بایســتی خیلــی جدی و کوشــا 
باشــیم اگــر ایــن طــور شــد آن وقــت 
ــدا  ــا پی ــی معن ــجام مل ــاد و انس اتح
مــی کنــد و تحقــق پیــدا مــی کنــد.
توجه به ظرفیت های داخلی والویت 

دادن به آن
تجربــه  جــزو  کــه  دومــی  نکتــه 
ــی  ــای داخل ــت ه ــه ظرفی ــت ب هاس
...تولیدملــی  اســت  دادن  اولویــت 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــش ه ــی از بخ یک
ظرفیتهــا، تولیــد ملــی اســت،دراینجا 
ــورد  ــاورزی م ــی و کش ــد صنعت تولی
نظــر اســت البتــه تولیــد نــرم افــزاری 
و تولیــد علــم و تولیــد فکــر هــم 
ــت  ــی اس ــد داخل ــزو تولی ــا ج حتم
ــائل  ــون مس ــن چ ــت لک ــم اس و مه
مــراد  بــوده  میــان  در  اقتصــادی 
کشــاورزی  و  تولیــد صنعتــی  مــا 
اینهــا اســت،تولید ملــی  و ماننــد 
هــای  ظرفیــت  داخلــی  تولیــد 
داخلــی بایــد مــورد توجــه قــرار 
ــت  ــن ظرفی ــر م ــه نظ ــد ب بگیرن
نیــروی انســانی جــوان مــا 
ــت. ــی اس ــت خوب ــیار ظرفی بس
ــم  ــن ه ــه ای ــر ک ــوع دیگ ــک موض ی
ــه هــای اساســی اســت و  جــزو تجرب
بایســتی شــماها در مدیریــت کشــور 
در هــر بخشــی کــه هســتید بــه 
آن توجــه داشــته باشــید مســئله 
و  دشــمن  بــه  نکــردن  اعتمــاد 
بــه وعــده هــای دشــمن اســت.
ــم  ــاد کردی ــی اعتم ــک جاهای ــا ی م
ــه  ــا اینک ــمن،ضربه خوردیم،ب ــه دش ب
میتوانســتیم اعتمــاد نکنیم،بــا اینکــه 
گمــان نمیکردیــم اعتمــاد کنیــم 
ــمن و  ــه دش ــردن ب ــاد ک ــن اعتم ای
ــه  ــا ضرب ــه م ــده ی دشــمن ب ــه وع ب
میزنــد ...آن وقتــی کــه بحــث کار 
بابیگانــگان  اســت بایــد بــا دقــت تمام 
روی جزییــات تکیــه کــرد و ماحظــه 
داد. خــرج  بــه  وســواس  و  کــرد 
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نظامـی توسـط بقایـای ارتـش شـاه خائـن 
وتوسـعه ناامنـی در کشـور و تجزیـه طلبی 
گروهکهـای تروریسـتی منافقین چریکهای 
فدائـی ، جبهـه ملی ، نهضـت آزادی ، جاما 
، حـزب ملت ایـران، حزب رنجبران، شـفق 
 ، منافقین،کوملـه  ملـی  جنبـش   ، سـرخ 
دمکرات،خلـق عـرب ، خلـق ترکمن ، خلق 
بلـوچ ، خلـق مسـلمان و...تبدیل کـرده بود 
کـه اسـناد آن پـس از فتـح النه جاسوسـی 
بدسـت آمـد ایـن در حالـی رخ داد که تنها 
9 مـاه از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران 
مـی گذشـت؛ واکثـر توطئـه هـای کشـف 
شـده نشـان می دادکـه ازسـوی امریکائیان 
درون سـفارت امریکا هدایت می شـدند لذا 
ایـن مرکـز توطئـه را کـه در حقیقـت النه 
جاسوسـی و توطئـه علیـه انقـاب مردمـی 
ایران بـود را، دانشـجویان انقابی پیرو خط 
امـام کـه مبـارزه بـا امریـکای توطئـه گر را 
کـه حامـی همـه ضـد انقابیـون داخلـی 
بـرای برانـدازی انقـاب اسـامی بودنـد را 
بـا عملیاتـی غافلگیرانه  به تسـخیرنموده و 
جاسوسـان آمریکا در تهران را به بازداشـت 
مردمـی نمودند۶۶ جاسوسـان امریکائی که 
بعنـوان دیپلمات آمریکایی مشـغول هدایت 
مـزدوران داخلـی امریکا با نامهـای مختلف 
کـه ذکرگردیـد بودندهمگـی به اسـارت در 
دی  تـا 30  آبـان 1358   13 از  و  آمدنـد 
1359 در اختیاردانشـجویان انقابـی پیـرو 

انقـاب  تاریـخ  مهـم  وقایـع  از  یکـی 
آمریـکا  جاسوسـی  تسـخیرالنه  اسـامی 
کـه مرکزطراحـی توطئـه هـای دشـمنان 
خارجی ومـزدوران داخلیشـان علیه انقاب 
اسـامی بود که در یـک عملیات غافلگیرانه 
دانشـجویان  دسـت  اختیاربـه  بـه  آتـش 
پیروخط امـام)ره( انجام گرفـت که گزارش 
اسـت.  رویدادمهـم  برایـن  مـروری  ذیـل 
روز 13 آبـان سـال 58 کـه در تقویـم بـه 
جهانـی  اسـتکبار  بـا  مبـارزه  روز  عنـوان 
مهـم  واقعـه  یادآورسـه  شـده،  نام گـذاری 
در تاریـخ معاصرایـران یعنـی تبعیـد امـام 
بـه  اعتـراض  دلیـل  بـه  خمینی)ره(کـه 
ایـران  ملـت  تحقیرکننـده  کاپیتوالسـیون 
از خانـه اش درقـم توسـط سـاواک ربایـش 
گردیـد و پـس اززندانـی نمـودن وسـپس 
آبـان  تاریـخ 13  در  عاقبـت  حصرخانگـی 
سـال 43  به ترکیه تبعید گردید، شـهادت 
و زخمـی نمـودن تعـدادی از دانش آمـوزان 
معتـرض بـه ورودرئیـس جمهـور امریکای 
متجـاوز درحمایـت از شـاه خائـن درجلـو 
1357وکـه  آبـان  و13  تهـران  دانشـگاه 
دانشـجویان پیرو خط امـام در یک عملیات 
غافلگیرانه آتش به اختیارباتسخیرشـجاعانه 
کـه  توطئـه  امریـکای  جاسوسـی  النـه 
دشـمنان  هـای  توطئـه  مرکزطراحـی 
خارجی ومـزدوران داخلیشـان علیه انقاب 
تحقیرامریـکای  ضمـن   ، بـود  اسـامی 
متجـاوزو بـه اسـناد بسـیاری از جریانتـات 
یافتنـد  دسـت  داخلـی  گـران  توطئـه 
جهـان  تاریـخ  در  بـار  اولیـن  بـرای  و 
شـاهدتحقیرقلدرترین حکومـت دیکتاتوری 
بیـن المللی بدسـت جوانـان انقابـی ایران 
گردیـد!.  1358 آبـان   13 در  اسـامی 
شـرح عملیـات فتـح النه جاسوسـی 

تهران در  امریـکا 
سـفارت آمریـکا درتهـران در سـال 1358 
در خیابـان تخت جمشـید سـابق که بعدها 
خیابـان طالقانـی نـام گـذاری شـد،پس از 
پیـروزی انقـاب اسـامی بـه جـای بـاور و 
قبـول انقـاب مردمـی ایـران بـه دشـمنی 
احمقانـه خـود با ملـت ایـران ادامـه داده و 
بـا حمایت غیرعقانی از شـاه خائـن فراری 
سـفارات را به مرکز همآهنگی های طراحی 
توطئـه های مختلـف سیاسـی ، کودتاهای 

 تسخیر النه جاسوسی
ــجویان  ــت دانش ــه دس ــکا ب  آمری

ــام )ره( ــط ام ــرو خ پی

خـط امام  بودنـد ! با پذیرش قرارداد سـاده 
لوحانـه الجزایـر از سـوی نماینـدگان دولت 
ایـران و آمریـکا به پایان رسـید و سـرانجام 
جاسوسـان  آمریکایـی در در اولین قرار داد 
نقد داده و درانتظاری نسـیه بگیرآزاد شدند! 
و ایـن اولین کاه گشـادی بود که امریکائی 
ایـران گذاردنـد.! نماینـدگان  بـر سـر  هـا 

 طـی مدتـی کـه دانشـجویان پیـرو خـط 
امـام اسنادرشـته شـده النـه جاسوسـی را 
مـدون کردنـد توانسـتند بخـش اعظمی از 
ایـن اطاعـات را بازیافـت کـرده و حـدود 
دهنـده  نشـان  کـه  محرمانـه  سـند   70
خباثـت هـای دولـت آمریـکا علیـه ملـت 
سـازمان  مخفـی  هـای  فعالیـت  و  ایـران 
اطاعاتـی آمریـکا در ایـران بـود را فـاش 
خمینـی  امـام  دلیـل  همیـن  بـه  کننـد، 
دانشـجویان  شـجاعانه  اقـدام  ایـن  از  )ره( 
انقابـی پیـرو خـط امـام را کـه موجبـات 
فراهـم  را  امریـکا  بـزرگ  تحقیـر شـیطان 
نماینـد را بـه عنوان انقـاب دوم یاد کردند.

خـط  پیـرو  انقابـی  دانشـجویان  حرکـت 
امـام در حقیقـت تـداوم حرکتـی بـود کـه 
از 15 خـرداد 1342 آغـاز شـده و در 22 
بهمـن 1357 به پیـروزی رسـیده بودوالزم 
خشـکاندن  اسـامیبا  انقـاب  بودکـه 
خـود  حیـات  بـه  اسـتعمار  ریشـه های 
ادامـه داده وامیـد مـزدوران داخلـی امریکا 

رابـه یـأ س دچـار نمایـد لـذا مـردم ایـران 
جلوگیـری  بـرای  را  خـود  مبـارزه  بایـد 
مـرداد   28 تاریخـی  تجربـه  تکـرار  از 
1332 در داخـل کشـور ادامـه می دادنـد.
هنگامـی که اسـناد موجـود در سـفارت به 
دسـت آمـد و گزارش هـای مسـتند دخالت 
آمریـکا در امـور داخلـی ایـران و طراحـی 
توطئه هـای مختلـف قبل و بعـد از پیروزی 
انقـاب ـ آشـکار شـد؛ امـام )ره ( رهبـری 
حرکت دانشـجویان را شخصاً برعهده گرفت 
و مبـارزه علیـه ریشـه های نفـوذ آمریکا در 
ایـران بـه اوج رسـید. پـس از تصـرف النـه 
جاسوسـی، نظـر امـام خمینـی)ره( دربـاره 
مبـارزه همزمـان علیـه اسـتبداد سـلطنتی 
رسـید. اثبـات  بـه  اسـتعماری،  سـلطه  و 
بـا افشـای اسـناد النـه جاسوسـی، در عمل 
بـا  تنهـا  مبـارزه  اگـر  کـه  مشـخص شـد 
سـقوط نظـام اسـتبدادی پایـان مـی یافت 
، بـاز هـم امـکان توطئـه دشـمنان و تکرار 
 28 نظیرکودتـای  گذشـته  تلـخ  حـوادث 
مـرداد فراهـم مـی شـد و آنچه ایـن نظریه 
در  عمیـق  تحقیـق  می بخشـد،  تکامـل  را 
اسـناد النه جاسوسـی آمریکاسـت . عاوه بر 
ایـن ، حرکـت دانشـجویان و رهبری صحیح 
امـام )ره (، اُبهت ظاهـری و هیمنه بادکنکی 
آمریکایی هـا را در جهـان روشـن سـاخت  .

این حرکت دانشـجویان خشـم آمریکایی ها 
از درک  ناتـوان  آنهـا کـه  و  برانگیخـت  را 
ملتـی اسـتقال  طلب و آزادي خـواه بودند، 
ضد جمهـوری اسـامی ایران، بـه اقداماتی 
نظیـر فشـار آوردن بـه مجامـع بین المللـی 
ماننـد سـازمان ملـل، سـازمان کنفرانـس 
اسـامی، شـورای امنیـت و...، ایجـاد جـو 
منفی تبلیغاتی علیه دانشـجویان مسـلمان 
و برخـی اقدامـات دیگر دسـت زدنـد؛ قطع 
کامـل روابـط سیاسـی در 20 مهـر 1359، 
ورود متجاوزانـه نظامـی درصحـرای طبس 
ارتـش  فروختـه  خـود  خائنیـن  بهکمـک 
هنـوزاز درک انقـاب اسـامی عاجـز بودند 
، کـه بـه شکسـت مفتضحانـه در صحـرای 
درون  نفـوذی  خائنیـن  چهـره  طبـس 
ارتـش را رسـوا نمـود، محاصـره اقتصادی و 
دزدیـدن سـرمایه های بانکی و امـوال ایران 
و حمایت از تروریسـتهای ضـد انقاب اکرد 
و بلـوچ  ومنافقیـن ، حمایت وپشـتیبانی از 
تجـاوز وجنایـات صدام بـه کشـورمان و در 
حال حاضر، اعمال انواع فشـارهای سیاسـی 
و اقتصـادی مردم وکشـور انقابـی ایران که 
بـه لطـف خـدا هیـچ  کـدام از توطئـه های 
امریـکا تاکنـون در عـزم ملـت ایـران بـرای 
شـیطان  جنایـات  و  هـا  ظلـم  بـا  مقابلـه 
بـزرگ و بـی  عدالتـی هائـی کـه درجهانـی 
امریکائـی  توسـطجانیان  آن  اصلـی  منشـأ 
اسـت خللـی واردنکـرده اسـت.بلکه باعـث 
فرسودگی وسـردرگمی بیشـتر ی درجبهه 

شـیطانی امریکای متجـاوز گردیده اسـت .
بیانـات رهبـر معظـم درباره تسـخیر 
النه جاسوسـی آمریـکا 1395/08/12

روز سـیزدهم آبـان کـه نام آن را در کشـور 
روز ]مبـارزه بـا[ اسـتکبار نهاده انـد، به نظر 
مـن -ضمـن اینکـه آن نـام، نـام درسـتی 
اسـت- روز جـوان اسـت؛ روز جـوان مؤمن، 
جـوان انقابی، جوان شـجاع، جـوان دالور، 
جـوان مبتکـر، جوانـی که دسـت بـه کاری 
میزنـد کـه دشـمن را از ابتـکار، و از حرکت 
بـاز میـدارد. بـه این معنـا روز جوان اسـت.

از آن روز سـال ها گذشـته لکـن معنای آن 
روز همچنـان باقـی اسـت. اینکـه شـنیدید 
امـام ایـن حرکـت را انقـاب دّوم نامیدنـد، 
پیـروزی  اّول  سـاعات  از  نیسـت؛  بی معنـا 
انقـاب بلکـه حّتی قبـل از انقاب دشـمن 
درصـدد توطئـه برآمـد. آمریکایی هـا چنـد 
روز قبـل از پیـروزی انقاب آدم فرسـتادند 
اینجـا کـه شـاید بتوانند یـک کودتایـی راه 
بیندازنـد و حرکـت مـردم را خنثـی کننـد 
کـه البّتـه نتوانسـتند. بعـد هم کـه انقاب 
پیـروز شـد، انـواع و اقسـام تـاش هـا را 
کردنـد؛ چـه تـاش های سیاسـی رسـمی 
کـه سـنای آمریـکا از همـان روزهـای اّول 
علیـه جمهـوری اسـامی موضـع گرفـت، 
اعـام خصومـت کـرد، اعـام تحریـم کـرد 
-کـه ایـن راه هـای رسـمی بـود، راه هـای 
علنـی بـود- چـه از راه هـای غیـر علنـی، 
کـه تمـاس گرفتنـد بـا عوامـل خودشـان، 
کشـور  داخـل  در  خودشـان  مـزدوران  بـا 
کـه شـاید بتواننـد از حضـور قومّیـت های 
مختلف بـرای ایجاد اختـاف در میان ملّت 
اسـتفاده کنند، که تو دهنشـان خـورد. هم 
خـود قومّیتهای ما -عرب مـا، تُرک ما، ُکرد 
مـا، لُـر مـا، ترکمـن ما، کـه همه آمـاج این 
توطئـه بودنـد- در مقابـل آمریکا ایسـتادند 
و هـم جوانـان مؤمـن، جوانانی کـه آن روز، 

هنـوز اسـم پاسـدار رویشـان نبـود، اسـم 
بسـیج رویشـان نبـود اّما به معنـای حقیقی 
کلمـه پاسـدار انقـاب بودند و بسـیجِی راه 
آمریـکا  توطئـه ی  رفتنـد  بودنـد،  انقـاب 
آمریکایی هـا  بنابرایـن  کردنـد.  خنثـی  را 
از سـاعت اّول شـروع کردنـد و اینهـا همـه 
غیـر از کارهایـی بـود که در داخل سـفارت 
آمریـکا همین جا در تهران انجـام میگرفت.
بعـد از آنکـه جوانهـای مـا رفتنـد و ایـن 
مرکـز را تسـخیر کردنـد و بـا زحمـت زیاد 
توانسـتند کاغذهایـی را که خرد شـده بود، 
مدارکـی را کـه در کاغـذ خردکـن ریختـه 
شـده بـود، گـردآوری کننـد، جمـع کنند، 
کتـاب  بـه  صـورت  و  بچسـبانند  بـه  هـم 
در بیاورنـد، آن  وقـت معلـوم شـد کـه چـه 
توطئـه  هایـی هـم در طـول ایـن مـّدت در 
داخـل سـفارت آمریـکا وجـود داشـته. این 
کتـاب هـا حدود هفتاد جلد اسـت؛ شـماها 
نشـانی  هیـچ  چـرا  را؟  اینهـا  خوانده ایـد 
از مضامیـن برگزیـده ی ایـن کتـاب هـا در 
مجموعـه ی مـدارس ما، دبیرسـتان های ما، 
دانشـگاه های مـا نیسـت؟ چـرا؟ ایـن یکـی 
از اعتـراض هـای مـن اسـت. وزیـر جدیـد 
محتـرم آمـوزش  و پرورش اینجا در جلسـه 
کتابهـای  داخـل  را  اینهـا  چـرا  هسـتند؛ 
درسـی قـرار نمیدهیـد؟ چـرا نمیگذاریـد 
نسـل جـوان مـا، نسـل جدیـد مـا بفهمـد 
و بدانـد کـه آمریـکا بـا اینجـا چـه کـرده 
اسـت و چـه توطئه هایـی زیر سـر داشـته؟
حرکت دانشـجویان برای تسـخیر سـفارت، 
کـه  بـود  خباثـت  این همـه  بـه  واکنـش 
جلـوی  یعنـی  افتـاد؛  اتّفـاق  پیروزمندانـه 
تحـّرک ابر قدرِت پُـرروی زیاده  خواه آمریکا 
را در داخل کشـور گرفت؛ انقاب یعنی این.
با استفادر از مقاله باشگاه خبرنگاران جوان 
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13 آبان روز خروش ملت غیور ایران اسالمی در تهران و سراسر کشور دیدنی بود

دنبـال کـردن دیپلماسـی هوشـمندانه 
بمنظور، گرفتـن بهانه ها واهی دشـمنان 
شـاید توجیـه پذیرباشـد ، لکـن امیـد 
بسـتن بـه دشـمنان اسـام کـه بارهـا 
توسـط خداوند در قرآن کریـم ناصحیح 
وامری ناپسـند شـمرده شده اسـت، ابدا 
قابل قبـول عقانی نیسـت ! کمـا اینکه 
در دوره هـای مختلف از ابتـدای پیروزی 
انقـاب اسـامی تجربـه هـای تلـخ آن 
درماجرای جاسوسـان گروگان در دسـت 
دانشـجویان پیروخـط امـام ، همـکاری 
غربـی  جاسوسـان  نمـودن  آزاد  بـرای 
در لبنـان ، جریـان مـک فارلیـن ، عقب 
نشـینی های انرژی هسـته ای در دوران 
هاشـمی و خاتمـی ، و باخـره ازدسـت 
دادن همه دسـت آوردهای دانشـمندان 
ارزنـده  بازحمـات  کشـورکه  جـوان 
دولـت قبـل تولیـد قـدرت ملـی بـرای 
کشـورنموده بود ! توسـط دولـت یازدهم 
و دوازدهـم از دسـت داده شـد و هیـچ 
دسـت آورد قابـل قبولی جـز وعده های 
توخالی و تحریمهای بیشـتر وگسـتاخی 
بیشـتر دشـمنان اسـام نـاب محمدی 
)ص( ، صهیونیسـت بین الملل وشـیطان 
بـزرگ آمریـکا واروپـای فریبکاروزیاده 
خواهـی هـای بـی حـد حاصـل نشـد 
!زیراکـه مدعیـان عقـل و تدبیرتوصیـه 
هـای خداوندرا کـه بارها در قـرآن کریم 
بیان نمـوده وامـام خمینی تیـز بین )ره 
(وشاگردشایسـته وبی نظیر ایشـان امام 
خامنه ای هوشـمند متذکرشـده وتأکید 
سیاسـی  هـای  افتـاده  نمودنداماعقـب 
کـه ازدرک ایـن واقعیـت روشـن عاجز 
بودنـد، بازهـم بـه دشـمنان قـداره بند 
احمقانـه  اعتمـاد  اسـام  المللـی  بیـن 
نمـوده و کشـور را دچـارده ها مشـکل، 
بیشـتر از روز مبـارزه ومقاومـت نمودند 
! کـه جای تأسـف وعبـرت گیـری دارد! 
مدعیـان تخصـص وعقـل وتدبیرامـروز 
بـدون کوچکتریـن دسـت آوردی پـس 
انتظـار،  وانـدی  سـال  پنـج  ازگذشـت 
نـه تنهـا باید توجـه بـه تجربیـات تلخ 
گذشـته عملکرد شـیطان بـزرگ امریکا 
بـا جمهـوری اسـامی مـی نمود،بلکـه 
باید بـه تجربیات عملکردهـای متناقض 
و بـی اعتبـار قـرار دادهای بیـن المللی 
مختلف آمریکا با روسـیه ، فلسـطینیان  
سـازمان فتح ویاسـرعرفات وبعدی های 
ایشـان ، انورسـادات معـدوم و مبـارک 
مفلـوک درمصـر، باقذافـی درلیبـی ، با 
صـدام در عـراق وکـره شـمالی اخیـرا 
و... توجـه مـی نمـود که ننمـود! و همین 
اشـتباه دولـت اصاحـات بود کـه امروز 
مـردم را بـا مشـکات مختلـف روبـرو 

سـاخته و درس آمـوز اسـت ! بـا همـه 
وتدبیرکـه  عقـل  مدعیـان  اشـتباهات 
پیگیر سـازش و مذاکره  بوده وهسـتند! 
ملـت غیـور و شـجاع ایران اسـامی در 
یـک واکنـش جسـورانه در مقابل جنگ 
روانی شـیطان بـزرگ با همه مشـکات 
تدبیـری هـای  براثربـی  آمـده  بوجـود 
دولتـی در روز 13 آبان امسـال گسـترده 
قبـل  سـالهای  از  تـر  شـور  پـر  و  تـر 
درمیـدان هـای خـروش علیه شـیطان 
بـزرگ و تحریم های ظالمانـه اش حضور 
پیـدا نمودنـد بطوریکـه لـرزه بـر اندام 
دشـمنان خارجـی و مـزدوران داخلیش 
گـزارش  اسـاس  بـر  لیکـن  انداختنـد 
سسـت  مسـؤلین  برخـی  دریافتـی 
عنصربـه اروپائیـان کـه وجـوه حاصل از 
فـروش نفـت را در بانک هایشـان بلوکه 
کـرده اندتـا فقط از ایشـان خریـد های 
مـورد نظـر ایشـان را بخریـم االم نموده 
انـد فعـا پولهـای بلوکـه شـده باشـند 
تـا مـا امریکا بـه توافـق برسـیم !!!! این 

حـرکات غیـر عقانـی مسـؤلین مربوطه 
بسـیارجای سـؤال دارد و قابل رسـیدگی 
از سـوی نهاد هـای نظارتـی و امنیتی می 
باشـد! امـا خـروش عظیم ملت هوشـمند 
و انقابـی ایران اسـامی باهمه مشـکات 
بوجـود آمـده براسـاس بی تدبیـری های 
مسـؤلین بـی کفایـت نشـانه هوشـیاری 
انقابـی ایـران  و زمـان شناسـی مـردم 
اسـامی و پیـام آور برای دشـمنان احمق 
خارجـی و مـزدوران داخلـی ایشـان بود، 
کـه نشـان داد مـردم ایـران اسـامی که 
توسـط امـام خمینـی کبیـر )ره ( بیـدار 
شـده و توسـط شـاگرد شایسـته و بـی 
نظیـر ایشـان امام خامنـه ای عزیـز برای 
سـاختن تمـدن تمـدن اسـامی مـدرن 
امـروز بـا همـه سـختیهای آن پـای کار 
انقاب اسـامی پایداری نمـوده و همچنان 
سرمشـق عـزت بخشـی اسـامی بـرای 
همـه ملل اسـامی و نسـلهای هوشـمند 
انقاب اسـامی در ایران و جهان باشـند ! 

 ، انتخاباتــی  امیدوارکننــده  هــای  وعــده 
راهبــردی بــرای بــرون رفــت از مشــکات یــا 
فریــب مــردم؟! بیــش از پنــج ســال ازوعــده 
هــای پــوچ دوجریــان سیاســی مدعــی اصاح 
ــا  ــراه ب ــی هم ــان اصــول گرائ ــی ومدعی طلب
اصــاح طلبــان مــی گــذرد!، نــه تنهــا هیــچ 
ــه  ــردم ک ــزون م مشــکلی ازمشــکات روز اف
ــه امیــد کاذب سازشــکاران مدعــی تعامــل  ب
بــا جهــان اســتکباری و جانیــان بیــن المللــی 
بــه ایشــان رأی دادنــد، تــا شــاید گشایشــی 
حاصــل شــود! در حالیکــه همــه عقــای 
ــا  ــردم باره ــوزان م ــامی و دلس ــاب اس انق
فریــاد زدنــد کــه ایــن راه ، انتهایــش روشــن 
اســت کــه ســرآبی کاذب بیــش نیســت! زیــرا 
ایــن راه بارهــای طی شــده توســط انســانها از 
آدم تاخاتــم توســط نســلهای ســاده اندیــش 
مدعــی عقــل گرائــی تجربــه گردیــده ، 
وهمــه کســانی کــه بــه وعــده هــای شــیطان 
اعتمادکــرده اندجزحقــارت و اســارت توســط 
جبهــه شــیطان پرســتان وگمراهــی از مســیر 
ــدارد! و در  ــیمانی ن ــز پش ــی ج ــق ، پایان ح
ــده  ــر داده ش ــن تذک ــا ای ــم باره ــرآن کری ق
ــت  ــپ و راس ــی چ ــم سیاس ــن مونگلیس لیک
کــه بــا نــام )اصــاح طلبــی و اصــول گرائــی 
میانــه رو( مدعــی عقانیــت بودنــد وبــا 
ــه  ــور جامع ــوزان فک ــه دلس ــی ب ــام زن اته
ــل وصفــی  ــر قاب ــا گســتاخی غی اســامی ، ب
اهانــت کــرده و ایشــان را کاســبات تحریــم ، 
تنــدرو، افراطــی نامیدنــد،و بــا ایــن تبلیغاتــی 
ــار  ــش را دچ ــاده اندی ــردم س ــیطانی ، م ش
اشــتباه کردنــد ! وتوانســتند رأ ایشــان را 
ــه  ــی ک ــوم موس ــد ق ــد ومانن ــادره کنن مص
دچارگوســاله ســامری شــدند، ســاده اندیشانه 
گرفتاربرجــام پــوچ ســاختند، اکنــون کــه بــه 
آخــر ســال ششــم نزدیــک مــی شــویم ، نــه 
ــده داده  ــکات وع ــک از مش ــچ ی ــا هی تنه
شــده حــل نگردیــد! بلکــه روز بــه روزمــردم 
را بــا مشــکات بیشــتر،گرفتار نمــوده و نــاکار 
ــه شــیطان متــرود  آمــدی راهبــرد اعتمــاد ب
ــه  ــه ک ــد ! بطوریک ــددا کردن ــه مج را تجرب
خــود سازشــکاران نیزامروزناچــاراز اقــرار 
ــی  ــر عقان ــرد غی ــن راهب ــدی ای ــه ناکارآم ب
ــیطان  ــود ش ــا خ ــه تنه ــرا ن ــد! زی ــده ان ش
ــاد  ــه اواعتم ــد ب ــه نبای ــان داد ک ــزرگ نش ب
ــه  ــیطان ک ــاب ش ــه اذن ــم ! بلک ــی کردی م
ــد یعنــی)  خــود درســیطره شــیطان گرفتارن
ــک  ــس از نزدی ــه پ ــم ک ــکار ( ه ــای م اروپ
بــه دوســال بــازی موذیانــه هماننــد شــیطان 
بــزرگ جــز وعــده پــوچ هیــچ نکردنــد و نمی 
تواننــد بکننــد! ، امــروز کــه بســوی ششــمین 
ســال نزدیــک  میشــویم و بــه محاســبه مــی 
نشــینیم کــه حاصــل ایــن اعتمــاد بــه ســراب 
برجــام شــیطانی چــه شــده اســت ؟! و چــه 
حاصلــی بــرای مــردم و کشورداشــته ؟!  بنــا 
بــه اقرارهمــه دســت انــدرکاران میدانــی 
ــت دادن  ــته،بجز ازدس ــرد ورشکس ــن راهب ای
ــد  ــای نق ــای علمــی وســرمایه ه ســرمایه ه

ــای  ــرمایه ه ــم،  ازس ــته ای اع ــش هس دان
انســانی ، ســرمایه هــای فیزیکــی ، ســرمایه 
هــای حیثیتــی ، و هــدر رفــت زمــان ، فقــط 
ــت  ــده اس ــور ش ــردم و کش ــب م ــچ نصی هی
! وفقــط متاســفانه ایجــاد امیــد کاذب در 
اســامی  انقــاب  دشــمنان  مریــض  دل 
ــه  ــه ب ــامی! ، ک ــام اس ــدازی نظ ــرای بران ب
ــس  ــه پ ــال اســت ک ــل س ــی چه فضــل اله
از پیــروزی انقــاب اســامی دشــمنان نــادان 
ــل  ــرب المث ــداق ض ــامی ، مص ــاب اس انق
شــیرین پارســی ، شــتردرخواب بینــد پنبــه 
دانــه ، گهــی لــپ لــپ وخــورد گــه دانــه دانه! 
امــا یــک هــو از خــواب پریــده ، وحشــت زده 
ــی  ــا خــوش خیال ــد آنچــه ب متوجــه میگردن
ابلهانــه میدیدنــد خــواب بــوده و خــواب 
مــی دیدنــد! امــا هنــوز مونگلیســم سیاســی 
ــی و  ــان افراط ــاح طلب ــت )اص ــپ و راس چ
اصولگرایــان سازشــکارمیانه رو بــا دســت 
وپــازدن عجیبــی ایــن امیــد غیــر عقانــی به 
ــه  ــد!!! البت ــعی درحفظــش دارن ــراب را س س
انشــااهلل مــردم قهرمــان مــا کــه دوران ســیاه 
ــل  ــل تحم ــوی را درفقرکام ــاهی پهل ستمش
ــاب  ــه انق ــه مبارزهآگاهان ــا ادام ــرده و ب ک
اســامی را هوشــمندانه زیــر نظــر ولــی فقیــه 
ــمنان  ــق دش ــنج و دقی ــه س ــمندو نکت هوش
را بزانــو درآورده و بــه خفــت کشــاندند و 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی از توطئــه 
هــای بســیارپیچیده ای دشــمنان خارجــی و 
مــزدوران داخلــی ملــی گــرا ، ملــی مذهبــی ، 
چــپ وراســت و التقــاط منافقانــه تروریســت 
صفــوف  درون  را  خــود  منافقانــه  کــه  و 
ــوذ  ــش نف ــاده اندی ــت و س ــی دق ــردم ب م
ــا انقــاب اســامی را مصــادره  ــد ت داده بودن
بــه  مشــروطه  انقــاب  ماننــد  و  نمــوده 
ــا هوشــمندی پامبــر  بیراهــه بکشــانند امــا ب
ــه امــام راحــل عظیــم الشــأن ره موفــق  گون
ــور  ــار مجب ــت ب ــت خف ــا شکس ــدند و ب نش
ــه  ــردن ب ــه خالــی کــردن میــدان و پنــاه ب ب
شــیطان بــزرگ امریــکا و اذنــاب شــیطانیش 
ــس ازآن وطــن فروشــان  ــا شــدند! پ در اروپ
ــوذی  ــپردگان نف ــر س ــز س ــروش نی ــن ف ت
فراماســونری چپهــای امریکائــی و راســتهای 
ــامی  ــاب اس ــواده انق ــی درون خان انگلیس
کــه بــا فریــب کاری خــود را منشــعب شــده 
از ملــی گرایــان و ملــی مذهبــی هــا راســت 

افــراط  ومنافقیــن  گــرا 
ــان  ــت هم ــرای تروریس گ
ــای  ــوذی ه ــای نف خیانته
ــالهای اول  ــده س ــرد ش ت
انقــاب اســامی رادرفتنــه 
هــای دوم خــرداد و کــوی 
دانشــگاه و فتنــه نانجیبانه 
منافقانــه  نــام  بــا   88
ــان اصــاح  ــد ، مدعی جدی
ــامی  ــام اس ــی درنظ طلب
فــراری  خائنیــن  ،راه 
دهــه اول را درون نظــام 

ــه ادامــه داده وخــدا را  در دهــه دوم نانجیبان
ــاکارو  ــت ن ــه اول ماهی ــد ده ــه مانن شــکر ک
موذیانــه خــود را برمــا ســاختند! البتــه 
ــه  ــک ب ــا نزدی ــه ب ــا ک ــوروآگاه م ــردم غی م
ــرد  ــودن عملک ــوچ ب ــچ و پ ــال هی ــش س ش
ــی و  ــاح طلب ــان اص ــف مدعی ــط دو طی غل
دادن  اصولگرائــی حاصلــی جــزاز دســت 
ســرمایه ملــی کشــور ،گرانــی نگــران کننــد، 
ســیاه  دوران  هماننــد  اقتصــادی  رکــود 
پهلــوی و ســقوط مشــکوک ارزش پــول ملــی 
،وگســتاخی دشــمنان انقــاب ارمقانــی از 
ایــن دو جریــان مشــاهده نکرده انــد، همچون 
گذشــته کــه از رژیــم شــکنجه گروطــن 
فــروش پهلــوی بنــی صــدر خائــن جاســوس 
ســیا، و تروریســت هــای خــود فروختــه 
منافقیــن فرزنــدان عزیــز بازرگان و ســایرملی 
ــن  ــا و ... خائنی ــی ه ــی مذهب ــان و مل گرای
نانجیــب فتنــه گــر!، هوشــمندانه عبورکــرده 
ــورانه  ــف فریبکار،نیزجس ــن دوطی ــد ، از ای ان
ــوده و  ــور نم ــه و هوشــمندانه عب وغیرتمندان
ــاب  ــت و اذن ــکای خرف ــزرگ امری ــیطان ب ش
نمــوده  پشــیمان  را  موذیــش  اروپائــی 
ایــن  خســارتهای  جبــران  بــا  وانشــااهلل 
ــت  ــیطان پش ــه ش ــد کاذب ب ــالهای امی س
ــود را  ــه خ ــان ک ــذارد! و آن ــد گ ــر خواهن س
ــای  ــای ه ــده وادع ــردم نامی ــذار م خدمتگ
ــد اکنــون  ــی محاســبه صحیــح کــرده بودن ب
بایدشــجاعانه اقــرار بــه اشــتباه خــود نمــوده 
ــمند  ــر هوش ــی از رهب ــذر خواه ــن ع و ضم
انقــاب اســامی ، دلســوزان فکورانقــاب 
ــامی  ــران اس ــریف ای ــردم ش ــامی و م اس
اســامی کــه  انقــاب  بــه مســیرصحیح 
بــاور بــه قــرآن ، بــاور بــه دشــمنی شــیطان 
ــاور  ــش و ب ــاب اروپائی ــکا و اذن ــزرگ امری ب
بــه توانمندیهــای داخلــی و مــردم هوشــمند 
کشــورمان بــاز گردنــد ! تــا مــردم بــاور کننــد 
کــه ایشــان قصــد فریــب و خیانــت بــه مــردم 
ــد  ــته ان ــردم را نداش ــامی م ــاب اس و انق
بلکــه اشــتباه کــرده انــد و زبــان کــج روانــه 
را کوتــاه کننــد و بــا اقــدام جــدی در بخــش 
غربــی  بــه شــیاطین  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــد! ــی پشــت نماین ــی و اروپائ ــم از امریکائ اع

پیشکسوت بسیجی برادر افروز

سراب برجام امیدی کاذب برای فریب یا خدمت به مردم؟!
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
َعَسی أَْن تَْکَرُهوا َشْیًئا َوُهَو َخْیٌر لَُکْم  َوَعَسی أَْن تُِحُبّوا َشْیًئا َوُهَو َشٌرّ 

لَُکْم َواهلَلّ یَْعلَُم َوأَنُْتْم اَل تَْعلَُموَن
 13 آبــان یــادآور دو خاطــره تلــخ از جنایــات رژیــم پهلــوی 
ــر  ــت وکشــور ، ونوک ــه مل ــت ب ــارت وخیان ــه سراســر فســاد وغ ک
سرســپرده شــیطان بــزرگ امریــکای متجــاوز اســت کــه کــه در13 
آبــان ســال42رهبرانقاب اســامی و مرجــع بــزرگ شــیعیان 
جهــان حضــرت امــام خمینــی ره را کــه بــه کاپیتاســیون خفــت 
بــار اعتــراض وافشــاگری کــرده بــود پــس از ربایــش از خانــه اش 
ــورک  ــا ت ــه آت ــن ترکی ــه کشــورضد دی ــم و شــکنجه و آزار ب در ق
تبعیــد نمــود بــا ایــن تصــور غلــط کــه انقــاب اســامی بیدارگــر 
ــروا  ــه »َوَمَک ــل از اینک ــا غاف ــد ! ام ــن نمای ــرکوب و ریشــه ک را س
ــل  ــام راح ــد ام ــا تبعی ــه ب ــنَ «گرچ ــرُ الماِکری ُ َخی ُ َواهللَّ ــَر اهللَّ َوَمَک
عظیــم الشــأن و کشــتار مــردم قــم ، ورامیــن و تهــران بــه خیــال 
ــه  ــار در جامع ــرگ ب ــدت ســکوتی م ــاه م ــرای کوت باطــل خــود ب
ــه  ــام ب ــد ام ــه تبعی ــا ادام ــه ب ــد ک ــری نپائی ــا دی ــودآورد!، ام بوج
ــور  ــتعانت از ن ــا اس ــازدرحوزه نجــف ب ــت آگاه س ــراق وآغازفعالی ع
مــوال امیــر المؤمنیــن ع نهضــت را رهبــری نمــوده و شــعله هــای 
آن را در 13 آبــان پنجــاه هفــت دوبــاره در دانشــگاه تهــران 
برافروخــت! ، اجتمــاع اعتــراض آمیزدانشــجویان و دانــش آمــوزان 
ــه گارد شــاه خــون آشــام  ــا حمل ــان ستمشــاهی کــه ب درآن خفق
باعــث شــهادت تعــدادی از دانــش آمــوزان معتــرض بــه ســفررئیس 
جمهورجنایتکارامریــکا کــه از جنایــات اســرائیل غاصــب فلســطین 
و شــاه صهیونیســت پهلــوی حمایــت مــی کــرد، گردیــد و جرقــه 
ای جدیــد درآتــش زیــر خاکســترمردم داغــدار از جنایــت پانزدهــم 
ــی  ــد مردم ــه و ض ــتم پیش ــم س ــدان رژی ــال فاس ــرداد ، و اعم خ
ــتی  ــاله زردش ــد س ــزار و پانص ــای دوه ــن ه ــا جش ــه ب ــوی ک پهل
گــری شــاهانه بــا نقــض شــرع مقــدس وتغییــر تاریــخ شمســی بــه 
ــن فراموشــی در جامعــه  ــال  دی ــخ زرتشــتی پادشــاهی ، بدنب تاری
ــدار و  ــر بی ــه رهب ــود ،ک ــکوت ب ــرگ و س ــاه زده آن روزگار م ش
ــش  ــای آت ــاره شــعله ه ــا خروشــی دوب ــیارانقاب اســامی ب هوش
انقــاب اســامی دیــن خواهــی و نفــرت ازنظــام فاســد پهلــوی را 
ــرای مــردم  شــدت بخشــید ، گرچــه هردوجنایــت شــاه ســاخته ب
بســیار تلــخ بــود لیکــن مقدمــه ای بــرای توســعه بیــداری اســامی 
وخــروش عمومــی مــردم مســلمان ایــران گردیــده و خــون پــاک 
شــهیدان پانــزده خــرداد را بــا خــون شــهیدان 13 آبــان پنجــاه و 
ــاهی و  ــم ستمش ــت رژی ــه حماق ــر ب ــران منج ــگاه ته ــت دانش هف
ــه  ــد ک ــق گردی ــیدی مطل ــه رش ــار مقال ــوی و انتش ــوس پهل منح
قیــام غیرتمندانــه طــاب و مــردم قــم و بــه دنبــال آن قیــام تبریــز 
ــزد  ــتان ی ــان ،خوزس ــران  وکرم ــان ، ته ــیراز و اصفه ــپس ش و س
ــر  ــم سراس ــن رژی ــار ننگی ــه و طوم ــور را گرفت ــر کش و... و سراس
ــه صهیونیســم را در  فســاد و شــکنجه و کشــتار پهلــوی وابســته ب
ــت  ــاه وهش ــال پنج ــان س ــا 13 آب ــدوهلل و ام ــد! والحم ــم پیچی ه

