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در سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی یادآوری مهمترین رهنمودهای ولی فقیه برای 
حفظ انقالب اسالمی و ترفندهای دشمن ضرورتی است که هرگز نباید از آن غفلت نمود!   

تحلیل رهبر انقالب از شرایط انقالب
 در سی و نهمین سال پیروزی انقالب

دو  ایجــاد  هــدف  بــا  دشــمن  »اگــر  رهبــری:  معظــم  مقــام 
دســتگی در مــردم از فــان گــروه یــا فــرد تعریــف مــی کنــد، 
ــد«. ــری کنی ــع گی ــل او موض ــزاری و در مقاب ــراز بی ــگ اب ــی درن ب

اگــر دشــمن از شــما تعریــف کــرد، در کارهــای خــود تردیــد 
تعریــف  مقابــل  در  کــه  اینســت  انقــاب  دســتورالعمل  کنیــد، 
بیگانــه ســریع موضــع گیــری کــرده و دچــار غفلــت نشــوید.
دشــمن همیشــه درصــدد بــوده تــا انقــاب اســامی ایــران 
را از راههــای مختلــف زمیــن گیــر و اســتحاله کنــد، ولــی در 
ایــن مســیر موفقیتــی نداشــته اســت، بــر این اســاس ســعی 
نمــوده بــا همــراه نمــودن تعــدادی از کســانی کــه در داخــل 
نظــام هســتند بــا جریــان فکری خــود به هــدف خود برســد.

اســتفاده دشــمنان از تنــدرو، کســانی هســتند کــه نســبت 
ــر  ــام پایبندت ــول ام ــر و اص ــامی، تفک ــاب اس ــه انق ب
و مصمــم تــر هســتند و مقصــود از میانــه رو کســانی 
هســتند کــه در مقابــل بیگانــگان تســلیم و ســازش 
ــد گفــت از ابتــدای انقــاب دشــمن هدفــش  ــد، بای پذیرترن
ــا  ــارزه ب ــدان مب ــی از می ــای انقاب ــردن نیروه ــرون ک بی
ــچ  ــه حــق و باطــل هی ــه جبه ــا ک ــت و از آنج ــوده اس ــمن ب دش
ــم  ــی بینی ــه م ــتردگی جبه ــه گس ــی ب ــا نگاه ــدارد، ب ــی ن گاه پایان
ــر  ــاره در ه ــی دوب ــد و عزم ــی جدی ــا نیرنگ ــر روز ب ــمنان ه ــه دش ک
ــد. ــی کنن ــدا م ــها حضــور پی ــرای محــو اســام و ارزش ــه ای ب صحن

ــای  ــظ ه ــا لف ــی را ب ــی و انقاب ــای ارزش ــه نیروه ــرای اینک ــا ب آنه
ــری  ــتفاده از تعابی ــه اس ــل ب ــد، متوس ــارج کنن ــه خ ــدرو از صحن تن
ــد  ــه حــق منصــرف کنن ــراد را از حضــور در جبه ــه اف ــی شــوند ک م
ــد. ــاده کنن ــه مقاصــد شــیطانی خــود را پی ــدون دغدغ ــد ب ــا بتوانن ت

اســتفاده از تعابیــری چــون اســام رحمانــی، تفســیر دیگــری از 
ــمنان  ــا دش ــتی ب ــمنان، دوس ــل دش ــی در مقاب ــش زدای ــاب، تن انق
انقــاب، کنــاره گیــری از صحنــه هــای دفــاع از مظلومــان جهــان، بــی 
طرفــی نســبت بــه سرنوشــت شــیعیان و دوســتداران انقــاب، همــه، 
ــده  ــث ش ــر دارد و باع ــامی را در ب ــوری اس ــاب و جمه ــزوای انق ان
ــم  ــود مصم ــای خ ــه رفتاره ــبت ب ــش نس ــش از پی ــمن بی ــه دش ک
شــود و بخواهــد از ایــن فضــا بــرای پیشــبرد اهدافــش اســتفاده کنــد.

دفــاع از حقــوق مســلمانان، از حقــوق مســلم مــردم، قانــون اساســی، 
ارزشــها نیازمند ایســتادگی اســت، دشــمن می خواهد این ایســتادگی، 
اصــول و ارزشــها را تنــدروی بخوانــد تــا به واســطه اینکه انــگ تندروی 
بــه افــراد خــورده مــی شــود، میــدان را بــه رقیــب واگــذار کنند.تکــرار 
ایــن ادبیات)تنــدرو و میانــه رو( هــدف دشــمنان را تأمیــن مــی کنــد.

ــه اســتفاده از ایــن واژه،  بایــد گفــت: کســانی کــه در داخــل اقــدام ب
مــی کننــد بــا برنامــه ریــزی و هدفشــان تأمیــن نفــوذ دشــمن اســت و 
یــا از روی ناآگاهــی و عــدم اطــاع از موازیــن انقــاب و اســام اســت.

ایــن افــراد بایــد معــارف اســامی را مطالعــه کننــد زیــرا در 
ــه  ــط ب ــه و وس ــدارد و میان ــود ن ــدی وج ــیم بن ــن تقس ــام چنی اس
معنــای راه مســتقیم اســت، پــس مقابــل راه میانــه، تنــدروی 
وجــود نــدارد بلکــه منحرفیــن از صــراط مســتقیم قــرار دارنــد.

مقــام معظــم رهبــری اســتفاده از تعبیــر تنــدرو در خــارج از مرزهــا را 
جریــان وفــادار بــه انقــاب و حــزب اللهــی دانســته و تأکیــد نمودنــد: 

نبایــد بــا تکــرار ایــن تعابیــر در داخــل هــدف دشــمن تأمیــن شــود.
میانــه  اســامی  نظــام  در  کــه  اینســت  بــر  دشــمن  اعتــراف 
ایــران  ملــت  قاطبــه  کــه  داننــد  مــی  هــم  آنهــا  نداریــم،  رو 
طرفــدار انقــاب هســتند و بــر انقــاب پافشــاری مــی کننــد..

خــود  ســخنان  از  دیگــر  بخشــی  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
در  دســتگی  دو  ایجــاد  هــدف  بــا  دشــمن  »اگــر  فرمودنــد: 
بــی  کنــد،  مــی  تعریــف  فــرد  یــا  گــروه  فــان  از  مــردم 
کنیــد«. گیــری  موضــع  او  مقابــل  در  و  بیــزاری  ابــراز  درنــگ 

اگــر دشــمن از شــما تعریــف کــرد، در کارهــای خــود تردیــد 
تعریــف  مقابــل  در  کــه  اینســت  انقــاب  دســتورالعمل  کنیــد، 
بیگانــه ســریع موضــع گیــری کــرده و دچــار غفلــت نشــوید.

ایــران  اســامی  انقــاب  تــا  بــوده  درصــدد  همیشــه  دشــمن 
را از راههــای مختلــف زمیــن گیــر و اســتحاله کنــد، ولــی در 
ایــن مســیر موفقیتــی نداشــته اســت، بــر ایــن اســاس ســعی 
نمــوده بــا همــراه نمــودن تعــدادی از کســانی کــه در داخــل 
ــد. ــود برس ــدف خ ــه ه ــود ب ــری خ ــان فک ــا جری ــتند ب ــام هس نظ

ــوذی  ــد و نف ــی دان ــمن م ــزار دش ــوذ را اب ــری نف ــم رهب ــام معظ مق
ــه  ــتند ک ــانی هس ــد، کس ــی دان ــا نم ــی ه ــروی آمریکائ ــاً نی را صرف
مطابــق بــا جریــان فکــری آمریــکا و حتــی بــا چنــد واســطه 
صحبــت آن را مطــرح و مقاصــد دشــمن را تأمیــن مــی کننــد.

در ایــن مســیر امــام خمینــی )ره( نســخه ای بــه همــه ملــت 
تعریــف  شــما  از  دشــمن  دیدیــد  »اگــر  فرمودنــد:  و  داده 
گفتنــد:  ملــت  بــه  ایــد«،  کــرده  اشــتباه  بدانیــد  کنــد،  مــی 
ــد«. ــذر کنی ــد از او ح ــود بای ــف نم ــی تعری ــر از کس ــمن اگ »دش

رهبــر انقــاب دو قطبــی مجلــس دولتــی و مجلــس ضد دولتــی را یکی 
از دو قطبــی هــای دروغیــن در فضــای انتخاباتــی برشــمردند و گفتنــد: 
دشــمنان ســعی مــی کننــد القــاء کنند بخشــی از مــردم ایــران طرفدار 
مجلــس دولتــی و بخشــی مخالــف مجلــس دولتــی هســتند در حالــی 
کــه ملــت ایــران نــه مجلســی دولتــی مــی خواهــد و نــه ضــد دولتــی.

ــدگان  ــه نماین ــتند ک ــد هس ــی کارآم ــتار مجلس ــران خواس ــت ای مل
ــاده  ــل زی آن متدیــن، متعهــد، شــجاع، فریــب نخــور، مقــاوم در مقاب
خواهــی هــا و طمــع ورزی هــای اســتکبار، مدافــع عــزت  و اســتقال 
ــت  ــه حرک ــد ب ــور، معتق ــرفت کش ــه پیش ــی ب ــد واقع ــی، عاقمن مل
ــه  ــنا ب ــاد درون زا، آش ــه اقتص ــد ب ــوان، معتق ــتعدادها ج ــی اس علم
ــه  ــی ک ــد، کس ــردم باش ــکات م ــل مش ــه ح ــم ب ــردم و مصم درد م
ــد. ــل کن ــود عم ــی خ ــف قانون ــه وظای ــود و ب ــکا نش ــوب آمری مرع

ــام  ــس از برج ــا پ ــی ه ــرح آمریکای ــه ط ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
ــوذ و  ــوع نف ــد، موض ــرح نمودن ــمن را مط ــوذ دش ــران و نف ــرای ای ب
ــوذی خــودش  ــرد نف ــات ف ــی اســت و بعضــی اوق ــی واقع ــوذ داخل نف
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــیری ق ــه مس ــه در چ ــت ک ــه نیس ــم متوج ه

شــنیدن ســخنان دشــمن بــا چنــد واســطه از زبــان افــراد موجــه کــه 
نــه پولــی و نــه تعهــدی داده اســت بــه نوعــی زمینــه ســاز نفــوذ شــده 
اســت، بایــد همــه انقابــی هــا و مســئوالن نظــام مراقــب باشــند کــه 
تصمیــم و ســخنی کــه مــی گوینــد بــه منظــور اداره کشــور، نیازمنــد 
ــت. ــمن اس ــل دش ــخ در مقاب ــی راس ــاز و عزم ــم ب ــیاری، چش هوش

رهبــر انقــاب نتیجــه هــر گونــه انتخــاب در انتخابــات را، چــه خــوب 
یــا بــد، بازگشــت بــه خــود مــردم دانســت و گفــت: بایــد ســعی کنیــم 
انتخــاب درســتی انجــام شــود. »ان اهلل ال یغیــر بقــوم حتــی یغیــر مــا 
بانفســهم«، بایــد رضایــت خداونــد را شــرط انتخاب قــرار دهیم و تاش 
شــود انتخــاب مــا بــا دقــت، بصیــرت و شــناخت درســت انجــام شــود.

ملــت عزیــز مــا کــه مبــارزان حقیقــي و راســتین ارزش هــاي اســامي هســتند بــه خوبــي دریافتــه انــد کــه مبــارزه رفــاه طلبــي ســازگار 
ــرمایه داري  ــا س ــان ب ــان جه ــتضعفین و محروم ــتقال و آزادي مس ــارزه در راه اس ــد مب ــي کنن ــور م ــه تص ــا ک ــت و آنه نیس
ــي  ــد ســرمایه داران و مرفهــان ب ــي هــم کــه تصــور مــي کنن ــد و آنهای ــه ان ــارزه بیگان ــاي مب ــا الفب ــدارد ب ــات ن ــي مناف ــاه طلب و رف
ــد ...)آب در هــاون مــی  ــان کمــك مــي کنن ــه آن ــا ب ــارزان راه آزادي پیوســته و ی ــه مب ــه مــي شــوند و ب ــدرز متنب ــد و ان ــا نصیحــت و پن درد ب
ــم .  ــظ کنی ــتضعفین را حف ــاع از مس ــي دف ــط اصول ــت خ ــن اس ــه ممک ــي ک ــر صورت ــه ه ــا ب ــم ت ــمان را بنمایی ــام تاش ــد تم ــا بای ــد( م کوبن
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شــرق  و  زدگــي  غــرب  از  پرهیــز 
زدگــي ، راه مقابلــه بــا ابرقدرتهــا 

لزوم مقابله با روحیه رفاه طلبي و سرمایه داري جهت کسب استقالل و آزادي 

لزوم مقابله با شعار جدایي دین از سیاست توسط نفوذیها 

لزوم جلوگیري از نفوذ منافقین و لیبرالها به مراکز دولتي 

اســتکبار وقتــي کــه از نابــودي مطلــق روحانیــت و حــوزه هــا مأیــوس شــد ، دو راه را بــراي ضربــه زدن انتخــاب نمــود ، یکــي از 
ــوذ  ــاي نف ــد ، راهه ــر نش ــدان کارگ ــد چن ــاب و تهدی ــه ارع ــي حرب ــر ، وقت ــرن معاص ــوذ در ق ــه و نف ــري راه خدع ــاب و دیگ راه ارع
ــه  ــن حرب ــفانه ای ــه متاس ــت ک ــت اس ــن از سیاس ــي دی ــعار جدای ــاي ش ــت ، الق ــن حرک ــن و مهمتری ــده اولی ــت گردی تقوی
در حــوزه و روحانیــت تــا انــدازه اي کارگــر شــده اســت تــا جایــي کــه دخالــت در سیاســت دون شــأن فقیــه و ورود در معرکــه 
سیاســیون تهمــت وابســتگي بــه اجانــب را بــه همــراه مــي آورد . یقینــاً روحانیــون مجاهــد از نفــوذ بیشــتر زخــم بــر داشــته انــد. 
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ــن  ــد ، اســام اســت . آنهــا در ای ــان را از صحنــه خــارج کن ــد آن ــي کــه مــي توان ــي مــي داننــد کــه تنهــا نیروی ــه خوب امــروز غــرب و شــرق ب
ده ســال انقــاب اســامي ایــران ضربــات ســختي از اســام خــورده انــد و تصمیــم گرفتــه انــد کــه بــه هــر وســیله ممکــن آن را در ایــران کــه 
ــه  ــود و بیگان ــذل خ ــگ مبت ــر فرهن ــا نش ــد ، ب ــر نش ــي ، اگ ــروي نظام ــا نی ــد ب ــر بتوانن ــد . اگ ــود کنن ــت ناب ــدي اس ــاب محم ــام ن ــز اس مرک
ــن  ــي دی ــه از منافقیــن و لیبرالهــا و ب ــادي خــود فروخت ــي خویــش و اگــر هیــچ کــدام از اینهــا نشــد ، ای ــت از اســام و فرهنــگ مل کــردن مل
ــد کــه شــاید  ــوذ مــي دهن ــز ادارات نف ــازل و مراک ــاه برایشــان چــون آب خــوردن اســت ، در من ــي گن ــراد ب ــون و اف ــا را کــه کشــتن روحانی ه
ــد .  ــي زنن ــه م ــان موج ــاده اندیش ــان س ــود را از ده ــرف خ ــه ح ــد ک ــرده ان ــام ک ــا اع ــا باره ــي ه ــند. و نفوذی ــود برس ــوم خ ــد ش ــه مقاص ب
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ــدرت  ــتیم و ق ــا بایس ــدرت ه ــل ابرق ــه در مقاب ــت ک ــه ماس وظیف
روشــنفکران  کــه  ایــن  شــرط  بــه   . داریــم  هــم  ایســتادن 
دســت از غــرب و شــرق و غــرب زدگــي بردارنــد و 
 . را دنبــال کننــد  صــراط مســتقیم اســام و ملیــت 

پیام امام خمیني)ره( به مناسبت حلول سال 59 ، صحیفه نور ، جلد 
12 ، 59/1/1 ، ص 19 

»     مــا مــی توانیــم خودمــان را اداره کنیــم؛ و بهتــر هــم مــی توانیــم. 
ــری  ــا خب ــت. در آنج ــری هس ــرب خب ــه غ ــد ک ــال نکنی ــما خی ش
نیســت. مــا نمــی گوییــم کــه آنهــا کارخانجــات ندارنــد؛ آنهــا درســت 
کردنــد همــه اینهــا را، امــا اســاس انســانیت در آنجــا نیســت. اینهــا 
ــیاری از  ــه، بس ــد یعنــی هــر چــه ن هــر چــه درســت کردن
ــانیت  ــد انس ــر ض ــد، ب ــرده ان ــت ک ــه درس ــی ک چیزهای
ــه دارد اســاس اخــاق  ــرب اســت ک ــن غ ــد. ای ــرده ان ــت ک درس
ــه دارد شــخصیت  ــرب اســت ک ــن غ ــرد، ای ــی ب ــن م انســانی را از بی
ــرب  ــه غ ــم ک ــی کنی ــال م ــا خی ــرد؛ و م ــی ب ــن م ــانیت را از بی انس
ــس  ــرد، پ ــل درســت ک ــرب اتومبی ــه غ ــی ک ــز دارد. حاالی ــه چی هم
بایــد غــرب همــه چیــز داشــته باشــد.« )صحیفــه امــام، ج 8، ص:80 (. 
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مـادر مذاکـرات رونمایی کنیـم. مذاکراتـی که برای 
مـا مزخرف اسـت و بقول تمامی مسـئولین دولت تا 
کنـون بـرای ملت مـا هیـچ ارمغانی نداشـته چگونه 

الگـو در روابـط بین الملـل قلمـداد نمود!!!

در حـال حاضـر نـه تنهـا تحریم هـای قبلـی ماننـد 
هسـته ای و تحریم U-TURN سـر جـای خود باقی 
مانـده بلکه تحریم های بی سـابقه؛ شـدید و جدیدی 
در عصـر پسـابرجام علیه ایـران تصویب شـد، با این 
تفـاوت که دیگـر بخش زیـادی از توان هسـته ای را 
از دسـت داده ایـم و همزمـان تحریم هم می شـویم!

رئیـس جمهـور بـه جـای اینکـه از مقابلـه دولـت با 
مـادر تحریم هـا سـخن بگویـد و اقدامـات دولـت را 
در ایـن زمینـه تشـریح کنـد از مذاکـرات منتهی به 
برجـام بـا عنـوان مـادر مذاکـرات یـاد کـرده و آرزو 
می کنـد کـه تجربـه برجـام بـه یـك الگـو در روابط 
بین الملـل تبدیـل شـود. ایـن در حالی اسـت که در 
واقـع، همیـن مذاکـرات منتهی بـه برجام یـا همان 
مـادر مذاکـرات بـود کـه منجـر بـه تصویـب مـادر 

شـد. تحریمها 

آمریـکا و سـه کشـور متحـد اروپایـی همـراه آن دو 
هفتـه قبـل در نامـه ای بـه شـورای امنیت سـازمان 
ماهواره بـر  پرتـاب  در  ایـران  اقـدام  متحـد،  ملـل 
سـیمرغ بـه فضـا را محکـوم کردنـد. از سـوی دیگر 
تحریم هـای  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  موگرینـی 
آمریـکا علیـه ایـران در دوران پسـا برجـام از عمـل 
کـردن طرفین به تعهداتشـان سـخن گفتـه و ادامه 

تحریم هـا را نادیـده گرفتـه اسـت.

اتحادیـه ای  مسـئول سیاسـت خارجـی  موگرینـی 
اسـت کـه اعضـای آن پرتـاب ماهواره بـر سـیمرغ 
نـدارد  برجـام  بـا  را در حالـی کـه هیـچ تضـادی 
محکـوم می کننـد و از سـوی دیگـر نیـز بـا چشـم 
بسـتن بـر تحریم های شـدید علیـه ایران کـه برجام 
را کامـا نقـض کـرده اسـت از عملـی شـدن آن از 
سـوی طرفیـن سـخن می گویـد، و متاسـفانه برخی 
نماینـدگان مجلـس بـدون در نظر گرفتـن این رویه 
خصومت آمیـز و در اقدامـی قابل تامـل برای گرفتن 

عکـس یـادگاری بـا وی صـف می بندنـد.

هفته نامه 9دی - 24 /96/5

نتیجـه 4 سـال مذاکـره بـا آمریـکا و امضـاي برجاِم 
خسـارت محـض، تصویـب »مـادر تحریمها« شـد

 آنهـا کـه مـی گوینـد راه مقابله بـا مـادر تحریم ها، 
مـادر مذاکـرات اسـت آدرس غلـط بـه مـردم مـی 

دهند.
 مراسـم تحلیـف رئیس جمهور با حضور مسـئولین، 
نماینـدگان مجلـس و میهمانان خارجی برگزار شـد 
و روحانی طی سـخنانی در مجلس شـورای اسامی 
بـه جـای مقابلـه بـا مـادر تحریم هـا از مذاکـرات 
منتهـی بـه برجـام کـه دسـتاورد تقریبـا هیـچ آن 
امـروز بـرای همـگان آشـکار شـده اسـت، بـا عنوان 

مـادر مذاکـرات یـاد کرد!

رئیـس دولـت دوازدهم تاکیـد کرد: اعـام می کنیم 
می توانیـم تجربـه برجـام را بـه یـك الگـو در روابط 
بین الملـل تبدیـل کنیـم و از ایـن اسـتثنا قاعده ای 
بسـازیم کـه آنهـا کـه قصـد پـاره کـردن برجـام را 
دارنـد بداننـد با ایـن کار طومـار عمر سیاسـی خود 
را پـاره خواهنـد کـرد و جهـان این بدعهـدی آنها را 

فرامـوش نمی کننـد.

روحانـی تصریـح کـرد: جمهـوری اسـامی ایـران 
کـه اقتـدار و پیشـرفت خـود را نـه از قدرت هـای 
بـزرگ بلکـه از مـردم فرهیختـه، بـا ایمـان و دالور 
خـود می گیـرد، آمـاده همـکاری بـر اسـاس منافـع 
مشـترک بـوده و در حضـور 105 هیئـت نمایندگی 
کشـورهای خارجـی که مفتخر بـه میزبانـی آنها در 
کانـون مردمسـاالری هسـتیم، اعـام می کنم دولت 
جمهـوری اسـامی ایران بـرای همکاری بـا هر یك 

از ایـن کشـورها هیـچ محدودیتی نـدارد.

روحانـی خاطر نشـان کـرد: قدرت هـای خارجـی که 
تنهـا بـه فکـر منافـع کوته بینانه خـود هسـتند و با 
فـروش میلیاردهـا دالر تسـلیحات باعـث تشـنج در 
منطقـه شـده اند، تنهـا بـذر اختـاف را افشـانده تـا 
از آب گل آلـود ماهـی بگیرنـد، امـا مـا بـه دنبـال 
منطقـه ای باثبات و پیشـرفته هسـتیم و می خواهیم 
صـدای اعتـدال و منطـق را بـه صـدای غالـب در 
منطقـه تبدیـل کنیـم کـه از ایـن منطقـه کـه مهد 
ادیـان الهی اسـت صـدای افـراط و خشـونت و ترور 

بـه گوش نرسـد.

وی تصریـح کـرد: آنهـا کـه خـود را جـزو بازنـدگان 
برجـام می داننـد می تواننـد در صـف بهره بـرداران 
قـرار گرفتـه و به اشـتباهات پایـان دهنـد. بیایید از 

نتیجه 4 ســال مذاکره 

ــاء  ــکا و امض ــا آمری ب

ــصویب  برجــام، تـــــ

مــادر تحریــم هــا در 

خســارت  و  کنگــره 

ــردم  ــرای م ــض ب مح

ــران شــد ای
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ویژگی های اختصاصي اغتشاشات اخیر
شــدت خشــونت در ايــن منطقــه و 
ــان  ــلحانه نش ــاي مس ــًا رفتاره خصوص
از حــس انتقــام و تنفــر دارد کــه.... 

دکتر عبد اهلل گنجی 
اغتشاشــات اخیــر در برخــي شــهرهاي کشــور 
در نــوع خــود تجربــه جدیــدي را مقابــل مــردم 
ــه  ــد ب ــه مي توان ــد ک ــرار مي ده ــت ق و حاکمی
تجربه هــاي اندوختــه قبلــي حاکمیــت بیفزایــد 
ــدي  ــاوت و جدی ــاي متف ــا و نگرش ه و درس ه
را ارائــه نمایــد. تمایــز و تفاوت هــاي آن بــا 
همــه شــورش ها، اعتراض هــا و اغتشاشــات 
بعــد از انقــاب متفــاوت اســت، اگرچــه ممکــن 
اســت در بعــد روش و نحــوه مواجهــه بیگانــگان 
ــته باشــد. ــتراکاتي داش ــوارد پیشــین اش ــا م ب
ــت  ــي ایــن اس ــن ویژگ 1- اولیــن و مهم تری
کــه اصاح طلبــان برخــاف 1378 و 1388 
ــت  ــودن جمعی ــدود ب ــتند، مح ــت آن نیس پش
ــران و  ــاً در ته ــات خصوص ــر در اغتشاش حاض
بــي  ســر بــودن آن از ایــن زاویــه قابــل تأمــل 
ــدگان  ــتگیر ش ــي دس ــه برخ ــر چ ــت. اگ اس
بوده انــد  روحانــي  ســتادهاي  اعضــاي  از 
امــا اصــاح  طلبــان پشــت آنــان نیســتند 
ــي از  ــام و بخش ــان نظ ــن مخالف ــون بی ــا چ ام
اصــاح  طلبــان مــرز مشــخصی وجــود نــدارد، 
مي نماینــد  عمــل  دوگانــه  عناصــر  ایــن 
و  درون  بیــن  بین االذهانــی  نگــرش  بــا  و 
بیــرون حاکمیــت رفــت و برگشــت دارنــد.
2-ویژگــي دوم نداشــتن مطالبــه مشــخص 
ــگان  ــت و نخب ــت حاکمی اســت. اگر چــه ذهنی
ــه  بــه ســمت مســائل معیشــتي مــي رود امــا ب
جــز روز اول، مطالبــه معیشــت در هیچ شــهري 
بــه گــوش نمي رســد، بــه همیــن دلیــل دولــت 
ــات  ــه مطالب ــخ ب ــراي پاس ــد ب ــز نمي توان نی
جــواب روشــن و پایــان  دهنــده اي ارائــه کنــد.
ــي در  ــي موبایل ــبکه هاي اجتماع ــر ش 3- تأثی
تحریــك حاضــران در ایــن اغتشاشــات تجربــه 
جدیــدي اســت. در یــك بررســي،  60 درصــد 
شهرســتاني هاي  درصــد   54 و  تهراني هــا 
ضــد  کانال هــاي  تجمعــات،  در  حاضــر 
انقــاب به خصــوص آمــد نیــوز را منشــأ و 
ــي  ــك جمع ــته اند. تحری ــود دانس ــرک خ مح
تجربــه  رســانه ها  ایــن  بــودن  دوطرفــه  و 
جدیــدي اســت کــه در ادوار قبلــي نبــود.
بــه مرکــز  پیرامــون  از  4-شــروع حرکــت 
اســت.  اغتشاشــات  ایــن  دیگــر  خصلــت 
ــرازیر  ــت س ــي از پایتخ ــوج اجتماع ــوالً م معم
مي شــود امــا ایــن دفعــه از شهرســتان ها و 
خصوصــاً شــهرهاي کوچــك شــروع شــده کــه 
ــر  ــود. اگ ــر نم ــراي آن ذک ــي ب ــوان دالیل مي ت
مي تــوان  بدانیــم  شــده  برنامه ریــزي  را  آن 
پلیــس  محدودیت هــاي  همچــون  دالیلــي، 
محلــي در برخــورد ضعیــف در مدیریــت کنترل 
تحریك پذیــري  و  شهرســتان ها  در  بحــران 
بــه دلیــل ضعــف در پختگــي سیاســي را 
ــرای آن برشــمرد امــا اگــر علــت پایــه اي آن  ب

را معیشــت و اشــتغال بدانیــم شــروع آن از 
ــد. ــر مي رس ــه نظ ــر ب ــتان ها طبیعي ت شهرس

5-گســترش منطقــه اي و عــدم گســترش ملــي 
آن نیــز تجربــه جدیــدي اســت کــه بایــد مــورد 
مطالعــه قــرار گیــرد. چرایــی آرامــش نســبي در 
مناطــق سني نشــین، اســتان هاي بزرگــي مثــل 
فــارس، آذربایجــان شــرقي، شهرســتان هاي 
کرمــان و... قابــل تحلیــل اســت و تمرکــز 
و  لرســتان  اســتان هاي  در  اصلــي شــورش 
اصفهــان حتمــاً دالیــل جامعــه  شــناختي، 
فرهنگــي و قومــي دارد کــه بایــد مطالعه شــود.

در  تاریخــي  مســئله آفرین  6-قضایــاي 
ــائل  ــر مس ــد ب ــتان ها نمي توان ــي شهرس برخ
اخیــر تأثیــر نداشــته باشــد. در برخــي از 
ــاي  ــابقه فعالیت ه ــتان س ــتان هاي لرس شهرس
گروهك هــا در دهــه اول انقــاب زبــان  زد 
اســت. از ســوي دیگــر شــهرهاي خمینــی 
 شــهر، نجف آبــاد و فاورجــان جــزو اولیــن 
شــهرها در تعــداد شــهداي دفــاع مقــدس 
هســتند و از نظــر مذهبــي نیــز ســرآمدند. 
امــا دو نکتــه را در تحلیــل وضعیــت ایــن 
ــه  ــرد. اول اینک ــل نک ــوان دخی ــهرها نمي ت ش
ــهرها  ــن ش ــه ای ــاً ب ــده رود دقیق ــه زاین رودخان
تأثیــر  و  مي شــود  خشــك  مي رســد  کــه 
نهایتــاً  و  کشــاورزي  شــغل،  روي  بســزایي 
عصبانیــت آنــان دارد. دوم اینکــه بقایــاي فریــز 
ــد مهــدي هاشــمي و معدومــان ایــن  شــده بان
ــهر  ــه ش ــه و از جمل ــن منطق ــروه در همی گ
ــان  ــاً آن ــتند. طبیعت ــان هس ــك قهدریج کوچ
مترصــد انتقــام هســتند و هــر موقــع فرصــت 
را مغتنــم بشــمارند بــه میــدان وارد مي شــوند.

ــاً  ــه و خصوص ــن منطق ــونت در ای ــدت خش ش
رفتارهــاي مســلحانه نشــان از حــس انتقــام و 
تنفــر دارد کــه نمي تــوان در تحلیــل نهایــی بــه 
ــل  ــه 60 و قب ــان در ده ــاک آن ــاي دردن قتل ه
از انقــاب و واکنــش قاطعانــه نظــام بــه آن در 
دهــه 1360 توجــه نکــرد. آلودگي هــای آن 

زمــان بــه صورتــي بــود کــه حضــرت امــام شــخصاً 
در نامــه اي بــه محســن رضایــي فرمانــده وقت ســپاه 
کشــور، ســپاه فاورجــان را منحــل اعــام و مجــدداً 
ــد.  ــدام ش ــکیل آن اق ــش و تش ــه گزین ــبت ب نس
7-اگرچــه شــعارهاي معیشــتي غیــر از روز اول 
ــر  ــد اکث ــان مي ده ــا نش ــا آماره ــد ام ــده نش دی
دستگیرشــدگان متأهــل و فاقد پیشــینه ســوء قبلی 
هســتند لــذا شــغل و زندگــي مي توانــد زمینه هــاي 
باشــد.   کــرده  فراهــم  را  آنــان  تحریك پذیــري 
ــردي  ــي« و ف ــع جمع ــادن »مناف ــر افت ــه خط 8- ب
مي توانــد محــرک بــه خیابــان آمــدن معترضیــن در 
همــه جــاي دنیــا باشــد امــا اقدامــات و شــعارهاي 
ساختارشــکن و تخریبگــر نشــان از وجــود »تنفــر« 
محصــول  مي تــوان  را  مذکــور  تنفــر  اســت. 
»احســاس  تحقیــر«،  »احســاس  انباشته شــدن 
تبعیــض« و »فاصلــه طبقاتــي« دانســت کــه از 
برخوردهــاي نامناســب دســتگاه هاي حاکمیتــي 
در حــل مســائل، رفتارهــاي نامناســب کســاني کــه 
تابلــوي انقــاب را بــاالي ســر خــود دارنــد و »ادراک 
ســازي« مخالفــان نظــام از عملکــرد جمهــوري 
اســامي بــراي جوانــان، سرچشــمه مي گیــرد. 
ــز  ــات تمرک ــن اغتشاش ــاي ای ــن درس ه از مهمتری
دســتگاه هاي مختلــف نظــام بــر آسیب شناســي 
اســت.  تنفــر  ایــن  تولیــد  چرایــي  بررســي  و 
ــهرها از  ــه ش ــات در هم ــودن تجمع ــدود ب 9-مح
خصایــص ایــن اغتشاشــات بــود کــه مي تــوان 
ــي  ــان، دالیل ــي اصاح طلب ــدم همراه ــر ع ــاوه ب ع
ماننــد عــدم طــرح مطالبــات واقعــي مــردم در 
ســلطنت طلب ها،  آمــدن  میــدان  بــه  شــعارها، 
و  غــرب  رســانه هاي  و  شــخصیت ها  منافقیــن، 
حملــه بــه اماکــن را بــرای آن برشــمرد. از مهم ترین 
پیام هــاي ایــن اغتشاشــات مي تــوان اصــاح برنامــه 
1397 بــه نفــع مــردم و تغییــر در اولویت هــاي 
درآمــدي دولــت در ســال آینــده را برشــمرد.

 منبع : جوان آناین 96/10/12

توجیهات بی بی سی از جنایات ادامه دار علیه مسلمانان میانمار
خـون  چگونـه  فارسـی  بی بی سـی 
مسـلمانان را از دسـتان »سـوچی« پـاک 

؟ می کنـد
در  نسل کشـی  کوچك نمایـی  بـا  بی بی سـی 
بـه حمـات  میانمـار، در گزارش هـای مربـوط 
ارتـش ایـن کشـور علیـه مسـلمانان، از پسـوند 
»واکنـش« اسـتفاده می کنـد تـا به نوعـی مقصر 

اصلـی ماجـرا را مسـلمانان معرفـی کنـد.
 اقدامـات وحشـیانه و ضدبشـری ارتـش میانمار 
علیـه مسـلمانان روهینگیـا در ایالـت راخین در 
جنـوب غـرب ایـن کشـور، واکنش هـای جهانی 
زیـادی به ویژه از سـوی مسـلمانان را برانگیخت. 
تصاویـر و اخبـار رسـیده از سـوی رسـانه ها در 
ایـران نیـز موجـی از همـدردی و البتـه خشـم 
نسـبت بـه این اقـدام ضد بشـری را ایجـاد کرد. 
در ایـن میـان امـا رسـانه های فارسـی زبان خارج 
از کشـور و در رأس همه آنها بی بی سـی فارسـی 
هـم وارد شـدند تـا بـا جهت دهـی ضداسـامی 
در  را  مأموریت شـان  خـود،  مـآب  انگلیسـی  و 
قبـال نسل کشـی مسـلمانان بی گنـاه و مظلـوم 
کامـًا  کـه  مأموریتـی  کننـد؛  اجـرا  روهینگیـا 
منطبـق بـر اهـداف آمریـن و عامـان جنایت ها 
در جهـت کاسـتن از فشـار افـکار عمومـی علیه 

دولـت میانمار اسـت.
کـه سـعی  حـال  عیـن  در  فارسـی  بی بی سـی 
اطاع رسـانی  از  متعـدد  خبرهـای  بـا  می کنـد 
در مـورد ایـن حادثـه عقـب نمانـد و بعـداً بـه 
سانسـور متهـم نشـود، نتوانسـت در مقابـل موج 
در  مسـلمان  و  فارسـی زبان  مخاطبـان  انزجـار 
قبـال ایـن حادثه، رویکـردی مخالـف اتخاذ کند 
و بـه همین دلیل مانند همیشـه بـا تکنیك های 
عملیـات روانـی و فریـب مخاطب سـعی کـرد تا 
در عیـن حـال کـه ظاهـری بی طـرف و حتـی 
شـده  قتل عـام  مسـلمانان  بـه  نسـبت  دلسـوز 
افـکار  بـه جهت دهـی  می کنـد،  ارائـه  میانمـار 

بپـردازد. فارسـی زبان  مخاطبـان 
تظاهر به بی طرفی

همان طـور کـه گفتـه شـد، اولین تکنیـك مورد 
اسـتفاده بی بی سـی »تظاهـر بـه بی طرفـی« بود 
کـه بـا همـان روش هـای معمـول ایـن رسـانه 
یعنـی انتقـال دیدگاه های مـورد نظـرش از زبان 
نظامیـان، سیاسـت مداران و عامـان ایـن حادثه 

گردید. اعمـال 
بررسـی همـه خبرهای درج شـده در این رسـانه 
انگلیسـی بـه خوبی نشـان می دهد کـه جز چند 
مـورد انتقـال صحبت هـای آورگان کـه عمومـاً 
راجـع بـه سـختی انتقال بـه بنگادش یـا اطاع 
از اینکـه بعـداً روسـتای آنهـا آتـش زده شـده 
اسـت، بقیـه منابـع خبـری بی بی سـی را عامان 
ایـن جنایـت تشـکیل می دهـد کـه بـه شـکلی 
نظامیـان  اقـدام  از  دفـاع  در  سـعی  یك سـویه 

ارتـش میانمـار دارند.
در همین بین مسـائلی همچـون آغاز درگیری ها 
بـودن  واکنشـی  میانمـار،  مسـلمانان  توسـط 
حرکـت ارتـش، اسـتفاده از واژه ها و پسـوندهای 
همچـون تروریسـت و پیکارجـو بـرای آوارگان 

مسـلمان روهینگیـا که پیش از ایـن برای داعش 
در ایـن رسـانه اسـتفاده می شـد، بـه طـور کلـی 
نشـان می دهـد که بی بی سـی فارسـی بـه دنبال 

دفـاع از ایـن جنایـت هولناک اسـت.
بـه عنـوان نمونـه در تمامی خبرهای بی بی سـی 
هـر جـا نـام یـا اشـاره ای از اقـدام ارتـش علیـه 
مسـلمانان میانمـار آورده شـده، حتمـاً پسـوند 
»واکنـش« نیـز قبـل از آن اسـتفاده گردیـده تا 
بـه نوعـی مقصـر اصلـی ماجرا خـود مسـلمانان 
روهینگیـا بـه عنـوان آغـاز کننـده درگیری هـا 

نشـان داده شـوند.
حـوادث  قبـال  در  بی بی سـی  دوم  انتخـاب 
ایـن رسـانه  تصویـری  میانمـار سانسـور  اخیـر 
بـود.  کننـده  تحریـك  و  تلـخ  صحنه هـای  از 
در حالـی کـه در تمامـی گزارشـات تصویـری و 
مکتـوب بی بی سـی فارسـی انبوهـی از عکس هـا 
مشـاهده  میانمـار  اخیـر  حـوادث  فیلم هـای  و 
می شـود، امـا حتـی یـك عکـس از صدها عکس 
منتشـر شـده از جنازه کـودکان دیده نمی شـود. 
تصاویـری کـه قلـب همه جهانیـان را نسـبت به 
ایـن حادثه به درآورده، هیچ جایی در بی بی سـی 
ندارنـد. دقـت در عکس هـا و بررسـی محتـوای 
گزارش هـای بی بی سـی فارسـی نشـان می دهـد 
صـورت  سـخت گیرانه ای  گزینش هـای  کـه 
گرفتـه تـا آنچه در این رسـانه انگلیسـی منتشـر 
می شـود، بیشـتر فضای موجـود را تلطیف نموده 
و از نمایـش عمـق جنایت هـا خـودداری شـود. 
کوچك نمایـی حادثـه نیز تکنیـك دیگر عملیات 
روانـی بی بی سـی در قبـال ایـن حادثه اسـت که 
هـم در تصاویـر و هم در محتوای گزارشـات قابل 

اسـت. روئیت 
در حالـی کـه ظرف فقط چنـد روز، چند صد نفر 
در روهینگیا کشـته شـده اند که تعـداد زیادی از 
در  بی بی سـی  بوده انـد،  زنـان  و  کـودکان  آنهـا 
اشـاره به کشـته شـده ها هیچ اشـاره  مسـتقیمی 
بـه واژه »کـودکان و زنـان« نـدارد و حتـی نکته 
جالـب آن این اسـت کـه همه گزارشـات میدانی 
این رسـانه انگلیسـی طوری انتخاب شـده اند که 

پایـان خوشـی را تداعی کنند.
بـه عنـوان مثال چنـد خـط در مورد زنـی که از 
روستایشـان فـرار کـرده و از بـرادرش دور افتاده 
و چنـد روز بعـد بـرادرش را صحیـح و سـالم در 
سـاحل بنـگادش پیـدا می کند! یـا خانـواده ای 
کـه همگی در کنـار هم موفق به فرار می شـوند؛ 
گویـا چشـم خبرنـگاران بی بی سـی بـرای دیدن 
آن کـودکان خردسـالی کـه در آغـوش مـادران 
جـان می دهنـد و آن خانواده هایی کـه در مقابل 

چشـمان هم سـوزانده می شـوند، نابیناسـت!
حـال جالـب اسـت بدانیـم همیـن رسـانه وقتی 
را  سـوریه  تروریسـتی  اتفاقـات  می خواهـد 
بـر گـردن دولـت ایـن کشـور بیانـدازد، آلبـوم 
تصاویـری از جنـازه تـا البسـه کـودکان را ارائـه 

می دهـد.
تکنیـك تقلیـل ماجرای بی بی سـی نیـز در قبال 
»آنـگ سـان سـوچی« قابل مشـاهده اسـت؛ در 
حالـی کـه ایـن زن دریافـت کننده جایـزه صلح 

نوبـل! رهبـر سیاسـی و دارای باالتریـن جایـگاه 
اجرایـی در میانمـار محسـوب می شـود، در قبال 
ایـن ماجـرا سـکوتی طوالنـی کـرد و تـا مدت ها 
هیـچ واکنشـی نشـان نـداد و بـه همیـن دلیـل 
در سراسـر  مسـلمانان  انتقـادات  اصلـی  هـدف 
دنیـا قـرار گرفـت، اکنـون در ادبیات بی بی سـی 
بـه گونـه ای بسـیار تقلیـل یافته مطرح می شـود 
کـه »منتقـدان، آنگ سـان سـوچی را کـه برنده 
جایـزه صلـح نوبل هم شـده، متهـم می کنند که 
در مـورد حقـوق اقلیـت مسـلمان روهینگیا کار 

چندانـی نمی کنـد«!
بی بی سـی کـه همـواره در قبـال ایـران مدعـی 
حقـوق اقلیت هـای قومـی و مذهبـی بـوده و بـا 
اخبـار دروغ سـعی در القـای نقـض حقـوق ایـن 
افـراد در جمهـوری اسـامی دارد، در پوشـش 
یـك  وحشـیانه  و  بی رحمانـه  کشـتار  خبـری 
گـروه بزرگ اقلیـت در میانمار، بـه طرح مباحث 
پیچیـده حقوقـی بـا عنـوان »وضعیـت حقوقـی 
اقلیـت مسـلمان روهینگیا در میانمـار« پرداخته 
و بـا بررسـی اعامیه هـای جهانـی حقـوق بشـر 
و مـاده و قوانیـن بین المللـی در نهایـت نتیجـه 
می گیـرد کـه دنیـای امـروز دنیای نقـض حقوق 
اسـت و راه کار ارائـه شـده هم این اسـت که باید 

قوانیـن جهانـی اصاح شـود!
تاکیـد بـر اقلیـت بـودن و بـی تابعیـت بـودن 
گزارشـات  و  خبرهـا  مجموعـه  در  مسـلمانان 
بی بی سـی با ادبیاتـی از قبیـل »روهینگیاها یك 
اقلیـت مسـلمان بـدون تابعیـت هسـتند کـه در 
ایالـت عمدتـا بودایی راخین زندگـی می کنند«، 
در کنـار تأکید بر واکنشـی بـودن اقدامات ارتش 
میانمـار در مقابـل حملـه مسـلمانان، ایـن القـاء 
را در ذهـن مخاطـب ایجـاد می کنـد کـه دولـت 
میانمـار درواقـع واکنشـی طبیعـی داشـته و از 

