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بیانات رهبری  در اجتماع زائران و 
مجاوران حرم مطهر رضوی

۱۳۹۷ ســال  از  روز  نخســتین  در 
بــه کارنامــه ی چهل ســاله ی  اجمالــی 
اصــول  در  چــه  اســامی  جمهــوری 
و چــه  ارزشــها،  و  و شــعارها  بنیانــی 
در عملکردهــا خواهیــم کــرد؛ چــون 
امســال اســت،  کــه  ســال ۱۳۹۷ 
ــاب  ــروزی انق ــال پی ــن س چهلمی
ــن  ــال، ای ــل س ــن چه ــت. در ای اس
را،  چشــمها  برافراشــته،  پرچــِم 
دلهــا را در مجموعــه ی عظیمــی 
خــود  بــه  منطقــه  مّلتهــای  از 
ــک  ــم ی ــت. مایلی ــرده اس ــب ک جل
نــگاه اجمالــی بکنیــم، ببینیــم 
ــعارهای  ــال، ش ــل س ــن چه در ای
ــامی  ــورِی اس ــاِم جمه ــِی نظ اصل
ــرد  ــت، عملک ــی اس ــه وضعّیت در چ
مــّدت  ایــن  در  مســئولین  مــا 
ــث،  ــن بح ــه ای ــت. البّت ــه اس چگون
ــت  ــی اس ــی و مفّصل ــث طوالن ــک بح ی
و  اســتعدادها  مــا  کشــور  در 
گســترده ای  بســیار  ظرفّیتهــای 
ــا  ــون از آنه ــه تاکن ــود دارد ک وج
اگــر  اســت؛  نشــده  اســتفاده 
ــور  ــت کش ــود، وضعّی ــتفاده بش اس
ــت و  ــد رف ــش خواه ــب پی بمرات
ــدی  ــب بع ــد. مطل ــد ش ــر خواه بهت
ــت  ــن اس ــم، ای ــرض میکن ــروز ع ــه ام ک
ــا  ــن ظرفّیته ــع اســتفاده ی از ای ــه موان ک
عیــوب  بــه  یک مقــداری  چیســت؛ 
بشــویم؛  واقــف  خودمــان  رفتــارِی 
ببینیــم چــه چیــزی موجــب شــده 
ــن  ــم از ای ــا نتوانی ــه م ــت ک اس
ــم.  ــتفاده کنی ــیع اس ــت وس ظرفّی
ــب بعــدی، ســر فصل بعــدی، راجــع  مطل
ــت  ــه »حمای ــعار امســال اســت ک ــه ش ب
از کاالی ایرانــی« اســت؛ یــک توضیحــی 
در ایــن زمینــه عــرض میکنــم. بعــد هــم 
یــک اشــاره ای بــه مســائل منطقــه و 
ــه آینــده خواهــم کــرد؛  یــک اشــاره ای ب
ــت. ــروز اس ــای ام ــت بحثه ــن فهرس ای

ارزشــهای اصلــِی انقــاب و شــعارهای 

انقــاب و اصــول بنیادیــن انقــاب، آنچــه 
مــن میتوانــم عــرض بکنــم این اســت که 
انقــاب، امتحــان خوبــی در ایــن زمینــه 
پــس داده اســت؛ یعنــی مّلــت ایــران 
توانســته اســت اصــول بنیادیــن را 
ــه  ــاب را ب ــی انق ــعارهای اصل و ش
ــروز  ــا ام ــتحکاِم اّول، ت ــان اس هم
ــهای  ــعارها و ارزش ــد. ش ــظ کن حف
اصلی اینها اســت: اســتقال، آزادی، 
ــس  ــه نف ــاد ب ــاالری، اعتم مردم س
ــت،  ــی، عدال ــاوری مّل ــی و خود ب مّل
ــا  ــه ی اینه ــر از هم ــر و باالت و برت
تحّقــق و پیــاده شــدن احــکام دین 
و شــریعت در کشــور؛ ایــن شــعارها بــا 
همــان طــراوِت اّول حفــظ شــده اســت.

امــروز کشــور از اســتقال برخوردار 
ــی  ــته ی عموم ــن خواس ــت و ای اس
ایــن مــردم در انقــاب بــوده، یعنی 
واکنــش مّلــت ایــران بــه دویســت 
بــر  بیگانــگان  ســلطه ی  ســال 
ــوب  ــن را خ ــت. ای ــور اس ــن کش ای
ــر و  ــل فک ــا، اه ــای م ــت جوانه اس
ــرار  ــه ق ــورد توّج ــا، م ــق م تحقی
ــدود  ــاب، ح ــل از انق ــا قب ــد. ت بدهن
ــر  ــلطه گر ب ــای س ــال قدرته ــت س دویس
ایــن کشــور مســلّط بودنــد و حکومتهــا 
ــه  ــای بیگان ــایه ی قدرته ــر س زی
حکومــت  میکردنــد.  حکومــت 
ــزارِی  ــِت ت ــِن دول ــا تضمی ــار ب قاج
روســیه بــر ســِر پــا بــود؛ یعنــی در 
جنگهــای ایــران و روس، در قضّیه ی 
عّباس میــرزای  ترکمانچــای، 
قاجــاری از روس هاقــول گرفــت 
ــی  ــار باق ــدان قاج ــت در خان ــه حکوم ک
بمانــد؛ یعنــی خانــدان قاجــار زیــر پرچــم 
ــد.  ــی میکردن ــا زندگ ــت روس ه و ضمان
ــان  ــد، رضاخ ــا آمدن ــد انگلیس ه بع
همــان  آوردنــد؛  کار  ســر  را 
ــر کار  ــا را س ــا محّمد رض انگلیس ه
آوردنــد؛ بعــد در بیست وهشــتم 
آمریکایی هــا   ۳۲ ســال  مــرداد 
ــا  ــدند و محّمد رض ــدان ش وارد می
را تجدیــد ســلطنت کردنــد؛ یعنــی 

ــادی،  ــالهای متم ــن س ــول ای در ط
ــا ایــن قــدرت  حکومتهــای مــا را ی
ــرد.  ــی آورد و میُب ــدرت م ــا آن ق ی
در یــک برهــه ای از زمــان قــرارداد ۱۹۰۷ 
ــق  ــم تواف ــا ه ــزاری ب ــس و روس ت انگلی
ــران را بیــن خودشــان  ــد، کشــور ای کردن
زیــر  یــک قســمت  تقســیم کردنــد؛ 
ــر  ــمت زی ــک قس ــس، ی ــلطه ی انگلی س
ــک  ــمت کوچ ــک قس ــلطه ی روس، ی س
هــم ایــن وســط مســتقل؛ یعنــی این جــور 
کشــور در زیــر ســلطه بــود؛ لــذا خواســت 
ــه از  ــود ک ــن ب ــران ای ــت ای ــی ملّ عموم
ــتقال  ــود و اس ــارج بش ــت خ ــن حال ای
ــرض  ــم ع ــن میتوان ــد. م ــدا کن پی
ــوری  ــچ کش ــروز هی ــه ام ــم ک بکن
در دنیــا، مّلتــی بــه اســتقال مّلــت 
ایــران نــدارد؛ همــه ی مّلتهــای 
دنیــا به نحــوی از انحــاء، نوعــی 
ــا  ــل قدرته ــه کاری در مقاب ماحظ
دارنــد. آن مّلتــی کــه آرائــش 
تحــت تأثیــر هیچ کــدام از قدرتهــا 
قــرار نمیگیــرد، مّلــت ایران اســت. 
ــد. ــوظ مان ــتقال محف ــن اس بنابرای
آزادی در همه جــای دنیــا چهارچــوب 
قانــون  »برخــاف  یعنــی  آزادی  دارد؛ 
آزادی  نــدارد؛  عمــل کــردن« وجــود 
یعنــی »برخــاف دیــن و شــریعت عمــل 
کــردن« وجــود نــدارد. چهارچــوب 
قانــون  مــا،  کشــور  در  آزادی 
اساســی مــا و قوانیــن کشــور و همه 
ــر  ــریعت مطّه ــه ی از ش الهام گرفت
ــن هســت.  ــه ای اســام اســت؛ البّت
اینکــه کســی توّقــع داشــته باشــد 
آزاد باشــد و برخــاف قانــون عمــل 
کنــد، منطقــی نیســت و ایــن وجود 
نــدارد. بنابرایــن آزادی هســت.
ــی  ــات عموم ــاالری؛ انتخاب  مردم س
ــن  ــزو کم نظیرتری ــا ج ــور م در کش
انتخابات هــا در تمــام دنیــا و در 
ــاً  ــت. تقریب ــف اس ــورهای مختل کش
همــه ی ســالها و اخیــراً هــر دوســال 
ــرد. در  ــام میگی ــات انج ــار، انتخاب ــک ب ی
ــرکت  ــه ش ــد، هم ــه آزادن ــات هم انتخاب
میکننــد، بــا شــور و شــوق هــم ملـّـت مــا 

ــد  ــد. شــما ماحظــه کنی شــرکت میکنن
ــی  ــال، دولتهای ــل س ــن چه در ای
ــِر کار  ــردم س ــاب م ــا انتخ ــه ب ک
ــف  ــد، دارای گرایشــهای مختل آمدن
گرایــش  یک وقــت  بودنــد؛ 
داشــتند،  سیاســتی  نــوِع  بــه 
یک وقــت گرایــش بــه ضــّد آن 
ــردم  ــا را م ــه ی اینه ــتند؛ هم داش
مردم ســاالری  کردنــد.  انتخــاب 
در کشــور مــا مســتقر اســت. مــا در 
انتخابات هــای خودمــان نگذاشــتیم یــک 
روز تأخیــر بشــود، حّتــی در دوران جنگ.
اعتمــاد  دیگــر،  اصــل  و  ارزش   
خودبــاوری  و  مّلــی  نفــس  بــه 
یعنــی  اســت  ایــران  مّلــت 
دیگــران  مقابــل  در  مّلــت، 
ــرافکندگی  ــال و س ــاس انفع احس
ــه ی  ــی روحی ــد؛ یعن ــته باش نداش
امــروز  ایــن  میتوانیــم«؛  »مــا 
ــود دارد.  ــور وج ــدالّل در کش بحم

چنــد  در  بنــده  عدالــت.  مســئله ی   
ــت  ــث عدال ــم در بح ــل گفت ــه ی قب هفت
ــت،  ــن اس ــن همی ــده ی م ــم؛ عقی عقبی
منتهــا دیگــران بدخواهــان جــور دیگــری 
ــن حــرف را  ــای ای ــد؛ معن اســتفاده کردن
ــاب  ــه کشــور در ب ــد ک ــرار دادن ــن ق ای
عدالــت، هیــچ حرکتــی انجــام 
ــع  ــاف واق ــن خ ــت؛ ای ــداده اس ن
ــای  ــت کاره ــاب عدال ــت. در ب اس
بســیار زیــادی انجــام گرفتــه، 
کارهــای بســیار خوبــی انجــام 
گرفتــه اســت، منتهــا ایــن، آن 
عدالتــی کــه مــا دنبالــش هســتیم 
مّلــت مســلمان اســت  آرزوی  و 
نیســت، بــا آن فاصلــه دارد؛ َوااّل 
ــور  ــد کش ــه کنی ــما مقایس ــر ش اگ
ــاب  ــل از انق ــا دوران قب ــا را ب م
یــا بــا بســیاری از کشــورهای 
اینجــا  در  می بینیــد  دیگــر، 
ــت،  ــر اس ــی کمت ــه ی طبقات فاصل
توانایی هــای قشــر ضعیــف بیشــتر 
آموزش وپــرورش  عمومّیــت  اســت، 
و بهداشــت و دیگــر چیزهــا حتمــاً از 
بســیاری کشــورهای دیگــر بیشــتر اســت.
ــه  ــاری اینجــا نوشــته ام ک ــک آم ــن ی  م
ــن  ــأ ای ــم. منش ــت بگوی ــد نیس ــن را ب ای
آمــار و کســی که ایــن آمــار را داده 
اســت، بانــک جهانــی اســت؛ یعنــی 
آمــار داخلــی نیســت. اینجــا گفتــه 
میشــود کــه پیــش از انقــاب، 

ضریــب جینــی بــاالی ۵۰ بــود. 
ــبه ای  ــک محاس ــی، ی ــب جین ضری
اســت کــه بــرای نشــان دادن 
شــکاف طبقاتــی و فاصلــه ی فقیــر و 
غنــی در کشــورها انجــام میگیــرد؛ 
ــر  ــب باالت ــن ضری ــدد ای ــه ع هرچ
ــتر  ــی بیش ــکاف طبقات ــد، ش باش
باشــد،  کمتــر  هرچــه  اســت؛ 
شــکاف طبقاتــی کمتــر اســت. 
ــی  ــب جین ــاب، ضری ــل از انق قب
ــال  ــت؛ در س ــوده اس ــاالی ۵۰ ب ب
ــور ۳۸  ــی در کش ــب جین ۹۴ ضری
بــوده اســت؛ یعنــی مــا ایــن  مقــدار 
توانســته ایم   ۳۸ و   ۵۰ فاصلــه ی 
ــم. ــم کنی ــی را ک ــه ی طبقات فاصل

 طبــق یــک آمــار دیگــر کــه ایــن آمــار 
ــی؛  ــک جهان ــه بان ــت ب ــوط اس ــم مرب ه
جــزو  اســت؛  جهانــی  بانــک  آمــار 
ــر  ــی اســت قشــر فقی ــای بین الملل آماره
مطلــق، پیــش از انقــاب ۴۶ درصــِد 
تقریبــاً  یعنــی  بودنــد،  ایــران  ملّــت 
نصــف ملّــت ایــران قبــل از انقــاب 
جــزو قشــرهای فقیــر مطلــق بودنــد؛ 
ــیده  ــد، رس ــدِد ۴۶ درص ــن ع ــروز ای ام
ــال  ــه در س ــد البّت ــه ۵/۹ درص ــت ب اس
۹۳؛ آمــار بعــد از آن را بنــده نــدارم 
ــه. ــام گرفت ــدار، کار انج ــن مق ــی ای یعن

ــه ی  ــود هم ــا وج ــامی ب ــوری اس  جمه
فشــارهایی کــه داشــته اســت، در تأمیــن 
عدالــت کارهــای بزرگــی انجام داده اســت 
و پیشــرفتهای خوبــی کــرده اســت. البّتــه 
تبلیغــات، چیــز دیگــری را میگویــد؛ و آن 
ــا  ــم، م ــع داری ــا توّق ــه م ــی هــم ک عدالت
دنبالــش هســتیم، بیــش از اینهــا اســت. 
بنابرایــن شــعار عدالــت هــم، شــعار واقعی 
ــدالّل  ــه بحم ــت ک ــعاری اس ــت و ش اس
در کشــور، مانــدگار و مســتقر اســت.

 و مســئله ی دیــن و تحّقــق شــریعت 
بــه برکــت وجــود شــورای نگهبــان؛ 
ــا  کــه همــه ی قدرتهــای مســتکبر هــم ب
به خاطــر  مخالفنــد،  نگهبــان  شــورای 
ــن  ــاق قوانی ــده ی انطب ــه تأمین کنن اینک
ــت؛  ــّدس اس ــرع مق ــا ش ــا ب و عملکرده
ــه شــعارها. بنابرایــن مــن  ایــن مربــوط ب
ــم  ــرض بکن ــال ع ــور اجم ــم به ط میتوان
کــه عملکــرد چهل ســاله در زمینــه ی 
عملکــرد  انقــاب،  اصلــی  شــعارهای 
ــت. ــی اس ــرد خوب ــول و عملک ــل قب قاب
 اّمــا در مــورد کارکردهــای مســئوالن 
ــرد  ــاب عملک ــه در ب ــور؛ کارنام کش

اجرائــی مســئوالن. در بــاب امنّیــت 
ــیار  ــرد بس ــرد، کارک ــات، کارک و ثب
خوبــی اســت؛ در بــاب علــم و 
ــوب  ــیار خ ــا بس ــاوری، کارکرده فّن
اســت؛ در بــاب زیرســاخت های 
ــی،  ــای ارتباط ــی راه ه ــور یعن کش
و  بنــادر  نیروگاه هــا،  ســدها، 
امثــال اینهــا کارکــرد، بســیار 
کارکــرد خوبــی اســت؛ در بــاب 
ــاب ســرانه ی  ــی، در ب ــر نفت صــادرات غی
ــی  ــص ملّ ــی، ســرانه ی ناخال ــص ملّ ناخال
انقــاب،  از  قبــل  دوران  بــه  نســبت 
تقریبــاً بــه دو برابــر رســیده اســت، یــک 
کارنامــه ی مطلوبــی در ایــن زمینه هــا 
توســعه ی  بــاب  در  دارد؛  وجــود 
اجتماعــی همین جــور؛ یعنــی در 
عملکردهــا، در بخشــهای مختلــف، 
ــود  ــندکننده ای وج ــای خرس آماره
ــه  تبلیغــات، غیــر از ایــن  دارد. البّت
را نشــان میدهــد؛ در تبلیغــات، 
ــردم را  ــد م دشــمنان ســعی میکنن
ــد،  ــت دور کنن ــای مثب از واقعّیته
را  آنهــا  دلهــای  اینکــه  بــرای 
نســبت بــه انقــاب اســامی و 
ــه  ــبت ب ــام و نس ــه نظ ــبت ب نس
اســام چرکیــن کننــد؛ واقعّیــت 
کردیــم. عــرض  کــه  اســت  ایــن 
ــات و  ــه امکان ــع ب ــدی راج ــب بع  مطل
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــای استفاده نش ظرفّیته
ــی اســت. مــن  هــم نکتــه ی بســیار مهّم
میخواهــم عــرض بکنــم آنچــه شــما 
از  پیشــرفتها،  از  میکنیــد  ماحظــه 
امکانــات، از توانایی هــای عمومــی و ملّــی 
ــت کشــور  اســتفاده ی از بخشــی از ظرفّی
ــا  ــش از اینه ــور بی ــت کش ــت؛ ظرفّی اس
اســت. اگــر مــا بتوانیــم از همــه ی ظرفّیت 
ــا برنامه ریــزِی درســت اســتفاده  کشــور ب
ــور  ــد کش ــور، رش ــرفت کش ــم، پیش کنی
ــد.  ــد ش ــروز خواه ــتر از ام ــیار بیش بس
ظرفّیتهایــی کــه وجــود دارد اینهــا اســت:

 یکی ظرفّیت جوانان دانش آموخته ی 
ما است؛ این خیلی مهم است. ما 

ده میلیون ]نفر[ در کشور جوانان 
فارغ الّتحصیل دانشگاهی داریم؛ بیش 

از چهار میلیون دانشجوی مشغول 
به تحصیل داریم؛ یعنی ۲۳ برابر اّول 

انقاب. اّول انقاب ما ۱۷۰ یا ۱۸۰ 
هزار دانشجو داشتیم؛ امروز بیش از 

چهار میلیون دانشجو داریم؛ یعنی 
۲۳ برابر آن روز دانشجو هستند؛ این 

مر ا لی  و ــر  محض ر  د

مهم ترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است، یعنی همین  که افکار عمومی 
نمیدانند چقدر ثروت در اختیار کشور هست



یک ظرفّیت بسیار مهّمی است برای 
کشور. غیر از جوانان دانشجو، جوانانی 

که در حوزه های علمّیه مشغول تحصیلند 
یا جوانانی که در میدانهای عملی مشغول 

کار هستند تعدادشان بسیار زیاد است؛ 
اینها توانایی های زیادی دارند و میتوانند 

در علم، در صنعت، در امور تجربی و 
در تربیت نقش آفرینی کنند. ما از اینها 
استفاده ی درستی نکرده ایم؛ امروز هم 

متأّسفانه استفاده ی درستی نمیکنیم
 یکــی از امکانــات و ظرفّیتهــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــوج جمعّیت ــم، م مه
بعضی هــا  مخالفنــد.  بعضی هــا 
ــرا  ــور چ ــت کش ــد »جمعّی میگوین
ــرا  ــد و چ ــداد باش ــن تع ــد ای بای
ــا  ــن خط ــود؟«؛ ای ــتر بش ــد بیش بای
اســت. هشــتاد میلیــون جمعّیــت در یــک 
ــن کشــور اســت؛  ــرای ای ــرو ب کشــور، آب
ــت  ــون جمعّی ــتاد میلی ــور هش ــن کش ای
ــه  ــا ک ــت غربی ه ــن سیاس دارد. ای
مــن بعــد اشــاره خواهــم کردیعنــی 
ــروز  ــل، ام ــد نس ــت تحدی سیاس
گریبــان خــود آنهــا را گرفتــه 
ــد؛  ــان میکن ــت و دارد بیچاره ش اس
ــامی از  ــورهای اس ــد کش میخواهن
جمعّیتهــای زیــاد و جوانهــای فّعــال 
انســانهای کارآمــد برخــوردار  و 
ــم  ــرار میکن ــن اص ــه م ــند. اینک نباش
کــه حتمــاً بایســتی تکثیــر نســل بشــود، 
بشــوند  فرزنــددار  بایــد  خانواده هــا 
ــت  ــن اس ــرای ای ــتری ب ــای بیش فرزنده
کــه فــردای ایــن کشــور بــه همیــن 
ــروی  ــوان و نی ــاج دارد و ج ــا احتی جوانه
انســانی چیــزی نیســت کــه انســان 
بتوانــد از خــارج وارد کنــد؛ بایســتی 
ــن  ــد. ای ــن بکن ــور آن را تأمی ــود کش خ
مــوج جمعّیتــی یکــی از امکانــات اســت.

ــا و  ــوِر م ــرزمیِن کش ــعِت س  وس
ــِی  ــای بین الملل ــا آبه ــایگی ب همس
ایــن کشــور  از فرصتهــای  آزاد، 
ــل  ــا به طورکام ــا از اینه ــت؛ م اس
اســتفاده نمیکنیــم؛ یکــی از دو 
ــق  ــارس متعّل ــج ف ــیه ی خلی حاش
ــده ای از  ــش عم ــت، بخ ــا اس ــه م ب
دریــای عمــان متعّلــق بــه ما اســت. 
ــزده  ــا پان ــّدد؛ ب ــایگان متع همس
کشــور مــا همســایه هســتیم و ایــن 
یــک امــکان و یــک ظرفّیت بســیار 
ــور  ــت. کش ــور اس ــرای کش ــم ب مه
ــای  ــی در ج ــاظ جغرافیای ــا از لح م

حّساســی قــرار گرفتــه اســت؛ 
ــرب و  ــرق و غ ــال ش ــه ی اتّص نقط
ــن از  ــت و ای ــوب اس ــمال و جن ش
ــت. ــم اس ــی مه ــاظ جغرافیای لح

ــا  ــع طبیعــی باارزشــی در کشــور م  مناب
وجــود دارد کــه امــروز بــدون اینکــه 
بــه  باشــد،  داشــته  افــزوده ای  ارزش 
ــا  ــی از آنه ــود؛ یک ــه میش ــارج فروخت خ
نفــت و گاز اســت. مــن ســال گذشــته 
ــا  ــه م ــم ک ــه گفت ــن جلس در همی
ــر روی  ــت و گاز ب ــودی نف در موج
ــچ  ــی هی ــم؛ یعن ــا اّولی ــم، در دنی ه
ــا  ــز م ــران عزی ــدر ای ــوری به ق کش
ــدارد؛ در گاز  ــت و گاز ن ــًا نف مجموع
اّول، در نفــت چهــارم و در مجمــوع 
اینهــا حجــم مجمــوع نفــت و 
ــتیم.  ــا هس ــه ی دنی گاز اّول در هم
ایــن خیلــی ظرفّیــت مهّمــی اســت؛ 
امــکان بســیار مهّمــی اســت؛ اینکــه 
دشــمن میخواهــد بــه هــر قیمتــی 
ــود  ــت خ ــود را و قیمومّی ــّلط خ تس
ــد،  ــال کن ــور اعم ــن کش ــر ای را ب
ــت.  ــا اس ــن ثروته ــر همی به خاط
ایــن نفــت و گاز یکــی از منابــع بــاارزش 
فلــّزات  به عــاوه ی  اســت،  کشــور 
فــراوان و بــاارزش، مراتــع، جنگلهــا 
ــر از  ــر. اگ ــراوان دیگ ــات ف و امکان
ــود،  ــتفاده بش ــا اس ــن ظرفّیته ای
اقتصــاد ایــران در میــان بیــش 
ــن  ــان، بی ــور جه ــت کش از دویس
دوازده کشــور اّول قــرار خواهــد 
گرفــت؛ اگــر بــا ابتــکار جوانهــا، بــا 
حضــور جوانهــا، بــا حضــور مدیران 
ان شــاءالّل  پُرکوشــش  و  فّعــال 
ــتفاده  ــات اس ــن امکان ــود از ای بش
ــان  ــور در می ــاد کش ــرد، اقتص ک
ــا  ــه ی دنی ــاد اّول هم دوازده اقتص
ــه  ــت و از هم ــد گرف ــرار خواه ق
جهــت پیشــرفته خواهــد شــد کــه 
امــروز البّتــه این جــور نیســت.

ظرفّیتهــا  ایــن  از  چــرا  مــا  خــب،   
اینکــه  علّــت  نکرده ایــم؟  اســتفاده 
نشــده  اســتفاده  ظرفّیتهــا  ایــن  از 
ــد  ــن چن ــع اســت؛ م اســت، وجــود موان
میشــمارم. را  موانــع  ایــن  از  مــورد 
 یکــی از ایــن موانــع بــاور نداشــتن 
ــن  ــه همی ــا ب ــئولین م بعضــی از مس
ظرفّیتهــا اســت؛ یــا بــاور ندارنــد یا 
بــه اینهــا اهّمّیــت نمیدهنــد. وجود 
ــک  ــور، ی ــوان در کش ــه ج این هم

ــی از  ــت؛ بعض ــی اس ــت مهّم ظرفّی
مســئولین مــا، در طــول زمانهــا، بــه 
ــد؛ بعضی هــا  ــن اهّمّیتــی نمیدادن ای
ــت  ــتند، اهّمّی ــاور نداش ــن را ب ای
ــت  ــه »از دس ــن را ک ــد؛ ای نمیدادن
برمی آیــد«،  کار  جوانهــا  ایــن 
ــاور  ــتند، ب ــول نداش ــا قب بعضی ه
نداشــتند. آن روزی کــه صنعــت 
بــه  شــروع  کشــور  هســته ای 
ــه آن اوجــی کــه  فّعالّیــت کــرد و ب
ــا  ــید، بعضی ه ــد رس ــه میدانی هم
بودنــد حّتــی بعضــی از دانشــمندان 
ــی  ــلهای قدیم ــی از نس ــا، بعض م
ــا  ــد »آق ــا میگفتن ــه م ــه ب ــا ک م
نکنیــد، فایــده ای نــدارد، نمیشــود، 
ــود  ــه خ ــا ب ــد«؛ بعضی ه نمیتوانی
ــد  ــتند و میگفتن ــه مینوش ــن نام م
نمیتوانیــد. چــرا؟ چــون آن کســانی 
ــه  ــد، هم ــت اندرکار بودن ــه دس ک
ــا  ــر آنه ــد؛ اکث ــوان بودن ــًا ج تقریب
ــال و  ــی س ــدود س ــنین ح در س
کمتــر از ســی ســال بودنــد؛ اینهــا 
ــر  ــه منک ــتند. همــان کســانی ک توانس
بودنــد، بعــداً اعتــراف کردنــد کــه »بلــه، 
اینهــا واقعــاً توانســتند ایــن کار را انجــام 
بدهنــد«. امــروز در صنایــع مختلــف، 
صنایــع  در  نانوتکنولــوژی،  در 
گوناگــون، در صنایــع برتــر بــه 
قــول فرنگی مآب هــا »های تِــک« 
ــتند؛  ــا هس ــده جوانه ــور، عم کش
مشــغول کارنــد، دارنــد تــاش 
میکننــد و میتواننــد؛ جوانهــای 
ــای  ــی از کاره ــه خیل ــادر ب ــا ق م
ــتند. بعضــی از مســئولیِن  ــزرگ هس ب
مــا در طــول زمــان، ایــن امــکان را بــاور 
ــد. ــت نمیدادن ــه آن اهّمّی ــا ب نداشــتند ی
ــش  ــن چال ــن مهم تری ــر م ــه نظ  ب
ــی  ــش ذهن ــک چال ــا ی ــور م کش
اســت، یعنــی همین  کــه افــکار 
ــروت  ــدر ث ــد چق ــی نمیدانن عموم
ــی  ــت؛ بعض ــور هس ــار کش در اختی
ــفانه  ــم متأّس ــا ه ــئولین م از مس
ــروت  ــروت -ث ــدر ث ــد چق نمیدانن
انســانی و ثــروت طبیعــی در اختیار 
کشــور هســت؛ دشــمن هــم از 
میکنــد.  اســتفاده  دارد  همیــن 
دشــمن میخواهــد بگویــد کــه شــما 
ــا نداریــد؛ بنــده اصــرار دارم  نمیتوانیــد ی
بــه مــردم بگویــم کــه مــا میتوانیــم و مــا 
دارا هســتیم و امکاناتمــان فــراوان اســت. 
ــدرت  ــه ق ــد ب ــا بای ــئولین م مس

جوانــان و بــه توانایــی جوانــان 
ــد؛  ــت بدهن ــد و اهّمّی ــان بیاورن ایم
جوانــان مــا هــم بایــد از کار خســته 
نشــوند، از ابتــکار خســته نشــوند، 
قدرنشناســی ها  از  بعضــی  از 
ــا  ــی جوانه ــوند. بعض ــرد نش دلس
بــه مــا شــکایت میکننــد کــه »مــا 
ایــن کار را کردیــم یــا میتوانســتیم 
ــا  ــم؛ اّم ــم بکنی ــا میتوانی ــم ی بکنی
بــه مــا اعتنائــی نمیشــود«؛ خیلــی 
خــب، دلســرد نبایــد بشــوند؛ بایــد 
را؛  ابتــکار  را،  دنبــال کننــد کار 
مســئول هــم وظیفــه دارد، خــود جــوان 
ــع. ــی از موان ــن یک ــه دارد؛ ای ــم وظیف ه
ــت.  ــا اس ــر کم کاری ه ــع دیگ ــک مان  ی
افــرادی کــه در بخشــهای  از  بعضــی 
مختلــف مســئولند، متأّســفانه دچــار 
ــتند.  ــد و هس ــم کاری بوده ان ــی و ک تنبل
کار  میکنــد  اقتضــا  کشــور  وضــع 
مســئولین  را؛  پُرتــاش  و  پُرتــوان 
هســتند،  کــه  هرجــا  در  مدیــران  و 
دهنــد. افزایــش  را  تــاش  بایســتی 
 یکــی از موانعــی کــه موجــب شــده 
مــا از ایــن ظرفّیتهــا اســتفاده 
نکنیــم، اعتمــاد کــردن به نســخه ی 
ــردم؛  ــرض ک ــوده. ع ــگان ب بیگان
مــردم مــا در مقابــل بیگانــگان 
از  بعضــی   نیســتند.  منفعــل 
گوشــه وکنار  در  مــا  مســئولیِن 
کشــور بــه نســخه ی بیگانــگان 
ــه  ــا ب ــد ت ــتری دارن ــاد بیش اعتم
نســخه ی داخلــی! و ایــن هــم 
خطــای بزرگــی اســت. شــما ماحظــه 
جمعّیتــی  سیاســت  همیــن  کنیــد 
غربی هــا کــه »فرزنــد کمتــر، زندگــی 
ــت،  ــی اس ــت اروپای ــر«، سیاس بهت
ــان  ــت؛ خودش ــی اس ــت غرب سیاس
ــار  ــروز دچ ــد و ام ــل کردن ــم عم ه
ــد  ــزه میدهن ــد جای ــکلند؛ دارن مش
فرزنــددار  خانواده هــا  کــه 
ــران کننــد  بشــوند؛ میخواهنــد جب
هــم  فایــده  را،  عقب ماندگــی 
نســخه ی  را،  ایــن سیاســت  نــدارد. 
ــا  ــد. م ــول کردن ــا قب ــی را بعضی ه غرب
چنــد ســال قبــل اصــرار کردیــم، گفتیــم 
ــا  در ســخنرانی، در جلســات خصوصــی ب
ــل را  ــد نس ــع تولی ــه موان ــئولین ک مس
ــد،  ــول کردن ــد؛ مســئولین هــم قب برداری
ــد حــرف مــا را، منتهــا در  تصدیــق کردن
ــی  ــفانه موانع ــی متأّس ــای میان مدیریّته
وجــود دارد؛ آن چنــان کــه بایــد و شــاید 

بــه ایــن نســخه ی اســامی کــه »تََناَکحوا 
تَناَســلوا تَکُثــروا َفاِنـّـی اُباهــی بُِکــُم ااُلَمــَم 
ــه  ــا ب ــد، اّم ــة« عمــل نمیکنن ــوَم الِقیاَم یَ
ــن  ــد! ای ــل میکنن ــی عم ــخه ی غرب نس
یکــی از موانــع پیشــرفت مــا اســت.
 یکــی دیگــر، عمــل کــردن بــه 
جهانــی،  بانــک  سیاســتهای 
سیاســتهای  تعدیــل،  سیاســت 
ــدات  ــی از معاه ــه بعض ــوط ب مرب
ــان  ــول خودش ــه ق ــی، ب بین الملل
سیاســتها  ایــن  کنوانســیون ها؛ 
موانــع  را عمــل کــردن، جــزو 
اســت. کشــور  در  پیشــرفت 
جــزو سیاســتهای اقتصــاد مقاومتی 
ــی،  ــاد مقاومت ــات اقتص و خصوصّی
درون زایــی  اســت؛  درون زایــی 
ــیله ی  ــروت به وس ــد ث ــی تولی یعن
فّعالّیــت درونــی کشــور انجــام 
بگیــرد؛ چشــم بــه بیــرون نباشــد، 
ــول  ــد. در ط ــرون نباش ــه بی ــان ب نگاهم
ســالهای گذشــته، در دولتهــای مختلــف، 
چندبــار میخواســتند از بانــک جهانــی یــا 
ــد،  ــول، وام بگیرن ــی پ ــدوق بین الملل صن
بنــده نگذاشــتم؛ جلویــش را گرفتــم؛ 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــم ک ــات را فراه مقّدم
ایــن کار را انجــام بدهنــد. اینکــه مــا از 
ــِد در  ــم و متعّه ــب بکنی ــه طل بیگان
مقابــل بیگانــه بشــویم، ایــن خطای 
بزرگی اســت؛ بایــد اقتصــاد درون زا 
باشــد. البّتــه معنــای درون زا بــودِن 
اقتصــاد ایــن نیســت کــه درهــای 
مــا  نــه،  ببندیــم؛  را  کشــور 
گفته ایــم »درون زا و برون گــرا« 
کــه حــاال بعــد در توضیــح »حمایــت 
عــرض  را  ایــن  ایرانــی«  کاالی  از 
ــم  ــع ه ــی از موان ــرد. یک ــم ک خواه
ــه سیاســت درون زایــِی  عــدم توّجــه ب
اســت. بــوده  کشــور  در  اقتصــاد 
ــا،  ــرفت م ــع پیش ــی از موان  یک
یــا  سیاســی  قبیله گرایــی 
ــن  ــی »ای ــت؛ یعن ــی اس جناح
کار را اگــر چنانچــه شــما بکنیــد 
خــوب اســت، اگــر جنــاح مقابــل 
ــن  ــت«؛ ای ــد اس ــد ب ــما بکن ش
ــار  ــت. گرفت ــا اس ــکال کار م اِش
قبیله گرایــِی  و  جناح گرایــی 
ــد  ــن را بای ــتیم؛ ای ــی هس سیاس
ــر  ــوب را اگ ــم. کار خ ــار بگذاری کن
کســی انجــام داده اســت کــه 
ــی  ــت، وقت ــم هس ــما ه ــمن ش دش
مدیریّــت دســت شــما اســت، 

ــت، آن  ــما اس ــا ش ــری ب تصمیم گی
ــد،  ــج کنی ــد تروی ــوب را بای کار خ
بایــد دنبــال بکنیــد؛ اینکــه »چــون 
ــا  ــس م ــت، پ ــرده اس ــی ک فان
ــل  ــاح مقاب ــون جن ــم؛ چ نمیکنی
کــرده اســت، نمیکنیــم«، ایــن 
ــت.  ــط اس ــن غل ــت؛ ای ــا اس خط
اســت. ایــن  مــا  مشــکات  از  یکــی 
پایگاه اطاع رسانی مقام معظم ر هبری 
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بسم الل الّرحمن الّرحیم
و الحمدلل رّب العالمین و الّصاة و الّسام علی 
سّیدنا ابی القاسم  المصطفٰی محّمد و علی آله 
الّطّیبین الّطاهرین و صحبه المنتجبین و من 

تبعهم باحسان الی یوم الّدین.
و  بــزرگ  عیــد  میکنــم  عــرض  تبریــک   
بــه  را  اکــرم  پیامبــر  مبعــث  بی نظیــر 
ــزی  ــان عزی ــرم، میهمان ــار محت ــه ی حّض هم
و  هســتند  اســامی  جمهــوری  در  کــه 
و  اســامی  کشــورهای  محتــرم  ســفرای 
همــه ی ملّــت ایــران و همــه ی مســلمانان 
جهــان. آزادگان  همــه ی  بــه  و  عالــم 
بی نظیــری  و  یگانــه  حادثــه ی  بعثــت   
ــه ی  ــچ حادث ــًا هی ــه حقیقت ــت ک اس
بــه  بشــر  تاریــخ  در  دیگــری 
ــر  ــت پیغمب ــت بعث ــت و عظم اهّمّی
ــر، اوج  ــت پیغمب ــدارد. بعث ــود ن وج
ــر و  ــر بنی بش ــروردگار ب ــت پ رحم
انســانّیت بــود. فرســتادن پیامبــران، 
ــت  ــرای هدای ــران ب ــال پیغمب ارس
ــه  ــرای رســاندن انســان ب انســان، ب
ــت  ــن رحم ــه ی اوج، بزرگ تری نقط
پــروردگار در حــّق بشــر اســت و اوج 
ــود.  ــرم ب ــر اک ــت پیغمب ــت در بعث ــن حرک ای
ــن  ــر روی بشــر گشــوده شــد کــه ای راهــی ب
راه تــا آخــر دنیــا، ایــن قــدرت را و ظرفّیــت را 
ــه  ــرد، همچنان ک ــش بب ــر را پی ــه بش دارد ک
ــش  ــانّیت پی ــر، انس ــان حاض ــا زم از آن روز ت
ــان، ذهــن انســان،  ــر انس رفتــه اســت؛ فک
بســیاری از حقایقــی کــه ادیــاْن متکّفــل 
جامعــه ی  عــرف  جــزو  بودنــد،  آن  بیــان 
ــای  ــدالل دله بشــری شــده اســت و بحم
ــات  ــمت معنویّ ــه س ــر ب ــاد بش آح
میــل و گرایــش پیــدا کــرده اســت.

مطلــب  لــّب  آنچــه  بعثــت  در   
ــد؛  ــت از توحی ــارت اس ــت عب اس
ــدای  ــت خ ــی عبودیّ ــد یعن توحی
انحصــاری؛  به صــورت  متعــال 
ــهوتها،  ــها، ش ــا، هوس ــی هواه یعن
ــم  ــان حاک ــی انس ــر زندگ ــا ب غضبه
دیکتاتوری هــا،  یعنــی  نباشــد؛ 
ــده ی  ــا اداره کنن ــتبدادها، منّیته اس
زندگــی انســان نباشــند؛ منشــأ 
ــارت  ــان عب ــی انس ــت زندگ مدیریّ
باشــد از علــم الهــی و قــدرت الهــی 
ــی و  ــض اله ــی و فی ــت اله و رحم
هدایــت الهــی؛ ایــن معنــای توحیــد 

اســت. در درجــه ی اّول همــه ی آن کســانی 
ــا  ــود، ب ــر خ ــا تکّب ــود، ب ــت خ ــا منّی ــه ب ک
ــد  ــود میخواهن ــم خ ــا ظل ــود، ب ــتبداد خ اس
ــر امــور جامعــه ی بشــری و جوامــع بشــری  ب
توحیــد  شــعار  بــا  کننــد،  پیــدا  تســلّط 
ــذا دشــمنی میکننــد. َو  عقــب زده میشــوند، ل
ــیاطیَن  ا َش ــُدوًّ ــیٍّ َع ــُکلِّ نَِب ِ ــا ل ــَک َجَعلن ِ َکذٰل
ــٍض  ــٰى بَع ــم إِل ــی بَعُضُه ــنِّ یوح ــِس َوالِج اإلِن
ــران  ــه ی پیغمب ــوِل ُغروًرا؛هم ــُرَف الَق ُزخ
بــا صاحبــان زر و زور،  بــا مســتبّدان 
ــا  ــم،  ب ــان عال ــا زورگوی ــم،  ب عال
ــدند،  ــه رو ش ــم روب ــه ی عال فراعن
ــارزه  ــا مب ــا  آنه ــدند و ب ــه ش مواج
کردنــد. بــدون مبــارزه ی حــق، 
باطــل مجبــور بــه عقب نشــینی 
ــه روز از اّول  ــود. اینکــه بشــریّت روزب نمیش
تاریــخ بشــر تــا امــروز به معــارف الهــی نزدیک 
شــده و نزدیک تــر شــده اســت، به خاطــر 
مبــارزه اســت؛ چــون حــق بایــد مبــارزه کنــد. 
ِ َوالَّذیــَن  الَّذیــَن آَمنــوا یُقاتِلــوَن فــی َســبیِل اللَّ
َکَفــروا یُقاتِلــوَن فــی َســبیِل الّطاغوِت؛بــدون 
مبــارزه ی بــا مســتبّدان و زورگویــان 
ظالمیــن  و  بشــر  بدخواهــان  و 
را  حــق  نمیشــود  ســتمگران  و 
ــت و  ــارزه الزم اس ــرد؛ مب ــش ب پی
پیغمبــران ایــن کار را کردنــد؛ و 
توحیــد، متضّمــن کّلّیــات و اصــول و 
خطــوط اصلــی ایــن مبــارزه اســت.