ــد  ــل غیرتمن ــامی نس ــاب اس ــروزی انق ــس ازپی ــال پ ــن س اولی
آگاه و شــجاع یــاد آوردالوری و هوشــیاری نســلی شــجاع جســور و 
دالور، کــه حاصــل ســر مشــق گیــری ازشــهدای پانزدهــم خــرداد 
و شــهدای بیــداری اســامی پــس از آن ، بدســت ارتــش جنایتــکار 
ــف  ــوی کثی ــه پهل ــت پیش ــس جنای ــاواک و پلی ــن و س ــاه خائ ش
ــامی  ــاب اس ــام و رهبرانق ــاع از اس ــهادت در راه دف ــهد ش ، ش
ــه  ــاد در کشــور »الن ــی فس ــه اصل ــح الن ــا فت ــد ب را چشــیده بودن
ــه آن را نداشــت  ــگاه ب ــت ن ــکا « کــه احــدی جرئ جاسوســی امری
ــل ! و  ــکا را تحمی ــزرگ امری ــیطان ب ــه ش ــر را ب ــت و تحقی خف
اربابــان قلــدر بیــن المللــی را کــه جهــان را بــا دیکتاتــوری مدعــی 
ــیما  ــات هیروش ــه جنای ــکل آن ، ک ــن ش ــنفکری در تاریکتری روش
ــره ،  ــره ک ــردم شــبه جزی ــن ، کشــتارجمعی م ــی در ژاپ و ناکازاک
ــات و  ــت از جنای ــام ، و حمای ــتناک ویتن ــات وحش ــتار و جنای کش
کشتارگســترده در فلســطین اشــغالی و... بســیاری جنایــات مخفــی 
ــرای  ــی زد ب ــر م ــی س ــدرن امریکائ ــش م ــن توح ــان از ای در جه
اولیــن بــار چــون مــوش در دســت جوانــان قهرمــان حــزب اللهــی 
کشــورانقابی ایــران اســامی،  پــوچ بــودن دیکتاتــوری بیــن المللی 
شــیطان اکبرامریــکا متجــاوز جنایــت پیشــه را نشــان دادنــد! ایــن 
واقعــه بیانگــر آیــه قــرآن اســت کــه سســتی کاخ هــای دیکتاتــوری 
ــس از  ــان داد و پ ــت نش ــوت اس ــه عنکب ــد الن ــه مانن ــل را ک باط
آن پوســیدگی ایــن دیکتاتــوری باطــل غــرب در صحــرای طبــس 
ــاع مقــدس  ــش داده شــد و دف ــال نمای ــادر متع بدســت خــدای ق
کــه شــرق و غــرب متوحــش باهــم درکنــار صــدام شکســته شــدند 
ــان بدســت شــاگردان پاســداران انقــاب اســامی  وســپس در لبن
حــزب اهلل لبنــان بــا تکــرار قهرمانــی هــای شــهادت طلبانــه مشــابه 
پاســداران انقــاب اســامی ، اســرائیل و امریــکای متجــاوز را فراری 
ــی ،  ــی ، لبنان ــا جبهــه مقاومــت اســامی ،  ایران ــد و امــروز ب دادن
ــتانی،آذری و...  ــی، پاکس ــی؛ افغان ــوری ،عراقی،یمن ــطینی، س فلس
ــکای  ــزرگ امری ــیطان ب ــه ش ــی را ب ــی در پ ــت شکســتهای پ خف
متجــاوز ناتــو فرســوده و اســرائیل  وحشــت زده درکنــار تروریســم 
بیــن المللــی وهابیــت صهیونیســتی کــه گاو شــیرده امریکائــی آنهــا 
را پشــتیبانی مــی نمــود، هــر روزه شــیر تلــخ شکســتها را خــورده 
انــد ، درســی بــزرگ بــرای نســل هــای هوشــمند و جســورآزادی 
خــواه در جهــان اســت کــه  در ســایه مکتــب حســینی بنیــان نهاده 
شــده، و پیشکســوتان بســیجی جهــاد و شــهادت ، کــه پرچمــدار 
ــادر  ــدای ق ــر خ ــوکل ب ــا  ت ــتند ، ب ــوده و هس ــن آن ب افتخارآفری
متعــال تحــت فرمــان رهبــر بیــدار و  هوشــمند انقــاب اســامی بــا 
مدیریــت بــی نظیر»والیــت مطلقــه فقیــه عــادل« ، مفتخــر اســت 
همچنــان پیشــتاز مبــارزه تمــام و کمــال بــا ابــر جنایتــکار جهانــی 
ــن  ــه ای ــی ک ــا زمان ــوده و ت ــاوز ب ــکای متج ــر امری ــیطان اکب ش
جرثومــه فســاد جهانــی را از هــم متاشــی نماینــد پــای کارانقــاب 
اســامی درایــران اســامی و سراســر جهــان ایســتاده انــد  چنانچــه 
پــس از دفــاع مقــدس در میــدان هــای مختلــف دفــاع از انقــاب 
ــل  ــرم اه ــاع از ح ــز دف ــار آمی ــای افتخ ــپس  نبرده ــامی س اس
ــاش  ــر ت ــاده و پ ــراق و ســوریه آم ــر اســام ص در ع ــت پیامب بی
ــان چهلمیــن  ــذا روز 13 آب ــد! ل انجــام وظیفــه نمــوده و مــی نمای
ــی آن ،  ــع انقاب ــه تجم ــز ک ــامی نی ــاب اس ــروزی انق ــال پی س
ــکا متجــاوز شکســت خــورده  ــزرگ امری ــر شــیطان ب نمــاد  تحقی
درجبهــه هــای مختلــف نبــرد مــی باشــد! را پاســخی بــه مــزدوران 
ــا حضــور  ــوده و هســتند، ب ــی ب ــد شــرف مل ــه فاق ــی اش ک داخل
گســترده و شــعارهای کوبنــده طبــل نابــودی دیکتاتــوری شــیطانی 
ــه  ــاب اســامی ب ــد انق ــا نســل جدی ــراه ب ــرب فوحشــی را هم غ
صــدا در خواهنــدآورد انشــااهلل  والســام علــی عبــاداهلل لصالحیــن                                                                     

گزارش تصویری از یوم اهلل
 13 آبان

فرمانــده حوزه مقاومت  بســیج ادارات ســپاه بقیــه ا ...)عج(
تاجــرای30 عنــوان برنامه در هفته بســیج در حــوزه ادارات

ــده حــوزه  ــری فرمان   ســرهنگ دوم پاســدار حســین امی
ــج(  ــه ا...)ع ــپاه بقی ــه )ع(س ــن االئم ــت  ادارات ثام مقاوم
شــیراز در گفتگــو بــا خبرنــگاران خبــر داد:مراســم 
تجلیــل از فرماندههــان پایگاههــای مقاومــت بســیج ادارت 
ــود. ــی ش ــزار م ــیج برگ ــه بس ــیراز در هفت ــتان ش شهرس
ــیج  ــه بس ــوری هفت ــعار مح ــه ش ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
تحــت عنــوان بســیج  مظهــر ایستادگی،پیشــرفت و 
وحــدت و خدمــت،  امســال  برنامــه هــای متنوعــی 
مقاومــت  پایگاههــای  در  بســیج  هفتــه  طــول  در 
شــد. برگزارخواهــد  حــوزه  ایــن  پوشــش  تحــت 
 امیــری تصریــح نمــود: نــام بســیج یــادآور خاطــره 
ــت  ــا اس ــخ م ــردان تاری ــن م ــاد و بزرگتری ــن نه عزیزتری
،نهــادی کــه بــه تعبیــر حضــرت امــام راحــل تشــکیل آن 
ــود  ــال ب ــد متع ــه خداون ــاف جلیل ــرکات و الط ــا از ب یقین
ــه  ــت ک ــری اس ــاور و پرثم ــت تن ــه و درخ ــجره طیب و ش
ــن و  ــراوت یقی ــل و ط ــار وص ــوی به ــای آن ب ــکوفه ه ش
حدیــث عشــق مــی دهد و بســیج مدرســه اســت ،مدرســه 
ای کــه کــه علــم و محصــل و درســش همگــی ایثــار اســت 
ــه  ــردی ک ــردم ،م ــن م ــی مت ــاد خدمت،بســیج یعن و جه
ــا داشــته باشــد. ــاع از انقــاب را از آنه ــد دف ــد امی میتوان
ــه  ــی فقی ــده ول ــا نماین ــدار ب ــان نمود:دی ــر نش وی خاط
اســتان فــارس آیــت ا...دژکام یکــی از ایــن برنامــه هایــی 
ــه اســتکبار  ــت روحی ــه تقوی ــه ب ــن زمین اســت کــه در ای
ســتیزی ،تبییــن سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی 
و نقــش بســیج در تحقــق آن از جملــه رویکردهــای 
شــود مــی  پرداختــه  آن  بــه  کــه  اســت  سیاســی 
فرمانــده حــوزه بســیج ثامــن االئمه)ع( ســپاه بقیــه ا...)عج( 
اعــم برنامــه هــای هفتــه بســیج 97 را تقدیــر از فرماندهان 
ــدار  ــیراز، دی ــیج ادارات ش ــای بس ــف پایگاهه ادوار مختل
ــالروز  ــیجیان در س ــع بس ــهدا ، تجم ــزز ش ــواده مع از خان
ــا  ــای روشــنگری ب ــزاری نشســت ه تشــکیل بســیج، برگ
ــمنی  ــی دش ــتی و چرای ــرم و چیس ــگ ن ــت جن محوری
ــا ملــت ایــران و چگونگــی مبــارزه ملــت ایــران  آمریــکا ب
ــی  ــهدا در ادارات ،برپای ــادواره ش ــزاری ی ــکا ،برگ ــا آمری ب
ــی  ــای فرهنگ ــت ه ــس و نشس ــاب و عک ــگاه کت نمایش
ــرای  ــرم ،اج ــگ ن ــا جن ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــدان ب کارمن
مســابقات قرآنی،غبارروبــی و عطرافشــانی شــهدای واالمقام 
،اهــدا خــون ، و فعــل نمــودن میــز خدمــت و... نــام بــرد.

تجلیل از فرماندهان سابق بسیج 
ادارات  شیراز
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بسیج خاری در چشم دشمنان اسام
بیانیه سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت به 

مناسبت هفته مبارک بسیج 139۷
» بسم اهلل الرحمن الرحیم «

َِّذیــَن اْســُتْضِعُفوا فِــی اْلَْرِض  َو نُِریــُد أَْن نَُمــنَّ َعلَــی ال
ســورة   ( الْواِرثِیــَن    نَْجَعلَُهــُم  َو  ــًة  أَئِمَّ نَْجَعلَُهــْم  َو 
قصــص، آیــه5 ( »و اراده مــا بــر ایــن قــرار گرفتــه 
اســت کــه بــه مســتضعفین نعمــت بخشــیم و آنهــا 
دهیــم« قــرار  زمیــن  روی  وارثیــن  و  پیشــوایان  را 

ــدای  ــه خ ــت ک ــی اس ــدرت اله ــات ق ــی از آی ــیج یک بس
ــه  ــزرگ، ب ــرد ب ــه آن م ــح، ب ــده ی صال ــه آن بن ــال ب متع
اســام  تاریــخ  بی نظیــر  یــا  کم نظیــر  آن شــخصیت 
ــردازش  ــر پ ــرد. فک ــا ک ــام( عط ــه )علیهم الّس ــد از ائم بع
ــوار  ــام بزرگ ــه ام ــی، بســیج مســتضعفین ک بســیج عموم
ــوان  ــه ی ت ــا هم ــرد و ب ــل ک ــرد و عم ــرح ک آن را مط
ــاری  ــال را آبی ــن نه ــتاد، ای ــر ایس ــن فک ــر ای ــت س پش
کــرد تــا تبدیــل شــد بــه شــجره ی طیبــه ای کــه 
»تؤتی اکلها کّل حین باذن ربّها«                                              
»مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه 

ای»حفظه اهلل« 1389/08/02«
ــه بســیج  ــال تشــکیل شــجره طیب ــن س در ســی و نهمی
ــی  ــه بســیج م ــه اســتقبال بزرگداشــت هفت ــی ب ، در حال
رویــم کــه امــت اســامی بــه ویــژه در کشــور هــای عــراق 
، ســوریه ، لبنــان ، یمــن و .... بــا الگوگیــری از ایــن یــادگار 
مانــدگار حضــرت امــام خمینــی)ره( توانســته اند دشــمنان 
اســام و مــزدوران اســتکبار را ســرکوب و پیــروزی هــای 
ــش از  ــر روز بی ــا ه ــد و م ــت آورن ــه دس ــان را ب درخش
گذشــته شــاهد ثمــرات و نتایــج افتخــار آمیــز ایــن درخت 
تنــاور در عرصــه هــای گوناگــون جهــاد و خدمــت گــذاری 

، امنیــت ، مقاومــت ، علــم ، فناوری و پیشــرفت هســتیم.
ــار  ــی چه ــیج ط ــای بس ــا و کارکرده ــی ه ــش آفرین نق
ــدان  ــای جاوی ــازی ه ــه س ــد حماس ــته مانن ــه گذش ده
ــی  ــدس و ســپس رویاروی ــاع مق آن در هشــت ســال دف
هوشــمندانه و سلحشــورانه بــا فتنــه آفرینــی هــا و بحران 
ــزدوران  ــی و م ــتکبار جهان ــون اس ــای گوناگ ــازی ه س
ــه و  ــکات جامع ــایی از مش ــره گش ــان ، گ ــی ش داخل
خدمــت رســانی بــه ملت شــریف ایــران در مقاطع ســخت 
ــه طــوری کــه شــاهد  ــر اســت، ب ــکار ناپذی و حســاس ان
عصبانیــت و هجمــه هــای رســانه ای و جنــگ روانــی پــر 
حجــم دشــمنان ظالــم علیــه ایــن نهــاد مقدس هســتیم.

اکنــون بــه لطــف خداونــد تبــارک و تعالــی و بــه برکــت 
خــون پــاک شــهیدان و دعای مظلومان بســیجی ، بســیج 
خاری در چشــم دشــمنان اســام و الگو و روشــی کارآمد 
و امیــد آفریــن بــرای جوانان و امت اســامی گردیــده و روز 
بــه روز بــر توانمنــدی و اثــر بخشــی آن افــزوده مــی شــود.

ــت  ــم از عصبانی ــی توانی ــیج را م ــی بس ــر بخش ــزان اث می
ــی  ــه رســانه ای و جنــگ روان و هجمــه هــای ناجوانمردان
دشــمن بــه ویــژه آمریــکا و اســرائیل جنایتــکار و مــزدوران 
دریابیــم. مســلک  لیبــرال  بــاوران  غــرب  و  داخلــی 

بســیج مهمتریــن شــاخصه مردمــی بــودن نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی اســت کــه بــا قابلیــت هــای فــراوان و 
ــت  ــم ام ــای عظی ــوده ه ــدی ت ــدرت اســتفاده از توانمن ق
ــای  ــره گش ــا گ ــه ه ــه عرص ــد در هم ــی توان ــامی م اس
مشــکات فــرا راه کشــور باشــد و همچــون ســدی 
باشــکوه و مســتحکم مانــع از طمــع ورزی دشــمنان 
باشــد و بــر دولتمــردان واجــب اســت کــه کفــران نکننــد 
ــت و  ــا برک ــه دســت ب ــه ب ــن نعمــت خــدادادی ک و از ای
ســرپنجه تدبیــر و حکمــت امــام بزرگــوار ایجــاد شــده و 
ــون  ــاش میلی ــج و ت ــزاران شــهید و رن حاصــل خــون ه
ــر  ــت حداکث ــاب اس ــوز انق ــه و دلس ــان دلباخت ــا انس ه
ثمــرات  از  را  و کشــور  و خــود  بنماینــد  را  اســتفاده 
اثــر بخــش ایــن قلعــه مســتحکم محــروم نســازند.

 مــا پیشکســوتان بســیجی کــه افتخــار بســیجی بــودن را 
بــا خــون شــهیدان مــان در پرونــده جهــادی خــود ثبــت 
ــا  ــوده و ب ــیجیان ب ــدار بس ــان پرچم ــم همچن ــرده ای ک
ســربلندی ، آمادگــی کامــل خــود را بــرای دفــاع از حریــم 
ــر  ــن رهب ــات و فرامی ــق منوی ــه تحق ــک ب ــت و کم والی
فرزانــه انقاب اســامی بــرای تقویت بســیج و بســیجیان و 
حضــور مؤثــر در صحنــه هــای مــورد نیــاز انقاب اســامی 
اعــام داشــته و ســامتی و ســرافرازی و حســن عاقبــت را 
بــرای همــه بســیجیان عالــم و رهــروان والیــت آرزومندیم.                                                                      

  سازمان  بسیج پیشکسوتان جهادو شهادت 

بیانیه سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت به مناسبت
 هفته مبارک بسیج

بــه گــزارش »پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج پیشکســوتان 
جهاد و شــهادت«  جمعی از مســئولین ســازمان بســیج پیشکســوتان 
جهــاد و شــهادت شــامل ســردار صادقــی، بــرادران حســینی، 
ــین   ــاج حس ــهید ح ــواده ش ــا خان ــی ب ــادی و حرث ــیخی، امیرآب ش
کابلــی دیــدار داشــتند، کــه خاصــه ای از آن بــه ایــن شــرح اســت:

ــی  ــای اخاق ــی ه ــه ویژگ ــی ب ــین کابل ــاج حس ــهید ح ــادر ش م
فرزنــد شــهیدش اشــاره و اظهــار داشــت: حســین خیلــی مهربــان و 
آرام بــود، بــه پــدر، مــادر، بــرادر و خواهــر مهربانــی مــی کــرد. از 1۶ 
ســالگی در بســیج فعالیــت داشــت و خانــه همــه  نمــی رفــت، غذای 
اشــخاصی کــه شــناخت نداشــت را نمــی خــورد. هیــچ مســئله ای از 
جبهــه نمــی گفــت کــه در جبهــه چــه کار انجــام مــی دهــد، وقتــی 
پــدرش اصــرار مــی کــرد مــی گفــت: مثــل بقیــه بســیجی ها کیســه 
شــن پــر مــی کنــم و ســنگر درســت مــی کنــم، بعــد از شــهادت 
ــاء)ص( اســت ــم االنبی ــپ ۶3 خات ــات تی ــده عملی ــم فرمان فهمیدی

ــدن  ــه تمایــل شــهید در گمنــام مان ــرادر حــاج حســین کابلــی ب ب
ــت :  ــی گف ــهید کابل ــای ش ــی ه ــاره ویژگ ــان و درب ــی را بی نکات
ــرام  ــود، احت ــی ب ــیجی واقع ــک بس ــان ی ــه ایش ــور خاص ــه ط ب
اســامی  انقــاب  آرمــان هــای  بــر روی  داشــت.  را  بزرگتــر 
ــود. ــوب ب ــی محب ــی خیل ــادی داشــت، در محــل زندگ تعصــب زی

کــم حرفــی  را  بــرادر  ویژگــی  تریــن  مهــم  خواهــر شــهید 
دانســت و اظهــار داشــت : خیلــی کــم حــرف بــود، بــرادر 
ــدا  ــه از ص ــن مرتب ــت و چندی ــدن نداش ــرح ش ــه مط ــی ب تمایل
و ســیما، ســپاه و جاهــای مختلــف بــرای مصاحبــه و ســاخت 
مســتند از شــهید کابلــی بــه خانــه آمدنــد و پــدر همیشــه 
حالــش خــراب مــی شــد و برنامــه نیمــه تمــام مــی مانــد.

پــدر  بــود،  اســتوار  و  محکــم  خیلــی  کــه  مــادر  برعکــس 
خیلــی دلتنــگ حســین بــود و هــر وقــت وارد خانــه مــی 
شــد عکــس حســین را بغــل مــی کــرد و گریــه مــی کــرد.

زندگی نامه شهید حاج حسین کابلی
حاج حسین کابلی

حسین کابلی    نام پدر: محمد
تاریخ تولد : 1343  تاریخ شهادت 1365    سن: 22

محل شهادت: شلمچه  نام عملیات :کربای 5
مزار : بهشت زهرا)س( قطعه :26 ردیف۷4 شماره21

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 شــهید حــاج حســین کابلــی فرزنــد محمــد در تاریــخ 19 
ــه عرضــه وجــود  ــا ب ــی پ ــواده ی مذهب اردیبهشــت 1343 در خان
نهــاد و در دامــان مــادری شــیر دل و فاطمــه گونــه پــرورش یافــت. 
ــا نشــاط و  ــور و ب ــر ش ــی بســیار پ ــوار در اوان کودک ــهید بزرگ ش
ــی و  ــود. دوران ابتدای ــاده ب ــوق الع ــتعدادی ف ــوش واس دارای ه
ــار  ــن به ــود و در شــروع چهاردهمی ــرده ب ــی را ســپری ک راهنمای
از زندگیــش بــود کــه همزمــان شــده بــود بــا آغــاز مبــارزه ملــت 
سلحشــورمان بــر علیــه طاغــوت و فرعــون زمــان و بــا وجــود کمــی 
ــوت  ــه زوال طاغ ــم رو ب ــه رژی ــر علی ــیاری ب ــت بس ــن، فعالی س
داشــت. در ایــن دوران مبــارزه صبحگاهــان کــه از خانــه خــارج می 
شــد تــا پاســی از شــب را بــه تظاهــرات و فعالیــت مــی پرداخــت.

بعــد از پیــروزی انقــاب در مســجد محلــه بــه پاســداری از 
ــوز دوران  ــه هن ــن هنگام ــت. درای ــاب پرداخ ــتاوردهای انق دس
تحصیــل دبیرســتان را بــه پایــان نرســانده بــود کــه شــاهد 
ــامیمان  ــن اس ــه میه ــت ب ــای صهیونیس ــی ه ــاوز بعث ــروع تج ش
فشــرده  دوره  گذرانــدن  از  بعــد  کــه  بــود  ســاله   1۶ بــود. 
آموزشــی در پــادگان امــام حســین )ع(، در ســال 59 بعنــوان 
ــد و  ــت ش ــه ظلم ــور علی ــرد ن ــای نب ــه ه ــی  جبه ــیجی راه بس
ــن  ــت و بهتری ــه ای آرام نداش ــی لحظ ــار بعث ــه کف ــرد علی در نب
ــود. ــرد ب ــای نب ــه ه ــهادت در جبه ــان ش ــا زم ــی را ت دوران جوان

در تاریــخ  ۶1/9/30 بــه عضویــت جــان بــر کفــان ســپاه پاســداران 
درآمــد و در ســال ۶2 بــا توجــه بــه اســتعداد و لیاقــت آن شــهید 
عزیــز دوره عالــی توپخانــه را در ارتــش جمهــوری اســامی گذرانــد 
ــخ ۶3/۶/22  ــت. در تاری ــی گش ــه عملیات ــازم منطق ــه ع و بافاصل
بفرماندهــی عملیــات تیــپ۶3 خاتــم االنبیــاء )ص( منصــوب 
ــوری  ــی حض ــق جنگ ــا و مناط ــات ه ــر عملی ــت . وی در اکث گش
ــش  ــوب و مهربان ــاق خ ــر اخ ــه خاط ــت. ب ــتمر داش ــال و مس فع
بــرادران بســیج پروانــه وار گــرد او مــی گشــتند. یکبــار کــه 
ــات  ــرور و ضرب ــدف ت ــود ه ــده ب ــران آم ــه ته ــی ب ــت مرخص جه
ــهادت  ــد ش ــر ح ــا س ــت و ت ــرار گرف ــن ق ــوی منافقی کارد و چاق
ــن  ــم منافقی ــوری چش ــدا و ک ــت خ ــه خواس ــا ب ــت آم ــش رف پی
ــه داد. ــهادت ادام ــه ش ــا لحظ ــود ت ــرد خ ــه نب ــد و ب ــده مان زن

در مصاحبــه ای کــه در بــدو ورود بــه ســپاه داشــت از وی در مــورد 
ــارزه  ــار داشــت: مب ــن اظه ــن ســوال شــد چنی ــا منافقی ــارزه ب مب
ــود را  ــه خ ــل اینک ــه بدلی ــت بلک ــرگ اس ــرس از م ــر ت ــه بخاط ن
ــه  ــه ک ــر از واقع ــم و اگ ــی دان ــاب م ــتاوردهای انق ــئول دس مس
ــدارم،  ــر ن ــی ب ــم و قدم ــری نکن ــد جلوگی ــاق بیفت ــکان دارد اتف ام
ــداکاری  ــت و ف ــر لیاق ــر اث ــال ۶4 ب ــود. در س ــم ب ــئول خواه مس
ــدا( مشــرف شــد  ــه خ ــت اهلل الحــرام )خان ــارت بی ــه زی ــش ب های
ــر  ــه بســت کــه در غی ــی خالصان ــا خــدای خــود عهــد و میثاق و ب
ــی  ــل از تمام ــه نق ــدارد. ب ــر ن ــی ب ــی قدم ــدای تعال ــای خ رض
ــب  ــر ل ــه زی ــود همیش ــین )ع( ب ــام حس ــق ام ــتانش او عاش دوس
زمزمــه از مرثیــه هــای آن حضــرت داشــت. عضــو هیئــت امنــای 
ــگاه  ــاد  نمایش ــود. در ایج ــا ب ــران وی ــر ته ــام منتظ ــینیه ام حس
حــزب اهلل و شناســائی خانــه هــای تیمــی منافقیــن فعالیــت 
ــه  ــا جوانمردان ــورد هجــوم ن ــا م ــن خاطــر باره ــه همی داشــت و ب
آنــان قــرار گرفــت و ســر انجــام در عصــر روز 29 دی ســال 
ــر اثــر ترکــش راکــت هواپیماهــای دشــمن صهیونیســتی  13۶5 ب
ــاء اهلل پیوســت. ــه لق ــا 5 ب ــی شــلمچه در کرب ــه عملیات در منطق

شادی روح تمام شهدا صلوات

فرمانده عملیاتی که خود را سنگرساز 
جبهه معرفی می کرد
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هفته بسیج يادآور مسیرهای موفقیت آمیز گذشته است

فرمانــده ســپاه ناحیــه بقیــه اهلل االعظــم شــیراز در جمع 
پرشــور بســیجیان اقشــار مختلف اظهار کرد هفته بســیج 
هفتــه یــادآوری مســیرهای موفقیــت و تجدیــد میثــاق 
بــا شــهدای گرانقــدر و تجدیــد پیمــان بــا والیــت اســت.

بــه گــزارش بســیج رســانه ســپاه ناحیــه بقیــه اهلل)عــج( 
شــیراز؛ فرمانــده ســپاه ناحیــه بقیــه اهلل )عج(شــیراز در 
اجتمــاع بــزرگ بســیجیان ایــن ناحیــه کــه در ورزشــگاه 
ــات  ــه فرمایش ــد ب ــزار ش ــیراز برگ ــتغیب ش ــهید دس ش
امــام خمینــی )ره(و مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
بزرگداشــت مقــام بســیج اشــاره کــرد و بیان نمــود: طبق 
فرمایشــات امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری بســیج 
مدرســه عشــق اســت و بســیجی لشــکر مخلص خداست.

ســرهنگ محمــد جعفــر دوســتدار در ادامــه ابــراز 
ــای بســیجیان  ــوص و صف ــه خل ــن همــواره ب داشــت م
غبطــه مــی خــورم و از خداونــد مــی خواهــم کــه 
ــا  ــد چــرا کــه در دنی ــا بســیجیان محشــور گردان ــرا ب م
افتخــارم ایــن اســت کــه خــود یــک بســیجی هســتم.

بــودن  بســیجی  داد  ادامــه  دوســتدار  ســرهنگ 
عبادتــی  خالصانــه  عملــی  جــز  نیســت  چیــزی 
عاشــقانه. وصلــی  و  مظلومانــه  قیامــی  عارفانــه 

وی همچنیــن بــه نورانــی تریــن جملــه امــام در خصوص 
بســیج اشــاره کــرد کــه فرمودنــد بســیجی یعنــی علــی 
علیــه الســام کــه تمــام وجــودش را وقــف اســام کــرد.

هفته بسیج یادآور مسیرهای موفقیت آمیز 
گذشته است

وی هفتــه بســیج را هفتــه یــادآوری مســیرهای موفقیت 
آمیــز گذشــته عنــوان کــرد و گفــت آنچــه بســیج را در 
ــه  ــرده اســت و کشــورمان را از گردن ــق ک گذشــته موف
هــای پرخطــر عبــور داده اســت تــوکل بــه خــدا، توســل 
ــه  ــاد ب ــی، اعتم ــوان داخل ــر ت ــه ب ــت، تکی ــل بی ــه اه ب
جوانــان و اطاعــت بــی چــون و چــرا از ولــی فقیه اســت.

فرمانــده ســپاه ناحیــه بقیــه اهلل االعظــم شــیراز در جمع 
پرشــور بســیجیان اقشــار مختلف اظهار کرد هفته بســیج 
هفتــه یــادآوری مســیرهای موفقیــت و تجدیــد میثــاق 

بــا شــهدای گرانقــدر و تجدیــد پیمــان بــا والیــت اســت.
ابــراز  رهبــری  معظــم  مقــام  بــه  خطــاب  وی 
ــن  ــر در ای ــع حاض ــا جم ــز م ــر عزی ــت: ای رهب داش
پنــج  و  ســي  و  یکصــد  نماینــده  بــزرگ  اجتمــاع 
هــزار بســیجی ناحیــه بقیــه اهلل اســت کــه جمــع 
شــده ایــم تــا بــا شــما عهــد و پیمــان ببندیــم.

وی ادامــه داد: امــروز بســیج مثل گذشــته آماده اســت تا 
بــا ســازماندهی در اقشــار 22 گانــه بســیج اعــم از بســیج 
دانــش آمــوزی ،جامعــه پزشــکی ،جامعــه زنــان، بســیج 
مهندســی، بســیج کارمنــدان، کارگــران، اصنــاف، رســانه 
و... در عرصه هــای مختلــف ســازندگی علمــی اقتصــادی 
ــد. ــت کن ــام خدم ــا انج ــه ه ــر عرص ــی و دیگ فرهنگ
ــه مســجد ــه اهلل ب ــه بقی ــژه بســیجیان ناحی ــام وی اهتم

ــا موضــوع مســجد  دوســتدار توجــه بــه نهــاد مســجد ب
محــوری را از جملــه مســائل مهــم مــورد توجــه ســپاه 
ناحیــه بقیــه اهلل عمران کــرد و ادامه داد: امــروز با افتخار 
ــوع  ــه موض ــن ناحی ــیجیان ای ــه بس ــم ک ــام می کنی اع
ــد. ــه مســجد اهتمــام ویــژه دارن کار تربیتــی و توجــه ب

ــه طــرح شــهید بهنــام محمــدی ایــن  ــا اشــاره ب  وی ب
طــرح را طــرح اتصــال و ارتبــاط هدفمنــد و ســازماندهی 
شــده ي خانــواده هــا بــا بســیج و مســجد عنــوان کــرد.

مقابله با جنگ نرم با راه اندازی معاونت رسانه و 
فضای مجازی

ــن  ــه اهلل)عج(شــیراز همچنی ــه بقی ــده ســپاه ناحی فرمان
توجــه بــه موضــوع رســانه و فضــای مجــازی را از دیگــر 
برنامــه هــای مهــم و در دســت اقــدام ســپاه ناحیــه بقیه 
ــدازی معاونــت رســانه و  اهلل اعــام کــرد و افــزود: راه ان
ــگ  ــگاه افســران جن ــدازی باش ــازی و راه ان فضــای مج
نــرم اقدامــی در راســتای مقابلــه بــا جنــگ نــرم اســت.

موضــوع  بــه  توجــه  داشــت:  ابــراز  دوســتدار 
قــرارگاه  تشــکیل  و  اجتماعــی  هــای  آســیب 
توقــف  و  کاهــش  راســتای  در  اســکندری  شــهید 
آســیب هــای اجتماعــی در ســطح جامعــه اســت. 
فرمانــده ناحیــه بقیــه اهلل شــیراز در پایــان بــا اشــاره بــه 
ــن  ــتانه چهلمی ــن در آس ــرار گرفت ق
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی س
اظهــار کــرد: بســیج بایــد برنامه هایــی 
منســجم و منظــم در راســتای اجــرای 
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــن چهلمی جش
کنــد؛  برگــزار  اســامی  انقــاب 
ــتاوردهای  ــی از دس ــود یک ــه خ چراک
ارزشــمند انقــاب اســامی بــه شــمار 
مــی رود کــه امــروز در عرصــه هــای 
مختلــف جامعــه نقــش آفریــن اســت.

ــوی  ــم از دو بان ــن مراس ــان ای در پای
ــهر  ــیجی ش ــان بس ــکار و قهرم ورزش
ــمیرا  ــردی و س ــاره جوانم ــیراز س ش
ارمــی و همچنیــن 40 بســیجی نمونه 
ــه اهلل تجلیــل شــد. ــه بقی ســپاه ناحی

ــان  ــدس گی ــپاه ق ــهادت س ــاد و ش ــوتان جه ــیج پیشکس ــئول بس ــیج مس ــه بس درهفت
و مســئول عقیدتــی اداره بازنشســتگی نیروهــای مســلح از 3 نفــر  پیشکســوت بســیجی 

ــد ــل آم ــه عم ــدار ب ــان دی ــمی  در منزلش ــیروس قاس ــی و س ــر بابائ ــم زارع، ناص ابراهی

مراسم زیارت عاشورا حلقه شهید علیرضا نظری بسیج پیشکسوتان استان گیالن
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خروج نظامیان امریکائی از سوریه و افغانستان قبول 
شکست در منطقه یا طرحی برای نا امنی جدید

ــی  ــر توجیه ــا ه ــی ب ــاظ سیاس ازلح
ــن  ــد ، ای ــده باش ــری ش ــم گی تصمی
ــتربصورت  ــه بیش ــه ک ــروج عجوالن خ
فــرار از میــدان نبرداســت ، حتــی 
اگــر در منطقــه بماننــد بازهــم نشــانه 
برابرمقاومــت  در  طبیعــی  شکســت 
مــردم منطقــه و مقاومــت منطقــه 
ــه  ــا اینک ــود ! ام ــی ش ــبه م ای محاس
ــانی و  ــترده انس ــات گس ــار از تلف ناچ
ــی  ــاد بحران ــرایط اقتص ــی وش تجهیزات
امریــکا چنیــن تصمیمــی گرفتــه شــده 
و یــا طرحــی جدیــد بــرای نــاآرام 
ــر  ــیوه ای  دیگ ــا ش ــه ب ــردن منطق ک
ــه  ــه ب ــت! توج ــل اس ــل تأم ــت قاب اس
اســتعفای وزیــر دفــاع جنــگ طلــب و 
ــردر  ــدرو دیگ ــن از اعضــای تن ــد ت چن
کاخ ســفیدکه دولــت را بــه ســوی 
تعطیلــی کشــانده ویــا تهدیــد بــه 
دیگــری  نشــانه  نمــوده  تعطیلــی 
و  ازشــکاف عمیــق جنــگ طلبــان 
عقــای کاخ ســفید بنظرمیرســدکه 
سیاســی  برشکســت  دیگــر  دلیلــی 
ــکا  ــالهای گذشــته امری ــای س راهبرده
هــای  هزینــه  بــا  زیراکــه  اســت! 
گســترده ای نمــوده اندونتایــج تقریبــا 
ــری  ــاظ ظاه ــچ از لح ــه هی ــک ب نزدی
ــان  ــیها نش ــا ، بررس ــام م ــد برج ، مانن
مــی دهــد کــه راهبــرد جنــگ نیابتــی 
ــبب  ــط س ــی ، فق ــتهای وهاب تروریس
ــخت  ــزاری و س ــرم اف ــام ن ــت نظ تقوی
ــه  ــت اســامی در منطق ــزاری مقاوم اف
نیــز  بــزرگ  وتهدیــدی  گردیــده؛ 
ــوش  ــخ گ ــیا بی ــرب آس ــه  غ درمنطق
ــار  ــده در کن ــود آم ــم بوج ــرائیل ه اس
ارتــش هــای منطقــه کــه از قبــل 
ــا روشــهای  وجــود داشــت ، و دیگــر ب
ــه  ــد ب ــی توانن ــا نم ــه تنه ــی ن قدیم
ــات گذشــته ادامــه دهنــد، بلکــه  جنای
هزینــه غارتگــری در منطقــه رابشــدت 
ــبات  ــه در محاس ــد ک ــش داده ان افزای
ــرمایه داری  ــیطانی س ــای ش ــرح ه ط
درمنطقــه هیــچ تعــادل منطقــی ، 

ــود!  ــی ش ــاهده نم ــده مش ــه فای هزین
ــر  ــم نشــانه ای دیگ ــن ه ــن ، ای بنابرای
از غلــط بــودن راهبــرد منطقــه ای 
شــیطان بــزرگ در منطقــه اســت ! کــه 
کــم کــم اثــرات آن دراروپا نیزمشــاهده 
مــی گــردد ، کــه نمونــه هــای آن 
درفرانســه شــروع گردیــده وادامــه دارد! 
ــه  ــداری هرلحظ ــای بی ــعله ه ــن ش ای
بســوی  کشــیدن  زبانــه  احتمــال 
هــم  اروپائــی  مختلــف  کشــورهای 
ــکا  ــن امری ــت! بنابرای ــور اس ــل تص قاب
کــه بعنــوان چمــاق ســرمایه داری 
لیبراســتی غــرب تاکنــون ســرکوب 
کننــده ملتهــای جهــان  بــوده ، ناچــار 
ازخــارج شــدن از حالــت تهاجمــی 
ورفتــن بــه حالــت دفاعــی اســت ! 
شــاید ایــن بهتریــن روشــی اســت کــه 
ــت؛  ــده اس ــیار دیرش ــم بس ــش ه زمان
ــابق  ــده س ــون فرمان ــس فال ــرا فران زی
ــگ  ــان جن ــه در زم ــکا ک ــش آمری ارت
قدرتمندانــه حــزب اهلل لبنــان فرمانــده 
نــاوگان امریــکا در اقیانــوس هنــد بوده،  
ــی  ــه دفاع ــک پیروزمندان ــس از جن پ
حــزب اهلل لبنــان و شکســت خفــت بــار 
ــت  ــه حمای ــرائیل درحالیک ــش اس ارت
ــز  ــکا را نی ــش امری ــو و ارت ــل نات کام
ــس شــخصا  ــم رای درکنارداشــت و خان
در اطــاق عملیــات فرماندهــی  ارتــش 
بدنبــال  و  یافتــه  حضــور  اســرائیل 
ســزارین در زایمــان خاورمیانــه عربــی 
بــود ! بــه کولیــن پــاول وزیردفــاع وقت 
ــود ،  زمــان جنــگ  ــه ب ــی گفت امریکائ
بــا جمهــوری  اســامی ایــران گذشــته 

اســت زیــرا ارتــش اســرائیل کــه مینیــا 
تــوری ازارتــش امریــکا اســت، ازحــزب 
اهلل لبنــان کــه مینیاتــوری از پاســداران 
انقــاب اســامی ایــران شکســت خورد 
،آن شکســت فاحــش را! وما نتوانســتیم 
کار مؤثــری انجــام دهیــم لــذا عاقانــه 
ــتقیم  ــری مس ــه از درگی ــت ک آن اس
ــر  ــه اگ ــرا ک ــم ! زی ــران بپرهیزی ــا ای ب
ــدیم  ــر ش ــداران درگی ــپاه پاس ــا س ب
هــر ضربــه ای کــه دریافــت کنیــم 
ــه  ــران ب ــه دیگ ــرای حمل ــکاری ب راه
ــن  ــاید همی ــد ! ش ــی کن ــاز م ــا را ب م
ــود کــه ســران جنــگ طلــب  ــه ب نظری
جمهــوری   ، کــه  متجاوزامریــکا  و 
اســامی را تهدیــدی علیــه خــود مــی 
ــرد  ــرد نب ــه فکرتغییررویک ــتند، ب دانس
ــا بتــی  ــه رویکــر جنــگ نی مســتقیم ب
ــره  ــتی و به ــتقیم تروریس ــر مس و غی
ــت  ــی و تقوی ــزدوران وهاب ــری ازم گی
عربهــای  تروریســتی  هــای  گــروه 
افغــان و القائــده و درنهایــت ،  تشــکیل 
گــروه وهابــی صهیونیســتی داعــش 
ــی  ــا بت ــگ نی ــزدادن جن ــرای تمرک ب
ــراق و  ــیا )ع ــرب آس ــتی در غ تروریس
ــم  ــه خان ــد ک ــام ( را طراحــی کردن ش
ــپ در مناظــره  ــای ترام ــون و آق کلینت
؛  نمودنــد  اقــرار  آن  بــه  انتخاباتــی 
امــا بــا شکســتهای مفتضحانــه ای 
درایــن نبردها،کــه ملتهــای منطقــه 
بــا اســتفاده از تجربیــات ملــت مجاهــد 
ایــران اســامی ، ســازماندهی و دانــش 
نبردهــای  وبــا   ، نمودنــد  انــدوزی 
تجــاوزات  برابرانــواع  در  انقابــی 

