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با تشکر از :
مدیریت فرهنگی ، پایگاه اطالع رسانی

 ماهنامه برای چاپ مقاالت
ارسالی آمادگی کامل دارد

مسئولیت مقاالت بعهده صاحبان مقاالت می باشد

در محضر ولی امر

سیاسی

اخبار

امنیت

مناسبت

   فرهنگی

اقتصادی

اجتماعی

شهدا و دفاع مقدس

خانواده

6/ تل آویو زیر چتر شیطان بزرگ  آمریکا حقوق بین المل را 
نقض می کندو سازمان ملل تماشا می کند

8/داعش سناریو از قبل طراحی شده توسط آمریکای جنایتکار و 
انگلیس خبیث  برای ترور و ایجاد نا امنی در جهان

10/اخبار استان ها
12/ صهیونیسم عربی پس از سال ها نفاق برای پوشاندن 

ارتباطشان با اسرائیل غاصب فلسطین و کشتار مردم فلسطین و 
اعراب ارتباطشان را علنی کردند

14/آیا پیمان پالرمو و fatf از محرمانه های برجام نافرجام بر علیه 
امنیت ملی نبوده است؟! کدام عاقلی مولفه های قدرت کشور 

خود را به حراج می گذارد؟! 
در روز قدس امسال جهان یک پارچه نفرت ازاسرائیل غاصب

 و دفاع از مردم مظلوم فلسطین  شد

20/چگونه دشمن در کمین است برای نفوذ؟
21/ پرونده الماس فریب نشان می دهد که انگلیس خبیث چگونه 

با ادعای فریبنده بشر دوستانه بر نامه غارت منابع ملی کشور 
هارا در دستور کار داشته و دارد

26/شب قدر شب قبول توبه صادقانه
28/ دانشمند شهید مصطفی  چمران در آینه انقالب اسالمی

32/زندگی با انواع حیوانات خانگی بویژه سگ تقلیدی کورکورانه 
ازغرب متوحش

34/فتنه نانجیبانه مدعیان اصالح طلبی در سال 88  وابستگی  
فکری و عملی ایشان با ضد انقالبهای فراری به ویژه بهائیان 

نشان دهنده انحراف ایشان از مسیر انقالب اسالمی  به رهبری 
امام راحل است

42/قهرمانان عملیات بیت المقدس که ارتش بعثی صهیونیستی 
صدام را که غرب وحشی حمایتش می کرد به زانو درآوردند

45/در نا باوری کامل جهان استکبارخرمشهر را خدا آزاد کرد

36/قرداد های های بین المللی با آمریکا و اروپا همیشه سراب

38/ مدرک گرایی افراطی در استخدام ها با عث عدم تطابق 
مدرک تحصیلی با مشاغل موجود

39/ تغییر روش های فرزند پروری اسالمی به روش های تقلیدی 
از کتاب های غیر اسالمی و ....تهدیدی در پرورش نسل آینده 

کشور
40/مد پرستی یا تقلید کور کورانه نشانه چیست؟

41/ مصرف گرائی عمومی ، فرهنگ تحمیلی غرب وحشی به 
کشور

48/عوارض نشستن طوالنی مدت را با ترفند هایی فوق العاده 
آسان از بین ببرید



انقــالب مراحلی دارد آنچــه در اول 
انقــالب در ســال 57 اتفــاق افتــاد 
ــی  ــود یعن ــالب ب ــه اول انق مرحل
ــط  ــام غل ــل نظ ــار در مقاب انفج
باطــل طاغــوت و ایجــاد یــک 
نظــام جدیــد بــر مبنــای آرمانهــا 
ــو  ــت ن ــا لغ ــو و ب ــای ن و ارزش ه
ــو،  ــا مفاهیــم ن ــو ،ب ــر ن ــا تعابی ، ب
ــد در  ــود بع ــاب ب ــه ی اول انق ــن مرحل ای
مرحلــه دوم ، ایــن نظــام بایســتی 
ارزش هــا را محقــق کند؛ ایــن ارزش 
ــی  ــاره م ــاال اش ــه ح ــی ک ــا و آرمانهای ه
ــد در  ــم ، بای ــی گوی ــی را م ــم و بعض کن
جامعــه تحقــق بخشــد . بــه ایــن ارزش 
هــا اگــر بخواهــد تحقــق بخشــد 
یــک دســتگاه مدیریتــی الزم 
ــت  ــود دول ــی ش ــه آن م دارد ک
انقالبــی ، بنــا برایــن مرحلــه بعــد 
ــت  ــاد دول ــی ، ایج ــام انقالب از نظ
انقالبــی اســت ،دولتــی کــه ارگان 
ــاور  ــدان ب ــن دن آن انقــالب را از ب
ــالب  ــال انق ــند و دنب ــرده باش ک
ــت  ــن دول ــه ای ــد ک ــند . بع باش
ــت  ــد آن وق ــکیل ش ــی تش انقالب
ــات  ــیله اجرائی ــه وس ــتی ب بایس
ــت،اجرای  ــون درس ــت ،قان درس
ــا و ارزش  ــان ه ــن آرم ــت ای درس
ــن  ــده ، ای ــد ش ــه مول ــی ک های
آرزو هــای بــزرگ انقالبــی ، یکــی 
ــدا  ــق پی ــه تحق ــی در جامع یک
مــی کننــد ؛آن وقــت نتیجــه 
مــی شــود جامعــه انقالبــی ،یــک 
ــد  ــه وجــود مــی آی ــی ب ــه انقالب جامع
کــه ایــن مرحلــه چهــارم اســت بعــد 
ــد ، آن  ــت ش ــی درس ــه انقاب ــه جامع ک
ــدن  ــاد تم ــرای ایج ــه ای ب ــت زمین وق
ــود  ــه وج ــالمی ب ــی و اس انقالب
ــه  ــر ب ــاال تعبیی ــد . ح ــی آی م
))انقالبــی(( کــردم بــه جــای 
کلمــه ی ))انقالبــی(( مــی توانیــد 
کلمــه ))اســالمی (( بگذاریــد ؛ 
ــه  ــالمی ، جامع ــت اس ــی دول یعن
ــن  ــالمی ای ــدن اس ــالمی ، تم اس
ــود دارد  ــه وج ــت ک ــی اس مراحل
. انقــالب تمــام نمــی شــود ، 
انقــالب اســتمرار دارد ، انقــاب ادامه 
ــک  ــود ی ــی ش ــف نم ــاب متوق دارد ، انق
ــی  ــرورت یعن ــود دارد ،صی ــی وج صیرورت
ــی ، ــول دائم ــم ، تح ــدن دائ ــدن ، ش ش

ــک  ــزرگ ی ــالب ب ــیر انق  در مس
ــود دارد  ــی ای وج ــرورت دائم صی
کــه ایــن صیــرورت دائمــی ، 
تدریــج آن آرزو هــا ی بــزرگ 
آن   ، را  واال  هــای  ارزش  آن   ، را 
تحقــق  جامعــه  در  را  آرمانهــا 
چیســت؟ ایــن  بخشــد  مــی 

مفاهیم انقالب اسالمی
ــن  ــت ،ای ــی اس ــزت مل ــی ع *یک
یکــی از آرمــان هــای انقــالب 
یعنــی  ملــی  ،عــزت  اســت 
کــه  ملــی  افتخــار  احســاس 
ــی  ــار، ناش ــاس افتخ ــن احس ای
ــزت  ــن ع ــد ....ای ــت باش از واقعی
ملــی از جملــه چیــز هایــی اســت 
کــه اگــر چنانچــه در یــک کشــور 
از بیــن رفــت و نابــود شــد ، 
هویــت آن ملــت نابــود می شــود ،

اعتماد به نفس ملی
ــاد  ــز دوم اعتم ــچ چی ــر هی  دیگ
......ایــن  ملــی  نفــس  بــه 
راه  ملــی  نفــس  بــه  اعتمــاد 
وابســتگی را مــی بنــدد اگــر 
ــی  ــس مل ــه نف ــاد ب ــن اعتم ای
ــاس  ــت احس ــت، مل ــود داش وج
ــتگی  ــه وابس ــه ب ــد ک ــی کن نم
نیــاز دارد .بلکــه از وابســتگی 
. گریــزد  مــی  دیگــران  بــه 
ــادی  ــی _اقتص ــتقالل سیاس * اس
از  یکــی  ،ایــن  ،فرهنگــی 
ــت  ــک مل ــرای ی ــت ب آرمانهاس
داشــت  ایــن وجــود  ......اگــر چنانچــه 
کــه  شــود   نمــی  مجبــور  ملــت 
زورگویــان  از  را  تحمیــل  و  زورگویــی 
و زیــاده خواهــان عالــم تحمــل کنــد 
اســت. اســتقال  هــا  آرزو  از  یکــی 
ــه، آزادی بیان  آزادی ،آزادی اندیش
از جملــه  ،آزادی  آزادی عمــل   ،
ــه  ــا ب ــه حتم ــت ک ــی اس معقوالت
ــاج  ــوب احتی ــه چهارچ ــون ،ب قان
ــن  ــت آزادی ای ــون طبیع دارد ، چ
ــار  ــون و چه ــر قان ــه اگ ــت ک اس
ــد از  ــته باش ــود نداش ــوب  وج چ
ــه  ــرد ب ــد ک ــاوز خواه ــد تج ح
تصــدی و بــه ولنــگاری و بــه 
ــد  ــد انجامی ــدی خواه ــای ب جاه
را  نمونــه هایــش  امــروز  کــه 
ــد ــی کنی ــاهده م ــرب مش در غ

 ایــن آزادی اگــر نباشــد رشــد وجــود ندارد 
اگــر در جامعــه ، آزادی فکــر ، آزادی بیان ، 
آزادی اندیشــه ، آزادی عمــل وجود نداشــته 
ــد  ــف خواه ــه متوق ــد در جامع ــد رش باش
ــوی  ــد معن ــه رش ــد جامع شــد رش
جامعــه و پیشــرفت جامعــه ، حتما 
ــه دیــن آزادی هــا احتیــاج دارد  ب
اســتقرار عدالــت ، نفــی تبعیــض ، 
نفــی فاصلــه هــای طبقاتــی ، ایــن 
هــا جــزو آرزو هــای بــزرگ اســت 
ــط را  ــه قس ــرآن اقام ــال در ق ، اص
مســئله اصــل و هــدف پیغمبــران 
مــی دانــد لَِیُقــوَم الّنــاُس بالِقســط 
مــا هــم راه پیغمبــران را مــی 
ــالم و  ــا راه اس ــر ، م ــم دیگ روی
ــم  ــم میروی ــران را داری راه پیغمب
ــی از  ــت یک ــا عدال ــن قطع ، بنابرای
ــت   ــود گف ــاید بش ــا ش ــن ی برتری
برتریــن آرمــان و ارزش اســت 
ــیم .  ــتی باش ــش بایس ــه دنبال ک
ــت  ــت درس ــم عدال ــی ه ــا لفاظ ب
ــز  ــه چی ــت البت ــود عدال ــی ش نم
ــت  ــرای عدال ــت اج ــختی اس س
جــزو ســخت تریــن کارهــا اســت

ــت  ــه برک ــی ب ــادی و تمدن ــرفت م * پیش
از  یکــی  هــم  ایــن   ، وفنــاوری  علــم 
ــب  ــوری از عق ــی کش ــت یعن ــا اس آرمانه
. کنــد  پیــدا  نجــات  بایــد  ماندگــی 
* یکــی دیگــر از آرمــان هــای رشــد 
اســت،  معاشــرتی  هــای  اخــاق 
معاشــرت   ، مــردم  معاشــرت 
هــای اخالقــی باشــد ،رحم،انفــاق، 
ــد  ــاون، و مانن ــک ، تع ــار، کم ایث
ــه  ــی ک ــن خلقیات ــد ای ــا رش اینه
مربــوط بــه معاشــرت انســان 
ــت ــه اس ــم در جامع ــا ه ــا ب ه

* آمــاده ســازی وفضــا بــرای رشــد معنویت 
ــب در  ــهوت و غض ــی ش ــی از بردگ و رهای
انســان هــای مســتعد ، ایــن هــم یکــی از 
ــن  ــه ای ــا ب ــه غالب ــت ک ــن آرزو هاس برتری
ــد فضــا جــوری  بشــود  توجــه نیســت، بای
کــه انســان هــای مســتعد بتواننــد در فضــا 
حرکــت کننــد . امثــال حــاج میــرزا علــی 
آقــای قاضــی هــا و عامــه طباطبایــی ها  و 
شــخصیت  هــای برجســته ی ایــن جــوری 
ــر  ــای واال و برت ــد ، انســان ه بوجــود بیاین
ــد  ــادی توانســته ان ــن فضــا ی م ــه از ای ک
ــی  ــد یعن ــر برون ــد و فرات ــدا کنن ــی پی تعال
ــود. ــاده بش ــن آم ــرای ای ــتی ب ــا بایس فض

* در آن قضیــه معــروف دیو جانس  
حکیــم کــه بــه اســکندر گفــت تو 
ــکندر  ــی ، اس ــردگان من ــرده ب ب
حرکــت مــی کــرد در یــک راهــی 
ــرد ،  ــی نک ــود . اعتنای ــته ب نشس
ــد  ــت ببینی ــورد ، گف ــه او برخ ب
ــرا  ــت؛آوردنش؛گفت چ ــن کیس ای
جلــوی مــن بلنــد نمیشــوی؟ 
نــدارم  دلیــل  چــون  گفــت 
ــردگان  ــرده ب ــو ب ــوم ت ــد ش بلن
ــن  ــه ، م ــی چ ــت یعن ــی ، گف من
ــه  ــت بل ــرده ام ؟گف ــکندر، ب اس
، شــهوت و غضــب بــرده مــن 
ــت  ــن هس ــار م ــت در اختی هس
ــی  ــهوت و غضب ــرده ش ــو ب و ت
 ، منــی  بــرده  بــرده  پــس  
ــی  ــد از بردگ ــان بتوان ــی انس یعن
ــدا  ــات پی ــب نج ــهوت و غض ش
کنــد .....اینهــا آرمانهــا اســت 
*بدیهــی اســت کــه ایــن آرمانهــا 
ــدا  ــق پی ــدت تحق ــاه م در کوت
نکنــد . اگــر بخواهیــم ایــن آرمانها 
در جامعــه تحقــق پیــدا کنــد 
ــدت الزم  ــد م ــت بلن ــک حرک ی
ــده  ــی زن ــه ؟ یعن ــی چ دارد . یعن
ــدام  ــد اینکــه م ــالب . ببینی ــودن انق ب
ــی  ــیم ، انقالب ــی باش ــم انقاب ــی گویی م
بمانیــم معانیــش ایــن اســت 
ــتمرار  ــالب اس ــه انق ــه چنانچ ک
ــان  ــن آرم ــق ای ــرد تحق ــدا ک پی
ــر  ــد . اگ ــد ش ــن خواه ــا ممک ه
چنانچــه ایــن اســتمرار بــا آگاهــی 
و هوشــیاری و دقــت نظــر  و مانند 
اینهــا باشــد تحقــق ایــن آرمانهــا 
قطعــی خواهــد شــد. اما اگر وســط 
راه بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
انقــالب دیگــر الزم نیســت دیگــر 
ــد  ــت باش ــکیالت حکوم .......و تش
ــد .  ــی کن ــدا نم ــق پی ــا تحق اینه
ــا کمــک  ــه م ــی وجــود دارد کــه ب *عوامل
ــم وجــود دارد  ــی ه ــک موانع ــد ی ــی کن م
کــه بایــد بــه آن موانــع توجــه داشــت یکی 
از عواملــی کــه وجــود دارد حکومــت اســت 
حکومــت جــزء عوامــل پیشــرفت 
بــه ســمت ایــن آرزوهاســت . 
اگــر چنانچــه ایــن اختــالل پیــدا 
بکنــد  مطمئنــا در راه مشــکل 
ــد کاری  ــرد بای ــد ک ــاد خواه ایج
 ، دولــت  حرکــت  کــه  کنیــد 
ــی  ــم یعن ــی گویی ــه م ــت ک دول

عمومــی  مدیریــت  مجموعــه 
کشــور  مســئولین  و  کشــور 
حرکــت انقالبــی باشــد تــا اینکــه 
ایــن آرمانهــا پیشــرفت کنــد

*موانعــی کــه وجــود دارد یــک عــده 
از ایــن موانــع ، موانــع درون خودمــان 
اســت حــاال مــی گوینــد کــه 
فالنــی همــه ی  اشــکاالت را مــی 
ــره ،  ــکا و غی ــردن آمری ــدازد گ ان
ــکا  ــد آمری ــت کن ــدا لعن ــه خ البت
ــی از  ــث را ، خیل ــس خبی و انگلی
ــت  ــی از آنهاس ــا ناش ــکالت م مش
را  اشــکاالت  بیشــترین  مــن   ،
ــا  ــع م ــم موان ــی کن ــان م خودم
ــت  ــی اس ــع درون ــا موان ، عمدت
ــع  ــن موان ــد از ای ــم دارن ــا ه آنه
درونــی ســوئ اســتفاده مــی 
دارد. وجــود  درونــی  موانــع   ، کننــد 

ــت  ــئله اس ــدن مس ــت نفهمی ــی درس یک
، عــدم فهــم درســت مســائل 
کشــور  و مســئله کشــور مســئله 
نفهمیــدن  .....درســت  انقــالب 
ــت  ــع اس ــی از موان ــئله یک مس
* درســت نشــناختن محیــط ، این 
ــت  ــع کار اس ــی از موان ــم یک ه
بعضــی هــا هســتند محیــط را درســت نمی 
ــناختیم،  ــط را نش ــی محی ــند ، وقت شناس
ــاد  ــان زی ــتباه برایم ــا و اش ــال خط احتم
ــگاور و رزم  ــه جن ــی ک ــت وقت اس
دارد  قــرار  ندانســت کجــا  آور 
دشــمن کجــا اســت  دوســت 
ــر  ــت س ــن اس ــت  ممک ــا اس کج
ــه طــرف دوســت  اســلحه اش را ب
ــه دارد  ــال اینک ــه خی ــرد ب بگی
ــد  ــی کن ــلیک م ــمن ش ــه دش ب
. محیــط را بایــد شــناخت بعضــی هــا 
ــد  ــی فهمن ــت نم ــوری اس ــان اینج کارش
بــا چــه کســی دارنــد مبــارزه مــی کننــد .
*یکــی از موانــع بــی ارادگــی 
ــی  ــع تنبل ــی از موان ــت . یک اس
اســت یکــی از موانــع بــی صبــری 
ــی  ــم یک ــری  ه ــی صب ــت ،ب اس
ــت  ــی اس ــای انقالب ــت ه از خصل
ــم  ــی داری ــم انقالب ــه ، خش اینک
ــم  ــم داری ــی ه ــر انقالب ــا صب ام
،  مظهــر اتــم و اکمــل عدالــت ، امیــر 
المومنیــن اســت دیگــر، از او عــادل تــر کــه 
ــک  ــم ی ــن ه ــر المومنی ــا امی ــم ، ام نداری
ــر  ــخ زندگــی امی ــی صبــر کــرد تاری جاهای
ــا  ــک ج ــر ی ــد دیگ ــی بین ــن را م المومنی

مــی گویــد صبــرت و فــي العیــن قــذی ، و 
فــي الحلــق شــجی یــک جــا هــم در مقابل 
ــگ  ــا در جن ــد اینه ــوارج و مانن ــار خ فش
ــن  ــت ت ــد و حکمی ــی کن ــر م ــن صب صفی
مــی دهنــد پــس یــک جاهــا بــی صبــری 
ــی  ــک جاهای ضــروری اســت الزم اســت ی
صبــر از روی ناچــاری اســت یــک جاهایــی 
ــا الزم اســت  ــه  ناچــاری نیســت ام هــم ن
ــد . ــام ده ــر را انج ــن صب ــان ای ــه انس ک
ــه  ــرگرمی ب ــع ، س ــی از موان یک
چیــز هــای خــراب کننــده و ویران 
ــت  ــده اس ــراه کنن ــده و گم کنن
مثــل اختالفــات ســر چیــز هــای 
ــک  ــالف کوچ ــودی ، اخت ــی خ ب
ــی  ــک ،گاه ــای کوچ ــه ه و بهان
مایــه اختالفــات بــزرگ مــی 
شــود مثــل حواشــی ای کــه وجــود دارد 
ــده  ــم داریــم ، عم ــرون ه ــع بی *موان
نــا  تزریــق   ، بیرونــی  موانــع 
ــد  ــی و مانن ــای ناتوان ــدی، الق امی
ــود  ــی ش ــه ))نم ــت  اینک اینهاس
ــد((  ــی توانی ــدارد ، نم ــده ن ، فای
قــول  بــه  دارد  مرتبــا  االن 
ــود ،  ــی ش ــاژ م ــا پمپ ــما ه ش
بــه خــود دائــم دارد تزریــق 
ــا  ــاس ن ــم احس ــود ، ه ــی ش م
ــی ــاس ناتوان ــم احس ــدی ه امی

*تبییــن هــای دروغ مســایلی را تبیین می 
کننــد تبییــن هــای خــالف واقــع ، 
تحریــف حقایــق تاریخــی ، البتــه 
ــد  ــت چن ــاال نیس ــال ح ــن م ای
ــت  ــک حرک ــه ی ــت ک ــال اس س
موزیانــه شــروع شــده در تطهیــر 
ــوی  ــم پهل ــوت ، رژی ــم طاغ رژی
چیــزی  یــک  کاش  ای  حــاال   ،
ــود ،  ــر ب ــل تطهی ــه قاب ــود ک ب
ــد  ــم فاس ــه ه ــی ک ــک رژیم ی
ــم  ــود ، ه ــف ب ــم ضعی ــود ه ب
وابســته بــود ، هــم منحــرف بــود 
ــی  ــر مردم ــدت غی ــه ش ــم ب ، ه
ــرادش و  ــدت اف ــه ش ــم ب ــود ه ب
اشــخاصش ســود طلــب شــخصی 
اســت؟  دفــاع  قابــل  بودنــد 
ــا  ــد رض ــت؟ محم ــاع اس ــل دف ــدا قاب هوی
قابــل دفــاع اســت؟ و.... هــدف ایــن اســت 
ــب!  ــد ))عج ــروز بگوی ــوان ام ــک ج ــه ی ک
ــاع  ــد . اوض ــدی نبودن ــای ب ــا آدم ه اینه
بــدی نبــود.  پــس چــرا انقــاب کردیــد؟(( 
ــائل  ــه مس ــردد ب ــی گ ــر م ــه ب ــا هم اص
زیــر ســوال بــردن انقــالب ، اینهــا 
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ــرد  ــی گی ــام م ــارج دارد انج از خ
ایجــاد موانــع عمــل برای  شــرکت 
ــل  ــا ، مث ــان ه ــمت آرم ــه س ب
ــواد  ــم م ــم تحری ــا ه ــم ه تحری
ــکنی  ــاوری کارش ــم فن ــم تحری ه
ــارا  ــروزی ه ــون ،پی ــای گوناگ ه
ــف  ــردن ضع ــی ک ــت معرف شکس
ــوه  ــزرگ جل ــک را ب ــای کوچ ه
ــی را  ــای مدیریت ــف ه دادن ، ضع
ــه نظــام کــردن فــالن  منتســب ب
ــک  ــکیالت ، ی ــالن تش ــر ، ف مدی
ــک  ــد . ی ــی ده ــان م ــی نش ضعف
ــی  ــام م ــا انج ــط را فرض کار غل
ــد  ــی کنن ــم م ــن را عل ــد ای ده
بــرای اینکــه نظــام جمهــوری 
ــد!  ــوال ببرن ــر س ــالمی را زی اس
ایــن کار اســت کــه دشــمن دارد مــی کنــد 
بایــد بشــدت بــه آن توجــه داشــته باشــند  
*مــردم ســاالری جامــع را دیکتاتــوری می 
ــروزی  ــای ام ــا در دنی ــی واقع ــد یعن گوین
هیــچ مــردم ســاالری مثــل مــردم ســاالری 
مــا  واقعــی ثبــت ارتبــاط مســئوالن کشــور 
بــا مــردم ،انسشــان بــا مــردم ، انتخابشــان 
ــا  ــردم از همــه جــای دنی ــه وســیله ی م ب
واقعــی تــر اســت .... االن در هفمــه کار 
ــه  هــای تبلیغــی مســلم دائمــی دشــمن ب
صــورت یــک دیکتاتــوری جلــوه مــی دهند 
ــه  ــما توج ــن را ش ــن ای .....بنابرای
داشــته باشــید کــه نظــام در 
ــرار دارد  ــی ق ــک کارزار عظیم ی
اینکــه گفتــم جــای خودمــان 
ــیم  ــئله را بشناس ــم مس را بدانی
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــل مس اص
ــد  ــدان کارزاری شــما در وســط می
یــک کارزار همــه جانبــه ی عظیــم 
، ایــن کارزار  را بایــد احســاس 
کنیــد طــرف مقابــل را بایــد 
ــف  ــور، تکلی ــن ج ــید و ای بشناس
ــود .  ــی ش ــن م ــا  معی ــه م هم
نظــام بــدون مشــی هــای انقــالب 
ــی  ــا ارزش ــدارد واقع ــی ن ارزش
نــدارد نظــام اگــر چنانچــه مشــی انقــاب 
نداشــته باشــد بــه آن آرمانها نخواهد رســید 
ــود ــد ب ــا نخواه ــان ه ــال آن آرم ــه دنب ب
یــک  :مــا  اول  تجربــه 
دشــمن از اول انتقــالب تــا امــروز 
مشــاهده  خودمــان  مقابــل  در 
کــرده ایــم از ســاعات اول انقــالب 
ــرد  ــدا ک ــور پی ــمن حض ــن دش ای
ــرد  ــروع ک ــرد و ش ــور پیداک ،حض

ایــن  و  کــردن  مخالفــت  بــه 
ــود .  ــکا ب ــت آمری ــمن ،دول دش
مــا  کــه  امــروز  تــا  هــا  *آمریکایــی 
ــواع  ــم ان ــی کنی ــت م ــا صحب ــم اینج داری
ــه  ــا و حیل ــه ه ــمنی و تفرق ــام دش و اقس
ــه  ــه زدن ب ــرای ضرب ــون را ب ــای گوناگ ه
انــد  بــرده  پیــش  اســامی  جمهــوری 
ــه ای  را  ــوع معرض ــچ ن ــا هی ــی واقع یعن
شــما ســراغ نداریــد کــه اینهــا نســبت بــه 
ــند  ــداده باش ــام ن ــامی انج ــوری اس جمه
ــی  ــا نظام ــی کودت ــازمان ده ، س
کردنــد ، قومیتهــا را تحریــک 
کردنــد ، صــدام را بــه جنــگ 
ــران  ــه ای ــه ب ــران و حمل ــا ای ب
تحریــک کــرده انــد بعــد از دوران 
ــه انــواع و اقســام طــرق  جنــگ ب
ــتیبانی  ــد .پش ــت کردن از او حمای
ــد ، در  ــرده ان ــم ک ــد تحری کردن
ــال  ــا اعم ــه م ــل عل ــازمان مل س
نفــوذ کــرده انــد، تبلیغات شــبانه 
روزی کــرده انــد ، از هنر .اســتفاده 
اســتفاده  هالیــوود  ،از  کردنــد 
ســاختن  بــرای  انــد  کــرده 
ــه  ــی ، ن ــه یک ــا ،ن ــه م ــم علی فیل
ــف  ــای .مختل ــیر ه ــا ،در مس دوت
نــد  کــرده  نظامــی  حرکــت 
ــد  ــاقط کردن ــارا س ــای م هواپیم
، بــه برخــی از مراکــز مــا در 
خلیــج فــارس حملــه نظامــی 
کردنــد همــه جــور کاری را علیــه 
جمهــوری اســالمی انجــام دادنــد، 
مخالفــت هــای امنیتــی ، سیاســی 
، اقتصــادی ، تبلیغاتــی ، فرهنگــی 
،همــه جــور ،هــدف همــه ی ایــن 
ــود حــاال اینکــه  ــدازی ب ــا بران کار ه
امــروز ایــن کلمــه در تعبیــرات مســئولین 
آمریکایــی تکــرار مــی شــود چیــز جدیــدی 
ــود  ــن ب ــان همی ــت ،از روز اول هدفش نیس
حتــی همــان رئیــس جمهــوری کــه تکــرار 
مــی کــرد و اصــرار مــی کــرد  که هــدف ما 
برانــدازی نیســت او همــه هدفــش براندازی 
ــد.  ــح ش ــا واض ــن معن ــا ای ــه کام ــود ک ب
*جالــب اینجــا اســت کــه ایــن همــه 
و  ضربــه  اســامی  حمهــوری  علیــه 
ــا  ــد اینه ــه و مانن ــه و توطئ ــه ونقش حمل
بــود همــه شکســت خــورد ....مــادر 
ــم .  شکســت دشــمن شــک نداری
ــدارم هــر  بنــده هیــچ تردیــدی ن
ــالمی  ــارف اس ــا مع ــه ب ــس ک ک
آشــنا باشــد مــی دانــد کــه 

َو  یَْنُصْرُکــْم((  الَلّ  تَْنُصــُروا  ))إِْن 
))لََینُصــَرَنّ الُل َمــن یَنُصــُره((.....در 
ایــن تردیــدی نیســت مــی دانیــم 
کــه شکســت مــی خورنــد .... 
ولیکــن طبــق ســنت الهــی یــک 
ــت  ــا اس ــده م ــر عه ــی ب وظایف
ــه  ــی ک ــه قطع ــن نتیج ــز ای هرگ
پیشــرفت و نصــرت الهــی نســبت 
بــه جمــوری اســالمی اســت نباید 
ــد  ــل کن ــان غاف ــا را از وظایفم م
ــت  ــا اس ــده م ــر عه ــه ب ــی ک ــک وظایف ی
ــم  ــام ندهی ــف را انج ــن وظای ــر ای ــه اگ ک
، نمــی توانیــم بــه آن نتایــج مطمئــن 
ــد وظایفمــان را انجــام بدهیــم  باشــیم ،بای
ــی  ــه م ــش ماحظ ــوع را در دوبخ *موض
قبــال  در  کــه  رفتــاری  یکــی   ، کنــم 
مقابــل  مدعیــان  و  برجــام  و  آمریــکا 
..... باشــیم  داشــته  بایســتی  خودمــان 
ــل  ــه در داخ ــت ک ــن اس ــر ای ــث دیگ بح
کشــور چگونــه حرکــت کنیــم و چــه 
کاری کنیــم کــه بتوانیــم قدمهــا را محکــم 
ــه نتایــج مــورد نظــر برســیم   برداریــم  و ب
هــر  الزم  مقدمــه   . اول  مــورد  *در 
بــه  مــا  کــه  اســت  ایــن  تصمیمــی 
ــه  ــان مراجع ــته خودم ــای گذش ــه ه تجرب
ــه  ــت ب ــرب حل ــرب المج ــن ج ــم م کنی
ــا درس  ــه ه ــر از تجرب ــة اگ الندام
ــم  ــرر خواهی ــا ض ــم ، قطع نگرفتی
را در  بایــد تجربــه هــا  کــرد 
مقابــل چشــم خودمــان بگذاریــم.
تجربــه اول اســت کــه دولــت 
جمهــوری اســالمی نمــی توانــد با 
آمریــکا تعامــل کنــد ، چــرا؟ برای 
خاطــر اینکــه آمریــکا پایبنــد بــه 
تعهــدات خــودش نیســت ، نگویید 
اینهــا کار ایــن دولــت اســت و کار 
ــل  ــت قب ــه ، دول ــت ن ــپ اس ترام
هــم بــا نشســت صحبــت کــرد  و 
وزیــره خارجــه اش ده روز ، پانــزده 
روز  در اروپــا پایبنــد جلــب توجــه 
ــان  ــا هم ــم تریب ــا ه ــود ، آن ه ب
ــکل  ــه ش ــاال ب ــد ، ح ــور بودن ج
ــد ... دولتــی  دیگــر ی عمــل کردن
بــا ایــن خصوصیــات کــه بــه ایــن 
ــی را   ــن الملل ــده بی ــی  معاه راحت
ــل  ــم مث ــد ه ــد  بع ــص میکن نق
ــی  ــش م ــر امضای ــوردن زی آب خ
زنــد و مــی گویــد مــن از معاهــده 
خــارج شــدم . بایــن کارهــای نمایــش 
تلویزیونــی ، امضایــش را نشــان مــی دهــد 

کــه مــا خــارج شــده ایــم از فــان معاهــده 
خــب پیــدا اســت کــه بــا ایــن دولــت ال اقل 
ــل  ــد تعام ــی توان ــامی نم ــوری اس جمه
کنــد ایــن جــواب آن کســانی کــه بــار هــا و 
بــار هــا  بــه مــا در طــول زمــان گفتنــد چرا 
ــا  ــرا ب ــد چ ــی کنی ــره نم ــکا مذاک ــا آمری ب
آمریــکا تعامــل نمــی کنیــد ایــن جوابــش .

ایــران  بــا  آمریــکا  دشــمنی  ،عمــق   
 . اســت  اســامی  جمهــوری  بــا  و 
ــمنی  ــمنی ، دش ــه دوم: دش تجرب
ــطحی  ــمنی س ــت. دش ــق اس عمی
ــاس و  ــر اس ــت ب ــت ، مخالف نیس
بــر محــور مســئله ای مثــل اتمــی 
نیســت ایــن را همــه فهمیــده انــد 
ــت ،  ــا اس ــر از اینه ــث فرات ، بح
ــا  ــا ب ــه اینه ــت ک ــن اس ــث ای بح
ــه ی  ــن منطق ــه در ای ــی ک نظام
حســاس ســربلند کرده ایســتاده ، 
قدبــر افراشــته ، رشــد کــردن ، بــا 
ظلــم هــای آمریــکا مخالفــت مــی 
ــچ  ــکا هی ــه آمری ــبت ب ــد نس کن
ــد  ــی کن ــه کاری نم ــه مالحظ گون
ــه  ــت را در منطق ــه مقاوم ، روحی
توســعه مــی دهــد پرچــم اســالم 
را در دســت گرفتــه مخالفنــد ، 
ــا مخالفنــد ..... آمریــکا دشــمن  عمیق
ــوری  ــام جمه ــمن نظ ــران  و دش ــت ای مل
ــق  ــمنی عمی ــم دش ــت آن ه ــامی اس اس
بحــث هســته ای و ایــن حــرف هــا نیســت 
بحــث اصل نظــام جمهوری اســامی اســت
تجربــه ســوم ایــن اســت کــه 
ــمن .  ــن دش ــل ای ــاف در مقاب انعط
ــا ی  ــنجی ه ــت س ــر مصلح ــه خاط ب
ــواردی  ــک م ــا در ی ــه م ــمی ک موس
ــد ــمنی او را کن ــغ دش ــم . تی داری
ــتاخ  ــه او را گس ــرد بلک ــد ک نخواه
ــک  ــم ی ــن ه ــرد ای ــد ک ــر خواه ت
تجربــه اســت فرامــوش نکنیــم 
ــاه  هــر جایــی کــه مــا مقــداری کوت
ــدو ــر آمدن ــد ت ــا تن ــم. آنه آمدی
همــان رئیــس جمهــور شــروری 
کــه خــودش مجســم ی شــرارت 
ــاف  ــل انعط ــوش دوم در  مقاب ــود ب ب
پذیــری کــه دولــت وقــت نســبت بــه 
ــور  ــران را مح ــود ای ــان داده ب او نش
ــتاد  ــار ایس ــا افتخ ــد و ب ــرارت نامی ش
ایــران  روی  را  شــرارت  محــور  اســم  و 

ــاف  ــل او انعط ــون در مقاب گذاشــت چ
هایــی نشــان داده شــده بــود.

بزرگ....عقــب  درس 
ــینی  در مقابل آن  نش

هــا، انعطــاف در مقابــل آنهــا هیچ 
ــمنی  ــردن دش ــم ک ــری در ک تاثی
ــری از  ــدارد .....را جلوگی ــا ن آن ه
دشــمنی او انعطــاف و کوتــاه آمدن 
نیســت کــه مــا در مقابــل او کوتاه 
ــم  ــینی کنی ــب نش ــم و عق بیای
ــکا  ــوص آمری ــه مخص ــن البت ای
ــا  ــا عمدت ــی ه ــت غرب ــم نیس ه
ــان  ــتند ......یادم ــور هس همینج
ــمنی  ــری از دش ــد راه جلوگی باش
ایــن دشــمن هــا ، عقب نشــینی و 
انعطــاف و ماننــد ایــن هــا نیســت

ــل آن اســت  ــه دیگــر ، نقطــه مقاب * تجرب
و آن ایــن اســت کــه ایســتادگی در مقابــل 
آنهــا امــکان بســیار زیــادی عقــب نشــاندن 
را دارد در همیــن قضایــای هســته ای ایــن 
قضیــه اتفــاق افتــاد در ســال 83و84 همــه 
ــی  ــر، م ــود دیگ ــل ب ــا تعطی ــات م تاسیس
دانیــد کــه کارخانــه یــو ســی اف اصفهــان 
را مهــر و مــوم کــرده بودیــم بخاطــر همین 
مذاکراتــی کــه کــرده بودیــم و بــرای اینکــه 
ــود  ــادی ش ــامی ع ــوری اس ــده جمه پرون
ــود  ــادی بش ــران ع ــته ای ای ــده هس پرون
ــینی  ــب نش ــا عق ــه م ــر چ . ه
کردیــم آن هــا جلــو آمدنــد، هــر 
چــه مــا نرمــش بــه خــرج دادیــم 
آنهــا تنــد تــر شــدند تــا باالخــره 
ــا  ــد آق ــی گفتن ــت ایران ــه هیئ ب
تضمینــی کــه شــما بایــد بدهیــد 
ــل  ــکل حاص ــک ش ــه ی ــط ب فق

دشمن کیست؟
ــه  ــت ک ــن اس ــود و آن ای ــی ش م
تمــام تاسیســات هســته ای را 
ــد   ــع کنی ــه را جم ــد ، هم ــع کنی جم
کاری شــبیه بــه کاری کــه لیبــی انجــام داد 
ــن  ــت واال تضمی ــن اس ــی ای ــن واقع تضمی
صلــح آمیــز بــودن فعالیــت هســته ای جور 
دیگــری ممکــن نیســت فقــط همیــن جــور 
ممکــن اســت کــه شــما همــه تاسیســات 
ــد  ــد .....موافقــت نمــی کردن را حــذف کنی
کــه مــا یــک ســانترقیوژ یــا دو ســانترفیوژ 
ــد  ــیم بع ــته باش ــانترفیوژ داش ــه س ــا س ی
مادیدیــم کــه اینهــا دارنــد خیلــی زیــادی 
حــرف مــی زننــد ....گفتیــم پــس 
ــارا  ــوم ه ــر و م ــام ، مه ــازی تم ب
شکســتیم ، کارخانــه یــو اف ســی 
را راه انداختیــم . رســیدیم بــه 
بیســت در صــد یعنــی مــا از ســه 
و نیــم درصــدی کــه اینهــا اجــازه 
ــم و  ــت کردی ــد حرک ــی دادن نم
ــتند  ــا توانس ــن م ــان موم جوان
ــد را  ــت در ص ــازی بیس ــی س غن
تامیــن کننــد و کار هــای فراوانــی 
ــی  ــتید و م ــان هس ــه در جری ک
ــا  ــه اینج ــه ب ــی  ک ــد وقت دانی
بــا  اینهــا آمدنــد   ، رســیدیم 
اصــرار بــه یــک معنــا بــا التمــاس 
بــه مــا گفتنــد کــه خیلــی خــوب 
ــد  ــول کنی ــد قب ــما بیایی ــاال ش ح
کــه بیســت درصــد را انجــام 
ــا  ــزار ی ــج  ه ــال پن ــد مث ندهی
ــته  ــانترفیوژ داش ــزار س ــیش ه ش
باشــید ایــن هــا همانهایــی بودنــد 
ــا دو  کــه  ســه ســانتروفیژ و ی
ــازه  ــم اج ــانترفیوژ را ه س
نمــی دادنــد مــی گفتنــد 
عیــب نــدارد بیاییــد 
ــد  ــازی بکنی ــی س غن
....فــالن مقــدار غنــی 
ــم  ــه و نی ــازی را س س
در صد را داشــته باشــید

پایگاه اطالع رسانی مقام 
معظم رهبری
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آمریکا تهدیدی بزرگ
 علیه امنیت جهانی

 ایــن واقعیــت بیــش از پیــش مســلم مــی 
ــپ« در  ــد ترام ــت »دونال ــه دول ــود ک ش
ــه عرصــه  ــل کــردن جهــان ب حــال تبدی
درگیــری هــای خونیــن مــی باشــد. چــرا 
کــه ایــن دولــت در اصل از تیمی تشــکیل 
شــده کــه از منافــع گــروه هــای ارتجاعی 
نمایندگــی کــرده و از طریــق خشــونت و 
ــاز  ــان ب ــرای آن ــزی مســیر را ب خــون ری
مــی کنــد. چنیــن سیاســتی زخــم هــای 
ــری  ــرده و خطــر درگی ــاز ک قدیمــی را ب
هــای گســترده ای را افزایــش مــی دهــد.

یکــی از اقدامــات مربوطــه در 6 دســامبر 
ســال 2017 انجــام شــد کــه بــر اســاس 
ــت  ــدس را پایتخ ــت المق ــپ بی آن ترام
اســرائیل خوانــد و دســتور انتقال ســفارت 
ــه ایــن شــهر را صــادر کــرد.  کشــورش ب
در حقیقــت ایــن تصمیــم روی رونــد 
ــکننده  ــیار ش ــه بس ــح ک ــرات صل مذاک
ــان  ــید و همزم ــان کش ــط بط ــود، خ ب
حقــوق بیــن الملــل را بــه تمســخر گرفت.

ــت  ــد حاکمی ــل متح ــازمان مل ــه س البت
بــه  را  المقــدس  بیــت  بــر  اســرائیل 
اســت  آن  بــر  و  نشــناخته  رســمیت 
ــور  ــت کش ــد پایتخ ــهر بای ــن ش ــه ای ک
اضطــراری  نشســت  باشــد.  فلســطین 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل کــه 
ــزار  ــته برگ ــال گذش ــامبر س در 21 دس
شــد، بــا اکثریــت قاطــع آراء ایــن اقــدام 
ــرد. ــوان ک ــی عن ــر قانون واشــنگتن را غی

ــه  ــکا ب ــه آمری ــا مشــکل اینجاســت ک ام
ــدارد. اتحــاد  ــا توجهــی ن ــی دنی نظــر باق
آمریــکا و اســرائیل بــه صــورت برنامــه ای 
ــروع  ــتراتژی نامش ــق اس ــال تحق ــه دنب ب
خــود می باشــند. »مایــک پنــس« معاون 
رئیــس جمهــور آمریــکا ضمــن ســخنرانی 
ــپ  ــم ترام ــرائیل، تصمی ــان اس در پارلم
ــد و  ــاله« نامی ــتباه 70 س ــاح اش را »اص
افــزود کــه آن »تنهــا مبنــای واقعــی برای 
ــود. ــد ب ــدار« خواه ــه و پای ــح عادالن صل
واشــنگتن  کــه  بــود  ایــن  از  پــس 

ــاور  ــر خ ــه دفت ــود ب ــای خ ــت ه پرداخ
نزدیــک ســازمان ملــل را کــه بــرای 
ــه  ــر گرفت ــطینی در نظ ــدگان فلس پناهن
شــده بــود، قطــع کــرد. »نیکــی هیلــی« 
نماینــده دائمــی آمریــکا در ســازمان ملل 
اقــدام کشــورش را بــه آن مرتبط دانســت 
ــل  ــل و فص ــت ح ــطین در جه ــه فلس ک
مســالمت آمیــز قضیــه تــاش هــای الزم 
را انجــام نمــی دهــد. شــاید نتــوان دروغ 
ــرد! ــدا ک ــن را پی ــر از ای ــرمانه ت ــی ش ب
آمریــکا  و  اســرائیل  ســال   70 طــی 
ــطین  ــتقل فلس ــت مس ــاد دول ــع ایج مان
مــی باشــند. ســرزمین هایــی را کــه 
ســازمان ملــل بــرای فلســطین اختصــاص 
ــه  ــد بلک ــذار نش ــا واگ ــه تنه ــود ن داده ب
جمعیــت عــرب بــه صــورت جمعــی 
از ایــن ســرزمین هــا اخــراج کــرده 
شــدند. تعــداد پناهنــدگان فلســطینی 
بــه بیــش از 4.5 میلیــون نفــر مــی 
ــا  ــیاری از آنه ــم بس ــوز ه ــه هن ــد ک رس
ــی  ــرده و حت ــر ب ــه س ــا ب در اردوگاه ه
محرومنــد. هــم  اولیــه  امکانــات  از 
باقــی  سرزمینشــان  در  کــه  آنهایــی 
ماندنــد وضعیــت بهتــر از پناهنــدگان 
تشــکیات  ندارنــد.  خــود  هموطــن 
ســال  در  کــه  فلســطین  خودگــردان 
1994 بــر اســاس پیمــان اســلو تأســیس 
شــد، تنهــا بــر نــوار غــزه و 19 درصــد از 
کرانــه باختــری رود اردن کنتــرل دارد که 
عمدتــا از زمیــن هــای بیابانــی غیــر بارور 
ــند. ــی باش ــارت م ــع آب عب ــد مناب و فاق

شــهرک  محاصــره  در  آن  بــر  عــاوه 
هــای یهــودی کــه ســاخت آنهــا توســط 

ســازمان ملــل ممنــوع بــوده ولــی بیــش 
ــند،  ــی باش ــعه م ــال توس ــش در ح از پی
قــرار گرفتــه انــد. فقــط طــی هفتــه 
گذشــته بــه شــورای عالــی برنامــه ریــزی 
ــاخت  ــب س ــت تصوی ــرائیل درخواس اس
2500 واحــد مســکونی در ســه شــهرک 
ــی  ــه حاک ــت ک ــده اس ــودی وارد ش یه
ــی  ــا م ــغالگری ه ــه اش از گســترش دامن
ــا در  ــان فلســطینی ه ــن می باشــد. در ای
شــرایط محاصــره ســنگین و ســرکوبگری 
هــای مــداوم کــه حتــی بــه کــودکان هــم 
رحمــی نمــی کننــد، بــه ســر مــی برنــد.