 »الالــه ااّل الل« صرفــاً یــک مســئله ی 
ــت؛  ــض نیس ــی مح ــادی و ذهن اعتق
»الالــه ااّل الل« منشــأ اثــر اســت، 
ــت  ــن دول ــت. همی ــل اس ــأ عم منش
ــاره  ــور اش ــای رئیس جمه ــه آق ــامی ای ک اس
کردنــد کــه در مدینــه بــه وجــود آمــد، ناشــی 
ــز  ــت ج ــی حکوم ــه ااّل الل« اســت؛ یعن از »الال
بــه دســت خــدای متعــال و مبعوثین خــدا، در 
ادیــان الهــی معنــی نــدارد؛ بــرای همیــن هــم 
به مجــّردی کــه پیغمبــر فرمــود: قولــوا ال ِاٰلــهَ  
ااِلَّ  الُل تُفلِحوا،صاحبــان زر و زور در همان 
ــه  ــک مّک ــدود و کوچ ــط مح محی
در مقابــل او صف آرایــی کردنــد؛ 
بعــد در مدینــه کــه دولــت اســامی 
تشــکیل شــد، بــاز حکومتهــا و 
ــی  ــای جهان ــا و قدرته امپراتوری ه
صف آرایــی  اســام  مقابــل  در 
ــی از روز اّول  ــن صف آرای ــد؛ ای کردن
تــا امــروز وجــود داشــته اســت و از 
ــینی در  ــروز، عقب نش ــا ام روز اّول ت
ایــن مصــاف، سرنوشــت باطــل بوده 
اســت و پیشــروی، سرنوشــت حــق 
ــت محــدودی  ــت. همــان جمعّی ــوده اس ب
کــه در مّکــه بــا آن فشــار زندگــی میکردنــد، 
بشــری  عظیــم  جامعــه ی  یــک  امــروز 
اســت بــا افتخــارات فــراوان، بــا امکانــات 
فــراوان و بــا امیــد فــراوان و بــا آینــده ی 

ــت اســامی  ــد: اّم ــد فهمی ــن را بای روشــن. ای
بایــد از بُــن دنــدان بــه توحیــد برگــردد.
ــاد  ــد اعتق ــه توحی ــا اگــر چنانچــه ب  م
داریــم، نمیتوانیــم زیــر بــار زور برویــم، 
نمیتوانیــم زیــر بــار ظلــم برویــم، 
ــتیم،  ــم نَایس ــل ظال ــم در مقاب نمیتوانی
ــه  ــت. اینک ــد اس ــت توحی ــن طبیع ای
جمهــوری اســامی اعــام میکنــد کــه 
ــی  ــت و نصرت ــی هس ــا مظلوم ــر ج ه
حاضریــم،  آنجــا  مــا  اســت،  الزم 
مــا  اینکــه  اســت؛  ایــن  به خاطــر 
این جــور  فلســطین  مســئله ی  روی 
ــت.  ــن اس ــر ای ــم، به خاط ــرار داری اص
ــت  ــن اس ــد ای ــه ی توحی ــون الزم چ
ــه  ــم ب ــی ظال ــل زورگوی ــان در مقاب ــه انس ک
مظلــوم بِایســتد؛ حقیقــت توحیــد ایــن اســت 
ــد؛  ــادآوری میکن ــا ی ــه م ــن را ب ــت ای و بعث
ــاال  ــم دارد. ح ــرفت ه ــاً پیش ــن مطمئّن و ای
ــطین در  ــردم فلس ــر روی م ــارها ب ــه فش البّت
ــاد  ــن هفت ــته -در ای ــام گذش ــام و ایّ ــن ایّ ای
ســال- فــراوان بــوده اســت اّمــا شــما ماحظــه 
ــوم  ــت مظل ــان جمعّی ــه هم ــد ک کنی
صهیونیســت ها  کــه  محــدودی 
آنهــا  بــر  به آســانی  توانســتند 
ــت را  ــک مّل ــد و ی ــدا کنن ــه پی غلب
ــد  ــه کنن ــودش بیگان ــور خ از کش
ــر  ــد و ب ــاه بکنن ــتش را کوت و دس
ــان  ــوند، هم ــّلط بش ــور مس آن کش
مّلــت ضعیــف، امــروز تبدیــل شــده 
اســت بــه یــک فلســطین قدرتمنــد 
صهیونیســتی  حکومــت  کــه 
حکومــت  و  میکنــد  تهدیــد  را 
ــا آن  ــه ی ب ــتی در مواجه صهیونیس
ــاس  ــد، احس ــف میکن ــاس ضع احس
عجــز میکنــد؛ و بــدون تردیــد 
فلســطینی ها بــر صهیونیســت ها 
ــه  ــطین ب ــد و فلس ــد ش ــب خواهن غال
گشــت. برخواهــد  فلســطینی ها  دســت 
گروه هــای  کنــار  در  مــا  ایســتادن   
مقاومــت، در منطقــه ی غــرب آســیا بــه 
ــا  ــور م ــت. حض ــل اس ــن دلی همی
ــه ی  ــه و مواجه ــوریه، در مقابل در س
بــا تروریســت هایی کــه آمریــکا 
منطقــه  در  آمریــکا  عوامــل  و 
بــه  بودنــد،  آورده  وجــود  بــه 
ــه  ــه گفت ــت. اینک ــل اس ــن دلی ای
ــران  ــامی ای ــوری اس ــود »جمه بش
میخواهــد  اســت،  توســعه طلب 
ــا  ــد«، اینه ــّرف کن ــا را تص فان ج
ــاف  ــا و خ ــل و بی معن ــای مهم حرفه
واقــع و دروغ اســت؛ نــه، مــا قصــد توســعه 
ــه ای از  ــچ نقط ــه هی ــعه طلبی ب ــگاه توس و ن
دنیــا نداریــم؛ احتیــاج هــم نداریــم، بحمــدالل 
ــاد و پرظرفّیتــی در اختیــار  ــزرگ، آب کشــور ب
ــر  ــور به خاط ــن حض ــت. ای ــران اس ــت ای ملّ

ایــن اســت کــه در منطقــه ی ســوریه، در غرب 
ــود  ــم وج ــل ظل ــت در مقاب آســیا، مقاوم
ــل  ــن دلی ــه ای ــود دارد؛ ب ــت و وج داش
ــذا  ــم. ل ــدا کرده ای ــا آنجــا حضــور پی م
ماحظــه میکنیــد کــه بــه توفیــق الهی، 
جبهــه ی مقاومــت بــه برکــت کمکهایــی 
ــه  ــجاعتی ک ــت ش ــه برک ــد و ب ــه ش ک
ــتند  ــتند، توانس ــوری داش ــای س نیروه
ــه  ــده بلک ــت های حمایت ش ــر تروریس ب
به وجودآمــده ی به وســیله ی آمریــکا 
ــه  ــان در منطق ــا و مزدورانش و غربی ه
ــه  ــا غلب ــد اینه ــعودی و مانن ــل س مث
پیــدا کننــد، آنهــا را شکســت بدهنــد.
 همــان کســانی کــه دیــروز از داعــش آشــکار 
و غیــر آشــکار حمایــت میکردنــد، امــروز اّدعــا 
ــور  ــا حض ــا آنه ــه ی ب ــه در مقابل ــد ک میکنن
داده انــد؛  شکســت  را  آنهــا  و  داشــته اند 
ــدروغ! چنیــن چیــزی نیســت، آنهــا  آن هــم ب
ــی  ــن نطق ــته اند. در ای ــی نداش ــچ دخالت هی
آمریکاهمیــن  رئیس جمهــور  کــه 
چنــد ســاعت قبــل از ایــن کــرد، 
ــش  ــتیم داع ــا توانس ــه »م ــد ک میگوی
ــم«؛ دروغ  ــت بدهی ــوریه شکس را در س
ــه الزم  ــی ک ــا آنجای ــح و فاضح!آنه واض
دانســتند، وارد شــدند و کمــک کردنــد؛ 
آنجایــی کــه عناصــر اصلــی داعــش در 
ــا  ــدند و آنه ــد، وارد ش ــره بودن محاص
ــم در  ــل از آن ه ــد. قب ــات دادن را نج
ــد؛  ــر بودن ــا مؤثّ ــش، آنه ــاد داع ایج
ــعودی،  ــال س ــعودی و امث ــول س ــا پ ب
موجــودات  ایــن  توانســتند  آنهــا 
و  بیاورنــد  بــه  وجــود  را  خبیــث 
بــه جــان مّلــت عــراق و ســوریه 
بیندازنــد؛ منتهــا »مقاومــت« در مقابــل 
ــکا  ــل آمری ــل عوام ــکا و در مقاب آمری
توانســت ایــن دو کشــور را نجــات 
بدهــد؛ بعــد از ایــن هــم همین جــور.

ــوریه  ــه س ــب ب ــحر دیش ــه ی س ــن حمل  ای
ــام  ــًا اع ــت اســت!بنده صریح ــک جنای ی
آمریــکا،  رئیس جمهــور  میکنــم 
ــت  ــه صهونیس ــور فرانس رئیس جمه
و نخســت وزیر انگلیــس جنایتکارنــد 
ــی  ــه َطْرف ــد! البّت ــت کردن و جنای
هــم نخواهنــد بســت، ســودی هــم 
در  همچنان کــه  بــرد؛  نخواهنــد 
ــراق،  ــته در ع ــالهای گذش ــن س ای
ــور  ــتان حض ــوریه، در افغانس در س
پیــدا کردنــد و از ایــن قبیــل جنایات 
انجــام دادنــد و هیــچ ســودی هــم نبردنــد. 
همیــن چنــد روز قبــل از ایــن، رئیس جمهــور 
آمریــکا گفــت کــه هفــت تریلیــون مــا خــرج 
ــول  ــیا به ق ــرب آس ــه ی غ ــم در منطق کرده ای
او خاورمیانــه و هیچ چیــز گیرمــان نیامــد؛ 
ــده.  ــان نیام ــزی گیرش ــد، چی ــت میگوی راس
بعــد از ایــن هــم آمریــکا بدانــد، هرچــه خــرج 
ــن  ــاً در ای ــد، قطع ــاش بکن ــه ت ــد، هرچ کن
منطقــه هیچ چیــز گیــرش نخواهــد آمــد.

ــد  ــا بای ــوادث، م ــن ح ــل ای  در مقاب
ــواس  ــد ح ــا بای ــویم، م ــدار بش بی
ــای  ــم؛ مّلته ــع کنی ــان را جم خودم
اســامی،  کشــورهای  اســامی، 
دولتهــای مســلمان بایســتی تجربــه 
بیندوزنــد، بایــد بفهمنــد چــه دارند 
میکننــد. اینهــا میخواهنــد بــه اّمــت 
اســامی ضربــه بزننــد؛ هــدف فقــط 
ــراق  ــور ع ــا کش ــوریه ی ــور س کش
یــا کشــور افغانســتان نیســت؛ 
هــدف، حضــور اســام در ایــن 
منطقــه اســت؛ بــه ایــن میخواهنــد 
صدمــه بزننــد. کشــورهای اســامی 
ــای  ــا را؛ دولته ــن معن ــد ای بفهمن
اســامی خودشــان را در خدمــت 
اهــداف آمریــکا و بعضــی کشــورهای 
ــن  ــد. ای ــرار ندهن ــاوز ق ــِی متج غرب
افتخــاری نیســت بــرای یــک کشــور مســلمان 
کــه رئیس جمهــور آمریــکا علنــًا 
ــه گاو  ــم ب ــگاه میکنی ــا ن ــد »م بگوی
ــم گاو  ــه چش ــا ب ــه اینه ــیرده«! ب ش
شــیرده نــگاه میکنــد؛ ایــن افتخــار 
اســت؟ در همیــن تبلیغــاِت انتخاباتــِی اخیــر 
رئیس جمهــور  همیــن  گذشــته،  ســال  در 
ــن حــرف را گفــت؛ گفــت  ــکا ای ــی آمری کنون
ــیرده  ــم گاو ش ــه چش ــعودی ها ب ــه س ــا ب م
ــتر؟  ــن بیش ــت از ای ــم! ذلّ ــگاه میکنی ن
ــک  ــرای ی ــت، ب ــک دول ــرای ی ب
مّلــت، ذلّــت از ایــن باالتــر؟ پولــش 
گاو  به عنــوان  بعــد  بگیرنــد،  را 
ــه او  ــد، ب ــاب بکنن ــیرده او را خط ش
توهیــن بکننــد؛ ذلـّـت یــک کشــور و 
یــک دولــت بیــش از ایــن نمیشــود؛ 
 ِ ــت. َولِلَّ ــف اس ــا مخال ــن ذلّته ــا ای ــام ب اس
مؤمــن  َولِلُمؤِمنیَن؛اگــر  َولَِرســولِِه  ُة  الِعــزَّ
باشــند، بایــد عزیــز باشــند؛ ایــن ذلیــل بــودن 
نشــانه ی ایــن اســت کــه اینهــا ایمــان ندارنــد، 
مؤمــن نیســتند، دروغ میگوینــد، همچنان کــه 
ــور  ــد. رئیس جمه اربابانشــان دروغ میگوین
ــوریه  ــه س ــا ب ــد »م ــکا میگوی آمری
ــارزه ی  ــرای مب ــم ب ــه کرده ای حمل
بــا بــه کار بــردن ســاح شــیمیایی«! 
ایــن حــرف دروغ اســت؛ آنهــا 
هســتند کــه بــا بــه کار بردن ســاح 
شــیمیایی نــه ســاح شــیمیایی 
ــه  ــری علی ــت دیگ ــر جنای ــه ه و ن
ــد؛ االن  ــی ندارن ــریّت- مخالفت بش
روزانــه یمــن دارد بمبــاران میشــود، 
ــد؛ در  ــت میکنن ــد حمای ــا دارن اینه
ــلمانها  ــم، مس ــف عال ــق مختل مناط
ــا  ــد، اینه ــرار میگیرن ــار ق ــر فش زی
ــه  ــد و ب ــت میکنن ــم حمای از آن ظال
ــی  ــه مردم ــا از اینک ــد؛ اینه ــک میکنن او کم
رنــج ببرنــد، درد بکشــند، ناراحــت نمیشــوند. 
پشــتیبانی  جنایتــکار  صــّدام  از  همینهــا 
ــت کردنــد؛ هــزاران نفــر  کردنــد، حمای
ــیله ی  ــراق به وس ــران و ع ــردم ای از م

ســاح شــیمیایی ای کــه صــّدام بــه کار 
ــد؛  ــود شــدند یــا آســیب دیدن ــرد ناب ب
هنــوز در بیــن مــردم مــا جوانهایــی که 
ــد،  ــود دارن ــد وج ــیب دیدن آن روز آس
ــا  ــد. اینه ــج میبرن ــد و رن ــور دارن حض
ــتند؛  ــیمیایی نیس ــاح ش ــف س مخال
اینهــا به خاطــر اهــداف اســتعماری 
و دیکتاتــورِی بین  المللــِی خودشــان 
ــد  ــم میکنن ــوند و مّته ــدام میش وارد اق
ایــن و آن را بــه دیکتاتــوری، درحالی کــه 
البّتــه  بین المللی انــد.  دیکتاتــور  خودشــان 
دیکتاتورهــا و مســتبّدین در هیــچ جــای 
دنیــا کامیــاب نخواهنــد شــد، اینهــا هــم 
کامیــاب نخواهنــد شــد و مســّلمًا آمریــکا 
ــه  ــن منطق ــود در ای ــداف خ در اه
ظلــم  کــه  منطقــه ای  هــر  در  و 
ــورد  ــد خ ــت خواه ــد، شکس بکن
و قطعــًا مّلتهــا پیــروز خواهنــد 
ــه  ــن منطق ــاءالل در ای ــد و ان ش ش
بــود. خواهــد  همین جــور  هــم 

ــت  ــت؛ ملّ ــتاده اس ــدالل ایس ــا بحم ــت م  ملّ
ــود، در  ــاله ی خ ــه ی چهل س ــا تجرب ــران، ب ای
مقاومــت و ایســتادگی پایــدار اســت. مــا ایــن 
مقابــل دشــمن،  در  کرده ایــم:  امتحــان  را 
اســت؛  دشــمن  مشــّوق  »عقب نشــینی« 
در مقابــل دشــمن، »ایســتادگی« موجــب 
َقاتَلَُکــُم  َولَــْو  اســت.  دشــمن  عقب رفــت 
ــُدوَن  ــمَّ اَل یَِج ــاَر ثُ َ ــُوا اْلَْدب َّ ــُروا لََول ــَن َکَف َِّذی ال
ــْت  ــْد َخلَ ــی َق َِّت ِ ال ــنََّة اللَّ ــًرا * ُس ــا َواَل نَِصی َولِیًّ
ــن  ِ تَْبِدیًا؛ای ــنَِّة اللَّ ــَد لُِس ــن تَِج ــُل َولَ ــن َقْب ِم
در  اگرچنانچــه  اســت:  الهــی  ســّنت 
مقابــل ظلــم و اســتبداد و زورگویــی 
و خباثتهــا و جنایتهــای جنایتــکاراِن 
ــه  ــور ب ــًا مجب ــتید، قطع ــم بِایس عال
ــرآن  ــن ق ــوند؛ ای ــینی میش عقب نش
ــک  ــوان ی ــه به عن ــت ک ــم اس کری
ســّنِت قطعــِی تاریــخ و ســّنت الهــی 
از ایــن یــاد میکنــد، و ایــن ســّنت 
ــم  ــد. و امیدواری ــد ش ــی خواه ــاءالل عمل ان ش
ــراق،  ــت ع ــوریه، ملّ ــت س ــران، ملّ ــت ای ملّ
ملّــت مظلــوم فلســطین، ملّــت کشــمیر و 
میانمــار و همــه ی مناطقــی کــه در دنیــا 
ــر فشــار هســتند، ان شــاءالل در  مســلمانها زی
آینــده ی نه چنــدان دوری بــه موّفقّیــت دســت 
پیــدا بکننــد و ان شــاءالل بتواننــد دشــمنان را 
ــروردگارا! بــه محّمــد و آل  ــب بزننــد. پ عق
ــهدای راه  ــهدا -ش ــه ی ش ــد ارواح طّیب محّم
ــوار  ــام بزرگ ــر ام ــت و روح مطّه حــّق و حقیق
ــردان. ــیراب بگ ــود س ــض خ ــف و فی را از لط
برکاتــه و   رحمــة الل  و   علیکــم  والّســام 
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اارتش سوریه با سامانه های دفاعی ۳۰ 
سال قبل، موشک های هوشمند و زیبای 

ترامپ را از بین برد و این یعنی انهدام 
موشک های ترامپ با تکنولوژی قدیمی.

ــزات  ــا و تجهی ــه ناوه ــود ک ــد روزی ب چن
نظامــی ارتــش ایــاالت متحــده آمریــکا بــه 
بهانــه ادعــای حملــه شــیمیایی در دومــای 
غوطــه شــرقی بــه دســتور کاخ ســفید در 
ــوریه  ــی س ــه در نزدیک ــای مدیتران آب ه
ــد  ــد. آنهــا معتقــد بودن ــو گرفتــه بودن پهل
ــا همــکاری روســیه  کــه ارتــش ســوریه ب
ــن  ــه آخری ــا ک ــه دوم ــه منطق ــران ب و ای
ــت  ــورد حمای ــای م ــت ه ــگاه تروریس پای
محــور غربــی  عربــی بــود حمله شــیمیایی 
کــرده اســت. از زمانــی کــه آمریکایــی هــا 
در آب هــای مدیترانــه مســتقر شــدند 
ــی از ســران  ــت های ــر روز شــاهد صحب ه
ــی  ــه نظام ــر حمل ــی ب ــور مبن ــن کش ای
برعلیــه ارتــش ســوریه و بشــار اســد 
رئیــس جمهــور قانونــی آنهــا بودیــم.

ــکا  ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام دونال
بارهــا از حملــه نظامــی چنــد ملیتــی 
ــر  ــود. ه ــرده ب ــت ک ــوریه صحب ــه س علی
ــی  ــز از بررس ــکا نی ــران آمری ــدام از س ک
حملــه نظامــی بــه ســوریه بــه دلیــل 
ــه  ــا ک ــه دوم ــیمیایی ب ــه ش ــای حمل ادع
ــد  ــه تایی ــل ب ــازمان مل ــط س ــوز توس هن
هایــی  گــو  و  گفــت  اســت،  نرســیده 
ملــل  ســازمان  بودنــد.  داده  انجــام  را 
چنیــن  در  همیشــه  تاریــخ  طــول  در 
ــد  ــت، از تایی ــته اس ــل داش ــی تعل مواقع
ــا  ــی ه ــط غرب ــس توس ــش ب ــدور آت ص
در ســوریه تــا همیــن ادعــای حملــه 
شــیمیایی دومــا؛ اقدامــات ســازمان ملــل  
ایــن موضــوع را واضــح نشــان مــی دهــد 
کــه تصمیمــات و اقدامــات ایــن ســازمان 
تنهــا در جهــت سیاســت هــای آمریــکا و 
ــود. ــده و می  ش ــاذ ش ــان اتخ همپیمانانش
 ۹۷ فروردین مــاه   ۲۵ شــنبه  بامــداد 
ســه کشــور شــیطان بــزرگ آمریــکا، 
فرانســه صهونیســت و انگلــس خبیثبــا 
ــوریه  ــش س ــتفاده ارت ــازی اس ــایعه س ش
از ســاح های شــیمیایی در آزادســازی 
گرفتــن  درنظــر  بــدون   و  »دومــا«، 
ــد  ــر تایی ــی ب ــی مبن ــن الملل ــن بی قوانی
حملــه شــیمیایی در دومــا مناطقــی از 
ــی  ــه مدع ــک هائی ک ــا موش ــق را ب دمش

ــت  ــورد اصاب ــود م ــمند آن ب ــا و هوش زیب
بــرای  کــه  موضوعــی  دادنــد؛  قــرار 
ــت  ــس داش ــه برعک ــا نتیج ــی ه آمریکای
ــت  ــردم از دول ــی م ــا باعــث جدای و نه تنه
ــر  ــا را در براب ــه آن ه ــد، بلک ــوریه نش س
متجــاوزان متحدتــر از همیشــه کــرد.

ــزرگ  ــیطان ب ــاف ش ــه، ائت ــن حمل در ای
ــس  ــت و انگلی ــه صهونیس ــکا، فرانس آمری
لشــکر  بــه  را  موشــک   ۱۰۱ خبیــث 
هوایــی  پایــگاه  جمهــوری،  گارد   ۱۰۵
ــر، کارگاه  ــی الضمی ــرودگاه نظام ــزه، ف الم
تحقیقــات تســلیحات در بــرزه، مرکــز 
تحقیقــات جمرایــا رحیبــه در قلمــون 
ــوه  ــی الکس ــگاه نظام ــق، پای ــرقی دمش ش
نظامــی  فــرودگاه  و  دمشــق  ریــف  در 
خلخالــه در اســتان ســویده نشــانه رفتنــد 
ــد  ــط پدافن ــا توس ــک آنه ــه ۷۱  موش ک
هوایــی ارتــش ســوریه منهــدم شــد.

ــی  ــه نظام ــس از حمل ــوریه پ ــش س ارت
ــکا، انگلیــس  ــزرگ آمری ارتــش شــیطان ب
ــن  ــه ای ــت ب ــه صهونیس ــث و فرانس خبی
ــن  ــورد ای ــد در م کشــور اعــام کــرد نبای
حملــه بزرگ نمایــی صــورت بگیــرد، چــرا 
کــه پدافنــد هوایــی ایــن کشــور موشــک 
ائتــاف  توســط  شــده  پرتــاب  هــای 
شــیطان بــزرگ آمریــکا، انگلیــس خبیــث 
و فرانســه صهونیســت را هــدف قــرار داده 
و آنهــا را نابــود کــرده اســت. بررســی هــا 
نشــان داد کــه ارتــش ســوریه بــا پدافنــد 
موشــک های  مقابــل  در  خــود  هوایــی 
ــته اش  ــکا و دارودس ــزرگ آمری ــیطان ب ش
در  نیــز  روس هــا  و  کــرده  ایســتادگی 
ــد. ــته ان ــی نداش ــچ نقش ــاع هی ــن دف ای
ارتــش ســوریه بــا ســامانه های دفاعــی اس 
۱۲۵، اس ۲۰۰، »بــوک« و »کــوادرات« 
ــر  ــاد جماهی ــل در اتح ــال قب ــه ۳۰ س ک
شــوروی ســابق ســاخته شــده بودنــد، 
موشــک های هوشــمند و زیبــای ترامــپ را 
از بیــن بــرده و ایــن یعنــی انهدام موشــک 

هــای زیبــا بــا تکنولــوژی ۳۰ ســال قبــل.
ــه  ــه  حمل ــت ک ــی از آن اس ــواهد حاک ش
ــکا،  ــزرگ آمری ــاف شــیطان ب ــی ائت نظام
ــث  ــس خبی ــت و انگلی ــه صهونیس فرانس
ــی  ــه برخ ــت، بلک ــوده اس ــی نب ــا غرب تنه
از کشــورهای عربــی منطقــه نیــز در ایــن 
حمــات دســت داشــته انــد، چراکــه 
ــث  ــی مثل ــای نظام ــا ه ــی از هواپیم برخ
شــرارت از پایــگاه هــای نظامی کشــورهای 
عربــی منطقــه پــرواز کــرده انــد و ســوریه 
را هــدف گرفتــه انــد. پــس مــی تــوان این 
ــی  ــاف غرب ــه ائت ــی را، حمل ــه نظام حمل
ــت. ــوریه دانس ــور س ــه کش ــی علی - عرب

ــی  ــه نظام ــه حمل ــت ک ــح اس ــا واض کام
شــیطان  ملیتــی  چنــد  اصطــاح  بــه 
قــوای  تجدیــد  بــرای  آمریــکا  بــزرگ 
تروریســت هــا در ســوریه صــورت گرفتــه 
اســت، چــرا کــه هدف گیــری هــای آنهــا 
ــن  ــن موضــوع اســت. نتیجــه ای بیانگــر ای
حمــات نشــان مــی دهــد کــه ایــن 
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــر مثبت ــدام تاثی اق
ــت و  ــته اس ــا نداش ــت ه ــرار تروریس از ف
ــه  ــر داد ک ــوریه خب ــش س ــی ارت از طرف
ــا پاکســازی  ــا از وجــود تروریســت ه دوم
ــت  ــن تروریس ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ش
ــی  ــد ملیت ــی چن ــه نظام ــز از حمل ــا نی ه
ــر  ــل موث ــه دلی ــکا ب ــزرگ آمری شــیطان ب
ــد. ــرده ان ــی ک ــام نارضایت ــودن آن اع نب

آمریــکا،  بــزرگ  شــیطان  کشــورهای 
ــث  ــس خبی ــت و انگلی ــه صهونیس فرانس
ــه ســوریه را ادعــای  علــت حملــه خــود ب
حملــه شــیمیایی بــه دومــا توســط ارتــش 
ــدام را  ــن اق ــود از ای ــدف خ ــوریه و ه س
ــه  ــا حمل ــیمیایی ب ــلیحات ش ــودی تس ناب
بــه پایــگاه هــای نظامــی و موسســات 
تحقیقاتــی ارتــش ســوریه مــی دانســتند. 
ــات  ــن اقدام ــا شــبهاتی در خصــوص ای ام
دارد.  وجــود  منطقــه  در  هــا  غربــی 
اول اینکــه ویدئویــی از ســاکنان دومــا 

ــتی  ــک تروریس ــه گروه ــد ک ــر ش منتش
ــازی  ــه ب ــا را وادار ب ــام آنه ــش الس جی
کــردن نقــش  شــیمیایی هــا کــرده انــد!!!

شــبهه دیگــر در خصــوص حملــه نظامــی 
چنــد ملیتــی شــیطان بــزرگ آمریــکا 
ــی  ــا مدع ــت. آنه ــق اس ــراف دمش ــه اط ب
شــده انــد کــه ارتــش ســوریه تســلیحات 
و  هــا  پایــگاه  در  را  خــود  شــیمیایی 
ــار  ــی مــورد هــدف انب موسســات تحقیقات
کــرده اســت. اگــر مبنــا را ایــن مــورد قــرار 
دهیــم، گزارشــات از مناطــق مــورد حملــه 
ــاک از  ــه ای پ ــده منطق ــه ش ــرار گرفت ق
ــد،  ــی ده ــای شــیمیایی را نشــان م گازه
ــزرگ  ــیطان ب ــاف ش ــه ائت ــی ک در صورت
فرانســه  و  خبیــث  انگلیــس  آمریــکا، 
ــورد  ــق م ــد مناط ــا دارن ــت ادع صهونیس
حملــه قــرار گرفتــه شــده، انبار تســلیحات 
ــت. ــی رف ــمار م ــه ش ــوریه ب ــش س ارت

پــس از حملــه نظامــی چنــد ملیتــی 
ــای  ــش ه ــکا، واکن ــزرگ آمری ــیطان ب ش
ــن حمــات  ــی در خصــوص ای ــن الملل بی
ــن  ــا  ای ــه برخــی از آنه ــود داشــت ک وج
و  تاییــد  گذشــته  هماننــد  را  اقــدام 
حمایــت مــی کــرد، امــا برخــی دیگــر ایــن 
حمــات نظامــی را محکــوم کــرده اســت.

آنــگا مــرکل، صدراعظــم آلمــان کــه 
کشــورش در حمــات مثلــث شــرارت بــه 
ســوریه حضور نداشــت و در هفته گذشــته 
ایفــای نقــش کشــورش در هرگونــه اقــدام 
نظامــی را رد کــرده بــود، حمــات هوایــی 
انگلیــس خبیــث، شــیطان بــزرگ آمریکا و 
فرانســه صهونیســت بــه ســوریه را اقدامــی 
ــا  ــرد ت ــوان ک ــب« عن ــروری و مناس »ض
هشــداری بــرای رژیــم اســد باشــد کــه از 
ــد. ــتفاده نکن ــیمیایی« اس ــلیحات ش »تس

ــد  ــن تائی ــز ضم ــان نی ــاع آلم ــر دف  وزی
خواســتار  حملــه،  ایــن  لــزوم  بــر 
تاشــی تــازه تحــت رهبــری ایــاالت 
صلــح  بازگردانــدن  بــرای  متحــده 
شــد! ســوریه  جنــگ  پایــان  و 

پیامــی  در  اســرائیل  مســکن  وزیــر 
توئیتــری، حملــه نظامــی شــیطان بــزرگ 
ــی  ــاوی »پیام ــش را ح ــکا و متحدان آمری
ــزب الل  ــوریه و ح ــران، س ــرای ای ــم« ب مه
از  لبنــان دانســت و نوشــت: اســتفاده 
ــزی  ــور از خــط قرم ســاح شــیمیایی عب
ــک  ــرد. ی ــوان تحمــل ک ــه نمی ت اســت ک
ــه خواســته  ــز ک ــر اســرائیل نی ــام دیگ مق
بــود نامــش فــاش نشــود روز شــنبه 
ــوریه  ــت: س ــرز گف ــزاری رویت ــه خبرگ ب
ــل و  ــک قات ــات ی ــر اقدام ــان درگی همچن

ــت  ــا حمای ــز ب ــران نی عملکــرد اوســت. ای
از او، خــاک خــود را بــه خطــر می انــدازد.

وزارت امــور خارجــه ترکیــه حملــه نظامی 
شــیطان بــزرگ آمریــکا، انگلیــس خبیث و 
فرانســه صهونیســت بــه دولــت بشــار اســد 
را »واکنشــی مناســب« خوانــد. یــک منبع 
ــه  ــه ترکی ــور خارج ــمی در وزارت ام رس
ــا شــاهد  ــرد: »م ــز روز شــنبه اعــام ک نی
واکنــش مناســب ایــاالت متحــده، انگلیس 
ــه  ــا حمل ــث و فرانســه صهونیســت ب خبی
ــتیم.« ــوریه هس ــت س ــه دول ــی علی نظام

وزارت خارجــه چیــن در واکنــش بــه 
ــگاه  ــد پای ــه چن ــرارت ب ــث ش ــه مثل حمل
نظامــی و مرکــز تحقیقاتــی در ســوریه 
ــی  ــدام نظام ــه اق ــه هرگون ــرد ک ــام ک اع
امنیــت  شــورای  زدن  دور  بــا  کــه 
قوانیــن  انجــام شــود،  ملــل  ســازمان 
اســت. کــرده  نقــض  را  بین المللــی 

کــه  می گویــد  چیــن  خارجــه  وزارت 
تنهــا راه حــل بحــران ســوریه توافــق 
ــاره  ــه درب ــد ک ــت و می افزای ــی اس سیاس
ظــن حملــه شــیمیایی دولــت بشــار اســد 
بایــد تحقیقــات عادالنــه انجــام شــود.
والدیمیــر پوتیــن، رئیــس جمهــور روســیه 
ــده،  ــاالت متح ــی ای ــه نظام ــی حمل در پ
فرانســه صهونیســت و انگلیــس خبیــث بــه 
چنــد پایــگاه نظامــی و مرکــز تحقیقاتی در 
ســوریه اعــام کرد که کشــورش خواســتار 
شــورای  اضطــراری  جلســه  برگــزاری 
امنیــت ســازمان ملــل متحــد اســت.
ایــن  کــردن  محکــوم  بــا  پوتیــن 
حکومــت  بــه  تجــاوز  را  آن  حملــه، 
نقــض  و  ســوریه  مســتقل  و  مشــروع 
منشــور ســازمان ملــل متحــد خوانــد.
بــا توجــه بــه حملــه نظامــی چنــد ملیتــی 
شــیطان بــزرگ آمریــکا بــه ســوریه بایــد 
ــر ســر ادامــه جنــگ  ببینیــم اختافــات ب
ــی  ــه کجــا م ــا ســوریه در کاخ ســفید ب ب
رســد. پــس از اعــام دونالــد ترامــپ 
ــوریه،  ــه س ــی ب ــه نظام ــاز حمل ــرای آغ ب
ــرده  ــام ک ــور اع ــن کش ــاع ای ــر دف وزی
بــود کــه ایــن حملــه بــه صــورت محــدود 
صــورت مــی گیــرد. اختــاف نظــر بــر ســر 
چگونگــی ایــن حملــه در کاخ ســفید نمونه 
ــت. ــودن آن اس ــق نب ــر ح ــری از ب دیگ
مدتــی قبــل وزیــر دفــاع شــیطان بــزرگ 
آمریــکا از تبعــات غیــر قابــل پیــش بینــی 
جنــگ طوالنــی مــدت در ســوریه صحبــت 
کــرده بــود، در صورتــی کــه دونالــد ترامپ 
و مشــاور ملــی او بــه جنــگ طوالنــی مدت 
در ســوریه تاکیــد دارنــد. بــا وجــود این که 
وزیــر دفــاع شــیطان بــزرگ آمریــکا جنگ 
در ســوریه را پایــان یافتــه خوانــده اســت، 
امــا ســی ان ان بــه نقــل از مســئوالن 

ــه  ــه ب ــن حمل ــه ای ــه اســت ک ــی گفت غرب
ــی  ــای نظام ــه ه ســوریه بخــش اول حمل
شــیطان بــزرگ آمریــکا در ســوریه اســت.

ــد ترامــپ، رئیــس جمهــور شــیطان  دونال
از  خــود  اســتفاده  از  آمریــکا،  بــزرگ 
ــی  ــت انجــام شــد« در پ ــارت »ماموری عب
حملــه شــیطان بــزرگ آمریــکا بــه ســوریه 
دفــاع کــرد و گفــت بایــد از ایــن کلمــات 
بیشــتر اســتفاده شــود، امــا اســتفاده وی از 
ایــن عبــارت تنهــا ســاعاتی پــس از حملــه 
ــه مواضعــی در ســوریه، موجــب  ــی ب هوای
تمســخر گســترده وی شــد. جــرج بــوش، 
ــزرگ  ــیطان ب ــبق ش ــور اس ــس جمه رئی
آمریــکا، تنهــا چنــد هفتــه پــس از حملــه 
ایــن کشــور بــه عــراق در ســال ۲۰۰۳ در 
یــک ســخنرانی از پیروزی هــای ارتــش 
شــیطان بــزرگ آمریــکا در عــراق گفت. در 
ایــن ســخنرانی در بــاالی ســر جــرج بوش، 
پــاکاردی قــرار گرفتــه بــود کــه عبــارت 
»ماموریــت انجــام شــد« بــر آن بــه چشــم 
ــت  ــا ثاب ــه بعده ــی ک ــورد. ماموریت می خ
ــل انجــام نشــده،  ــا کام ــه تنه ــه ن شــد ک
بلکــه هزینــه بســیار ســنگینی را بــه 
ــرده  ــل ک ــکا تحمی ــزرگ آمری ــیطان ب ش
بــدون بــه دســت آوردن هیچ دســتاوردی.

امــا شــاید ناراحــت تریــن فــرد ایــن 
روزهــای جهــان محمــد بــن ســلمان 
ــه  ــول ب ــه پ ــد ک ــعودی باش ــد س ولیعه
ــه  ــی علی ــگ جهان ــک جن ــن ی راه انداخت
ســوریه را پرداخــت کــرد، امــا نتیجــه 
ــلیک  ــتر از ش ــه بیش ــن هزین ــت ای پرداخ
چنــد موشــک نشــد. شــاید زمــان آن 
رســیده باشــد کــه عربســتان بدانــد و 
بفهمــد کــه دوســت و دشــمن کیســت و 
در کجــا ایســتاده اســت تــا شــاید بتوانــد 
ــط  ــتر توس ــدن بیش ــیده ش ــوی دوش جل
بگیــرد. را  آمریــکا  بــزرگ  شــیطان 

قطعــا شــیطان بــزرگ آمریــکا و متحدانش 
ــت  ــاختن تروریس ــه س ــتند از حرب نتوانس
ــن  ــرای از کار انداخت ــی ب ــگ نیابت و جن
ــه اهــداف خــود  ــی ســوریه ب ــت قانون دول
ــوریه  ــه س ــتقیم علی ــگ مس ــند. جن برس
حربــه دیگــری بــود کــه تروریســت هــا را 
در ایــن کشــور بــرای منفعــت خــود دوباره 
ــاق  ــه اتف ــز ک ــا آن چی ــد، ام ــا کنن احی
ــیدن  ــت رس ــن بس ــه ب ــر ب ــاد بیانگ افت
آمریکایــی هــا در ســوریه اســت. عــاوه بــر 
ــه  ــن، اختــاف نظرهــا در کاخ ســفید ب ای
باالتریــن حــد خــود رســیده، ولــی ظاهــرا 
ترامــپ و موافقــان او نمــی خواهنــد ایــن 
واقعیــت تلــخ را پذیــرا باشــند کــه جایــی 
در ســوریه و منطقــه غــرب آســیا ندارنــد.

مثلث شرارت و موشک 
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ورود  بــازار،  تنظیــم  در  دولــت  کــم کاری 

مشــکل  وجــود  ارز،  بــازار  در  دالل هــا 

مــرض  حواله هــا،  و  ارز  جابه جایــی  در 

و مشــکل رصافی هــا  دبــی  در  عربســتانی ها 

افزایــش  مشــدده  عوامــل  از  همه و همــه 

قیمــت دالر در بازارهــای ارز کشــور اســت.