مســتقیم و نیابتــی تروریســتی وهابیت 
صهیونیســتی  در میدانهــای واقعــی 
نبردآمــوزش دیــده و تجربــه هــای 
ــه  ــون ک ــد! اکن بســیاری کســب نماین
ــورده  ــت خ ــه شکس ــکا و متحدان امری
تشــکیل  بــا  فرســوده،  و  و خســته 
ــی،  ــامی لبنان ــت اس ــهای مقاوم ارتش
سوری،فلســطینی، عراقــی، یمنــی ، 
افغانــی ، پاکســتانی و...روبــرو شــده 
ــردم  ــی م ــرت عموم ــر روزنف ــد؛ و ه ان
منطقــه و جهــان اســام را بیشــتر 
ــن زده و  ــود دام ــبت بخ ــش نس از پی
انگیــزه نبــرد در منطقــه برعلیــه امریکا 
و  مزدورصهیونیســم  حکومتهــای  و 
ــش داده  ــزرگ امریکاراافزای ــیطان ب ش
تروریســتی   نیابیتــی  نبــرد  و  انــد؛ 
صهیونیســتی  وهابیــت   گمراهــان 
ــی  ــترده و قطع ــت گس ــا شکس ــز ب نی
ــن  ــده اســت ، اکنــون بهتری روبروگردی
راهبــرد درکوتــاه مــدت همیــن اســت 
کــه فعــا ارتــش فرســوده امریــکا کــه 
ــی  ــه فاقدکارآی ــت زده در منطق وحش
نظامــی شــده را از زیــر ضربــات روزانــه 
ــازی  ــاز س ــه ب ــا ب ــوده،  ت ــارج نم خ
ایــن  وارث  کــه  ترامــپ  و  بپــردازد 
وضــع اســفبار از دوران بــوش پســر 
ــات  ــوده ودر تبلیغ ــکار ب ــای م و اوبام
دور اول وعــده اصــاح رفتــار هــای 
گذشــته  دولتهــای  آفریــن  انزجــار 
دوم  دور  تبلیغاتــی  در   ، بــود  راداده 
ــه  ــد ب ــام کن ــوری اع ــت جمه ریاس
وعــده هــای انتخاباتیــش عمــل کــرده 
ضمنــا شکســتهای ارتــش را نیــزاز 
نمایــد!و  دور  امریــکا  مــردم  ذهــن 
منطقــه  در  حضــور  هــای  هزینــه 
ــا چــاره  ــز کاهــش دهــد، ت ــرد را نی نب

اندیشــی جدیــدی کنــد؛ از منظــر 
ــه  ــکا ک ــش امری ــز ارت ــی نی نظام
خســتگی  و  شکســت  از  پــس 
درجنــگ ویتنــام مدتهــا جــرأ 
ــت داده  ــود را ازدس ــم خ ت تهاج
ــال  ــن س ــس ازچندی ــا پ ــود! ام ب
بازســازی، گــروه عقابهــا در زمــان 
ریاســت  بــوش پســر بــا اســتفاده 
ــه )  ــده ب ــکوک القائ ــه مش ازحمل
ــیاه  ــت س ــو ( بخ ــای دوقل برجه
ــان  ــه طالب ــه ب ــا حمل ــود را ب خ
کــه  افغانســتان  در  القاعــده  و 
دولتــی خــود خوانــده وفاقــد تــوان 
ــده  ــاع عم ــرای دف ــی الزم ب دفاع
ــتان  ــوب زده افغانس ــور آش از کش

ــور  ــون برکش ــرد و چ ــش ک بود،آزمای
فاقــد حکومــت مرکــزی مقتــدر ماننــد 
ــل بســر  ــف کام ــود ودرضعی ــوریه ب س
مــی بــرد درافغانســتان پیــروزی کوتــاه 
لــذا  آورد  بدســت  مقطعــی  مــدت 
مســت گردیــده و بــا حملــه بــه عــراق 
ــازی  ــه بازس ــود ب ــعی نم ــی  س صدام
هیبــت شکســته شــده اش توســط 
ــا  ــد، ت ــران بنمای ــامی ای ــاب اس انق
بعــدا بــا فاصلــه ای کــم تــری ،  بلکــه 
بتوانــد بــه جمهــوری اســامی تهاجــم 
ــه چنــدان  نمایــد ! لیکــن در زمانــی ن
ــا  ــه تنه ــه ن ــی متوجــه شــده ک طوالن
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــد ب ــی توان نم
، تهاجــم کنــد  مقتــدرو قدرتمنــد 
احتمــال  عــراق  باطــاق  در  بلکــه 
اســت،  قطعــی  ارتشــش  نابــودی 
ــح داده و  ــرار ترجی ــر ق ــرار را ب ــذا ف ل
بدنبــال جنــگ نیــاب تــی تروریســتی 
بــا رهبــری آل ســعود جنایتــکارو 
برخــی فریــب خــوردگان قــدرت طلب 
منطقــه کــه خــواب امپراطــوری هــای 
ــت  ــد رغب ــی دیدن گذشــته خــود را م
نشــان داد، کــه آن راهبــرد نیــز طــی 
پنجســال نبــرد ، غلــط بودنــش اثبــات 
گردیــد!؛ اکنــون بــا توجــه بــه تجربــه 
انــدوزی عظیــم انقــاب اســامی و 
ــی  ــه نظام ــوان قدرتمندان ــترش ت گس
ــوری  ــان جمه ــم پیم ــای ه ــور ه کش
ــیجی   ــهای بس ــاد ارتش ــامی و ایج اس
کاســیک  ارتشــهای  کنــار  در 
کشــورهای آســیب دیــده از تجــاوز 
مزدورانش،ســتادفرماندهی  و  امریــکا 
متمرکــز ارتشــهای انقابــی واقعــی 
ــدرت دفاعــی  ــار ق ــه نمایشــی، درکن ن
جمهــوری اســامی  وهــم پیمــان 

شــمالی جمهــوری اســامی کــه پس از 
فروپاشــی جبهــه  کمونیســم درشــکل 
ــرد  ــد ، راهب ــیه جدی ــدش  روس جدی
مشــترک بــا جمهــور اســامی راامنیــت 
حیاتــش  ادامــه  راه  تریــن  بخــش 
بــرای بازگشــت بــه قــدرت ســابق 
ــه  ــت روســیه دانســته ، جبه ــرای مل ب
ــدی را در  ــترده جدی ــه گس قدرتمندان
ــش  ــه ارت ــد ک ــکیل داده ان ــه ش منطق
ــکا کــه  ــزرگ، امری فرســوده شــیطان ب
ــدرت سیاســی  ــش ق نشــانه هــای افول
روشــن  برهمــگان  واقتصادیــش 
ــرگ  ــه دام م ــود را ب ــده! هرگزخ گردی
ــترده  ــد گس ــه قدرتمن ــن جبه درچنی
ــاز  ــرد . ممکــن اســت ب ای نخواهــد ک
هــم بــه دنبــال طراحــی جنــگ نیابتــی 
دیگــری باشــد کــه برخــی نشــانه هــای 
آن بــا ســخنان و عملکردهــای ترکیــه و 
ــی   انتقــال بخشــی از نیروهــای امریکائ
بــه منطقــه کردنشــین بــه دنبــال 
فتنــه ای جدیــد در کنــار مرزهــای 
مشــترک عــراق و ســوریه و ترکیــه 
ــن  ــط ای ــودن رواب ــدوش نم ــرای مخ ب
ــن  ــز دور از ذه ــند نی ــه کشــور باش س
ــورهای  ــران کش ــد س ــه بای ــت ک نیس
یــاد شــده بــا هوشــیاری تحــرکات 
ــد  ــه را رص ــکا در منطق ــزدوران امری م
نمــوده و مناطقــی کــه را کــه آلــوده به 
مزدوران شــیطان بــزرگ امریکاســت را 
ــی  ــت طرفین ــق حاکمی ــت ح ــا رعای ب
ــا  ــد! ت ــاک ســازی نماین هوشــمندانه پ
منطقــه درگیــر فتنــه جدیــد شــیطان 
بــزرگ امریــکا ، وهابیــت  صهیونیســتی 
و صهیونیســم  بیــن الملــل نگــردد.  
افــروز رضــا  بســیجی  پیشکســوت 
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قابلیت  جنگ نامتقارن و دفاع موشکی ایران 

عواقب حمله را پیچیده تر می کند
وجهشــهای  موشــکی  دفــاع  قــدرت 
ارزشــمند دانشــمندان جــوان کشــورکه 
فنــآوری  و  تئوریــک  مختلــف  درابعــاد 
نســل  توســط  بومــی  پیشــرفته  هــای 
ــدان هوشــمند انقــاب  ســوم وچهــارم فرزن
ــه  ــروش یافت ــر بســیجی پ ــا تفک اســامی ب
مدیریــت  واراده  ظرفیتهــا  انــد،ودارای 
دوم  و  اول  نســل  راه  هســتند  جهــادی 
انقــاب را بــا جســارتی بــی نظیــردر حــوزه 
هــای نــرم افــزاری ومدیریــت انقابــی ادامــه 
مــی دهند!بطوریکــه کارشناســان جهــان 
ــزرگ  اســتکباربویژه کارشناســان شــیطان ب
واداربــه  مختلــف  رادرمیدانهــای  امریــکا 
ــج  ــه شکســتهای جــدی ســاخته وگی اقرارب
نمــوده اســت! همیــن مقاومــت انقابــی 
منتــج از تفکرالهــی بســیجی اســت کــه 
ــدار  ــور و اقت ــت کش ــن امنی ــن تظمی ضم
ــع  ــمن را از موض ــر دش ــی نظی ــی ب آفرین
موضــع  ودر  نمــوده  خــارج  تهاجمــی 
دفاعــی قــرار داده و اگــر مســؤلین سیاســی 
کشــورکه آلــوده بــه فرهنــگ پســت و 
ــا اظهــار  ارتجاعــی غــرب زدگــی هســتند ب
نظرهــا ســاده لوحانــه خــود دشــمن را 
دچارامیــد کاذب نکننــد وماننــد برجــام 
هــای پــوچ بــی حاصــل ، دســت آوردهــای 
جوانــان هوشــمند انقابــی را دچــار تعطیــل 
بــدون شــک هزینــه  نکننــد،  تاخیــر  و 
ــد!، چنانچــه  ــاال نمــی برن کشــورانقابی را ب
جهــش هــای جســارت آمیــزی کــه از 
ــی ره  ــام خمین ــه ام ــت فقی ــگ والی فرهن
ــران وجهــان معاصــر،  ــخ ای ــت شــکن تاری ب
ــا  ــت م ــه مل ــم را ب ــی توانی ــعارما م ــه ش ک
ــقوط  ــا س ــود، ب ــم نم ــت وتعلی ــی داش ارزان
پادشــاهی  پوســیده  رژیــم  قهرمانانــه 
پهلــوی ســتمگر مــزدور غــرب وحشــی 
ــی  ــم را عمل ــا میتوانی ــی م ــن گام عمل اولی
ــم  ــی توانی ــا م ــدم ، م ــن ق ــوده و دومی نم
تثبیــت نظــام مقــدس جمهــوری  را در 
اســامی و گــذر، از توطعــه هــای براندازانــه 
گروهکهــای سیاســی خــود فروختــه داخلــی 
ــط  ــام توس ــاران ام ــی ی ــا ترورسیاس ــه ب ک
ــروع  ــرق ش ــرب وش ــوی غ ــزدوران بلندگ م
تــرور فیزیکــی  بــا  ادامــه  گردیــد و در 
ــامی از  ــاب اس ــند انق ــخصیتهای ارزش ش
ــا  ــت ، ب ــه یاف ــوذ شــبکه ای ادام ــق نف طری
هوشــیاری وفــداکاری میلیونــی مردمــی 
ــه  ــه الن ــه فرارب ــی را وادار ب ــزدوران علن م
ــاب  ــکای متجاوزواذن ــزرگ امری ــیطان ب ش
ــا  ــوم نیزب ــدم س ــوده و درق ــی و... نم اروپائ
دفــاع  افتخارآمیزهشــت ســال  مقاومــت 
ــکا و  ــزرگ امری ــیطان ب ــاغ ش ــدس ، دم مق
صــدام خبیــث معــدوم را بــه خــاک مذلــت 
ــات  ــم را اثب ــی توانی ــا م ــعار م ــد، ش مالی
ــم  ــی توانی ــا م ــه راه پرافتخارم ــرد! درادام ک
، پــس وفــات آن راحــل عظیــم الشــان بــی 

ــران ، کــه منافقیــن وکفــار  ــخ ای نظیــر تاری
تصــور پایــان انقــاب اســامی و جمهــوری 
اســامی رادر خــواب مــی دیدنــد ، عملیاتــی 
پــی  در  وپــی  قدمهــای ســریع  کــردن 
ایــن شعارهوشــمندانه دردوران درخشــان 
رهبــری شــاگرد شایســته امــام راحــل 
عظیــم الشــان ، امــام خامنــه ای حفظــه اهلل 
تعالــی ، ایــن موهبــت بــی نظیرالهــی چنــان 
ــدام فرســوده دشــمنان انقــاب  ــر ان ــرزه ب ل
ــن  ــی کوردزم ــه انتون ــه ، ک اســامی انداخت
کارشــناس علــوم اســترتژیک اندیشــکده 
امریکائــی مجبــور بــه اقــرارآن گردیــد، کــه 
ــد و شــکر نعمــت  ــه بفرمائی ــه مطالع درادام
امنیــت قطعــی را کــه حاصــل رهبــری 
ــادل  ــه ع ــت فقی ــی نظیروالی ــمندانه ب هوش
اســامی  انقــاب  پاســداران  ومجاهــدت 
جــان  وفکــورواز  شــجاع  بســیجیان  و 
ــا  ــت را مط ــامی اس ــاب اس ــته انق گذش
ــم انشــااهلل !     ــی نمائی ــدر دان ــه نمــوده وق لع
جنــگ  کوردزمن:قابلیــت   آنتونــی 
ایــران  موشــکی  دفــاع  و  نامتقــارن 
می کنــد پیچیده تــر  را  حملــه  عواقــب 

ــی  ــن یک ــی کوردزم ــش آنتون ــدی پی  چن
اندیشــکده  رتبــه  عالــی  کارشناســان  از 
ــت  ــه قابلی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب آمریکای
ــکی  ــاع موش ــارن و دف ــگ نامتق ــای جن ه
ایــران، عواقــب جنــگ بــا ایــن کشــور 
ــه  ــت ک ــازد، نوش ــی س ــر م ــده ت را پیچی
ــا و  ــم ه ــان تحری ــکا، پای ــک راهــکار آمری ی
ــران  ــه ای ــادی ب ــای اقتص ــوق ه ــرح مش ط
جنگــی  از  جلوگیــری  بمنظــور  اســت. 
. اســت کــه فرجامــش معلــوم نیســت 

اینترنتــی  پایــگاه  فــارس،  گــزارش  بــه 
و  المللــی  بیــن  مطالعــات  »مرکــز 
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــتراتژیک« در مقال اس
»جلوگیــری از جنــگ از طریــق بــاور پذیــر 
کــردن  آن« بــه قلــم »آنتونــی کوردزمــن«، 
ــه  ــت ک ــکده آورده اس ــن اندیش ــس ای رئی
مواقعــی وجــود دارد کــه بهتریــن راه بــرای 
ــه  ــن اســت ک ــگ ای ــک جن ــری از ی جلوگی
صراحتــا اینطــور اطــاع رســانی شــود 
کــه احتمــال بــروز جنــگ وجــود دارد.
*پیش بینی پیامدهای حمله پیشگیرانه 

به ایران ممکن نیست
ــی  ــد در شــرایط فعل هیــچ کــس نمــی توان
در  جــدی  درگیــری  یــک  پیشــامدهای 
ــگیرانه  ــات پیش ــا حم ــارس و ی ــج ف خلی
ــن  ــا ای ــد؛ ب ــبه کن ــران را محاس ــه ای علی
ــرات  ــه مذاک ــت ک ــن اس ــت ای ــال حقیق ح
هنــوز هیــچ پیشــرفت روشــنی نداشــته 
اســت و تنــش هــا و آمادگــی نظامــی 
ــت؛  ــش اس ــه افزای ــارس رو ب ــج ف در خلی
ــتری  ــای بیش ــم ه ــان تحری ــکا همچن آمری
ــه  ــد و هفت ــی کن ــل م ــران تحمی ــه ای علی
ــث  ــرائیل وارد بح ــران اس ــز س ــته نی گذش

چشــم  و  زمــان  پیرامــون  جدیــدی 
انــداز اقدامــات نظامــی پیشــگیرانه بــه 
شــدند. ایــران  ای  هســته  تاسیســات 

هیــچ کــس خواهــان جنــگ نیســت و 
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــل منطق احتمــاال دالی
ــن  ــا ای ــود دارد ب ــگ وج ــن جن ــروز ای از ب
وجــود حقیقــت ایــن اســت کــه تنــش 
ــش  ــت و پی ــبه نادرس ــر محاس ــا و خط ه
افزایــش  بــه  بینــی غلــط همچنــان رو 
ــت  ــخص نیس ــن، مش ــر ای ــاوه ب ــت؛ ع اس
ــل  ــه رشــد تبدی ــران خطــر رو ب ــا ای کــه آی
ــه  ــرائیل ب ــکا و اس ــدار آمری ــا هش ــال ه س
عمــل را درســت درک کــرده اســت یــا نــه.

و  ســناریوی »ســارایوو«  دربــاره  برخــی 
ــری  ــت« و درگی ــای آگوس ــلحه ه ــا »اس ی
کننــد  مــی  صحبــت  ای  حادثــه  یــا  و 
ــن  ــل ای ــته و تبدی ــدید ناخواس ــا تش ــه ب ک
ــراه  ــیع هم ــگ وس ــک جن ــه ی ــری ب درگی
معتقدنــد  دیگــر  برخــی  بــود؛  خواهــد 
ــط  ــه خ ــیدن ب ــال رس ــرائیل در ح ــه اس ک
ــه  ــتفاده از گزین ــرای اس ــود ب ــای خ قرمزه
نظامــی پیــش از آمریــکا و متحدانــش و 
اقــدام یــک جانبــه علیــه ایــران اســت کــه 
ــری  ــک درگی ــروز ی ــاال ب ــدام احتم ــن اق ای
بــه مراتــب بــزرگ تــر را ســبب مــی شــود.

ــز وجــود  ــن نی ــن، احتمــال ای ــر ای عــاوه ب
ــابه  ــرایط مش ــال ش ــگ بدنب ــه جن دارد ک
دوم  جهانــی  آغــاز جنــگ  بــه  کــه  ای 
ــره و  ــا مذاک ــال ه ــی س ــد یعن ــر ش منج
تهدیــد و شکســت تهدیدهــا تــا زمــان 
ــد. ــدا کن ــروز پی ــگ ب ــدن جن ــی ش واقع
* قابلیت های جنگ نامتقارن ودفاع 
موشکی ایران پیامدهای جنگ علیه 

این کشوررا پیچیده ترمی سازد
ســایر عوامــل غیــر قابــل پیــش بینــی 
نیــز در ایــن بیــن وجــود دارد کــه شــرایط 
ــن  ــه ای ــد؛ از جمل ــی کن ــر م ــده ت را پیچی
ــت  ــی، تقوی ــش بین ــل پی ــر قاب ــل غی عوام
قابلیــت هــای جنــگ نامتقــارن و نیروهــای 
موشــکی ایــران اســت کــه بــه طــور مــداوم 
ــی را در  ــی های ــت و نگران ــد اس ــه رش رو ب

ــه  ــه ب ــران ک ــان کشــورهای همســایه ای می
ــته  ــرفت هس ــران پیش ــرائیل، نگ ــدازه اس ان
ای تهــران هســتند، برانگیختــه اســت.در 
ایــن مقالــه نوشــته شــده اســت کــه بحــران 
ســوریه منجــر بــه افزایــش تنــش هــا 
ــران و کشــورهای حاشــیه جنــوب  ــان ای می
خلیــج فــارس و ترکیــه شــده اســت؛ تنــش 
میــان ســنی و شــیعه نیــز در بحریــن و 
ــت  ــش اس ــه افزای ــعودی رو ب ــتان س عربس
و رقابــت بــرای اعمــال نفــوذ در عــراق 
مجــزا نیــز بــه ایــن تنــش هــا مــی افزایــد.

*حتی بروز یک درگیری جزئی 
بازارهای نفت و اقتصاد جهان را با 

مشکل روبرو می کند
ــه آن توجــه کــرد  ــه شــدت ب ــد ب آنچــه بای
ــل  ایــن اســت کــه چنیــن عوامــل غیــر قاب
ــا  ــر و ی ــذاب ت ــگ را ج ــی جن ــش بین پی
قریــب الوقــوع نخواهنــد کــرد؛ حتــی بــروز 
ــراس  ــد ه ــی توان ــی م ــری جزئ ــک درگی ی
کوتــاه مدتــی را در بهــای نفــت ایجــاد 
کنــد؛ یــک اقــدام نظامــی شکســت خــورده 
و یــا پیشــگیرانه محــدود مــی توانــد صرفــا 
ایــران را تحریــک کنــد کــه بــه هــر قیمتــی 
هســته ای شــود و بــه خلیــج فــارس حملــه 
کنــد و ایــن امــر مــی توانــد مشــکاتی بــه 
ــت  ــای نف ــر را در بازاره ــدی ت ــب ج مرات
جهانــی و اقتصــاد جهــان ایجــاد کنــد.
آمریــکا هنــوز درگیــر یــک جنــگ اســت و 
هیــچ کــس نمــی توانــد تاثیــر یــک درگیری 
و یــا جنــگ روی اقــدام ایــران، تنــش 
هــای میــان ســنی و شــیعه و تحــوالت 
عــراق و ســوریه را پیــش بینــی کنــد.
بــر اســاس ایــن مقالــه، تصــور گرفتــن 
اقــدام  از  آمیــز  موفقیــت  نتیجــه  یــک 
ــخ  ــا تاری ــت ام ــان اس ــی آس ــی خیل نظام
ــکا در  ــای آمری ــرت ه ــر عب ــاله ب ــزار س ه
ــت  ــه محدودی ــراق در زمین ــتان و ع افغانس
ــد  ــی کن ــد م ــی تاکی ــدرت نظام ــای ق ه
ــود  ــی ش ــی م ــن بدیه ــن بی ــه در ای و آنچ
ــزرگ  ــتراتژی ب ــن اس ــه ای ــت ک ــن اس ای
زیــادی  حــد  تــا  واقعــی  دنیــای  در 
ــون  ــایند قان ــر ناخوش ــل تاثی ــامل تحم ش
پیامدهــای ناخواســته در زندگــی مــی شــود.
کوردزمــن در ادامــه ایــن مقالــه نوشــته 
اســت کــه بنــا بــر همــه ایــن دالیــل اســت 
ــه  ــد ک ــیده باش ــه آن رس ــاید لحظ ــه ش ک

تــا جایــی کــه ممکــن 
راســتای  در  اســت 
خطــر  کــردن  محــدود 
ــل  ــگ وارد عم ــروز جن ب
ــه  ــد ب ــکا بای ــویم؛ آمری ش
طــور خــاص ســه اقــدام را 
عمــل کنــد کــه بــه شــرح 
زیــر ارائــه مــی گــردد؛
- اولیــن اقــدام ایــن اســت 
ــد تمرکــز  ــکا بای کــه آمری
ایــران  بــا  مذاکــرات 
خــط  محــور  حــول  را 
قرمزهــای روشــن آمریــکا 

تغییــر دهــد؛ اگــر منظــور مــا حقیقتــا ایــن 
اســت کــه گزینــه نظامــی داریــم و روی این 
گزینــه وارد عمــل مــی شــویم، بایــد ابهــام 
کمتــری داشــته باشــیم؛ ایــران بایــد بدانــد 
ــره  ــد مذاک ــی توان ــه م ــی ک ــدت زمان در م
ــی  ــای واقع ــت ه ــد، محدودی ــگ کن و درن
دارد؛ متحــدان مــا و تمــام اعضــای 1+5 نیز 
ــد و اســرائیل و  ــن موضــوع را بدانن ــد ای بای
متحــدان مــا در کشــورهای حاشــیه جنوبی 
ــی  ــه م ــد ک ــد بدانن ــز بای ــارس نی ــج ف خلی
تواننــد حقیقتــا روی آمریــکا در زمینــه 
ــا  ــران ب ــق ای ــدم تواف ــورت ع ــدام در ص اق
ــور  ــا عب ــده و ی ــره ش ــرد مذاک ــک رویک ی
تهــران از خــط قرمزهــا حســاب کننــد.
ــا  ــر م ــت: اگ ــده اس ــی ش ــن مدع کوردزم
ــتری  ــای بیش ــد کاره ــتیم بای ــدی هس ج
ــود  ــد ش ــران متقاع ــا ای ــم ت ــی کنی را عمل
کــه حــق انتخابــی بیــن مذاکــره و حمــات 
پیشــگیرانه نــدارد؛ عــاوه بــر ایــن،  مــا بایــد 
اســرائیل را متقاعــد کنیــم کــه در صورتــی 
ــود را  ــته ای خ ــات هس ــران تاسیس ــه ای ک
ــرائیل  ــورت اس ــن ص ــد، در ای ــده کن پراکن
ــه مراتــب  مجبــور نیســت کــه از فرصــت ب
محدودتــر خــود علیــه ایــران اســتفاده کند.
بایــد  آمریــکا  کــه  اقدامــی  دومیــن   -
ــران  ــرای ای ــن اســت کــه ب ــد ای ــی کن عمل
ــور  ــن کش ــه ای ــد ک ــوم کن ــا معل صراحت
هیــچ گزینــه موفقــی پیــش رو نــدارد؛ 
اینکــه  بــرای  نیســت  مجبــور  آمریــکا 
ــران  ــاع ای ــد دف ــی توان ــه م ــد ک نشــان ده
ــود را  ــی خ ــد، طــرح جنگ را شکســت بده
برمــا کنــد؛ راه هــای بســیاری وجــود دارد 
کــه تحلیلگــران آمریکایــی مــی تواننــد 
ــودی پاالیشــگاه  ــاره آســانی تشــدید ناب درب
ــاع  ــران، ســرکوب دف ــرق ای ــا و شــبکه ب ه
ــر  ــه ه ــش ب ــور و واکن ــن کش ــی ای هوای
گونــه اقــدام نامتقــارن دیگــر ســطح پائیــن 
از ســوی ایــران از طریــق نابــود کــردن 
اهــداف کلیــدی نظامــی ایــران ارائــه کننــد.
ــه  ــران را ب ــه ای ــت ک ــور نیس ــکا مجب آمری
ــکا  حمــات پیشــگیرانه تهدیــد کنــد؛ آمری
بایــد صرفــا قابلیــت هــای خــود را در زمینه 
اجــرای ســناریوهای احتمالــی گســترده 
ــی  ــکا م ــد؛ آمری ــن کن ــران روش ــرای ای ب
ــه  ــه ن ــد ک ــفاف کن ــران ش ــرای ای ــد ب توان
تنهــا مــی توانــد تاسیســات هســته ای 

شــناخته شــده و مشــکوک ایــران را هــدف 
بگیــرد بلکــه تاسیســات موشــکی و صنعــت 
ــرد. ــی گی ــدف م ــز ه ــران را نی ــی ای نظام

آمریکامیتواندبرای جلوگیری 
ازجنگ،پایان تحریم ها،مشوق های 

اقتصادی وتجاری به ایران راپیشنهاد 
بدهد

- ســومین گزینــه پیــش روی آمریــکا ایــن 
ــا  ــی را ب ــای احتمال ــوق ه ــه مش ــت ک اس
ــرد و  ــک رویک ــا ی ــران ب ــت ای ــدف موافق ه
ــه  ــیوه ای ک ــه ش ــده ب ــره ش راه حــل مذاک
ــد و در  ــروزی کن ــای پی ــد ادع ــران بتوان ای
ــد،  ــظ کن ــود را حف ــه خ ــال وجه ــن ح عی
مطــرح کنــد؛ جلوگیــری از بــروز یــک 
ــازی  ــک ب ــد ی ــگ نبای ــا جن ــری و ی درگی
صفــر مجمــوع و بــده بســتانی تلقــی شــود 
ــده آن  ــه بازن ــود ک ــور ش ــران مجب ــه ای ک
باشــد؛ آمریــکا مــی توانــد مدلــی از معاملــه 
ای بــزرگ را بــه ایــران پیشــنهاد کنــد 
ــه  ــر اســاس ایــن مــدل، در کنــار ارائ کــه ب
مشــوق هــای تجــاری و اقتصــادی، تحریــم 
هــای ضــد ایرانــی بــه صراحــت پایــان یابــد.
ــا  ــق همــکاری ب ــد از طری ــی توان ــکا م آمری
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــود در حاش ــدان خ متح
امنیــت  مذاکــرات  برگــزاری  پیشــنهاد 
منطقــه ای را ارائــه کنــد کــه ایــن مذاکــرات 
بــه مــرور زمــان بــه تقویــت نیروهــای 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس و اســتقرار 
نیروهــای بیشــتر آمریــکا منجــر شــود.
بــر اســاس ایــن مقالــه، آمریــکا مــی توانــد 
بــا اروپــا، روســیه و چیــن جهــت گســترش 
بســته مشــوق هــا بــه ایــران همــکاری کنــد؛ 
ــه  ــک ب ــنهاد کم ــد پیش ــی توان ــکا م آمری
ایــران در زمینــه گســترش تولیــدات نفتــی، 
ــی  ــی مال ــای ارتباط ــال ه ــادرات و کان ص
ــکا  ــد؛ آمری ــن کشــور را مطــرح کن مهــم ای
ــه،  ــا ترکی ــکاری ب ــدد هم ــد درص ــی توان م
ــد  ــر بیای ــزی ب ــیای مرک ــتان و آس افغانس
ــز  ــا پیشــنهاد مشــوق هــای تجــاری را نی ت
بــه ایــران ارائــه کنــد، کوردزمــن در انتهــای 
ــه آورده اســت: حقیقــت  ــه اینگون ــن مقال ای
ــورا  ــد ف ــی توان ــکا نم ــه آمری ــن اســت ک ای
و بــدون گفت وگــو بــا متحــدان منطقــه 
ــروه 1+5 وارد عمــل شــود. ای و اعضــای گ
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بــی شــک یکــی از نقــاط عطفی کــه باعث 
تســریع در رونــد پیــروزی انقاب اســامی 
ــه  ــوی ب ــم پهل ــیانه رژی ــد،هجوم وحش ش
حــرم مطهــر امــام رضــا علیــه الســام بود. 
ــاب  ــش انق ــر آت ــتی ب ــه دس ــانی ک کس
بــه  خــوب  را  هــا  روز  آن  و  داشــتند 
یــاد مــی آورنــد؛ بــر ایــن امــر مهــم 
کار  ایــن  معتقدنــد  و  داشــته  اذعــان 
ــردم  ــا م ــد ت ــث ش ــوی باع وحشــیانه پهل
جــری تــر شــده  و در برانــدازی ایــن 
رژیــم بیــش از پیــش مصمــم شــوند. 
بــه طــور حتــم بیســت و نهــم آبــان 
ــاه  ــیصد و پنج ــزار و س ــال یک ه ــاه س م
و هفــت هجــري شمســي  همــواره در 
تقویــم مــا پــر رنــگ باقــی خواهــد مانــد. 
اســت  روزی  همــان  مــاه،  آبــان   20
بــه  پهلــوي  رژیــم  مأمــوران  کــه 
رضــا  امــام  حضــرت  مطهــر  حــرم 
کردنــد.  حملــه   – علیه الســام   –
بــه دنبــال تظاهرات مردم مشــهد بــر علیه 
ــم شــاه  ــن رژی ــوران ای ــوي مأم ــم پهل رژی
ســتمگر بــه زد و خــورد بــا مــردم انقابــی 
ــا  ــم محمدرض ــزدوران رژی ــد؛ وم پرداختن
همانندپدرخبیثــش  مفلــوک  پهلــوی 
ــک  ــن حت ــرای ننگی ــان قلدردرماج رضاخ
عفــت عمومــی وکشــف حجــاب ازســرزنان 
ــا چکمــه و تفنــگ  ــی ، ب ــا شــرافت ایران ب
وارد صحــن حــرم مطهــر امــام رضــا 
مبــادرت  و  شــدند   – علیه الســام   –
اشــک  گاز  پرتــاب  و  تیرانــدازي  بــه 
مطهــر  حــرم  بیــرون  در  کردنــد؛   آور 
ــزدور  ــت م ــه دس ــاق ب ــده اي چم ــز ع نی
بــه جــان مــردم بــي  دفــاع افتادنــد.  
ــم  ــن رژی ــیانه مأموری ــت وحش ــن حرک ای
ــر  ــرم مطه ــت ح ــک حرم ــوی درهت پهل
ــردم  ــوي م ــام از س ــا علیه الس ــام رض ام
انقابــي و علمــا بــه شــدت محکــوم شــد.  
اعمالــي ایــن چنیــن نــه تنهــا باعــث فــرو 
نشــاندن قیــام مــردم نشــد، بلکــه نفــرت و 
ــوی بیشــتر  ــم پهل ــردم را از رژی انزجــار م
ــه  ــه ادام ــبت ب ــان را نس ــزم آن ــرد و ع ک
قیــام بیــش از پیــش راســخ تر نمــود. 
 – هجــری  آبان مــاه 1357  روز29  در 
ذیحجــه  نوزدهــم  مطابــق  شمســی  
1398 هجــری- قمــری در جریــان انقاب 

خمینــی  امــام  زعامــت  بــه  اســامي 
در  دلخــراش  ســره«،حادثه اي   «قــدس 
آمــد.  پیــش  رضــوي  مطهــر  حــرم 
ــاواک در  ــوران س ــواره مام ــا هم  آن روزه
بیــن مــردم و زوار مراقــب و گزارشــگر 
اوضــاع بودنــد. مــردم  ســاواکی هــا را 
شناســایي کردنــد و در محاصــره خــود 
قــرار دادنــد؛ نتیجــه ایــن محاصره بــه زد و 
خــورد و دســتگیري عوامل رژیــم انجامید، 
ولــي یــک نفــر از آنــان، مجهــز بــه ســاح 
کمــري فــرار کــرد و ماجــرا را گــزارش داد.  
ــن  ــه صح ــورش ب ــا ی ــلح ب ــن مس ماموری
وارد شــدند تــا دســتگیر شــدگان را از 
ــه  ــردم ب ــد، م ــات دهن ــردم نج ــت م دس
ــر  ــد نف ــد؛ چن ــان پرداختن ــا آن ــه ب مقابل
ــوران  ــب مام ــورد تعقی ــه م ــارزان ک از مب
قــرار داشــتند بــه داخــل حــرم فــرار 
ــا  ــب آنه ــن تعقی ــوران ضم ــد، و مام کردن
بــه تیرانــدازي پرداختنــد کــه چنــد گلولــه 
ــرد.   ــت ک ــه اصاب ــه مبارک ــه توحیدخان ب
گنبــد  کفشــداري  طــرف  از  ســپس 
شــروع  تیرانــدازي  خــان  وردي  اهلل 

شــد، بــه طــوري کــه چنــد نقطــه از 
در و دیوارهــاي حــرم بــر اثــر اصابــت 
ــاب گاز  ــر پرت ــد؛ در اث ــیب دی ــه آس گلول
اشــک آور در داخــل حــرم عــده اي از زوار 
ــر  ــک نف متوحــش و بي هــوش شــدند و ی
ناحیــه پــا مجــروح گردیــد.   از  از زوار 
بــا ازدحــام زائــران و فریــاد اعتــراض 
ــي  ــد؛  اندک ــرار کردن ــوران ف ــردم، مام م
بعــد اســتاندار خراســان بــه وحشــت افتــاد 
رادیــوي مشــهد معــذرت  از طریــق  و 
 خواهــي کــرد، ایــن رویــداد نــه تنهــا  در 
ــي گســترده  ــا ب ــردم مشــهد بازت ــان م می
ــلمانان  ــه مس ــرت هم ــه  غی ــت، بلک داش
سراســر کشــور فراگرفت،کــه موجبــات 
ــوی  ــد پهل ــم فاس ــی از رژی ــرت عموم نف
ــتر  ــروش بیش ــر خ ــوده و ب ــتر نم را بیش
ســبب  نتیجــه  در  کــه  افــزود  مــردم 
ــد! ــم ننگیــن پهلــوی گردی ســرنگونی رژی

با استفاده ازگزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان

تاریخ انتشار: 92/8/29

سالروز هجوم وحشیانه مزدوران وحشی پهلوی
گوشه ای از جنایات بنی امیه وگمراهان کوفه ای به حرم امام رضا)ع( وضرب جرح زوار امام رضا

که شریک جرم بنی امیه بوده اند
 : اســت  آمــده  روایــات  بعضــی  در 
روز  در  الســام  علیهــا  ســکینه  حضــرت 
عاشــورا بــه خواهــر ســه ســاله ای )کــه 
بــه احتمــال قــوی همــان رقیــه علیــه 
ــدر را  ــن پ ــا دام ــت : بی ــد( گف ــام باش الس
بگیریــم و نگذاریــم بــرود کشــته بشــود
ــنیدن  ــا ش ــام ب ــه الس ــین علی ــام حس ام
و  ریخــت  اشــک  بســیار  ســخن  ایــن 
ــا!  ــدا زد : باب ــام ص ــا الس ــه علیه ــگاه رقی آن
ــرا  ــا ت ــن ت ــر ک ــوم . صب ــی ش ــت نم مانع
ببینــم )ســام اهلل علیهــا( امــام حســین 
گرفــت  آغــوش  در  را  او  الســام  علیــه 
در  بوســید.  را  اش  خشــکیده  لبهــای  و 
ایــن هنــگام آن نازدانــه نــدا در داد کــه 
العطــش العطــش ، فــان الظمــا قــدا احرقنــی 
بابــا بســیار تشــنه ام ، شــدت تشــنگی جگرم 
ــه  ــین علی ــام حس ــت . ام ــش زده اس را آت
الســام بــه او فرمــود : کنــار خیمــه بنشــین 
تــا بــرای تــو آب بیــاورم آنــگاه امــام حســین 
علیــه الســام برخاســت تــا بــه ســوی میدان 
بــرود، بــاز هــم رقیــه دامــن پــدر را گرفــت و 
بــا گریــه گفــت : یــا ابــه ایــن تمضــی عنــا؟
بابــا جــان کجــا مــی روی ؟ چــرا از مــا 
ــار  ــک ب ــام ی ــه الس ــام علی ــده ای ؟ ام بری
ــرد  ــت و آرام ک ــوش گرف ــر او را در آغ دیگ
و ســپس بــا دلــی پــر خــون از او جــدا شــد 
. )وقایــع عاشــورا ســید محمــد تقــی مقــدم 
ص 455 و حضــرت رقیــه علیــه الســام 
)550 ص  فلســفی  علــی  شــیخ  تالیــف 
آخرین دیدار امام حسین علیه السام با 

حضرت رقیه علیه السام
در  الســام  علیــه  حســین  امــام  وداع 
علیهــم  بیــت  اهــل  بــا  عاشــورا  روز 
جانســوز  بســیار  ای  صحنــه  الســام 
بــود، ولــی آخریــن صحنــه دلخــراش و 
دختــری  بــا  ایشــان  وداع  ســوز،  جگــر 