حقـوق خـودش دفـاع می کنـد.
و  شـاخص  هیـچ  بـدون  همچنیـن  بی بی سـی 
معیـاری از زبـان مردم میانمار نیز بـا این ادبیات 
کـه »بیشـتر مـردم ایـن کشـور]میانمار[، آنهـا 
]مسـلمانان روهینگیا[ را مهاجـران غیرقانونی از 
بنـگادش می داننـد« اظهـار نظـر کرده و سـعی 
می کنـد کـه به جنایـت دولـت میانمار پشـتوانه 

مردمـی نیـز بدهد!
خبرگزاری فارس - 96/6/30
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ائتاف هسـتند.«
قابـل توجـه بود کـه مقامـات صهیونیسـتی 
تهدیدزایـی  و  بزرگ نمایـی  بـر  همچنـان 
ایـران  هسـته  ای  صلح آمیـز  برنامـه  علیـه 
تأکیـد می  ورزیدنـد. »آریـل لویتـه« معـاون 
سـابق کمیسـیون انـرژی اتمی رژیـم جعلی 
صهیونیسـتی در ایـن باره گفـت: »حتی اگر 
بازرسـی های آژانـس بین المللی انـرژی اتمی 
از ایـران در ظاهر تأیید شـده باشـد، ابهامات 
دربـاره توافـق صـورت گرفتـه بسـیار زیـاد 
اسـت. همیـن ابهامـات موجـب شـد درک 
متفاوتـی از توافـق هسـته ای و ماهیت اصلی 
آن بـه وجـود آیـد.« وی در ادامـه اظهـارات 
آژانـس  مزورانـه خـود تصریـح کـرد: »آیـا 
بین المللـی انـرژی اتمی مسـئولیتی در قبال 
عهـده  بـر  ایـران  تسـلیحاتی  آزمایش هـای 
می گیـرد؟ روسـیه و ایـران، هـر دو معتقدند 
آژانـس نبایـد در این مسـئله ورود پیدا کند، 
آزمایش هـا  ایـن  آژانـس مسـئول  اگـر  امـا 

نیسـت، پـس چه کسـی مسـئول اسـت؟«
از آمریـکا، رژیـم صهیونیسـتی و  »لویتـه« 
اعضـای گروه 1+5 خواسـت راهـکار دیگری 
توافـق  زمـان  مـدت  پایـان  در  تـا  بیابنـد 
هسـته ای بتـوان مانـع از حرکـت ایـران بـه 

سـمت اهـداف نظامـی اش شـد.
امـا آنچـه در ایـن میـان حائز اهمیت اسـت، 
اعتـراف مقامـات صهیونیسـتی بـه ناتوانـی 
و  مقاومـت  محـور  بـا  رژیـم  ایـن  مقابلـه 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  موشـکی  تـوان 
بـود. آویگـدور لیبرمـن، وزیـر جنـگ رژیـم 
غاصـب صهیونیسـتی، در روز سـوم و پایانی 
هفدهمیـن نشسـت هرتزلیـا طـی سـخنانی 
دالیلـی را که مانع تکمیـل هیمنه  منطقه ای 
رژیم صهیونیسـتی شده، بررسـی و دلیل آن 
را چنیـن ریشـه یابی کـرد کـه ایـن رژیـم 
از پنجـاه سـال پیـش تاکنـون نتوانسـته بـه 
»پیـروزی قاطـع« دسـت یابـد. وزیـر جنگ 
بـه  اشـاره  بـا  غاصـب صهیونیسـتی  رژیـم 
اینکـه تعـداد زیـادی از عملیات هـای نظامی 
]بـه دسـت ایـن رژیـم[ انجـام شـده کـه در 
تدریـس  و  بررسـی  نظامـی  آکادمی هـای 
می شـود، افـزود: »دسـت نیافتن بـه پیروزی 
خیلـی  مـا  می شـود.  بی اعتمـادی  سـبب 
حرف هـای بزرگـی زدیـم؛ حرف هایـی کـه 
در نهایـت پوشـش اجرایی نداشـتند. آخرین 
لشکرکشـی زمینـی ای کـه ارتـش اسـرائیل 
لبنـان  اول  جنـگ  جریـان  در  داد،  انجـام 
)1982( بـود؛ ولـی هرچـه بعـد از آن بـود، 
همـه عملیات بـود )نه لشکرکشـی واقعی( و 
آخریـن پیـروزی واقعـی هم در جنگ شـش 

روزه بـود.«
»هرتصـی هالوی« رئیس سـرویس اطاعات 
نظامـی ارتـش رژیـم غاصـب صهیونیسـتی 
هـم درباره توانمندی موشـکی ایـران چنین 
اعتـراف می  کنـد که اقـدام ایران در شـلیك 
در  داعـش  تروریسـتی  گـروه  بـه  موشـك 
سـوریه، »نگران کننـده« بـود و اینکـه چـرا 

ایـران اقدام به شـلیك موشـك  علیـه داعش 
کـرد و از نیروهای نظامی اش اسـتفاده نکرد؟
جالـب توجـه بـود کـه »افرایـم سـنیه« از 
مسـئوالن اسـبق بلندپایه وزارت جنگ رژیم 
اشـغالگر قـدس اذعـان می  کند، برای پاسـخ 
دادن بـه موشـك های حـزب اهلل نبایـد لبنان 
را هـدف قـرار داد؛ بلکـه در مقابـل، بایـد به 
زیرسـاخت های ایـران حملـه کـرد تا پاسـخ 
مناسـبی به حمات موشـکی حـزب اهلل داده 
شـود. وی مدعـی شـد، تنها از طریـق مقابله 
را  کـه می تـوان حـزب اهلل  اسـت  ایـران  بـا 

شکسـت داد.
از آنجایـی کـه نتایـج و برونداد نشسـت های 
تصمیم گیری  هـای  در  هرتزلیـا  سـالیانه 
منطقـه  ای جریـان صهیونیسـم و غـرب، بـه 
ویـژه سیاسـت های منطقـه  ای آمریـکا علیـه 
جمهـوری اسـامی ایران مؤثر بـوده تا جایی 
کـه عیناً بـه صـورت راهبرد رسـمی مقامات 
غربـی و آمریکایـی در آمـده اسـت، ضرورت 
بـه  موشـکافانه  و  تحلیلـی  نـگاه  بـا  دارد 
اظهـارات و مباحث مطرح شـده در نشسـت 
هفدهـم هرتزلیا چند نکته مهـم و راهبردی 
را مـورد توجـه و ماحظـه قـرار داد؛ هرچند 
نتایـج این نشسـت باید به تناسـب اظهارات، 
مواضـع و دیدگاه  هـای بیـان شـده در آن، به 
طـور دقیق و مفصل بررسـی و تحلیل شـود.
نخسـت اینکه، با شکست پروژه صهیونیستی 
ـ آمریکایـی داعش در منطقه راهبردی غرب 
آسـیا و بـه تهدیـد افتـادن هـر چـه بیشـتر 
امنیـت پوشـالی رژیـم جعلی صهیونیسـتی، 
همـراه  بـا  بین الملـل  صهیونیسـم  جریـان 
کـردن مهره  هـای خودفروختـه عربـی خـود 
در یـك ناتوی منطقه ای بـا محوریت ژنرال-
 های تروریسـت صهیونیسـتی درصدد اسـت 
تـا بـا هزینـه  ای به مراتب سـبک تر یـك نبرد 
منطقـه  ای علیـه محـور مقاومت بـه رهبری 
جمهوری اسـامی ایـران را مدیریت کند؛ از 
ایـن رو تمرکز محورهـا و مباحث هفدهمین 
نشسـت هرتزلیـا در موضـوع ضـرورت ایجاد 
ائتـاف عبـری ـ عربـی و همگرایـی هرچـه 
بیشـتر رژیـم غاصـب صهیونیسـتی بـا دول 

خودفروختـه عربـی خاصه می  شـود.
دوم اینکـه، بـا نگاهـی به اظهارات سـخیفانه 

برنامـه  دربـاره  صهیونیسـتی  مقامـات 
صلح آمیز هسـته  ای ایـران و فرافکنی مصرانه 
در ایـن زمینـه، بـه خوبـی می  تـوان فهمیـد 
کـه »توافق برجـام« فقط اجرای سـناریویی 
هدفمنـد بود که ضمن متوقـف کردن برنامه 
هسـته ای ایران، تضعیـف موقعیت منطقه  ای 
جمهـوری اسـامی ایـران بـه منزلـه محـور 
مقاومـت را آن هم با مشغول  سـازی سیاسـی 
اظهـارات  در  مسـئله  ایـن  می کـرد.  دنبـال 
برخی مقامات صهیونیسـتی در این نشسـت 
امنیتـی بـه خوبـی ملمـوس بـود. آنجـا کـه 
ژنـرال عامـوس گیلعـاد، رئیـس سـابق اداره 
امـور سیاسـی وزارت جنـگ رژیـم غاصـب 
صهیونیسـتی در سـخنرانی خود تأکید کرد، 
توافـق )برجـام( به اسـرائیل نیز زمـان کافی 
بـرای آمادگـی را می دهـد و مـا نیـز خـود را 
آمـاده می کنیـم. وی بـا طـرح ایـن پرسـش 
که آیا اسـرائیل حملـه ای علیه ایـران را آغاز 
خواهـد کـرد یـا نـه، توجـه بـه این نکتـه را 
ضـروری دانسـت که همـه گزینه هـا بر روی 
میـز قـرار دارد و بـرای اسـرائیل بهتر اسـت 
کـه ایـن موضوع را همچنان مبهـم نگه دارد.

نکتـه پایانـی اینکـه طـرح موضـوع ضرورت 
ایجـاد ائتـاف عبـری ـ عربـی بیـش از هـر 
چیـز بیان کننـده ناتوانی جریان صهیونیسـم 
مهم تـر  امـا  اسـت؛  ایـران  بـا  مقابلـه  در 
اینکـه، ورای ائتـاف منطقـه  ای علیـه ایران، 
ارکان  تضعیـف  بین  الملـل  صهیونیسـم 
مهـم نظـام را در صحنـه داخلـی جمهـوری 
اسـامی ایـران پیگیـری می کنـد کـه ایـن 
امر طـی فضـای دوازدهمیـن دوره انتخابات 
ریاسـت جمهوری بـه خوبـی قابـل مشـاهده 
بـود. اظهـار نظر رئیس اداره سیاسـی سـابق 
وزارت جنـگ رژیـم غاصب صهیونیسـتی در 
اولیـن روز از برگـزاری هفدهمیـن نشسـت 
)امـام(  تـا وقتـی  بـود  هرتزلیـا کـه گفتـه 
قـرار  ایـران  قـدرت  مسـند  در  خامنـه ای 
بـه  اسـرائیل  بـرای  اساسـی  تهدیـد  دارد، 
شـمار مـی رود، از الیـه پنهان این سـناریوی 

صهیونیسـتی پـرده برداشـت.
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نشسـت هرتزلیـا، مجموعـه  ای از چالش  هـای امنیتـی و سیاسـی فرا 
روی رژیـم صهیونیسـتی در سـایه تحـوالت منطقـه  ای و متغیرهای 
امنیتـی غـرب آسـیا را بـه بحـث و تبـادل نظـر گذاشـت. آنچـه بـر 
اهمیـت ایـن نشسـت امنیتـی افـزود، موضـوع ضـرورت همـکاری 
میـان رژیم صهیونیسـتی و دول خودفروخته عربی و تشـکیل ناتوی 
عبـری ـ عربـی بـه منظـور تقابـل منطقـه ای بـا جمهوری اسـامی 
ایـران بـود که هر چه بیشـتر از ماهیت صهیونیسـتی این نشسـت و 

شـرکت کنندگان آن پـرده پرداشـت.
تأمـل برانگیز تـر آنجـا بـود کـه سـران صهیونیسـتی، ایـران را عامل 
اصلـی بی   ثباتـی منطقـه برشـمردند و تأکیـد کردند جامعـه جهانی 
بایـد بـا تهدید ایـران مقابله کنـد. »هرتصی هالوی« رئیس سـرویس 
اطاعـات نظامـی ارتـش رژیـم اشـغالگر قـدس از مهم تریـن افرادی 
بود که در اظهارات خود به این مسـئله اشـاره داشـت و مدعی شـد، 
ایـران عامـل اصلـی برهـم زدن ثبـات در منطقه اسـت و این کشـور 
»خطـر محـوری« بـرای اسـرائیل اسـت. اگـر جهـان در خاورمیانـه 

صلـح می خواهـد، بایـد جلـوی نفـوذ ایـران را بگیرد.
امـا بخـش مهـم و قابـل توجـه این نشسـت اعترافـی بود کـه برخی 
شـخصیت های امنیتی رژیم صهیونیسـتی در زمینه ضرورت تشـکیل 

ائتـاف منطقه ـای علیـه ایـران به زبـان آوردند.
رژیـم  ارتـش  فرمانـده  آیزنکـوت«  »گادی  چارچـوب،  ایـن  در 
صهیونیسـتی در اولیـن روز از برگـزاری نشسـت هفدهـم هرتزلیا به 
موضـوع همکاری میان رژیم غاصب صهیونیسـتی و دولت های عربی 
اشـاره و تأکید کرد این همکاری در آشـکار و پنهان در حال عمیق-
تـر شـدن اسـت. »آیزنکوت« بـا تأکید بر اینکه شـلیك موشـك های 
بالسـتیك ایـران بـه شـرق سـوریه سـیگنال های خطرناکـی دارد، 
خواسـتار توقـف توسـعه صنایـع نظامـی ایـران شـد و گفـت: ایـن 

موضـوع بایـد هـدف همـه کشـورهای منطقه باشـد.
ژنـرال عاموس گیلعاد، رئیس سـابق اداره امور سیاسـی وزارت جنگ 
رژیـم غاصب صهیونیسـتی که در حال حاضر ریاسـت امور سیاسـی 
و اسـتراتژیك مجموعـه نشسـت های هرتزلیا را برعهـده دارد، در این 
بـاره اظهار داشـت: »اسـتراتژی اسـرائیل ]رژیم صهیونیسـتی[ برای 
مقابلـه بـا تهدید ایـران، ائتاف  با رژیم های عربی اسـت که اسـرائیل 
در تمامـی منطقـه عربـی مناسـباتی در سـطوح مختلـف بر اسـاس 
اولویـت مقابله با ایران و اخوان المسـلمین و داعـش دارد.« وی تأکید 
کـرد: »تهدیـد ایـران اساسـی ترین تهدید رژیم صهیونیسـتی اسـت؛ 
چـرا کـه ایـران، حـزب اهلل، بشـار اسـد و روسـیه در حال ایجـاد یك 

جریان صهیونیسـت همواره تاش کرده اسـت با برگـزاری همایش  -
هـا و نشسـت  های بین  المللـی افـزون بر ادبیات سـازی سیاسـی، یك 
همراه سـازی جهانـی و منطقـه  ای را در راسـتای اهداف و سیاسـت-
 هـای صهیونیسـتی خود ایجـاد کند که نشسـت سـالیانه »هرتزلیا« 
در اراضـی اشـغالی، یکـی از ایـن نشسـت  های جهانـی صهیونیسـم 

است.
هفدهمیـن نشسـت سـالیانه »هرتزلیـا«، امسـال بـا حضـور 180 
شـخصیت سیاسـی، نظامـی، امنیتـی و شـخصیت های آکادمیـك و 
رسـانه ای از داخل و خارج از سـرزمین های اشـغالی برگزار شـد. این 
نشسـت از روز 20 مـاه ژوئـن میادی آغاز شـد و طی سـه روز ادامه 

پیـدا کرد.
امسـال حضـور نمایندگانـی از دول عربـی، نظیر اردن، مصـر، امارات 
و هنـد در باالتریـن حـد خـود گـزارش شـده اسـت و حتـی حضـور 
»سـلمان شـیخ«، مدیـر گـروه سیاسـی »شـیخ« کـه نقـش رابـط 
بیـن گروه هـای معـارض سـوریه و رژیـم صهیونیسـتی و اعـراب را 
برعهـده دارد، در ایـن دوره از نشسـت های سـالیانه هرتزلیـا، یکی از 
نـکات قابـل توجـه و تأمل برانگیز این نشسـت امنیتی صهیونیسـتی 
بـود. البتـه حضـور افـرادی چون »سـر جـان سـاورز« رئیس سـابق 
سـرویس جاسوسـی »ام.آی سـیکس« انگلسـتان، ژنـرال »میخائیل 
کاسـتاراکوس« رئیـس کمیتـه نظامـی اتحادیـه اروپـا و »بـرت مك 
کـورت«، نماینـده ویـژه وزارت خارجـه آمریـکا در ائتـاف جهانـی 

مبـارزه بـا »داعـش« بـر اهمیـت این نشسـت افـزوده بود.
بررسـی وضعیـت منطقه و چالش های سیاسـی، امنیتـی و اقتصادی 
رژیـم غاصب صهیونیسـتی به منزله یکـی از اهرم  هـای تأثیرگذار در 
عرصـه سیاسـت های منطقه  ای و جهانـی جریان صهیونیسـم، مهم-
تریـن برنامـه کاری ایـن نشسـت سـالیانه را تشـکیل می ـداد که این 
موضـوع را می   تـوان جـزء سـرفصل  های اصلـی ایـن نشسـت در 15 

سال گذشـته دانست.
مهمتریـن محورهـای سـخنرانی هـای انجـام گرفتـه در هفدهمیـن 
نشسـت امنیتی در هرتزلیـا رژیم جعلی صهیونیسـتی قدرت گرفتن 
جمهـوری اسـامی ایـران و حـزب اهلل لبنـان بـود کـه لرزه بـر اندام 
صهیونیسـم در منطقـه و اسـرائیل کـودک ُکـش انداختـه ، و لـذا 
درخواسـت کمك بـرای جلوگیری از پیشـرفت هـای جبهه مقاومت 
اسـامی در کنار مرزهای رژیم جعلی و کودک ُکش اسـرائیل غاصب 
بوده نه تروریسـت های داعشـی؛ زیرا رژیم فرسـوده اسـرائیل ناتوان 
از دفـاع در برابـر جبهـه مقاومـت اسـامی مقتدر اسـت. هفدهمین 

 حقیقت ائتالف عبری ـ عربی ـ غربی در هرتزلیا چیست؟
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مصاحبه با رئیسسازمان بسیج پیشکسوتان
 جهاد و شهادت درحاشیه جلسه هم اندیشي 

هیئت هاي اندیشه ورزي
* ضمن عـرض خداقوت، لطفـاً در ابتداي 
تشـکیل  تاریخچـه  دربـاره  گفت وگـو 
و  پیشکسـوتان جهـاد  بسـیج  سـازمان 

شـهادت توضیـح بفرماییـد.
بازنشسـتگان  خادم الشـیوخ  جایـگاه  در  مـا 
نیروهـاي مسـلح در بسـیج هسـتیم. بـا تغییـر 
هـر  اقشـار  و شـکل گیري  بسـیج  در  سـاختار 
در  توانسـت  تخصصـي  صـورت  بـه  قشـري 
بسـیج وارد شـود؛ امـا در ایـن میـان بـا توجـه 
بـه گـذر انقـاب اسـامي از 30 سـال، تعـداد 
زیـادي نیروهـاي نظامـي بازنشسـته را داریـم 
کـه هـر سـال بـه عـده آنهـا اضافـه مي شـود. 
اواخـر سـال 88 در  قـوا  فرمانـده معظـم کل 
جمـع فرماندهـان و پاسـداران سـخن از تکریم 
و اسـتفاده از بازنشسـتگان سـپاه و توجـه بـه 
آنهـا داشـتند. در این راسـتا فرماندهـان محترم 
سـپاه تدبیـر تشـکیل سـازماني در بسـیج براي 
عـده اي  نمونـه  بـراي  داشـتند.  منظـور  ایـن 
در  کـه  بودنـد  پزشـك  بازنشسـته  عزیـزان  از 
سـازمان بسـیج جامعـه پزشـکي ادامـه خدمت 
داشـتند، عـده اي هـم مهنـدس که آنهـا هم در 
سـازمان مطبـوع خود حضور داشـتند؛ اما تعداد 
زیـادي از بازنشسـتگان در تخصص هـاي خاص 
نظامـي یـا اداري بودنـد کـه در اقشـار بسـیج 
وجـود نداشـت و برخـي از ایـن عزیـزان صرفـاً 
در بسـیج محـات حضـور داشـتند. بنابرایـن 
سـازمان بسـیج پیشکسـوتان جهـاد و شـهادت 
تشـکیل شـد؛ امـا با ابعـاد بزرگ تري کـه بتواند 
تمـام بازنشسـتگان نیروهـاي مسـلح جمهوري 
اسـامي ایـران را در بسـیج سـازماندهي کند و 
از تخصص هـا و توانایي هـاي آنها براي پیشـبرد 
اهداف انقاب اسـامي اسـتفاده کند. کار بعدي 
مـا انتخـاب عنوان مناسـب بـراي این سـازمان 
بـود. بنابرایـن لفـظ بازنشسـته کـه بـار منفي و 
مأیوس کننـده داشـت را کنـار گذاشـتیم و بـا 
توجـه بـه اینکـه عمده ایـن عزیـزان جهادگران 
دوران دفـاع مقـدس بودنـد یـا در سـنگرهاي 
دفاعـي حضور داشـتند، عنـوان »پیشکسـوتان 

جهـاد و شـهادت« بـراي آنهـا برگزیـده شـد.
 *

چیسـت؟ شـما  سـازمان  مأموریـت 
حفـظ  سـازماندهي،  جـذب،  بـه  موظـف  مـا 
انسـجام و بـه میـدان آوردن توان پیشکسـوتان 
متناسـب بـا نیـاز انقـاب هسـتیم کـه در واقع 
اصلي تریـن مأموریـت بسـیج هـم ایـن اسـت. 
همـه بازنشسـتگان نیروهـاي مسـلح بـه عاوه 
مقـدس  دفـاع  دوران  بسـیجیان  و  جانبـازان 

ایـن سـازمان عضـو شـوند. مي تواننـد در 

ما در سـطح کشور سـازوکاري را طراحي کردیم 
کـه ابتـدا محله محـور اسـت، بـه ایـن صـورت 
کـه پیشکسـوتان محلـي همدیگر را شناسـایي 
هیئت هـاي  تشـکیل  بـه  اقـدام  و  مي کننـد 
قرآنـي محله محـور و خانه گـرد مي کننـد که در 
سـازوکار کلي بسـیج این در واقع همان حلقات 
صالحیـن اسـت. در ایـن جلسـات ایـن عزیـزان 
عـاوه بـر حفـظ انسـجام خـود، وظیفـه دارنـد 
در مقـام مدافـع و دیده بـان انقاب اسـامي در 
محلـه خـود عمـل کننـد و ایـن عمل هـم باید 
مبتنـي بـر ارزش هـاي قرآني باشـد. مـا در واقع 
ایـن مأموریـت را در راسـتاي رسـالت کمك به 
تحقـق مرحلـه چهـارم انقـاب اسـامي، یعني 
ایجـاد جامعـه اسـامي شـروع کردیم. اسـامي 
شـدن محله هـا و بعـد اسـامي شـدن شـهرها 
و روسـتاها و همین طـور تا اسـامي شـدن کل 
کشـور. در رأس کار هـم هفـت کارگـروه وجود 
دارد کـه دفاعـي و امنیتي، فرهنگي و اجتماعي، 
ورزشـي و آموزشـي، امـر بـه معـروف و نهـي از 
منکـر، سـازندگي و محرومیت زدایـي از جملـه 
این کارگروه ها اسـت. در سـطح شهرسـتان هم 
مجمعـي از منتخبـان ایـن گروه هـا وجـود دارد 
کـه سیاسـت گذاري هاي تاکتیکـي را مبتني بر 
مطالعـه کارگروه هـا و نیـاز شهرسـتان تدویـن 
مي کنـد و در حلقه هـا اجـرا مي شـود. به همین 
منتخبـان  از  مجمعـي  هـم  اسـتان  در  شـکل 
شهرسـتان ها شـکل گرفتـه و عمـل مي کننـد.

 
* لطفـاً دربـاره مجمـع اخیـر در سـتاد 

دهیـد. توضیـح  تهـران  در  سـازمان 
شـوراي مرکـزي و مجمع عالي بسـیج سـازمان 
در قالـب یـك نظـام عمـل مي کنـد. اعضـاي 
میـان  از  اسـتان ها  منتخبـان  مجمـع  ایـن 
شـواري اسـتاني و مجمـع اسـتاني و تعـدادي 
هـم از نخبـگان مرکـز و اعضـا شـوراي مرکزي 
بسـیج قشـر هسـتند کـه به صـورت هـر فصل 
یـك بـار در سـتاد سـازمان جمـع مي شـوند و 
رونـد برنامه هـا و تطبیـق آنهـا بـا هـم در کل 
البتـه یکسـري  کشـور را بررسـي مي کننـد و 
کارهـاي اصلـي و هماهنـگ در کل کشـور را 
اردوهـاي  ماننـد  مي کننـد،  برنامه ریـزي  هـم 
راهیـان نـور پیشکسـوتان یـا اردوهـاي جهادي 
و برنامه هـاي ورزشـي. مسـئله اربعیـن و حضور 
فعالیت هـاي  نیـز  و  دوران  ایـن  پیـاده روي  در 
سیاسـي و فرهنگي مانند حضـور برخي از اعضا 
در انتخابات شـوراهاي اسـامي شـهر و روسـتا 
هم از مسـائلي اسـت که در این مجامع بررسـي 

مي شـود.
 

* برخـي از اعضـاي قشـر متبـوع شـما 
فـراوان  تجربه هـاي  دلیـل  بـه  امـروز 

در جمـع مدافعـان حـرم و در عملیـات 
حضـور  سـوریه  عـراق  در  مستشـاري 
دارنـد، در ایـن بـاره توضیـح بفرماییـد.

کـه  اسـت  بـزرگ  افتخـار  یـك  ایـن  بلـه 
پیشکسـوتان ثابـت کردنـد هنـوز مـرد جهاد و 
مقاومـت هسـتند. بر اسـاس آمار امـروز در بین 
تمام اقشـار بسـیج بیشترین شـهید مدافع حرم 
را داده ایـم. تـا امروز نزدیك به 60 شـهید در راه 
دفـاع از حرم تقدیم انقاب شـده اسـت و تعداد 
زیـادي جانبـاز داریـم. صدها نفر همیـن االن از 
پیشکسـوتان در سـوریه و عـراق حضـور دارنـد 
و صدهـا یـا شـاید بگویـم چند هـزار نفـر رفته 
و برگشـته اند، یـا در حـال رفتـن هسـتند کـه 
در کل آمـار باالیـي هسـتند. تمـام ایـن عزیزان 
داوطلبانـه رفته انـد و از نظـر مـن اینهـا مصداق 
آیـه »مـن المومنیـن رجـال صدقـوا مـا عاهدوا 
اهلل...« هسـتند کـه کمـاکان منتظرنـد و تغییـر 
نپذیرفته انـد تـا بـه شـهادت برسـند و این یك 

سـند افتخـار بر سـینه این سـازمان اسـت.
 

*توضیحي کوتـاه درباره شـوراي مرکزي 
داشـته اید،  اخیـراً  کـه  جلسـه اي  و 

بفرماییـد.
هیئـت  و  مرکـزي  شـوراي  جلسـه  ایـن 
صـورت  بـه  کـه  اسـت  قشـر  اندیشـه ورزي 
فصلـي برگـزار مي شـود. ایـن شـورا 80 عضـو 
از منتخبـان اسـتاني و اعضاي مرکزي سـازمان 
دارد که مسـائل کان قشـر در آن تصمیم گیري 
مي شـود. در هـر فصـل هـم مـا از فرماندهـان 
و تحلیلگـران مختلـف بـراي ارائـه جدیدتریـن 
و  فرهنگـي  نظامـي،  سیاسـي،  تحلیل هـاي 
از  بخشـي  کـه  مي کنیـم  دعـوت  اجتماعـي 
ایـن تحلیلگـران هـم فرماندهـان عالـي سـپاه 
هسـتند. جلسـه اخیـر هـم اولین جلسـه سـال 
96 بـود کـه برنامه امسـال در آن بررسـي شـد 
و آسیب شناسـي برنامه هـاي سـال قبـل صورت 

گرفـت.
آن  بـراي  امسـال  کـه  کارهایـي  مهم تریـن 
دهـه  بـه  مربـوط  بخـش  تصمیم گیـري شـد، 
والیت بود. بخشـي هـم درباره برگـزاري یادواره 
شـهداي مدافـع حـرم قشـر اسـت کـه پاییـز 

مي شـود. برگـزار  امسـال 

پیشکسوتان در عرصه دفاع از 
حرم »منهم من ینتظر« هستند

بر اساس آمار امروز در بین 
تمام اقشار بسیج بیشترین شهید 

مدافع حرم را داده ایم

مروری بر جنایات منافقین 
همسـر شـهید آیـت بـه ویژگـي هـاي شـهید 
اشـاره و گفـت: شـهید آیـت زندگـي سیاسـي 
داشـت، تمـام فکـر و ذهـن ایشـان سیاسـت 
بـود و دل و جـرات کار سیاسـي را داشـت و 
از شـخصي نمـي ترسـید ، در ماجـراي نـوار و 
فضاسـازي هایي که انجام شـد بر علیه شـهید 

ایشـان خیلـي خونسـرد بود.
همسـر شـهید ادامـه داد: انسـان جـدي بـود 
و اهـل شـوخي نبـود، بـه اون مسـئله اي کـه 
فکـر مـي کـرد عمـل مـي کـرد ، اصـا اهـل 
ریـا نبـود و از مقـام و جایـگاه هیـچ اسـتفاده 
شـخصي نمـي کـرد، بـه اخـاق اهمیـت مـي 
همـه  را  اخـاق  درس  داشـت  اعتقـاد  و  داد 
بایـد شـرکت کننـد و در آمـوزش و پـرورش 

تدریـس شـود. اخـاق  درس 
همسـر شـهید بـه تهدیـد هـاي مختلـف در 
زمان شـهید اشـاره و اظهار داشـت: زماني بود 
کـه از طریـق مختلـف شـهید آیـت را تهدیـد 
مـي کردنـد و خیلـي هـا بـه ایشـان سـفارش 
کردنـد خانـه را تغییـر بـده ولـي ایشـان قبول 
نمـي کـرد، دنبـال مادیـات نبـود و ما هـم راه 

شـهید را ادامـه دادیـم.
زندگینامـه شـهید دکتر حسـن آیـت )منبع : 

بیدار( اصفهـان 
دکتر سـید حسـن آیت در سـوم تیرماه سـال 
1317 در شهرسـتان نجف آبـاد اصفهان دیده 
بـه جهان گشـود و در خانـواده اي روسـتایي و 
مذهبـي پـرورش یافـت. او پـس از گذرانـدن 
دوران دبسـتان و دبیرسـتان، در نجـف آبـاد 
تحصیـات عالیـه خـود را در رشـته هاي علوم 
اجتماعـي، حقـوق، ادبیـات، جامعه شناسـي و 
روزنامه نـگاري در تهـران بـه اتمـام رسـاند و 
همزمـان بـا کسـب علـم و دانش در دانشـگاه، 
دروس حـوزوي را نیـز آموخـت و بـه زبانهـاي 
کامـل  تسـلط  فرانسـه  و  انگلیسـي  عربـي، 
او در مبـارزات نهضـت ملـي شـدن  داشـت. 
صنعـت نفـت تـاش زیـادي نمـود و پـس از 

کودتـاي ننگیـن 28 مـرداد مصمم تـر از پیش 
بـه مبارزه خـود ادامه داد. وي در سـال 1340 
بـا کمك دوسـتانش اقدام به ایجاد تشـکیات 
بـا  ایـن گـروه  نمـود کـه  نظامـي   سیاسـي- 
نفـوذ در ارگانهـاي رژیـم پهلوي به ویـژه گارد 
جاویـدان و ارتش مخصوصـا نیروهایي دریایي 
آن، شـاخه هاي مخفـي تشـکیل داد کـه در 
پیـروزي انقـاب اسـامي  خدمـات ارزنـد ه اي 
ارایـه کردنـد. وي بـا آغـاز نهضـت اسـامي  به 
خاطـر چـاپ و نشـر اعامیـه توسـط سـاواک 
دسـتگیر و زنداني شد. ایشـان در حوزه علمیه 
قـم، دانشـگاه هاي مختلـف تهـران و مـدارس 
تدریـس  بـه  الهیجـان  و  اراک  قـم،  عالـي 
پرداخته و اذهان دانشـجویان را بیدار سـاخت. 
پـس از پیـروزي انقاب اسـامي  عـاوه بر کار 
تدریـس، نمایندگـي مـردم نجـف آبـاد را در 
مجلـس خبـرگان به عهده گرفـت و با عضویت 
در هیـات رییسـه نقـش اساسـي در تصویـب 
اصـل والیـت فقیـه ایفا کـرد. سـپس از طرف 
مـردم تهـران بـه نمایندگـي مجلـس شـوراي 
اسـامي  انتخـاب گردیـد. دکتر آیـت از همان 
ابتـدا عضـو شـوراي مرکـزي حـزب جمهوري 
اسـامي  ایـران شـد و بـا انجـام تحقیقاتـي در 
جهـت شناسـاندن غرب گرایان فعالیت بسـیار 
نمـود. چـون اصل مهـم در زندگي او اسـام و 
انقـاب بـود بـه همیـن خاطـر در ایـن راه از 
هیـچ تهدیـد و ارعابـي نهراسـید و در اعتقـاد 

خـود اسـتوار بود.
دکتـر آیت در دفـاع از والیـت مي گفت: 
»مـا والیـت فقیـه را بایـد مثـل سـدي 
در مقابـل نفـوذ غرب گرایـي در کشـور 
بـه وجود بیاوریـم.« وي بـا نگـرش خاصي 
مسـأله فرماندهـي کل قـوا را جـزو اختیـارات 
ولـي فقیه پیشـنهاد کـرد که همیـن امر نقش 
بـه سـزایي در سرنوشـت انقـاب مـا داشـت. 
در  زیـادي  سـخنراني هاي  رابطـه  ایـن  در  او 
مجلـس خبـرگان در حضـور بني صـدر و گروه 
مخالـف انجـام داد که هنوز سـخنانش شـاهد 
صـادق حمایـت مخلصانـه او از والیـت فقیـه 

ست. ا
دکتـر سـید حسـن آیـت همیشـه بـا مسـایل 
اصولي برخـورد مي کرد، هیچـگاه غیر منطقي 
نبود و مي کوشـید مشکات به صورت شخصي 
مطرح نشـود و اگر با شـخصي مخالفت داشت 
آن را مخالـف دو جریـان یـا دو خـط فکـري 
در  کـه  بـود  منطـق  همیـن  بـا  مي دانسـت. 
تاریـخ 14 تیـر 1360 در مخالفـت بـا وزارت 
خارجه میرحسین موسـوي در مجلس شوراي 
اسـامي کـه تنهـا یـك هفتـه بعـد از انفجـار 
گرفـت،  صـورت  اسـامي  جمهـوري  حـزب 
چنیـن گفـت: »... در این شـرایط حسـاس،  در 
ایـن شـرایطي که ملـت هم عزادار اسـت و هم 
دچـار موفقیتهایي شـده اسـت، نمي خواسـتم 
صحبـت کنـم اما در محظور بودم... اگر ایشـان 
اآلن هـم بـه ایـن سـئوال مـن پاسـخ بگوینـد 
شـاید مسـاله حل شـده اسـت کـه آیا ایشـان 

مصـدِق را قبـول دارنـد که امـام مـي فرمایند 
مصـدق بـه اسـام سـیلي زد،  مصـدق مسـلم 
نبـود، در زمـان مصدق به چشـم سـگ عینك 
زدنـد و روي آن نوشـته آیـت اهلل...یـا مصـدق 
سـرمقاله 28 تیر 1358 و 14 اسـفند 1358و 
“خیابـان  عنـوان  تحـت  کـه  اخیـري  مقالـه 
مصـدق” نوشـتند؟ ... مطلـب زیـاد اسـت ولي 
شـرایط کنوني را من مناسـب بـراي طرح این 
مسـائل نمـي دانم ولـي این سـئوال را دلم مي 
خواهـد کـه ایشـان صریحـا جـواب بدهنـد. « 
البتـه او گویـا اسـناد دیگـري نیـز در خصوص 
عـدم صاحیـت موسـوي داشـته اسـت که در 
لحظـه شـهادت نیـز برخـي سـخن از همـراه 
بـودن اسـنادي در ایـن ارتباط با او سـخن مي 
گوینـد و از آنجایـي کـه دکتـر آیـت شـناخت 
کاملـي از بني صـدر داشـت و درصـدد افشـاي 
چهـره پنهـان او بـود، بني صـدر نیـز تـاش 
مي کـرد تـا او را به طـرف خودش جـذب کند 
و بیـن وي و حـزب جمهـوري اسـامي  فاصله 
ایجـاد نمایـد ولي دکتر آیت اسـتوار ایسـتاد و 
گفـت: »مـن تو را قبول نـدارم و در خط اصیل 
اسـام نمي بینـم و معتقـدم روش تـو بـا روش 
والیـت فقیـه هماهنگي نـدارد ... مطمئن باش 
کـه هـر گونـه انحرافـي از تـو ببینم بـه عنوان 
اولیـن نفر، انتقـاد خواهم کرد.« ایـن مصادیق 
بـه خوبـي بیانگـر صراحـت او بـا جریـان هاي 
انحرافـي حتـي در لحظاتـي همچـون روزهاي 

پـس از هفتـم تیر اسـت.
سـرانجام دشـمنان اسـام و منافقیـن کوردل 
کـه او را در راه هدفـش شکسـت ناپذیر یافتند 
یـك مـاه بعـد از نطـق قبلیـش در مجلـس 
شـوراي اسـامي و در حالـي کـه بـراي نطـق 

جدیـدي علیـه موسـوي حاضـر گشـته بـود و 
قصـد حرکـت به سـوي مجلـس را داشـت در 
صبـح چهاردهـم مـرداد مـاه 1360 همزمـان 
بـا چهلمیـن روز شـهادت یارانـش در حـزب 
مـورد  منزلـش  جلـوي  در  را  وي  جمهـوري 
آمـاج تیرهـاي کین قـرار داده و فیض عظماي 
سـرانجام  و  سـاختند.  نصیبـش  را  شـهادت 
میرحسـین موسـوي25 مـرداد 1360 منصب 
وزارت خارجـه را از شـهید رجایـي کـه به طور 
همزمـان سرپرسـت وزارت امـور خارجـه نیـز 

بـود، تحویـل گرفت.

دیدار جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان 
جهاد و شهادت با خانواده شهید حسن آیت 



ان
ـوت

کس
یش
پ

13
96

ن 
هم

   ب
•  

32
ره 

شما
  •

م   
هار

ل چ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

ان
ـوت

کس
یش

پ
13

96
ن 

هم
   ب
•  

32
ره 

شما
  •

م   
هار

ل چ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

1213

بــه مناســبت ســالگرد شــهادت آیــةاهلل 
از پیشکســوتان  قدوســي ، حمعــي 
ــر   ــا همس ــداري ب ــهادت دی ــاد ش جه

ــتند. ــي داش ــةاهلل قدوس ــهید  آی ش
آیــةاهلل  طباطبایــي  خانــم  ســرکار 
قدوســي را اینگونــه وصــف مــي کنــد.

ــود  ــه نظــر مــن یــك مســابقه اي ب  ب
کــه خیلــي هــا در ایــن مســابقه 
بردنــد یکــي از اخــاق هــاي کــه 
ــکار  ــل آش ــه اه ــود ک ــن ب ــت ای داش
ــود و از اینکــه  ــردن عمــل خــود نب ک
ــود و  ــراري ب ــیار ف ــد بس ــرح باش مط
هیــچ وقــت اهــل خــود نمایــي نبــود.

ــاکن  ــد س ــون در نهاون ــل زندگیم اوای
ــه بوئیــن  بودیــم زلزلــه عجیبــي )زلزل
زهــرا( رخ داد و همــه روســتاها  را 
ویــران کــرده بــود و حــاج آقــا بیشــتر 
دنبــال خدمــت کــردن بــه اهالــي 
و  کاالهــا  تهیــه  در  ســعي  و  بــود 
زدگان  زلزلــه  نیــاز  مــورد  اقــام 
ــه  ــت ک ــي گف ــن م ــه م ــت و ب داش
ــود را  ــان خ ــه ج ــاني ک ــه کس ــن ب م
ــورم،  ــي خ ــه م ــد غبط ــت دادن از دس
تعجــب مــي کــردم کــه چــرا چنیــن 
ــن  ــر آوار رفت ــد، زی ــي زن ــي را م حرف
و از دســت دادن جــان کــه غبطــه 
خــوردن نــدارد، فکــرش متفــاوت بــود 
ــا  ــور باه ــه اینج ــت ک ــاد داش و اعتق
باعــث مــي شــود کــه خداونــد آســان 

ــد. ــم کن ــرد و رح بگی
ــه  ــتند ک ــد داش ــي تأکی ــادرم خیل م
مــا بــا ادب بــار بیاییــم، البتــه معلــوم 
نیســت کــه مــا آن طــور کــه ایشــان 
مــي خواســتند شــده باشــیم، ولــي بــه 
هــر حــال مــادرم ادب و اخــاق را در 
منــزل بــه مــا نشــان مــي دادنــد و مــا 
مــي دیدیــم کــه چــه طــور بــا پــدرم 
ــا  ــن ه ــد. خــوب، ای ــي کردن ــار م رفت

ــت.  ــش داش ــا نق ــي م در زندگ
کردیــم  ازدواج  کــه  ایــن  از  بعــد 
برنامــه ي تربیتــي بــراي مــا دوبــاره از 
نــو شــروع شــد، چــون آقــاي قدوســي 
ــي منظــم  ــد، خیل ــق بودن ــي دقی خیل
از  بعــد  یــا ســوم  بودنــد. روز دوم 
ازدواج بــود کــه بــه مــن گفتنــد: 
ــو  ــد: ت ــتم، گفتن ــین. نشس ــا بنش بی
خانــم ایــن خانــه هســتي و هیــچ 
ــه ي مــن  ــداري کــه در خان وظیفــه ن
ــه  ــدي خان ــر دی ــي اگ ــي، حت کارکن
ــداري  ــه ن ــه وظیف ــش گرفت ــن آت م
فــوت کنــي. مــن موظفــم بــه عنــوان 

شــوهر تــو، بــه عنــوان مردخانــه همــه چیــز را مرتــب 
ــا  ــداري، ام ــه اي ن ــچ وظیف ــو هی ــم و ت ــم کن و منظ
ــي آب دســت  ــد کــه اگــر زن آن طرفــش را هــم گفتن
ــت  ــر خدم ــواب دارد، اگ ــدر ث ــد چــه ق شــوهرش بده
ــد  ــه داري کن ــر بچ ــواب دارد، اگ ــدر ث ــه ق ــد چ کن
چــه... تمــام ایــن هــا را برایــم گفتنــد و گفتنــد حــاال 
ــر  ــم مگ ــن. گفت ــاب ک ــك راه را انتخ ــودت ی ــما خ ش
مــن مجســمه ام؟ دومــي را انتخــاب مــي کنــم. از اول 
برنامــه را براســاس خواســت خــودم و رضایــت خــدا و 
ــك وضــع  ــن جــا ی ــدم ای ــن دی ــر گذاشــتند. م پیغمب

ــت.  ــري اس دیگ
خانــه هــاي قدیــم هــم مشــکاتي داشــت، آشــپزخانه 
ــود و اطــاق زندگــي یــك طــرف  یــك طــرف منــزل ب
ــل  ــم اوای ــن ه ــن م ــود. س ــم ب ــش ک و در کل امکانات
ازدواج خیلــي کــم بــود. یــادم هســت هــر وقــت 
مشــکلي پیــدا مــي کــردم، مــي گفتــم عوضــش آن جــا 
)در قیامــت( مــي روم مــي گیــرم. بــه مــن گفتــه انــد 
اگــر آب بدهــي دســت شــوهرت ایــن قــدر ثــواب دارد. 
ــوي  ــدان را جل ــان قن ــي ایش ــردم حت ــي ک ــعي م س
ــان  ــت ایش ــو دس ــودم جل ــه خ ــد، بلک ــودش نکش خ
مــي گذاشــتم و مــي گفتــم ثــواب ایــن هــم مــال مــن. 