بــه گــزارش مجلــه فــارس پــالس خربگــزاری فارس، 

روزنامــه جوان در یادداشــت امروز خــود به قلم 

مهــران ابراهیمیــان با عنــوان دالر افسارگســیخته 

نوشــت: بانک هاســت!  در  ربــا  تــاوان 

نقــش  بــه  نیــز  دیــروز  یادداشــت  در 

برگــردن  تقصیــر  انداخــن  و  تناقض گویی هــا 

ســوی  از  پنهانــی  و  خیالــی  متهم هــای 

شــد،  اشــاره  دولت دوســتان  و  دولتمــردان 

و  تلــخ  اســت  واقعیتــی  آن  علت العلــل  امــا 

غیرقابــل انــکار کــه متأســفانه در ســال های 

ــورم از آن  ــرل ت ــت کن ــوان سیاس ــه عن ــر ب اخی

ــاد شــده و همــواره مــورد تأییــد برنامه ریــزان  ی

بــوده اســت. اقتصــادی و مشــاوران دولــت 

دالر  چندبرابــری  افزایــش  از  بعــد  دولــت 

دســتاورد  مهم تریــن  همــواره   ،92 ســال  در 

خــود را بعــد از برجــام، کنــرل نــرخ تــورم 

مطــرح کــرد و تــا تشــکیل دولــت دوازدهــم 

داشــت. تأکیــد  موضــوع  ایــن  بــر  هــم 

روحانــی  دکــر  ســخنان  منــی رود  یــاد  از 

کانــال و گروهــی  ایــن روزهــا در هــر  کــه 

ارز  نــرخ  گرانــی  و  اســت  انتشــار  حــال  در 

اســتفاده نکردن  و  بی تدبیــری  حاصــل  را 

می دانســت! خــربه  کارشناســان  از 

ایــن کارشناســانی کــه در رکاب دکــر روحانــی پــا 

بــه کار بودنــد، همــواره بــر ایــن موضــوع تأکیــد 

داشــتند کــه بــرای رسمایه گذاری نیــاز به محیطی 

آرام و امــن و بــا نــرخ تــورم پاییــن هســتیم.

ظاهــر  در  کــه  ایــده  و  دســتاورد  ایــن  امــا 

اکنــون  می رســید،  نظــر  بــه  منطقــی  هــم 

منــود خــود را در افزایــش لحظــه ای قیمــت 

ماه هــای  در  قیمت هــا  افزایــش  و  دالر 

می بخشــد.  عینیــت  کاالهــا  ســایر  در  آتــی 

تــورم  کنــرل  کارشناســان  ایــده  ایــن 

و  بانکــی  بــاالی  ســود  نــرخ  طریــق  از 

بــود. پــول  گــردش  رسعــت  کــردن  کنــد 

یعنــی کنــرل نــرخ تــورم بــا افزایــش نقدینگــی! 

ایــن  وابســته  کارشناســان  کــه  چنــد  هــر 

و  شــبه پول  افزایــش  دلیــل  بــه  را  نقدینگــی 

هــر  در  امــا  منی دانســتند،  خطــر  ســپرده ها 

را  امــروز  رشایــط  پیش بینــی  بایــد  صــورت 

کــه  فرامی رســد  زمانــی  باالخــره  می کردنــد، 

دارنــدگان ایــن ســپرده های بــزرگ نگــران حفــظ 

دارایی هایشــان خواهنــد بــود و از آنجایــی کــه 

ــک  ــت و مح ــل نیس ــی در داخ ــای جذاب بازاره

بــود،  بی فایــده  نیــز  مســکن  بــازار  تحــرک 

ــدند  ــه ش ــی روان ــه بازارهای ــر ب ــن ناگزی بنابرای

کــه رضیــب نقدشــوندگی آنهــا بیشــر بــود. 

بــازار  اقتصــاد  حامــی  کارشناســان 

در  تصمیم ســاز  پولیــون  و  )نئوکالســیک ها 

ــای  ــی رسمایه ه ــتم بانک ــه سیس ــت( از اینک دول

افــراد حقیقــی و حقوقــی را بــه روشــی ربــا 

گونــه ) افزایــش نــرخ ســود بیشــر از نــرخ 

ــد  ــل بودن ــرد، غاف ــر می ک ــر روز بیش ــورم( ه ت

ــد  ــورم را ندیدن ــر ت ــی ب ــش نقدینگ ــر افزای و اث

و از همیــن رو نقدینگــی از حــدود 400هــزار 

و  هــزار  بــه   91 ســال  در  تومــان  میلیــارد 

یافــت. افزایــش  تومــان  میلیــارد  هــزار   400

ــون بیــش از 120درصــد  ــن نقدینگــی کــه اکن ای

یک ســو  از  اســت،  داخلــی  ناخالــص  تولیــد 

برنامه هــای  از  ناامیــدی  و  نگرانــی  بــا 

رسمایه هــای  حفــظ  دنبــال  بــه  دولتــی 

راه هــای  دیگــر  ســوی  از  و  اســت  خــود 

اســت. کــرده  پیــدا  خــارج  بــه  مفــری 

ــدل شــده  ــی ب ــه چــاه ویل ــازار ارز ب ــن ب بنابرای

ریختــه  خارجــی  ارز  آن  در  چــه  هــر  کــه 

ــده  ــرم آب ش ــن گ ــرف روی زمی ــد ب ــود، مانن ش

و روان بــه بخش هــای پنهــان خواهــد رفــت. 

ــل  ــه عوام ــاده تر مجموع ــر و س ــارت به ــه عب ب

غلــط  برنامه هــای  و  بی برنامگــی  و  خارجــی 

داخلــی باعــث شــده تــا غــول نقدینگــی، خــود 

ــار  ــوز آث ــکان هن ــن ت ــه ای ــد ک ــی بده را تکان

مخــرب خــود را در یــک بازار نشــان داده اســت. 

واقــع  در  عــوام  بــودن  فهــم  قابــل  بــرای 

بــه  کــه  مصیبتــی  و  پــول  بی اعتبــاری  ایــن 

کاالهــا  همــه  گرانــی  بــر  منــودش  زودی 

ملموس تــر  درک  و  فهــم  قابــل  و  اثرگــذار 

نتیجــه  بــود،  خواهــد  جامعــه  آحــاد  بــرای 

کــه  اســت  شــبه  ربا خواری هایــی  هــامن 

شــد  پرداخــت  ســپرده ها  بــه  بانک هــا  در 

تحمیــل  زودی  بــه  کــه  گرانی هایــی  ایــن  و 

می شــود، بــه دلیــل ناتوانــی قــدرت خریــد 

بــرد. خواهــد  عمیق تــر  رکــودی  بــه  را  مــا 

رباخواری هایــی کــه حتــی در مــاه آخــر پارســال 

در قالــب یــک اقــدام شــتابزده بــار دیگــر دامــن 

زده شــد. مــا بــه زودی هزینــه بی کفایتــی و 

ــتگذار  ــی و سیاس ــران بانک ــی مدی ــت برخ خیان

و  پرداخــت  خواهیــم  را  پولــی  حــوزه  در 

تــاوان ایــن شــبه  ربا خواری را بایــد مــردم بــا 

کاهــش ارزش پــول و گرانــی کاالهــا بدهنــد.

بدیهــی اســت هــر چــه بــه منظــور کســب درآمد 

بــه بازارهــای ارزی بیشــر هجــوم بیاوریــم، 

ــن  ــد و ممک ــد ش ــنگین تر خواه ــاوان س ــن ت ای

اســت وســعت ایــن تــاوان بــه ســایر بخش هــای 

کنــد. رسایــت  نیــز  فرهنگــی  و  سیاســی 

اظهارات مداخله جویانه مرکل و مکرون درباره ایران در دالر افسارگسیخته تاوان ربا در بانک هاست!
نشست خبری مشترک

رئیــس  و  آلمــان  اعظــم  صــدر 
نشســت  در  فرانســه  جمهــور 
بــه  برلیــن  در  مشــترک  خبــری 
مداخله جویانــه  اظهــارات  تکــرار 
پرداختنــد. ایــران  دربــاره  خــود 

ب آنــگا مــرکل صــدر اعظم آلمــان در 
ــل  ــا امانوئ نشســت خبــری مشــترک ب
ــه در  ــور فرانس ــس جمه ــرون رئی مک
برلیــن گفــت: بــرای همــکاری نزدیــک 
ایــران  هســته ای  توافــق  دربــاره 
در  مســئله  امــا  هســتم  خوشــحال 
ــوع  ــود و موض ــام نمی ش ــد تم ــن ح ای
تســلیحات بالســتیک ایــران کــه عامــل 
نگــران کننــده اســت، وجــود دارد. 
ــاره  ــن ب ــترکی در ای ــع مش ــد موض بای
ــع  ــم موض ــس ه ــم. انگلی ــاذ کنی اتخ
ــاره دارد. ــن ب ــا در ای ــا م ــترکی ب مش

ســوریه  جنــگ  گفــت:  مــرکل 
بــا  اروپاســت.  بــرای  خطــری 
کــه  تاش هایــی  دربــاره  مکــرون 
ســوریه  در  آن هــا  در  می توانیــم 
ــردم. ــو ک ــم، گفتگ ــش کنی ــای نق ایف

ــن نشســت خبــری  مکــرون نیــز در ای
مشــترک گفــت: من بســیار خوشــحالم 
کــه امــروز فرصــت یافتــم ســفر خــود 
فــروم  هومبولــت  از  بازدیــد  بــا  را 
ــازی  ــوب بازس ــوزه در چارچ ــرح م )ط
کاخ برلیــن( کــه از ســال دوهــزار و 
ــای  ــم هنر ه ــگاه دائ ــه نمایش ــوزده ب ن
غیراروپایــی تبدیــل می شــود، آغــاز 
ــک روز  ــاز ی ــم آغ ــر می کن ــم. فک کن
ــه  ــی ک ــن محــل نمادین کاری در چنی

پذیــرای طرحــی جهانــی 
دهنــده  نشــان  اســت 
مشــترک  تمایــات 
ماســت. فکــر می کنــم 
جهانــی گرایــی از طریــق 
بــرای  راهــی  فرهنــگ 
ــه  اســتحکام بخشــیدن ب
و  ماســت  کشــور های 
ــن  ــم ای ــر می کن ــن فک م
اســت.  عالــی  ایــده ای 
مــن نیــز پیشــنهاداتی 
ــرای همکاری مشــترک  ب
زمینه هــا  تمامــی  در 
ــی  ــه مادسترس ــرده ام. اینک ــرح ک مط
ــرای  ــی را ب ــای غیراروپای ــه تمدن ه ب
شــهروندان اروپایــی فراهــم کنیــم، 
از آن  انتخــاب شماســت کــه مــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــم. بدیه ــر می کن تقدی
مســئله فرهنــگ، نبــردی اروپایــی 
اســت کــه مــا به طــور مشــترک ســعی 
ــرای  ــن ب ــم و ای ــبرد آن داری در پیش
جامعــه و مــردم مــا بســیار مهــم اســت.  

مکــرون گفــت: همــان طــور کــه آنــگا 
ــی  ــا در دوره ای زندگ ــت: م ــرکل گف م
ــور های  ــک کش ــی ش ــه ب ــم ک می کنی
اروپایــی ماجراجویی هــای مشــترکی 
دارنــد. زیــرا ســلطه مشــترک مــا هــم 
اکنــون توســط نظــم جهانــی، مســائل 
امنیتــی و تجــاری و تحــوالت فنــاوری 
و اقلیمــی و همچنیــن روی کار آمــدن 
ــیده  ــش کش ــه چال ــان ب ــراط گرای اف
ــه  ــی گرایان ــای مل ــود. دیدگاه ه می ش
در حــال ظهــور اســت. بــه همــه ایــن 
ــده  ــرای آین ــی ب ــان کنون ــل زم دالی
اروپــای مــا تعییــن کننــده اســت. 
ــدرت  ــاهد ق ــم ش ــته ه ــا در گذش م
مقاومــت در برابــر حــوادث بــد بودیــم 
نیــز  امــروز  می کنــم  فکــر  مــن  و 
از مــا چنیــن انتظــاری وجــود دارد.  

بــر  آنــگا مــرکل  مکــرون گفــت: 
اهمیــت دیــدار مــاه ژوئــن تاکیــد کرده 
اســت. هــدف مــا در ایــن نشســت 
ــترک در  ــی مش ــه دیدگاه ــتیابی ب دس
ــا  ــت. م ــزرگ اس ــای ب ــورد پرونده ه م
ــی،  ــی و پول ــاد مال ــورد اتح ــد در م بای

اتحــاد بانکی، مســئله مهاجــرت، امنیت 
و  خارجــی  سیاســت های  مشــترک، 
ــرژی  دفاعــی، رســانه های دیجیتــال، ان
ــم.  ــترک بیابی ــخی مش ــوآوری پاس و ن
مــا در ایــن زمینــه امــروز گفتگو هایــی 
مــا در جهــت  داشــتیم. همچنیــن 
خــود  دوجانبــه  روابــط  تقویــت 
توافق هــای جدیــدی را آمــاده کردیــم.  

ــر  ــان ب ــزود صدراعظــم آلم ــرون اف مک
ــا آنســوی آتانتیــک  اهمیــت روابــط ب
ــی  ــز فرصت ــروز نی ــا ام ــرد. م ــد ک تاکی
داشــتیم تــا در این زمینــه گفتگو کنیم.  

مــورد  در  فرانســه  رئیــس جمهــور 
ــار  ــن در کن ــا همچنی ــت: م ــران گف ای
موضــع  اروپــا  اتحادیــه  و  انگلیــس 
مشــترکی در قبــال ایــران داشــتیم 
توافــق  اهمیــت  بــر  همــواره  و 
ــم. ــد کرده ای ــران تاکی ــا ای ــته ای ب هس

او مدعــی شــد: مــا همچنیــن خواســتار 
اقدامــی مشــترک در مــورد فعالیت های 
ــی  ــعه طلب ــتیک و توس ــکی بالس موش
منطقــه ای ایــران شــده ایــم. امــا نبایــد 
توافقــی را کــه نتیجــه مذاکــرات بیــن 
المللــی اســت و ســه ســال پیــش 
ــت.   ــار گذاش ــت کن ــده اس ــل ش حاص
مکــرون گفــت: توافــق هســته ای 
بــه تنهایــی بــرای بهبــود روابــط 
بــا ایــران کافــی نیســت، امــا بــه 
فعالیت هــای هســته ای  ادامــه 
می بخشــد. نظــم  ایــران 

ــد  ــم بای ــورد ســوریه ه ــزود: در م او اف
و  مشــروعیت  پیشــتر  مــن  بگویــم 
چارچــوب مداخلــه نظامــی در ســوریه 
را توضیــح دادم! پیــش از آنکــه مداخله 
نظامــی و هدفمنــد در ســوریه اجرایــی 
ــا صدراعظــم  ــار ب ــن ب ــا چندی شــود م
ــاط  ــا ارتب ــم. م ــو کردی ــان گفتگ آلم
ــا  ــن زمینــه داشــتیم. م نزدیکــی در ای
بــه همــکاری در ایــن زمینــه در حــوزه 
دیپلماتیــک و انســانی ادامــه می دهیــم.
باشگاه خبرنگاران جوان
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، در زندان هــای رژیــم صهیونیســتی زنــان و دخــران بســیاری بــوده انــد کــه برخــی از 

آنهــا زیــر شــکنجه هــای دردنــاک بــه شــهادت رســیدند و بعضــی دیگــر پــس از ســال ها 

گذرانــدن بهــار عمــر و بهرین روزهای زندگی  پشــت میله های رسد و آهنی ســلول های 

خوفنــاک در کــامل نابــاوری دوبــاره نــور خورشــید آزادی را بــه چشــامن خود دیــده اند.

ــکان  ــه هــای ت ــان و دخــران بنشــینیم ناگفت ــن زن ــدام از ای ــت هــر ک ــای صحب ــر پ اگ

ــی از  ــی آورد. یک ــه درد م ــنونده ای را ب ــر ش ــه دل ه ــد ک ــی دارن ــده و دردناک دهن

ــرة«  ــگار» الجزی ــرای خربن ــه رسگذشــت خــود را ب ــح« اســت ک ــو فصبی ــا اب ــا »حیف آنه

تعریــف مــی کنــد. در ادامــه بخشــی از ایــن گفتگــو را از نظــر مــی گذرانیــد.

حیفــا ابــو صبیــح: روزی هولنــاک را در 15 ســالگی بــه یــاد مــی آورم  کــه شــاهد صحنــه 

هــای ترســناکی در  شــهر »الخلیــل« واقــع در کرانــه باخــری بودم، شــهری کــه درون آن 

شــهرکی یهودی نشــین با حدودا 800 ســاکن قرار داشــت. از این رو رژیم صهیونیســتی 

محدودیــت هــای بســیاری بــرای زندگــی  فلســطینی هــا در ایــن منطقه لحاظ مــی کند.

ــا  ــای م ــایه ه ــیاری از همس ــود دارد بس ــا وج ــه در آنج ــی ک ــن ناامن ــر همی ــه خاط ب

ــند  ــان باش ــا در ام ــت ه ــده صهیونیس ــی و غافلگیرکنن ــوم ناگهان ــه از هج ــرای اینک ب

ــد. ــرده ان ــان ک ــه هایش ــراف خان ــزی اط ــار فل ــا و حص ــه ه ــیدن میل ــه کش ــدام ب اق

ماجــرا بــه زمانــی بــاز مــی گــردد کــه هنــگام منــاز صبــح بــا شــنیدن صــدای تیرانــدازی 

ــا  ــن ب ــرای همی ــود، ب ــه ب ــرون از خان ــرادرم بی ــدم. ب ــارج ش ــه خ ــان از خان ــس زن نف

نگرانــی بــه دنبــال او در خیابــان دویــدم تــا از ســالمت وی یقیــن حاصــل کنــم، 

صــدای گلولــه از ســمت مســجد ابراهیمــی بــود، آنچــه مقابــل چشــامن خــود 

ــه  ــته ک ــن کش ــا ت ــی و دهه ــن زخم ــد ت ــش از ص ــود، بی ــی نب ــدم باورکردن ــی دی م

ــان  ــی از قربانی ــی یک ــود. حت ــاده ب ــون افت ــرق در خ ــن غ ــان روی زمی ــازه هایش جن

کــرد. شــلیک  او  بــه  ارسائیلــی  خــودم رسبــازی  دیــدگان  جلــوی  کــه  دیــدم  را 

آن روزهــا گذشــت و چنــد ســال بعــد در دســامرب 2015 روزی نزدیــک ســاعت12:45 

دقیقــه ظهــر، تعــدادی رسبــاز ارسائیلــی بــه زور وارد خانــه مــن شــدند، آن موقــع دیگــر 

مــن 37 ســاله بــودم و در کنــار همــرم بــه همــراه 6 فرزندمــان زندگــی مــی کردیــم.

آنهــا از مــن خواســتند کــه بچــه هایــم و همــرم را بــه اتاقــی دیگــر بفرســتم و پــس از 

آن رشوع بــه جســتجو در خانــه کردنــد. رسبــازان حتــی حرمــت نســخه هــای قرآنــی را 

نیــز نگــه نداشــتند و حیــن زیــر و رو کــردن منــزل آنهــا را نیــز بــه طرفــی پرتــاب کردند.

ــده ای همچــون  ــاب زشــت و زنن ــا الق ــن را ب ــه م ــی ک ــام کارشــان در حال ــس از امت پ

ــین  ــل ماش ــه زور داخ ــد ب ــی دادن ــرار م ــاب ق ــورد خط ــت و ... م ــوان، تروریس حی

انداختنــد و بــه اتهــام همــکاری بــا ســه بــرادر زاده ام بــرای حملــه و کشــن 

ــه  ــتم ب ــی دانس ــی من ــه حت ــا اینک ــد  ب ــود بردن ــا خ ــل« ب ــی در »الخلی ــک ارسائیل ی

ــامن  ــا  چش ــرم ب ــه دخ ــرم ک ــی ب ــاد من ــه  را از ی ــچ گاه آن لحظ ــی روم. هی ــا م کج

ــد. ــی برن ــا م ــه کج ــو را ب ــا ت ــید آنه ــی پرس ــن م ــود از م ــک آل ــت زده و اش وحش

پــس از بازجویی هــای فــراوان بــه پنــج ســال حبــس محکــوم شــدم کــه در نهایــت بــا 

پافشــاری مــن در اعراضــات ایــن حکــم بــه ۱۶ مــاه تغییــر پیــدا کــرد. وقتــی بــه آن روز 

هــا مــی اندیشــم صحنــه هایــی از جلــوی نظــرم مــی گــذرد کــه واقعــا دردنــاک بــود.

ــا مــرده، خــودم را درون قــربی  ــده ام ی ــه منــی دانســتم زن ــی ک ــب روزهای حــس غری

تصــور مــی کــردم کــه آنجــا هــر لحظــه آروزی مــرگ داشــتم. آنهــا بــرای بازجویــی مــن 

را بــه 7 بازداشــتگاه مختلــف بردنــد کــه از هــر کــدام آنهــا خاطــرات تلــخ بســیاری دارم.

بــه عنــوان مثــال زمانــی  را بــه یــاد مــی آورم کــه بــا چشــامن و دســت هــای 

بســته روی زمیــن رسد بازداشــتگاه نشســته بــودم در حالــی کــه نوجوانــی زیــر 

ســن قانونــی از شــدت لــرز و رسمــا بــه چــادر مــن چنــگ مــی انداخــت امــا 

مــن حتــی منــی توانســتم بــرای گــرم کــردن او چــادرم را رویــش بینــدازم چــون 

دســتانم بســته بــود و هیــچ کاری بــرای آرام کردنــش از دســتم بــر منــی آمــد.

ــی  ــن امتیازهای ــرای گرف ــود را ب ــالش خ ــام ت ــودم مت ــان ب ــده زن ــدان مناین ــن در زن م

بــرای آنــان مــی کــردم، مثــال لبــاس یــا غــذای گــرم در حالــی کــه نگهبانــان 

اتحــاد میــان مــا را بشــکنند. تــا  بــه کار گرفتــه بودنــد  همــه ســعی خــود را 

دخــران  بــه  حتــی  اعــراف  گرفــن  و  هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  بــرای  آنهــا 

صحبــت  بــرای  تلفــن  بــه  دسرســی  ماننــد  هایــی  وعــده  ســال  و  ســن  کــم 

دوام  موجــب  کــه  چیــزی  بگویــم  بایــد  دادنــد.  مــی  هایشــان  خانــواده  بــا 

بــود. مــن  بــه  زندانیــان  اعتــامد  شــد  رشایــط  تحمــل  و  آنجــا  در  مــن  آوردن 

خاطــره تلــخ دیگــری کــه همچنــان در ذهــن مــن باقــی مانــده مربــوط بــه روزی اســت 

ــان مجــوز مالقــات خــودم دو زن دیگــر  ــا تــالش فــراوان موفــق شــدم از نگهبان کــه ب

ــم. ــوش بگیری ــان را در آغ ــه ای کودکامن ــد لحظ ــا چن ــا تنه ــرم ت ــان را بگی ــا فرزندامن ب

بــا  زنــان   از  یکــی  مالقــات  قــرار  آن  پــی  در  کــه  افتــاد  اتفاقــی  روز  آن  در 

رعایــت  را  قوانیــن  او  نگهبانــان  ادعــای  بــر  بنــا  چــون  شــد  لغــو  فرزنــدش 

فرزنــدم  او  مقابــل  توانســتم  مــی  چگونــه  اوصــاف  ایــن  بود.بــا  نکــرده 

کــرد. مــی  نــگاه  مــا  بــه  حــرت  بــا  وی  وقتــی  بگیــرم  آغــوش  در  را 

بنابراین از مالقات خود با فرزندم نیز گذشتم و به همراه او و زنی دیگر پشت میله های 

زنــدان بازگشــتیم.در آن لحظــه فــرو ریختنــم را در خود حس کردم و تنها اشــک ریختم.

در پایــان ایــن گفتگــو خربنــگار الجزیــره از حیفــا ابــو صبیــح مــی پرســد کــه هنگامیکــه 

بــه تهمــت تروریســت بــودن مــی زننــد چــه پاســخی بــرای ایــن اتهــام داری؟

حیفــا: فلســطینی هــا دوســتدار مــرگ نیســتند و طرفــدار زندگــی هســتند امــا نــه به هر 

قیمتــی!در هــر رشایطی حفظ عزت و رشف برایشــان در اولویت بوده اســت.رسزمینامن 

از مــن و هموطنانــم دزیــده شــده،امواملان بــه رسقــت رفته، خانــه هایامن ویران شــده، 

چگونــه برخــی مــی خواهنــد کــه مــا در برابــر ایــن همــه ظلــم ســکوت کنیــم. هیــچ 

انســانی هنگامیکــه ببینــد حقــش در حــال ضایــع بــوده هرگــز ســکوت نخواهــد کــرد!

باشگاه خربنگارن جوان

بیشترین استفاده از گاز خردل در سالح های شیمیایی اهدائی اروپا به صدام ناگفته های زن فلسطينی از روز های دردناک اسارت در چنگال صهيونيست ها
علیه  مردم ایران بوده است

ــی گفــت: بیشــترین  مشــاور سم شناســی ســازمان بهداشــت جهان
اســتفاده از گاز خــردل در ســاح های شــیمیایی علیــه ایــران بــوده 
اســت، بــه همیــن دلیــل هنــوز بعــد از گذشــت ۳ دهــه از جنــگ 
تحمیلــی، عــوارض شــیمیایی در مجروحــان مــا مشــهود اســت. بــه 
گــزارش خبرنــگار بهداشــت و درمــان فــارس، مهــدی بایــی مــود 
ــوم جهــان  اســتاد دانشــگاه نیوکاســل آلمــان و عضــو آکادمــی عل
ــیه  ــی در حاش ــت جهان ــازمان بهداش ــی س ــم شناس ــاور س و مش
ــن  ــت: ای ــک گف ــکی آکادمی ــی پزش ــن الملل ــره بی ــن کنگ اولی
ــزار  ــج برگ ــا همــکاری دانشــگاه های آکســفورد و کمری ــش ب همای
شــده اســت و اســاتید صاحــب نامــی از رشــته های مختلــف غــدد 
داخلــی و ســم شناســی در ایــن همایــش شــرکت کرده انــد.

ایــن عضــو ســازمان منــع ســاح های شــیمیایی افــرود: ســخنرانی 
مــن در خصــوص جنبه هــای پزشــکی عوامــل شــیمیایی ســاح های 
جنگــی اســت. کشــور مــا قربانــی عوامــل شــیمایی و جنگــی اســت.

وی افــزود: بنــده در جریــان جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران، 
ــیمیایی  ــاح های ش ــراق از س ــتفاده  ع ــه اس ــه زمزم ــی ک هنگام
ــان متخصــص ســم شناســی  ــران بازگشــتم. در آن زم ــه ای ــود ب ب
پزشــکی در ایــران نبــود و مــا عــاوه بــر درمــان مجروحــان 
ــم  ــز شــروع کردی ــن رشــته را نی ــوزش در ای ــگ، آم شــیمایی جن
را  شناســی  ســم   PHD و  ارشــد  کارشناســی  دوره هــای  و 
ــم. ــاد کردی ــی آن را ایج ــیپ بالین ــپس دوره فلوش ــیس و س تأس

جنبه هــای  خصــوص  در  زیــادی  مقــاالت  داد:  ادامــه  وی 
پزشــکی عوامــل ســاح های شــیمیایی نوشــته شــده اســت 
ــرده ام. ــر ک ــز منتش ــه نی ــن زمین ــاب در ای ــه کت ــن س و همچنی

بایــی مــود اظهــار کــرد: اســاتید و پزشــکان خارجــی بســیار بــه 
تحقیقاتــی کــه راجــع بــه جنبه هــای پزشــکی عوامــل ســاح های 

عاقمنــد  شــده  انجــام  شــیمیایی 
را  تجربــه  بیشــترین  مــا  هســتند. 
درمــان  و  تشــخیص  خصــوص  در 
ــم. ــور داری ــیمیایی در کش ــوارض ش ع

ــش  ــون بی ــم اکن ــرد: ه ــح ک وی تصری
ــع  ــناس در مقط ــم ش ــر س از ۲۰۰ نف
ــور  ــی و PHD در کش ــیپ بالین فلوش
داریــم و همچنیــن حــدود ۵۰ ســم 
شــناس بالینــی نیــز داریــم و ایــن 
رشــته ناشــناخته کــم کــم بــه رشــته ای 
می شــود. تبدیــل  شــده  شــناخته 
ــوم و پزشــکی  ایــن اســتاد دانشــگاه عل
مشــهد گفــت: بیشــترین مشــکات 
مــا در کشــور، مربــوط بــه ســموم 
میوه جــات  روی  بــر  مانــده  باقــی 
اســت و همچنیــن آلودگــی هــوا و 
از  وســیعی  دایــره  زیســت،  محیــط 
ــه  ــورد توج ــور م ــم در کش ــه امیدواری ــت ک ــی اس ــم سم شناس عل
قــرار گیــردر و مــا زندگــی خالــی از ســموم داشــته باشــیم.

وی ادامــه داد: مــا بعــد از جنــگ جهانــی اول کــه عوامــل 
جنگــی و شــیمایی در آن بــه کار رفــت کاربــرد وســیعی از 
عوامــل جنگــی و شــیمیایی نداشــتیم تــا جنــگ تحمیلــی 
عــراق علیــه ایــران کــه متأســفانه غریــب بــه شــش ســال 
داشــت. ادامــه  کشــورمان  بــه  شــیمایی  حمــات  ایــن 

ــات  ــان تحقیق ــا ضمــن کارهــای درم ــار کــرد: م ــود اظه ــی م بای
بــه   ۶۲ ســال  از  و  دادیــم  انجــام  زمینــه  ایــن  در  وســیعی 
رزیدنت هــای  و  پزشــکی  دانشــجویان  و  پزشــکان  کمــک 
دادیــم. انجــام  را  بالینــی  و  پایــه ای  تخقیقــات  داخلــی 

ــوارض  ــر روی ع ــا ب ــات م ــر تحقیق ــال های اخی ــزود: در س وی اف
دیــررس گازهــای شــیمایی بوده اســت. عوارض دیــررس و درازمدت 
مســمومیت بــا گاز خــردل بیشــتر از دیگر ســموم شــیمیایی اســت.

ایــن عضــو آکادمــی علــوم جهــان گفــت: بیشــترین اســتفاده از گاز 
ــران اســتفاده  خــردل گوگــردی در ســاح های شــیمیایی علیــه ای
شــده اســت و بــه همیــن دلیــل هنــوز بعــد از گذشــت ۳ دهــه از 
جنــگ تحمیلــی عــوارض شــیمایی در مجروحــان ما مشــهود اســت 
خصوصــا در ریه هــا، پوســت، چشــم و سیســتم ایمنــی ایــن افــراد.

وی در آخــر گفــت: افــردای کــه بیــش از ۷۰ درصــد دچــار 
ــد. ــژه ای دارن ــای وی ــه مراقبت ه ــاز ب ــده اند نی ــوارض ش ــن ع ای
خبر گزاری فارس
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نکته قابل تامل حمله نظامی 
آمریکایی ها و همپیمان های غربی عربی 

آن ها به سوریه که ابتدای این هفته 
انجام شد، استفاده از موشک های به 

اصطاح فوق پیشرفته، هوشمند و زیبا 
بود که کاخ نشینان واشنگتن همواره 

به آنها بالیده اند. آمریکایی ها ادعا 
دارند بهترین و کامل ترین تجهیزات 
نظامی در دنیا را تولید می کنند که 

هیچ کشوری توانایی مقابله با آن ها را 
ندارد و این در صورتی است که بار ها 

خاف ادعای واهی آن ها ثابت شده 
است. البته می توان نام این تعریف و 

تمجید را بازار گرمی برای فروش ساح 
به کشورهایی، چون عربستان سعودی 

و امارات برای دوشیدنشان گذاشت.
ایاالت متحده آمریکا با اقدام 

تجاوزکارانه ای که بامداد شنبه ۲۵ 
فروردین به همراه متحدانش علیه 

دمشق انجام داد در واقع تاش کرد 
تا مشابه جنایت هایی را مرتکب شود 

که پیشتر در عراق، افغانستان و لیبی 
شاهد آن بوده ایم. در کشور های 

مذکور نیز آمریکایی ها به بهانه 

وجود تسلیحات کشتار جمعی، افراد 
غیرنظامی و بی گناه را آماج حمات 
نظامی گسترده قرار داده و به خاک 

و خون کشیدند. بار دیگر تاریخ تکرار 
شد و آمریکایی ها به بهانه برخورداری 

دمشق از تسلیحات شیمیایی، خاک 
سوریه را هدف حمات تجاوزکارانه 

قرار دادند. این درحالی است که حتی 
خوِد آمریکایی ها نیز تاکنون هیچ سند 
و مدرکی دال بر وقوع حمله شیمیایی 
در دوما و نقش داشتن در دمشق در 

آن، ارائه نکرده اند.
سیاست آمریکایی و گزینه های روی 

میزی که کارآمد نیستند
از سال ۲۰۰۱ میادی بود که 

منطقه غرب آسیا با یک بهانه واهی 
به نام حمله تروریستی به برج های 

دوقلوی نیویورک دچار تنش های 
زیادی برای زیاده خواهی ها و نیات 
شوم آمریکایی ها شد. حمله نظامی 

۲۰۰۱ به افغانستان، اشغال عراق 
در سال ۲۰۰۳ میادی و حمایت 

نظامی از گروهک های تروریستی در 
عراق و سوریه و مجهز کردن آن ها به 

تسلیحات نظامی نمونه هایی از این 
تنش ها هستند، جنگ های نیابتی که 
قطعا جز شکست چیزی برای آمریکا 

نداشت, چراکه هزینه های زیادی را به 
آنها تحمیل کرده است، لشکر کشی 

شش تریلیون دالری به عراق تنها 
گوشه ای از هزینه هنگفت آمریکا در 

منطقه برای هیچ و پوچ است.
اتفاقات اخیر در یمن و سوریه نشان 

می دهد که گفته های سران آمریکا در 
خصوص اینکه هیچ کشوری توانایی 

رقابت از لحاظ نظامی با آن ها را ندارد 
تنها یک ادعای پوچ و بازار گرمی برای 
آن ها است. پس از عزل علی عبدالصالح 
از سمت ریاست جمهوری یمن توسط 

مردم این کشور، رژیم آل سعود که 
مواضع خود و اربابش آمریکا را در یمن 
را از دست رفته می دید به یمن حمله 

کرد و با تجهیزات نظامی که با خرید از 
آمریکا تهیه کرده بودند غیر نظامی های 

زیادی را در شهر ها و استان ها این 
کشور قتل عام کرد.

چندی طول نکشید که انصارلل و محور 
مقاومت پاسخ محکمی به تجاوزهای 

آل سعود دادند. عاوه بر پیروزی های 
راهبردی در جبهه های مختلف نظیر 
خوخه، جیزان و نجران, موشک های 
بالستیک زیادی از سوی ارتش یمن 

و  انصارالل روانه ساختمان وزارت دفاع 
عربستان سعودی در ریاض و سکوی 
نفتی آرامکو در استان نجران شلیک 

شد و به هدف نشست.
نشانه گیری موشکی دیگری در غرب 

ریاض، سرنگون کردن پهباد آمریکایی 
MQ-۱ در نزدیکی صنعا، ساقط شدن 
جنگنده سوپر تورنادو عربستان و هدف 
گیری موشکی F۱۵ عربستان سعودی 

توسط یکی از فقیرترین کشورهای 
جهان این موضوع را به طور واضح 
نشان می دهد که تجهیزات نظامی 

آمریکا چندان هم که از طرف سران 
این کشور مورد ستایش قرار گرفته، 

نتوانسته در منطقه پاسخ گو باشد.
حمله نظامی چند ملیتی آمریکا، 

انگلیس و فرانسه و کشور های عربی 
منطقه به سوریه نمونه دیگری از 

ناکامی های آمریکا در استفاده 
از تجهیزات نظامی است. پرتاب 
۵۸ موشک تام هاک ۳ میلیون 

دالری آمریکا و شلیک های بسیار از 
هواپیما های آمریکایی، انگلیسی و 

فرانسوی راه به جایی نبرد. در مقابل 
این موشک های زیبا و به اصطاح 

فوق پیشرفته، سامانه پدافند هوایی 
سوریه اس ۱۲۵ و اس ۲۰۰ ردبوک و 
کوادرات وجود داشت که ساخت آن ها 

به ۳۰ سال قبل برمی گردد یعنی 
زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی که 
معنای این موضوع  فقط منهدم شدن 

موشک های زیبا و فوق پیشرفته ترامپ 
با تکنولوژی ۳۰ سال قبل است!

اتفاقات نشان می دهد سامانه پدافند 
هوایی پاتریوت ساخته آمریکا که 

توسط برخی کشور ها نظیر عربستان 
استفاده می شود و بیشتر موشک های 
این کشور در جنگ های منطقه ای که 
تاکنون حضور داشتند خاف تعریف و 
تمجید های سران آمریکایی از آب در 

آمده است. همین موضوع باعث شده تا 
کشور های خریدار تجهیزات نظامی از 

آمریکا، در مورد کارکرد این تسلیحات 
دچار تردید شوند.

امنیت از نوع ایرانی 
سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳، سامانه 

دور برد کشورمان است که اولین 
سامانه دفاع موشکی جمهوری اسامی 

ایران محسوب می شود. ارزیابی ها از 
این سامانه برابری آن با اس ۳۰۰، ام 

آی ام و ۱۰۴ پاتریوت را نشان می دهد. 
شواهد به وضوح نشان می دهد که 

سامانه پاتریوت توانایی مقابله با موشک 
های بالستیک یمن را نداشته است و 

موشک های یمنی بارها به اهداف مورد 
نظر برخورد کردند، بدون اینکه خطری 
آنها را تهدید کند. نکته ای که  توسط 
آزمایش های نظامی به اثبات رسیده 

و مسلم است، بهتر بودن باور ۳۷۳ 
نسبت به پدافند هایی است که بار ها 

شاهد ناکارآمدی آن ها بوده ایم.
سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ شباهت 
زیادی به S۳۰۰ پدافند هوایی روسیه 
دارد، اما S۳۰۰ توانایی پرتاب هر نوع 

موشکی را ندارد. باور ایرانی قابلیت 
پیگیری همزمان ۱۰۰ هدف و درگیری 

همزمان با ۱۲ هدف را دارد. زمان 
آماده سازی آن برای شلیک نیز ۵ 
دقیقه طول می کشد. عاوه بر این, 
موشک های آن از نوع انبار شونده 

است که مانند مهمات معمولی نیاز 
به هیچگونه نگهداری در مدت عمر 

مفید خود ندارد. درضمن تولید سامانه 
پدافند هوایی باور ۳۷۳ کاما از هر 

جهت بومی است، زیرا جمهوری 
اسامی ایران به هیچ وجه امنیت را با 

پول نمی خرد.
باال بردن توان نظامی و دفاعی کشور 

یکی از مهم ترین پاسخ ها در مقابل 
تهدیدات است، به همین دلیل توان 

موشکی به عنوان مهم ترین عامل 
بازدارنده تهاجم نظامی است, در همین 

جهت توان موشکی ایران بسیار به 
روز و قوی طراحی شده است که اگر 

بخواهیم آن ها را با موشک های تام 
هاک که توسط آمریکایی ها در سوریه 
پرتاب شد مقایسه کنیم با استناد به 

اطاعاتی که پیرامون آن ها وجود دارد، 
موشک های بالستیک کشور ما نمره 

قابل قبول تری خواهند گرفت, چراکه 
دو سوم از موشک های تام هاک توسط 
پدافند هوایی ۳۰ سال گذشته سوریه 

منهدم شدند.

اتفاقات در یمن و سوریه نشان داد که 
آمریکا در خصوص تجهیزات نظامی 

خود اغراق می کند و قطعا نمی تواند 
تمام قد در مقابل دنیا بایستد و از 
آن ها تعریف و تمجید کند, چراکه 

آمریکا و تجهیزات نظامی اش در جنگ 
نیابتی در غرب آسیا، شکست سنگینی 
را متحمل شده اند. باید دید که رئیس 
جمهور تاجر مسلک آمریکا برای فروش 

تجهیزات نظامی بی فایده خود از چه 
تبلیغاتی استفاده می کند که به راحتی 
در شنبه بازارهای تسلیحاتی خود این 

ساح ها را به برخی اعراب مرتجع 
منطقه  می فروشد.

 
شواهد نشان می دهد که گزینه های 
روی میز آمریکا زیاد هم قابل اعتنا 
نیستند، گزینه های روی میزی که 

برای سه کشور یمن، سوریه و عراق  
عملی شدند، اما قطعا شکست خوردند. 

باید منتظر زمان بود و دید که آیا 
آمریکا توان بیرون آمدن از باتاق 

غرب آسیا را دارد یا بیش از این در آن 
فرور خواهد رفت، فرورفتنی که دلیل 
آن اعتماد به نفس کاذب کاخ نشینان 

واشنگتن است.