ــد ــی خوانی ــا م ــه ذی ــود ک ــاله ب ــه س س
ــه از ســربازان دشــمن  ــع ، ک ــن ناف هــال ب
بــود، مــی گویــد: مــن پیشــاپیش صــف 
ــدم امــام حســین علیــه  ــودم . دی ایســتاده ب
الســام ، پــس از وداع بــا اهــل بیت خــود، به 
ســوی میــدان مــی آیــد در ایــن هنــگام ناگاه 
ــه از خیمــه  ــاد ک ــی افت ــه دخترک چشــمم ب
ــرزان ، دوان  ــای ل ــا گامه ــد و ب ــرون آم بی
دوان بــه دنبــال امــام حســین علیــه الســام 
شــتافت و خــود را بــه آن حضــرت رســانید. 
آنــگاه دامــن آن حضــرت را گرفــت و صــدا زد
عطشــان فانــی  الــی  انظــر   ! ابــه  یــا 
ــنه ام ــن تش ــر، م ــن بنگ ــه م ــان ، ب ــا ج باب
شــنیدن ایــن ســخن کوتــاه ولــی جگــر 
ــل  ــنه کام ، مث ــی تش ــان کودک ــوز از زب س
آن بــود کــه برزخمهــای دل داغدارامــام 
پاشــیده  نمــک  الســام  علیــه  حســین 
باشــند. ســخن او آنچنــان امــام حســین 
ــی  ــه ب ــاخت ک ــب س ــام را منقل ــه الس علی
ــا  اختیــار اشــک از دیدگانــش جــاری شــد ب
ــود:اهلل  ــر فرم ــه آن دخت ــکبار ب ــمی اش چش
یســقیک فانــه وکیلــی . دختــرم ، مــی 
دانــم تشــنه هســتی خــدا تــرا ســیراب مــی 
ــرا او وکیــل و پناهــگاه مــن اســت ــد، زی کن
ایــن  پرســیدم  گویــد:  مــی  هــال 
بــا  نســبتی  و چــه  بــود  کــه  دختــرک 
؟ داشــت  الســام  علیــه  حســین  امــام 
بــه مــن پاســخ دادنــد: او رقیــه علیها الســام 
دختــر ســه ســاله امــام حســین علیه الســام 
اســت . )سرگذشــت جانســوز حضــرت رقیــه 
علیهــا الســام ص 22 بــه نقــل از الوقایــع و 
الحــوادث محمــد باقر ملبوبــی ج 3 ص 192(

به یاد لب تشنه پدر آب نخورد
ــارت  ــرای غ ــمنان ب ــه دش ــورا ک ــر عاش عص
ــه  ــد، در درون خیم ــا ریختن ــه ه ــه خیم ب
هــا مجموعــا 23 کــودک از اهــل بیــت علیــه 

ــزارش  ــه عمــر ســعد گ ــد. ب الســام را یافتن
دادنــد کــه ایــن 23 کــودک ، بــر اثــر شــدت 
تشــنگی در خطــر مــرگ هســتند. عمــر 
ســعد اجــازه داد بــه آنهــا آب بدهنــد. وقتــی 
کــه نوبــت بــه حضــرت رقیــه علیــه الســام 
رســید آن حضــرت ظــرف آب را گرفــت 
بــه ســوی قتلــگاه حرکــت  و دوان دوان 
پرســید:  دشــمن  ســپاهیان  از  کردیکــی 
کجــا مــی روی ؟ حضــرت رقیــه علیــه 
ــم  ــا( بابای ــام اهلل علیه ــود: )س ــام فرم الس
ــود. مــی خواهــم او را پیــدا کنــم و  تشــنه ب
برایــش آب ببــرم )ســام اهلل علیهــا(او گفــت 
: آب را خــودت بخــور. پــدرت را بــا لــب 
ــا  ــه علیه ــرت رقی ــهید کردند.حض ــنه ش تش
ــرد،  ــی ک ــه م ــه گری ــی ک ــام در حال الس
ــامم. ــی آش ــم آب نم ــن ه ــس م ــود: پ فرم
ــن جــوزی  نیــز در کتــاب مفاتیــح الغیــب اب
آمــده اســت که ، صالــح بن عبــداهلل می گوید
ــد و  ــش زدن ــا را آت ــه ه ــه خیم ــی ک موقع
اهــل بیــت علیهــم الســام رو بــه فــرار 
ــد  ــرم آم ــه نظ ــک ب ــری کوچ ــد، دخت نهادن
 ، گرفتــه  آتــش  اش  کــه گوشــه جامــه 
ــه اطــراف مــی  سراســیمه مــی گریســت و ب
دویــد و اشــک مــی ریخــت . مــرا بــه حالــت 
ــش  ــا آت ــم ت ــزد او تاخت ــه ن ــد. ب او رحــم آم
جامــه اش را فــرو نشــانم . همیــن کــه صدای 
ــتر  ــش بیش ــنید اضطراب ــرا ش ــب م ــم اس س
شــد. گفتــم : ای دختــر، قصــد آزارت نــدارم 
ــاده  ــرس ایســتاد. از اســب پی ــا ت ــار ب . بناچ
شــدم و آتــش جامــه اش را خامــوش   نمــودم 
ــود: ای  ــه فرم ــداری دادم . یکمرتب و او را دل
مــرد، لبهایــم از شــدت عطــش   کبــود شــده 
، یــک جرعــه آب بــه مــن بــده . از شــنیدن 
ایــن کام رقتــی تمــام بــه مــن دســت 
داده ظرفــی پــر از آب بــه او دادم . آب را 
ــه راه  ــی کشــید و آهســته رو ب ــت و آه گرف
ــود ــزم کجــا داری ؟ فرم ــاد. پرســیدم : ع نه
ــن تشــنه  ــه از م ــری دارم ک ــر کوچکت خواه
ــع  ــان من ــرس ، زم ــم مت ــت . گفت ــر اس ت
آب گذشــت ، شــما بنوشــید گفــت : ای 
ــه  ــین علی ــم حس ــوالی دارم ، بابای ــرد س م
الســام تشــنه بــود ، آیــا آبــش دادنــد 
ــا  ــه واهلل ، ت ــر ن ــم : ای دخت ــه ! گفت ــا ن ی
شــربه  فرمود)اســقونی  مــی  آخــر  دم 
مــن المــاء( مــی فرمــود: یــک شــربت 
او را  بــه مــن بدهیــد، ولــی کســی  آب 
ــد ــم ندادن ــش را ه ــه جواب ــداد بلک ــش ن آب
وقتــی کــه آن دختــر ایــن ســخن را از مــن 
ازبــزرگان  رانیاشــامید،بعضی  آب  شــنید، 
ــون  ــه خات ــرت رقی ــم اوحض ــی گوینداس م
علیــه الســام بــوده اســت . )حضــرت رقیــه 
علیهــا الســام شــیخ علــی فلســفی ص 13(

کناره سجاده ، چشم به راه پدر بود
از کتــاب ســرور المومنیــن نقل شــده اســت : 
حضــرت رقیــه علیــه الســام هــر بــار هنــگام 
نمــاز، ســجاده پــدر را پهــن مــی کــرد، و آن 
حضــرت بــر روی آن نمــاز مــی خوانــد. ظهــر 
ــدر  ــادت ، ســجاده پ ــق ع ــز ، طب عاشــورا نی
ــی  ــت . ول ــار نشس ــه انتظ ــرد و ب ــن ک را په
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ــمر وارد  ــد ش ــان دی ــی ، ناگه ــس از مدت پ
خیمــه شــد،رقیه علیــه الســام بــه او گفــت :

ــد از آنکــه  ــدی ؟ شــمر بع ــدرم را ندی ــا پ آی
آن کــودک را در کنــار ســجاده ، چشــم 
ــت :  ــود گف ــام خ ــه غ ــد، ب ــدر دی ــه راه پ ب
ایــن دختــر را بــزن . غــام بــه ایــن دســتور 
عمــل نکــرد. شــمر خــود پیــش آمــد و 
ــه زد  ــورت آن نازدان ــه ص ــیلی ب ــان س چن
کــه عــرش خداونــد بــه لــرزه در آمــد

محــدث خبیــر، مرحــوم حــاج شــیخ عبــاس 
ــی )ج  ــل بهائ ــدس ســره (( از کام قمــی ))ق
ــان  ــه : زن ــد ک ــی کن ــل م 2 ص 179(  نق
خانــدان نبــوت در حالــت اســیری حــال 
مردانــی را کــه در کربــا شــهید شــده بودنــد 
بــر پســران و دختــران ایشــان پوشــیده مــی 
داشــتند و هــر کودکــی را وعــده مــی دادنــد 
ــه اســت  ــفر رفت ــان س ــه ف ــو ب ــدر ت ــه پ ک
بــاز مــی آیــد، تــا ایشــان را بــه خانــه یزیــد 
آوردنــد. دخترکــی بــود چهار ســاله ، شــبی از 
خــواب بیــدار شــد و گفــت : پدر من حســین 
علیــه الســام کجاســت ؟ ایــن ســاعت او را به 
ــان  ــود. زن خــواب دیــدم . ســخت پریشــان ب
و کــودکان جملــه در گریــه افتادنــد و فغــان 
ــود، از  ــه ب ــد خفت ــت . یزی ــان برخاس از ایش
خــواب بیــدار شــد و از ماجــرا ســوال کــرد. 
ــن اســت . آن  ــه ماجــرا چنی ــد ک ــر بردن خب
ــدر را  ــد ســر پ ــت : برون ــن در حــال گف لعی
ــر  ــس آن س ــد. پ ــار او نهن ــد و در کن بیاورن
مقــدس را بیاوردنــد و درکنــار آن دختــر 
ــن چیســت  ــد. پرســید ای ــار ســاله نهادن چه
؟ گفتنــد: ســر پــدر توســت . آن دختــر 
ــد و  ــور ش ــر آورد و رنج ــاد ب ــید و فری بترس
در آن چنــد روز جــان بــه حــق تســلیم کــرد

ســپس محــدث قمــی )ره( مــی فرمایــد: 
ــه وجــه ابســط نقــل  ــر را ب ــن خب بعضــی ای
ــم  ــی از اعاظ ــش را یک ــد و مضمون ــرده ان ک
رحمــه اهلل بــه نظــم در آورده و مــن در 
ــی  ــا م ــعار اکتف ــان اش ــه هم ــام ب ــن مق ای
کنــم . )منتهــی االمــال ، محــدث قمــی 
، ج 1 ص 317، چــاپ علمیــه اســامیه(

بعضــی گفتــه اندوشــایداتفاق افتــاده باشــدکه 
درشــب دفــن آن دختــر مظلومــه اهــل بیــت 
اطهــار علیــه الســام ، جنــاب ام کلثــوم علیه 
ــدارد و  ــرار و آرام ن ــه ق ــد ک ــام را دیدن الس
ــردد  ــی گ ــه م ــه دور خراب ــه ب ــه و ندب ــا نال ب
ــی  ــد آرام نم ــی دهن ــلی م ــه تس ــر چ و ه
یابــد. از علــت ایــن بیقــراری پرســیدند، 
گفــت : شــب گذشــته ایــن مظلومــه در 
ــود، چــون بیــدار شــدم دیــدم  ســینه مــن ب
کــه بــه شــدت گریــه مــی کنــد و آرام 
ــت :  ــیدم ، گف ــرد، از ســببش پرس ــی گی نم
عمــه جــان ، آیــا در ایــن شــهر ماننــد مــن 
ــی باشــد؟  ــدر م ــم و اســیر و درب کســی یتی
ــلمان  ــا را مس ــا م ــر اینه ــان ، مگ ــه ج عم
ــان را  ــت آب و ن ــه جه ــه چ ــد، ب ــی دانن نم
از مــا مضایقــه مــی نماینــد و طعــام بــه مــا 
ــرا  ــت م ــن مصیب ــد؟ ای ــی دهن ــان نم یتیم
ــدارم ــدن ن ــت خوابی ــه آورده و طاق ــه گری ب
شــام شــهر  قصــه  قلــم  ای  بپیــچ 

ــام ــو ش ــه چ ــم ز غص ــح عال ــد صب ــه ش ک
پدیــد قیامــت  نمــودی  شــیخا  تــو 
الوعیــد یــوم  گشــته  عیــان  مــردم  بــه 
شــهید حســین  بــر  بــکا  فــرط  ز 

خلقــی  چشــم  شــد  یعقــوب  چــو 
)371 ص  الحرمیــن  )مصبــاح  ســفید 
نــدارم شــنیدن  طاقــت  مــن 

ــت  ــده اس ــون« آم ــی العی ــاب »مبک در کت
غریبــان حضــرت  شــام  در شــب   : کــه 
ــه  ــر خیم ــا( در زی ــام اهلل علیه ــب )س زین
نیــم ســوخته ، اندکــی بــه خــواب فــرو 
حضــرت  خــواب  درعالــم  رفت.نــاگاه 
خــود  مــادر  علیهــا(  اهلل  زینب)ســام 
ــا( را  ــام اهلل علیه ــه زهرا)س ــرت فاطم حض
ــرد :»  ــرض ک ــش ع ــادر خوی ــه م ــد. او ب دی
ــر داری ؟ ــا خب ــال م ــا از ح ــان ! آی مادرج

حضــرت فاطمــه زهرا)ســام اهلل علیهــا( 
ــدارم«  ــنیدن ن ــت ش ــن طاق ــد : »م فرمودن
ــه  ــا( عرض ــام اهلل علیه ــرت زینب)س . حض
شــکایت  و  شــکوه  مــن  پــس  داشــت 
؟ بگویــم  کســی  چــه  بــه  را  خویــش 

حضرت فاطمه زهرا)سام اهلل علیها( 
فرمودند

آن گاه کــه ســر از تــن فرزندم حســین )علیه 
الســام( جــدا کردنــد ، مــن حضــور داشــتم 
و شــاهد ایــن قضیــه بــودم . اینــک از جــای 
برخیــز و حضــرت رقیه)ســام اهلل علیهــا( را 
پیــدا کــن« .حضــرت زینب)ســام اهلل علیها( 
ازخــواب برخواست.رقیه)ســام اهلل علیهــا( را 
صــدا مــی کــرد ، امــا پاســخی نمــی شــنید 
ــا خواهــرش حضــرت ام کلثــوم  . ســرانجام ب
در حالــی کــه گریــه مــی کردنــد و نالــه ســر 
مــی دادنــد ، از خیمــه بیــرون آمدنــد و بــرای 
پیــدا کــردن حضــرت رقیه)ســام اهلل علیهــا( 
ــگاه  ــی قتل ــاگاه در نزدیک ــد . ن ــه راه افتادن ب
صــدای حضــرت رقیه)ســام اهلل علیهــا( 
ــه  ــه ب ــا اینک ــد ت ــر آمدن ــنیدند . جلوت را ش
ــیدند . در  ــون رس ــه خ ــته ب ــای آغش پیکره
ــد کــه حضــرت  ــن هنــگام مشــاهده کردن ای
رقیه)ســام اهلل علیهــا( خــود را بــر روی 
بزرگــوارش  پــدر  مطهــر  و  پــاک  پیکــر 
حضــرت امــام حســین) ع( انداختــه و در 
ــدر  ــینه پ ــه س ــتهایش را ب ــه دس ــی ک حال
چســبانده بــا او درد و دل مــی کنــد . حضرت 
ــوازش کــرد .  زینب)ســام اهلل علیهــا( او را ن
ــام اهلل  ــرت سکینه)س ــگام حض ــن هن در ای
ــه خیمــه گاه  ــا هــم ب علیهــا( آمــد و آنهــا ب
ــام  ــرت سکینه)س ــتند.دربین راه حض برگش
اهلل  رقیه)ســام  حضــرت  از  علیهــا(  اهلل 
علیهــا( پرســید : چگونــه پیکــر پــدر را 
ــردی ؟ ــدا ک ــار پی ــره و ت ــب تی ــن ش در ای

ــخ داد  ــا( پاس ــام اهلل علیه ــرت رقیه)س حض
ــدر  ــدر پ ــردم و پ ــدا ک ــدر را ص ــدر پ : »آنق
ــنیدم  ــدرم را ش ــدای پ ــه ص ــا اینک ــم ت گفت
کــه فرمــود : اینجــا بیــا ، مــن اینجــا هســتم

و  فضایــل  از  داســتان   200(   .
)113 ص   ، زینــب  حضــرت  کرامــات 
ســر امــام حســین علیــه الســام بــا دختــرش 
رقیــه علیــه الســام ســخن مــی گویــد

در کتــاب بحــر الغرائــب ، جلــد 2، قریــب بــه 
ایــن مضامیــن مــی نویســد: حــارث کــه یکی 
از لشــگریان یزیــد بــود گفــت : یزیــد دســتور 
داد ســه روز اهــل بیــت علیــه الســام را در 
ــی  ــا چراغان ــد ت ــگاه بدارن ــام ن دم دروازه ش
شــهر شــام کامــل شــود. حــارث مــی گویــد: 
ــودم ،  ــواب ب ــکل خ ــه ش ــن ب ــب اول م ش
دیــدم دختــری کوچــک بلنــد و نگاهــی 
ــده  ــد لشــگر از خســتگی راه خوابی ــرد. دی ک
ــورا از  ــا ف ــت ، ام ــدار نیس ــی بی ــد و کس ان
ترســش بازنشســت و بــاز بلنــد شــد و چنــد 
قــدم آمــد بــه طــرف ســر امــام حســین علیه 
الســام کــه بــر درختــی کــه نزدیــک خرابــه 
دم دروازه شــام آویــزان بــود. آری ، بــه طــرف 
ــرس    ــد و از ت ــدس آم ــر مق ــت و س آن درخ
برگشــت ، تــا چنــد مرتبــه . آخــر االمــر زیــر 
درخــت ایســتادوبه ســرمقدس امــام حســین 
ــه  ــل نازدان ــن آمدودرمقاب ــه الســام پایی علی
ــت  ــا گف ــام اهلل علیه ــه س ــت ورقی قرارگرف
ــد  ــاه بع ــاه و امصیبت ــا ابت : الســام علیــک ی
فراقــک و اغربتــاه بعــد شــهادتک بعــد دیــدم 
ــود: ای  ــح فرم ــان فصی ــا زب ــدس ب ــر مق س
دختــر مــن ، مصیبــت تــو و رجــز و تازیانــه 
و روی خــار مغیــان دویــدن تــو تمــام شــد، 
و اســیریت بــه پایــان رســید. ای نــور دیــده ، 
چنــد شــب دیگــر بــه نــزد مــا خواهــی آمــد .

ــک  ــه ام نزدی ــن خان ــد: م ــی گوی ــارث م ح
ــه  ــرت ب ــه حض ــود، از اینک ــام ب ــه ش خراب
او فرمــوده بــود نــزد مــا خواهــی آمــد 
ازدنیامیرود،تایــک  کــی  بــودم  منتظــر 
ــان  ــه وفریادازمی ــدای نال ــنیدم ص ــبی ش ش
چــه  بلنداست،پرســیدم  خرابــه 
علیهــا  رقیــه  خبراســت؟گفتند:حضرت 
)نقــل   . اســت  رفتــه  ازدنیــا  الســام 
)2۶ ص  رقیــه  حضــرت  کتــاب  از 

نیــز حجــت االســام صــدر الدیــن قزوینــی 
ثمــرات  شــریف  کتــاب  دوم  جلــد  در 
اســت آورده  خــود  ســند  بــه   ، الحیــوه 

حضــرت رقیــه علیــه الســام لــب خــود را بــر 
لــب پــدرش امــام حســین علیــه الســام نهاد 
ــی  ــی ، هلم ــی ، ال ــود: ال ــرت فرم و آن حض
فانــا لــک باالنتظــار. یعنــی ای نــور دیــده بیــا 
بیــا بــه ســوی مــن ، کــه مــن چشــم بــه راه 
تــو مــی باشــم ، و در اینجــا بــود کــه دیدنــد 
حضــرت رقیــه علیهــا الســام از دنیــا رفــت .

علیــه  حســین  امــام  گفتــن  )ســخن 
)120-59 ص  درمحــل  الســام 

ستاره درخشان شام پدر را در خواب 
می بیند

صاحــب مصبــاح الحرمیــن مــی نویســد: 
طفــل ســه ســاله امــام حســین علیــه الســام 
ــد  ــا دی ــم روی ــدر را در عال شــبی از شــبها پ
ظــل  در  و  گردیــد  شــاد  دیــدارش  از  و 
مرحمتــش آرمیــد و فلــک ســتیزه جــو، ایــن 
نــوع اســتراحت را بــرای آن صغیره نتوانســت 
ــدار  ــه از خــواب بی ــد. چــون آن محترم ببین
ــه  ــه گری ــد. شــروع ب ــدر خــود را ندی شــد پ
ــه  ــت علی ــل بی ــه اه ــر چ ــرد. ه ــردن ک ک
نشــد.  آرام  دادنــد  تســلی  را  او  الســام 

ســبب گریــه از او پرســیدند، آن مظلومــه 
در جــواب گفــت : ایــن ابــی ابتونــی بوالــدی 
ــن ،  ــدر م ــت پ ــی کجاس ــی یعن ــره عین و ق
ــس  ــرا. پ ــور چشــم م ــرا و ن ــدر م ــد پ بیاوری
ــم  ــه آن یتی ــت زدگان دانســتند ک آن مصیب
ــد  ــر چن ــده اســت ، ه ــدر را در خــواب دی پ
ــت  ــل بی ــود اه ــد. خ ــد آرام نش ــلی دادن تس
ــه بــرای گریــه بودنــد، لــذا  نیــز منتظــر بهان
گریــه ســکوت شــب را شکســت . همــه با آن 
صغیــره هــم اواز شــده مشــغول گریــه و زاری 
و نالــه شــدند. پــس موهــای خــود را پریشــان 
ــد و  ــی زدن ــا م ــر صورته ــیلی ب ــوده و س نم
خــاک خرابــه را بــر ســر خــود مــی ریختنــد، 
و صــدای گریــه ایشــان چنــان بلنــد گردیــد 
ــید. ــر رس ــد کاف ــد پلی ــوش یزی ــه گ ــه ب ک
بــه روایتــی دیگــر، طاهــر بــن عبــداهلل 
لعیــن  آن  ندیــم  مــن  گویــد:  دمشــقی 
ــی  ــت م ــرای او صحب ــر شــبها ب ــودم و اکث ب
ــبی  ــودم . ش ــی نم ــردم و او را مشــغول م ک
نــزد آن ملعــون بــودم و قــدری هــم از 
ــت :  ــن گف ــه م ــس ب ــود، پ شــب گذشــته ب
ــب  ــن غال ــر م ــر! امشــب وحشــت ب ای طاه
ــم از  ــاده و دل ــش افت ــم در تپ ــت و قلب اس
ــدوه و  ــیار ان ــده ، بس ــر ش ــزن پ ــه و ح غص
ــت  ــت نشســتن و صحب ــه حال غصــه دارم ک
ــن  ــن را در دام ــر م ــا س ــدارم بی ــردن ن ک
ــن  ــت م ــته و گذش ــال ناشایس ــر و از افع گی
ــر  ــن س ــد: م ــر گوی ــن و طاه ــت مک صحب
نحــس او را در دامــن گرفتــم . آن لعیــن بــه 
ــهدا  ــی سیدالش ــر نوران ــت ، و س ــواب رف خ
ــت در طشــت طــا  ــه الســام در آن وق علی
ــود. چــون ســاعتی گذشــت  ــا ب ــل م در مقاب
دیــدم کــه ناگهــان پــرد گیــان حــرم محتــرم 
ــد  ــه بلن ــه الســام از خراب ــام حســین علی ام
ــدوه  ــن در ان ــواب و م ــن در خ ــد. آن لعی ش
ــود کــه  ــم و ســتم ب ــا چــه ظل ــودم کــه آی ب
یزیــد بدمــآب بــه اوالد بوتــراب نمــود؟
ــه  ــدم ک ــرده دی ــر ک ــت نظ ــرف طش ــه ط ب
ــام  ــه الس ــین علی ــام حس ــمهای ام از چش
اشــک جــاری شــده اســت ، تعجــب کــردم 
ــار  ــدر چه ــه ق ــور ب ــدم آن ســر ان ــس دی ، پ
ــش  ــای مبارک ــد و لبه ــد ش ــا بلن ذراع گوی
و  اندوهنــاک  آواز  و  آمــده  حرکــت  بــه 
ضعیفــی از آن دهــان معجــز بیــان بلنــد 
گردیــد کــه مــی گفــت : ))اللهــم هــوال 
ــی  ــا(( یعن ــوال اصحابن ــا و ه ــا و اکبادن اوالدن
گوشــه  جگــر  و  اوالد  اینــان  خداونــدا، 
مننــد اصحــاب  اینهــا  و  هســتند  مــن 
طاهــر گویــد: چــون ایــن حــال را از آن 
حضــرت مشــاهده کــردم وحشــت و دهشــت 
بــر مــن غلبــه کــرد. شــروع بــه گریــه 
ــد  ــارت یزی ــاالی عم ــه ب ــردم . ب ــردن ک ک
آمــدم کــه خرابــه در پشــت آن عمــارت 
بــود، خیــال مــی کــردم شــاید یکــی از 
ــه و  ــی اهلل علی ــدا صل ــت رســول خ ــل بی اه
آلــه فــوت شــده ، کــه مــرگ او باعــث ایــن 
همــه نالــه وندبــه شــده اســت . وقتــی بــاالی 
ــت  ــل بی ــی اه ــدم تمام ــیدم دی ــر رس قص
ــری را در  ــل صغی ــام طف ــه الس ــار علی اطه

ــر  ــاک ب ــر، خ ــد و آن دخت ــه ان ــان گرفت می
ســر مــی ریــزد و بــا نالــه و فغــان مــی گویــد
ــی  ــن اب ــی ای ــت اب ــا اخ ــی و ی ــا عمت ))ی
وای   ، عمــه  ای   : یعنــی   .  )) ابــی  ایــن 
کجاســت   ، مــن  بزرگــوار  پــدر  خواهــر 
؟ مــن  پــدر  کجاســت  ؟  مــن  پــدر 
ــه  ــا را صــدا زدم و از ایشــان پرســیدم ک آنه
چــه پیــش آمــده کــه باعــث ایــن همــه ناله و 
گریــه شــده اســت ؟ گفتنــد: ای مــرد، طفــل 
صغیــر سیدالشــهدا علیــه الســام پــدرش   را 
ــده و  ــدار ش ــک بی ــده ، و این ــواب دی در خ
ــر چــه  ــد، ه ــی خواه ــدر خــود را م ــا پ از م
بــه وی تســلی مــی دهیــم آرام نمــی گیــرد

ــن احــوال  ــد: بعــد از مشــاهده ای طاهــر گوی
دردنــاک ، پیــش یزیــد برگشــتم . دیــدم آن 
ــر،  ــرف آن س ــه ط ــده ب ــدار ش ــت بی بدبخ
ــگاه  ــه الســام ن ــی علی ــن عل ســر حســین ب
ــت  ــت و دهش ــرت وحش ــد، و از کث ــی کن م
ــر  ــد ب ــرگ بی ــد ب و خــوف و خشــیت ، مانن
ــا ســر اطهــر آن  ــرزد. در آن اثن خــود مــی ل
مــوال بــه طــرف یزیــد متوجــه شــده فرمــود: 
ای پســر معاویــه ، مــن در حــق تــو چــه بدی 
ــن ســتم و  ــن ای ــا م ــو ب ــه ت ــودم ک ــرده ب ک
ظلــم نمــودی و اهــل بیتــم را در خرابــه 
جــا دادی ؟ثــم توجــه الــراس الشــریف الــی 
ــم  ــم انتق ــال : الله ــف و ق ــر اللطی اهلل الخبی
ــی و  ــی و اهل ــی و ظلمن ــل ب ــا عام ــه بم من
ســیعلم الذیــن ظلمــوا ای منقلــب ینقلبــون
یعنــی ســر مبــارک شــریف آن حضــرت 
ــه  ــف توج ــر و لطی ــد خبی ــوی خداون ــه س ب
نمــوده و گفــت : خداونــدا، از یزیــد بــه کیفــر 
ــن و  ــه م ــرده و ب ــن ک ــا م ــه ب ــاری ک رفت
ــر ــام بگی ــم نمــوده انتق ــن ظل ــت م اهــل بی
وقتــی یزیــد ایــن را شــنید بدنــش بــه لــرزه 
ــش از  ــه بندهای ــود ک ــک ب ــد و نزدی در آم
ــه  یکدیگــر بگســلد پــس از مــن ســبب گری
اهــل بیــت علیهــم الســام را پرســید و 
ســر آن حضــرت را بــه خرابــه نــزد آن 
ــزد آن  ــر را ن ــت : س ــتاد و گف ــره فرس صغی
ــدن آن  ــا دی ــه ب ــد ک ــد، باش ــره بگذاری صغی
ــرت  ــر حض ــد س ــان یزی ــد. مازم تســلی یاب
سیدالشــهدا علیــه الســام را برداشــته بــه در 

ــت دانســتند  ــل بی ــد. چــون اه ــه آمدن خراب
کــه ســر امــام حســین علیــه الســام را آورده 
انــد، تمامــا بــه اســتقبال آن ســر شــتافتند و 
ســر امــام حســین علیــه الســام را از ایشــان 
ــد،  ــر گرفتن ــم را از س ــاس مات ــه و اس گرفت
بویــژه زینــب کبــری علیــه الســام کــه 
ــوت  ــه دور آن شــمع محفــل نب ــه وار ب پروان
ــد. پــس  چــون نظــر آن صغیــره  مــی گردی
ــذا  ــا ه ــید: ))م ــاد پرس ــارک افت ــر مب ــر س ب
الــراس ؟(( ایــن ســر کیســت ؟ گفتنــد: 
))هــذا راس ابیــک (( ایــن ، ســر مبــارک پدر 
توســت . پــس آن مظلومــه آن ســر مبــارک 
را از طشــت برداشــت و در برگرفــت و شــروع 
ــان ،  ــدر ج ــت : پ ــود و گف ــه گریســتن نم ب
کاش مــن فــدای تــو مــی شــدم ، کاش قبــل 
ــی  ــودم ، و کاش م ــا ب ــور و نابین ــروز ک از ام
ــی  ــودم و نم ــی ب ــاک م ــر خ ــردم و در زی م
دیــدم محاســن مبــارک تــو بــه خــون خضاب 
شــده اســت . پــس ایــن مظلومــه دهــان خود 
ــت  ــود گذاش ــوار خ ــدر بزرگ ــان پ ــر ده را ب
و آن قــدر گریســت کــه بیهــوش شــد.
چــون اهــل بیــت )علیهــم الســام( آن 
کــه  دیدنــد  دادنــد،  را حرکــت  صغیــره 
کــرده  مفارقــت  دنیــا  از  مقدســش  روح 
و در آشــیان قــدس در کنــاره جــده اش 
ــده اســت ــه الســام آرمی ــرا علی ــه زه فاطم
چــون آن بــی کســان ایــن وضــع را دیدنــد، 
صــدا بــه گریــه و زاری بلنــد کردنــد، و 
نمودنــد تجدیــد  را  زاری  و  غــم  عــزای 
آن دختــری کــه در خرابــه شــام از دنیــا 
رحلــت فرمــوده و شــاید اســم شــریفش 
ــای  ــوده ، و از صبای ــام ب ــه الس ــه علی رقی
ــام  ــه الس ــهدا علی ــرت سیدالش ــود حض خ
خرابــه  در  کــه  مــزاری  چــون  بــوده 
ــدره و  ــن مخ ــه ای ــوب ب ــت منس ــام اس ش
معــروف بــه مــزار رقیــه علیهــا الســام 
اســت . منتخــب التواریــخ ، بــاب پنجــم 
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شناخت

ــامی در  ــاب اس ــای انق ــت آورده ازدس
برابرتهدیــدات مــزدوران داخلــی درخدمت 
دشــمنان خارجــی انقــاب اســامی مــی 
باشــندکه بــه ســتون پنجــم دشــمن 
ــمنان  ــتند!وهمواره دش ــهوربوده وهس مش
ــما  ــه رس ــی ک ــم از کفارحرب ــی اع خارج
براندازانــه  نــرم  اعــام جنــگ  وعلنــاً، 
ــران  ــردم ای ــامی و م ــاب اس ــه انق علی
اســامی را دردستورکارداشــته و دارنــد 
بــه رفتارهــای غــرب وحشــی  توجــه 
تروریســت  مکاروصهیونیســم  )اروپــای 
بــزرگ  شــیطان  رهبــری  بــه  پــرور 
ــروزی  ــل از پی ــه قب ــکای متجــاوز( ک امری
ــی  ــای سیاس ــامی درکودتاه ــاب اس انق
ــرف  ــی ش ــدر ب ــان قل ــروطیت رضاخ مش
ــد،  ــران مســلط نمودن ــت ای ــر ســر مل را ب
ــس  ــزرگ انگلی ــت ب ــردان آن جنای کارگ
خبیــث بــود! ســپس شــیطان اکبرامریکای 
مصــدق  دولــت  زمــان  جنایتــکاردر 
ــه قصــد داشــت  الســلطنه فراماســون راک
در یــک بــازی سیاســی در برابراربــاب 
ســابق خودکــه درجنــگ جهانــی دوم 
ــاب  ــه ارب ــود ب ــده ب ــف ش ــدارش ضعی اقت
ــودن آن را  ــاس قدرتمندب ــه احس جدیدک
ــا  ــذا ب تصــور مــی کــرد متوســل شــود ول
ــبت  ــی، نس ــان امریکائ ــه جانی ــاد ب اعتم
ــس  ــود انگلی ــت خ ــاه صف ــاب روب ــه ارب ب
ــکای  ــا امری ــی مهــری نمــود! ام خبیــث ب
جنایتکارکــه تــازه ازجنایــات هیروشــیما و 
ــث را  ناکازاکــی بازگشــته و انگلیــس خبی
ازدســت فاشیســم نازیهای آلمــان هیتلری 
وفاشیســم موســیولینی در ایتالیانجــات 
داده بــود معاملــه نمــوده وگاوشــیرده ملــی 
)مصــدق ( را رهــا نمــوده وگاوشــیرده 
ســلطنت دیکتــاوری پهلــوی را پذیرفــت و 
درکودتــای 28 مــرداد وی را حــذف نمــود، 
وتــا جنبــش اســامی خونیــن پانــزده 
خــرداد42 کــه بــه رهبــری مرجــع دینــی 
حضــرت امــام خمینــی کبیــرره و علمــای 
پــاک باختــه اســام درخدمــت امــام آغــاز 
شــد، بازهــم ایــن جنایتــکاران خارجــی و 

ــه شــیطان  ــی کــه ســر ســپردگان ب داخل
ــوی  ــی پهل ــوده و هستنددرکنارشــاه جان ب
ــد!  و شــکنجه گــران ســلطنت طلــب بودن
وتوســط نوکرانــش کــه مدعی روشــنفکری 
بــوده و اهــرم غــارت فرهنگــی و اقتصــادی 
ازدیکتاتــوری   ... ایــران بودنــد  ازملــت 
پهلــوی و مزدورانــش حمایــت نمــوده وبــر 
ــران مســلط  ــت مســلمان ای سرنوشــت مل
ــد!  ــری نمودن ــه غارتگ ــه گون ــد، هم بودن
ســال 57 کــه مســت از قــدرت کاذب 
ــد  ــی کردن ــات م ــره ثب ــد وتصورجزی بودن
بــا انقــاب اســامی ســال 58 کــه انفجــار 
ــر  ــدی ص ، غافلگی ــاب محم ــام ن نوراس
گردیــده و قافیــه را از دســت دادنــد ! 
بازهــم گاوشــیر ده خــود، شــاه خائــن 
پهلــوی را لغــط زده وبــا اعــزام ژنــرال 
هایــزر، بــا شــروطی  موذیانــه اعــام قبــول 
ــه ای  ــا لحظ ــه ام ــد را پذیرفت ــام جدی نظ
ــس  ــتندو پ ــه برنداش ــم دســت از توطئ ه
از پیــروزی چندیــن کودتــای سیاســی 
و نظامــی را طراحــی کردنــد کــه بــا 
ــت  ــون باشکس ــردم و انقابی ــیاری م هوش
ــه  ــح الن ــا فت ــت ب ــده و عاقب ــرو گردی روب
ــزدوران  ــت م ــز هدای ــه مرک ــی ک جاسوس
داخلــی شــیاطین بــود، مرکــز توطئــه 
بــه کشــور هــای منطقــه ای مزدورانتقــال 
یافت؛لــذا ضــرورت دفــاع دربرابرمــزدوران 
محلــی سیاســی و قومــی مذهبــی امریــکا 
ــان  ــور، حضورداوطلب ــای کش ــای ج درج
بســیجی جــان برکــف درکنــار پاســداران 
انقــاب اســامی و ســایر نیروهــای مســلح 
ضــرورت تأســیس بســیج مســتضعفین 
توســط امــام راحــل هوشــمندانه مشــخص 
گردیــده وجنــگ تحمیلــی، گســترش 
ــه  ــع راب ــن مقط ــیجیان در ای ــور بس حض
ــه  ــای نبردب ــه ه ــتردگی صحن ــل گس دلی
میدانهــای  در  قهرمانانــه  منظورحضــور 
دردفــاع  گســترده  نبردوپشــتیبانی 
مقــدس ، اثربخشــیش محــرز گردیــده 
وتوســط رهبــر هوشــمند انقــاب اســامی 
ضرورتــش تشــخیص داده شــد و لذابســیج 

توســعه یافتــه ونیــروی مقاومــت بســیج در 
ــکیل  ــی تش ــت داخل ــعه امنی ــت توس جه
شــد کــه بــه گفتــه فرمانــده کل قــوا 
ــوان  ــازمان بعن ــن س ــه ای ــت ک ضرورتیس
پاســداران  ســپاه  اجــزای  از  بخشــی 
ــعه  ــت توس ــام ماموری ــرای انج ــاب ب انق
ــد باشــد! لیکــن پــس  امنیــت داخلــی بای
ــازی  ــزوم باس ــدس ل ــاع مق ــام دف از اتم
ــاب  ــزاری از انق ــرم اف ــاع ن ــور و ودف کش
ــزوم و  ــان عندال ــران و جه ــامی در ای اس
ــف تخصصــی  توســعه کشــوردرابعاد مختل
، ضــروت تشــکیل بســیج ده هــا میلیونــی 
و ســازماندهی اقشــارمختلف اجتماعــی 
از  افــراری  نــرم  دفــاع  منظــور  بــه 
انقــاب اســامی تشــخیص داده شــده 
ــیج  ــیارمهم بس ــرد بس ــن راهب ــه در ای ک
اقشــارمختلف بــا تخصــص هــای متفــاوت 
وآمــاده خدمــت بــه انقــاب اســامی، 
ــی  ــر نظام ــورت غی ــردم  بص ــور و م کش
فراهــم گــردد وبــا حفــظ اســتقال نســبی 
در حــوزه هــای و مــورد نیــاز انقــاب 
ــور  ــائل کش ــل مس ــام ح ــا نظ ــامی ب اس
در خدمــت انقــاب اســامی ، کشــور 
ــزاره  ــن برداشــت از گ ــردم باشــند! وای وم
دوم بدســت مــی آیــد پــس ضــرورت اول 
ــی و  ــاع نظام ــرای دف ــت ب ــروی مقاوم نی
توســعه امنیــت درکشــور بدالیــل توضیــح 
داده شــده! و گــزاره دوم نیــز جهــت دفــاع 
نــرم افــزاری از انقــاب اســامی و توســعه 
کشــور بــا بهــره گیــری از الگــوی اســامی 
ایرانــی توســعه و کمــک بــه تمــدن ســازی 
اســامی در جامعــه اســامی در ابعــاد 
ــی  ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــف اجتماع مختل
مســائل  وحــل  ،علمــی،  اقتصــادی   ،
جامانــده و فرامــوش شــده ویــا غیــر قابــل 
حــل باروشــهای جــاری درکشــور توســط 
ــد  ــن متعه ــار و متخصصی ــیجیان اقش بس
بــه اســام نــاب محمــدی ص ، جمهــوری 
ــامی  ــران اس ــریف ای ــردم ش ــامی، م اس
بــا رویگــرد مدیریــت جهــادی و منبعــث از 
تفکــر بســیجی کــه تجربــه هــای موفقیــت 
ــی  ــاد دفاع ــه در ابع ــیاری را ک ــز بس آمی
ــن آوری ،  ــی ف ــی پژوهش ــی ، علم امنیت
وبعضــاً اقتصــادی داشــته در حــوزه هــای 
مختلــف بــه انجــام برســاند انشــااهلل ! بنابــر 
ایــن باتوجــه بــه اینکــه اساســاً ایــن نــوع 
ــوده وگســتردگی  ــی ب ــر نظام ــت غی فعالی
ــه،  ــای کشــور ، منطق ــه جغرافی ــز ب آن نی
ــل توســعه مــی باشــد،  وحتــی جهــان قاب
ــام  ــرای اع ــبی ب ــتقال نس ــروت اس ض
ــی  ــی ، سیاس ــی ، فرهنگ ــع اجتماع مواض
ــری  ــی ، هن ــی پژوهش ــادی، علم ، اقتص
قالــب ســازمان بســیج ده هــا  و.... در 
ــامی  ــاب اس ــه انق ــته ب ــی وابس میلیون
ــتیبانی  ــت پش ــروی مقاوم ــط نی ــه توس ک