انتفاضه سوم ادامه مبارزه
حمایــت هــای بــی دریــغ واشــنگتن 
از اشــغالگری هــای تــل آویــو باعــث 
شــده تــا اســرائیل خــود را در برابــر 
ــوق  ــه حق ــی در زمین ــوع تعهدات ــر ن ه
کــه  اینجاســت  از  بدانــد.  آزاد  بشــر 
ــامبر  ــا در دس ــطینی ه ــات فلس اعتراض
ســال گذشــته بــه شــدت ســرکوب و 
توســط پهپادهــا بــر روی تظاهرکننــدگان 
ــاب شــد.  بمــب هــای گاز اشــک آور پرت
حتــی مــردم غیــر مســلح را هنــگام 
بســتند. گلولــه  بــه  هــم  نمــاز  ادای 
بــا ایــن وجــود در مــاه مارس ســال جاری 
اعتراضــات دیگربــاره راه افتــاده و تــا 
هنــوز بــرای یــک روز هــم متوقــف نشــده 
ــاز  ــوان آغ ــی ت ــن حرکــت را م اســت. ای
ــه  ــطین علی ــردم فلس ــوم م ــه س انتفاض
ــوان کــرد. ــم و اســتبداد اســرائیل عن ظل

ــرای ایــن مــردم هیــچ گزینــه دیگــری  ب
باقــی نگذاشــتند. یعنــی رونــد صلــح 
دیگــر وجــود نــدارد و همانگونــه کــه 

نقض حقوق بشر با کشتار امداد گران در فلسطین اشغالی 
توسط اسرائیل کودک کش

»محمــود عبــاس« رئیــس تشــکیات 
خودگــردان فلســطین اظهــار داشــت، 
ــد. ــی باش ــار م ــد اعتب ــلو فاق ــان اس پیم
ــا شــد ــر روی خــون برپ مراســمی کــه ب
بــا ایــن حــال آمریــکا و اســرائیل مصمــم 
بــه ادامــه ایــن مســیر تا پایــان کارنــد. در 
تاریــخ 14 مــه در بیــت المقــدس مراســم 
افتتــاح ســفارت آمریــکا برگــزار شــد 
ــر  ــن« وزی ــتیون منوچی ــه در آن »اس ک
خزانــه داری آمریــکا و »ایوانــکا ترامــپ« 
دختــر ترامــپ بــا همســرش »جــارد 
کوشــنر« کــه مشــاور ارشــد رئیــس 
جمهــور آمریــکا مــی باشــد، شــرکت 
کردنــد. خــود ترامــپ بــه بیــت المقــدس 
نیامــد ولــی از طریــق پیــام ویدیویــی بــر 
اهمیــت ایــن اتفــاق تاکیــد کــرد و گفــت 
کــه »اســرائیل یــک کشــور مســتقل بوده 
ــود را دارد«. ــت خ ــن پایتخ ــق تعیی و ح

ــکا  ــفارت آمری ــال س ــرای انتق ــه ب 14 م
بــه بیــت المقــدس اتفاقــی انتخــاب 
در  مراســم  برگــزاری  بــود.  نشــده 
دیگربــاره  تحقیــر  معنــای  روز  ایــن 
زیــرا  داشــت،  را  فلســطین  مــردم 
ســالگرد   70 روز  ایــن  در  دقیقــا 
اعــام دولــت اســرائیل تجلیــل شــد.
ایــن تاریــخ از ســوی فلســطینی هــا 
»نکبــت« عنــوان مــی شــود، چــرا کــه بــا 
ایــن اتفــاق صدهــا هــزار نفــر از ســرزمین 
هــای اجــدادی خــود محــروم شــدند. در 
اعتــراض بــه ایــن اقــدام واشــنگتن و تــل 
آویــو ســاکنان نــوار غــزه در برابــر دیــوار 
حائــل بــا اســرائیل تظاهــرات برپــا کردند. 
ــی  ــای امنیت ــان نیروه ــرای ج ــد ب هرچن
ــا  ــت ام ــود نداش ــدی وج ــرائیل تهدی اس
تظاهرکننــدگان را بــه گلولــه بســتند.
ــته و  ــر کش ــا نف ــدت ده ه ــن م ــی ای ط
حــدود 3 هــزار نفــر نیــز زخمــی شــدند. 
وضعیــت بیــش از 200 نفــر از زخمــی ها 
ــه  ــا توجــه ب بســیار وخیــم مــی باشــد. ب
کمبــود حــاد دارو، جــان بســیاری از آنهــا 
ــان  ــرار دارد. همزم ــر ق ــرض خط در مع
بــاالی نــوار غــزه حمــات هوایــی و تانکی 
صــورت گرفــت کــه قربانیــان زیــادی بــه 
ــت. ــای گذاش ــر ج ــودکان ب ــمول ک ش
ویــژه  گزارشــگر  لینــک«  »مایــکل 
ســازمان ملــل در مــورد حقــوق بشــر در 
ســرزمین هــای اشــغالی اعــام کــرد کــه 
ــه  ــد ب ــی توان ــا م ــطینی ه ــتار فلس کش
ــات  ــدی و جنای ــدام عم ــک اق ــوان ی عن
ــل  ــن دلی ــه ای ــردد. ب ــی گ جنگــی ارزیاب
وی خواســتار محاکمــه مقامــات اســرائیل 
ــورای  ــد. ش ــی آن ش ــی نظام و فرمانده
حقــوق بشــر ســازمان ملــل نیــز در 
ــت  ــا رأی اکثری ــه خــود ب نشســت 18 م

اســترالیا(  و  آمریــکا  اســتثنای  )بــه 
زمینــه  در  تحقیقــات  انجــام  دســتور 
جنایــات جنگــی اســرائیل را صــادر کــرد.

ــه  امــا تــل آویــو و متحدانــش توجهــی ب
ــیون  ــل و کمیس ــازمان مل ــات س تصمیم
ــرای  ــونت را ب ــته و خش ــای آن نداش ه
ــه  ــد. ب ــف نمــی کنن ــم متوق ــک روز ه ی
ــای  ــه هواپیماه ــال در 23 م ــوان مث عن
ــخ  ــمی »پاس ــه رس ــا توجی ــرائیلی ب اس
ــاد و  ــرواز درآوردن پهپ ــه پ ــاش ب ــه ت ب
بادبــادک هــا )توســط فلســطینی هــا( بــا 
ــزه  ــوار غ ــش ســوزی« ن قصــد ایجــاد آت
را بمبــاران کردنــد. رهبــری اســرائیل 
از  اقدامــات غیرانســانی اش را »دفــاع 
ــت  ــورد حمای ــرده و م ــوان ک ــود« عن خ
آمریــکا قــرار مــی گیــرد. حتــی نماینــده 
آمریــکا در ســازمان ملــل در نشســت 
ــل  ــت از »تحم ــورای امنی ــراری ش اضط
ــد. ــی کن ــم م ــتایش ه ــا« س ــودی ه یه

بی تفاوتی و خیانت مجامع حقوق 
بشری غرب

ــات  ــه جنای ــتردگی دامن ــود گس ــا وج ب
فجیــع و غیــر انســانی کمتــر کشــورهای 
وجــود دارنــد کــه بــه طــور آشــکار 
جرئــت محکــوم کــردن چنیــن اقداماتــی 
آفریقــای  ترکیــه،  باشــند.  داشــته  را 
بولیــوی  و  چیــن  ایــران،  جنوبــی، 
جنایــات اســرائیل را محکــوم کردنــد.

ســعودی  عربســتان  هــای  دیپلمــات 
)کشــورهای کــه مدعــی رهبــری جهــان 
ــه  ــه مغرضان ــط ب ــد( فق ــی باش اســام م
خوانــدن اقدامــات اســرائیل در قبــال 
فلســطین اکتفــا کردنــد. چنیــن واکنــش 
رهبــران  زیــرا  اســت،  فهــم  قابــل 
عربســتان ســعودی مــدت طوالنــی اســت 
کــه متحــد آمریــکا و اســرائیل مــی 
باشــند. هرچنــد تمــاس هــای ریــاض بــا 
ــی  ــود ول ــی ش ــانه ای نم ــو رس ــل آوی ت
در حقیقــت در حــال تعمیــق و گســترش 
مــی باشــند. بــه خاطــر ایــن نزدیکــی کــه 
بــه طــور عمــده علیــه ایــران روانــه شــده 
ــش  ــطین و جنب ــه فلس ــاض ب ــت، ری اس
ــد. ــی کن ــت م ــی آن خیان آزادی خواه

ــا،  ــانه ه ــای رس ــزارش ه ــاس گ ــر اس ب
ــن ســلمان« ولیعهــد و عمــا  »محمــد ب
ــعودی در  ــتان س ــماره اول عربس ــر ش نف
ــای  ــازمان ه ــران س ــا س ــود ب ــدار خ دی
ســال  مــارس  مــاه  در  کــه  یهــودی 
شــد،  برگــزار  نیویــورک  در  جــاری 
ــطینی هــا یــا بایــد  گفــت کــه »فلس
ســر  بــر  و  پذیرفتــه  را  پیشــنهادات 
میــز مذاکــرات بنشــینند و یــا خفــه 
شــده و دســت از شــکایت بردارنــد«.

موقعیــت  اصــل  در  نیــز  »مســکو« 
مشــابهی دارد. وزارت خارجــه روســیه 

بــا ابــراز نگرانــی »از طرفیــن درگیــر 
خواســته اســت تــا از اقداماتــی کــه منجر 
ــوند«،  ــی ش ــای م ــش ه ــدت تن ــه ش ب
خــودداری کننــد. بــا چنیــن لحــن بیــان 
یعنــی عملکــرد اســرائیل و فلســطین 
کــه  اســت  شــده  ارزیابــی  همســان 
درحقیقــت بــه معنای حمایت از اســرائیل 
)بــه عنــوان مهمتریــن شــریک آمریــکا در 
سیاســت هــای امپریالیســتی( مــی باشــد. 
ــی  ــن شــعارهای ضــد آمریکای ــس از ای پ
ــی  ــته م ــی داش ــه ارزش ــن« چ »کرملی
تواننــد، قضــاوت بــا خــود خواننده اســت.

شــدت  بــه  فلســطین  رویدادهــای 
وضعیــت کل خــاور میانــه را تحــت تاثیــر 
قــرار مــی دهــد. حتــی سیاســتمدار 
عبــاس  محمــود  نظیــر  محتاطــی 
ــرد  ــی ک ــات عموم ــرای اعتصاب ــوت ب دع
ــارزه  ــطین مب ــردم فلس ــه م ــت ک و گف
متوقــف  را  خــود  آمیــز  مســالمت 
اســتقرار  زمــان  تــا  و  کــرد  نخواهــد 
داد. خواهــد  ادامــه  مســتقل  دولــت 

ــت از  ــه احســاس مصونی ــا اســرائیل ک ام
مجــازات دارد، مصمــم اســت بــر اقدامــات 
اشــغالگرانه خــود ادامــه دهــد. ایــن امــر 
را برنامــه هــای تــل آویــو بــرای از ســوی 
ــه رســمیت خــاک اســرائیل  واشــنگتن ب
شــناخته شــدن بلنــدی هــای جــوالن و 
ــور  ــش آن در ام ــه افزای ــات رو ب مداخ
حمــات  طریــق  )از  لبنــان  داخلــی 
کنــد. مــی  تائیــد  غیــره(  و  هوایــی 

ــبت  ــو نس ــت نتانیاه ــه دول ــی ک در حال
بــه واکنــش هــای بیــن المللــی در برابــر 
اقدامــات خــود علیــه فلســطین بــی 
ــل  ــد، در داخ ــی کن ــر م ــی ظاه توجه
در  شــرایط  اشــغالی  هــای  ســرزمین 
ــش  ــه جنب ــت. از جمل ــر اس ــال تغیی ح
ــل  ــه ت ــای تجاوزگران ــت ه ــه سیاس علی
و  هــا  یهــودی  از  ترکیبــی  بــا  آویــو 
ــد.  ــی باش ــترش م ــال گس ــراب  در ح اع
در برابــر نهضــت هــای ترقــی خــواه 
دارد  قــرار  مســئولیت  ایــن  اســرائیل 
ــات  ــه ثب ــی ک ــد فعل ــه رون ــه از ادام ک
بــه چالــش  را  امنیــت کل منطقــه  و 
کشــیده اســت، جلوگیــری بــه عمــل 
بیاورنــد. چــرا کــه تــل آویــو و واشــنگتن 
بــا ادامــه ایــن مســیر مــی تواننــد خــاور 
ــار یــک درگیــری نظامــی  ــه را گرفت میان
تمــام عیــار کننــد کــه پیامــد هــای 
ســنگینی بــای کل دنیــا خواهــد داشــت.

بازنشرخبر گزاری فارس با اصاحات 

تل آویو زیر چرت شیطان بزرگ  آمریکا حقوق بین املل
 را نقض می کندو سازمان ملل متاشا می کند

قانون شکنی و بحران آفرینی آمریکا و اسرائیل و ناکارآمدی سازمان ملل
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تأســیس  اعــام  کلینتــون: منتظــر 
داعــش بودیــم/ داعــش تنها یــک حلقه 
ــه ــکا در منطق ــناریوی کان آمری از س
آنچــه کــه در 17 خــرداد 96 از عوامــل 
ــط  ــد، فق ــده ش ــران دی ــش در ته داع
یــک عملیــات از صدهــا عملیاتــی بــود 
ــرای انجامــش در  ــا ب ــه داعــش باره ک
ایــران تــاش و برنامه ریــزی کــرده 
بــود و هــر بــار بــا عنایــت خــدا و 
تــاش نیروهــای نظامــی و امنیتــی 
شــد. خنثــی  و  کشــف  کشــورمان 

هفدهــم خــرداد 1396 خاطــره تلخــی 
ــه  ــود. روزی ک ــران ب ــردم ای ــرای م ب
5 تروریســت داعشــی وارد مجلــس 
شــورای اســامی و مرقــد حضــرت امام 
)ره( شــدند و 18 نفــر از هموطنــان 
ــه شــهادت رســاندند. بی گناهمــان را ب

در  تروریســت   5 هــر  چنــد  هــر 
محــل جنایــت خــود بــه هاکــت 
و ســوم  دوم  حلقه هــای  و  رســیدند 
تروریســتی  اقــدام  ایــن  پشــتیبان 
ــی  ــن اصل ــا آمری ــدند، ام ــتگیر ش دس
آورنــدگان  بوجــود  و  حادثــه  ایــن 
هیــچ گاه  تروریســتی  گــروه  ایــن 
پاســخگوی جنایــت خــود نبودنــد.
شــکلی  داشــت  ماموریــت  داعــش 
انحرافــی از اســام را به نمایــش بگذارد 
ــرار  ــام ق ــراق و ش ــامی ع ــت اس دول
بــود خافــت اســامی مبتنــی بــر 
آموزه هــای وهابیــت تکفیــری را در 
منطقــه ای گســترده از غــرب آســیا 
برقــرار کنــد، داعــش مأموریــت داشــت 
ــه  ــامی منطق ــی و اس ــورهای عرب کش
ــرده و از  ــرف ک ــک تص ــه ی ــک ب را ی

ــام را  ــی از اس ــکلی انحراف ــو ش یکس
ــادی از  ــه نم ــذارد ک ــش بگ ــه نمای ب
تنــدروی، جنایــت و افراطی گــری بــوده 
و ضدتبلیغــی بــرای مــوج گرایــش بــه 
اســام در دنیــا باشــد و از ســوی دیگــر 
مأموریــت داشــت تــا همــه مؤلفه هــای 
الزم بــرای تأمیــن منافــع آمریکایی هــا 
بــه  دســتیابی  زمینــه  در  خصوصــاً 
آورد. فراهــم  را  خاورمیانــه  منابــع 

منتظــر  کلینتــون:  هیــاری 
بودیــم  داعــش  تأســیس  اعــام 
تــا مــا و اروپــا هــر چــه ســریعتر 
بشناســیم رســمیت  بــه  را  آن 

هیــاری کلینتــون وزیــر امــور خارجــه 
دولــت بــاراک اوبامــا و نامــزد انتخابــات 
ایــاالت   2016 جمهــوری  ریاســت 
متحــده آمریــکا در کتــاب مشــهور 
ــوار«  ــای دش ــام »گزینه ه ــه ن ــود ب خ
ــاره  ــه صراحــت اش ــن مســئله ب ــه ای ب
کــرده و طــرح آمریــکا بــرای بکارگیری 
داعــش را اینگونــه فــاش می کنــد: 
ــفر  ــان س ــور جه ــه 112 کش ــن ب »م
ــتان  ــی از دوس ــا برخ ــودم و ب ــرده ب ک
ایــن توافــق حاصــل شــد تــا بــه 
ــن  ــش ای ــان تأســیس داع محــض اع
ــود،  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــروه ب گ
ــید.  ــز فروپاش ــه چی ــان هم ــا ناگه ام
ــت اســامی  ــا دول ــود ت توافــق شــده ب
اعــام   2013/7/5 روز  در  )داعــش( 
شــود و مــا منتظــر اعــام تأســیس آن 
بودیــم تــا مــا و اروپــا هــر چــه ســریعتر 
بشناســیم...« رســمیت  بــه  را  آن 

در  مصــر  انقــاب  ادامــه  در  وی 

زننــده  هــم  بــر  را  ژوئــن   30
طــرح آمریــکا بــرای بــه رســمیت 
شــناختن داعــش معرفــی می کنــد.

 نقش انقالب مصر در بر هم خوردن 
طرح آمریکا

وی همچنیــن نقــش انقــاب مصــر 
در بــر هــم خــوردن طــرح آمریــکا 
ــت  ــه دول ــیدن ب ــمیت بخش ــرای رس ب
اســامی عــراق و شــام را اینگونــه 
توضیــح می دهــد: »مــا تــاش داشــتیم 
ــلمین و از  ــوان المس ــق اخ ــا از طری ت
ــق داعــش کشــور مصــر را تحــت  طری
ــن کشــور  ــم و ای کنتــرل خــود درآوری
را تقســیم کنیــم و پــس از آن بــه 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس برویم.

ــه از  ــود ک ــوری ب ــن کش ــت اولی کوی
طریــق دوســتان مــا در آنجــا آمــاده بود 
و ســپس عربســتان و بعــد از آن امارات، 
بحریــن و عمــان مــد نظــر مــا بودنــد و 
پــس از آن منطقــه عربی کامًا تقســیم 
می شــد و بــه صــورت کامــل آن را 
ــم.  ــود در می آوردی ــرل خ ــت کنت تح
مــا منابــع نفــت و گذرگاه هــای آبــی را 
تحــت کنتــرل خــود در می آوردیــم. «   

ــد ترامــپ رئیــس جمهــور فعلــی  دونال
انتخابــات  رقابــت   در  نیــز  آمریــکا 
ریاســت جمهــوری 2016 در چنــد 
بــه  مســتقیم  اشــاره  بــا  مــورد 
اوضــاع آشــفته منطقــه خاورمیانــه 
و هزینه هــای آمریــکا بــرای حضــور 
ــورد  ــت در م ــه صراح ــی در آن ب نظام
ــده  ــود آورن ــود بوج ــکا خ ــه آمری اینک
داعــش بــوده اســت، اشــاره کــرد.
ــکا  ــی آمری ــت مل ــش امنی ــر آژان تذک
ترامــپ انتخاباتــی  ســتاد  بــه 
موجــب  زود  خیلــی  کــه  اشــاراتی 
تذکــر آژانــش امنیــت ملــی آمریــکا بــه 
ســتاد انتخاباتــی وی شــد تــا از افشــای 
دیگــر سیاســت های کثیــف آمریــکا 
در  بین المللــی  تبعــات  ایجــاد  و 
افــکار عمومــی دنیــا جلوگیــری کنــد!
بــا عنــوان داعــش  آنچــه  درواقــع 
در طــول هفــت ســال فســتیوالی از 
جنایــت، خرابــکاری و  آدم کشــی در 
ــت  ــت، نمی توانس ــه را راه انداخ منطق
ــت  ــی، فعالی ــای دولت ــدون حمایت ه ب

داعش سناریو از قبل طراحی شده توسط آمریکای جنایتکار و انگلیس خبیث  برای 
کمک هــای ترور و ایجاد نا امنی در جهان از  گــروه  ایــن  کنــد. 

تســلیحاتی،  و  مالــی  اطاعاتــی، 
عضوگیــری  نیــرو،  آموزش هــای 
همــواره  دیگــر  بســیاری جهــات  و 
شــکل  بــه  را  آمریــکا  کمک هــای 
داشــت. خــود  کنــار  در  پنهــان 

بــا  رابطــه  نیــز در  زیــادی  اســناد 
کمک هــای تســلیحاتی آمریــکا بــه 
اعضــای  حضــور  زمــان  در  داعــش 
ســوریه  و  عــراق  در  گــروه  ایــن 
می دهــد  نشــان  کــه  دارد  وجــود 
بــا  مبــارزه  بین المللــی  ائتــاف 
ــاً  ــکا صرف ــری آمری ــه رهب ــم ب تروریس
یــک حرکــت تبلیغــی و همچنیــن 
ــا  ــور آمریکایی ه ــرای حض ــه ای ب بهان
اســت. بــوده  ســوریه  و  عــراق  در 

کمک های تسلیحاتی درمانی و 
مالی امریکا و ائتالف غرب به 

داعش

داعــش  از  آمریکایی هــا  حمایــت  
همچنیــن بــا ایفــای نقــش دیگــر 
همــراه  نیــز  آمریــکا  همپیمانــان 
بــوده کــه از جملــه آن کمک هــای 
ــای  ــر اعض ــس و دیگ ــلیحاتی انگلی تس
ائتــاف ضــد داعــش، حمایت هــای 
مالــی عربســتان، قطــر و امــارات و 
و  درمانــی  اطاعاتــی،  کمک هــای 
نظامــی رژیم صهیونیســتی بوده اســت.

ــده در  ــانه ای ش ــوارد رس ــی از م در یک
ســال 1393 ارتش عــراق دو هواپیمای 
انتقــال  حــال  در  کــه  را  انگلیســی 
تســلیحات بــرای داعــش بودنــد را 
ســرنگون کــرد. حاکــم الزاملــی رئیــس 
ــس  ــاع مجل ــت و دف ــیون امنی کمیس
عــراق نیــز در همــان زمــان در گفتگــو 
بــا رســانه ها ایــن مســئله را بیــان نمود 
و بــه شــدت از آمریــکا و همپیمانانــش 
و  ســاح  رســاندن  جهــت  بــه 
مهمــات بــه داعــش انتقــاد کــرد.
ــز هواپیماهــای ائتــاف  ــواردی نی در م
اقــدام بــه پیــاده کردن ســاح و مهمات 
در مناطــق تحــت کنتــرل داعــش 
رســانه ای  از  بعــد  کــه  می نمودنــد 
واکنــش  و  مــورد  چندیــن  شــدن 
مقامــات عراقــی، ارتــش آمریــکا در 
چنــد مــورد اعــام کــرد کــه هواپیماها 

نقطــه ارســال هوایــی تســلیحات را 
بــه اشــتباه انتخــاب کرده انــد؛ امــا 
در  اشــتباهات  ایــن  تکــرار  بارهــا 
ــن  ــراق، ای طــول حضــور داعــش در ع
ــکا  ــه آمری ــود ک ــت نم ــئله را ثاب مس
رســماً در حــال پشــتیبانی تســلیحاتی 
اســت.    داعــش  تروریســت های 

در  آمریــکا  اقدامــات  ســابقه  اگــر 
ــه  ــه خاورمیان ــش در منطق دخالت های
را بررســی کنیــم، بــه مصادیــق بســیار 
دیگــری نیــز بــر می خوریــم کــه یکــی 
از اولیــن نمونه هــای آن طالبــان اســت.
طالبان نماینده القاعده در افغانستان 

 ابتدایی ترین شیوه آمریکایی ها 
برای جنگ نیابتی در آسیا

نیــز  طالبــان  تروریســتی  گــروه 
بــرای  آمریکایی هــا  شــیوه قدیمــی 
ــر  ــه اتحــاد جماهی ــی علی ــگ نیابت جن
ــود کــه هزینه هــای جنگــی  شــوروی ب
ــه  ــخت را ب ــی و س ــی، طوالن فرسایش
ــرد و در  ــل ک ــتان تحمی ــت افغانس مل
نهایــت ارمغــان آن نیز گروهــی افراطی 
ــال  ــالیان س ــه س ــود ک ــت ب و تروریس
امنیــت افغانســتان و حتــی کشــورهای 
انداخــت. خطــر  بــه  را  مــرز  هــم 

شــبکه  و  القاعــده  دوم  نمونــه 
بین المللــی تروریســتی مربــوط بــه آن 
ــی  ــه نوع ــود ب ــع خ ــه در واق ــت ک اس
مولــد داعــش در منطقــه بــوده اســت. 
تروریســت های القاعــده کــه بعــد از 
ــان  ــپتامبر 2001 در جه ــه 11س حادث
ــناد  ــراف اس ــه اعت ــدند، ب ــهور ش مش
بین المللــی بــا لشــگر کشــی آمریــکا به 
افغانســتان و بعد از آن عراق و در بســتر 
ناامنــی حاصــل از آن بــه اســم مبــارزه 
فرصت هــای  بهتریــن  آمریــکا  بــا 
عضوگیــری و فعالیــت را پیــدا کردنــد.

اجراکننــده  یکســو  از  القاعــده 
شــعله ور  بــرای  آمریــکا  طرح هــای 
ســاختن جنــگ در غــرب آســیا و 
تمرکــز نــگاه کشــورهای مســلمان 
بــه ایــن گــروه بــه جــای تمرکــز 
ــده  ــر عه ــتی را ب ــم صهیونیس ــر رژی ب
نیــز  دیگــر  ســوی  از  و  داشــت 
ــه  ــی ب ــرای لشگرکش ــود ب ــه ای ب بهان
ــدت  ــی م ــور طوالن ــتان و حض افغانس

ــه. ــن منطق ــی در ای ــای آمریکای نیروه
متعــدد  تروریســتی  گروه هــای 
ــته  ــه گذش ــول دو ده ــری در ط دیگ
در منطقــه فعالیــت کردنــد کــه رد 
ــا  ــت آمریکایی ه ــت و هدای ــای حمای پ
در همــه آنهــا دیــده شــده اســت. 
ــت  ــی تروریس ــک ریگ ــه عبدالمال نمون
جانــی کــه دســتش بــه خــون حداقــل 
آغشــته  هموطنانمــان  از  نفــر   400
ــه در  ــت ک ــنی اس ــه روش ــود، نمون ب
اعترافاتــش بعــد از دســتگیری بــه 
ــو  ــات نات ــا مقام ــدار ب ــت از دی صراح
کشــورهای  دیگــر  و  افغانســتان  در 
ــود  ــاش نم ــرد و ف ــت ک ــه صحب منطق
کــه بــرای ناامــن ســازی ایــران و 
در  تروریســتی  عملیات هــای  انجــام 
ــتقیماً از  ــورمان مس ــاک کش ــق خ عم
مقامــات آمریکایــی دســتور می گرفتــه 
حمایت هــای  نیــز  آن  ازای  در  و 
متعــددی دریافــت می کــرده اســت.

ــان و  ــر طالب ــی نظی ــد از پروژه های بع
القاعــده، داعــش درواقــع پــروژه ای 
بــزرگ و کامــل  شــده  نســبت بــه 
آمریــکا  بــرای  قبلــی  تجربه هــای 
محســوب می شــد کــه در نزدیکــی 
مــرز اســرائیل صرفــاً علیــه دولــت 
ســوریه و جریــان مقاومــت می جنگیــد.

آنچــه کــه در 17خــرداد ســال گذشــته 
از عوامــل داعــش در تهــران دیده شــد، 
فقــط یــک عملیــات از صدهــا عملیاتی 
بــود کــه داعــش بارهــا بــرای انجامــش 
ریــزی  برنامــه  و  تــاش  ایــران  در 
کــرده بــود و هــر بــار بــا عنایــت خــدا 
ــی  ــی و امنیت ــای نظام ــاش نیروه و ت
شــد. خنثــی  و  کشــف  کشــورمان 

امــا مســئله  اصلــی در مــورد داعــش و 
ــه  ــتی منطق ــای تروریس ــر گروه ه دیگ
کــه بایــد در دســتور کار پیگیــری 
بین المللــی  مجامــع  در  کشــورمان 
ــت  ــه پش ــت ک ــن اس ــرد ای ــرار گی ق
طــرح  گروه هــا  ایــن  همــه  پــرده 
ســرویس اطاعاتــی آمریــکا بــه عنــوان 
دارد  قــرار  تروریســم  اصلــی  آمــر 
کــه هیــچ گاه در برابــر جنایت هــای 
اســت. نبــوده  پاســخگو  آشــکارش 
باز نشرخبر گزاری فارس با اصاحات
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حلقه صالحین شهید علیرضا نظری بسیج پیشکسوتان

 جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن

بازدید مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان استان گیالن از برگزاری برنامه 

هیئت قرآنی )ویژه ماه مبارک رمضان( پیشکسوتان ناحیه الهیجان

بازدید مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان استان گیالن از برگزاری برنامه
 هیئت قرآنی )ویژه ماه مبارک رمضان( پیشکسوتان ناحیه لنگرود

پیش به سوی انسجام بیشتر نیروهای انقالب
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صهیونیسم عربی پس از سال ها نفاق برای پوشاندن ارتباطشان با اسرائیل 
غاصب فلسطین و کشتارگر مردم فلسطین و اعراب ارتباطشان را علنی کردند 

کــرد: فــاش  نیویورکــر 
جزئیــات جدیــد از/دیــدار نتانیاهــو 
ــام ــاره برج ــارات درب ــای ام ــا مقام ه ب
همکاری هــای  از  جدیــد  جزئیــات 
صهیونیســتی-عربی  جبهــه 
بــا  نتانیاهــو  ایران/دیــدار  علیــه 
برجــام دربــاره  امــارات  مقام هــای 
گزارشــی  در  »نیویورکــر«  نشــریه 
همکاری هــای  شــرح  بــه  مفصــل 
بــا رژیــم  امــارات متحــده عربــی 
آمریــکا  دولــت  و  صهیونیســتی 
اســت. پرداختــه  ایــران  علیــه 

بــه گــزارش گــروه بین الملــل  نشــریه 
مفصــل  گزارشــی  در  »نیویورکــر« 
امــارات  همکاری هــای  شــرح  بــه 

متحــده عربــی بــا رژیــم صهیونیســتی و دولت هــای »دونالــد 
ــا«،  ــاراک اوبام ــکا و »ب ــی آمری ــور فعل ــپ«، رئیس جمه ترام
رئیس جمهــور ســابق ایــن کشــور علیــه ایــران پرداخته اســت. 
ــاص  ــط خ ــینه ای از رواب ــزارش پیش ــن گ ــر« در ای »نیویورک
رژیــم  نخســت وزیر  نتانیاهــو«،  »بنیامیــن  شــخصی  و 
صهیونیســتی بــا پــدر »جــارد کوشــنر«، دامــاد ترامــپ 
فراهــم کــرده و نشــان داده کــه ایــن پیوندهــا باعــث 
ــه تیــم ترامــپ در دوران  دسترســی های خــاص ایــن رژیــم ب
ــت.  ــده اس ــس از آن ش ــات و پ ــروزی در انتخاب ــس از پی پ
»یــک ســفیر  ادامــه می نویســد:  در  آمریکایــی،  نشــریه 
خاورمیانــه ای دیگــر هــم بــود کــه دسترســی های فوق العاده ای 
ــه تیــم ترامــپ داشــت: یوســف العتیبــه، ســفیر امــارات در  ب
ــط  ــی توس ــای انتخابات ــان رقابت ه ــه، در جری ــکا. العتیب آمری
یــک میلیــاردر لبنانی-آمریکایــی بــه نــام تومــاس بــاراک بــه 
ــی  ــان مال ــاراک از حامی ــود. ب ــده ب ــی ش ــپ معرف ــم ترام تی
ترامــپ بــود و روابــط دوســتانه ای بــا پــدر العتیبــه داشــت.«
مطابــق ایــن گــزارش، بــاراک می دانســت کــه کوشــنر 
رژیــم  درمــر«، ســفیر  »ران  بــا  نزدیکــی  همکاری هــای 
بــود  معتقــد  و  داشــت  واشــنگتن  در  صهیونیســتی 
کشــورهای  دیدگاه هــای  ترامــپ  تیــم  اســت  الزم  کــه 
بشــنود. هــم  را  هــم  فــارس  خلیــج  حاشــیه  عربــی 
ــم صهیونیســتی  ــای رژی ــا مقام ه ــاس ب ــنتی، تم از لحــاظ س
عربــی  کشــورهای  ســران  خشــم  کــه  بــود  موضوعــی 
ــس  ــا رئی ــت، ام ــراه داش ــه هم ــارس را ب ــج ف ــیه خلی حاش
العتیبــه، یعنــی »محمــد بــن زایــد«، ولیعهــد ابوظبــی 
ــود  ــد ب ــت. او معتق ــاره داش ــن ب ــی در ای ــی متفاوت دیدگاه
ــون  ــرائیل، اکن ــارس و اس ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــه کش ک
ــد  ــران داشــتند کــه تهدی ــام ای ــه ن یــک دشــمن مشــترک ب
اصلــی پیــش روی هــر دو طــرف بــه شــمار می رفــت.
تحلیــف  از  بعــد  »اندکــی  اســت:  نوشــته  نیویورکــر 
ســال  در  آمریــکا  ســابق  رئیس جمهــور  اوبامــا،  بــاراک 

اولیــن  بــرای  اماراتــی  و  اســرائیلی  مقام هــای   ،2009
ــرای  ــکا را ب ــت آمری ــده و دول ــراه ش ــر هم ــا یکدیگ ــار ب ب
ــد.« ــرار دارن ــار ق ــت فش ــران تح ــد ای ــن تهدی ــدی گرفت ج
ــدور«، ســفیر  ــن گــزارش، العتیبــه و »ســاالی مری ــق ای مطاب
وقــت رژیــم صهیونیســتی در آمریــکا از »دنیــس راش«، 
ــا  ــا آنه ــتند ب ــیا خواس ــرب آس ــائل غ ــا در مس ــاور اوبام مش
ــر دو  ــه، ه ــد. در آن جلس ــدار کن ــاون دی ــل جورج ت در هت
کردنــد.  مطــرح  را  مشترکشــان  درخواســت های  ســفیر، 

نیویورکــر نوشــته تمایــل اوبامــا بــرای گفت وگــو بــا رهبــران 
سیاســی در ایــران جهــت کاســتن از تاش هــا مســئله ای بــود 
کــه باعــث عصبانیــت مقام هــای اســرائیلی و اماراتــی می شــد. 

یــک مقــام ســابق آمریکایی درباره جلســه ســفیر صهیونیســت 
ــه،  ــد: »آن جلس ــا می گوی ــاور اوبام ــا مش ــی ب ــفیر امارات و س
نشــان دهنده ســطحی از همــکاری ]میــان امــارات و اســرائیل[ 
بــود کــه واقعــی و عملی بــود و فراتــر از تبادل اطاعــات بود.«

می گویــد:  نیویورکــر  بــه  عربــی  ارشــد  مقــام  یــک 
»جلســه بــه خاطــر آن طراحــی شــده بــود کــه توجــه 
آنهــا را جلــب کنــد. اگــر بــا هــم بنشــینیم و حــرف 
گرفــت.« خواهنــد  جــدی  را  آن  بزنیــم،  را  یکســانی 
طبــق گــزارش رســانه آمریکایــی مــه ســال 2009، در 
نتانیاهــو  واشــنگتن  در  نشســت هایی  سلســله  جریــان 
کاری  کنــد  متقاعــد  را  تیمــش  و  اوبامــا  کــرد  تــاش 
انجــام  منطقــه  در  اســرائیل  انــزوای  از  کاســتن  بــرای 
دهــد. یــک مقــام ارشــد آمریکایــی کــه در آن جلســه 
کلینتــون،  هیــاری  از  نتانیاهــو  می گویــد  بــود  حاضــر 
ــورهای  ــران کش ــت س ــکا خواس ــت آمری ــه وق ــر خارج وزی
ــد.  ــد کن ــودش متقاع ــا خ ــی ب ــدار علن ــرای دی ــی را ب عرب

ــدار  ــرای دی ــا ب ــد اوبام ــه بع ــد هفت ــته چن ــر نوش نیویورک
ــاض  ــی ری ــعود راه ــر آل س ــن عبدالعزی ــداهلل ب ــک عب ــا مل ب
ــود  ــی ب ــاره طرح ــو درب ــدار گفت وگ ــن دی ــدف ای ــد. ه ش
خواســتار  و  کــرده  ارائــه   2002 ســال  در  ریــاض  کــه 
از  اشغال شــده  اراضــی  تمامــی  از  اســرائیل  عقب نشــینی 
ــی  ســال 1967، در ازای شناســایی از ســوی کشــورهای عرب
ــید  ــداهلل پرس ــک عب ــا از مل ــه اوبام ــود. در آن جلس ــده ب ش
ــخ  ــد؟ پاس ــدار کن ــو دی ــا نتانیاه ــاً ب ــت علن ــر اس ــا حاض آی
ــت.« ــن اس ــود: »غیرممک ــن ب ــتان ای ــابق عربس ــاه س پادش
همکاری هــای امــارات و رژیــم صهیونیســتی ســال 2010 
ــه  ــی دچــار وقف ــای موســاد در دب ــی یکــی از عملیات ه در پ
امــارات  شــد. مقام هــای آمریکایــی و عربــی می گوینــد 
ــی  ــرد مبن ــرح ک ــنهادی مط ــور پیش ــق ام ــق و فت ــرای رت ب
بــر اینکــه اســرائیل، پهپادهــای مســلح در اختیــار ایــن 
ــودداری  ــه خ ــه ب ــا توج ــرائیلی ها ب ــد. اس ــرار ده ــور ق کش
دولــت اوبامــا از فــروش ایــن پهپادهــا بــه امــارات بــا 
ــرا ایــن کار ممکــن  ــد زی درخواســت ابوظبــی مخالفــت کردن
بــود خشــم دولــت اوبامــا را بــه همــراه داشــته باشــد.
عنــوان  بــه  کــری  جــان  کلینتــون،  هیــاری  از  بعــد 
ــرات  ــرد مذاک ــاش ک ــر ت ــار دیگ ــکا ب ــه آمری ــر خارج وزی
ســازش میــان اســرائیلی ها و فلســطینی ها را احیــا کنــد. 
ــورد،  ــت خ ــال 2014 شکس ــاش او در س ــه ت ــی ک هنگام
ــن مشــاورانش  نتانیاهــو از ایســاک مولهــو، یکــی از نزدیکتری
ــی  ــورهای عرب ــت تمرکــزش را روی تمــاس بــا کش خواس
ــتان  ــارات و عربس ــا ام ــط ب ــت رواب ــد. او می خواس ــرار ده ق
دهــد. انتقــال  مخفیانــه  کانال هــای  از   فراتــر  بــه  را 
ــه  ــرای ب ــال 2015 راه ب ــداهلل در س ــک عب ــرگ مل ــد از م بع
ــاز  ــعود ب ــدان آل س ــری از خان ــل دیگ ــیدن نس ــدرت رس ق
شــد. »محمــد بــن ســلمان«، پســر پادشــاه عربســتان کــه بــه 
زودی خــودش را بــه ولیعهــدی رســاند، بــه نوشــته نیویورکــر 
ــرات  ــه ک ــت و ب ــک داش ــگاه ایدلوژی ــرائیل ن ــه اس ــر ب کمت
ــگاه  ــرائیل هیچ ــه »اس ــرد ک ــرار می ک ــا را تک ــن جمله ه ای
ــم.«  ــترک داری ــمن مش ــا دش ــرده« و »م ــه نک ــا حمل ــه م ب

علنی شدن ارتباطات 
مخفی سران صهیونیسم 
عربی در دوران  ملک 
سلمان پادشاه جدید 

عربستان  نشانه  شمارش 
معکوس برای سقوط 
آل سعود و وهابیت  
صهیونیستی  می باشد

خصوصــی  محافــل  در  ســلمان  بــن 
ــتن  ــاده داش ــه آم ــت ک ــن می گف همچنی
اســت.  اســرائیل  بــا  کامــل  رابطــه 
در  زایــد  بــن  ماننــد محمــد  هــم  او 
و  آمریکایــی  مقام هــای  بــا  گفت وگــو 
ــتی،  ــم صهیونیس ــی رژی ــای حام البی ه
ســرزنش  را  فلســطین  ســران 

ــان  ــای می ــه درگیری ه ــود ک ــتاق ب ــم مش ــرد. و او ه می ک
اســرائیلی ها و فلســطینی ها حتــی اگــر مفــاد توافــق آن 
مطلــوب فلســطینی ها نباشــد زودتــر بــه پایــان برســد. 

بــه نوشــته نیویورکــر، »درمــر«، العتیبــه را در جریــان مواضــع 
ــرار داد و  ــام ق ــته ای برج ــق هس ــوص تواف ــرائیل در خص اس
تــاش کــرد او را مجــاب کنــد کــه بــرای مخالفــت بــا اوبامــا 
ــی  ــرائیلی ها کارزاری علن ــود. اس ــراه ش ــرائیلی ها هم ــا اس ب
علیــه توافــق بــه راه انداختنــد، امــا اماراتی هــا کــه در 
آمریــکا، خــارج از واشــنگتن نفــوذ سیاســی ای ندارنــد، عمدتــاً 
نارضایتی هایشــان را بــه صــورت خصوصــی مطــرح می کردنــد. 

ــازمان های  ــپ، س ــت جمهوری ترام ــی ریاس ــای پایان در ماه ه
اطاعاتــی آمریــکا متوجــه تماس هــای تلفنــی میــان مقام های 
اماراتــی و اســرائیلی شــدند. از جملــه آنهــا تماســی بــود کــه 
ــود.  ــده ب ــرار ش ــو برق ــارات و نتانیاه ــران ام ــی از س ــن یک بی
ســازمان های اطاعاتــی آمریــکا همچنیــن نشســت مخفیانه ای 
کــه بیــن ســران امــارات و اســرائیل در قبــرس برگــزار شــده 
ــد. گمــان مقام هــای آمریکایــی ایــن  ــود را هــم رصــد کردن ب
ــوع آن  ــه موض ــه ک ــن جلس ــو در ای ــود نتانیاه ــه خ ــت ک اس
ــود، شــرکت کــرده اســت. اســرائیلی ها و  ــا برجــام ب ــه ب مقابل
ــد.  اماراتی هــا دولــت اوبامــا را از ایــن رایزنی هــا مطلــع نکردن

یــک مقــام ســابق وزارت خارجــه آمریــکا بــه نیویورکــر 
از  پنهــان کاری  نمی گفتنــد.  را  حقیقــت  »آنهــا  گفــت: 
عمــوم یــک مســئله اســت، امــا مخفــی کاری از دولــت 
ــکا کــه متحــد هــر دو طــرف اســت مســئله ای دیگــر.« آمری
خبر گزاری فارس

پایان ریا کاری وهابیت  عربستان و جبهه صهیو نیسم عربی
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آیــا پیمــان پالرمــو و fatf از محرمانــه هــای برجــام نافرجــام بــر علیــه 
امنیــت ملــی نبــوده اســت؟! کــدام عاقلــی مولفــه هــای قــدرت کشــور 

خــود را بــه حــراج مــی گــذارد؟! 
آیا ملحق نشدن به FATF پایان 

دنیاست؟!
بنا بر این گزارش، کنوانسیون های 
در سطح جهانی و بین چند کشور 
از یک اساس نامه مشخصی به نام 

»کنوانسیون وین« پیروی می کنند. 
طبق این اساسنامه »شرط گذاری« 
برای یک کنوانسیون زمانی امکان 
پذیر است که با اصل هدف شکل 

گیری آن در تضاد نباشد

آیا مجلس متوجه است که 
این محرمانه های برجام بی فرجام امنیت 

ملی را هدف گرفته پس از تجربه برجام پوچ 
نباید از ریسمان  سیاه وسفید ترسید؟!

 محمد نجارصادقی:
کامــل  پذیــرش  از  گمانه زنی هایــی  اخیــر  هفته هــای  در 
شــرایط FATF توســط سیســتم بانکــی کشــور و تصویــب آن 
در صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی بــه گــوش رســید.
ــارزه  ــون مب ــاح قان ــه » اص ــار الیح ــن FATF در چه قوانی
مالــی  تامیــن  منــع  قانــون  اصــاح   « پولشــویی«،  بــا 
ــی  ــن مال ــع تامی ــیون من ــه کنوانس ــاق ب ــم«، » الح تروریس
تروریســم« و »الحــاق بــه کنوانســیون پالرمــو« توســط 
دولــت نگاشــته و تقدیــم مجلــس شــده و تاکنــون دو مــورد 
ــت. ــه اس ــدگان را گرفت ــه نماین ــت آرا، تاییدی ــا اکثری اول ب
ــت و  ــث نیس ــل بح ــر مح ــال حاض ــی در ح ــه ابتدای دو الیح
محدودیت هــای ایجــاد شــده در آنهــا بــا اســتانداردهای 
ــورد  ــر دو م ــه ه ــا اینک ــی دارد کم ــران همخوان ــی ای داخل
نزدیــک بــه ســه ســال بــود کــه توســط سیســتم بانکی کشــور 
بــه صــورت غیــر رســمی اجرایــی می شــد، موضــوع اساســی 
ــت پالرمــو  ــه عضوی ــران را ب دو الیحــه دیگــری اســت کــه ای
ــد.   ــم وادار می کن ــی تروریس ــن مال ــع تامی ــیون من و کنوانس
ــه  ــی ب ــورت عمل ــه ص ــران ب ــه ای ــن دو الیح ــب ای ــا تصوی ب
تمــام مفــاد _گــروه اقــدام مالــی_ جامــع عمــل می پوشــاند.

اســت  بین الدولــی  نهــاد  یــک  مالــی  اقــدام  گــروه 
آن  کارکــرد  و  شــده  تاســیس   1989 ســال  در  کــه 
مقابلــه  بــرای  اســتانداردهایی  وضــع  از  اســت  عبــارت 
بــا پولشــویی، تامیــن مالــی تروریســم و ســایر جرائمــی 
می کنــد. تهدیــد  را  مالــی  نظــام  ســامت  کــه 
ایــن  اجــرای  تــا  تــاش می کنــد  مالــی  اقــدام  گــروه 
اســتانداردها در کشــورها را ارتقــا دهــد و همــکاری بین المللی 
بــرای مبــارزه بــا سوءاســتفاده از بنگاه هــای اقتصــادی و 

نظــام مالــی در جهــت ارتــکاب جرائــم فــوق را تشــویق کنــد.
نکتــه مهــم در ایــن بیــن تعریفــی اســت کــه ایــن نهــاد بیــن 
الدولــی از تروریســم دارد، بــر ایــن اســاس منبــع تمیــز دادن 
تروریســتی بــودن و یــا نبــودن یــک نهــاد در FATF قوانیــن 
ــت  ــای آن اس ــه معن ــن ب ــت. ای ــکا اس ــده آمری ــاالت متح ای
ــا حقوقــی کــه نامــی از آن در  کــه هــر شــخص حقیقــی و ی
SDN )لیســت تحریم هــای اولیــه آمریــکا( بــرده شــده باشــد، 
ــران خدمــات دریافــت کنــد. ــد از سیســتم بانکــی ای نمی توان
ــان  ــی، فرمانده ــرکت های هواپیمای ــر ش ــر اکث ــال حاض در ح
نظامــی،  ارگان هــای  بــه  وابســته  بانک هــای  نظامــی، 
آزمایشــگاه های علمــی، ســازمان صــدا و ســیما، وزارت دفــاع، 
ــد  ــش مانن ــای آزادی بخ ــریف، گروه ه ــی ش ــگاه صنعت دانش
حــزب اهلل و حمــاس و حتــی رئیــس کل بانــک مرکــزی ایــران 
در ایــن لیســت قــرار دارند که پــس از اجرای FATF  خواســته 
ــم بانکــی می شــوند. ــران تحری ــا خواســته در خــود ای ــا ن و ی
نامیــد   »2 »برجــام  می تــوان  را   FATF لحــاظ  ایــن  از 
ــاد  ــرب ایج ــرای غ ــی ب ــت قطع ــازوکار ضمان ــن س ــه ای ک
درآمدهــای  و  برجــام  انــدک  عایدی هــای  کــه  می کنــد 
ــر مســتقیم  ــه غی ــه صــورت مســتقیم و ن ــه ب ــران ن ــی ای نفت
نمی گیــرد. قــرار  آمریــکا  تحریمــی  لیســت  اختیــار  در 
ــن  ــد تضمی ــران بای ــماره FATF  10، ای ــه ش ــاس توصی براس
را  مالــی  خدمــات  واقعــی«  »ذی نفــع  هویــت  دهــد 
احــراز کنــد و براســاس توصیه هــای 36 تــا 40، بایــد در 
زمینــه تبــادل و اشــتراک گذاری اطاعــات مربــوط بــه 
ــدون  ــرده و »ب ــی ک ــکاری بین الملل ــی«، هم ــع واقع »ذی نف
محدودیــت« اطاعــات مربــوط را بــه اشــتراک بگــذارد.
ــن  ــی تضمی ــرف غرب ــم ط ــاز ه ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــران را از  ــوارد ای ــن م ــام ای ــرای تم ــورت اج ــد در ص نمی ده
ــا ریســک پولشــویی خــارج کنــد  لیســت ســیاه کشــورهای ب
ــد ــه بررســی های متعاقــب می دان بلکــه ایــن امــر را منــوط ب

ــوچ  ــام پ ــاد برج ــس از کاله گش پ

چگونــه تضمیــن هایــی قابــل 
قبــول اســت؟  کــه دولــت و 
مجلــس بایــد بــه آن دســت یابنــد
برجــام تضمیــن  جنــس  از  تضمین هایــی 
ــوع  ــاری موض ــا فش ــا پ ــه ب ــا ک ــی از دولتی ه ــن گروه در بی
ــرح  ــرای FATF را مط ــتن ب ــرط گذاش ــا ش ــرط و ی ــش ش پی
می کننــد. آنهــا ادعــا می کننــد ایــران در صورتــی عضــو گــروه 
اقــدام مالــی جامــع می شــود کــه ایــن نهــاد تعریــف جمهوری 
ــرد و پیــش از هــر توافقــی  ــرای تروریســم بپذی اســامی را ب
بــرای ایــن موضــوع تضمیــن الزم را از طــرف غربــی بگیرنــد.
ــرط  ــی ش ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــی ها حاک بررس
ــری  ــوع ام ــن موض ــرای ای ــتن ب ــرط گذاش ــش ش ــا پی و ی
ــته  ــات گذش ــه تجربی ــه ب ــا توج ــت  ب ــی اس ــت نیافتن دس
ــی  ــطح جهان ــیون های در س ــزارش، کنوانس ــن گ ــر ای ــا ب بن
و بیــن چنــد کشــور از یــک اساســنامه مشــخصی بــه 
نــام »کنوانســیون ویــن« پیــروی می کننــد. طبــق ایــن 
ــی  ــرای یــک کنوانســیون زمان اساســنامه »شــرط گــذاری« ب
ــری آن  ــدف شــکل گی ــا اصــل ه ــه ب ــر اســت ک ــکان پذی ام
ــد  ــورد تایی ــد م ــم بای ــوع ه ــن موض ــد و ای ــاد نباش در تض
باشــد. کنوانســیون  خــود  بطــن  در  داوره  هیــات  یــک 
ــده  ــر عه ــکیل FATF ب ــداف تش ــت از اه ــن صیان ــن بی در ای
ــم  ــا رژی ــن آنه ــت در بی ــور اس ــکل از 40 کش ــی متش گروه
ــتان  ــه و انگلس ــتان، فرانس ــکا، عربس ــدس، آمری ــغالگر ق اش
حضــور دارنــد. کشــورهایی کــه بــا کارنامــه قبلــی کــه از خــود 
بــر جــای گذاشــته اند بعیــد اســت شــروط ایــران را بپذیرنــد 
ــران  ــرط های ای ــک از ش ــه ی ــوری ب ــر کش ــن اگ ــار ای در کن
ــات  ــن هی ــق همی ــد از طری ــد می توان ــته باش ــرادی داش ای
داوری آن را مطــرح کنــد و در صــورت رای آوری ایــن ایــراد 
ــد، باطــل می شــود.  ــان یاب ــران پای ــت ای ــدون اینکــه عضوی ب
ــد؛ »ذات  ــی می کنن ــه معرف ــدام را اینگون ــن اق ــا ای اصطاح
خــاف مقتضــای عقــد باطــل امــا عقــد خــود عقــد همچنــان 
پابرجــا اســت«. بایــد توجــه داشــت کــه شــروط تعییــن شــده 
ــران خــاف بنــد یــک FATF اســت کــه تعریــف  از ســوی ای
تروریســم و مصادیــق آن را شــامل می شــود و قطعــا اعتــراض 
ــراض،  ــن اعت ــه ای ــر دارد و در نتیج ــورها را در ب ــایر کش س
ــور  ــی رود و آن 40 کش ــات داوری FATF م ــه هی ــوع ب موض
علیــه ایــران تصمیــم گیــری کــرده و شــروط ایــران را ابطــال 
می کننــد ولــی عضویــت ایــران همچنــان پابرجــا خواهــد ماند 
کــه ایــن بــه معنــای افتــادن ایــران در باتــاق FATF اســت.