  باشگاه خبرنگاران جوان 

سیاست های شکست خورده آمریکائی 
و گزینه های نخ نمای روی میز که کارآمد نیستند
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فیســبوک چــه اطاعاتــی از کاربــران 
را در اختیــار قــرار دارد، امــا بــه مکان 
و اطاعــات سیســتم کاربــر، جزئیــات 
ــات  ــق، جزئی ــای، عای ــبکه وای ف ش
چــه  اینکــه  قبیــل  از  دوســتان 
ــتانش  ــر و دوس ــن کارب ــباهتی بی ش
وجــود دارد، اشــاره شــده  اســت.
فــوق  اطاعــات  تمــام  بنابرایــن 
موتــور  اختیــار  در  کاربــر  دربــاره 
پیش بنــی فیســبوک قــرار گرفتــه 
کــه قــادر خواهــد بــود بــر پایــه ایــن 
ــر را  ــی کارب ــی واقع ــات زندگ اطاع
آن  و  کنــد  رایانــه ای  شبیه ســازی 
ــه  ــود از جمل ــتری های خ ــه مش را ب
بفروشــند تبلیغاتــی  شــرکت های 
ــی  ــتد مال ــوه دادوس ــاال تح ــر ب تصوی

ــی  ــا شــرکت های تبلیغات فیســبوک ب
ــن صــورت  ــه ای را نشــان می دهــد؛ ب
کــه فیســبوک بــا ترفندهــای خــاص 
ــران را  خــود اطاعــات شــخصی کارب
دریافــت می کنــد و بــا توجــه بــه 
ابزارهــا و قابلیت هــای خــود »نمــودار 

کــرد. رونمایــی   ۲۰۱۶
در بخشی از این سند توانایی 

پیش بینی فیسبوک تشریح 
شده که به شرکت ها امکان 

می دهد تا افراد را بر پایه 
تصمیم هایی که تاکنون اتخاذ نکرده اند، 
هدف حمات تبلیغاتی خود قرار دهند.

ــرکت های  ــبوک ش ــی فیس ــن توانای ای
تــا  می کنــد  قــادر  را  تبلیغاتــی 
رفتــار  پیش بینی شــده  رونــد 
ــه  ــزی ک ــد، چی ــر دهن ــر را تغیی کارب
بهــره وری  را »بهبــود  آن  فیســبوک 
می نامنــد. خــود  بازاریابــی« 
فیســبوک؛  ادامــه  دار  رســوایی های 
چگونــه  زاکربــرگ  مــارک 
را  کاربــران  شــخصی  اطاعــات 

می کنــد؟ تبدیــل  پــول  بــه 
ــه  ــن گون ــبوک ای ــات در فیس تبلیغ
مثــال  عنــوان  بــه  کــه  نیســت 
تبلیغــات نــوع خاصــی از ماشــین به 
شــما نشــان دهــد بلکــه از داده هــای 
ــی  ــرای پیش بن ــران ب ــی کارب زندگ
ــک  ــده ای نزدی ــا در آین ــار آنه رفت
اســتفاده می کنــد، مثــا چــه موقــع 
دلــزده  کنونــی اش  خــودروی  از 
می شــود و در پــی خریــد خــودروی 
ــام  ــا ن ــبوک ام ــت، فیس ــد اس جدی
ایــن عمــل خــود را »پیش بینــی 
اســت. نامیــده  صادقانــه« 
و  »فیســبوک«  رســوایی  البتــه 
ــران  ــی کارب ــم خصوص ــض حری نق
خاصــه  مــورد  ایــن  بــه  تنهــا 
نمی شــود، در هفته هــای گذشــته 
نیــز فــاش شــد کــه فیســبوک 
ــه  ــران را ک ــات شــخصی کارب اطاع
از طــرق مختلــف به دســت آورده 
ــکا«  ــج آنالیتی ــرکت »کمبری ــه ش ب
فروختــه و ایــن شــرکت نیــز از 
ــغ  ــتای تبلی ــات در راس ــن اطاع ای
دونالــد  انتخاباتــی  کارزار  بــرای 

ــات ریاســت جمهوری  ترامــپ در انتخاب
اســت. کــرده   اســتفاده   ۲۰۱۶

می افزایــد:  ادامــه  در  »اینترســپت« 
اگرچــه  شــده  افشــا   تــازه  ســند 
تشــریح نکــرده کــه موتــور پیش بینــی 

افشــای اســنادی از رســوایی های 
مــارک  فیس بــوک/  ادامــه دار 
اطاعــات  چگونــه  زاکربــرگ 
بــه  را  کاربــران  شــخصی 
می کنــد؟ تبدیــل  پــول 

ــکاری  ــر هم ــی ب ــندی مبن ــراٌ س اخی
ــی  ــرکت های تبلیغات ــا ش ــبوک ب فیس
منتشــر شــده اســت کــه جزئیــات 
ــد. ــی خوانی ــزارش م ــن گ آن را در ای
فیســبوک؛  ادامــه  دار  رســوایی های 
مــارک زاکربــرگ چگونــه اطاعــات 
پــول  بــه  را  کاربــران  شــخصی 
ســندی  می کندخیــراٌ  تبدیــل 
همــکاری  کــه  شــده  منتشــر 
شــرکت های  بــا  فیســبوک 
ــد. ــا می کن ــی را افش تبلیغات
بــه  نوشــته  »اینترســپت«  پایــگاه 
فیســبوک  شــرکت  از  ســندی 
ــن  ــد ای ــه نشــان می ده دســت یافته ک
شــرکت از اطاعــات مجــازی کاربــران 
بــرای پیش بینــی رفتــار آنهــا اســتفاده 
می کنــد و ایــن پیش بینی هــا را بــه 
می فروشــد. تبلیغاتــی  شــرکت های 

ــه«  ــوان »محرمان ــه عن ــند ک ــن س ای
ــه  ــد ک ــریح می کن ــود دارد تش ــر خ ب
ــبوک  ــی فیس ــبکه اجتماع ــه ش چگون
زندگــی  و  کاربــران  بــه  دسترســی 
شــرکت های  بــه  را  آنهــا  شــخصی 
ــه  ــبوک ب ــد؛ فیس ــی می فروش تبلیغات
ــدف   ــی ه ــاً توانای ــه صرف ــای اینک ج
قــراردادن کاربــران خــود از طریــق 
ــرکت های  ــه ش ــران را ب ــایق کارب س
تبلیغاتــی بفروشــد، توانایــی پیش بینــی 
ــه  ــران را ب ــد و تفکــر کارب ــار، خری رفت
ــد. ــنهاد می کن ــرکت های پیش ــن ش ای

بــه نوشــته »اینترســپت«، توانایــی 
ــول  ــران محص ــار کارب ــی رفت پیش بین
مجهــز  پیش بینی کننــده  موتــور 
کاربــران  مجــازی  اطاعــات  بــه 
ســال  در  فیســبوک  کــه  اســت 

تصمیم گیــری« کاربــر را شبیه ســازی و 
رفتــار او را پیش بینــی و آنــگاه کاربــران 
مشــابه  رفتارهــای  اســاس  بــر  را 
دســته بندی می کنــد و ایــن داده هــا را 
در اختیــار شــرکت های تبلیغاتــی قــرار 
می دهــد تــا بــر پایــه ایــن اطاعــات و 
خــود  تبلیغــات  نــوع  پیش بینی هــا 
افــراد طراحــی می کننــد. بــرای  را 

کارشناســانی در گفتگــو با »اینترســپ« 
ــبوک  ــای فیس ــن قابلیته ــد ای می گوین
و نحــوه اســتفاده از آنهــا نقــض مســائل 
اخــاق حرفــه ای اســت، از جملــه اینکه 
فنــاوری چگونه در راســتای دســتکاری 
کاربــران، تأثیــر بــر انتخابــات، یــا اهــرم 
تجــاری قدرتمنــد بــه کار گرفته شــود.

رسوایی های ادامه  دار فیسبوک؛ مارک 
زاکربرگ چگونه اطاعات شخصی 
کاربران را به پول تبدیل می کند؟

به گفته »تیام هونگ« مدیر بخش 
اخاق »MIT« هاروارد، می گوید 
فیسبوک »الزام اخاقی« دارد که 

توضیح دهد چگونه اطاعات مجازی 
کاربرانش را به پول تبدیل می کند، 

الزامی که به نوشته »اینترسپ«، 
فیسبوک به آن تن نداده است و عدم 

تمایل این شرکت به تشریح نحوه 
استفاده از اطات شخصی کاربران در 
زمینه های تجاری نشانه »تنش ذاتی« 
بین فیسبوک و اصل »پاسخگویی« و 

مسئولیت پذیری است

فیسبوک چگونه اطالعات کاربران خود را به فروش می گذارد؟
شــرارت هــای جنایتکارانــه ای کــه علیــه کشــور  
ســوریه انجــام شــد امــا نتیجــه مطلــوب نداشــت

دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا در جدیدترین توییت 

خود رژیم صهیونیستی را بهترین 
دوست کشورش دانست.

ترامپ در پیام توییتری خود ضمن 
تبریک سالگرد تاسیس رژیم 

صهیونیستی نوشت: آمریکا در 
هیچ کجا دوستی بهتر از اسرائیل 

ندارد. بی صبرانه منتظر انتقال 
سفارت مان به اورشلیم )قدس( در 

ماه آینده هستم.

بــه  صهیونیســتی  رژیــم  رســانه های 
نقــل از شســرویس جاسوســی ایــن رژیــم 
ــه  ــداف حمل ــد اه ــام کردن ــاد( اع )موس
ــه  ــس و فرانس ــکا، انگلی ــه آمری ــه جانب س
صهونیســت بــه ســوریه تحقــق پیــدا 
ــد  ــار اس ــی بش ــث بازدارندگ ــرد و باع نک
ــد. ــد ش ــوریه نخواه ــور س ــس جمه رئی

ــام  ــاد اع ــه در موس ــع بلندپای ــک منب ی
کــرد: اگــر دونالــد ترامــپ دســتور حملــه 
ــکا  ــه آمری ــد ک ــان ده ــا نش ــا صرف داده ت
بــه اســتفاده نیرو هــای اســد از تســلیحات 
ــی( واکنــش نشــان داده  شــیمیایی )ادعای
ــت،  ــه اس ــق یافت ــدف تحق ــن ه ــت ای اس
امــا اگــر ایــن هــدف متفــاوت باشــد 
یعنــی بــرای از کار انداختــن قــدرت نظــام 
ســوریه در اســتفاده از ســاح شــیمیایی یا 
ــتفاده مجــدد از  ــال اس ــی در قب بازدارندگ
ایــن تســلیحات بــوده باشــد، بایــد دربــاره 
تحقــق ایــن اهــدف شــک و تردیــد کــرد.

ــاح  ــت: اصط ــان نوش ــع در پای ــن منب ای
»ماموریــت را کامــل کردیــم« کــه منظــور 
ــار  ــای بش ــردن توانمندی ه ــن ب آن از بی
اســد رئیــس جمهــور ســوریه اســت، 
اصطاحــی نادرســت و بــی اســاس اســت.



  در خاطر سرخ الله ها می مانید
  سرباختگان راه عشق ای شهدا

  رفتید ولی به یاد ما می مانید            
 ما رفتنی هستیم و شما می مانید
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ــرت  ــب حض ــات ام مصائ ــی وف ــت اصل عل
زینب کبری ) س ( کاما مشــخص نیست. 
ــه  ــت ک ــی اس ــب )س( بانوی ــرت زین حض
نمونــه ای از شــهامت و دلیــری، دانــش 
ــدرت  ــدی، ق ــت و خردمن ــش، کفای و بین
روحــی و تشــخیص موقعیــت بــوده و هــر 
وظیفــه ای از وظایــف گوناگــون اجتماعی را 
کــه بــه عهــده گرفت، بــه خوبی انجــام داد. 
ــری  ــب کب ــرت زین ــات حض ــخ وف در تاری
امیرمومنــان  فرزنــد  ســومین  )س( 
ــاف نظــر وجــود  ــی )ع( اخت حضــرت عل
دارد، امــا مشــهور ایــن اســت کــه آن 
حضــرت در ۱۵ رجــب ســال ۶۲ هجــری 
اســت.  کــرده  وفــات  یکشــنبه  روز 
یکــی از ســواالتی کــه در ارتبــاط بــا 
ــوی بزرگــوار  حضــرت زینــب )س(، آن بان
ــه  ــه البت ــال مطــرح می شــود ک ــی مث و ب
بــه  تاریخــی  پژوهشــگران  و  محققــان 
دربــاره چگونگــی  داده انــد،  پاســخ  آن 
وفــات و محــل دفــن  ایشــان اســت. 
براســاس برخــی از نوشــته ها حضــرت 
کربــا  حادثــه  از  بعــد  )س(  زینــب 
بــه  از ورود  آمــد و پــس  بــه مدینــه 
ــود  ــان ب ــزادار و گری ــته ع ــه پیوس مدین
تــا ایــن کــه پــس از یــک ســال و 
)قبرســتان  مدینــه  همــان  در  نیــم 
ــا  ــان ج ــت و در هم ــا رف ــع( از دنی بقی
ــوی  ــر آن بان ــون از قب ــد.  اکن ــن ش دف
نیســت.  دســت  در  اثــری  محترمــه، 
ــرت  ــاالت حض ــی از احتم ــاس برخ براس
زینــب )س( پــس از ورود بــه مدینــه، در 
ــت  ــی گف ــخن م ــل س ــس و محاف مجال
ــو  ــان را بازگ ــات یزیدی ــم و جنای و مظال
ــرا را  ــه ماج ــدار مدین ــرد. فرمان ــی ک م
بــه یزیــد نوشــت و او دســتور داد زینــب 
ــه  ــهری ک ــر ش ــا ه ــازند ت ــر س را مخی
ــه(  ــه و مدین ــر از مک ــد )غی ــی خواه م
ــت  ــام رف ــه ش ــب ب ــرت زین ــرود. حض ب
و در آن جــا اقامــت کــرد و پــس از 
ــت.   ــا رف ــا از دنی ــان ج ــدی در هم چن

می آیــد،  دســت  بــه  تاریــخ  از  آنچــه 
بنــای ایــن مــزار قدمــت بســیار دارد. 
ــوده  ــود ب ــز موج ــرن دوم نی ــی در ق حت
ســیده  بزرگــوار؛  بانــوی  زیــرا  اســت، 
مؤتمــن  اســحاق  همســر  نفیســه، 
بــه  )ع(  صــادق  جعفــر  امــام  فرزنــد 
ــت.  ــده اس ــر آم ــد مطه ــن مرق ــارت ای زی
ــده اســت، حضــرت  ــر آم ــت دیگ  در روای
ــه  ــاگری علی ــت افش ــه عل ــب )س( ب زین
ــه  ــد ک ــور ش ــه، مجب ــی امی ــتگاه بن دس
ــر  ــن رو مص ــد. از ای ــرک کن ــه را ت مدین
ــت   ــی اقام ــد از مدت ــرد. بع ــاب ک را انتخ
ــب  ــت. ســیده زین ــا رف ــا از دنی ــان ج هم
در شــهر قاهــره هــم اکنــون زیارتــگاه 
البتــه  اســت  شــکوهی  بــا  و  مجلــل 
ــه  گفتــه شــده اســت ایــن قبــر متعلــق ب
ــور  ــن االن ــن حس ــی ب ــت یحی ــب بن زین
ــن  ــی ب ــن عل ــن اب ــن حس ــد اب ــن زی اب
ــابه  ــل تش ــه دلی ــه ب ــت ک ــب اس ابیطال
ــه  ــب )س( عقیل ــرت زین ــا حض ــمی ب اس
بنــی هاشــم اشــتباه گرفتــه شــده اســت. 
ــب ــرت زین ــت حض ــاب و عف  حج
از منظــر اســام، یکــی از مهــم 
ــداری  ــوان، پاس ــف بان ــن وظای تری
ــت  ــاب و عف ــم حج ــظ حری در حف
اســت. در قــرآن مجیــد در چنــد آیــه بــه 
ضــرورت حجــاب بــرای زنــان تصریــح و در 
ــی  ــت و پاکدامن ــاره عّف ــه درب ــارده آی چه
هشــدار داده شــده اســت. در احادیــث 
ــی در ایــن زمینــه  نیــز هشــدارهای فراوان
آمــده اســت. عقیلــه بنــی هاشــم، در 
ــادرش فاطمــه  حجــاب و عفــت، ماننــد م
زهــرا )علیهاالســام( بــود و بــه ایــن 
ــا پیــش  مهــم بســیار اهمیــت مــی داد. ت
ــا  ــردی ن ــارت، م ــان اس ــورا و جری از عاش

سپاه پاسداران انقاب اسامی، سازمانی 
انقابی است که در نخستین روزهای پس 

از پیروزی انقاب اسامی در سال ۱۳۵۷ به 
فرمان امام خمینی)ره( تشکیل شدتابعنوان 

بازوی مسلح انقاب اسامی از دست 
آوردهای انقاب اسامی پاسداری نماید.  .
امام خمینی)ره( در دوم اردیبهشت ۱۳۵۸ 
طی فرمانی به شورای انقاب اسامی رسماً 
اباغ نمودندکه بمنظور جلوگیری از تکرار 

حوادث تلخ مشا به کوتای رضاخانی در 
مشروطه خواهی وکودتای ۲۸ مرداد توسط 
شاه خائن وشکست انقاب،دستور تأسیس 

این نهادانقابی را بعنوان بازوی مسلح 
انقاب اسامی صادرنمودند ! و شورای 

انقاب نیزبا انتخاب اولین فرمانده واعضای 
شورای مرکزی سپاه پاسداران انقاب 

اسامی تأسیس سپاه پاسداران انقاب 
اسامی را رسما اعام نمود ،که گامی 

اساسی درتثبیت نظام انقابی اسام ناب 
محمدی ص)جمهوری اسامی ( محسوب 
می گردد و راه را برای سازماندهی جوانان 

انقابی کشور دراین نهادمقدس باز نمود.
جایگاه سپاه پاسداران انقاب اسامی 

درقانون اساسی 
برابراصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری 

اسامی ایران ،تصریح شده است ، سپاه 
پاسداران انقاب اسامی که در نخستین 
روزهای پیروزی این انقاب تشکیل شد، 

برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقاب 
اسامی و دستاوردهای آن پا برجا می ماند 

. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت سپاه 
پاسدارن در را بطه با وظایف و قلمرو 

مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر 
همکاری و هماهنگی برادرانه میان آن ها به 

وسیله قانون تعیین می شود.

فرمانده کل سپاه، مستقیماً توسط مقام 
عضمای والیت فقیه و فرمانده کل قوا که 

امروز مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه 
ای هستن انتخاب می شود و جانشین و 

معاونتهای ستاد مشترک سپاه وفرماندهان 
نیروها به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و با 

محــرم زینــب را ندیــده بــود، چنــان 
ــی  ــت: »هنگام ــده اس ــخ آم ــه در تاری ک
ــجد  ــه مس ــت ب ــی خواس ــب م ــه زین ک
النبــی کنــار قبــر رســول خــدا )صلــی الل 
ــه( بــرود علــی )علیــه الســام(  علیــه و آل
دســتور مــی داد شــب بــرود و بــه حســن 
ــود  ــی فرم ــام( م ــین )علیهماالس و حس
همــراه خواهرشــان باشــند. حســن )علیــه 
الســام( جلوتــر و حســین )علیــه الســام( 
پشــت ســر، زینــب در وســط حرکــت مــی 
ــان  ــوالی متقی ــوی م ــا از س ــرد، آن ه ک
مأمــور بودنــد کــه حّتــی چــراغ روی مرقد 
منــّور پیامبــر را خامــوش کننــد تــا چشــم 
نــا محــرم بــه قامــت زینــب نیفتــد. یحیــی 
مازنــی مــی گویــد: »مــن در مدینــه، مدت 
ــام(  ــه الس ــی )علی ــایه عل ــادی همس زی
بــودم، ســوگند بــه خداونــد، در ایــن 
مــدت، هرگــز زینــب را ندیــدم و صدایــش 
را نشــنیدم.« حجــاب و عفــاف زینــب بــه 
گونــه ای بــوده اســت کــه عامــه مامقانــی 
ــی  ــی ف ــد: »و ه ــی گوی ــاره م ــن ب در ای
ــٌد  ــخُصها اََح ــَر ش ــم ی ــَدٌه ل ــاب َفِری الحج
ــا  ــا و اخویْه ــاِن ابیه ــی زم ــن الرجــال ف م
ــِف«؛ »زینــب در حجــاب و  ــوم الَطّ ــی ی ال
ــوده اســت؛ کســی  ــه روزگار ب ــاف یگان عف
ــش  ــدر او و برادران ــان پ ــردان، در زم از م
بــود.« ندیــده  را  او  عاشــورا،  روز  تــا 

 باشگاه خبرنگاران جوان

تصویب و حکم فرمانده کل قوا 
رهبرمعظم انقاب اسامی منصوب 

می شوند.
 نیروی زمینی، نیروی هوائی ، 

نیروی دریایی، نیروی قدس ونیروی 
مقاومت و سازمان بسیج مستضعفین 

است
همچنین دو ساختار دیگر در سپاه 
با عنوان حوزه نمایندگی ولی فقیه 
و سازمان حفاظت اطاعات وجود 

دارند که اولی کامًا مستقل از 
ساختار فرماندهی و مستقیماًزیر 

نظرحضرت آیت الل امام خامنه ای                                                               
فرمانده معظم کل قوا قرار دارد و 

دومی نیز با  استقال نسبی زیرنظر فرمانده 
کل سپاه است و مسئول آن با پیشنهاد 

فرمانده سپاه وحکم فرمانده معظم کل قوا 
منصوب می گردد.

پس از اینکه »سردار سرلشکر محمدعلی 
جعفری« در سال ۱۳۸۶ مسئولیت 

فرماندهی کل سپاه پاسداران را عهده دار 
شدبا پیشنهادبرخی تغییرات سازمانی و 

تصویب فرمانده معظم کل قوا تغییرات و 
نوآوری هایی در سپاه به وجود آمد که از 
جمله آن ها می توان به تشکیل سازمان 
بسیج مستضعفین و تشکیل ۳۱ سپاه 

استانی اشاره کرد.همچنین با تغییر نام 
نیروی هوائی سپاه به نیروی هوا فضا از 

جمله تغییرات اعام شده می باشد.گفتنی 
در حال حاضر سردار »حسین سامی« 

جانشین فرمانده کل سپاه است و سرداران 
»پاکپور«، »حاجی زاده« و »فدوی« به 

ترتیب فرماندهی نیروی زمینی، نیروی هوا 
فضا و نیروی دریایی سپاه را بر عهده دارند.

خبرگزاری فارس

چگونگی شکل گیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی

)س(  زینــب  حضــرت 
ــرت ــر و بصی ــوه صب اس
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12 فروردین روزی که ملت ایران با رای 98/2%خود

 به همه وابستگان به بیگانه پاسخ منفی داد
ریـب و شـکی زمینه سـاز حکومـت عدل 
اسـامی در سراسـر جهـان خواهـد بـود.
پـر  الل  یـوم  ایـن  مقـدس،  روز  ایـن 
برکـت سـرآغاز حیـات واقعـی اسـام در 
عصـر دنیامـداران و دنیـا پرسـتان اسـت 
کـه از معنویـت و روحانیـت گسسـته و 
سـعادت خـود را در پیـروی از امیـال  و 
داننـد. مـی  خـود  حیوانـی  آرزوهـای 
در ایـن روز عزیز سـاختار جدید سیاسـی 
اجتماعـی ایـران بـر مبنـای آرای اکثریت 
قریـب به اتفـاق مردم یعنـی ۹۸.۲ درصد 
آرای ملـت تثبیت و نظامی متولد شـد که 
نور اسام عزیز را پس از گذشت قرن های 
زیـاد دیگربـاره نه تنهـا در ایران اسـامی 
بلکـه در سراسـر جهـان متجلی سـاخت.
شـکل  حکومتـی  مقـدس  روز  ایـن  در 
اسـتقال،  آن  اصلـی  شـعار  کـه  گرفـت 
بـود. اسـامی  جمهـوری  آزادی، 
عنـوان  بـه  کـه  ملکوتـی  عبـارت  ایـن 
شـعار اصلـی انقـاب اسـامی و توسـط 
مسـلمان  و  آزاده  ایرانـی  میلیون هـا 
بـا  ملـت  درخشـان  مبـارزات  طـول  در 
سـلطنت پهلوی همـه روزه در جای جای 
ایـران اسـامی فریـاد کشـیده شـده بود، 
حکومتـی را پایـه ریـزی کـرد کـه عدالت 
اسـامی یکی از اهـداف عالیـه ی آن بود.
تنهـا  نـه  اسـامی  جمهـوری  تشـکیل 
اراده ملـی ایرانیـان را بـر سرنوشـت خـود 
اسـتقال  آنـان  بـرای  و  کـرد  تثبیـت 
بلکـه  آورد،  ارمغـان  بـه  را  آزادی  و 
و  محرومـان  دل  در  امیـد  بارقـه  ایـن 
مسـتضعفان جهـان درخشـید کـه بعد از 
قـرن هـا رنـج و درد، جلـوه ای از وعـده 
خداونـد تبـارک وتعالی را شـاهد باشـند.
 ۱۲ تاریـخ  در  خمینـی)ره(  امـام 
نظـام  تثبیـت  از  پـس  فروردیـن ۱۳۵۸ 
طـی  اسـامی  جمهـوری  مقـدس 
فرمودنـد: تلویزیونـی  رادیـو  پیامـی 
»خداونـد تعالـی وعـده فرمـوده اسـت که 
مسـتضعفین ارض را بـه امیـد و توفیـق 
دهـد  غلبـه  مسـتکبرین  بـه  خـودش، 
دهـد.  قـرار  پیشـوا  و  امـام  را  هـا  آن  و 
وعـده خداونـد تعالـی نزدیـک اسـت. من 
امیـدوارم کـه مـا شـاهد این وعده باشـیم 
و مسـتضعفین بـر مسـتکبرین غلبه کنند 
چنـان کـه تاکنـون غلبـه کردنـد... مـن 
از عمـوم ملـت ایـران تشـکر مـی کنـم 
کـه در ایـن رفرانـدوم شـرکت کردنـد و 
رأی قاطـع خودشـان را کـه بایـد گفـت 
صددرصـد پیـروزی بـوده اسـت دادنـد و 

روز ۱۲ فروردیـن نتایـج اعـام شـد و این 
نامیدنـد.  اسـامی  جمهـوری  روز  را  روز 
طبـق اعامیـه دولـت موقـت، در رفراندم 
و   ۹۸( تـن  هـزار   ۲۸۸ و  میلیـون   ۲۰
۲دهـم درصـد آراء( بـه حـذف سـلطنت 
و  »بلـه«  اسـامی  نظامـی  برقـراری  و 
بودنـد. گفتـه  »نـه«  تـن  هـزار   ۲۴۱
برگـه رای، دو قسـمتی بود و شـامل نیمه 
»آری« -بـه رنگ سـبز- و نیمـه »نه« -به 
رنگ قرمز- و روی آن چنین درج شده بود:

بسمه تعالی 
دولت موّقت انقاب اسامی 

وزارت کشور 
تعرفـه انتخابات رفراندم تغییر رژیم سـابق 
بـه جمهوری اسـامی کـه قانون اساسـی 
گذشـت. خواهـد  ملـت  تصویـب  از  آن 
رای دهندگان، می بایسـت بخش موردنظر 
در  و  می کردنـد  جـدا  برگـه  از  را  خـود 
صنـدوق رای می انداختنـد. گفتـه شـده 
نـوع  بـرای  رایشـان  کسـانی  اگـر  بـود 
حکومـت بعـدی »جمهوری اسـامی« نه 
بـود می توانند نـوع حکومت دلخـواه خود 
را در برگه بنویسند و در صندوق بیندازند.
جمهـوری  حکومـت  همه پرسـی  ایـن 
معـدود  زمـره  در  را  ایـران  اسـامی 
حکومت هـای تاریخ بشـریت قـرار داد که 
در ابتـدای تشـکیل از ملـت خـود اجـازه 
تشکیل می گیرد و ایدئولوژی حکومت نیز 
بـه طرق دموکراتیک انتخاب شـده اسـت.
»... مبـارک بـاد بر شـما چنیـن حکومتی 
کـه در آن اختـاف نژاد و سـیاه و سـفید 
و تـرک و فـارس و کـرد و بلـوچ مطـرح 
پنـاه  در  فقـط  و  برابرنـد  همـه  نیسـت. 
تقـوا و برتـری بـه اخـاق فاضلـه و اعمال 
صالحـه هسـت و تفـاوت بیـن زن و مرد و 
بیـن اقلیـت هـای مذهبـی و دیگـران در 
امـر اجـرای عدالـت نیسـت...« )حضـرت 
)۱۳۵۸ فروردیـن   ۱۲ خمینـی  امـام 
نهـال انقـاب اسـامی کـه بـا نثـار خون 
بهتریـن فرزنـدان ایـران رشـد کـرده بود، 
بـار  بـه   ۱۳۵۷ بهمـن   ۲۲ در  سـرانجام 
انقـاب اسـامی  بـا پیـروزی  نشسـت و 
و تشـکیل دولـت موقـت از سـوی امـام 
همـه  مهمتریـن  زمینـه  خمینـی)ره( 
پرسـی تاریـخ ایـران زمین جهـت تعیین 
شـد. فراهـم  ایـران  در  حکومـت  نـوع 
روز ۱۲ فروردیـن، روز ظهـور شـخصیت 
پیـروزی  روز  ایـران،  مـردم  واقعـی 
مسـتضعفین بـر مسـتکبرین و روز تثبیت 
هیـچ  بـی  کـه  اسـت  اسـامی  انقـاب 

اولین انتخابات بعد از انقاب چگونه 
برگزار شد/ روزی که مستضعفین 

حکومت را در دست گرفتند

فروردیـن ۵۸، حکومـت  همه پرسـی ۱۲ 
جمهوری اسـامی ایران را در زمره معدود 
حکومت هـای تاریخ بشـریت قـرار داد که 
در ابتـدای تشـکیل از ملـت خـود اجـازه 
تشکیل می گیرد و ایدئولوژی حکومت نیز 
بـه طرق دموکراتیک انتخاب شـده اسـت.
صبحـگاه ۱۲ فروردیـن که روز نخسـتین 
حکومـت الل اسـت از بزرگترین اعیاد ملی 
و مذهبـی ماسـت و ملـت ما بایـد این روز 
بـزرگ را عیـد بگیرنـد و زنـده نگـه دارند. 
 ۲۵۰۰ قصـر  هـای  کنگـره  کـه  روزی 
ریخـت  فـرود  طاغوتـی  حکومـت  سـاله 
و سـلطه شـیطانی بـرای همیشـه رخـت 
بربسـت و حکومت مسـتضعفین جانشین 
)۱۲/۱/۵۸ خمینـی  )امـام  گردیـد.  آن 
اعـام  روز   ،۱۳۵۸ فروردیـن   ۱۲ روز 
نـوع  مـورد  در  پرسـی  همـه  نتایـج 
بـود  اسـامی  انقـاب  از  حکومـت پـس 
کـه طـی آن ۲/۹۸ درصـد مردم ایـران به 
»جمهـوری اسـامی« رای »آری« دادنـد.
اگرچـه در طـول  اسـامی  ایـران  مـردم 
مبـارزات انقابـی خـود شـعار اسـتقال، 
آزادی، جمهـوری اسـامی را در سـرلوحه 
شـعارهای خود قـرار داده بودنـد و به این 
ترتیـب بـا فریادهـای خـود اجمـاع قاطع 
اسـامی  جمهـوری  مـورد  در  را  خـود 
اعـام کـرده بودنـد، امـا جهـت تثبیـت 
ثمـره مبـارزات اسـامی خـود در روزهای 
دهـم و یازدهـم فروردیـن ۵۸ بـا حضـور 
حکومـت  بـه  رای  صندوقهـای  پـای  در 
»جمهـوری اسـامی« رای قاطعـی دادند.
پیـش از آن برخـی گروههـا و جریانـات 
سیاسـی ناهمسـو با جریـان عمومی مردم 
پیشـنهادهای مختلفـی ماننـد جمهـوری 
جمهـوری  یـا  و  اسـامی(  قیـد  )بـدون 
شـکل  و  نـوع  جهـت  و...  دمکراتیـک 
حکومـت آینـده مـی دادنـد امـا حضـرت 
امـام خمینـی)ره( از مـردم خواسـتند که 
»رای بدهیـد بـه جمهـوری اسـامی، نـه 
یک حـرف زیادتر و نه یـک حرف کمتر.«
مـردم  از  ترتیـب ۹۸.۲ درصـد  ایـن  بـه 
پایـه  خـود  رهبـر  نـدای  بـه  لبیـک  بـا 
هـای نظـام اسـامی را تثبیـت کردنـد و 
خواسـتار حاکمیـت اسـام نـاب و مترقی 
در حکومتـی بـر پایـه مشـارکت و حضور 
شـدند. خویـش  سرنوشـت  در  مـردم 

بـه جمهـوری اسـامی هـم رأی دادنـد... 
احـکام  کـه  اسـت  اسـامی  جمهـوری 
مترقـی او بـر تمـام احکامـی که در سـایر 
قشـرها و سایر مکتب هاسـت تقدم دارد.«
رهبـر کبیـر انقـاب اسـامی قدس سـره 
در قسـمت دیگری از پیام خـود فرمودند:
روز  کـه  فروردیـن   ۱۲ گاه  »صبـح 
بـزرگ  از  اسـت  الل  نخسـتین حکومـت 
و  ماسـت  مذهبـی  و  ملـی  اعیـاد  تریـن 
ایـن روز بـزرگ را عیـد  بایـد  ملـت مـا 
کـه  روزی  دارنـد  نگـه  زنـده  و  بگیرنـد 
کنگـره هـای قصـر ۲۵۰۰ سـاله حکومت 
طاغوتـی فـرو ریخـت و سـلطه شـیطانی 
بـرای همیشـه رخـت بربسـت و حکومت 
گردیـد.« آن  جانشـین  مسـتضعفین 
روزی  چنیـن  بـرای  عیـد  واژه  انتخـاب 
از سـوی امـام امـت یـک انتخـاب دقیـق 
روزی  بـه  عیـد  زیـرا  اسـت؛  صحیـح  و 
و  نـو  روز  آن  کـه  شـود  مـی  اطـاق 
شـادی آفریـن باشـد و باعـث سـربلندی 
بنابرایـن  شـود.  ملـت  یـک  مجـد  و 
اعیـاد  بزرگتریـن  از  فروردیـن  دوازدهـم 
انقـاب اسـامی ایـران بحسـاب می آیـد.
کلمـه  اصلـی،  شـعار  نهایـی  هـدف  امـا 
جمهوری اسامی بود که از به هم پیوستن 
جمهوری و اسـامی به دسـت آمده است.
کلمـه جمهـور بـه معنـای تـوده یـا انبوه 
مردم اسـت و منظـور از گنجانـدن چنین 
کلمـه ای بـرای نظاِم شـکل گرفته ی بعد 
از انقـاب، اتـکا داشـتن و تعییـن کننـده 
بـودن رأی مـردم در سرنوشـت خـود و 
کلیـه ی امـور اجرایـی کشـور مـی باشـد 
و بـه طـور کلـی حکومتـی را تببیـن می 
کنـد کـه بـرای تأمیـن زندگـی دنیایـی 
باشـد. مـردم  بـه  متکـی  مـردم  تـوده 
واژه ی اسـامی هـم بـه سـبب تمایـز آن 
از دیگـر نظـام هـای جمهـوری اسـت که 
ویژگـی هـای خـاص خـود را دارد کـه در 
آن ارزش هـای الهـی و قرآنـی بـر تمامی 
شـئون حاکمیـت دارد و همچنیـن ولـی 
فقیـه کـه بـر طبـق نظـام الهـی، والیـت 
مـی  عهـده  بـر  را  امـت  امامـت  و  امـر 
گیـرد، افـزون بـر تأمیـن زندگـی مـردم، 
بـه  کمـک  و  مـردم  هدایـت  مسـئولیت 
دارد. عهـده  بـر  را  آنـان  تعالـی  و  رشـد 
بـرای تحقـق ایـن بخـش حیاتی از شـعار 
اصلـِی انقاب پس از پیـروزی آن، نیاز بود 
تـا رسـماً ناظم مشـخصی حاکم بـر ایران 
شود و در همین راستا بود که رهبر نهضت، 
امـام خمینـی)ره( طی سـخنانی فرمودند:
هـم  رفرانـدوم  بـه  احتیـاج   ...«
آرای  مـردم  کـه  ایـن  بـرای  نیسـت؛ 
کردنـد.  اعـام  ایـران  در  را  خودشـان 
اعـام کردنـد...« بـا دادهـا  فریادهـا،  بـا 

پرسـی  همـه  اعـام  علـت  ادامـه  در  و 

حجـت  اتمـام  آن،  کـردن  رسـمی  را 
بـرای دیگـران و بسـته شـدن راه اگرهـا 
فرمودنـد: و  کـرده  عنـوان  مگرهـا  و 

اسـامی  بـه جمهـوری  ایـن جانـب   ...«
مـی  هـم  شـما  از  و  دهـم  مـی  رأی 
دهیـد...«. رأی  آن  بـه  کـه  خواهـم 

هـای  وسوسـه  زمـان  همیـن  در  دقیقـاً 
خناسـان شـروع شـد. از جملـه ایـن کـه 
اسـاس  بـر  کـه حکومـت  کردنـد  طـرح 
»جمهـوری« بدون قید دیگـری یا این که 
جمهـوری دمکراتیک و ... باشـد. لـذا امام 
امـت با احسـاس خطر انحـراف در صفوف 
متحـد ملـت و بـا آگاهـی بـی نظیـر خود 
مـردم را از این خطر آگاه کرده و فرمودند:

»رأی بدهیـد بـه جمهـوری اسـامی، نـه 
یک حـرف زیادتر و نه یـک حرف کمتر.« 
سرنوشـت  روزهـای  در  ایـران  مـردم  و 
سـاز، دهـم و یازدهـم فروردیـن ۱۳۵۸ با 
حضـوری آگاهانـه در پـای صنـدوق های 
رأی، بـه یکـی از بزرگتریـن اهداف انقاب 
اسـامی جامه عمـل پوشـاندند و پیروزی 
نهایـی انقـاب اسـامی را بـا آرای عظیم 
و بـاور نکردنـی خـود تحقـق بخشـیدند.

آرای  درصـدی   ۹۸.۲ درخشـان  نتیجـه 
مـردم، مطـرح شـدن هـر گونـه بحـث و 
جدلـی را در شـکل و نـوع حکومـت ایران 
پـس از سـقوط نظـام شاهنشـاهی ۲۵۰۰ 
سـاله از میـان برد و بـا رهبریت قاطع امام 
خمینـی)ره( و مجاهدت ها و کوشـش های 
بـی نظیـر امـت مسـلمان ایـران حکومت 
اسـامی در سرتاسـر ایران اسـتقرار یافت؛ 
تـا بـه حـول و قـوه الهـی ملـت بـزرگ 
ایـران بتوانـد توانمنـد و امیـدوار زمینـه 
تشـکیل حکومـت عـدل اسـامی را برای 
آورد. فراهـم  زمان)عـج(  امـام  ظهـور 

بدیـن ترتیـب مبـارزات مسـتمر و پیگیـر 
امـت مسـلمان ایـران در برپایـی حکومت 
نوینـی  عصـر  و  یافـت  تحقـق  اسـامی 
شـد. آغـاز  اسـام  و  ایـران  تاریـخ  در 

امام خمینی» قدس سـره« به شکرانه این 
پیروزی درخشـان در پیام خـود فرمودند:

»... مـن بـه دنیـا اعـام مـی کنم کـه در 
ایـران چنیـن رفراندومـی سـابقه  تاریـخ 
نـدارد کـه سرتاسـر مملکـت بـا شـوق و 
شـعف و عشـق و عاقـه بـه صنـدوق هـا 
هجـوم آورده و رأی مثبـت خـود را در آن 
ریختـه و رژیـم طاغوتـی را برای همیشـه 
کننـد...« دفـن  تاریـخ  دان  زبالـه  بـه 

ماننـد  بـی  ایـن همبسـتگی  از  »... مـن 
کـه همـه بـه نـدای آسـمانی واعتصمـوا 
لبیـک  تفرقـوا  ال  و  جمیعـًا  الل  بحبـل 
جمهـوری  بـه  آرا  اتفـاق  بـه  و  گفتنـد 
رشـد  و  دادنـد  مثبـت  رأی  اسـامی 
سیاسـی و اجتماعـی خـود را بـه شـرق و 
غـرب ثابـت کردنـد، تقدیـر مـی کنـم...« 

* جمهوری اسامی از دیدگاه رهبر 
معظم انقاب

مقام معظم رهبری )دام ظله العالی( 
نیز در تبیین واژه جمهوری اسامی 

چنین می فرمایند:
معنـای  لحـاظ  از  اسـامی،  »جمهـوری 
تحـت اللفظـی بـر دو پایـه اسـتوار اسـت: 
یکـی جمهـور مـردم؛ یعنـی آحـاد مـردم 
و جمعیـت کشـور، ایـن هـا هسـتند کـه 
اداره کشـور و تشـکیات دولتـی و  امـر 
کننـد،  مـی  تعییـن  را  کشـور  مدیریـت 
و دیگـری اسـامی؛ یعنـی ایـن حرکـت 
مـردم، بـر پایـه تفکـر اسـام و شـریعت 
امـر طبیعـی  ایـن یـک  اسـامی اسـت. 
اسـت. در کشـوری کـه اکثریـت قریـب 
بـه تمـام آن مسـلمان هسـتند، آن هـم 
مسـلمان مؤمـن و معتقـد و عامـل، که در 
طـول زمـان، ایمـان عمیـق خودشـان را 
بـه اسـام ثابـت کـرده انـد و نشـان داده 
انـد، در چنیـن کشـوری، اگـر حکومتـی 
مردمی اسـت، پس اسـامی هم هسـت.«
منبع: خبرگزاری فارس
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ــی )ع( از والدت  ــام عل ــه ام ــی نام زندگ
ایشــان در خانــه کعبــه آغــاز و بــه 
شــهادت ایشــان در محــراب مســجد 
نامــه  زندگــی  شــود.  مــی  ختــم 
اســت.  آموزنــده  بســیار  علــی  امــام 
امــام علــی )ع( امــام اول شــیعیان و 
ــه پیامبــر  نخســتین کســی اســت کــه ب
ــام  ــه ام ــی نام ــان آورد. زندگ )ص( ایم
علــی )ع( سرشــار از رشــادت هایی اســت 
کــه در راه اســام داشــته و در نهایــت نیز 
بــه دلیــل کینــه تــوزی دشــمنان اســام 
در محــراب مســجد بــه شــهادت رســید.