ــره  ــردم به ــه م ــودازقابلیتهای هم ــی ش م
گیــری نمــوده تحــت زعامــت ولــی فقیــه 
ــه  ــت فقی ــر والی ــای تفک و در چهارچوبه
کــه مغــز انقــاب اســامی و شــاقول 
انقــاب اســامی و فرمانــده بســیجیان 
جهــان مــی باشــند بــه) دفــاع نــرم 
ــاع  ــزاری ، ودف ــخت اف ــاع س ــزاری ، دف اف
ــه و  ــی  پرداخت ــر نظام ــه ســخت( غی نیم
عندالــزوم بــه دفــاع داوطلبانــه نظامــی در 
غالــب نیــروی مقاومــت بســیج وبارعایــت 
مقــررات و سلســله مراتــب نظامــی ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی در میدانهائــی 
ــن  ــد! بنابرای ــور یابن ــد حض ــه الزم باش ک
ســازماندهی اقشــار و متخصصیــن کــه در 
ــام  ــی انج ــا میلیون ــیج ده ه ــازمان بس س
مــی پذیــرد، ســازمانی اســت غیــر نظامــی 
ــا تفکــر بســیجی و مدیریــت جهــادی  و ب
،فرهنگــی،  اجتماعــی  ســازماندهی  و 
سیاســی، علمــی پژوهشــی فــن آوری، می 
باشــند کــه از اقشــارمختلف و تخصصهــای 
کــه  مشــترک  فرهنگــی  بــا  متفــاوت 
همــان تفکــر بســیجی ومدیریــت جهــادی 
ــی ســپاه  ــا ملیون ــا ســازمان بســیج دهه ب
پاســداران انقــاب اســامی مرتبــط بــوده 
ودارای اســتقال نســبی در ســازماندهی ، 
هــدف گــذاری ، برنامــه ریــزی ، و اجــرای 
برنامــه هــای انقابــی درچهارچــوب تفکــر 
مــدرن والیــت فقیــه کــه تــرازوی انقــاب 
اســامی و فرمانــده بســیجیان جهــان 
نســبی  اســتقال  باشندبوســیله  مــی 
ــه  ــش ب ــرد آت ــند! راهب ــی باش ــه دارا م ک
ــاب  ــول انق ــوب اص ــار را در چهارچ اختی
ــامی  ــاب اس ــری انق ــه رهب ــامی ک اس
ترســیم و خطــوط قرمــزآن مشــخص 
گردیــده ، بســیج اقشــاربه تعییــن اهــداف 
انقابــی  مواضــع  تعییــن   ، ســازمانی 
 ، اجتماعــی  ســازماندهی  وطراحــی   ،
ــن  ــردی ، تعیی ــه هــای راهب ــن برنام تعیی
ــای  ــی ، در حــوزه ه ــای عملیات ــه ه برنام
اقــدام  اســامی  انقــاب  نیــاز  مــورد 
نماینــد!   چگونگــی رابطــه بســیج اقشــارو 
ــا ســازمان بســیج  ــف ب متخصصیــن مختل
ــری  ــتاد هدایتگ ــه س ــی ک ــا میلیون ده ه
ــق  ــت ، از طری ــار اس ــیج اقش ــی بس انقاب
مجمــع عالــی بســیج اقشــار ومتخصصیــن 
انجــام مــی گیردکــه از شــوراهای انقابــی 
سراســر  ومتخصصیــن  اقشــار  بســیج 
اســتانی  مجامــع  از)  مرکــب  کشــور 
اقشــارومتخصصین اســتانهای ی کشــور 
ــی( تشــکیل  وســتاد بســیج ده هــا میلیون
مــی گــردد؛ کــه ایــن کنگــره بزرگ ســالی 
یکبــار، بــرای تعییــن راهبــرد هــای بســیج 
ــود  ــتفاده ازرهنم ــا اس ــی ب ــا میلیون ده ه
نمــوده  تجمــع  فقیــه  والیــت  هــای 
ــاالنه را  ــاله و س ــگاری پنجس ــرد ن وراهب

تعییــن نمــوده و شــورای مرکــزی بســیج 
ده هــا میلیونــی را تعییــن مــی نمایندکــه 
ــم  ــان حک ــیجیان جه ــر بس ــط رهب توس
ایشــان را تنفیــذ نمــوده تــا وجاهــت 
ــرعا  ــب و ش ــی تصوی ــورای عال ــی ش قانون
ــرای بســیجیان باشــد. ــل اطاعــت ب نیزقاب

ــار  ــیج اقش ــزی بس ــورای مرک ــای ش اعض
منتخــب  همگــی  کــه  متخصصیــن  و 
ــر  ــن سراس ــارو متخصصی ــیجیان اقش بس
کشورهســتند بمــدت ســه ســال انتخــاب 
و مفتخربــه اداره جامعــه بســیجیان اقشــار 
و متخصصیــن بســیجی گردیــده وســازمان 
بســیج ده هــا میلیونــی را بــا نظــارت 
ــی  ــی اداره م ــا میلیون ــتاد بســیج ده ه س
ــف  ــار مختل ــیجیان اقش ــا بس ــد ، ت نماین
درحــوزه هــای اجتماعــی ، فرهنگــی، 
ــانی ،  ــت رس ــازندگی و خدم ــی، س سیاس
تحقیــق و پژوهــش و فــن آوری ، آمــوزش 
و   ، انقابــی  کادر  وتربیــت  تخصصــی 
ــاب  ــاز انق ــورد نی ــف م ــای مختل فعالیته
را  مختلــف  هــای  درحــوزه  اســامی 
نمایند؛بنابرایــن  اجرائــی  ســاماندهی 
اقشــارو  بســیج  مرکــزی  شــورای 
ــدگان  ــه اعضــای آن نماین ــن ک متخصصی
اقشــارومتخصصین سراسرکشورهســتنددر 
کنــار ســتاد بســیج ده هــا میلیونــی 
ــه  ــوای ســه گان بســیج ســپاه ورؤســای ق
)قــوه قضائیــه، قــوه مجریــه ، وقــوه مقننــه 
(شــورای عالــی بســیج ده هــا میلیونــی را 
ــی  ــاع همگان ــی دف ــکیل داده وچگونگ تش
برنامــه  را   ، کشــوردربرابرهرتهدیدی 
ــات  ــوب مطالب ــوده و در چهاچ ــزی نم ری
والیــت فقیــه اقدامــات ســازمانی خــودرا، 
راهبردهــای  دراجــرای  بمنظورتســهیل 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــا میلیون ــیج ده ه بس
ولــی  توســط  شــده  تعییــن  خطــوط 
ــی  ــرا ئ ــت اج ــده اس ــه هدفمندگردی فقی
ــار و  ــیج اقش ــه بس ــت ک ــد! بدهیس نماین
ــر نظامــی  متخصصیــن کــه انقابیــون غی
از اقشــار مختلــف مــی باشــند کــه بــرای 
ســازماندهی  و...  افــزاری  نــرم  دفــاع 
ــاز  ــورت نی ــد ، درص ــده ان ــیجی گردی بس
ــرای  ــامی ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
آمــوزش  ازداوطلبــان   ، نظامــی  دفــاع 
ــای  ــوزش ه ــت آم ــاده دریاف ــده ویاآم دی
ــیج  ــت بس ــروی مقاوم ــب نی الزم در غال
ــر  ــی بســیج در ه ــاع انقاب ــای دف و یکانه
یــک از ســازمانهای ســپاه طبــق مقــررات 
ــد نمــود.   همــان ســازمان فعالیــت خواهن
افــروز    رضــا  بســیجی  پیشکســوت 

ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــیج  فرصت ــه بس هفت
بــا مراجعــه بــه فرامیــن رهبــر بســیجیان 
اهلل  حفظــه  ای  خامنــه  امــام  جهــان 
راهبــردی  واژه  از  صحیــح  برداشــتی 
اســتقال نســبی وجایــگاه و اثــرات آن 
در بســیج اقشــار ومتخصصیــن ، مــورد 
چگونگــی  وبــرای  قرارگرفتــه  واکاوی 
ــیج ،  ــازمان بس ــودن آن در س ــی نم اجرائ
ارائــه ســازمان نمــوده و روشــهای فعالیــت 
و کیفیــت ارتباطــات طولــی و عرضــی آن 
را بــا بســیج احســاء نمائیــم ؛ بــدون شــک  
توجــه بــه متــن فرمــان اولیــن گام درفهــم 
مطلــب فــوق مــی باشــد ! )دامنــه بســیج 
خیلــی وســیع اســت، بســیج را نبایــد 
ــروی مقاومــت خاصــه کــرد بســیج  درنی
ــیج  ــت ، بس ــت اس ــروی مقاوم ــر از نی غی
ماهیــت غیــر نظامــی دارد ، ایــن دو باهــم 
معــادل نیســتند، کاری بکنیــد ارتباطــات 
ــی  ــوان مناســبات معقول ــن دو عن ــن ای بی
باشــد. )21 /80/8(   نیــروی مقاومــت آن 
مجموعــه ســپاهی متولــی امربســیج اســت 
! خــوب در ایــن فرمــان دو واژه کامــا 
ــت  ــارد اس ــن متب ــه ذه ــم ب ــدا از ه ج
بســیج  مقاومــت  1-نیــروی 
کــه مشــخصًا بخشــی از ســپاه 
ــت  ــامی اس ــاب اس ــداران انق پاس
کــه متولــی امــر بســیج اســت 
ــیع  ــی وس ــیج خیل ــه بس 2-دامن
ــروی  ــیج را در نی ــد بس ــت ، نبای اس
کرد!بســیج  خاصــه  مقاومــت 
ــت! ،  ــت اس ــروی مقاوم ــر از نی غی
ــی دارد  ــر نظام ــت غی ــیج ماهی بس
ــتند،  ــادل نیس ــم مع ــن دو باه ، ای
ــن  ــن ای ــات بی ــد ارتباط کاری بکنی
دوعنــوان مناســبات معقولــی باشــد!
اگــر همیــن گــزاره را مبنــی بحــث و 
ــی  ــاماندهی انقاب ــازمانی و س ــی س بررس
ــت  ــح اس ــا واض ــم کام ــرار دهی ــردم ق م
ــی از  ــیج بخش ــت بس ــروی مقاوم ــه نی ک
ســازمان دفاعــی ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی اســت که وظیفــه دفاع مســلحانه 



زندگی زیباست و لی شهادت زیباتر
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اندیشــه مهدویــت در همــه ادیــان 
الهــی ودر ذات بشــریت وجــود ناخــود 
نــاب  دراســام  لیکــن  دارد،  آگاه 
ــوی  ــگ عل ــه از فرهن ــدی ص ک محم
حضــرت  اســام  پیامبــر  خانــدان 
ختمــی مرتبــت ص وائمــه معصومیــن 
ع منبعــث گردیــده واز پایــه هــای 
اعتقــادی مذهــب تشــیع علــوی اســت 
مســأله  بــه  ازاعتقــاد  برخواســته   ،
ــت ،  ــی اس ــوم ، جایگاه ــت معص امام
کــه در فرهنــگ شــیعه ، تداوم رســالت 
ــد  ــه معتق ــیعه امامی ــذا ش ــت! ، ول اس
ــه از  ــت ک ــی اس ــت ، مقام ــت امام اس
پیامبــر،  به واســطه  و  خــدا  جانــب 
ــده و  ــاغ ش ــس ازاو اب ــت پ ــرای ام ب
امــام کســی اســت کــه سرنوشــت امــور 
دیــن ودنیــای مســلمانان دردســت 
اوســت.  وشــیعیان منتظرنــد در دولــت 
ــی  ــه اخاق ــه آن حضــرت، جامع کریم
را در جهــان تجربــه کننــد جامعــه ای 
ــی وجــود نداشــته  ــه در آن بی عدالت ک
و همه چیــز بــر پایــه عدالــت و اخــاق 
ــان طــور  ــد. هم ــامان یاب اســامی ، س
کــه در ابتــدای بحــث مطــرح گردیــده 
ــزرگ  ــح ب ــک مصل ــور ی ــار ظه ، انتظ
آســمانی بــرای بشــر و امیــد بــه آینــده 
ــدان،  ــدل جاوی ــح و ع ــتقرار صل و اس
امــری فطــری و طبیعــی اســت کــه بــا 
ذات و وجــود آدمــی ســر و کار دارد و با 
آفرینــش هــر انســانی همــراه اســت و 
زمــان و مــکان نمی شناســد و بــه هیــچ 
قــوم و ملــت ودینــی اختصــاص نــدارد. 
ازایــن رو، همــگان براســاس فطــرت 
ذاتــی خودمنتظرنــد روزی فرارســد 
ــری  ــور رهب ــو ظه ــان در پرت ــه جه ک
ــت  ــد عنای ــا تأیی ــمانی و ب ــی و آس اله
ــتمگران نجــات  ــتم س ــروردگار، از س پ
یابنــد و انســان ها از فاکــت موجــود و 
نابســامانی و ناامنی و تیــره روزی قدرت 
ــر جهــان رهــا  هــای ســتمگر جاکــم ب
شــوند ! وســرانجام بــه کمــال مطلوب و 
زندگــی شــرافتمندانه ای دســت یابند؛با 
بهره گیــری از آیــات و روایات اســامی، 
ــج(،  ــدی موعود)ع ــرت مه ــام حض قی

و  حــق  مبــارزات  میــدان  آخریــن 
از آغــاز جهــان  باطــل اســت کــه 
ــی  ــران اله ــت . پیامب ــوده اس ــا ب برپ
بــرای برقــراری ارتبــاط درســت میــان 
بنــدگان خــدا  و خالــق هســتی و روابط 
حســنه میــان ابنــاء بشــر ، بــر اســاس 
ــه  ــا و خدمــت ب ــح و صف ــت و صل عدال
یکدیگــر برانگیختــه شــده اند، بنابرایــن، 
برقــراری عدالــت،  رســیدن بــه کمــال 
ــی  ــی و عموم ــدف اصل ــه ه انســانی ک
همــه انبیاءالهــی )ع( بــوده اســت ، 
ــی  ــه واقعیت ــت! بلک ــال نیس آرزو و خی
ــا به ســوی آن در حــال  اســت کــه دنی
ــنت  ــی س ــد؛ یعن ــی باش ــروی م پیش
الهــی اســت. خــدا در نهایــت، عدالــت 
ــه  ــرد. ب ــد ک ــم خواه ــا حاک ــر دنی را ب
ــا منتظــران  ــام راحــل، » م فرمــوده ام
مقــدم مبارکــش، مکلــف هســتیم تــا با 
تمــام تــوان کوشــش کنیــم تــا قانــون 
ــی  ــور ول ــن کش ــی را در ای ــدل اله ع
عصر)عــج( حاکــم کنیــم و از تفرقــه و 
نفــاق و دغل بــازی بپرهیزیــم و رضــای 
ــم«. ــر بگیری ــال را در نظ ــد متع خداون
    ســیری کوتاه در زندگی نامه حضرت 
پــس از بــه شــهادت رســاندن حضــرت 
ــت  ــه دس ــکری)ع( ب ــن عس ــام حس ام
ــی،  ــد عباس ــه جورمعتم ــال خلیف عم
در هشــتم ربیــع االول ســال 2۶0 ه. 
ــج  ــود ع ــدی موع ــام مه ــت ام ق، امام
ــه عنــوان آخریــن  ع کــه امامتــش را ب
امــام معصــوم ومنجــی بشــریت پیامبــر 
پــس  ع  معصومیــن  و  اکــرم)ص( 
امــام حســن عســکری وعــده داده 
ــرت  ــت حض ــد. امام ــاز ش ــد، آغ بودن
داد  روی  شــرایطی  در  مهدی)عــج( 
ــر  ــد دیگ ــز مانن ــم نی ــام یازده ــه ام ک
ــد  ــرای فرزن ــت را ب ــه والی ــه، زمین ائم
ــود. شــب پیــش  ــاده کــرده ب خــود آم
ــم  ــه دور از چش ــان ب ــهادت، ایش از ش
ــیاری  ــای بس ــه، نامه ه ــوران خلیف مأم
دربــاره ایــن مســأله مهــم به شــهرهای 
گوناگــون فرســتادتاعلمای شــیعه را 
بــدور از چشــم مامــوران خلیفــه جــور 
ــا  ــه از مدت ه ــی ک ــت عباس درحکوم
پیــش، بــر اســاس ســخن رســول 
خــدا)ص( و امامــان معصــوم)ع( وعــده 
ــرای  ــه ب ــون ک ــد فرع ــد مانن داده بودن
از  قبــل  موســی  حضــرت  کشــتن 
والدت بنامــه ریــزی کــرده بــود ، امــام 

یازدهــم شــیعیان را زیــر نظــر داشــتند 
ــان  ــدی از ایش ــد فرزن ــب بودن و مراق
باقــی نمانــد؛ را مطلــع نمــود ، بــا تولــد 
ــعبان  ــج( در 15 ش ــرت مهدی)ع حض
امــام  ســامرا،  در  ق  ه   255 ســال 
ــگاه  ــان ن ــا پنه ــکری)ع( ب ــن عس حس
ــش،  ــد خوی ــر والدت فرزن ــتن خب داش
ــس از  ــرد. پ ــل ک ــه را باط ــن نقش ای
شــهادت امــام حســن عســکری)ع(، 
خبر شــهادت ایشــان در سراســر ســامرا 
ــام  ــوگ آن ام ــردم در س ــد و م پیچی
همــام، عــزاداری کردنــد و حضــرت 
ــدر  ــر پ ــر مطه ــر پیک ــج( ب مهدی)ع
ــس از  ــد. پ ــاز خواندن ــان نم بزرگوارش
ــج(  ــرت حجت)ع ــام، حض ــهادت ام ش
کــه در آن زمــان 5 ســال داشــتند، بــه 
ــود  ــر وج ــم خب ــید و کم ک ــت رس امام
فرزنــدی از ســاله پــاک امامــت پخش 
شــد کــه تــاش خلیفــه عباســی بــرای 
ــت  ــود. امام ــده ب ــن ایشــان  بی فای یافت
حضــرت حجت)عــج( در ایــن دوران را 
غیبــت صغــرا می خواندنــد. ایــن غیبــت 
از زمــان شــهادت پــدر بزرگوارشــان در 
ســال 2۶0 ه ق، شــروع و تا ســال 329 
ــب  ــار نای ــد. چه ــه طــول انجامی ه ق ب
خــاص، امــر وســاطت میــان امام)عــج( 
و  داشــتند  به عهــده  را  شــیعیان  و 
ــت و  ــان دریاف ــن را از ایش ــکام دی اح
ــد.  ــرار می دادن ــیعیان ق ــار ش در اختی
ــعید،  ــن س ــر، عثمان ب ــار نف ــن چه ای
روح  حســین بن  عثمــان،  محمد بــن 
بودنــد.  علی بــن محمــد ســمری  و 
ایــن غیبــت، ۶9 ســال بــه طــول 
انجامیــد. پــس از غیبــت صغــرا، غیبــت 
کبــرا آغــاز شــد. از امامــت ایشــان 
می گــذرد.  1179ســال  تاکنــون 
غیبــت  مرحلــه  دو  در  وشــیعیان 
ــند!. ــی کش ــار م ــود، را انتظ ــام خ ام
    فضیلــت انتظارفــرج امــام زمــان 
ــا شــهادت در راه  ــر ب ــم براب انتظــار قائ
خداســت. امــام صــادق)ع( می فرمایــد: 
»کســی که در حــال انتظــار ظهــور 
بمیــرد، هماننــد فــردی اســت کــه 
ــس از  ــت.« پ ــه اوس ــم در خیم ــا قائ ب
ایــن ســخن، امــام قــدری درنــگ 
بلکــه  »نــه،  فرمودنــد:  و  کردنــد 
ماننــد فــردی اســت کــه در رکاب 
باشــد.  زده  شمشــیر  مهدی)عــج( 
ــه، بــه خــدا ســوگند  ســپس فرمــود: ن

مهدویت انتظاری عقالنی برای نجات بشریت
 از ظلم شیاطین

هماننــد کســی اســت کــه در رکاب 
پیامبــر اکــرم)ص( شــهید شــده باشــد.

    وظایف منتظران مهدوی 
اول شناخت امام 

اهمیــت شــناخت امــام زمان)عــج( بــه 
گونــه ای اســت کــه در برخــی روایــات، 
ــاره  ــت الزم درب ــردن معرف ــب نک کس
ــی  ــر وبی ایمان ــا کف ــاوی ب ــام، مس ام
ایــن  در  اکــرم)ص(  پیامبــر  اســت. 
ــرد  ــی که بمی ــد: »کس ــه می فرمای زمین
و امــام زمــان خــودش را نشناســد، بــه 
مــرگ جاهلیــت از دنیــا رفتــه اســت یا 
در ادعیــه بــه ایــن مســأله اشــاره شــده 
اســت: »پــروردگارا حجــت خــودت 
را بــه مــن بشناســان؛ چراکــه اگــر 
ــن  ــانی، م ــن نشناس ــه م ــت را ب حجت
از دیــن و آیینــم گمــراه می شــوم«.
امــام  نائــب  از  پیــروی  دوم 
ــع  ــای جام ــرا، فقه ــت کب در دوره غیب
نمایندگــی  مســؤولیت  الشــرایط 
عــام امــام را پاســداری از احــکام و 
دارنــد.  برعهــده  اســامی  مقــررات 
ــد: »صاحــب  امــام صــادق)ع( می فرمای
االمر)عــج( غیبتــی خواهــد داشــت، اگر 
کســی در آن دوره آخرالزمــان بخواهــد 
دیــن دار بمانــد، ســخت در مشــقت 
خواهــد بــود. بنــده خالــص خــدا در آن 
شــرایط بایــد تقــوای الهــی پیشــه کنــد 
و دو دســتی بــه دیــن خــود بچســبد«.
حضــرت  از  وقتــی  بــاره  ایــن  در 
ــد، در دوران  ــؤال کردن ــج( س مهدی)ع
غیبــت کبــرا کــه بــه شــما دسترســی 
نداریــم، پاســخ احــکام و مســائلی را که 

ــه  ــویم، چگون ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ب
ــود:  ــرت فرم ــم؟ حض ــت آوری ــه دس ب
ــه رخ  ــی ک ــا و حوادث ــش آمده »در پی
ــث  ــا احادی ــنایان ب ــه آش ــد، ب می ده
ــه  ــرایط ک ــع الش ــدان جام ــا )مجته م
ــث  ــی واحادی ــون دین ــان مت متخصص
مراجعــه  هســتند(  بیــت)ع(  اهــل 
کنیــد. آن هــا حجــت مــن بــرای شــما 
ــان هســتم. ــر آن و مــن حجــت خــدا ب

سوم خودسازی 
بنابرایــن، یکــی از وظایــف منتظــران، 
تــاش در راه خودســازی و تهذیــب 
اســاس،  ایــن  بــر  اســت.  نفــس 
فرمایــد:  مــی  صــادق)ع(  امــام 
»هــر کــس دوســت دارد از یــاران 
حضــرت قائم)عــج( باشــد، بایــد در 
باشــد  آن حضــرت  ظهــور  انتظــار 
پرهیــزکاری  بــه  حــال،  ایــن  در  و 
کنــد«. رفتــار  نیکــو  اخــاق  و 
امــام  کــه  توقیعــی  در  حتــی 
زمان)عــج( آن را بــرای شــیخ مفیــد 
نوشــته، چنیــن آمــده اســت کــه 
و گناهانــی کــه  ناشایســت  اعمــال 
از  یکــی  می زنــد،  از شــیعیان ســر 
ــی شــدن دوره غیبــت و  عوامــل طوالن
محرومیــت آن هــا از دیــدار امــام اســت.

چهارم جامعه سازی 
یکــی از شــرایط مهــم رشــد ارزش های 
نارســایی های  بــا  مبــارزه  الهــی، 
اجتماعــی از طریــق امــر بــه معــروف و 
نهــی از منکــر اســت، بــه گونــه ای کــه 
در روایــات اهــل بیــت)ع( آمــده کــه تــا 
ــی  ــری و فرهنگ ــای الزم فک آمادگی ه

ــاری  ــرای پذیــرش و ی در جامعــه ب
نیایــد،  پدیــد  زمان)عــج(  امــام 
ــد  ــق نخواه ــرت محق ــور حض ظه
شــد. از ســوی دیگــر، آمادگــی 
هــای الزم نیازمنــد بسترســازی 
ــور  ــرای ظه ــه بایدب ــه هم اســت ک
ــه  ــات زمین ــا اقدام ــم ب ــی عال منج
ــه  ــامی ک ــوری اس ــاز در جمه س
جهــان  اســامی  نظــام  تنهــا 
آوردن  بــه دســت  بــرای  اســت 
در  الزم،  کمــاالت  و  مهارت هــا 
ــازی  ــه پاک س ــدوی ب ــت مه حکوم
و  اخاقــی  و  مفاســدافکاری 
ــاری ، فضــای عمومــی جامعــه  رفت
را بــرای در خدمــت آن حضــرت 
نمائیــم. فراهــم  گرفتــن  قــرار 
ــرج  ــل ف ــرای تعجی ــا ب ــم دع پنج
بــا توجــه بــه نقــش و جایــگاه 
مهمــی کــه دعــا در تفکــر اســامی 
دارد، اگــر دعــا بــا شــرایط الزم 
دیگــر  همچــون  گیــرد،  انجــام 
علــل و عوامــل مؤثــر در نظــام 
ــی  ــور تکوین ــد ام ــتی، می توان هس
از  بخشــی  در  دهــد.  تغییــر  را 
و  اکــرم)ص(  پیامبــر  روایــات 
ائمــه اطهــار)ع( ســفارش شــده 
امــام  فــرج  بــرای  کــه  اســت 
کنیــد. دعــا  زیــاد  زمان)عــج( 
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آیا چون ویروس جنون گاوی فحش نیست آلوده شدن به آن عقالنی است؟!!!

خوب دقت کنید آیا فراموش کردن کودکان محروم، زندگی و محبت به حیوانات بیماری زا عقالنی است؟!!!

آیا تقلید کورکورانه عقالنی است ؟!!! فکر کنید و پاسخ دهید

آیا بازگشت به قهقرای طاغوت عقالنی است؟!!!

آیا دود نمودن پول، عملی عقالنی است؟!!!

آیا بی حیایی و هرزه گی عقالنی است؟!!!

ناهنجاری های رفتاری در ترازوی عقالنیت
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ــت وچه تفاوتی اقتصاد مقاومتی چیس

 با اقتصــاد غیرمقاومتی دارد

ــاوت اقتصــاد  ــه هــای متف بررســی نظری
نشــان  جهــان  و  ایــران  در  دانــان 
مــی دهــد کــه اقتصــاد در حقیقــت 
ــا وکا ر  ــرمایه ه ــر س ــت ب ــان مدیری هم
منظورافزایــش تولیــد یــا افزایــش بهــره 
ــرف  ــازار مص ــع در ب ــع بموق وری ، توزی
ــی  ــای عموم ــه ه ، بمنظورکاهــش هزین
ــروت خصوصــی  ــد ث ــم تولی اســت ؛ تاه
نمــوده وهــم تولیــد ثــروت عمومــی 
وازهمــه مهمتــر تولیــد کا ر و کاال بــرای 
ــرد ،  ــورت گی ــی ص ــاه عموم ــعه رف توس
کــه یکــی از منابــع تولیــد قــدرت ملــی 
بمنظــور مدیریــت صحیــح برجوامــع 
اجتماعــی مــی باشــد ، مــروری بــر 
تاریــخ اجتماعــی بشــرازدیدگاه کتابهــای 
ــای بشــری  آســمانی ودســت نوشــته ه
کــه توســط مســتخدمین اربابــان قــدرت 
و ثــروت نوشــته شــده و بنــام علــم 
مطــرح اســت،عموما ســعی شــده بــا 
طــرح ایــن منطــق کــه تازمــان تجربیــا 
ت آزمایشــگاهی ( کــه دوره رنســانس 
درغــرب محســوب مــی شــود تاکنــون ، 
دانــش بشــری کــه حاصــل دانــش انبیــاء 
وتجربیــات بشــر متفکرالهــی بــوده را 
ــرقلمداد  ــی بش ــات اتفاق ــن تجربی تدوی
نماینــد، تــا بتواننــد تولیدوگســترش 
علــم در جهــان را بــه خــود نســبت 
ــدارکاذب  ــیطره اقت ــان رادرس دهندوجه
خــود اســیر نماینــد وتاحدودزیــادی هــم 
موفــق شــدند؛اما پــس ازپیــروزی انقاب 
ــران چنــان غافلگیرشــدندکه  اســامی ای
نظریــه پــردازی هــای پــوچ ایشــان 
بیکبــاره فــرو ریختــه و دستشــان رو شــد 
و مشــخص گردیــد نظریــه هــای ایشــان 
عمومــا بــر فرضیــات غلــط اســتوار 
ــوف  ــول فیلس ــه بق ــی ک ــوده و دانش ب
ــیخ  ــت اهلل ش ــوم آی ــزرگ معاصرمرح ب
ــرض  ــورد تع ــری م ــی جعف ــد تق محم
علمــی قرارگرفته ،اســیرگزاره های،شــاید 
وممکــن اســت واحتمــاال اینگونــه باشــد 
ــه واژه هــای مبهــم  ــن گون ــال ای و... امث
ــی  ــبی گرائ ــه و نس ــا ن ــه گرای ــا لط ومق
ــم  ــار شــده، کــه اصــوال عل ــق گرفت مطل
محســوب نمــی گــردد، ولــذا عــدم 
ــی  ــی عاقبت ــای علم ــق ه ــات درمنط ثب

جــز پــوچ گرائــی نــدارد وبنظرمــی رســد 
ــی  ــی کنون ــای اجتماع ــی ازبحرانه بخش
ــه  ــوچ گرایان ــق پ ــول منط ــرب نیزمعل غ
ــفه  ــه فلس ــرمایه داری ک ــه س و ظالمان
ــا فریــب کاری آن را نمایندگــی  غــرب ب
علمــی مــی نمــود اکنــون خــود در 
چنیــن گــرداب پوچــی دســت وپــا 
ــت  ــق حقیق ــه منط ــا زمانیک ــی زندوت م
کاذب  باتــاق  از  نجــات  نپذیرنــد  را 
ــت  ــن نیس ــاخته ممک ــود س ــی خ ذهن
بــدوراز  بشــر  تاریــخ  بررســی  لــذا  ؛ 
باتــاق ذهنــی فــوق، نشــان مــی دهــد 
ــاء الهــی کــه  ــت انبی ــا هدای کــه بشــر ب
مربیــان الهــی بــرای راهنمائــی بشــربوده 
چگونگــی  دســتورات  همــواره  انــد، 
و  خــدادادی  بردارائیهــای  مدیریــت 
ــدون  اســتعدادهای متفــاوت بشــری را ب
ــت  ــر ورعای ــوق یکدیگ ــه حق ــاوز ب تج
ــی  ــتورات اله ــران برابردس ــوق دیگ حق
یکدیگر،کــم  وفریــب  وپرهیــزازدروغ 
در  عدالــت  واحتکارورعایــت  فروشــی 
ــن  ــی مابی ــط ف ــایر رواب ــات و...س معام
ــا  ــد ت ــرده ان ــی ک ــازی م ــگ س فرهن
ــری و  ــار درگی ــری دچ ــات بش اجتماع
خشــونت نگردنــد، در همیــن تاریــخ 
نیــز ثبــت اســت کــه در بیــن ابنــاء بشــر 
ــل  ــار رذای ــه گرفت ــده ای ک ــه ع همیش
آرزوهــای   ( حــرس  نظیــر  اخاقــی 
منطقی(،طمــع  غیــر  درازوتــاش 
غیرعادالنــه(،دروغ  خواهــی  )زیــاده 
)تــاش ریــا کارانه(،فریــب )اقدامــات 
)اقدامــات  گوئــی  ناجوانمردانــه(،زور 

قلدرانــه( بــوده انــد کــه درجوامــع خــود 
روزگارگذرانــده اند،تــا بــا شورشــهای 
اجتماعــی و جنگهــای بشــری ناشــی 
جنائــی  هــا  صحنــه  رذایــل،  ازآن 
ــب  ــه حس ــده ، ک ــود آم ــیاری بوج بس
ــن  ــی از طرفی ــع یک ــی بنف ــرایط زمان ش
خاتمــه یافتــه ،البتــه بعضا،عذابهــای 
الهــی نیــز برخــی ازآن رذیلــه هــاو 
اربابــان رذایــل را از بیــن بــرده؛ کــه 
طوفــان نــوح ونابــودی اقوامــی نظیــر قوم 
ــم  ــرآن کری ــوم ثمودو...کــه درق ــوط وق ل
بــه آنهــا اشــاره عبــرت آموزفرمــوده ازآن 
ــخ بشرنشــان  دســت اســت،بنابراین تاری
مــی دهــد از ابتداءخلقــت بشــر مدیریــت 
ــت  ــه بخشــی از طبیع ــی ک ــر دارائیهائ ب
ــز  ــی نی ــده و بخش ــی آم ــت م خدابدس
ــی  ــاء اله ــوزش انبی ــی وآم ــا راهنمائ ب
حاصــل مــی شــده و بخشــی هــم از 
ــت  ــی بدس ــور اله ــانهای فک ــه انس تجرب
بســیارکوچکی  وبخــش  آمــده  مــی 
ــری  ــی بش ــات اتفاق ــل تجربی ــم حاص ه
ــری  ــادی بش ــات اقتص بوده،اقتصادونظام
را شــکل داده و هــم اکنــون نیزهمــه آن 
تجربیــات را بــا توجــه بــه شــرایط جدید 
ــرف  ــا مص ــد وبازاره ــای تولی ــه ابزاره ک
متمرکــز  هــای  وجمعیــت  گســترده 
مصــرف کننــده درشــهرها و روش هــای 
زندگــی جدیــد کــه بســیاری از آن روش 
ــای  ــط ه ــت محی ــا طبیع ــا درتضادب ه
زندگــی طبیعــی وخودانســان اســت 
وزندگــی نســل کنونــی ونســلهای آینــده 
را بطــور نگــران کننــده ای تهدیــد مــی 

کندراهــم اگراضافــه کنیــم میتوانیــم 
ــه  ــا جامع ــب ب ــادی متناس ــام اقتص نظ
خــودی را طراحــی کنیــم انشــااهلل،گرچه 
امــروزه، تولیدانــواع نیازهــای بشــری 
مشــگات گســترده ای بوجــود آورده 
ــی  ــد جــدی م ــاط بشــررا تهدی ــه حی ک
فکــری  آن  بــرای  اســت  کنــدوالزم 
ــه  ــرآن اســت ک ــر بزرگت ــا خط ــود ام ش
اقتصادجهــان امروزدردســت جمعیــت 
هائــی گرفتاراســت کــه بــه انــواع رذیلــه 
هــای اخاقــی آلــوده هســتند! واقتصــاد 
را تولیــد ثــروت ازهــرراه و باهرشــیوه ای 
بــرای خــود مجازمــی شــمارند! چنانچــه 
تولیــد قــدرت رانیزازهــر راه و بهروســیله 
ای بــرای خــود مجــاز مــی شــمارند!؛لذا 
جوامــع مســتقل وبویــژه جامعــه انقابــی 
آزادی،  اســتقال،  الگــوی  کــه  مــا 
جمهــوری اســامی موفــق را بــه جهــان 
امروزعرضــه نمــوده ، راهــی منطقــی 
روش  ترازبکارگیــری  تروعالمانــه 
ــن  ــا کمتری ــی ب ــتقل مقاومت اقتصادمس
ــود  ــط خ ــارج از محی ــه خ ــدی ب نیازمن
وتوســعه ایــن شــیوه اقتصــادی درجوامع 
مجاوربــا ســرعت هرچــه بیشــتر تــا 
ــع  ــتقل تولیدوتوزی ــاد بازارفراگیرمس ایج
عادالنــه درکشــور ومنطقــه، بــا مدیریــت 
ــه  ــوه خــدادادی ک ــع انب اســامی برمناب
ــت  ــا کیفی ــدات ب ــه تولی ــد ب ــم وبای داری
ــای  ــرمایه ه ــیله س ــودی بوس ــر خ فاخ
اســتعدادهای  و  خــداداده  طبیعــی 
برجســته ای کــه خــدای بــی همتــا 
مرحمــت فرمــوده بدورازنظامات ســرمایه 
داری شــیطا نــی کــه تصــور باطــل 
محاصــره اقتصــادی مــا راسالهاســت 
تجربــه شکســت خــورده نمــوده وهنــوز 
ــاق  ــد، بمنظورفرارازبات ــی ده ــه م ادام
ذهنــی پــوچ خودســاخته ای کــه دراثــر 
روشــنائی حاصــل ازانفجــار نــور، انقــاب 
اســامی ایــران و جمهــوری اســامی 
تنهادرکشــورهای  ونــه  شــده  افشــاء 
را  خــود  اعتبــار  نشــین،  مســلمان 
اســامی  بیــداری  و  داده  ازدســت 
اســت  آشــکارآن  نشــانه  واضحتریــن 
ــبب  ــامی س ــداری اس ــعاع بی ــه ش بلک
بیــداری بشــری درجهــان گردیــده وهــم 
اکنــون جنبــش انقابــی مــدرن، نودونــه 
درصــدی در امریــکا و اروپــای تحــت 
ــت  ــوت واقعی ــرمایه داری فرت ــغال س اش
ــای  ــه برخورده ــان میدهد!البت آن رانش
ســرمایه  پلیــس  گرانــه  ســرکوب 
داری هــم از دالیــل شــوک عصبــی 
و  غــرب  داری  ســرمایه  گرفتاربــودن 
ــرال  ــی لیب ــوچ آن یعن ــط وپ ــفه غل فلس
دمکراســی دروغیــن غــرب فریبکاراســت 
کــه امــروزه افشــا شــده ودرایــن باتــاق 

ذهنــی نمــی تواننــد بیــداری بشــری را 
درک کننــد! بنابرایــن را ه نجــات کشــور 
انقابــی مــا وبشــریت آزاد امــروزی کــه 
نمیخواهنــد تحــت ســلطه ســرمایه داری 
ظالــم وبــی رحــم غــرب زندگــی کننــد 
؛ تــاش بــرای رســیدن بــه اقتصــاد 
ــرت  ــه حض ــت ک ــا اس ــتقل خودکف مس
ــاب  ــروزی انق ــالهای اول پی ــام در س ام
انفــاب اســامی مطــرح فرمودنــد و 
ــه  ــر فرزان ــد وامروزرهب ــدآن را دادن نوی
ــرد  ــا راهب ــش را ب ــان فرمای ــاب هم انق
ــط  ــه خ ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص انقاب
ــی اســت  ــی آن  اتخــاذ سیاســت هائ کل
ــره ای  ــد محاص ــرایط صددرص ــه درش ک
هــم از رشــد معقــول اقتصــادی و رفاهــی 
ــه زور  ــچ گون ــلیم هی برخوداراســت وتس
ــود  ــی ش ــی نم ــی و درون ــار بیرون و فش
وبــرای هــر توطعــه روانــی و یــا فیزیکــی، 
برنامــه ای خــاص و جدیــد متناســب بــا 
شــرایط و خــارج از روشــهای دیکتــه 
شــده دشــمنان انقــاب کــه تحــت 
عناویــن تجربیــات و دانــش اقتصــاد بــه 
محیــط علمــی کشــورها تحمیــل شــده، 
ــل  ــادی را ح ــگات اقتص ــائل و مش مس
ــاع  ــان دف ــد زم ــم همانن ــل کنی و فص
ــع  ــامی درمقاط ــاب اس ــدس ازانق مق
مختلــف انقــاب!، کــه بنابرضــرورت 
وشــرایط،با بهــره گیــری ازهرامکانــی 
ــه  ــاع پرداخت ــه دف ــه وجــود داشــت ب ک
تهیــه  در  ســعی  گرچــه  شــد!  مــی 
مقــدورات بیشــتر هــم بودیــم ، امــا 
ــت  ــود نداش ــه وج ــی ک ــل امکانات معط
نبودیــم والبتــه خــدای قادرمتعــال نیــز 
یاریمــان کــرد وهمچنانکــه درســازندگی 
ــدو  ــا درتولی ــوده وی ــن ب ــورنیز چنی کش
ــن  ــف نیزهمی ــهای مختل ــعه دانش توس
لذادرطــرح   ، بــوده  پاســخگو  شــیوه 
ریــزی وهدایــت اقتصــاد وحل مشــگات 
روش  همــان  یقینــا  هــم  اقتصــادی 
بکارگیــری روشــهاوتدابیرمقامت بــا بهــره 
گیــری از دانــش وتجربیــات وتفکــرات و 
ایــده هــای خــودی متناســب بــا شــرایط 
موفــق  واقعــی  امکانــات  و  محیــط 
خواهیــم شــد انشــااهلل ودر ایــن میــدان 
نیزدشــمنان خارجــی ومــزدوران داخلــی 
ایشــان را بــا هرامــکان وارتباطی،مجــددا 
مــات ومبهــوت خواهیــم نمــود انشــااهلل 
ــی  ــر مقاومت ــه اقتصادغی ــه آنک ؛ خاص
از لحــاظ روحــی  اقتصــادی وابســته 
وفکــری ومنطقــی بــه خــارج از مرزهــای 
تجربیــات  باعنــوان   ، اســت  کشــور 
علمــی کــه دراردوگاه دشــمن ویــا غیــر 
خــودی هــا بــرای مــا طــرح ریــزی 
ــای آن  ــی ازویژگیه ــود،که برخ ــی ش م
ــت  : ــماری اس ــل برش ــل قاب ــرح ذی بش

الــف - بایدازمنطــق هــای اقتصادعلمــی 
دانــش  وچــون  گرفــت  بهــره 
اجتهــاددرآن  اســت  غربــی  اقتصــاد 
میباشــد بــزرگ  گناهــی  و  ممنــوع 

ب-اســتقال اقتصــادی درشــرایطی کــه 
دهکــده جهانــی برمبنــی آرماگــدون 
شــکل گرفتــه ممکــن نیســت ومــا 
ناچارازسوارشــدن بــه قطارجهانی ســازی 
هســتیم ولــذا بایــد درزمینــی که ایشــان 
ــازی اقتصــادی کنیــم .   اجــازه بدهنــد ب
نظامــات  و  قوانیــن  نقــض  ج- 
غیرعلمــی  اقدامــی  داری  ســرمایه 
ودرحــد کفربــه علــم اقتصــاد اســت 
ومجــازات آن مــرگ سیاســی اســت. 
د- خــروج اززمیــن بــازی اقتصــادی 
ــی بازگشــت  ــی یعن ســرمایه داری جهان
ــت  ــواری وپش ــرواالغ س ــر حج ــه عص ب
کــردن بــه ابزارهــای مــدرن رفاهــی 
وزندگــی مرفــه امــروزی اســت ، وو...

ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــی ه ــا ویژگ وام
ــل برشــماری اســت  ــل قاب نیزبشــرح ذی
فکــری  و  روانــی  اســتقال  الــف- 
اقتصــادی  غیربومــی  هــای  ازمنطــق 
ســرمایه  بلوکهــای  بــه  وابســته 
انحصارهــا( )شکســتن  وغیــره  داری 

مســتقل  طراحــی  ب- 
نیازهاومقــدورات  اقتصادکشوربراســاس 
ومحدودیتهــای خــودی جداازســامانه 
و..  داری  اقتصادســرمایه  هــای 
ج- راه کاریابــی مقابلــه بــا محدودیتهــای 
ــرمایه  ــات س ــط نظام ــده توس ــاد ش ایج
ــف شــرایطی  ــر، وبازتعری داری ســلطه گ
دیگــر  محیطهــای  از  بتوانیــم  کــه 
بنمائیــم  را  بــرداری  بهــره  حداکثــر 
د- راه انــدازی تعاونیهاهــای تولیــدی 
و توزیعــی وحمــل ونقــل زنجیــره ای 
جــدا از نظامــات ســرمایه داری درداخــل 
مشــترک  هــای  کشــوروایجاداتحادیه 
تولیــدی وتوزیعــی درخــارج کشــور.

و- راه انــدازی ســامانه شــبکه هــای 
ــی و  ــبکه مال ــتقل ازش ــی مس ــی پول مال
ــرمایه داری  ــی س ــاری فعل ــی انحص پول
کشــوراز  وخــارج  کشــور  داخــل  در 
وتوســعه صندوقهــای  ایجــاد  طریــق 
و... اســامی  الحســنه  قــرض 

شــبکه  ســامانه  انــدازی  راه  ح- 
شــبکه  از  مســتقل  ارتباطــات  ای 
ســرمایه  انحصــاری  ارتباطــاط 
کشــورهای  کمــک  بــا  غــرب  داری 
غیرمتعهدهــاو... و  دوســت  اســامی 

شــبکه  ســامانه  انــدازی  راه  ت- 
مســتقل  ای  ورســانه  خبــری  هــای 
از شــبکه خبــری انحصــاری ســرمایه 
محورغیرمتعهدهــاو... غــرب  داری 
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همــه  بــا  امســال  حســینی  اربعیــن 
مشــکات همیشــگی و مشــکات جدیــدی 
ــؤلین  ــای مس ــی تدبیریه ــل ب ــه دلی ــه ب ک
مضاعــف شــده بــود بازهــم بــه دلیــل 
ــه  ــا هم ــردم ب ــی م ــی و انقاب ــرت دین غی
کمبودهــا و بــی محبتــی هــای دولــت  
درتاریــخ  کــه  ماندگارشــد  تدبیروامیــد 
امــا  گردیــد  ثبــت  حســینی  اربعیــن 
جلــوه هائــی ازحضــور انبــوه ایرانــی هــای 
ــود  ــز خ ــه چی ــد هم ــه حاضرن ــق ک عاش
ــان  ــین ع وراه درخش ــام حس ــدای ام را ف
ــهیدان  ــاالر ش ــید وس ــش س ــزت بخ و ع
کربــا کنندبــا شــور همیشــگی و جمعتــی 
شــیعیان  همــراه  بــه  کننــده  خیــره 
ــامی و  ــای اس ــور ه ــایر کش ــراق و س ع
ایرانــی  مســلمانان  غیــر  و  مســلمانان 
از  بســیاربزرگ  نمــادی  ایرانــی  غیــر  و 
وحــدت ملــل مختلــف جهــان اعــم از 
ومذاهــب  اســامی  وســایرفرق  شــیعه 
را  وغیرایرانــی  ایرانــی  مســلمان  غیــر 
 ، بشــری  تجمــع  بزرگتریــن  بعنــوان 
ــوم  ــین ع ، مظل ــام حس ــام ام ــاد ون ــا ی ب
تریــن رهبرشــهید راه حــق وسرمشــق 
ــری  ــخ بش ــه تاری ــان درهم ــی جه آزادگ
ازمقاومــت  تصویربســیاربزرگی  وامــروز 
بشــری دربرابرظالمــان حاکــم برجهــان 

تجمعــی  گــذارد!  نمایــش  بــه  را 
شــیاطین  مخالفتهــای  همــه  بــا  کــه 
خارجــی و مــزدوران داخلــی ایشــان در 
ایــران و دیکتاتــوری بیــن المللــی در جهان 
تــراز  ومتنــوع  تــر  گســترده  هرســال 
حــال  در  بشــری  کننــدگان  شــرکت 
پیشــرفت اســت کــه تصاویرذیــل بیانگراین 
حقیقــت شــیرین اســت گرچــه امپراطــوری 
دنیــا  بــر  حاکــم  شــیاطین  خبــری 
ــل  ــردن خبرقت ــده ک ــا عم ــرد ب ــعی ک س
وحشــت  خبــری  وســکوت  خاشــقجی 
خــودرا از ایــن رخدادویــژه جهانــی پنهــان 
نمایــد امــا حقیقــت ایــن اســت کــه 
شــیاطین هرچنــد ســکوت کننــد امــا 
هیــچ تأثیــری درجلوگیــری ازایــن رخــداد 

مهمــی کــه جهــان را بســوی حقیقــت 
مهدویــت نجــات بخــش رهنمــود مــی 
بشــرامروزکه  و  گذاشــت  کندنخواهنــد 
خســته از ظلــم و بیــداد و فســاد وفحشــای 
ــه  ــی ب ــرب وحش ــی غ ــوری جهان دیکتات
ــه  ــت، ب ــی اس ــرای رهائ ــری ب ــال مف دنب
ــوده و  ــدا نم ــان راه پی ــوس ایم ــن اقیان ای
بــزودی طومــا رظالمــان جهانــی کــه 
فقــط بــرای تباهــی بشــریت قرنهــا تــاش 
ــیاری را در  ــات بس ــرده و جنای ــوده ک بیه
پرونــده سراســر جنایتبارخــود دارندعاقبــت 
و  مــرگ  راه  بــزرگ  افــول  ایــن  در 
ــااهلل    ــود انش ــد نم ــی خواهن ــتی راط نیس

اربعین حسینی محورحیات بخش بشری ومیدان 
حضورجهانی برای رهائی ازظلمان جهانی

زندگی باحیوانات مرگ خاموش
یکــی از مشــکات اصلــی و عمــده  ی 
بهداشــتی کشــور کــه ســال  هــا اســت بــه 
ــانی و  ــع انس ــل، مناب ــک معض ــورت ی  ص
مالــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و 
هــر از چنــد گاه بــه  صــورت بحــران جدی 
در اســتان  هــای مختلــف و در قالــب 
ــوده  ــع را آل ــد جوام ــای جدی ــاری  ه بیم
نمــوده ، بیمــاری  هــای قابــل انتقــال 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــان اس ــه انس ــوان ب از حی
گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت از 
بیمــاری  زا، 832  عامــل  میــان 1709 
عامــل، از حیوانــات بــه انســان منتقــل می 
 شــود و همچنیــن از میــان 15۶ بیمــاری 
ــان، 114  ــده در انس ــناخته ش ــنده ش کش
ــه انســان منتقــل  ــات ب مــورد آن از حیوان
از کشــورهای  بعضــی  در  مــی  گــردد. 
غربــی ، تعــداد حیوانــات خانگــی شــان از 
ــت  ــده اس ــهروندان آن بیشترش ــداد ش تع
و همــه  حیوانــات خانگــی بــه  صــورت 
ــل  ــه ســامتی وعام ــدی علی ــوه تهدی بالق
انتقــال بیمــاری هــای مرگبــار هســتند ..

بــا توجــه بــه اینکــه ، بیمــاری  هــای 
ــی  ــدا سیســتم ایمن ــات خانگــی ابت حیوان
بدانیــم  کنند،بایــد  درگیــر  را  انســانها 
مرگبــار  تهدیــدی  باحیوانــات  تمــاس 
بــرای  کــودکا ن بویــژه نــوزادان محســوب 
ــوزش راه  ــال آم ــه در ح ــردد ک ــی گپ م
ــوابق  ــای س ــی ه ــتند، بررس ــن هس رفت
هــای  بیمــاری   درمــان  تحــت  افــراد 
سرطانی،نشــان مــی دهــد، افــرادی کــه به 
 تازگــی جراحــی پیونــد عضــو داشــته  انــد 
ــن  ــای خودایم ــاری  ه ــه بیم ــرادی ک و اف
دارنــد بیشــتر در معــرض آســیب هســتند. 
انتقال بیماریهای خطرناک از سگ و... 

به انسان
 از قدیــم ســگ یکــی از حیواناتــی اســت 
کــه همــواره در زندگــی انســان   هــای 
ــته  ــود داش ــین وج ــان نش ــتائی و بی روس
ــه  ــم ب ــس تصمی ــن هرک ــر ای ــت. بناب اس
نگهــداری ســگ داشــته باشــد ، بایــد 
بدانــد کــه پــس از چنیــن تصمیمــی چــه 
تهدیاتــی ســامتی وی را تهدیــد مــی 
کنــد و چــه مــواردی را بایــد توجــه کنــد!

کســانی کــه قصــد نگــه داری ســگ 
ــد  ــد بفهمن ــد بای ــود را دارن ــه خ در خان
ــرای  ــت ب ــاد مزاحم ــر ایج ــاوه ب ــه ع ک
همســایگان بلحــاظ ســرو صــدای ناهنجــار

شــب وروز کــه عملــی مــردم آزارانــه 
ــط  ــده محی ــوده کنن ــد آل ــت و میتوان اس
شــهر و محلــه نیــز باشــد و در بیمــار 
وگرفتــار  سایرهمســایگان  نمــودن 
باشــد!  گــذار  نیزاثــر  ایشــان  نمــودن 

درامریــکا ، پژوهشــگران آمریکایــی اعــام 
کــرده انــد: افــرادی کــه ســگ  هــای 
ــه دلیــل  ــد ب خانگــی نگهــداری مــی  کنن
ایــن  کــه اغلــب پــس از تمــاس حیوانــات 
ــن  ــه، ممکــن اســت ای نظیــر ســگ و گرب
حیــوان بــه رختخــواب صاحــب خــود 
نیــزراه پیــدا کند،دربیشــتر مواردمیکــروب 
 هــای بیمــاری زا ئــی ســگ و گربــه را بــه 
ــال  ــوده و احتم ــل نم ــزل منتق ــراد من اف
ــواده  ــای خان ــن اعض ــروب بی ــار میک انتش
مــی  شــود! بیشــتر  نیــز  وبســتگان 

استنسکیپژوهشــگران   کیــت  دکتــر 
ــاره  ــن ب ــزاس در ای ــی کن ــگاه ایالت دانش
اظهــار داشــته انــد : تحقیقــات نشــان 
مــی  دهــد کــه تقریبــا تمــام کســانی 
ــا  ــد و ب ــی کنن ــی م ــگ زندگ ــا س ــه ب ک
ــد و بیــش از  ســگ شــان غــذا مــی  خورن
ــوان اجــازه  ــن حی ــه ای ــا ب نیمــی از آن ه
ــان  ــواب ش ــه روی تختخ ــد ک ــی  دهن م
ــاری  ــواع بیم ــه ان ــد ب ــا بخواب ــار آن ه کن
ــات خانگــی دچــار هســتند! . هــای حیوان
وی در ادامــه تاکید کرد: آزمایشــات نشــان 
مــی دهــد بســیاری از میکــروب هائــی که 
درمدفوع ســگ وجــود دارد ، دراثرانگشــِت 
میشــود! دیــده  هــا،  آن  صاحبــان 
ــتینکی 100درصــد  ــات دکتراس بنابرتحیق
را  ســگ  بــا  زندگــی  کــه  کســانی 
بیماریهــای  بــه  انــد  کــرده  انتخــاب 
باشــند.  مــی  آلــوده  باکتریایــی   

هاری ویروس فوق العاده کشنده 
 یــک از بیمــاری خطرنــاک ســگ هــا 
کــه ویروســی فــوق العــاده کشــنده و 
موجــب عفونــت شــدید و مــرگ آور اســت 
؛ ویــروس هــاری اســت کــه باعــث عفونــت 
ــردد.  ــی گ ــی م ــتگاه عصب ــز دس درمرک
بایــد توجــه داشــت کــه تمامــی حیوانــات 
ــه ایــن ویــروس  خونگــرم ممکــن اســت ب
دچــار شــوند وبوســیله ی گاز گرفتــن 
توســط حیوانــات هــارو یــا لیســیدن 

نقاطــی کــه امــکان ورود به شــبکه گردش 
خــون را فراهــم مــی کنــد و هم غذاشــدنبا 
حیونــات مذکــور واود بــدن انســان گردیده 
،انســان آلــوده را مبتابــه بیمــاری نمــوده 
و در مرحلــه آخــر بیمــار، دچــار تشــنجات 
ــردد. ــی گ ــپس م ــداول وس ــی مت عموم

ــت  ــی حال ــرز خطرناک ــه ط ــار ب ــگ ه س
تمایــل  گرفتــه،  خــود  بــه  تهاجمــی 
اشــیاء،  گرفتگــی  گاز  بــه  شــدیدی 
حیوانــات و انســان، از جملــه صاحــب خود 
نشــان مــی دهــد و اغلــب خــود را نیــز گاز 
ــدن  ــدیدی در ب ــای ش ــم ه ــه و زخ گرفت
ایجــاد مــی نمایــد. ســگ هــار تمایــل بــه 
تــرک محــل ســکونت داشــته و بــه ســگ 
هــا و حیوانــات دیگــر حملــه مــی نمایــد.

اهمیــت هــاری از نظــر بهداشــت عمومــی 
ومیــزان تعــداد آلــودگان نیســت بلکــه در 
ــر شــدید ناشــی از  ــا مــرگ و می رابطــه ب
ایــن بیمــاری اســت کــه عمــَا 100 درصد 
ــن  ــرد؛ همچنی ــر مــی گی بیمــاران را در ب
ــج و  اســترس ذهنــی و احساســی، کــه رن
اضطــراب افــراد گاز گرفتــه شــده دچــارآن 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــرس از ابت ــوند و ت میش
نیــز، خالــی از اهمیــت نیســت، همچنیــن، 
صــرف  از  ناشــی  اقتصــادی  خســارت 
مــدت زمــان تحمــل درد و طــول درمــان 
ضــد هــاری را نیزشــامل مــی گــردد.

گاز گرفتــه شــدن توســط حیواناتــی ماننــد 
ــون  ــرگ و راک ــوش، گ ــاش، م ــه، خف گرب
هــار نیــز مــی  توانــد منجر بــه هاری شــود. 

سا لک نتیجه همنوائی با حیوانات 
لیشــمانیوز جلــدی یا ســالک یــک بیماری 
ــدون درد و  ــدت و ب ــی  م ــتی طوالن پوس
تــب، قابــل انتقــال ازحیوانــات بــه انســانها 
و از حیوانــات از جملــه جونــدگان) مــوش 
و خرگــوش و..( ســگ وگربــه اســت ، 
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خواهــد شــد! ایــن صــرف نظــر از نجــس 
ــا آلودگیهــای  ــر و ی ــات مذک ــودن حیوان ب
ــه  بهداشــتی و زیســت محیطــی اســت ک
اشــاره گردیــد. باتوجــه بــه اطاعــات 
عاقلــی  انســان  مذکورهیــچ  علمــی 
کــه بــه ســامت خــود و خانــواده اش 
عاقمنــد اســت خــود وخانــواده و جامعــه 
رفتارهــای  گونــه  گرفتارایــن  را  اش 
کنــد!   نمــی  عقانــی  ناهننجارغیــر 
بنابــر ایــن از لحــاظ بهداشــتی، جــای هیچ 
حیوانــی در منــزل مســکونی نیســت، چون 
همــه  ی حیوانــات مــی  تواننــد تعــدادی از 
بیمــاری  هــا را بــه انســان منتقــل کننــد. 
ــزل  ــی در من ــوع حیوان ــر ن ــداری ه نگه
ــی از  ــخیص برخ ــه تش ــی دارد ک عوارض
ایــن عــوارض و بیمــاری  هــا در افــراد 
ــخیص  ــت و تش ــوار اس ــیار دش ــا بس مبت
آن در برخــی دیگــر امــکان  پذیــر نیســت. 
ــوص  ــه  خص ــه و ب ــگ و گرب ــان س صاحب
از ســایرین  بیشــتر  فرزنــدان کوچــک 
درمعــرض ابتــا بــه بیمــاری و مــرگ 
ــه  ــود ک ــه ب ــی توج ــتند. نبایدب ومیرهس
ــن  کــه  ــل ای ــه  دلی بچــه  هــای کوچــک ب
چهــار دســت و پــا راه مــی  رونــد و مرتــب 
دســت  شــان را در دهــان مــی  کننــد 
بیشــتردرمعرض خطرآلودگــی و مــرگ 
ناشــی از ایــن ناهنجــاری رفتاری هســتند.

منابــع بااســتفاده ازماهنامــه  ی جامعــه  ی 
پزشــکی اســتان گیــان ، ســایت پزشــکان 
ایــران                             پزشــکان  مــرز، ســایت  بــدون 

نابایــد فرامــوش کردکــه انتقــال ازمیکــرب 
ــدن  ــه در ب ــق حشــراتی ک ســالک از طری
ــه مــی کننــد و حتــی پشــه  ــوران الن جان
 هــا انــگل بیمــاری بــه انســان منتقــل مــی 
گــردد، بدیــن ترتیــب کــه انــگل بیمــاری 
از زخــم  هــای ســالک در جونــدگان و 
ــا  ــود و ب ــی  ش ــه  م ــدن پش ــگ، وارد ب س
نیــش پشــه  ی آلــوده، بیمــاری بــه انســان 
ــاری  در  ــن  بیم ــود. ای ــی  ش ــل م منتق
برجســتگی  یــک   صــورت  بــه  آغــاز 
ــزرگ  ــج ب ــه تدری ــه ب ــت ک ــک اس کوچ
ــد  ــی آی ــم در م ــورت زخ ــه ص ــده و ب ش
ــه  ــود ب ــا خ ــه زخــم ه ــال دارد ک و احتم
خــود ظــرف چنــد هفتــه تــا چنــد ســال 
بخــش عمــده ای از بــدن را آلــوده کننــد. 
ممکــن اســت ضایعــات منفــرد یــا متعــدد 
ــدرت  ــه ن ــدون زخــم و ب ــوده و گاهــی ب ب
منتشــر شــود. در برخــی  افــراد عــود 
بیمــاری پــس از بهبــود بــه صــورت زخــم 
و یــا برجســتگی در انــدازه هــای مختلــف 
بــه حســب میــزان واگیــری در محــل 
زخــم قبلــی خــوب شــده، ظاهرشــود.

قده هایی که زندگی با حیوانات 
دربدن ایجاد می کند

یــک   » »هیداتیــک  )قــده(  کیســت 
بیمــاری انگلــی اســت کــه انســان و حیوان 
نوعــی  بینــی  ذره  تخــم  دراثرخــوردن 
ــوک«  ــرم تنیااکینوک ــام »ک ــه ن ــگل ب ان
ــه  ــود دارد، ب ــگ وج ــوع س ــه در مدف ک
آن مبتــا مــی  شــوند. کیســت هیداتیــک 
ی  مرحلــه   حــاوی  آبکــی  کیســه  ای 
ــاد  ــکان ایج ــه ام ــگل اســت ک ــوزادی ان ن
وجــود  بــدن  مختلــف  اعضــای  در  آن 
ــن   ــه ای ــته ب ــا بس ــت  ه ــن کیس دارد. ای
ــت  ــر باف ــا ه ــز ی ــد، مغ ــه، کب ــه در ری ک
ــه  ــادر ب ــند ق ــده باش ــاد ش ــری ایج دیگ
ــرای  ــروز عــوارض مختلفــی هســتند و ب ب
برداشــتن آن  هــا نیــاز بــه عمــل جراحــی 
اســت. راه انتقــال ایــن بیمــاری از طریــق 
ــوع ســگ و  ــه مدف ــوده شــدن دســت ب آل
ــگ  ــه س ــی ک ــواد غذای ــوردن آب و م خ
ــدن  ــیدن و بوئی ــا بوس ــورده ی و... ازآن خ
حیــوان ، بــه انســان انتقــال داده میشــود. 

بیماری  های انگلی دیگرسگ ها 
مــی  را  انگلــی  هــا  بیمــاری  
هــای  انــگل   دســته  دو  بــه   تــوان 
کــرد.  تقســیم  داخلــی  و  خارجــی 
نوع خارجی شامل گری، کک و شپش 

است. 
کک:  کک  هــا کــف النــه ، درون موهــای 
ــم   ــد و تخ ــی  گذارن ــم  م ــوان تخ ــن حی ت
هــا درعــرض 2 تــا 3 هفتــه بــه کک  هــای 
ــه  ــی  شــوند. کک ســگ ب ــل م ــغ تبدی بال
ــک  ــرای الرو، ی ــان واســط  ب ــوان میزب  عن
ــوم  ــام »دیپلیدی ــه ن ــواری شــایع ب کــرم ن
ــن  ــد. ای ــی  کن ــل م ــم عم ــوم «ه کانین
آلودگــی  بــه  توجــه  ضــرورت  نکتــه 

ایــن  وتولیــد  انــگل کک  بــه  محیــط 
بیمــاری را ا پیدمــی مــی  کند،لــذا بــا یــد 
ــا  ــدا ب ــگ ابت ــه کک  س ــود ک ــده ش فهمی
ــوان واعضــای  ــزش شــدید صاحــب حی گ
ــب  ــد، جال ــت میکن ــاز فعالی ــواده آغ خان
اســت کــه بدانیــد کک یــا همــان پولکــس 
ــدن  ــی ورشــدش درب ایریتانســمحل زندگ
ــی  ــاعد زندگ ــط مس ــت ومحی ــگ اس س
ــی  باشــد.  ــات م ــای حیوان کک درون موه
ــه از  ــه دو گون ــگ ب ــگی  :  س ــپش س ش
ــپش  ــک ش ــت ، ی ــا اس ــا مبت ــپش  ه ش
ــام لینوگناتــوس پیلیفروســو  ــه ن مکنــده ب
یــک شــپش گزنــده بــه  نــام تریکودکتــس 
کانیــس. شــپش باعــث خــارش شــدید و 
پوســته پوســته شــدن پوســت مــی گــردد. 
ایــن موجــودات بــا تمــاس مســتقیم 
منتقــل مــی شــوند.قابل توجــه اســت 
ــای  ــپش درون موه ــای ش ــم ه ــه تخ ک
ســروبدن ولباســهای پشــمالود زمســتانی 
ودر الیــه هــای فــرش و مبلمــان درزهــای 
چوبــی میتوانندمخفــی شــده وزندگــی 
ــا از  ــان ج ــای آن نیزدرهم ــد، والروه کنن
ــه  ــد وب ــیرمی گردن ــارج و تکس ــم خ تخ
ــط  ــواده ومحی ــه اعضــای خان ســرعت هم
ــوده نماینــد . برخــی از شــپش  ــه راآل خان
هــا خونخــوار بــوده و باعــث بیمــاری کــم 
خونــی و مــرگ انســان آلــوده مــی شــوند.
نــوع داخلــی شــامل کــرم  هایــی اســت که 
تاکنــون دو نــوع از آن  هــا شناســائی شــده 
اســت : کــرم  های گــرد و کرم  هــای نواری.

ــا  ــه عموم ــواری ک ــرم ن ــواری: ک ــرم ن ک
ــده  ــوم نامی ــود دارد» کانین ــگها وج در س
مــی  شــود ولــی انــواع دیگــری نیــز وجــود 
آلودگــی  شــاخص  نشــانه  هــای  دارد. 
حیــوان بــه کــرم نــواری شــامل اشــتهای 
رفتــن  تحلیــل  بــا  همــراه  حریصانــه 
حیــوان اســت. همچنیــن مــی  تــوان کــرم 

ــای  ــه موه ــبیده ب ــا چس ــوع ی را در مدف
ــرد. ــاهده ک ــگ نیزمش ــد س ــراف مقع اط
تابســتان،  در  گاه  گــرد:  کرم هــای 
ــود  ــای خ ــه  ه ــن پنج ــا در بی ــگ  ه س
مــی  مزمــن  جــرب  بیمــاری  دچــار 
ــی  ــای واقع ــرب  ه ــه ج ــه البت ــوند ک  ش
ــتند  ــی هس ــای انگل ــه الروه ــتند بلک نیس
ــد. ــی  زنن ــب م ــت نق ــر پوس ــه در زی ک
توکســوکاریازیس یــک بیمــاری انگلــی 
ــت.  ــرد اس ــای گ ــرم  ه ــواده  ی ک از خان
حیوانــات  از  بســیاری  در  انــگل  ایــن 
ــه انســان مــی باشــد؛ در  ــل انتقــال ب وقاب
ســگ و گربــه دو گونــه  ی توکســوکارا 
ــد  ــی  توان ــس م ــوکارا کنی ــی و توکس کت
ــا از  ــه ســگ  ه ســبب بیمــاری شــود. تول
طریــق بنــد نــاف در دوران جنینــی و نیــز 
خــوردن شــیر مــادر پــس از تولــد آلــوده 
ــط از راه  ــا فق ــه  ه ــا گرب ــوند، ام ــی  ش م
ــوند.  ــی  ش ــوده م ــادر آل ــیر م ــوردن ش خ
ــه  ــگ و گرب ــا در س ــه  تنه ــگل ن ــن ان ای
باعــث بیمــاری مــی  شــود، بلکــه مهاجرت 
خصوصــاً  انســان  بــدن  در  انــگل  الرو 
ــد. در  ــی  کن ــاری م ــاد بیم ــودکان ایج ک
ــود  ــی  ش ــن زده م ــده تخمی ــاالت متح ای
کــه ســاالنه هــزاران مــورد از آلودگــی ایــن 
نــوع انــگل در انســان مشــاهده مــی  شــود.

بیمــاری  ایــن  عمــده ی  شــکل  دو 
چشــمی:  شــکل  الــف.  دارد:  وجــود 
ــه  ــر ب ــد منج ــی  توان ــوکاریازیس م توکس
بیمــاری  هــای چشــمی شــود کــه در 
ــکل  ــد. ش ــی  انجام ــوری م ــه ک ــت ب نهای
ــه  ــود ک ــی  ش ــاد م ــی ایج ــمی زمان چش
انســان یــا حیــوان تخــم انــگل را از طریــق 
ــک  ــس نزدی ــوده وتنف ــای آل ــی ه خوراگ
ــی  ــه و روده م ــدن ، ری ــل ب ــوان داخ حی
شــود ، ســپس رشــد نمــوده وتبدیــل بــه 
ــی  ــن الرو م ــود. ای ــی  ش ــرم«  م الرو»ک

 توانــد بــه ســایر نقــاط بــدن ازجملــه 
چشــم مهاجــرت کنــد کــه در چشــم 
ــی  ــاب و زخــم شــبکیه م ــه الته منجــر ب
ــر  ــزاران نف ــدود ه ــاله ح ــر س ــود. ه  ش
ازکــودکان امریکائــی مبتــا بــه ایــن 
بیمــاری چشــمی توکســوکاریازیس،مبتاو 
ــد. ــی  دهن ــت م ــود را از دس ــی خ بینای

ب. شکل احشایی: 
ــوکاریازیس«   ــا »توکس ــدید ب ــی ش آلودگ
مــی  توانــد از راه احشــایی )روده ای ( هــم 
ممکــن اســت ایجــاد شــود. در ایــن نــوع از 
آلودگــی پــس از ایــن  کــه تخــم ایــن انگل 
ــه  ــد، در روده ب ــا ش ــده و روده ه واردمع
الرو)کــرم( تبدیــل مــی  شــود. ایــن الروها 
در داخــل بــدن شــروع بــه مهاجــرت مــی  
ــوده  ــدن را آل ــن  کــه همــه ب ــا ای ــد ت کنن
کننــد . ایــن امــر ممکــن اســت چندیــن 
ــه  طــول بیانجامــدو ســبب مــرگ  ســال ب
ــدن  ــوده بشــود .قســمتهائی ازب انســان آل
کــه بیشــتر درگیرایــن آلودگــی می  شــوند 
ــه و چشــم اســت.  ــد، ری ــز، کب شــامل مغ
عایــم بیمــاری شــامل تــب، ســردرد، 
ــم  ــده، آس ــی مع ــا ناراحت ــرفه، درد ی س
ــه  ــترموارد ک ــت. در بیش ــی اس ــا پنومون ی
ــن  ــی الروای ــداد کم ــه تع ــوده ب ــراد آل اف
ــوده شــده  باشــند ممکــن اســت  ــگل آل ان
ندهــد.  نشــان  را  خــاص  ســریعاعایم 
وپــس گــذر زمــان و توســعه آلودگــی 
ــرعت  ــا س ــردد عموم ــخص گ ــارآن مش آث
ــه  ــگ و گرب ــا س ــه ب ــی ک ــم کودکان عای
ــده  ــاری دی ــتنداین بیم ــازی هس ــم ب ه

مــی  شــود.  تخــم ایــن انــگل مــی  توانــد 
ــده  ــط زن ــتر محی ــا بیش ــال ی ــا دو س ت
ــد  ــان بایدبدانی ــدان  ت ــد. شــما و فرزن بمان
»توکســوکاریازیس« ازهــم نشــینی بــا 
حیــواات درمنــزل آلــوده مــی  شــود. 
ــت  ــکل  تراس ــمی مش ــکل چش ــان ش درم
ــن  ــی از ای ــای ناش ــت ه ــوالً عفون ومعم
ــی  ــاش م ــان آن ت ــه در درم ــاری ک بیم
ــم  ــت چش ــرفت جراح ــه از پیش ــود ک  ش
جلوگیــری شــود ممکــن اســت بــه کــوری 
ــم   ــگل در خان ــن ان ــد. ای ــم بیانجام چش
هایــی کــه بــه  خصــوص بــرای اولیــن بــار 
بــاردار مــی  شــوند، مــی  توانــد منجــر بــه 
ــود. ــارس ش ــان ن ــا زایم ــن ی ــقط جنی س

چراجای هیچ حیوانی در منزل 
مسکونی نیست؟!

بــا توجــه بــه اهمیــت بیمــاری  هــای 
ذکــر شــده، اطــاع  رســانی و ارتقــای 
ــه  ــن زمین ــه درای ــوزش جامع ــطح آم س
اهمیــت ویــژه ای دارد. اغلــب کارشناســان 
ــن  ــان ای ــا بی و متخصصــان دامپزشــکی ب
ــرادی  ــداد اف ــر تع ــر روز ب ــه ه ــب ک مطل
ــی رو  ــات خانگ ــداری حیوان ــه نگه ــه ب ک
ــد  ــود، تاکی ــی  ش ــه م ــد اضاف ــی  آورن م
مــی  کننــد در تمــام جوامــع مهــم  تریــن 
مشــکلی کــه در ایــن زمینــه مطــرح مــی 
 شــود مســاله  ی بیمــاری  هــای مشــترک 
ــی  ــت. وآلوگ ــان اس ــوان و انس ــن حی بی
ــه  ــای واگیردارک ــاری ه ــترش بیم و گس
ــوع آلودگــی  ــن ن ــار ای ــه ای را گرفت جامع
هــای و بیمــاری هــای مزمــن نمایــد 
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بــر اســاس گــزارش خبــرآن الیــن 
ســراج  قاضــی  اولتیماتــوم  از  پــس 
کــرده  پیــدا  چندانــی  دو  اهمیــت 
شــاغل  بازنشســته  افــراد  همــه  و 
عمومــی  نهادهــای  یــا  دولــت  در 
 20 تــا  بودنــد  موظــف  غیردولتــی 
آبــان مــاه پســت خــود را تــرک کننــد.

مجازات متخلفان چیست؟
ــرده  ــف ک ــون تخل ــن قان ــس از ای هرک
و بازنشســته ای را اســتخدام کنــد و 
ــتگاهی  ــه در دس ــته ای ک ــا بازنشس ی
اســتخدام شــده و حقــوق دریافــت 
ــود.  ــی ش ــوب م ــف محس ــد متخل کن
ــون  ــره 3 قان ــه در تبص ــوری ک ــه ط ب
ممنوعیــت بــه کارگیــری بازنشســتگان 
هرگونــه  »پرداخــت  اســت،  آمــده 
ــر  ــت از ه ــن مهل ــس از ای ــی پ وجه
ــم  ــوان در حک ــر عن ــت ه ــل و تح مح
ــی  ــوال دولت ــی در ام ــرف غیرقانون تص
ــی در  ــرف غیرقانون ــم تص ــت«. حک اس
ــوده  ــنگین ب ــیار س ــت بس ــوال دول ام
ــدان  ــدی، زن ــزای نق ــر ج ــاوه ب و ع
و تعلیــق از پســت دولتــی را بــرای 
ــت. ــد داش ــراه خواه ــه هم ــران ب مدی

چه کسانی از شمول این قانون 
مستثنی شده اند؟

ــون  ــتثنیاتی دارد. قان ــی مس ــر قانون ه
ممنوعیــت بکارگیــری بازنشســتگان 
ــت!  ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ــم از ای ه
ــه روشــنی  ــون ب ــن قان در تبصــره 1 ای
مــوارد اســتثنا ذکــر شــده اســت:
مــاده)71(  در  مذکــور  »مقامــات 
ــوری و  ــات کش ــت خدم ــون مدیری قان
همتــرازان آنهــا و ایثارگــران، فرزنــدان 
ــد  و  ــاد درص ــازان هفت ــهدا و جانب ش
وزارت  مســلح،  نیروهــای  باالتــر، 
اطاعــات و دارنــدگان اجــازات خاصــه 
شــمول  از  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــند« ــی باش ــتثنی م ــون مس ــن قان ای

نکته مهم این بند در دو مورد 
است:

1- بــا استفســاریه ای کــه رئیــس 
ــرد،  ــاغ ک ــته اب ــه گذش ــور هفت جمه

مقامــات  بــرای  قانــون  اســتثنای 
موضــوع مــاده 71 )وزرا و معاونیــن 
مربــوط  پســت  آن  بــه   )... و  وزیــر 
ــر  ــارت دیگ ــرد. بعب ــه ف ــه ب ــت و ن اس
یــک فــرد بازنشســته مــی توانــد وزیــر 
ــته  ــه بازنشس ــری ک ــی وزی ــود ول ش
پســتی  در  توانــد  نمــی  شــده 
محســوب   71 مــاده  مقامــات  کــه 
نمــی شــود مشــغول بــکار باشــد.
آمــده  مســتثنیات  متــن  در   -2
ــهدا  ــدان ش ــران، فرزن ــت: »ایثارگ اس
ــر« ــد و باالت ــاد درص ــازان هفت و جانب
ــازان  ــهدا و جانب ــدان ش ــف فرزن تکلی
ــت.  ــخص اس ــر مش ــد و باالت 70 درص
واژه  وجــود  کنکــوری  نکتــه  امــا 
ــه  ــی ک ــا جای ــران« اســت ! تنه »ایثارگ
ایثارگــر تعریــف شــده آییــن نامــه 
ــه  ــانی ب ــت رس ــع خدم ــون »جام قان
ــه  ــن نام ــران« اســت. در آن آیی ایثارگ
ایثارگــر بــه افــرادی اطــاق مــی شــود 
کــه »۶ مــاه متوالــی و یــا 9 مــاه 
بصــورت متنــاوب در جبهــه هــای حــق 
علیــه باطــل حضــور داشــته انــد«.
بنابرایــن عــاوه بــر مــوارد ذکر شــده و 
شــفاف ایــن قانــون افــرادی کــه ســابقه 
رزمندگــی در جنــگ ایــران و عــراق بــه 
ــا 9  ــی ی ــاه متوال ــش از ۶ م ــدت بی م
مــاه متنــاوب دارنــد نیــز از جملــه 
ــون هســتند و در  ــن قان اســتثناهای ای
صــورت بازنشســت بــودن مــی تواننــد 
ــد. ــه دهن ــت ادام ــت در دول ــه خدم ب
مصوبــه ای  در  مجلــس  نماینــدگان 
کارگیــری  بــه  کــه  کردنــد  مقــرر 
مســلح  نیرو هــای  در  بازنشســتگان 
بــا مجــوز فرمانــده کل قــوا مجــاز 
ــه گــزارش ایســنا نماینــدگان  باشــد. ب
امــروز  علنــی  جلســه  در  مجلــس 
ــان  ــرادات شــورای نگهب )سه شــنبه( ای
در طــرح ممنوعیــت بــه کارگیــری 
ــق،  ــا 209 رأی مواف ــتگان را ب بازنشس
32 رأی مخالــف و 5 رأی ممتنــع از 
در  حاضــر  نماینــده   2۶3 مجمــوع 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــع کردن ــس را رف مجل

ــتگان  ــری بازنشس ــه کارگی ــاده 71ب م
بند هــای  در  مذکــور  درســمت های 
الــف، ب. و ج. مــاده 71 قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری مصــوب 8/7/138۶ 
مجــاز اســت، همچنیــن بــه کارگیــری 
ــا  ــلح ب ــای مس ــتگان در نیرو ه بازنشس
ــوا مجــاز اســت.  ــده کل ق مجــوز فرمان
وزارت  بازنشســتگان  کارگیــری  بــه 
اطاعــات تــا ســقف یــک درصــد 
ایــن  شــاغل  نیرو هــای  مجمــوع  از 
وزارتخانــه در هــر رده مدیریتــی صرفــا 
در وزارتخانــه مذکــور مجــاز می باشــد. 
ــد، آزادگان  ــاالی 50 درص ــازان ب جانب
بــاالی 3 ســال اســارت و فرزنــدان 
شــهدا از شــمول ایــن قانــون مســتثنی 
و ج.  الــف، ب.  بند هــای  می باشــند. 
مــاده 71 قانــون مدیریــت خدمــات 
ــوه،  ــه ق ــای س ــامل رؤس ــوری ش کش
معــاون اول رئیــس جمهــور، نــواب 
اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
و  وزرا  نگهبــان،  شــورای  اعضــا  و 
ــس شــورای اســامی  ــدگان مجل نماین
و معاونیــن رئیــس جمهــور اســت.
کدخدایــی  عباســعلی  دیــروز 
ســخنگوی شــورای نگهبــان اعــام 
کــرده کــه اعضــای ایــن شــورا بــا 
بکارگیــری  منــع  قانــون  کلیــت 
بازنشســتگان موافقنــد، امــا ایــرادی 
هــم بــه آن دارنــد و بــه همیــن خاطــر 
آن را بــه مجلــس ارجــاع داده انــد.
ــه  ــاره نام ــن ب ــان در ای ــورای نگهب ش
ای بــه علــی الریجانــی رئیــس مجلــس 
نوشــته و تأکیــد کــرده: »مصوبــه از 
ایــن جهــت کــه مشــخص نیســت 
ــم کل  ــی معظ ــارات فرمانده ــا اختی آی
ــوع  ــتگاه متب ــه دس ــدود ب ــوا را مح ق
مــی کنــد یــا خیــر و نیــز از ایــن 
جهــت کــه رابطــه آن بــا اجــازات 
ــه  خاصــه مقــام معظــم رهبــری مدظل
ــام دارد«. ــت، ابه ــن نیس ــی روش العال

قانون ممنوعیت به 

کارگیری بازنشستگان

محدود شدن اختیارات رهبری
شــورای  ایــراد  آیــا  اینکــه  بــه  پاســخ  در  کدخدایــی 
ــی  ــان نظام ــری مجــدد فرمانده ــه کارگی ــان متوجــه ب نگهب
ــد:  ــی گوی ــاس م ــا پ ــه ایرن ــه، ب ــا ن ــت ی ــته اس بازنشس
مــا بــه مصادیــق ورود نکردیــم. مقصــود مــا اختیــارات 
ــه در  ــدی ک ــه دو بن ــت ب ــا عنای ــت. ب ــی کل قواس فرمانده
متــن اســت، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن اختیــارات 
ایــن  بــر  تصمیــم  دلیــل  همیــن  بــه  شــود.  محــدود 
ــوع  ــا موض ــم ت ــوال کنی ــس س ــاره از مجل ــن ب ــد، در ای ش
ــم.  ــر کنی ــام نظ ــاره آن اع ــده درب ــود و در آین ــن ش روش
ــای  ــاص نیروه ــد خ ــن بن ــه ای ــی ک ــه داد: از آنجای وی ادام
ــا  ــه آی ــود ک ــی ش ــرح م ــوال مط ــن س ــت، ای ــلح اس مس
کــرده  محــدود  را  رهبــری  اختیــارات  جدیــد  مصوبــه 
ــتیم  ــس خواس ــل از مجل ــن دلی ــه همی ــه؟ ب ــا ن ــت ی اس
یــا دربــاره آن توضیــح دهنــد یــا آن را اصــاح کننــد.