ــه را روي اســام گذاشــتند. شــهید قدوســي پای

خاطــره اي را عــرض کنــم کــه بنــده 
تــازه عــروس ایــن خانــواده شــده 
ــا  بــودم  یــادم هســت یــك روز کــه ب
ــه  ــه حــرم مــي رفتیــم، دِر خان هــم ب
همســایه ي مــا بــاز بــود، همــان طــور 
ــگاه  ــك ن ــن ی ــي شــدیم، م ــه رد م ک
کــردم، ایشــان فرمودنــد: هرکــس بــه 
ــر  ــي اگ ــد، حت ــگاه کن ــردم ن ــه م خان
ــراض  ــق اعت ــد، ح ــم کنن ــت ه اهان
نــدارد. ریــز، ریــز مســایل را مــي 
ــا تحکــم، بلکــه  ــه ب گفتنــد آن هــم ن
ــه دل آدم  ــا محبــت و طــوري کــه ب ب

ــت.  ــي نشس م
ــتم.  ــان هس ــون ایش ــاً مدی ــن واقع م
بعضــي خوبــي هــا را نمــي شــود 
بازگــو کــرد بایــد کســي باشــد و 
ببینــد. گاهــي اوقــات کــه حســاب مي 
ــه  ــي یگان ــان آدم ــم ایش ــم، می بین کن
ــه او  ــود، افســوس کــه تمــام شــد، ب ب
دسترســي نیســت. اآلن چنــد ســالي از 
شــهادت ایشــان گذشــته، ولــي هنــوز 
ــده  ــان زن ــه ایش ــم ک ــي کن ــال م خی

ــد. ــي کن ــت م ــا را هدای ــت و م اس
تمــام زندگــي مــن زیــر نظــر ایشــون 
ــخص  ــري ش ــت رهب ــا هدای ــود و ب ب
حــاج آقــا بــود . یــاد نــدارم کــه 
مشــکلي پیــش آمــده باشــد و مــن بــا 

مــادرم در میــان گذاشــته باشــم.

دیدار جمعی از مسئولین 
سازمان بسیج پیشکسوتان 

با خانواده شهید ترور
 آیت اهلل قدوسی

دیدار جمعی از مسئولین 
سازمان بسیج پیشکسوتان 
باخانواده دانشمند هسته ای 

شهید رضایی نژاد

ســالگرد  ششــمین  مناســبت  بــه 
نــژاد  رضایــي  داریــوش  شــهادت 
جمعــي از مســئولین ســازمان بســیج 
پیشکســوتان جهــاد و شــهادت بــا 
ــي  ــوش رضای ــهید »داری ــواده ش خان

نــژاد« دیــدار داشــتند.
ــل  ــه شــرح ذی ــدار ب ــن دی گــزارش ای

مــي باشــد.
 خانــم شــهره پیرانــي ، همســر شــهید 
مــورد  در  نــژاد  رضایــي  داریــوش 

ــد: ــي گوی ــه م ــهید اینگون ش
مــن خیلــي دوســت دارم کــه بگویــم 
ــد  ــا بلن ــژاد از کج ــي ن ــهید رضای ش
شــد و بــه ایــن نقطــه رســید. بــه نظــر 
ــات را  ــه امکان ــان هم ــر انس ــن اگ م
داشــته باشــد و بعــد یــك کاري انجــام 
دهــد، ایــن هنــر نیســت، داریــوش تــا 
2 ســالگي در محیــط عشــایری بود در 
ــان )یکــي از شهرســتان  ــه آبدان منطق
ــد  ــاکن بودن ــام( س ــتان ای ــاي اس ه
کــه نزدیــك  مــرز عــراق اســت . یکــي 
از خاطراتــي کــه داریــوش مکــررا 
ــي  ــد: وقت ــي کن ــل م ــده نق ــراي بن ب
ــراي کار  ــدرم ب ــد پ ــروع ش ــگ ش جن
ــي  ــي رود ول ــهر م ــه خرمش ــردن ب ک
ــیجي 8  ــا بس ــورت کام ــه ص ــد ب بع
ســال جنــگ را در جبهــه هــاي نبــرد 
حــق علیــه باطــل شــرکت مــي کنــد 
و از آنجــا بــه اســتخدام ســپاه در مــي 
ــان  ــدر بچــه هــا ن آینــد. و در نبــود پ
آور خانــه بودنــد و همیــن امــر باعــث 
شــده بــود کــه مســئولیت پذیــر 
ــال  ــان در س ــتان آبدان ــند. شهرس باش
ــد  ــاران ش ــي بمب ــگ خیل ــر جن آخ
ــد،  ــدرم دادن ــه پ ــپاه را ب ــگاه س فروش
یــادم هســت کــه استرســي کــه پــدر 
ــن  ــم از ای ــك قل ــد ی ــه نکن داشــت ک
بیــت المــال بخواهــد کســر شــود 
ــه  ــدرم گرفت خــواب و خــوراک را از پ
ــو  ــن الگ ــم ای ــوش ه ــود، خــود داری ب
را در زندگــي اش داشــت. بنــده فکــر 
ــت  ــي از موفقی ــه بخش ــم ک ــي کن م
داریــوش، همیــن احســاس مســئولیت 
ــاء  ــا الغ ــه آنه ــي ب ــه از بچگ ــت ک اس
ــد و  ــود و تربیــت یافتتــه بودن شــده ب
ــت  ــال اس ــه ح ــر لقم ــه مهمت از هم
همیشــه بــه دختــرم آرمیتــا مــي 
گویــم، » تقلــب ابتــداي حــرام اســت 
» بــه نظــر مــن از بچگــي بایــد عــادت 
کــرد کــه در هیــچ چیــزي تقلــب 

نکــرد
خاطره اي را عرض کنم:

داریــوش یــك روحیــه اي داشــت کــه 
ــراي  ــد ب ــي توان ــت م ــي دانس ــر م اگ
کســي کاري انجــام دهــد دریــغ نمــي 

ــود  ــده ی ــه خری ــوش خان ــتان داری ــي از دوس ــرد. یک ک
ــد  ــه داده بودن ــن خان ــت ای ــتند باب ــه داش ــي ک و هرچ
ــه  ــوش ب ــود. داری ــد شــهید ب ــم آن شــخص فرزن و خان
ــل  ــت مث ــن خانم ــت ای ــي گف ــه م ــتش همیش دوس
ــا  ــه آنه ــود خان ــه ب ــك روز رفت ــد، ی ــي مان ــرم م خواه
و تمــام کارهــاي خانــه را از بســتن لوســتر و هواگیــري 
شــوفازها تــا بســتن کلیدهــاي بــرق همــه را انجــام داده 
بــود و بعــدا بــه خــودم گفــت، اینــکارم بــراي ایــن بــود 
ــواده  ــن خان ــه ای ــا ب ــه ه ــن جــور هزین ــل ای کــه حداق
تحمیــل نشــود. و انصافــا بایــد بگــم کــه بعــد از 

شــهادت داریــوش اینجــور هزینــه هــا نیــز بــه مــن وارد 
ــه نحــوي  ــه ب نشــده اســت و تمــام کارهــاي فنــي خان
بــه ســرانجام رســیده اســت. نمونــه اش همیــن امــروز، 
تلفــن خونــه قطــع بــود ، تــوي ایــن 5-6 ســال از بــس 
کــه دنبــال کارهــاي اداري مختلــف بــودم ، کمــي برایــم 
ــي  ــال کار خراب ــم دنب ــاره بخواه ــه دوب ــود ک ــخت ب س
ــاس  ــن تم ــا م ــتانم ب ــي از دوس ــم. یک ــم باش ــن ه تلف
گرفــت بــه ایشــون گفتــم کــه حــاال یــك روز هــم بایــد 
ــتم  ــن دوس ــود ای ــرات و خ ــرم مخاب ــزارم و ب ــت ب وق
پیگیــر شــده بــود و قبــل از آمــدن شــما درســت شــد.

زندگي نامه :
ــن  ــخ 20 بهم ــژاد در تاری ــي ن ــوش رضای ــهید داری ش
ــتان هاي  ــان از شهرس ــتان آبدان ــال 1355 در شهرس س

ــه دنیــا آمــد. اســتان ایــام ب

وي از همــان اوایــل کودکــي در ســخن گفتــن و دیگــر 
اعمالــش نبــوغ خــود را بــه اطرافیــان نشــان داد، 
ــر و  ــف ت ــه اش ظری ــه جث ــه واســطه اینک ــن ب همچنی
ــراه  ــود و هم ــاالنش ب ــن و س ــم س ــر از ه ــي ریزت کم
ــي شــد و همیشــه  ــن 1357وارد دوره ابتدائ ــا متولدی ب
ــوزان را  ــش آم ــم و دان ــي خــود معل ــوش و توانای ــا ه ب
تحــت تأثیــر قــرار مــي داد. وي کاس ســوم ابتدائــي را 
طــي تابســتان گذرانــد و دیگــر ســالهاي دوره ابتدائــي 
شــاگرد اول و نماینــده کاس بود.شــهید رضایــي نــژاد 
بــا وجــود نبــوغ ذاتــي در امــور کارگاهي و آزمایشــگاهي 
کــه از ویژگــي هــاي تمامــي نوابــغ و مخترعــان اســت 
در تحصیــل و پذیــرش و اجــراي آکادمیــك نیــز بســیار 
منظــم و کوشــا بــود و ضمــن فراگیــري و کســب تجربــه 
ــوم  ــه و عل ــه اســتفاده از رایان در رشــته خــود، در زمین

ــا  ــود و ب ــا ب ــیار توان ــري بس کامپیوت
ــوش  ــي ، داری ــن توانای ــتن چنی داش
ــا  ــرم و ب ــت ت ــدت هف ــت در م توانس
رتبــه اول و بــه عنــوان دانشــجوي 
برتــر دانشــگاه، فــارغ التحصیــل شــود.
ــه  ــي ب ــارغ التحصیل ــه محــض ف وي ب
عنــوان پژوهشــگر در مراکــز مهــم 
تحقیقاتــي و علمــي کشورمشــغول بــه 
ــت  ــه فعالی کار شــد و در عرصــه اي ک
داشــت، توانایــي فراوانــي داشــته و 
نبــوغ و تــاش خــود را در مســیر 
خدمــت بــه وطــن خویــش قــرار 
داد.شــهید رضایــي نــژاد در همــان 
ــون  ــه کار، در آزم ــروع ب ــال اول ش س
 1378 ســال  ارشــد  کارشناســي 
ــش  ــرق، گرای ــي ب ــته مهندس در رش
ــه  ــي ارومی ــگاه دولت ــدرت، در دانش ق
پذیرفتــه و مشــغول بــه ادامــه تحصیل 

ــد. ــد ش ــي ارش در دوره کارشناس

ازدواج  ســال 1379  تیرمــاه  در  وي 
ــر  ــد دخت ــك فرزن ــب ی ــود و صاح نم
ــل از 5  ــه قب ــد ک ــا ش ــام آرمیت ــه ن ب
ــر دیدگانــش شــاهد  ســالگي و در براب

ــود. ــزش ب ــدر عزی ــدن پ ــر ش پرپ

ــي در  ــا قبول ــژاد ب ــي ن ــهید رضای ش
ــال  ــرا س ــون دکت ــل آزم ــام مراح تم
1390 در دانشــگاه خواجــه نصرالدیــن 
طوســي پذیرفتــه شــد، امــا متأســفانه 
فرصــت بــه پایــان رســاندن ایــن 
مقطــع تحصیلــي را پیــدا نکــرد و 
ــال 1390  ــرداد س ــك م ــخ ی در تاری
توســط ســرویس جاسوســي اســرائیل 
ایــن  نتوانتســتند  کــه  »موســاد« 
دانشــمند هســته اي پــر تــوان و وطــن 
ــل  ــد، در مقاب ــل کنن ــت را تحم پرس
ــه  ــود ب ــد خ ــر و فرزن ــمان همس چش

ــید . ــهادت رس ش
روحش شاد و یادش گرامي
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دیدار جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان 
باخانواده شهید مصطفی ردانی پور

یادی از شهدای دفاع مقدس
بســیج  ســازمان  مســئولین  از  جمعــي 
شــامل  شــهادت  و  جهــاد  پیشکســوتان 
ســردار صادقــي، ســردار کریــم پــور، بــرادران  
ــاري و  ــان نث ــار، ج ــور عط ــادي، پ ــر آب امی
ــي  ــاج مصطف ــهید ح ــواده ش ــا خان ــي ب حرث
ردانــي پــور دیــدار داشــتند، کــه خاصــه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای از آن ب
بــرادر شــهید حــاج مصطفــي ردانــي پــور بــه 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــهیدش اش ــرادر ش دو ب
ــن  شــهید شــدند،   ــاي م ــرادر ه ــا  از ب دو ت
عملیــات  در   60 ســال  در  رســول  آقــا 
ــا  ــالگي و آق ــن 17 س ــن در س ــح المبی فت
ــر  ــات والفج ــال 62 در عملی ــي در س مصطف
دو در ســن 25 ســالگي و ســه روز بعــد 
دفــاع  دوران  شــد.در  شــهید  ازدواج  از 
مقــدس روحانــي کــه فرمانــده باشــد ســراغ 
ــاح  ــت اهلل مصب ــي آی ــدارم در بحــث طلبگ ن
یــزدي ایشــان را خیلــي احتــرام مــي کــرد و 

ــت. ــول داش قب
ــي روحیــه کار و تــاش  شــهید مصفــي ردان

را از دوران کودکــي خــود داشــته اســت 
بــرادر شــهید بــه ایــن نکتــه اشــاره و خاطــر 
نشــان کــرد:  آقــا مصطفــي از کودکــي بــراي 
ــرد و در  ــي ک ــن مخــارج زندگــي کار م تامی
ــي  ــره کار م ــم در حج ــي در ق دوران طلبگ
کــرد و درآمــد خــود را دو بخــش مــي کــرد 
و بخشــي را بــه عنــوان هدیــه بــه نیازمنــدان 

کمــك مــي کــرد.
ــه  ــبت ب ــي نس ــي ردان ــاج مصطف ــهید ح ش
ــت و  ــادي داش ــیت زی ــال حساس ــت الم بی
ــا  ــراي م ــب ب ــره جال ــان دو خاط ــرادر ایش ب

ــرد: ــل ک نق
ــي  ــد و کلت ــي لوحــي آم ــاي بن ــك روز آق ی
ــه حــاج مصطفــي بدهــم،  ــه ب ــا داد ک ــه م ب
بــرادرم حــاج مصطفــي را کــه دیــدم گفتــم 
ــما  ــه ش ــي لوحــي ب ــاي بن ــت را آق ــن کل ای
ــت از  ــت کل ــد و گف داد، ایشــان ناراحــت ش
مــا محافظــت مــي کنــد یــا خــدا ایــن هزینه 
بیــت المــال اســت بــه خودشــان برگــردان و 

خاطــره اي دیگــر ایــن اســت:
بــك بــار بــا جمعــي از بچــه هــاي فرماندهــي 
تصمیــم گرفتــه شــد بــه ســفر زیارتــي امــام 
رضــا)ع( برویــم، موقــع برگشــت شــهید 
حــاج مصطفــي مــن را دیــد بــه مــن گفــت 
ــتحبي  ــارت مس ــال زی ــت الم ــه بی ــا هزین ب
ــخاصي  ــت اش ــان گف ــفم؛ ایش ــي، متاس رفت
ــا شــما فــرق  ــد مشــهد ب ــا شــما آمدن کــه ب
ــن  ــه م ــتید، ب ــي هس ــما روحان ــد، ش دارن
گفــت بــرو هزینــه ســفرت را پرداخــت کــن 

ــت را ببخشــد. ــدا گناه ــاید خ ــا ش ت
ــهید  ــاد ش ــه از بنی ــا گای ــهید ب ــرادر ش ب
ــم  ــام معظ ــتور مق ــن از دس ــدم تمکی در ع
ــل  ــاي قب ــال ه ــت: س ــار داش ــري اظه رهب
مــادر و بــرادر بزرگتــر مــن دیــداري بــا 
ــوده  ــه ایشــان فرم ــتند ک ــا داش حضــرت آق
بودنــد حــاج خانــم امــري، فرمایشــي ندارید؛ 
مــادر هــم گفتنــد آقــا دســتور بدهیــد مــن 
ــد و  ــاک کنن ــي خ ــاج مصطف ــر ح را در قب
ــا  ــه م ــوب ب ــه صــورت مکت ــا دســتور را ب آق
ــن  ــهید ای ــاد ش ــفانه بنی ــي متاس ــد، ول دادن
دســتور را قبــول ندارنــد و مــي گوینــد: ایــن 
ــرف  ــد و روي ح ــد ش ــم خواه ــئله رس مس

ــتادند. ــه ایس ــي فقی ــد و ول مجته
بــرادر شــهید ردانــي پــور خاطــره اي جالــب 
از انجــام کارهــاي شــخصي شــهید خــرازي 
بــه وســیله ي خــود شــهید بــا وجــود 
نداشــتن یــك دســت بیــان و گفــت: شــهید 
ــك  ــا ی ــا ب ــاس ه ــراي شســتن لب خــرازي ب
ــت  ــي گذاش ــن م ــا را زمی ــاس ه ــت، لب دس
و بــا زانــو آن را نگــه مــي داشــت و بــا یــك 
دســت آن را مــي شســت،  هــر قــدر اصــرار 
مــي کــردم بگــذار کمــك کنــم اجــازه نمــي 
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جلسه شورا

س کردستان 2
ت المقد

ت سپاه بی
روزقشر بسیج پیشکسوتان جهاد و شهاد

جنایات منافقین
ــي شــهیدي از جنــس  شــهید محمــد کچوی
ــت.  ــن اس ــل منافقی ــت عوام ــه دس ــرور ب ت
درســت در فــرداي انفجــار دفتــر حــزب 
جمهــوري اســامي در هفتــم تیــر ســال 
60، در زنــدان اویــن، تــرور دیگــري صــورت 
ــي  ــد کچوی ــت و طــي آن، شــهید محم گرف
ــه شــهادت رســید. ــن( ب ــدان اوی )رئیــس زن

ــهید در  ــدر ش ــي از پ ــدار صمیم ــن دی در ای
ــوال  ــهید س ــي ش ــات اخاق ــورد خصوصی م
مــي شــود کــه در جــواب مــي گویــد ، ایــن 
ــا  ــه ب ــید ک ــاني بپرس ــد از کس ــوال را بای س
او در ارتبــاط نزدیــك بودنــد، بنــده هــر 
ــاید  ــم ش ــدر بودن ــم پ ــه حک ــم ب ــي بگوی چ
ــه دل نشــیند ولــي دیگــران بگوینــد  زیــاد ب
بهتــر اســت. شــهید الجــوردي کــه آن زمــان 
دادســتان انقــاب تهــران بــود روایتــي جالب 
را در مصاحبــه ســال 1361 نقــل مــي کنــد: 
ــان  ــر زندانی ــد اکث ــهید ش ــد ش ــي محم وقت
مــي گفتنــد کــه پدرمــان را از دســت دادیــم. 
ــا  ــود ام ــوان ب ــیار ج ــد بس ــه محم ــا اینک ب
آنقــدر داراي منــش مردانــه و بزرگوارانــه بــود 
کــه زندانیــان او را پــدر خــود مــي دانســتند.

پــدر شــهید درســت مي گفــت شــهید محمد 
کچویــي را بایــد دیگــران روایــت کننــد بایــد 
منــش و اخــاق و بزرگــي او بــا اینکــه قدرت 
در دســت داشــت)رئیس زنــدان اویــن( از 

ــید. ــان آن روز پرس زندانی
 زندگي نامه :

کچوئــي  محمــد  شــهید 
یــك  1329در  ســال  در 
ــواده محــروم روســتائي  خان
در حاجــي آبــاد متولد شــد 
پــدرش بخاطــر اســتعدادي 

کــه در او ســراغ داشــت عاقمند بــود که وي 
تحصیــل کنــد بهمیــن منظــور او را در منــزل 
یکــي از آشــنایانش در تهــران مي گــذارد 
ــه  شــهید کچوئــي بعنــوان کمــك خرجــي ب
خانــواده اش مجبــور بــود کــه در خــال درس 
شــاگردي نیــز بکند اولیــن محــل کارش بازار 
و شــغل دفترســازي و صحافــي بــود. در طــي 
روزهــاي کار بــا شــهید محمــد بخارائي آشــنا 
ــي و شــهادت او  مي شــود کــه حرکــت انقاب
و یارانــش در هیــات هــاي موتلفــه اســامي 
ــراي حرکــت او بســوي جلســات  ــه اي ب جرق
مذهبــي و آشــنائي بــا افــکار روحانیــت 
مبــارز و اســام اصیــل مي شــود. اســتفاده از 
محضــر اســتاد ســیدعلي خامنــه اي در بیــن 
ــري او را  ــخصیت فک ــا 50 ش ــالهاي 45ت س
ــم  ــان رژی ــري و خفق ــا اوج گی ــازد ب مي س
ــالهاي 50 و51 و  ــار در س ــاه یکب پلیســي ش
ــود  ــتگیر مي ش ــال 53 دس ــر در س ــار دیگ ب
و تحــت شــدید ترین شــکنجه هاي قــرون 
ــرد و باالخــره در ســال  ــرار مي گی وســطي ق

دیدار جمعی از مسئولین سازمان بسیج پیشکسوتان 
باخانواده شهید ترور محمد کچویی

ــه  ــا کول ــاران ب ــي از ی ــراه جمع ــه هم 56 ب
بــاري از معرفــت و تجربــه بــر اثــر تاشــهاي 
ــه متوجــه  ــردم و فشــارهایي ک ــه م اوج یافت
ــي  ــهید کچوئ ــود. ش ــود آزاد مي ش ــم ب رژی
ــراه شــهید  ــه هم ــي ب ــروزي مدت ــس از پی پ
عراقــي و دیگــر بــرادران در ســمت زندانبانــي 
ــا  ــرد ت ــه ک عناصــر ضدانقــاب انجــام وظیف
ــازي  ــي مســئولیت بازس ــس از مدت ــه پ اینک
ــت و در ســمت  ــده گرف ــن را بعه ــدان اوی زن
مدیــر زنــدان مشــغول خدمــت شــد بــا آغــاز 
جنــگ تحمیلــي مدت هــا در جبهــه در تــب 
ــدارک  ــراي ت ــاش ب ــاب شــهادت و در ت و ت
ــن خواســت  ــش چنی ــا خدای ــود ام ــه ب جبه
کــه در جبهــه داخلــي بدســت منافقــي که از 
ــود  ــرده ب ــا ب ــش بهره ه ــاف و نوازش های الط
شــهید شــود تــا چهــره شــوم ایــن مــزدوران 
بــراي همــگان روشــن تر شــود و باالخــره در 
ــتي و  ــراق بهش ــاه 60 در ف ــتم تیرم روز هش
یــاران چنــد ســاعتي بیشــتر تــوان نیــاورد و 
ــا گلولــه منافقیــن آمریکائــي روح بزرگــش  ب

ــار دوســت شــتافت. بســوي دی

ــوتان  ــیج پیشکس ــازمان بس ــي س ــم اندیش ــوراي ه ــه ش  جلس
ــزار  ــا حضــور ســردار ســعید قاســمي برگ ــاد و  شــهادت ب جه

شــد.
ســردار پیشکســوت ســعید قاســمي با ابــراز خوشــحالي از حضور 
در ایــن جلســه اظهــار داشــت: وقتــي از ســپاه بازنشســته مــي 
شــویم معمــوال کســي ســراغ بازنشســتگان را نمــي گیــرد، ولــي 
ــه  ــاز ب ــا نی ــاب کج ــت انق ــن اس ــال ای ــي دنب ــدار واقع پاس
ــرا انقــاب را از  ــده اســت، زی کمــك دارد و کار روي زمیــن مان

ــم. ــي دانی ــان م خودم
وي فتنــه هــاي برانــدازي کــه در ســالهاي اخیــر اتفــاق افتــاده 
ــت  ــد اس ــت: بعی ــار داش ــت و اظه ــاک دانس ــیار خطرن را بس

کســي باشــد کــه ادعــا کنــد در ایــن چنــد فتنــه اخیــر تمــام 
ــچ  ــدون هی ــل و ب ــامت کام ــه س ــك و دورش ب ــواده نزدی خان
گونــه خســاراتي از ایــن فتنــه هــا عبــور کــرده باشــد، تردیــد و 

شــبهه اي ندارنــد؟ مــن بعیــد مــي دانــم.
قاســمي لــزوم روشــنگري در مســائل مهــم را ضــروري دانســت 
ــام  ــه ام ــاد ک ــي افت ــت: چــه اتفاق ــه 598 گف ــاره قطعنام و درب
ــکان دارد در حــال  ــا ام ــر را نوشــید؟ آی ــي)ره( جــام زه خمین
ــه ســمت برجــام  ــد و ب ــه بیفت ــف جامع ــي در ک حاضــر اتفاقات
ــن و  ــر تبیی ــکان دارد اگ ــا ام ــن ه ــم؟  ای ــدي بروی ــاي بع ه

روشــنگري را تعطیــل کنیــم.

بســیج  ســازمان  اندیشــي  هــم  شــوراي  جلســه   
پیشکســوتان بــا حضــور ســردار ســعید قاســمي 
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مجمع بسـیج پیشکسـوتان اسـتان گیان در روز چهارشـنبه 
مـورخ 96/6/29 در سـپاه ناحیـه فومـن تشـکیل گردیـد. در 
ایـن مجمـع بعـد از تـاوت قـران مجیـد و بیـان فرمایشـات 
 ، ای  خامنـه  امـام  حضـرت  و  خمینـی)ره(  امـام  حضـرت 
سـرهنگ پاسـدار میرزاپـور فرمانـده ناحیـه بـه خیرمقـدم 
گوئـی پرداخت، آنگاه قادر رسـتمی مسـئول سـازمان بسـیج 
پیشکسـوتان اسـتان گزارشـی از برنامـه های مجامع اسـتان 
و شهرسـتان را ارائـه داد سـپس سـردار عبداله پـور، فرمانده 
سـپاه قـدس گیـان در سـخنانی بـه نقـش پیشکسـوتان در 

جلسه شورای مجمع بسیج پیشکسوتان 
استان گیالن

یادی از شهدای مدافع حرم
جمعي از مسـئولین سـازمان بسـیج پیشکسـوتان جهاد و شهادت با 
خانـواده شـهید حـاج احمد غامي دیدار داشـتند، کـه خاصه اي از 

آن به این شـرح اسـت:
دختـر شـهید حاج احمـد غامي به خصوصیـات اخاقي پدر اشـاره 
و گفـت: پـدرم صبـور و بسـیار با گذشـت بـود، آرام و دل رحم بود و 
همیشـه به ما سـفارس مي کرد گذشـت داشـته باشـیم، انسـان بي 
آزاري بـود و مـا را بـه رعایـت همسـایه سـفارش مـي کـرد و به بچه 
هـاي یتیـم توجـه خاصي داشـت و عمر طوالني را دوسـت نداشـت.

خیلـي بـا پـدر راحـت بـودم و مثل رفیـق بودیـم با هم شـوخي مي 
کردیـم،  از لحـاظ اعتقـادي ارادت قلبـي بـه خـدا ، نمـاز و عبـادت 
داشـت و اهـل تظاهـر نبـود، همیشـه بـا وضـو بـود، نماز هـاي خود 
را سـر موقـع مـي خواند، نماز شـب مي خوانـد، روزه مسـتحبي مي 

گرفت.
دختـر شـهید ماجـراي تدفین پـدر در قطعه شـهدا را شـرح و اظهار 
داشـت: یـك قبـر 2 طبقه در ابـن بابویه خریـداري کرده بـود و یك 
طبقـه مـادر خـود قرار داشـت و دوسـت داشـت در کنار مـادرش به 
خـاک سـپرده شـود، ولـي زمانـي کـه شـهید حـاج داود کریمـي به 
رحمـت خـدا رفتـه بـود، پـدر گفـت: خـوش به سـعادت حـاج داود 
جـاي خوبـي نصیـب حـاج داود شـد و بـه همسـرش گفـت: خوش 
بـه سـعادت کسـي کـه در کنـار حـاج داود بـه خاک سـپرده شـود، 
آدم هـوس مـردن مـي کنـد. روزي کـه بـراي خاکسـپاري از ما نظر 
خواسـتند مـا چنـد جـا را معرفـي کردیـم ولـي حـواس ما  بـه این 
قطعـه نبـود، بعـد خود بچه هـاي مسـئول گفتند: قطعه شـهدا کنار 
حـاج داود را بـراي پـدر در نظـر گرفته ایـم، که ما بعـد از چهلم پدر 
یـاد حسـرت و دعـاي پـدر افتادیم کـه آرزویش بـرآورده شـده بود.

دختر شـهید به ناآرامي پدر قبل از اعزام اشـاره داشـت و خاطرنشان 
کـرد: قبـل از اعزام پدر به سـوریه حالـت نا آرامي داشـت ولي زماني 
کـه بـه فـرودگاه رسـید بـه آرامش خاطـر رسـید دلش میـل ماندن 

در دنیا نداشـت.
دختـر شـهید مراسـم بـا شـکوه تشـییع و تدفیـن شـهید را نشـان 
دهنـده عـزت بخشـي خـدا دانسـت و گفـت: پـدرم اعتقاد داشـت و 
ایـن را تکـرار مـي کرد، خـدا بخواهد کسـي را بزرگ کنـد حتي اگر 
در گوشـه اي یـا زنـدان  باشـد خـدا آن را چنـان عـزت و اعتبار مي 
دهـد و بزرگـش مـي کنـد و اگـر بخواهـد کسـي را خـوار کند حتي 
اگر پادشـاه و سـلطان باشـد خـدا ایـن کار را مي تواند انجـام دهد و 
آن را بـه زمیـن مـي زنـد و خـوار و خفیـف مـي کند، وقتي تشـییع 
جنـازه پـدر و مراسـم ایشـان و ایـن اسـتقبال بـا شـکوه را دیـدم به 
حـرف پـدرم ایمـان بیشـتري پیدا کـردم که خـدا اگـر بخواهد یك 

نفـر را عـزت مـي دهد.
بعـد از شـهادت پدر، هـر وقت قرار اسـت مهماني براي مـا بیاید پدر 
را در خـواب مـي بینیم کـه مهمان ها را به خانه مـي آورد و مي رود 

و همیشـه بـا خنده مي گویـد: جاي من خیلي خوب اسـت.

دیدار جمعی از مسئولین سازمان بسیج 
پیشکسوتان باخانواده شهید احمد غالمی

دفـاع از انقـاب اسـامی و چگونگـی انقابی بـودن پرداخت 
و در پایـان دکتـر عمران علیزاده اسـتاد دانشـگاه به مسـائل 
روز و تحلیـل نقـش و نفـوذ انقـاب اسـامی در منطقـه و 

. پرداخت  جهـان 

بازدید سازمان بسیج پیشکسوتان استان فارس از مراکز فنی و حرفه ای شیراز 

سـازمان بسـیج پیشکسـوتان جهـاد و شـهادت اسـتان فـارس در 
تاریـخ 96/06/22 برابـر هماهنگـي هـاي قبلـي مدیـر کل سـازمان 
آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان فـارس و براسـاس منویـات مقـام 
معظـم رهبـري در بعداقتصـاد مقاومتي و ایجـاد کارگاه هاي کوچك 
و زودبـازده بـا برگـزاري چندیـن جلسـه بامدیـران مراکـز برگـزاري 
آموزش هاي خاص جهت رفع بخشـي از مشـکات اشـتغال فرزندان 
واعضـاي وابسـته پیشکسـوتان و راه هـاي ترغیب آنان جهت کسـب 
مهـارت هـاي عملـي بـا قابلیـت ایجـاد شـغل آبرومنـد مقرر شـد با 
فراخـوان کارجویان،زمینـه یـك بازدید عملـي براي آنان مهیا شـود. 
لـذا پـس از فراهـم نمـودن زمینـه هـاي مذکـور در تاریـخ فـوق به 
اتفـاق 128 نفـراز اعضـا خانواده پیشکسـوتان متقاضي آمـوزش از 4 

مرکـز آمـوزش فنـي و حرفـه اي مسـتقر درشـیراز که شـامل
 1- مرکـز آموزش تاسیسـات فني و سـاختماني- صنایـع چوب و ام 

دي اف- صنایـع فلزی
2- مرکـز آمـوزش برق و الکترونیك،الکتروتکنیك و کنترل سیسـتم 

هاي ابـزار دقیق
و  سـفال،گوهر شناسـي  اي،  گلخانـه  آمـوزش کشـت  مرکـز    -3
گوهرتراشـي، تعمیـرات و تجهیزات پزشـکي، شـبکه هـاي کامپیوتر

4- مرکزآمـوزش فنـاوري اطاعـات و ... مـي باشـد بازدیـد میدانـي 
بـه عمـل آمـد و مسـئولین و مربیـان آموزشـي مراکـز فـوق کمـال 
همـکاري و مسـاعدت الزم را مبـذول داشـتند و پیرامـون مهـارت 
هـاي فـوق و بـازار کار توضیحـات الزم را ارائـه نمودنـدو به سـواالت 
افـراد پاسـخ دادنـد. درضمن فرم هایي جهت انتخاب رشـته و شـغل 
مـورد عاقـه افـراد توزیع گردیـد که پـس از اخذتوجیهـات مربوطه 
نسـبت بـه تکمیـل و تحویـل فـرم نسـبت به نیازسـنجي آمـوزش و 
سـازماندهي داوطلبـان و رشـته هـاي مـورد نظر اقـدام و جهت ثبت 

نـام در دورههـاي مربوطـه معرفـي گردند

مشـاور عالـي نماینـده ولـي فقیـه بـا اشـاره بـه زمان آشـنایي خـود با 
پیشکسـوتان ابـراز کـرد: بـا عنوان پیشکسـوتان زماني آشـنا شـدم که 
دعـوت شـده بـودم بـه نیشـابور، جمعیـت خیلي زیـادي دورهـم جمع 
شـده بودنـد کـه تعجـب کـردم کـه مگـر چقـدر پاسـدار در این شـهر 

وجـود داشـته اسـت که حـاال اینهمـه بازنشسـته وجـود دارد.
سـردار یـداهلل جواني با اشـاره بـه فرمایش حضـرت آقا که مـي فرماید: 
“ دفـاع مقـدس یـك گنجینـه هسـت و از ایـن گنجینه باید بـه هنگام 
اسـتفاده کـرد” بیـان کـرد: یـك نمونـه  اینـکار همیـن پیشکسـوتان 
هسـتند ، نیروهایـي که در دوران 8 سـال دفاع مقـدس بودند را بتوانیم 
سـازماندهي کنیـم و بـا گذشـت تقریبـا 3 دهـه از جنـگ این افـراد در 
جایگاههـاي خاصـي فعالیـت مي کنند، برخي اسـتاد دانشـگاه  یا حوزه 
هسـتند و اثـر گـذار و شـاید یکـي از اثرگذارترین اقشـار بسـیج همین 
بسـیج پیشکسـوتان  و ویژگي جهاد و شـهادت  آنها باشـد. مسـئله اي 
کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه چگونـه ما بایـد با ایـن نخبـگان ارتباط 
برقـرار کنیـم، بـه آنهـا خوراک دهیـم و از تـوان و امکانات کـه هر کدام 

از ایـن پیشکسـوتان دارنـد بتوانیم اسـتفاده کنیم.
وي ادامـه داد: حضـرت آقـا یـك تعریفـي از بسـیج دارد و مـي فرماید: 
“ بسـیجي آن نیـروي همیشـه حاضـر در صحنـه بـراي دفاع از ارزشـها 
اسـت” پس مي توان گفت بسـیجي کسـي هسـت که در صحنه اسـت 
بایـد آمادگـي الزم را داشـته باشـد، صحنـه را بشناسـد، راههـاي دفاع 
از ارزشـها را بدانـد و راههـاي مقابلـه بـا تهدیداتـي کـه متوجه ارزشـها 
هسـت را خـوب درک کنـدو بشناسـد، در نتیجـه براي تحقـق این امور 
یکسـري لوازمـي وجود دارد که ایـن نیروي بسـیجي بتواند خوب عمل 

. کند

پس بسـیج پیشکسـوتان یعني سـاختار و سـازماني که با مجموعه اي 
از اقدامـات پیشکسـوتان را همـواره در صحنـه نگـه دارد و بـراي اینکه 
ایـن عزیـزان در صحنـه باشـند بایـد مباحـث بصیرتـي و توجیحـي و 
تغذیـه مرتـب فکـري  بـراي ایـن عزیزاني کـه ظرفیـت و توانمندیهاي 

متفـاوت در حـوزه هـاي مختلـف را هـم دارند آماده شـود.
مشـاور عالـي نماینـده ولي فقیه با اشـاره بـه جایگاه نخبگان در بسـیج 
عنـوان کـرد: زمانـي که مسـئله نخبگان در بسـیج پیشکسـوتان مطرح 
مـي شـود یعني یك قشـري، یك درصـدي از کل، باید نخبـه را تعریف 
کـرد کـه ایـن نخبـه در سـطح ملـي، اسـتاني، شهرسـتان و  یـا محل 
اسـت. بایـد بـا نخبه یك تعاملي وجود داشـته باشـد و نخبـه هم یعني 
کسـي که یك حـوزه تاثیرگذاري دارد و ممکن اسـت علمي، اقتصادي، 

اجتماعـي،و یا کسـي کـه در طایفه خودش تاثیرگذار اسـت، باشـد.
پـس مـا باید یـك شناسـنامه اي از این افـراد تهیه کنیم و یك دسـته 
بنـدي خـاص متناسـب با این شناسـنامه و شـناخت داشـته باشـیم  و 
بعـد ببینیـم چگونـه مي توان بـه این عزیـزان خدمـات داد و چگونه از 
خدمـات آنهـا مـي توان بهـره گرفـت. بـراي اینکار مـا باید یـك رابطه 
پایـدار و هدفمنـد را بـراي ارتبـاط بـا ایـن عزیـزان تعریـف کنیـم. که 
بنظـر بنـده یکـي از جاهایـي کـه بایـد سـرمایه گـذاري شـود همیـن 
بسـیج پیشکسـوتان اسـت.که قطعـا مـي تواند بسـیار موثر هم باشـد.

دیدار تعدادی از مسئولین بسیج 
پیشکسوتان با سردار یداهلل جوانی 

مشاور عالی نماینده ولی فقیه
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 حضــور پیشکســوتان بســیج ســپاه سیدالشــهدا
ــع ــهید مداف ــالگرد ش ــران در س ــتان ته  اس

ــی ــد غالم ــاج احم ــردار ح ــرم س ح

جلسه شورای قشر بسیج پیشکسوتان استان مرکزی

 کوه پیمایی حلقه های صالحین بسیج پیشکسوتان
ناحیه شهرنیشابور

 کارگاه توانمندسازی هادیان سیاسی بسیج
پیشکسوتان استان قزوین

 جلسه هم اندیشی بسیج پیکسوتان ناحیه بهبهان سپاه
ولیعصر )عج( استان خوزستان

مجمع بسیج پیشکسوتان
استان گیالن   مجمع فصلی بسیج

پیشکسوتان استان خوزستان

 برخی اقدامات بسیج پیشکسوتان سپاه حضرت
ولیعصر)عج( استان خوزستان

گزارش تصویری

ــی ــای قرآن ــت ه ــه هیئ ــزاری جلس  برگ
ــتان ــتان خوزس ــت آزادگان اس ــه دش ناحی

 مجمع فصلی و اردوی زیارتی بسیج
پیشکسوتان سپاه فجراستان فارس

 مجمع فصلی، شورای مجمع استانی و اردوی
ورزشی بسیج پیشکسوتان سپاه شهدا

استان آذربایجان غربی 



ان
ـوت

کس
یش
پ

13
96

ن 
هم

   ب
•  

32
ره 

شما
  •

م   
هار

ل چ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

ان
ـوت

کس
یش

پ
13

96
ن 

هم
   ب
•  

32
ره 

شما
  •

م   
هار

ل چ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

2021

جانشـین فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی: مـا امروز 
موشـکی را می توانیـم پرتـاب کنیـم کـه شـناورهای متحـرک را با 
دقـت 100 درصـد مـورد اصابت قـرار دهد؛ آن هم نه موشـك کروز 
بلکـه موشـك بالسـتیك کـه با سـرعت هشـت برابر سـرعت صوت 
وارد زمیـن می شـود! ایـن فنـاوری نـه در آمریـکا و نـه در روسـیه 
وجـود نـدارد و فقـط در ایران اسـت چرا که روسـیه موشـکی به نام 
»اسـکندر« دارد کـه موشـکی دقیـق اسـت اما بـرای اهـداف ثابت.

سردارسـامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسـداران انقاب اسامی: 
مـا امـروز موشـکی را می توانیم پرتاب کنیم که شـناورهای متحرک 
را بـا دقـت 100 درصـد مـورد اصابت قـرار دهد؛ آن هم نه موشـك 
کـروز بلکـه موشـك بالسـتیك کـه با سـرعت هشـت برابر سـرعت 
صـوت وارد زمیـن می شـود ! و ایـن فـن آوری بومـی دسـتآوردی 
دروازه هـای  تمـام  کـه  ایـم  آورده  بدسـت  زمانـی  در  کـه  اسـت 
علـم و فنـاوری بـه روی مـا بسـته بـوده وهنـوز هـم بسـته اسـت !

سـردار حسـین سـامی جانشـین فرمانـده کل سـپاه پاسـداران 
کـه  نشسـتی  در  بهمـن   16 دوشـنبه  عصـر  اسـامی  انقـاب 
بمناسـبت چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـاب اسـامی تشـکیل 
شـده بـود گفـت: بـدون اغـراق صادقانـه و واقـع  بینانـه می گویـم 
کـه تمـام راهکارهـای نظامـی دشـمن کاما مسـدود شـده اسـت.

وی بـا تاکیـد بـر اینکـه جمهوری اسـامی ایـران همـه عرصه های 
نبـرد نظامـی دشـمن را مسـدود کرده اسـت، اظهـار داشـت: امروز 
منافـع حیاتـی  بـر  غلبـه  بـرای  نظامـی  راهکارهـای  انتخـاب  در 
دشـمن دسـت برتـر را داریـم، امـا ایـن پایـان ماجـرا نیسـت زیـرا 
و مـردم  اسـامی  انقـاب  بـه  مـا  امـروز دشـمن  رویکـردی کـه 
مـا دارد ایـن اسـت کـه افتخـارات بدسـت آمـده را کـه ترکیبـی 
از اعتقـاد و عـزت و اقتـدار و پیشـرفت اسـت از دسـت مـا بگیـرد.

جانشـین فرمانده کل سپاه گفت: 
مـن ایـن را گفتـه ام کـه مـا امروز 
پرتـاب  می توانیـم  را  موشـکی 
کنیـم که شـناورهای متحـرک را 
بـا دقت 100 درصد مـورد اصابت 
قـرار دهـد؛ آن هـم نـه موشـك 
کـروز بلکه موشـك بالسـتیك آن 
هم با سـرعت هشـت برابر سرعت 
و  می شـود  زمیـن  وارد  صـوت 
ایـن زمانـی بدسـت آمـده اسـت 
و  علـم  دروازه هـای  تمـام  کـه 
فنـاوری بـه روی ما بسـته اسـت.