والدت امام علی )ع(
ســیزدهم  روز  )ع(  علــی  امــام  تولــد 
ــل،  ــام الفی ــی ام ع ــال س ــب س ــاه رج م
ــت.  ــاده اس ــاق افت ــه اتف ــه کعب در خان
ــن  ــی )ع( از ای ــام عل ــد ام ــرای تول ماج
ــه  ــرار اســت کــه فاطمــه بنــت اســد ب ق
ــگام درد زایمــان راه مســجدالحرام را  هن
ــوار  ــه دی ــود را ب ــت و خ ــش گرف در پی
کعبــه نزدیــک ســاخت و چنیــن گفــت:
و  پیامبــران  و  تــو  بــه  »خداونــدا! 
ــازل شــده  کتابهایــی کــه از طــرف تــو ن
ــم  ــدم ابراهی ــخن ج ــه س ــز ب ــد و نی ان
ــان راســخ دارم.  ــه ایم ــن خان ــازنده ای س
پــرودگارا! بــه پــاس احتــرام کســی 
ــق  ــه ح ــاخت و ب ــه را س ــن خان ــه ای ک
کودکــی کــه در رحــم مــن اســت، تولــد 
ــا!« ــان فرم ــن آس ــر م ــودک را ب ــن ک ای
ــوب  ــوار جن ــه دی لحظــه ای نگذشــت ک
شــرقی کعبــه در برابــر دیــدگان عبــاس 
بــن عبدالمطلــب و یزیــد بــن تعــف 
ــد  ــه ش ــه وارد کعب ــد. فاطم ــکافته ش ش
ــا  ــه ت ــت. فاطم ــم پیوس ــه ه ــوار ب و دی
ــوزاد  ــود و ن ــه ب ــه کعب ــه روز در خان س
خویــش را بــه دنیــا آورد. ســپس از 
دوبــاره  کــه  دیــوار  شــکاف  همــان 
ــر  ــد و ب ــرون آم ــود بی ــده ب ــوده ش گش
اســاس پیامــی کــه از غیــب شــنیده 
ــام فرزنــدش را »علــی« گذاشــت. ــود ن ب

کودکی امام علی )ع(
ــزد  ــالگی ن ــا ۳ س ــی )ع( ت ــرت عل حض
پــدر و مــادرش بســر بــرد و پیامبــر اکــرم 
ــد تحــت تربیــت  ــدو تول )ص( وی را از ب
غیرمســتقیم خــود قــرار داد. تــا آن کــه 
خشکســالی عجیبــی در مکــه واقــع شــد 
ــد  ــا چن ــر، ب ــوی پیامب ــب عم و ابوطال

فرزنــدی کــه داشــت بــا هزینــه ســنگین 
اکــرم  رســول  شــد.  روبــرو  زندگــی 
ــا مشــورت عمــوی خــود عبــاس  )ص( ب
ــان  ــک از آن ــر ی ــه ه ــد ک ــق کردن تواف
ــود  ــزد خ ــه ن ــب را ب ــدی از ابوطال فرزن
ببرنــد تــا گشایشــی در کار ابوطالــب 
باشــد. عبــاس، جعفــر را و پیامبــر )ص(، 
علــی )ع( را بــه خانــه خــود بردنــد.
بعثــت زمــان  در  )ع(  علــی  امــام 
ــدن  ــده ش ــدا و برگزی ــی خ ــس از وح پ
ــری و  ــه پیامب ــد )ص( ب ــرت محم حض
ــرانجام  ــه، س ــوت مخفیان ــال دع ــه س س
پیــک وحــی فــرا رســید و فرمــان دعــوت 
همگانــی داده شــد. در ایــن میــان تنهــا 
حضــرت علــی )ع( مجــری طرحهــای 
الهــی اش و  پیامبــر )ص( در دعــوت 
حضــرت  آن  دلســوز  و  همــراه  تنهــا 
ــنا  ــرای آش ــه وی ب ــود ک ــی ب در ضیافت
ــا اســام  کــردن خویشــاوندان خویــش ب
و دعوتشــان بــه دیــن خــدا ترتیــب 
داد. در همیــن ضیافــت پیامبــر )ص( 
ــی  ــه کس ــرد: چ ــؤال ک ــران س از حاض
از شــما مــرا در ایــن راه کمــک مــی 
ــرادر و وصــی و نماینــده مــن  ــا ب کنــد ت
ــی )ع(  ــط عل ــد؟ فق ــما باش ــان ش در می
ــو  ــن ت ــدا! م ــر خ ــخ داد: ای پیامب پاس
ــر  ــم. پیامب ــی کن ــاری م ــن راه ی را در ای
ــوال و  ــرار س ــار تک ــه ب ــد از س )ص( بع
ای  فرمــود:  جــواب  همــان  شــنیدن 
ــد  ــن، بدانی ــتگان م ــاوندان و بس خویش
ــه  ــرادر و وصــی و خلیف ــی )ع( ب ــه عل ک
شماســت. میــان  در  مــن  از  پــس 
هجــرت زمــان  در  )ع(  علــی  امــام 
ــر )ص( قصــد داشــت  ــه پیامب ــی ک زمان
ــرت  ــه هج ــمت مدین ــه س ــه ب ــا از مگ ت
ــر  ــی ب ــه ای مبن ــرکان دسیس ــد مش کن
علــی  امــام  پیامبــر کشــیدند.  قتــل 
ــتگی  ــان گذش ــجاعت و از ج ــا ش )ع( ب
بســتر  در  )ص(  پیامبــر  جــای  بــه 
ــه  ــن کار زمین ــا ای ــد و ب ــان خوابی ایش
ــرد.  ــم ک ــر )ص( را فراه ــرت پیامب هج

ازدواج امام علی )ع(
ــری،  ــوم هج ــا س ــای اول ت ــال ه در س
حضــرت رســول )ص(، دختــرش فاطمــه 
ــه عقــد امــام علــی )ع( در آورد. )ع( را ب
نخســتین فرزنــد امام علــی )ع( و حضرت 
فاطمــه )س( در نیمــه مــاه رمضــان 

ــه دنیــا آمــد کــه  ســال ســوم هجــری ب
ــد دوم  نامــش را حســن گذاشــتند. فرزن
ــعبان  ــوم ش ــین در س ــی حس ــا یعن آنه
ــد. ــا آم ــه دنی ــرت ب ــارم هج ــال چه س
خــم غدیــر  در  )ع(  علــی  امــام 
مراســم  اتمــام  از  بعــد  پیامبــر )ص( 
ــرش در راه  ــال عم ــن س ــج در آخری ح
ــم  ــام غدیرخ ــه ن ــی ب ــت در محل برگش
ــف داد،  ــه دســتور توق در نزدیکــی جحف
زیــرا پیــک وحــی فرمــان داده بــود کــه 
پیامبــر )ص( بایــد رســالتش را بــه اتمــام 
برســاند. پــس از نمــاز ظهــر پیامبــر )ص( 
بــر بــاالی منبــری از جهــاز شــتران رفــت 
و فرمــود: »ای مــردم! نزدیــک اســت کــه 
ــم و از  ــک گوی ــق را لبی ــوت ح ــن دع م
میــان شــما بــروم دربــاره مــن چــه فکــر 
ــی  ــد: »گواه ــردم گفتن ــد؟« م ــی کنی م
مــی دهیــم کــه تــو آییــن خــدا را تبلیــغ 
مــی کــردی« پیامبــر فرمــود: »آیــا شــما 
ــدای  ــز خ ــه ج ــد ک ــی دهی ــی نم گواه
ــده  ــد بن ــی نیســت و محم ــه، خدای یگان
خــدا و پیامبــر اوســت؟« مــردم گفتنــد: 
»آری، گواهــی مــی دهیــم« ســپس 
ــی )ع(  ــر )ص( دســت حضــرت عل پیامب
را بــاال گرفــت و فرمــود: »ای مــردم! 
ــان  ــزاوارتر از خودش ــان س ــزد مؤمن در ن
مــردم گفتنــد: »خداونــد  کیســت؟« 
ــپس  ــد« س ــی دانن ــر م ــر او بهت و پیامب
ــر کــس  ــردم! ه ــد: »ای م ــر فرمون پیامب
مــن مــوال و رهبــر او هســتم، علــی هــم 
ــه را  ــن جمل ــر اوســت« و ای ــوال و رهب م
ــردم  ــد م ــد. بع ــرار فرمودن ــار تک ــه ب س
ــی )ع(  ــرت عل ــه حض ــاب را ب ــن انتخ ای
تبریــک گفتنــد و بــا وی بیعــت نمودنــد.

دالوری امام علی )ع(
حضــرت علــی )ع( در بیشــتر جنــگ 
ــوان  ــه عن ــر اســام ب ــار پیامب ــا در کن ه
ــد  ــی جنگی ــام م ــپاه اس ــدار س پرچم
دالوری  از  زیــادی  هــای  داســتان  و 
هــا  زبــان  ســر  بــر  او  شــجاعت  و 
اســت کــه خیلــی هــم زیــاد اســت.
ــر  ــرت امی ــات، حض ــه روای ــا ب ــه بن البت
)ع( در همــه غــزوات بــه جــز غــزوه 
ــزوه  ــوک حضــور داشــته اســت. در غ تب
تبــوک خــود حضــرت رســول )ص(، 
ــودش  ــای خ ــه ج ــی )ع( را ب ــام عل ام
در مدینــه گذاشــت و ایــن امــر موجــب 

بــروز یکســری شــایعه در مــورد کــدورت 
ــام  ــد. ام ــی )ع( گردی ــام عل ــر از ام پیامب
ــر در  ــا پیامب ــایعه را ب ــن ش ــی )ع( ای عل
میــان گذاشــت و آن حضرت )ص( فرمود:

ِمــْن  هــاروَن  بَِمنزلــِه  ِمّنــی  » أنــَت 
بَعــدی« النَبــی  أنـّــه  ااِّل  ُموســی، 
ــه مــن همچــون  ــو نســبت ب ــگاه ت »جای
جایــگاه هــارون نســبت به موســی اســت 
مگــر اینکــه پیامبری پس از من نیســت.«

ــپاه  ــف اول از س ــه در ص ــان همیش ایش
ــروع  ــا ش ــه ب ــتند ک ــور داش ــود حض خ
ــمن  ــر دش ــادی ب ــای زی ــگ ضرره جن
کــه  طــوری  بــه  کردنــد  مــی  وارد 
ــان  ــام ایش ــام از ن ــمنان اس ــه دش هم
ــی  ــه رویاروی ــر ب ــیدند و حاض ــی ترس م
امــام  رو  همیــن  از  نبودنــد.  وی  بــا 
اول را »حیــدر کــرار« مــی نامیدنــد.

پــس از شــجاعت ایــن حضــرت در جنگ 
احــد بــود کــه فرشــته وحــی بــه پیامبــر 
)ص( فرمــود: ایــن نهایــت فداکاری اســت 
ــد.  ــی )ع( از خــود نشــان می ده ــه عل ک
ــن  ــن و م ــود: »او از م ــدا فرم ــول خ رس
ــی  ــگام صدای ــن هن ــتم« در ای از او هس
می گفــت: کــه  شــنیدند  آســمان  از 
»ال َفتــی ااِّل َعلـِـّی، ال َســیَف ااِّل ُذو الَفقار«
و  علــی  چــون  شــجاعی  »جوانمــرد 
شمشــیری چــون ذوالفقــار وجــود ندارد«
امــام علــی در زمــان رحلت پیامبــر )ص(

در آخریــن لحظــات عمــر پیامبــر )ص(، 
ــدا  ــول خ ــد و رس ــزد او آم ــی )ع( ن عل
)ص( رازی طوالنــی را بــا او در میــان 
بیمــاری اش  آن  از  پــس  و  گذاشــت 
شــدت یافــت و بــه علــی)ع( فرمــود: 
»ســرم را در دامــان خــود قــرار ده، زیــرا 
فرمــان الهــی رســیده اســت، هــرگاه روح 
ــا دســت  ــرد آن را ب ــت ک ــم مفارق از بدن
خــود برگیــر و بــر صــورت خویــش 
ــا و  ــه نم ــه قبل ــرا رو ب ــش و آن گاه م بک
ــر  ــردم ب ــل از همــه م ــز کــن و قب تجهی
بدنــم نمــاز بگــزار و تــا پیکــرم را در 
ــدا  ــن ج ــازی، از م ــان می س ــاک نه خ
مشــو و از خــدای متعــال یــاری بخــواه«

ــی  ــر )ص(، در حال ــت پیامب ــد از رحل بع
کــه علــی و عــده ای از طائفه بنی هاشــم 
مشــغول تجهیــز و تدفیــن حضــرت )ص( 
ــار از  ــران و انص ــی از مهاج ــد، بعض بودن
ــه راه  ــان ب ــر و عثم ــر، عم ــه ابوبک جمل
افتادنــد و در جایــی بــه نــام ســقیفه بنی 
ســاعده جمع شــدند تــا تکلیــف حکومت 
را روشــن کننــد کــه پــس از مشــاجراتی 
ــت  ــد، در نهای ــع ش ــا واق ــان آنه ــه می ک

ــر  ــر، ابوبک ــه غدی ــه واقع ــه ب ــدون توج ب
ــد. ــی کردن ــه معرف ــوان خلیف ــه عن را ب

برابــر  در  ســال   ۲۵ )ع(  علــی  امــام 
پــس  و  کــرد  ســکوت  مســاله  ایــن 
از قتــل عثمــان بــا هجــوم و اصــرار 
مســلمانان، خافــت را بــر عهــده گرفــت.

خافت امام علی )ع(
ــی  ــان، جمع ــس از کشــته شــدن عثم پ
از اصحــاب نــزد امــام علــی )ع( آمدنــد و 
گفتنــد: مــا ســزاوارتر از تــو بــه خافــت، 
کســی را نمی شناســیم؛ علــی)ع( گفــت: 
ــا  ــر اســت ت ــر شــما باشــم بهت ــن وزی م
ــز  ــد: ج ــان گفتن ــم. آن ــما باش ــر ش امی
ــم. آن  ــزی نمی پذیری ــو، چی ــا ت ــت ب بیع
ــا  ــت او در خف ــه بیع ــت ک ــرت گف حض
نمی باشــد و بایــد در مســجد باشــد.

همــه انصــار جــز چنــد نفــر بــا علــی )ع( 
ــرا  ــه چ ــاره ک ــن ب ــد. در ای ــت کردن بیع
امــام علــی)ع( زیــر بــار بیعــت بــا مــردم 
نمی رفــت، بایــد گفــت امــام )ع( جامعــه 
موجــود را فاســدتر از آن می دانســت کــه 
او بتوانــد آن را رهبــری کــرده و معیارها و 
منویــات خــود را در آن بــه اجــرا در آورد.

شهادت امام علی )ع(
ســرکوب  و  نهــروان  جنــگ  از  بعــد 
جملــه  از  خــوارج  از  برخــی  خــوارج 
عبدالرحمــان بــن ملجــم مــرادی در 
یکــی از شــبها گــرد هــم آمدنــد و اوضــاع 
جنگهــای  و  هــا  خونریــزی  و  روز  آن 
ــروان  ــد و از نه ــی کردن ــی را بررس داخل
و کشــتگان خــود یــاد کردنــد و ســرانجام 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه باعــث ایــن 
ــی  ــرت عل ــی حض ــزی و برادرکش خونری
)ع( و معاویــه و عمروعــاص هســتند و 
ــته  ــان برداش ــر از می ــه نف ــن س ــر ای اگ
را  خــود  تکلیــف  مســلمانان  شــوند، 
هــم  بــا  ســپس  دانســت.  خواهنــد 
ــان  ــک از آن ــر ی ــه ه ــتند ک ــان بس پیم
متعهــد کشــتن یکــی از ســه نفــر گــردد.

ابــن ملجــم متعهــد قتــل امــام علــی )ع( 
ــان  ــاه رمض ــم م ــب نوزده ــد و در ش ش
همــراه چنــد نفــر در مســجد کوفــه 
ــی )ع(  ــرت عل ــب حض ــتند. آن ش نشس
در خانــه دختــرش مهمــان بودنــد و 
ــی  ــد، وقت ــر بودن ــح باخب ــه صب از واقع
ــا دختــرش در میــان نهــاد،  موضــوع را ب
ام کلثــوم گفــت: فــردا جعــده را بــه جای 
خودتــان بــه مســجد بفرســتید. حضــرت 
علــی )ع( فرمــود: »از قضــای الهــی نمــی 
ــود  ــد خ ــت« آن گاه کمربن ــوان گریخ ت
ــد. ــجد ش ــازم مس ــت و ع ــم بس را محک

ابــن ملجــم، در حالــی کــه حضــرت علــی 
ــر  ــی ب ــا ضربت ــد، ب ــجده بودن )ع( در س
ــش  ــر حضرت ــون از س ــارک خ ــرق مب ف
محاســن  و  محــراب جــاری شــد  در 
شــریفش را بــه خــون رنگیــن کــرد. 
فرمــود: حضــرت  آن  حــال  ایــن  در 

»فزت و رب الکعبه«
»به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم«

ــاوت  ــه را ت ــوره ط ــه ۵۵ س ــپس آی س
فرمــود: »شــما را از خــاک آفریدیــم 
و در آن بازتــان مــی گردانیــم و بــار 
آوریــم« مــی  بیرونتــان  آن  از  دیگــر 
)ع( علــی  امــام  دفــن  محــل 
)ع(  علــی  از شــهادت حضــرت  بعــد 
ایشــان را در نزدیکــی شــهر کوفــه بــدون 
ــن  ــود دف ــه ش ــی متوج ــه کس ــن ک ای
ــری  ــاله جلوگی ــن مس ــل ای ــد. دلی کردن
ــمنان  ــی دش ــی حرمت ــر و ب ــش قب از نب
بــود. ایشــان  جنــازه  بــه  نســبت 
محــل  هــا  ســال  گذشــت  از  بعــد 
شــد  کشــف  )ع(  علــی  امــام  دفــن 
و بعــد از ســاخت مقبــره ایشــان در 
ــد. ــود آم ــه وج ــف ب ــهر نج ــا ش آن ج

آثار امام علی )ع(
ســخنان،  از  اســنادی  الباغــه:  نهــج 
حضــرت  هــای  نامــه  و  هــا  خطبــه 
ــده  ــه جــا مان ــه از ایشــان ب ــی )ع( ک عل
طرفــداران  و  پیــروان  توســط  اســت 
ایشــان گــرد هــم آورده شــده اســت 
کــه آن را نهــج الباغــه مــی نامنــد.
»غــرر الحکــم و درر الکلــم«: دومیــن 
امــام  بیانــات  از  کــه  اســت  اثــری 
اســت. شــده  گــردآوری  )ع(  علــی 
ــای  ــه ج ــر ب ــومین اث ــی: س مصحــف عل
مانــده از امیرمؤمنــان )ع( قــرآن معــروف 
ایشــان اســت که در آن ســوره های قرآن 
ــد. ــده ان ــب ش ــزول مرت ــخ ن ــق تاری طب
کتابــی  علــی  امــام  بعــدی  کتــاب 
مشــتمل بــر ســخنانی از حضــرت محمــد 
ــاز هــای مــردم کــه  ــاره کل نی )ص( درب
گفتــه مــی شــده اســت و حضــرت 
ــد. ــی کردن ــوب م ــا را مکت ــی آن ه عل
همچنیــن آورده شــده اســت کــه دعــای 
کمیــل، دعایــی اســت کــه حضــرت 
ــه  ــاگردانش ب ــی از ش ــه یک ــی )ع( ب عل
ــد. ــاد داده بودن ــاد ی ــن زی ــل ب ــام کمی ن

امام علی  علیه السالم حاصل رسالت نبی مکرم  اسالم ناب محمدی 
برای همه مسلمین هوشمند
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حجاب
حجــاب در لغــت بــه معنــای مانــع، پــرده 
ــن  ــتعمال ای ــت. اس ــده اس ــش آم و پوش
کلمــه بیشــتر بــه معنــی پــرده اســت )در 
قــرآن ایــن کلمــه در هشــت مــورد بــه کار 
ــز،  ــای حاج ــه معن ــتر ب ــه بیش ــه ک رفت
مانــع، حایــل و پــرده اســت(. ایــن کلمــه 
از آن جهــت مفهــوم پوشــش می دهــد 
ــی  ــرده، وســیله پوشــش اســت، ول ــه پ ک
ــه آن  ــت؛ بلک ــاب نیس ــی حج ــر پوشش ه
پوششــی حجــاب نامیــده می شــود کــه از 
طریــق پشــت پــرده واقــع شــدن صــورت 
ــراد از حجــاب،  ــن نوشــتار م ــرد. در ای گی
پوشــش اســامی اســت و مــراد از پوشــش 
ــی از احــکام  ــوان یک ــه عن اســامی زن، ب
وجوبــی اســام، ایــن اســت کــه زن، 
ــدن خــود  ــا مــردان، ب هنــگام معاشــرت ب
را بپوشــاند و بــه جلوه گــری و خودنمایــی 
ــای  ــه معن ــاب، ب ــن، حج ــردازد. بنابرای نپ
ــد  ــوان، دارای دو بع ــامی بان ــش اس پوش
ایجابــی و ســلبی اســت. بعــد ایجابــی آن، 
ــدن و بعــد ســلبی آن،  وجــوب پوشــش ب
حــرام بــودن خودنمایــی بــه نامحرم اســت 
ــر  ــار یکدیگ ــد در کن ــد بای ــن دو بع و ای
باشــند تــا حجــاب اســامی محقــق شــود؛ 
گاهــی ممکــن اســت بعــد اول باشــد، 
ــورت  ــن ص ــد، در ای ــد دوم نباش ــی بع ول
ــامی  ــاب اس ــه حج ــت ک ــوان گف نمی ت
محقــق شــده اســت و همچنیــن حجــاب 
ــان  ــه در می ــزی اســت ک ــای چی ــه معن ب
ــان  ــه نگهب ــود و ب ــل می ش ــیء حائ دو ش
ــع  ــون مان ــد؛ چ ــی گوین ــب م ــز، حاج نی
ــم  ــک حری ــگان در ی ــار و بیگان ورود اغی
بنابرایــن،  می شــود.  خــاص  محیــط  و 
حجــاب و پوشــش زن نیــز بــه منزلــه 
ــراد  ــل اف ــع در مقاب ــب و مان ــک حاج ی

نامحــرم اســت کــه قصــد نفــوذ و تصــرف 
دارنــد.  را  نامــوس دیگــران  در حریــم 

امنیت
امنیت به معنی بی خوفی و امن، بی بیمی، 
ایمنی و نیز جای امن و ایمن شدن است. 
امنیت یکی از طبیعی ترین و ضروری ترین 

نیاز های بشری است.
 آرامش

ــدن:  ــش اســم مصــدر اســت از آرامی آرام
ــکینه. ــه و س ــکون ، طمأنین ــایش، س آس

نگاهی بر جامعه شناسی امنیت 
اجتماعی

امنیت اجتماعی همواره به عنوان یکی 
از نیازهای اساسی هر جامعه انسانی 

مطرح بوده است، زیرا وجود این پدیده 
در سطح جوامع نظم و بقاء را به عنوان 
مهم ترین کارکرد اساسی خود به وجود 

می آورد. در واقع این پدیده از اصلی ترین 
و اساسی ترین کار ویژه های نهاد اجتماعی 

حکومت یا همان دولت است که مردم 
حق خود را در دفاع از حریم عمومی و 

خصوصی و حفظ جامعه به نهاد اجتماعی 
حکومت تفویض می کنند که این مسئله بر 
اساس دیدگاه نخبه گرایی بیانگر نقش بارز 
نهاد اجتماعی حاکمیت در تأمین امنیت 
در سطح جامعه است بر عهده حکومت 

می باشد. بنابراین استمرار وجود ارزش های 
فرهنگی، فرایند اجتماعی شدن، وفاق و 
همکاری اجتماعی و... در بین شهروندان 

می تواند از مهم ترین عوامل ارتقاء و تقویت 
امنیت اجتماعی به صورت واقعی باشد؛ 
این در حالی است که برخی نظام های 

دولتی و حکومتی با توسل به قدرت 
نظامی شان و اقدامات و خط مشی های 

قهرآمیز و اجباری 
می خواهند امنیت اجتماعی 

را بسترسازی نمایند.
امنیت اجتماعی )جامعه ای( 

حلقه واسط بین امنیت 
فردی و امنیت ملی است که 

در تاش است با یک نگاه 
کان و جامع، یکپارچگی و 
انسجام الزم را میان امنیت، 

شهروندان و حاکمیت 
بسترسازی کند. در واقع 

هدف آن است که امنیت را 
به مثابه یک فرایند اجتماعی 

مطرح سازد که بدون آن 
اساساً زندگی بی معنا و پرخطر می باشد.

 در هــر جامعــه ای برخــورداری از امنیــت 
در هــر ســطحی بــه صــورت پایــدار و 
ــر نظــام  ــه از اهــداف اساســی ه همه جانب
اجتماعــی اســت. بنابرایــن جامعــه تــا 
ــر  ــود تأثی ــای خ ــادی از بنیان ه ــد زی ح
از  اجتماعــی  مؤلفه هــای  می پذیــرد. 
ــای  ــی و کارکرده ــط اجتماع ــو رواب یکس
از جهــت  و  رقــم می زننــد  را  جمعــی 
دیگــر بــا توجــه بــه جایــگاه دولــت 
یــا حکومــت در هــر نظــام اجتماعــی 
ایــن نهــاد اجتماعــی می توانــد نظــام 
اهــداف  بــه  رســیدن  در  را  اجتماعــی 
هــر  در  برنامه هــا  ســاختن  عملــی  و 
ــک کنــد؛ بــر ایــن اســاس  بُعــدی کم
ــی  ــت اجتماع ــه امنی ــت ک ــوان گف می ت
و  اساســی  مؤلفه هــای  مهم تریــن  از 
ــت  ــه ای اس ــر جامع ــت در ه ــدار امنی پای
کــه هــر چــه میــزان ایــن مؤلفــه در بیــن 
ــر و  ــت قوی ت ــدار امنی ــل پای ــایر عوام س
بیشــتر باشــد، امنیــت ملــی پایدارتــر، 
کم هزینه تــر و شــکوفاتر خواهــد بــود.

بنابرایــن نقــش کار ویژه هــای امنیــت 
ــه  ــه ای ب ــر جامع ــطح ه ــی در س اجتماع
ــز  ــن مباحــث متمرک ــر ای ــاع ب ــور اجم ط
ــده در ســطح نظــام  ــن پدی اســت کــه، ای
ــار  ــان ها کن ــده انس ــث ش ــی باع اجتماع
ــی  ــای جمع هــم جمــع شــوند و از نیروه
هــم بهره مندشــوند و در مســئولیت های 
ــا  ــند، ت ــته باش ــارکت داش ــی مش اجتماع
آســوده تر و راحت تــر زندگــی نماینــد. 
توســعه  از  می خواهــد  کــه  جامعــه ای 
و  ظرفیت هــا  از  و  الزم  پیشــرفت  و 
فرصت هــای الزم اجتماعــی و فرهنگــی 
بهــره ببــرد، همــواره نیازمنــد به این اســت 
ــص  ــت، باالخ ــدی از امنی ــر بُع ــه در ه ک
شــود. بهره منــد  اجتماعــی،  امنیــت 

نمونــه  تریــن  عالــي  معصــوم،  پیشــوایان 
ــات  ــه صف ــتند و هم ــان هس ــري در جه رهب
ــال  ــه کم ــان ب ــود مبارکش ــوایي در وج پیش
ــواران  ــن بزرگ ــه ای ــت. همچنانک ــیده اس رس
ــروان  ــان پی ــد، در می ــي نظیرن ــري ب در رهب
ــه  ــوند ک ــي ش ــت م ــاني یاف ــز کس ــان نی ش
ــوم،  ــوایان معص ــروي از پیش ــروي و پی در ره
مرتبــه اي عالــي و بــي نظیــر دارنــد، بــه 
عبــارت دیگــر، معصومیــن)ع( پیروانــي دارنــد 
کــه نمونــه اعــا بــراي چگونــه پیــروي کــردن 
حقیقــت،  هســتند.در  الهــي  پیشــوایان  از 
اینگونــه افــراد درس پیــروي از معصــوم را 
ــد. ــي آموزن ــران م ــه دیگ ــي ب ــور عمل ــه ط ب

بــاب الحوائــج، حضــرت عبــاس بــن علــي)ع(، 
نمونــه اي اســت کــه چگونگــي  برتریــن 
ــم  ــًا تعلی ــروي از پیشــواي معصــوم را عم پی
ــه  ــه گون ــوار ب مــي دهــد. شــخصیت آن بزرگ
ــه  ــه الزم ــي را ک ــه صفات ــه هم ــت ک اي اس
ــل  ــو کام ــه نح ــت، ب ــي اس ــرو واقع ــک پی ی
بــروز داده و تجســمي از همــه فضائــل اســت.

ــت  ــاني اس ــات انس ــن صف ــا« از مهمتری »وف
و معیــاري بــراي شــناختن نیــکان اســت. 
ایــن صفــت زمانــي پســندیده تــر اســت 
کــه انســان نســبت بــه میثــاق خدایــي 
ــه پیشــواي  ــاداري نســبت ب ــادار باشــد. وف وف
بــه  وفــا  مصــداق  مهمتریــن  از  معصــوم 
میثــاق الهــي اســت و حضــرت بــاب الحوائــج 
ــه  ــان ب ــاي ج ــا پ ــي )ع( ت ــن عل ــاس ب عب
ــوري  ــه ط ــد. ب ــادار مان ــش وف ــاق خوی میث
ــوان  ــه عن ــخ تشــیع ب کــه از آن پــس در تاری
ــه  ــاداري ب ــده و وف ــناخته ش ــا ش ــر وف مظه
نــام آن بزرگــوار متــرادف گردیــده اســت.

ــاداري  ــکوهمند وف ــاي ش ــه ه ــي از صحن یک
حضــرت عبــاس بــن علــي )ع( زمانــي بــود که 
شــمر لعنــت الّل علیــه، بــه خیمــه هــاي امــام 
ــرت  ــراي حض ــد و ب ــک ش ــین )ع( نزدی حس
عبــاس)ع( امــان نامــه اي آورد و آن بزرگــوار را 
صــدا زد. حضرت ابوالفضل)س( از پاســخ دادن 

ــه  ــخي ب ــذا پاس ــت ل ــت داش ــمر کراه ــه ش ب
صــداي شــمر نــداد ولــي امــام حســین )ع( بــه 
عبــاس)س( فرمــود پرســش شــمر را کــه تــو 
را صــدا مــي زنــد، بــي پاســخ مگــذار. حضــرت 
ــش در  ــام خوی ــتور ام ــه دس ــج ب ــاب الحوائ ب
ــدا،  ــمن خ ــود: اي دش ــمر فرم ــه ش ــخ ب پاس
بــر امانــي کــه بــراي مــا آورده اي لعنــت بــاد.

یکــي از مهمتریــن عنصــري که انســان را وادار 
بــه دفــاع از حــق مــي کنــد، »غیــرت« اســت. 
غیــرت نیــروي محرکــه وجــود انســان در 
برابــر ســتم، ظلــم و تجــاوز بــه نوامیــس الهــي 
اســت. آن کــس کــه شــعله غیــرت وجــودش 
ــي  ــر ناحــق ب ــرده اســت، در براب را روشــن ک
ــاي جــان پیــش  ــا پ تفــاوت نمــي شــنید و ت
مــي رود. گذشــته از ایــن، غیــرت نشــان عفت 
ــي)ع(،  ــام عل ــر ام ــه تعبی ــت و ب ــخص اس ش
عفــت مــرد، بــه مقــدار غیــرت اوســت.

حضــرت بــاب الحوائــج ایــن صفــت واال را بــه 
حــد کمــال دارا بودنــد وغیــرت بــه وجــودش 
ســرافراز اســت. گرچــه کربــا تجلیــگاه غیــرت 
تاریــخ شــکوه  مــردان  غیورتریــن  و  بــود 
ــتند  ــش گذاش ــه نمای ــا ب ــرت را در آن ج غی
ولــي غیــرت عبــاس بــن علــي)ع( در دفــاع از 
حــق برجســتگي دیگــري داشــت. آن بزرگــوار 
ــم والیــت آنچنــان جانبــازي  ــاع از حری در دف
نشــان داد که تاریــخ نمونه اي بــراي آن ندارد.

شــجاعت و رزم آوري عنصــر دیگــر شــخصیت 
و  هیبــت  اســت.  الحوائــج  بــاب  حضــرت 
بــود  چنــان  کربــا  در  حضــرت  مهابــت 
ــه از  ــون رم ــمن همچ ــپاه دش ــواج س ــه اف ک
برابــرش مــي گریختنــد. اخــاص نیــز در 
ــال  ــه کم ــي)ع( جام ــن عل ــاس ب ــود عب وج
پوشــید، آن بزرگــوار همــه تــوان خویــش 
نهــاد و در پیشــگاه  را در طبــق اخــاص 
ــار کــرد. ــر حــق خویــش نث ــام ب ــت و ام والی

بــه همیــن خاطــر اســت کــه امــام صــادق)ع( 

ــاس  ــر حضــرت عب ــر مطه ــارت قب ــگام زی هن
آن  اخــاص  غایــت  بــه  علــي)س(  بــن 
حضــرت تأکیــد مــي فرمایــد: »حضــرت بــاب 
ــي  ــل اخاق ــه فضائ ــا در صحن ــج تنه الحوائ
و میادیــن نبــرد قهرمــان نبــود، بلکــه در 
و  معصــوم  تالــي  نیــز  و حکمــت  دانــش 
ــه شــمار مــي رود. ــش ب ــه دان ــان صحن قهرم

بــه هــر حــال، جانبــاز قهرمــان کربــا، همــه 
ــوم  ــي معص ــرو واقع ــک پی ــه ی ــي را ک صفات
ــوزگاري  ــود. او آم ــد، دارا ب ــته باش ــد داش بای
اســت کــه چگونگــي پیــروي از والیــت و 
بــه دیگــران  را  راه حقیقــت  جانبــازي در 
ــده  ــبب ش ــر س ــن ام ــت. همی ــه اس آموخت
ــر  ــهدا ب ــه ش ــت هم ــه در روز قیام ــت ک اس
مقــام و منزلــت آن بــزرگ مــرد تاریــخ غطبــه 
ســجاد)ع(  حضــرت  همچنانکــه  بخورنــد. 
پیشــگاه  در  عبــاس  فرماید:»عمویــم  مــي 
خداونــد منزلتــي دارد کــه در روز قیامــت 
همــه شــهدا غبطــه اش را مــي خورنــد.

ــا را کــه  ســالروز والدت جانبــاز ســترگ کرب
ــه  ــه هم ــت ب ــجاعت اس ــرت و ش ــر غی مظه
رشــید  جانبــازان  بویــژه  والیــت  پیــروان 
گوییــم. مــي  تبریــک  میهنمــان  دالور  و 

روز جانبــاز فرصــت مناســبي اســت کــه نســل 
ــري از رشــادت  ــر الگوپذی ــاوه ب ــا ع ــروز م ام
هــا و جانبــازي هــاي حضــرت عبــاس)ع( 
در وقایــع دفــاع مقــّدس و دالوري هــا و 
ــد  ــز و غیرتمن ــازان عزی ــاي جانب ــجاعت ه ش
و  بپردازنــد  مطالعــه  بــه  اســامي  ایــران 
ــن  ــاز را از مت ــي س ــاي زندگ ــها و پیامه درس
نماینــد اســتخراج  مانــدگار  تاریــخ  ایــن 

حــوزه رســاني  اطــاع  پایــگاه   .۱:
۲. پایگاه رسول نور

نقش عفاف و حجاب در تأمین آرامش و امنیت اجتماعی

حضرت عباس نماد
 غيرت و والیتمداری و سرمشق وفا و شجاعت
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یکــی از مــوارد اهتمــام بــه پدیــده امنیــت 
ارتبــاط  جامعــه  ســطح  در  اجتماعــی 
تنگاتنــگ ایــن مســئله بــا نهــاد اجتماعــی 
امنیــت  بنابرایــن  اســت.  خانــواده 
ــای  ــع تهدیده ــای رف ــه معن ــی ب اجتماع
اجتماعــی و بهره منــدی از فرصت هــای 
ــر  ــن دو عنص ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب اجتماع
اساســی اســت کــه ذات و ماهیــت امنیــت 
ــور  ــه ط ــه ای ب ــر جامع ــی را در ه اجتماع
ــن اســاس  ــر ای ــد. ب نســبی شــکل می ده
ــی در  ــت اجتماع ــق امنی ــی تحق در وجه
خانــواده، در گــرو کاهــش یــا فقــدان 
ــا در  ــرد؛ و ی ــکل می گی ــت ش ــود امنی نب
وجــه دیگــر کســب فرصت هــا و تضمیــن 
منافــع و ارزش هــا باعــث ضــرورت مطالعــه 
تعامــل متقابــل امنیــت اجتماعــی بــا نهــاد 
ــد شــد. ــه ای خواه ــر جامع ــواده در ه خان
بــر ایــن اســاس امنیــت اجتماعــی خانواده 
ــم زندگــی  عبــارت اســت از: »حفــظ حری
تهدیــدات،  و  خطــرات  از  خانوادگــی 
زندگــی  ســطح  ارتقــاء  همچنیــن 
خانوادگــی بــا اتخــاذ تدابیــری جهــت 
ــا  ــی«.  در اینج ــای زندگ ــب فرصت ه کس
خطــرات و تهدیــدات بــه کلیــه مخاطراتــی 
ــرم و  ــط گ ــه در رواب ــود ک ــاق می ش اط
عاطفــی، صمیمــی و محبت آمیــز خانــواده 
اختــال ایجــاد نمایــد و احســاس نزدیکــی 
ــرد. ــن بب ــان را از بی ــان آن ــی می و همدل
از  نگهــداری  و  حراســت  واقــع،  در 
در  ریشــه  خانــواده  مایــی  احســاس 
ــه  حفــظ روابــط گــرم، عاطفــی و صمیمان
میــان افــراد دارد. حــال بــرای حفــظ 
و  چهــره  بــه  چهــره  روابــط  ایــن 
محبت آمیــز و پابرجــا مانــدن احســاس 
ــتوانه  ــه پش ــواده ب ــت خان ــی الزم اس مای
عینــی و واقعــی بــرای دفــع خطــرات 
شــود.«  مجهــز  فرصت هــا  کســب  و 
اجتماعــی  نهــاد   )۷۵  :۱۳۸۶ )چلبــی، 
کارکردهایــش  اعمــال  بــرای  خانــواده 
اســت. اجتماعــی  امنیــت  نیازمنــد 
 آنچــه موجــب تحکیــم پیونــد خانوادگــی 
و ســبب صمیمیــت رابطــه زوجیــن شــود، 
بــرای تقویــت کانــون خانــواده مفیــد 
اســت و در ایجــاد آن بایــد حداکثــر تاش 
ــس  ــت و برعک ــذول داش ــش را مب و کوش
هــر چیــزی کــه موجبــات سســتی روابــط 
فراهــم  را  آنــان  دلســردی  و  زوجیــن 
می کنــد و بــرای زندگــی خانوادگــی آنهــا 
ــا آن مبــارزه کــرد. ــد ب ــار اســت، بای زیانب
می خواهــد  زنــان  از  مجیــد  قــرآن 
مگــر  را  خویــش  زینت هــای  کــه 

بــا  کــه  کســانی  و  شــوهر  بــرای 
نســازند. آشــکار  محرم انــد،  آنهــا 

ــح  ــاب صحی ــت حج ــت رعای ــی اس بدیه
عامــل مؤثــری در حفــظ زینت هــای زنــان 
ــت  ــل مهمــی در تقوی ــان و عام از نامحرم
بنیان هــای خانــواده اســت. اختصــاص 
لذت هــای جنســی بــه محیــط خانوادگــی 
و در چارچــوب ازدواج مشــروع، پیونــد 
ــب  ــازد و موج ــم می س ــویی را محک زناش
می گــردد. زوجیــن  بیشــتر  اتصــال 

ــط  ــان، محی ــرای زن ــش ب ــاب و پوش حج
جامعــه را از بی بنــد و بــاری و آزادی هــای 
جلــوی  و  می نمایــد  حفــظ  جنســی 
ــه  ــران گرفت ــان و دخت جلوه نمایی هــای زن
می شــود و ارضــای نیازهــای جنســی را در 
همــان محیــط خانــواده محــدود می نماید.
آری! بــا بی حجابــی، روابط آزاد و نامشــروع 
ــه  ــرد و ب ــرا می گی ــه را ف ــی، جامع جنس
ــون خانواده هــا سســت  همــان نســبت کان
شــده، آمــار ازدواج کاهــش می یابــد و 
ــی و  ــه جدای ــم ب ــته ه ــای گذش ازدواج ه
ــود  ــن وج ــود. بنابرای ــر می ش ــاق منج ط
گــرو  در  مســتحکم  و  ســالم  خانــواده 
ــود. گســترش فرهنــگ حجــاب خواهــد ب
اجتمــاع بــر  فــرد  رفتــار  تأثیــر 
انســان بــه عنــوان عضــوی از جامعــه، بایــد 
ــا  تابــع ضوابــط روابــط اجتماعــی باشــد ت
ــردن  ــا ک ــود را در برپ ــردی خ ــه ف وظیف
ــام داده  ــه انج ــت در جامع ــش و امنی آرام
باشــد. همان طــور کــه وقتــی در یــک 
کتابخانــه آرامــش حاکــم بــر محیــط 
را برهــم میزنــی دیگــران بــرای خــود 
در  می شــوند،  قائــل  اعتــراض  حــق 
ــه  ــبت ب ــد نس ــز بای ــاع نی ــه اجتم صحن
ــی و فکــری  برهــم زننــدگان آرامــش روان
اعتــراض شــود. بنابرایــن، هــر انســان 
ــراد  ــایر اف ــم س ــد حری ــلیم العقلی، بای س
ــش  ــات رنج ــمرده و موجب ــرم ش را محت
نیــاورد. فراهــم  را  خــود  همنوعــان 
حجــاب و پوشــش اســامی بــرای مــردان 
و زنــان، تنهــا از کارکــرد فــردی برخــوردار 
ســامان دهی  بــرای  فقــط  و  نیســت 
خلقّیــات و ملــکات نفســانی آدمیــان، 
کارکــرد  از  بلکــه  نمی باشــد،  مؤثــر 
ــز برخــوردار اســت؛ حجــاب  اجتماعــی نی
غرایــز، التهابــات جســمی و معاشــرت های 
بــر  نمــوده،  را کنتــرل  بــار  و  بی بنــد 
می افزایــد،  خانــواده  نظــام  تحکیــم 
ــتحکم  ــون مس ــال کان ــن از انح همچنی
ــوده و  ــری نم ــویی جلوگی ــدار زناش و پای
امنّیــت اجتماعــی را فراهــم می ســازد. 