!FATF آفتاب تابان
طرفــداران عضویــت ایــران در _گــروه اقــدام مالــی_ در حــال 
القــاء تــرس در صــورت عــدم عضویــت ایــران در ایــن مجمــع 
ــی  ــواد فتح ــه محمدج ــه طوریک ــتند. ب ــی هس ــن الدول بی
نماینــده اصــاح طلــب اســتان تهــران در اظهاراتــی عجیــب 
اخیــرا گفتــه اســت:  »نپذیرفتــن FATF دقیقــاً بــه معنــای این 
اســت کــه دور کشــور را دیــواری بســیار بــزرگ و بلند بکشــیم 
و خــود را در داخــل محبــوس کنیــم. بــه عبارتــی نپذیرفتــن 
FATF بــه معنــای پذیــرش خودخواســته حبس کامــل اقتصاد 
ــت  کشــور اســت.« القــاء فکــری صــورت گرفتــه توســط دول

طــی هفته هــای اخیــر درســت ماننــد پیــش از برجــام اســت. 
زمانــی کــه دولــت برجــام را در بیــن مــردم تبدیــل بــه آفتــاب 
تابــان و عــدم پذیــرش آن را نابــودی اقتصــاد ایــران معرفــی 
ــم شــد. ــام خت ــه فرج ــام ب ــت برج ــه در نهای ــرد در حالیک ک

FATF راه های جایگزین
ــرد  ــی صــورت می گی ــودن FATF در حال ــا ب ــان دنی ــاء پای الق
ــرای دور زدن مســیر های  ــن بســیاری ب ــای جایگزی ــه راه ه ک
انتقــال پــول در مــراودات جهانــی وجــود دارد؛ ابولفضــل 
ــاره  ــن ب ــامی در ای ــورای اس ــس ش ــده مجل ــی نماین ابوتراب
ــدات ارزی دو  ــد معاه ــوری اســامی بای ــار داشــت: جمه اظه
یــا چنــد جانبــه بــا دیگــر کشــورها منعقــد کنــد، اقدامــی کــه 
در حــال حاضــر چیــن آنــرا در ارتبــاط بــا 40 کشــور بــه نحــو 
احســن انجــام می دهــد و ایــن 40 کشــور پول هــای خــود را 
بــه رســمیت شــناخته و در مبــادالت ارزی اســتفاده می کننــد. 
وی تصریــح کــرد: بیــش از 80 درصــد ســهم تجــارت مــا بــا 
ــه  ــیه و ترکی ــد، روس ــن، هن ــی، چی ــره جنوب ــور ک ــج کش پن
اســت. اتفاقــا چهــار تــا از ایــن کشــورها می گوینــد مــا 
ــورو و  ــر، ی ــا یکدیگ ــات ب ــارت و ارتباط ــرای تج ــم ب حاضری
دالر را کنــار بگذاریــم و مبادلــه ارزی پایاپــای داشــته باشــیم 
ــری در لحــاظ  ــدات رهب ــم تاکی ــت علیرغ ــفانه دول ــا متاس ام
ــد. ــی می کن ــم کوتاه ــه شش ــا در برنام ــن راهکاره ــردن ای ک
مختلــف  زمانــی  بازه هــای  در  پیشــتر  »بصیــرت« 
عضویــت  و   FATF قوانیــن  پذیــرش  معایــب  دربــاره 
مشــروح  می توانیــد  بــود؛  داده  هشــدار  پالرمــو  در 
کنیــد:  مطالعــه  زیــر  لینک هــای  در  را  مطالــب  ایــن 
جریــان مقاومــت متضــرر از عضویــت ایــران در پالرمــو
پشــت صحنــه جلســه محرمانــه بــرای تصویــب لوایــح چهارقلو
ایــران؟! اقتصــاد  تحریــم  یــا  ســپاه  تحریــم  کاتســا 
پایگاه خبری بصیرت
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در روز قدس امسال جهان یک پارچه نفرت ازاسرائیل غاصب
 و دفاع از مردم مظلوم فلسطین  شد

گــزارش کامل خبرنگاران تســنیم 
ــردم  ــرائیلی م ــروش ضداس از خ
ــس ــدس + عک ــران در روز ق ته
راهپیمایــی بــزرگ روز قــدس 
مــردم  شــور  پــر  بــا حضــور 
شــد. برگــزار  تهــران  در 

 -  1397 خــرداد   18     
نظــرات  سیاســی   10:31

گــزارش کامل خبرنگاران تســنیم 
ــردم  ــرائیلی م ــروش ضداس از خ
ــس ــدس + عک ــران در روز ق ته

ــدس  ــی ق ــی روز جهان  راهپیمای
صبــح امــروز در تهــران و سراســر 

ــف در  ــیر مختل ــان از 10 مس ــد. راهپیمای ــزار ش ــور برگ کش
شــهر تهــران بــه ســوی دانشــگاه تهــران راهپیمایــی کردنــد.

در ذیل، گزارش های خبرنگاران تسنیم از نقاط مختلف 
راهپیمایی را بخوانید:

0     
    قطعنامــه پایانــی روز قــدس: تمــام همــت خــود را 
ــم ــه کار می بندی ــرائیل« ب ــرطانی اس ــده س ــو غ ــرای »مح ب

ــد  ــام کردن ــی اع ــه پایان ــدس در قطعنام ــان روز ق راهپیمای
ــود را  ــوی خ ــادی و معن ــدی م ــت و توانمن ــام هم ــه تم ک
ــد. ــه کار می بندن ــرائیل« ب ــرطانی اس ــده س ــو غ ــرای »مح ب

    
 آیت اهلل خاتمی: حرکت روز قدس مصداق جهاد و عمل صالح 

است

ــت  ــت: حرک ــران گف ــه ته ــب جمع ــی خطی ــت اهلل خاتم آی
ــط  ــاد فق ــود و جه ــاد ب ــداق جه ــما مص ــروز ش ام
رنــگ نظامــی در میــدان جنــگ نــدارد. هــر تالشــی 
ــم  ــن ه ــت. موم ــاد اس ــش جه ــدا نام ــدان خ در می
در جبهــه جنــگ می جنگــد و هــم بــا زبــان و 
ــر  ــرگ ب ــکا و م ــر آمری ــرگ ب ــد م ــد نکنی تردی
ــو  ــود. آرزوی نتانیاه ــن دو ب ــا ای ــگ ب ــرائیل جن اس
ــه  ــعار در جامع ــن ش ــه ای ــت ک ــن اس ــپ ای و ترام
مــا نباشــد. بــه ترامــپ و نتانیاهــو می گویــم 
ــن  ــت، طنی ــما هس ــتکباری ش ــوی اس ــا خ ــه ت ک
ــود. ــنیده می ش ــرائیل ش ــکا و اس ــر آمری ــرگ ب م

   
امــداد کمیتــه  از  مــردم  معنــادار  حمایــت 
راهپیمایــی روز قــدس در تهــران، حواشــی مختلفــی بــه همراه 
ــی  ــت راهپیمای ــن آن،  حمای ــی از جالب تری ــه یک ــت ک داش
کننــدگان از کمیتــه امــداد خمینــی )ره( بــوده اســت. مــردم 
در تصاویــری کــه منتشــر شــده نشــان می دهــد مــردم 

پول هایــی را بــه عنــوان کمــک بــه مــردم فلســطین در 
می کننــد. واریــز  کمک هــا،  ایــن  مخصــوص  صنــدوق  

حضــور حجت االســام مجتبــی خامنــه ای در راهپیمایــی

خامنــه ای  مجتبــی  المســلمین  و  حجت االســام 
در  حضــور  بــا  خــرداد(   18 )جمعــه  امــروز  ظهــر 
جمــع مــردم در راهپیمایــی روز قــدس حضــور یافــت.

  سرلشــکر فیروزآبادی: گنبد آهنین اســرائیل یک شوخی است

ــوا  ــده کل ق ــاور فرمان ــادی مش ــروز آب ــن فی ــکر حس سرلش
در حاشــیه حضــور در راهیپیایــی روز قــدس در جمــع 
ــت ها  ــی صهیونیس ــن نزدیک ــت: ای ــار داش ــگاران اظه خبرن
نــه  امــارات  اعــراب مرتجــع همچــون عربســتان و  بــه 
از ســر اتحــاد اســتراتژیک اســت، بلکــه اینهــا هــر دو 
از اســام نــاب و انقــاب امــام خمینــی مــی ترســند.

ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــدا کردن ــر را پی ــا همدیگ ــت: آنه وی گف
ــه  ــی ک ــن حرف های ــد و ای ــاه ببرن ــم پن ــه ه ــند ب ــی ترس م
ــی  ــچ خاصیت ــت و هی ــف روی آب اس ــون ک ــد همچ می زنن
ــت. ــات اس ــرای تبلیغ ــا ب ــن حرف ه ــدارد و ای ــا ن ــرای آنه ب

ــک  ــن ی ــد آهنی ــرد: گنب ــح ک ــادی تصری ــکر فیروزآب سرلش
ــده  ــان ش ــا امتح ــرائیل باره ــد اس ــن گنب ــت، ای ــوخی اس ش
و اثــری نداشــته اســت و اثــر آن در موشــک های زیــاد، 
هواپیماهــای بــدون سرنشــین و حمــات مختلــف از لبنــان و 
ســوریه بــه اســرائیل دیــده شــده و ایــن بیشــتر بحــث روانــی 
بــرای مــردم خودشــان اســت کــه تــا آرامشــی بــه آنهــا بدهــد.
می ایســتیم آمریــکا  شــیطنت های  مقابــل  در  اژه ای:   

بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی  حجــت االســام اژه ای 
ــاره حمایــت از ملــت فلســطین  معــاون اول قــوه قضائیــه درب
بــرای  جهــان  و  ایــران  مســلمان  مــردم  همــه  گفــت: 

ــد  ــئولیت می کنن ــاس مس ــطین احس ــردم فلس ــت از م حمای
ــد.  ــود ببینن ــم خ ــه چش ــرائیل ب ــودی اس ــم ناب و امیدواری

کــه  می کنیــم  اعــام  بــزرگ  شــیطان  بــه  افــزود:  وی 
ــدت  ــوص وح ــن خص ــا در ای ــه م ــه هم ــد ک ــن باش مطمئ
نظــر داریــم و در مقابــل شــیطنت های آنهــا می ایســتیم. 

ســخن  بــه  اشــاره  بــا  قضائیــه  قــوه  اول  معــاون 
اینــده  ســال   25 اســرائیل  اینکــه  بــر  مبنــی  رهبــری 
و  همــت  بــا  البتــه  داشــت:  اظهــار  دیــد،  نخواهــد  را 
بیفتــد. هــم  زودتــر  می توانــد  اتفــاق  ایــن  مجاهــدت 
 سردار وحیدی: در آینده نه چندان دور شاهد فروپاشی 

اسراییل هستیم
دفــاع  عالــی  دانشــگاه  رئیــس  وحیــدی  احمــد  ســراد 
جمــع  ر  و  قــدس  روز  راهپیمایــی  حاشــیه  در  ملــی 
در  و  شــور  پــر  و  زنــده  مقاومــت  گفــت:  خبرنــگاران 
بــود. خواهــد  و  بــوده  پیــروز  اهــداف  تحقــق  مســیر 

وی افــزود: مقاومــت، پشــتیبانان بزرگــی در دنیــا دارد و ملــت 
ایران از جمله پشــتیبانان بزرگ مقامت اســت. مردم فلســطین 
تــا آخــر روی حمایــت هــای ملــت ایــران حســاب بــاز کرده اند.

ــروز  ــت ام ــرد: مقاوم ــد ک ــی تاکی ــاع مل ــگاه دف ــس دانش رئی
ــو  ــه جل ــته و رو ب ــی برداش ــا بزرگ ــروزی گام ه ــیر پی در مس
اســت و بــا توجــه بــه مشــکات متعــددی کــه رژیــم 
ــن  ــت و همچنی ــه اس ــا آن مواج ــل ب ــتی در داخ صهیونیس
ــه  ــا توج ــه و ب ــکل گرفت ــه آن ش ــه علی ــی ک ــرت جهان نف
در  بی تردیــد  مقاومــت  محــور  روزافــزون  قــدرت  بــه 
ــتیم. ــراییل هس ــی اس ــاهد فروپاش ــدان دور ش ــده نه چن آین

موضــوع  در  آمریــکا  و  اســرائیل  الریجانــی:  
هســتند خواب آلودگــی  دچــار  بــزرگ  معاملــه 
بعلــی الریجانــی رئیس مجلــس شــورای در ســخنان پیــش از 
ــرائیل از  ــت:  اس ــران گف ــروز ته ــه ام ــاز جمع ــای نم خطبه ه
طریــق آمریــکا بــه دنبــال معاملــه بــزرگ اســت،  امــا آنهــا در 
ــد،  ــتندآنها می خواهن ــی هس ــار خواب آلودگ ــرح دچ ــن ط ای
ــاد  ــرائیل ایج ــرای اس ــل ب ــازمان مل ــه در س ــی را ک تعهدات
شــده بــود و هرچنــد ناقــص حقوقــی را بــرای اســرائیل 
ــردم  ــئله م ــزود:  مس ــد.وی اف ــن ببرن ــود را از بی ــمرده ب ش
ــرافت و  ــا ش ــئله آنه ــت مس ــول نیس ــه و پ ــطین پارچ فلس
غیرتشــان اســت کــه می خواهنــد بــه سرزمینشــان برگردنــد 
ــت. ــم نیس ــال هض ــکا قب ــرائیل و امری ــرای اس ــن ب ــا ای ام
    فرمانده نزاجا: ارتش آماده مقابله با رژیم صهیونیســتی اســت

زمینــی  نیــروی  فرمانــده  حیــدری  کیومــرث  امیــر   
جمــع  در  و  قــدس  روز  راهپیمایــی  حاشــیه  در  ارتــش 
خبرنــگاران گفــت: امــروز آمده ایــم همگــی بــا هــم بــا 
ــردهیم. ــتکبار س ــر اس ــرگ ب ــرائیل و م ــر اس ــرگ ب ــعار م ش
ــی  ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س ــار ه ب ــا اش وی ب
بــر از بیــن رفتــن اســراییل در 25 ســال آینــده گفــت: 
ــش  ــی ارت ــروی زمین ــاب را در نی ــر انق ــان رهب ــن بی ــا ای م

ــم  ــاد داری ــم و اعتق ــمار در آورده ای ــک روز ش ــورت ی ــه ص ب
هــر روز کــه می گــذرد یــک روز از عمــر اســرائیل کــم 
می شــود. انشــاءاهلل بــا پــای کار آمــدن همــه ملــت مســلمان 
و اقتــداری کــه دنیــای اســام بــه دســت آورده اســت، رژیــم 
صهیونیســتی کمتــر از 25 ســال آینــده از بیــن خواهــد رفــت.
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش ادامــه داد: فلســطین پاره تــن 
اســام اســت و کمک هــای مــا بــه آنهــا مــادی و معنــوی بــوده 
اســت و ما همــواره آماده مقابله با رژیم صهیونیســتی هســتیم.

قــدس  بــه  آمریــکا  ســفارت  انتقــال  باقــری:     
شــد خواهــد  اســرائیل  زودتــر  پاشــی  فــرو  موجــب 

نیروهــای  کل  ســتاد  رئیــس  باقــری  محمــد  سرلشــکر 
جمــع  در  و  قــدس  روز  راهپیمایــی  حاشــیه  در  مســلح 
صفــوف  کــه  هســتیم  آن  شــاهد  گفــت:  خبرنــگاران 
ــه  ــت ک ــده اس ــر ش ــردم، نمایان ت ــدت م ــر و وح ــرده ت فش
ــدس  ــه ق ــکا ب ــفارت آمری ــال س ــازی انتق ــد ب ــان می ده نش
کنــد. خدشــه  دچــار  را  مســلمانان  آرمــان  نمی توانــد 
موجــب  کــه  اســت  عواملــی  اینهــا  افــزود:  وی 
شــد. خواهــد  اســرائیل  زودتــر  فروپاشــی 

طومارنویسی ضداسرائیل
در  تهرانــی  کننــدگان  راهپیمایــی  ســوی  از  طومــاری 
شــد. امضــاء  و  نوشــته  اســرائیل  جنایــات  محکومیــت 

راهپیمایــان جمــع  در  عــارف  و  جهانگیــری  حضــور 

و  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون  جهانگیــری  اســحاق 
محمــد رضــا عــارف رئیــس فراکســیون امیــد مجلــس 
یافــت حضــور  تهــران  در  قــدس  روز  راهپیمایــی  در 

جدیــدی  حرکــت  عربســتان  دهقــان:   ســردار 
اســت کــرده  آغــاز  اســرائیل  تثبیــت  بــرای  را 

 ســردار حســین دهقــان مشــاور فرماندهــی کل قــوا در حــوزه 
ــروز در  ــلح ام ــای مس ــتیبانی از نیروه ــی و پش ــع دفاع صنای
ــیطان  ــت: ش ــران گف ــدس در ته ــی روز ق ــیه راهپیمای حاش
ــه  ــع منطق ــورهای مرتج ــرائیل و کش ــتان، اس ــزرگ عربس ب
ــد. ــاز کرده ان ــراییل آغ ــت اس ــرای تثبی ــد را ب ــت جدی حرک

بیــت  بــه  اســراییل  پایتخــت  انتقــال  افــزود:  وی 
امــا  اســت  طــرح  همیــن  راســتای  در  المقــدس 
اســامی  ملت هــای  ســایر  و  فلســطین  ملــت 
برســد. نتیجــه  بــه  طــرح  ایــن  دار  نخواهنــد  اجــازه 

وحدت مردم جهان علیه شیطان بزرگ آمریکا و صهونیسم اشغالگر
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مشــاور فرماندهــی کل قــوا در حــوزه صنایــع دفاعــی و 
پشــتیبانی از نیروهــای مســلح تاکیــد کــرد: حرکــت عظیــم 
ــت مدار  ــه سیاس ــام را ب ــن پی ــا ای ــایر ملت ه ــا و س ــت م مل
ــد  ــد، می ده ــت می دان ــه امنی ــخ و ن ــه تاری ــه ن ــری ک تاج
کــه ایــن اقدامــات او هیــچ نتیجــه ای نخواهــد داشــت.
قــدس روز  راهپیمایــی  در  صالحــی  سرلشــکر  حضــور   

 معاون رئیس جمهور: پالرمو هفته آینده به صحن مجلس 
می رود

حســینعلی امیــری معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور در حاشــیه 
ــاره زمــان  راهپیمایــی روز قــدس و در جمــع خبرنــگاران درب
ارائــه الیحــه اصــاح شــده پالرمــو بــه صحــن مجلــس گفــت: 
ایــن الیحــه هــم اکنــون در کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
ــود. ــه می ش ــس ارائ ــن مجل ــه صح ــه ب ــه آین ــت و هفت اس
وی ادامــه داد : دفــاع از مــردم فلســطین ریشــه در اعتقــادات 
ــه تحــوالت  ــا توجــه ب ــی امســال ب ــا دارد. راهپیمای ــی م دین
منطقــه از اهمیــت بیشــتری بروخــوردار اســت و بــا توجــه بــه 
دهن کجــی ترامــپ بــر همــه مســلمان واجــب اســت کــه در 
دفــاع از مــردم فلســطین از هیــچ کوششــی فروگــذار نکننــد.

  حضــور هــادی خامنــه ای در راهپیمایــی روز قــدس - تهــران
  فرمانــده و جانشــین نهاجــا در راهپیمایــی روز قــدس
امیــر ســرتیپ شــاه صفــی و امیــر ســرتیپ نصیــرزاده 
فرمانــده و جانشــین فرماندهــی نیــروی هوایــی ارتــش 
یافتنــد. حضــور  تهــران  در  قــدس  روز  راهپیمایــی  در 
    در حاشــیه برگــزاری راهپیمایــی، جمعــی از فعــاالن 
فضــای مجــازی اقــدام بــه برپایــی غرفه هایــی از جملــه 
غرفــه مقابلــه بــا اجــرای ســند 2030 کردنــد. در ایــن 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــه وزی ــز خطــاب ب ــاری نی ــه، طوم غرف
و بــه امضــای مــردم و مســئوالن رســیده و قــرار اســت 
کــه ایــن طومــار مردمــی بــه دســت مســئوالن برســد.

ــند 2030  ــص س ــح نقای ــا توضی ــن ب ــه همچنی ــن غرف در ای
دربــاره واقعیــات ایــن ســند، روشــنگری شــده اســت.
    ســردار غیب پرور: آرمان ما نابودی رژیم صهیونیســتی اســت

ــیج  ــازمان بس ــس س ــرور رئی ــب پ ــین غی ــردار غامحس بس
ــع  ــدس و در جم ــی روز ق ــیه راهپیمای ــتضعفین در حاش مس
اســام  حیــات  روز  روز،  قــدس  روز  گفــت:  خبرنــگاران 
در مقابــل رژیــم کودک کشــی اســت کــه بــه اخاقیــات 
نــدارد. قبــول  را  اخاقــی  اصــول  و  نیســت  پایبنــد 

ــت  ــا دخال ــراب ب ــم خ ــن رژی ــه ای ــزود: از روز اول نطف وی اف
مســتکبران بوجــود آمــد. امــروز هم شــاهدیم کمــاکان جنایات 
ــا  ــامی ب ــاب اس ــن انق ــه یُم ــا ب ــه دارد ام ــم ادام ــن رژی ای
صحنــه ای مواجــه شــدند کــه موجــب شکســت آنها می شــود.

ــای  ــت ه ــا و مل ــه م ــان هم ــرد: آرم ــد ک ــان تاکی وی در پای
اســت. صهیونیســتی  رژیــم  نابــودی  جهــان  آزادیخــواه 
بکنــد« نمی توانــد  غلطــی  هیــچ  »آمریــکا      
    قائــم مقــام وزیــر کشــور: مرزهــا در امنیــت کامــل اســت

 ســید حســین هاشــمی قائــم مقــام وزیــر کشــور در حاشــیه 
راهپیمایــی روز جهانــی قــدس و در جمــع خبرنــگاران دربــاره 
ــرب کشــور  ــمال غ ــای ش ــده در مرزه ــش آم ــای پی ناامنی ه
گفــت: الحمــداهلل تمامــی مرزهــای کشــور در امنیــت کامــل 
ــم؛  ــوزه نداری ــن ح ــی در ای ــکل خاص ــچ مش ــا هی ــت و م اس
جمهــوری اســامی ایران از امن ترین کشــورهای منطقه اســت
وی بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور مــردم در راهپیمایــی 
ــذاری روز  ــا نامگ ــام ب ــرت ام ــت: حض ــال گف ــدس امس روز ق
ــی  ــد و عل ــر انجــام دادن ــی نظی ــده نگــری ب ــک آین ــدس ی ق
رغــم تمــام فشــارها، مســلمانان پیــروز ایــن میــدان خواهنــد 
بــود و جمهــوری اســامی پیشــگام ایــن میــدان اســت.

وی درپایــان تاکیــد کــرد: دولــت و ملــت ایــران لحظــه 
نشــده اند. غافــل  فلســطین  ملــت  از  دفــاع  از  ای 

    
حضــور  مــردم  راهپیمایــی،  شــروع  دقایــق  آغــاز  از 
گســترده ای در خیابان هــا دارنــد. راهپیمایــی روز قــدس 
ــد. ــاز ش ــان آغ ــور همزم ــه ط ــور ب ــر کش ــران و سراس در ته

تهــران: در  راهپیمایــی  مســیرهای 
میــدان  حســین)ع(،  امــام  مســجد   :1 شــماره  مســیر 
تهــران انقاب، دانشــگاه  خیابــان  حســین،  امــام 

ــوذر،  ــان اب ــوذر، خیاب ــع اب ــیر شــماره 2: مســجد جام مس
مرغی(، خیابــان  حســنی)قلعه  بــرادران  شــهید  خیابــان 
ــران ــگاه ته ــاب، دانش ــدان انق ــر،  می ــان کارگ ــن، خیاب قزوی

مســیر شــماره 3: مســجد دارالســام،  میــدان منیریــه، 
تهــران  دانشــگاه  انقــاب،  خیابــان  ولیعصــر،  خیابــان 

ــان آزادی،  ــج(، خیاب ــام زمان)ع ــماره 4: مســجد ام مســیر ش
ــران ــگاه ته ــدان انقاب، دانش ــودی، می ــان بهب ــع خیاب تقاط

ــدان  ــل)ع(، می ــرت ابوالفض ــجد حض ــماره 5: مس ــیر ش مس
تهــران دانشــگاه  انقــاب،  آزادی، میــدان  توحید، خیابــان 

مهدی)عج(، خیابــان  مســجد حضــرت   :6 شــماره  مســیر 
توحیــد،   خیابــان  توحیــد،   ســتارخان، میدان 
تهــران دانشــگاه  انقــاب،   میــدان  آزادی،  خیابــان 

میــدان  )ع(،  الجــواد  مســجد   :7 شــماره  مســیر 
میــدان  کریم خــان،  خیابــان  تیــر،  هفتــم 
تهــران دانشــگاه  کشــاورز،  ولیعصر)عج(، بلــوار 
صــادق)ع(،  جعفــر  امــام  مســجد   :8 شــماره  مســیر 
توحیــد،  اول صادقیه، خیابــان ســتارخان، خیابــان  فلکــه 
تهــران دانشــگاه  انقــاب،   میــدان  آزادی،  خیابــان 
خیابــان  امیــر)ع(،  حضــرت  مســجد   :9 شــماره  مســیر 
تهــران دانشــگاه  انقــاب،  میــدان  شــمالی،  کارگــر 
اکــرم)ص(،  مســیر شــماره 10: مســجد جامــع رســول 

میــدان  تهرانســر،  بلــوار  شــاهد،  تهرانســر، بلوار 
لشــگری، خیابان  شــهید  بزرگــراه  الملــک،  کمــال 
تهــران دانشــگاه  انقــاب،  آزادی، خیابــان 

ــدس در سراســر  ــی ق ــرات روز جهان ــاز تظاه ــا آغ ــان ب همزم
شــهرهای ایــران و تاکیــد بر حمایــت از انتفاضه ملت فلســطین 
و مقاومــت آن مــردم دیگر کشــورها و در راس آن فلســطینی ها 
ــد. ــزار کردن ــن روز را برگ ــبت ای ــه مناس ــود ب ــرات خ تظاه
ــن،  ــبکه المیادی ــایت ش ــل از س ــه نق ــنا،  ب ــزارش ایس ــه گ ب
پرشــور  حضــور  قــدس  جهانــی  روز  بــا  همزمــان 
کشــورهای  خصــوص  بــه  دیگــر  کشــورهای  مــردم 
بــود. اهمیــت  حائــز  )جمعــه(  امــروز  طــی  اســامی 
مناطــق  از  تعــدادی  در  امــروز  صبــح  بحرینی هــا 
جهانــی  روز  داشــت  بــزرگ  بــرای  کشــور  ایــن 
کردنــد. راهپیمایــی  و  آمدنــد  خیابان هــا  بــه  قــدس 
بحرینی هــا طبــق معمــول  داد،  العالــم گــزارش  شــبکه 
نخســتین  از  قــدس،  جهانــی  روز  در  خــود  ســال  هــر 
ســاعات صبــح امــروز بــه رغــم آمــاده بــاش نیروهــای 
نظامــی  خودروهــای  اســتقرار  و  کشــور  ایــن  امنیتــی 
کردنــد. آغــاز  مختلــف  مناطــق  در  را  خــود  تظاهــرات 
ســردادن  بــا  تظاهــرات  ایــن  در  کننــدگان  شــرکت 
ــات  ــان و مقدس ــه آرم ــود را ب ــدی خ ــر پایبن ــعارهایی ب ش
فلســطین اعــام کــرده و اقــدام حکومــت بحریــن در عــادی 
ــد. ــوم کردن ــتی را محک ــم صهیونیس ــا رژی ــط ب ــازی رواب س

شــعارهای  کــه  داشــتند  دســت  در  پاکاردهایــی  آنهــا 
و  بازگشــت  حــق  بــر  تأکیــد  بــا  امســال  اصلــی 
پایتخــت  عنــوان  بــه  قــدس  آرمــان  بــه  پایبنــدی 
ابــدی کشــور فلســطین روی آنهــا نقــش بســته بــود.

شــرکت کننــدگان در ایــن تظاهــرات همچنیــن بــا ســردادن 
ــا آیــت اهلل عیســی قاســم  شــعارهایی، همبســتگی خــود را ب
ــد. ــام کردن ــت اع ــت اس ــش در بازداش ــال پی ــه از دو س ک
ــه  ــه، النبی ــق المالکی ــروز در مناط ــح ام ــرات صب ــن تظاه ای
ــا اســتفاده  ــا ب ــاز ام ــدرات آغ ــاد و النوی ــی، کرباب ــح، مصل صال

از گازهــای ســمی ســرکوب شــد.
هــزاران یمنــی نیــز امــروز در 
قــدس  جهانــی  روز  تظاهــرات 
ــن  ــتان های ای ــدادی از اس در تع
ــه خصــوص اســتان های  کشــور ب
الحدیــده  و  صنعــا  صعــده، 
رســاندند. هــم  بــه  حضــور 

ــان ســتین شــمالی  آنهــا در خیاب
و  کــرده  تجمــع  صنعــا  در 
فلســطین  یمــن،  پرچم هــای 
در  نوشــته هایی  دســت  و 
زمینــه مخالفــت بــا سیاســت 
نیــز  و  منطقــه  در  آمریــکا 
در  مقاومــت  رهبــران  تصاویــر 
داشــتند. دســت  در  منطقــه 

نیــز  عراقی هــا  امــروز  صبــح  اولیــه  ســاعات  از 
زدنــد. قــدس  جهانــی  روز  راهپیمایــی  بــه  دســت 

یــک منبــع امنیتــی عراقــی گفــت، خیابــان فلســطین 
بــا  همزمــان  بغــداد  شــرق  بــه  منتهــی  راه هــای  و 
شــدند. مســدود  قــدس  جهانــی  روز  تظاهــرات  شــروع 

ــفارت  ــل س ــدس در مقاب ــی ق ــرات روز جهان ــن تظاه همچنی
شــد. برگــزار  اندونــزی  پایتخــت  جاکارتــا  در  آمریــکا 

در همین حال تظاهرات گســترده ای در مناطق مختلف دمشــق 
پایتخــت ســوریه بــه ویــژه از ورودی بــازار الحمیدیه تا مســجد 
جامــع امــوی بــرای بزرگداشــت روز جهانــی قدس برگزار شــد.

مــارون  منطقــه  در  لبنــان  حــزب اهلل  مراســم  مقدمــات 
الــراس در مرزهــای مشــترک بــا فلســطین اشــغالی در 
ــل  ــدس تکمی ــی ق ــبت روز جهان ــه مناس ــان ب ــوب لبن جن
شــده و قــرار اســت عصــر امــروز بــا ســخنرانی ســید حســن 
ــود. ــل ش ــدس تکمی ــی ق ــبت روز جهان ــه مناس ــراهلل ب نص

پیشــتر احــزاب و گروه هــای سیاســی ملــی لبنــان اعــام کرده 
ــای  ــا پیروزی ه ــده ب ــادف ش ــدس مص ــی ق ــد، روز جهان بودن
محــور مقاومــت در ســوریه علیــه توطئــه تروریســت ها.

بــا  اســت  شــده  مصــادف  قــدس  جهانــی  روز  امســال 
رژیــم  کــه  روزه  شــش  جنــگ  یــا  »نکســه«  ســالروز 
طــی  و  انداخــت  راه  بــه  اعــراب  علیــه  صهیونیســتی 
کــرد. اشــغال  را  عربــی  کشــورهای  از  مناطقــی  آن 

کرانــه  صهیونیســتی  رژیــم  »نکســه«،  ســالروز  در 
و  در ســال 1967  را  قــدس شــرقی  از جملــه  باختــری 
همچنیــن اراضــی از کشــورهای عربــی را اشــغال کــرد.

خبر گزاری ایسنا

در شرایطی که نفرت عمومی در جهان اسالم علیه غرب وحشی
بیداری اسالمی همچنان زنده و گسترده تر از گذشته تثیت می گردد  مجلس  به دنبال  تصویب پارلمو!!!
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بــه  لبخنــد معنــا داری  جیــم 
ــت  ــو موقعی ــت )ت ــوژه زد و گف س
ــت  ــا دوس ــردی و م ــی پیداک خوب
داریــم از ایــن هــم باالتــر بــری .(
ســوژه جرعــه ای از قهوه نوشــید و 
گفت))همــه تالشــمو مــی کنــم .((
ــوژه  ــه س ــی ب ــگاه عمیق ــم ن جی
مــورد  :))در  وگفــت  کــرد 
ســازمانت،  هــای  دســتاورد 
اطالعاتــت کامــل و موثقــه ؟((
از  یکــی  در  قــراره  ))بلــه. 
پایــگاه هــا آزمایــش بشــن.((
جیــم:و، اون پایــگاه کجاســت؟
ــدم ،  ــو نفهمی ــوز این ــوژه :هن س
ــه  ــن لحظ ــا آخری ــه ،ت ــی ک میدون
ــد.  ــون فهمی ــزی ازش ــه چی نمیش
ــم  ــه بفهم ــض اینک ــه مح ــا ب ام
ــی دم . ــالع م ــون اط ــورا بهت ، ف
بــه  ســازمان  جیم:خوبــه 
فــوری  نیــاز  اخبــار  ایــن 
مقابلــش  در  بتونــه  تــا  داره 
برنامــه ریــزی دقیقــی  بکنــه
ســوژه بــه فکــر فــرو رفت جیــم با 
قاشــق کوچکــش چنــد ضربــه بــه 
فنجــان قهــوه خــود زد تــا ســوژه 
را از فکــر بیــرون بکشــد و پرســید 
))چــی فکــر  تو مشــغول کــرده؟((
ســوژه:خب، راســتش ســال هاست 
جمــع  اطالعــات  براتــون  دارم 
ــد  ــم بای ــم ک ــم و ک ــی کن آوری م
ــون  ــم  چ ــارج بش ــازمانم خ از س
دارم بازنشســته مــی شــم بعــدش 
ــم؟ ــی کن ــدا م ــی پی ــه وضعیت چ
جیــم خــود را بــه او نزدیــک کــرد 
ــوم  ــز کارت تم ــو هرگ ــت : ت و گف
ــی  ــی تون ــن م ــد . ببی ــد ش نخواه
ــروع  ــه ای را ش ــازی دیگ ــه ب چ
ــی  ــاب م ــو حس ــا روی ت ــی . م کن
کنیــم و دوســت نداریــم تــو راکــد 
و بــه درد نخــور بشــی . متوجهــی ؟
ســوژه نفــس عمیقــی کشــید 
گفــت  و  زد  ســردی  لبخنــد  و 

از  ســوژه  ســپس  ))باشــه.(( 
ــت  ــرد؛ و رف ــی ک ــم خداحافظ جی
دوســت  شــرکت  ســوی  بــه 
خدمــت دوران  در  همــکارش 
از  خوشــرویی  بــا  تپــل  مــرد 
جــا بــر خاســت و بــه ســوی 
میهمانــش رفــت و او را محکــم 
 : گفــت  و  فشــرد  آغــوش  در 
جمشــید جــان  ...تــو کجــا ....
ــوره ؟ ــت چط ــن جــا کجا؟....حال ای
ــتش  ــورت دوس ــز ص ــید نی جمش
:گفتــم  گفــت  و  بوســید  را 
ــو  ــم. ت ــت بزن ــری  به ــام س بی
ــه  ــح ال ــی فت ــی کن ــی کار م چ
دســتکی  دفتــر  بینــم  مــی  ؟ 
. انداختــی  ه  را  واســه خــودت 
فتــح الــه کــه بســیار خــوش 
خنــده بــود، از خنــده ریســه 
ــابی  ــش حس ــورت چاق ــت و ص رف
ــت ))آره . آره... ــد و گف ــود ش کب
دعــوت  بازنشســتگی  از  بعــد 
تــو   . شــدم  همــکاری  بــه 
وضعیتــت االن چطــور اســت؟((
دلخــوری  کمــی  بــا  جمشــید 
 . انداخــت  زیــر  بــه  را  ســر 
ــرد  ــر ک ــه تغیی ــح ال ــره فت چه
پرســید: چــی  ناراحتــی  بــا  و 
ــه؟ ــکل چی ــید ؟مش ــده جمش ش
کشــید آهــی  جمشــید 
بازنشســته  :راســتش  گفــت  و   
ــذره  ــی گ ــم نم ــا امورات ــدم ،ام ش
. ام  ریختــه  هــم  بــه  کمــی   .
ــو را  ــم ت ــرده باش ــن م ــه م مگ
ایجــوری ببینــم . مگــه دو تــا 
ــی زارن ؟ ــا م ــو تنه ــم رزم ،هم ه
ــه  ــح ال جمشــید لبخنــدی زد و فت
ادامــه داد :یــه نامــه بهت مــی دم ، 
میبــری بهــداری بســیج، اونجــا به 
ــاز دارن. ــی نی ــو خیل ــات ت تجربی
ــی  ــداری م ــئول پشــتیبانی به مس
ــی  ــت یک ــختی نیس ــی. کار س ش
ــن  ــرادران بســیج پیشــنهاد ای از ب
ــم  ــه گفت ــن داد ک ــه م ــغل رو ب ش
خــودم جایــی مشــغولم . حــاال تــو 
رو مــی فرســتم . بــا تجربیاتــی کــه 
ــه دردشــون  تــو داری ، مطمئنــم ب
ــد،  ــتم نیوم ــوری . خوش ــی خ م
ســریع بــه خــودم خبــر بــده ، یــه 
ــم . ــور کن ــت ج ــه واس ــا دیگ ج
دیگــر  مدتــی  آنهــا  صحبــت 

ــید  ــپس جمش ــید  و س ــول کش ط
ــک  ــا ی ــت و از آن ج ــه را گرف نام
راســت بــه بهــداری بســیج رفــت .
مــردی نســبتا جــوان و الغــر 
انــدام پذیــرای ورود جمشــید بــود. 
ــود.   ــودب ب ــورد و م ــوش برخ او خ
بــا احتــرام  خــاص رو بــه جمشــید 
گفــت :شــنیدم قبــال در پشــتیبانی 
ــن . ــغول بودی ــی  مش ــاد نظام نه
و  زد  لبخنــدی  نیــز  محســن 
گفت:بلــه یــه دو ماهــی هســت که 
ــار  ــم دچ ــدم. گفت ــت ش بازنشس
ــه کاری  ــم ،ی ــری نش ــود و پی رک
ــم. ــا کن ــت و پ ــودم دس ــه خ واس
جســارتا می تونم بپرســم در دوران 
خدمــت چــه مســئولتی داشــتین؟
ــتیبانی  ــئول پش ــن مس ــب م خ
ــودم. ــف  ب ــای مختل ــگان ه در ی
عالمــت  بــه  ابرویــی  جــوان 
و  انداخــت  بــاال  تحســین 
 . عالیــه  خیلــی  گفت:پــس 
همیــن کــه توانایــی مدیریــت 
داشــته باشــین خیلــی خوبــه.
ممنون،شــما لطــف دارین.خــب 
ــردا  ــما از ف ــه ش ــن باش ــه ممک اگ
ــم  ــا چ ــه ب ــن ک ــریف بیاری تش
و خــم کار هــا آشــنا بشــین . 
ــرج  ــر ب ــدا از س ــد خ ــه امی ــا ب ت
وجــدی  رســمی  شــکل  بــه   ،
.از  بشــه  شــروع  همکاریمــون 
ــداره؟ ــرادی ن ــه ای ــما ک ــر ش نظ
نــه. چــه ایرادی؟خیلــی هــم عالیه 
ــن  ــام .محس ــردا می ــم . از ف . چش
ــا روی  ــن ب ــت و ای ــه رف ــه خان ب
ــد ــه ش ــحالی وارد خان ــاز و خوش ب
همســر محســن کــه از خوشــحالی 
ــد .  ــی گنجی ــود نم ــت خ در پوس
ــرش  ــوق همس ــه کارت حق از اینک
ــذاب  ــاس ع ــود احس ــتش ب در دس
وجــدان مــی کــرد و خــوش حــال 
بــود کــه همســرش توانســت کاری 
بــرای خــود جــور کــرده و حقوقــی 
ــوق  ــه حق ــد و کاری ب ــت کن دریاف
بازنشســتگی کــه مســتقیم در 
ــدارد! ــت ، ن ــرار داش ــت زن ق دس
نشســت  جمشــید  کنــار 
آقــا؟ وگفت:حــاج 
و  زد  لبخنــدی  فجمشــید 
نگاهــش کــرد و گفــت : جانــم
درســت غــذا  براتــون 

ــن. ــار ببری ــرای ناه ــم ، ب ــی کن  م
ــت  ــم ،زحم ــه خان ــید گفت:ن جمش
نکــش . اونجــا بهمون غذا مــی دن .
زن چهــره جــدی بــه خــود گرفت و 
گفــت :به امــام حســین اگه بــزارم.
وادامــه داد :مگــه مــی زارم غــذای 
بخوریــد  رو  بســیج   بهــداری 
داره! میکــروب  همــش  اونــا  ؟ 
ــه  ــا داری ب ــگاه معن ــید  ن جمش
او کــرد و گفــت :گفتــم نیــازی 
نیســت . مــن حوصلــه نــدارم 
هــر روز ظــرف غــذا ببــرم ،بیــارم 
شــما فقــط بــه فکــر شــام بــاش .
راحتــی  بــه  نفســی  زن 
! :چشــم  وگفــت  کشــید 
وارد  جمشــید  روز  آن  فــردای 
ــه همــه قســمت  بهــداری شــد و ب
ــنا  ــه آش ــا هم ــد ب ــرزد. بای ــا س ه
ــندیده اش  ــار پس ــد . رفت ــی ش م
،همــه را جــذب مــی کــرد و آن هــا 
را وادار بــه احتــرام مــی کــرد.
مدتــی از کار جمشــید در بهــداری 
ــه را  ــاد هم ــت و او اعتم ــی گذش م
ــود و  ــرده ب ــب ک ــودش جل ــه خ ب
بــه راحتــی بــه همــه قســمت هــا 
ــت  ــه محدودی ــی ک ــی جاهای ، حت
ــزد. ــر می ــت س ــد داش ــت وآم رف
ــکان  ــن پزش ــه ای بی آن روز جلس
بهــداری برقــرار بــود کــه محســن  
را نیــز بــه آن دعــوت کردنــد. 
ــید  ــه جمش ــدی رو ب ــر احم دکت
مــا   ، جمشــید  آقــا   : گفــت 
ــزار  ــری اب ــک س ــد ی ــرای خری ب
ــور  ــپار کش ــکی رهس ــای پزش ه
آذربایجــان هســتیم ، خواســتم 
ــن  ــکان داره در ای ــون ام ــر برات اگ
ســفر مــا رو همراهــی کنیــد .
جمشــید،متعجب نگاهــش کــرد 
و پرســید :چــرا؟ چــرا بنــده؟
و  زد  لبخنــدی  احمــدی  دکتــر 
ــاد  ــوی نه ــما ت ــه ش ــت: آخ گف
،تجربتــون  بودیــن  نظامــی 
زیــاده . مــی تونیــم خودمونــو 
! بســپاریم  شــما  دســت 
بــاال  ای  شــانه  جمشــید 
گفــت  متفکرانــه  و  انداخــت 
نــدارم مشــکلی  بنــده   :
مراحــل اولیــه ســفر خیلــی طــول 
ــحالی  ــا خوش ــروه ب ــید و گ نکش
رهســپار کشــور آذربایجان شــدند.
ــا را  ــک ه ــار پل ــد ب ــید، چن جمش