جـرات  بـه  مـن  داد:  ادامـه  وی 
نـه  فنـاوری  ایـن  کـه  می گویـم 
در آمریـکا و نـه در روسـیه وجود 
اسـت  ایـران  در  فقـط  و  نـدارد 
چـرا کـه روسـیه موشـکی بـه نام 
موشـکی  کـه  دارد  »اسـکندر« 
دقیق اسـت اما برای اهداف ثابت.

گفـت:  ادامـه  در  سـامی 
سـاخت  بـا  مپنـا  شـرکت 

در  جهـان  برتـر  کمپانی هـای  جـزو  توربین هـا  و  کمپرسـور 
موتـور  حتـی  کـه  کمپرسـورها  و  توربینـی  موتورهـای  سـاخت 
هواپیمـا می سـازد و شـرکت لوفـت هانـزا طرف قـرارداد آن اسـت.

وی خاطرنشـان کـرد: دشـمن می کوشـد افتخـارات بدسـت آمـده 
مـا را پنهـان کنـد و جامعـه مـا را بـه دو مفهـوم بی اعتمـادی و 
ناامیـدی به شکسـت بکشـاند چرا که راهبـرد اصلی دشـمن از الگو 
انداختـن نظـام اسـت چـون می خواهنـد نظام مـا الگویـی موفق از 
مـردم سـاالری دینـی نباشـد و در عیـن حـال کـه بـا قدرت هـای 
نبینـد. هـم  آسـیب  و  کنـد  پیشـرفت  نتوانـد  می جنگـد  بـزرگ 

در  امـروز  کـه  مشـکاتی  گفـت:  سـپاه  کل  فرمانـده  جانشـین 
نیسـت کـه  از مشـکاتی  بزرگتـر  مـا وجـود دارد هرگـز  کشـور 
مـردم  معیشـتی  مشـکات  هرگـز  اسـت؛  کشـورها  دیگـر  در 
نیسـت. آ مریـکا  مـردم  معیشـتی  مشـکات  از  بزرگتـر  مـا 

یـك  طریـق  از  دشـمنان  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  سـامی  سـردار 
نشـان  وارونـه  را  موفقیت هـا  همـه  ویرانگـر  رسـانه ای  عملیـات 
می دهنـد بیـان داشـت: البتـه مـا هـم در این مسـاله نقـش داریم.

جنـگ  اسـامی  جمهـوری  اینکـه  از  اطمینـان  ابـراز  بـا  وی 
وارد  دشـمن  اگـر  گفـت:  داشـت  نخواهـد  پیـش  در  نظامـی 
خـورد.  خواهـد  شکسـت  قطعـاً  شـود  مـا  بـا  نظامـی  جنـگ 
پشـت  را  دشـمن  صـدای  مـا  کـرد:  تصریـح  سـامی  سـردار 
می گوینـد. چـه  کـه  می دانیـم  می شـنویم  بی سـیم ها 

آشناسـازی  لـزوم  بـا  پایـان  در  سـپاه  کل  فرمانـده  جانشـین 
جوانـان بـا توطئه هـای دشـمن گفـت: مشـکات کنونـی بزرگتـر 
کنیـم. حـل  را  آنهـا  می توانیـم  و  نیسـت  مـا  توانایی هـای  از 
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جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی: ما امروز موشکی را می توانیم پرتاب کنیم 
که شناورهای متحرک را با دقت ۱۰۰ درصد مورد هدف قرار دهد؛ موشک بالستیکی که با سرعت هشت 
برابر سرعت صوت فرود می آید! این فناوری در آمریکا و حتی در روسیه وجود ندارد، فقط درایران است!

                یک گام دیگر هب جلو رد پیشرفت و خود باوری 
هن از  ر ملی جمهوری اسالمی ربای دافع قدرتمندا و اقتدا

انقالب اسالمی و اریان اسالمی و یاران منطقه ای !
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح جمهـوری اسـامی در 
پنجمیـن روز از دهـه مبارک فجر انقاب اسـامی خـط تولید انبوه 
پهپـاد تاکتیکـی مهاجر 6 مجهز به بمب هوشـمند نقطـه زن قائم را 
افتتاح کرد در این مراسـم که باحضور سـردار فرمانده نیروی زمینی 
سـپاه نیز حضور داشـت، امیر سـرتیپ حاتمی گفت: با گذشـت 40 
سـال از انفجـار نـور کـه وقوع معجـزه قرن اسـت ، شـاهد توفیقات 
و پیشـرفتهای روز افـزون نظـام جمهوری اسـامی ایـران در عرصه 
هـای گوناگون بـه ویژه حوزه اقتـدار آفرین صنعت دفاعی هسـتیم!
امیـر سـرتیپ حاتمـی در ایـن مراسـم با تبریـك ایـام اهلل دهه فجر 
و چهلمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی اظهـار 
داشـت: پیـروزی انقاب اسـامی تحـت رهبـری امام خمینـی)ره( 
و در ادامـه هدایت هـای حکیمانـه خلـف صالحـش امـام خامنـه ای 
عزیز)مدظله العالـی( منشـأ تحوالت عظیم و تاریخ سـاز در منطقه و 
جهان شـد و امروز با گذشـت 40 سـال از انفجار نور و وقوع معجزه 
قرن، شاهد توفیقات روزافزون نظام جمهوری اسامی ایران در عرصه 
هـای گوناگـون به ویـژه حـوزه اقتدارآفرین صنعت دفاعی هسـتیم.
وی بـا بیـان اینکـه جمهـوری اسـامی ایران بـا وجـود تحریم های 
همه جانبـه دشـمنان بـه تـوان دفاعـی چشـمگیری رسـیده اسـت، 
افـزود: امـروز همزمـان بـا پنجمیـن روز از دهـه مبـارک فجـر و در 
طلیعـه ورود بـه چهلمیـن سـالگرد پیروزی انقاب اسـامی شـاهد 
رونمایـی از پهپـاد تاکتیکی مهاجر 6 مجهز به بمب هوشـمند نقطه 
زن قائم به عنوان یکی از دسـتاوردهای مهم صنعت دفاعی هسـتیم.
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـا تشـریح مهمتریـن 
ویژگـی هـای پهپـاد تاکتیکـی مهاجـر 6 مجهـز به بمب هوشـمند 
نقطـه زن قائـم تصریـح کـرد: این پهپـاد توانمندی انجـام مأموریت 
هـای شناسـایی، مراقبـت و رزمـی بـا شـعاع عملیاتـی گسـترده و 

بـرای  را  بـاال  پـروازی  مداومـت 
قابلیـت  بـا  مسـلح  نیروهـای 
فراهـم  العـاده،  فـوق  اطمینـان 
عملیـات  بتواننـد  تـا  سـازد  مـی 
انهـدام  و  شناسـایی  مراقبـت، 
اهـداف مورد نظـر را انجـام دهند.
پهپـاد  ایـن  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
از  متنوعـی  انـواع  اسـت  قـادر 
محمولـه هـای مراقبت، شناسـایی 
و رزمـی را حمـل کنـد، تصریـح 
کـرد: اسـتفاده از پهپـاد مهاجـر 6 
امـکان دیـده بانی هوایـی طوالنی 
مـدت و انهـدام اهـداف در زمـان 
را  مختلـف  هـای  مـکان  و  هـا 
بـاال فراهـم مـی کنـد. بـا دقـت 
وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای 
مسـلح از دیگـر توانمنـدی هـای 
اطاعـات  ارسـال  را  پهپـاد  ایـن 
بـه  شـب  و  روز  در  هنـگام،  بـه 

گسـترده  اشـراف  کـردن  فراهـم  و  کنتـرل  و  فرماندهـی  مراکـز 
اطاعاتـی بـر محیـط عملیـات عنـوان کـرد و ادامـه داد: پهپـاد 
مهاجـر 6 توانایـی فـرود و برخاسـت در باند پـروازی کوتـاه را دارد.

امیـر حاتمـی بـا بیـان اینکه فـرود و برخاسـت خـودکار و اسـتفاده 
از زیرسـامانه هـای الکتـرو اَویونیکـی هوشـمند بومـی در طراحی و 
سـاخت پهپـاد مهاجـر 6 آن را در رده پهپادهـای کارآمـد و تراز اول 
دنیـا قرار داده اسـت، تصریـح کرد: پهپاد تاکتیکـی مهاجر 6 مبتنی 
براصل انعطاف و توسـعه پذیری، توسـط متخصصان سازمان صنایع 
هوایـی وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح طراحی شـده تا 
در عملیاتهـای مختلـف و محیط ها و شـرایط متغیر، کارآمد باشـد.
وی خاطرنشـان کرد: پهپاد مهاجر 6 مجهز به بمب هوشـمند نقطه 
زن قائم با انوع جسـتجوگرهای الکترو اپتیکی و انواع سـر جنگی که 
توسط آن، پهپاد می تواند هدف را شناسایی، رهگیری و منهدم کند.
وزیـر دفـاع تأکیـد کـرد: بمـب هوشـمند نقطـه زن قائم بـا قابلیت 
درگیـری بـا انـواع هـدف هـای ثابـت و متحـرک در هـر سـاعت از 
شـبانه روز قابلیـت نفوذ در انواع اسـتحکامات و اهـداف مهم را دارد.
بـا تبریـك  پایـان  نیروهـای مسـلح در  وزیـر دفـاع و پشـتیبانی 
ایـن دسـتاورد بسـیار مهـم و ارزشـمند بـه محضـر مقـام معظـم 
فرماندهـی کل قـوا، نیروهـای مسـلح و ملـت رشـید ایـران افـزود: 
فرماندهـی  حکیمانـه  فرامیـن  و  تدابیـر  سـایه  در  دفـاع  وزارت 
معظـم کل قـوا در حـوزه دفاعـی بـا رویکـرد اقتصـاد مقاومتـی، 
مسـلح،  نیروهـای  بـرای  قدرتمنـدی  پشـتوانه  و  اسـتحکام بخش 
ایـران اسـامی بـه شـمار مـی رود. اقتـدار ملـی  تـوان دفاعـی و 
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قـدرت دفـاع موشـکی و جهـش هـای ارزشـمند دانشـمندان جـوان 
کشـورکه در ابعـاد مختلـف تئوریـك و فنـاوری های پیشـرفته بومی 
توسـط نسـل سـوم و چهـارم فرزنـدان هوشـمند انقـاب اسـامی با 
تفکـر بسـیجی پـروش یافتـه و دارای اراده مدیریت جهادی هسـتند 
راه نسـل اول و دوم انقـاب را بـا جسـارتی بـی نظیر ادامـه می دهند 
بطـوری کـه کارشناسـان جهـان اسـتکبار بـه ویـژه شـیطان بـزرگ 
آمریـکا را در میـدان هـای مختلـف بـا شکسـت هـای جـدی روبـرو 
سـاخته و گیـج نموده اسـت! و همیـن مقاومت انقابی منتـج از تفکر 
الهی بسـیجی اسـت که ضمن تضمین امنیت کشـور و اقتدار آفرینی 
بـی نظیـر ، دشـمن را از موضـع تهاجمـی خـارج نمـوده و در موضع 
دفاعی قرار داده و اگر برخی از مسـؤلین سیاسـی کشـور که آلوده به 
فرهنـگ پسـت و ارتجاعـی غـرب زدگی هسـتند، با اظهـار نظر های 
سـاده لوحانه خود دشـمن را دچار امید کاذب نکنند و مشـابه برجام 
هـای پـوچ بـی حاصل دسـت آوردهـای جوانـان هوشـمند انقابی را 
دچـار تعطیـل و تأخیـر نکننـد و هزینـه کشـور انقابی را بـاال نبرند 
همچنـان جهـش های جسـارت آمیـزی کـه از فرهنگ والیـت فقیه 
امـام خمینـی)ره( بـت شـکن تاریـخ ایـران ،که شـعار ما مـی توانیم 
را بـه ملـت مـا ارزانـی داشـت و بـا سـقوط قهرمانانـه رژیم پوسـیده 
پادشـاهی سـتمگر مزدور غرب وحشـی اولین گام عملـی ما میتوانیم 
را عملـی نمـوده و دومیـن قـدم مـا مـی توانیـم را در تثبیـت نظـام 
مقـدس جمهـوری اسـامی اجـراء نمـود و بـا گـذر از توطعـه هـای 
براندازانـه داخلـی کـه بـا تـرور سیاسـی یـاران امام توسـط مـزدوران 

غـرب و شـرق شـروع گردیـد و در ادامـه بـا تـرور فیزیکـی 
شـخصیت هـای ارزشـمند انقـاب اسـامی از طریـق نفـوذ 
شـبکه ای درون خانـواده انقـاب دسـت منافقیـن جنایتکار 
را بـاز نمودنـد، امـا با هوشـیاری و فـداکاری میلیونی مردمی 
مـزدوران علنـی را وادار بـه فـرار نمـوده و در قـدم سـوم نیز 
در هشـت سـال دفـاع مقـدس دماغ شـیطان بـزرگ و صدام 
خبیـث معـدوم را بـه خـاک مذلَّت مالیـد ، قدم سـوم ما می 
توانیـم را بـه نسـل هـای آینـده درس داد و در ادامـه افتخار 
آمیـز پـس از امـام راحل عظیم الشـأن کـه منافقیـن و کفار 

تصـور پایـان انقـاب اسـامی و جمهـوری اسـامی را در خـواب می 
دیدنـد ، عملیاتـی کـردن قـدم هـای سـریع و پـی در پی این شـعار 
هوشـمندانه در دوران درخشـان رهبـری شـاگرد شایسـته امـا راحل 
امـام خامنـه ای)حفظـه اهلل تعالـی( ، ایـن موهبـت بـی نظیـر الهـی 
چنـان لـرزه بـر اندام فرسـوده دشـمنان انقـاب اسـامی انداخته که 
آنتونـی کوردزمن کارشـناس علـوم اسـترتژیك اندیشـکده آمریکایی 
مجبـور بـه اقـرار آن گردیـده » قابلیت هـای جنگ نامتقـارن و دفاع 
موشـکی ایـران پیامدهـای جنگ علیـه این کشـور را پیچیـده ترمی 
سـازد سـایر عوامل غیـر قابل پیش بینـی نیز در این بیـن وجود دارد 
کـه شـرایط را پیچیده امروز و توانمندی موشـکی جمهوری اسـامی 
ایـران، از جملـه ایـن عوامـل غیـر قابل پیـش بینـی در نتیجه جنگ 
اسـت، تقویـت قابلیـت هـای جنـگ نامتقـارن و نیروهـای موشـکی 
ایـران کـه به طور مداوم رو به رشـد اسـت و نگرانی هایـی را در میان 
کشـورهای همسـایه ایـران کـه بـه انـدازه اسـرائیل، نگران پیشـرفت 
هسـته ای تهران هسـتند ، برانگیزاننده حساسـیت ایشـان می شـود! 
و...« نشـانه لـرزه هـای پـی درپی جهان اسـتکبار از اقتـدار جمهوری 
اسـامی اسـت و شـکر نعمـت امنیت قطعـی را که حاصـل مجاهدت 
پاسـداران انقـاب و بسـیجیان شـجاع و فکور انقاب اسـامی اسـت 
را کـه از نظـام اسـامی دفـاع می کنند دفاع از اسـام نـاب و مقدس 
محسـوب مـی گـردد ، مطلـع گردیـده و قدردانـی نمائیـم انشـااهلل !    
پیشکسوت بسیجی برادر رضا افروز

قدرت دفاع موشکی و جهش های ارزشمند کشور جلوه ای از شعار ما می توانیم

اقرار دشمنان ایران به مشابهت کامل پهباد مدل RQ-170  ایرانی با نمونه 
آمریکایی آن جلوه دیگری از ما میتوانیم جوانان انقالبی!

نظامـی سراسـر رژیـم پوشـالی  بـاش  آمـاده 
اسـرائیل غاصـب را فـرا گرفـت و آژیـر خطـر 
نزدیـك  تـا  شـمالی  و  شـرقی  مناطـق  در 
رژیـم صهیونیسـتی  جعلـی  مرکـز حکومـت 
بـه صـدا در آمـده و در پناهـگاه هـا بـر روی 
صهیونیسـت های وحشـت زده باز شـد! / رژیم 
صهیونیسـتی مدعـی اسـت کـه پهبـاد مـدل 
RQ-170 وارد خـاک اشـغال شـده فلسـطین 
توسـط صهیونیسـت هـا شـده اسـت ! اگرچـه 
هیـچ مدرکـی هنـوز نشـان نـداده کـه ایـن 
ادعـا را ثابـت کند!،حـال اگـر این گـزاره دروغ 
صحـت داشـته باشـد صـرف نظـر از ایـن کـه 
پهبـاد مذکـور ایرانی بـوده یا غیـر ایرانی اصل 
مهمـی را نشـان مـی دهـد کـه پـرده آهنیـن 
مـورد ادعـای اسـرائیل غاصب و طاغـوت اکبر 
آمریکای شـیطان متجاوز سـوراخ است و قابل 
نفـوذ لـذا بیهـوده نیسـت کـه لـرزه بـر انـدام 
صهیونیسـت های تروریسـت و تروریست پرور 
انداختـه اسـت!/ واگـر پهباد مـورد ادعـا ایرانی 
هـم بوده باشـد چـه دلیلی بـرای ایـن ادعا که 
ایرانـی های پهباد به درون فلسـطین اشـغالی 
ضرورتـی  چـه  و  دارد؛  وجـود  انـد  فرسـتاده 
بـرای ایـن کار وجـود دارد در حالـی که جبهه 
مقاومـت اسـامی مقتـدر، کـه جبهـه جنـگ 
نیابتی تروریسـتی صهیونیسـت ها را در کشور 
مسـتقل سـوریه بـا خفـت و خـواری تمـام در 
هـم کوبیده و شکسـت نظامی سیاسـی بزرگی 
را بـه جبهـه متحـد فرسـوده غـرب وحشـی 
»ناتـو« و اعـراب ذلیل وهابـی تحمیل کرده در 
حالی که همسـایگان خطا کار سـوریه قهرمان 
مسـتقل هم در کنار تروریسـت های شکسـت 
خـورده فراری و جبهه مشـترک غرب و اعراب 
وهابـی صهیونیسـتی بـوده انـد! و هـر از چند 
گاهـی رژیـم غاصـب صهیونیسـتی نیـز وارد 
نبـرد هـای متجاوزانـه گردیده که بـرای اولین 
بـار در تاریـخ جنـگ هـای اعـراب و اسـرائیل 
پدافنـد هوایـی مـدرن کشـور بـرادر سـوریه 
هواپیمـای متجاوز    F16 اسـرائیلی را سـاقط 
نمـوده و هواپیمـای متجـاوز F15 دیگـری را 
نیـز آسـیب جـدی رسـانده کـه مجبـور فرود 
مـرزی  فـرودگاه  نزدیکتریـن  در  اضطـراری 
گردیـده و ایـن را اضافـه کنید به سـقوط هلی 
کوپتـر رزمـی سـقوط کـرده در مـزارع شـعبا 
نزدیـك مـرز مشـترک سـوریه و لبنـان که در 

دو روز گذشـته اتفـاق افتـاده! و باالخـره پیغام 
هـای پـی در پی از طریق روسـیه بـرای اینکه 
جانایـان صهیونیسـت دنبـال تنـش نیسـتند! 
اگـر دنبـال تنش نبودیـد چرا به خاک کشـور 
سـوریه تجـاوز کردیـد؟! وانگهی صهیونیسـت 
هـای نـادان چرا تهدید آقای بشـار اسـد را که 
گفتـه بود پاسـخ تجاوزات آینده هـر متجاوزی 
را خواهـد داد جـدی نگرفتنـد! و چـرا ورود 
متحورانـه پهبـادی حـزب اهلل لبنـان قهرمـان 
را کـه تـا اعمـاق اسـرائیل غاصب را شناسـایی 
نمـوده و تصویـر بـرداری زنـده نمـوده بـود را 
فرامـوش کـرده انـد! بنابر ایـن هیچ نیـازی به 
ورود ایـران مقتـدر در ایـن بـازی هـای محلی 
ضـرورت نـدارد و قهرمانـان مقاومـت اسـامی 
در منطقـه مقتـدر تـر از آن هسـتند کـه نیـاز 
بـه حضـور مسـتقیم ایـران اسـامی قدرتمند 
باشـد! . تحلیل کارشـناس عالی نظامی نشـریه 
پیشکسـوتان نشـان می دهد گزاره دروغ زیر از 
سـوی نظامیان صهیونیسـتی بـرای جلوگیری 
از اسـتوره شکنی شـبکه تجاوز هوایی اسرائیل 
غاصـب اسـت کـه توسـط توانمـدی پدافنـد 
هوایی ارتش سـوریه و جسـارت جبهه مقاومت 
اسـامی در سـوریه تحقیر شده اسـت! و البته 
نشـانه جهـش علمـی دانـش فنی و فـن آوری 
سـاخت پرنـده هـای فوق پیشـرفته در کشـور 
انقابـی و بـه ویـژه سـپاه پاسـداران انقـاب 
اسـامی ! کـه باعـث افتخار و سـر بلندی ملت 
ایـران اسـامی اسـت ! و بیـدار شـدن برخـی 
مسـؤلین خـود باختـه مدعـی اصـاح طلبی !

صهیونیسـتی  رژیـم  ارتـش  سـخنگوی  یـك 
ادعـا کـرد پهپـاد ایرانـی کـه توسـط بالگـرد 
روی  از  شـد،  داده  قـرار  هـدف  اسـرائیلی 
بـود. شـده  نسـخه برداری  آمریکایـی  مـدل 

»جاناتـان کانریکـوس« در مصاحبـه با شـبکه 
از  نسـخه ای  پهپـاد  ایـن  »سـی ان ان« گفـت 
مـدل RQ-170 سـاخت آمریـکا کـه 6 سـال 
پیـش توسـط ایران تصاحب شـد، بوده اسـت.

کانریکـوس با بیان اینکه ایـن اولین بار بود که 
یـك پهپـاد ایرانـی وارد حریم هوایی اسـرائیل 
می شـد، ادعـا کـرد از مسـیر پـرواز ایـن پهپاد 
مشـخص شـد کـه مأموریـت خاصـی داشـته 
اسـت اما از ارائه جزیئات بیشـتر اجتناب کرد.

رژیـم صهیونیسـتی مدعـی اسـت کـه یـك 
بلندی هـای  وارد  سـوریه  از  ایرانـی  پهپـاد 

جـوالن اشـغالی شـده و هـدف یـك بالگـرد 
ایـن  پـی  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـرائیلی 
بـه  بـا ورود  حادثـه، جنگنده هـای اسـرائیلی 
حریـم هوایـی سـوریه، مناطقـی را هـدف قرار 
داده انـد. در جریـان این عملیـات یك جنگنده 
اف16- اسـرائیل هـدف پدافنـد هوایـی ارتش 
سـوریه قـرار گرفتـه و سـاقط شـد. اسـرائیل 
تاکنـون مدرکـی دال بـر ایرانی بـودن پهپاد یا 
ورود ایـن پهپاد به آسـمان جـوالن ارائه نکرده 
اسـت. جوالن منطقه ای اسـت که تحت اشغال 
اسـرائیل قـرار دارد و هنـوز بـر اسـاس قانـون 
بین الملـل بخشـی از سـوریه به شـمار می آید.
یك مقام اسـرائیلی تأیید کرد که جنگنده این 
رژیـم پس از عملیات در سـوریه، هدف اصابت 
موشـك پدافنـد هوایـی سـوریه قـرار گرفته و 
سـرنگون شـد. ایـن اولین بـار از سـال 1982 
اسـت کـه اسـرائیل تأییـد می کنـد کـه یـك 
جنگنـده اش هدف سـامانه دفاعی سـوریه قرار 
گرفتـه اسـت. رسـانه های رژیـم صهیونیسـتی 
ایـن حادثـه را »ضربـه ای بـه اعتبـار و ابهـت« 
کرده انـد. توصیـف  اسـرائیل  هوایـی  نیـروی 

سـخنگوی ارتـش رژیـم صهیونیسـتی درپـی 
ایـن حادثـه مدعی شـد: »سـوری ها و ایرانی ها 
دارنـد با آتش بازی می کننـد. البته ما خواهان 
تشـدید تنـش نیسـتیم. آنهایـی کـه علیـه ما 
اقـدام کردنـد، بهـای سـنگینی خواهنـد داد«.

»بنیامیـن نتانیاهـو« نخسـت وزیـر ایـن رژیم 
در تمـاس تلفنـی با »والدیمیـر پوتین« رئیس 
جمهـور روسـیه بـا ادعـای اینکه »یـك پهپاد 
ایرانـی از اراضـی سـوریه بـه داخل اسـرائیل« 
فرسـتاده شـده بـود، گفـت: »مدت هاسـت که 
دربـاره خطر گسـترش حضور ایران در سـوریه 
تـا  می کنـد  تـاش  ایـران  می دهـم.  هشـدار 
از اراضـی سـوریه بـرای حملـه بـه اسـرائیل و 
دسـتیابی بـه هدفـی کـه بـه آن اذعـان کرده، 
یعنـی نابـودی اسـرائیل، اسـتفاده کنـد. ایران 
کـرد.« نقـض  را  مـا  حاکمیـت  گسـتاخانه 

کـه  داد  گـزارش  امـا  آحرونـوت  یدیعـوت 
از  بـه روسـیه و آمریـکا  پیامـی  اسـرائیل در 
و  میانجیگـری کننـد  تـا کـه  آنهـا خواسـته 
وجـود  بـا  کـه  بگویـد  دمشـق  و  تهـران  بـه 
حماتـی کـه در سـوریه انجام دادنـد، خواهان 
نیسـت. درگیـری  و  تنش هـا  گرفتـن  بـاال 
منبع: خبرگزاری فارس 96/11/23
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ــور  ــه کش ــی)ره( ب ــام خمین ــت ام ــا بازگش ت
بــه تحصــن ادامــه خواهنــد داد. مــردم و 
دانشــجویان نیــز بــه جمــع تحصیــن کنندگان 
ــردم در راه  ــردای آن روز، م ــی پیوســتند. ف م
ــه مناســبت  ــی ب پیمایــی عظیــم یــك میلیون
رحلــت پیامبــر اســام)ص(، در حمایــت از 
ــی  ــیاری از نواح ــد. در بس ــعار دادن ــام ش ام
ــدیدی  ــای ش ــز زد و خورده ــران نی ــهر ته ش
ــدگان  ــی و تظاهرکنن ــای انتظام ــان نیروه می

داد. روی 
تیرانــدازی در نواحــی مختلــف لحظــه ای 
قطــع نمــی شــد. خبرگــزاری پاریــس اعــام 
کــرد یکــی از میــدان هــای شــهر، بــه میــدان 
ــداد کشــته  ــرد و تع ــدا ک ــباهت پی ــگ ش جن
ــزارش  ــن گ ــزار ت ــه ه ــت را س ــا در پایتخ ه
ــرب و  ــت: »غ ــات نوش ــه اطاع ــرد. روزنام ک
جنــوب غــرب تهــران، غــرق در شــعله هــای 

ــود«. ــش ب آت
عقب نشینی دولت بختیار

در پــی تحصــن هــا و تظاهــرات خونیــن 
مــردم در اعتــراض بــه بســته شــدن فــرودگاه 
ــرد و  ــینی ک ــب نش ــار عق ــت بختی ــا، دول ه
شکســت را پذیرفــت. بختیــار در نهــم بهمــن 
مــاه اعــام کــرد کــه فــرودگاه مهرآبــاد امــروز 
ــرای  ــی ب ــچ ممانعت ــد و هی ــد ش ــاز خواه ب
ــت  ــدارد. هیئ ــود ن ــور وج ــه کش ــام ب ورود ام
دولــت در دهــم بهمــن اعــام کــرد کــه ورود 
هواپیمــای حامــل امــام بــه فــرودگاه مهرآبــاد 
ــن  ــا اعــام ای ــدون اشــکال اســت. ب تهــران ب
ــی  ــام در پیام ــتقبال از ام ــه اس ــر، کمیت خب
اعــام کــرد کــه امــام خمینــی رحمــه اهلل در 
ــه صبــح پنــج شــنبه دوازده بهمــن  ســاعت ن

ــود. ــد ب ــران خواه در ته
امــام  هواپیمــای  بهمــن،  یــازده  شــامگاه 
خمینــی رحمــه اهلل غــرش کنــان از فــرودگاه 
شــارل دوگل فرانســه بــه آســمان پــرواز کــرد. 
ــا  ــه دوم هواپیم ــب را در طبق ــاز ش ــام نم ام
ــن  ــه پایی ــپس در طبق ــای آورد و س ــه ج ب
ــدار هواپیمــا  هواپیمــا اســتراحت کــرد. مهمان
از مشــاهده آرامــش امــام متعجــب شــده بــود. 
ــان نمــاز  ــام و همراه ــوع فجــر، ام ــگام طل هن
صبــح را بــه جماعــت بــه جــا آوردنــد. زمــان 
ورود هواپیمــا بــه آســمان ایــران، خبرنــگاری 
ــد؟«  ــی داری ــه احساس ــید: »چ ــام پرس از ام
امــام هیــچ  داد: »هیــچ.«  پاســخ  امــام  و 
ــر  ــط ب ــه او فق ــرا ک ــت؛ چ ــی نداش احساس
ــای تکلیــف عمــل مــی کــرد. پیــروزی و  مبن
ــان  ــود. هم ــا ب ــر دو زیب ــرای او، ه شکســت ب
طــور کــه شکســت، او را نــا امیــد نمــی کــرد، 
پیــروزی نیــز احساســات شــخصی اش را 

ــت. ــی انگیخ برنم
مسافران همراه امام خمینی )ره(

پــرواز بازگشــت ســید روح اهلل خمینــی از 
فرانســه بــه تهــران بــا همراهــی تعــداد زیــادی 
سیاســت مداران  شــامل  کــه  شــد  انجــام 
انقابــی، مأمــوران آمریکایــی، چریك هــای 
ــی و  ــت اهلل خمین ــواده آی ــده، خان ــوزش دی آم
ــراد در  ــن اف ــی از ای ــد. برخ ــا بودن خبرنگاره

ــده اند. ــته ش ــت نوش ــر فهرس زی

ابوالحســن بنی صــدر، صــادق قطــب زاده،   
ابراهیــم یــزدی، حســن ابراهیــم حبیبــی، 
حســن الهوتــی، احمــد غضنفرپــور، تقــی 
ابتــکار، محســن ســازگارا، محمــد منتظــری- 
مرتضــی  منتظــری،  حســین علی  فرزنــد 
ــری، ژرار  ــك گ ــان م ــم دوری ــری، خان مطه
ژان فابین-باتــوش )محافــظ شــخصی آیــت اهلل 

نوفل لوشــاتو( در  خمینــی 
ــرودگاه  ــه اهلل در ف ــی رحم ــام خمین ام

ــاد مهرآب
امــام خمینــی رحمــه اهلل در فــرودگاه مهرآبــاد 
پــس از شــنیدن پیــام ملــت، ســخنانی ایــراد 
فرمــود. ایشــان ابتــدا از تمــام اقشــار ملــت از 
ــی و  ــبه، قاض ــی و کس ــوان، روحان ــر و ج پی
وکیــل، کارمنــد و کارگــر و کشــاورز کــه در راه 
رســیدن بــه پیــروزی رنــج و مصیبــت دیدنــد 
و ثابــت قــدم ماندنــد، صمیمانــه تشــکر کــرد. 
ــاش  ــود، ت ــخنان خ ــی از س ــان در بخش ایش
هــای محمدرضــا را بــرای بازگشــت بــه ایــران 
ــاش  ــد و ت ــاکام خوان ــلطنت، ن ــظ س و حف
ــرای  ــا زدن ب ــت و پ ــه دس ــان را ب ــای آن ه

حفــظ ســلطنت تعبیــر کــرد.
تریــن  پرشــکوه  و   1357 بهمــن   12

اســتقبال تاریــخ
ــن  ــکوه تری ــن 1357، پرش ــم بهم در دوازده
ــن روز  ــد. ای ــر ش ــوه گ ــخ جل ــتقبال تاری اس
یکــی از ماندگارتریــن روزهــای تاریــخ معاصــر 
ــردم در آن  ــوق م ــور و ش ــت و ش ــران اس ای
ــردم،  ــادی از م ــده زی ــود. ع ــر ب ــف ناپذی وص
ــا در  ــد ت ــانده بودن ــران رس ــه ته ــود را ب خ
مراســم اســتقبال از امــام شــرکت کننــد. 
ــان هــا  ــاً در ســاعت شــش صبــح، خیاب تقریب
سرشــار از جمعیــت بــود. اول صبــح، میلیــون 
ــیر  ــای مس ــان ه ــرف خیاب ــر در دو ط ــا نف ه
امــام خمینــی رحمــه اهلل ایســتاده بودنــد 
و پنجــاه هــزار نیــروی انتظامــی مردمــی 

ــد. ــا بودن ــردن آنه ــم ک ــغول منظ مش
مــردم بــا تــاق و نصــرت و گل ریــزان در 
مســیر حرکــت امــام خمینــی ، خیابــان هــا را 
تزییــن کردنــد و در قلــب اســتقبال کننــدگان، 
ــی از اضطــراب و شــادی مــوج مــی زد.  دریای
در ســاعت نــه و ســی دقیقــه صبــح، محبــوب 
ملــت و پرچــم دار آزادی بــه وطــن برگشــت. 
چنــد لحظــه پــس از گشــوده شــدن در 

کــه  حالــی  در  امــام  هواپیمــا،  خروجــی 
دستشــان در دســت مهمانــدار فرانســوی بــود، 
ــد.  ــر ش ــتاقان ظاه ــدگان مش ــل دی در مقاب
همــه اشــك شــادی مــی ریختنــد. فریــاد »اهلّل 

ــوا برخاســت. ــه ه ــر« ب اکب
ــکوه  ــن 1357، پرش ــم بهم در دوازده
تریــن اســتقبال تاریــخ جلــوه گــر شــد
امــام در ایــن ســخنان بــا بیــان رمــز پیــروزی 
ــت  ــات مل ــه طبق ــد از هم ــا بای ــود: »م فرم
تشــکر کنیــم کــه ایــن پیــروزی تــا اینجــا بــه 
ــوده اســت. وحــدت  واســطه وحــدت کلمــه ب
کلمــه مســلمین، همــه، وحــدت کلمــه اقلیــت 
هــای مذهبــی بــا مســلمین، وحــدت دانشــگاه 
ــاح  ــی و جن و مدرســه علمــی، وحــدت روحان
سیاســی. مــا بایــد همــه ایــن رمــز را بفهمیــم 
ــت و  ــروزی اس ــز پی ــه، رم ــدت کلم ــه وح ک

ایــن رمــز پیــروزی را از دســت ندهیــم«.
ــام  ــت ام ــای بازگش ــن پیامده مهمتری

ــران ــه ای ــی)ره( ب خمین
دو حادثــه، از مهــم تریــن پــی آمدهــای 
بازگشــت امــام خمینــی رحمــه اهلل اســت 
ــاب  ــروزی انق ــب پی ــرعت موج ــه س ــه ب ک
اســامی شــد: انتصــاب دولــت موقــت و بیعــت 
نظامیــان بــا امــام خمینــی رحمــه اهلل . امــام 
ــروج  ــتانه خ ــاه در آس ــی در 26 دی م خمین
ــت  ــا دول ــه م ــرد ک ــام ک ــور اع ــاه از کش ش
ــرد.  ــم ک ــام خواهی ــن زودی اع ــه همی را ب
ــری مهنــدس  ــزده بهمــن، نخســت وزی در پان
بــازرگان بــه تصویــب شــورای انقــاب رســید.
در نــوزده بهمــن، عظیــم تریــن راه پیمایــی در 
سراســر کشــور شــکل گرفــت و میلیــون هــا 
نفــر از دولــت منتخــب امــام خمینــی رحمــه 
اهلل حمایــت کردنــد. از ســوی دیگــر، در دهــه 
انقــاب، ارتــش کــه تنهــا نقطــه اتــکای رژیــم 
ــی،  ــرار، نافرمان ــت. ف ــاب پیوس ــه انق ــود، ب ب
ــرانجام،  ــرات و س ــرکت در تظاه ــاب، ش اعتص
ــی رحمــه اهلل ، نشــانه  ــام خمین ــا ام ــت ب بیع
ــا امــام بــود کــه در نــوزده  همراهــی ارتــش ب
بهمــن بــه اوج خــود رســید. در نتیجــه، رژیــم 
ــه ســرعت از هــم پاشــید و  ــدون پشــتوانه ب ب
ــروزی  ــه پی ــن ب ــاب اســامی در 22 بهم انق

نهایــی رســید.
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ــارت  ــرار حق ــی و ف ــام مردم ــترش قی ــا گس ب
ــکا  ــه آمری ــه ب ــود فروخت ــن خ ــاه خائ ــار ش ب
از ایــران ، مــزدوری دیگــر از غــرب بنــام 
ــار دبیــرکل حــزب فراماســونی  شــاهپور بختی
ملــت ایــران و همپیمــان جبهــه ملــی ایــران 
بــه عنــوان آخریــن و تنهــا امیــد رژیــم 
ــوی و ســردمداران غــرب پشــتیبانی مــی  پهل
ــوی ،  ــد پهل ــم فاس ــاع رژی ــور بق ــد بمنظ ش
بــه عنــوان نخســت وزیــر موقــت تــا فرصتــی 
دوبــاره بــرای کودتایــی ماننــد 28 مــرداد 
ــردم  ــل م ــرف مقاب ــود!؛ در ط ــده ب ــی مان باق
بیــدار گشــته توســط امــام خمینــی)ره( بــت 
ــر روز  ــجاعانه ه ــرات ش ــا تظاه ــه ب ــکن ک ش
ــی  ــدان م ــه می ــر ب ــم  ت ــورتر و مصم ــر ش پ
ــه و مترقــی اســتقال،   ــد و شــعار آگاهان آمدن
آزادی، حکومــت اســامی رابعنــوان اصلــی 
تریــن خواســته مــردم در نهضــت انقابــی بــه 
ــد.  ــرح می نمودن ــی مط ــام خمین ــری ام رهب
ــود را  ــرط ورود خ ــه ش ــی)ره( ک ــام خمین ام
ــود!،  ــه کشــور، خــروج شــاه، اعــام کــرده ب ب
بــا فــرار شــاه در 26 دی 1357، تصمیــم 
ــاه  ــن م ــد، و در12بهم ــت گرفتن ــه بازگش ب
ــتند!.  ــامی بازگش ــن اس ــه میه ــه ب مقتدران
ایــران  بــه  خمینــی)ره(  امــام  بازگشــت 
واقعــه ای در جریــان انقــاب 1357 اســت 
کــه طــی آن در 12 بهمــن ســال 1357 
ــد،  ــال تبعی ــس از 14س ــی)ره( پ ــام خمین ام
انســان  میلیونهــا  پشــوانه  بــا  مقتدرانــه 
ــت  ــور بازگش ــه کش ــران ب ــت ای ــریف از مل ش
ــه ســه  ــب ب ــورد اســتقبال قری ــران م و در ته
ــن روز در  ــت. ای ــرار گرف ــی ق ــون ایران میلی
ــه فجــر،  ــاز ده ــوان آغ ــا عن ــم رســمی ب تقوی
ــود  ــی ش ــته م ــی داش ــده  وگرام ــخص ش مش
ــمند  ــدار و هوش ــل بی ــرای نس ــاری ب و افتخ

اســت کــه بــا شــناختی عاقانــه وانقابی شــاه 
ــم وابســته  ــروش و دزدان رژی ــن وطــن ف خائ
و منهــوس پهلــوی فاســد را از کشــور اخــراج 
ــده  ــای آین ــل ه ــرای نس ــی ب ــا درس ــرد ت ک
ــان  ــن فروش ــار وط ــر ب ــز زی ــه هرگ ــد ک باش
وابســته اســتعمار بــا هــر اســم رســمی نرونــد!

بازگشت امام خمینی)ره( به ایران
امــام خمینــی)ره( از ســیزده آبان ســال 1342 
تــا دوازده بهمــن ســال 1357، یعنــی حــدود 
ــرد و در  ــر ب ــه س ــد ب ــال در تبعی ــارده س چه
ســال 1343 ابتــدا بــه ترکیــه و پــس از مدتــی 
بــه عــراق تبعیــد شــد و اوقــات پایانــی دوری 
ــه  ــده ای ب ــه و در دهک ــن را در فرانس از وط
نــام نوفــل لوشــاتو گذرانــد. نوفــل لوشــاتو در 
روزهــای اوج نهضــت، بــه قلــب تپنــده انقــاب 
ــام)ره( را  ــود. وقتــی ام ــل شــده ب ــران تبدی ای
بــه ترکیــه تبعیــد مــی کردنــد، شــاه و آمریــکا 
ــه او  ــد ک ــی کردن ــی نم ــش بین ــچ گاه پی هی
ــردد و  ــاز گ ــران ب ــه ای ــه ب روزی پیروزمندان

رژیــم شاهنشــاهی را از بــن برکنــد.
پــس از فــرار شــاه در 26 دی 1357، امــام)ره( 
در پیامــی کوتــاه خطــاب بــه خبرگــزاری 
ــاه از  ــروج ش ــرد: »خ ــام ک ــان اع ــای جه ه
ــلطه  ــن س ــان یافت ــه پای ــن مرحل ــران، اولی ای
جنایــت بــار پنجــاه ســاله رژیــم پهلــوی مــی 
ــه  ــارزات قهرمانان ــال مب ــه دنب ــه ب ــد ک باش
ملــت ایــران صــورت گرفتــه اســت. مــن ایــن 
ــم.«  ــی گوی ــك م ــت تبری ــه مل ــروزی را ب پی
همچنیــن ایشــان اعــام کــرد کــه در اولیــن 

ــد. ــاز مــی گردن ــران ب ــه ای فرصــت ب

ــام  ــت ام ــادن بازگش ــق افت ــه تعوی ب
ــران ــه ای ــی)ره( ب خمین

در حالــی کــه یــاران حضــرت امــام و مبــارزان 
مذهبــی، بــا وجــود تمــام نگرانــی هــا در 
تــدارک برگــزاری مراســم اســتقبال باشــکوهی 

از امــام 
بودنــد، اعــام خبــر تصمیــم امــام بــرای 
آمــدن، مســئوالن و ســردمداران رژیــم پهلــوی 
ــه  ــان کــه ب ــو انداخــت. آن ــه تکاپ را ســخت ب
ــر ضــد  شــدت از تظاهــرات خیابانــی مــردم ب
ــد، ورود  ــوی هراســناک شــده بودن ــم پهل رژی
امــام)ره( را بــه کشــور، پایانــی بــر تمــام 
امیدهایشــان مــی پنداشــتند و یقیــن داشــتند 
کــه در ایــن صــورت، طومــار ســلطنت پهلــوی 

ــد شــد. ــده خواه برچی
ــه  ــام ب ــا ورود ام ــه ب ــن، درصــدد مقابل بنابرای
ــم  ــر تصمی ــی در براب ــع تراش ــا مان ــور ی کش
امــام برآمدنــد. بختیــار در مقــام نخســت 
وزیــری، نقشــه هــای گوناگونــی در ســر 
ــام  ــای ام ــار هواپیم ــه انفج ــد ک ــی پروران م
یــا منحــرف کــردن مســیر هواپیمــای حامــل 
امــام و ســپس دســتگیری ایشــان از آن جملــه 
بــود کــه هیــچ یــك عملــی نشــد. تیــر آخــر 
ــای  ــه روی هواپیم ــا ب ــرودگاه ه ــتن ف او، بس
ــرواز  ــود پ ــرار ب ــه ق ــی ک ــود. در حال ــام ب ام
ــی  ــام خمین ــن ام ــم بهم ــاب در روز شش انق
ــاورد،  ــران بی ــه ای ــه ب ــه اهلل را از فرانس رحم
ســازمان هواپیمایــی کشــور اعــام کــرد کــه 
بــه علــت بــدی هــوا و نبــود دیــد کافــی، همــه 

ــده اســت. ــو ش ــا لغ پروازه
اعتــراض مــردم بــه بســته شــدن 

ــا ــرودگاه ه ف
ــا  ــرودگاه ه ــدن ف ــته ش ــر بس ــار خب ــا انتش ب
ــار از ورود حضــرت  ــت بختی ــری دول و جلوگی
امــام بــه کشــور، مــردم بــا تظاهــرات و 
ــت  ــدام دول ــه اق ــود، ب ــای خ ــی ه راه پیمای
ــای  ــران نیروه ــه افس ــد. هم ــراض کردن اعت
ــران،  ــگاه هــای خــود در ته ــه در پای ســه گان
و  همــدان  دزفــول،  کرمانشــاه،  اصفهــان، 
بوشــهر اعتصــاب کردنــد و ســپس بــه صفــوف 
تظاهــر کننــدگان معتــرض پیوســتند. در 
ــه  ــده ب ــر کنن ــت تظاه ــیل جمعی ــران، س ته

ــد. ــه راه افتادن ــاد ب ــرودگاه مهرآب ــوی ف س
ــرای  ــه ب ــور ک ــر کش ــارز سراس ــان مب روحانی
اســتقبال از امــام بــه تهــران آمــده بودنــد، بــا 
ــد  ــام کردن ــگاه اع ــجد دانش ــن در مس تحص

دهه فجر مبارک باد

جاء الحق و ذهق الباطل

فرار شاه خائن و همسرش
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ــهادت  ــخ ش ــاره تاری ــف درب ــول مختل ــرا 13 ق چ
حضــرت فاطمــه زهرا)ســالم اهلل علیها( وجــود دارد؟!