استثنایی برای بازنشستگان
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــال نماین ــاه امس ــرداد م ــدای م ابت
اســامی تبصــره یــک مــاده واحــده قانــون ممنوعیــت 
ــد: ــه شــرح زیــر اصــاح کردن به کارگیــری بازنشســتگان را ب

در  مذکــور  ســمت های  در  بازنشســتگان  »به کارگیــری 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 71 قان ــف، ب و ج م ــای ال بنده
کشــوری مصــوب ســال 8۶ وهمچنیــن بــه کارگیــری 
بازنشســتگان نیروهــای مســلح بــا تدابیرفرماندهــی معظم کل 
ــت.به کارگیری  ــاز اس ــود مج ــوع خ ــتگاه متب ــوا صرفاًدردس ق

ــداز  ــک درص ــقف ی ــا س ــات ت ــتگان دروزارت اطاع بازنشس
ــر  ــه در ه ــن وزارتخان ــمی ای ــاغل رس ــای ش ــوع نیروه مجم
ــت.  ــاز اس ــور مج ــه مذک ــاً در وزارتخان ــی صرف رده مدیریت
دارنــدگان اجــازات خاصــه  مقــام معظــم رهبــری، جانبــازان 
بــاالی 50 درصــد، آزادگان بــاالی ســه ســال اســارت و 
ــون مســتثنی هســتند«. ــدان شــهدا از شــمول ایــن قان فرزن
مقامــات  مجلــس،  در  تبصــره  ایــن  اصــاح  از  پیــش 
موضــوع مــاده 71 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــازان  ــهدا وجانب ــدان ش ــران، فرزن ــا وایثارگ ــرازان آنه وهم ت
اطاعــات  وزارت  مســلح،  70درصدوباالتر،نیروهــای 
از  رهبــری  معظــم  مقــام  خاصــه   اجــازات  ودارنــدگان 
ــاده  ــاس م ــدند،بر اس ــتثنی می ش ــون مس ــن قان ــمول ای ش
ــف-  ــَمت های ال ــوری، ِس ــات کش ــت خدم ــون مدیری 71 قان
رئیس جمهــوری،  اول  معــاون  ب-  قــوه،  ســه  رؤســای 
ــان ج- وزرا،  ــس و اعضــای شــورای نگهب ــس مجل ــواب رئی ن
رئیس جمهورمدیریــت  معاونــان  و  مجلــس  نماینــدگان 
ــه عنــوان مقــام شــناخته می شــوند. سیاســی، محســوب و ب
نگهبــان شــورای  تاییــد  آمــاده  دولــت، 
همزمــان بــا نهایــی شــدن ایــن قانــون، دولــت بــرای 
ــه  ــرده اســت. روزنام ــی ک ــام آمادگ ــون اع ــن قان اجــرای ای
ســازندگی بــه تازگــی نوشــته کــه رئیــس جمهــوری 
دولــت  و  اســتقبال کــرده  اصاحیــه مجلــس  از طــرح 
کمیتــه ای بــرای شناســایی و جایگزینــی افــرادی کــه 
مشــمول ایــن قانــون مــی شــوند تشــکیل داده اســت.
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یــک  روی  بــر  ســاعت  عقربه هــای 
بامــداد پنجــم مهــر مــاه 13۶0 جفــت 
شــد و عملیــات ثامن االئمــه)ع(؛ بــا 
فتح القریــب  و  مــن اهلل  نصــر  رمــز 
آغــاز گردیــد. هدایــت و فرماندهــی 
بــه عهــده ســه فرمانــده جــوان در 
ســه محــور اصلــی عملیــات دارخویــن، 
ماهشــهر و آبــادان بــود. رحیــم صفــوی 
شــد.  مســتقر  آبــادان  فیاضیــه  در 
ــتگاه  ــور ایس ــید در مح ــی رش غامعل
هفــت و جــاده ماهشــهر و حســن 
باقــری کــه بیــش از ۶ مــاه روی طــرح 
ریــزی، شناســایی و آمــاده کــردن 
بیــش از 1۶ گــردان از نیروهــای ســپاه 
و بســیج کار کــرده بــود در محــور 
طــرح  شــدند.  مســتقر  دارخویــن 
عملیــات حمــزه توســط حســن باقــری 
ــوی مســئول  ــم صف نوشــته شــد. رحی
ــورای  ــه ش ــوب، آن را ب ــات جن عملی
ــی  ــه داد. شــورای عال ــاع ارائ ــی دف عال
ــرتیپ  ــرد. س ــب ک ــاع آن را تصوی دف

رحیــم  بــه  ظهیرنــژاد  قاســم علی 
صفــوی گفــت »لشــگر77 خراســان 
ــد« ــه کنی ــرح توجی ــه ط ــبت ب را نس
ــن  ــه ای ــی ب ــار عملیات ــن ب ــرای اولی ب
گســتردگی آغاز می شــد کــه منطقه ای 
ــع کــه  ــر مرب ــه وســعت 150 کیلومت ب
متجاوزیــن  اشــغال  در  ســال  یــک 
بعــث بــود را در بــر مــی گرفــت. 
تیــپ ۶ زرهــی عــراق در 19 مهــر 
ــر روی کارون  ــل ب ــب پ ــا نص 1359 ب
ــادان را  ــواز آب ــاده اه ــور از آن، ج و عب
ــروی  ــا پیش ــپس ب ــد، س ــغال کردن اش
ــهر را  ــاده ماهش ــادان ج ــوی آب ــه س ب
در 23 مهــر تصــرف نمــوده و شــهر 
آبــادان عمــا در محاصــره قــرار گرفت. 
بــا ســقوط خرمشــهر در چهــارم آبــان، 
محاصــره آبــادان تنگ تــر و از ســه 
ــت.  ــرار گرف ــمن ق ــش دش ــر آت طرفزی
پاالیشــگاه  بزرگتریــن  و  مهمتریــن 
ــمن  ــم دش ــش پرحج ــر آت ــور زی کش
 ،1359 آبــان  هشــتم  می ســوخت. 

عراقی هــا در منطقــه ذوالفقاریــه بــا 
ــه  ــر روی رودخان ــناور ب ــل ش ــب پ نص
بهمنشــیر و بــا عبــور از آن وارد کــوی 
ــای  ــدند. نیروه ــادان ش ــه آب ذوالفقاری
ــک روز  ــا ی ــادان ب ــردم آب ــپاه و م س
جنــگ ســنگین موفــق شــدند دشــمن 
را از کــوی ذوالفقاریــه و نخلســتان های 
حاشــیه بهمنشــیر عقــب براننــد و پــل 
شــناور آن هــا را منهــدم کنند. شکســت 
ــادان  ــی دشــمن در تســخیر آب و ناکام
بــه نیروهــای موجــود در آبــادان قــوت 
ــان  ــی در 14 آب ــام خمین ــید. ام بخش
فرمــان شکســت حصــر آبــادان را صادر 
فرمودنــد. در شــهر آبادان 20 هــزار نفر 
ــادان را  ــد. دشــمن آب زندگــی می کردن
در محاصــره داشــت. در اردیبهشــت 
ــاد  ــگ جه ــال 13۶0 مهندســی جن س
ــداث  ــدت را اح ــاده وح ــازندگی ج س
ــادان مســیر خشــکی  ــا آب ــرد و عم ک
ــدا کــرد. عملیات هــای  ــردد پی ــرای ت ب
اردیبهشــت   25 در  نیــز  محــدودی 

اولیــن عملیــات مشــترک گســترده یگانــی 
ســپاه پاســداران انقــاب و ارتــش جمهــوری 

ثامن االئمــه)ع( عملیــات  اســامی 

شــد. انجــام   13۶0 خــرداد   21 و 
از ســوی رحیــم صفــوی و حســن 
باقــری چندیــن جلســه بــا فرماندهــان 
لشــگر 77 خراســان برگــزار شــد و قرار 
ــرا  ــه اج ــری ب ــن باق ــرح حس ــد ط ش
ــد. لشــگر 77 خراســان پیشــنهاد  درآی
ثامن االئمــه  نــام  بــا  عملیــات  داد 
انجــام شــود کــه ســپاه آن را پذیرفــت. 
نقــاط قــوت ســپاه در ایــن طــرح 
ــی  ــه ط ــی ک ــایی دقیق نخســت شناس
یکســال انجــام داده بــود و بــه زمیــن، 
دشــمن و نقــاط قــوت و ضعــف آن هــا 
کامــا تســلط داشــت. دوم حضــور 
پرشــور و موثــر نیروهــای مردمــی 
شــده  ســازماندهی  گردان هــای  در 
ــومین  ــود. س ــردان ب ــر 1۶ گ ــغ ب بال
و  جــوان  فرماندهــان  قــوت  نقطــه 
شــجاع ســپاه را می تــوان ذکرکــرد. 
االئمــه)ع(  ثامــن  عملیــات  اجــرای 
شــد  نهایــی   13۶0 شــهریور  در15 
گردنــد. اجــرا  آمــاده  واحدهــا  تــا 
حســن باقــری در محــور دارخویــن 
نیروهایــش را بــه 11 گــروه رزمــی 
ســازماندهی کــرد بــه نحــوی خــودش 
ــیمی  ــاس بیس ــروه تم ــر 11 گ ــا ه ب
ــش  ــد. در گام دوم نیروهای ــته باش داش
را تــا رده دســته کامــا بــه کل عملیات 
شناســایی ها  در  و  کــرد  توجیــه 
شــرکت داد تــا محورهــای عملیــات را 
ــور  ــمن در مح ــند. دش ــی بشناس بخوب
دارخویــن 8 رده دفاعــی ایجــاد کــرده 
بــود. او برنامه ریــزی کــرد کــه بتواننــد 
رده هــای دشــمن را دور زده و بــه عقبه 
ــتدالل  ــد. اس ــدا کن ــت پی ــا دس آن ه
ــک  ــه ی ــود ک ــن ب ــری ای ــن باق حس
ــر  ــل ب ــه دو پ ــراق ب ــی ع ــگر زره لش
ــا انهــدام پل هــا  روی کارون متکــی و ب
ــرد.  ــرار می گی ــره ق ــمن در محاص دش
لــذا قــرارگاه تیــپ ۶ زرهــی را در کنــار 
پــل قصبــه هــدف گرفــت تــا همزمــان 
ــرل  ــه کنت ــرارگاه دشــمن را ب ــل و ق پ
ــه  ــوری ک ــی تیم ــود در آورد. مرتض خ
تخریبچــی مســلطی بــود مامــور پــل و 
ــرارگاه  ــور ق ــور را مام مصطفــی ردانی پ
دشــمن کــرد. طــرح دیگــری را آمــاده 
کــرد بــا رهــا ســاختن نفــت از طریــق 
رودخانــه  روی  بــر  ســلمانیه  نهــر 
ابتــکار  و  بزنــد  آتــش  را  آن  کارون 
نمایــد. از دشــمن ســلب  را  عمــل 
روز  بامــداد   1 ســاعت  در  عملیــات 
پنجــم مهــر 13۶0 بــا رمــز نصــر مــن 
ا... و فتــح قریــب آغــاز شــد. رزمنــدگان 
اســام در ســاعات نخســت عملیــات، با 
ــه مواضــع دشــمن و در هــم  تهاجــم ب
شکســتن مقاومــت نیروهــای آنــان، 

خاکریزهــای اول دشــمن را تصــرف 
وتأمیــن کردنــد. طبــق پیش بینــی 
تســلط بــر پــل قصبــه و قــرارگاه 
دشــمن باعــث ریــزش رده هــای دفاعی 
دشــمن شــد. جبهــه دشــمن در آبادان 
ــا  ــرد. در محوره و ماهشــهر ســقوط ک
ســقوط  دشــمن  خطــوط  فیاضیــه 
نکــرد و درگیــری بــه روز کشــیده شــد. 
ــری  ــا روشــن شــدن هــوا حســن باق ب
از محــور شــمال پــس از تســلط در 
منطقــه مــارد و قصبــه، نخســتین ضربه 
شــکننده را برنیروهــای عراقــی وارد 
کــرد. نیروهــای دشــمن در منطقــه پل 
ــد.  ــت می کردن ــان مقاوم ــار همچن حف
او بــا بــه دســت گرفتــن ابتــکار عمــل 
ــار  ــرف حف ــه ط ــروی ب ــه پیش و ادام
بــا غامعلــی رشــید  تــاش کــرد 
ــد. ــاق کن ــادان الح ــور آب ــده مح فرمان
ــی  ــان روز بخش ــر هم ــد از ظه در بع
ــار را آزاد  ــل حف ــمال پ ــه ش از منطق
کــرد ولــی نیروهــای دشــمن بــرای بــاز 
نگــه داشــتن عقبــه نیروهــای محاصــره 
شــده خــود در شــرق کارون، همچنــان 

مقاومــت کردنــد، در روز ششــم مهر در 
ــی کــه حســن باقــری و غامعلــی  حال
رشــید در حــال الحــاق بودنــد، دشــمن 
ــداد  ــان ن ــود نش ــدی از خ ــش ج واکن
و از بعدازظهــر همــان روز نیروهــای 
ــده و  ــلیم ش ــج تس ــه تدری ــی ب عراق
ــد و ســرانجام  ــب نشــینی کردن ــا عق ی
منطقــه  عمــًا  روز  ایــن  پایــان  در 
ســرپل دشــمن در حفــار آزاد شــد. 
در روز ســوم عملیــات نیــز در پــی 
ــادان  ــره آب ــه، محاص ــازی منطق پاکس
امــام  فرمــان  و  رســید  پایــان  بــه 
ــر  ــتن حص ــر شکس ــی ب ــی مبن خمین
ــاش  ــاعت ت ــدت 42 س ــادان، در م آب
مــداوم رزمنــدگان اســام بــا موفقیــت 
کامــل در هفتــم مهــر بــه پایــان رســید 
و نیروهــای خــودی پــس از پاکســازی 
کامــل منطقــه، در ســاحل شــرقی 
یافتنــد. اســتقرار  کارون  رودخانــه 
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بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
درنشســت »نگاهــی بــه نقــش منافقین 
در جنــگ تحمیلــی« بــا ســخنرانی 
و  هاشــمی نژاد،  محمدجــواد  ســید 
ــد شــهید هاشــمی نژاد و دبیــرکل  فرزن
بنیــاد هابیلیــان )خانــواده شــهدای 
ــوزه  ــناس ح ــه کارش ــرور کشــور(، ک ت
محمدرضــا  ؛  هســتند  تروریســم 
پژوهشــگر  و  نویســنده  ســرابندی، 
در حــوزه تروریســم، جــواد کامــور 
بخشــایش، نویســنده و پژوهشــگر برپــا 
ــان  ــوی کارشناس ــا گفت وگ ــده و ب ش
در بــاب تاریخچــه ســازمان مجاهدیــن 
ــاب  ــا انق ــن ب ــل منافقی ــق ،  تقاب خل
ــم  ــا رژی ــن ب ــاط منافقی اســامی ، ارتب
عــراق،  در  رجــوی   ، عــراق  بعــث 
ــن،  ــی منافقی ــع مال ــی و مناب جاسوس
تســلیح منافقیــن، پایگاه هــای منافقین 
در عــراق، عملیــات مســلحانه منافقیــن 
در جنــگ تحمیلــی، منافقین و اســرای 

ــی  ــاد کمینگاه ــران و مرص ــی ای جنگ
بــود. همــراه  منافقیــن  بــرای 
تحمیلــی  جنــگ  در  منافقیــن 
کردنــد؟ بــازی  نقشــی  چــه 
هاشــمی نژاد،  ســیدمحمدجواد 
دبیــرکل بنیــاد هابیلیــان )خانــواده 
مراســم  ایــن  در  تــرور(  شــهدای 
گفــت: ســابقه گروهک هــا مملــو از 
ــه  ــه آنچ ــت ک ــی اس ــوادث گوناگون ح
امــروز در منطقــه ماحظــه می کنیــد، 
ــور  ــت. کش ــابقه اس ــن س ــی از ای بخش
کشــورهای  امن تریــن  از  یکــی  مــا 
ــی  ــورهای اروپای ــی کش ــه و حت منطق
ــن  ــا ای ــه ب ــود، مقابل ــوب می ش محس
بــا  و  کــرده  تجربــه  را  گروهک هــا 
ــل  ــود در مقاب ــات خ ــه امکان ــه ب توج
ــد از  ــت. بع ــتاده اس ــت ها ایس تروریس
ــروزی انقــاب حــدود 35 گروهــک  پی
تروریســتی علیــه مــردم مــا دســت بــه 
اقــدام تروریســتی زدنــد کــه همــه آنها 

عمدتــاً در کشــورهای اروپایــی و آمریکا 
ــد و اقداماتشــان را  ــر رســمی دارن دفات
به صــورت رســمی انجــام می دهنــد.
کجاســت؟  تروریســت ها  النـــه 
ســفید  کاخ  ضدایرانــی  تیــم 
دموکرات هــا  شــده  باعــث 
مجــدداً دســت بــه اســلحه ببرنــد

وی ادامــه داد: در همیــن حادثــه اخیــر 
و در جنایــت شــهر اهــواز کــه گروهــک 
االحــوازی مســئولیت ایــن جنایــت 
را  رونــد  ایــن  گرفــت،  به عهــده  را 
ــم. همچنیــن گروهــک  مشــاهده کردی
حــزب دموکــرات کردســتان که ســابقه 
ــد، در  ــا دارن ــور م ــه کش ــی علی طوالن
ــه  ــادی علی ــات زی ــل انقــاب جنای اوای
مــردم مــا انجــام داد. قــدرت جمهــوری 
اســامی باعــث شــد آن هــا از منطقــه 
غــرب کشــور عقــب رانــده شــدند 
اینکــه  به محــض  می بینیــم  امــا 
شــرایط برایشــان فراهــم می شــود، 
به صراحــت  و  داده  رویــه  تغییــر 
ــاره  ــد و دوب ــاح می برن ــه س ــت ب دس
اقدامــات خــود را شــروع می کننــد. 
تیــم ضدایرانــی کاخ ســفید باعــث 
دســت  مجــدداً  دموکرات هــا  شــده 
بــه اســلحه ببرنــد و گروهک هایــی 
ــام  ــی انج ــوازی جنایات ــون االح همچ
کننــد. اعــام  رســماً  را  آن  و  داده 
اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی نژاد 
و  مســئوالن  کــه  دوره هایــی  در 
ریاســت های قبلــی کاخ ســفید حضــور 
داشــتند هــم جنایــات انجــام می شــد، 
ــکا و  ــناد آمری ــر اس ــرد: بناب ــه ک اضاف
جنایــات  ایــن  بین المللــی  منابــع 
انجــام  منافقیــن  و  موســاد  توســط 
ــی 40  ــاهدیم ط ــا ش ــت و م ــده اس ش
ســال گذشــته جنایــات تروریســتی 
و  اروپایی هــا  غربی هــا،  توســط 
آمریکایی هــا کنــار گذاشــته نشــده 
جانیــان  بارزتریــن  از  یکــی  اســت. 
ــا  ــه م ــکاری علی ــای آش ــه خیانت ه ک
ــن  ــازمان منافقی ــت، س ــام داده اس انج
ــدی  ــال و ان ــدود 50 س ــه ح ــت ک اس
از تأســیس آن می گــذرد. از همــان 
ابتــدا بــا حــزب بعــث عــراق مراوداتــی 
رأس  در  صــدام  حضــور  داشــت. 
ــه  ــرای بقی ــرایط را ب ــث ش ــم بع رژی
منافقیــن بیشــتر فراهــم می کــرد و 
کارنامــه منافقیــن مملــو از خیانــت 
و جنایــات عیــان و آشــکار اســت.
مــا  علیــه  بعــث  حــزب  وقتــی 
ــت  ــال دریاف ــن درح ــد منافقی می جنگ
هســتند آنــان  از  امکانــات  و  پــول 
خیانــت  از  زیــادی  فیلم هــای 
مجاهدیــن خلــق در زمــان جنــگ 

النه تروریسم نفاق کجاست ؟!و چه کشورهائی از این 
وطن فروشان تروریست جاسوس بیگانه حمایت می کند!

تحمیلــی وجــود دارد کــه وقتــی حــزب 
بعــث علیــه مــردم مــا می جنگــد 
منافقیــن درحــال دریافــت پــول و 
ــد  ــام می کنن ــتند و اع ــات هس امکان
ــذاری  ــی بمب گ ــن عموم ــه در اماک ک
کــرده و بــه ایــن وســیله مــردم را 
از بیــن می برنــد. در زمــان جنــگ 
کشــور مــا مــورد هجمــه قــرار گرفتــه 
ــود  ــمن ب ــار دش ــاک آن در اختی و خ
ــت در  ــن دس ــل منافقی ــانی مث و کس
دســت صــدام بــه ایــن جنایــات دامــن 
ــد. شــرایط فعلــی شــرایطی اســت  زدن
ــم در آن  ــاش کنی ــت ت ــه می بایس ک
فرزنــدان ایــن آب و خــاک را نســبت به 
خطراتــی کــه وجــود دارد آگاه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه تیــم امنیتــی 
ــده  ــکیل ش ــانی تش ــفید از کس کاخ س
و  بودنــد  جیره خــوار  ســال ها  کــه 
ــکل  ــی ش ــخه دموکراس ــوان نس به عن
منافقیــن را بــا ایــن پرونــده ســیاه 
پشــت ســر خــود قــرار داده انــد، یــادآور 
به عنــوان  منافقیــن  را  آنچــه  شــد: 
ــن  ــک منافقی ــل دموکراتی ــیوه عم ش
می پســندند، همــان چیــزی اســت 
ــش  ــران جنایات ــردم ای ــال ها م ــه س ک
را تجربــه کرده انــد. مــا وظیفــه داریــم 
ــی  ــه جنایات ــبت ب ــد را نس ــل جدی نس
کــه امثــال ایــن گروهــک در دهــه 
۶0 انجــام داد، آگاه کنیــم. براســاس 
ــام  ــز انج ــن مراک ــه در ای ــی ک پژوهش
ــده  ــام ش ــتند اع ــور مس ــده و به ط ش
منافقیــن فقــط 1500 نفــر را موظــف 
در جهــت ناامیــد کــردن و گمــراه 
کــردن مــردم ایــران بــرای تولیــد 
گمارده انــد. جعلــی  اخبــار  نشــر  و 
اگــر مــا وضعیــت دیــروز منافقیــن 
وضعیــت  کنیــم،  تبییــن  را 
می شــود مشــخص  امروزشــان 
هاشــمی نژاد در پاســخ بــه ســؤالی 
ــروز  ــت ام ــش و فعالی ــا نق ــه ب در رابط
ــر  ــت: اگ ــا گف ــه م ــن در جامع منافقی
مــا وضعیــت دیــروز منافقیــن را تبییــن 
ــان مشــخص  ــت امروزش ــم، وضعی کنی
دفــاع  می شــود. هــر ســال هفتــه 
مقــدس برنامه هــای زیــادی برگــزار 
می شــود امــا هیــچ ســال نقــش نفــاق 
ــان  ــی بی ــی به خوب ــگ تحمیل را در جن
نمی کنیــم. گروهــک منافقیــن از ســال 
ــه صــدام نقــش  ۶0 درجهــت کمــک ب
پررنگــی داشــته اســت. هیــچ کشــوری 
را نمی بینیــد کــه در عــرض چنــد 
توســط  مقاماتــش  عالی تریــن  مــاه 
گروهکــی تــرور شــود. امــا ایــران 
قربانــی ایــن مســئله شــده اســت.
نگرفتــه  نظــر  در  منافقیــن  آنچــه 

بودنــد، نقــش مــردم بود/بــا شــعارهای 
از  نفــر  30هــزار  حــدود  اســامی 
کردنــد ســازمان  جــذب  را  مــردم 
ــن در نظــر  وی گفــت: آنچــه منافقی
ــوده  ــردم ب ــش م ــد، نق ــه بودن نگرفت
ــجم  ــور منس ــه به ط ــی ک ــت، مردم اس
پشــت ســر رهبــر خــود ایســتادند 
را  تروریســم  کمــر  توانســتند  و 
بشــکنند. فریبــکاری بخــش مهمــی از 
فعالیت هــای ســازمان منافقیــن اســت، 
ســازمانی کــه صددرصــد مارکسیســتی 
ــرون  ــود را از بی ــه خ ــا وجه ــت ام اس
ــن  ــد. ای ــان می ده ــری نش ــور دیگ ط
موضوعــات اگــر درســت تبییــن نشــود 
ــن  ــروز منافقی ــداف ام ــم اه نمی توانی
ــن  ــازمان منافقی ــم. س ــن کنی را تبیی
وقتــی دیــد مارکسیســت ها در جامعــه 
ــکل  ــرد ش ــاش ک ــد ت ــرش ندارن پذی
دیگــری بگیــرد و با شــعارهای اســامی 
توانســت حــدود 30 هــزار نفــر از مردم 
ــن  ــد. منافقی ــازمانش کن ــذب س را ج
می کننــد.  عــوض  شــکل  مرتــب 
ــوده و  ــک گروهــک وابســته ب ــا ی آن ه
ــات  ــا عملی ــا ب ــه آن روزه ــتند ک هس
ــدند  ــه می ش ــردم مواج ــا م ــی ب نظام
و امــروز هرچنــد مواجهــه نظامــی 
بــا ایــران ندارنــد امــا فروپاشــاندن 
ــی  ــدف اصل ــردم ه ــاد م ــه و اتح جامع
بــزرگ  قدرت هــای  و  آن هاســت 
می کننــد. حمایــت  آن هــا  از  دنیــا 

ــانه هایی  ــاق در رس ــران نف ــاالت س مق
ــود/ ــه می ش ــی ارائ ــون بی بی س همچ

در  منافقیــن  علیــه  اخبــار  تمامــی 
می شــود بایکــوت  رســانه ها  ایــن 
ــن  ــج انگلســتان مشــخصاً ای ــال پن کان
تیــم  و  کــرده  بررســی  را  موضــوع 
جدیــد آمریکایــی ضمــن اینکــه دنبــال 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــدازی نظ بران

اســت فعالیــت ایــن ســازمان را در 
ــرده  ــف ک ــرش تعری ــورد نظ ــب م قال
اســت. شــاکله اصلــی ســازمان کســانی 
هســتند کــه در اروپــا و آمریــکا در 
اطاعاتــی  ســرویس های  اختیــار 
می کننــد  کار  آمریــکا  و  اســرائیل 
در  عینــاً  نفــاق  ســران  مقــاالت  و 
همچــون  مختلفــی  رســانه های 
تمامــی  می شــود.  ارائــه  بی بی ســی 
اخبــار علیــه منافقیــن در این رســانه ها 
ــر  ــک خب ــی ی بایکــوت می شــود و حت
شــبکه های  در  را  موضــوع  ایــن  از 
جهانــی ماحظــه نمی کنیــد. لفــظ 
اخیــر  حادثــه  مــورد  در  تروریســم 
ــل توســط  ــن دلی ــه همی ــم ب ــواز ه اه
به کارگیــری  بیگانــه  رســانه های 
ــد امــروزه  نشــد. منافقیــن تــاش دارن
پیشــینه جنایت کارانه شــان را پــاک 
کننــد و اســناد نشــان داده اقداماتشــان 
همیشــه بعــد از پیــروزی انقــاب و بعد 
از آن در جهتــی بــوده کــه نتایجــش به 
ــده اســت. ــه ش ــتکبار ریخت ــب اس جی
جامعــه  می خواهنــد  منافقیــن 
اســت/  مــرده  رجــوی  کنــد  بــاور 
کربــای4  دست بســته  غواصــان 
منافقیــن جنایــت  از  ســندی 
به گفتــه دبیــرکل بنیــاد هابیلیــان؛ 
ــا در گذشــته توانســتند بســیاری  آن ه
ــراه  ــود هم ــا خ ــی را ب ــردم انقاب از م
ــا  ــه ی ــت س ــد از گذش ــا بع ــد ام کنن
ــوژی  ــر ایدئول ــه تغیی ــال ک ــار س چه
شــد،  مشــخص  ماهیتشــان  دادنــد 
ــد گذشــته  هم اکنــون نیــز تــاش دارن
ســرکرده  کننــد.  مخفــی  را  خــود 
منافقیــن هفــت یــا هشــت ســال اســت 
ــا  ــده اســت ام ــی شــده و زن ــه مخف ک
منافقیــن می خواهنــد جامعــه بــاور 
کننــد او مــرده اســت تــا مدارکــی 
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کــه علیــه او در اختیــار اســت، اســناد 
ــون  ــود و هم اکن ــی ش ــرده تلق ــک م ی
کار  رأس  در  زن  »یــک  می گوینــد 
به دنبــال  مــا  و  اســت  ســازمان 
هســتیم«.  دموکراســی  حکومــت 
ــه  ــناد وزارت خارج ــه در اس ــزی ک چی
قیــد شــده  هــم صراحتــاً  آمریــکا 
فریبــکاری و نیرنــگ ایــن افــراد اســت.
ــد:  ــم فرمودن ــری ه ــم رهب ــام معظ مق
جــاد  و  شــهید  جــای  »نبایــد 
وقتــی  شــود.«،  عــوض  هــم  بــا 
ــر  ــت تغیی ــک مل ــی ی ــه تاریخ حافظ
افتــاد.  خواهــد  اتفــاق  ایــن  کنــد 
فرصــت  مقــدس  دفــاع  هفته هــای 
ــی  ــای خال ــردن ج ــرای پرک ــی ب خوب
فرامــوش  اســت.  حقایــق  ایــن 
تشــییع  همچــون  وقایعــی  نکنیــم 
پیکــر غواصــان دست بســته شــهید 
نیــز ســندی بــر جنایــت منافقیــن 
اســت امــا متأســفانه ایــن موضــوع 
ــد  ــم، هرچن ــن نکردی ــت تبیی را درس
خــود جریــان نفــاق در آن موضــوع 
جهت گیــری مشــخصی را اعــام کــرد.
سرنوشــت  بخوانیــد:  بیشــتر 
»فیلــم  اصلــی  شــخصیت  مبهــم 
ســمیه«  دختــرم  بــرای  ناتمامــی 
فیلــم  منافقــان+  کمــپ  در 
منابــع اصلــی مــا شــرح مذاکــرات 
بعــث  رژیــم  اســتخبارات 
و  اعــزام  بود/مأموریــت  عــراق 
بــود؟ چــه  منافقیــن  عزیمــت 
نویســنده  ســرابندی،  محمدرضــا 
ــم  ــن مراس ــه ای ــز در ادام ــاب، نی کت
بــا بیــان اینکــه در مــورد ســازمان 
مجاهدیــن خلــق )منافقیــن( تحقیقات 
زیــادی انجــام شــده امــا در حــوزه 
ــا دشــمن  ــاع مقــدس و همراهــی ب دف
بعثــی کارهــای عمیــق تاریخــی نشــده 
اســت، گفــت: زیــرا جنایاتــی کــه علیــه 
ملــت ایــران کــرده اســت، تابویــی 
ــاد  ــد زی ــراد ترجیــح دادن ــوده کــه اف ب
ــگارش  ــوند. کار ن ــک نش ــه آن نزدی ب
ســال  دو  »خیانت پیشــگان«  کتــاب 
ــا  ــی م ــع اصل پیــش شــروع شــد. مناب
شــرح مذاکــرات اســتخبارات رژیــم 
ــی داد  ــان م ــه نش ــود ک ــراق ب ــث ع بع
بعــث،  رژیــم  بــا  تعاماتــی  چــه 
اســتخبارات و ســران منافقیــن وجــود 
به کــّرات  اســتخبارات  اســناد  دارد. 
منتشــر  تلویزیونــی  شــبکه های  در 
از  اســتفاده  بــا  را  و ســندها  شــده 
ــفاهی و  ــرات ش ــراد، خاط ــرات اف خاط
ــم  ــق داده ای ــه ای، تطبی ــع کتابخان مناب
ــود. ــاز ش ــکاری ب ــن هم ــاد ای ــا ابع ت
ایــن نویســنده ادامــه داد: خیانت هــای 

منافقیــن در جنــگ تحمیلــی در اذهان 
عمومــی منحصــر بــه عملیــات مرصــاد 
شــده اســت درحالــی کــه مــا در کتــاب 
هــم بارهــا گفته ایــم ایــن جنایــت 
ابعــاد بیشــتری داشــته اســت، از شــنود 
تلفنــی گرفتــه تــا ســیاه نمایی های 
پشــت جبهه، تحریــف اخبــار و ترور هــا 
را در بــر می گیــرد. منافقیــن مأموریتی 
اعــزام و عزیمــت  را تحــت عنــوان 
و  فرماندهــان  آن  در  کــه  داشــتند 
به هنــگام  را  ایرانــی  رزمنــدگان 
ــد  ــرور می کردن ــه ت ــت از جبه بازگش
تــا بــه ایــن وســیله مــردم را از رفتــن 
ــد.  ــه جبهــه پشــیمان و دلســرد کنن ب
ــات و  ــن تبلیغ ــا خــرداد ســال ۶0 ای ت
ــی  ــت و وقت ــه داش ــیاه نمایی ها ادام س
بدنــه اصلــی بــه کردســتان عــراق 
منتقــل شــد، مســعود رجــوی وارد 
ــای  ــال ۶4 پایگاه ه ــد و از س ــراق ش ع
کــرد. دایــر  عــراق  در  رســمی 
عملیات هــا  90درصــد  از  بیــش 
منافقیــن  ســازمان  توســط 
می شــد بازگــو  و  شــنود 
ــازمان  ــر س ــرابندی؛ عناص ــه س به گفت
منافقیــن بــا توجــه بــه اینکــه بــه زبــان 
ــزات  ــا تجهی ــد ب ــلط بودن ــی مس فارس
ــرده و  ــنود ک ــار را ش ــث اخب ــم بع رژی
ــا  ــه بعثی ه ــات ب ــایی کلم در رمزگش
بــا  همچنیــن  می کردنــد  کمــک 
لبــاس رزمنــدگان ایرانــی وارد خطــوط 
ــات  ــه اطاع ــدند و تخلی ــه می ش جبه
می کردنــد. عملیــات کربــای4 بــه 
همیــن شــکل لــو رفــت همچنیــن 
ــال  ــن س ــاب در فروردی ــات آفت عملی
ــزی  ــازمان برنامه ری ــم س ــه به زع ۶7 ک
و اجــرا شــد توســط انتقــال اطاعاتــی 
از لشــگر 77 خراســان بــود کــه توســط 
ارتشــی  رزمنــدگان  از  بســیاری  آن 

ــش  ــاید بی ــیدند. ش ــهادت رس ــه ش ب
جنــگ  عملیات هــای  درصــد   90 از 
شــنود  منافقیــن  ســازمان  توســط 
میــان  ایــن  در  می شــد  بازگــو  و 
ــکار  ــران هــم بی ــی ای سیســتم اطاعات
نبودنــد و طــرح فریــب ســازمان در 
از جملــه  اجــرا شــد  چنــد مــورد 
ــی  ــای ایران ــه نیروه ــاو ک ــات ف عملی
ــیم  ــط در بی س ــات غل ــا دادن اطاع ب
منافقیــن و ارتــش عــراق را بیــن هویزه 
ــی  ــد، در حال ــرگردان کردن ــواز س و اه
ــران در آن  ــاده ای ــای آم ــه گردان ه ک
ــن  ــد. ای ــه کردن ــاو حمل ــه ف ــرایط ب ش
مســئله بــرای ســازمان منافقیــن خیلی 
ناگــوار بــود. دو ســال بعــد بــرای 
بازپس گیــری فــاو ســازمان خیلــی 
ــات مشــارکت کــرد. ــاش و در عملی ت
بعــث  رژیــم  پایــگاه   20 از  بیــش 
اختیــار  در  جنــگ  در  عــراق 
بــود شــده  داده  قــرار  منافقیــن 
عــراق  در  منافقیــن  داد:  ادامــه  وی 
عــاوه بــر طــرح ایجــاد ســتون پنجــم 
عملیات هــای  در  آشــکار  به صــورت 
می کــرد.  شــرکت  هــم  نظامــی 
همچــون  کاســیکی  عملیات هــای 
فــروغ جاویــدان )مرصــاد(، آفتــاب، 
جملــه  ایــن  از  )مهــران(  چلچــراغ 
عملیات هــای  در  همچنیــن  بودنــد. 
ــایی  ــت، شناس ــت داش ــی فعالی گردان
انجــام داده و بــا پشــتیبانی رژیــم بعــث 
امــا  می شــد.  عملیــات  وارد  عــراق 
ــت تصــرف مناطــق  ــچ وق ســازمان هی
ــود.  ــداده ب ــرار ن ــود ق ــداف خ را در اه
و  زدن  ضربــه  به دنبــال  منافقیــن 
اســیرگرفتن از نیروهــای ایرانــی بودنــد 
ــا  ــرا آنه ــه روی اس ــردن ب ــا کارک ــا ب ت
ــن  ــد. همچنی ــازمان کنن ــذب س را ج
چندنفــره  دســته های  در  آنهــا 

بــه  را  آن هــا  شــده  نزدیــک  ایرانــی  دیده بان هــای  بــه 
شــهادت می رســاندند. بیــش از 20 پایــگاه رژیــم بعــث 
ــود. ــرار داده شــده ب ــار منافقیــن ق عــراق در جنــگ در اختی
ــی  ــه توضیحات ــا ارائ ــگان« ب ــاب »خیانت پیش ــنده کت نویس
دربــاره ایــن اثــر گفــت: ایــن کتــاب در 20 ســرفصل 
ــرفصلهایی  ــت، س ــده اس ــی ش ــب بررس ــیم بندی و مطال تقس
همچــون تاریخچــه ســازمان منافقیــن، تقابــل منافقیــن 
ایدئولوژیــک، منافقیــن و  انقــاب  انقــاب اســامی،  بــا 
و  جنــگ  در  منافقیــن  تحویــل  ایــران،  جنــگ  اســرای 
ــود دارد. ــاب وج ــن کت ــاد و... در ای ــات مرص ــح و عملی صل
نفــوذ  و  موشــکی  صدمــات  میــزان  ارزیابــی 
اســرا جــذب  به منظــور  اردوگاه هــا  در 
جــواد کامــور بخشــایش، نویســنده و پژوهشــگر، نیــز در ادامــه 
ــع و اســناد  ــا بیــان اینکه«به دلیــل نبــود مناب ایــن نشســت ب
در رابطــه بــا فعالیت هــای ســازمان منافقیــن در جنــگ 
ــن  ــن را در ای ــی منافقی ــش واقع ــته ایم نق ــی نتوانس تحمیل
ــای  ــن موضــوع حلقه ه ــم و در ای ــان نشــان دهی ــه از زم بره
مفقــوده زیــادی وجــود دارد«، ادامــه داد: امیــدوارم ایــن 
کنــد.  مکشــوف  را  مفقــوده  حلقه هــای  بتوانــد  کتــاب 
ــن  ــی از تأثیرگذارتری ــن یک ــازمان منافقی ــد س ــر می رس به نظ
تشــکیات سیاســی در جنــگ تحمیلــی بــوده اســت و در آن 
بســیار ایفــای نقــش کــرده اســت. نقــش منافقیــن در تضعیف 
روحیــه اســرا از همــه موضوعــات قابــل توجه تــر اســت زیــرا 
وجــوه انســانی ایــن قضیــه زیــر ســؤال رفتــه و کمتــر بــه آن 
اشــاره شــده اســت. هرچنــد در قالــب تاریــخ شــفاهی جنــگ 
ــت. ــده اس ــگاه ش ــن ن ــوع منافقی ــه موض ــر ب ــن منظ از ای
وی ادامــه داد: همــکاری همه جانبــه بــا رژیــم بعثــی در امــور 
ــن محورهــای فعالیــت منافقیــن در جنــگ  فنــی از اصلی تری
ــیمی و  ــی و بی س ــنود مخابرات ــامل ش ــه ش ــت ک ــوده اس ب
ــوده  ــی ب ــرای ایران ــی از اس ــراه بازجوی ــا به هم ــه آن ه ترجم
ــگ  ــّری جن ــه و س ــات محرمان ــت آوردن اطاع ــت. به دس اس
ــا عملیات هــای  ــی نظــام ب ــی، رویاروی ــق عوامــل داخل از طری
مختلــف و تــرور شــخصیت ها در ایــران بــرای تضعیــف روحیــه 

مــردم از دیگــر اقدامــات منافقیــن در طــول 
جنــگ بــوده اســت کــه نقطــه عطــف ترورهــا در 
ــان آن  ــد و در جری ــاق می افت ــر اتف ــه ۶ تی حادث
ــده و از حضــور  ــری آســیب دی ــام معظــم رهب مق
جــدی در جبهه هــا محــروم می شــود. ضمنــاً 
اعــام جــای اصابــت موشــک ها و ارزیابــی میــزان 
صدمــات موشــکی و نفــوذ در اردوگاه هــا به منظــور 
جــذب اســرا از دیگــر اقدامــات مهــم منافقیــن در 
حمایــت از تجــاوز رژیــم بعــث عــراق بــوده اســت.
اســرا نامه هــای  سانســور  و  نفــوذ  ماجــرای 
در  منافقیــن  کارهــای  محوری تریــن  از  یکــی 
ــه نشــده  ــه آن پرداخت ــوز ب طــول جنــگ کــه هن
اســت نفــوذ و سانســور نامه هــای اســرا بــود. 
ــتن روحیــه مقاومــت و  آن هــا در جهــت شکس
صبــر اســرا نامه هــا را تغییــر داده و بــه دستشــان 
می رســاندند. مصداق هــای زیــادی در ایــن رابطــه 
ــار  ــرا دچ ــی از اس ــده خیل ــث ش ــه باع ــت ک هس
مشــکات عدیــده روحــی و روانــی بشــوند. از ســال 
ــود  ــن ب ــا ای ــن کار آن ه ــد محوری تری ــه بع ۶5 ب
ــه  ــن را ب ــک ســازمان منافقی ــراد درجــه ی ــه اف ک
اردوگاه هــا فرســتاده تــا بــرای اســرا صحبــت کنند 
ــق  ــر موف ــد. اگ ــد بدهن ــده و وعی ــا وع ــه آن ه و ب

نمی شــدند عمدتــاً افــراد را زیــر شــکنجه قــرار می دادنــد و بــا 
تاکتیک هــای شــکنجه روانــی تــاش خــود را ادامــه می دادنــد.