بــر هــم زد و بــاال آورد . چشــمانش 
تــار میدیــد . ســه مــرد دوره 
اش کــرده بودنــد، هرچــه مــی 
پرســیدند او بــی رمــق پاســخ 
مــی داد و ســعی میکــرد بــا تــکان 
دادن ســرش از جــواب دادن طفــره 
بــرود ، امــا کار دشــواری بــود.
را  اش  هشــیاری  کمــی  وقتــی 
مــرد  ســه   ، آورد  دســت  بــه 
و  کــرده  تاکســی  ســوار  را  او 
ــده  ــد و  رانن ــل را دادن آدرس هت
. بــرد  ســمت  همــان  بــه  اورا 
راننــده  از  جمشــید  ه  را  بیــن 
بــا   . دارد  نگــه  خواســت 
پیــاده  اتومبیــل  از  ناراحتــی 
. آورد  بــاال  بــار  شــد و چنــد 
از  امــا  بازگشــت،  هتــل  بــه 
حادثــه ای کــه برایــش رخ داده 
ــت  ــخصی صحب ــچ ش ــا هی ــود ب ب
گــروه  روز  آن  فــردای   . نکــرد 
ــید  ــت و جمش ــران بازگش ــه ای ب
ــان  ــه آذربایج ــرد ،حادث ــعی ک س
بســپارد. فراموشــی  بــه  را 
هــای  افــق  بــه  مــرد  نــگاه 
لبخنــدی  بــود  خیــره  دور 
ــان  ــه کن ــه زد و زمزم پیروزمردان
ــدم  ــت ش ــره راح ــت)) باالخ گف
آزادی!(( ســوی  بــه  پیــش   .
فــرودگاه  از  ای  گوشــه  بــه 
صندلــی  یــک  روی  و  خزیــد 
ــود  ــه ای را گش ــد. روزنام ــو ش ول
شــد. خوانــدن  مشــغول  و 
ظاهــر  ســرش  بــاالی  مــردی 
گفــت  مودبانــه  و  شــد 
کریمــی؟ جمشــید  :آقــای 
جمشــید ســر را بــاال گرفــت 
:بلــه  گفــت  متعجبانــه  و 
ــم؟ ــی شناس ــما را م ــون؟ ش امرت
مــرد لبخنــدی زد وگفت:فکــر نکنم 
شــما بنــده رو بشناســین، امــا مــن 
شــما رو خــوب مــی شناســم .
کــرد  اخمــی  جمشــید 
؟ چــی  یعنــی  گفــت  و 
یعنــی شــما ســال هــا بــه عنــوان 
جاســوس نفــوذی  در نهــاد نظامــی  
بودین،اطالعــات  کار  مشــغول 
ــی  رو در  ــی امنیت ــمند دفاع ارزش
ــی- ــای امنیت ــرویس ه ــار س اختی
اطالعاتــی دشــمن گذاشــتین...
ــدین  ــته ش ــی بازنشس ــی وقت حت
ــه  ــا نفــوذ در بســیج ب ــاز هــم ب ،ب

کار جاسوســی ادامــه دادیــن....
ــن  ــه چندی ــور را ب ــات کش اطالع
کشــور فروختیــن و اخیــرا هــم بــه 
اســم ســپاه ســعی داشــتین یــک 
بنیــاد خیریــه جعلــی بســازین تــا 
ــتری  ــای بیش ــوس ه ــن جاس بتونی
ــن و  ــرار بدی ــش ق ــت پوش را تح
ــی  ــن الملل ــه بی ــون وج ــه کارت ب
هــم بدیــن تــا بعــد هــا از حمایــت 
ــران  ــورده ای ــم خ ــمنان قس دش
اســالمی بهــره منــد بشــین .
ــه داد:  ــرد و ادام ــی ک ــرد مکث م
ــناختتون  ــتر از ش ــم بیش ــاز ه ب
ــه  ــز دیگ ــا.... چی ــا .... ی ــم ی بک
ای بگــم؟ مثــال چطــوره بگــم 
هســتین؟ بازداشــت  شــما 
ــش را  ــه آرزوی ــه  هم ــید ک جمش
ــی  ــد و نم ــی دی ــه م ــار رفت ــر ب ب
دانســت بایــد چــه کنــد بــه 
ــیار  ــه بس ــرد و ب ــر ک ــی فک جیم
ــای  ــرویس ه ــای س ــر از اعض دیگ
ــه او  ــی ک ــور های ــی کش اطالعات
بــا قیمــت مناســب اطالعــات 
کشــور را بــه آن هــا فروختــه بــود.
جمــع  را  اش  روزنامــه  آرام 
....شــما  نــه  گفــت:  و  کــرد 
نمیشناســین.... منــو  هنــوز 
ســپس لبخنــد تلخــی زد و در 
ــن  ــروی   چندی ــه آب ــه ب ــی ک حال
ــی  ــر م ــود فک ــی خ ــاله نظام س
کــرد همــراه مامــوران  حفــا روانــه 
ــه اش  ــیر  هم ــن مس ــد.و در ای ش
ــی  ــگان نظام ــت در ی دوران خدم
ــه  ــواره ب ــه هم ــه ک و دوران جبه
ــود ه و  ــخصی ب ــت ش ــال منفع دنب
ــای  ــگاه ه ــه جای ــیدن ب ــرای رس ب
ــالش  ــتر ت ــات بیش ــر و امکان باالت
کــرده بــود و همــواره بــه ســازمان 
ــرد  ــی ک ــراض م ــکاران اعت و هم
ــا خــود گفــت ایــن  فکــر کــرد و ب
عاقبــت همــان افــکار و رفتــار 
ــه  ــت ک ــته اس ــط گذش ــای غل ه
مــرا بــه دام دشــمن مــکار انداخت

برادر بسیجی خزائن

ــرای نفــوذ؟ ــه دشــمن در کمیــن اســت ب چگون

*سوژه )عنصر نفوذی که نامش جمشید است(
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بــدون  غــرب  ولچــک:  آنــدره 
موجودیــت  بــه  نمی توانــد  دشــمن 
تروریســم  دهــد/  ادامــه  خــود 
اســت غــرب  تولیــد  ســلفی  وهابــی 
غــرب بــه منظــور مشــروعیت بخشــی 
تبلیغاتــی  سیســتم  جنایاتــش،  بــه 
ایجــاد  را  موثــری  و  پیچیــده  بســیار 
کــرد تــا منطــق و دگم هــای فرهنگــی 
ــد. ــل کن ــان تحمی ــه جه ــه بقی ــود را ب خ

ــی  ــگار تحقیقات ــه ن ــک روزنام ــدره ولچ آن
نــوام  همــکار  و  آمریکایــی  برجســته 
»در  کتــاب  نــگارش  در  چامســکی 
هیروشــیما  از  غربــی،  تروریســم  بــاره 
تــا هواپیماهــای بــدون سرنشــین« در 
گفتگویــی بــا ســایت »اینوســتیگ اکشــن« 
ــاره تروریســم غربــی و  دیدگاههایــش در ب
همــکاری اش بــا چامســکی  را مطرح کرده 
ــر از نظــر مــی گذرانیــد: اســت کــه در زی

آقــای ولچک! شــما همیشــه در گفتگوهای 
پرشــور خــود بــا نــوام چامســکی، حقایقــی 
ــتی  ــی امپریالیس ــه گرای ــاره مداخل را در ب
در تاریــخ معاصــر در آســیا، آمریــکای 
التیــن و خاورمیانــه افشــا مــی کنیــد. 
هــدف شــما از تغییــر تمرکــز از دشــمنان 
ــه خــود غــرب چیســت؟  ــی غــرب ب ادعای
ولچــک: غــرب بــرای چنــد قــرن طوالنــی 
ــی و اقتصــادی  ــه لحــاظ نظام ــان را ب جه
ــه  غــارت کــرده اســت. غــرب همچنیــن ب
منظــور مشــروعیت بخشــی بــه جنایاتــش، 
و  پیچیــده  بســیار  تبلیغاتــی  سیســتم 
و  منطــق  تــا  کــرد  ایجــاد  را  موثــری 
ــه  ــه  بقی ــی خــود را ب ــای فرهنگ ــم ه دگ
ــا  ــه ب ــن برنام ــد. ای ــل کن ــان تحمی جه
چنــان مهــارت و جدیتــی دنبــال شــد 
کــه بــه طــور بنیــادی تمــام روایــت 
ــا محــو شــدند. ــف و ی ــر تضعی ــای دیگ ه
نتیجــه ایــن ماجــرا از بیــن رفتــن توســعه 
ــدن و  ــرد ش ــه خ ــان و بلک ــی جه منطق
ــوده اســت و  ــم شکســته شــدن آن ب دره
ــی  ــهای غرب ــا و ارزش ــم ه ــن دگ ــا ای تنه
ــردرگمی و  ــادل و س ــدم تع ــا ع ــراه ب هم
خشــم و نــا امیــدی بــود کــه مســلط شــد.

ــنده  ــکی نویس ــای چامس ــد آق ــما مانن ش

بســیار پــرکاری هســتید. نظرتــان در ایــن 
بــاره چیســت؟ ضمنــا در فراهــم کــردن و 
بــه ســرانجام رســاندن کتــاب مشــترکتان 
بــا عنــوان »در بــاره تروریســم غربــی، 
بــدون  هواپیماهــای  تــا  هیروشــیما  از 
سرنشــین« چــه تجربــه ای کســب کردید؟
ولچــک: مــن و چامســکی از دو شــیوه 
ــت  ــن وضعی ــه ای ــارزه علی ــاوت در مب متف
کنیــم.  مــی  اســتفاده  انگیــز  نفــرت 
چامســکی یــک زبانشــناس برجســته و 
متفکــر و فعــال نظریــه پــرداز اســت. 
حقیقــت  در  کــه  ـ  کتابهایــش  در  او 
ــن  ــت ـ ای ــفی اش اس ــزرگ فلس ــار ب آث
ــی  ــل م ــی و تحلی ــه بررس ــت را ب وضعی
ــی  ــی عموم ــا زبان ــن ب ــیند. او همچنی نش
مــردم  بــرای  تقریبــا  فهــم  همــه  و 
ــد. ــی کن ــخنرانی م ــا س ــاره ه ــی ق تمام
مــن بــه طــور مســتقیم بــه ســراغ منابــع و 
بســتر تحــوالت و وقایــع  می روم  و اساســا 
ایــن روزهــا بــه چیــزی کــه نبینــم و لمس 
نکنــم، دیگــر بــاور نــدارم. مــن بــه مناطــق 
جنگــی و خطــوط مرگبــار ســفر مــی 
ــرف  ــته ح ــنفکران برجس ــا روش ــم و ب کن
ــا فقیرتریــن  ــم و در عیــن حــال ب مــی زن
ــم. مــن  ــز حشــر و نشــر مــی کن ــرا نی فق
بــه وبســایت هــای بســیار متنــوع فراوانــی 
از کشــورها توجــه و اشــراف دارم و آن گاه 
ــی از  ــدا فصول ــه بع ــم را ک ــگارش مقاالت ن
ــود،  ــی ش ــتانی ام م ــر داس ــای غی کتابه
ــا داســتانهایم را کــه  آغــاز مــی کنــم. و ی
ــا اساســا سیاســی  ــا حــدی و ی همیشــه ت
فیلمهــای  یــا  و  نویســم.  مــی  اســت، 
ــی  ــتگاههای تلویزیون ــرای ایس ــتند ب مس
ــی ســازم. ــن م ــه ســر و المیادی ــد تل مانن
از چهــره  نقــاب  کــه  کتابــم  آخریــن 
ــی دارد،  ــر م ــرب ب ــی غ ــات جهان تبلیغ
ــش  ــه نام ــت ک ــه اس ــامل 800 صفح ش
امپراطــوری«  دروغهــای  »افشــای  را 
ــتانی  ــر داس ــن اث ــازه تری ــته ام و ت گذاش
ام کــه در بــاره امپریالیســم فرهنگــی 
دارد. نــام  »آیــورورا«  اســت،  غــرب 
بــرای همدیگــر احتــرام  نــوام و مــن 
ــذت  ــر ل ــا همدیگ ــکاری ب ــم و از هم قائلی
مــی بریــم. همــکاری مــا تابــع هیــچ 
جبــر و فشــاری نیســت. مــا صــد در صــد 
ــم  ــق نداری ــی تواف ــر موضوع ــاره ه در ب

ــه  ــد ک ــی افت ــاق م ــدرت اتف ــه ن ــا ب ام
بــاره موضوعــات اساســی سیاســی  در 
بــا هــم دچــار اختــاف نظــر شــویم.

و  تروریســم  بــاره  در  شــما  نظــر 
بــا  غربــی  رهبــران  هــای  ســخنرانی 
مضمــون نبــرد علیــه تــرور چیســت؟
اســت  ای  واژه  تروریســم  ولچــک: 
و  غــرب  امپراطــوری  اساســا  کــه 
علیــه  آمریــکا  امپراطــوری  اکنــون 
کننــد. مــی  اســتفاده  جهــان  باقــی 
شــما بــه جهــان اســام بنگریــد: بــه 
بســیار  دینــی  اســام  تاریخــی  طــور 
حتــی  و  گــرا  جامعــه  و  مترقــی 
سوسیالیســتی )مردمــی( بــوده اســت. 
اولیــن  و  عمومــی  دانشــگاه  اولیــن 
ــی  ــز مترق بیمارســتان عمومــی و هــر چی
دیگــر در جهــان اســام بــوده اســت.
دوم  جهانــی  جنــگ  از  پــس  حتــی 
رژیــم  واجــد  اســامی  کشــورهای 
توســط  کــه  بودنــد  مردمــی  هایــی 
ــت  ــران )دول ــدند: ای ــرکوب ش ــا س غربیه
جمــال  )دولــت  مصــر  مصــدق(، 
عبدالناصــر(، اندونــزی )دولــت ســوکارنو(.  

بــه  قطعــا  شــما  ایــن  بــر  بنــا 
ــه  ــد ک ــی کنی ــه م ــان توصی خوانندگانت
امــروز  نویــن  اســتعمار  درک  بــرای 
بــه تاریــخ اســتعمار مراجعــه کننــد؟
ولچــک: کامــا، مــن در برخــی از مقاالتــم 
و همچنیــن در کتــاب »افشــای دروغهــای 
ــه  ــم ک ــی کن ــتدالل م ــوری« اس امپراط
غــرب بــه دالیــل قابــل درکــی، مســتقیما 
تولیــد  را  »تروریســم وهابــی ســلفی« 
ــی از  ــد حت ــا نبای ــن م ــد. بنابرای ــی کن م
واژه  تروریســم مســلمان اســتفاده کنیــم.
ــوریه،  ــه، س ــد را در ترکی ــن رون ــن ای م
ــان  ــاط جه ــر نق ــزی و دیگ ــان، اندون لبن
ــال رخ دادن  ــه در ح ــودم.  آنچ ــاهد ب ش
اســت، شــرم آور اســت امــا )بــا توجــه بــه 
ماهیــت ماکیاویســتی امپریالیســم غــرب( 
منطقــی اســت.  غــرب موفــق بــه از بیــن 
ــد، و  ــوروی ش ــر ش ــاد جماهی ــردن اتح ب
ــا کشــتن  ــی ضــد اســتعماری را ب دولتهای
یــا ســرنگونی رهبــران آنهــا ماننــد لومومبا، 
ــرد  ــاقط ک ــده س ــوکارنو و آلن ــدق، س مص

ــزرگ  ــمنان ب ــا دش ــا خ ــه ب و در نتیج
ــه  ــم ک ــی دانی ــه م ــد. و هم ــه ش مواج
غــرب نمــی توانــد بــدون وجــود دشــمنان 
بــزرگ بــه موجودیــت خــود ادامــه دهــد. 
بــر ایــن اســاس غــرب دشــمنی جدیــد و 
قدرتمنــد و پیچیــده را از درون کشــورهای 
ســلطنتی مســلمان ایجــاد کــرد )داعــش(.

ــوف  ــا دو فیلس ــران ب ــرا در ته ــن اخی م
ماقــات  دینــی  برجســته  عالــم  و 
بــه مــن گفتنــد کــه  کــردم و آنهــا 
ــرب  ــه غ ــت ک ــدی اس ــن جدی ــن دی ای
مســلمان  مناطــق  از  بســیاری  در 
ــا  ــبتی ب ــچ نس ــت و هی ــرده اس ــاد ک ایج
اصــول و مبانــی اســام اصیــل نــدارد.

دیدگاههــای جهــان ســوم در بــاره روابــط 
شــمال ـ جنــوب  تحــت حمــات منظــم 
و مشــروعیت زدای نومحافظــه کارانــی 
بــوده اســت کــه تحلیــل سیاســی اقتصــاد 
ــوخ و از  ــور را منس ــت مح ــور و عدال مح
ــی  ــا م ــد؛ آی ــرده ان ــام ک ــاده اع ــد افت م
توانیــم نتیجــه بگیریــم کــه مروجــان 
هــدف  بــه  تمدنهــا  برخــورد  نظریــه 
ــی  ــع واقع ــه مناف ــد؟ چ ــیده ان ــود رس خ
ــه وجــود دارد؟   ــن نظری ای پشــت ســر ای
ولچــک: بلــه ایــن اتفــاق در حــال رخ دادن 
اســت امــا گناه آن تنهــا متوجــه نومحافظه 
کاران نیســت بلکــه بــه اصطــاح لیبرالهــا 
هــم در ایــن ماجــرا مقصــر هســتند.

ــزی  ــگ اندون ــهر بندون ــرا از ش ــن اخی م
مهــد   1955 ســال  در  کــه  بازگشــتم 
غیــر  آفریقایــی  و  آســیایی  کنفرانــس 
ــود. وقتــی عکســهای قدیمــی  متعهدهــا ب
را در آنجــا مشــاهده مــی کنیــد مــی 
خواهیــد گریــه کنیــد و یــا فریــاد بزنیــد!

ــی  ــر غرب ــان غی ــان جه ــا آرم در آن روزه
بــرای اســتقال و آزادی بســیار قــوی 
بــود. امــا خشــونت و ســبعیت غــرب 
ــه جــز  عــزم و شــجاعت همــه کشــورها ب
انگشــت شــماری از کشــورها و ملتهــا 
ــرای  ــرد. ب ــن ب ــز بی ــد و ف را در هــم کوبی
ــت در  ــرات مقاوم ــتون فق ــا، س ــه ه ده
ــده  ــته ش ــی شکس ــم غرب ــر امپریالیس براب
اســت. فقــط در حــال حاضــر شــاهد 
هــای  ایدئولــوژی  آن  مجــدد  رشــد 
هســتیم. رویاهــا  و  اهــداف  قدیمــی، 

ــه شــدت رخ  ــا ب ــا برخــورد تمدنه مطمئن
ــی  ــعارها و منطق ــا ش ــا ب ــد داد ام خواه
ــای  ــط ایدئولوگه ــه توس ــاوت از آنچ متف
ــی  ــش بین ــده و پی ــده داده ش ــی وع غرب
شــده اســت. ایــن برخــورد تمدنهــا خیلــی 

ــود و شــکلی از  ســاده و مثبــت خواهــد ب
ــان  ــوی جه ــز از س ــت آمی ــارزه مقاوم مب
تحــت ســتم و ســرکوب شــده علیــه 
تروریســم غــرب خواهــد بــود کــه ســیاره 
مــا را بــرای چنــد قــرن تحــت وحشــیگری 
اســت. داده  قــرار  و ســبعیت خویــش 

در  مرتبــا  زیــادی  ســالهای  در  شــما 
ــی و  ــن و عرب ــکای التی ــورهای آمری کش
ــی  ــتید و زندگ ــد داش ــت و آم ــیا رف آس
کردیــد. بــه نظــر شــما نیروهــای مترقــی 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــا موضوع ــد ب ــه بای چگون
هویــت فرهنگــی و درگیریهــای قومــی در 
قــرن بیســت و یکــم برخــورد کننــد؟ آیــا 
دیــدگاه اروپــا محــوری  یــک تلــه بــزرگ 
ــد  ــعی دارن ــه س ــت ک ــانی اس ــرای کس ب
ــد؟ ــر دهن ــد و تغیی ــان را درک کنن جه
ــت و الزم  ــور اس ــن ط ــه همی ــک: بل ولچ
ــه درســتی درک  ــه ب ــن نکت ــه ای اســت ک
شــود. مــن معتقــدم کــه نیروهــای مترقــی 
در غــرب بایــد بــه عقــب برگردنــد و 
ــه جــای موعظــه  ــر شــوند و ب متواضــع ت
گــری دائمــی  و نشــان دادن نفــرت خــود 
ــکای  ــپ در آمری ــت چ ــر دول ــر ه در براب
ــی از  ــد برخ ــا بای ــیا، آنه ــا آس ــن ی التی
ــی  ــای چین ــگ ه ــا را از فرهن ــرام ه احت
ــعی  ــد و س ــی بیاموزن ــکای جنوب ــا آمری ی
کننــد تــا آنچــه را کــه در آن برهــه 
کننــد. درک  افتــاده  اتفــاق  تاریــخ  از 
ــی آشــکارا شکســت  ــی و غرب چــپ اروپای
بــه  امیــد  اکنــون  اســت.  خــورده 
کشــورهای آمریــکای التیــن و آســیا و 
برخــی از کشــورهای آفریقایــی اســت. 
ــد  ــی بای ــپ غرب ــم چ ــی کن ــر م ــن فک م
ایــن  و  بــودن  خالــص  در  وســواس 
کــه چــه کســی چــپ واقعــی اســت 
ــد و از  ــا کن ــت را ره ــی نیس ــه کس و چ
آرمانهــای  از  جهــان  در  هنــوز  آنچــه 
کنــد. حمایــت  مانــده،   باقــی  چــپ 
اکنــون بایــد همــه تاشــها بــر مقابلــه بــا 
امپریالیســم غربــی متمرکــز شــود. من دنیا 
را مــی شناســم و مــن متقاعــد شــده ام که 
ــی شکســت بخــورد  اگــر امپریالیســم غرب
ــتی  ــرای همزیس ــی را ب ــان راه ــی جه باق
ــای  ــک دنی ــاختن ی ــز و س ــالمت آمی مس
انســانی تــر و مهربانتــر و بــا مداراتــر 
ــدا خواهــد کــرد. ســپس و تنهــا پــس  پی
از آن، مــا مــی توانیــم بــه جزییــات توجــه 
بیشــتری کنیــم. تــا آن زمــان بایــد نجــات 
ــی کــه قرنهــا )توســط  ســیاره مــا از خراب
تحمیــل  آن  بــر  غربــی(  امپریالیســم 

شــده اســت،  تنهــا هــدف مــا باشــد.

آنچــه بیــش از همــه قابــل توجــه 
اســت گیجــی آقــای آنــدره 
ولچــک از جامعــه شناســان غرب 
در تحلیــل صحیــح اوضــاع جهان 
ــوری  ــای امپراط ــت ه ــن بس و ب
فرســوده غــرب  کــه آخریــن نماد 
ــورده  ــت خ ــم شکس آن لیبرالیس
ــادی  ــفی و اقتص ــی و فلس سیاس
اســت کــه در برابــر چالــش 
ــزرگ انقــالب اســالمی ایــران و  ب
ــان  ــدش در جه ــای جدی روش ه
هــر روز بــه واپــس نشســتن 
روی  و   ســنگر  بــه  ســنگر 
ــه  ــگ طلبان ــه دوران جن آوردن ب
ــا  هیتلریســم شکســت خــورده ب
ــه  ــد ک ــی باش ــد م ــکال جدی اش
ــا  ــن آن ب ــک  از گفت ــای ولچ آق
ــه  ــت و البت ــته اس ــرس گذش ت
خبر نــگار فــارس  نیــز نتوانســته 
نظــر وی را ســمت دهــی صحیــح 
ــقوط  ــت س ــد عل ــا بفهم داده ت
امپراطــوری غــرب وحشــی فقــط 
وحشیگریشــان نیســت کــه این از 
ابتــدای امپراطــوری  غــرب وجود 
داشــته اســت! آنچــه غــرب 
ــت  ــود وشکس ــا رک ــی را ب وحش
ــت  ــاخته اس ــه رو س ــی  روب قطع
آگاه شــدن ملــت هــا بــه وســیله 
انجــار نــور انقــالب اســالمی 
ــی )ره( ــام خمین ــری ام ــه رهب ب
و ادامــه راه روشــن امــام بــه 
ــام  ــت الل ام ــرت آی ــیله حض وس
خامنــه ای عزیــز  و مقتــدر اســت 
ــز و  ــم آن عاج ــک از فه ــه ولچ ک
ــت   ــز از هدای ــارس نی ــگار ف خبرن
وی بــه ســوی ایــن  ایــن حقیقــت 
روشــن ناتــوان بــوده اســت
پیشکسوت بسیجی عبد الرحمان رضائی

پرونده الماس فریب نشان می دهد که انگلیس خبیث چگونه با ادعای 
فریبنده بشر دوستانه بر نامه غارت منابع ملی کشور هارا در دستور کار 
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و  قــدر  فضیلــت  پــر  شــب های 
ــت  ــادف اس ــم، مص ــرآن کری ــزول ق ن
دادن  دســت  از  جانســوز  غــم  بــا 
و  )ع(  علــی  امــام  شــیعیان  پــدر 
نمایــش نامردی هــای مــردم کوفــه.

 
عامــه طبرســی در خصــوص شــهادت 
امــام علــی )ع( می گویــد: علــی )ع( 
ــس از  ــر و پ ــال عم ــه س ــصت و س ش
بعثــت ، بیســت و ســه ســال بــا رســول 
ــرد.  ــپری ک ــی را س ــدا )ص( زندگان خ
از  پیــش  مکــه  در  ســال  ســیزده 
ــه  ــاری ب ــان و گرفت ــرت در امتح هج
ســر بــرد و ســنگین  تریــن بــار رســالت 
کشــید. دوش  بــه  را  حضــرت  آن 

 
ــه  ــرت در مدین ــس از هج ــال پ 10 س
در دفــاع از حضرتــش بــا مشــرکان 
ــا جــان خــود او را از شــر  ــد و ب جنگی
ــا  ــت. ت ــگاه داش ــن دور ن ــمنان دی دش
ــر خــود را  ــال پیامب ــه خــدای متع آنک
ــال داد و او را  ــت انتق ــوی بهش ــه س ب
بــه بهشــت آســمانی بــاال بــرد و علــی 
ــود  )ع( در آن روز ســی و ســه ســاله ب
ــاه  ــد م ــال و چن ــار س ــت و چه و بیس
ــد و  ــب کردن ــت غص ــق او را از والی ح
او را از تصــرف در امــور بازداشــتند. 

 
بــا  ایــن دوران  در  )ع(  آن حضــرت 
تقیــه و مــدارا مــی  زیســت و پنــج  
ســال و چنــد مــاه خافــت را بــه 
ســال ها  ایــن  در  و  گرفــت  دســت 
ــا منافقــان از ناکثیــن  گرفتــار جهــاد ب
و قاســطین و مارقیــن )اصحــاب جمــل 
و صفیــن و نهــروان( بــود. چنانکــه 
ســال  ســیزده  )ص(  خــدا  رســول 
از روزگار نبــوت خــود را ممنــوع از 
ــان و  ــکام آن و ترس ــردن اح ــاده ک پی
ــود و  ــرود ب ــراری و مط ــوس و ف محب
ــاد  ــه جه ــران ب ــا کاف نمــی  توانســت  ب
کنــد.  دفــاع  مؤمنــان  از  و  پــردازد 
ســپس هجــرت کــرد و 10 ســال پــس 

از هجــرت بــا مشــرکان بــه جهــاد 
ــا  ــود ت ــان ب ــار منافق ــت و گرفت پرداخ
ــرد. ــود ب ــوی خ ــه س ــد او را ب خداون
حضــرت علــی )ع( در شــب بیســت  
رمضــان  مبــارک  مــاه  یکــم  و 
ضربــت  بــا  هجــری  چهــل  ســال 
رســید. شــهادت  بــه  شمشــیر 

 
مــرادی  ملجــم  بــن  عبدالرحمــن 
)لعنــة اهلل علیــه( در مســجد کوفــه 
ــه آن  ــرار ک ــن ق ــت زد. بدی او را ضرب
حضــرت در شــب نوزدهــم بــه مســجد 
ــح  ــاز صب ــرای نم ــردم را ب ــت و م رف
بیــدار مــی  کــرد و ابــن ملجــم ملعــون 
از آغــاز شــب در کمیــن حضرتــش بود. 
ــورش  ــجد عب ــرت در مس ــون حض چ
ــود را  ــب خ ــه مطل ــاد، او ک ــه او افت ب
ــگ  ــت و از روی نیرن ــی  داش ــان م پنه
ــان  ــود ناگه ــواب زده ب ــه خ ــود را ب خ
از جــای جســت و ضربتــی بــا شمشــیر 
زهــر آلــود بــر فــرق مبارکــش زد.

 
ــب  ــم و ش ــرت )ع( روز نوزده آن حض
و روز بیســت و یکــم را تــا نزدیــک 
ثلــث اول شــب زنــده بــود، آن گاه 
حالــی  در  و  رســید  شــهادت  بــه 
کــه محاســن شــریفش بــه خــون 
مظلومانــه  بــود،  رنگیــن  ســرش 
بــه دیــدار خــدای خــود شــتافت.

را  )ع(  علــی  امــام  کشــتن  ســبب 
اینجــا  کــه  اســت  دراز  داســتانی 
ــن  ــدارد. حس ــر آن را ن ــش ذک گنجای
و حســین )ع( بــه امــر آن حضــرت 
ــده   ــن او را عه ــل و تکفی ــم غس مراس
دار شــدند و بــدن شــریفش را بــه 
انتقــال  نجــف  در  غــری  ســرزمین 
دادنــد و شــبانه پیــش از ســپیده صبــح 
ــپردند. ــه خــاک س ــا ب ــان ج در هم

 
حســن و حســین و محمــد پســران 
آن حضــرت و عبــداهلل بــن جعفــر 
ــدند و  ــر ش ــه( وارد قب ــی اهلل عن )رض
ــر  ــر قب ــش اث ــت  حضرت ــه وصی ــا ب بن
پنهــان گردیــد. ایــن قبــر پیوســته 
ــود و  ــان ب ــه پنه ــی  امی ــت  بن در دول
کســی بــدان راه نمی بــرد تــا آنکــه 
داد.  نشــان  را  آن  )ع(  امــام صــادق 

 
ســاعات پایانــی زندگــی امــام شــیعیان 

اصبــغ بــن نباتــه گویــد: هنگامــی کــه 
ــی  ــام( ضربت ــه  الس ــان )علی امیرمؤمن
ــه  ــد ک ــرود آم ــش ف ــرق مبارک ــر ف ب
ــر در  ــردم ب ــد، م ــه شــهادتش انجامی ب
ــتار  ــدند و خواس ــع ش ــاره جم داراالم
کشــتن ابــن ملجــم  بودنــد. امــام 
بیــرون آمــد  حســن )علیه  الســام( 
ــن  ــه م ــدرم ب ــردم! پ ــود: ای م و فرم
ــا  ــش را ت ــه کار قاتل ــرده ک ــت ک وصی
هنــگام وفــات پــدرم رهــا ســازم. اگــر 
ــل  ــف قات ــت، تکلی ــا رف ــدرم از دنی پ
روشــن اســت و اگــر زنــده مانــد، 
خــودش در حــق او تصمیــم می گیــرد. 
پــس بازگردیــد خدایتــان رحمــت کند.

مــن  و  بازگشــتند  همــه  مــردم 
ــد  ــرون آم ــاره بی ــام دوب ــتم. ام بازنگش
و بــه مــن فرمــود: ای اصبــغ! آیــا 
ســخن مــرا دربــاه پیــام امیــر مؤمنــان 
ــون  ــی چ ــرا. ول ــم: چ ــنیدی؟ گفت نش
حــال او را مشــاهده کــردم دوســت 
داشــتم، بــه او بنگــرم و حدیثــی از 
او بشــنوم، پــس بــرای مــن اجــازه 
کنــد. رحمــت  خدایــت  بخــواه 

 
ــت  ــزی نگذش ــد و چی ــل ش ــام داخ ام
ــود:  ــن فرم ــه م ــد و ب ــرون آم ــه بی ک
داخــل شــو. مــن داخــل شــدم. دیــدم 
ــتمال  ــام( دس ــان )علیه  الس امیرمؤمن
زردی  کــه  بســته  ســر  بــه  زردی 
ــه  ــتمال غلب ــر زردی دس ــره  اش ب چه
داشــت و از شــدت درد و کثــرت ســم 
پاهــای خــود را یکــی پــس از دیگــری 
ــاد.  ــی  نه ــن م ــرد و زمی ــی  ک ــد م بلن
آن گاه بــه مــن فرمــود: ای اصبــغ 
ــنیدی؟  ــن نش ــرا از حس ــام م ــا پی آی
گفتــم: چــرا، ای امیرمؤمنــان، ولــی 
ــه دوســت  ــدم ک ــی دی شــما را در حال
ــی  ــرم و حدیث ــما بنگ ــه ش ــتم ب داش
بنشــین  فرمــود:  بشــنوم.  شــما  از 
ــن روز  ــه از ای ــدارم ک ــر نپن ــه دیگ ک
بــه بعــد از مــن حدیثــی بشــنوی.
ــادت  ــه عی ــن ب ــه م ــغ، ک ــدان اصب ب
ــه  ــه و آل ــی اهلل علی ــدا )صل ــول خ رس
و ســلم( رفتــم. همانگونــه کــه تــو 
ــود: ای  ــن فرم ــه م ــده  ای. ب ــون آم اکن
اباالحســن، بــرو مــردم را جمــع کــن و 
بــاالی منبــر بــرو و یــک پلــه پایین  تــر 
از جــای مــن بایســت و بــه مــردم بگــو: 

»گــوش داریــد، هــر کــه پــدر و مادرش شب قدر شب قبول توبه صادقانه 
ــر او  ــدا ب ــت  خ ــد لعن ــنود کن را ناخش
بــاد. گــوش داریــد، هــر کــه از صاحبان 
ــاد.  ــر او ب ــزد لعنــت  خــدا ب خــود بگری
ــر  ــزد اجی ــه م ــر ک ــد ه ــوش داری گ
خــود را ندهــد لعنــت  خــدا بــر او بــاد.«

 
ــم  ــان حبیب ــه فرم ــن ب ــغ، م ای اصب
رســول اهلل عمــل کــردم. مــردی از 
ــت: ای  ــت و گف ــجد برخاس ــر مس آخ
ــی، آن را  ــه گفت ــه جمل ــن، س اباالحس
ــخی  ــن پاس ــده. م ــرح ب ــا ش ــرای م ب
نــدادم تــا بــه نــزد رســول خــدا 
ــم  ــلم رفت ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی صل
و ســخن آن مــرد را بازگــو کــردم.

ــان  ــا امیرمؤمن ــت: در اینج ــغ گف اصب
و  گرفــت  مــرا  دســت  علیه  الســام 
فرمــود: ای اصبــغ، دســت  خــود را 
بگشــا. دســتم را گشــودم. حضــرت 
ــت و  ــتم را گرف ــتان دس ــی از انگش یک
فرمــود: ای اصبــغ، رســول خــدا صلــی 
ــن  ــز همی ــلم نی ــه و س ــه و آل اهلل علی
ــرا  ــت م ــتان دس ــی از انگش ــه یک گون
ای  هــان،  فرمــود:  ســپس  گرفــت، 
اباالحســن، مــن و تــو پــدران ایــن 
امتیــم. هــر کــه مــا را ناخشــنود کنــد 
لعنــت  خــدا بــر او بــاد. هــان کــه مــن 
ــه از  ــر ک ــم ه ــن امتی ــوالی ای ــو م و ت
اجــرت مــا بکاهــد و مــزد مــا را ندهــد، 
ــود  ــاد. آن گاه خ ــر او ب ــدا ب ــت  خ لعن
آمیــن گفــت و مــن هــم آمیــن گفتــم.

ــوش  ــام بیه ــپس ام ــد: س ــغ گوی اصب
شــد، بــاز بــه هــوش آمــد و فرمــود: ای 

اصبــغ آیــا هنــوز نشســته  ای؟ گفتم: 
آیــا  فرمــود:  مــن.  مــوالی  آری 
ــم؟ ــو بیفزای ــر ت ــری ب ــث دیگ حدی

گفتــم: آری خدایــت از مزیــدات 
ــغ!  ــود: ای اصب ــد. فرم ــر بیفزای خی
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و 
آلــه و ســلم در یکــی از کوچــه  
هــای مدینــه مــرا اندوهنــاک دیــد 
ــان  ــره  ام نمای ــدوه در چه ــار ان و آث
بــود. فرمــود: ای اباالحســن! تــو 
را اندوهنــاک می بینــم؟ آیــا تــو 
را حدیثــی نگویــم کــه پــس از 
نشــوی؟ اندوهنــاک  هرگــز  آن 

 
روز  چــون  فرمــود:  آری،  گفتــم: 

قیامــت  شــود خداونــد منبــری بــر 
پــا دارد برتــر از منابــر پیامبــران و 
ــر  ــرا ام ــد م ــپس خداون ــهیدان، س ش
کنــد کــه بــر آن بــاال روم، آن گاه تــو را 
ــر  ــه پایین  ت ــک پل ــا ی ــد کــه ت ــر کن ام
ــاال روی، ســپس دو فرشــته را  ازمــن ب
ــر از  ــه پایین  ت ــک پل ــه ی ــد ک ــر کن ام
ــر جــای  ــر منب ــو بنشــیند و چــون ب ت
گیریــم احــدی از گذشــتگان و آیندگان 
شــود. حاضــر  آنکــه  جــز  نمانــد 

 
پلــه  یــک  کــه  فرشــته  ای  گاه  آن 
ــد:  ــدا کن ــته، ن ــو نشس ــر از ت پایین ت
ای گــروه مــردم، بدانیــد هــر کــه مــرا 
مــی  شناســد کــه مــی  شناســد و هــر 
ــه  ــود را ب ــد، خ ــی شناس ــرا نم ــه م ک
ــوان «  ــن »رض ــم. م ــی می کن او معرف
ــد  ــه خداون ــد ک ــتم، بدانی ــان بهش درب
بــه مــّن و کــرم و فضــل و جــال خــود 
ــت  ــای بهش ــه کلیده ــوده ک ــرا فرم م
ــد  ــد )ص( بســپارم و محم ــه محم را ب
ــی  ــه عل ــا را ب ــه آنه ــوده ک ــرا فرم م
ــواه  ــس گ ــپارم، پ ــب بس ــن ابی طال ب
ــپرده  ام. ــدو س ــا را ب ــه آنه ــید ک باش

ــه  ــک پل ــه ی ــر ک ــته دیگ ــپس فرش س
نشســته  اولــی  فرشــته  از  پایین تــر 
ــه  ــه  ای ک ــه گون ــزد و ب ــی  خی ــر م ب
نــدا  همــه اهــل محشــر بشــنوند، 
ــرا  ــه م ــر ک ــردم، ه ــروه م ــد: ای گ کن
مــی  شناســد کــه مــی  شناســد و هــر 
ــه  ــود را ب ــد خ ــی  شناس ــرا نم ــه م ک
او معرفــی می کنــم. مــن »مالــک « 
ــد  ــه خداون ــد ک ــم. بدانی ــان دوزخ درب
بــه مــن و فضــل و کــرم و جــال خــود 

مــرا فرمــوده کــه کلیدهــای دوزخ 
ــرا  ــد م ــپارم و محم ــد بس ــه محم را ب
ــی  ــه عل ــا را ب ــه آنه ــوده ک ــر فرم ام
ــواه  ــس گ ــپارم. پ ــب بس ــن ابی طال ب
باشــید کــه آنهــا را بــدو ســپردم.

ــت و دوزخ  ــای بهش ــن کلیده ــس م پ
خــدا  رســول  گاه  آن  می گیــرم.  را 
ــه  ــلم( ب ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی )صل
ــه دامــان  ــو ب ــی، ت مــن فرمــود: ای عل
مــن مــی  آویــزی و خاندانــت  بــه دامان 
ــدان  ــان خان ــه دام ــیعیانت  ب ــو و ش ت
تــو مــی  آویزنــد. مــن )از شــادی( 
دســت زدم و گفتــم: ای رســول خــدا، 
ــود:  ــم؟ فرم ــت می روی ــه بهش ــه ب هم
آری بــه پــروردگار کعبــه ســوگند.

دو  ایــن  جــز  مــن  گویــد:  اصبــغ 
کــه  نشــنیدم  موالیــم  از  حدیــث 
فــرو  جهــان  از  چشــم  حضرتــش 
بــاد. او  بــر  خــدا  درود  بســت. 

جــوان خبرنــگاران  باشــگاه  منبــع: 
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چمــران شــهید  نامــه  زندگــی 
القــاب تحصیــات  و  والدت 
شــهید دکتــر مصطفــی چمــران در 
ســال 1311 ش در شــهر مقــدس قــم 
ــردی  ــه م ــدر وی ک ــد. پ ــا آم ــه دنی ب
ــن  ــه تامی ــود از راه کســب ب ــن ب متدی
او  پرداخــت.  مخــارج زندگــی مــی 
ــک  ــی ی ــوز مصطف ــه هن ــی ک در حال
ســال بیشــتر نداشــت، بــه تهــران 
ــات  ــی تحصی ــرد. مصطف ــت ک عزیم
دوران دبســتان را در مدرســه انتصاریــه 
ــا  ــود. وی ب ــاز نم ــار آغ ــک پامن نزدی
کــه  سرشــاری  اســتعداد  و  تــاش 
ــران  ــرز ته ــتان الب ــت، در دبیرس داش
پذیرفتــه شــد و بــه لحــاظ تــوان 
مــورد  همــواره  متانتــش  و  علمــی 
توجــه معلمــان و دبیــران قــرار داشــت.

ورود به دانشگاه
شــهید مصطفــی چمــران در ســال 
1332 ش بــه دانشــکده فنــی دانشــگاه 
تحصیــات  و  یافــت  راه  تهــران 
خــود را در رشــته مهندســی بــرق 
ــه  ــجویی ک ــه داد. در دوران دانش ادام
ــا دوران ملــی شــدن صنعــت  مقــارن ب
ــود، در  ــرداد ب ــای 28 م ــت و کودت نف
ــردم  ــی م ــای سیاس ــت ه ــام حرک تم
حضــوری فعــال داشــت. امــا ایــن 
حضــور هرگــز موجــب اُفــت تحصیلــی 
او  دانشــگاهی  دروس  تعطیلــی  یــا 
ــا وجــود آن همــه مشــکات  نشــد و ب
ــی ـ  ــش سیاس ــای پرتن ــه ه در عرص
ــران  ــهید چم ــان، ش ــِی آن زم اجتماع
بــا معدلــی بــاال و عنــوان شــاگرِد 
ممتــاز، از دانشــکده فنــی دانشــگاه 
گردیــد. التحصیــل  فــارغ  تهــران 
مذهبــی جلســات  در  شــرکت 
شــهید دکتــر مصطفــی چمــران، قبــل 
ــه دانشــجوی دانشــگاه باشــد،  از آن ک
ــود،  ــوی خ ــق ج ــف و ح ــا روح لطی ب
ــال  ــزده س ــش از پان ــه بی ــی ک در حال
بیشــتر نداشــت، از دانــش پژوهــان 
و معــارف  الهــی  و تشــنگان علــوم 
ــان  ــود. ایش ــم ب ــرآن کری ــمانِی ق آس
همــواره در درس تفســیر قــرآن کریــم 
کــه بــه همــت آیــت اهلّل طالقانــی 
ــرار  ــت برق رحمــه اهلل در مســجد هدای
بــود، شــرکت مــی جســت و جــان 
خــود را پاالیــش و آرایــش مــی نمــود.
استکبارســتیزی روحیــه 
شــهید دکتــر مصطفــی چمــران در 
ــواره در  ــود، هم دوران دانشــجویی خ

ــی  ــرکت م ــی ش ــای سیاس ــت ه فعالی
ــش  ــران جنب ــه س ــت. او از جمل جس
 28 کودتــای  از  بعــد  دانشــجویی، 
ــاون  ــفر مع ــرای س مــرداد و ماج
رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا 
، نیکســون، و حادثــه 16 آذر 
ــاه  ــام ش ــود. درآن روز نظ ب
دانشــجویان معتــرض بــه ســفر 
ــت  ــه بس ــه گلول ــون را ب نیکس
ــن  ــدان ای ــن از فرزن ــه ت و س
کشــور را بــه شــهادت رســاند. 
ــی  ــزء زخم ــران ج ــهید چم ش
شــدگان آن حادثــه بــود.

هجرت و دوری از وطن
ــه  ــران، ب ــی چم ــر مصطف ــهید دکت ش
ــکده  ــاز دانش ــجوی ممت ــوان دانش عن
ــه  ــرای ادام ــود و ب ــی ش ــناخته م ش
ــه وی  ــری ب ــع دکت ــا مقط ــل ت تحصی
بــورس تحصیلــی تعلــق مــی گیــرد. به 
دنبــال آن وی راهــی آمریــکا می شــود. 
نخســت دوره فــوق لیســانس مهندســی 
ــا  ــزاس ب ــگاه تگ ــود را از دانش ــرق خ ب
ــی رســاند  ــان م ــه پای ــاز ب درجــه ممت
و ســپس در دانشــگاه برکلــی، مــدرک 
ــه  ــن درج ــا بهتری ــود را ب ــرِی خ دکت
و  الکترونیــک  رشــته  در  علمــی 
ــد. ــی کن ــت م ــما دریاف ــک پاس فیزی
نظامــی آمــوزش  و  آمادگــی 
شــهید مصطفــی چمــران، پــس از قیام 
ــراه  ــه هم ــرداد ب ــم خ ــن پانزده خونی
بعضــی از دوســتان مؤمــن و هــم فکــر 
ــگ  ــون جن ــری فن ــرای فراگی ــود ب خ
هــای نامنظــم و چریکــی رهســپار 
مصــر شــد، و بــه مــدت دو ســال 
ــی و  ــای چریک ــن دوره ه ــخت تری س
ــر  ــت س ــم را پش ــای نامنظ ــگ ه جن
مســئولیت  آن  از  بعــد  و  گذاشــت 
ــه  ــی ب ــای چریک ــگ ه ــوزش جن آم
مبــارزان ایرانــی را عهــده دار شــد.

دعوت امام موسی صدر از دکتر 
چمران

در اواخــر ســال 1349 ش بنــا بــه 
دعــوت امــام موســی صــدر، رهبــر 
مصطفــی  دکتــر  لبنــان،  شــیعیان 
ــرد و از  ــت ک ــان عزم ــه لبن ــران ب چم
همــکاران نزدیــک وی شــد. شــهید 
ــه  چمــران در دســت نوشــته هایــش ب
ــن در  ــه: »م ــه اشــاره دارد ک ــن نکت ای
آمریــکا زندگــی خوشــی داشــتم. از 

ــودم.  ــات برخــوردار ب ــوع امکان ــه ن هم
ــار  ــّذات را کن ــه ل ــی هم ول
ــان  ــوب لبن ــه جن ــتم و ب گذاش
رفتــم، تــا در میــان محرومیــن 
ــم؛  ــی کن ــتضعفین زندگ و مس
ــا  ــت آنه ــر و محرومّی ــا فق ب
ــب  ــوم؛ قل ــنا ش ــتر آش بیش
ــم  ــا و غ ــرای درده ــود را ب خ
ایــن دل شکســتگان  هــای 
ــود را  ــذت خ ــم؛... ل ــاز کن ب
در آب دیــده قــرار دهــم؛ 
ــکوت و  ــمان را، در س ــا آس تنه
ــگاه آه های  ــب، پناه ــت ش ظلم
ــی  ــازم؛... م ــود س ــوزان خ س
خواســتم کــه در ایــن دنیــا بــا ســرمایه 
داران و ســتمگران محشــور نباشــم، در 
ــات  ــم، از تمتع ــس نکش ــا نف ــّو آنه ج
حیــات آنهــا محظــوظ نشــوم و علــم و 
دانــش خــود را در قبــال پــول و لــذات 
ــم«. ــا نفروش ــه آنه ــوش ب ــی خ زندگ
ــان ــوب لبن ــان جن ــه جوان ــوزش ب آم
دکتــر چمــران پــس از ورود بــه لبنــان 
در جنوبــی تریــن نقطه آن، یعنی شــهر 
صــور، اســکان گزیــد و مدیــر مدرســه 
صنعتــی جبــل عامــل شــد. وی همــت 
ــان  ــه جوان ــوزش ب ــرف آم ــود را ص خ
ایــن مدرســه کــه اکثــر آنهــا یتیمــان 
شــیعه لبنــان بودنــد نمــود. خــود او در 
ــای  ــوان ه ــد: »ج ــی گوی ــاره م ــن ب ای
شــیعه لبنــان جــزو بهتریــن جــوان هــا 
ــا  ــا آنه ــه دو ســال ب ــک ب ــد. نزدی بودن
در جهــت ایدئولوژیــک کار کردیــم کــه 
ایــن فعالیــت بعــدا بــه ســازمان دهــی 
حرکــة المحرومیــن منجــر شــد؛ یعنــی 
ــد کــه ســتون  همیــن جــوان هــا بودن
فقــرات ســازمان بزرگتــری را که حرکة 
المحرومیــن باشــد ایجــاد کردنــد«.