ــا جــای تأمــل دارد!  ــوع بیــان تاریــخ عــادی اســت و ی ــا ایــن ن آی
همچنیــن مخفــی بــودن مــزار شــریف دختــر گرامــی پیامبــر)ص( 
ــوده  ــن فرم ــرق اســامی ای ــه ف ــه هم ــر)ص( ک ــن پیامب ــاره ت و پ
ــد  ــول دارن ــرا)س( را قب ــه زه ــورد حضــرت فاطم رســول اهلل در م
ســؤال برانگیــز نیســت؟! بــه نظــر میرســد همیــن دو ســؤال مهــم 
ــول  ــداز رس ــان گ ــت ج ــد از رحل ــه بع ــام بافاصل ــخ اس در تاری
ــول اهلل )ص( را  ــر رس ــر عم ــار دوران اواخ ــم ب ــاع غ اهلل)ص( اوض
ــن از  ــور درس گرفت ــلمین آگاه بمنظ ــه مس ــد! ک ــی ده ــان م نش
ــه  ــی ک ــرار خطای ــری از تک ــده و جلوگی ــرای آین ــام ب ــخ اس تاری
امــروز باعــث اختــاف بــزرگ بیــن مســلمین گردیــده بطــوری کــه 
ــم  ــرآن کری ــه در ق ــود، نصــارا و مشــرکین ک دشــمنان اســام یه
صراحطــاً بیــان فرمــوده دشــمن اســام هســتند اینگونــه مســلمین 
را بــا هــم درگیــر نمــوده اســت ، الزم اســت بــا بررســی حقیقــت 
ایــن مقطــع از تاریــخ اســامی و تشــخیص عوامــل تفرقــه افکنــی 
ــت و  ــا روش جاهلی ــرده و ب ــرک ک ــی اســام را ت ــه مســیر اصل ک
قلــدری قبائلــی جامعــه اســامی را دچــار خطــا و تقرقــه نمودنــد! 
بطــوری کــه در کمتــر از نیــم قــرن بنــی امیــه ای خبیــث را کــه 
ــرده  ــه یادک ــجره خبیث ــام ش ــا ن ــم ب ــرآن کری ــا در ق ــد دان خداون
اســت حاکــم بــر سرنوشــت مســلمین شــدند تــا چندیــن قــرن آن 
جنایاتــی را مرتکــب شــدند کــه جــز ســرافکندگی بــرای مســلمین 
ــز داعــش صهیونیســتی خبــث  دســت آوردی نداشــته و امــروز نی
ــد  ــن آنچــه بای ــی باشــند! بنابرای ــن فاســد م ــه رو آن ملعونی دنبال

ــه آن توجــه گــردد، ایــن نکتــه مهــم اســت کــه چــرا  ب
ــن  ــانی ای ــه کس ــت؟! چ ــم اس ــع مبه ــن مقط ــخ ای تاری
ــد و  ــل کردن ــلمین تحمی ــه مس ــود را ب ــم آل ــرایط غ ش
چــرا؟! کــه از آن عبــرت گرفتــه و امــروز دوبــاره گرفتــار 
ــخ حضــرت  ــن تاری ــه ای ــم! و اال اینک ــت نگردی آن مصیب
زهــرای اطهــر علیهــا ســام در اثــر جراحــات جســمی و 
روحــی بــه شــهادت مظلومانــه رســیدند! یــا بیســت روز 
بعــد یــا یکمــاه بعــد یازمــان بیشــتری ، چــه خواصیتــی 
ــه  ــلمین دارد؟! ک ــت مس ــر سرنوش ــری ب ــه اث دارد و چ
محققیــن و تاریــخ دانــان مــا وقــت عمــر شــریف خــود را 
صــرف آن کننــد! هــدف از گرامــی داشــت ایــن مصیبــت 
ــظ شــده و  ــان معصــوم)ع( حف ــه توســط امام ــزرگ ک ب
ــظ آن  ــه حف ــه ب ــز توصی ــروان راســتین خــود نی ــه پی ب
شــده اساســاً، بیــان فضائــل آن بزرگــوار بــوده و احادیثــی 
ــری  ــره گی ــلمین از آن به ــه مس ــام)ص( ک از پیامبراس
ــن  ــد منافقی ــا نگذارن ــد ت ــوزی کنن ــرت آم ــوده و عب نم
قــدرت طلــب درهــر زمــان بــا نــام اســام امــا برخــاف 
ــردن مســلمین  ــدا و رســول)ص( برگ ــان روشــن خ فرم
ســوار گردیــده! و ایــن خیانــت بــزرگ تهدیدی جدیســت 
ــی در  ــام و حت ــان اس ــم در جه ــروز ه ــن ام ــه همی ک
ــه  ــت ک ــد جدیس ــن تهدی ــامی بزرگتری ــوری اس جمه
ــداری و  ــا آن بی ــه ب ــکار مقابل ــا راه ــود دارد و تنه وج

هوشــیاری اســت کــه بــا دقــت در فرامیــن رهبــری انقاب اســامی 
و اخــاص در عمــل بصیرتــش حاصــل مــی گردد تــا بــدام منافقین 
ــف!    ــای مختل ــات ه ــژه در انتخاب ــه وی ــویم ب ــار نش ــا کار گرفت ری
ایــام فاطمیــه جمعــاً 6 روز مــي باشــد، 3 روز در مــاه جمــادي االول 
ــا  ــه اول از 13 ت ــن فاطمی ــي. بنابرای ــاه جمــادي الثان و 3 روز در م
15جمــادي االول اســت و فاطمیــه دوم از ســوم تــا پنجــم جمــادي 
ــاه  ــر م ــه روز در ه ــه س ــت اینک ــراً عل ــد. ظاه ــي باش ــي م الثان
بعنــوان روز شــهادت آن حضــرت)س( معرفــي شــده اســت بــه ایــن 
دلیــل اســت کــه ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ماههــاي قمــري از 
رحلــت پیامبــر)ص( تــا شــهادت حضــرت زهــرا)س(،29روز بــوده 
ــودن ماههــاي قبــل، روز  باشــند، حــال آنکــه در صــورت کامــل ب
ــد  ــي خواه ــادي الثان ــوم جم ــا س ــادي االول و ی ــهادت 13جم ش
بــود. چــرا کــه طبــق تقویــم، حداکثــر ســه مــاه قمــري 29 روزه و 
حداکثــر 4 مــاه قمــري 30 روزه مــي تواننــد پشــت ســرهم قــرار 
ــا  ــم ت ــادي االول از ده ــه دوم جم ــه ده ــرف ب ــا در ع ــد ، ام گیرن
بیســتم جمــادي االول کــه بنابــر قــول 75روز، شــهادت آن بانــوي 
بزرگــوار در آن واقــع شــده اســت دهــه فاطمیــه اول و بــه دهــه اول 
جمــادي الثانــي از اول تــا دهــم جمــادي الثانــي، کــه طبــق قــول 
95روز، شــهادت حضــرت زهــرا)س( در آن واقــع شــده اســت، دهــه 
ــود در  ــل ش ــان حاص ــه اطمین ــود. ک ــي ش ــه م ــه دوم گفت فاطمی
ایــن روز شــهادت اتفــاق افتــاده بــا کــم زیــادش بتوانیــم بــه اقامــه 
ــوزی  ــرای درس آم ــوار را ب ــب آن بزرگ ــم! ومناق ــدام کنی ــزا اق ع
ــااهلل! ــم انش ــار دهی ــامی انتش ــه اس ــامی و جامع ــی اس در زندگ
پیشکسوت بسیجی برادر رضا افروز

وقایع 12بهمن از ایام اهلل دهه فجر
12بهمــن روز ورود امــام روح اهلل خمینــی 
ــن اســتقبال  ــن روز بزرگتری ــران در ای ــه ای ب
تاریــخ در تهــران برگــزار شــد؛ بطــوری کــه 
طــول جمعیــت اســتقبال کننــده از آیــت اهلل 
ــود. در  ــیده ب ــر رس ــه 33 کیلومت ــی ب خمین
ــم  ــداد روز دوازده ــه بام ــاعت 9:50 دقیق س
ــی در  ــام خمین ــل ام ــای حام بهمــن هواپیم
ــرودگاه  ــی در ف ــدید امنیت ــر ش ــان تدابی می
ــی  ــام خمین ــت. ام ــن نشس ــاد برزمی مهرآب
پــس از ورود بــه فــرودگاه و ایــراد ســخنرانی 
ــم شــده  ــل تنظی ــه از قب ــه ای ک ــق برنام طب
بــود عــازم گورســتان بهشــت زهرا)س( شــد.

ــان اســتقبال گســترده  ــی در می ــام خمین ام
مــردم تهــران در ســاعت یــك بعــد از ظهــر 
وارد قطعــه 17 کــه مدفــن شــهدای انقــاب 
ــراد نمــود  ــود شــد و ســخنرانی خــود را ای ب
درایــن ســخنرانی تاریخــی فرمــود مــن 
ــه پشــتوانه  دولــت تعییــن مــی کنــم مــن ب
ایــن مــردم و بــه واســطه اینکــه مــردم مــرا 
قبــول دارنــد دولــت تعییــن مــی کنــم و تــو 

ــم! . ــی مــی زن ــت غیرقانون ــن دول دهــن ای
وقایع 1۴ بهمن از ایام اهلل دهه فجر

ــام اهلل دهــه فجــر  روز شــنبه 14 بهمــن از ای
ــك  ــوی ی ــماره 2 عل ــه ش ــل مدرس در مح
ــه  ــب ب ــا حضــور قری ــی ب ــه مطبوعات مصاحب
ــی و خارجــی برگــزار  ــگار ایران ســیصد خبرن
شــد کــه در آن ابتــدا خاصــه ای از نظریــات 
آیــت اهلل امــام خمینــی خوانــده شــد؛ ســپس 
آغــاز گردیــد کــه  ســواالت خبرنــگاران 
خاصــه ای از پاســخ امــام خمینــی بــه ایــن 

ــود: شــرح ب
»کاری نکننــد کــه مــردم را بــه جهــاد 
موقــع جهــاد شــد  اگــر  دعــوت کنــم، 
می توانیــم اســلحه تهیــه کنیــم. دولــت 
ــای  ــرد. اعض ــم ک ــی خواهی ــزودی معرف را ب
ــش  ــن شــده اند. از ارت ــاب تعیی ــورای انق ش
ــل  ــا متص ــه م ــر ب ــه زودت ــم هرچ می خواه
شــود. ارتشــیان فرزنــدان مــا هســتند، مــا بــه 
ــت  ــان مل ــه دام ــد ب ــم بای آنهــا محبــت داری
ــده  ــن ش ــه تدوی ــی ک ــون اساس ــد. قان بیاین
ــام  ــود تم ــته می ش ــی گذاش ــه آراء عموم ب
اتبــاع خارجــی بطــور آزاد در ایــران زندگــی 

ــرد! ــد ک خواهن
ــه  ــام اهلل ده ــن از ای ــع روز 1۶ بهم وقای

فجــر
امــام خمینــی در روز 16 بهمــن طــی فرمانی 
مهــدی بــازرگان را بــه عنــوان نخســت وزیــر 
موقــت تعییــن و معرفــی کــرد. عصــر همــان 
روز در ســالن ســخنرانی مدرســه علــوی یــك 
مصاحبــه مطبوعاتــی بین المللــی ترتیــب 
ــه  ــازرگان برنام ــه ب ــن جلس ــد، در ای داده ش
ــرد و  ــریح ک ــت را تش ــت موق ــف دول و وظای
افــزود برگــزاری همــه پرســی دربــاره تغییــر 
رژیــم، برگــزاری انتخابــات مجلس مؤسســان 
ــن  ــف ای ــس ازوظای ــات مجل ــام انتخاب و انج

دولــت اســت.
ــه  ــام اهلل ده ــن از ای ــع روز 1۹ بهم وقای

فجــر

 روز نوزدهــم بهمــن مــاه بزرگتریــن راه 
پیمایــی انقــاب صــورت گرفــت. در قطعنامه 
پایانــی راه پیمایــی نخســت وزیــری مهــدی 
بــازرگان توســط تظاهرکننــدگان تأییــد شــد.

وقایع 2۰ بهمن از ایام اهلل دهه فجر
در روز 20 بهمــن مــاه کــه مصــادف بــا 
ــردم در دانشــگاه تهــران  ــود، م ــه ب روز جمع
اجتمــاع کــرده بودنــد تــا ســخنرانی رئیــس 
دولــت موقــت را اســتماع نماینــد. درهمیــن 
ــورت  ــری ص ــران درگی ــرق ته ــگام درش هن
ــش  ــراد گارد ارت ــادی از اف ــده زی ــت؛ ع گرف
ــروی  ــران نی ــادگان هماف ــه پ ــن ب ــاه خائ ش
هوایــی درفــرودگاه دوشــان تپــه حملــه 
ــان  ــری آن ــاز درگی ــض آغ ــه مح ــد و ب بردن
عــده زیــادی از جوانــان انقابــی با پشــتیبانی 
ــدند.  ــری ش ــان وارد درگی ــران قهرم از هماف
ایــن درگیــری خونیــن ده هــا نفــر شــهید و 
مجــروح بــر جــای گذاشــت ولــی در نهایــت 
ــران توانســتند حلقــه  ــی هماف ــان انقاب جوان
را  خائــن  شــاه  گارد  نیروهــای  محاصــره 
بشــکنند و گارد فرســوده شــاه را فــراری 

ــد!. دهن
وقایع 21 بهمن از ایام اهلل دهه فجر

ــگ  ــاه جن ــن م ــم بهم ــت و یک در روز بیس
ــته  ــث کش ــلح باع ــردم مس ــا م ــا ب تانك ه
ــت اهلل  ــر شــد. آی ــا نف و زخمــی شــدن صده
ــد کــرد در صــورت عــدم  خمینــی)ره( تهدی
جلوگیــری از کشــتار لشــگر گارد حکــم 
جهــاد خواهــد داد. در ایــن روز چندیــن 
کانتــری توســط گروههــای مســلح مردمــی 
ــر  ــه آن مقادی ــه در نتیج ــدند ک ــخیر ش تس
ــاد.  ــردم افت ــت م ــه دس ــلحه ب ــادی اس زی
ــران  ــی ته ــداری نظام ــن روز فرمان در همی
اعامیــه شــماره 40 را انتشــار داد؛ بموجــب 
ایــن اعامیــه رفــت و آمــد مــردم از ســاعت 
ــد.  ــام ش ــوع اع ــداد ممن ــا 5 بام 16:30 ت
ــری  ــه دیگ ــور اعامی ــه مزب ــی اعامی در پ
صــادر و منــع عبــور و مــرور تــا ســاعت 12 
ــه فرمــان  ــد شــد. امــا مــردم ب بامــداد تمدی
امــام خمینــی عمــًا مقــررات حکومــت 
ــاختند و  ــل س ــی را باط ــر قانون ــی غی نظام
ــق و  ــا ایجــاد حری ــا ب ــح در خیابان ه ــا صب ت
ــت گارد  ــع حرک ــدد مان ــای متع راه بندان ه

ــدند!. ــن  ش ــاه خائ ــوده ش فرس
وقایع 22 بهمن از ایام اهلل دهه فجر

اویــن،  زنــدان  ترتیــب  بــه  روز  ایــن  در 
ســاواک، پــادگان امریکائیهــا درســلطنت 

ملــی،  شــورای  و  ســنا  مجلســین  آبــاد، 
ــدان  ــاختمان زن ــری و س ــهربانی، ژاندارم ش
مــردم  تصــرف  بــه  مشــترک  کمیتــه 
ســپهبد  شــهربانی  تســخیر  در  آمــد.  در 
بــه  تهــران  نظامــی  فرمانــدار  رحیمــی 
دســت انقابیــون مســلح افتــاد. پــادگان 
ــتان  ــری، دبیرس ــکده افس ــاه و دانش ــاغ ش ب
ــی  ــه فرمانده ــیدیه ک ــادگان جمش ــام، پ نظ
دژبــان مرکــز ارتــش شــاه خائــن بــود و بــه 
ــری  ــدا و نصی ــت هوی ــدان موق ــاح زن اصط
ــی تصــرف شــده  ــان انقاب ــود توســط جوان ب
ــه محــل بازداشــت  ــتگیر شــدگان را ب و دس
ــرت  ــادگان عش ــد ، پ ــل کردن ــد منتق جدی
ــاغ  ــادگان ب ــاد و پ ــادگان عبــاس آب ــاد و پ آب
شــاه و... یکــی پــس از دیگــری ســقوط کــرد 
همچنیــن کانتــری هــای تهــران یکــی پــس 
ــد و اعــام رســمی  از دیگــری تصــرف گردی
همبســتگی ارتــش بــا مــردم و تصــرف 
پایــگاه رژیــم وابســته و فاســد  آخریــن 
ــود طومــار  پهلــوی کــه رادیــو و تلویزیــون ب
ــی و ضــد  ــد و ضــد مردم ــم پلی ــن رژی ننگی
دینــی پهلــوی مــزدور آمریــکا برچیــده شــد!.

تصمیــم شــورای عالــی ارتش)اعــام رســمی 
همبســتگی ارتــش بــا انقــاب اســامی 

ــردم( م
ــورای  ــن ش ــداد روز 22 بهم ــاعت 10 بام س
ســتاد  در  مســلح  نیروهــای  فرماندهــان 
مشــترک ارتــش شــاه کــه آخریــن لحظــات 
نابــودی رژیــم فاســد پهلــوی را شــاهد بودنــد 

ــد.  ــکیل گردی تش
نیروهــا  فرماندهــان  گــزارش  از  پــس 
پیرامــون  بحــث  موجــود  وضعیــت  از 
ــد؛  ــاز ش ــردم آغ ــا م ــش ب ــتگی ارت همبس
اکثــراً موافقــت خــود را اعــام نمودنــد و 
ــر بــی طرفــی  ســرانجام اعامیــه ای مبنــی ب
ــس از  ــید. پ ــاء رس ــه امض ــه و ب ــش تهی ارت
ــد  ــك بع ــاعت ی ــی، س ــورای عال ــم ش تصمی
از ظهــر خبــر تصمیــم شــورای عالــی ارتــش 
در اختیــار رادیــو و تلویزیــون گذاشــته شــد. 
ــع  ــود را قط ــادی خ ــه ع ــران برنام ــو ای رادی
ــد  ــه ای بع ــرد. لحظ ــت ک ــه را قرائ و اعامی
ــیما  ــدا و س ــه ص ــاب محوط ــای انق نیروه
ــم  ــقوط رژی ــر س ــد و خب ــرف نمودن را تص
ــام  ــیما اع ــدا و س ــوی از ص ــلطنتی پهل س

ــد. ش
همشهری اناین 95/11/25
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»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
» الَْواِرثِیــَن  َونَْجَعلَُهــُم  ــًة  أَئِمَّ َونَْجَعلَُهــْم  اْلَْرِض  فِــي  اْســُتْضِعُفوا  َِّذیــَن  ال َعلَــی  نَُمــنَّ  أَْن  َونُِریــُد   «
اســتکبار  قرمــز  خطــوط  از  عبــور  در  ایــران  شــجاع  ملــت  تاریخــی  نقــش  یــادآور  ســال  هــر  بهمــن   22
ســلطه  از  رهایــی  و  پیشــه  جنایــت  آمریــکای  اکبــر  طاغــوت  ویــژه  بــه  ســتمگر  خــوارن  جهــان  و 
اســت. دیکتاتــوری  و  کامگــی  خــود  ســال   2500 ارتجاعــی   ، پوســیده  فرهنــگ  و  گــر  ســتم  پادشــاهان 

یــادآور پیــروزی خــون بــر شمشــیر و اراده و قــدرت الیــزال و نصــرت الهــی بــرای شکســت و ذلــت ظالمیــن  و برکشــیدن 
َ یَنُصرُکم َویَُثبِّــت أَقداَمُکم« مظلومیــن بــه پــا خواســته و یاری گران دین خداســت که خــود فرموده اســت: » إِن تَنُصــُروا اهللَّ
ــت  ــداکاری ام ــداری و ف ــا پای ــه ب ــت ک ــا اس ــامی م ــن اس ــز و میه ــام عزی ــخ اس ــف تاری ــه عط ــن نقط 22 بهم
ــد  ــردم مجاه ــاء و م ــاء و صلح ــاله علم ــد س ــد ص ــراوان چن ــج ف ــاز و رن ــهید و جانب ــزاران ش ــم ه ــرافراز و تقدی س
پیــروزی بــزرگ اســام بــر کفــر و نفــاق در جبهــه داخلــی و خارجــی بــه ثمــر نشســت و امیــد کــه مــردم 
ــر  ــام عص ــرت ام ــور حض ــا ظه ــدت ت ــظ وح ــت و حف ــت از والی ــروی و اطاع ــت و پی ــداری و مقاوم ــا پای ــران ب ای
ــد. ــدار بمان ــته و پای ــزاز و برافراش ــان در اهت ــن همچن ــگ 22 بهم ــون رن ــم خ ــته و پرچ ــای ننشس ــدا از پ ارواحناف

ــان  ــده اســت همچن ــه وجــود آم ــزاران شــهید ب ــا خــون ه ــه ب ــا ک ــر م ــاب اســامی شــکوهمند و شکســت ناپذی انق
ــی  ــت اهلل العظم ــرت آی ــه حض ــام گون ــری ام ــامی و رهب ــت اس ــت ام ــداری و مقاوم ــت پای ــه برک ــده ب ــده و بالن توفن
ــاش  ــم الشــأن و ت ــام راحــل عظی ــه اســام و راه ام ــاداران ب ــز و همــت مجاهــدان راســتین و وف ــه ای عزی ــام خامن ام
ــه  ــم ب ــتضعفین عال ــامی و مس ــت اس ــرا راه ام ــد ف ــای جدی ــق ه ــودن اف ــرفت و گش ــه پیش ــر ب ــداران بصی والیتم
ــه  ــتمدیدگان ادام ــی س ــلطه و رهای ــام س ــیدن نظ ــم پاش ــیدن و از ه ــر کش ــه زی ــرای ب ــود ب ــرفت خ ــت و پیش حرک
ــت. ــا اس ــن مدع ــارز ای ــانه ب ــام( نش ــم الس ــت )علیه ــل بی ــرم اه ــع ح ــهیدان مداف ــل ش ــهادت خی ــد و ش ــی ده م

شــیوخ ســتمگر و شــکمباره و طاغــوت زاده هــای مفــت خــور ، ســران کشــورهای ذلــت پذیــر و ســازش کار 
ــه  ــی ب ــرب صلیب ــری غ ــد بش ــات ض ــد اقدام ــی بدانن ــوی داخل ــرب زده و وادادگان ترس ــنفکران غ ــن و روش و منافقی
ــت  ــك مش ــت ی ــظ و تثبی ــرای حف ــب ب ــت طل ــکار و فرص ــه م ــث و فرانس ــس خبی ــکار ، انگلی ــکای جنایت ــژه آمری وی
ــه  ــامی ره ب ــاب اس ــدن انق ــر ش ــرفت و فراگی ــری از پیش ــام و جلوگی ــان اس ــب جه ــکار در قل ــت جنایت صهیونیس
جایــی نخواهــد بــرد و ان شــاء اهلل بــه زودی امــت اســامی نمــاز خــود را بــه امامــت ولــی امــر مســلمین در رســتاخیز 
اربعیــن حســینی در قــدس شــریف خواهــد خوانــد چــرا کــه امــام مــا فرمــوده اســت راه قــدس از کربــا مــی گــذرد. 
ــت  ــواری اس ــت و خ ــه اردوگاه شکس ــاق ک ــر و نف ــود را از اردوگاه کف ــده خ ــر نش ــا دی ــم ت ــی دهی ــدار م ــس هش پ
ــد.  ــی اســت بپیوندی ــروزی و نصــرت اله ــه اردوگاه پی ــاب اســامی ک ــت و انق ــزت و کرام ــه اردوگاه ع ــرده و ب جــدا ک
ــد  ــف کن ــس پ ــر آنک ــروزد ه ــزد برف ــه ای ــی را ک ــت و چراغ ــه اس ــد افروخت ــه خداون ــت ک ــی اس ــاب چراغ ــن انق ای
ــُروَن« ــِرَه الَْکافِ ــْو َک َ ــوِرِه َول ــمُّ نُ ُ ُمِت ــْم َواهللَّ ِ بَِأْفَواِهِه ــوَر اهللَّ ــوا نُ ــُدوَن لُِیْطِفُئ ــوزد.» یُِری ــه اش بس ــه ریش ــش و بلک ریَش
از دولــت مــردان و مســئولین مــی خواهیــم بــا پایبنــدی بــه اصــول و ارزش هــای انقــاب و راه روشــن امــام راحــل، پیروی 
و عمــل بــه منویــات و مطالبــات رهبــر فرزانــه انقــاب بــه ویــژه در اجــراء و نهادینــه کــردن عدالــت و مبــارزه بــا فســاد، 
دوری از اشــرافیگری و زرانــدوزی ،  حمایــت از محرومیــن و ســاده زیســتی، مــردم داری و قانــون گرایــی، دشــمن شناســی 
و اســتکبار ســتیزی و در یــك کلمــه پیــروی از اســام نــاب محمــدی)ص( و خدابــاوری به جای غــرب گرایی و هواپرســتی 
در ایــن دوره پــر فــراز و نشــیب از فرصــت پیــش آمــده بــرای خدمــت گــذاری و تحکیــم پایــه هــای انقــاب و تعمیــق و 
پیشــرفت اســام در کشــور اســتفاده نماینــد و اجــازه ندهنــد وسوســه شــیطان رجیــم و دنیــای دون آنــان را بفریبــد و بــه 
بیراهــه و کــج راهــه غربــی هــا و دشــمنان اســام بکشــاند. هــر مســئولی بایــد در پایــان دوره خدمــت و بهــره منــد شــدن 
از مزایــا و ... حکومــت بگویــد چــه خدمتــی بــه اســام و چــه اقــدام موثــری بــرای تحکیــم ارزش هــا و پیشــرفت انقــاب 
اســامی انجــام داده اســت آیــا در خدمــت اســام و ســرباز والیــت بــوده یا خدمــت گــذار طاغوت اکبر و دشــمنان اســام؟

مــا پیشکســوتان جهــاد و شــهادت کــه جوانــی خــود را فــدای انقــاب و تحکیم نظــام مقدس جمهوری اســامی کــرده ایم 
بــه عنــوان پرچــم داران انقاب اســامی همچنان اســتوار و پــای در رکاب آماده و حاضــر در میدان و عرصه هــای مورد نیاز 
انقــاب اســامی ایســتاده ایــم و تــا فتــح قدس و برافراشــته شــدن پرچم ال الــه اال اهلل بر بام جهــان و به خــاک مالیدن پوزه 
شــیطان بــزرگ همچنان که شــهیدان پیشکســوت مدافع حــرم ثابت کردند تا جــان در بدن داریم از پای نخواهیم نشســت.

روز 22 بهمــن همــراه و همــگام بــا امــت سلحشــور و وفــادار ایــران اســامی مشــتها را گــره کــرده بــا 
شــعار مــرگ بــر آمریــکا فریــاد ســر خواهیــم داد.

                                                          ای رهبر آزاده         آماده ایم آماده

ــْم  ــي ُکْنُت َِّت ــِة ال ــُروا بِالَْجنَّ ــوا َوأَبِْش ــوا َواَل تَْحَزنُ ــُة أاَلَّ تََخاُف ــُم الَْمَائَِک ُل َعلَْیِه ــزَّ ــَتَقاُموا تََتَن ــمَّ اْس ُ ثُ ــا اهللَّ َُّن ــوا َرب ــنَ َقالُ َِّذی »إِنَّ ال
ــه 30{ ــارک فصــت- آی تُوَعُدوَن«}ســوره مب

بیانیــه ســازمان بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت بــه مناســبت دهــه فجــر و 
یــوم اهلل 22 بهمــن 1396

پیام مقام معظم رهبری در پی حماسه ملت در 
راهپیمایی 22 بهمن 13۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم
بصیــرت  و  عــزم  امــروز  ایــران!  رسبلنــد  و  عزیــز  ملــت 
آفریــد. کننده ئــی  خیــره  و  بــزرگ  حادثــه ی  شــا 

عظمــت راه پیائــی امــروز شــا کــه بــه نظــِر محاســبه گراِن 
ــخ  ــود، پاس ــورتر ب ــر و پرش ــش پرجمعیت ت ــالهای پی ــق، از س دقی
ــگان و دشــمنان و سســت عهدان  ــه بیگان قاطــع و دندان شــکنی ب
داد. دشــمن بــا تکیــه بــر تصــّور ناقــص و باطــل خــود از ایــران و 
ــر ایــن متمرکــز  ایرانــی، همــه ی تــوان و تــاش تبلیغــی خــود را ب
ــه ضــد  ــاً ب ــق و احیان ــه ۲۲ بهمــن امســال را بی رون ــود ک ــرده ب ک
خــود تبدیــل کنــد. شــا عمــاً زنــده و پویــا بــودن انقــاب را بــه 
رخ آنــان کشــیدید و پایبنــدی بــه آرمانهــای امــام راحــل را بــا 
شــعارهای خــود و بــا حضــور گــرم خــود، بــا صــدای بلنــد فریــاد 
ــد و عــزم  ــه عقــب میران ــران دشــمن را ب ــت ای ــب مل ــد. نهی کردی
راســخ او معــادالت غلــط آنــان را بــه هــم میریزد. مســئوالن کشــور 
ــل و  ــتقامت کام ــا اس ــد و ب ــر را بدانن ــده ی بی نظی ــن پدی ــدر ای ق
ــه ی انقابــی و عمــل جهــادی بــه ملــت عزیــز خدمــت و از  روحیّ
ــدار  ــت بی ــه مل ــق ب ــده متعل ــد. آین ــاع کنن ــاب دف ــای انق آرمانه
ــب  ــت عق ــیم از مل ــد بکوش ــئوالن بای ــا مس ــت، م ــر ماس و بصی
ــن ــم مؤمنی ــون ان کنت ــم األعل ــوا و انت ــوا و التحزن ــم. وال تهن منانی

والسام علیکم و رحمت الله
بیست و دوم بهمن ۱۳۹۶

سیدعلی خامنه ای

ــه  ــم ب ــا نباش ــم و ی ــما باش ــان ش ــن در می م
ــم  ــی کن ــفارش م ــت و س ــما وصی ــه ش هم
ــالن  ــت نااه ــه دس ــالب ب ــد انق ــه نگذاری ک
ــوتان  ــد پیشکس ــد. نگذاری ــان بیفت و نامحرم
ــی  ــم زندگ ــچ و خ ــون در پی ــهادت و خ ش
روزمــره خود بــه فراموشــی ســپرده شــوند.

»صحیفه حضرت امام خمینی)ره( ج21 - ص۹3«

تشکر از مردم بیدار و هوشیار

در پرتو والیت

»بسم اهلل الرحمن الرحیم«
» الَْواِرثِیــَن  َونَْجَعلَُهــُم  ــًة  أَئِمَّ َونَْجَعلَُهــْم  اْلَْرِض  فِــي  اْســُتْضِعُفوا  َِّذیــَن  ال َعلَــی  نَُمــنَّ  أَْن  َونُِریــُد   «
اســتکبار  قرمــز  خطــوط  از  عبــور  در  ایــران  شــجاع  ملــت  تاریخــی  نقــش  یــادآور  ســال  هــر  بهمــن   22
ســلطه  از  رهایــی  و  پیشــه  جنایــت  آمریــکای  اکبــر  طاغــوت  ویــژه  بــه  ســتمگر  خــوارن  جهــان  و 
اســت. دیکتاتــوری  و  کامگــی  خــود  ســال   2500 ارتجاعــی   ، پوســیده  فرهنــگ  و  گــر  ســتم  پادشــاهان 

یــادآور پیــروزی خــون بــر شمشــیر و اراده و قــدرت الیــزال و نصــرت الهــی بــرای شکســت و ذلــت ظالمیــن  و برکشــیدن 
َ یَنُصرُکم َویَُثبِّــت أَقداَمُکم« مظلومیــن بــه پــا خواســته و یاری گران دین خداســت که خــود فرموده اســت: » إِن تَنُصــُروا اهللَّ
ــت  ــداکاری ام ــداری و ف ــا پای ــه ب ــت ک ــا اس ــامی م ــن اس ــز و میه ــام عزی ــخ اس ــف تاری ــه عط ــن نقط 22 بهم
ــد  ــردم مجاه ــاء و م ــاء و صلح ــاله علم ــد س ــد ص ــراوان چن ــج ف ــاز و رن ــهید و جانب ــزاران ش ــم ه ــرافراز و تقدی س
پیــروزی بــزرگ اســام بــر کفــر و نفــاق در جبهــه داخلــی و خارجــی بــه ثمــر نشســت و امیــد کــه مــردم 
ــر  ــام عص ــرت ام ــور حض ــا ظه ــدت ت ــظ وح ــت و حف ــت از والی ــروی و اطاع ــت و پی ــداری و مقاوم ــا پای ــران ب ای
ــد. ــدار بمان ــته و پای ــزاز و برافراش ــان در اهت ــن همچن ــگ 22 بهم ــون رن ــم خ ــته و پرچ ــای ننشس ــدا از پ ارواحناف

ــان  ــده اســت همچن ــه وجــود آم ــزاران شــهید ب ــا خــون ه ــه ب ــا ک ــر م ــاب اســامی شــکوهمند و شکســت ناپذی انق
ــی  ــت اهلل العظم ــرت آی ــه حض ــام گون ــری ام ــامی و رهب ــت اس ــت ام ــداری و مقاوم ــت پای ــه برک ــده ب ــده و بالن توفن
ــاش  ــم الشــأن و ت ــام راحــل عظی ــه اســام و راه ام ــاداران ب ــز و همــت مجاهــدان راســتین و وف ــه ای عزی ــام خامن ام
ــه  ــم ب ــتضعفین عال ــامی و مس ــت اس ــرا راه ام ــد ف ــای جدی ــق ه ــودن اف ــرفت و گش ــه پیش ــر ب ــداران بصی والیتم
ــه  ــتمدیدگان ادام ــی س ــلطه و رهای ــام س ــیدن نظ ــم پاش ــیدن و از ه ــر کش ــه زی ــرای ب ــود ب ــرفت خ ــت و پیش حرک
ــت. ــا اس ــن مدع ــارز ای ــانه ب ــام( نش ــم الس ــت )علیه ــل بی ــرم اه ــع ح ــهیدان مداف ــل ش ــهادت خی ــد و ش ــی ده م

شــیوخ ســتمگر و شــکمباره و طاغــوت زاده هــای مفــت خــور ، ســران کشــورهای ذلــت پذیــر و ســازش کار 
ــه  ــی ب ــرب صلیب ــری غ ــد بش ــات ض ــد اقدام ــی بدانن ــوی داخل ــرب زده و وادادگان ترس ــنفکران غ ــن و روش و منافقی
ــت  ــك مش ــت ی ــظ و تثبی ــرای حف ــب ب ــت طل ــکار و فرص ــه م ــث و فرانس ــس خبی ــکار ، انگلی ــکای جنایت ــژه آمری وی
ــه  ــامی ره ب ــاب اس ــدن انق ــر ش ــرفت و فراگی ــری از پیش ــام و جلوگی ــان اس ــب جه ــکار در قل ــت جنایت صهیونیس
جایــی نخواهــد بــرد و ان شــاء اهلل بــه زودی امــت اســامی نمــاز خــود را بــه امامــت ولــی امــر مســلمین در رســتاخیز 
اربعیــن حســینی در قــدس شــریف خواهــد خوانــد چــرا کــه امــام مــا فرمــوده اســت راه قــدس از کربــا مــی گــذرد. 
ــت  ــواری اس ــت و خ ــه اردوگاه شکس ــاق ک ــر و نف ــود را از اردوگاه کف ــده خ ــر نش ــا دی ــم ت ــی دهی ــدار م ــس هش پ
ــد.  ــی اســت بپیوندی ــروزی و نصــرت اله ــه اردوگاه پی ــاب اســامی ک ــت و انق ــزت و کرام ــه اردوگاه ع ــرده و ب جــدا ک
ــد  ــف کن ــس پ ــر آنک ــروزد ه ــزد برف ــه ای ــی را ک ــت و چراغ ــه اس ــد افروخت ــه خداون ــت ک ــی اس ــاب چراغ ــن انق ای
ــُروَن« ــِرَه الَْکافِ ــْو َک َ ــوِرِه َول ــمُّ نُ ُ ُمِت ــْم َواهللَّ ِ بَِأْفَواِهِه ــوَر اهللَّ ــوا نُ ــُدوَن لُِیْطِفُئ ــوزد.» یُِری ــه اش بس ــه ریش ــش و بلک ریَش
از دولــت مــردان و مســئولین مــی خواهیــم بــا پایبنــدی بــه اصــول و ارزش هــای انقــاب و راه روشــن امــام راحــل، پیروی 
و عمــل بــه منویــات و مطالبــات رهبــر فرزانــه انقــاب بــه ویــژه در اجــراء و نهادینــه کــردن عدالــت و مبــارزه بــا فســاد، 
دوری از اشــرافیگری و زرانــدوزی ،  حمایــت از محرومیــن و ســاده زیســتی، مــردم داری و قانــون گرایــی، دشــمن شناســی 
و اســتکبار ســتیزی و در یــك کلمــه پیــروی از اســام نــاب محمــدی)ص( و خدابــاوری به جای غــرب گرایی و هواپرســتی 
در ایــن دوره پــر فــراز و نشــیب از فرصــت پیــش آمــده بــرای خدمــت گــذاری و تحکیــم پایــه هــای انقــاب و تعمیــق و 
پیشــرفت اســام در کشــور اســتفاده نماینــد و اجــازه ندهنــد وسوســه شــیطان رجیــم و دنیــای دون آنــان را بفریبــد و بــه 
بیراهــه و کــج راهــه غربــی هــا و دشــمنان اســام بکشــاند. هــر مســئولی بایــد در پایــان دوره خدمــت و بهــره منــد شــدن 
از مزایــا و ... حکومــت بگویــد چــه خدمتــی بــه اســام و چــه اقــدام موثــری بــرای تحکیــم ارزش هــا و پیشــرفت انقــاب 
اســامی انجــام داده اســت آیــا در خدمــت اســام و ســرباز والیــت بــوده یا خدمــت گــذار طاغوت اکبر و دشــمنان اســام؟

مــا پیشکســوتان جهــاد و شــهادت کــه جوانــی خــود را فــدای انقــاب و تحکیم نظــام مقدس جمهوری اســامی کــرده ایم 
بــه عنــوان پرچــم داران انقاب اســامی همچنان اســتوار و پــای در رکاب آماده و حاضــر در میدان و عرصه هــای مورد نیاز 
انقــاب اســامی ایســتاده ایــم و تــا فتــح قدس و برافراشــته شــدن پرچم ال الــه اال اهلل بر بام جهــان و به خــاک مالیدن پوزه 
شــیطان بــزرگ همچنان که شــهیدان پیشکســوت مدافع حــرم ثابت کردند تا جــان در بدن داریم از پای نخواهیم نشســت.

روز 22 بهمــن همــراه و همــگام بــا امــت سلحشــور و وفــادار ایــران اســامی مشــتها را گــره کــرده بــا 
شــعار مــرگ بــر آمریــکا فریــاد ســر خواهیــم داد.