ــی،  ــرش دین ــا نگ ــانی ب ــر کس ــال اگ ح
ــناختی  ــرد جامعه ش ــا رویک ــا ب ــامی ی اس
ــا و  ــن کارکرده ــه چنی ــی ب و روان شناس
تأثیــرات مطلــوب، بــه ویــژه تأمیــن امنّیت 
اجتماعــی پــی ببرنــد، نــه تنهــا هدفمندانه 
ــا  ــرای رفتاره ــه ب ــد، بلک ــی می کنن زندگ
و اندیشه هایشــان دســت بــه گزینــش 
ــی  ــی اله ــداف متعال ــه اه ــا ب ــد ت می زنن
ــه  ــن رو ب ــد. از ای ــت یازن ــانی دس و انس
مســئله حجــاب نیــز بــه عنــوان راهبــردی 
کارســاز جهــت تأییــد و ترویــج ارزش هــای 
ســعادت  تأمین کننــده  اجتماعــی، 
ــد. ــی می نگرن ــرب اله ــأ ق ــی و منش آدم

بنابرایــن، پوشــش اســامی بــه منزلــه یک 
ــر افــراد  حفــاظ ظاهــری و باطنــی در براب
نامحــرم، قلمــداد می شــود کــه مصونیــت 
اخاقــی، خانوادگــی و پیونــد عمیــق میان 
حجــاب ظاهــری و بــازداری باطنــی و 
را  اجتماعــی  امنّیــت  مهم تــر  از همــه 
بــه  آن  پیشــینه  و  می ســازد  فراهــم 
انــدازه تاریــخ آفرینــش انســان اســت؛ 
ــری،  ــر بش ــاس ه ــش و لب ــه پوش ــرا ک چ
ــی  ــت. پرچم ــود اوس ــور وج ــم کش پرچ
نصــب  وجــودش  خانــه  بــر  وی  کــه 
کــرده اســت و بــا آن اعــام مــی دارد 
ــد. ــت می کن ــگ تبعی ــدام فرهن ــه از ک ک

امنیت اجتماعی، هدف اساسی وجوب 
حجاب

بــا توجــه به آیــات قــرآن مجید، بــه خوبی 
مشــخص و معیــن می شــود کــه هــدف از 
ــامی  ــاب اس ــم حج ــوب حک ــریع وج تش
ــارت،  ــس، طه ــه نف ــه تزکی ــت یابی ب دس
اســتحکام  جهــت  پاکدامنــی  و  عفــت 
امنیــت اجتماعــی اســت. و گســترش 
َفْســئلوُهَنّ  َمتاعــا  َســَألُْتموُهَنّ  اِذا  »و 
ــم  ــُر لِقلوبُِک ــم أْطَه ــاٍب ذلُِک ــْن َوراِء ِحج ِم
.۵۳ احــزاب/  ســوره   » ُقُلوبِِهــَنّ و 

ــردان،  ــه نامحــرم توســط م ــگاه ب چــون ن
باعــث تحریــک و تهییــج جنســی آنــان و 
ــه کن  ــاد و ریش ــه فس ــر ب ــه منج در نتیج
می شــود،  اجتماعــی  امنیــت  نمــودن 
و  حجــاب  دســتور  کنــار  در  خداونــد 
ــز  ــوان، مــردان را نی ــه بان ــدن ب پوشــش ب
ــم داده  ــش چش ــاب و پوش ــه حج ــر ب ام
ــرام  ــان، ح ــرم را برایش ــه نامح ــگاه ب و ن
کــرده اســت. چنانکــه در ایــن بــاره از 
امــام رضــا علیه الســام نقــل شــده اســت:
الّنســاء  ُشــعوِر  الــی  الَنَّظــر  »حــّرم 
ِمــَن  َغْیرِهــَنّ  و  بــاالَْزواج  الَمْحجوبــات 
ــال  ــِج الّرج ــْن تَْهیی ــه ِم ــا فی ــاء لم الّنس
ْهییــج الــی الَفســاد و  و مــا یَْدعــوا الَتّ

خــول فیمــا ال یحــّل و ال یجمــل«  الُدّ
ــوار ، ج۱۰۴، ص ۳۴(. )مجلســی ، بحاراالن

»نــگاه بــه موهــای زنــان باحجــاب ازدواج 
جهــت  آن  از  دیگــر،  بانــوان  و  کــرده 
ــردان  ــگاه، م ــه ن ــت ک ــده اس ــرام ش ح
را برمــی انگیــزد و آنــان را بــه فســاد 
فــرا می خوانــد در آنچــه کــه ورود در 
آن نــه حــال اســت و نــه شایســته«.

از مجمــوع گفتــار فــوق روشــن می گــردد 
ــامی  ــاب اس ــوب حج ــدف از وج ــه ه ک
ــور، ایجــاد صــاح  ــوارد مذک ــر م ــاوه ب ع
و پیشــگیری از فســاد، جهــت تأمیــن 
امنیــت اجتماعــی اســت. و گســترش 

امنیت اجتماعی، فلسفه حقیقی 
وجوب حجاب

از فلســفه های حقیقــی وجــوب  یکــی 
حجــاب، حفــظ آرامــش زن، مصونیــت 
جامعــه از فســاد و عمــق و معنــا بخشــیدن 
بــه امنّیــت اجتماعــی بــا توســعه آن 
ــی  ــی، دریای ــس آدم ــرا نف ــد. زی می باش
ــّواج از تمایــات و خواســته های اوســت  م
بــه خوراکی هــا،  آنهــا  کــه مهم تریــن 
امــور جنســی و مــال و جــاه و مقــام، 
مربــوط می شــود و بــدون شــک باالتریــن 
بــه  تمایــل  مــردان،  خواســته های 
در  کــه  همانگونــه  اســت.  زن  جنــس 
ســخنان عرفــا آمــده اســت: »أْعَظــُم 
ــن  ــاء«، »بزرگ تری ــْهَوة الّنس ــْهَوة، َش الَشّ
خواســته های مــرد، رغبــت بــه زنــان 
اســت«. )محجــه البیضــاء، ج ۵، ص ۱۷۷(

زن،  بــدن  مواضــع  و  زیبایی هــا  ارائــه 
دامــن  مــردان  طمــع  و  شــهوت  بــه 
می زنــد و آنهــا را بــه یــک کانــون جــدی 
ــلب  ــه س ــه ب ــازد ک ــدل می س ــر مب خط
ــی  ــی منته ــت اجتماع ــش زن و امنی آرام
ایــن  از  می توانــد  آنچــه  می شــود. 
ــش زن از  ــد، پوش ــگیری کن ــی پیش ناامن
چشــمان نامحرمــان اســت کــه بــا حجــاب 
کامــل اســامی عملــی خواهــد شــد.

ــت و شــخصیت  ــام عف ــی پی پوشــش دین
ــای زن مســلمان  و خداترســی از ویژگی ه
اســت و مــردان جامعــه نــه تنها بــه چنین 
بانویــی چشــم طمــع نخواهنــد داشــت که 
ــعت  ــه وس ــل در هرچ ــی بالفع او را نیروی
ــته و  ــی دانس ــت اجتماع ــیدن امنی بخش
ــورت  ــن ص ــتایند. در ای ــش را می س نجابت
اســت کــه زن نــه تنهــا در ســنگر حجــاب 
زهرآلــود،  نگاه هــای  تیــر  از  خــود، 
برخوردهــای  و  آزاردهنــده  ســخنان 
بــود،  خواهــد  امــان  در  جامعــه  اراذل 
ــود و  ــی خ ــش درون ــت و آرام ــه امنی بلک

اجتمــاع خویــش را برقــرار خواهــد کــرد.
نکتــه معنــوی و عرفانــی قابــل ذکــر 
در ایــن بــاب، پیــام الهــی آفریــدگار 
اســت: زنــان  بــه  خطــاب  هســتی، 
ــادی  ــراب آب ــا خ ــاش، دنی »ای زن! آگاه ب
ــای  ــه مین ه ــه آن ب ــر نقط ــه ه ــت ک اس
ناامــن  آلــوده،  نگاه هــای  و  شــیطان 
ــاب  ــته های حج ــا فرش ــت. ام ــته اس گش
ــی  ــاد خــدا در امنیت ــس و ی ــل ان در محف
ــران  ــه دیگ ــد ک ــر می برن ــه س ــر ب بی نظی
)محمدرضــا  بی خبرنــد.«  آن  طعــم  از 
از  عملــی  و  نــو  تحلیلــی  اکبــری، 
ــر، ص ۱۴ ـ ۱۶( ــر حاض ــاب در عص حج
حجــاب  فوایــد  و  آثــار  از  برخــی 
اســامی در تحقــق امنیــت اجتماعــی
ــه ــراد جامع ــی در اف ــش روان ــاد آرام  ایج
ــتنی ها و  ــی از خواس ــی دریای ــس آدم نف
ــزی  ــه چی ــه ب ــی ک ــات اســت. زمان تمای
رغبــت پیــدا کنــد هماننــد دریــا، توفانــی 
ــزر و  ــدن ج ــا راه آرام ش ــود و تنه می ش
ــه خواســته  ــا، رســیدن او ب ــن دری ــد ای م
خویــش اســت، لــذا بــرای جلوگیــری 
درد  و  مهلــک  موقعیــت  چنیــن  از 
داروی درمــان  طاقت فرســایی، حجــاب 
و موجــد امنیــت و صفــای روحــی اســت. 
در ایــن رابطــه یــک بانــوی تــازه مســلمان 
ــد: »ســامت روح مــرد  آمریکایــی می گوی
و جامعــه بــا نــوع و کیفیــت پوشــش زنان، 
ــکار دارد«. ــل ان ــه مســتقیم و غیرقاب رابط
کار نیــروی  اســتیفای  و  حفــظ   -
اســام بــا التفــات ویــژه بــه مســئله 
ــط کار  ــان در محی ــش زن ــاب و پوش حج
از  اجتمــاع  محیــط  کــه  می خواهــد 
ــاک شــده  ــای ناهنجــار جنســی، پ لذت ه
و راه را بــرای حفــظ نیــروی قدرتمنــد 
ــوی  ــوری معن ــا حض ــمی ب ــی و جس روح
مقابــل،  در  بگشــاید.  کار،  محــل  در 
باعــث ســوق  بی حجابــی و بدحجابــی 
ــط کار و  ــی از محی ــای جنس دادن لذت ه
ــه،  ــاع و در نتیج ــه اجتم ــواده ب کادر خان
تضعیــف نیــروی کار افــراد جامعــه و برهــم 
زدن امنیــت اجتماعــی آنــان می شــود.
- مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب
مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی، پدیــده 
ــخ بشــر،  ــدی نیســت. در طــول تاری جدی
جنــگ فرهنگــی، همیشــه وجــود داشــته 
اســت. بــه عنــوان نمونــه، فرعــون در برابــر 
ــه جنــگ فرهنگــی  موســی علیه الســام ب
متوســل شــده، گفــت: »مــی ترســم آییــن 
شــما را دگرگــون ســازد و یــا در ایــن 
ــوره  ــد!« )س ــا نمای ــاد برپ ــرزمین فس س

مهــم  جنبه هــای  از  یکــی  غافــر/۲۶( 
تهاجــم فرهنگــی غربی هــا مبــارزه بــا 
حجــاب و از بیــن بــردن امنیــت اجتماعــی 
ــخصا از  ــر، مش ــن ام ــت و ای ــوده و هس ب
ــن  ــه ای ــد، ب ــروع ش ــان ش ــان رضاخ زم
ــوان متحدالشــکل  ــه تحــت عن صــورت ک
شــدن، بــا حجــاب بــه مبــارزه برخاســتند 
ــن  ــت را قدغ ــاس روحانی ــیدن لب و پوش
حســین  امــام  عــزاداری  مجالــس  و 
کردنــد. ممنــوع  نیــز  را  علیه الســام 

ــر،  ــم آزادی و هن ــه اس ــن ب ــا همچنی آنه
ــج  ــواع فســاد و فحشــا و ابتــذال را تروی ان
دادنــد و حجــاب را مانــع اصلی ایــن آزادی 
حقیقــی معرفــی کردند و امنیــت اجتماعی 
افــراد جامعــه را بــه خطــر انداختنــد.

حفــظ حجــاب و امنیــت اجتماعــی و 
ایــن  و عمیــق  رابطــه مســتقیم  درک 
بســیار  فوایــد  و  راهکارهــا  مقولــه،  دو 
ــم  ــا تهاج ــارزه ب ــرای مب ــمندی را ب ارزش
فرهنگــی غــرب ارائــه می دهنــد کــه 
می شــود: اشــاره  نمونــه  چنــد  بــه 
نــاب  فرهنــگ  تبلیــغ  باعــث   -
بــه  جوانــان  تشــویق  و  اســامی 
می شــود؛ اســامی  موفــق  ازدواج 

- جوانــان را جهــت تقویــت روحیه و حفظ 
آرامــش درونــی بــه جــای ســوق دادن بــه 
محیــط فحشــا و اعمــال مبتــذل، بــه 
شــرکت در فعالیت هــای هنــری، ورزشــی، 
ــوند؛ ــون می ش ــی رهنم ــی و مذهب فرهنگ

باعــث  تنهــا  نــه  حجــاب،  حفــظ   -
فراگیــر  اجتماعــی  امنیــت  ایجــاد 
بــا  مبــارزه  جهــت  بلکــه  می شــود، 
ــئوالن را از واردات  ــی، مس ــم فرهنگ تهاج
کاالهــای تجماتــی، لــوازم بهداشــتی 
می کنــد. نهــی  مبتــذل  آرایشــی  و 

 فرشته روح افزا  معاون شورای فرهنگی 
اجتماعی زنان
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عزیــزان مــن! یکــی از مشــکات مــا، 
ــت  ــه نف ــور ب ــودن کش ــی ب مّتک
ــدا  ــت خ ــت، نعم ــن نف ــت. ای اس
ــه  ــا اینک ــا، اّم ــّق م ــت در ح اس
ــت  ــه نف ــی ب ــا، مّتک ــاد م اقتص
ــن  ــی از بزرگ تری ــن یک ــت، ای اس
مشــکات کشــور مــا اســت. بایــد 
ــه  ــم ک ــی بکنی ــم، تاش کاری کنی
نفــت را مســتقّل از اقتصــاد کشــور 
ــت  ــت نف ــا دس ــار م ــم؛ اختی بکنی
ــا  ــت م ــت دس ــار نف ــد، اختی نباش
ــت  ــر دس ــا اگ ــار م ــد. اختی باش
ــت  ــت نف ــون قیم ــد چ ــت ش نف
ــن  ــه معّی ــد ک ــای دیگرن را قدرته
میکننــد، گاهــی تحریــم میکننــد، 
ــد، گاهــی میگوینــد  گاهــی میخرن
ــن  ــم، از ای ــی بخری ــد از فان نبای
ــکات  ــن مش ــم ای ــور بخری کش
ــان را  ــد خودم ــا بای ــود دارد. م وج
ــم  ــاص کنی ــی خ ــاد نفت از اقتص
کــه البّتــه کار بســیار دشــواری هم 
ــًا  ــد حتم ــره بای ــا باالخ ــت؛ اّم هس
ایــن کار در کشــور انجــام بگیــرد.
 یکــی از موانــع مهــم، عیــوب 
ــا  ــی م ــبک زندگ ــی در س اساس
ــه  ــوط ب ــر مرب ــن دیگ ــت؛ ای اس
مســئولین نیســت، مربــوط بــه خــود 
مــا و شــما آحــاد مــردم اســت. مــا 
در ســبک زندگــی مشــکاتی داریــم: 
یکــی از مشــکات مــا، مصرف گرایــی 
اســت؛ یکــی از مشــکات مــا، اســراف و 
ــاد خــرج کــردن اســت؛  ــاده روی و زی زی
رفاه طلبــِی  مــا  مشــکات  از  یکــی 
مشــکات  از  یکــی  اســت؛  افراطــی 
ــرافیگری  ــت. اش ــرافیگری اس ــا اش م
ــرریز  ــاال س ــات ب ــفانه از طبق متأّس
پاییــن؛  طبقــات  بــه  میشــود 

از  یعنــی  متوّســط  آدم 
قشــرهای متوّســط هــم 
وقتــی میخواهــد میهمانــی 

بگیــرد، وقتــی میخواهــد عروســی 
ــی  ــراف عروس ــل اش ــرد، مث بگی
ــن  ــن عیــب اســت، ای ــرد. ای میگی
ــه  ــه ی ب ــن ضرب ــت، ای ــا اس خط
کشــور میزنــد. زیــاد مصــرف 
خواســتن،  زیــادی  کــردن، 
ــرج  ــادی خ ــوردن، زی ــادی خ زی
ــا  ــّم م ــوب مه ــزو عی ــردن، ج ک
زندگی مــان. ســبک  در  اســت 
ــِی خودمــان   مــا نســبت بــه اقتصــاد ملّ
ــرف  ــیم؛ مص ــته باش ــب داش ــد تعّص بای
ــّم  ــوب مه ــی از عی ــی یک ــس خارج جن
مــا اســت؛ مــا بایســتی تعّصــب 
داشــته باشــیم نســبت بــه مصــرف 
داخلــی و جنــس داخلــی و اقتصــاد 
ــب  ــا تعّص ــای م ــان. جوانه مّلی م
ــم  ــان تی ــه ف ــبت ب ــد نس دارن
فوتبــال؛ یکــی طــرف دار تیــم 
قرمــز اســت، یکــی طــرف دار تیــم 
ــب؛  ــا تعّص ــم ب ــت، آن ه ــی اس آب
و حّتــی تعّصــب بــه تیم هــای 
ــم  ــرف دار تی ــی ط ــی؛ یک خارج
رئــال اســت، یکــی طــرف دار تیــم 
ــه  ــبت ب ــب نس ــا تعّص ــر اینه دیگ
ــن  ــر همی ــد؛ اگ ــا دارن ــن تیم ه ای
ــدازه تعّصــب را  مقــدار و همیــن ان
نســبت بــه اقتصــاد مّلــی و تولیــد 
ــیاری  ــیم، بس ــته باش ــی داش داخل
ــد  ــاح خواه ــا اص ــای م از کاره
ــع. ــد؛ ایــن هــم یکــی دیگــر از موان ش
ــال  ــعار س ــه ش ــع ب ــاال راج ــب، ح  خ
ــت از  ــوع »حمای ــم؛ موض ــت کنی صحب
امســال  ایــن شــعار  ایرانــی«؛  کاالی 
بکنــم؛  عــرض  را  ایــن  اّوالً  اســت. 

ــد »شــما شــعار ســال  بعضی هــا میگوین
معّیــن میکنیــد، فایــده ای نــدارد ؛ عمــل 
ــعار  ــودی ش ــرا بیخ ــد، چ ــه نمیکنن ک
ــول  ــده قب ــد؟«؛ بن ــن میکنی ــال معّی س
را. شــعار ســال  ایــن حــرف  نــدارم 
ــی  ــود: یک ــرح میش ــور مط ــا دو منظ ب
ــی و  ــتهای اجرائ ــه سیاس ــت دادن ب جه
عملکــرد مســئولین دولتــی و مســئولین 
ــکار  ــه اف ــی توجی ــت، یک ــی اس حکومت
عمومــی اســت؛ یعنــی افــکار عمومــی 
ــه  ــه اینک ــد ب ــدا کنن ــه پی توّج
بــرای  امــروز  مســئله ای  چــه 
ــرای  کشــور مهــم اســت؛ امــروز ب
کشــور مســئله ی کاالی ایرانــی 
یــک مســئله ی مهّمــی اســت. 
ممکــن  البّتــه  هــم  دولتی هــا 
مختلــف،  ســالهای  در  اســت 
ــعارهایی را  ــن ش ــان ای بعضی هایش
کــه مــا هــر ســال معّیــن میکنیــم 
اّمــا  باشــند،  نداشــته  قبــول 
ــاش  ــد ت ــول دارن ــه قب ــی ک آنهای
میکننــد، عمــل میکننــد، بــه قــدر 
میکننــد؛  کار  خودشــان  تــوان 
ــر انجــام  ــر و جامع ت ــر کار، بهت ــه اگ البّت
بگیــرد، نتایــج بیشــتری بــه دســت 
نیســت  این جــور  بنابرایــن،  می آیــد. 
باشــد؛  بی فایــده  ایــن شــعارها  کــه 
ــت. ــده اس ــاً بافای ــعارها اتّفاق ــر، ش نخی

بــه  خطــاب  هــم  امســال،  شــعار   
مســئولین اســت، هــم خطــاب بــه مــردم 
ــت از کاالی  ــعار امســال حمای اســت. ش
یعنــی  ایرانــی  کاالی  اســت.  ایرانــی 
محصــول نهایــی کار و ســرمایه و فّعالّیت 
اقتصــادی و ذهــن و ابتــکار و همه چیــز. 

ــا ســرمایه ی خــود،  ســرمایه گذار ب
ــا  ــّراح ب ــود، ط ــا کار خ ــر ب کارگ
ــود،  ــش خ ــا دان ــود و ب ــن خ ذه
اینهــا همــه تــاش میکننــد و 
محصــول ]کار آنهــا[ میشــود کاالی 
ــی  ــز باعظمت ــن چی ــی. بنابرای ایران
اســت، چیــز بســیار مهّمــی اســت؛ 
ــرد.  ــت ک ــتی حمای ــن را بایس ای
ــه  ــی ک ــن کاالی ایران ــت از ای در حمای
محصــول تــاش فّعــاالن اقتصــادی و 
فّعــاالن کارگــری و ســرمایه گذاران و 
ــا  ــد اینه ــان و مانن ــزان و طّراح برنامه ری
اســت هــم مــردم نقــش دارنــد به عنــوان 
تولید کننــده ی کاالی ایرانــی، هــم مــردم 
ــده ی  ــوان مصرف کنن ــد به عن ــش دارن نق
ــد،  ــد کنن ــد تولی ــی؛ هــم بای کاالی ایران
هــم بایــد مصــرف کننــد؛ هــم بایــد در 
تولیــد تــاش کننــد -کــه حــاال عــرض 
ــام  ــد انج ــه بای ــی را ک ــم کارهای میکن
ــت  ــرف مراقب ــد در مص ــم بای ــرد ه بگی
مصــرف  ایرانــی  کاالی  کــه  بکننــد 
کننــد؛ و ایــن هــم یــک وظایفــی را بــر 
عهــده ی مــردم و بــر عهــده ی مســئولین 
دولــت قــرار میدهــد؛ مخاطــب ایــن 
ــم مســئوالنند. ــد، ه ــم مردمن ــعار، ه ش
بکنیــم؟  حمایــت  چه جــوری  خــب   
ایــن حمایــت اّوالً به  صــورت افزایــش 
تولیــد اســت کــه به عهــده ی مســئولین 
دولتــی اســت برنامه ریــزی کننــد- و 
ــا  ــردم ت ــود م ــده ی خ ــن به عه همچنی
تولیــد داخلــی افزایــش پیــدا کنــد.
ــدا  ــت پی ــود کیفّی ــی بهب ــد داخل  تولی
کنــد. از پیغمبــر اکــرم نقــل شــده اســت 
کــه فرمــود: َرِحــَم الُل امــَرًء َعِمــَل َعَمــًا 
ــوب  ــا و خ ــم و زیب ــه؛کار را محک َفاَتَقَن
ــرود. ــاال ب ــت کار ب ــد، کیفّی انجــام بدهن
ــا و  ــا نیازه ــاق ب ــی انطب ــت، یک  حمای
ــن  ــت؛ ای ــای روز اس ــلیقه ها و مزیّته س
هــم حمایــت اســت؛ این جــور نباشــد که 
نــگاه نکنیــد کــه مــردم چــه میخواهنــد. 
تولیــد کاالی ایرانــی بــه ایــن معنــا 
ــود  ــد بش ــزی تولی ــد چی ــه بای ــت ک اس
کــه مطابــق بــا ســلیقه ی مــردم و میــل 
مــردم باشــد، همــراه بــا ظرافتهــای الزم.
ــادرات  ــرون از کشــور و ص ــی بی  بازاریاب
هــم یکــی از انــواع حمایــت از کاالی 
ــا  ــه ب ــا ک ــتی م ــت. بایس ــی اس ایران
ــر  ــایه ایم غی ــور همس ــزده کش پان
از کشــورهای دیگــِر دوردســت 
ایرانــی  کاالی  میتواننــد  کــه 
را مصــرف بکننــد، بــا پانــزده 
ــن  ــتیم از ای ــایه هس ــور همس کش
همســایگی اســتفاده کنیــم، کاالی 
ایرانــی را صــادر کنیــم؛ ایــن، هــم 
ــت،  ــه اس ــده ی وزارت خارج به عه

ــی  ــده ی وزارت بازرگان ــم به عه ه
ــاالن  ــده ی فّع ــم به عه ــت، ه اس
اقتصــادی مردمــی اســت؛ بازاریابی 
کننــد. یــک آمــاری را بــه مــن دادنــد 
ــار  ــن آم ــرده ام، ای ــت نک ــون یادداش چ
درســت یــادم نیســت، لکــن آمــار بســیار 
ــم  ــا بتوانی ــر م ــه اگ ــود ک ــی ب مهّم
تولیــدات  از  بیســت  درصــد 
ــایه ی  ــورهای همس ــورد نیازکش م
ــان را فقــط همســایه یعنــی  خودم
بیســت درصــد از مجمــوع مصــرف 
ــان  ــویم، ف ــد بش ــا را متعّه آنه
تعــداد شــغل ایجــاد میشــود
یــک عــدد خیلی بــاال که مــن االن 
ــم  ــت، نمیتوان ــادم نیس ــت ی درس
عــرض بکنــم کــه تأثیــرش در 
و  کشــور  در  اشــتغال  ایجــاد 
ــاد  ــیار زی ــی بس ــروت مّل ــاد ث ایج
ــود؛ یکــی هــم ایــن اســت. ــد ب خواه

و  کــردن  تمــام  ارزان  هــم  بعــد   
رقابت پذیــر کــردن. یکــی از کارهــای 
بســیار مهــم در کشــور ایــن اســت کــه 
بتوانیــم تولیــد داخلــی را رقابت پذیــر بــا 
جنــس خارجــی بــه وجــود بیاوریــم؛ در 
حــّد امــکان ارزان تــر از جنــس خارجــی 
ــه خــود  ــه البّت ــم ک ــد کنی ــم تولی بتوانی
ایــن مقّدماتی دارد؛ بعضــی از مقّدمات 
ــی  ــت، بعض ــت اس ــده ی دول به عه
ــت. ــا اس ــود م ــده ی خ ــم به عه ه
ــت دارد  ــن حمای ــم ای ــی ه  الزامات
ــت  ــر رعای ــات اگ ــن الزام ــه ای ک
انجــام  حمایــت  ایــن  نشــود، 
الزامــات،  از  یکــی  نمیگیــرد. 
ــوی  ــّدی واردات از س ــت ج مدیریّ
دولــت اســت. دولتی هــا بایــد 
به طورجــّدی واردات را مدیریّــت 
ــل  ــه در داخ ــی ک ــد. اجناس کنن
ــد  ــل تولی ــا قاب ــود ی ــد میش تولی
شــدن اســت، بایــد حتمــًا ازخــارج 
مراجعــه  بنــده  بــه  نشــود.  وارد 
شــکایت  زیــادی  مــوارد  میکننــد، 
ــه  ــن کارخان ــا ای ــد م ــد میگوین میکنن
را ایجــاد کرده ایــم، ایــن محصــول را 
ــن  ــه ای ــّرد اینک ــم، به مج ــد کرده ای تولی
محصــول خواســت بیایــد بــازار، یک وقت 
ــاز شــد، از خــارج،  ــم دِر گمــرک ب دیدی
ــد! موجــب  ــس وارد ش ــن جن ــابه ای مش
میشــود کــه بســیاری  از کارخانجــات 
ــد؛ بعضــی  ــاکام بمانن ــا از این جهــت ن م
ورشکســته بشــوند و مشــکات برایشــان 
ــن  ــاً ای ــد. بایســتی حتم ــه وجــود بیای ب
بگیــرد  قــرار  توّجــه  مــورد  واردات 
دولــت. از ســوی  بشــود  مدیریّــت  و 

ــی را  ــات یــک چیزهای  بعضــی اوق
ــر میدهیــم  وارد میکننــد، مــا تذّک

بــه مســئولین کــه چــرا وارد شــده 
ــد  ــا میگوین ــواب م ــت؟ در ج اس
ــم،  ــا وارد نکرده ای ــه م ــن را ک ای
کــرده  وارد  خصوصــی  بخــش 
جــواب  جــواب،  ایــن  اســت؛ 
ــی  ــش خصوص ــت؛ بخ ــی نیس کاف
ــت  ــود؛ دول ــت بش ــتی مدیریّ بایس
بایــد مدیریّــت کنــد، مســّلط 
ــزی  ــه چی ــه چ ــر اینک ــد ب باش
انــدازه وارد  وارد بشــود و چــه 
ــود؛  ــزی وارد نش ــه چی ــود و چ بش
ــاً  ــد حتم ــه کنن ــتی توّج ــا را بایس اینه
همیــن  مهــم  کارهــای  از  یکــی 
بگیــرد. انجــام  بایســتی  کــه  اســت 
 یکــی از الزامــات، مبــارزه ی جــّدی 
بــا قاچــاق اســت کــه متأّســفانه در 
ســالهای گوناگــون، ایــن مبــارزه ی 
ــه  ــام نگرفت ــتی انج ــّدی بدرس ج
اســت و بایــد انجــام بگیــرد. البّتــه 
اخیــراً شــنیدم کــه وزارت اقتصــاد 
ــه  ــامانه ای را ب ــک س ــرک ی در گم
انداخته انــد؛ نقــل کرده انــد  راه 
ــر  ــیار مؤثّ ــامانه بس ــن س ــه ای ک
ــرای  اســت، بســیار مفیــد اســت ب
ــرد؛  ــاق را بگی ــوی قاچ ــه جل اینک
ــال  ــن کار را دنب ــوب، ای ــیار خ بس
ــق  ــًا تحّق ــن کار حتم ــد و ای کنن
پیــدا بکنــد. جلــوی قاچــاق بایــد 
گرفتــه بشــود. و مــردم هــم جنس 
قاچــاق را، جنســی را کــه میفهمند 
ایــن جنــس قاچــاق اســت، مقّیــد 
ــس  ــن جن ــه ای ــند متعّصبان باش
ــی  ــا قاچاقچ ــد ت ــرف نکنن را مص
برایــش صرفــه نداشــته باشــد کــه 
ایــن کار را انجــام بدهــد. آمارهــای 
ــر  ــا از تأثی ــوان م ــان ج کارشناس
مخــّرب واردات بــر تولیــد کشــور، 
ــت.  ــی اس ــیار مهّم ــای بس آماره
ــتند  ــی هس ــناس های جوان کارش
کــه در ایــن زمینه هــا کار میکننــد 
ــا  ــد؛ اینه ــوب میفهمن ــیار خ و بس
ــه بنــده  ــد ب یــک آمــاری را آوردن
ــد کــه فــان  ــد و نشــان دادن دادن
مقــدار واردات، چقــدر شــغل را در 
ــت  ــرد! آن وق ــن میب ــور از بی کش
ــم؛  ــا مینالی ــکاری جوانه ــا از بی م
ــودی  ــور بیخ ــم همین ط واردات ه
ــود.  ــور میش ــیل وارد کش ــل س مث
ــت  ــواع حمای ــی از ان ــن یک ــس بنابرای پ
هــم ایــن اســت کــه در داخــل بــا قاچاق 
و بــا واردات بی رویــه مبــارزه بشــود.

پایگاه اطاع رسانی مقام معظم 
رهبری1397/1/1

ــادرات  ــور و ص ــرون از کش ــی بی بازاریاب
ــی  ــت از کاالی ایران ــواع حمای ــی از ان یک
ــزده  ــا پان ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت ب اس

ــم ــایه ای ــور همس کش



ان
ـوت

کس
یش
پ

13
97

ن 
ردی

فرو
  •

  3
ره4

شما
  •

م  
نج

ل پ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

ان
ـوت

کس
یش

پ
13

97
ن 

ردی
فرو

  •
  3

ره4
شما

  •
م  

نج
ل پ

 سا
  •

ن  
وتا

کس
یش

ه پ
نام

ماه

3839

ی
ران

 ای
ی

اال
ز ک

ت ا
مای

 ح
ال

س

ی
ران

 ای
ی

اال
ز ک

ت ا
مای

 ح
ال

س

ــا  ــفید ه ــتند کاه س ــی مس ــد و معرف نق
ــد   ــي ش ــي م ــش بین ــه پی ــه ک همانگون
اهــداي  در هشــتاد و نهمیــن مراســم 
جوایــز اســکار فیلــم »کاه ســفیدها« 
)White Helmets( بــه کارگردانــي 
 Orlando( اینزیــدل  ون  اورالنــدو 
von Einsiedel( جایــزه ي بهتریــن 
کــرد؛  خــود  آن  از  را  مســتند  فیلــم 
ــران  ــت امدادگ ــرا فعالی ــه ظاه ــي ک فیلم
داوطلــب در ســوریه را بــراي نجــات جــان 
ــر بمبــاران شــهري  غیرنظامیــان آنهــم زی
ــا  ــب م ــن مطل ــد. در ای ــي کن ــت م روای
ــي کاه  ــره واقع ــم چه ــر آن داری ــعي ب س
ســفید هــا را معرفــي کنیــم. گروهــي 
کــه دوشــادوش تروریســت هــاي ســوري 
ــره اي  ــه چه ــي ک ــد در حال ــي جنگن م
ــد ــي دهن ــي از خــود نشــان م ــر نظام غی
»کاه  مســتند  بــه  اســکار  اعطــاي 
ســفید ها« در حالــي صــورت مي گیــرد 
ــازمان  ــن س ــاي ای ــت فعالیت ه ــه ماهی ک
بــه تروریســت هاي ســوریه  در کمــک 
فیلم هایــي  و  عکس هــا  بوســیله 
منتشــر  گــروه  ایــن  از  اخیــرا  کــه 
اســت. شــده  روشــن  گردیــده، 
ــز  ــن دوره جوای ــتاد و نهمی ــم هش - مراس
ســینمایي اســکار برگــزار شــد و ایــن 
آکادمــي جوایــز خــود را بــه برنــدگان 
کــرد  اعطــا  مختلــف  رشــته هاي  در 
ــز  ــاه نی ــن مســتند کوت ــه اســکار بهتری ک
 The White( ســفید ها«  »کاه  بــه 
مطــرح  گرفــت.  تعلــق   )Helmets
ــا  ــام ســازمان »کاه ســفیدها« ب کــردن ن
ــار  ــکار، ب ــم اس ــزه در مراس ــاي جای اعط
ــده  ــا نادی ــه ب ــي در رابط ــر گمانه زن دیگ
گرفتــن مولفه هــاي هنــري در بعضــي 
داد. افزایــش  را  اســکار  رشــته هاي  از 

اورالندو وون اینسایدل کارگردان انگلیسي 
مستند »کاه سفید ها« اسکار بهترین 

مستند کوتاه را دریافت کرد

کاه  ســفیدها مســتندي ?? دقیقــه اي 
بــه  و  نت فلیکــس  شــبکه   ســاخته  
کارگردانــي »اورالنــدو وون اینســایدل« 
اهــل انگلیــس، دربــاره  ســازماني بــه 
همیــن نــام در ســوریه اســت کــه مدعــي 
ــل  ــگ داخ ــان جن ــه در جری ــتند ک هس
ــان  ــک هموطنان ش ــه کم ــور ب ــن کش ای
آمدنــد و بــه آنهــا بــراي حفــظ جان شــان 
در درگیري هــا و نجــات شــهروندان از زیــر 
آوار حمــات هوایــي کمــک مي کننــد. 
ــر  ــي منحص ــي فن ــه از ویژگ ــتندي ک مس
لحــاظ  از  و  نبــرده  بهــره  فــردي  بــه 
ســاختار نیــز یــک مســتند معمولــي اســت 
و بیشــتر در یــک بســتر عاطفــي اقــدام بــه 
ــد و  ــار اس ــت بش ــان دادن دول ــم نش ظال
ــد. ــب مي کن ــهر حل ــیه در ش ــش روس ارت

جهــت  زیــادي  عاطفــي  صحنه هــاي 
جهــت  در  مخاطــب  بــر  تاثیرگــذاري 
ــیه در  ــد و روس ــار اس ــت بش ــر از دول تنف
دارد قــرار  ســفید ها«  »کاه  مســتند 

ســازمان کاه  ســفیدها کــه مدتــي اســت 
بواســطه انتشــار عکس هــا و فیلم هــاي 
ســاختگي آنهــا از کمــک بــه مردم ســوریه 
در فضــاي مجازي بــه فریب افــکار عمومي 
متهــم گردیده انــد، حــال بــه تطهیــر 
ــتند  ــک مس ــاخت ی ــا س ــا ب ــره آنه چه
دســت زده شــده و بــراي تاییــد آن اســکار 
ــي  ــت واقع ــا هوی ــود؛ ام ــدا مي ش ــم اه ه
ــانه ها و  ــرا رس ــت و چ ــفیدها چیس کاه س
ــي  ــت تبلیغات ــه حمای ــي ب دولت هــاي غرب
آنهــا مي پردازنــد؟ نفــع  بــه  ســنگین 

نــام رســمي ایــن ســازمان، »دفــاع مدنــي 

ســوریه« معرفــي شــده کــه در واقــع نــام 
یکــي از ســازمان هاي قدیمــي )۶۳ ســال 
پیــش( بشردوســتانه در ســوریه اســت کــه 
ایــن گــروه بــه نفــع خــود مصــادره کــرده 
ــز  ــروه »جیم ــن گ ــذار ای ــت. بنیان گ اس
لــو مســوریر« افســر ســابق و مشــاور 
ــه از  ــت ک ــس اس ــش انگلی ــي ارت اطاعات
ــه  ــاي اولی ــال ۲۰۱۳ آموزش ه ــداي س ابت
ــرد.  ــاز ک ــوریه را آغ ــان در س ــه داوطلب ب
ــل،  ــازمان »تحلی ــط س ــروه توس ــن گ ای
تحقیــق و دانــش« امــارات )ســازماني کــه 
بــا انگلیــس و آمریــکا، هــم کاري مي کنــد 
و لــو مســوریر در آن مشــغول بــه کار 
بــود( و ســازمان غیردولتــي »انجمــن 
ترکیــه،  آکــوت«  نجــات  و  تجســس 
ــد  ــه را دی ــاي اولی ــا و آموزش ه تمرین ه
و در ســال ۲۰۱۴ در شــکل کنونــي خــود 
رســماً تأســیس شــد. جالــب این کــه 
ــازمان  ــوریر س ــو مس ــال، ل ــن س در همی
تأســیس کــرد؛  را  »مــي دي« رســکیو 
 Mayday( »ــکیو ــي دي رس ــازمان »م س
Rescue، بــه معنــاي نجــات اضطــراري( 
ــه  ــت ک ــد اس ــده در هلن ــادي ثبت ش بنی
حمایــت از کاه ســفیدها را بــه عهــده دارد.