راه اندازی »اََمل«
دکتــر مصطفــی چمــران، ایــن ســردار 
ــه  ــزرگ اســام، در خاطــرات خــود ب ب
ــی  ــازمان نظام ــکیل س ــی تش چگونگ
»اََمــل« اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: 
»بعدهــا کــه انفجــار در لبنــان بــه 
وجــود آمــد و از هرطــرف افــراد مســلح 
ــی  ــچ گروه ــدند و هی ــه ش وارد صحن
بــرای بقــا چــاره ای جــز مســلح شــدن 
نداشــت حرکــة المحرومیــن دســت بــه 
ایجــاد یــک ســازمان نظامــی بــه اســم 
اََمــل زد، کــه در حقیقت شــاخه نظامی 
حرکــة المحرومیــن بــود. اعضــای اََمــل 

دانشمند شهید مصطفی  چمران در آینه انقالب اسالمی 
را از بیــن بهتریــن و معتقدتریــن بچــه 
هــا کــه از کاس کادرســازی فــارغ 
ــی  ــاب م ــدند انتخ ــی ش ــل م التحصی
کردیــم و بــه حــق مــی توانــم بگویــم 
بعضــی از جوانــان امل کســانی هســتند 
ــا اســام راســتین آشــنا شــده و  کــه ب
ــد«. ــی کنن ــارزه م ــاس آن مب ــر اس ب
صــدر موســی  امــام  فــراق  در 
امــام موســی  ربــوده شــدن  خبــر 
ــان، در 29  ــیعیان لبن ــر ش ــدر، رهب ص
بــا 31  )مطابــق  شــهریورماه 1357 
اوت 1978( جهــان اســام و بــه ویــژه 
ــارت و  ــن خس ــکان داد. ای ــان را ت لبن
غــم جانــکاِه آن بیــش از همــه بر دوش 
ــرد.  ــی ک ــنگینی م ــران س ــر چم دکت
ــود  ــاش خ ــام ت ــران تم ــهید چم ش
ــردن  ــدا ک ــات دادن و پی ــرای نج را ب
امــام موســی صــدر بــه کار بســت، امــا 
متأســفانه تــاش وی و دیگــر هــم 
رزمــان و شــیعیان لبنــان تاکنــون نیــز 
ــه نتیجــه نرســیده اســت. سرنوشــت  ب
موســای  و  نیکوســیرت  رهبــر  آن 
لبنــان هــم چنــان  طــور ســینای 
ــت. ــده اس ــی مان ــام باق ــرده ابه در پ
ــاه ــام ش ــا نظ ــرد ب ــرای نب ــی ب آمادگ
هرچــه بــه اواخــر عمــر رژیــم طاغــوت 
ــک  ــامی نزدی ــاب اس ــروزی انق و پی
ــی  ــر م ــه ناگزی ــزی ک ــد، چی ــی ش م
ــردم  ــن م ــن بی ــری خونی ــود، درگی نم
از یــک ســو و رژیــم طاغــوت از ســوی 
ــان  ــع از زم ــن مقط ــود. در ای ــر ب دیگ
ــان  ــده ای از جوان ــران وع ــر چم دکت
برومنــد ایرانــی کــه در لبنــان و ســوریه 
ــد،  ــده بودن ــی دی ــوزش نظام دوره آم
آمــاده حرکــت بــه ایران شــدند. شــهید 
چمــران در ایــن بــاره مــی گویــد: »مــا 
نیــز در نظــر داشــتیم کــه پانصــد 
رزمنــده ســازمان اََمــل را تجهیــز کنیــم 
و خــود را بــه وســط معرکــه نبــرد 
ــدرکار  برســانیم... خــود مــن دســت ان
ایــن ســازماندهی بــودم تــا ایــن افــراد 
ــات نظامــی در وســط  ــن امکان ــا ای را ب
ــم  ــی توان ــم و نم ــاده کنی ــه پی معرک
احساســی کــه  و  شــوق و حــرارت 
ــران  ــه ای ــدن ب ــرای آم ــان ب ــن جوان ای
ــِی  ــرادران ایران ــار ب ــهادت در کن و ش
کنــم«. بیــان  را  داشــتند  خویــش 
عامــل جبــل  مظلومیــت  پیــام 
مظلــوم  چهــره  چمــران  شــهید 
ایــن  را  لبنــان  دیــده  ســتم  و 
کشــد: مــی  تصــور  بــه  گونــه 

ام؛  آمــده  عامــل  جبــل  از  »مــن 
ــوذر غفــاری، یــار  ــه اب ــرزمینی ک س
ــن  ــرای اولی ــزرگ، ب ــر ب ــق پیامب صدی
بــار اســام راســتین را بــه مــردم 
ــجدی  ــرد و مس ــغ ک ــه تبلی آن منطق
بــرای عبــادت خــدا بنــا نمــود...«
ــه  ــده ام، ک ــل آم ــل عام ــن از جب »م
ــام  ــخ اس ــاله تاری در دوران 1400 س
اســت...« بــوده  مظلــوم  همیشــه 
و  محرومیــن  نماینــده  »مــن 
مســتضعفان جنــوب لبنــان هســتم 
ــه  ــش توپخان ــر آت ــه روزه زی ــه هم ک
ســنگین و بمــب هواپیماهــای اســرائیل 
ســرزمینی  از  مــن  ســوزد.  مــی 
از  نیمــی  از  بیــش  کــه  ام  آمــده 
آن بــه کلــی نابــود شــده اســت«.
غائله کردســتان و حضــور دکتر چمران
شــهید دکتــر مصطفــی چمــران، ایــن 
مالــک اشــتر انقــاب، هــم چــون 
خودگذشــته  از  و  فــداکار  ســربازی 
ــه  ــه ای ک ــا آوردِن وظیف ــه ج ــرای ب ب
در قبــال دفــاع از انقــاب و کشــور 
احســاس مــی کــرد، وقتــی کــه گــروه 
هــای ضــد انقــاب، منطقــه کردســتان 
را ناامــن و مــردم آن خطــه را وحشــت 
ــد  ــه ش ــد، وارد صحن ــرده بودن زده ک
ــروزی  ــس از پی ــار پ ــن ب ــرای اولی و ب
انقــاب در قائلــه کردســتان لبــاس رزم 
پوشــید و بــه کمــک مــردم آن منطقــه 
ــراه  ــه هم ــران ب ــر چم ــتافت. دکت ش
رشــادتی  فاحــی  شــهید  تیمســار 
آفریدنــد کــه در تاریــخ کردســتان 
و ایــران بــه یــادگار مانــده اســت؛ 
شــهرهای  آن،  در  کــه  ای  حماســه 
بســطام،  مریــوان،  نوســود،  پــاوه، 
از  پــس  یکــی  را  بانــه و سردشــت 
ــرای  ــو شــادی را ب دیگــری آزاد، و غری
ــان آورد. ــه ارمغ ــن شــهرها ب ــردم ای م

عمل به وظیفه
شــهید دکتــر مصطفــی چمــران، ایــن 
مبــارز دنیــای اســام، مــرد عمــل بــود 
و در پــی رضــای خداونــد، هرکجــا 
احســاس وظیفــه مــی کــرد حضــوری 
جــدی مــی یافــت. او ترجیــح مــی داد 
جایــی ایفــای نقــش کنــد کــه دیگــران 
نیســتند یــا نمــی تواننــد و بــر همیــن 
ــود،  ــی ب ــود کــه اگرچــه ایران اســاس ب
ــه مســئله اول  ــان و فلســطین ک از لبن
جهــان اســام بودنــد، غافل نمــی ماند.
دفــاع وزارت  در  چمــران  دکتــر 
ســال  در  چمــران  دکتــر  شــهید 

ــاب و  ــورای انق ــنهاد ش ــه پیش 58، ب
فرمــان حضــرت امــام رحمــه اهلل ، بــه 
ــن  ــد. او اولی ــوب ش ــاع منص وزارت دف
ــن ســمت  ــه ای ــه ب ــود ک ــی ب غیرنظام
ــه او در  ــا تجرب ــد. ام ــی ش ــارده م گم
ــه و  ــارزات وی در آن خط ــان و مب لبن
ــی و  ــو و توانای ــک س ــش وی از ی دان
ــه اســام و ایــران، انتخــاب  عشــق او ب
نمــود. مــی  گزینــه  بهتریــن  را  او 
شــهید  رویارویــی  اولیــن 
بعــث ارتــش  بــا  چمــران 
شــهید چمــران پــس از حملــه ناجــوان 
مردانــه نظــام بعثــی عــراق بــه مرزهای 
ایــران، نمــی توانســت آرام بگیــرد. 
ــام رحمــه  ــس از کســب اجــازه از ام پ
ــری  ــم رهب ــام معظ ــراه مق ــه هم اهلل ب
ــت  ــه ای، دام ــت اهلّل خامن ــرت آی حض
ــان  ــت و از هم ــواز رف ــه اه ــه، ب برکات
ــه کار شــد و شــِب  ــدو ورود دســت ب ب
بعــد از ورود، اولیــن حملــه چریکــی را 
علیــه تانــک هــای دشــمن آغــاز کــرد.
ــای نامنظــم ــگ ه تشــکیل ســتاد جن
ــردآوری  ــا گ ــران، ب ــر چم ــهید دکت ش
رزمنــدگان داوطلــب، بــه تربیــت و 
ــتاد  ــت و س ــان پرداخ ــازماندهی آن س
اهــواز  را در  نامنظــم  جنــگ هــای 
تشــکیل داد. ایــن ســتاد بــه غیــر 
از رشــادت هایــی کــه در عملیــات 
بــه  بــرای  موقــع،  بــه  چریکــِی 
ــزه  ــکرهای مکانی ــیدن لش ــال کش انفع
پیشــروی  از  پیشــگیری  و  بعثــی 
خــود  از  اهــواز  ســوی  بــه  آنهــا 
نشــان داد، توانســت ســپاه دشــمن 
ــد. ــینی کن ــب نش ــه عق ــور ب را مجب

به سوی قربانگاه
خبــر شــهادت ایــرج رســتمی، فرمانــده 
ــران را  ــر چم ــه، دکت ــه دهاوی منطق
کــرد.  اندوهگیــن  و  متأثــر  ســخت 
شــهید چمــران بــرای معرفــی فرمانــدِه 
افــراد  بــه  دادن  روحیــه  و  جدیــد 
ــی  ــه م ــازم منطق ــود ع ــر خ ــت ام تح
رزمنــدگان  دهاویــه  در  وی  شــود. 
ــهادت  ــرده، ش ــع ک ــی جم را در کانال
ــه  ــرج رســتمی، را ب ــده شــان، ای فرمان
ــد و  ــی گوی ــک و تســلیت م ــا تبری آنه
بــا صدایــی محــزوم و گرفتــه و نگاهــی 
عمیــق ایــن ســخنان را بــه زبــان 
ــتمی  ــدا رس ــازد: »خ ــی س ــاری م ج
ــا را  ــرد و اگــر م را دوســت داشــت و ب
هــم دوســت داشــته باشــد مــی بــرد«.

شهد شهادت
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معرفــی  از  پــس  چمــران  دکتــر 
ــه  ــه ب ــه دهاوی ــد منطق ــدِه جدی فرمان
ــه  ــا هم ــی، و ب ــنگرها سرکش ــه س هم
ــد  ــی کن ــازه م ــداری ت ــدگان دی رزمن
ودر خــط مقــدم در نزدیــک تریــن 
ــزی  ــت خاکری ــمن پش ــه دش ــه ب نقط
مــی ایســتد و نکاتــی را بــه رزمنــدگان 
یــادآور مــی شــود و تاکیــد مــی کنــد 
ــا  ــمن ب ــه دش ــه ک ــن نقط ــه از ای ک
ــود  ــی ش ــده م ــلح دی ــم غیرمس چش
کســی جلوتــر نــرود. در همیــن حیــن 
ــرد.  ــی گی ــدن م ــاره باری ــش خمپ آت
شــهید چمــران دســتور متفــرق شــدن 
ــد و خــود در  ــی ده ــن م ــاه گرفت و پن
ــه ترکــش  ــود ک ــن ب ــاه گرفت حــال پن
خمپــاره ای بــه پشــت ســرش اصابــت 
مــی کنــد بــه دنبــال ایــن واقعــه غــم 
از  او  اطرافیــان  شــیون  و  آه  انگیــز 
صحنــه جانکاهــی کــه ناظــر آن بودنــد 
ــان  ــم رزم ــاش ه ــود. ت ــی ش ــد م بلن
وی در رســاندن او بــه بیمارســتان بــی 
ــه  ــم او ب ــی جس ــد. وقت ــی مان ــر م ثم
ــی  ــه روح ملکوت ــد ک ــی رس ــواز م اه
او بــه آســمان هــا پرکشــیده بــود.
رحمــه  امــام  پیــام  از  قســمتی 
چمــران دکتــر  شــهادت  در  اهلل 
»چمــران عزیــز بــا عقیــده پــاک، 
خالــص ]و ]غیــر وابســته بــه دســتجات 
ــه  ــده ب ــی و عقی ــای سیاس ــروه ه و گ
هــدف بــزرگ الهــی، جهــاد در راه آن را 
از آغــاز زندگــی شــروع و ]زندگــی خود 
را[ بــا آن ختــم کــرد... او بــا ســرافرازی 
زیســت و بــا ســرافرازی شــهید شــد و 
ــه  ــت ک ــر آن اس ــید. هن ــق رس ــه ح ب
بــی هیاهوهــای سیاســی و خودنمایــی 
هــای شــیطانی بــرای خــدا بــه جهــاد 
برخیــزد و خــود را فــدای هــدف کنــد 
ــت. او در  ــردان خداس ــر م ــن هن و ای
پیشــگاه خــدای بــزرگ بــا آبــرو رفــت. 
روانــش شــاد و یــادش بــه خیــر«.

روحی لطیف
چمــران  مصطفــی  دکتــر  شــهید 
لطیــف  و  حســاس  بســیار  روحــی 
او  محرومــان  رنــج  و  درد  داشــت. 
را بــه شــدت مــی آزرد و او را بــه 
همــدردی وا مــی داشــت. در خاطــرات 
نویســد: مــی  چنیــن  دورانــش  آن 
ــت، در  ــگام بازگش ــک هن ــبی تاری »ش
میــان بــرف زمســتان، فقیــری را دیــدم 
کــه در ســرما مــی لرزیــد، ولــی نمــی 
ــه  ــرم تهی ــی گ ــرای او جای ــتم ب توانس

کنــم. تصمیــم گرفتــم کــه همــه شــب 
ــرزم و  ــرما بل ــر در س ــل آن فقی را مث
ایــن  باشــم.  از رختخــواب محــروم 
چنیــن کــردم و تــا بــه صبــح از ســرما 
ــدم  ــض ش ــختی مری ــه س ــدم و ب لرزی
ــود«.  ــی ب ــذت بخش ــی ل ــه مریض و چ
آن  خاطــرات  از  دیگــر  قســمتی  در 
دوران چنیــن مــی نویســد: »هنگامــی 
ــه  ــم مدرس ــتان ه ــی از دوس ــه یک ک
شــده  مــردود  امتحــان  در  ام  ای 
بــود آن چنــان ]انــدوه[ بــر قلبــم 
نشســت کــه زارزار مــی گریســتم، 
ــد  ــت ش ــود ناراح ــه خ ــوری ک ــه ط ب
و مــرا آرام مــی کــرد کــه اشــکالی 
ــاش«. ــدر ناراحــت مب ــن ق ــدارد و ای ن

مرد روزگار سخت
مرد را دردی اگر باشد خوش است  
درد بی دردی عالجش آتش است 

بــود.  ســخت  روزگار  مــرد  او  آری 
ــود؛  ــج ب ــه رن ــود ک ــا ب ــه آن ج همیش
ــکل  ــئولیت و مش ــود؛ کار و مس درد ب
ــود.  ــود حاضــر ب ــود. هرکجــا خطــر ب ب
ــر  ــخت؛ در براب ــرات س ــان تظاه در می
رگبــار گلولــه هــا؛ در برابــر تانــک هــا؛ 
ــئولیت  ــن مس ــاک تری ــر خطرن در براب
هــا؛ همیشــه بــه اســتقبال خطــر مــی 
رفــت و خــود را در معــرض خطــر 
قــرار مــی داد تــا دوســتانش را نجــات 
ــزان  ــادی گری ــن و ش ــد. از جش بخش
بــود. خــوش داشــت کــه شــادی هــا را 
بــرای دیگــران بگــذارد و ســهم خــود را 
از غــم و درد برگیــرد. حتــی هنگامــی 
کــه بــر اثــر ضــرورت بــه جشــنی مــی 
ــرا  ــود؛ زی ــت ب ــرده و ناراح ــت، افس رف
بــه درد انســان هایــی فکــر مــی کــرد 
ــی ســوختند و از  ــم و درد م ــه در غ ک
ایــن گونــه تمّتعــات بــی بهــره بودنــد.

عزت نفس
چمــران  مصطفــی  دکتــر  شــهید 
ــزت  ــاره احساســات و عواطــف و ع درب
ــن  ــی چنی ــس خــود در دوران جوان نف
ــه  ــه ب ــاد دارم ک ــه ی ــد: »ب ــی نویس م
دانشــگاه مــی رفتــم؛ بــرف مــی باریــد؛ 
ــی  ــای متوال ــود و روزه ــرد ب ــوا س ه
ــه  ــتم و راه دراز خان ــی نداش ــچ پول هی
بــه مدرســه را پیــاده طــی مــی کــردم 
کــه بیــش از یــک ســاعت و نیــم طــول 
ــرما  ــم از س ــت و پای ــید. دس ــی کش م
ــی  ــی زد. ول ــخ م ــد و ی ــی ش ــرخ م ک
ــردم.  ــول نمــی ک از کســی تقاضــای پ
بارهــا پــدرم مــی خواســت بــه زور بــه 

مــن پــول بدهــد، ولــی نمــی توانســتم 
ــود  ــن ســخت ب ــر م ــدر ب ــرم. چق بپذی
کــه از کســی چیــزی بپذیــرم؛ بــه 
خصــوص در مواقعــی کــه تحــت فشــار 
ــه مــن ســخت مــی  ــودم و زندگــی ب ب
گذشــت، ایــن احســاس نضــج گرفــت و 
ــا  بــر سراســر حیاتــم ســایه افکنــد و ب
ــکار  ــام اف ــی تم ــفی عمیق ــکل فلس ش
ــرار داد«. ــر ق ــت تأثی ــم را تح و اعمال
بــار اشــک  اللــه  رثــای  در 
تــو پروانــه ســوخته دلــی بــودی کــه از 
ــه  ــی کران ــی زالل ب عشــق حــق در آب
آســمان غــرق شــدی و عطــر تــن تــو 
ــوا  ــان و تق ــای عشــق و عرف ــر گل ه ب
نشســت و زمیــن مــا را آراســت و بــه ما 
ــد  ــروش، نوی ــده در خ ــتگان وامان خس
صبــح صــادق و طلــوع ســپیده داد.
تــار هــای  شــب  همــدم 
ــو  ــران، ت ــده،ای چم ــهید برگزی ای ش
ــتارگان وام  ــه س ــودی ک ــیدی ب خورش
ــه  ــباهنگام ک ــد و ش ــو بودن ــور ت دار ن
ــاختی،  ــی س ــان م ــار پنه ــده از اغی دی
ــردی  ــی ک ــوع م ــا طل ــمان ه در آس
تــا ســتاره هــا طریــق تــو را طــی 
ــود  ــق ب ــوع عش ــو طل ــوع ت ــد. طل کنن
لبنــان  زمیــن  و در گوشــه گوشــه 
ــی  ــگاه م ــه ن ــران ک ــطین و ای و فلس
کــردی، خصــم رخ بــر مــی تافــت. 
رفیــق مــاه بــودی و همــدم شــب 
ــودی  ــو عصــاره عشــقی ب ــار، ت هــای ت
ــم کــرده  ــه خــاک تقدی کــه آســمان ب
ــتی  ــدن نداش ــاب مان ــون ت ــود و چ ب
بــر زیباســرای خویــش پرگشــودی.

در سوگ باران
ای بــزرگ مــرد! ای منظومــه بلنــد 
ــراغ  ــو چ ــش! ت ــای دود و آت ــه ه لحظ
بــا  مــا.  فــراروی  بــودی  روشــنی 
طــراوت نفــس هایــت گل پیــروزی بــه 
ــن مســحور رشــادِت  ــار نشســت و م ب
ــدگان دارم.  ــر دی ــراغ ب ــک ف ــو، اش ت
ای چمــران،؛ ای مــرد راســتین؛ ای 
از تمــام خــود رهیــده؛ ای هــم نفــس 
دود و آتــش، از کــدام خصلــت زیبــای 
تــو و از کدامیــن خوشــه معنویــت 
تــو زبــان بــه چرخــش وا داریــم؟ 
ــا  ــا؛ ای تنه ــت ه ــهید راه محب ای ش
بــه دریــای خــون زده؛ ای چمــران.

سکوت چمران
چمــران شــهید اهــل ســکوت بــود 
و در ســکوت ســامان مــی گرفــت. 
ــک  ــی او ی ــواره زندگ ــکوت در رنج س

دنیــا حــرف مــی زد، او در ســکوت 
ــی  ــال م ــر و ب ــید، پ ــی رس ــه اوج م ب
گرفــت و ســاخته و پرداختــه مــی شــد. 
در ســکوت اشــک مــی ریخــت؛ اشــک 
هایــی بــی صــدا و پرطــراوت، و همیــن 
اشــک ریســمان پــرواز او بــود تــا ایــن 
ــه  ــمت کران ــه س ــت و ب ــه اوج گرف ک
ناپیــدای عــروج کوچیــد و فهمانــد کــه 
بــرای عبــور، از مرزهــای کســالت بایــد 
فاصلــه گرفــت. نــه صداســت کــه مــی 
ــت؛  ــی اس ــکوت ماندن ــه س ــد بلک مان
ســکوتی کــه بــا خــدا پیونــد دارد.

همراز
ای  دریچــه  چمــران  آســمانی  دل 
سرشــار از مناجــات بود و شــب و روز را 
در انتظــار پاســخی از آســمان بــه هــم 
مــی پیوســت. او دائــم در رکــوع بندگی 
ــر  ــی ب ــجده افتادگ ــر از س ــود، و س ب
نمــی داشــت. گلبــرگ رخســارش هــم 
ــک  ــود، و اش ــک ب ــبنم اش ــین ش نش
بــرای چمــران قطــره و شــبنم و گــدازه 
ــم  ــی در تراک ــود. وقت ــی ب ــود؛ زندگ نب
انــدوه شــمع آســا مــی ســوخت اشــک 
پــاره هــای آن روح آتشــین بــود کــه به 
پــای پیکــر رنجــور ســرازیر می گشــت.
دری وســعت  بــه  نگاهــت 
ــی را  ــک درخت ــو ت ــز، ت ــران عزی چم
مــی مانســتی کــه آزادگــی ات تمامــی 
ــت.  ــی داش ــوع وام ــه خض ــروها را ب س
تــو بیــداد را بــه داد پاســخ مــی گفتــی 
و مصائــب را بــه صبــر. تــو بــه ســاحل 
ــن  ــس ت ــتی. قف ــت ننشس ــن عافی ام
را گسســتی  هــا  دام  و  را شکســتی 

رســتی. مــا  و  مــن  از  و 
چمــران عزیــز! نگاهــت بــه 
ــت  ــود و کام ــا ب ــعت دری وس
دلنشــین و زیبــا و صورتــت 
ــو در  ــا. ت ــان ه ــش ج آرام بخ
هوایــی کــه تــب آلــوده عصیــان 
بــود، تنفــس را نخواســتی و در 
ــده  ــه آرمی ــی ک ــان آدمیان می
در نســیان بودنــد زندگــی را 
نپســندیدی. یــادت گرامــی باد.

خواهش پرواز
درون ملکوتــی شــهید چمــران 
ــاص زالل و  ــود از اخ ــز ب لبری
ــاک او  ــم پ ــاک. قل ــی پ عرفان
همــواره بــر زاللــی درونــش 
کــه  جــا  آن  اســت،  گــواه 
ــم زده و  ــد: »دل غ ــی نویس م
آزادی مــی  آرزوی  دردمنــدم 

کنــد و روح پژمــرده ام خواهــش پــرواز 
ــا از ایــن غربتکــده ســیاه، ردای  دارد ت
خــود را بــه وادی عــدم بکشــاند و از بار 
هســتی برهــد و در عالــم نیســتی فقــط 
ــه وحــدت برســد«. ــا خــدای خــود ب ب
ــرده ام اجــر نمــی  ــا از آنچــه ک »خدای
ــای  ــداکاری ه ــر ف ــه خاط ــم و ب خواه
خــود بــر تــو فخــر مــی فروشــم. 
ــه  ــو داده ای و آنچ ــته ام ت ــه داش آنچ
ــه  ــوده ای. هم ــو میســر نم ــرده ام ت ک
قــدرت  همــه  مــن،  اســتعدادهای 
ــن زاده  ــود م ــه وج ــن و هم ــای م ه
اراده توســت. مــن از خــود چیــزی 
نــدارم کــه ارائــه دهــم و از خــود کاری 
بخواهــم.« پاداشــی  ام کــه  نکــرده 

حماسه سازترین مرد
ــرخ  ــزل س ــراینده غ ــو س ــی! ت مصطف
شــعر  شــاعر  تــو  روزگاری؛  ایــن 
شــهادتی؛ تــو نقــاش لحظــه هــای 
ــت  ــه دش ــه ای ب ــب حمل ــکوه ش پرش
خطــر؛ و مــن بــه انتظــار نشســته ام تــو 
را کــه بازیگــر پرتــوان عشــق در نمایش 
ــازترین  ــه س ــو ای حماس ــی. بگ ایمان
ــا  ــه ب ــای دهاوی ــب ه ــور ش ــرد! ن م
چشــمانت چــه هــا کــرد؟ بگــو دســت 
ــد؟  ــودت را چی ــه گل وج ــدام فاجع ک
همیشــه  ای  و  ســرو  از  ســبزتر  ای 
ایمــان، و  بــاور  ماندنــی در کوچــه 

حماسه سازترین مرد، مرد بی 
به ارتفاع غرورت نمی رود  مانند  

الوند 
عروجی عاشقانه

ای  چهــره  بــا  چمــران  ســرانجام 

ــال  ــن ح ــم و در عی ــی و متبس ملکوت
ــاک  ــه خ ــته ب ــم و آغش ــن، محک متی
ــا  ــاره، ب ــر ترکــش خمپ ــر اث و خــون ب
روحــی ســبک بــال و بــا کفنــی از 
ــان  ــار ملکوتی ــه دی ــش ب ــاس رزم لب
ــرای  ــی و افسوســی ب ــر کشــید و آه پ
ــاد. ــادگار نه ــه ی ــا خــاک نشــینان ب م

تسکین قلب آتشین
شــهید دکتــر چمــران بــا نوشــتن راز و 
ــس خــود  ــوت ان ــه در خل ــی ک نیازهای
ــران  ــار گ ــت، آث ــته اس ــدا داش ــا خ ب
ــته  ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــدری از خ ق
ــی در  ــارف عرفان ــی از مع ــت. دریای اس
ایــن گونــه از نوشــته هــای او مــوج می 
ــه حــق مــی تــوان ادعــا نمــود  ــد. ب زن
ــد  ــا همانن ــته ه ــن دســت نوش ــه ای ک
ــمتی  ــه قس ــت ک ــی اس ــه کوچک آین
ــخصیت واالی  ــک، از ش ــد کوچ هرچن
ایــن عــارف دل ســوخته را بــه نمایــش 
گذاشــته اســت. ایشــان خــود در انگیزه 
نــگارش ایــن گونــه یادداشــت هــا، 
ــه  اشــاره کــرده اســت کــه »اینهــا را ب
نیــت آن ننوشــته ام کــه کســی بخوانــد 
ــته  ــه نوش ــت آرد؛ بلک ــن رحم ــر م و ب
ام کــه قلــب آتشــینم را تســکین دهــم 
کنــم«. آرام  را  درونــم  آتشفشــان  و 
منبع: پایگاه اطاع رسانی
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زندگــی بــا حیوانــات خانگــی بعنــوان 
عضــوی از اعضــای خانــواده ، شــاید بــرای 
حیوانــات در کنارانســان ها و صاحبانــی 
کــه آن هــا را از فرزنــد و یــا خانــواده خــود 
ــد!!!،  ــد نباش ــد ب ــی دارن ــت م بیشتردوس
چــرا کــه هــر روز بــا جایــی گــرم و نــرم و 
بــا غذاهایــی پرهزینــه پذیرایــی می شــوند 
ــر روی  ــر لحظــه ب ــوازش در ه و دســت ن
از  امــا  می شــود!!!.  کشــیده  سرشــان 
لحــاظ بهداشــت روانــی و اخــاق انســانی 
قابــل تامــل اســت، زیــرا عمــوم حیوانــات 
کــه زمینــه بیماریهــای مختلــف رادارا 
ــای  ــاری ه ــرف نظرازبیم ــند، ص ــی باش م
ــر  ــی ب ــذاری منف ــال اثرگ ــی احتم طبیع
روحیــات انســانی انســان نیزداشــته باشــد! 
شــیما.ف دخترولگــردی کــه در گوشــه ای 
شهرکرمانشــاه  ازخیابان هــای  یکــی  از 
پرســه مــی زد و ســعی داشــت توجــه 
همــگان را بــه خــود جلــب نمایــد ، ســگی 
پشــمالو کوچکــی رادر کیفــش  قــرار داده 
بــود کــه ســر حیــوان ازکیــف بیــرون بودو 
ــان بســته کــه درکیــف دختــر  حیــوان زب
ولگــرد زندانــی بــود بدنبــال مفــری بــرای 
بیــرون پریــدن از زنــدان فانتــزی کــه 
ــال  ــرار داده بودبدنب ــش ق ــش برای صاحب
ــرگردان  ــر س ــت، دخت ــی گش ــت م فرص
کــه بــه نظــر مــی رســید،انتظارگدائی 
نگاههــای عابــران داشــت ســعی میکردبــا 
نــوازش کلــه ســگ خود را مشــغول نشــان 
دهد!خبرنــگار فــارس درکرمانشــاه کــه 
ــب  ــا هنجارجل ــار ن ــن رفت ــه ای ــرش ب نظ
شــده بــود بــوی نزدیــک شــدو بــا تعجــب 
از رفتارغیــر عــادی و غیــر عقانــی دختــر 
ــر  ــکارش غی ــؤال کرداین ــرد از وی س ولگ
ــوده کننــده اســت! ضمــن  بهداشــتی و آل
اینکــه اصــا ســگ حیــوان نجســی اســت 
ــارس مــی  ــگار ف ــه خبرن ، وی در پاســخ ب
ــه  ــود را ب ــگ خ ــر روز س ــن ه ــد م گوی
حمــام می بــرم و موهایــش را سشــوار 
ــه نظافــت و تمیــزی  می کشــم و بســیار ب
آن اهمیــت می دهــم و ســعی می کنــم 
از هیــچ چیــز بــرای او کــم نگــذارم!!!
همچنیــن حساســیت خبــر نگار فــارس در 
شــهر کرمانشــاه در همــان اطــراف نظــرش 
را بــه جــوان ولگــرد دیگــری) رامتیــن.پ ( 

جلــب شــد،که قــاده ســگی را در دســت 
گرفتــه و به دنبــال قدم هــای آهســته و 
بازیگوشــی های ســگ کوچــک خانگــی 
ــود، وی نیــز اظهــار داشــت:  در حرکــت ب
ــادار  ــن وف ــه م ــه ب ــوان همیش ــن حی ای
تنهایی هایــم  صبــور  ســنگ  و  اســت 
ــای  ــن حرف ه ــنیدن چنی ــا ش ــت!؛ ب اس
تاســف بــاری از یــک انســان مدعــی عاقــل  
ــر  ــدوه دل ه ــم و ان ــی از غ ــودن ، موج ب
انســانی بــا شــعوری را فــرا می گیــرد، 
تاســف بیشترآنجاســت کــه پرســش هــای 
بســیاری در ذهــن هــر انســان عاقــل 
ایجــاد می شــود، کــه چگونــه انســانی 
اخاقــی  دچارســقوط  اســت  ممکــن 
رابــرای  دیگرانســانی  بطوریکــه  بشــود 
همراهــی و همنشــینی و دردل کــردن 
نتوانــد پیــدا کنــد کــه بــا حیــوان نجــس 
ــده و  ــین گردی ــگ همنش ــن مانندس العی
تصــور غلــط کنــد کــه روزی چنــد بــار آن 
حیــوان را بشــوید وسشــوآر کنــد ، غافــل 
ــوان  ــن حی ــم ای ــزار باره ــر ه ــه اگ از اینک
ــس  ــم نج ــاز ه ــود، ب ــز ش ــته و تمی شس
اســت وهرگزباشســتن وجــودش پــاک 
ــان  ــه انس ــر از اینک ــرف نظ ــود! ص نمی ش
ــار  ــن ب ــروز چندی ــد وه ــکار نباش ــر بی اگ
بخواهــد خــودش و ســگش و خانــه اش را 
تمیــز کند،کــی بــه ســایر کارهایــش بایــد 
ــز از  ــی ج ــن زندگ ــا چنی ــد واصوالآی برس
بیــکاران ولگــرد و مفتخورمــورد انتظارمــی 
باشــد؟!!!و صــد البتــه از انســانهای بیمــار 
روانــی و عقــده ای کــه جــز باحیــوان زبان 
بســته ای کــه نتواندبــه افــکار ورفتارغلــط 
ــد  ــی کندنتوان ــی او اعتراض ــر عقان و غی
ــن توهــم کــه تنهــا  زندگــی کنــد و در ای
ــت  ــگ اس ــن س ــوی همی ــدم وفادارب هم
ــوده  ــپری نم ــی س ــود را حیوان روزگار خ
ــندیده  ــی و پس ــدر عقان ــرد چق ــا بمی ت
کســی  اینکــه  از  نظــر  صــرف  اســت 
ــم داشــته باشــد! در  ــای مســلمانی ه ادع
ــط  ــن تصــور غل ــد گفــت کــه ای ــع بای واق
ــار  ــگ در کن ــتن س ــی زیس ــر عقان و غی
ــت  ــاه اس ــبختی و رف ــی خوش ــان نوع انس
ــل از  ــش نیســت!، غاف ــه بی ــم احمقان توه
ایــن نــوع  اینکــه روانشناســاناجتماعی 
ــی  ــی م ــاری روان ــی بیم ــتن را نوع زیس
دانندکــه ،نشــانه افســردگی روحــی و 
از  بیشــتر  گوشــه گیری  موجــب  تنهــا 
ــام  ــواع و اقس ــدن ان ــار ش ــه و گرفت جامع
ــمی وروانــی  گوناگونــی از بیمــاری جس
ــبک  ــن س ــه ای ــوده ب ــان ها آل ــرای انس ب

غیــر عقانــی زندگــی شــده کــه آینــده نه 
ــج و ســختی های  ــل رن ــدان دورمتحم چن
ــد. ــد ش ــتری را دچارخواهن ــراوان بیش ف
ــی  ــت علم ــو هیئ ــمی عض ــا قاس علیرض
گفت وگــو  در  کرمانشــاه  آزاد  دانشــگاه 
بــا خبرنــگار فــارس در کرمانشــاه، گفــت:.
بیمــاری خودنمایــی و نیــاز روانــی بــه نگاه 
دیگــران بــرای کســانیکه در زندگــی فردی 
و اجتماعــی بــا شکســتهای عاطفــی روبــرو  
بــوده انــد ونیــاز بــه توجــه دیگران داشــته 
انــد از علــل گرایــش برخــی جوانــان 
ــل  ــن معض ــار ای ــه گفت ــت ک ــار اس بیم
ــا  ــزود: بن ــد وی اف ــده ان ــی گردی اجتماع
ــا  ــط، ب ــری غل ــا تعبی ــی نیزب ــن برخ برای
توهــم متفــاوت بــودن کــه همیــن نشــانه 
بیمــاری نیــاز بــه توجــه دیگــران داشــتن 
ــه  ــران ب ــگاه دیگ ــی ن ــت گدائ ودر حقیق
ــی  ــل روان ــن دلی ــده تری ــیله عم ــن وس ای
ایــن ناهنجــاری رفتــاری آلــودگان بــه این 
بیمــاری مــی باشــد ./ البتــه نبایــد از نظــر 
دور داشــت تقلیــد از رفتارهــای غربــی 
کــه خــود گرفتارناهنجاریهــای اخاقــی و 
ــدون  ــتند، ب ــوده و هس ــیاری ب ــی بس روان
ــی  ــای اجتماع ــل آلودگیه ــت در عل و دق
ــی  ــاط اخاق ــر روز انحط ــه ه ــرب، ک درغ
و رفتــاری را در برنامه هــای ماهــواره ای 
و شــبکه هــای اجتماعــی وابســته بــه 
غــرب مشــاهده مــی کنیــم کــه رفتارهــای 
حیوانــی کــوآن تاناموئــی، ابوغریبــی و 
رفتــار اخیــر امریکائیهــا کــه فرزنــدان 
ــدا  ــن و ج ــس انداخت ــران را در قف مهاج
از مــادران ایشــان بــدون توجــه بــه زجــه 
ــه  ــس جداگان ــودکان در قف ــادران و ک م
و پشــتیبانی از تروریســتهای درنــده ای 
ــزرگ ، پیــر  کــه انســانها را از کوچــک ، ب
،جــوان بــدون کوچکتریــن خطائــی را 
ــوده  ــاخی نم ــفند وگاو س ــد گوس همانن
ــد در  ــورده ان ــوده و خ ــاب نم ــد و کب ان
 ، غربــی  خبرنــگاران  دوربیــن  مقابــل 
ــرب  ــش غ ــاری توح ــای رفت ــانه ه ازنش
ــه  ــش ب ــی گرای ــل اصل ــی و ازدالی وحش
ــژه ســگ ها مــی  ــات ، بوی زندگــی باحیوان
ــود. ــان میش ــگانه در انس ــوی س ــد خ باش

ــان  ــا بی ــناس ب ــن جامعه ش ــن ای  همچنی
اینکــه بــه دالیــل مشــکات مختلــف 
اجتماعــی رابطــه فردگرایــی در غــرب 
ــرد: در  ــار ک ــیده، اظه ــود رس ــه اوج خ ب
ــدن  ــگ ش ــزوا و کم رن ــرب، ان ــگ غ فرهن
روابــط خانوادگــی شــدت یافته و افــراد در 

زندگی با انواع حیوانات خانگی بویژه سگ 
تقلیدی کورکورانه ازغرب متوحش

ــوان  ــی به عن ــات اهل ــع، از حیوان آن جوام
می کننــد. اســتفاده  خــود  همــدم 

ــای  ــرو هه ــی گ ــی برخ ــزود: وقت وی اف
 ، ناهنجــار، در جامعــه مرجــع شــدند 
عــده ای از افــراد نــاآگاه فاقــد قــدرت 
بــه  هــم  جامعــه  درهمــان  عقانــی 
تقلیدازچنیــن الگوهــای غلــط رفتــاری 
ــی  ــی برخ ــال وقت ــور مث ــد ))ط می پردازن
غــرب  بــه  خودبختــه  پیشــگان  هنــر 
متوحــش ســگ در بغــل عکــس گرفتــه و 
مجــات و رســانه هــای وابســته بــه جبهــه 
ــه اش  ــرا منتشــر کنندنتیج ــمن نیزآن دش
ــده ای از  ــه ع ــودتقلید کوکرکوران ــی ش م
مقلــدان کــور(( ؛ انجــام آرایش هــای تنــد 
و زننــده، پوشــش هــای  نامناســب ، پــاره 
پوشــی و لگردیباســگ وگربــه و... در پارکها 
و خیابانهــا  از جملــه اقداماتــی اســت 
ــای  ــروه رفتاره ــن گ ــد از ای ــه تقلی ــه ب ک
منحــرف و ناهنجارنشــخوارکننده فرهنــگ 
ــورت  ــتند ص ــش هس ــرب متوح ــد غ فاس
گــروه  چنیــن  حالی کــه  در  می گیــرد، 
ــی  ــر عقان ــدی غی ــن عقای ــا چنی ــی ب هائ
وجــود  قدیــم  از  ایرانــی  درفرهنــگ 
ــران اســامی چنیــن  ــد و در ای نداشــته ان
ــاری  ــی رفت ــر عقان ــای غی ــا هنجاریه ن
بــه تبــع عقانیــت اســامی وانقابــی  
بــه ریشــه  ، وقتــی  نیســت  پذیرفتــه 
ــی  ــای ناهنجاراجتماع ــن رفتاره ــی ای یاب
ــه  ــم ریش ــی بینی ــم م ــی کنی ــه م توج
ــر کیــش  آن در غــرب بنــا شــده کــه کاف
هســتند  ماتریالیســت  و  دیــن  ضــد  و 
ــا  ــاری ب ــادی ورفت ــت اعتق ــچ تناس وهی
اســام و مســلمین نداشــته و ندارنــد!

قاســمی بــا تاکیــد بــر وجــود روابــط 
پررنــگ و قــوی در ارتباطــات خانوادگــی و 
ــاهی،  ــای کرمانش ــی در خانواده ه اجتماع
ــهر و  ــن ش ــرد: در چنی ــان ک ــر نش خاط
ــی،  ــگ غن ــود فرهن ــا وج ــه ای و ب جامع
نگــه  داشــتن حیوانــات اهلــی نظیــر ســگ 
و گربــه، به منظــور رهایــی از تنهایــی، 
نادرســت  تصــوری  و  غلــط  توهمــی 
بــط صحیــح اجتماعــی در  از روا  کــه 
ــت. ــه دور اس ــامی ب ــانی واس ــام انس نظ

دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  ایــن 
نگه داشــتن  کرمانشــاه،  اســامی  آزاد 
ــی  ــی را نوع ــای آپارتمان ــگ در خانه ه س
قانــون شــکنی رفتــاری ورفتــاری ناپســند 
شــهری  نشــینی  آپارتمــان  درزندگــی 
ــایر  ــت و آزارس ــبب اذی ــه س ــت ک دانس
افزودنــد  ایشــان  میشــود  همســایگان 
برعکــس  اقدامــی  بنابراین،چنیــن   :
، موجــب دور  تصــور غلــط مرتکبیــن 
ــان  ــایگان از انس ــان و همس ــدن اطرافی ش
مواقــع موجــب  برخــی  و در  می شــود 
ــع  ــه مراج ــوع ب ــی و رج ــری فیزیک درگی

ــت . ــده اس ــز گردی ــی نی ــی وقضائ انتظام
وی ادامــه داد: معضــل ولگــردی بــا ســگ  
ــاش  ــان اراذل ، اوب ــی ازجوان ــط برخ توس
،زنــان هــرزه خیابانــی )مانکــن هــای 
ــور  ــر ک ــان تقلیدگ ــا ناآگاه ــی(و ی خیابان
راه  مجلــس  بــه صحــن   89 ســال  در 
ــا  ــد ت ــای یک ص ــی جریمه ه ــت و حت یاف
ــرای ایــن تخلــف  500 هــزار تومانــی نیزب
ناهنجــار اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــد.
اینکــه  ولگــردی  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
بــا ســگ یــک حرکــت غیراجتماعــی 
است:گرایشــتقلید کــور کورانــه برخــی 
ــه  ــاش ب ــا از اراذل واوب ــهر م ــان ش جوان
ایــن معضــل در برخــی مواقــع، یــک 
نــوع واکنــش غیرمســتقیم و اعتــراض بــه 
ــا  ــی از خانواده ه ــن در برخ ــگ خش فرهن
اســت. اجتماعــی  تعامــات  یــا  و 

اکثــر  کــرد:  نشــان  خاطــر  قاســمی 
ســگ گردی  بــه  اقــدام  کــه  افــرادی 
در اماکــن عمومــی می کننــد، از بعــد 
زمینــه  ایــن  در  ضعیفــی  آموزشــی 
مســائل  برخــی  کــه  برخوردارنــد 
ــد. ــن می زن ــدت آن دام ــه  ش ــی ب اجتماع

ــوص  ــه در خص ــص ری ــوق تخص ــک ف ی
نگه داشــتن  از  کــه  بیماری هایــی 
ــاد  ــان ایج ــرای انس ــی ب ــگ های خانگ س
ریختــن  داشــت:  بیــان  شــود،  مــی 
ــگ در منــزل و بــر  ترشــحات بــزاق س
ــی  ــی میکروب ــی از آلودگ ــرش، نوع روی ف
ــتگاه  ــق دس ــه از طری ــد ک ــاد می کن ایج
می شــود. انســان  بــدن  وارد  گوارشــی 

علــی معینــی بیمــاری کیســت هیداتیــد را 
ــاط  ــی از ارتب ــای ناش ــه بیماری ه از جمل
ــگ های  ــا س ــوان مخصوص ــا حی ــان ب انس
خانگــی اعــام کــرد و افــزود: در اثــر آلوده 
ــوع و در  ــه مدف ــگ ب ــای س ــدن موه  ش
نتیجــه ارتبــاط انســان بــا آن، نوعــی انــگل 
و بیمــاری بــه اســم کیســت هیداتیــد بــه 
ــل  ــام عم ــه انج ــد ک ــوذ می کن ــان نف انس
جراحــی یکــی از راه هــای درمان آن اســت.
ایــن پزشــک خاطــر نشــان کــرد:  موهــای 
ســگ بــرای انســان مخصوصــا افــرادی کــه 
ــرژی و  ــب آل ــد موج ــج می برن ــم رن از آس
حساســیت و تنگــی نفــس می شــود و 
ــام  ــواع و اقس ــزل ان ــزش آن در من ــا ری ب
ــرد. ــکل می گی ــاری ش ــی از بیم گوناگون

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بیماری هــای 
ــود در  ــای موج ــر انگل ه ــر اث ــتی ب پوس
بــدن ســگ، نوعــی دیگــر از بیمــاری 
کــرد:  تاکیــد  اســت،  انســان  بــرای 
خطــر بیماری هــای ناشــی از نگــه داری 
بــرای کــودکان بیشــتر  ایــن حیــوان 
اســت بــه ایــن دلیــل کــه سیســتم 
بدنــی بچه هــا بســیار ضعیــف اســت.

اینکــه ســگ  بــه  اشــاره  بــا  معینــی 
از جملــه حیواناتــی اســت کــه بنابــر 
ــات  ــز تحقیق ــام و نی ــن اس ــتور دی دس
نمی شــود،  پــاک  هیــچ گاه  علمــی 
خواســت  کرمانشــاهی  شــهروندان  از 
حیــوان،  ایــن  نگــه داری  صــورت  در 
حتمــا عــوارض آن را در نظــر بگیرنــد.