                                                          ای رهبر آزاده         آماده ایم آماده

ــْم  ــي ُکْنُت َِّت ــِة ال ــُروا بِالَْجنَّ ــوا َوأَبِْش ــوا َواَل تَْحَزنُ ــُة أاَلَّ تََخاُف ــُم الَْمَائَِک ُل َعلَْیِه ــزَّ ــَتَقاُموا تََتَن ــمَّ اْس ُ ثُ ــا اهللَّ َُّن ــوا َرب ــنَ َقالُ َِّذی »إِنَّ ال
ــه 30{ ــارک فصــت- آی تُوَعُدوَن«}ســوره مب

بیانیــه ســازمان بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت بــه مناســبت دهــه فجــر و 
یــوم اهلل 22 بهمــن 1396



ان
ـوت

کس
یش
پ

13
96

ن 
هم

   ب
•  

32
ره 

شما
  •

م   
هار

ل چ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

ان
ـوت

کس
یش

پ
13

96
ن 

هم
   ب
•  

32
ره 

شما
  •

م   
هار

ل چ
 سا

 • 
ن 

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

3233

ــردم نیســت؟!  ــدوم نظــر خواهــی از م ــا رفران ــدوم چیســت؟! آی رفران
آنــان کــه هــر از چندگاهــی صحبــت از رفرانــدوم مــی کننــد، نابینــا 
ــی کــه در کشــور  ــن جمعیــت میلیون ــد کــه ای هســتند و نمــی بینن
در ســالگردهای پیــروزی انقــاب و یــا روزقــدس و انتخابــات هــا  در 
دفــاع از انقــاب اســامی و بنابــر درخواســت رهبــر محبــوب انقــاب 
ــده و دشــمنان  ــه موقــع وارد صحنــه گردی اســامی، هوشــمندانه و ب
ــن  ــد، ای ــد! نمــی بینن ــج و مبهــوت مــی کنن انقــاب اســامی را گی
حرکــت هــای هوشــمندانه انقابــی مردمــی بــا توجــه بــه نارضایتــی 
ــاده  ــئولین و زی ــی مس ــی برخ ــی کفایت ــا و ب ــم کاری ه ــردم از ک م
ــد  ــانتاژهای ض ــردم و ش ــه م ــت ب ــز دول ــت آمی ــای اهان ــی ه گوی
ــیطان  ــه ش ــارهای ظالمان ــامی و فش ــاب اس ــمنان انق ــی دش انقاب
بــزرگ آمریــکا ایــن طاغــوت اکبــر کــه برخــی خــود باختــگان داخلــی 
مــزدوری آنهــا را یــدک مــی کشــند و معتقدنــد بــدون وابســتگی بــه 
مونگلیســم غــرب وحشــی نمیشــود در جهــان امــروز بــه حیــات خــود 
ادامــه داد! ایــن حضــور آگاهانــه را بــه نمایــش مــی گذارنــد و همــه 
بــا یــك صــدای واحــد و هــم دل دفــاع اســام نــاب محمــدی)ص( و 
انقــاب اســامی آزادی بخــش و عــزت آفریــن را فریــاد مــی کننــد و 
همــواره بــا شــعار مــرگ بــر آمریــکا و مــرگ بــر منافــق و مــرگ بــر 
فتنــه گــران رو ســیاه وطــن فــروش و آشــوب گــران خائــن بــه آرمــان 
امــام راحــل عظیــم الشــأن)ره( و شــهدا فــداکار و جمهــوری اســامی 
مقتــدر را نمــی شــنوند و یــا بــه لــرزه درآمــدن همــه دشــمنان تابلــو 
دار اســام نــاب محمــدی)ص( و امــام خمینــی)ره( بــت شــکن، را نمی 
ــر  ــی نظی ــه قدرتمنــدی و اثرگــذاری ب ــرار ب ــا اق ــد کــه رســماً ب بینن
جمهــوری اســامی،که دســت تجاوزگــران بــه کشــورهای اســامی را 
ــه  ــامی را ب ــورهای اس ــارت کش ــر و غ ــازه تحقی ــوده و اج ــاه نم کوت
ــا تجــاوز  ــد گذشــته ب ــا مانن ــی نمــی دهــد؛ ت ــدر جهان غارتگــران قل
گــری و قلــدری امــوال کشــور هــای اســامی را چپــاول کننــد! نمــی 
ــه درســخنرانی هــای خــود ناامیــدی  ــه ســاده لوحان بینندکــه اینگون
ــس از  ــه پ ــون ک ــد، اکن ــر و امی ــان تدبی ــد! مدعی ــی کنن ــی م پراکن
ــوچ  ــام پ ــل برج ــی و تحمی ــی حرکت ــال ب ــج س ــش از پن گذشــت بی
ــی  ــی و رکــود اقتصــادی حرف ــت جــز گران ــرای مل ــی خاصیــت ب و ب
ــد کاذب  ــا امی ــان ب ــاالت باطلش ــی خی ــد و تمام ــن ندارن ــرای گفت ب

بــه شــیطان بــزرگ آمریــکا و اروپــای فریبــکار بــه یــاس بــدل شــده 
ــه نظــام اســامی سراســر امیــد و  ــه خــود را ب ناامیــدی ســاده لوحان
ــت  ــی در دول ــد. درحالیکــه ضعــف اصل شــورآفرین نســبت مــی دهن
ــد  ــردم آم ــه م ــوچ ب ــای پ ــده ه ــا وع ــه از اول ب ــدی اســت ک ناکارآم
و امــروز نیــز جــز ســرافکندگی در پیشــگاه مــردم هوشــیار و خــدای 
حاضــر ناظــر ، نــه عمــل قابــل ارائــه ای دارنــد و نــه حــرف منطقــی 
جــز اهانــت بــه مــردم شــریف ایــران اســامی و انقــاب اســامی کــه 
همــه عــزت کاذبشــان را از همیــن مــردم و انقــاب اســامی بدســت 
آورده انــد امــا بیخردانــه همــه حتــی معصومیــن را قابــل انتقــاد مــی 
ــی  ــت کس ــف آور اس ــدر تأس ــاد! چق ــرا از انتق ــود را مب ــد ؛ و خ دان
ــادات  ــه اعتق ــتاخانه ب ــردم گس ــور م ــردم در حض ــر م ــمت نوک در س
مــردم و ارزش هــای مــردم اهانــت کنــد! ایــن نیســت مگــر مســتی از 
قــدرت کاذب کــه قبــا بنــی صدرهــا و منافقیــن تروریســت از ایــن 
یــاوه گویــی هــا کردنــد و امــروز در دامــن شــیطان بــزرگ آمریــکا و 
انگلیــس خبیــث کاســه لیســی حقیرانــه مــی کننــد! و مــورد نفــرت 
عمومــی مــردم قــرار دارنــد! اگــر دلقــك هــای رژیــم پوســیده فاســد 
پهلــوی حقیــر بــا ایــن اراجیفــی کــه گفتــه و مــی گوینــد چهــل ســال 
ــه  ــای شــتر گون ــز خــواب ه ــران عزی ــه ای اســت منتظــر بازگشــت ب
مــی بیننــد! ادامــه دهنــده آن راه کــج بســوی پرتگاهــی اســت کــه 
شــیطان بــزرگ آمریــکا کــه طاغــوت اکبــر اســت چهــل ســال اســت 
احمــق هــای مدعــی روشــنفکری غربــی را بــه بــازی گرفتــه و هــر روز 
ورشکســته تــر از دیــروز خــوار و خفیــف زندگــی ننگیــن خــود را در 
طویلــه شــیطان ســپری کــرده و یکــی پــس از دیگــری مــی میرنــد، 
دنبــال رونــدگان آن راه کــج نیــز ثمــری جــز تباهــی را نخواهنــد بــرد، 
ضــرب المثــل آزمــوده را دوبــاره آزمــودن خطاســت ، را بــرای آنــان که 
مدعــی عقانیتنــد گفتــه انــد! فرهنــگ ثابــت راهپیمایــی هــای 
ــردم  ــاالنه م ــای س ــدوم ه ــت رفران ــا در حقیق ــی م عموم
ــت و  ــل درک اس ــمند قاب ــداران هوش ــرای بی ــه ب ــت ک ماس

ــد! ــگل هــای سیاســی  از درک آن عاجزن البتــه مون
پیشکسوت بسیجی برادر رضا افروز

راهپیمائی های دفاع از انقالب روشنترین رفراندوم مردمیست که مونگل های سیاسی غرب از درکش عاجزند

اثــر بــی  شــد  ترامــپ  آقــای  کار 

تاختنــد مــا  بــر  بســتند  خــود  بــار 

دشــمنان جمــع  محــروم  ادب  از 

نــاروا بیــان  از  ننمــود  شــرم 

زیــاد شــد  ارادت  مــا  ســپاه  بــر 

ببیــن داد  ســند  بردشــمن  مــرگ 

مــا خشــم  از  بمیــر  دشــمن  ای  گفــت 

مهربــان خــدای  آیــات  طبــق 

کجاســت میدانــی  چــه  ایــران  کشــور 

اســت جغرافــی  تــو  بهــر  دیگــر  ننــگ 

نازنیــن امــام)ره(   آن  نطــق  یــاد 

درکالم نمانــده  دیگــر  حجتــی 

بــدان  آمریــکا  گردیــده  ناتــوان 

سروده پیشکسوت بسیجی سید وهاب حسینی

خبــر     بــی  یــک  از  بــود  قالــی  و  قیــل 

انداختنــد      شــور  کــه  برجامــی  بعــد 

مومنــان    روزی  خواهیــم  خــدا  از 

حیــا        بــی  ترامــپ  ســخنرانی  در 

داد  بــاد  بــر  کشــورش  شــأن  و  قــدر 

زمیــن  روی  در  بــاش  قــرآن  یــاد 

نمــا  هــم  بهشــتی  مرحــوم  یــاد 

دشــمنان  بیــن  اســت  افتــاده  رعــب 

خداســت   بفرمــان  ذلــت  عــزت 

اســت رســوایی  تــو  تاریــخ  نمــره 

طنیــن و  صــوت  همــان  درگوشــم  هســت 

امــام  مســیحای  نطــق  دم  از 

جهــان  ایــن  در  دگــر  کــردن  ازغلــط 

»قل موتوا بغیظکم«   
          یاد قرآن باش درروی زمین

           مرگ بردشمن سند دارد ببین
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بــه اهمیــِت چشــیدن طعــم فقــر و لــزوم 
ــا فقــرا هســتند  همنشــیني و مجالســت ب
ــي  ــه روایات ــوان ب ــن مــورد مي ت کــه در ای
اشــاره کــرد کــه صــرف برقــراري تمــاس و 
رابطــه بــا محرومیــن را مطلــوب مي دانــد.

ــزوم  ــم »ل ــته دوم مبحــث مه ــا دس 2( ام
خدمــت بــه محرومیــن و مســتضعفان« را 
ــا آنجــا کــه حضــرت  ــد ت ــه همــراه دارن ب
ــن راه مســتضعفان را  ــام خمینــي در ای ام
ــد.  ــي مي کنن ــردم معرف ــان« م »ولي نعمت
آیاتــي  بــه  مي تــوان  دســته  ایــن  از 

ــون: همچ
بــاهلل  آمنــوا  الذیــن  المؤمنــون  »انّمــا 
و رســوله ثــم لــم یرتابــوا و جاهــدوا 
بأموالهــم و أنفســهم فــي ســیل اهلل اولئــك 

الصادقــون« )حجــرات/15( هــم 
»و أنفقوا مّما رزقناکم...« )منافقون/10(

ــاق و  ــه انف ــه انســان را ب ــي ک ــا روایات و ی
ــد  ــوت مي کن ــتمندان دع ــه مس ــك ب کم

اشــاره کــرد.
و  جمــات  دســته،  ایــن  از  باالتــر 

روایاتي اســت کــه رســیدگي بــه حــال 
مســتمندان را از اصــول اســام و تکلیــف 
شــرعي مســلمانان معرفــي مي کننــد، 
همچنــان کــه رهبــر معظــم انقــاب 

: ینــد ما مي فر
»پایبنــدي بــه اصــول انقــاب بــدون 
مجاهــدت در راه نجــات مســتضعفان و 
ــي  ــي و ادعای ــخني بي معن ــان س محروم
پــوچ اســت.« یــا امــام خمینــي در مــوارد 
گوناگونــي و بارهــا نیــز در وصیــت نامــه ي 

بــه  را  مســلمانان  فــرد  سیاســي-الهي 
کوشــش بــراي رفــاه طبقــات محــروم 

نموده انــد. وصیــت 
ــار و  ــر آث ــت از نظ ــگاه حرک ب( جای

ــه: ــراي منطق ــرکات آن ب ب
1- ایجــاد روحیــة امیــد و تقویــت انگیــزه 
بــراي تــداوم زندگــي در جوامــع روســتایي 

و مناطــق محــروم
ــر  ــتمل ب ــه مش ــادي اگرچ ــاي جه اردوه
ــدت  ــاه م ــز و کوت ــیار ناچی ــات بس خدم
هســتند، لکــن همیــن خدمــات مختصــر، 
ــن  ــق ای ــي عمی ــر فرهنگ ــراه تأثی ــه هم ب
ــه  ــور ب ــع مذک ــان جوام ــا در می حرکته
شــکل قابــل توجهــي امیــد و انگیــزه 
ــده  زندگــي را در میــان مــردم منطقــه زن

مي کنــد
بــه  بــاور  و  کار  نشــاط  ترویــج   -2
توانایي هــاي بومــي بــراي رفــع فقــر،  

منطقــه شــرایط  بهبــود 
ــي  ــا روحان ــجو ی ــدادي دانش ــاهدة تع مش
کــه از جــان و دل بــراي خدمــت بــه 
مــردم، کار و تــاش مي کننــد، عاملــي 
ــه ســمت  ــي ب ــك اهال ــراي تحری اســت ب
ــردم  ــود م ــي ش ــث م ــاش و باع کار و ت
ــراي انجــام هــر  ــه متوجــه شــوند ب منطق
کاري نیازمنــد و وابســته بــه دولــت نبــوده 
و خودشــان هــم مــي تواننــد بــا همــکاري 
و مشــارکت، بســیاري از مشــکات خــود را 

ــد. برطــرف کنن
3- دلگرمــي بــه نظــام اســامي و تقویــت 

ــه ــردم منطق ــي م ریشــه هاي عقیدت
از آنجــا کــه فطــرت پــاک و ســالم مــردم 
موجــب  محــروم  و  روســتایي  مناطــق 
ایمانــي عمیــق و ریشــه دار در آنهــا نســبت 
بــه اســام و نظــام اســامي شــده اســت، 
ــت و  ــراي تقوی ــي ب ــا عامل ــن حرکت ه ای

ــت. ــا اس ــن باور ه ــق ای تعمی
4- رفع فقر فرهنگي از چهرة منطقه

 توجــه بــه حرکتهــاي فرهنگي و آموزشــي 
ــق  ــادي از مناط ــي اقتص ــار فقرزدای در کن
رفــع  در  ریشــه اي  عاملــي  محــروم، 
ــه  ــت ک ــق اس ــن مناط ــت از ای محرومی

ــدگان در ســفرهاي  الزم اســت شــرکت کنن
جهــادي بــه آن توجــه و التــزام داشــته 

ــند. باش
اســتعدادهاي  و  ظرفیت هــا  شــناخت   -5

منطقــه و شــکوفایي آن
ایــن  در  شــرکت کنندگان  کــه  آنجــا  از   
ــگان  ــه و نخب ــر فرهیخت ــامل قش ــفرها ش س
ــي  ــند، بخش ــوزوي مي باش ــگاهي و ح دانش
از خدمــات قابــل انجــام در ســفر ارائــة 
ــذا  ــت، ل ــه اس ــه منطق ــي ب ــات علم خدم
مــدت زمــان حضــور ایــن افــراد در منطقــه 
ــایي  ــراي شناس ــبي ب ــیار مناس ــت بس فرص
ــت  ــادي اس ــاي اقتص ــتعدادها و ظرفیته اس
ــاي  ــح برنامه ه ــام صحی ــورت انج ــه در ص ک
ــتعدادها  ــن اس ــکوفایي ای ــکان ش ــي، ام علم

ــد. ــد ش ــم خواه ــز فراه نی
ــه و  ــرة منطق ــادي از چه ــر م ــع فق 6- رف

ــي ــران و آبادان ــمت عم ــه س ــت ب حرک
کشــاورزي،  عمرانــي،  خدمــات  اگرچــه   
ــاه  ــي و ... در فرصــت کوت بهداشــتي - درمان
ایــن ســفرها بــه نظــر ناچیــز مي رســد، 
ــع  ــراي رف ــود ب ــد ب ــي خواهن ــن گامهای لک
فقــر و محرمیــت از چهــرة مناطــق محــروم 

ــور. کش
 نکتــه قابــل توجــه دیگــر آنســت کــه 
ــورت  ــه ص ــا ب ــن حرکته ــه ای چنانچ
گیــرد  انجــام  کشــور  در  فراگیــر 
ــم گیر و  ــیار چش ــز بس ــرات آن نی ثم
ــگاه  ــذا ن ــود، ل ــل توجــه خواهــد ب قاب
مصداقــي و جزئــي نگــر بــه آثــار تــک 
ــوده و  ــح نب ــفرها صحی ــن س ــک ای ت
ــا  ــن اردوه ــاي ای ــت  و قابلیت ه ظرفی
بایــد در قالــب یــک جریــان عمومــي 

ــود. ــنجیده ش س

ــات  ــدن در مادی ــرق نش ــرت، غ آخ
دنیــا، دوري از تجمــات واشــرافی گری
ادامه دارد...

 

و  جهادگــران  از  حججــي«  »محســن   
فعــاالن فرهنگــي کشــور در عملیاتــي 
نزدیــك مــرز ســوریه بــا عــراق بــه اســارت 
گــروه تروریســتي داعــش درآمــد و پــس 
تروریســت هاي  دســت  بــه  روز  دو  از 
ــه شــهادت رســید.  تکفیــري در ســوریه ب
شــهید حججــي 25 ســاله و اهــل نجــف 
ــدي دو  ــه از او فرزن ــود ک ــان ب ــاد اصفه آب

ــت. ــده اس ــادگار مان ــه ی ــاله ب س
شــهید محســن حججــي یکــي از فعــاالن 
فرهنگــي کشــور بــود و مجاهدانــه در 
خدمــت  بــراي  ســازندگي،  اردوهــاي 
ــرد؛  ــرکت مي ک ــروم ش ــق مح ــه مناط ب
ــي  ــهید حجج ــاي ش ــي از صحبت ه فیلم
ــه او  ــد ک ــر ش ــازي منتش ــاي مج در فض
از درس هایــي کــه در اردوي جهــادي 

گرفتــه اســت مي گویــد.
ــا  ــا اینج ــد: »م ــي مي گوی ــهید حجج ش
از شــهر دوریــم ولــي بــه خــدا نزدیکیــم، 
اگــر در شــهر خودمــان خدایمان را داشــته 
باشــیم بیشــترین جهــاد را کرده ایــم«؛ 
خــدا  بــه  همــگان  از  کــه  اکنــون 

مبــارک. شــهادتت  نزدیك تــري، 
بســیج ســازندگي بــه عنــوان متولــي 
امــور ســازندگي کشــور در بعــد از انقــاب 
اســامي ایــران، اقــدام بــه راه انــدازي 
حرکــت هــا و اردوهــاي جهــادي بــا 
حضــور اقشــار مختلــف جامعــه بــراي 
ــت  ــن حرک ــود. ای ــور نم ــازندگي کش س
چنــان از پشــتوانه عظیــم آیــات و روایــات 
و ... برخــوردار بــوده اســت کــه تاکنــون به 
فعالیــت هــاي خــود ادامــه داده و چهــره 
جــذاب آن روز بــه روز بــراي شــرکت 
کننــدگان آن از طیــف هــاي مختلــف 

روشــن تــر مــي گــردد. تــا چنــدي پیــش 
ــش  ــع دان ــا در جم ــا تنه ــت ه ــن حرک ای
آمــوزان برخــي دبیرســتان ها رواج داشــته 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب عواملي 
احســاس بــر عوامــل معرفتــي غلبه داشــت 
بــا ورود آن بــه جامعــه دانشــجویي دچــار 
مرحلــه جدیــد گشــته اســت. ویژگــي 
منحصــر بــه فــرد و یگانــه در حرکــت 
هــاي جهــادي غیــر مــادي و تکلیــف 
محــور بــودن آن در مقابــل اعمــال دنیــوي 
و مــادي محــروم مــي باشــد، کــه تفکــرات 
ــراي  ــامي را ب ــل اس ــاي اصی ــزه ه و انگی
ــده مــي کنــد چــه بســا اینکــه  انســان زن
ــا ایــن عمــل خــود، آرمانــي  جهادگــران ب
ــي  ــر دین ــج غی ــاي رای ــر از هــدف ه واالت
ــداف اقتصــادي و سیاســي را  همچــون اه
بــراي خــود تداعــي کــرده و بــه این ســوق 
پیــدا مــي کننــد کــه خداونــد متعــال مــي 
ــم تجــاره  ــد کــه - رجــال ال تلهیهی فرمای
ــاه و  ــام الص ــر اهلل و اق ــن ذک ــع ع و ال بی
اتــاء الزکــواه ... » و حتــي در نهایــت ایــن 
ــد الگویــي گســترده  اقــدام آنهــا مــي توان
ــن  ــروري چنی ــه ، جهــت بازپ ــراي جامع ب
تفکراتــي باشــد حرکــت جهــادي جوانــان، 
ــان  ــور آن ــئولیت مح ــر مس ــي از تفک ناش
ــه وســیله حرکتــي دســته  مــي باشــد و ب
ــداف  ــر ، اه ــن تفک ــي از ای ــي ناش جمع
ــي از  ــان اصل ــوان آرم ــه عن ــري را ب واالت
ــائل  ــاي مس ــه ج ــد ب ــاش و تولی کار و ت
مــادي و غیــر معنــوي برگزیــده انــد 
همچنانکــه مقــام معظــم رهبــري در ایــن 
رابطــه مــي فرماینــد: پایبنــدي بــه اصــول 
ــات  ــدت در راه نج ــدون مجاه ــاب ب انق
مســتضعفان و محرومــان ســختي بــي 

ــت«. ــوچ اس ــي پ ــي و ادعای معن
و چرا اردو جهادي!؟

هاَجــروا  الّذیــن  و  آمنــوا  الّذیــن  »اّن 
أولئــك  اهلل  َســبیِل  فــي  جاَهــدوا  و 
ــٌم«  ــوٌر رحی یَرجــوَن رحمــَت اهللِ و اهلُل غف

)بقــره/218(
 آثــار و بــرکات اردوهــاي جهــادي چنــان 
ــه  ــت ک ــوس اس ــدگار و ملم ــگرف، مان ش
شــاید کمتــر حرکــت اجتماعــي- فرهنگي 
را بتــوان بــا آن مقایســه نمــود. مجموعــة 
ــه  ــوي ک ــادي و معن ــرات م ــداف و ثم اه
ــاه تحقــق  ــن دوره هــاي نســبتاً کوت در ای
ــه نشــانه اي از  ــن اردوهــا را ب ــد، ای مي یاب
عمــق فرهنــگ دینــي و انقابــي مــا بــدل 

ســاخته اســت.
ــفرها را  ــن س ــرکات ای ــار و ب ــة آث مجموع
مي تــوان در چهــار بخــش تقســیم بنــدي 

نمــود:
خواستگاه دیني

ــراي  ــا ب ــن اردوه ــرکات ای ــار و ب آث
ــه منطق

آثــار و بــرکات بــراي برگزارکنندگان 
ســفر و شــرکت کنندگان در آن.

آثار و برکات براي مسؤالن
 مســلّماً بــر شــمردن تمامــي آثــار و 
ــفرها  ــن س ــه از ای ــأت گرفت ــرکات نش ب
بســیار دشــوار، اســت چراکــه بخــش قابــل 
توجهــي از ایــن آثــار و برکات بــه خصوص 
بــه  ســفر  در  شــرکت کنندگان  بــراي 
صــورت یافته هــاي شــخصي و درونــي 
ــردد.  ــو نمي گ ــد و بازگ ــد مان ــي خواه باق
ــد  ــار پدی ــج و آث ــي نتای ــن بررس همچنی
آمــده در میــان جوامــع مناطــق محــروم، 
نیــاز بــه یــك کار علمــي و بررســي جامعه 
و  ملموس تریــن  لکــن  دارد،  شناســي 
ــادي را  ــاي جه ــرات حرکته ــن ثم بارزتری
ــاالً  ــور اجم ــدي مذک ــب تقســیم بن در قال

بیــان مي کنیــم:
ــاي  ــي اردوه ــتگاه دین ــف( خاس ال

ــادي جه
در مــورد خاســتگاه دینــي ایــن حرکت هــا، 
ــه عنــوان تکلیــف و وظیفــه ي شــرعي و  ب
دســتور بــزرگان دیــن بــراي انســان، 
احادیــث، روایــات و ســخنان بســیاري 
ــود  ــزوم وج ــت و ل ــه اهمی ــود دارد ک وج
چنیــن نــوع حرکت هایــي را در میــان 
ــازد.  ــن مي س ــوح روش ــه وض ــلمانان ب مس
امــا اگــر بخواهیــم بــه اختصــار بــه برخــي 
از آنهــا اشــاره نماییــم در مــي یابیــم 
ــات از دو  ــوع در روای ــن موض ــت ای اهمی

جنبــه بررســي شــده اند :
ــر  ــخنان ناظ ــات و س ــته اول روای 1( دس

اهمیت و جایگاه اردوی جهادی در اسالم
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ــت  ــاره وضعی ــز درب ــن نی ــی قزوی بازرگان
بخــش خصوصــی دو ســال بعــد از برجــام 
بــه »فرهیختــگان« گفت: »شــواهد نشــان 
ــدی ســابق  ــه همــان ب می دهــد اوضــاع ب
اســت و هیــچ اتفــاق خاصــی نیفتــاده 
ــا  ــه صــورت اســمی امض ــام ب اســت. برج
نشــده اســت و طــرف خارجــی اصــا خــود 
اجــرای آن نمی دانــد.« بــه  را متعهــد 

به عنــوان  »مــا  افــزود:  وی 
تفاوتــی  هیــچ  خصوصــی  بخــش 
نیســتیم شــاهد  قبــل  بــه  نســبت 

ــك  ــك کوچ ــا 50 بان ــال ب ــد از 2 س  بع
ــی کــم اســت ــن خیل ــم و ای ــاط داری ارتب

ــی  ــاق بازرگان ــو ات ــی، عض ــل خاک ابوالفض
قــم نیــز در همین بــاره بــه »فرهیختــگان« 
گفــت:  »برجــام روی اقتصــاد تاثیرگــذاری 
عالــی نداشــته، ولــی بی تاثیــر نیــز نبــوده 
اســت. از چیــن، هنــد و اروپــا خریــد 
ــا بازپرداخــت یکســاله و ســود 6  نســیه ب
ــد  ــرای خری ــت. ب ــر اس ــد امکانپذی درص
ماشــین آالت یوزانــس یکســاله یــا فاینانس 
ــع  ــدور شــده اســت. صنای ــج ســاله مق پن
ــد قطعــات مشــکات گذشــته  ــرای خری ب
را ندارنــد، ولــی ایــن کارهــا کافــی نیســت 
ــت.« ــتری اس ــهیات بیش ــه تس ــاز ب و نی

وی ادامــه داد: »حمــل کاالهــا بــا کشــتی 
از قبــل شــده اســت، ولــی  راحت تــر 
کافــی نیســت و بایــد ارتبــاط بیشــتری بــا 
ــتغال  ــا اوضــاع اش ــیم ت ــته باش ــا داش دنی
ــا  ــزرگ اروپ ــای ب ــا بانك ه ــد. ب ــود یاب بهب

همچنــان مشــکل داریــم، ولــی بانك هــای 
مشــکلی  مبــادالت  بــرای  کوچــك 
ــك  ــك کوچ ــش از 50 بان ــا بی ــد. ب ندارن
داشــته  مــراودات  می توانیــم  اروپایــی 
ــت ــم اس ــی ک ــا خیل ــی اینه ــیم، ول باش
70درصــد اوضــاع بهتــر شــده اســت
علــی گرمــه، عضــو اتــاق بازرگانــی بجنورد 
»فرهیختــگان«  بــه  این بــاره  در  نیــز 
ــاع  ــد اوض ــدود 70 درص ــا ح ــت:  »ت گف
ــا  ــت نهاده ــاز اس ــی نی ــه، ول ــود یافت بهب
ــا پشــتیبانی  ــد و ب ــا هــم همــکاری کنن ب
ــم.« ــذر کنی ــل گ ــن مراح ــت از ای از دول
بدانیــم  کجــا  از  می گوینــد   
نمی شــوید؟ تحریــم  دوبــاره 

اتــاق  عضــو  ابراهیمــی،  محمدعــارف 
ــه  ــاره ب ــز در این ب ــاه نی ــی کرمانش بازرگان
ــن  ــر م ــه نظ ــت:  »ب ــگان« گف »فرهیخت
اوضــاع تغییــری نکــرده اســت. بــرای 
ــور  ــی در کش ــاده معدن ــك م ــی ی بازاریاب
آلمــان بــا مشــتری حرکــت کردیــم، ولــی 
درنهایــت گفتنــد از کجــا بدانیــم کــه 
ــه  ــاز ب ــا نی ــوید، م ــم نمی ش ــاره تحری دوب
ــم.« وی  ــاله داری ــرارداد 110 س ــرف ق ط
افــزود:  »برجــام آنهــا را قانــع نکــرده اســت 
ــوند.« ــرمایه گذاری ش ــا وارد س ــا م ــه ب ک
وی ادامــه داد:  »بــرای قیــر طبیعــی از 
کشــور ترکیــه یــك پروفســور شــیمی 
ــی الزم را  ــش فن ــه دان ــم ک ــدا کرده ای پی
ــران  ــور در ای ــه حض ــر ب ــی حاض دارد، ول
نیســت. مــا اصــرار داریــم بگوییــم اینجــا 
ــرای ســرمایه گذاری از نظــر نیــروی کار،  ب

ــن  ــی ای ــت، ول ــر اس ــرژی و... به صرفه ت ان
ســرمایه گذار اعتقــاد دارد کــه تولیــد بایــد 
در کشــور ترکیــه صــورت گیــرد. بــا اینکــه 
ــی  ــت، ول ــودآور اس ــان س ــی برایش خیل
ــتند.« ــران نیس ــور در ای ــه حض ــر ب حاض

وی افــزود: »بعــد از برجــام هیــچ تفــاوت 
اســت.« نشــده  احســاس  محسوســی 

کل  بــا  مراودات مــان   
اســت نشــده  تســهیل  دنیــا 

صمــد یوســفی اصــل، عضــو اتــاق بازرگانی 
ــادی  ــت اقتص ــاره وضعی ــز درب ــان نی زنج
بخــش خصوصــی بعــد از برجــام بــه 
»فرهیختــگان« گفــت: »گشــایش هایی 
آن  بــه  ولــی  اســت،  گرفتــه  صــورت 
ــا  ــا کل دنی ــم ب ــه فکــر می کنی ــی ک راحت
مــراودات داریــم، تســهیل نشــده اســت.«
 هیــچ اتفــاق خاصــی بعــد از برجــام نیفتاد

بهمــن لطیفــی، عضو اتــاق بازرگانی رشــت 
نیــز در این بــاره بــه »فرهیختــگان« اظهــار 
کــرد: »برجــام بــه صــورت اســمی وضعیت 
را بهتــر کــرده، ولــی همــان مســائل ســابق 
باقــی مانــده اســت.« وی افزود: »متاســفانه 
ــا آن کاال  ــرد و ب ــاز ک نمی شــود ال ســی ب
و جنــس از خــارج وارد کــرد. خریــدار 
ــا ال ســی  ــده م ــرای صادر کنن ــد ب نمی توان
بــاز کنــد. بایــد اذعــان کنــم اتفــاق خاصی 
نیفتــاده اســت و برجــام بیشــتر از لحــاظ 
ــی. ــا واقع ــت ت ــته اس ــر داش ــی تاثی روان
منبع: خبرگزاری فارس  96/10/30

ــی  ــش خصوص ــال بخ ــل1۰  فع تحلی
ــابرجام ــاد پس ــورد اقتص در م

ــت،  ــام اس ــالگی برج ــا دوس ــن روزه   ای
یعنــی بیــش از 700 روز از اجــرای برجــام 
گذشــته اســت، امــا حــال و هــوای اقتصــاد 
ایــران خیلــی هــم خــوب نیســت. بخــش 
خصوصــی توقــع داشــت بعــد از برجــام آن 
ــته  ــم برداش ــای دوران تحری محدودیت ه

شــود،اما همچنــان منتظــر اســت.
بــه گــزارش گــروه دیگــر رســانه های 
خبرگــزاری فــارس، بــا آن تعاریــف ویژه ای 
می کردنــد،  برجــام  از  دولتی هــا  کــه 
اغلــب مــردم فکــر می کردنــد بعــد از 
ــور  ــك کش ــه ی ــاره ب ــران یکب ــام ای برج
پیشــرفته تبدیــل خواهــد شــد و وضعیــت 
ــد  ــد روز، چن ــدت چن ــا در م اقتصــادی م
هفتــه یــا حداکثــر چنــد مــاه تغییــر 
ــن  ــد! ای ــه نش ــا این گون ــرد، ام ــد ک خواه
ــی  ــت، یعن ــام اس ــالگی برج ــا دوس روزه
برجــام  اجــرای  از  روز   700 از  بیــش 
گذشــته اســت، امــا حــال و هــوای اقتصــاد 
ایــران خیلــی هــم خــوب نیســت. بخــش 
خصوصــی کــه توقــع داشــت بعــد از 
ــم  ــای دوران تحری برجــام آن محدودیت ه
ــر  ــان منتظ ــا همچن ــود، ام ــته ش برداش
گفت وگــو  در  »فرهیختــگان«  اســت. 
از  اقتصــادی  برجســته  فعــال   10 بــا 
آنهــا پرســیده 700 روز بعــد از برجــام 
ــت؟ ــور اس ــی چط ــش خصوص ــال بخ ح
خیلــی  داخلــی  تحریم هــای   

بدتر از برجام است 
بازرگانــی  اتــاق  عضــو  قبــادی،  فــرخ 
گــرگان دربــاره وضعیــت اقتصــادی کشــور 
قبــل و بعــد از برجــام بــه »فرهیختــگان« 
ــان  ــت اذع ــا قطعی ــوان ب ــت: »نمی ت گف
شــده  بدتــر  یــا  بهتــر  اوضــاع  کــرد 
بــرای  مزایایــی  هــم  برجــام  اســت. 
ــی.« ــم معایب ــته و ه ــران داش ــاد ای اقتص
وی افــزود: »آنچــه انتقــادات را نســبت بــه 
برجــام افزایــش داده، مســائل و مشــکاتی 
ــه  ــود نیافت ــد از برجــام بهب ــه بع اســت ک
اســت. ایــن را هــم بایــد اذعــان کــرد کــه 
محدودیت هــای داخلــی بســیار بیشــتر 

اذیــت  را  مــا  برجــام  نشــدن  از حــل 
ــت  ــن اس ــن ای ــه م ــذا توصی ــد، ل می کن
کــه قبــل از حــل شــدن برجــام خارجــی، 
برجــام داخلــی را بایــد حــل کــرد.«
ادامــه دار  »بــا  کــرد:  اضافــه  قبــادی 
زیــاد  خارجــی  تحریم هــای  بــودن 
ــر  ــره ه ــت. باالخ ــم داش ــکل نخواهی مش
و  پیــدا  را  خــود  راه  تامین کننــده ای 
مشــکل خــود را حــل می کنــد. ولــی 
مســائل داخلــی را بایــد حــل کننــد. بایــد 
قوانیــن مدونــی وجــود داشــته باشــد 
ــد.« ــل نکن ــلیقه ای عم ــر کــس س ــه ه ک
 هنــوز در گشــایش ال ســی مانده ایــم

امیرحســین حیــدرزاده بیوکــی، عضــو 
ــاره حــال و  ــز درب ــزد نی ــی ی ــاق بازرگان ات
هــوای بخــش خصوصــی دو ســال بعــد از 
برجــام بــه »فرهیختــگان« گفــت:  »پاشــنه 
ــه  ــت ک ــی اس ــث بانک ــام بح ــیل برج آش
هنــوز درســت نشــده اســت. اگــر مشــکل 
ــی از  ــود، خیل ــل ش ــی ح ــادالت بانک مب
ــد  ــرف خواه ــر ط ــز ب ــر نی ــائل دیگ مس
شــد. هنــوز نمی توانیــم آن گونــه کــه بایــد 
و شــاید بــا خــارج تعامــل داشــته باشــیم.«
ســرمایه گذار  ورود  »بــرای  افــزود:   وی 
ــز مشــکاتی وجــود دارد کــه  خارجــی نی
بانکــی  قضایــای  آن  مانــع  مهم تریــن 
اســت. بانك هــا پیشــقدم نمی شــوند و 
ــد.  ــی نمی کنن ــایش ال س ــه گش ــدام ب اق
بــا  نیــز  بــاز شــود  ال ســی  چنانچــه 
اســت.« همــراه  محدودیت هایــی 
 همچنــان بــا چیــن و اروپــا مشــکل داریم
احمــد فرهــی، عضو اتــاق بازرگانی کاشــان 
نیــز دربــاره وضعیــت اقتصــادی و تعامات 
بانکــی بعــد از برجــام بــه »فرهیختــگان« 
گفــت:  »بــدون شــك برجــام به طــور 
نســبی تاثیراتــی بــرای اقتصــاد ایــران 
داشــته و بــودن آن بهتــر از نبودنش اســت. 

ــا از  ــارات م ــرد انتظ ــان ک ــد اذع ــی بای ول
ــی  ــرات خیل ــده و اث ــرآورده نش ــام ب برج
آشــکاری بــرای مــا نداشــته اســت.«
فضــای  از  کلــی  وضعیــت  دربــاره  وی 
تعامــل و تجــارت بــا خــارج بعــد از برجــام 
را  مشــکاتی  »چیــن  داد:  ادامــه  نیــز 
ــراق  ــود آورده، ع ــه وج ــراودات ب ــرای م ب
تعرفه هــا را بــاال بــرده و مــراودات بــا 
اســت،  یافتــه  بهبــود  مقــداری  اروپــا 
ولــی هنــوز مشــکات بانکــی وجــود 
همچنــان  چیــن  بــا  متاســفانه  دارد. 
را داریــم.  مشــکات جابه جایــی پــول 
ــاس در حــال لغــو شــدن  ــا ایرب ــرارداد ب ق
ــه  ــه فرانس ــت ک ــه داش ــد توج ــت. بای اس
ــران  ــد و ســمت ای ــا نمی کن ــکا را ره آمری
نخواهــد آمــد، لــذا بایــد هوشــیار باشــیم.
» .
ایــران  بــه  خارجــی  600هیــات 
گذاشــتند کارمــان  ســر  ولــی  آمــد، 
ــاق  ــو ات ــی، عض ــر امام ــا ظهی محمدرض
بازرگانــی شــیراز نیــز دربــاره برجــام 
بــه  خصوصــی  بخــش  وضعیــت  و 
ــراودات بانکــی  »فرهیختــگان« گفــت:  »م
دولــت  اســت.  شــده  بهتــر  مقــداری 
ــادی  ــدار زی ــام مق ــا برج ــود ب ــدوار ب امی
ــه  ــی این گون ــد، ول ــی بیای ــرمایه خارج س
نشــد. 600 هیــات اقتصــادی آمــد و رفــت، 
ولــی در عمــل مــا را ســر کار گذاشــتند.«
ــا  ــاد م ــی اقتص ــکل اصل ــزود: »مش وی اف
ــد  ــت نمی توان ــت. دول ــودن اس ــی ب دولت
بــه خوبــی بنگاهــداری کنــد. دولــت 
ــه  ــردم ب ــار بکشــد، م ــر خــودش را کن اگ
اقتصــاد ورود خواهنــد کــرد. دولــت درباره 
ــد،  ــاد می ده ــعار زی ــی ش ــش خصوص بخ
نمی بینیــم.« چیــزی  درعمــل  ولــی 
اســت بــد  قبــل  مثــل  اوضــاع   
اتــاق  عضــو  طهرانــی،  بصیــری  نیمــا 

برجامی که برای بعضی 
مسؤالن نعمت است برای 

مردم چه کرد؟! 
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مرســي رئیس جمهــور ســابق مصــر بــراي 
ــقبازي  ــتان عش ــه داس ــاوي- ک ــر و قرض قط
ــوایي  ــه رس ــل تســنن ب ــي اه ــام مفت او در مق
ــش  ــب کودک ک ــرائیل غاص ــراي اس ــید- ب کش
جاسوســي کرده انــد. غیــر از ایــن نــوع مشــاغل 
ــه  ــي ک ــق گزارش های ــي، طب ــمي حکومت رس
ــت،  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــي ب ــون تاریخ در مت
ــکل و  ــه ش ــرده ب ــتفاده ک ــار اس ــه تج از البس
شــمایل و عنــوان تاجــران بــراي جاسوســي بــر 
ــان  ــاس درویش ــا در لب ــده اند ی ــي وارد ش ملت
و فقیــران ظاهــر مي شــدند. ایــن پوشــش 
ــراي جاسوســي شــیوع داشــت  ــدازه اي ب ــه ان ب
کــه طــي ســال ها از لبــاس درویشــان یــا 
ــتفاده  ــي اس ــراي جاسوس ــان ب ــود درویش خ
اســامي  ســرزمین هاي  در  مي کردنــد. 
ــرب،  ــراش، مط ــاس ف ــان در لب ــز جاسوس نی
داروفــروش،  درویــش،  صوفــي،  جهانگــرد، 
ــا  ــوان، دری ــر، پهل ــاِر زمینگی ــدا و بیم ــِز گ کنی
مذهبــي،  مبلــغ  پزشــك،  کارگــر،  نــورد، 
و  خفیه نویــس  ســوانح نگار،  وقایع نــگار، 
ــف را  ــرزمین هاي مختل ــوادث س ــر کاره، ح ه
بــه ســلطان گــزارش مي دادنــد. عثمانیــان 
ــیحي  ــده مس ــت ش ــان تربی ــي از جاسوس حت
و یهــودي بــا عنوان»مارتولــوس« و اســراي 
ــدان و  ــي و هنرمن ــان ناراض ــمن و اروپایی دش
پزشــکان نیــز بــراي جمــع آوري خبــر اســتفاده 

مي کردنــد.
در دوره قاجــار عــده اي بــه نــام راپورتچــي 
جاسوســي  پادشــاه  بــراي  خفیه نویــس  و 
ســفارتخانه ها  دوره  ایــن  در  مي کردنــد. 
یکــي از مراکــز مهــم فعالیــت جاسوســي بــوده 
اســت. در دوره پهلــوي جاسوســان در هــر 
لبــاس و شــغلي بــراي دشــمن بــه جمــع آوري 
وزارتخانــه،  هــر  و  مي پرداختنــد  خبــر 
ــود  ــاي خ ــراي بق ــي ب ــازمان، صاحب مقام س
ــتند.  ــي داش ــر، جاسوس ــتگاه هاي دیگ در دس
خنــده آور ایــن اســت کــه حتــي رؤســاي 
فرقــه دار صوفیــه هــم در دســتگاه رقبــاي خــود 

داشــته اند. جاســوس 
مقررات جاسوسي

عنوانــي  کــه  همان طــور  جامعــه اي  هــر 
جهــت معرفــي شــاغان دارد، بعضــاً صاحبــان 
دریایــي،  نیــروي  ارتــش،  ماننــد  مشــاغل 
نیــروي هوایــي، نیــروي زمینــي و... داراي 
لبــاس مخصــوص مي باشــند کــه بــه قوانیــن و 
ــران  ــي اداره مي شــوند. جاسوســي در ای مقررات
داراي وزارتخانــه یــا ســازماني نیســت، ولــي در 
ــس، روســیه،  ــکا، انگلی ــر امری کشــورهایي نظی
ــه داراي ســرویس هاي  ــان و... -ک فرانســه، آلم
تردیــد  هســتند-  جاسوســي  اطاعاتــي 
ــاص  ــي خ ــن و مقررات ــا قوانی ــه ب ــت ک نیس
تاریــخ،  گذشــته هاي  در  مي شــوند.  اداره 
ــل از  ــران قب ــي ای ــدگان کشــورها حت اداره کنن
ــي  ــه خاص ــامي، توج ــکوهمند اس ــاب ش انق
ــوس،  ــدون جاس ــتند و ب ــي داش ــه جاسوس ب
کشــورداري را غیرممکــن مي دانســتند، بــه 
لحــاظ  بــه  اعتبــار هــر کشــوري  همیــن 
بــراي  جاسوســي،  خــاص  ویژگي هــاي 
ــته  ــي داش ــن و مقررات ــود قوانی ــان خ جاسوس
اســت کــه بــه طــور فهرســت وار بــه آنهــا اشــاره 

: ییــم مي نما

*تیزهوشي و زیرکي
*قابل اعتماد بودن

*آزموده بودن
*آشنایي با محل مأموریت

ــوي  ــتنباط ق ــل و اس ــه و تحلی ــدرت تجزی *ق
داشــتن

*صبر و قدرت شکنجه
ــان قــوم و ملتــي کــه جهــت  ــا زب *آشــنایي ب

ــد ــا مي رون ــان آنه ــه می ــي ب جاسوس
* دانستن چند زبان خارجي

*دریافت مقرري گزاف
*جاسوسان نباید یکدیگر را مي شناختند

شــناخته  نبایــد  ســپاهیان  میــان  *در 
ند مي شــد

  »شبهه افکني« در راستاي جاسوسي
ــا توجــه بــه اینکــه وظیفــه اصلــي جاســوس  ب
خبررســاني از درون تشــکیات تصمیم گیرنــده 
ــري  ــاي دیگ ــا گاه کارکرده ــت، ام ــمن اس دش
ــه برخــي  ــود، از جمل ــروض ب ــراي او مف ــز ب نی
ــوف  ــه در صف ــتند ک ــه داش ــان وظیف جاسوس
ــد  ــه مقص ــدون آنک ــد و ب ــه کنن ــمن رخن دش
ــا  خــود را آشــکار ســازند، در لبــاس خــودي ب
شــبهه  افکنــي، بــه تضعیــف ســازماندهي آنــان 
بپردازنــد و ایــن یکــي از مصادیــق بــارز معنــاي 
متعــارف جاســوس در جوامــع اســامي اســت.