»جیمز لو مسوریر« افسر سابق ارتش 
انگلیس، بنیان گذار گروه کاه سفیدها 

بود

ایــن گروه صرفــاً در ســوریه و منحصــراً در 
ــت  ــه تح ــد ک ــت مي کنن ــي فعالی مناطق
نکتــه  هســتند.  تروریســت ها  کنتــرل 
ــي  ــاي مال ــا کمک ه ــه ب ــب در رابط جال

ــزارش  ــوان در گ ــروه را مي ت ــن گ ــه ای ب
USAID که در ژانویــه ۲۰۱۵منتشــر 
شــد، مشــاهده کــرد: ایــن نهــاد 18 
میلیــون دالر بــه کاه ســفیدهاي ســازمان 
داده  اختصــاص  ســوریه  مدنــي  دفــاع 
بین المللــي  توســعه  »آژانــس  اســت. 
آمریــکا«USAID( ( بــازوي ســازمان 
از مهم تریــن  یکــي  و   CIAســي آي.اي
نهادهــاي افزایــش قــدرت نــرم و سیاســت 
بدســت حکومــت  دولت هــا  در  تغییــر 
آمریــکا محســوب مي شــود. همچنیــن 
ــفیدها  ــورد کاه س ــراف در م ــدن تلگ لن
مي گویــد کــه یکــي از تامیــن کننــده 
اصلــي ایــن ســازمان وزارت خارجــه امارت 
ــون  ــه 5/3 میلی ــت ک ــي اس ــده عرب متح
یــورو بــه ایــن موسســه اعطــا کرده اســت.

ــس  ــه عک ــفیدها ب ــدید کاه س ــه ش عاق
همــه  از  فیلم بــرداري  و  گرفتــن 
ــدا  ــاید در ابت ــوریه ش ــا در س ماموریت ه
به ویــژه  مي رســید؛  به نظــر  عجیــب 
دربــاره  منتشرشــده  تصاویــر  آنکــه 
ــا  ــه فیلم ه ــر شــبیه ب کاه ســفیدها بیش ت
ــود و مشــروعیت  ــي ب ــاي ویدیوی و بازي ه
و اعتبــار زیــادي بــراي فعالیــت  آنهــا 
ــوب  ــره خ ــن چه ــود. ای ــرده ب ــب ک کس
ــدن  ــدوش ش ــه مخ ــروع ب ــي ش ــا زمان ام
ــا  ــي از اعض ــس و فیلم های ــه عک ــرد ک ک
در  ســفیدها  کاه  ماموریت هــاي  و 
ــي داد ــه نشــان م ســوریه منتشــر شــد ک
 ایــن گــروه در همــکاري با تروریســت ها و 
در راســتاي تبلیغاتــي بــه نفــع گروه هــاي 
ــر  ــره و ب ــه النص ــد جبه ــتي مانن تروریس
ضــد دولــت بشــار اســد فعالیــت مي کننــد.

تصاویر منتشرشده درباره کاه سفیدها 
بیش تر شبیه به فیلم ها و بازي هاي 

ویدیویي است تا واقعیت؛ هدف از این 
همه درام، مشروعیت بخشیدن به 

مأموریت کاه سفیدهاست
عکس ها و فیلم هایي که کاه  سفیدها را 

رسوا کرد

ــه  ــته صفح ــال گذش ــپتامبر س ــر س اواخ
ــار  ــا انتش ــفیدها ب ــر کاه س ــمي توئیت رس
تعــدادي  تصویــري مدعــي شــد کــه 
غیرنظامــي در حمــات هوایــي روســیه در 
ــي  ــن در حال ــده اند. ای ــته ش ــوریه کش س
بــود کــه انتشــار اولیــه ایــن تصویــر، بــه ۵ 
روز پیــش از آنــي برمي گشــت کــه روســیه 
حتــي اولیــن حمــات هوایــي علیــه 
ــد. ــام ده ــوریه را انج ــت ها در س تروریس

حمــص  از  مشــابه  عکــس  دو  انتشــار 
قبــل  یکــي  مختلــف:  تاریــخ  دو  در 
روســیه حمــات  از  بعــد  دیگــري  و 
ــاي  ــي از نیروه ــر گروه ــي دیگ در ویدئوی
کاه ســفید بــا گروهــي از تروریســت 
ــردن  ــه شــادي ک ــه النصــره ب ــاي جبه ه
مشــغول اند. اضافــه بــر ایــن کــه تعــدادي 
بــردن عامــت  بــاال  بــا  داوطلبــان  از 
پیــروزي بــر ســر جســد نظامیــان ســوري 
کــه بــه دســت ترورســت هاي النصــره 
ــتند. در  ــر هس ــیده اند حاض ــل رس ــه قت ب
ویدئویــي دیگــر دواطلبــي بــا نــام معاویــه 
حســن آغــا از ادلــب بــا همان لبــاس یعني 
ــیت هاي  ــار ترورس ــفید در کن ــا کاه س ب
ــد. ــوري مي جنگ ــاي س ــا نیروه ــره ب النص

حضور اعضاي سازمان کاه سفیدها 
در کنار تروریست هاي سوریه

ســفیدها  کاه  ســازمان  اعضــاي 
ســوري  نظامیــان  جســد  ســر  بــر 
ترورســت هاي  دســت  بــه  کــه 
رســیده اند،  قتــل  بــه  النصــره 
مي دهنــد نشــان  پیــروزي  عامــت 
از  آمــده  عمــل  بــه  بررســي هاي 
گــروه  اعضــاي  کاربــري  حســاب هاي 
از  منتشــره  اطاعــات  و  ســفیدها  کاه 
آنهــا توســط منابــع امنیتــي ســوري، 
وابســتگي تشــکیاتي آن بــه القاعــده 
تکفیــري  مســلح  گروه هــاي  ســایر  و 
بصــورت کامــل آشــکار شــده اســت. 
در تصاویــري کــه اعضــاي ایــن گــروه 
در صفحــات اجتماعــي خــود منتشــر 
ــو  ــوان عض ــا به عن ــور آنه ــد، حض کرده ان
ــن  ــت. ای ــیده اس ــات رس ــه اثب ــلح ب مس
گــروه بــا حضــور در مراکــز منهــدم شــده 
ــا  ــب ب ــب و ادل ــهرهاي حل ــده در ش القاع
ــي  ــوراک تبلیغات ــه خ ــازي و تهی صحنه س
حامــي  رســانه هاي  فضاســازي  بــراي 
نیروهــاي  عملیــات  علیــه  تروریســم 
مي کنــد. تــاش  ســوریه  دولتــي 

تصاویر اعضاي کاه سفیدها که مسلح 
در رکاب تروریست ها هستند

بــه  شــوک  بزرگ تریــن  شــاید 
ــي،  ــبکه هاي اجتماع ــتفاده کنندگان ش اس
بخشــي از یــک ویدئــو باشــد کــه در 
آن نیروهــاي دفــاع مدنــي یــا همــان 
کاه ســفیدها در صحنــه اعــدام یــک 
ــت هاي  ــت تروریس ــه دس ــه ب ــهروند ک ش
شــمال  درحریتــان  النصــره  جبهــه 
ــد. ــور دارن ــود، حض ــام مي ش ــب انج حل

در  ســفیدها  کاه  اعضــاي  حضــور 
ــه  صحنــه اعــدام یــک شــهروند ســوري ب
دســت تروریســت هاي جبهــه النصــره

ایــن ویدئــو پــس از انتشــار از صفحه هــاي 
ــا  ــود. تنه ــاک مي ش ــزرگ پ ــاي ب کانال ه
را  آن  از  نســخه اي  الیفلیــک  ســایت 
ــته  ــرش نوش ــه در زی ــد ک ــظ مي کن حف
پیش بینــي  کــه  همان طــور  شــده: 
مي شــد، یوتیــوب ویدئویــي کــه در آن 
و  مي کردنــد  جنایــت  ســفید ها  کاه 
دوشــادوش القاعــده هســتند را حذف کرد.

ــاي  ــر در فض ــب دیگ ــوي عجی ــک ویدی ی
ــه  ــد ک ــر ش ــرعت منتش ــه س ــازي ب مج
ــفید« را  ــه »کاه س ــوم ب ــران موس امداگ
در شــهر حلــب ســوریه، در حــال اجــراي 
مي دهــد!  نشــان  مانکــن«  »چالــش 
وبســایت  در  بــار  اولیــن  ویدیــو  ایــن 
ــي  ــد، ول RFSMediaOfiice منتشــر ش
ــد، از روي  ــي ش ــار آن جنجال ــي انتش وقت
ایــن ســایت حــذف گردیــد. RFS گروهــي 
ــراي گروه هــاي مختلــف  اســت کــه ب
دولــت  علیــه  کــه  تروریســتي 
ویدیوهــاي  مي جنگنــد،  ســوریه 
مي کنــد.  تهیــه  تبلیغاتــي 
تاکنــون بیــش از ۲۰۰.۰۰۰ نفــر از 
ــد  ــبوک بازدی ــو در فیس ــن ویدی ای
در  زیــادي  ســواالت  و  کرده انــد 
ــي  ــاره اصل ــان درب ــان مخاطب اذه
ــو و  ــن ویدی ــودن ای ــي ب ــا جعل ی
ــفیدها  ــت کاه س ــت و ماموری ماهی
در ســوریه بــه وجــود آمــده اســت.

کاله سفیدها پوششي براي  توجیه جنایت ترروریست ها
و جاسوسی برای غرب!
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 بین المللی کردن شاخص های عدالت 
جنسیتی ممکن نیست

زنــان  امنیــت  تأمیــن  الیحــه 
اســت/  غربــی  قوانیــن  از  کپی بــرداری 
شــاخص های  کــردن  بین المللــی 
نیســت ممکــن  جنســیتی  عدالــت 

ــان گفــت: الیحــه  ــران  زن ــر شــبکه ای مدی
ــونت  ــر خش ــان در براب ــت زن ــن امنی تأمی
ــد  ــن چن ــرداری از قوانی ــت کپی ب در کلی
کــه  حالــی  در  اســت  جهــان  کشــور 
مــا بایــد براســاس نگــرش و خواســت 
موضــوع  بــه  خانــواده  و  زن  از  خــود 
ــیم. ــه الزم را بنویس ــم و الیح ــگاه کنی ن

تــوران ولی مــراد مدیــر شــبکه ایــران  
زنــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار اجتماعــی 
اینکــه  بیــان  بــا  فــارس،  خبرگــزاری 
ایــران در حقــوق  اســامی  جمهــوری 
ــی  ــری ضعف ــی نظ ــاظ مبان ــان از لح زن
اجراســت،  در  ضعف هــا  بلکــه  نــدارد 
ــال ۱۹۹۸  ــت س ــت: در نشس ــار داش اظه
ــط  ــیتی توس ــت جنس ــه عدال ــن، کلم پک
و  مطــرح  ایــران  اســامی  جمهــوری 
شــد. جنســیتی  برابــری  جایگزیــن 

ــه  ــرادی ک ــدت اف ــن م ــزود: در ای وی اف
نگاهشــان بــر مبنــای تفکــر غربــی تنظیــم 
ــود  ــته های خ ــا و نوش ــود در گفته ه می ش
ــه در پســت های رســمی  ــی ک ــی زمان حت
بودنــد از واژه برابــری جنســیتی اســتفاده 
می کردنــد، در ســال ۹۳ مقــام معظــم 
رهبــری کاربــرد ایــن واژه و نگــرش برابری 
جنســیتی را صحیــح ندانســتند و فعالیــت 
ــد. ــان ندیدن ــع زن ــه نف ــا را ب ــر آن مبن ب

زمــان  آن  از  کــرد:  اضافــه  ولی مــراد 
عدالــت  واژه  از  افــراد  از  بســیاری 
امــا  می کننــد،  اســتفاده  جنســیتی 
افــکار،  بــه  توجــه  بــا  منظورشــان 
فعالیت هــا  کارنامــه  و  عملکــرد  نحــوه 
»زن  فعــاالن  بــا  همکاری هایشــان  و 
ــری جنســیتی اســت. محــور« همــان براب

ــان  ــا بی ــان ب ــان  زن ــبکه ایرش ــر ش مدی
عدالــت  مفهــوم  اســت  الزم  اینکــه 
مشــخص  کامــًا  کام  در  جنســیتی 
اصــول  از  عدالــت  داد:  ادامــه  باشــد، 
ــت  ــور عدال ــن ط ــت و همی ــامی اس اس
در بعــد اجتماعــی کــه موضــوع زنــان 
ایــن موضوعــات اســت  از  هــم یکــی 
برابــری  واژه  بین الملــل  زبــان  در  امــا 
بــا عدالــت یکســان نیســت بنابرایــن 
ــت  ــاخص های عدال ــردن ش ــی ک بین الملل
ــه  ــود ک ــا می ش ــن معن ــه ای ــیتی ب جنس
مــا دنبالــه رو غــرب باشــیم در حالــی 
ــتقل  ــرف مس ــان ح ــرای زن ــام ب ــه اس ک
دارد و جمهــوری اســامی تــوان ایــن 
را دارد کــه بــرای جهــان الگــو باشــد.

ــوق زن و  ــا در حق ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــدی در جامع ــای جدی ــواده حرف ه خان
ــر  ــم، خاط ــن داری ــرای گفت ــل ب بین المل
نشــان کــرد: دنبالــه روی از ارزش هــای 
ــت و  ــع زن اس ــه نف ــه ب ــرب ن ــای غ دنی
نــه بــه نفــع نهــاد خانــواده. در نظــام 
اســامی در ارتبــاط بــا زن و خانــواده 
ــد نگــرش و  ــد بزن آنچــه حــرف اول را بای
مبنــای اســامی اســت خاصــه آن نگرشــی 
کــه بــا انقــاب اســامی بــه صحنــه آمــد.

بعــد  امــروز  داشــت:  بیــان  ولی مــراد 
بــا  و  انقــاب  از  دهــه   ۴ گذشــته  از 
ــان پشــت ســر گذاشــته  ــه زن مســیری ک
ــان،  ــا زن ــاط ب ــی در ارتب ــد مســئله اصل ان
طــرح مشــکات زنــان نیســت، بلکــه 
ــا در  ــت؛ م ــردن راه حل هاس ــی ک عملیات
ــه  ــتیم بلک ــب نیس ــکات عق ــرح مش ط
جهــت  در  اســت  قــرار  کــه  افــرادی 
رفــع مشــکات زنــان و خانــواده ادای 
ــد  ــرف می زنن ــا ح ــد تنه ــئولیت کنن مس
ــتند. ــغول هس ــی کاری مش ــه سیاس و  ب

مدیــر شــبکه ایــران  زنــان بــا اشــاره 
در  زنــان  امنیــت  تأمیــن  الیحــه  بــه 
ــگارش  ــرد: ن ــح ک ــونت، تصری ــر خش براب
ــه  ــد ک ــاز ش ــال ۹۰ آغ ــه از س ــن الیح ای
داشــت.  تغییراتــی  و  فرودهــا  و  فــراز 
ایــن الیحــه در کلیــت کپی بــرداری از 
قوانیــن چنــد کشــور اســت در حالــی 
کــه مــا بایــد براســاس نگــرش و خواســت 
موضــوع  بــه  خانــواده  و  زن  از  خــود 
ــیم. ــه الزم را بنویس ــم و الیح ــگاه کنی ن

وی ادامــه داد: در ارتبــاط بــا خانــواده 
ــد و  ــرح باش ــد مط ــی بای ــونت خانگ خش
پیشــگیری از هــر نوع خشــونت که توســط 
هریــک از زن و مــرد می تواند انجــام گیرد.

ولی مــراد عنــوان کــرد: در الیحــه تأمیــن 
ــر خشــونت ســخنی  ــان در براب امنیــت زن
ــرآن  ــص ق ــاس ن ــر اس ــه ب ــاب ک از حج
اســت  زنــان  آزار  از  بازدارنــده  عامــل 
نیامــده و عــدم پرداختــن  بــه میــان 
ــن  ــم ای ــص مه ــئله از نواق ــن مس ــه ای ب
الیحــه اســت کــه بایــد رفــع شــود.

وی بــا بیــان اینکــه مــا احتیــاج بــه 
ــک  ــت ی ــا محوری ــالم ب ــواده س ــک خان ی
ــگاه  ــای ن ــت: مبن ــم، گف ــالم داری زن س
ــا  ــت ام ــم اس ــد، سکوالریس ــه جدی الیح
مــا بــا توجــه بــه اتصــال بــه منابــع وحــی 
ــیم. ــرب باش ــوق غ ــه روی حق ــد دنبال نبای

خبرگزاری فارس

الیحه تأمین امنیت زنان دامی برای نابودی نهاد خانواده

مســتند » قائــم مقــام » روایتــی 
از  منصفانــه  و  سانســور  بــدون 
ــه  ــری را ب ــت الل منتظ ــی آی زندگ
تصویــر کشــیده اســت. ایــن مســتند 
روایتــی از مبــارزات پیــش از انقــاب 
تــا فــوت ایشــان را شــامل می شــود 
و بــرای اولیــن بــار بــه طــور تفصیلی 
نظــام  و فــرود وی در  بــه فــراز 
ــت.  ــه اس ــران پرداخت ــی ای سیاس
الل  آیــت  مقامــی  قائــم  دوران 

مستند » قائم مقام » روایتی بدون سانسور و منصفانه از زندگی آیت اهلل منتظری

منتظــری و ســال;های پــس از عــزل 
او، از مقاطعــی اســت کــه بــه دلیــل 
ــراوان  ــی ف ــای سیاس ــیت ه حساس
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده اســت، 
بســیاری از شــخصیت های سیاســی 
هــم یــا دربــاره ایــن مســاله حاضــر 
بــه گفتگــو نیســتند و یــا به ســختی 
ــوند ــی ش ــه م ــه مصاحب ــر ب حاض
کارگردان: سید محمدعلی صدری نیا

ایران | ۱۳۹6 | ۱۰6 دقیقه |

تامین کننده: مرکز مستند صور
تهیه کننده: محمدمهدی صفار 

هرندی
نویسنده: محمدامین فرج اللهی | 
سید محمدعلی صدری نیا | حامد 

قلی پور | محمد بدیعی | سید حسین 
موسوی | محمد محبوبی |
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معرفی کتاب:

 از: سلطان الواعظین شیرازی
ناشر: انتشارات پر

 عّامه سلطان الواعظین شیرازی)ره( نویسنده کتاب شب های پیشاور از علمای بزرگ 
اهل تشّیع می باشد که برای اثبات حقانّیت این مذهب بسیار تاش نموده اند، که از جمله 
می توان به سفرهای بسیار طوالنی و مشقت بار به سرزمین های دول اسامی که غالبًا اهل 

تسّنن بوده اند اشاره کرد. البته درباره ایشان و کتاب حاضر به طور مفّصل در سرآغاز کتاب 
توضیحاتی آمده است.

و اّما کتاب شب های پیشاور مربوط به ده شب مباحثه مفّصل )6 الی ۷ ساعت و گاهی تا نماز 
صبح( با علمای اهل تسّنن در شهر پیشاور پاکستان که غالبًا اهل تسّنن می باشند است. 

جناب عّامه در این ده شب حقانّیت مذهب تشیع را با شیعه کردن اکثر علمای بحث کننده 
در آن مجالس اثبات نموده است که برای توضیحات بیشتر بخش آغاز سفر کتاب در این

 باره کامل نوشته است.۰

درباره اهمّیت این کتاب در عصر حاضر باید گفت که بسیاری از شبهات مطرح شده از طرف 
علمای اهل سّنت در این کتاب، شبهاتی است که هم اکنون از جانب بسیاری از مخالفان

 دین مبین اسام در رسانه های مختلف داخلی و خارجی، و گاهی عوام مردم مطرح می شود 
و  متأسفانه قشر مذهبی و هیئتی معموالً به علت مطالعه ی کم قادر به پاسخ گویی نیستند.
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شــهید صیــاد شــیرازی نقــش بســزایی 
در همــکاری و نزدیکــی ارتــش و ســپاه 
داشــت. وی پــس از خلــع بنی صــدر از 
فرماندهــی کل قــوا، بــرای پایــان دادن 
ــه ناهماهنگــی ارتــش و ســپاه در آن  ب
عملیاتــی  مشــترک  قــرارگاه  دوران، 
ارتــش را راه انــدازی کــرد  ســپاه و 
و بــه عنــوان فرمانــده ارشــد در آن 
ــد.  ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــرارگاه مش ق
صیــاد  »علــی  ســپهبد  شــهید   
خــرداد  چهــارم  روز  در  شــیرازی« 
۱۳۲۳ در شهرســتان »درگــز« از توابــع 
ــد. در  ــا آم ــه دنی ــان ب ــتان خراس اس
خــرداد ۱۳۴۲ از دبیرســتان امیــر کبیر 
ــم  ــی دیپل ــته ریاض ــران در رش در ته
متوســطه گرفــت. یــک ســال بعــد 
ــری  ــکده افس ــون ورودی دانش در آزم
ــوم  ــل عل ــه تحصی ــد و ب ــه ش پذیرفت
نظامــی پرداخــت و ســه ســال بعــد در 
ــا درجــه ســتوان دومــی  مهــر ۱۳۴۶ ب
در رســته توپخانــه فارغ التحصیــل شــد.

شــهید صیــاد شــیرازی پــس از فراغــت 
از تحصیــل در شــیراز، دوره رنجــر و 
ــد،  ــی گذران ــه عال ــا رتب ــازی را ب چترب
در اصفهــان دوره تخصصــی توپخانــه را 
طــی کــرد و از ســال ۱۳۴۸ بــه لشــکر 
خدمــت  و  پیوســت  تبریــز  زرهــی 
رســمی خــود را در نیــروی زمینــی آغاز 
کــرد. پــس از انحــال لشــکر تبریــز در 
اســفند مــاه ســال ۱۳۴۹، به لشــکر ۸۱ 
زرهــی کرمانشــاه منتقــل و در گــردان 
ــده  ــوان »فرمان ــه عن ــه ب ۳۱۷ توپخان
ــد. ــت ش ــه خدم ــغول ب ــبار« مش آتش
ــا دختــر عمــوی  وی در ســال ۱۳۵۰ ب
ــال  ــل س ــرد و در اوای ــود ازدواج ک خ
۱۳۵۱ بــا قبولــی در آزمــون اعــزام بــه 
ــکده  ــگان دانش ــش آموخت ــارج دان خ
تخصــص  تکمیــل  بــرای  افســری 
ــه آمریــکا اعــزام شــد. ایــن  ــه ب توپخان
ماهــه  ســه  دوره  بزرگــوار،  شــهید 
بالســتیک«  »هواســنجی  تخصــص 
را در شــهر »فــورت ســیل« ایالــت 
ــراز  ــی و اح ــره عال ــا نم ــا« ب »اوکاهم

افســر  میــان ۲۰  از  نخســت  رتبــه 
آمریکایــی و ایرانــی بــه پایــان رســاند.
از  پیــش  شــیرازی  صیــاد  شــهید 
ــن  ــامی، چندی ــاب اس ــروزی انق پی
ــش  ــف ارت ــای مختل ــال در بخش ه س
بــه ویــژه در غــرب کشــور به پاســداری 
ــازماندهی  ــت و در س ــور پرداخ از کش
در  انقابــی  نیروهــای  فعالیــت  و 
داشــت. گســترده  تاشــی  ارتــش 

وی از ابتــدای پیــروزی انقــاب تــا مهر 
مــاه ۱۳۵۸ در اصفهــان بــود و در ایــن 
ــا همــکاری نیروهــای نظامــی  مــدت ب
ــی خــود - کــه بعــداً  و دوســتان انقاب
پاســدار شــدند - گــروه ۳۰ نفــره ای را 
ــت  ــظ و حراس ــه حف ــکیل داده و ب تش
از پــادگان پرداخــت. تاش هــای وی 
انقــاب اســامی  پــس از پیــروزی 
ســاختار  و  ارتــش  ســاماندهی  در 
شــد. متجلّــی  مســلح  نیروهــای 
از  پــس  او  اقدامــات  مهم تریــن  از 
ــوان  ــامی، می ت ــاب اس ــروزی انق پی
بــه تهیــه طرح هــای عملیاتــی کــه 
ــه شکســتن حصــر شــهرهای  منجــر ب
مریــوان،  پادگان هــای  و  ســنندج 
کــرد. اشــاره  شــد،  ســقز  و  بانــه 
شــهر ســنندج بــا تشــکیل ســتاد 
عملیــات مشــترک ارتــش و ســپاه 
پاســداران پــس از ۲۱ روز مقاومــت 
مدافعــان ایــن شــهر، کامــًا از تصــرف 
و تســلط نیروهــای ضــد انقــاب خــارج 
شــد. پــس از تحقــق و اجــرای موفــق 
ایــن طرح هــا، شــهید صیــاد شــیرازی، 

درجــه  بــا  ارتقــاء،  درجــه   ۲ بــا 
فرماندهــی  بــه  تمامــی  ســرهنگ 
عملیــات غــرب کشــور منصــوب شــد.
ایــن شــهید واالمقــام در آخریــن مــاه 
ــدر  ــی ص ــوری بن ــت جمه ــای ریاس ه
روحیــه  از  برخــورداری  دلیــل  بــه 
ــای او  ــا خیانت ه ــه ب ــی و مقابل انقاب
ــس  ــد و پ ــزل ش ــور ع ــمت مذک از س
از آن تــا عــزل بنــی صــدر و فــرار 
ــه دعــوت  ــه فرانســه، ب ــه او ب مفتضحان
ــزی  ــتاد مرک ــدوز در س ــهید کاه ش
ســپاه پاســداران بــه خدمــت پرداخــت.

شــهید صیــاد شــیرازی نقــش بــه 
ــی  ــکاری و نزدیک ــزایی در هم س
ارتــش و ســپاه داشــت. وی پــس 
از خلــع بنــی صــدر از فرماندهــی 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــوا، ب کل ق
ــپاه در  ــش و س ــی ارت ناهماهنگ
مشــترک  قــرارگاه  دوران،  آن 
را  ارتــش  و  ســپاه  عملیاتــی 
ــوان  ــه عن ــرد و ب ــدازی ک راه ان
ــرارگاه  ــد در آن ق ــده ارش فرمان
شــد. فعالیــت  بــه  مشــغول 
فرماندهــی نیــروی زمینــی ارتش

وی در مهر ماه سال ۱۳6۰ به 
پیشنهاد رئیس شورای عالی 
دفاع از سوی امام خمینی به 

فرماندهی نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسامی منصوب شد که 

در این منصب، فرماندهی نیروهای 
ارتش اسام در عملیات های 

پیروزمند ثامن االئمه، طریق القدس، 

فتح المبین و بیت المقدس را 
بر عهده داشت؛ عملیاتی که 

سرنوشت جبهه های اسام علیه 
کفر را به پیروزی رقم زد و روند 

جنگ تحمیلی را در مسیر پیروزی 
ارتش اسام قرار داد.

از  پــس  شــیرازی  صیــاد  شــهید 
حــدود پنــج ســال انجــام وظیفــه 
فرماندهــی  خطیــر  مســئولیت  در 
ــر ۱۳۶۵ از  ــی، در ۲۳ تی ــروی زمین نی
ــا  ســمت خــود اســتعفا داد و ســپس ب
ــه  ــت الل خامن ــرت آی ــنهاد حض پیش
و  وقــت-  جمهــوری  ریاســت   - ای 
ســمت  بــه  راحــل  امــام  تصویــب 
نمایندگــی حضــرت امــام خمینــی)ره( 
در شــورای عالــی دفــاع منصــوب شــد.
بــه   ۱۳۶۶ اردیبهشــت   ۱۸ در  وی 
ــدادی دیگــر از  فرماندهــان  همــراه تع
ــورای  ــس ش ــنهاد رئی ــا پیش ــش ب ارت
امــام  موافقــت  و  دفــاع  عالــی 
ــای  ــه درجــه ســرتیپی ارتق ــی ب خمین
مقــام یافــت و در مهــر ۱۳۶۸ بــه 
ــی  ــتاد فرمانده ــس س ــت رئی درخواس
موافقــت  و  مســلح  نیروهــای  کل 
فرماندهــی معظــم کل قــوا بــه ســمت 
معاونــت بازرســی ســتاد فرماندهــی 
ــد. ــوب ش ــلح منص ــای مس کل نیروه
شــهریور  در  بزرگــوار  شــهید  ایــن 
۱۳۷۲ بــا حکــم فرماندهــی معظــم 
ــس  ــین رئی ــمت جانش ــه س ــوا ب کل ق
ــوب  ــلح منص ــای مس ــتاد کل نیروه س
شــد و ســپس در ۱۶ فروردیــن ۱۳۷۸ 
ــم  ــا حک ــر ب ــد غدی ــا عی ــان ب همزم

ــه شهيد صياد شيرازی نابغه انقالبی در ارتش جمهوری اسالمی بود ــوا ب ــی کل ق ــم فرمانده ــام معظ مق
یافــت. ارتقــاء  سرلشــکری  درجــه 
ــش اســام ــرافراز ارت ــر س ــهادت امی ش
ــاد شــیرازی،  ــی صی شــهید ســپهبد عل
در   ۱۳۷۸ فروردیــن   ۲۱ شــنبه  روز 
حالــی کــه بــه قصــد عزیمــت بــه محــل 
ــود  ــده ب ــارج ش ــزل، خ ــود از من کار خ
مــورد ســوء قصــد یکــی از اعضــای 
گروهــک تروریســتی منافقیــن قــرار 
گرفــت و بــه شــدت مجــروح شــد. 
حادثــه  ایــن  از  کــه  محــل  اهالــی 
ــه  ــه او را ب ــد بافاصل ــع شــده بودن مطل
بیمارســتان انتقــال دادنــد اما متأســفانه 
ــر اثــر شــدت جراحــات وارده، تــاش  ب
ــه  ــی نتیج ــات او ب ــرای نج ــکان ب پزش
ــام  ــش اس ــرافراز ارت ــر س ــد و امی مان
ــس از عمــری مجاهــدت در راه خــدا  پ
بــه فیــض عظیــم شــهادت نایــل آمــد.
معظــم  رهبــر  پیــام  از  بخشــی 
شــهادت  مناســبت  بــه  انقــاب 
شــیرازی صیــاد  ســپهبد  امیــر 
ارتــش اســام و  امیــر ســرافراز   ...«
ســرباز صــادق و فــداکار دیــن و قــرآن، 
ــزکار،  ــا و پرهی ــن و پارس ــی مؤم نظام
ــروز  ــیرازی ام ــاد ش ــی صی ــپهبد عل س
بــه دســت منافقیــن مجــرم و خونخــوار 
رســید. شــهادت  بــه  روســیاه  و 
ــاری  ــن ب ــه آخری ــن و ن ــه اولی ــن ن ای
اســت کــه دلــی نورانــی و سرشــار 
بــه  وفــاداری  و  ایمــان  و  عشــق  از 
ــر  ــدف تی ــی، ه ــد اله ــای بلن آرمان ه
خشــم و عنــاد و عصبیــت از ســوی زمره 
جنایتــکار و فاســدی کــه ادامــه حیــات 

خــود را در خدمتگــزاری بــه دشــمنان 
ــرار می گیــرد  اســام دانســته اســت، ق
و دســت خائــن خودفروختــه ای، نهــال 
ثمربخــش انســان واالیــی را قطــع 
می کنــد. او ماننــد دیگــر مــردان حــق 
از روزی کــه قــدم در راه انقاب نهادند، 
ــرای  ــود را ب ــان خ ــر و ج ــواره س هم
نثــار در راه خــدا روی دســت داشــتند.
و  خوزســتان  داغ  ســرزمین های 
کردســتان،  برافراشــته  گردنه هــای 
ــداکاری  ــی و ف ــاهد آمادگ ــال ها ش س
ــم و  ــاد و مصم ــاک نه ــان پ ــن انس ای
شــجاع بــوده و جبهــه هــای دفــاع 
مقــدس صدهــا خاطــره از رشــادت و از 
ــرده اســت. ــظ ک خودگذشــتگی او حف
ــت  ــر از آن اس ــرگ کوچک ت ــر م خط
ــدا را از راه او  ــح خ ــدگان صال ــه بن ک
ــوی  ــال دنی ــه من ــد و عشــق ب بازگردان
حقیرتــر از آن اســت کــه در دل نورانــی 
ــوردالن  ــد، ک ــی بیاب ــتگان جای شایس
منافــق بداننــد کــه بــا ایــن جنایت هــا 
روز بــه روز نفــرت ملــت ایــران از آنــان 
ــردان  ــون م ــد و خ ــد ش ــتر خواه بیش
ــاد  ــون صی ــم چ ــا ه ــن و پارس پاکدام
شــیرازی و شــهید الجــوردی، بدنامــی 
و ســیاهرویی آنــان را در تاریخ و در دل 
ایــن ملــت همیشــگی خواهــد کــرد...«
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ماه رمضان و نزدیک ظهر بود، برای رسکشی به داخل یکی از آسایشگاه ها رفتم دیدم یکی  درحال 

سیگار کشیدن است! با تعجب پرسیدم :

-چرا سیگار می کشی؟!

-وقتی داخل آسایشگاه هستم چه اشکالی دارد؟!

-شام حق این کار را ندارید .مباند که این کار در سپاه بسیار زشت است و به عقیده ی ما یک 

سیگاری منی تواند پاسدار شود و...........
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ولــش بگــذار باشــه، هــم او آرامــش 
عجیبــی داشــت هــم ســید مرتضــی کــه 
ــود و ســوراخ  ــا ترکــش خــورده ب ۱۵۰ ت
ســوراخ شــده بــود؛  )میــن والمــری 
ــاچمه دارد  ــد س ــیصد چهارص ــزار و س ه
کــه بــه اطــراف پخــش مــی کنــد و 
ــا درد و عــذاب اســت( همیشــه همــراه ب

ســید را روی برانــکارد گذاشــتیم ؛ گفــت 
چــکار مــی کنید کجا مــی بریــد؟؛ گفتیم 
ــت  ــه؛ گف ــم از منطق ــد بروی ــره بای باالخ
ولــم کنیــد بگذاریــد همیــن جــا باشــم!!!

ــی  ــه جنگ ــل منطق ــر داخ ــد کیلومت چن
ــن  ــر از می ــه پ ــه منطق ــا آن ک ــم ب بودی
ــن  ــیر ایم ــناخت مس ــدون ش ــا ب ــود م ب
سراســیمه آن هــا را جابجــا کردیــم !

پــای ســید مرتضــی بریــده شــده بــود و 
ــه  ــود ؛ س ــزان ب ــا آوی ــا رگ و مویرگه ب
چهــار بــار پــای او رفــت زیــر پــای مــن ؛ 
پــا کشــیده شــد اینهــا، بــی شــباهت بــه 
صحنــه کربــا و حضــرت ابولفضــل نبــود.. 
؛ دیــدم دارم اذیــت مــی شــوم چشــمم را 
بســتم پــا رو آوردم گذاشــتم روی ســینه 
ســید؛ مرتضــی گفــت: چــکار مــی کنــی؟ 
ولــش کــن ... بعــد تــو ایــن حــال و هــوا 
ــی  ــزد و م ــدا می ــادرش را ص ــی م مرتض
گفــت یــا فاطمــه زهــرا یــا فاطمــه زهــرا 
ــا را زمزمــه  ــن دع ــه ای ... بعــد ســه مرتب
ــی شــهادت  ــل ممات ــم اجع ــرد )الله میک

ــح و ســید مرتضــی  ــت فت ــا گــروه روای ب
رفتــه بودیــم فکــه بــرای تهیــه مســتند، 
مــی  خــوب  را  مســیر  کــه  آن  بــا 
ــم، راه را  ــه بودی ــا رفت ــناختیم و باره ش
ــای بچــه هــا روی  ــاگاه پ ــم، ن گــم کردی
ــت،  ــورت گرف ــاری ص ــه انفج ــن رفت می
یــک میــن والمــری منفجــر شــد و 
ســید مرتضــی و یــزدان پرســت بــه 
زمیــن افتادنــد، خــود مــن هــم مجــروح 
شــدم، گیــج و شــوکه شــده بــودم؛ 
ــاالی ســر ســید  ــاری آمــد ب اصغــر بختی
مرتضــی و گفــت نترســید آقــا ســید 
ــز  ــه چی ــه هم ــا آن ک ــزی نشــده! )ب چی
ــود( ــده ب ــع ش ــا قط ــود و پاه ــن ب خونی

ــت  ــت برگش ــی راح ــی خیل ــید مرتض س
ــا  ــر جــان از چــی بترســم م ــت: اصغ گف
بــرای همیــن حــرف هــا آمدیــم، )خیلــی 
تــو پر و راحــت و نه از نقش بــازی کردن( 
شــروع کردیــم بــا بنــد کفــش و کمربنــد 
ــد( ــد بیای ــون بن ــتن )خ ــای او را بس پ

قاســم دهقــان آمــد  بــا اســتفاده اورکــت 
ــپ  ــه و بســتن زی ــا در منطق و نبشــی ه
ــا  ــرد؛ ت ــت ک ــکارد درس ــا دو بران آن ه
ــه  ــت را ب ــزدان پرس ــی و ی ــید مرتض س
عقــب منتقــل کنیــم؛ یــک ترکــش 
ــود؛  ــزدان پرســت خــورده ب ــه چشــم ی ب
آمــدم نــاگاه آن را دربیــاورم دیــدم اذیــت 
ــی  ــی کن ــکار م ــت چی ــود و گف ــی ش م

شهید آوینی سید شهیدان اهل قلم نماد هنرمند متعهد به انقالب اسالمی

فــی ســبیلک( ایــن خــون همیــن طــور 
ــرار مــی  ــی ق داشــت مــی ریخــت و او ب
ــود، ســر ســید  ــکارد کوچــک ب شــد؛ بران
مــی افتــاد پاییــن او نمیتوانســت راحــت 
ــمون  ــا حواس ــی م ــد در حال ــس بکش نف
بــا  میکردیــم  ســعی  فقــط  و  نبــود 
ــکارد دســت ســاز الکــی او  نبشــی و بران
ــه مرتضــی  ــا دیگ ــم؛ اینج ــا کنی را جابج
تحمــل نکــرد و نــاگاه ســرش را بــاال 
گناهــان  همــه  خــدا  گفــت  و  اورد 
ــن! ــهید ک ــن را ش ــش و م ــن را ببخ م

ــد  ــود و بع ــید ب ــر س ــن ذک ــن آخری ای
... اغمــاء  بــه  رفــت  دیگــر  ایــن  از 

ــه  ــین؛ ب ــل ماش ــم داخ ــه آوردی ــا آنک ت
ــل  ــد چه ــب؛ بع ــتیم عق ــرعت برگش س
اورژانــس  اولیــن  رســیدیم  دقیقــه 
یــزدان  و  ســید  بردنــش  صحرایــی 
تنفــس  بــرای  داخــل؛  را  پرســت 
ــداد ... ــواب ن ــر ج ــی دیگ ــی؛ ول مصنوع
 راوی: حاج سعید قاسمی

بــه  خــوش  عیــن  جبهــه  در  دوم  ضربــه 
عراقی هــا وارد شــد، امــا آنهــا در روز دوم، 
پاتــک محکمــی  وارد کردند. بیشــتر فرماندهان 
معتقــد بــه عقــب نشــینی بودنــد؛ امــا حســین 
نمی کنیــم. عقب نشــینی  گفــت:  خــرازی 
زمســتان ۱۳۶۰ بــود کــه ایــران مشــغول 
طراحــی عملیاتــی شــد تــا زمین هــای اشــغالی 
شــمال خوزســتان و غــرب کرخــه را آزاد کند. 
بــا ایــن کار، شــوش، دزفــول و اندیمشــک هــم 
آســایش و امنیــت بیشــتری پیــدا می کردنــد.