فرمانــده نیروی انتظامی اســتان کرمانشــاه 
اینکــه ســگ گردی در  بــر  تاکیــد  بــا 
خیابان هــا و معابــر عمومــی شــهر، اقدامــی 
غیراجتماعی و بســیار ناپســند است، عنوان 
کــرد: ایــن عمــل موجــب تــرس و وحشــت 
ــود  ــران می ش ــان و دخت ــا در زن مخصوص
ــت. ــامانی اس ــفتگی و نابس ــب آش و موج

ســردار کریــم کشــوری اظهــار کــرد: ســگ 
عیــن نجاســت اســت و در صــورت صدمــه 
ــکایت،  ــاد ش ــران و ایج ــه عاب ــاندن ب رس
می گیــرد. صــورت  انتظامــی  برخــورد 

ــان اینکــه در صــورت مشــاهده  ــا بی وی ب
شــهر  عمومــی  معابــر  در  ســگ گردی 
نتیجــه  در  و  شــخصی  خودروهــای  و 
عمومــی،  اذهــان  در  تشــویش  ایجــاد 
مامــوران انتظامــی حــق جمــع آوری ایــن 
ــزان جریمــه  ــزود: می ــد، اف ــوان را دارن حی
صــورت  در  خیابــان  در  ســگ گردی 
ــوع  ــه ن ــران ب ــه عاب ــیب ب ــاندن آس رس
شــکایت بســتگی دارد و بــر اســاس طــرح 
ارتقــاء امنیــت بــا این گونــه متخلفــان 
برخــورد جــدی انجــام خواهــد شــد.
باز نشر با اصاحات از خبرگزاری فارس
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ــان در فتنــه 88 اســناد اقدامــات بهائی
اســامی  انقــاب  اســناد  مرکــز 
فعالیــت  از  را  جدیــدی  اســناد 
ــرد. ــر ک ــه 88 منتش ــات در فتن بهائی
فرقه ضاله بهائیت یکی از 
پایه های فتنه نا نجیبانه 

سال 88
ــان در فتنــه 88  اســناد اقدامــات بهائی
بــه نقــل از پایــگاه مرکــز اســناد انقاب 
اســامی، یکــی از گروه هــای فعــال در 
حــوادث ســال 88 فرقــه ضالــه بهائیــت 
ــوب  ــه آش ــه عرص ــا ورود ب ــه ب ــود ک ب
ــه معنــی کلمــه شــریک  و اغتشــاش ب
ــی در  ــه خوب ــر ب ــن ام ــود. ای ــرم ب ج
اســناد و اعترافــات منتشــر شــده از 
فعالیــن فرقــه بهائیــت مشــهود اســت.

در گــزارش کارشــناس امنیتــی پرونــده 
ــال 88  ــوادث س ــی در ح ــن بهائ فعالی
ــت  ــت بهائی ــد حرک ــت: رون ــده اس آم
ــی در  ــش سیاس ــای نق ــمت ایف ــه س ب
جامعــه از دو ســال پیــش و مقــارن بــا 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
آغــاز شــد کــه بــا توجــه بــه ممنوعیــت 
موجــود در کتــب بهائیت بــرای دخالت 
در سیاســت، آن را حرکتــی اجتماعــی 
ــر در  ــدِف تأثی ــا ه ــرده و ب ــداد ک قلم
وضعیــت جامعــه  بهائــی ایــران و بهبــود 
ــدون  ــود و ب ــن خ ــم و وط ــع عال وض
ــام  ــع اع ــی، بامان وابســتگی های حزب
نمودنــد؛ لــذا بیانیه هــا و مکتوبــات 
ــی  ــکیات جهان ــوی تش ــادره از س ص
ــدد  ــورت متع ــرائیل به ص ــع در اس واق
ــرار داده و  ایــن امــر را مــورد تأکیــد ق
بــه هدایــت جامعــه  بهائــی پرداختنــد.

ایــن امر بــا انتخابــات ریاســت جمهوری 
کاندیداهــا  برخــی  ســبز  چــراغ  و 
ــود  ــازه ای به خ ــکل ت ــت ش ــه بهائی ب
گرفــت، و در صحنه هــای انتخاباتــی 
ــا در دســت  ــت حاضــر شــده و ب بهائی
ــود را  ــات خ ــاکارد، مطالب ــن پ گرفت
مطــرح کردنــد کــه بــا واکنــش منفــی 
از جانــب هــواداران و شــخص کاندیداها 
)موســوی و کروبــی( مواجــه نشــد، لــذا 
در ادامــه وارد جریانــات اغتشاشــات 
شــده و بــا حضــور در بیشــتر تجمعــات 

روز  تجمــع  خصوصــاً  و  غیرقانونــی 
ــد. ــش پرداختن ــای نق ــه ایف ــورا ب عاش

بهائیت و انتخابات دهم 
ریاست جمهوری

در میــان اعترافــات اعضــای فعــال 
از  متعــددی  نمونه هــای  بهائــی 
ــدل  ــتورات بیت الع ــا و دس هماهنگی ه
ــه چشــم می خــورد.  ــات ب ــرای انتخاب ب
بخشــی از اعترافــات پیــام فنائیــان 
در  شــده  دســتگیر  بهائیــان  از 
اســت: آمــده  ذیــل  در   88 ســال 

و  اغتشاشــات  بــه  مربــوط  اخبــار 
چــه  از  را  غیرقانونــی  تجمعــات 
می کردیــد؟ کســب  طریقــی 

از طریــق ماهواره و دوســتان که شــامل 
شــبکه های BBC، صــدای امریــکا و 
ــد  ــتانم عبارتن ــه دوس ــردا ک ــو ف رادی
ــک مبشــری ــری و باب ــن غضنف از آرتی

کــدام  از  بهائیــت  جامعــه  
ریاســت  کاندیداهــای  از  یــک 
می کنــد؟ حمایــت  جمهــوری 

بیشــتر دوســتان ما از آقای میرحســین 
کردنــد. حمایــت  اعــام  موســوی 

از طریــق پیامــک و تمــاس تلفنی نحوه 
هماهنــگ شــدن خــود جهــت حضــور 
در تجمعــات غیرقانونــی را بیــان کنیــد.

راه هــای  از  یکــی  تلفــن  و  پیامــک 
تجمعــات  در  حضــور  هماهنگــی 
ــا  ــتر پیامک ه ــود و بیش ــی ب غیرقانون
طریــق  از  هماهنگــی  بــرای 
کــه  می شــد  اعــام  دوســتان 
بــرای روز عاشــورا از ســوی آرتیــن 
بودیــم. شــده  دعــوت  غضنفــری 

مواضــع  از  اطاع یابــی  نحــوه  
در  حضــور  جهــت  بیت العــدل 
ــود؟ ــه ب ــات و اغتشاشــات چگون انتخاب

اعــام  ضیافت هــا  طریــق  از 
انــواع  از  یکــی  ضیافــت  می شــد. 
اســت. بهائیــت  داخلــی  جلســات 
بهائــی  جامعــه   ماهیــت  اساســاً 

نقــش  می باشــد؟  چــه  بیت العــدل 
و  ایــران  بهائیــان  عملکــرد  در  آن 
ایشــان  عملکــرد  بــه  خط دهــی 
چیســت؟ و کانــون فکــری شــما در 
ــزار  ــه اب ــق چ ــور و از طری ــران چط ای
می شــود؟ ارتــزاق  اشــخاصی  یــا 

بــا توجــه بــه جایگاهــی کــه بیت العدل 
بهائیــان  دارد،  بهائیــان  نــزد  در 
ــی  ــا هماهنگ ــود را ب ــور خ ــی ام تمام
در  می دهنــد.  انجــام  بیت العــدل 
ایــران محفلــی تحــت عنــوان »محفــل 
ملــی ایــران« کــه اعضــای آن دســتگیر 
زنــدان  در  اکنــون  هــم  و  شــده اند 
به ســر می برنــد، به عنــوان نماینــده  
شــناخته  ایــران  در  بیت العــدل 
ــل  ــای محف ــاِب اعض ــوند. در غی می ش
از  یــا  بیت العــدل  پیام هــای  ملــی، 
طریــق ســایت اینترنــت و یــا ناظمیــن 
ــد. ــاغ می ش ــت اب ــات ضیاف در جلس

اشــخاص  ارتــزاق  خصــوص  در 
بــر  عــاوه  کــه  بگویــم  بایــد 
اعانه هــای  شــخصی،  درآمدهــای 
به همیــن  ضیافت هــا  در  جمع شــده 
می شــود. بــرده  کار  بــه  منظــور 
باشگاه خبرنگاران جوان

عکس فائزه هاشمی  در کنار فریبا کمال آبادی 
رئیس فرقه ضاله بهائی صهیونیستی

فتنه نانجیبانه مدعیان اصالح طلبی در سال 88  وابستگی  فکری و عملی ایشان 
با ضد انقالبهای فراری به ویژه بهائیان نشان دهنده انحراف ایشان از مسیر 

انقالب اسالمی  به رهبری امام راحل است
اســتاد شــیخ حســین انصاریــان مفســر، 
مترجــم و پژوهشــگر علــوم و معــارف قــرآن 
کریــم در تازه تریــن جلســه اخــاق خــود در 
ــا،  ــوع »دنی ــه موض ــا ب ــینیه همدانی ه حس
ــاره  ــدن« اش ــن بنده ش ــرای بهتری ــی ب جای
ــد: ــه می آی ــروح آن در ادام ــه مش ــرد ک ک
انســان اقامتــگاه  بهتریــن  دنیــا، 
بهتریــن محــل بــرای انســان دنیاســت، 
ــه فرمــوده  چــون اقامــت انســان در رحــم ب
قــرآن بیــن 6 تــا 9 مــاه اســت و بــه 
َوفَِصالُــُه  »َوَحْمُلــُه  می گویــد:  مــادران 
ثََاثُــوَن َشْهًر«)ســوره احقــاف، آیــه 15(، 
ــارداری و شــیردادن  شــما ســی ماه اســت؛  ب
ــاه  ــود، 21 م ــم ب ــاه در رح ــه نه م ــر بچ اگ
دنیــای  در  انســان  بدهیــد.  بایــد شــیر 
و  اســت  آفریده شــدن  حــال  در  رحــم 
ــان  ــدن احس ــمش از مع ــرای جس ــط ب فق
می گیــرد. فیــض  پــروردگار  کرامــت  و 
انســان توقــف گاه  بــرزخ،  عالــم 
ــه  ــرآن ب ــار در ق ــه دوب ــم ک ــرزخ ه ــم ب عال
ــط در  ــده، فق ــاد ش ــه از آن ی ــم و کنای اس
ــم  ــا جس ــت و ب ــان اس ــا روح انس ــاط ب ارتب
کاری ندارنــد. تــا آدم را غســل بدهنــد و 
کفــن بکننــد، بــه خــاک می ســپرند؛ خــاک 
ــه ای را  ــد و لقم ــاز می کن ــش را ب ــم دهان ه
ــک زن  ــه ی ــه ب ــورت نطف ــًا به ص ــه قب ک
ــس  ــود، پ ــل داده ب ــرعی تحوی ــوهر ش و ش
ــا  ــه قبره ــد ک ــی بع ــی مدت ــرد؛ یعن می گی
ــه  ــت و آنچ ــاک در آن اس ــکافند، خ را بش
ــد از  ــود، بع ــادر داده ب ــدر و م ــه پ ــًا ب قب
از  تنهــای  روح  و  می گیــرد  پــس  دفــن 
جســم می مانــد؛ هرچــه در عالــم بــرزخ 
ــت. ــوط اس ــه روح مرب ــرد، ب ــورت می گی ص

اســم بــرزخ یک بــار در ســوره مؤمنــون آمده 
ــوره  ــرزخ را در س ــف ب ــم وص ــار ه و یک ب
ــت، در  ــرده اســت. درحقیق ــان ک ــن بی مؤم
ــرزخ یــک بخــش وجــود انســان کــه روح  ب
ــت؛  ــش روبه روس ــه اعمال ــا نتیج ــت، ب اس
البتــه نــه یــک نتیجــه کامــل و جامــع. روح 
ــدکاِر  ــت و روح ب ــور روبه روس ــا ن ــن ب مؤم
غیرمؤمــن هــم بــا ظلمــت؛ مؤمــن حقایقــی 
شــاد  و  می بینــد  بــرزخ  نــور  آن  در  را 
ــائلی را  ــک مس ــم ی ــر ه ــود، روح کاف می ش
ــد؛  ــر می کش ــد و زج ــی می بین در آن تاریک
ــت و  ــرفت اس ــای پیش ــه ج ــرزخ ن ــی ب یعن
ــات  ــق آی ــه طب ــت، بلک ــای پس رف ــه ج ن
قــرآن و روایــات یــک توقــف گاه اســت.
ــتن  ــه برگش ــد ک ــس بیای ــد پ ــر بخواه اگ
ــا  ــه دنی ــدا او را ب ــه خ ــت ک ــن اس ــه ای ب
اگــر  و  برنمی گردانــد  کــه  برگردانــد 
ــرای ورود  ــی ب ــرود، یعن ــش ب ــد پی بخواه
خــدا  کــه  بکنــد  شــتاب  قیامــت  بــه 
زمــان را جمــع نمی کنــد و بایــد روزگار 
ــم  ــی ه ــود. وقت ــم بش ــج ک ــرزخ به تدری ب
کامــل  نتیجــه  بــه  شــد،  قیامــت  وارد 
خوبی هــا و بدی هــای مــردم می رســند.
پســرفت یــا  پیشــرفت  محــل  دنیــا، 
امــا دنیــا هــم جــای پس رفــت و هــم جــای 
پیشــرفت اســت؛ پس رفــت پس رفتــگان 

ِئــکَ َکاْلَنَْعــاِم  تــا کجاســت؟ تــا اینجــا: »أُوَلٰ
ــه 179(؛  «)ســوره اعــراف، آی ــْم أََضُلّ ــْل ُه َ ب
پیشــرفت تــا کجاســت؟ تــا اینجــا: »إِنَّ 
ــاِت أُوٰلِئــک  الِٰح ــوا اَلّصٰ ــوا َو َعِمُل ــَن آَمُن َِّذی اَل
ــه 7﴾.  ــة، آی ــوره بین ــُر اَْلَبِریِة«﴿س ــْم َخی ُه
ــا  ــرد ی ــن م ــه ای ــی ک ــا آنجای ــرفت ت پیش
ــم  ــده عال ــود جنبن ــن موج ــن زن، بهتری ای
ــن  ــه بهتری هســتی می شــود. راه رســیدن ب
موجــود عالــم خلقت شــدن بــاز اســت، 
عــدد هــم معّیــن نشــده که مــا از زمــان آدم 
تــا روز قیامــت، جــاده را بــرای چهارصدهزار 
ــاز گذاشــته ایم، بلکــه  ــرد و زن ب ــارد م میلی
بــرای همــه بــاز اســت: »گــر کافــر و گبــر و 
بت پرســتی بــاز آی«، اگــر دلــت می خواهــد.
پســرفت و  پیشــرفت  جــاده  معمــار 
ِئــکَ َکاْلَنَْعــاِم بَــْل  راه عقب گــرد تــا »أُوَلٰ
ــما  ــی ش ــت، ول ــاز اس ــم ب « ه ــُلّ ــْم أََض ُه
ــادران و  ــما م ــم! ش ــما برادران ــم! ش عزیزان
ــه دنیایــی کــه  ــم! از ایــن دریچــه ب خواهران
کنیــد؛  نــگاه  می کنیــم،  زندگــی  آن  در 
دریچــه ای کــه قــرآن می گویــد. اینجــا 
ــا  ــا؟ ت ــا کج ــرفت ت ــای پیش ــت؟ ج کجاس
ــن  ــای ای ــِة«، ج ــُر اَلَْبِری ــْم َخی ــک ُه »أُوٰلِئ
پیشــرفت تــا ایــن نقطــه در اینجاســت. 
ایــن جــاده کــه بــرای پیشــرفت قــرار 
داده شــده و آن مقــام، یعنــی »أُوٰلِئــک 
ــت  ــروردگار اس ــِة«، کار پ ــُر اَلَْبِری ــْم َخی ُه
ــت.  ــا کار اوس ــاختن دنی ــبِک س ــن س و ای
جــاده اش هــم او نشــان داده، مقصــد را هــم 
ــرای بهتریــن شــدن نشــان داده اســت. او ب
ــروردگار  ــه پ ــًا ب ــت اص ــاده پس رف ــا ج ام
کاری نــدارد؛ نــه معمــارش اســت، نــه 
ساخت وســازش  نــه  اســت،  مهندســش 
ــه  ــوط ب ــدش مرب ــه مقص ــت، ن ــت اوس دس
ــام  ــاً تم ــم علن ــد ه ــرآن مجی ــت. در ق اوس
بارهــای منفــی و انحرافــات را از وجــود 
اســت.  کــرده  ســلب  خــودش  مقــدس 
ــد  ــبت می ده ــودش نس ــه خ ــرفت را ب پیش
ــوره  ِبیَل«)س ــاُه الَسّ ــا َهَدیَْن َّ ــد: »إِن و می گوی
انســان، آیــه 3(، بازکــردن راه پیشــرفت 
کار مــن اســت و عطــای تمــام نیــروی 
ــت؛  ــن اس ــم کار م ــرفت ه ــرای پیش الزم ب
ــکَ  ِئ ــه »أُوَلٰ ــه ب ــت را ک ــاده پس رف ــا ج ام
می رســد،   » أََضــُلّ ُهــْم  بَــْل  َکاْلَنَْعــاِم 
َئٍة َفِمــْن  ــِیّ ــْن َس ــا أََصابَــَک ِم می گویــد: »َوَم
نَْفِسَک«)ســوره نســاء، آیــه 79(، معمــار، 
ــه  ــه ب ــی ک ــام بدی های ــدس تم ــا و مهن بّن
تــو می رســد، خــودت هســتی و اصــًا مــن 
وارد ایــن جریــان نمی شــوم کــه کســی 
ــت،  ــا، حیوانی ــتی، فحش ــر، زش ــه منک را ب
ــدگان و اخــاق  اعمــال پســت، اخــاق درن
ــن  ــن کار م ــم. ای ــی کن ــیاطین راهنمای ش
نیســت و مــن از هــر عیــب و نقصــی پــاک 
هســتم و این گونــه راهنمایی هــا عیــب و 
نقــص اســت، ظلــم اســت ســتم اســت و »أََنّ 
ٍم لِلَْعِبیِد«)ســوره حــج، آیــه  اهلَلَّ لَْیــسَ بَِظــاَّ
10(، خداونــد بــه بندگانــش ظلــم نمی کنــد.

هــر  از  خداونــد  ناخشــنودی 
انســان در  انحرافــی  گونــه 

ــْم  ــٌیّ َعْنُک ــإَِنّ اهلَلَّ َغِن ــد: »َف ــدا می فرمای خ
َواَل َیْرَضــٰى لِِعَبــاِدِه الُْکْفَر«)ســوره زمــر، آیــه 
ــرای شــما  ــه انحرافــی را مــن ب 7(، هیچ گون
نپســندیده ام کــه بــا خــودت بگویــی: تقدیــر 
مــن ایــن بــود کــه عرق خــور بشــوم، رباخــور 
بشــوم؛  یــا صندلــی دار ســتمگر  بشــوم 
ــدا  ــم و خ ــف بکن ــر تخل ــم از تقدی نمی توان
ــمر  ــون و ش ــن فرع ــه م ــت ک ــم زده اس رق
ــاکار بشــوم. ــا زن و نمــرود بشــوم، رباخــور ی
پاکــی  بــه  انســان  اقــرار 
نمــاز در  عیبــی  هــر  از  خداونــد 
ــه  ــزده ام و ب ــی ن ــن رقم ــًا چنی ــن اص م
ــل آن  ــر اه ــه اگ ــاد داده ام، البت ــم ی ــو ه ت
ــی و  ــد« را گفت ــواً اََح ــی »ُکُف ــتی، وقت هس
ــه بار  ــت اول س ــی، در رکع ــوع رفت ــه رک ب
بگــو  یک بــار  یــا  اهلل«  »ســبحان  بگــو 
»ســبحان ربــی العظیــم و بحمــده«؛ یعنــی 
ــبحان  ــن »س ــه م ــن ک ــودت تلقی ــه خ ب
اهلل« و از هــر عیــب و نقصــی پــاک هســتم. 
امــر بــه ظلــم نقــص اســت، امــر بــه 
گنــاه عیــب و زشــت اســت. از رکــوع بلنــد 
ــار  ــرو، یک ب ــه ســجده اول ب شــدی، حــاال ب
ــده«  ــی و بحم ــی االعل ــبحان رب ــو »س بگ
پــروردگار مــن از هــر عیــب و نقصــی پــاک 
اســت و یــا ســه بار بگــو »ســبحان اهلل«. 
ــاره  ــدی، دوب ــد ش ــه بلن ــجده دوم ک از س
ــن و  ــن کار را بک ــم همی ــت دوم ه در رکع
ــار هــم در ســجود. ــار در رکــوع، دوب یــک ب
ســه بار در رکعــت اول و در رکعــت دوم 
بــه مشــاعر و احساســاتت  هــم ســه بار 
ــی  ــب و نقص ــر عی ــن از ه ــه م ــان ک برس
پــاک هســتم. در نمــاز ظهــر هــم ایــن 
ــوع  ــار رک ــی چه ــن؛ یعن ــار بک کار را چهارب
ــاز هــم بگــو »ســبحان  و هشــت ســجده، ب
ــاز  ــارم هــم ب اهلل« و در رکعــت ســوم و چه
ــه اال  ــدهلل و ال ال ــبحان اهلل و الحم ــو »س بگ
اهلل و اهلل اکبــر« کــه عالمانــه خیالــت راحــت 
ــته ام،  ــو نخواس ــرای ت ــّر ب ــد ذره ای ش باش
بــرای  داری؟  شــّر  این قــدر  چــرا  پــس 
خــودت اســت، کار خــودت اســت، معمــاری 
ــت. ــودت اس ــی خ ــت، مهندس ــودت اس خ
انســان خــود  دســت  ســاخته  جهنــم، 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــت م ــو دس ــک کار ت ی
ــا  ــوه، دری ــوه ک ــدی ک ــدی و دی ــدار ش بی
ــت،  ــار توس ــاه ب ــرا ،گن ــرا صح ــا، صح دری
می توانــی توبــه کنــی و تمــام گذشــته ات را 
جبــران کنــی، مــن هــم چشــم می پوشــم. 
ــم،  ــو می کن ــرای ت ــک کار را ب ــن ی ــن ای م
ــرزخ  ــه وارد قیامــت و ب ــدون توب ــر ب ــا اگ ام
در  و  می افتــی  گناهانــت  گیــر  بشــوی، 
قیامــت هــم گرفتــار جهنــم می شــوی، 
ــن در  ــاخته ای. م ــودت س ــه خ ــی ک جهنم
قیامــت کبابــی بــاز نکــرده ام کــه شــما 
جهنــم  آتــش  روی  و  بکشــم  ســیخ  را 
بگــذارم، بلکــه خــودت خــودت را در ســیخ 
گنــاه کشــیده ای، حــاال هــم در آتــش 
ــی نــدارد. ــی روی و بــه مــن هــم ربط م
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 3 دلیــل پیــش بینــی نشــدن ســازوکار 

دربــاره  توتــال  قــرارداد  در  مناســب 
مــی   IPC تحریم /چگونــه  بازگشــت 
توانســت ضربــه گیــر تحریــم هــا شــود؟

ــازوکار  ــدن س ــی نش ــش بین ــل پی 3 دلی
دربــاره  توتــال  قــرارداد  در  مناســب 
مــی   IPC تحریم /چگونــه  بازگشــت 
توانســت ضربــه گیــر تحریــم هــا شــود؟

وزارت  اشــتباه  شــدیدا  تصــورات 
نفــت دربــاره آثــار سیاســی امضــای 
و  برجــام  متــن   ،IPC قراردادهــای 
پیــش  مهــم  علــت  ســه  تحریم هــا، 
بینــی نشــدن ســازوکار مناســب توســط 
ایــن وزارتخانــه در قــرارداد توتــال بــرای 
وضعیــت بازگشــت تحریــم هــا بــود.

 26 اردیبهشــت مــاه و ســاعاتی پــس 
ــی  ــال مبن ــه شــرکت توت از انتشــار بیانی
فــاز  توســعه  پــروژه  از  خــروج  بــر 
11 پــارس جنوبــی در صــورت عــدم 
ــکا،  ــی از آمری ــت تحریم ــت معافی دریاف
ــن  ــاره ای ــت درب ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن بی
ــال  ــروج توت ــرای خ ــت: »ب ــوع گف موض
ــا  ــدارد ام ــرارداد جریمــه ای وجــود ن از ق
مبلغــی کــه توتــال تاکنــون در ایــن 
ــان  ــا زم ــت ت ــرده اس ــه ک ــرارداد هزین ق
نمی شــود«.  بازپرداخــت  کار،  اجــرای 
زنگنــه همچنیــن اعــام کــرد کــه طبــق 
قــرارداد، در صورتــی کــه توتــال فرانســه 
از فعالیــت در توســعه فــاز 11 پــارس 
ــی.ان. ــرکت س ــرود ش ــار ب ــی کن جنوب

ــود  ــن آن می ش ــن جایگزی ــی چی پی.س
شــرکت  ایــن  خــروج  صــورت  در  و 
چینــی از ایــن قــرارداد هــم شــرکت 
می مانــد. باقــی  ایــران  پتروپــارس 

 40 توتــال صرفــا  شــرکت  واقــع،  در 
ــن  ــه ای ــاس بیانی ــورو )براس ــون ی میلی
میلیــون   90 یــا  فرانســوی(  شــرکت 
دالری )براســاس اظهــارات مدیرعامــل 
شــرکت ملــی نفــت ایــران( کــه از اواســط 
تیرمــاه 96 تاکنــون بــرای تکمیــل پــروژه 
ــه  ــی هزین ــارس جنوب ــاز 11 پ توســعه ف
کــرده اســت، فعــا دریافــت نمــی کنــد 
و بعــد از تکمیــل ایــن فــاز توســط 
شــرکت چینــی یــا شــرکت ایرانــی، 

ایــن مبلــغ را دریافــت خواهــد کــرد.

از  ناشــی  ســنگین  خســارت 
 11 فــاز  توســعه  در  تاخیــر 
توتــال خــروج  بــا  جنوبــی  پــارس 

ــازوکار  ــی س ــش بین ــدم پی ــل ع ــه دلی ب
بــرای  نفــت  وزارت  توســط  مناســب 
در  هــا  تحریــم  بازگشــت  شــرایط 
ایــن  توتــال،  شــرکت  بــا  قــرارداد 
پرداخــت  بــدون  فرانســوی  شــرکت 
ــدون تحمــل  هیــچ جریمــه ای و حتــی ب
ــارج  ــروژه خ ــن پ ــی از ای ــارت خاص خس
مــی شــود. ایــن اتفــاق در حالــی رخ مــی 
ــی  ــت روحان ــت دول ــه وزارت نف ــد ک ده
ــاز  ــروژه توســعه ف ــذاری پ ــا هــدف واگ ب
ــای  ــرکت ه ــه ش ــی ب ــارس جنوب 11 پ
ــدل  ــتفاده از م ــا اس ــی و ب ــزرگ خارج ب
ــن  ــی )IPC(، ای ــای نفت ــد قراداده جدی
ــان  ــا زم ــال 92 ت ــط س ــروژه را از اواس پ
ــال )تیرمــاه 96(  ــا توت امضــای قــرارداد ب
معطــل نگــه داشــته بــود و در نتیجــه، بــا 
توجــه بــه خــروج ایــن شــرکت فرانســوی 
از قــرارداد توســعه ایــن فــاز، عمــا 
مــدت معطــل باقــی مانــدن توســعه 
ــت.  ــیده اس ــال رس ــدود 5 س ــه ح آن ب
ــر  ــه، وزی ــژن زنگن ــارات بی براســاس اظه
نفــت در صحــن علنــی مجلــس در تاریــخ 
21 تیرمــاه 96، ضــرر ناشــی از هــر یــک 
ســال تاخیــر در توســعه فازهــای پــارس 
ــر 5  ــت و ه ــارد دالر اس ــی 5 میلی جنوب
ســال تاخیــر در توســعه ایــن فازهــا، 
ــرر وارد  ــور ض ــه کش ــارد دالر ب 32 میلی
مــی کنــد، ضــرری کــه از جیــب مــردم 
پرداخــت مــی شــود و بــه بیــکاری و فقــر 
ــن  ــه ای ــه زنگن ــود. البت ــی ش ــر م منج
اظهــارات را در دفــاع از امضــای قــرارداد 
توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی بــا توتــال 
بیــان کــرد و بــه احتمــال فــراوان، فعــا 
ــش  ــن اظهارات ــدارد ای ــه ای ن ــچ عاق هی
خاطــر  اســت  الزم  شــود.  بازخوانــی 
ــدن  ــی مان نشــان گــردد کــه معطــل باق
توســعه فــاز 11 پــارس جنوبــی در حالــی 
ــی  ــوان داخل ــه ت ــاده اســت ک ــاق افت اتف
الزم بــرای توســعه ایــن فــاز وجــود دارد.

ســازوکار  نفــت  وزارت  چــرا 
بازگشــت  وضعیــت  بــرای  مناســبی 
نکــرد؟ بینــی  پیــش  هــا  تحریــم 

ــارات  ــه اظه ــی ب ــه نگاه ــودی ک ــا وج ب
ــان  ــال از زم ــران ارشــد شــرکت توت مدی
 )HOA( اصولــی  موافقتنامــه  امضــای 

ــی  ــارس جنوب ــاز 11 پ ــعه ف ــرای توس ب
در آبــان مــاه 95 تــا زمــان امضــای 
قــرارداد توســعه ایــن فــاز در تیرمــاه 
ــه  ــی داد ک ــی نشــان م ــه خوب ــم ب 96 ه
ایــن شــرکت فرانســوی  فعالیت هــای 
ــه  ــرارداد ب ــن ق ــرای امضــا و اجــرای ای ب
ــم  ــت تحری ــا وضعی ــب ب ــدت متناس ش
کشــورمان  علیــه  بــر  آمریــکا  هــای 
ــبی  ــازوکار مناس ــت س ــت، وزارت نف اس
ایــن  بازگشــت  وضعیــت  بــرای 
ــود.  ــرده ب ــی نک ــش بین ــا پی ــم ه تحری
ــزرگ  ــت ب ــن غفل ــل ای ــن دالی مهمتری
و اســتراتژیک وزارت نفــت عبارتنــد از:

الــف- تصــورات اشــتباه دربــاره آثــار 
 :IPC قراردادهــای  امضــای  سیاســی 
بــرای  فراوانیــف  عجلــه  نفــت  وزارت 
و  داشــت  قراردادهــا  ایــن  امضــای 
تصــور می کــرد ایــن قراردادهــا مانــع 
ــای  ــال ه بازگشــت تحریم هاســت. در س
ــد وزارت  ــران ارش ــی از مدی ــر، برخ اخی
ــاع  ــا در دف ــی باره ــت روحان ــت دول نف
امتیــازات فــراوان در نظــر گرفتــه  از 
شــده بــرای شــرکت های خارجــی در

IPC  گفتــه بودنــد بــا امضــای ایــن 
خارجــی،  شــرکت های  بــا  قراردادهــا 
فراینــد  تنهــا  نــه  شــرکت ها  ایــن 
ــورت  ــای IPC را در ص ــی قرارداده اجرای
متوقــف  تحریم هــا،  بازگشــت مجــدد 
نخواهــد کــرد بلکــه مدافــع منافــع ایــران 
خواهنــد شــد و تــاش می کننــد تــا 
ــر  ــا ب ــدد تحریم ه ــت مج ــوی بازگش جل
ــد.  ــا نقــض برجــام را بگیرن ضــد ایــران ب
ــر  ــه، وزی ــژن زنگن ــال، بی ــوان مث ــه عن ب
ــاه 96  ــی 21 تیرم ــه علن ــت در جلس نف
ــعه  ــرارداد توس ــای ق ــاع از امض و در دف
فــاز 11 پــارس جنوبــی بــا شــرکت توتال 
گفــت: »برخــی مطــرح می کننــد بــا 
ــرک  ــران را ت ــرکت ای ــن ش ــا ای تحریم ه
ــور  ــدد حض ــه تع ــی ک ــد در حال می کن
می شــود  موجــب  شــرکت ها  ایــن 
نیفتــد؛  اتفــاق  هرگــز  تحریم هــا 
می کننــد«. ضــرر  آنهــا  خــود  زیــرا 

ــد وزارت  ــران ارش ــی از مدی ــه برخ البت
ــاره  ــری درب ــی ت ــدگاه منطق ــت، دی نف
ایــن موضــوع داشــتند ولــی ایــن دیــدگاه 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــه نش ــدی گرفت ــا ج ه
مثــال، یــک روز بعــد از امضــای قــرارداد 
ــاون  ــا، مع ــین زمانی نی ــال، امیرحس توت
ــد  ــا تاکی ــت ب ــر نف ــل وزی ــور بین المل ام
بــر اینکــه قطعــا توتــال بــرای حضــور در 
ــی  ــا آمریکای ــی ب ــارس جنوب ــاز 11 پ ف

هــا نیــز هماهنــگ کــرده اســت، گفــت: قرداد های های بین المللی با آمریکا و اروپا همیشه سراب
ــن  ــی ای ــردد، تمام ــاز گ ــم ب ــر تحری »اگ
ــا یــک ســاعت بعــد منحــل  قراردادهــا ت
ــن امــری طبیعــی اســت«. می شــود و ای

ب- تصــورات غلــط دربــاره متــن برجــام: 
وزارت نفــت تصــور مــی کــرد قراردادهای 
دوران پســابرجام در صــورت بازگشــت 
ــا  ــد. آنه ــد ش ــو نخواه ــا، لغ ــم ه تحری
تصــور می کردنــد مطابــق بــا برجــام، 
ــد  ــده بع ــد ش ــای منعق ــام قرارداده تم
تحریم هــا  بازگشــت  از  برجــام،  از 
ــی در  ــه، حت ــتند و در نتیج ــون هس مص
 Snap( تحریم هــا  بازگشــت  صــورت 
ــا دچــار مشــکلی  ــن قرارداده back(، ای
نمی شــوند و لغــو نخواهنــد شــد. بــه 
ــرخ زاد،  ــر ماه ــی اکب ــال، عل ــوان مث عن
مدیــر امــور حقوقــی شــرکت ملــی نفــت 
ــهریور  ــی 6 ش ــت آموزش ــران در نشس ای
ــر  ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب 95 در پاس
تکلیــف قــرارداد در صــورت بازگشــت 
ــا اشــاره  ــا لغــو برجــام، ب تحریــم هــا و ی
بــه مــاده 14 مصوبــه هیئــت دولــت 
ــر ایــن  گفــت: »مــاده 36 و 37 برجــام ب
نکتــه تاکیــد دارد کــه اگــر توافــق هــای 
صــورت گرفتــه ادامــه نیابــد، عطــف 
ــه  ــی ک ــه ماســبق نیســت و قراردادهای ب
ــده  ــد ش ــام منعق ــق برج ــان تواف در زم
اســت، بــه قــوت خــود باقــی مــی مانــد«.  

متاســفانه ایــن تصــور اشــتباه وزارت 
نفــت علــی رغــم رفتارهــای شــرکت 
ــح وزارت  ــال و همچنیــن اعــام صری توت
خزانــه داری آمریــکا در آذرمــاه 95 مبنــی 
بــر اینکــه در صــورت برگشــت تحریم هــا، 
ــا  ــی تنه ــر آمریکای ــی- غی ــراد غیرایران اف
180 روز بــرای پایــان دادن بــه همــکاری 
اقتصــادی خــود بــا ایــران فرصــت دارنــد 
و در ایــن مــدت فقــط می تواننــد تســویه 
انتقــال  و در صــورت  کننــد  حســاب 
تجهیــزات ممکــن اســت مجــددا شــامل 
تحریم هــای آمریــکا شــوند، اصــاح نشــد. 
جالــب اینجاســت کــه برخــی از مدیــران 
ارشــد وزارت نفــت، اصــوال اعتقــادی 
ــه  ــا نداشــتند. ب ــم ه ــه بازگشــت تحری ب
ــا،  ــین زمانی نی ــال،  امیرحس ــوان مث عن
معــاون امــور بین الملــل وزیــر نفــت 
ــاره  ــاره درب در مــورخ 15 تیرمــاه 96 درب
احتمــال بازگشــت تحریم هــا و تاثیــر 
ــال گفــت:  ــا توت ــران ب ــرارداد ای ــر ق آن ب
»در برجــام موضــوع بازگشــت تحریم هــا 
مطــرح و پیــش بینی هــا الزم در ایــن 
زمینــه انجــام شــده اســت، منتهــی 
ــیدن  ــل رس ــه دلی ــی ب ــش بین ــن پی ای

ــل  ــه دلی ــه ب ــت ن ــوده اس ــق ب ــه تواف ب
احتمــال عملــی شــدن آن. هیچکــدام از 
ــال را  ــن احتم ــران ای ــای 1+5 و ای اعض
ــردد«. ــا بازگ ــه تحریم ه ــد ک ــی دهن نم

ج- تصــورات اشــتباه دربــاره تحریــم هــا: 
نفــت تصــور نمی کــرد  ظاهــرا وزارت 
تحریــم هــای آمریــکا یــک طرفــه برگردد 
ــان برجــام و  ــرای وضعیــت پای ــا ب و صرف
ــی  ــن الملل ــای بی ــم ه ــت تحری بازگش
ــرده  ــاذ ک ــری اتخ ــت تدابی ــورای امنی ش
بــود. بــا توجه بــه همیــن موضــوع، زنگنه 
ــلطان اف،  ــیر س ــا علیش ــدار ب ــس از دی پ
معــاون نخســت وزیــر ازبکســتان دربــاره 
ــعه  ــه از توس ــی ک ــد و نقیض ــار ض اخب
فــاز 11 پــارس جنوبــی و توتــال مطــرح 
معتبــر  قــرارداد  »مــا  گفــت:  اســت، 
ــی  ــی س ــی ان پ ــال، س ــا توت ــی ب قانون
و پتروپــارس داریــم و در آن مشــخص 
ــه  ــرکت در چ ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس ش
شــرایطی مــی توانــد از ایــن پــروژه کنــار 
ــد از  ــرایطی می توان ــال در ش ــرود. توت ب
ایــن پــروژه کنــار بــرود کــه تحریم هــای 
شــورای  ســوی  از  المللــی  بیــن 
امنیــت علیــه ایــران اعمــال شــود«.

وزارت نفــت در حالــی چنیــن تصــور 
اشــتباهی داشــت کــه اوال: بــا توجــه 
بــه سیاســت هــای خصمانــه آمریــکا 
و ســازوکار ســاده فعالســازی مجــدد 
علیــه  بــر  کشــور  ایــن  تحریم هــای 
ــران، احتمــال بازگشــت تحریــم هــای  ای
آمریــکا بــه شــدت بیشــتر از تحریــم 
ــاس  ــود. براس ــت ب ــورای امنی ــای ش ه
همیــن نکتــه ســاده حتــی در دوران 
از خــروج آمریــکا  پســابرجام و قبــل 
ــم  ــده تحری ــد فزاین ــم رون ــام ه از برج
ــه کشــورمان  ــر علی ــن کشــور ب ــای ای ه
ــا کارشناســان  ــا: باره ــه داشــت. ثانی ادام
ــای  ــم ه ــه تحری ــد ک ــرده بودن ــان ک بی
ــه  ــت و ن ــای آمریکاس ــم ه ــی تحری اصل
تحریــم هــای شــورای امنیــت. در واقــع، 
ــای  ــرکت ه ــکاری ش ــی هم ــع اصل مان
ــی(  ــی - غیرآمریکای ــر ایران ــی )غی خارج
ثانویــه  تحریم هــای  کشــورمان  بــا 
ــن  ــی ای ــام بانک ــه نظ ــه ب ــت ک آمریکاس
کشــور گــره خــورده اســت و بازدارندگــی 
بســیار باالیــی دارد بخصــوص آنکــه ایــن 
ــکا در  ــی اراده آمری ــه خوب ــا ب شــرکت ه
مجــازات متخلفیــن از تحریــم هــا را درک 
ــاهد  ــاس ش ــن اس ــر همی ــد. ب ــرده ان ک
بودیــم کــه مدیــران ارشــد شــرکت 
موافقتنامــه  امضــای  زمــان  از  توتــال 
ــاز 11  ــعه ف ــرای توس ــی )HOA( ب اصول
ــا  ــا و باره ــون، باره ــی تاکن ــارس جنوب پ

بیــان کردنــد کــه منتظــر تعییــن تکلیــف 
ــه  ــکا علی ــای آمری ــم ه ــت تحری وضعی
کشــورمان هســتند و متناســب بــا همیــن 
خــود  فعالیت هــای  میــزان  موضــوع، 
دربــاره ایــن پــروژه را افزایــش یــا کاهــش 
مــی دادنــد. عــاوه بــر ایــن، تاکیــد مکرر 
پاتریــک پویــان، مدیرعامــل ایــن شــرکت 
بــه خطــر از دســت دادن دسترســی 
در  آمریــکا  بانکــی  سیســتم های  بــه 
ــعه  ــرارداد توس ــرای ق ــه اج ــورت ادام ص
ــن  ــت ای ــی، اهمی ــارس جنوب ــاز 11 پ ف
موضــوع را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد.

بــا توجــه بــه نــکات فــوق، مدیــران ارشــد 
وزارت نفــت احتمــال بازگشــت تحریم هــا 
را بــه شــدت انــدک ارزیابــی مــی کردنــد 
و در نتیجــه، علــی رغــم هشــدارهای 
ــرای  ــر الزم ب ــان، تدابی ــرر کارشناس مک
نگرفتنــد. درنظــر  را  شــرایط  ایــن 

ــت  ــرای وضعی ــازوکاری ب ــه س ــد چ بای
بازگشــت تحریم هــا پیش بینــی می شــد؟

ــای  ــت قرارداده ــود وزارت نف ــروری ب ض
بــه  را  بــا شــرکت های خارجــی   IPC
ــه ای تنظیــم مــی کــرد کــه اعمــال  گون
بازگشــت  از  )اعــم  تحریــم  هرگونــه 
تحریــم هــای گذشــته یــا وضــع تحریــم 
ــورس  ــت ف ــد( از شــمول حال هــای جدی
ــی  ــرف خارج ــد و ط ــارج باش ــاژور خ م
ملــزم بــه ایفــای تعهــدات قــراردادی 
ــام  ــدم انج ــورت ع ــد و در ص ــود باش خ
تعهــدات قــراردادی، جریمــه ســنگین 
ــرای آن شــرکت در نظــر گرفتــه شــده  ب
باشــد. در ایــن صــورت، شــرکت خارجــی 
ــت  ــا بازگش ــه ب ــرای مقابل ــزه الزم ب انگی
ــی  ــرد و م ــی ک ــدا م ــا را پی ــم ه تحری
توانســت حتــی نقــش »ضربــه گیــر 
توجــه  بــازی کنــد.  را  تحریــم هــا« 
ایــن موضــوع اهمیــت بســیاری  بــه 
ــرا هــم عمــده  درآمــد ســرانه   داشــت زی
ــروش  ــد و ف ــه تولی ــوط ب ــورمان من کش
ــردن  ــا ک ــات ره ــم تبع ــت اســت و ه نف
توســط  گازی  و  نفتــی  قراردادهــای 
ــایر  ــه س شــرکت های خارجــی نســبت ب
بخش هــا بــر روی اقتصــاد کشــورمان 
بــه مراتــب بیشــتر اســت. گفتنــی اســت 
ــی،  ــن پیشــنهاد از طــرف احمــد توکل ای
ــردم  ــازمان م ــره س ــت مدی ــس هیئ رئی
ــه  ــت ب ــفافیت و عدال ــان ش ــاد دیده ب نه
نمایندگــی از منتقــدان IPC در نامــه 
مــورخ 14 مردادمــاه 95 دربــاره این مدل 
ــفانه  ــی متاس ــد ول ــرح ش ــراردادی مط ق
توســط وزارت نفــت جــدی گرفتــه نشــد.
خبرگزاری فارس
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ناهمخوانــی مــدارک تحصیلــی با شــغل 
افــراد/ پشــت میزنشــینی و یافتــن 
شــغل دولتــی آرزوی جوانــان امــروزی

مدیــرکل دفتــر هماهنگی و ســاماندهی 
بــا  گفــت:  کشــور،  جوانــان  امــور 
ــه  ــور ب ــدید کش ــاز ش ــه نی ــه ب توج
افــراد متخصــص، بســیاری از افــراد 
تحصیلکــرده هســتند کــه تخصصشــان 
بــا شــغل آن هــا همخوانــی نــدارد.

دفتــر  مدیــرکل  محــدث،  امیــد 
هماهنگــی و ســاماندهی امــور جوانــان 
ــگار حــوزه  ــا خبرن کشــور در گفتگــو ب
اجتماعــی  گــروه  خانــواده  و  ازدواج 
ــا اشــاره  ــگاران جــوان؛ ب باشــگاه خبرن
بــه نیــاز شــدید کشــور بــه افــراد جوان 
بــا مهــارت، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
اینکــه کشــور بــه افــراد متخصــص و بــا 
مهــارت نیــاز دارد، امــا بســیاری از افراد 
تحصیلکــرده هســتند کــه تخصصشــان 
بــا شــغل آن هــا همخوانــی نــدارد.

وی بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه در 
ــاس  ــر اس ــراد ب ــات اف ــی تحصی جای
ــرت  ــد، مهاج ــت نباش ــاز آن موقعی نی
ــال  ــزود: در ح ــد، اف ــود می آی ــه وج ب
حاضــر افــراد دارای مــدارک تحصیلــی 
لیســانس و یــا باالتــر در موقعیت هــای 
مختلــف شــغلی بــه مــدرک خــود 
ــناخت  ــذا ش ــد، ل ــدا نمی کنن ــاز پی نی
ظرفیت هــای هــر اســتان می توانــد 
کنــد. جلوگیــری  موضــوع  ایــن  از 

مدیــر کل دفتر هماهنگی و ســاماندهی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــان کش ــور جوان ام
نبــود ارتبــاط مناســب و مســتمر میــان 
ــی  ــوزش عال فضــای کســب و کار و آم
ســرفصل های  برخــی  ناکارآمــدی  و 
ــه  ــازار کار ب ــاز ب ــت: نی ــی، گف آموزش
نیــروی ماهــر، نبــود مهــارت و تجربــه 

کافــی در میــان دانــش آموختــگان 
الزم  آموزش هــای  نشــدن  ارائــه  و 
جملــه  از  مطلــوب  شــغل  بــرای 
مشــکاتی اســت کــه بایــد رفــع شــود.
ــاز  ــازار کار نی ــح کــرد: ب محــدث تصری
ــش  ــه دان ــلط ب ــده مس ــروی زب ــه نی ب
روز و مهــارت محــور دارد، نیرویــی 
کــه بتوانــد کارآمــدی تولیــد و کســب 
ایجــاد  از  و  دهــد  افزایــش  را  کار  و 
ــد و کاهــش بهــره وری  مشــکات جدی
جلوگیــری کنــد، ایــن درحالــی اســت 
کــه آمــوزش عالــی تمــام تــاش خــود 
را بــرای آمــوزش چنیــن نیروهایــی 
ــن  ــل ای ــا در عم ــرد، ام ــه کار می گی ب
نیروهــا تــوان کافــی بــرای پاســخگویی 
ندارنــد. را  کار  بــازار  نیــاز  بــه 

وی بــا انتقــاد از فرهنــگ نادرســت کار 
ــای  ــه ج ــان ب ــت: جوان ــران، گف در ای
رفتــن بــه دنبــال شــغل مرتبــط در هــر 
جایــی کــه نیــاز هســت، دنبــال پشــت 
میــز نشــینی و کارمنــد دولــت شــدن 
ــی در  ــدرک گرای ــگ م ــتند. فرهن هس
ــه قــدری نهادینــه شــده کــه  کشــور ب
ــود  ــا وج ــم ب ــران ه ــی ای ــش دولت بخ
ــای تحصیــات  ــه ارتق ــاز نداشــتن ب نی
ــن اســت. ــدرک گرفت ــال م ــود، دنب خ

ــن  ــه ای ــرد: نتیج ــح ک ــدث تصری مح
فرهنــگ اشــتباه در جامعــه باعــث 
شــده تــا ایــران بــه جــای بهــره گیــری 
ــروی کار  ــه، از نی ــروی کار دیپلم از نی
در  مهــارت  فاقــد  و  قیمــت  ِگــران 
سیســتم دولتــی خــود اســتفاده کنــد. 
ــا ســطح  ــن موضــوع ســبب شــده ت ای
ــز  ــت نی ــه دول ــراد از مجموع انتظــار اف

افزایــش یافتــه و موجــب تحمیــل 
هزینــه بــه مجموعــه خــود شــود.