ــه  ــه اي را ب ــراد جامع ــه اف ــبهاتي ک ــاعه ش اش
ــاند،  ــوس بکش ــد جاس ــوي مقاص ــمت و س س
ــر  ــار خب ــان در کن ــف جاسوس ــه وظای از جمل
رســاني از جامعــه اي اســت کــه حــوزه مأموریت 
ــت اهلل شــیخ حســین  ــد. آی ــف مي کن او را تعری
لنکراني-کــه تاریــخ گویــاي زمــان خــود بــود و 
افــرادي نظیــر اســتاد علــي ابوالحســني منــذر 
هــر آنچــه را داشــتند اطاعاتــي بــود کــه 
آن مرحــوم بیــان مي کــرد- در ارتبــاط بــا 
شــهید مظلــوم آیــت اهلل شــیخ فضــل اهلل نــوري 
ــون  ــي ملع ــم زنجان ــیخ ابراهی ــت: »ش مي گف
ــود در ماجــراي شــیخ  ــه خــود جاسوســي ب ک
شــهیدفضل اهلل نــوري، جاسوســاني داشــت 
ــرو  ــزدور، بي آب ــزور و م ــردي م ــیخ را م ــا ش ت
و حقه بــاز معرفــي کننــد. آنهــا مأموریــت 
ــاالي  ــیخ ب ــه ش ــي ک ــد قرآن ــتند بگوین داش
ــرد قوطــي ســیگار  ــاد ک ــه آن ســوگند ی دار ب
ــوس  ــکاک جاس ــراي جی ــا در ماج ــود« ی او ب
ــه در  ــدارک و مســانیدي ک ــق م ــس، طب انگلی
ــات  ــن اطاع ــت تأمی ــت، او جه ــترس اس دس
بــراي اربــاب انگلیســي خــود بــه ایــران اعــزام 
شــده بــود. لکــن وقتــي بــا مســئله ملــي 
شــدن نفــت مواجــه شــد، بــا اســتفاده از 
ارادت و مهــرورزي مــردم خوزســتان بــه علــي 
ــر  ــواع شــبهه  افکني هــا نظی ــه ان مرتضــي)ع( ب
ــن  ــي امیرالمؤمنی ــر عل ــه مه ــما ک ــه ش اینک
ــه  ــت چ ــدن نف ــي ش ــا مل ــد، ب را در دل داری
ــویي  ــمت و س ــه س ــردم را ب ــد... ، م کار داری
ــت  ــه سیاس ــمیت دادن ب ــه رس ــاند ک مي کش
ــازي  ــا جداس ــاط ب ــا در ارتب ــود ی ــس ب انگلی
شــیعه شــجاع مظلــوم از اســام چه شــبهاتي را 
وهابیــان بــه پیــروي از ایــن تیمیه هــاي تاریــخ 
خصمانــه  اظهــارات  ماننــد  نداده انــد.  رواج 
وهابیــان و منحرفــان در معنــاي واژه »مولــي« 
در کام نورانــي »مــن کنــت مــوال فهــذا علــي 
مــوال« کــه پیامبــر اکــرم)ص( بــه هنــگام نصب 

حضــرت علــي بــن ابیطالــب)ع( بــه جانشــیني 
خــود فرمــود کــه خوشــبختانه مفاخــر علمــي 
ــات  ــوع جعلی ــن ن ــه ای ــیعه ب ــه ش ــد پای بلن
ــد. ایــن شــبهات کــه  پاســخ هاي جــدي داده ان
در همیشــه تاریــخ، شــیعه بــا آن مواجــه بــوده 
و هســت، توســط جاسوســان نفــوذي دشــمنان 
نــه فقــط گفتــه شــده بلکــه بــه چــاپ رســیده 
اســت. چنانکــه حضــرت آیــت اهلل العظمــي امام 
ــد  ــن ترفن ــه ای ــي ب ــه العال ــه اي مدظل خامن
ــي  ــبهه  افکن ــد: »ش ــرده و فرموده ان ــاره ک اش
ــان و جاسوســان خاصــه نمي شــود،  ــه نفوذی ب
ــبهه  ــم ش ــي ه ــس ایران ــي از جن ــه گاه بلک

 افکنــي مي کنــد.«
بــراي ایــن کام هشــداردهنده مرجــع و رهبــر 
ــه داد،  ــوان ارائ ــادي مي ت ــواهد زی ــم، ش معظ
ــه اي  ــه نمون ــوان ب ــگاه مي ت ــن جای ــا در ای ام
در ارتبــاط بــا یکــي از انتشــارات کشــور -کــه 
ــه را  ــرق ضال ــبهات و ف ــا ش ــارزه ب ــه مب وظیف
بــراي خــود تعریــف کــرده- اشــاره کــرد. 
ــان  ــي از قمــاش نفوذی ــل جوان ــد ســال قب چن
ــه در نشــر انتخــاب  ــراي رخن ــه ب ــه اي- ک فرق
ــان و  ــا مؤلف ــایي ب ــد از شناس ــود- بع ــده ب ش
مراکــز نشــر آثــار ایــن انتشــارات تمــاس 
ــا ایــن مرکــز  گرفــت تــا آنهــا را از همــکاري ب
آثــار ضــد فرقه گرایــي منصــرف کنــد و چــون 
بــا ســکوت مســئوالن ایــن نشــر مواجــه شــد، 
ــز  ــن مرک ــئول ای ــراد مس ــب نامه هایي اف ــا ش ب
را تحریــك بــه مقابلــه کــرد، چــون بــه او 
در  مقاله نویســي  بــه  کردنــد،  بي اعتنایــي 
فصلنامــه اي پرداخــت کــه مراجــع عظــام را بــه 
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــان م ــار عقایدش ــاظ اظه لح
مي دهنــد. ایــن افــراد از نفوذیــان و جاسوســان 
ــه نفــع دشــمن  جنــس ایرانــي هســتند کــه ب
ــان  ــه فعالیتش ــزي را ک ــبهه افکني، مراک ــا ش ب
مانــع رشــد و پیشــرفت دشــمن اســت، مــورد 
ــب  ــاي تعج ــه ج ــد. البت ــرار مي دهن ــه ق حمل
نیســت، زیــرا یکــي از علــل و انگیزه هایــي 
کــه زمینــه شبهه ســازي و رواج دادن آن را 
فراهــم مــي آورد، کمبودهــا و عقده هاســت. 
ــه  ــي ب ــل برقع ــه ابوالفض ــت ک ــرم هس خاط
فقیــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت آیــت اهلل 
ــي  ــیدمحمدهادي میان ــوم س ــي مرح العظم
)قــدس اهلل روحــه العزیــز( نســبت تصــوف داده 
بــود، در صورتــي کــه ایشــان تصــوف را باطــل 
ــیعیان  ــته ش ــن دار و دس ــا همی ــت ی مي دانس
ــت  ــان مظلومی ــه ن ــس ک ــه انگلی ــده ب پناهن
آیــت اهلل  وقتــي  مي خورنــد،  را  علــي)ع( 
ــت  ــي مرجعی ــاد مدع ــي اجته ــي خوی العظم
آنــان را تأییــد نکردنــد، بــا رواج اینکــه آن 
ــردم  ــال ها م ــت، س ــید نیس ــزرگ س ــع ب مرج
نــا آگاه را بــا ایــن نــوع فتنه هــا گرفتــار شــبهه 
ــد.  ــه اشــاعه آن نمودن ــوده ب  واهــي و بعضــاً آل
ــا  ــته ی ــه دانس ــاي مذبوحان ــه حرکت ه اینگون
ندانســته، تأمیــن خواســته انگلیــس فرقه ســاز 
را مرهــم  بي ســروپایي  مي باشــد کــه هــر 
ــد و از  ــا مي نمای ــا و کمبوده ــاي عقده ه زخم ه
وجــود آنهــا بــه نفــع خویــش بهــره مي گیــرد.
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در تاریــخ ایــران و اســام پدیــده »جاسوســي« 
بــه اشــکال و انحــاي گوناگــون قابــل ردیابــي و 
شناســایي اســت. در مقالــه اي کــه هــم  اینــك 
ــن موضــوع از منظــر  پیــش روي شماســت، ای
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــي ق ــورد بررس ــي م تاریخ

امیــد آنکــه مقبــول افتــد.
ــورت »وال  ــه ص ــار ب ــرآن یك ب ــن واژه در ق ای
تجسســوا« آمــده اســت کــه تجســس را نهــي 
نمــوده  و در احادیــث پیامبــر خاتــم )ص( کــه 
ــز تفتیــش و  ــورد اعتمــاد شــیعه و ســني نی م
ــان ســخت  ــور خصوصــي مؤمن تجســس در ام

نکوهــش شــده اســت.
ــیره  ــام و س ــخ اس ــس« در تاری »تجس

ــان)ع( معصوم
 علمــاي اخــاق نیــز تجســس در امــور پنهانــي 
دیگــران را امــري ناپســند دانســته اند، امــا 
ــه  ــه آی ــات از جمل ــي آی ــه برخ ــه ب ــا توج ب
ــور«  ــوره ن ــه 27 »س ــره و آی ــوره بق 189 س
ــت،  ــرده اس ــي ک ــس را نه ــه تجس ــش ک تفتی
ــول  ــه رس ــت ک ــواردي اس ــان م ــن در هم ای
ــده ام  ــور نش ــن مأم ــد: »م ــدا)ص( فرموده ان خ
ــردم نقــب زنم]کــه در آن  ــه دل هــاي م کــه ب
چیســت[.« ولــي اگــر مصالــح جامعــه اســامي 
و امنیــت آن بــه میــان آیــد از تجســس و 
ــن  ــاظ چنی ــه لح ــت؛ ب ــزي نیس ــش گری تفتی
مهمــي، در مــواردي تجســس ماننــد زیــر 
ــمنان،  ــي دش ــکات نظام ــتن تحری ــر داش نظ
مراقبــت از فعالیت هــاي مخالفــان بیگانــه و 
ــر  ــارت ب ــان و نظ ــي و جاسوس ــدان داخل معان
ــان  ــرد آن ــوه عملک ــت و نح ــزاران حکوم کارگ
ــه  ــان ک ــود. چن ــب مي ش ــي واج ــز و حت جای
پیامبــر اکــرم)ص( پیــش از جنــگ بــدر و 
ــه دســت آوردن  احــد، جاسوســاني را جهــت ب
اطاعــات ضــروري اعــزام داشــت یــا از عبــاس 
بــن عبدالمطلــب مي خواهنــد جهــت خبــر 
ــن  ــم ب ــه نعی ــا ب ــد ی ــه بمان ــاني در مک رس
مســعود بــراي تجســس از وضع بنــي قریظه در 
جنــگ خنــدق مأموریــت مي دهنــد یــا بریــده 
بــن حصیــب اســلمي بــه هنــگام جنــگ بنــي 
ــلمي  ــدود اس ــي ح ــن اب ــا عبداهلل ب ــق ی مصطل
ــت  ــش جه ــان قری ــه می ــن ب ــزوه حنی را در غ

ــته اند. ــزام داش ــار اع ــع آوري اخب جم
ــت  ــه تبعی ــز ب ــن)ع( نی ــرت امیرالمؤمنی حض
از ســیره رســول خــدا)ص( قبــل از آغــاز 
جنــگ، جاسوســاني را جهــت کســب اطاعــات 
ضــروري اعــزام مي داشــتند. ایــن سیاســت بــه 
ــیوه هاي آن  ــه ش ــم از جمل ــگ ه ــگام جن هن
ــش در  ــًا حضرت ــوده اســت و متقاب حضــرت ب
ــتور  ــکوک دس ــق و مش ــخاص مناط ــورد اش م
مي دادنــد شــدت عمــل داشــته باشــند. در 

بعضــي مواقــع هــم شــخصاً بــه ایــن کار اقــدام 
ــد. در همــان دوره اگــر جاسوســي در  مي کردن
جامعــه اســامي بــه ســود بیگانــگان فعالیتــي 
مي شــد،  محکــوم  اعــدام  بــه  مي داشــت، 
بــراي نمونــه معاویــه بعــد از شــهادت علــي)ع(، 
دو نفــر را بــراي جاسوســي بــه کوفــه و بصــره 
ــام حســن مجتبــي)ع( از  فرســتاد. حضــرت ام
ماجــرا مطلــع شــدند بــي  درنــگ فرمــان دادنــد 

ــد. ــدام کنن ــر دو را دســتگیر و اع ه
کــم  -کــه  مــدارک  اینگونــه  اســتناد  بــه 
ــوا  ــوا فتجسس ــه »اذهب ــه مبارک ــت- و آی نیس
مــن یوســف و اخیــه« نــه تنهــا تجســس نهــي 
ــامي  ــام اس ــر نظ ــون خی ــه چ ــود، بلک نمي ش
ــن  ــه ای ــد ب ــت مســلمان در آن اســت بای و ام
مهــم همــت نمــود. لــذا بســیاري از فقهــا 
ــاي  ــس در کاره ــش و تجس ــد: تفتی فرموده ان
دشــمنان  موذیانــه  تحریــکات  و  مشــکوک 
ــت و در  ــتثني نیس ــده مس ــن قاع ــام از ای اس
تاریــخ اســام مــواردي مشــاهده مي شــود کــه 
پیامبــر اکــرم)ص( بــه منظــور کشــف اغــراض 
ــا،  ــي آنه ــت نظام ــي وضعی ــمنان و ارزیاب دش
ــه  ــراي نمون ــد، ب ــت داده ان ــاني را مأموری کس
پیــش از غــزوه بــدر، ســپاس وعــدي بــن ابــي 
الزغبــاء را بــراي اطــاع از وضعیــت کاروان 

ــتادند. ــدر فرس ــي ب ــه نواح ــش ب قری
در فرمــان علــي ولــي وصــي، برگزیــده خــدا و 
ــم تفقــد  پیامبــر اکــرم )ص(، آمــده اســت                     : »ث
اعمالهــم وابعــث العیــون مــن اهــل الصــدق و 
ــال و  ــا ]= عم ــاي آنه ــم« در کاره ــاء علیه الوف
ــه  ــرادي را ک ــن و اف ــیدگي ک ــزاران[ رس کارگ
ــي  ــراي دیده بان ــند ب ــا باش ــتي و وف ــل راس اه
آنهــا مأمــور کــن. حتــي بنــا بــر تصریــح 
ــم  ــوس از غنای ــه جاس ــاي امامی ــي از فقه برخ

ــرد. ــهم مي ب ــز س نی
پوشش ظاهري جاسوسان حرفه اي

ــاس و  ــا اینکــه جاسوســي لب ــي اســت ب طبیع
ــده  ــده نش ــي دی ــدارد، ول ــوص ن ــان مخص نش
بــدون عنــوان و نشــاني کــه در جامعه شــناخته 
ــل  ــردم مح ــان م ــد در می ــت بتوان ــده اس ش
داشــته  موفقیت آمیــز  فعالیــت  مأموریتــش 
ــر آنچــه پیرامــون جاسوســي  باشــد. مــروري ب
ــه از  ــا ســفرنامه هایي ک نوشــته شــده اســت ی
ــد  ــرار دارد مي توان ــترس ق ــان در دس جاسوس

ــن بحــث  ــراي ای ــن مقدمــه فشــرده اي ب بهتری
ــر در  ــراي ذک ــت وار ب ــه فهرس ــد ک ــاه باش کوت

ــم. ــر گرفته ای ــال در نظ ــن مق ای
جاسوســي  فعالیــت  بــه  کــه  کســاني 
بودنــد  عــادي  افــرادي  گاه  مي پرداختنــد، 
ــه  ــدت ب ــاه  م ــوردي و کوت ــورت م ــه ص ــه ب ک
ــرادي  ــدند. گاه اف ــارده مي ش ــل گم ــن عم ای
خبــر  جمــع آوري  خــاص  مهارت هــاي  بــا 
ــي  ــراي انجــام مأموریت ــي ب ــه صــورت مقطع ب
ــیل  ــود گس ــت خ ــل مأموری ــه مح ــاص، ب خ
ــه اي بودنــد  ــاني حرف مي شــدند. گاه جاسوس
کــه در محــل مأموریــت خــود نفــوذ مي کردنــد 
و مي توانســتند در پوششــي کــه بــراي دشــمن، 
ــود  ــت خ ــد مأموری ــر مي آم ــه نظ ــودي ب خ
را انجــام دهنــد. در چنیــن مــواردي بــود 
کــه گاه حضــور جاســوس حــس مي شــد، 
امــا شــخص شــناخته نبــود. بــه هــر روي 
جاسوســان چــه در مأموریــت کوتاه مــدت چــه 
دراز مــدت، از پوشــش هاي موجــه و بعضــاً 
ــد.  ــتفاده مي کردن ــه اس ــط جامع ــه متوس طبق
طبــق گزارش هــاي تاریخــي قابــل اســتناد 
ــوان و  ــا عن ــي ب ــان گاه ــتدالل، جاسوس و اس
ــري  ــور دیگ ــه وارد کش ــي ک ــب حکومت منص
ــفیر  ــي س ــاز دالکورگ ــد گینی ــدند، مانن مي ش
ــزار  ــفارتخانه ت ــت اداره س ــه جه ــزار ک روس ت
ــه  ــد و ب ــزام ش ــران اع ــه ای ــار ب ــان قاج در زم
لحــاظ اطاعاتــي کــه کســب کــرده بــود، 
تــزار روس جهــت مسلك ســازي  از طــرف 
و شــکاف بیــن شــیعیان عــراق و حکومــت 
عثمانــي بــه نجــف اشــرف رفــت. او در مجلــس 
ــي  ــك عل ــاب و تحری ــا انتخ ــتي ب ــم رش کاظ
ــه  محمــد شــیرازي، مســلك گمــراه بابیــه را ب
وجــود آورد یــا مســتر همفــر انگلیســي بــه نــام 
گردشــگري وارد ســرزمین هاي اســامي شــده 
ــاب، مســلك  ــن عبدالوه ــا انتخــاب محمدب و ب
ــه  ــا ب ــت ی ــه گذاش ــت را پای ــري وهابی تکفی
ــد کاظــم رشــتي، جاســوس  ــام مــدرس مانن ن
احمــد  ماننــد  روحاني نمایــي  و  عثمانــي 
ــه  ــع فتن ــن راب ــداع رک ــا اب ــه ب ــایي ک احس
شــیخیه را در تشــیع راه انداخــت حمایــت 
کلیســاها  از  بســیاري  تاریــخ  در  کردنــد. 
جاسوســي  بــراي  مرکــزي  کنیســه ها  و 
محمــد  اواخــر  ایــن  در  حتــي  بوده انــد، 

انگلیس خبیث سردمدار فرقه سازان جهان پس از یهود  
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ــس  ــدار پ ــعه پای ــی  توس ــند بین الملل س
 SDG از 2015 کــه از آن بــا عنــوان
ــد:  ــران، می نویس ــط ای ــود توس ــاد می ش ی
»مــا نمیتوانیــم بــه ایــن ســند و بــه ویــژه 
ــه  ــیم، البت ــاوت باش ــم آن بی تف ــد پنج بن
تاش هایــی بــرای جایگزینــی مفاهیــم 
ــت  ــوم  عدال ــر مفه ــم نظی ــام داده ای انج
جنســیتی بــه عنــوان شــاخه ای از عدالــت 
اجتماعــی بــه جــای مفهــوم برابــری 
ــران  ــار توســط ای ــن ب ــه اولی جنســیتی ک
مطــرح   )1995( پکــن  اجــاس  در  
ــان شــاخص و  ــا زب شــده اســت. جهــان ب
ــن  ــد ای ــد و نیازمن ــخن می گوی ــار س آم
مشــخصی  هدف گــذاری  کــه  هســتیم 
ــا تمــام  بــرای حــل مســائل ایــن حــوزه ب

باشــیم.«  داشــته  ظرفیت هایمــان 
بــا  زنــان  الگــوی زیســتی  تغییــر   -5
تغییــر قوانیــن و دســتکاری و کــم کــردن 
اصیــل  فرهنگــی  و  دینــی  وجهه هــای 

ــامی ــی اس ایران
ــد:  ــان می کن ــاره بی ــن ب ــوالوردی در ای م
ریاســت  خانــواده  و  زنــان  معاونــت 
رغــم  بــه  مــا  کشــور  در  جمهــوری 
ماموریت هــای ابــاغ شــده بــه دلیــل 
ــان ایرانــی و همچنیــن  ــه زیســت زن تجرب
و  مذهبــی  حساســیت های  وجــود 
ــژه در  ــه وی ــی ب ــا چالش های ــی ب فرهنگ
بعــد حقوقــی و قانونــی مواجــه اســت کــه 
ــن  ــع ای ــات در رف ــن جلس ــم ای امیدواری

چالشــها مؤثــر باشــند.
ــان در سیاســت  ــر حضــور زن ــد ب 6- تأکی
و جنیســتی کــردن انتخابــات بــا تشــکیل 

ــه ــای زنان کارگروه ه
ــال  ــات س ــش از انتخاب ــوالوردی در پی م
کارگروه هــای  تشــکیل  ضمــن   92
منظــور  بدیــن  سیاســی  و  انتخاباتــی 
و  جناح هــا  همــه  »اکنــون  می گویــد: 
نتیجــه  ایــن  بــه  گروه هــای سیاســی 

رســیده اند کــه نــرخ کمتــر از ســه درصــد 
حضــور زنــان در مجلــس شــورای اســامی 
زیبنــده نظــام مــا نیســت، قیــاس مــا نــه 
ــی بلکــه کشــورهای  ــا کشــورهای اروپای ب
ــت.« ــه اس ــورهای منطق ــامی و کش اس

تئوریســین  هودفــر  همــا 
فمینیستی ســازی معاونــت زنــان
ــم  ــان فمنیس ــه زن ــر از جمل ــا هودف هم
ســاکن در کانــادا اســت کــه پــدرش 
یکــی از نظامیــان دوره طاغــوت بــوده 
و مــادرش نیــز در حــوزه فعالیت هــای 
مدنــی زنــان در ایــن دوره فعالیــت داشــته 
اســت. هودفــر بــا تأثیرپذیــری از مــادرش 
بــه حــوزه فمنیســم و مطالعــات زنــان راه 
پیــدا و در دانشــگاه رشــته انســان شناســی 

ــرد. ــل ک را تحصی
دانشــگاه  در   2015 ســال  تــا  هودفــر 
ــود.  ــه کار ب ــغول ب ــادا مش ــا کان کونکوردی
فعالیــت و تحقیقــات او به ویــژه بــر نقــش 
زنــان در سیاســت متمرکــز بــود و کتابــی 
نیــز بــه همــراه »مونــا تجلــی« بــا عنــوان 
سیاســت های انتخاباتــی تألیــف کــرده 
اســت. وی جامعــه مطالعاتــی خــود را بــر 
ــر  ــان کشــورهای مســلمان و تغیی روی زن
ذائفــه سیاســی و اجتماعــی آنــان متمرکــز 
بــرای  راهکارهایــی  و  اســت  ســاخته 
فمنیســمی ســازی جامعــه زنــان مســلمان 

ــت. ــه داده اس ارائ
روی  و  زندگــی  مصــر  در  ســال ها  او 
جامعــه ایــن جغرافیــا مطالعــه کــرده 
ــزی، افغانســتان، پاکســتان و  اســت. اندون
ــات او  ــور مطالع ــز مح ــورها نی ــر کش دیگ
بوده انــد. یکــی از مهم تریــن مطالعــات 
خصــوص  در  هودفــر  فعالیت هــای  و 
سیاســت کنتــرل جمعیــت بــوده کــه طــی 
آن، عناصــر بهداشــتی بــا عنــوان بــه ورز در 
روســتاها بــه زنــان آمــوزش جلوگیــری از 
بــارداری می دادنــد؛ سیاســت کاهــش 

ــات او بســیار  ــق تحقیق ــه طب ــت ک جمعی
ــود. ــق ب موف

هودفــر همــواره بــه شــبکه ســازی میــان 
ــب  ــرده و جال ــد ک ــت تأکی ــان فمنیس زن
ــات در  ــر انتخاب ــل از ه ــه قب اینجاســت ک
جمهــور اســامی بــه ایران ســفری داشــته 
و ارتباطاتــی بــا زنــان فمنیســم و فعــاالن 
حــوزه اجتماعــی ایــن حیطــه برقــرار 
ــی  ــای برخ ــاء وی پ ــت و امض ــرده اس ک
ــان  ــات و زن ــان اصاح ــای جری از بیانیه ه
ــه اصطــاح برابرســازی  ــرای ب فمنیســم ب

ــود. ــده می ش ــرد دی ــوق زن و م حق
وی در زمینــه فعالیــت فمینیســتی در 
ــان فمنیســم  ــان زن خــارج از کشــور و می
ــی از  ــدم یک ــه مق ــت. خدیج ــزد اس زبان
ــت  ــد اس ــه معتق ــتی ک ــاالن فمینیس فع
و  بــود  کشــور  از  خــارج  در  می تــوان 
داد  انجــام  فمینیســتی  فعالیت هــای 
می دانــد  کســانی  از جملــه  را  هودفــر 
ــوج اول  ــن در م ــش از ای ــال ها پی ــه س ک
مهاجــرت فعــاالن سیاســی قبــل از انقاب 
از ایــران خــارج شــدند و فعالیــت مداومــی 
داشــته اند. وی امــا معتقــد اســت کــه ایــن 
ــه ای و  ــورت منطق ــر ص ــا بیش ت فعالیت ه
ــل  ــه دلی ــرد و ب ــود می گی ــه خ ــی ب جهان
ــر  ــا داخــل، تأثی ــاط فیزیکــی ب ــود ارتب نب

ــت. ــد داش ــل نخواه ــادی در داخ زی
کــه  داده  گــزارش  فارســی  بی بی ســی 
ــه ای  ــران احضاری ــه ای ــفر ب ــر در س هودف
بــرای رفتــن بــه دادســرای اویــن دریافــت 
ــده  ــرده و در روز حضــور بازدداشــت ش ک

اســت.
منبع: سایت مشرق 95/3/31

رابطه معنادار میان اقدامات هودفر
 و 

معاونت امور زنان ریاست جمهوری

 هودفــر همــواره بــه شــبکه ســازی میــان 
ــب  ــرده و جال ــد ک ــت تاکی ــان فمنیس زن
ــات  ــر انتخاب ــل از ه ــه قب ــت ک اینجاس
ــفری  ــران س ــه ای ــامی ب ــور اس در جمه
ــم  ــان فمنیس ــا زن ــی ب ــته و ارتباطات داش
ــن حیطــه  ــی ای ــاالن حــوزه اجتماع و فع

ــت. ــرده اس ــرار ک برق
همــا هودفــر حلقــه وصــل شــاخه داخلــی 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــبکه ک ــن ش ــی ای و خارج
توســط ســربازان گمنــام امــام زمــان 
ــه  ــن مراجع ــایی و در آخری ــج(، شناس )ع
ــس،  ــات مجل ــان انتخاب ــه کشــور در زم ب

ــد.  بازداشــت ش
توسط ضابطین قضایی؛ 

»همــا هودفــر« عضــو شــبکه ضــد 
ــوم« بازداشــت شــد  امنیتــی »ول

در ایــن گــزارش شــبکه داخلــی تشــکیل 
ــه »فمینیســم  ــان موســوم ب شــده و جری
اســامی« را واکاوی و برخــی چهره هــای 
ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــاخص آن را معرف ش
ــن  ــدی چندی ــر، در رفت وآم ــم هودف خان
و چنــد ســاله توانســته اســت با کلیــدواژه 
ــان« کــه  و اســم رمــز »توانمندســازی زن
شــعار موسســات برانــداز نظیــر هیفــوس 
ــن را  ــن چنی ــوم اســت، شــبکه ای ای و ول
ــی و  ــی، سیاس ــف مدن ــطوح مختل در س

ــد. آکادمیــك ایجــاد کن
فعالیــت اجتماعــی زنــان بــه عنــوان 
ــرفت  ــتای پیش ــذار در راس ــروی اثرگ نی
جامعــه  اعتــای  و  خانــواده  بنیــان 
موضــوع قابــل توجهــی اســت امــا در 
ــاهد برخــی گرایشــات و  ــه ش ــن حیط ای
رســوخ نحله هــای انحرافــی هســتیم کــه 
نــه تنهــا بــرای رشــد و پیشــرفت حقیقــی 
ــاط  ــه بس ــتند بلک ــب نیس ــه مناس جامع
ابتــذال و انحطــاط بنیان هــای جامعــه 
ــاً  ــه گاه ــواردی ک ــد. م ــم می کنن را فراه
ــورها  ــگان در کش ــذاری بیگان ــا هدف گ ب

انجــام شــده و اهــداف شــوم آنــان را 
می ســازد. بــرآورده 

در ایــن عرصــه معاونــت امــور زنــان و 
خانــواده ریاســت جمهــوری از جملــه 
ــن  ــش ای ــه گرای ــت ک ــدی اس ــاط کلی نق
نهــاد بــه هــر ســمتی می توانــد اثرگــذاری 
مثبــت یــا منفــی را بــه بــار بیــارود. در این 
عرصــه امــا آنچــه از گرایش هــای معاونــت 
زنــان در گفتــار و رفتــار شــهین دخت 
نــگاه  می شــود  شناســایی  مــوالوردی 
تــك بعــدی بــه موضــوع زنــان تــا بــه حــد 
ــی  ــل اساس ــدن اص ــگ ش ــذف و کم رن ح
ــوان  ــت عن ــت تح ــن معاون ــواده در ای خان
زنــان«  »توانمندســازی  فریب دهنــده 
اســت و تعریــف عدالــت جنســی در حــوزه 
سیاســی و اجتماعــی کــه نزدیــك بــه 
ــیاه  ــات س ــتی و مطالب ــش فمینیس گرای

ــرد. ــورت می پذی ــت، ص ــه اس زنان
ارائــه تصویــر پســت و نــازل از زنــان 
ــان دادن  ــر نش ــوی دیگ ــتایی و از س روس
اقتــدار زنــان مــدرن شــهری کــه وارد 
حــوزه سیاســت شــده اند و عــوض کــردن 
ــاد  ــان از نه ــازی آن ــان و جداس ــه زن ذائق
ــی  ــاخصه های اهداف ــه ش ــواده ازجمل خان
اســت کــه معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
ــا نگاهــی  ــده اســت. ب ــدان اهتمــام ورزی ب
بــه کانــال شــخصی خانــم مــوالوردی 
ــج  ــه تروی ــگ ب ــه صــورت پررن ــوان ب می ت

ــرد: ــاره ک ــر اش ــات زی تمای
1- ترویــج مشــارکت اقتصــادی زنــان 
ذیــل عنــوان فریــب دهنــده توانمندســازی 
بانــوان در حــوزه اجتماعــی و اقتصــادی و 
ــه  ــه ب ــدون توج ــان ب ــدار زن ــتغال پای اش
قــرار دادن بانــوان در بنیــاد خانــواده و 

ــره ــن دای ــان از ای ــردن آن ــارج ک خ
ــاره  ــن ب ــال خــود در ای ــوالوردی در کان م
می نویســد: »بدیــن ترتیــب انجــام مطالعــه 
پیرامــون زنــان شــاغل و یــا در جســتجوی 

ــور  ــه منظ ــتگذاری ب ــدف سیاس ــا ه کار ب
ــان  ــت مشــارکت زن ــود وضعی ــا و بهب ارتق
ــکات  ــی از مش ــع برخ ــازار کار و رف در ب
آن هــا، ارائــه سیاســت های اجرایــی بــرای 
مــوارد خاصــی از چالش هــای کنونــی 
ــا هــدف بلنــد مــدت  ــازار کار ب زنــان در ب
فراهــم آوردن یــك بــازار کار منصفانــه 
ــان  ــارکت زن ــزان مش ــش می ــرای افزای ب
ــك  ــج ی ــادی و تروی ــای اقتص در عرصه ه
ــان  ــای زن ــه توانمندی ه ــه ب ــگاه منصفان ن
در جهــت تحقــق عدالــت اجتماعــی و 

جنســیتی ضــروری می کنــد.«
ــه  ــتمدار ب ــان سیاس ــازی از زن 2- الگوس
ــه  ــان ب ــویق زن ــق )تش ــان موف ــوان زن عن
حضــور در فعالیت هــای سیاســی و مدنــی( 
و متعاقــب آن مخــدوش کــردن زنــان 
ســنتی کــه الگــوی آنــان زنــان روســتایی 
اســت و تخریــب فعالیــت اجتماعــی زنــان 
تولیــد  در  از طریــق شــرکت مســتقم 

ــی و ... ــاورزی و صنعت ــوالت کش محص
نگاهــی بــه ســوابق، تفکــرات و 
ــات ضدامنیتــی »همــا هودفر«  اقدام
3- پررنــگ کــردن مســئله خشــونت علیــه 
زنــان از طریــق انتشــار اخبــاری از جملــه 
اخبــار کشــتار و ســوء اســتفاده جنســی از 
ــوارد  ــری م ــش و پیگی ــط داع ــان توس زن
مســئله  مــورد  در  درمانــی  و  حقوقــی 
ــور ــان در کش ــورت زن ــه ص ــی ب اسیدپاش
4- قــرار دادن کار ویــژه و الگــوی عملیاتی 
قالــب  در  خانــواده  و  زنــان  معاونــت 
برنامه هــای راهبــردی غربــی از جملــه 
ــس  ــدار پ ــی توســعه پای ــن الملل ســند بی
ــم  ــد پنج ــه بن ــد ب ــال 2015 و تأکی از س
ــان و  ــازی زن ــوع توانمندس ــه موض آن ک
ــوالوردی  ــول م ــه ق ــی )ب ــری جنس براب
عدالــت جنســی( را نیــز شــامل می شــود.
کانــال  در  زمینــه  ایــن  در  مــوالوردی 
تلگرامــی خــود بــا اشــاره بــه امضــاء 
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خمینی)ره(
 7- انهدام سکوهای پرتاب موشك عراق در منطقه فاو

اهداف عملیات: 
قطـع ید دشـمن از دریا و تامین امنیت راه هـاي دریایي خلیج فارس 
و دور نمـودن آتـش دشـمن از شـهرهاي مرزي جمهوري اسـامي 
ایـران،  تسـخیر پایگاه هـاي موشـکي و تاسیسـات مخابراتـي رژیـم 
صهیونیسـتي بغداد، قطع شـریان صـدور نفت از طریق اسـکله هاي 
االمیـه و الوکـر، وارد کـردن ضربـه اقتصـادي و نظامي بر دشـمن و 
در نهایـت شکسـت رویـاي پـوچ ضربه ناپذیـري او در ایـن منطقـه 
همـراه بـا نمایـش قـدرت و تـوان رزمـي ظفرمندان لشـکر اسـام.
در طـرح ریـزی مانور عملیات والفجر 8 دو عامل بسـیار موثر بودند:

 1- تجارب عملیات بدر
2- پیچیدگی های خاص این عملیات.

 برادر محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در جمع فرماندهای 
در این باره گفت: »در این عملیات بایستی کل تجارب جنگ به کار 

گرفته شود. جنگ شهری، جنگ در دشت ، جنگ در آب«
در واقـع عملیـات فـاو ، صحنـه بـروز تمـام قابلیـت هـای نظامـی 
ابتـکار عمـل و خطـر پذیـری سـپاه پاسـداران بـرای پیشـبرد   ،
اهـداف جمهـوری اسـامی بـود. در طراحـی مانـور ایـن عملیـات 
هـا  سـاعت  آنهـا  دربـاره  کـه  داشـت  وجـود  مهمـی  مسـایل 
از: بودنـد  عبـارت  مسـایل  ایـن  اهـم  شـد.  کارشناسـی  بحـث 

1-  بررسی وضعیت جزر و مد آب در زمان های مختلف و در 
نوبت های متعدد و بررسی تأثیر عوامل مختلف از جمله: روز، شب، 

خورشید و ماه و ساعات مختلف شبانه روز در جزر و مد آب و 
سرعت آن.

2-  بررسی تأثیر جزر و مد آب بر حرکت غواصان و قایق ها 
3- هماهنگی عبور غواصان با جزر و مد و تاریکی مطلق هوا، 

سرمای شدید آب در فصل زمستان و حرکت غواصها در داخل آب 
در نیمه های شب.

4-  بررسی چگونگی عبور غواصان از عرض بیش از یك کیلومتری 
اروند رود.

5- بررسی چگونگی خط شکنی غواصان و سرپل گیری، پاک 
سازی خط اول و آماده سازی سالم برای ورود نیروهای موج دوم با 

همت غواصان.
6- بررسی چگونگی هماهنگی حرکت نیروهای موج دوم)قایق 

سواران( با جریان جزر و مد آب و پر بودن نهرهای آب حاشیه اروند 
رود برای استفاده قایق ها.

7- بررسی چگونگی حرکت نیروهای موج دوم و نحوه پیاده شدن 
آنها در ساحل دشمن و توسعه سرپل با تاش آنها.

8- تصرف نقاط استراتژی در ساحل دشمن مانند اسکله چهار 
چراغ، بندر فاو، شهر فاو، و پایگاه های موشکی.

9- تسلط بر 3 جاده البحار، استراتژیك فاو- بصره و ام القصر که در 
آستانه شهر فاو به یکدیگر نزدیك می شوند.

10- گسترش میدان عملیات به سمت کارخانه نمك.
11- مقابله با حرکت دشمن از شمال بصره به جنوب منطقه فاو.
12- تأمین جناح های عملیات در سمت اروند رود و سمت خور 

سالروز عملیات غرورآفرین والفجر 8 گرامی باد

عبداهلل.
13- تشکیل خط پدافندی در شمال کارخانه نمك.

رمز عملیات یا زهرا )سام اهلل علیها(
نتایج عملیات : 

در مجمـوع عملیـات والفجر 8 در ابعاد سیاسـی نظامـی و اقتصادی 
نتایـج گسـترده ای داشـت کـه بـه طـول خاصـه چنیـن اسـت:
1-  آزادسازی و تصرف 940 کیلومتر مربع شامل سرزمین خودی 

در اروندرود 30 کیلومتر مربع- ساحل خلیج فارس در خور عبداهلل: 
60 کیلومتر مربع، منطقه آبی آزاد شده و تصرف شده در خلیج 
فارس: 600 کیلومتر مربع- خشکی تصرف شده از دشمن 250 

کیلومتر مربع. 
2-  آزادسازی شهر فاو و روستاهای حومه آن تصرف تأسیسات 

نفتی و پتروشیمی و اسکله های بارگیری آن.
3- قطع ارتباط عراق با آبهای آزاد جهان.

4- تصرف سه پایگاه موشکی زمین به دریا و پایگاه نیروی دریایی 
عراق در قشله.

-5 تسـلط بـر خـور عبـداهلل و تصـرف قسـمت متعلـق بـه عـراق و 
آزاد شـدن تـردد در ارونـدرود از شـمال خـور معامـر تـا دهانـه فاو.

6- امنیت در شمال خلیج فارس و امکان تردد کشتی ها به بندر 
امام خمینی.

7- نزدیك شدن به شهر بندری ام القصر و تهدید آن.
8-  محاصره اسکله های البکر و االمیه.

9- هم مرز شدن با کویت. 
منبع: سایت راسخون 95/11/20

 8 والفجـر  عملیـات  آغـاز  سـالروز  بهمـن   20 روز 
شـد. انجـام   1364 سـال  در  عملیـات  ایـن  اسـت. 
در  فـاو  نماییـم،  فـرض  شـکل  مثلثـي  سـرزمیني  را  عـراق  اگـر 
منتهي الیـه ضلـع شـرقي آن چسـبیده بـه خلیج فـارس قـرار دارد. 
مهمتریـن شـهر عـراق نزدیـك بـه فـاو، بصـره مي باشـد. ضمـن 
همگـي  ام القصـر  و  صفـوان  زیبـر،  ابوالحسـیب،  شـهرهاي  آنکـه 
در ایـن منطقـه واقـع شـده اند. وجـود شـهرهاي ایرانـي آبـادان، 
ایـن منطقـه  نیـز در  ارونـدرود  خرمشـهر و محـدوده شـلمچه و 
بیـش از پیـش بـر اهمیـت آن افـزوده اسـت. کشـور کویـت نیـز 
کمتریـن فاصلـه با ایـن منطقه حسـاس را دارد. همچنیـن نزدیکي 
بـه جزیـره بونیـان، هورعبـداهلل و پایانه هـاي نفتـي االمیـه و الوکـر 
واقـع در خلیج فـارس بـر اهمیـت و حساسـیت آن افـزوده اسـت. 
عارضـه مهـم این منطقه رودخانه خروشـان اروند اسـت که از تاقي 
دو رودخانه دجله و فرات سرچشمه گرفته و در عرض 400 - 1600 
متر متغیر بوده و از جزر و مدهاي بسـیار شـدیدي برخوردار اسـت. 
سـاحل شـرقي اروندرود در دهانه خلیج فارس مـکان آرایش و مبداء 
حرکـت رزمنـدگان اسـام جهـت انجـام عملیـات و تحقـق فتحـي 
دیگـر اسـت. فاو عاوه بـر نقش اسـتراتژیك و اهمیـت نظامي خود 
داراي ارزش اقتصـادي فـراوان در رونـد ارزش اقتصاد عراق اسـت به 
طوریکـه در جغرافیـاي منطقـه، شـهر فـاو به عـروس بحـر معروف 
اسـت. نخلسـتان هاي بسـیار گسـترده خرمـا، پایگاه هـاي عظیـم 
نفـت، شـاهرگ ارتباطـي اسـکله هاي الوکـر و االمیـه و فرآورده هاي 
بي شـمار دیگـر نظیـر حنـا و نمك فاو را ارزش اسـتثنایي بخشـیده 
اسـت. بـه عبارتـي کوتـاه مي تـوان شـهر فـاو را شـهر خرمـا، نمك 
ونفـت معرفـي کـرد. طراحی ایـن عملیات، ابتـدا در سـال 1361از 
سـوی سـردار شـهید حسـن باقری پس از شناسـایی منطقـه اروند 
و فـاو، آغـاز و بعـد از آن در سـال 1364، تکمیـل و اجـرا شـد.

وضعیت عراق در آستانه عملیات والفجر 8
برابـر گـزارش آنتونـی کردزمن، کارشـناس نظامی آمریـکا، عراق در 
طـول سـالهای 1362 تـا 1364 مبلـغ 1/18 میلیـارد دالر سـاح 
و تجهیـزات نظامـی خریـداری کـرده اسـت. این کارشـناس نظامی 
مجمـوع نیروهـای نظامی ثابت ارتش عراق را در سـال 1364 سـال 
انجام عملیات والفجر 8 تعداد 750000 تن و نیروهای جیش الشعبی 
عـراق را 650000  تـن برآورد کرده اسـت. کردزمـن آمار تجهیزات 

اصلـی ارتـش عـراق در سـال 1364 چنیـن را اعـام کـرده اسـت:
تانك 4820 دستگاه

خودروهای زرهی 3200 دستگاه
توپخانه سنگین 3000قبضه 

توپ پدافند هوایی بیش از 400 قبضه
خودرو تانك بر 2000 دستگاه
هواپیمای عملیاتی 580 فروند

هلی کوپتر 380 فروند

وضعیت ایران
در سـال ششـم جنـگ در وضعیتی که دشـمن حـدود 550 گردان 
نیـروی پیـاده در اختیار داشـت و برای مقابله با عملیـات آفندی، از 
300 گـردان نیـروی آزاد برخـوردار بود. سـپاه تنها 80 گـردان نیرو 
بـرای 7 روز جنـگ در اختیار داشـت. ضمن این که بخشـی از توان 
رزمـی سـپاه به عنـوان نیروی دفاعـی در مناطق تصرف شـده مانند 
جزایـر مجنـون و هور زمین گیر شـده بـود. با توجه بـه این واقعیت 
کـم کـم ایـن اعتقـاد بـه وجـود آمد کـه با ایـن تـوان نمـی توانیم 
غافلگیـری را رعایـت کنیـم و قطعاً بایـد این توان 2 یا 3 برابر شـود 
کـه بـا یکـی دشـمن را فریـب بدهیـم و بـا 2 تـوان دیگـر بتوانیـم 
بـه طـور جدی عمـل کنیـم و بر پایـه همیـن ماحظـه در انتخاب 
منطقـه عملیاتـی نیـز دچـار مشـکل بودیـم و الزمـه ارایه طـرح به 
شـورای عالـی دفـاع بررسـی ای همـه جانبـه بـود کـه بـا حضـور 
فرماندهـان سـپاه انجـام شـد و اسـتراتژی جدیـدی را تبییـن کرد.
سـپاه در فاصلـه خـرداد 1364 تـا شـهریور همـان سـال سلسـله 
عملیـات محـدودی را انجـام داد کـه آثـار مثبتـی بـر جـای نهـاد 
و عملیـات والفجـر 8 را بـه عنـوان عملیاتـی بـزرگ طراحـی کـرد.