ــدی  ــات جدی ــرا ادبی ــان اس ــایش؛ می ــور بخش ــه کام به گفت
تولیــد شــد کــه در آن اســرا بــه اســتعاره و مجــاز روی 
ــه حضــرت  ــًا اگــر می خواســتند بنویســند ب ــد کــه مث آوردن
ــزرگ روح اهلل  ــه پدرب ــد ب ــانید، می گفتن ــام برس ــام)ره( س ام
ســام برســانید و موضوعــات به روشــی مطــرح می شــد 
کــه منافقیــن نتواننــد از آن ســر در بیاورنــد، ضمنــاً اســرایی 
ــر  ــم ب ــی حاک ــوی و فیزیک ــرایط ج ــت ش ــه تح ــتیم ک داش
ــن در  ــوذ منافقی ــا نف ــد و ب ــا نتوانســتند دوام بیاورن اردوگاه ه
ــد از  ــک ســال بع ــا شــدند. حــدود ی ــا جــذب آن ه اردوگاه ه
ــن  ــه ای ــود ک ــان ب ــرا زم ــا آزادی اس ــه ت ــن قطعنام پذیرفت
یــک ســال بــرای اســرا بحرانی تریــن شــرایط روحــی را 
رقــم زد زیــرا در باتکلیفــی به ســر می بردنــد و بهتریــن 
فرصــت را بــه ســازمان مجاهدیــن داد تــا بــرای جــذب افــراد 
به خصــوص جــذب اســرای کم سن وســال تــاش کننــد.

ــه »در  ــه ک ــن نکت ــان ای ــه ضمــن بی ــن پژوهشــگر در ادام ای
ــر از  ــه حــدود ســه هزار نف ــم ک ــدان شــاهد بودی ــروغ جاوی ف
ــا اجــازه صــدام  نیروهــای ســازمان از بیــن رفتــه و رجــوی ب
ــرای  ــود را از اس ــروی خ ــود نی ــه کمب ــد ک ــاز ش ــن ف وارد ای
ــیر  ــال اس ــوان مث ــرد: به عن ــه ک ــد«، اضاف ــن کن ــی تأمی ایران
ــم اســارت  ــد از ســه ســال و نی ــه بع ــاله ای داشــتیم ک 13س
جــذب منافقیــن شــد. او امــروز به عنــوان شــاهد عینــی 
ــد.  ــان می کن ــرف را بی ــل اردوگاه اش ــای داخ ــام رویداده تم
ــرده و  ــود »مــا شــما را از ایــن اردوگاه ب ــه او گفتــه شــده ب ب
تســهیات خوبــی برایتــان فراهــم می کنیــم، اگــر هــم پســند 
نکردیــد مجــدداً شــما را بــه اردوگاه بازمی گردانیــم.«، درحالی 
کــه ایــن اتفــاق نیفتــاد. ایــن شــخص اعتــراف می کنــد کــه 
ــادگان  ــن ســال های عمــرش را در پ 14 ــــ 13 ســال از بهتری
ــی  ــه خودکش ــدام ب ــار اق ــک ب ــت. او ی ــده اس ــرف گذران اش
ــل  ــن دلی ــه ای ــرد و ب ــدا ک ــات پی ــرگ نج ــا از م ــرد ام ک
ــدان ابوغریــب زندانــی شــد. بعــد از حملــه  یــک ســال در زن
آمریــکا بــه عــراق بــا شــرایط نامطلوبــی بــه ایــران بازگشــت.
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بــه دلیــل  ایرانــی کــه  زوج موفــق 
ــای  ــرکت ه ــان از ش ــات جالبش اختراع
بــزرگ صــاب نــام هــم درخواســت 
می گوینــد  دارنــد  همــکاری 
تــا  شــده  باعــث  موفــق  ازدواج 
بیشــتر شــود. پیشــرفتمان  ســرعت 

ــن  ــرفت ای ــل پیش »ازدواج« عام
زوج مختــرع

ــه  ــارس، بهان ــزاری ف ــل از خبرگ ــه نق ب
بعضــی جــوان هــا بــرای ازدواج نکــردن 
ــان  ــرفت م ــع پیش ــه مان ــت ک ــن اس ای
ــد  ــد بای ــی گوین ــا م ــود. آن ه ــی ش م
ــی  ــه چیزهای ــه هم ــل ازدواج ب ــا قب ت
برســیم چــون  مــی خواهیــم،  کــه 
ــرایط  ــر ش ــدن، دیگ ــل ش ــد از متاه بع
اجــازه پیشــرفت نخواهــد داد. »مهــدی 
بامــداد« و همســرش »مهدیــه ثبــات«، 
ــن  ــده ای ــض کنن ــکار و نق ــه آش نمون
ــه  ــی ک ــتند. زوج ــتباه هس ــور اش تص
تــا قبــل ازدواج، تصــورش را هــم نمــی 
کردنــد کــه روزی موفــق بــه ثبــت 
امــا حــاال  اختراعــات شــان شــوند 
ــی در  ــزه معتبــر جهان ــده چنــد جای برن
ــد. در  ــده ان ــان ش ــات ش ــوزه اختراع ح
ادامــه گــپ و گفــت مــا را بــا ایــن زوج 
جــوان و آینــده دار خواهیــد خوانــد 
 اگــر موافقیــد گفت و گــوی مان را 
بــا معرفــی خودتــان شــروع کنید؟

مهــدی بامــداد هســتم، متولــد شــهریور 
مــدرک  دارای  و  متاهــل   .13۶4
عمــران  رشــته  ارشــد  کارشناســی 
تهــران  دانشــگاه  از  ســازه  گرایــش 
جنــوب. دو ســالی مــی شــود کــه 
دانــش آموختــه شــده ام و تعــدادی 
بیــن  شــده  چــاپ  علمــی  مقالــه 
المللــی و جوایــز بابــت اختراعاتــم دارم.

شغل تان را هم می گویید؟
و  مهندســی  نظــام  ســازمان  عضــو 
ــتم. ــاختمانی هس ــای س ــغول کاره مش

از چه زمانی تصمیم گرفتید که 
مخترع شوید؟

تقریبــا از 10 ســال پیــش، پیگیــر ایــن 

ــادی در  ــای زی ــده ه ــدم. ای ــرا ش ماج
ــش،  ــی کردن ــی اجرای ــود ول ــم ب ذهن
فراینــدی بــود کــه دردســرهای زیــادی 
داشــت. تــا حــاال ده هــا ایــده ام مــورد 
ــش  ــی های ــه و بعض ــرار نگرفت ــد ق تایی
ــده  ــم ای ــوز ه ــده و هن ــد ش ــم تایی ه
مــرور  بــه  کــه  دارم  زیــادی  هــای 
بایــد اجرایــی و ثبــت شــان کنــم.
اولین اختراع تان در چه سالی ثبت 

شد و چه بود؟
ــد  ــت ش ــال 94 ثب ــم س ــن اختراع اولی
کــه یــک دســتگاه میراگــر مغناطیســی 
ــوار  ــا و دی ــازه ه ــتفاده در س ــورد اس م
ــش  ــرای کاه ــه ب ــود ک ــی ب ــای برش ه
ــر  ــاختمان  در براب ــب س ــزان تخری می
زلزلــه اســت و بــه تازگــی بابــت همیــن 
موضــوع، یــک مــدال طــا در یــک 
جشنواره بیــــن المللــی دریافت کردم.

این جشنواره در چه کشوری و با 
حضور چند مخترع برگزار شد؟

مســابقات جهانــی اختراعــات در حــوزه 
ــد  ــزار ش ــن برگ ــور چی ــران در کش عم
ــا ازحــدود 110 کشــور  ــرع ه ــه مخت ک
کــرده  شــرکت  مســابقات  ایــن  در 
ــن  ــه م ــم ک ــم بگوی ــن را ه ــد. ای بودن
بــرای همیــن اختــراع اولــم، تقریبــا ســه 
ــزار شــده  ــاه پیــش در مســابقات برگ م
در آمریــکا هــم طــا گرفتــم کــه ســطح 

باالیــی داشــت و جایزه ارزشــمندی بود.
ظاهرا موضوع اختراع دوم تان 
جذاب تر و کاربردی تر است. 

درست می گویم؟
ــده  ــاک کنن ــم، دســتگاه پ ــراع دوم اخت
شیشــه هــای خــودرو بــرای حــذف 
ــرف  ــت. ب ــن خودروهاس ــاک ک ــرف پ ب
پــاک کــن چنــد عیــب دارد: بعــد 
ــز  ــی تمی ــه خوب ــتفاده ب ــی اس از مدت
نمــی کنــد، صــدا دارد، حــواس راننــده 
ــن  ــدف ای ــد و ... . ه ــی کن ــرت م را پ
اختــراع، حــذف بــرف پــاک کــن اســت 
و از طریــق هــوای فشــرده گــرم، شیشــه 
ــی  ــز م ــین را خشــک و تمی ــای ماش ه
اگــزوز  از  هــم  را  گرمایــش  کنــد. 
خــودرو مــی گیریــم کــه هیــچ هزینــه 
ــار  ــک بخ ــا کم ــد و ب ــته باش ای نداش
ــه  ــن ک ــدون ای ــه ب ــاالی شیش آب، از ب
هیــچ اثــری روی شیشــه بمانــد، ســطح 
شیشــه را تمیــز و خشــک مــی کنــد و 
هــر لکــه ای را از بیــن مــی بــرد. بــرای 
ــد  ــی مانن ــرکت های ــراع از ش ــن اخت ای
فــورد هــم ایمیــل دارم کــه خیلــی 
از جشــنواره  و  آمــده  خــوش شــان 
ســوئیس هــم مــدال نقــره گرفتــه ام. در 
صربســتان هــم مــدال طــا گرفتــم. هــر 
ــال 2018  ــا در س ــدال ه ــن م دوی ای
ــن  ــم ای ــی خواه ــت. م ــده اس ــت ش ثب

زن  و  شوهر موفق و خوشبخت 
که سرمشق نسل جوان هستند

اختــراع را بــه همــه بدنــه خــودرو بــرای 
ــه کار  ــم ک ــش ارتقــا ده ــز کردن تمی
جــذاب تــر و پــر اســتفاده تــری اســت.

می گویند که ازدواج، سرعت 
پیشرفت را کم می کند. چه قدر با 

این جمله موافق هستید؟
مــن بنــا بــر تجربــه خــودم بایــد حــرف 
ــک  ــرای ی ــل از ازدواج ب ــن قب ــم. م بزن
ــال  ــی خی ــاله، ب ــک س ــا ی دوره تقریب
ــن مســیر شــدم. هزینــه  ادامــه دادن ای
هــای بــاال، نداشــتن انگیــزه و ... باعــث 
شــد تــا تصمیــم بگیــرم بــه ســراغ 
ــی  ــروم ول ــان ن ــت ش ــات و ثب اختراع
یــک ازدواج اصولــی باعــث شــد تــا 
ــرم. االن خانمــم  ــاره ای بگی ــرژی دوب ان
و خانــواده همســرم ایــده دارنــد و ایــن 
ــرد  ــویق ک ــن را تش ــا م ــزه آن ه انگی
ــا قــدرت و جدیــت  ــا ایــن مســیر را ب ت
ــه  ــم ب ــم. خانم ــری کن ــتری پیگی بیش
ــده و  ــه ب ــا ادام ــه حتم ــت ک ــن گف م
ــی  ــی مال ــتوانه و حام ــی پش ــن وقت م
ــد. ــر ش ــرعتم 10 براب ــردم، س ــدا ک پی

یعنی خانم تان کمک مالی هم به 
شما کرد؟

همــه ســکه هــای عروســی مــان را 
فروخــت آن هــم بــا قیمــت ســکه 
ــی  ــم کــه االن خیلــی از لحــاظ مال قدی
متضــرر شــدیم ولــی کمــک مالــی هــم 
کــرد. اگــر ایــن پشــتوانه هــا و حمایــت 
هــا نبــود، هیــچ گاه بــه ایــن جــا نمــی 
ــاورم نمــی شــود  رســیدم. هنــوز هــم ب
ــته  ــر نشس ــه ثم ــم ب ــاش های ــه ت ک
ــی  ــه زندگ ــر ک ــن تفک ــس ای ــت. پ اس
ــود  ــی ش ــت م ــع موفقی ــترک مان مش
ــرد،  ــی گی ــرفت را م ــرعت پیش ــا س ی
ــن  ــخصی م ــه ش ــدارم. تجرب ــول ن قب
نشــان مــی دهــد کــه ســرعت پیشــرفت 
کنــد. مــی  بیشــتر  هــم  خیلــی  را 
    جــوان هــای زیادی هســتند کــه ایده 
هــای نــاب دارنــد ولــی تصــور ایــن کــه 
مختــرع شــوند بــرای شــان باورکردنــی 
ــش  ــال پی ــد س ــا چن ــما ت ــت. ش نیس
فکــر مــی کردیــد کــه مختــرع شــوید؟
ــردم.  ــی ک ــرش را نم ــا فک ــا. واقع اص
مهــم تریــن عامــل بــرای موفقیــت، 
خودبــاوری اســت. هــر فــردی یــک 
رســد  مــی  ذهنــش  بــه  ای  ایــده 
ــی  ــد خیل ــد. بای ــت بکش ــد خجال نبای
ــو  ــرود جل ــاوری ب ــا خودب ــم و ب محک
دلســرد  و  خســته  البتــه  صــد  و 
ببینــد. را  کارش  نتیجــه  تــا  نشــود 

    چــه قــدر امیدواریــد ایــن اختراعــات 
تــان را بــه تولیــد انبــوه برســانید؟

االن و بــرای یکــی از اخترعــات مــن 
170 تــا 200 میلیــون هزینــه شــده 
ــک  ــن کم ــه م ــی ب ــال کس ــک ری و ی
ــئوالن  ــا و مس ــور م ــت. کش ــرده اس نک
ــد  ــت را در تولی ــز موفقی ــد رم ــا بای م
ــد  ــان بدانن ــت از مخترع ــم و حمای عل
ــی  ــس مثبت ــچ پال ــون هی ــم اکن ــه ه ک
در ایــن زمینــه دیــده نمــی شــود.

بابــت  بــه شــما  فــردی      حتــی 
ــن  ــز بی ــب جوای ــان و کس ــات ت اختراع
المللــی تــان تبریــک هــم نگفته اســت؟

نــه، متاســفانه. در ایــن بیــن فقــط 
کــه  اســت  اختراعــات  فدراســیون 
بــرای ثبــت نــام هــا کمــک مــان 
بــه  انبــوه  تولیــد  بــرای  امــا  کــرد 
اســت. نیــاز  تــری  کمــک شــگرف 

ــما  ــت ش ــن اس ــات، ممک ــم ثب     خان
هــم خودتــان را معرفــی بفرماییــد؟

دی  متولــد  هســتم،  ثبــات  مهدیــه 
کارشــناس  آخــر  تــرم   .73 مــاه 
مدیریــت دولتــی، خانــه دار و دانشــجو.
    موضوع اختراع تان را هم می فرمایید؟

اختــراع مــن یــک قطعــه مکانیکــی 
ــه کار مــی رود  اســت کــه در خــودرو ب
ــد  ــودرو نباش ــه در خ ــن قطع ــر ای و اگ
ــم  ــاز ه ــد، ب ــن باش ــر روش ــی اگ حت
قابــل هدایــت نخواهــد بــود چــون 
شــود! مــی  قفــل  خــودرو  فرمــان 

    ایــن اختــراع کــه هیــچ ربطــی 
بــه رشــته شــما نــدارد! شــوهرتان 
شــما  تــا  ســاخته  شــما  بــرای 
شــوید!؟ جایــزه  یــک  برنــده  هــم 

مــن خــودم ایــده ایــن را داشــتم ولــی 
بــه  در ســاخت و طراحــی شــوهرم 
ــرادر  ــون ب ــه چ ــرد. البت ــک ک ــن کم م

ناآشــنا  اســت،  مــن هــم مهنــدس 
بــا ایــن ماجــرا نبــودم. کا عاقــه 
ــه در  ــتم وگرن ــی نداش ــه مهندس ای ب
خوانــده  ریاضــی  رشــته  دبیرســتان 
ــال از  ــه س ــا س ــن تقریب ــودم. در ضم ب
ــن  ــاخت ای ــا س ــردازی ت ــده پ ــان ای زم
اختــراع، زمــان بــرده شــده اســت.
    ایــن اختــراع چه جوایزی برده اســت؟

ــن در حــوزه خــودرو،  در مســابقات چی
ویــژه  جایــزه  گرفتــم.  طــا  مــدال 
اخترعــات از کشــور تایلنــد و مــدال نقره 
ــرده ام. ــم ب ــکا را ه ــابقات آمری از مس

    از نحــوه آشــنایی تــان بــا آقــای 
بگوییــد؟ مــان  بــرای  هــم  بامــداد 

ــه  ــد ک ــب باش ــان جال ــرای ت ــاید ب ش
بدانیــد بــه شــیوه ســنتی بــا هــم 
ــر  ــم یکدیگ ــل ه ــدیم و از قب ــنا ش آش
ــود کــه  را نمــی شــناختیم. ســال 95 ب
شــش مــاه عقــد یکدیگــر بودیــم. ســال 
ــم. ــان آمدی ــه خودم ــه خان ــم ب 9۶ ه

    شــما هــم بــه ایــن ســوال کــه 
مثبــت  موفقیــت  در  ازدواج  تاثیــر 
ــد؟ ــی دهی ــخ م ــی، پاس ــا منف ــت ی اس

طبیعتــا االن کمتــر نســبت بــه گذشــته 
وقــت مــی کنــم تــا مطالعــه و تحقیــق 
داشــته باشــم بــه ویــژه کــه کاس 
هــای فــوق برنامــه همچــون زبــان 
و ... هــم مــی روم. بــا ایــن حــال، 
دســت از ایــن کار نمــی کشــم و در 
ــی  ــم م ــه ه ــای خان ــه کاره ــارش ب کن
برنامــه  شــدت  بــه  هرچنــد  رســم 
ریــزی مــی خواهــد. دربــاره ســوال 
ــر زوج  ــه اگ ــم ک ــد بگوی ــم بای ــان ه ت
ــلی  ــند، خیـ ــار باش ــر ی ــا یکدیگ ــا ب ه
ــود. ــی ش ــرفت م ــث پیش ــم باعـــ هـ
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ــود  ــه درون خ ــی ک ــن واژه احساس ای
افکار،حرف هــا و رفتار هــای بســیاری 
را جــای داده کــه تنهــا از تحلیــل 
ــد،  ــوان فهمی ــرد میت ــر ف ــای ه رفتاره
قابــل اعتمــاد اســت و مــی شــود 
ــی  ــه ، زندگ ــا ن ــود ی ــه نم ــه آن تکی ب
اجتماعــی بــه ویــژه در زناشــویی و 
ــترده و  ــت گس ــن اهمی ــط زوجی رواب
ــورت  ــه در ص ــری را دارد ک ــدی ت ج
می توانــد  وجــود  عــدم  و  وجــود 
یــک زندگــی را بــه خوشــبختی و 
ــه  ــرد. ســوالی ک ــا ســمت تباهــی بب ی
در ایــن بیــن پیــش می آیــد ایــن 
ــوان  ــور می ت ــدر و چط ــه چق ــت ک اس
کنیــم؟! اعتمــاد  همســرمان  بــه 
اعتماد در زندگی مشترک چیست؟

ــودن عبــارت اســت از:  ــل اعتمــاد ب قاب
ــرد ،  ــتن ف ــول داش ــی قب ــاد یعن اعتم
افــکار ، نظــرات عملکــرد هــای رفتــاری 
ــه  ــن ب ــن َظ ــل و کًا حس ــرف مقاب ط
گفتــار و رفتــار طــرف مقابــل بــه 
ــزاره  ــودن گ ــول نم ــر قب ــارت دیگ عب

ــف  ــدم تضعی ــل و ع ــرف مقاب ــای ط ه
گفتــار و رفتــار طــرف مقابــل، کــه 
ــه  ــترک ب ــی مش ــوارد در زندگ ــن م ای
ویــژه در زندگــی همســران از اهمیــت 
بســیار باالئــی برخــوردار اســت در 
جوامعــی کــه بــا فرهنــگ پــاک و 
ــر  ــد ب ــنائی دارن ــامی آش ــح اس صحی
ــم در  ــد حکی ــش خداون ــب فرمای حس
ــان  ــن »گم ــوء ظ ــم از س ــرآن کری ق
بــد« اجتبــاب و پرهیــز داده شــده 
ــن«  ــن الظ ــراً م ــو کثی ــت »اجتنب اس
ــخ  ــم پاس ــد حکی ــود خداون ــرا ؟! خ چ
ــرا »ان بعضــا الظــن  ــوده اســت زی فرم
ازگمانهــای  بســیاری  زیــرا  اســم« 
شــما باطــل اســت و حقیقتــاً در طــول 
زندگــی اجتماعــی ثابــت شــده و ثابــت 
ــان  ــیاری از گم ــه بس ــت ک ــی اس عقل
ــه یکدیگــر  هــای انســان هــا نســبت ب
صحیــح نیســت لــذا خداونــد دانــا بشــر 
را دســتور فرمــوده بــه حکــم عقانی به 
گمــان هــای خــود اعتمــاد نکنیــد زیــرا 
در جامعــه مســلمین همــه امــور بایــد 

بــر حســن ظــن و گمــان خــوب ارزیابی 
گــردد مگــر خــاف آن اثبــات گــردد. 
چگونــه اعتمــاد همســرم را جلب کنم ؟
ــاد در  ــه اعتم ــم  ک ــه کنی ــد توج بای
ــه و زندگــی مســلمین برحســب  جامع
ــد امــری طبیعــی عــادی  حکــم خداون
اســت زیــرا همــه مســلمین بایــد 
ــًا  ــه کام ــد ک ــم خداون ــن حک ــه ای ب
 ، باشــند  پایبنــد  اســت  عقانــی 
بنابرایــن اعتمــاد و نداشــتن ســوء ظــن 
بــه یکدیگــر امــری متقابــل اســت کــه 
ــی  ــه دین ــت و عاق دوســتی و صمیمی
و هــم سرنوشــتی در محیــط هــای 
اجتماعــی اعــم از محیــط هــای کاری 
ــورد  ــخصی از م ــی ش ــط زندگ و محی
اعتمــاد بــودن برمــی خیــزد؛ اگــر شــما 
فــردی قابــل اعتمــاد باشــید، امــا طرف 
مقابــل تــان فاقــد ایــن ویژگــی باشــد، 
ــز  ــاد آمی ــه اعتم ــی آن رابط ــه راحت ب
ــور  ــه ط ــه ب ــی رود، در نتیج ــن م از بی
کلــی می تــوان گفــت کــه اعتمــاد 
طــرف  اینکــه  از  اطمینــان  یعنــی 

ــد  ــما، قص ــا ش ــش ب ــل در روابط مقاب
ــدارد. اطمینــان از اینکــه  ــه زدن ن ضرب
ــاد  ــت دارد. اعتم ــما را دوس ــز ش او نی
شــامل دســتیابی بــه شــناختی معمول 
و معقــول دربــاره افــراد در ارتبــاط 
ــد  ــن ح ــن تعیی ــد ، همچنی ــی باش م
ــراری  ــرای برق ــخص ب ــای مش و مرز ه
و حفــظ روابــط موفقیــت آمیــز اســت.
راه هایــی بــرای ایجــاد اعتماد به همســر
و  تعهــد  یــک  ازدواج  کــه  آنجــا  از 
مســئولیت مهــم اســت. بــا اینکــه 
هــر زن و مــردی کــه تصمیــم بــه 
ــد  ــترک می گیرن ــی مش ــروع زندگ ش
مســئولیت و تعهــدات زندگی زناشــویی 
را می پذیرنــد، امــا نگرانــی از وفــاداری 
ــیاری  ــود بس ــث می ش ــدی باع و پایبن
از زن و شــوهر های جــوان کــه بــر 
اســاس فرهنــگ اســامی و آگاهــی 
هــای  قرآنــی ازدواج نکــرده انــد و 
فقــط براســاس ســنت هــای خانوادگــی 
ــه  ــد و عاق زندگــی را شــروع کــرده ان
ــراد و  ــر اف ــب ظواه ــر حس ــز ب ــا نی ه
مشــخصات صرفــاً مــادی و عائــق 
ــد و  ــه باش ــام گرفت ــی انج ــر واقع غی
ــی  ــریک زندگ ــه ش ــل ب ــاد کام اعتم
شــان نداشــته باشــند، ایــن گونــه زوج 
هــا و همــواره زنــان و مــرد ان دیگــر را 
تهدیــدی علیــه زندگــی خــود میداننــد 
ــه  ــر ازدواج آگاهان ــه  اگ ــی ک ، در حال
ــن  ــن دی ــرات روش ــاس تفک ــر اس و ب
ــد و  ــه باش ــام گرفت ــام انج ــن اس مبی
ــند  ــم باش ــراز ه ــم ت ــوهر ه زن و ش
هرگــز بــی اعتمــادی بیــن آنهــا وجــود 
نخواهــد داشــت البتــه ایــن بــدان معنــا 
ــادی در  ــی اعتم ــاد ب ــه ایج ــت ک نیس
آینــده هــم محتمــل نیســت زیــرا 
ــده  ــن کنن ــدی تعیی ــای بع عملکرده
ــند  ــح باش ــا صحی ــر عملکرده ــد، اگ ان
روابــط  و  یافتــه  افزایــش  اعتمــاد 
محکمتــر مــی شــود و اگــر عملکردهــا 
غلــط و ناصحیــح باشــد بــی اعتمــادی 
ــه  ــه ازدواج ک ــد، گرچ ــی آی ــود م بوج
اولیــن واحــد اجتماعــی محســوب مــی 
گــردد پایــه شــیرین تریــن روابــط 
ــر  ــن اگ ــت ، لیک ــی اس ــالم اجتماع س
صداقــت ، محبــت و از خــود گذشــتگی 
اشــتباهات  از  معقــول  گذشــت  یــا 
کوچــک وجــود داشــته باشــد اعتمــاد 
و اســتحکام روابــط روز بــه روز  بیشــتر 
مــی گــردد. و اگــر صداقــت و محبــت 
صداقــت  بویــژه  نبــود  وگذشــت 
اعتمــاد مخــدوش و روابــط ســرد و 
ــاد  ــن ایج ــوء ظ ــده وس ــی روح گردی ب

ــی  ــر فرهنــگ قرآن شــود بخصــوص اگ
در خانــواده وجــود نداشــته باشــد.
شــاد  زناشــویی  زندگــی  چگونــه 
ــادران شــاغل؛ ممکــن اســت: ــرای م ب
ــرتان  ــه همس ــد ب ــه بتوانی ــرای اینک ب
شــوید  مطمئــن  و  کنیــد  اعتمــاد 
ــد  ــت بای ــادار اس ــما وف ــه ش ــه او ب ک
ــما  ــا ش ــد. آی ــروع کنی ــان ش از خودت
شــرط وفــاداری را می دانیــد؟ اگــر 
شــما و همســرتان اصــول وفــاداری 
را بشناســید دلیلــی نــدارد کــه بــا 
ــن  ــن ظ ــت دادن حس ــراس از دس ه
ــا بدبینــی و شــک و  ــه همســرتان ، ب ب
دودلــی زندگــی کنیــد. بلکــه بایــد اول 
شــما بــه همســرتان اعتمــاد کنیــد بــر 
ــوده  ــه فرم ــی ک ــگ قرآن حســب فرهن
ــد.  ــا دوری کنی ــان ه ــیاری گم از بس

گام اول: از خودتان شروع کنید و 
اعتماد کنید

ــه  ــی ک ــرع زمان ــل و متش ــان عاق انس
ــی زناشــویی  ــد زندگ مســئولیت و تعه
را می پذیــرد نبایــد آن را بشــکند. هــم 
ــرط  ــد ش ــرتان بای ــم همس ــما و ه ش
ــال  ــد. ح ــا بیاوری ــه ج ــاداری را ب وف
ــاد  ــاداری و اعتم ــرط وف ــما ش ــا ش آی
بــه همســرتان عملــی کــرده ایــد؟
ــبت  ــد نس ــک و تردی ــم ش ــد بدانی بای
خائــن  را  او  الزامــاً  همســرتان  بــه 
نمی کنــد، امــا هرچقــدر شــما بــه 
ــید  ــن باش ــان و ظنی ــرتان بدگم همس
بــه همــان نســبت بــه رابطــه عاطفی ای 
کــه بــا او برقــرار کرده ایــد آســیب 
ــر دوی شــما حــدود  ــر ه ــد. اگ می زنی
و مرز هائــی را کــه خــدا معییــن کــرده 
ــی و  ــد و در روابطــه بیرون ــت کنی رعای
ــد  ــی درســت عمــل کنی ــی زندگ درون
ــرع  ــه ش ــدوده ای ک ــان مح و در هم
ــد  ــوده گام برداری ــن نم ــدس معیی مق
ــر  ــه یکدیگ ــد ب ــی می توانی ــه راحت ب
اعتمــاد کنیــد. وفــاداری، اعتمــاد و  
ــاری  ــامت رفت ــت و س ــه دیان ــاور ب ب

،زندگــی  شــما و همســرتان را در یــک 
آرامــش و اطمینــان قــرار می دهــد. 
ــد زندگــی مســتحکم و  اگــر می خواهی
قابــل اتکایــی داشــته باشــید خودتــان 
و  مســتحکم  اینگونــه  را  آن  بایــد 
مطمئــن بســازید. ایــن بــا حســن ظــن 
بــه همســر ، برخــورد صادقانــه ، محبت 
، واحتــرام بوجــود مــی آیــد کــه همــه 
ــط  ــاد و رواب ــد اعتم ــوارد تولی ــن م ای
محکــم درزندگــی را بوجــود مــی آورد. 
همســرداری  فن هــای  فــوت  و 
بداننــد: بایــد  زوجیــن  کــه 
اعتمــاد  و  ظــن  حســن  اول  گام 
کنیــم! شــوع  ازخــود  همســر  بــه 
اگــر در زندگــی از حــد و مرز هــای 
روابطــی کــه شــرع معیــن کــرده 
فراتــر برویــد نبایــد انتظــار داشــته 
ــی از آن  ــه راحت ــرتان ب ــید همس باش
ــاوت  ــی تف ــه آن ب ــبت ب ــذرد و نس بگ
باشــد . رفتــار و عملکــرد شماســت کــه 
و مشــکوک می کنــد.  را مظنــون  او 
ــز  ــرتان نی ــب همس ــن ترتی ــه همی ب
ــرعی  ــخص ش ــای مش ــد از مرز ه نبای
در رابطــه بــا دیگــران فراتــر بــرود 
بریــزد.  را فــرو  اعتمــاد شــما  کــه 
ــی  ــط بیرون ــردی در رواب ــر م ــًا اگ مث
ــق شــرع مقــدس مراقــب چشــم  مطاب
ــا نامحرمــان باشــد  و گفــت و شــنود ب
ــی اعتمــاد  ــه وی ب هرگــز همســرش ب
ــا  ــی ب ــر زن ــه ه ــود، چنانچ ــی ش نم
رعایــت ضوابــط شــرعی خــود را در 
ــداده  ــرار ن ــان ق ــد نامحرم ــرض دی مع
ــدود  ــان از ح ــا نامحرم ــط ب و در رواب
شــرعی خــارج نشــود هرگــز شــوهرش 
نمــی شــود! اعتمــاد  بــی  بــه وی 

آیا میدانید؛ چقدر به همسرتان 
اعتماد دارید؟! 

راه هایی برای اعتماد به همسر
گام دوم باید بپذیریم که دیگر 

تنها نیستیم و شریک یک زندگی 
مشترک هستیم:

ــی  ــرروت عقالن ــاد ض اعتم
از  اجتماعــی  درزندگــی 
فرهنــگ  هــای  مشــخصه 

میســت سال ا
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ارتباط با ما

در  پیشکسـوتان  ماهنامـه 
و  پیشـنهادها  دارد  نظـر 
در  عزیـزان  نقدهـای شـما 
خصـوص مباحث،موضوعات، 
مطالـب، طرح هـا و تصاویر، 
شـمارگان، نحـوه انتشـار و 
همچنیـن هرگونـه مشـکل 
مسـئولین  از  درخواسـت  و 
را در سـتونی تحـت عنـوان 
»ارتبـاط بـا مـا« درج نماید.

لـذا می توانیـد دیـدگاه ها، 
درخواسـت هـا و مشـکات 
خـود را از طریـق نامه، نمابر، 
اینترنتـی و  تلفـن، نشـانی 
پسـت الکترونیکـی مندرج 
ماهنامـه  شناسـنامه  در 

ارسـال داریـد.

بایــد بفهمیــم کــه مــن دیگــر مــن 
از یــک  بلکــه منــو جزئــی  نیســتم 
و  ام  شــده  مــا  و  مشــترک  زندگــی 
زوج  و  نیســتم  فــرد  دیگــر  اکنــون 
ــی  ــه شــریک زندگ شــده ام و نســبت ب
ام مســئولیت و تعهداتــی را پذیرفتــه 
ــم ،  ــد باش ــای بن ــه آن پ ــد ب ــه بای ام ک
ــدات خــوش  ــر بخشــی از تعه ــی اگ حت
آینــد مــن نباشــد بــه حکــم عقــل بایــد 
بپذیــرم کــه زندگــی اجتماعــی ولنگاری 
و هرچــه دلــم خواســت نیســت زیــرا در 
زندگــی عقانــی حقــوق متقابــل کــه یــا 
ــی الزم  ــرارداد اجتماع ــا ق ــت ی شرعیس
االجــراء اســت والزمــه زندگــی اجتماعی 
و  مشــروع  متقابــل  حقــوق  رعایــت 
مقبــول نشــانه عقانیــت انســان اســت. 
اگــر بخواهیــد فردیــت و خــود مختــاری 
تــان را بــه همســرتان اثبــات کنیــد 
شــک نکنیــد کــه کارتــان عقانــی 
ــی  ــد زندگ ــه بدهی ــر ادام ــت و اگ نیس
ــد تصــور  ــود مــی کنی مشــترکتان را ناب
ــری  ــر دیگ ــا همس ــر ب ــه اگ ــد ک نکنی
ــی  ــد عقان ــر از پیون ــد غی پیمــان ببندی
قبلــی اســت در پیونــد جدیــد هــم بایــد 
ــان پایپنــدی باشــید و نمــی  ــه تعهدات ب
ــی  ــرا در زندگ ــید زی ــن باش ــد م توانی
مشــترک مــن بــودن قطعــاً یقینــاً منجــر 
بــه بــی اعتمــادی وخیانــت مــی انجامــد 
حتــی اگــر شــما متوجــه نشــوید. بایــد 
ــت   ــه و محب ــراز عاق ــرتان اب ــه همس ب
ــت  ــه و محب ــراز عاق ــن اب ــد و ای کنی
ــه  ــه ادام ــر ن ــد وگ ــه باش ــد دو طرف بای
دار نخواهــد بــود. در یــک رابطــه ســالم 
ــد نســبت جــذب  زناشــویی طرفیــن بای
و تولیــد عشــق بــه یکدیگــر پیــش 
ــدام  ــن اق ــی در ای ــد و هرک ــی کنن قدم
خــدا پســندانه پیــش قدمــی کــرد از دام 
شــیطان رهــا شــده و همســر خویــش را 
نیــز از دام شــیطان رهانیــده اســت. اگــر 
همســر مهربــان بــرای همســرخود ابــراز 
ــالم  ــه س ــود و رابط ــق نم ــه و عش عاق
عاشــقانه برقرارکــرد دیگــر نبایــد نگــران 
ــرا  ــی وفایی هــای همســرش باشــد، زی ب
ــه فرمــان شــیطان در  ــان کــه ب مگــر آن
ــد  ــی کنن ــی م ــرزه گ ــازار ه ــه و ب کوچ
ــن  ــی محبــت بات ــی وگدائ جــز خودنمائ
ــه شــما از آن  ــد ک ــی کنن خــود چــه م
عاجــز باشــی ایــن فرصــت پــاک و الهــی 
در اختیــار شــما هــم هســت شــما هــم 
بــه دســتورخدا عمــل کــن همســر خــود 
ــن،  ــود ک ــت خ ــیر محب ــذب و اس را ج
یــاد بگیریــد کــه بــرای زندگی زناشــویی 
تــان بایــد بخشــی از خــود خواهــی 

بگذاریــد. کنــار  را  خــود  هــای 
گام سوم: ریا کارنباشید وموذیانه 

عمل نکنید! 
هرگــز نبایــد بــا مخفــی کاری هــای 
ــه خــود را مــوذی و مشــکوک  ابلهان
عاقــل  انســان  و  دهیــد  جلــوه 
همیشــه پاســخگو و در دســترس 
ــهوی  ــی س ــه دالیل ــر ب ــت واگ اس
از دســترس خــارج شــدید، بایــد 
درســت  و  صادقانــه  توضیــح  بــا 
از  و  نمــوده  قانــع  را  همســرتان 
ــن  ــد ای ــری کنی ــرار  آن جلوگی تک
آزادی  و  هویــت  هرگــز  مســئله 
ــه  ــرد بلک ــما نمی گی ــل را از ش عم
ــردن  ــل ک ــه عم ــرای آزادان راه را ب
ــی  ــات تلفن ــد ، مکالم ــاز می نمای ب
ــی؛  ــی پنهان ــط اینترنت ــی؛ رواب پنهان
حســاب های  پنهانــی؛  دوســتان 
ــار  ــوع رفت ــر ن ــی و ه ــی پنهان بانک
دیگــری کــه بــرای همســرتان ســوء 
ــار  ــد را بایدکن ــاد می کن ــم ایج تفاه
درســتکارتر  هرچقــدر  بگذاریــد. 
مرموزانــه  رفتار هــای  از  و  باشــید 
کنیــد  پرهیــز  برانگیــز  شــک  و 
اعتمــاد همســرتان را بیشــتر جلــب 
مــی کنیــد البتــه ممکــن اســت 
مــرد بــه دالیــل شــغلی لزومــی 
ــش  ــه مواردکاری ــد هم ــته باش نداش
را بــا همســرش در میــان گــذارد 
ــدارد همســر در اطــاع از  ــی ن لزوم
ــژه  ــد بوی ــرار نمای ــات اس آن اطاع
اگــر از شــغل همســر اطــاع داشــته 
باشــد نظیــر )نظامیــان ، پاســداران، 
ایــن  بنابــر  امنیتــی(  نیروهــای 
ــوارد شــخصی همســران  ــا در م تنه
بیشــتر بایــد پاســخگوی هــم باشــن 
و در حــدود کــه شــرع مقــدس 
ــد  ــد در ص ــه ص ــرده ک ــن ک تعیی
ــوده  ــدا فرم ــرا خ ــت زی ــی اس عقان
ــت  ــاس حکم ــر اس ــون را ب ــه قان ک
مقــرر فرمــوده اســت . و مــرد و 
ــرع  ــن ش ــه قوانی ــر دو ب ــر ه زن اگ
مقــدس اســام گــردن نهنــد بــدون 
شــیرین  و  تریــن  راحــت  شــک 
ــت ــد داش ــی را خواهن ــن زندگ تری
دارد....  ادامــه 
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