و  هماهنگــی  دفتــر  کل  مدیــر 
ــا  ــور ب ــان کش ــور جوان ــاماندهی ام س
اینکــه ســرفصل هــای  بــه  اشــاره 
ــت،  ــا نیس ــاز م ــق نی ــی مطاب آموزش
گفــت: طــی صحبت هــای انجــام شــده 
بــا صنعتگــران مشــخص شــد کــه 
ــا  ــری ب ــل درگی ــه دلی ــراد ب ــن اف ای
ــره، از برخــورد علمــی  مشــکات روزم
ــوند،  ــل می ش ــت غاف ــائل صنع ــا مس ب
ــم  ــرای اســتفاده از عل ــازی ب ــی نی یعن
در صنعــت خــود احســاس نمی کننــد.

وی افــزود: امــروز تشــدید تــب مــدرک 
ــا بیــش از نیــاز  گرایــی باعــث شــده ت
ــازار کار فــارغ التحصیــل کارشناســی  ب
ــری داشــته باشــیم، در  ــا دکت ارشــد ی
ــا مــدرک  ــه افــراد ب حالــی کــه نیــاز ب
ــارغ  ــش از ف ــین بی ــی و تکنس کاردان
اســت. مقاطــع  ایــن  التحصیــان 
باشگاه خبرنگاران جوان

مدرک گرایی افراطی در استخدام ها با عث عدم تطابق 
مدرک تحصیلی با مشاغل موجود

اولویــت والدیــن بــه جــای تربیــت 
اســت مجــازی  فضــای  فرزنــد، 
ــوم اســامی دانشــگاه  ــر حــوزه عل مدی
ــبک  ــی س ــهید رجای ــر ش ــت دبی تربی
ــروز  ــه ام ــن جامع ــروری والدی فرزندپ
بــر  و  دانســت  نیازمندبازنگــری  را 
ــادر  ــدر و م ــی پ ــط عاطف ــت رواب تقوی
ــرد. ــد ک ــر تاکی ــا یکدیگ ــدان ب و فرزن

ســبک فرزندپــروری والدیــن امــروز 
مرتضــی  اســت  بازنگــری  نیازمنــد 
ــامی  ــوم اس ــوزه عل ــر ح ــدی مدی اس
شــهید  دبیــر  تربیــت  دانشــگاه 
ــواده  ــودک و خان ــاور ک ــی و مش رجای
اینکــه  بــه  پتوجــه  بــا  گفتگــو  در 
ــرت  ــک فط ــا ی ــدان را ب ــد فرزن خداون
نــاب در اختیــار والدیــن قــرار داده 
ــد  ــدان بای ــی فرزن ــیر تربیت ــت، س اس
مناســب بــا آمــوزه هــای اســامی 
باشــد و نبایــد از بــرکات وجــودی 
ایــن موجــود پــاک فطــرت غافــل شــد.

ــار  ــرد: در کن ــح ک ــه تصری وی در ادام
توجــه بــه سرشــت پــاک فرزنــدان 
بــا  نیــز  آنهــا  نیازهــای  بــه  بایــد 
توجــه بــه شــرایط جامعــه ای کــه 
توجــه  کنیــم  مــی  زندگــی  آن  در 
در  بتواننــد  فرزندانمــان  تــا  کنیــم 
جامعــه  در  کــه  مختلفــی  شــرایط 
ــم  ــد  تصمی ــی آی ــش م ــان پی برایش
باشــند. داشــته  صحیحــی  گیــری 

ایــن مشــاور کــودک و خانــواده یــادآور 
شــد: پــدر و مــادر باید رفتــاری صادقانه 
ــد خــود را در  ــا فرزن ــز ب و محبــت آمی
پیــش بگیرنــد تــا فرزنــد، دوســت اول 
و آخــر خــود را والدیــن خویــش بدانــد 
و در مــوارد مختلفــی کــه در بیــرون از 
خانــه بــرای او بــه وجــود مــی آیــد، بــا 
اعتمــاد کامــل بــه آن هــا مراجعــه کند 
ــه  ــورد ســرزنش و تنبی ــه م ــد ک و بدان
پــدر و مــادر خویــش واقــع نمــی شــود.

ــن   ــت والدی ــادآور شــد: محب اســدی ی
بــه فرزنــدان بــه مفهــوم وابســته کردن 
و لــوس کــردن آن هــا بــه خود نیســت 
و  در واقــع محبــت و ابــراز عاطفــه بــه 
فرزنــدان بایــد بــه نوعــی اظهــار شــود 

ــاوری  ــزه و خودب ــاد انگی ــه ایج ــه ب ک
و همچنیــن احســاس داشــتن یــک 
شــود. منجــر  همیشــگی  حامــی 
وی اضافــه کــرد: در صــورت شــکل 
مناســب  عاطفــی  روابــط  گیــری 
فرزنــد  والدیــن  و  فرزنــدان  میــان 
بــه  مختلــف  هــای  موقعیــت  در 
ســراغ پــدر و مــادر خــود رفتــه و 
ــود را  ــرای خ ــده ب ــش آم ــائل پی مس
ــورت  ــد و در ص ــرح کن ــا مط ــا آن ه ب
نیــاز از آن هــا کمــک مــی طلبــد.

خانــواده  و  کــودک  مشــاوزر  ایــن 
یــادآور شــد: پنــاه بــردن فرزنــدان 
بــه افــرادی غیــر از پــدر و مــادر و 
درخواســت کمــک از آن هــا بــه دلیــل 
ــی  عــدم وجــود محبــت و اعتمــاد کاف
ــروزی  ــن ام ــوده و والدی ــا ب ــان آنه می
بایــد بــه ایــن نکتــه دقــت کننــد.
پیوندهــای  تقویــت   ضــرورت 
فرزنــدان و  والدیــن  عاطفــی 

ــب  ــرد: اغل ــار ک ــه اظه ــدی در ادام اس
ــه  ــه جــای توجــه ب والدیــن امــروزی ب
بهــره گرفتــن ســبک و شــیوه صحیــح 
فرزندپــروری ســبک اســامی اســت به 
دنبــال مســائل حاشــیه ای مثــل فضای 
مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی 
هســتند و از توجــه بــه فرزنــد خــود و 
نیازهــای عاطفــی وی غافــل می شــوند.
ــت  ــیر نادرس ــه تفس ــاره ب ــا اش وی ب
برخــی از والدیــن امــروز از روشــنفکری 
تاکیــد کــرد: پــدر و مــادر بــرای تربیت 
ــد  ــد خــود بای ــح و مناســب فرزن صحی
ــه  ــک رابط ــات ی ــش مقدم ــرای چین ب
میــان  مســتحکم  و  قــوی  عاطفــی 
ــرده و  ــاش ک ــان ت ــود و فرزندانش خ
بــه تبلیغــات حاشــیه ســاز شــبکه های 

معانــد نظــام که بــرای تخریب دســتگاه 
پــرورش،  و  آمــوزش  چــون  هایــی 
انتظامــی  نیــروی  قضائیــه،  قــوه 
تــاش مــی کننــد، توجــه نکننــد.

خانــواده  و  کــودک  مشــاور   ایــن 
ــوش  ــد فرام ــن نبای ــرد: والدی ــه ک اضاف
کننــد کــه جامعــه را خــود آنهــا و 
فرزندانشــان تشــکیل مــی دهنــد و 
ــت  ــدان خــود دق ــت فرزن ــر در تربی اگ
ــه خــرج دهنــد، و در صــورت  الزم را ب
ــدان  ــرای فرزن ــکلی ب ــر  مش ــروز ه ب
خــود آن را بــا تبعیــت از شــبکه هــای 
بیگانــه بــه نظــام نســبت نخواهنــد داد.

اســدی اضافــه کــرد: خانــواده هــا بایــد 
ــح را  ــی صحی ــک زندگ ــای ی ارزش ه
ــدان خــود تعییــن کننــد و  ــرای فرزن ب
راه هــای مراقبــت و حفــظ ارزش هــا را 
ــانی  ــت انس ــد و کرام ــا بیاموزن ــه آنه ب
و شــخصیت واال و ارزشــمند فرزنــد 
خــود را بــه وی بــا پیونــد عاطفــی 
ــاد  ــود ایج ــد خ ــا فرزن ــدا ب ــه از ابت ک
ــد. ــادآوری کنن ــه وی ی ــد ب ــرده ان ک

وی در ادامــه تصریــح کــرد: وجــود 
فرزنــدان و  اعتمــاد متقابــل میــان 
والدیــن منجــر بــه شــکل گیــری 
مســتحکم  و  صحیــح  رابطــه  یــک 
ــدان در  ــود و فرزن ــی ش ــا م ــان آنه می
ــران  ــا دیگ ــه ب ــراری رابط ــورت برق ص
اتفاقــی  گونــه  هــر  دادن  رخ  یــا  و 
ــه  ــان اینک ــا اطمین ــود را ب ــن خ والدی
ــرار  ــت ق ــورد حمای ــا م از طــرف آن ه
ــده  ــش آم ــات پی ــد، از اتفاق ــی گیرن م
کننــد. مــی  آگاه  منــزل  از  بیــرون 
تــا بــرای ایشــان چــاره جوئــی کننــد!
باشگاه خبرنگاران جوان

تغییر روش های فرزند پروری اسالمی به روش های تقلیدی از کتاب های غیر 
اسالمی و ....تهدیدی در پرورش نسل آینده کشور
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بنظــر برخــی کارشناســان روان شناســی 
اجتماعــی مــد پرســتی و تقلیــد کــور کورانــه 
ــی  ــانه نوع ــاع نش ــای ناهنجاردراجتم از مده
خودنمائــی((  روانی))هیزتریــک  بیمــاری 
ــی   ــرخورده اجتماع ــانهای س ــه انس ــت ک اس
ــودن در زندگــی فــردی و  ــل ناموفــق ب بدالی
اجتماعــی در جوامــع تحــت ســلطهاز ایشــان 
ــی  ــط اجتماع ــخ رواب ــد؛ تاری ــی کن ــروز م ب
در جوامــع ســرمایه داری غــرب وحشــی کــه 
ــت و  ــتی اس ــرمایه داری صهیونیس ــاد س نم
کشــور هــای پیــرو غــرب نشــان مــی دهــد، 
ــه علــت نابرابریهــای اجتماعــی واقتصــادی  ب
درجامعــه ســرمایه داری جمعیــت هــای 
محــروم ، ناموفــق و ســرخورده اجتماعــی 
در غالــب گروههــای اعتراضگــر هنجارشــکن 
بــدون اعتــراض مثبــت سیاســی بدلیــل 
روش ســرکوبگرانه پلیســی کــه نمونــه هــای 
آن را هــرروزه دراخبارزنــده رســانه ای جهــان 
ــه  ــی راک ــع غرب ــخ جوام ــای تل ــت ه واقعی
شــکنجه و کشــتاربدلیل مشــکوک بــودن 
ــم  ــای بیتلیس ــام ه ــا ن ــتیم، ب ــاهد هس را ش
و هیپیســم و... درتاریــخ اجتماعــی غــرب 
وحشــی داشــته ایــم البتــه رژیمهــای ســلطه 
گــر غربــی از همیــن اعتراضــات نیــز بعنــوان 
ــا  ــی و ب ــای اجتماع ــی از رفتاره ــه هائ نمون
ــی  هدایــت دســتگاه هــای امنیتــی و تبلیغات
و  امنیتــی  هــای  دســتگاه  خدمــت  در 
دســتگاههای منطــق ســاز مزدوردانشــگاهی 
در دســتگاههای امنیتــی بعنــوان کارشــناس 
و  شناســی  مــردم  و  اجتماعــی  علــوم 
ــای  ــازی ه ــق س ــغول منط ــی مش روانشناس
کاذب فریبنــده، بعنــوان مدلــی بــی خطــر از 
اعتراضــات اجتماعــی رامنطــق ســازی علمــی 
ــت  ــن اس ــوع ای ــن موض ــل ای ــوده اند،اص نم
ــی خطــر اعتراضــات  ــا مــدل ســازی ب کــه ب
اجتماعــی و فریــب معترضــان تحــت عنــوان 
اعتراضــات هنجــار شــکنانه آرام در اعتــراض 
ــی و  ــری اجتماع ــه نابراب ــع موجودک ــه وض ب
ــه  ــی را ب ــه غرب ــادی جامع ــری اقتص ــا براب ن
ــه %99  ــت جامع ــر سرنوش ــان 1% ب حاکم
در جوامــع غربــی نشــان دهندکــه هیــچ 
تاثیــری در اصــاح امــورو تغییردرجامعــه 
نیــز  زمــان  بمــرور  و  نداشــته  را 

گســترش اعتیادبــه موادمخــدردر ایــن 
گروههازمینــه تخریــب تحقیرایشــان را 
ــه گروههــای  فراهــم نمــوده وآنهــا را ب
منــزوی تبدیــل نمــوده انــد؛ امــا از این 
الگــوی بــرای جوامــع دنبالــه رو از ایــن 
مــدل بهــره گیــری مــزدوری فرهنگــی 
ــوان خــورده فرهنــگ هــای غــرب  بعن
رفتارهــای  اشــاعه  جهــت  در  گــرا 
ــی  ــی و ضــد مل هنجارشــکنانه ضددین
ــار  ــای فش ــتقال و گروهه ــد اس و ض
مســتقل  دولتهــای  بــر  اجتماعــی 
ــه  ــا  تهاجــم ب بهــره کشــی نمــوده و ب
فرهنــگ هــای مســلط معتبــر عقانــی 
امتیــاز  و  نمــوده  تعــرض  جوامــع 
گیــری نماینــد! ومتاســفانه در جوامــع 
ــل  ــود عوام ــل وج ــز بدلی ــه رو نی دنبال
ــد  ــه ای فاق ــا ن ــگاهی و رس مزدوردانش
شــخصیت ملــی و اســامی کــه بدنبــال 
منافــع قــدرت طلبانــه لحضــه ای مــی 
ــی  ــتفاده از ناآگاه ــوء اس ــا س ــند ب باش
ــه اصــل  ــدون توجــه ب ــه ب ــی ک جوانان
وازده  گروههــای  چنیــن  موضــوع 
ــه ازآن  ــد کورکوران ــه تقلی ــی ب اجتماع
منطقهــای فریبنــده و گمــراه کننده در 
جامعــه پرداختــه و بــا هنجــار شــکنی 
ــی و  ــم منطق ــه نظ ــه گران ــای اباه ه
عقانــی جوامــع را بــر هــم مــی زننــد 
ــی  ــار برخ ــف ب ــه تاس ــن صحن ! درای
ــی تعهــد و تولیدکننــدکان  مســؤلین ب
کنندگانــی  توزیــع  و  دوزنــدگان  و 
ــی  ــدت م ــه ســودکوتاه م ــط ب ــه فق ک
ــی  ــه خطرات ــه ب ــدون توج ــند ب اندیش
خــود و خانــواده ایشــان را نیــز تهدیــد 
مــی کنــد در ایــن گــرداب خودســاخته 
گرفتــار شــده و هریــک دیگــری متهــم 
بــه کوتاهــی مــی کنندوبــه دســت وپــا 
ــازی  ــمن س ــرداب دش ــن گ زدن درای
ــت  ــی دق ــریک ب ــان نیزش ــه خودش ک
ــا شــریک عمــدی بودندمشــغولند!  و ی
ــی  ــق اجمال ــه تحقی ــه ب ــون توج اکن
ــا را  ــل م ــه تحلی ــیم ک ــی رس ــل م ذی
مســتند ســازی نســبی نمــوده اســت !
ــه مــد  ــدون توجــه ب ــان ب برخــی جوان
ــور  ــای آن ک ــتی ه ــی وچس و مدگرائ
کورانــه به اســتقبال یــک روش رفتاری 
ناهنجــار بــا عقانیــت و شــعور جامعــه 
ــه بســیاری از  ــددر حالیک ــی رون خودم
ــچ  ــی هی ــار اجتماع ــای ناهنج رفتاره
ــی  ــگ عقان ــا فرهن ــه ســنخیتی ب گون
جامعــه نداشــته وبلکــه ضــد شــخصیت 
ــال  ــور مث ــه اســت ! بط ــی جامع عقان
درجامعــه ای کــه  غیــرت و حیــا یکــی 
از هنجارهــای عقانــی اســت، عــده 
ــدون  ــار ب ــد و ب ــی بن ــی و ب ای ال ابال

توجــه هنجارهــای عقانــی جامعــه بــا 
پوشــیدن لباســهای نیمــه لخــت وبــدن 
در جامعــه هماننــد حیوانــات  نمــا 
ــت  ــا دق ــد؛ ب ــی کنن ــه ترددم درجامع
درایــن حرکــت ارتجاعــی خجالــت آور، 
عــده معــدودی معلــوم الحال بازگشــت 
ــه دوران ننگیــن ستمشــاهی پهلــوی  ب
نمــوده  ســازی  عــادی  را  مفلــوک 
ــن  ــا ای ــا ب ــد ت ــیطانی دارن ــد ش وقص
ناهنجــاری هــا ، جامعــه را بســوی 
فســاد اخاقــی ونابــودی نهــاد خانــواده 
واپــس برانند!لــذا بــا تولید،توزیــع و  
پوشــیدن تــی شــرتهای ســخیفی کــه 
واژه هــای ننــگ آور Reavenبــه معنی 
کامجوئــی یــا kiss Me بــه معنــی 
مــرا ببــوس  یــا CooL CaT بــه معنــی 
ــه  ــا Dance Me ب ــی  ی متجاوزجنس
معنــی بــا مــن برقــص کــه ابتــدا 
ــی  ــرد خیابان ــرزه ولگ ــان ه بوســیله زن
ــن  در انظــار عمومــی ظاهــر شــد؛ و ای
حرکــت شکســت خــورده رابدلیــل عدم 
توجــه مســؤالن ، بــرای گمــراه نمــودن 
انســانهای ضعیــف العقــل برنامــه ریزی 
نمــوده و البتــه باکمــال تاســف برخــی 
از مســؤلین فاقــد شــخصیت انقابــی و 
خــود باختــه بــه دشــمنان کــه مرعوب 
تــوپ توخالــی دشــمنند، هــم در ایــن 
میــدان کوتــاه آمــده ســر درآخوردنیــا 
ــت  ــواری و ران ــانت خ ــغول پورس مش
کاخ  و  بگیــری  نجومــی  و  خــواری 
ــمن  ــبیخون دش ــده و ازش ــینی ش نش
همچــون ســلطان محمــود غافلنــد! 
شــبیخون  ایــن  جلــو  نتوانســتند 
ــرافتمندی  ــی وش ــگ عقان ــد فرهن ض
رابگیرنــد! ئخــب آیــا زنــان و دختــران 
ــه  ــدون توجــه ب ــا کــه ب ــان  م ونوجوان
ــته روی  ــش بس ــن نق ــای ننگی واژه ه
تــی شــرتها ازآن اســتفاده مــی کننــد 
، آیــا قبــول دارنــد همــان معانــی 
ســخیف نســبت بــه ایشــان اجــرا 
شــود؟ یــا اینکــه ایــن مــوارد را تجــاوز 
ــار  ــد انتظ ــی دانن ــود م ــم خ ــه حری ب
خــاف آن را دارنــد؟! اگــر انتظــار 
خــاف آن معانــی را دارنــد پــس ایــن 
ــد  ــد درک کنن ــی را بای ــض منطق تناق
ــد ایــن حــرکات رکیــک ودور  و بپذیرن
ــان  ــد انجــام داد-و زن از شــرافت رانبای
ــا  ــان ب ــان و جوان ــران و نوجوان و دخت
ــار  ــای ناهنج ــن رفتاره ــرافت از ای ش
بپرهیزندانشــااهلل!                        عقانــی  غیــر 
                                                                                                                
افــروز رضــا  بســیجی  پیشکســوت 

مد پرستی یا تقلید کور کورانه نشانه چیست؟

مصــرف گرائــی عمومــی ، فرهنــگ 
ــور،  ــه کش ــی ب ــرب وحش ــی غ تحمیل
رافقــط مــردم نمیتواننــد اصــاح کننــد 
مــردم هم بخشــی ازکنتــرل کنندگانند
بررســی تاریــخ مصــرف گرائــی افراتــی 
از دوران ســیاه  در کشــور مــا کــه 
گردیــد؛  آغــاز  پهلــوی  ستمشــاهی 
و اساســا انقــاب اســامی شــورش 
ــم  ــم رژی ــردم خســته از فســاد و ظل م
منحــوس پهلــوی و علیــه آن فرهنــگ 
فاســد و فقرآفریــن بود؛کــه بــا آگاه 
ســازی جامعــه آن روز توســط علمــای 
متعهــد اســام بصورتــی قهرمانانــه 
ــه  ــت ک ــی رف ــد م ــت وامی انجــام گرف
ــت  ــامی مل ــاب اس ــروزی انق ــا پی ب
ــی و  ــرف زدگ ــاری مص ــن بیم را از ای
مدپرســی نجــات بخشــد ،گرچــه مــوج 
ــامی در  ــاب اس ــش انق ــنی بخ روش
روزهــای اول انقــاب اســامی تاثیــرات 
عمومــی ســازنده داشــت ، اما متاســفانه 
ــوذی  ــن نف ــای منافقی ــل خیانته بدلی
ــای  ــم ه ــاب بااس ــواده انق درون خان
ــای  ــی ه ــی مذهب ــان ، مل ــی گرای مل
غــرب گــرا و شــرق گــرا ، تکنوگراهــای 
وابســته بــه شــرق و غــرب کــه از آزادی 
هــای بوجودآمــده ســوء اســتفاده کرده 
ــی  ــی و انقاب و وارد دســتگاههای دولت
ــب  ــه ای تخری ــد موریان ــد مانن گردیدن
گــراز درون بــه جامعــه شــاه زده و 
غــرب و زده و گرفتــار در انــواع توتعــه 
هــای  خارجــی و داخلــی کشــور را 
درگیــر مشــکات مختلــف امنیتــی 
ــی  ــای داخل ــگ ه ــواع جن ــی و ان دفاع

ــوم ناجوانمردانــه  ــت نیزهج و عاقب
مــزدور  معــدوم  دیوانــه  صــدام 
امریــکا و غــرب وحشــی کشــور 
ــس از  ــوده و پ ــت نم ــار غفل را دچ
ــای اقتصــادی  ــا گرفتاریه ــگ وب جن
فرهنــگ  از  خــارج  وســازندگی 
انحــراف  یــک  اســامی  انقــاب 
بــزرگ را طراحــی نمــوده و ســپس 
هــم آهنــگ بــا شــبیخون فرهنگــی 
ــس از  دشــمنان انقــاب اســامی پ
رحلــت امــام راحــل عظیــم الشــان 
ــود  ــوده خ ــاق آل ــته نف ره ، از پوس
خــارج گریــده و کشــور را دچــار 
ــه  ــی ب بازگشــت واپســگرایانه ارتجائ
فرهنــگ ننگیــن مصــرف گرائــی 
و مدپرســتی و تقلیــد کورکورانــه 

ــا  ــده و ب ــاز گردان ــرب متوحــش ب از غ
بمبــاران تبلیغاتــی منحــرف مــدرن نما 
ــه  ــاره ب ــرافی کاذب را دوب ــی اش زندگ
ــی  ــا هنگام ــد و ت ــل کردن ــت تحمی مل
کــه الگــوی زندگــی غربــی را کــه 
مملــو از مصــرف زدگــی غیــر عقانــی 
اســت نمــی شــود از مــردم انتظــار 
تعــادل عقانــی در مصــرف داشــت 
؛ اگــر بــه جامعــه غربــی و پیــروان 
غــرب گــرا کــه گوســفند وار بــه تقلیــد 
ــم،  ــری بیندازی ــغولند نظ ــرب مش از غ
مشــاهده کنیــم کــه تنهــا راه کنتــرل 
ــادی و  ــار اقتص ــرب فش ــرف در غ مص
ــار  ــه مه ــت ک ــردم اس ــه م ــی ب قانون
ــه  ــت و ن ــوده اس ــادل نم ــرف متع مص
چیــز دیگــر ، بــر عکــس تبلیغــات 
نمایشــی کــه در فیلمهــا و داســتانهای 
ــی در  سراســر دروغ ترجمــه شــده غرب
ــرزمینها  ــه در آن س ــان ک ــریات آن نش
مقــررات  بــا  کننــد  مــی  زندگــی 
ســخت تحمیلــی کــه کســی هــم 
حــق اعتــراض بــه آن را نــدارد اوضــاع 
ــون  ــعار قان ــا ش ــوده و ب ــرل نم را کنت
ــکنان  ــون ش ــا قان ــورد ب ــی برخ گرائ
وحشــیانه تریــن برخــورد را مــی کننــد 
و درســکوتی مرگبــارازآن جنایــات بــی 
ــن  ــن از انجم ــری دروغی ــان تصاوی پای
ــات و حقــوق کــودک  حمایــت ازحیوان
ــات  ــط در تبلیغ ــه فق ــری ک وزن و بش
رنگیــن مطــرح اســت و هیــچ حقیقتــی 
نداردچیــزی دیــده نمیشــود ؛ والگــوی 
ــاژ  ــا پمپ ــرای م ــی را ب ــرف زدگ مص
ــار ســازی  ــا آم ــا ب مــی نماینــد و مرتب

ــرف  ــوه ای از مص ــن جل ــای دروغی ه
منطقــی در غــرب را فریــاد مــی زننــد 
ــترین  ــا را بیش ــور م ــرف در کش و مص
مصــف اعــام مــی کننــد! غافــا از 
اینکــه علــت ایــن مصــرف زدگــی روش 
هــای زندگــی غربــی اســت در جامعــه 
ــان  ــی آپارتم ــا در زندگ ــامی ! آی اس
ــت  ــه اس ــت در خان ــه توال ــینی ک نش
مــی شــود بــا آب کــم محیــط را پــاک 
ــک و  ــش تان ــا فل ــو نمــود؟! آی ــی ب و ب
ــیلنگ  ــا ش ــت؟! آی ــیفون الزم نیس س
بجــای آفتابــه میشــود آب کــم مصــرف 
کرد؟!آیــا در جامعــه ای کــه آلوگــی بــا 
دود وروغــن پراکنــده در فضــا زندکــی 
ــی  ــه برم ــه خان ــته ب ــینی ... خس ماش
ــوده  ــهای آل ــود ولباس ــردی نبایدخ گ
واگــر  نمــود؟!  پاکیــزه  و  راشســت 
نظافــت را رعایــت کردیــم مصــرف آب 
بــاال نمــی رود؟! ســؤال ازمدیرانــی کــه 
مرتــب صحبــت از کنتــرل مصــرف آب 
مــی کننــد هیــچ اقدامــی بــرای کمــک 
کننــد؟!  مــی  وجامعــه  مــردم  بــه 
صنعتــی  مدیــران  و  صنعــت  آیــا 
هیــچ اقــدام عاقانــه فنــی در ایــن 
ــه دارد                                                                                                                                              ــد؟! و.. ادام ــرده ان ــوص ک خص
بســیجی  پیشکســوت             
ــی ــان رضائ عبدالرحم

مصرف گرائی عمومی ، فرهنگ تحمیلی غرب وحشی به کشور
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جزئیات مراحل چهارگانه
عملیا ت»بیت المقدس« 

برای آزادسازی خرمشهر 
عملیات بیت المقدس یکی 

از بزرگترین وراهبردی  
ترین عملیات های هشت 

سال دفاع مقدس است
 کــه طــی چهــار مرحلــه مختلــف 
آزادســازی  بــه  منجــر  نهایتــا 
خرمشــهر شــد. ایــن عملیــات از دهــم 
ــاز شــد  ــال 61 آغ ــاه س اردیبهشــت م
و یــک مــاه بــه طــول انجامیــد. لــذت 
ــال  ــت س ــروزی هش ــن پی ــش تری بخ
جنــگ تحمیلــی در ایــن عملیــات 
رقــم خــورد و شــهیدان و ســرداران 
مبــارز ایــن رزم بــه فاتحــان خرمشــهر 
مقاومــت  بــا  کــه  شــدند  مشــهور 
خــود توجــه جهــان را بــه نتیجــه 
ــد. ــب کردن ــات جل ــن عملی ــزرگ ای ب
بیــت  عملیــات  عمومــی  منطقــه 
مانــع  چهــار  میــان  در  المقــدس 
طبیعــی محصــور اســت، کــه از شــمال 
ــوب  ــور، از جن ــه ک ــه کرخ ــه رودخان ب
بــه رودخانــه ارونــد، از شــرق بــه 
ــور  ــه ه ــرب ب ــه کارون و از غ رودخان
منطقــه  میشــود.  منتهــی  الهویــزه 
ــع  ــبتا مرتف ــاده نس ــز ج ــه ج ــور ب مزب
ــه  ــر گون ــد ه ــهر، فاق ــواز –خرمش اه
ــت.  ــد اس ــرای پدافن ــم ب ــه مه عارض
ــن  ــا زمی ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام همی
منطقــه بــه دلیــل مســطح بــودن بــرای 
مانــور زرهــی مناســب، و بــرای حرکــت 
ــد و  ــل در دی ــه دلی ــاده ب ــای پی نیروه
ــد.  ــب باش ــتن نامناس ــرار داش ــر ق تی
ــه  ــاط حســاس و اســتراتژیک منطق نق
شــامل بنــدر و شــهر خرمشــهر، پادگان 
حمیــد، جفیــر، جــاده آســفالت اهــواز 
ــه  – خرمشــهر، شــهر هویــزه و رودخان
هــای کارون، کرخــه کــور و ارونــد بــود.
در طراحــی عملیــات، تهاجــم از طریــق 
ــروی  ــه کارون و پیش ــور از رودخان عب

بــه ســوی مــرز بیــن المللــی و ســپس 
ــر  ــد نظ ــهر خرمشــهر م ــازی ش آزادس
ــی  ــن اســتدالل م ــه و چنی ــرار گرفت ق
ــاح دشــمن،  ــه جن ــه ب شــود کــه حمل
کــه عمدتــا بــه ســمت شــمال آرایــش 
گرفتــه بــود، عامــل موفقیــت عملیــات 
اســت. هــم چنیــن، شکســتن خطــوط 
ــه و  ــور از رودخان ــمن و عب ــه دش اولی
گرفتــن ســرپل در غــرب کارون تــا 
جــاده آســفالته اهــواز – خرمشــهر 
و  اول  مرحلــه  اهــداف  عنــوان  بــه 
مــرز  ســمت  بــه  پیشــروی  ادامــه 
عنــوان  بــه  خرمشــهر  تامیــن  و 
ــدند. ــن ش ــه دوم تعیی ــداف مرحل اه
بیــت  عملیــات  چهــارم  مرحلــه 
ــح  ــه فت ــر ب ــت منج ــدس در نهای المق
خرمشــهر شــد. ایــن عملیــات بــا رمــز 
ــور  ــب« در مح ــن ابیطال ــی اب ــا عل »ی
اهــواز - خرمشــهر - دشــت آزادگان بــه 
طــور گســترده انجــام گرفــت و نزدیــک 
بــه یــک مــاه بــه طــول انجامیــد.
ــار  ــه چه ــات بیــت المقــدس را ب عملی
ــوان  ــر میت ــرح زی ــه ش ــی ب دوره زمان
ــه نخســت  تقســیم کــرد کــه دو مرحل
آن بــا برنامــه ریزیهــای زیــر اجــرا شــد.
ــت  ــم اردیبهش ــه از ده ــه اول ک مرحل
مــاه آغــاز شــده بــود در محــور قــرارگاه 
بــه  کــور(  )شــمال کرخــه  قــدس 
دلیــل هوشــیاری دشــمن و وجــود 
اســتحکامات متعــدد، پیشــروی نیروهــا 
بــه ســختی امــکان پذیــر بــود و در این 
میــان تنهــا تیپهــای 43 بیــت المقدس 
ــق شــدند از مواضــع  ــاراهلل موف و 41 ث
ــای در  ــرده و منطقه ــور ک ــمن عب دش

ــه  ــور را ب ــه ک ــه کرخ ــوب رودخان جن
ــدم  ــد. ع ــرف کنن ــرپل تص ــوان س عن
ــن یگانهــا باعــث  پوشــش جناحیــن ای
ــود کــه فشــار شــدید دشــمن  شــده ب
ــرارگاه  ــور ق ــود. در مح ــا وارد ش برآنه
ــور  ــای خــودی ضمــن عب ــح، یگانه فت
ــه  ــود را ب ــرعت خ ــه س ــه ب از رودخان
جــاده اهــواز– خرمشــهر رســانده و 
بــه ایجــاد اســتحکامات و جلوگیــری از 
ــمن  ــرکات دش ــاالت و تح ــل و انتق نق
در جــاده مذکــور پرداختنــد. در محــور 
ــر در  ــل تاخی ــه دلی ــر، ب ــرارگاه نص ق
ــار  ــاق در کن ــا ت ــود ب ــت و وج حرک
جــاده اهــواز –خرمشــهر و هــم چنیــن 
ــز دشــمن در شــمال خرمشــهر،  تمرک
نیروهــای ایــن قــرارگاه نتوانســتند بــه 
اهــداف مــورد نظــر دســت یافتــه و بــا 
ــاق  ــد. الح ــاق کنن ــح الح ــرارگاه فت ق
کامــل قــرارگاه نصــر بــا قــرارگاه فتــح 
و هــم چنیــن تصــرف اهــداف مرحلــه 
قــرارگاه قــدس در دســتور کار  اول 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــب دوم ق ــات ش عملی
بــا انجــام آن تــا حــدودی اهــداف 
لیکــن  شــد،  محقــق  نظــر  مــورد 
برخــی رخنــه هــا همچنــان باقــی 
بــود تــا ایــن کــه ســرانجام پــس 
از 5 روز، جــاده اهــواز – خرمشــهر 
 103 کیلومتــر  تــا   68 کیلومتــر  از 
تثبیــت و کلیــه رخنــه هــا ترمیــم شــد.
مرحلــه دوم کــه از 16 اردیبهشــت مــاه 
آغــاز شــد: در ایــن مرحلــه آزاد ســازی 
عملیــات  کار  دســتور  از  خرمشــهر 
خــارج و تصمیــم گرفتــه شــد کــه 
قرارگاههــای فتــح و نصر از جــاده اهواز 

قهرمانان عملیات بیت المقدس که ارتش بعثی صهیونیستی 
– خرمشــهر بــه ســمت مــرز پیشــروی صدام را که غرب وحشی حمایتش می کرد به زانو درآوردند

کننــد و قــرارگاه قــدس نیــز ماموریــت 
ــرای  ــدود ب ــورت مح ــه ص ــا ب ــت ت یاف
تصــرف ســرپل در جنــوب کرخــه کــور 
اقــدام نمایــد و ســپس آن را گســترش 
دهــد. عملیــات در ایــن مرحلــه در 
ــاز  ــاعت 22:30 روز 1361/2/16 آغ س
در  فتــح  قــرارگاه  نیروهــای  شــد. 
همــان ســاعات اولیــه بــه جــاده مــرزی 
رســیدند. یگانهــای قــرارگاه نصــر نیــز 
بــا اندکــی تاخیــر و تحمــل فشــارهای 
دشــمن، بــه مــرز رســیده و بــا قــرارگاه 
بــا  دشــمن  کردنــد.  الحــاق  فتــح 
ــای  ــروی نیروه ــت پیش ــاهده جه مش
ــکرهای 5  ــرز، لش ــرف م ــه ط ــران ب ای
و 6 خــود را بــه عقــب کشــاند. بــه 
ــن عقــب نشــینی  نظــر مــی رســید ای
بــا دو هــدف انجــام شــده باشــد: یکــی 
ــن  ــدام ای ــری از محاصــره و انه جلوگی
ــر چــه  ــت ه لشــکرها، و دیگــری تقوی
بیشــتر خطــوط پدافنــدی بصــره و 
خرمشــهر. در پــی ایــن عقــب نشــینی 
کــه از ســاعات اولیــه روز 1361/2/18 
ــرارگاه  ــای ق ــود، نیروه ــده ب ــاز ش آغ
نیروهــای  تعقیــب  ضمــن  قــدس 
دشــمن، تعــدادی از آنهــا را کــه از 
قافلــه عقــب مانــده بودنــد، بــه اســارت 
خــود درآوردنــد و در نتیجــه جــاده 
اهــواز – خرمشــهر )تــا انتهــای جنــوب 
ــرارگاه نصــر  منطقــه ای کــه توســط ق
بــه عنــوان ســرپل تصــرف شــده بــود( 
جفیــر،  همچــون  مناطقــی  نیــز  و 
ــدند. ــزه آزاد ش ــد و هوی ــادگان حمی پ
در میانــه عملیــات الــی بیــت المقــدس 
ــر روی جــاده  مواضــع تصــرف شــده ب
ــپ  ــای تی ــت گردانه ــا مقاوم ــواز ب اه
بــه  اهلل)ص(  رســول  محمــد   27
تثبیــت قطعــی رســید و هفتمیــن 
ــور  ــن غی ــط همی ــمن توس ــک دش پات
مــردان دفــع شــد.این روز در واقــع 
آغــاز مرحلــه دوم نبــرد الــی بیــت 
ــه مــرز  ــا هــدف رســیدن ب المقــدس ب
بیــن المللــی و تصــرف دژهــای مــرزی 
ــت. در  ــلمچه اس ــت ش ــمال دش در ش
ــت  ــی بی ــات ال ــه از عملی ــن مرحل ای
مــرزی  دژهــای  تصــرف  المقــدس 
انصــار  گردانهــای  توســط  شــلمچه 
ــوذر  ــود و اب ــن اس ــداد ب ــول و مق الرس
رســول  محمــد   27 تیــپ  غفــاری 
رزمنــدگان  و  افتــاد  اتفــاق  اهلل)ص( 
اهدافشــان  بــه  قــدم  یــک  اســام 

کــه  اهدافــی  شــدند.  نزدیکتــر 
آزادســازی خرمشــهر را در پــی داشــت.
مرحلــه ســوم: در ایــن مرحلــه، قــرارگاه 
نصــر ماموریــت یافــت تــا حرکــت 
ــاز  ــهر آغ ــمت خرمش ــه س ــود را ب خ
کنــد. نیروهــای عمــل کننــده کــه 
متشــکل از چهــار تیــپ مســتقل ســپاه 
ــد،  ــش بودن ــپ ارت ــداران و دو تی پاس
در آخریــن ســاعات روز 1361/2/19 
ــا  ــد؛ ام ــاز کردن ــود را آغ ــات خ عملی
بــه دلیــل هوشــیاری دشــمن و تمرکــز 
اش،  پدافنــدی  خطــوط   در  نیــرو 
نیروهــای خــودی در انجــام ماموریــت 
خــود توفیــق نیافتنــد. تکــرار ایــن 
عملیــات در روز بعــد نیــز بــه شکســت 
ــم  ــر تصمی ــن خاط ــه همی ــد. ب انجامی
گرفتــه شــد تــا بــرای انجــام عملیــات 
ــگان  ــه ی ــتری ب ــت بیش ــی فرص نهای
هــا داده شــود. هــم چنیــن مقــرر 
ــام  ــج( و ام ــپ المهــدی )ع شــد دو تی
نیــز  فجــر  قــرارگاه  از  )ع(  ســجاد 
در حرکــت بعــدی اســتفاده شــود.
همــه  خــدا  یــاری  بــه  همــت: 
خرمشــهر  داخــل  کــه  آنهایــی 
هســتند اســیر یــا کشــته میشــوند
بخشــی از ســخنرانی حــاج محمــد 
رزمنــدگان  بــرای  همــت  ابراهیــم 
تیــپ 27 محمــد رســول اهلل قبــل 
بیــت  عملیــات  چهــارم  مرحلــه  از 
اســت: آمــده  زیــر  در  المقــدس 
حــاج محمــد ابراهیــم همــت: ...ببینید! 
برادرهــا! بــه علــت حساســیتی کــه در 
ــه از  ــن مرحل ــت روی ای ــطح مملک س
ــن  ــه ای ــرح ب ــود دارد ط ــات وج عملی
ــاری  ــه ی ــه ب ــد ک ــه ش ــورت ریخت ص
خــدا در همیــن مرحلــه کار تمام شــود 
ایــن شــد کــه قــرارگاه فتــح را آوردنــد 
روی خرمشــهر وارد عمــل کردنــد و مــا 
ــه  ــیدند. توج ــر کش ــک رده جلوت را ی
ــاً از  ــد؟ پاتکهــای دشــمن عمدت میکنی
غــرب شــلمچه یعنــی رو بــه روی خــط 
ــد  ــت بای ــرزی اس ــوار م ــر روی ن ــا ب م
ــنگین  ــای س ــرای پاتکه ــان را ب خودم
ــرای 48ســاعت اول  ــل ب دشــمن حداق
آمــاده کنیــم اگــر بشــود دفــاع کــرد به 
ــاری خــدا همــه آنهایــی کــه داخــل  ی
ــته  ــا کش ــیر ی ــتند اس ــهر هس خرمش
ــا دوام  ــم در اینج ــر بتوانی میشــوند. اگ
ــا اســت  ــن معن ــه ای ــع ب ــم در واق آوری
کــه اصــل عملیــات را ایــن تیــپ- تیپ 
ــل  ــول اهلل)ص( در مقاب ــد رس 27محم

انجــام  دارد  تمامــی دشــمن  دفــاع 
ــلمچه  ــرز ش ــمت م ــا از س ــد ت میده
نفــوذ  نتواننــد  عراقــی  نیروهــای 
ــل  ــان داخ ــد نیروهایش ــه برون ــد ک کن
خرمشــهر را نجــات دهنــد نتیجــه 
ــمن  ــای دش ــه نیروه ــود ک ــن میش ای
در داخــل خرمشــهر همگــی بــه دســت 
برادرهــای قــرارگاه فتــح اســیر یــا 
ــه( ــای صاعق ــم پ کشــته میشــوند. )ه
برادرهــا! روی شــما حســاب کــرده انــد
ــاج  ــی ح ــخنرانی توجیه ــی از س بخش
ــدگان  ــرای رزمن ــلیان ب ــد متوس احم
تیــپ 27 محمــد رســول اهلل قبــل 
بیــت  عملیــات  چهــارم  مرحلــه  از 
اســت: آمــده  زیــر  در  المقــدس 
حــاج احمــد متوســلیان: ...منطقــه 
عمــل مــا تقریبــا دو کیلومتــر از دژ 
بــه ســمت چــپ اســت. مــا بایــد 
ــض  ــد عرای خــط دشــمن در ســیل بن
ــه  ــه محمول ــم ب ــکنیم و برگردی را بش
ــرار  ــدی را برق ــط پدافن ــان؛ خ خودم
ــد در نظــر  ــن را بای ــا! ای ــم. برادره کنی
ــی  داشــته باشــید کــه روی شــما خیل
تمــام  یعنــی  انــد؛  حســاب کــرده 
را ســبک ســنگین  دیگــر  تیپهــای 
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد و ب کردهان
ــد  ــپ 27 محم ــا را تی ــه اینج ــد ک ان
ــد. روال  ــد عمــل کن رســول اهلل میتوان
بــه کار گیــری گردانهــا هــم فعــًا کمــا 
ــی  ــی گردانهای ــی الســابق اســت یعن ف
ــرای  ــود ب کــه در نظــر گرفتــه شــده ب
اینکــه خــط را بکشــنند از دو کیلومتــر 
بــه ســمت چــپ خاکریــز دژ عملیــات 
ــد انجــام دهنــد نکتــه  خودشــان را بای
دیگــری کــه عزیــزان مــن بایــد بــه آن 
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــته باش ــه داش توج
ــد  ــاعت5 بع ــا س ــر ت ــد حداکث ــا بای م
روز جمعــه 31اردیبهشــت  از ظهــر 
ــم. ــی کنی ــام آمادگ ــرارگاه اع ــه ق ب
ــده  ــی مان ــت باق ــن فرص ــا از ای برادره
ــام  ــد و تم ــتفاده را بکنی ــر اس حداکث
هــا  دســته  و  گروهانهــا  مســئوالن 
و حتــی نیروهــای عــادی خودتــان 
جلــو  خاکریــز  از  تــا  ببریــد  را 
همیــن  ببیننــد.  کامــًا  را  منطقــه 
کمــک  آنهــا  بــه  منطقــه  دیــدن 
را  راه  روز عملیــات  میکنــد کــه در 
پــای صاعقــه( )هــم  نکننــد.  گــم 
المقــدس،  بیــت  چهــارم  مرحلــه 
تــاش بــرای آزادســازی خرمشــهر
مرحلــه چهــارم عملیــات از 1 تــا 4 
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ــاعت  ــرانجام  در س ــرداد 1361: س خ
تــاش   1361 خــرداد  اول   22:30
بــرای آزادی ســازی خرمشــهر بــا رمــز 
»بســم اهلل القاســم الجباریــن یــا محمد 
ــر  ــن عبــداهلل )ع(« آغــاز شــد در براب ب
ــای  ــه، نیروه ــریع و غافلگیران ــک س ت
ــرگردانی  ــت وس ــار وحش ــی دچ عراق
ــش  ــتند واکن ــدند و نتوانس ــدید ش ش
مهمــی از خــود نشــان دهنــد و ارتبــاط 
یکدیگــر  بــا  هــای دشــمن  یــگان 
قطــع شــد. فــرار افســران و درجــه 
داران و ســربازان عراقــی از منطقــه 
ــیدگی  ــم پاش ــای از ه ــهر گوی خرمش
ــود. ــمن ب ــای دش ــگان ه ــازمان ی س
پیــکار  نتیجــه  خــرداد  دوم  روز  در 
قــرارگاه  و  بــود  درخشــان  بســیار 
ــه  ــه احاط ــود ک ــدف خ ــه ه ــا ب کرب
ــداد  ــود، رســید. تع ــل خرمشــهر ب کام
ــن روز از 2830  ــی در ای ــرای عراق اس
از  یگانهایــی  و  کــرد  تجــاوز  نفــر 
دشــمن کــه در منطقــه بیــن نهــر 
عرایــض و شــلمچه مســتقر بودنــد، 
شــدند. منهــدم  زیــاد  میــزان  بــه 
بــه وجود حضــور گســترده هواپیماهای 
ــان  ــه، عقاب ــمان منطق ــی در آس عراق
تیزپــرواز نیــروی هوایــی ارتــش در 
از یگانهــای رزمنــده، در  پشــتیبانی 
المقــدس  بیــت  عملیــات  صحنــه 
حضــوری فعــال داشــتند و بــا بمبــاران 
پــل شــناور عراقــی هــا بــر روی ارونــد 
آن  در  آنــان  تجمــع  مناطــق  و  رود 
ــای در  ــش ارزنده ــه، نق ســوی رودخان
آزاد ســازی خرمشــهر ایفــا کردنــد.
ــهر  ــع در خرمش ــی واق ــای عراق نیروه
در محاصــره کامــل رزمنــدگان اســام
در اواخــر روز دوم خــرداد، قــرارگاه 
آخریــن  بررســی  از  پــس  کربــا 
ــا  ــا نیروه ــت ت ــم گرف ــت، تصمی وضعی
بــا ورود بــه شــهر، آنــرا از لــوث وجــود 
نیروهــای عراقــی پــاک گرداننــد. و 
خــرداد  ســوم  روز  بامــداد  ســه  در 
واحدهایــی از رزمنــدگان ایــران بــه آن 
ــه وارد شــدند. از طــرف  ســوی رودخان
دیگــر جمعــی از نیروهــای عراقــی 
ــق  ــی شــب و قای ــتفاده از تاریک ــا اس ب
ــدادی  ــه تع ــد ک ــرار کردن ــه ف ــدام ب اق
از ایــن قایــق هــا توســط تــکاوران 
ــت  ــرار گرف ــدف ق ــی ه ــروی دریای نی
و سرنشــینان آن هــا غــرق شــدند.
نیروهــای عراقــی از ســاعت ســه و 
ــد  ــم بع ــا نی ــداد ت ــه بام ــاه دقیق پنج