ویـژه  بـه  و  نظامـی  بعـد  در  متجـاوز  تنبیـه  اسـتراتژی 
مهمتریـن  داشـت.  بسـزایی  اهمیـت  سیاسـی  بعـد  در 
بـود: چنیـن  عملیـات  ایـن  نظامـی  و  سیاسـی  هـای  هـدف 

1- تصرف فاو
 2- تسلط بر اروند رود

 3- تهدید بندر ام القصر
 4- هم مرزی با کویت

 5- مسدود کردن راه ورود عراق به خلیج فارس
 6- تأمین خور موسی و امکان تردد کشتی ها به بندر امام 
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ســردار محمــد رضــا ابراهیمــی در ســال 
ــال  ــدند و در س ــد ش ــاد متول 1344 در یزدآب
1350 بــه مدرســه رفتنــد. در دوران جوانــی و 
نوجوانــی در راهپیمایــی های انقــاب و پس از 
آن حضــور فعــال و جــدی داشــتند. بــا شــروع 
ــخ 15 / 12 / 1359  ــی در تاری ــگ تحمیل جن
ــق  ــتان از طری ــه خوزس ــزام وی ب ــن اع اولی
جهــاد ســازندگی صــورت گرفــت و اعــزام 
ایشــان بــه صــورت رســمی در جبهــه از تاریــخ 
13 / 03 / 1360 از طــرف پــادگان منتظــران 
اولیــن مجروحیــت  انجــام شــد  شــهادت 
پاتــك عملیــات  ناحیــه پــا در  از  ایشــان 
ــوا در منطقــه ی دارخوئیــن  فرماندهــی کل ق
رخ داد. در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس 
در بیشــتر عملیــات هــای حضــور داشــتند از 
ــه ، فتــح  ــادان، بســتان، چزاب جملــه حصــر آب
المبیــن، کربــای 4 و5 و...... کــه در طــی ایــن 
عملیــات هــا بــه جــز جراحــات جزئــی چهــار 
مرتبــه بــه شــدت مجــروح شــدند کــه منجــر 
ــد. ــه بیــش از بیســت عمــل جراحــی گردی ب

ایشــان در ابتــدا از طریــق بســیج وارد جبهــه 
ــپاه  ــای س ــه نیروه ــی ب ــد از مدت ــدند و بع ش
ــت  ــال خدم ــی س ــس از آن س ــتند و پ پیوس
خــود را در ایــن ارگان بــه ســرانجام رســاندند.
ــگ  ــال جن ــت س ــی هش ــس از ط ــان پ ایش
تحمیلــی بــه فرزنــدان و خانــواده شــهدا 
عاقــه و ارادت ویــژه داشــتند و کمــك کــردن 
و ســرزدن بــه آنهــا را تــا حــد امــکان در رأس 
ــد. و همیشــه  ــی دادن ــرار م ــود ق ــای خ کاره
قبتــه دوســتان شــهید خــود را مــی خوردنــد 
ــدم(. ــا مان ــهدا ج ــن از ش ــرا م و میگفتند:)چ

ــی اول  ــگ تحمیل ــروع جن ــل از ش ــا قب وی ت
ــس از  ــاندند و پ ــان رس ــه پای ــی را ب راهنمای
ــا خدمــت در ســپاه  ــان چنــگ همزمــان ب پای
ــدارس  ــاورزی در م ــه کار کش ــن ب و پرداخت
شــبانه بــه ادامــه تحصیــل پرداختنــد و موفــق 

ــم شــدند.  ــه اخــذ دیپل ب
در ســالهای پایانــی خدمــت در ســپاه بــا 
ــازه  ــادی داشــتند مغ اینکــه مشــغله کاری زی
ای اجــاره کردنــد و بــه کســب و کار در زمینــه 
ــزار صنعتــی و کشــاورزی  مشــغول شــدند.  اب
ولــی بــا توجــه بــه این کــه ایــن کار بــا روحیه 

ی فعــال و پــر انرژی ایشــان ســازگار 
نبــود و در مــورد مثــال مالیاتــی 
حــدود شــرعی در مــورد ایشــان 
رعایــت نشــد بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ســود بیشــتری بــه ایشــان میرســید 
ولــی ایــن کار حــدود 5 الــی 6 ســال 

ــه طــول نینجامیــد.  بیشــتر ب
ایشــان بــا توجــه بــه عاقــه  زیــادی 
ــدان  ــل فرزن ــه تحصی ــه ادام ــه ب ک
 1380 ســال  در  داشــتند  خــود 
ــا  ــدند ت ــهر ش ــپاهان ش ــی س راه
اینکــه فرزنــدان در شــرایط بهتــری 

ــد. ــل بپردازن ــه تحصی ــه ادام ب
در ســال 1381 بــا توجــه بــه روحیــه ی فعــال 
ــت  ــه درخواس ــان ب ــر ایش ــتگی ناپذی و خس
یکــی از دوستانشــان وارد شــرکت جهــاد 
ــا  ــه ب ــدند ک ــی ش ــات زیربنای ــعه خدم توس
توجــه بــه ایــن کــه ســرمایه شــرکت از امــوال 
بیــت المــال بــود از جــان و مــال خــود مایــه 
میگذاشــت تــا مبــادا ذره ای  حــق النــاس بــه 

ــد. گردنشــان نباش
ــل  ــه تحصی ــه ادام ــم ب ــال 1389 تصمی از س
در رشــته جنــگ نــرم در دانشــگاه امــام 
ــاش و پشــتکار  ــا ت ــد و ب حســین )ع( گرفتن
خــود موفــق بــه دریافــت مــدرک کارشناســی 

ــدند. ش
ــه  ایشــان هفتــه آخــر ســال 1393 مجــددا ب
کربــا مشــرف شــدند و ســال 1394 را در 
ــد و بعــد از برگشــتن از  کاظمیــن آغــاز کردن
کربــا بصــورت جــدی پیگیــر اعــزام خــود بــه 
ســوریه شــدند ولــی بــه دلیــل 50% جانبــازی 

ــا درخواســت ایشــان مخالفــت شــد. ب
ایشــان بــرای اعــزام بــه لشــکر 8 نجف اشــرف، 
لشــکر امــام حســین )ع(، مســئول حفــظ آثــار 
دفــاع مقــدس و ... مراجعــه کردنــد و هــر کدام 
بــه نحــوی بــا اعــزام ایشــان مخالفــت کردنــد 
تــا اینکــه خبــر تشــییع پیکــر شــهدای غــواص 
را شــنیدند و بــا توجــه بــه تمــام مشــغله کاری 
خــود را بــه غافلــه تشــییع کننــدگان رســانده 
و بــه گفتــه خــود ایشــان از انتظامــات همــراه 
ــوان  ــه عن ــزی ب ــد چی ــته بودن ــهدا خواس ش
ــت  ــا مخالف ــا ب ــد ام ــه ایشــان بدهن ــرک ب تب
ــد  ــده بودن ــه ش ــا مواج آنه
در ایــن هنــگام از خــود 
شــهدا درخواســت کــرده 
ــده  ــر طلبی ــه اگ ــد ک بودن
ســربندی  انــد  شــده 
بــه ایشــان بدهنــد، کــه 
ــراه  ــات هم ــان انتظام ناگه
شــهدا ســربندی بــه وی 
مــی دهــد. بعــد از گرفتــن 
شــده  مطمئــن  ســربند 
ــان  ــا اعزامش ــه ب ــد ک بودن
هــدف  بــه  ســوریه  بــه 
رســید  خواهنــد  خــود 

و بعــداز بازگشــت از مراســم تشــییع بــا 
ــد  ــام کردن ــحالی اع ــرور و خوش ــاس غ احس

ــد.  ــربند گرفتن ــهدا س ــه از ش ک
بعــداز ایــن بــا مراجعــه بــه تهــران بــا مســئول 
از  اعــزام نیروهــا بــه ســوریه کــه یکــی 
ــا  ــود و ب ــپاه ب ــی س ــروی زمین ــان نی فرمانده
توجــه بــه شــناختی کــه از ســابقه ایشــان در 
ــان  ــزام ایش ــا اع ــتند ب ــی داش ــگ تحمیل جن

ــد. ــت کردن موافق
ایشــان بعــد از اینکــه از اعــزام خــود مطمئــن 
شــدند تــك تــك اعضــای خانــواده را بــا بیــان 
هــدف بــزرگ و بــا ارزش خــود راضــی کردنــد.
ــام  ــط دم از ام ــه فق ــد ک ــد بودن ایشــان معتق
ــی  ــی کاف ــورت زبان ــه ص ــین)ع( زدن ب حس
نیســت و بایــد در عمــل نشــان داد. اگــر امــروز 
مــا از حریــم اهــل البیــت )ع(  دفــاع نکنیــم 
ــا مــردم شــام در زمــان امــام  هیــچ تفاوتــی ب

ــم. حســین)ع( نداری
باالخــره ایشــان در تاریــخ 1394/07/01 از 
ــد  ــت کردن ــران حرک ــه ســمت ته ــان ب اصفه
ــزام  ــه ســوریه اع ــخ 1394/07/02 ب و در تاری
روزی کــه در ســوریه  و طــی 54  شــدند 
بودنــد مرتــب بــا تــك تــك اعضــای خانــواده 
ــی در ارتبــاط  ــتان بــه صــورت تلفن و دوس
ــنبه  ــان روز ش ــاس ایش ــن تم ــد. آخری بودن
مــورخ 1394/08/23 ســاعت 10:30 الــی 11 

ــود . ــود ب ــواده خ ــا خان شــب ب
بعــد از آن بــه مــدت ســه روز از ایشــان خبری 
نبــود ولــی بــه دلیــل اینکــه ماموریــت ایشــان 
45 روزه بــود و قــول برگشــت تــا آخــر هفتــه 
ــر  ــه منتظ ــی صبران ــواده ب ــد خان را داده بودن
برگشــت ایشــان بودنــد در حالــی کــه ایشــان 
در بامــداد روز یکشــنبه مــورخ 1394/08/24 
ــه  ــدون اینک ــح ب ــاز صب ــدن نم ــد از خوان بع
ــرای اســتقرار  ــد ب ــدار کنن ــده خــود را بی رانن
ــازم میشــوند  ــه ع ــك در منطق ــدد تان ســه ع
ــال  ــا درح ــك ه ــردن تان ــد از مســتقر ک و بع
برگشــت از منطقــه در محاصــره تیراندازهــای 
ــس  ــهرک العی ــا در ش ــلمان نم ــری مس تکفی
واقــع در جنــوب شــهر حلــب شــهد شــیرین 

ــد. شــهادت را لبیــك گفتــه بودن
آری او بــه گونــه ای بــه وطــن خــود بازگشــت 

کــه بــه آرزوی دیرینــه خــود رســیده بــود.

زندگی نامه شهید پیشکسوت مدافع حرم حاج محمدرضا ابراهیمی نبــرد مــا از اولیــن روزهــای آغازیــن کــه در 
پانــزده خــرداد بــا رژیــم ستمشــاهی پهلــوی 
ــچ  ــه هی ــا ب ــود! و م ــی ب ــد دفاع ــروع ش ش
ــاع  ــرای دف ــه ب ــم بلک ــرض نکردی ــس تع ک
ــود و  ــانی خ ــی و انس ــق قانون ــام وح از اس
ــی وارد  ــات منطق ــا اعتراض ــود ب ــب خ مکت
ــن  ــات خش ــا تهاجم ــا ب ــدیم ام ــدان ش می
پلیــس شــاه خائــن و زنــدان و شــکنجه 
هــای ســاواک روبــرو شــدیم! امــا بــا تــاش 
آگاهــی بخــش و مخلصانــه امــام راحــل 
ــای  ــت علم ــأن )ره( و مظلومی ــم الش عظی
ــه اســام مــردم از خــواب غفلــت  متعهــد ب
بیــدار گشــته بــه صفــوف انقــاب پیوســتند 
ــکار،  ــاه جنایت ــه ش ــود ک ــان ب ــن زم و از ای
ارتــش وابســته اش را وارد میــدان ســرکوب 
مرتکــب  را  جنایاتــی  و  نمــود  عمومــی 
شــد، کــه ســبب ســقوط رژیــم فاســد 
و پوســیده اش گردیــد! پــس از پیــروزی 
ــامی  ــوری اس ــز جمه ــامی نی ــاب اس انق
کــه براســاس مکتــب آزادی بخــش اســام 
نــاب محمــدی)ص( پایــه ریــزی شــده بــود 
بــه همــه گــروه هــای سیاســی و اجتماعــی 
ــه  ــد ب ــای متعه ــداکاری علم ــر ف ــه در اث ک
مکتــب آدم ســاز اهــل بیــت)ع( و فــداکاری 
ــوغ  ــی)ره( از ی ــام خمین ــه راه ام ــن ب مؤمنی
ــه  ــات یافت ــد نج ــوی فاس ــکاران پهل جنایت
بودنــد اجــازه فعالیــت و مشــارکت در نظــام 
را داد بــا ایــن شــرط کــه علیه اســام آزادی 
ــه  ــران توطع ــتمدیده ای ــردم س ــش و م بخ
نکننــد! امــا گروههــای وابســته بــه بیگانگان 
ــم  ــا رژی ــاهی ب ــیاه ستمش ــه در دوران س ک
منحــوس پهلــوی وطــن فــروش ضــد اســام 
ــا ســکوت مرگبــار  ــا ب همــکاری داشــته و ی
ــتند ،  ــتقیم داش ــر مس ــکاری غی ــود هم خ
ــر  ــور س ــار کش ــه و کن ــارچ از گوش ــل ق مث
بــرآورده و شــروع به ســوء اســتفاده از آزادی 
ــد. برخــی گروههــای ملــی و  انقــاب نمودن
ملــی مذهبــی غــرب زده و شــرق زده قدرت 
طلــب کــه از شــاه فاســد فقــط درخواســت 
داشــتند آنهــا را نیــز در قــدرت فاســد خــود 
ــه  ــتگی ب ــل وابس ــز بدلی ــد، نی ــریك کن ش
ــع  ــرق مناف ــرب و ش ــرف غ ــرات منح تفک
خــود را برخــاف منافــع مــردم مــی دیدنــد 
و از ســوابق منحــرف خــود مــی ترســیدند، 
و  نمــوده  بــه مخالفــت خوانــی  شــروع 
همبســتگی  بیگانــه  بــه  وابســتگان  بــا 
کردنــد. همیــن روش منافقانــه آنهــا ســبب 
ــای  ــرویس ه ــه س ــتگان ب ــتاخی وابس گس
ــکا و اســرائیل و انگلیــس و  جاسوســی آمری
شــوروی ســابق گردیــد و هــر روز در گوشــه 
ــد.  ــه ای ایجــاد مــی کردن ای از کشــور غائل
بنابرایــن مدافعــان انقــاب ناچــار بودنــد کــه 
بــه دفــاع از انقــاب ، آنهــا را مــورد پیگــرد 
قانونــی قــرار داده و در دفــاع از امنیــت 
سیاســی  تهاجمــات  برابــر  در  عمومــی 
ــد و  ــه پردازن ــه ب ــه مقابل ــا ب ــی آنه امنیت
انقــاب اســامی در  پاســداران  همــواره 
موضــع دفاعــی بــا حداکثــر مــدارا و متانــت 
ســعی در حفــظ آرامــش و امنیــت عمومــی 

کــه وظیفــه قانونــی ایشــان در برابــر مــردم 
ــخ  ــد و تاری ــی کردن ــل م ــود عم ــی ب انقاب
ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــاب اســامی پ انق
نشــان مــی دهــد کــه گــروه هــای وابســته 
ــت  ــدا دس ــه ابت ــای بیگان ــرویس ه ــه س ب
ــردم  ــه انقــاب و م ــرده و علی ــه اســلحه ب ب
بــه نبــرد مســلحانه تروریســتی وارد شــدند 
و مدافعــان انقــاب اســامی ناچــار از دفــاع 
از انقــاب اســامی و امنیــت مــردم در دفــع 
ــی در  ــت عموم ــراری امنی ــم و برق تروریس
ــه  ــد؛ ب ــده ان ــری گردی ــه وارد درگی جامع
همیــن دلیــل عقلـــاً ، نفــس نبردهــای 
ــه  ــدگان ب ــم کنن ــر تهاج ــاع در براب ــا دف م
ــام  ــای اس ــر مبن ــه ب ــامی ک ــاب اس انق
نــاب محمــدی)ص( نجــات بخــش و مــردم 
انقابــی، بــوده اســت. بنابرایــن ، دلیــل 
اول مقــدس بــودن دفــاع مــا نبــرد دفاعــی 
اســت، دومیــن دلیــل مقــدس بــودن دفــاع 
ــی  ــون اساس ــر قان ــه براب ــت ک ــن اس ــا ای م
جمهــوری اســامی کــه 98/2 % مــردم بــه 
ــن  ــاع از همی ــد دف ــت داده ان آن رأی مثب
ــت  ــی اس ــدات امنیت ــر تهدی ــردم در براب م
ــا  ــاع م ــودن دف ــدس ب ــوم مق ــل س ، و دلی
ــی  ــمنان خارج ــم دش ــر تهاج ــاع در براب دف
ماننــد شــیطان بــزرگ آمریــکا و رژیــم 
ــر  ــدام کاف ــتی ص ــی صهیونیس ــزدور بعث م
ــم  ــر تهاج ــه در براب ــت ک ــوده اس ــدوم ب مع
سراســری بــه ایــران انقابــی بــا پشــتیبانی 
ــفانه  ــك و متأس ــزرگ و کوچ ــور ب 14 کش
ســازمان ملــل انجــام گرفــت و عاقبــت هــم 
ــاری  ــینی اجب ــب نش ــرافکندگی عق ــا س ب
کردنــد، کــه یعنــی بزرگتریــن شکســت 
خفــت بارجبهــه ضــد انقــاب اســامی 
بــه رهبــری آمریــکا و ســربازی صــدام 
ــا  ــچ ج ــا هی ــذا م ــود. ل ــدوم ب ــوک مع مفل
آغازگــر تعــرض مســلحانه نبودیــم ، چــه در 
ــن  ــور! اولی ــای کش ــه در مرزه ــل و چ داخ
ــك  ــط گروه ــی توس ــای داخل ــری ه درگی
منافــق فرقــان درتهــران و ســپس گروهــك 
ــا کمــك  انگلیســی خلــق عــرب در اهــواز ب
رژیــم بعــث عــراق و خــط انگلیــس خبیــث 
ترکمــن  خلــق  گروهــك  آن  از  پــس   ،
ــای  ــك ه ــال آن گروه ــه دنب ــد و ب درگنب
ــتان  ــرات کردس ــزب دمک ــرب ح ــزدور غ م

ــا  ــه ب ــتان ک ــات و...درکردس ــه و خب و کومل
ــس  ــی انگلی ــای اطاعات ــاره ســرویس ه اش
ــپاه  ــه س ــه ب ــرائیل از حمل ــکا و اس و آمری
نقــده آغــاز نمــوده و ســپس درخلــع ســاح 
پــادگان هــای پَســوه و مهابــاد و حملــه بــه 
شــهر ســنندج و کامیــاران و کشــتار مــردم 
ــا  ــی م ــری دفاع ــاوه درگی ــداران در پ و پاس
ــوم کــرد و برخــورد  ــردم مظل ــاع از م در دف
بــا جنایــات گروهــك هــا وارد نبــرد شــدیم 
کــه پــس از شکســت تمامــی گروهــك 
ــداز جمهــوری اســامی در جــای  هــای بران
جــای کشــور شکســت مســتقیم آمریــکا در 
ــا  ــپس ب ــزرگ، س ــیطان ب ــن ش ــس، ای طب
تهاجــم سراســری صــدام دیوانــه بــه اشــاره 
ــه رو شــدیم، کــه بلطــف خــدا  آمریــکا رو ب
ــی،  ــترده مردم ــمندانه گس ــور هوش و حض
ــاوز و  ــکا متج ــزرگ آمری ــیطان ب ــاغ ش دم
ــم پوســیده بعثــی صهیونیســتی صــدام  رژی
کافــر بــه خــاک مالیــده شــد. واضــح تریــن 
دالیــل روشــن مقــدس بــودن دفــاع مقــدس 
اســت و اکنــون نیــز بفضــل پــروردگار 
ــاع از نظــام مقــدس  ــم، شــجاعانه در دف عال
جمهــوری اســامی مقتــدر دشــمنان انقاب 
اســامی را بــا خــواری و خفــت نــه تنهــا از 
ــم بلکــه از عــراق و  ــده ای کشــور بیــرون ران
ــوده و  ــرون نم ــز بی ــدس آن نی ــات مق عتب
در دفــاع از کیــان مقــدس اســام و عتبــات 
مقــدس عــراق و ســوریه و مســلمین مظلــوم 
در ســوریه و لبنــان و فلســطین جبهــه 
قدرتمنــد انقــاب اســامی را تشــکیل داده 
ــا قــدر تمــام از امنیــت ملــی جمهــوری  و ب
ــرازی  ــر ف ــا س ــام ب ــان اس ــامی و جه اس
ــتیم و  ــدس هس ــاع مق ــغول دف ــام مش تم
خــدا را شــکر مــی کنیــم کــه شــعار قرآنــی 
ــگ  ــه جن ــأن را ک ــم الش ــل عظی ــام راح ام
جنــگ تــا رفــع فتنــه در جهــان، را بــا 
ــار ماســت،  عــزت ادامــه داده ایــم و خــدا ی
بــا ایــن دفــاع همیشــه مقــدس، مــا پیــروز 
خواهیــم بــود و الحمــدوهلل الــرب العالمیــن. 
ادامه دارد ...

پیشکسوت بسیجی برادر رضا افروز  

چرا دفاع ما 
دفاع مقدس است
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انجیــر میــوه ای مقــوی و شــیرین اســت 
کــه در قــرآن بــه آن قســم خــورده شــده 
ــی  ــیای غرب ــی آس ــر بوم ــت انجی ــت. درخ اس
ــه  ــا ب ــت و از آنج ــه اس ــورهای مدیتران و کش
عربســتان ، ســوریه و فلســطین اشــغالی بــرده 

ــت . ــده اس ش
ــای زرد و  ــرگ ه ــا ب ــت ب ــی اس ــر درخت انجی
ــه  ــتری ک ــبز خاکس ــگ س ــه رن ــه ای و ب پنج
ــه  ــد و ب ــی رس ــر م ــش مت ــا ش ــدی آن ت بلن
دلیــل عــدم مقاومــت در مقابــل ســرمای 
شــدید ، در مناطــق معتدلــه و گرمســیر کشــت 

ــود . ــی ش م
درخــت انجیــر معمــوال از ســال چهــارم شــروع 
ــا ســن بیســت  ــد و ت ــی کن ــوه دادن م ــه می ب

ســالگی میــوه مــی دهــد.
ارزش غذایی انجیر

ــول  ــی غیرمحل ــوع فیبرغذای ــك ن ــن ی لیگنی
ــر وجــود  ــاد در انجی ــدار زی ــه مق ــه ب اســت ک
ــع  ــری و رف ــده ای در جلوگی ــش عم دارد و نق

ــت دارد. یبوس
انجیــر منبــع غنــی فیبــر غذایــی و نیــز منبــع 
خوبــی از منیزیــم ، کلســیم ، فســفر و ویتامیــن 

هــای C , B , A اســت.
ــد  ــر عبارتن ــی انجی ســایر خــواص غذای

از :
1- از انجیــر مــی تــوان در رژیــم هــای غذایــی 
خــاص مثــل رژیــم کــم چربــی ، کــم ســدیم ، 
پرفیبــر ، کاهــش وزن ، دیابتــی و حتــی رژیــم 

غذایــی مدیترانــه ای اســتفاده کــرد.
2- انجیــر ســدیم و چربــی نــدارد و ماننــد 

ــت. ــترول اس ــدون کلس ــا ب ــوه ه ــایر می س
ــارم  ــك چه ــا ی ــازه ی ــر ت ــرم انجی 3- 40 گ
لیــوان از خــرد شــده ی آن، معــادل یــك 

ــت. ــوه اس ــد می واح
4- 1/5 عــد انجیــر خشــك معــادل یــك واحــد 
ــه  ــت ک ــدرات اس ــرم کربوهی ــا 15 گ ــوه ی می
کربوهیــدرات آن از گلوکــز و فروکتــوز تشــکیل 

شــده اســت.
ــر  ــی دارد و ه ــی باالی ــر غذای ــر، فیب 5- انجی
ــن  ــه را تأمی ــاز روزان ــد نی ــد آن 20 درص واح
ــازه  ــوع میــوه ت مــی کنــد کــه بیــش از هــر ن

ــی باشــد. ــا خشــك م ی
6- انجیــر بیــش از ســایر میــوه هــا امــاح دارد. 
ــازه دارای 244 میلــی گــرم  40 گــرم انجیــر ت
پتاســیم ) 7 درصــد نیــاز روزانــه ( ، 53 میلــی 
گــرم کلســیم ) 6 درصــد نیــاز روزانــه ( و 1/2 
ــه (  ــاز روزان ــد نی ــن ) 6 درص ــرم آه ــی گ میل

مــی باشــد.
خواص درمانی انجیر

انجیــر از نظــر طــب قدیــم ایــران ، گــرم و تــر 
اســت .

- انجیر تعرق بدن را زیاد می کند .
- ادرار آور اســت . اگــر ترشــح ادرار کــم باشــد 
،خــوردن انجیــر باعــث ازدیــاد آن مــی شــود .

- حرارت بدن را کاهش می دهد .
ــه  ــی ک ــرای آنهای ــت و ب ــده اس ــاق کنن - چ
مــی خواهنــد وزن اضافــه کننــد بســیار مفیــد 
اســت . بدیــن منظــور مــی تــوان آن را بــا شــیر 

مخلــوط کــرد و در بیــن غذاهــا خــورد.

- انجیــر ) تــازه یــا خشــك ( یبوســت را 
ــوه  ــن می ــی از بهتری ــد و یک ــی کن ــرف م برط
ــع  ــزرگ و رف ــردن روده ب ــز ک ــرای تمی ــا ب ه
یبوســت اســت . در قدیــم بــرای از بیــن بــردن 
یبوســت از شــربت انجیــر اســتفاده مــی کردنــد 
- بــرای درمــان ناراحتــی هــای ســینه حــدود 
ــر خشــك و  ــاب ، انجی ــا ، عن 20 گــرم از خرم
مویــز را بــا هــم مخلــوط کــرده و آســیاب مــی 
کننــد. ســپس ایــن پــودر را بــا یــك لیتــر آب 
مــی جوشــانند تــا حجــم آن بــه نصــف برســد 
. از ایــن جوشــانده مــی تــوان بــه مقــدار ســه 

فنجــان در روز مصــرف نمــود .
ــده  ــان کنن ــك درم ــر خش ــانده انجی - جوش
ــه ،  ــی ، کلی ــتگاه تنفس ــاری دس ــاب مج الته
ذات الریــه ، ذات الجنــب ، ســرخك ،مخملــك 

ــد . ــی باش ــه م و آبل
- جوشــانده غلیــظ انجیــر خشــك بــرای رفــع 
ــره  ــت و غرغ ــد اس ــیار مفی ــرماخوردگی بس س

ــودرد را برطــرف مــی کنــد. کــردن آن گل
خواص تغذیه ای و درمانی انجیر

 ، ســرفه  ســیاه  کــردن  برطــرف  بــرای   -
ــر«  ــوه ی انجی ــه از » قه برونشــیت و ذات الری
ــن  ــردن ای ــت ک ــرای درس ــد. ب ــتفاده کنی اس
قهــوه ، انجیــر خشــك را ابتــدا بــو مــی دهنــد 
و ســپس آن را آســیاب مــی کننــد تــا بصــورت 

ــد . ــودر درآی پ
- انجیر دستگاه هاضمه را تقویت می کند 

ــد  ــه مفی ــوء هاضم ــان س ــرای درم ــر ب - انجی
ــت . اس

ــرای  ــوی اســت و ب ــر بســیار مق - ســوپ انجی
ــد اســت  ــان شــیرده مفی ــیر در زن ــش ش افزای
ــا  ــیده را ب ــر نرس ــوپ ، انجی ــه س ــرای تهی .ب

ــد . ــت بپزی گوش
ــرم  ــو ، 50 گ ــردن ورم گل ــرف ک ــرای برط - ب
انجیــر زرد را در 500 گــرم شــیر ریختــه و 
مــدت 15 دقیقــه بگذاریــد بمانــد. ســپس آن را 
غرغــره کنیــد و مقــدری از آن را نیــز بنوشــید. 
مــی توانیــد آن را بــا عســل هــم شــیرین کنیــد 
- انجیــر خشــك جوشــیده شــده در شــیر 
ــه و ورم مخــاط  ــن ، ورم لث ــان آنژی ــرای درم ب

ــت . ــد اس ــان مفی ده
- یکــی از داروهــای بســیار موثــر بــرای درمــان 
ــز و  ــیر ب ــوط ش ــل، مخل ــروز و درد مفاص آرت
انجیــر ســیاه مــی باشــد . ایــن مخلــوط ســموم 
ــرده و درد را از  ــارج ک ــدن خ ــف را از ب مختل

ــرد. بیــن مــی ب
ــک  ــر خش ــوص انجی ــه خص ــر ، ب  انجی
ــن  ــیر ، موثرتری ــا ش ــانده در آب ی خیس

ــت. ــت اس ــع یبوس ــرای رف ــان ب درم
ــا میــوه هــای  ــوان همــراه ب ــر را مــی ت - انجی
ــای  ــوه ه ــا می ــر ب ــرد. انجی ــرف ک ــر مص دیگ

فــروت  گریــپ  و  پرتقــال  ماننــد  اســیدی 
ــت . ــازگار نیس س

ــان  ــد خونش ــه قن ــی ک ــرای آنهای ــر ب - انجی
پائیــن مــی آیــد و یــك دفعــه احســاس ضعــف 
ــه  ــرا قنــد آن ب مــی کننــد مناســب اســت، زی
ــود. ــی ش ســرعت در روده کوچــك جــذب م

- خــوردن انجیــر باعــث افزایــش نیــروی 
جنســی مــی شــود .

- بــرای برطــرف کــردن ورم بناگــوش و دمــل 
ــو  ــا آرد ج ــك ب ــر خش ــادی از انجی ــا ، ضم ه
و گنــدم درســت کنیــد و روی ورم دمــل 

ــد . بگذاری
- دم کــرده انجیــر بــا شــنبلیله ، بــرای ســینه 

درد مفیــد اســت .
- بــرای رفــع ورم طحــال، انجیــر را بــه مــدت 
9 روز در ســرکه خیــس کنیــد و هــر روز پنــج 

عــدد از آن را بــا ســرکه بخوریــد .
- انجیر ضد سرطان است .

ــتی   ــای پوس ــاری ه ــه بیم ــر در معالج - انجی
ــت . ــر اس موث

- مربــا و کمپــوت انجیــر بــرای درمان یبوســت 
موثــر اســت ،5 لــذا مــی تــوان 3 یــا 4 انجیــر 
تــازه را چهــار قطعــه کــرد و در نیــم لیتــر شــیر 
جوشــاند تــا بپــزد و آن را بــا 12عــدد کشــمش 

صبــح ناشــتا بخورنــد.
ــرف آن  ــت و مص ــان اس ــر آس ــم انجی - هض
بــرای بچــه هــا و اشــخاصی کــه از بســتر 
ــد و دوره نقاهــت را مــی  بیمــاری برخاســته ان

ــت. ــد اس ــیار مفی ــد، بس گذرانن
- انجیــر بــه علــت دارا بــودن دانــه هــای ریــز، 
باعــث تقویــت معــده و روده مــی شــود، ولــی 

بــرای کبدهــای ضعیــف زیــان آور اســت.
ــن  ــیم، تامی ــر از پتاس ــودن انجی ــار ب - سرش
کننــده ســامتی کــودکان ضعیــف و کــم 

ــت. ــتها س ــی اش ــون  و ب خ
- اگــر انجیــر و عســل را بــه طــور مســاوی بــا 
هــم مخلــوط نماییــد و بخوریــد، جهــت زخــم 

معــده  بســیار مفیــد اســت.
ــه  ــیم، درج ــتن پتاس ــت داش ــه عل ــر ب - انجی
ــع اوره و  ــرده و در دف ــاال ب ــدن را ب ــت ب قلیائی

ــر اســت. ــیار موث ــون بس ــی خ چرب
ــای  ــده درده ــکین دهن ــر، تس ــربت انجی - ش

ــت. ــرفه  اس ــو و س گل
- انجیــر خشــك خیســانده شــده در شــیر 
بســیار خوشــمزه و بــرای درمــان یبوســت 
شــدید بســیار مفیــد اســت. همچنیــن خــوردن 
ــون   ــن زیت ــانده در روغ ــك خیس ــر خش انجی
ــر  ــت موث ــع یبوس ــرای رف ــتا ، ب ــح ناش در صب

ــت. اس

خواص انجیر

1-خداونــد آفرینــش انســان را بــا پیونــد 
زن و مــرد آغــاز کــرد و آدم و حــوا را در 

کانــون خانــواده ســکنی داد.
2-همــه ابنــاء بشــری و کاروان انســانی را 

بــه ســوی زوجیــت خوانــده.
و  همراهــی  در  را  انســانی  3-کمــال 
همدلــی زوجینــی در کانــون خانــواده 

نمــوده.
ــرد را  ــان زن و م ــد می ــد پیون 4-خداون

ــت. ــده اس ــظ نامی ــاق غلی میث
غلیظــا          میثاقــا  منکــم  اخــذن  »و 

»2 1 ء نســا
پیامبــر)ص( مــی فرمایــد: »مــا بنــی 
فــی االســام احــب اال اهلل عزوجــل مــن 

ــج«  التزوی
)بحاراالنوارج100ص224(

5-خانــواده پیامبــر اکــرم)ص( اولیــن 
خانــواده در اســام اســت.

6-خانــواده ای کــه بــا پیونــد پیامبــر 
اکــرم)ص( و حضــرت خدیجــه آغــاز شــد.
کمــال  و  پــرورش  بــرای  7-محلــی 
بزرگتریــن انســان هــای تاریــخ بشــر 

گشــت.
ــر)ص( در  ــی پیامب ــواده حام ــن خان 8-ای
ــی  ــی و معرف ــم اله ــالت عظی ــاغ رس اب

ــد. ــام ش ــب اس مکت
9-در درون ایــن خانــواده فاطمــه)س( 
ــت  ــادر امام ــم و م ــوی عال ــن بان بزرگتری

ــت. ــرورش یاف پ
10-انــدرون ایــن خانــواده شــخصیتی 
بــزرگ چــون امــام علــی)ع( پــرورش 

ــد. ــر باش ــی پیامب ــا حام ــت ت یاف
 مهمترین کارکرد های خانواده

1-خانــواده کانــون آرامــش، مــودت و 
رحمــت اســت »روم /21«

2-خانــواده پایــگاه پــرورش فرزنــدان 
»هــور/71-73« اســت 

خانــواده پیامبــر)ص( و خدیجــه )س( 
ــود.....................     ــرورش فاطمــه ب ــون پ کان
از دامــن پاکــش یــازده معصــوم )ع( و 

ــد. ــد آم ــاز پدی ــخ س تاری
3-خانــواده بهتریــن حمایــت کننــده 

اعضــای خــود  اســت.
حمایــت هــای خدیجــه )س(آنچنــان بــود 

ــی  ــچ ثروت ــود: هی ــر)ص( فرم ــه پیامب ک
همچــون خدیجــه بــرای مــن ســود 

ص216 نداشت.»ســفینته 
ــر انحرافــات و  ــواده ســپری در براب 4-خان

لغــزش هــا اســت.
قــرآن کریــم بــا تعبیــر زیبایــی زن و 
شــوهر را همچــون لبــاس مــی دانــد 

»بقــره/187«
5-خانــواده  زمینــه ســاز ســعادت اخروی 

ست ا
متعــددی  مواضــع  در  کریــم  قــرآن 
ــاز  ــه س ــی را زمین ــای خانوتدگ ــد ه پیون
ورود بــه بهشــت معرفــی مــی کنــد                                                                                                                       

»رعــد/23«
6-خانــواده کانــون مــودت و رحمــت 
اســت. ندوســتی و محبــت زوجینــی«     

»تفسیرنمونه ج16 ص393«
گزیده ای از روایات خانواده

ــره ای  ــا به ــود: دنی ــر)ص( فرم 1-پیامب
ــح  ــا، زن صال ــره دنی ــن به ــت و بهتری اس
اســت و بــا تقــوا اســت. »بحاراالنــوار 

ص322« ج103 
2-پیامبــر اکــرم )ص(: هــرگاه مــردی 
ــد و  ــدار کن ــب بی ــه ش ــرش را نیم همس
هــر دو نمــاز شــب را بخواننــد، آن دو در 
ــدا را  ــه خ ــد ک ــی ان ــان و مردان ــره زن زم
ــد. »مجمــع البیــان  ــاد کــرده ان بســیار ی

ص358« ج8 
ــه امــام علــی)ع(  3-فاطمــه زهــرا )س( ب
ــروردگارم شــرم دارم کــه  فرمود:مــن از پ
ــزی و  ــه چی ــود را ب ــن خ ــر م ــو بخاط ت
خواســته ای واداری کــه بــر آن تــوان 
ج37  »بحاراالنــوار  نــداری.  قــدرت  و 

ص103«

4-امــام صــادق)ع(: هــر مــردی کــه 
زنــی را بــه همســری برگزینــد بایــد او را 
ــوار ج103  اکــرام و احتــرام کند.»بحاراالن

ص224«
ــن  ــت تری ــا محب ــان شــما ب ــن زن -بهتری
ــن  ــان و مهربانتری ــه شوهرانش ــبت ب نس
هســتند.  فرزندانشــان  بــه  نســبت 

ص37« ج21  الشــیعه  »رســایل 
5-امــام ســجاد)ع( در رســاله حقــوق 
آن  تو)شــوهر(  بــر  زن  حــق  فرمــود: 
اســت کــه بدانــی خداونــد او را مایــه 
آرامــش و انــس تــو قــرار داده اســت پــس 
ــدان کــه همســری او نعمتــی از ســوی  ب
خداونــد بــر تــو اســت پــس بایســتی آن 
ــدارا  ــا او م ــی داری و ب ــزرگ و گرام را ب

کنــی.   »بحاراالنــوار ج74 ص5«
6-پیامبــر اکــرم فرمــود: هــر مــردی کــه 
ــد  ــه گــوش همســرش بزن یــك ســیلی ب
خداونــد بــه مالــك دوزخ فرمــان دهــد او 

را در جهنــم هفتــاد ســیلی بزننــد.       
»مستدرک الوسایل ج14 ص250«

ــه  ــی ک ــر زن ــود: ه ــر)ص( فرم 7-پیامب
شــوهرش را بیــازارد خداونــد نمــاز و 
ــی  ــول نم ــك او را قب ــای نی ــر کاره دیگ
ــد  ــواره روزه دار باش ــد هم ــد، هرچن کن
ــزد  ــب و برخی ــاز ش ــه نم ــا ب ــب ه و ش
و بنــدگان را در راه خــدا آزاد کنــد و 
امــوال را در راه خــدا انفــاق کنــد، او 
اولیــن کســی اســت کــه وارد جهنــم مــی 
شود.»مســتدرک الوســایل ج14 ص250«                                                                                                                        
تهیه و تنظیم: حجه االسام محمدحسن دری

خانواده در اسالم
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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.

- دســت هایتــان را پیــش و پــس از غــذا خــوردن بشــویید، کــه فقــر را مــی بــرد و 
بــر عمــر مــی افزایــد.

- بر شما باد مسواک زدن ؛ چرا که دیده را جا می دهد .
- ایســتاده آشــامیدن آب در روز، غــذا را گــوارا مــی ســازد و ایســتاده آشــامیدن آب 

در شــب ، زرداب مــی آورد.
ــزه در ناشــتا، سســت اندامــی مــی آورد . ســیب ، پاالینــده و خــوش  - خــوردن خرب

بــو کننــده معــده اســت.
ــا ســیب   - اگــر مــردم مــی دانســتند کــه در ســیب چیســت ، بیمارانشــان را جــز ب
درمــان نمــی کردنــد. بدانیــد کــه ســیب ، ســودمندترین چیــز بــرای قلــب و مایــه ی 

شســت و شــوی آن اســت
-  هر چیز را زیوری و زیور سفره ، سبزی است.

 - گــردو و پنیــر ، چــون بــا هــم یــك جــا جمــع شــوند، درمــان انــد؛ امــا اگــر از هــم 
جــدا باشــند، درد مــی شــوند.

 پنیر ، صبحگاهان ، زیان بار و شامگاهان ، سودمند است.
 

در هــر هفتــه یــك بــار گوشــت بخوریــد و خــود و فرزندانتــان را بــدان عــادت ندهیــد؛ 
زیــرا موجــب اعتیــادی همچــون اعتیــاد بــه شــراب مــی گــردد. نیــز آنــان را بیــش از 

چهــل روز، از آن محــروم مداریــد؛ چــرا کــه آنــان را بدخــوی مــی کنــد .
بــه شــیرین را بــا دانــه اش بخــور؛ زیــرا ضعــف را از بیــن مــی بــرد و معــده را خــوش 

بــو مــی کنــد و آن را پــاک مــی گردانــد.
ــار ، چــرا کــه هیــچ گرســنه ای آن را نمــی خــورد ، مگــر ایــن کــه  ــاد ان ــر شــما ب ب
ــر  وی را بســنده اســت و هیــچ ســیری آن را نمــی خــورد ، مگــر ایــن کــه غــذا را ب

وی گــوارا مــی ســازد.
 

ــادی و  ــرد و دل را ش ــی ب ــی بخشــد، خســتگی را م ــتحکام م ــز ، اعصــاب را اس موی
ســرور مــی دهــد.

 روغــن حیوانــی ، چیــزی اســت کــه هماننــد آن در منفعــت ، وارد بــدن نشــده اســت 
؛ اّمــا مــن آن را بــرای پیــر ، ناخوشــایند مــی دانــم.

ــی  ــن وح ــه او چنی ــد ب ــرد. خداون ــکایت ب ــد، ش ــه درگاه خداون ــدوه ، ب ــوح ، از ان  ن
ــرد . ــی ب ــدوه را م ــه ان ــرا ک ــیاه بخــور؛ چ ــور س ــتاد : انگ فرس

 پیوسته خوردن ماهی ، بدن را ذوب می کند .
ــه از بهشــت وجــود دارد و مــن  ــاری نیســت مگــر ایــن کــه در آن یــك دان  هیــچ ان

ــه از آن را تــرک نکنــم. دوســت دارم حتــی یــك دان
 انجیــر بــوی دهــان را برطــرف مــی ســازد و اســتخوان را تقویــت مــی کنــد و بــه پیــاز 

مــو نشــاط و قــدرت مــی دهــد و دردهــا را بــدون دارو از بیــن مــی بــرد . 
امام صادق )ع( : انگور قلب را تقویت و عصب را حمکم می کند

ــودر  ــوری، پ ــق غذاخ ــل 1 قاش ــوری، عس ــق غذاخ ــه: ارده 6 قاش ــکات صبحان  ش
ــوری . ــق مرباخ ــك قاش ــدام ی ــر ک ــائیده ، ه ــل س ــردو، ه ــودر گ ــل، پ نارگی

ارتباط غذا و فصل
در زمســتان بــه دلیــل آنکــه حــرارت بــدن میــل بــه درون دارد قــدرت هضــم بیشــتر 
ــتان  ــرد و در تابس ــتفاده ک ــر اس ــل ت ــر و ثقی ــظ ت ــذای غلی ــوان غ ــس میت ــت، پ اس
ــد ، پــس  ــد و قــدرت هضــم کاهــش مــی یاب ــه ســطح پوســت میآی ــدن ب حــرارت ب
مــی بایــد غذاهــای ســبك را بیشــتر مصــرف کــرد . در فصــل بهــار و پاییــز بــه دلیــل 
اعتــدال هـــوا، اعتــدال در غــــذا نیــز توصیــــه میشــود. بــه عنــوان مثال کلــه پاچه در 
زمســتان و ســوپ جــو در تابســتان توصیــه مــی گــردد. غذاهایــی بــا طبیعــت خنــك 
در تابســتان و در زمســتان بــا طبیعــت گــرم توصیــه میشــود. مثــال تابســتان ماســت 
و خیــار مــی تــوان بیشــرت مصــرف کــرد حــال آنکــه در زمســتان ارده شــیره مطلــوب 

تــر اســت .

توصیه های تغذیه ای از منظر امام صادق )ع(