ــا ــی ه ــط عراق ــده توس ــغال ش ــق اش مناط
عکس بــرداری  طریــق  از  شناســایی ها 
هوایــی،  عکس هــای  بررســی  زمینــی، 
بازجویــی از اســرا و راه هــای دیگــر انجــام 
شــد تــا طــرح عملیــات نهایــی شــود. برخــی 
شــرکت  شناســایی ها  در  هــم  فرماندهــان 
می کردنــد تــا طــرح عملیــات دقیق تــر باشــد. 
و  ســپاه  بیــن  کــه  بحث هایــی  از  یکــی 
ــا  ــر آن ه ــاف نظ ــت، اخت ــود داش ــش وج ارت
ــپاه  ــود. س ــی ب ــای عملیات ــورد محوره در م
امــا  شــود  عمــل  محــور   ۴ از  می گفــت 
بــه  نیروهــا  تعــداد  در  می گفــت  ارتــش 
مشــکل می خورنــد و نظرشــان ایــن بــود 
کــه در دو محــور عملیــات انجــام شــود.
دعــای کمیــل رزمنــدگان قبل از آغــاز عملیات
علــی صیاد شــیرازی در ایــن زمینه بــه روحیه 
ــی ها  ــی  ارتش ــر علم ــداران و نظ ــاالی پاس ب
نهایتــا،  کــه  می گویــد  و  می کنــد  اشــاره 
ــرده و  ــول ک ــپاهی ها را قب ــاالی س ــزه ب انگی
چهــار محــور بــرای عملیــات را پذیرفته اســت.
منطقــه دالپــری - قبــل از آغــاز عملیــات
در ایــن میــان، نیروهــای مردمــی  هــم از نقاط 
مختلــف کشــور بــرای ســازماندهی و آمــوزش 
ــا دشــمن را از  ــد ت ــه خوزســتان آمــده بودن ب
سرزمینشــان بیــرون کننــد. ایــن موضــوع هــم 
بــه افزایــش محورهــای عملیاتــی کمــک کــرد. 
ــات،  ــه عملی ــی ب ــای منته ــه در رزوه چنانچ
۳۰۰درصــد بیشــتر از پیــش بینــی فرماندهان، 
نیروهــای آمــاده در منطقــه حضــور داشــتند.

حمله غافلگیرانه عراق
 ۴ در  تــا  می شــدند  آمــاده  ایرانی هــا 
قــرارگاه، بــه ارتــش عــراق حملــه کننــد 
خبــر  بــا  عملیــات  طــرح  از  عــراق  امــا 

ــه  ــه حمل ــاز ب ــور، آغ ــود و از دو مح ــده ب ش
کــرد. غافلگیــر  را  ایرانــی  فرماندهــان  و 

۲۸ اســفند ۱۳۶۰ عراقی هــا در دو محور شــهر 
ــمت  ــه س ــه، ب ــه رقابی ــال و تنگ ــوش دانی ش
ــه  ــن حمل ــد. در ای ــه کردن ــران حمل ــز ای مرک
چیــزی حــدود ۱۲۰۰ تانــک عراقی دیده شــد. 
ســاعت، ۳ بامــداد ۲۹ اســفند ســال ۶۰ را 
نشــان مــی داد کــه بــه زمین هــای شــهر 
ــن  ــد و ای ــه کردن ــم حمل ــال ه ــوش دانی ش
درگیری هــا تــا ســاعت ۱۴ ادامــه داشــت. 
ــری  ــات غافلگی ــر عملی ــا دو روز زودت عراقی ه
ــه  ــادی ب ــار زی ــد و فش ــرده بودن ــاز ک را آغ
ــا،  ــت نیروه ــد. پش ــودی وارد ش ــای خ نیروه
ــن، کار را  ــت و ای ــرار داش ــه ق ــه کرخ رودخان
بــرای ایرانی هــا ســخت تر می کــرد. عــراق 
ــا چهــار کیلومتــر  در محــور رقابیــه هــم دو ت
پیشــروی کــرد و خــود بــه خــود محــور 
ــط دو  ــع، فق ــن وض ــا ای ــت. ب ــم ریخ ــه ه ب
ــروع  ــرای ش ــات، ب ــور عملی ــور از ۴ مح مح
ــور  ــن دو مح ــه ای ــود. البت ــده ب ــی مان آن باق
هــم بــرای عملیــات، تامل برانگیــز بودنــد 
پیش بینــی  موفقیت هــای  بــود  ممکــن  و 
ــردد  ــان م ــد. فرمانده ــت نیای ــه دس ــده ب ش
شــده بودنــد و بــرای همیــن از حضــرت امــام 
خواســتند کــه بــرای انجــام عملیات، اســتخاره 
بگیرنــد. امــا هــم فرمودنــد: اگــر تدبیــر کــرده 
ایــد، عمــل کنیــد. اســتخاره الزم نیســت.
منطقــه دالپــری - قبــل از آغــاز عملیــات

نیروهــای  گــره ِزد،  علــی  تپه هــای  در 
الل  رســول  محمــد   ۲۷ تیپ)لشــکر( 
ــد و  ــور دادن ــش عب ــا آرام ــان را ب نیروهایش
بگیرنــد.  را  عراقی هــا  توپخانــه  توانســتند 
بــه  خــوش  عیــن  جبهــه  در  دوم  ضربــه 
عراقی هــا وارد شــد امــا آنهــا در روز دوم، 
پاتــک محکمــی  وارد کردنــد و ایرانی هــا را در 
فشــاری زیــاد قــرار دادنــد. بیشــتر فرماندهــان 
معتقــد بــه عقــب نشــینیش بودنــد اما حســین 
خــرازی، فرمانــده لشــکر ۱۴ امــام حســین)ع( 
نمی کنیــم. عقب نشــینی  گفــت:  اصفهــان 

 ۸۴ تیــپ  حســین)ع(،  امــام   ۱۴ لشــکر 
ــزه  ــکر ۲۱ حم ــکر ۲۷ و لش ــاد، لش ــرم آب خ
را  عراقی هــا  و  کــرده  ایســتادگی  ارتــش، 
نــاکام کردنــد. ضــد حمله هــای روز دوم و 
ــاند.  ــه نرس ــه نتیج ــا را ب ــم عراقی ه ــوم ه س

ــی  ــات را خیل ــه دوم عملی ــدگان، مرحل رزمن
ســریع آغــاز کردنــد و تنگــه و ارتفاعــات 
را  میشــداغ  اطــراف  زمین هــای  و  رقابیــه 
تصــرف کردنــد. ایرانی هــا آنقــدر محکــم 
ــد  ــر از ض ــه دیگ ــد ک ــده بودن ــل ش وارد عم
ــود. ــری نب ــا خب ــخت عراقی ه ــای س حمله ه

حمایت هوانیروز از عملیات
ــه  ــات، متوج ــم عملی ــب هفت ــا در ش نیروه
از مناطــق  شــدند کــه دشــمن بســیاری 
را خالــی کــرده و عقــب نشســته اســت. 
بعــد از ایــن هــم دیگــر جنــگ ســختی 
گام  بــه  گام  عراقی هــا  و  نیفتــاد  اتفــاق 
ــد.  ــروی کردن ــا پیش ــد و ایرانی ه ــب رفتن عق
ــه  ــا ب ــد، ایرانی ه ــرون آم ــه بی ــید ک خورش
پشــت مواضــع دشــمن رفتنــد تــا مانــع 
بیــرون رفتــن آن هــا شــوند و بــه همیــن 
اســیر  را  از آن هــا  زیــادی  تعــداد  خاطــر 
ــه  ــه هم ــدگان ب ــن، رزمن ــد. ۷ فروردی کردن
اهــداف مرحلــه ســوم عملیــات رســیده بودنــد.
صدام دیگر نمی خواست در کاخ ریاست 

جمهوری بنشیند
ــا  ــن پیروزی ه ــا ای ــن ۶۱ ب ــوروز و فروردی ن
همــه  از  و  شــد  شــیرین  مــردم  کام  بــه 
اندیمشــک،  شــهرهای  مــردم  بیشــتر 
ــد.  ــحال بودن ــال خوش ــوش دانی ــول و ش دزف
تحقیرآمیز تریــن  فتح المبیــن  عملیــات 
شکســت بــرای صــدام تــا آن روز بــود و تقریبا 
ســه لشــکر خود را در جریان آن از دســت داد. 
عــراق از  نفــت  صــادرات  نقشــه 
۲۳ فروردیــن هــم ســوریه بــا ایــران توافق کرد 
تــا لوله هــای صــادرات نفــت عــراق را ببنــدد. 
خرمشــهر  فقــط  آزادســازی ها،  ایــن  بــا 
تشــنه  مظلومیــت،  اوج  در  شــده  اشــغال 
بــود. ایرانــی  هموطنــان  نــوای  شــنیدن 
بــا  دیــدار  در  ســپاه  فرماندهــی  شــورای 
۱۳۶۱ فروردیــن   ۲۵  - امــام  حضــرت 

در پــی ایــن شکســت و تــرس آمریــکا از 
موفقیت هــای ایــران، در اولیــن اقــدام، در 
فروردیــن ۶۱، عــراق را از فهرســت کشــورهای 
مظنــون بــه حمایــت از تروریســم خــارج 
ــد.  ــه آن کمــک کنن ــر ب ــا راحــت ت ــد ت کردن
اطاعــات ســوریه  وزیــر  اســکندر  احمــد 
ایــران جمهــور  رییــس  بــا  دیــدار  در 
* بــا الهــام از کتــاب تاریخ جنگ ایــران و عراق
سایت مشرق

چرا عملیات ))فتح المبین ((فتح الفتوح بود؟!
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ــرای اهــل  ــد متعــال، رســول خــدا )ص( و اهــل بیــت )ع( او را ب  خداون
عالــم، بــه ویــژه پیروانشــان، بــه عنــوان الگــو قــرار داده اســت. مســلمانان 
جهــان وظیفــه دارنــد در تمــام شــئونات زندگی اعــم از فــردی،  اجتماعی، 
سیاســی، اخاقــی و غیــره بــه آنــان اقتــدا نماینــد. یکــی از نــکات قابــل 
ــواده  ــا خان ــان ب توجــه در ســیره پیشــوایان معصــوم )ع( نحــوه رفتــار آن
ــه  ــی ب ــع تاریخ ــه مناب ــه ب ــا مراجع ــا ب ــم ت ــه برآنی ــن مقال ــت. در ای اس
گوشــه هایــی از ســیره اخاقــی امــام حســین)ع( در خانــواده بپردازیــم؛ 
ــی،  ــرایط اجتماع ــز ش ــوع و نی ــت موض ــر طبیع ــه خاط ــد ب ــر چن ه
ــوص  ــن خص ــخ،  در ای ــده در تاری ــای مان ــوارد برج ــواهد و م ــم ش حج
ــز بســیار ارزشــمند و گویاســت. ــدک نی ــن ان ــا همی ــراوان نیســت؛ ام ف

ــه  ــت ب ــوردار اس ــی برخ ــژه و بزرگ ــگاه وی ــام از جای ــواده در اس خان
ــم و  ــا ه ــواده ب ــاری اعضــاء خان ــت همراهــی،  همفکــری و همی ــن عل ای
ــوده  ــار ب ــه اطه ــورد توجــه ائم ــا م ــر آنه ســامان بخشــی اخــاق و تفک
اســت. ســیره و ســنت ائمــه اطهــار)ع( قبــل از هــر چیــز هدایــت و تربیت 
ــد و بایســتی تفســیری  ــان بزرگتریــن مربیــان بشــریت ان ــرا آن اســت زی
کامــل از ســیره اخاقــی و تربیتــی آنهــا در نهــاد خانــه و خانــواده ارائــه 
گــردد. در زندگــی و ســیره حضــرت امــام حســین)ع( سرمشــقی کامــل 
ــروان آن حضــرت وجــود دارد.  ــدان و پی ــرای عاقمن ــه ب ــات طیب از حی
ــین)ع( در  ــام حس ــای ام ــدگاه ه ــرح دی ــر ط ــاوه ب ــه ع ــن مقال در ای
ــی  ــیره ی اخاق ــن س ــواده و تبیی ــه و خان ــم خان ــگاه مه ــوص جای خص
ــه  ــرام ب ــون احت ــی همچ ــه موضوعات ــواده ب ــاد خان ــرت در نه آن حض
همســر، و توجــه بــه خواســت هــای او در زندگــی، عشــق بــه همســر و 
خانــواده و توجــه بــه نیازهــای فرزنــدان بــه ویــژه زمینــه ســازی بــرای 
ــای  ــل و رفتاره ــور فضائ ــروز و ظه ــا و ب ــوب آنه ــد مطل ــت و رش تربی
ــت. ــده اس ــرح گردی ــواده مط ــه خان ــبت ب ــرت نس ــوز آن حض درس آم

1- خانواده از نظر امام حسین )ع(
امــام حســین )ع( بــه پیــروی از ســیره و ســنت قرآنــی رســول الل )صلــی 
الل علیــه و آلــه( بــه تشــکیل و تشــکل و ســامان بخشــی و رشــد خانــواده 
ــه  ــه مثاب ــواده ســالم را ب ــد و خان و اهــل آن اهمیــت ویــژه ای مــی دادن
مصالــح ســاختمانی ســالم بــرای یــک بنــای مانــدگار مــی دانســتند. در 
ــت و  ــه از معنوی ــواده ای اســت ک ــواده ســالم خان ــدگاه حســینی خان دی
فرهنــگ دینــی،  ســامت جســمی و روحــی، تعالــی و اســتواری دینــی و 
اخــاق و روحیــات عالــی برخــوردار اســت تــا بتواننــد فرزندانــی کارآمــد، 
ــد، خــوش رو و خــوش اخــاق  ــر و غیرتمن ــم، بصی ــل،  عال مســتعد،  عاق
تربیــت نمایــد. امــام حســین )ع( خانــواده را بســتری بــرای تقــوا و پرهیــز 
از گناهــان و دســت یابــی بــه محبــت و مــودت و آرامــش قلمــداد نمــوده 
و برآینــد آن را تربیــت فرزندانــی ســالم و صالــح دانســته،  ســیره قرآنــی 
حضــرت ابــا عبــدالل الحســین )ع( در همســر گزینــی و تشــکیل خانوده و 
تربیــت فرزنــد و رشــد اهــل خانــه و خانــواده بــه ســوی تعالــی و کمــاالت 
عالیــه الهــی حکایــت گــر ایــن دیــدگاه و تفکــر مانــدگار اســت. دو روایــت 
ــد)۱( ــی باش ــام م ــه الس ــین علی ــام حس ــدگاه ام ــی از دی ــل بخش ذی

باشــد  راســتگو  زبانــش  کــس  هــر  الحســین)ع(:  اباعبــدالل  قــال 
و کــردارش پاکیــزه باشــد و هــر کــس نیــت خیــر داشــته باشــد 
ــد  ــار باش ــوش رفت ــه اش خ ــا زن و بچ ــس ب ــر ک ــراوان و ه ــش ف روزی
)۳۲۳ ص  القلــوب،  ج۱،  )ارشــاد  گــردد.  مــی  پربرکــت  عمــرش 
ــرت  ــا و آخ ــنات دنی ــا و حس ــین)ع(: از خوبیه ــدالل الحس ــا عب ــال اب ق
ــتحکم  ــرار و مس ــی برق ــاوندی و خانوادگ ــد خویش ــه پیون ــت ک ــن اس ای
ــرار نمــوده  ــد برق ــو قطــع رابطــه کــرده پیون ــا کســی کــه از ت کنــی و ب
ــی و  ــوده ببخش ــد نم ــرا ناامی ــه ت ــی ک ــه کس ــی و ب ــم کن ــه رح و صل

بــه کســی کــه بــه تــو ســتم کــرده درگــذری )ارشــاد القلــوب،  ص۳۲۷(
2- احترام به همسر

 احترام به همسر از عواملی است که در تربیت فرزندان، تاثیر فراوانی 
دارد. مادری که در خانه،  عزیز باشد و مورد تکریم شوهرش قرار گیرد، با 
روحی سرشار از عاطفه و آرامش و احساس شخصیت، فرزندان را تربیت 

خواهند نمود. به عکس اگر همسر در خانه مورد آزار و اذیت روحی و 
جسمی قرار گیرد و شخصیتش در خانه و پیش فرزندان تحقیر شود، 

بدیهی است که از روان سالمی برخوردار نخواهد بود و در نتیجه، آرامش 
خود را از دست داده و اضطراب و نگرانی او در فرزندان نیز تاثیر خواهد 

گذاشت.
انســان در دوران زندگــی بــا حــوادث و مســائلی روبــه رو مــی شــود کــه 
ــرف  ــد از ط ــاس کن ــه احس ــردی ک ــازد. ف ــی س ــر م ــران و متاث او را نگ
ــه حــق خــود  ــرای رســیدن ب ــع شــده،  اگــر ب ــورد ســتم واق دیگــران م
تــاش کنــد و نتونــد بــه آن برســد،  دچــار نگرانــی خواهــد شــد. حــال 
اگــر بــرای زن یــا شــوهر چنیــن مشــکلی پیــش آیــد و بــا حالــت تأثــر 
وارد خانــه شــود،  ممکــن اســت گایــه کــرده و از همســر انتظــار داشــته 
ــد. و  ــاع نمای ــد و از او دف ــک کن ــه او کم ــرایط ب ــن ش ــه در ای ــد ک باش
ــار  ــه دور از انتظ ــن رابط ــی را در ای ــه تصــور کوتاه ــر گون ــه، ه در نتیج
ــا  ــد ب ــعی کن ــد س ــژه،  بای ــای وی ــت ه ــن حال ــر در ای ــد. همس ــی دان م
ــر  ــدوه و تاث ــه از ان ــد ک ــار کن ــان رف ــی چن ــرام و دلجوی ــی،  احت مهربان
ــر  ــه همس ــی و محترمان ــخنان منطق ــرایطی،  س ــن ش ــد. در چنی او بکاه
ــی  ــو کوتاه ــق ت ــاع از ح ــن در دف ــه: م ــد ک ــات نمای ــد اثب ــی توان م
نکــرده ام و آنچــه مصلحــت بــوده و تــوان داشــتم انجــام داده ام.

در تاریــخ مــی خوانیــم: روز عاشــورا، هنگامــی کــه هــال بــن نافــع عــازم 
ــه  ــن او ناراحــت شــده و ب ــش از رفت ــود،  همســر جوان ــگ ب ــدان جن می
ــه  ــد و ب ــام حســین )ع( متوجــه آن زوج گردی ــی گریســت. ام شــدت م
هــال فرمــود:» ان اهلــک ال یطیــب لهــا فراقــک،  فلــو رأیــت أن تختــار 
ــو  ــو را نمــی پســندد،  ت ــی ت ــراز«)۲( همســرت جدای ــی الب ســرورها عل
ــدم  ــیرها مق ــا شمش ــارزه ب ــر مب ــنودی او را ب ــی خش ــی توان آزادی و م
ــد و  ــه فرزن ــبت ب ــم را نس ــد تکری ــن ح ــام باالتری ــام هم ــداری. آن ام ب
ــرار داد  ــود ق ــاص خ ــت خ ــورد عنای ــان را م ــی آن ــت. حت ــر داش همس
ــی داشــتند. ــراز م ــش اب ــه حضرت ــری نســبت ب ــه واف ــز عاق ــان نی و آن

بطــور مثــال جنــاب ربــاب عاقــه وافــری بــه امــام حســین )ع( داشــت. 
او در ســفر کربــا همــراه امــام بــود و پــس از شــهادت آن حضــرت نیــز 
ــان شــعر،  و نیــز در عمــل، نشــان داد. دو مرثیــه از  ــه زب وفاداریــش را ب
ربــاب در دســترس،  قــرار دارد کــه هــر دو دارای معانــی بســیار زیبــا بــوده 
ــد: ــی ده ــه آن حضــرت نشــان م ــاب را نســبت ب ــوص و ارادت رب و خل

ترجمــه آن چنیــن اســت: آن پرتــوی کــه دیگــران از درخشــش آن بهــره 
ــا شــده اســت.  ــون ره ــر مدف ــا کشــته شــده و غی ــد،  در کرب ــی بردن م
ــو داده و  ــاداش نیک ــو را پ ــا ت ــرف م ــدا از ط ــر)ص(! خ ــد پیامب ای فرزن
ــوه  ــان ک ــو آن چن ــه دور دارد. ت ــی ب ــر زیان ــو را از ه ــزان ت ــت می در وق
ــت و  ــا رحم ــو ب ــردم و ت ــی ب ــاه م ــدان پن ــن ب ــه م ــوده ک ــی ب محکم
ــرای  ــر چــه کســی ب ــا همنشــینی داشــتی. دیگ ــا م ــداری ب از ســر دین
یتیمــان و فقیــران،  مانــده؟ و چــه کســی اســت کــه مســکینان بــدو پنــاه 
بــرده و او بــی نیازشــان ســازد؟ بــه خــدا قســم! دیگــر ســایه ای بعــد از 
ــا در میــان خــاک، پنهــان شــوم. )۳( ــر ســرم نخواهــم پذیرفــت ت تــو ب

بــا  را  ارتبــاط عمیــق خــود  اشــعارش  ایــن  از  ربــاب در بخشــی 
امــام حســین )ع( تبییــن مــی کنــد؛  امــام چــون کوهــی اســت 
ــال  ــا کم ــز ب ــرت نی ــوده و آن حض ــاب ب ــش رب ــگاه آرام بخ ــه پناه ک
اســت. داشــته  زندگــی  وی  بــا  دینــداری  ســر  از  و  ماطفــت 

3- توجه به خواست همسر
امــام حســین )ع( بــه خواســت، عاقــه و حــس زیبایــی دوســتی 
همســرش، توجــه خاصــی مــی نمــود و برخــی اوقــات بــه همیــن خاطــر 
ــه  ــی ب ــد؛ ول ــی ش ــه رو م ــود روب ــتان خ ــاب و دوس ــادات اصح ــا انتق ب
ــت. ــی گذاش ــرام م ــش احت ــر خوی ــروع همس ــی و مش ــِت طبیع خواس

جابــر از امــام محمــد باقــر)ع( نقــل مــی کنــد: عــده ای بــر امــام حســین 
)ع( وارد شــدند؛  نــاگاه فــرش هــا و پشــتی هــای فاخــر و زیبــا را در منزل 
آن حضــرت مشــاهده نمودنــد. عــرض کردنــد: ای فرزنــد رســول خــدا! مــا 
در منــزل شــما وســایل و چیزهایــی مشــاهده مــی کنیــم کــه ناخوشــایند 
ــم!..(  ــزل شــما را، مناســب نمــی دانی ــن وســایل در من ماســت)وجود ای
حضــرت فرمــود: انــا نتــزوج النســاء فنعطیهــن مهورهــن فیشــترین بهــا ما 
شــئن،  لیــس لنــا فیه شــیء )۴( پــس از ازدواج،  ما مهریه زنــان را پرداخت 
مــی کنیــم و آنهــا هــر چــه دوســت داشــتند،  بــرای خــود خریــداری مــی 
کننــد. هیــچ یــک از وســایلی کــه مشــاهده نمودیــد، از آِن مــا نیســت.

ــا  ــد: آی ــوال ش ــام صــادق)ع( س ــه از ام ــده ک ــل ش ــر نق ــت دیگ در روای
ــرت  ــت؟ حض ــت اس ــا درس ــه ه ــت بچ ــرای زین ــرات ب ــد جواه خری
فرمــود: علــی بــن الحســین)ع( بــرای بچــه هــا و همســرانش زیــورآالت 
ــی  ــا م ــا آن زیوره ــا را ب ــرد و آنه ــی ک ــه م ــره تهی ــا و نق ــوع ط از ن
اســتفاده  خوبــی  آن،  بــه  نظایــر  و  روایــات  ایــن  از   )۵( آراســت. 
ــس  ــه ح ــار)ع( ب ــه اطه ــائر ائم ــین )ع( و س ــام حس ــه ام ــود ک ــی ش م
زیبایــی دوســتی همســر خــود احتــرام مــی گذاشــتند و امکانــات 
ــد. ــی نمودن ــم م ــا فراه ــرای آنه ــان،  ب ــارف آن زم ــد متع الزم را در ح

4- عشق به خانواده
بــا بررســی متــون مــی تــوان از صفحــات نورانــی زندگــی امــام 
ــی  ــم زندگ ــده مفاهی ــل ش ــه نق ــته و گریخت ــه جس ــین )ع( از آنچ حس
ــوان  ــه مــی ت ــه عنــوان نمون ــواده را اســتخراج نمــود. ب ــه خان و عشــق ب
ــرد. ــاره ک ــاب اش ــرش رب ــا همس ــین )ع( ب ــام حس ــبات ام ــه مناس ب
ــل  ــع نق ــر در مناب ــان عم ــس در زم ــرء القی ــام آوردن ام ــتان اس داس
شــده اســت. وی کــه از قضاعیــان بــود در مدینــه اســام آورد و توســط 
ــوان  ــه عن ــد،  ب ــده باش ــاز خوان ــک نم ــه ی ــن ک ــل از ای ــی قب ــر حت عم
فرمانــده مســلمانان طایفــه قضاعــه انتخــاب شــد. وقــت رفتــن بــا علــی 
ــرد  ــل ک ــار تمای ــام اظه ــرو شــد. ام ــب و حســنین)ع( روب ــی طال ــن اب ب
تــا دختــری از دخترانــش را بــه عقــد یکــی از فرزنــدان پیامبــر درآورد. 
ــه  ــر را ب ــب و دو دیگ ــی طال ــن اب ــی ب ــه عل ــرش را یکــی ب او ســه دخت
ــد.  ــر بودن ــه دخت ــن س ــاه ای ــلمی و َمحی ــاب، َس ــنین )ع( داد. رب حس
محیــاه زن امــام علــی و صاحــب فرزنــد شــد. ســلمی همســر امــام حســن 
ــم(. ــوات الل علیه ــد. )صل ــین گردی ــام حس ــر ام ــاب همس ــد و رب گردی
ــار  ــت و در اظه ــی داش ــت م ــیار دوس ــاب را بس ــین )ع( رب ــام حس ام
او  خــاص  ویژگــی  ایــن  نداشــت.  ای  تقیــه  هیــچ  دوســتی  ایــن 
امــام  از شــعر  از روحیــات شــخصی اش بــود. آنچــه در منابــع  و 
ــاره نقــل شــده، بســیار مشــهور اســت: حســین)علیه الســام( در ایــن ب
ــا و  ــاب احبهم ــکینه و الرب ــا س ــون به ــب دارا تک ــی الح ــرک انن »لعم
ــم و ان  ــت له ــاب و لس ــم عت ــی فیه ــس لائم ــی و لی ــل مال ــذل ج أب
ــوگند،  ــو س ــان ت ــه ج ــراب« ب ــی الت ــی او یغیبن ــا حیات ــوا مطیع عتب
ــند. )۶( ــاب در آن باش ــکینه و رب ــه س ــه ای را دوســت دارم ک ــن خان م
آن دو را دوســت دارم و تمامــی اموالــم را در ایــن راه مــی بخشــم و بــرای 
مامتگــرم حاضــر بــه پذیــرش عتــاب نیســتم. مــن مطیــع کســانی کــه 
مــن را عتــاب کننــد نیســتم، در تمــام زندگــی ام و تــا وقتــی کــه روی 
در نقــاب خــاک کشــم. در مقابــل ربــاب نیــز فداکارانــه امــام حســین را 
دوســت داشــت و گفتــه انــد کــه وقتــی امــام حســین )ع( بــه شــهادت 
رســید، یــک ســال ســر قبــر او بماند. همیــن عنصــر عشــق و ادب، محبت 
ــار  ــز اهــل شــعر و ادب و دوســتی ب و دوســتی اســت کــه ســکینه را نی
آورده اســت. نقــل کــرده انــد کــه امــام حســین )ع( از ایــن کــه بــی پــرده 
از محبــت خــود نســبت بــه همســر و دختــرش مــی گویــد مــورد گایــه 
واقــع شــده امــا امــام حســین )ع( بــاز هــم بــر ایــن محبــت تأکیــد کردند. 
ــادی از  ــتگاران زی ــین )ع(، خواس ــام حس ــس از ام ــاب پ ــه رب ــد ک گوین
قریــش داشــت کــه رضایــت بــه ازدواج نــداد،  گرچــه برخــی گفتــه اند که 
تنهــا چنــد روزی پــس از عاشــورا زنــده بــود )البدایــه و النهایــه:۸/۲۱۰(
ســکینه هــم زن بزرگــی در تاریــخ اســام شــد و روحیــات شــاعرانه او در 
همــه منابــع مــورد ســتایش قــرار گرفتــه، جالــب اســت کــه نــام اصلــی 
ســکینه، )امیمــه( بــوده و بســا ســکینه نامــی بــوده کــه امــام حســین )ع( 
بــه خاطــر آرامشــی کــه در کنــار دختــرش داشــته،  بــه او داده و بــر نــام 
اصلــی او غلبــه کــرده اســت. )بنگریــد: مقاتــل الطالبییــن،  ص۹۴( دربــاره 
ســکینه نوشــته انــد: و کانــت ســکینه مــن الجمــال و االدب و الفصاحــه 

بمنزلــه عظیمــه،  کان منزلهــا مالــف االدبــاء و الشــعراء)منتظم: ۷/۱۷۵(.
حســین)علیه  امــام  آمیــز  محبــت  روش  دربــاره 
اســت: جالــب  نیــز  روایــت  ایــن  بــه  توجــه  الســام( 
ــرت  ــرد. حض ــین )ع( ک ــام حس ــم ام ــی را تقدی ــته ریحان ــزی دس کنی
شــما  کــه  شــد  گفتــه  بــه حضــرت  کردنــد.  آزاد  را  او  برابــر  در 
ــود:  ــرت فرم ــردی؟ حض ــز را آزاد ک ــته گل کنی ــک دس ــرای ی ــا ب تنه
اذا  خداونــد در قــرآن مــا را چنیــن ادب آموختــه اســت کــه »و 
حییتــم بتحیــه فحیــوا باحســن منهــا او ردوهــا«. شــما پاســخ ســام و 
ــد.  ــده بدهی ــه ش ــما گفت ــه ش ــاب ب ــه خط ــر از آنچ ــه بهت ــت را ب تحی
بهتــر از دســته گل، آزاد کــردن او بــود. )نثــر الــدر،  ج۱،  ص ۳۳۵(

خانــواده نهــاد  در  فرزنــدان  نیازهــای  بــه  توجــه   -۵
موجــودات عالــم بــرای ادامــه حیــات نیازهایــی دارنــد کــه بدون بــرآوردن 
آنهــا ادامــه حیــات ناممکــن و یــا همــراه بــا ســختی اســت ایــن احتیــاج 
ــا  ــت،  ام ــدود اس ــمانی مح ــادی و جس ــای م ــه نیازه ــان ب ــر انس در غی
ــی  ــی را شــامل م ــوی فراوان ــی و معن ــادی،  روان ــور م ــاز ام در انســان نی
ــل  ــد کام ــه رش ــور ب ــه ام ــاز از هم ــع نی ــایه رف ــا در س ــه تنه ــود ک ش
ــکات  ــه نیازهــای گوناگــون از ن ــی مــی رســد. توجــه ب جســمانی و روان
مهــم تربیتــی اســت،  نیازهایــی کــه در قالبهــای زیســتی، عاطفــی، روانــی 
و معنــوی جلــوه گــر مــی شــود. امــام حســین )ع( در طــول زندگــی بــا 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــته، از توج ــش روی خــود داش ــه در پی ــی ک شــیوه هائ
ــت. ــده اس ــل نمان ــود غاف ــان خ ــدان و همراه ــوی فرزن ــادی و معن م

الف: نیازهای مادی
ــدون تامیــن آن،  نیازهــای مــادی احتیــاج اولیــه هــر انســان اســت. و ب
قــادر بــه ادامــه حیــات نیســت. امــام حســین )ع( در تامیــن خــوراک و 
پوشــاک مناســب همســر و فرزنــدان همــت و توجــه داشــت و مــا یــک 
ــدان را  ــادی فرزن ــای م ــه نیازه ــه توجــه ب ــا صحن ــن صده ــه از بی صحن
ذکــر مــی کنیــم. نیــاز بــه رفــع تشــنگی از جملــه نیازهــای مــادی اســت 
ــرای کاروان  ــژه ای کــه دشــمن ب ــه خاطــر وضعیــت وی ــا ب کــه در کرب
کربــا بــه وجــود آورد، بــه نیازهــای حیاتــی تبدیــل شــد و ایشــان را بــه 
تــاش،  بــرای رفــع آن از راههــای ممکــن، واداشــت؛  از اینــرو، آن گاه کــه 
حضــرت عبــاس )ع( از بــرادر اجــازه مبــارزه بــا دشــمن طلبیــد،  حضــرت 
ــب  ــود: » فاطل ــد و فرم ــم نمای ــودکان آب فراه ــرای ک ــت ب از او خواس
لهــوالء االطفــال قلیــا مــن المــاء« پــس کمــی آب بــرای ایــن کــودکان 
فراهــم کــن... ایــن توجــه حضــرت آنــگاه بــه اوج مــی رســد کــه فرزنــد 
شــیرخواره اش را بــر بــاالی دســت مــی گیرد و از دشــمن برایــش آب می 
خواهــد. در مقتــل ابــی مخنــف آمــده اســت: امــام حســین )ع( بــه ســوی 
زینــب صغــری)س( آمــد و فرمود:خواهــر! تــو را دربــاره فرزنــد شــیرخواره 
ام بــه نیکــی ســفارش مــی کنــم،  او شــیرخواره اســت و شــش ماه بیشــتر 
عمــر نــدارد. زینــب صغــری)س( بــه بــرادر جــواب داد: ســه روز اســت این 
طفــل آب ننوشــیده اســت. برایــش آبــی طلــب فرمــا، حضــرت طفــل را 
گرفــت و در مقابــل دشــمن ایســتاد و آنــگاه فرمــود:» ای قــوم شــما برادر 
و فرزندانــم را بــه شــهادت رســاندید و جــز ایــن طفل باقــی نمانــده و او از 
تشــنگی دهــان را بــاز مــی کنــد و مــی بنــدد، بــه او جرعــه آبی دهیــد...«
حجه االسام و المسلمین سید محمد رضا عاءالدین
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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.

ــا  ــرخرگ ه ــاک در س ــکیل پ ــب تش ــه موج ــوارد ک ــیاری م ــما از بس ــت ش ــن اس ممک
ــی  ــرایط م ــن ش ــه ای ــید ک ــد، آگاه نباش ــی کنن ــف م ــا را تضعی ــیاهرگ ه ــوند و س ــی ش م
ــند. ــته باش ــراه داش ــه هم ــزی را ب ــکته مغ ــر س ــش خط ــدی و افزای ــی ج ــد پیامدهای توانن

بیماری عروق کرونر

مغــزی  افزایــش خطــر ســکته  از شــناخته شــده ترین دالیــل  یکــی  بیمــاری  ایــن 
ــرخرگ  ــک س ــدن ی ــدود ش ــاک و مس ــه از پ ــک تک ــدن ی ــدا ش ــود. ج ــی ش ــوب م محس
مــی توانــد جریــان خــون را بــه طــور کامــل متوقــف کــرده و بــه شــکل گیــری 
ــد. ــی کن ــر م ــزی را دو براب ــکته مغ ــر س ــرایط خط ــن ش ــود. ای ــر ش ــی منج ــه قلب حمل

)PAD( بیماری عروق محیطی

ایــن بیمــاری بــه واســطه تشــکیل پــاک در ســرخرگ هایــی کــه خــون مــورد نیــاز دســت 
ــا  ــاس درد ی ــرایط احس ــن ش ــود. در ای ــی ش ــف م ــد، تعری ــی کنن ــن م ــا را تامی ــا و پاه ه
خســتگی در پاهــا هنــگام پیــاده روی یــا بــاال رفتــن از پلــه هــا شــکل مــی گیــرد. ابتــا بــه 
بیمــاری عــروق محیطــی مــی توانــد خطــر حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی را افزایــش دهــد.

بیماری عروق کاروتید

ایــن بیمــاری را مــی تــوان مســیری ســریع بــه ســوی ســکته مغــزی در نظــر گرفــت. ایــن 
بیمــاری بــه واســطه مســدود شــدن یکــی از ســرخرگ هــای کاروتیــد بــا یــک تکــه پــاک 
شــکل مــی گیــرد کــه کاهــش یــا توقــف کامــل جریــان خــون بــه مغــز را موجــب مــی شــود.

آنوریسم
هر یک از بیماری های باال می توانند به یک آنوریسم منجر شوند. زمانی که دیواره سرخرگ 

تضعیف شده و همانند یک بادکنک باد می شود، ممکن است کشیدگی تا حدی ادامه یابد 
که به پارگی و خونریزی داخلی منجر شود. یک سکته مغزی تهدیده کننده زندگی به واسطه 

پارگی یک آنوریسم مغزی رخ می دهد. آنوریسم ها می توانند همانند بمب های ساعتی 
پنهان باشند و تا زمان پارگی رگ موجب هیچ نشانه یا عامتی نشوند.

)CVI( نارسایی مزمن وریدی
ندارنــد،  درســتی  عملکــرد  ســیاهرگ  یــک  در  موجــود  هــای  دریچــه  کــه  زمانــی 
کنــد.  مــی  تجمــع  پاهــا  در  و  شــده  متوقــف  قلــب  ســمت  بــه  خــون  جریــان 
شــکل  خــون  لختــه  یــک  واســطه  بــه  توانــد  مــی  وریــدی  مزمــن  نارســایی 
دهــد. رخ  تحــرک  کــم  زندگــی  ســبک  یــک  نتیجــه  در  اســت  ممکــن  و  بگیــرد 

آمبولی ریوی
هــا  ریــه  وارد  درآمــده،  حرکــت  بــه  پاهــا  در  خــون  لختــه  یــک  اوقــات  گاهــی 
درمــان  عــدم  صــورت  در  کنــد.  مــی  مســدود  را  ریــوی  ســرخرگ  یــک  و  شــده 
مــی دهــد. قــرار  تهدیــد  معــرض  را در  فــرد  زندگــی  ریــوی  آمبولــی  موقــع،  بــه 

)DVT( ترومبوز سیاهرگی عمقی
اســتراحت طوالنــی مــدت در رختخــواب، یــا نشســتن هــای طوالنــی مــدت، ماننــد 
مســافرت هــای هوایــی طوالنــی، مــی تواننــد جریــان خــون را کنــد کــرده و لختــه 
ــر  ــد. اگ ــا، شــکل بگیرن ــول در پاه ــور معم ــه ط ــی، ب ــای عمق ــیاهرگ ه ــون در س ــای خ ه
ــود. ــی ش ــوی م ــی ری ــب آمبول ــود موج ــا ش ــه ه ــرده و وارد ری ــت ک ــون حرک ــه خ لخت

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟
بیشــتر مــواردی کــه بــه آنها اشــاره شــد مــی توانند بــه صورت مســتقیم بــه یک ســکته مغزی 
منجــر شــوند. آگاهــی از نشــانه هــای هشــدار دهنــده و مراجعــه ســریع بــه پزشــک از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت. از جملــه ایــن نشــانه هــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

بی حسی یا ضعف ناگهانی صورت، دست ها یا پاها
سردرگمی ناگهانی، دشواری در صحبت کردن یا درک گفتار
مشکات بینایی ناگهانی یا تاری دید در یک یا هر دو چشم
دشواری در راه رفتن، سرگیجه یا از دست دادن هماهنگی

سردرد شدید ناگهانی بدون دلیل مشخص

باشگاه خبرنگاران جوان

بيماری هایــی كــه شــما را در معــرض خطــر ســکته مغــزی 
می دهنــد قــرار 
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