ــمت  ــرداد از س ــوم خ ــر روز س از ظه
شــلمچه 3 بــار اقــدام بــه پاتــک کردند 
ــاده  ــق ج ــا از طری ــد ت ــاش نمودن و ت
شــلمچه – خرمشــهر حلقــه محاصــره 
ــار  ــر ب ــا ه ــکنند، ام ــهر را بش خرمش
دالورانــه  مقاومــت  و  پایــداری  بــا 
رزمنــدگان ایرانــی مواجــه شــدند و بــا 
دادن خســاراتی عقــب نشــینی کردنــد.
در ســاعت 11 صبــح روز ســوم خــرداد 
در حالــی کــه درگیــری شــدیدی بیــن 
ــی در  ــای عراق ــی و نیروه ــوای ایران ق
شــمال نهــر خیــن جریــان داشــت 
و دشــمن در فکــر شکســتن حلقــه 
ــدگان  ــود، رزمن ــهر ب ــره خرمش محاص
خیابــان  و  غــرب  جنــاح  از  ایرانــی 
ــه  ــدند. ناحی ــهر ش ــتارگاه وارد ش کش
گمــرک خرمشــهر در کنــار ارونــد 
ــم  ــه آن ه ــرد ک ــت ک ــی مقاوم اندک
بــه ســرعت در هــم شکســته شــد.
 19 از  بعــد  خرمشــهر  وقتــی 
شــد آزاد  کامــل  طــور  بــه  مــاه 
در ســاعت 12رزمنــدگان دالور اســام 
ــهر  ــرق وارد ش ــمال و ش ــمت ش از س
ــای متجــاوز  خرمشــهر شــدند و نیروه
بعثــی که 24 ســاعت در محاصره کامل 
ــا  قــرار داشــتند، راهــی جــز اســارت ی
کشــته شــدن نداشــتند. بدیــن جهــت 
ــه  ــگان هــای  عراقــی گــروه گــروه ب ی
ــد. ــدگان اســام در آمدن اســارت رزمن
ــر، خرمشــهر  ــد از ظه در ســاعت 2 بع
بــه طــور کامــل آزاد شــد و پرچــم 
ــران  ــر افتخــار جمهــوری اســامی ای پ
برفــراز »مســجد جامــع« خرمشــهر 
ــه  ــهر ب ــده خرمش ــب ش ــل تخری و پ
ایــن  ترتیــب  درآمد.بدیــن  اهتــزاز 
شــهر مقــاوم پــس از 35 روز پایــداری 

ــه  ــت دلیران ــه  و مقاوم ــرافت مندان ش
ــامی  ــاب اس ــای انق ــرو ه ــردم نی م
کــه  در 4 آبــان 1359 بــر اثــر 
ــدر  ــی ص ــه بن ــتی خائنان سس
ــهر  ــه  خرمش ــه بیگان ــته ب وابس
ــده  ــمن درآم ــغال دش ــه اش ب
بــود، پــس از 578 روز )19 
مــاه( اســارت، بــار دیگــر آزاد 
ــرم  ــوش گ ــه آغ ــده و ب گردی
میهــن اســالمی بازگشــت ؛ 
ــهر  ــده خرمش ــاک تفتی ــا خ ام
قهرمانــان  خــون  از  کــه 
ــرخ  ــالمی س ــن اس دالور میه
ــداکاری  ــا ف ــود ب ــده ب گردی
اســالمی   میهــن  شــجاعانه 
از لــوث وجــود متجــاوزان  
بعثــی صهیونیســتی صــدام 
افلقــی  پاکســازی گردیــد.
رزمنــدگان اســام در اولیــن اقــدام 
خــود پــس از آزاد ســازی شــهر، نمــاز 
ــهر  ــع خرمش ــجد جام ــکر را در مس ش
ســازی  آزاد  خبــر  کردنــد.  اقامــه 
ــا  ــه ج ــرعت در هم ــه س ــهر ب خرمش
طنیــن افکنــد و ملــت ایــران اســامی 
ــنیدن  ــا در آرزوی ش ــدت ه ــه م را ک
ــد،  ــر مســرت بخشــی بودن ــن خب چنی
کــرد.  ســرور  و  شــادی  در  غــرق 
ــا  ــد و ب ــا ریختن ــان ه ــه خیاب ــردم ب م
ــه جشــن و شــادی  پخــش شــیرینی ب
امــت  روز  آن  پایــان  در  پرداختنــد. 
شــهید پــرور ایــران بــا حضــور در 
ــه جــای آورده  مســاجد، نمــاز شــکر ب
ــن  ــه یم ــب ب ــیدن ش ــرا رس ــا ف و ب
ــت  ــر پش ــل ب ــر باط ــق ب ــروزی ح پی
بــام هــا نــدای اهلل اکبــر ســردادند.
منبع: خبرگزاری دفاع مقدس

رزمندگان قهرمان  اسالم فاتحین 
خرمشهر که امام راحل بر  دست و 
بازویایشان بوسه زد و به آن بوسه 

افتخار کرد!
مقاومــت مــردم خرمشــهر، حماســه ای از یــاد 
نرفتنــی اســت؛ چــرا کــه مــردم ایــن شــهر در 
حالــی بــه مبــارزه بــا دشــمن پرداختنــد کــه 
از پیــش بــرای ایــن تهاجــم و تجــاوز آمادگــی 
ــه  ــزم و ایمــان ب ــا ســاح ع ــا ب نداشــتند. آنه
مکتــب و عشــق و عاقــه بــه میهــن اســامی 
شــان، با دســت خالــی چنــان مقاومــت کردند 
ــاد  ــه اعتق ــد. ب ــر مان ــی نظی ــخ، ب ــه در تاری ک
کارشناســان نظامــی، مقاومــت بــی ســابقه ای 
کــه در خرمشــهر انجــام شــد، هرگــز بــا دیگــر 
مقاومــت هــا قابــل مقایســه نیســت. خرمشــهر 
بــرای ملــت مــا تنهــا یــک شــهر نیســت، بلکه 
ــی  ــار و جاودانگ ــداری، ایث ــای پای ــخ گوی تاری
انقــاب اســت. از ایــن رو، ســوم خــرداد و 
ــخ و  ــی از تاری ــه گویای ــن شــهر، آیین ــح ای فت
ــه  ــاد آگاهان ــدس و جه ــاع مق ــای دف جغرافی
امــت اســت. ایــن  و شــجاعت مظلومانــه 

تاریخ گویای جنگ 
روز ســوم خــرداد مــاه، ســالگرد حماســه 
آزادی و فتــح خرمشــهر پــس از بیــش از یــک 
ــان  ــت بعثی ــه دس ــغال آن ب ــم اش ــال و نی س
اســت. فتــح خرمشــهر، موجــب برانگیختگــی 
احساســات و عواطــف پــاک ملــت ایــران 
ــار  ــان اقش ــدت را می ــی و وح ــم دل ــد و ه ش
ملــت پدیــد آورد. حماســه شــگرف آزادســازی 
خرمشــهر، پیــروزی ســروقامتانی را پدیــد آورد 
کــه بــا فتــح آفرینــی خــود، نهایــت ایثــار، اوج 
ــای  ــازی و منته ــاک ب ــای پ ــت، انته مظلومی
تــوکل را رقــم زدنــد. خرمشــهر بــرای ملــت ما 
تنهــا یــک شــهر نیســت، بلکــه تاریــخ گویــای 
ــت.  ــاب اس ــی انق ــار و جاودانگ ــداری، ایث پای

دشمن و حفظ خرمشهر 
فتــح خرمشــهر موجب سرشکســتگی صــدام و 
نیــز تلــخ کامــی حامیــان قدرتمنــد وی شــد. 
صــدام و نظامیــان بعثــی، همــه همت، تــوان و 
تدبیــر خــود را بــرای حفــظ اشــغال خرمشــهر، 
ــن  ــد و ای ــه کار گرفتن ــرف آن ب ــاز تص از آغ
شــهر را بــه گمــان خــود بــه دژی نفوذناپذیــر 
تبدیــل کــرد. ایــن کار بــا کشــیدن حصارهــای 
ــه دور ایــن شــهر، ســاختن  دفاعــی متعــدد ب
خاکریزهــای دفاعــی گســترده، ویرانــی خانــه 
ــن  ــای می ــدان ه ــاد می ــردم و ایج ــای م ه
ــه  ــر مقابل ــی فک ــان حت ــت. بعثی صــورت گرف
ــز  ــی را نی ــی نیروهــای ایران ــات هوای ــا عملی ب
کــرده بودنــد. بــر ایــن اســاس، هــر جــا 
زمینــی مســاعد بــرای فــرود آمــدن نیروهــا از 
ــا کاشــتن عمــودی  ــه را ب ــود، آن ناحی ــوا ب ه
ــمان  ــی از آس ــدام نظام ــرای اق ــن ب ــر آه تی
ناممکــن ســاخته بودنــد. همــه ایــن اقدامــات، 
نشــان از عــزم جــدی صــدام بــرای در اختیــار 
داشــتن ایــن شــهر داشــت. او حتــی در نقشــه 
ــهر  ــن ش ــام ای ــود، ن ــده خ ــر ش ــای منتش ه
را عــوض کــرد و آن را »ُمحّمــره« نامیــد. 
دشــمن  تزلــزل  نقطــه  خرمشــهر،  فتــح 
پــس از 23 روز نبــرد شــبانه روزی رزمنــدگان 

اســام در عملیــات بیــت المقــدس و درســت 
هنگامــی کــه آنــان بــه فتــح خرمشــهر 
ــه  ــان ب ــدام همچن ــدند، ص ــی ش ــک م نزدی
ــی  ــهر م ــن ش ــود در ای ــای خ ــت نیروه تقوی
پیــروزی  از  جلوگیــری  بــرای  و  پرداخــت 
ــدی را  ــربازان جدی ــام، س ــپاه اس ــی س قطع
ــه  ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــی ک وارد خرمشــهر م
ــت المقــدس،  ــات بی بیشــترین اســیران عملی
از داخــل شــهر خرمشــهر بــه اســارت گرفتــه 
ــدود دوازده  ــدن ح ــارت درآم ــه اس ــدند. ب ش
ــن شــهر،  ــی در ای ــان بعث ــر از نظامی ــزار نف ه
از اراده جــدی صــدام بــرای برافراشــتن پرچــم 
دشــمن بــر بــاالی خانــه هــای ایــن شــهر خبر 
ــدام  ــهر، ص ــح خرمش ــس از فت ــد. پ ــی ده م
ــود  احســاس کــرد جنگــی کــه آغــاز کــرده ب
تــا انقــاب اســامی را از پــای درآورد، موجــب 
ــت وی شــده اســت و اشــغال  سســتی حکوم
ســرزمین ایــران، حتــی امکان کشــانده شــدن 
ــی دارد. ــورش در پ ــاک کش ــه خ ــگ را ب جن

نتایج عملیات بیت المقدس
فتــح خرمشــهر، مهــم تریــن نتیجــه عملیــات 
ــه آن  ــا نتیج ــی تنه ــود، ول ــدس ب ــت المق بی
بــه شــمار نمــی آیــد. در ایــن نبــرد کــه یکــی 
ــات  ــن عملی ــترده تری ــن و گس ــم تری از مه
هــا در دوران جنــگ تحمیلــی اســت، حــدود 
ــور آزاد  ــاک کش ــع از خ ــر مرب 5400 کیلومت
شــد. وجــود موانــع طبیعــی در اطــراف منطقه 
تحــت اشــغال، یعنــی رودخانــه کرخــه نــور در 
ــدرود  ــه ارون شــمال، کارون در شــرق، رودخان
ــرب  ــزه در غ ــای هورالهوی ــوب و آب ه در جن
ــب  ــیع مناس ــای وس ــت ه ــود دش ــز وج و نی
ــش  ــرات ارت ــه ســتون فق ــور زرهــی ک ــا مان ب
ــیار  ــرایط بس ــی داد، ش ــکیل م ــدام را تش ص
مناســبی بــرای نیروهای اشــغالگر پدیــد آورده 
ــروی  ــترده نی ــت گس ــا حمای ــمن ب ــود. دش ب
هوایــی و آتــش پشــتیبانی مــی توانســت 
احســاس کنــد در دژی اســتوار نشســته اســت 
ــدارد.  ــه جبهــه وی وجــود ن و امــکان نفــوذ ب

خرمشهر، نماد مقاومت 
مقاومــت 43 روزه مــردم خرمشــهر، فصــل 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  در  مهمــی 
ــرا بســیاری از کارشناســان نظامــی  اســت؛ زی
معتقدنــد اگــر خرمشــهر مقاومــت نمــی کــرد 
ــتغال  ــا را اش ــانی آن ج ــه آس ــاوزان ب و متج
ــن  ــگ ای ــت جن ــاید سرنوش ــد، ش ــی کردن م
گونــه رقــم نمــی خــورد. ایــن پایــداری 
ــر اینکــه عراقــی  ســترگ، ســّدی شــد در براب
ــوان  ــند و ت ــان برس ــه اهدافش ــریع ب ــا س ه
نظامــی آنهــا در منطقــه بــه هــم بریــزد. 
ــت  ــای نخس ــان روزه ــهر در هم ــر خرمش اگ
ــمن  ــاد، دش ــی افت ــا م ــی ه ــت عراق ــه دس ب
پیــدا  دسترســی  حســاس  ای  نقطــه  بــه 
ــهر  ــدر خرمش ــتفاده از بن ــرد و آن اس ــی ک م
و  آبــادان  تصــرف  دیگــر،  از ســوی  بــود. 
اهــواز بــرای دشــمن، راحــت و کار بــرای 
ــد.  ــی ش ــوار م ــدگان اســام بســیار دش رزمن

قدرت ایمان 
آزادســازی خرمشــهر در عملیــات شــگفت 
ــت  ــی حکای ــدس، از قدرت ــت المق ــز بی انگی

ــدگان  ــان رزمن ــت و ایم ــه هم ــرد ک ــی ک م
بــه  نگاهــی  آورد.  پدیــد  را  آن  اســام 
ــام  ــهر و پی ــح خرمش ــس از فت ــای پ رخداده
ــردان  ــت م ــر رســمی دول ــای رســمی و غی ه
امریکایــی و متحدانــش، بــه روشــنی حکایــت 
ــگ  ــی جن ــدگان اصل ــه برپاکنن از آن دارد ک
ــه نظامــی  ــی، از کارآمــدی طــرح حمل تحمیل
بــه ایــران ناامیــد شــده بودنــد و بــرای مقابلــه 
ــال  ــری را دنب ــامی راه کار دیگ ــام اس ــا نظ ب
ــد؛ چــرا کــه ادامــه جنــگ از یــک  مــی کردن
ســو، حرکــت پرشــتاب نهضــت هــای اســامی 
ــوی  ــت و از س ــال داش ــه دنب ــه ب را در منطق
ــه در  ــزرگ ک ــای ب ــدرت ه ــرای ق ــر، ب دیگ
ــراق  ــع ع ــه نف ــترده ای ب ــیار گس ــطح بس س
شکســت  بودنــد،  شــده  کارزار  ایــن  وارد 
ــود.  ــان ب ــی آن ــان ناکام ــراق، ترجم ــش ع ارت
خرمشــهر  آزادی  ای  فرامنطقــه  تأثیــرات 
بیــن  ســطح  در  چنــان  خرمشــهر  آزادی 
المللــی تأثیــر گذاشــت کــه پــس از پیدایــش 
ــدن متجــاوزان  ــرون ران ــد و بی ــت جدی وضعی
نظامــی  ـ  سیاســی  برتــری  خرمشــهر،  از 
ــد و مســیر  ــراق مطــرح ش ــر ع ــران در براب ای
جنــگ نیــز تغییــر یافــت. جنگــی کــه ابتــدا 
بــا هــدف برانــدازی یــا تعدیــل دیــدگاه 
ــده  ــزی ش ــرح ری ــامی ط ــاب اس ــای انق ه
بــود، بــر خــاف تصــور، عامــل تثبیــت 
ــم  ــور و دره ــل کش ــی در داخ ــاع سیاس اوض
شکســتن جبهــه ضدانقــاب شــد. زمانــی 
ــی  ــای ایران ــت نیروه ــه دس ــهر ب ــه خرمش ک
از دشــمن بــاز پــس گرفتــه شــد، همــه دنیــا 
ــای  ــوق ه ــرد و ب ــکوت ک ــاعت س ــا 24 س ت
تبلیغاتــی هیــچ گونــه خبــری از پیــروزی 
رزمنــدگان ایــران اســامی را در حماســه فتــح 
خرمشــهر پخــش نکردنــد؛ زیــرا برایشــان 
ایرانــی  نیروهــای  کــه  نبــود  باورکردنــی 
ــد. ــی بزنن ــن عملیات ــه چنی ــد دســت ب بتوانن

سقای خونین شهر 
حجــت االســام شــهید شــریف قنوتــی، 
ــی شــهید دفــاع مقــدس،  ــتین روحان نخس
نقــش تعییــن کننــده و بســزایی در مقاومــت 
جنــگ  شــروع  بــا  او  داشــت.  خرمشــهر 
تحمیلــی، بــا تشــکیل گــروه هــای »اهلل اکبــر« 
و گروهــان هــای مقاومــت، چندیــن بــار شــهر 
را از خطــر ســقوط نجات بخشــید. پــس از آن، 
لشــکر »اهلل اکبــر« را تشــکیل داد. جاسوســان 
و ســتون پنجــم، فعالیــت هــای او را بــه 
ــز  ــمن نی ــد و دش ــی دادن ــاع م ــمن اط دش
همــواره در تــاش بــود او را بــه دام بینــدازد. 
ایشــان افــزون بــر فرماندهــی محــور خرمشــهر 
و هدایــت نیروهــا، مســئولیت تأمیــن مهمــات 
ــا  ــار ب ــن ب ــه عهــده داشــت و چندی ــا را ب آنه
فــداکاری و رشــادت، دشــمن را از شــهر بیرون 
رانــد. شــهید شــریف قنوتــی در همــه صحنــه 
هــا حضــوری جــدی و تعییــن کننــده داشــت؛ 
ــا  ــه ت ــهیدان گرفت ــان و ش ــل مجروح از حم
رســاندن آب و غــذا بــه خرمشــهر، تــا آن جــا 
کــه بــه او »ســقای خونین شــهر« لقــب دادند. 
حــوزه رســانی  اطــاع  پایــگاه  منبــع: 

در نا با وری کامل جهان استکبار خرمشهر را خدا آزاد کرد
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ضرورت تربیت
دارای  و  متعالــی  موجــودی  انســان 
اســتعداد رســیدن بــه کمــال اســت و 
ــش نیازمنــد  ــی خوی بــرای ســیر تکامل
پیــروی از یــک روش تربیتــی قــوی و 
ــت،  ــد تربی ــان فاق ــد. انس ــل می باش کام
ــه  ــد ب ــس بای ــز اســت، پ ــه چی ــد هم فاق
دنبــال تربیــت روح و روان خویــش باشــد.
ــه  ــام در زمین ــه الس ــی علی ــام مجتب ام
معنــوی  و  روحــی  تربیــت  ضــرورت 
می فرمایــد:  او  روان  تغذیــه  و  انســان 
)عجبــت لمــن یتفکــر فــی ماکولــه کیــف 
ــه  ــب بطن ــه، فیجن ــی معقول ــر ف ال یتفک
ــه، ــا یردی ــدره م ــودع ص ــه و ی ــا یؤذی م
الدیــن  قطــب  الدعــوات،   -1 /پاورقــی 
ــدی،  ــام المه ــه االم ــم، مدرس ــدی، ق راون
/۱۴۵٫ و   144 ص  ق،   . ه   1407
تعجــب می کنــم از فــردی کــه در غــذای 
)کــه  می کنــد  فکــر  خــود  جســمانی 
ــذای  ــا در غ ــالم و بهداشــتی باشــد( ام س
نمی اندیشــد،  خویــش  جــان  و  روح 
در نتیجــه شــکم خــود را از غذاهــای 
ولــی  می کنــد  حفــظ  زیانبخــش 
را  آن  آن چــه  مقابــل  در  را  ســینه اش 
می کنــد.( رهــا  می گردانــد  پســت 

بخش اول: عوامل تربیت
الف: خانه و خانواده

خانــواده از مهمتریــن عوامــل تربیتــی 
از آن،  محســوب می شــود کــه هــدف 
ــه  ایجــاد و پــرورش نســل و هدایــت آن ب
ســوی اهــداف صحیــح تربیــت می باشــد. 
ــه در  ــت ک ــی اس ــون مقدس ــواده کان خان
ــه  ــان پای ــویی دو انس ــد زناش ــو پیون پرت
فرزنــد  پیدایــش  بــا  و  گــذاری شــده 
می گیــرد.  خــود  بــه  تــازه  جلــوه ای 
ــی اســت کــه  ــد فرزندان ــن پیون نتیجــه ای
ــرباز  ــده س ــن اســت در آین ــدام ممک هرک
ــان  ــند. روانشناس ــه باش ــربار جامع ــا س ی
ــواده را یکــی از پاســداران  اجتماعــی، خان
ــر و  ــورد تاثی ــد. در م ــار تمــدن می دانن آث
ــت  ــح تربی ــد صحی ــواده در رون نقــش خان
ــخنان  ــام س ــه الس ــی علی ــام مجتب از ام
ــت. ــیده اس ــا رس ــه م ــی ب ــل توجه قاب
صالــح پــدر  نقــش 
ــواده اســت باید  ــدر کــه رکــن مهــم خان پ
دارای شــرایط و صفات پســندیده ای باشد.

امــام مجتبــی علیــه الســام بــه مــردی که 
ــه حضــورش آمــده  ــرای نظــر خواهــی ب ب
بــود، فرمــود: )شایســته اســت کــه همســر 
دختــرت مــردی بــا تقــوا و مومــن باشــد. 

زیــرا اگــر او دختر تــو را وســت بدارد وی را 
احتــرام خواهــد کــرد و اگــر از او خوشــدل 
نمــی دارد.( روا  ســتم  وی  بــه  نباشــد 
/پاورقــی 2- مــکارم االخــاق، ص ۲۳۳٫/
مطمئنــا اگــر پــدر بــه عنــوان مدیــر 
باایمــان  و  صالــح  فــردی  خانــواده 
ــواده  ــای خان ــایر اعض ــر و س ــد همس باش
خویــش  محبــت   و  مهــر  پرتــو  در  را 
شایســتگی های  اثــر  در  و  داده  قــرار 
را  خانــواده  کانــون  خویــش،  معنــوی 
و  نمــوده  تبدیــل  امــن  بــه محیطــی 
زمینــه تربیــت فرزندانــی بــا ایمــان و 
ــود. ــد نم ــم خواه ــؤولیت پذیر را فراه مس

تاثیر مادر شایسته
ــد و  ــی در رش ــل توجه ــش قاب ــادر نق م
ــط  ــدان در محی ــتعداد فرزن ــکوفایی اس ش
از  یکــی  کــه  جــا  آن  تــا  دارد  خانــه 
را  انســان  عوامــل ســعادت و شــقاوت 
دانســته اند.  او  مــادر  اعمــال  گــرو  در 
در  الســام  علیــه  مجتبــی  حضــرت 
مــورد نقــش ویــژه مــادر در ســاختار 
ــا  ــه م ــخنی دارد ک ــراد س ــخصیت اف ش
را در درک ایــن مهــم یــاری می کنــد.
آن حضــرت هنگامــی کــه بــا معاویــه 
یکــی  مــورد  در  می کــرد،  مناظــره 
ســعادت  و  معاویــه  شــقاوت  علــل  از 
ــرده و  ــادر اشــاره ک ــه نقــش م ــش ب خوی
ــد اســت و  ــو هن ــادر ت ــود: ) چــون م فرم
در دامــن چنیــن زن پســت و فرومایــه ای 
پــرورش یافتــه ای ایــن گونــه اعمــال 
زشــت از تــو ســر می زنــد و ســعادت 
مــا خانــواده در اثــر تربیــت مادرانــی 
ــام  ــا الس ــه علیه ــون فاطم ــاک همچ پ
می باشــد.( الســام  علیهــا  خدیجــه  و 

/پاورقی 3- احتجاج طبرسی، ج 1، ص 
/۲7۹٫

مــادر بــه عنــوان یــک موجــود عاطفــی در 
ایجــاد محیطــی آرام بــرای فرزنــدان موثــر 
اســت، و نقــش تعییــن کننــده ای از هنگام 
انعقــاد نطفــه تــا رســیدن بــه ســن آموزش 
کــودکان دارد. بــه ویــژه در دوران بــارداری 
و هنــگام شــیر دادن کــه شــخصیت روانــی 
و اخاقــی کــودک ســاخته می شــود، مــادر 
منبــع تغذیــه مســتقیم کــودک می باشــد.
و  اخــاق  و  ایمــان  اســاس  ایــن  بــر 
خانــواده  مهــم  رکــن  دو  کــه  الدیــن 
نیــل  در  اساســی  شــرط  هســتند 
می باشــد. تربیــت  بلنــد  اهــداف  بــه 

ب: دوستان
بعــد از خانــواده دوســتان و هــم بازی هــا و 
هــم کاســی های یــک کــودک می تواننــد 
بــه عنــوان یــک عامــل محیطــی در 
تربیــت و خلــق و خــوی او تاثیرگــذار 
باشــند. کــودک و نوجــوان گرایــش زیادی 
ــود  ــال خ ــن و س ــم س ــتان ه ــه دوس ب
ــینی و  ــن همنش ــد ای ــدون تردی دارد و ب
هم گرایــی دوســتان در یکدیگــر موثــر 
خواهــد بــود. البتــه معاشــرت بــا دوســتان 
صمیمــی یــک نیــاز طبیعــی اســت و 
زندگــی  ســاعات  بخش تریــن  لــذت 
ــی  ــوان لحظات ــودک و نوج ــک ک ــرای ی ب
ــد. ــا دوســتان ســپری می کن اســت کــه ب

بیــان  مــا ضمــن  معصــوم  پیشــوایان 

رفاقــت  منفــی  و  مثبــت  اثرهــای 
بــه  را  خــود  پیــروان  همنشــینی،  و 
مصاحبت بــا افــراد شایســته ســوق داده اند.
در  الســام  علیــه  مجتبــی  حضــرت 
ایــن رابطــه بــه فرزنــدش می فرمایــد: 
ــرف  ــی تع ــدا حت ــواخ اح ــی ال ت ــا بن )ی
اســتنبطت  فــاذا  مصــادره  و  مــوارده 
ــی  ــه عل ــره فآخ ــت العش ــره و رضی الخب
ــره، ــی العس ــاه ف ــره و المواس ــه العث اقال
ــول، ص ۲۳۳٫/ ــف العق ــی 4- تح /پاورق

فرزنــدم! بــا هیــچ کس دوســتی نکــن مگر 
ــات  ــد )و خصوصی ــت و آم ــه از رف ــن ک ای
روحــی واخاقــی( او آگاه گــردی، هنگامی 
ــرت  ــودی و معاش ــی نم ــا بررس ــه دقیق ک
ــاس  ــا او براس ــگاه ب ــدی، آن ــا او را برگزی ب
ــا و  ــی از لغزش ه ــم پوش ــت و چش گذش
یــاری کــردن در ســختی ها دوســتی کــن.(

اجتماعــی محافــل  و  تشــکل ها   – ج 
ــس و  ــه مجال ــد ب ــت و آم ــا رف ــان ب انس
محافــل، تحــت تاثیــر رفتارهــا و حــرکات 
شــرکت کننــدگان در آن ها قــرار می گیرد.

ــام در  ــه الس ــی علی ــن مجتب ــام حس ام
ــس  ــر مجال ــل تاثی ــه اص ــم ب ــخنی ه س
اجتماعــی اشــاره دارد و هــم به شــرکت در 
محافــل ســالم و مفیــد توصیــه و ترغیــب 
می فرمایــد:  کــه  جــا  آن  می فرمایــد، 
المســجد  الــی  االختــاف  ادام  )مــن 
اصــاب احــدی ثمــان: آیــه محکمــه و 
اخــا مســتفادا و علمــا مســتطرفا و رحمــه 
ــدی او  ــی اله ــه عل ــه تدل ــره و کلم منتظ
ــه  ــر کــس پیوســته ب ــن ردی، ه ــرده ع ت
را  از هشــت بهره  بــرود یکــی  مســاجد 
ــم،  ــانه ای محک ــه و نش ــرد: آی ــد ب خواه
ــی  ــو، رحمت ــی ن ــودمند، علم ــرادری س ب
مــورد انتظــار، ســخنانی کــه او را بــه 
یــا  و  می کنــد  هدایــت  راســت  راه 
ــد.( ــت می رهان ــه او را از هاک ــخنی ک س
ــول، ص ۲۳۵٫/ ــف العق ــی 5- تح /پاورق

بخش دوم: شیوه های تربیت
۱ – اســتفاده از حــس کمــال جویــی
ــاالت و  ــا کم ــان فطرت ــودکان و نوجوان ک
صفــات زیبــای انســانی را دوســت دارنــد. 
مربــی می توانــد از طریــق ارضــاء صحیــح 
تفــوق خواهــی، متربیــان خــود را به ســوی 
اهــداف مــورد نظــر خویــش هدایــت کنــد، 
و آنــان را بــا دلگرمــی و نشــاط بــه کســب 
کمــاالت وادار ســازد. امــام مجتبــی علیــه 
ــدان  ــود و فرزن ــدان خ ــام روزی فرزن الس
ــان  ــه آن ــرده و ب ــوت ک ــرادر خــود را دع ب
ــاع  ــودکان اجتم ــما ک ــه ش ــود: )هم فرم
امــروز هســتید و امید مــی رود کــه بزرگان 
ــد و  ــش بیاموزی ــردا باشــید، دان ــه ف جامع
در کســب علــم کوشــش کنیــد، هــر کــدام 
کــه نمی توانیــد در مجلــس درس مطالــب 
اســتاد را حفــظ کنیــد آن هــا را بنویســید 
و نوشــته ها را در منــزل نگهــداری نماییــد 
لــزوم مراجعــه کنیــد.( تــا در موقــع 
ــد، ص ۳۴۰٫/ ــه المری ــی 6- منی /پاورق
آن حضــرت بــا ایــن روش صحیــح تربیتــی 
فرزنــدان را بــه کســب دانــش و درس 
خوانــدن ترغیــب و تشــویق می کنــد و 
ــا عشــق و عاقــه  آنــان بــه ایــن طریــق ب
بــه دنبــال کســب دانــش و ســایر کمــاالت 

شــیوه،  ایــن  در  و  می رونــد  بشــری 
ــت. ــازات نیس ــد و مج ــه تهدی ــازی ب نی
تربیــت اســوه های  معرفــی   –  2

کــودک و نوجــوان فطرتــا بــه دنبــال 
ــی  ــته درون ــن خواس ــردد و ای ــو می گ الگ
ــد. ــوه می کن ــد وی جل ــس تقلی او در ح

معرفــی  بــا  بایــد  مربیــان  و  والدیــن 
را  او  تقلیــد  الگوهــای صحیــح، حــس 
جهــت دهنــد. آن چــه در ایــن میــان 
ــای  ــاندن الگوه ــژه دارد شناس ــت وی اهمی
بــه  در  کامــل  نمونه هــای  و  راســتین 
ــاد  ــات پســندیده در نه وجــود آوردن صف
فرزنــدان اســت. ایــن شــیوه در قــرآن 
کریــم فــراوان دیــده می شــود. قــرآن 
ــی  ــا معرفــی الگوهــای کامــل و ب کریــم ب
نقــص، در آمــوزش خوبی هــا  عیــب و 
بهــره  انســانی  فضائــل  و  کمــاالت  و 
می گیــرد. حضــرت مجتبــی علیــه الســام 
نیــز بــه پیــروی از قــرآن در ســیره تربیتی 
خویــش ایــن روش را دنبــال می کنــد. 
ــه  ــی علی ــد از شــهادت عل آن حضــرت بع
ــرد و در  ــراد ک ــی ای ــه بلیغ ــام خطاب الس
ــاز  ــی شــخصیت ممت ــه معرف ضمــن آن ب
علــی علیــه الســام پرداختــه و می فرمایــد: 
)ای مــردم! در ایــن شــب مــردی از دنیــا 
رفــت کــه در هیــچ کار نیکــی، پیشــینیان 
ــدا  ــدگان خ ــد و بن ــبقت نگرفتن ــر او س ب
او  بــه  نمی تواننــد  ســعادتی  هیــچ  در 
ــی اهلل  ــر صل ــراه پیامب ــه هم ــند، او ب برس
علیــه و آلــه جهــاد می کــرد و جــان 
گاه  آن  می نمــود.(  او  فــدای  را  خــود 
ــان  ــر امیرمؤمن ــات دیگ ــمردن صف ــا ش ب
امــام  عنــوان  بــه  را  او  الســام  علیــه 
می کنــد. مطــرح  مــردم  الگــوی  و 
/پاورقی 7- منتهی اآلمال، ج 1، ص 225٫/

و  خودبــاوری  ایجــاد   –  3
کــودکان در  نفــس  عــزت 

بــه وجــود آوردن خودبــاوری و عــزت نفس 
ــده  ــی آین ــارادر زندگ ــودکان، آن ه در ک
موفق تــر خواهــد نمــود. ایــن صفــت زیبــا 
را می تــوان از همــان دوران کودکــی و 
بــا شــیوه های مختلــف در او پــرورش 
داد. برخــی از آن شــیوه ها عبارتنــد از:

یک( احترام به کودک
پیامبــر اســام صلــی اهلل علیــه و آلــه بارها 
امــام حســن و امــام حســین علیــه الســام 
را در ایــام کودکــی احتــرام می نمــود. 
روزی پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و 
آلــه نشســته بــود کــه آن دو کــودک 
ــرام آن هــا از  ــه احت ــر ب وارد شــدند، پیامب
ــتاد،  ــار ایس ــه انتظ ــته و ب ــای برخواس ج
لحظاتــی طــول کشــید، آن هــا نرســیدند. 
ــه  ــه ب ــه و آل ــی اهلل علی ــرم صل رســول اک
ــان  ــت و از آن ــش رف ــودکان پی ــرف ک ط
اســتقبال نمــود، بغــل بــاز کــرد و هــر دو 
ــه راه  ــود و ب ــوار نم ــود س ــر دوش خ را ب
افتــاد و بــه آنــان فرمــود: )فرزنــدان عزیــز، 
ــی اســت  مرکــب شــما چــه خــوب مرکب
ــتید!( ــی هس ــواران خوب ــه س ــما چ و ش
/پاورقی 8- کودک فلسفی، ج 1، ص ۱۱۵٫/

ــاس  ــن عب ــداهلل ب ــری عب ــت دیگ در روای
ــه  ــی اهلل علی ــر صل ــا پیامب ــد: )ب می گوی
ــام  ــا الس ــه علیه ــه فاطم ــه خان ــه ب و آل

رفتیــم. حســن علیــه الســام )کــه کودکی 
بیــش نبــود( صورتــش را شســته و تمیــز 
ــول  ــد. رس ــرون آم ــزل بی ــزه از من و پاکی
خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه حســن علیــه 
ــید و  ــه و بوس ــوش گرفت ــام را در آغ الس
ســپس فرمــود: )ایــن پســر مــن آقاســت.(
ــوری، ص ۲۱۱٫/ ــام ال ــی 9- اع /پاورق
او بــا  شــدن  همبــازی  دو( 
کــودکان و نوجوانــان از بــازی و ورزش 
ــن وســیله ضمــن  ــه ای ــد و ب ــذت می برن ل
ــه در آن  ــی ک ــا جهان ــتر ب ــنایی بیش آش
زندگــی می کننــد رشــد یافتــه و در عیــن 
ــان  ــرای بی ــی را ب ــای خوب ــال فرصت ه ح
احساســات و عواطــف خــود می یابنــد. 
ــا  ــا ب ــن و بزرگتره ــدن والدی ــازی ش همب
آنــان در ایجــاد خودبــاوری در وجود شــان 
نقــش مهمــی دارد. ابورافــع یکــی از یــاران 
ــا  ــه روزی ب ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل پیامب
ــودک  ــه ک ــام ک ــه الس ــن علی ــام حس ام
خردســالی بــود، همبــازی شــد. آنــان 
روی قــرار دوش گرفتــن از همدیگــر بــازی 
می کردنــد. هنگامــی کــه نوبت ســواری 
ــی  ــع می رســید، حضــرت مجتب ــه ابوراف ب
ــب  ــود: عج ــه او می فرم ــام ب ــه الس علی
بــر دوش  تــو کــه می خواهــی  از  دارم 
کســی ســوار شــوی کــه پیامبــر صلــی اهلل 
ــوار  ــود س ــر دوش خ ــه او را ب ــه و آل علی
امــام  نوبت ســواری  وقتــی  می کنــد. 
ــع  ــد، ابوراف ــام می ش ــه الس ــن علی حس
ــن  ــه م ــو ب ــه ت ــوری ک ــت: همانط می گف
ــوار  ــو را س ــم ت ــن ه ــدادی م ــواری ن س
نمی کنــم. حضــرت بــه او فرمــود: آیــا 
میــل نــداری کســی را کــه پیامبــر صلــی 
اهلل علیــه و آلــه بــر دوش خــود می نشــاند 
ــع  ــار ابوراف ــی؟ ناچ ــوار کن ــر دوشت س ب
ــرد. ــوار می ک ــود س ــر دوش خ ــل را ب طف

شــخصیت روحــی ایــن کــودک از خــال 
ــت.  ــتداللش پیداس ــت اس ــار و کیفی گفت
ــی اهلل  ــام صل ــر اس ــه پیامب ــی را ک طفل
ــرورش  ــود پ ــوش خ ــه در آغ ــه و آل علی
داده و شــخصیت روانــی او را احیــاء نمــوده 
اســت، بزرگــی خــود را بــاور دارد و هرگــز 
بــا ذلــت و زبونــی ســخن نمی گویــد.

/پاورقی 10- کودک فلسفی، ج 2، ص 
/۱۳۳٫

ــودک ــرای ک ــا ب ــام زیب ــاب ن ــه( انتخ س
ــام کــودک نقــش مهمــی در شــخصیت  ن
ــرای طفــل نامــی  او ایفــا می کنــد. بایــد ب
را انتخــاب کــرد کــه بعدهــا بــه خاطــر آن 
ــرد و  ــرار نگی ــر ق ــتهزاء و تحقی ــورد اس م
در آینــده احســاس حقــارت نکنــد. نامــی 
کــه یــادآور وابســتگی او بــه خداونــد 
متعــال بــوده و نشــانگر فرهنــگ و مکتــب 
او باشــد. ســیره عملــی امــام مجتبــی علیه 
ــش  ــدان خوی ــذاری فرزن ــام در نامگ الس
ــه  ــر توجــه آن حضــرت ب گــواه روشــنی ب
ــدان پســر  ــام فرزن ــن مهــم می باشــد. ن ای
آن حضــرت عبارتنــد از: حســن، زیــد، 
قاســم، عمــرو، عبــداهلل، عبدالرحمــن، 
ــر  ــدان دخت ــام فرزن ــه و ن ــین، طلح حس
او عبارتنــد از: ام الحســن، ام الحســین، 
فاطمــه، ام عبــداهلل، ام ســلمه، رقیــه.
/پاورقــی 11- االرشــاد، ج 2، ص ۱۶٫/
فرزنــدان بــا  مشــورت  چهــار( 

ــه  ــخصیت دادن ب ــیوه های ش ــی از ش یک
ــا آن هاســت.  ــدان، مشــورت کــردن ب فرزن
امــام مجتبــی علیــه الســام ضمــن توصیه 
بــه ایــن کار پســندیده، بــا فرزنــدان 
مشــورت  مختلــف  مــوارد  در  خویــش 
شــخصیت  وســیله  بدیــن  و  می کــرد 
ــزت  ــا ع ــرورش داده و در آن ه ــان را پ آن
نفــس ایجــاد می نمــود. روزی معاویــه 
بــن خدیج بــه عنــوان خواســتگار بــه 
حضــرت  آمــد،  حضــرت  آن  منــزل 
مجتبــی علیــه الســام بــه او فرمــود: ) انــا 
ــتامرهن ــی نس ــاءنا حت ــزوج نس ــوم ال ن ق

الحســن  حیــاه   -12 /پاورقــی 
/۳۲۹٫ ص   ،1 ج  الســام،  علیــه 

دختــران  کــه  هســتیم  قومــی  مــا 
خــود را بــدون نظرخواهــی و مشــورت 
نمی دهیــم.( شــوهر  خودشــان،  بــا 

کــودکان بــه  کــردن  ســام  پنــج( 
حضــرت مجتبــی علیــه الســام می فرماید:

ــه  ــردن ب ــام ک ــل از س ــس قب ــر ک )ه
ــد.( ــد، او را جــواب ندهی ــاز کن ســخن آغ

االمــام  مســند   -13 /پاورقــی 
/۶۸۸٫ ص  الســام،  علیــه  المجتبــی 
ــن  ــرت والدی ــورد معاش ــخن در م ــن س ای
ــد،  ــژه ای می یاب ــت وی ــودکان اهمی ــا ک ب
زیــرا کودکــی کــه بــه او ســام داده 
احتــرام  از وی  بدیــن وســیله  شــود و 
خــود  شایســتگی  و  لیاقــت  نماینــد، 
دوران  همــان  از  و  می کنــد  بــاور  را 
ــران  ــه دیگ ــد ک ــی احســاس می کن کودک
ــتند. ــل هس ــت و ارزش قائ ــرای او اهمی ب

پیامبــر اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه 
ــرگ  ــه م ــا لحظ ــز را ت ــج چی ــود: )پن فرم
آن هــا  از  نمی کنم…یکــی  تــرک 
اســت.( کــودکان  بــه  دادن  ســام 
ــی 14- الخصــال، ج 1، ص ۲7۱٫/ /پاورق

4 – مطابقت رفتار با گفتار:
والدیــن و مربیــان اگــر بــه گفته هــای 
خویــش جامــه عمــل بپوشــانند، بهتریــن 
و مؤثرتریــن و پرثمرتریــن شــیوه را در 
طــور  بــه  و  گرفته انــد  کار  تربیت بــه 
متربیــان  ناخــودآگاه  و  غیرمســتقیم 
را تحــت تاثیــر قــرار داده انــد. پندهــا 
والدیــن  و  مربیــان  نصیحت هــای  و 
ــع خواهــد  ــر واق ــدان موث ــر فرزن ــی ب زمان
نمونــه ای  یــک  هــر  آنــان  کــه  شــد 
عملــی از آن توصیــه باشــند و گفتــار 
ــازند. ــگ س ــل هماهن ــا عم ــش را ب خوی

حضــرت امــام حســن مجتبــی علیــه 
را  خــود  دوســتان  از  یکــی  الســام 
بزرگــوار  آن  تمجیــد  شایســته  کــه 
ــرد  ــی ک ــی معرف ــات زیبائ ــا صف ــود ب ب
پســندیده  خصلت هــای  ضمــن  در  و 
مــا  یقــول  ال  کان   ( می فرمــود:  او 
یقــول، ال  مــا  یفعــل  و  یفعــل  ال 
/پاورقــی 15- تحــف العقــول، ص ۲۳۴٫/

نمی کــرد،  عمــل  کــه  را  چــه  آن  او 
کــه  را  کارهایــی  و  نمی گفــت 
مــی داد.( انجــام  بــود  نگفتــه 
پایگاه اختصاصی امام حسن مجتبی

تربیت در سیره امام حسن مجتبی علیه السالم
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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 مشـکالت 
خـود را از طریـق نامه، نمابر، 
اینترنتـی و  تلفـن، نشـانی 
پسـت الکترونیکـی مندرج 
ماهنامـه  شناسـنامه  در 

ارسـال داریـد.

ســبک زندگــی تقلیــدی از غــرب بــا مشــکات خــاص خــود همــراه اســت کــه 
نشســتن پشــت میــز کار بــرای زمانــی طوالنــی یکــی از ایــن مشــکات اســت.
ــه دیابــت،  مطالعــات نشــان می دهنــد نشســتن طوالنــی مــدت پشــت میــز خطــر ابتــا ب
ــی  ــرای مدت ــی ب ــد، وقت ــش می ده ــرطان را افزای ــی س ــی و حت ــی عروق ــای قلب بیماری ه
طوالنــی پشــت میــز مینشــینید، بــدن شــما بــرای مدتــی طوالنــی بــدون حرکــت می مانــد 
و در نتیجــه ســبک زندگــی پشــت میزنشــینی باعــث کــم تحرکــی و ورزش نکردن می شــود.
ــد ــن ببری ــان از بی ــاده آس ــوق الع ــی ف ــا ترفند های ــدت را ب ــی م ــتن طوالن ــوارض نشس ع

ــتگاه  ــکل دس ــش مش ــروع پژوه ــه در ش ــره ای ک ــرد ک ــه روی 69795 م ــه ای ک مطالع
ــبک  ــدت و س ــی م ــتن طوالن ــد نشس ــان می ده ــه نش ــورت گرفت ــتند، ص ادراری نداش
زندگــی پشــت میزنشــینی اثــرات مضــری روی ســامتی ایــن افــراد داشــته اســت، بیشــتر 
ــی شــدند. ــت مجــرای ادراری تحتان ایــن مــردان دچــار مشــکات دســتگاه ادراری و عفون
ســاالنه  دو  و  ســاالنه  نتایــج  تحلیــل  و  بررســی  از  پــس  پژوهشــگران 
پشــت  زندگــی  ســبک  کــه  رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  کننــدگان  شــرکت 
کنــد. ایجــاد  ادراری  دســتگاه  بــرای  جــدی  مشــکات  می توانــد  میزنشــینی 
فعالیــت  المللــی  بیــن  پرسشــنامه  کوتــاه  نســخه  از  اســتفاده  بــا  دانشــمندان 
شــرکت  مــردان  فیزیکــی  فعالیــت  میــزان  و  نشســتن  زمــان  مــدت  فیزیکــی، 
نیــز  تحتانــی  ادراری  مجــرای  عائــم  کردنــد،  تحلیــل  را  پژوهــش  در  کننــده 
شــد. تعییــن  پروســتات  عائــم  المللــی  بیــن  امتیازدهــی  از  اســتفاده  بــا 
اگــر کار شــما بــه صورتــی اســت کــه مجبورید مــدت زمانــی طوالنی را پشــت میــز بگذرانید، 
شــاید بــا کمــک برخــی موارد زیــر بتوانید از آثــار بد نشســتن طوالنی مدت جلوگیــری کنید.
میــز ایســتاده: شــاید اســتفاده از میزهــای ایســتاده بهتریــن گزینــه بــرای تغییــر 
 2013 ســال  در  کــه  ای  مطالعــه  باشــد،  میزنشــینی  پشــت  زندگــی  ســبک 
می کننــد،  اســتفاده  ایســتاده  میــز  از  کــه  کســانی  داد  نشــان  گرفــت،  انجــام 
میــز  پشــت  کــه  می ســورزانند  کســانی  از  بیشــتر  کالــری   50 ســاعت  هــر 
ــت. ــن اس ــابقه دوی مارات ــرکت در 10 مس ــاالنه ش ــادل س ــم مع ــن رق ــینند؛ ای می نش
ــد ــن ببری ــان از بی ــاده آس ــوق الع ــی ف ــا ترفند های ــدت را ب ــی م ــتن طوالن ــوارض نشس ع
انجــام  دیگــر  پژوهــش   23 روی  کــه  مــروری  مطالعــه   2014 ســال  در 
مقایســه  در  حتــی  ایســتاده  میزهــای  از  اســتفاده  داد  نشــان  گرفــت، 
دارد. بیشــتری  روانــی  و  فیزیولوژیــک  مزایــای  تردمیلــی  میزهــای  بــا 
بــرای آنکــه حداکثــر اســتفاده را از چنیــن میــزی ببریــم بایــد صــاف پشــت آن 
ــه طــور مســاوی  ــد وزن خــود را ب ــد. ســعی کنی ــوس ندهی ــدن خــود ق ــه ب بایســتید و ب
ــد  ــازه ندهی ــد و اج ــل نکنی ــود را قف ــوی خ ــز زان ــد؛ هرگ ــیم کنی ــا تقس ــر دو پ روی ه
وزنتــان بــرای مدتــی طوالنــی روی یــک پــا بیافتــد، ارتفــاع صفحــه کلیــد شــما 
ــد. ــان باش ــطح صورتت ــم س ــان ه ــاع مانیتورت ــد و ارتف ــان باش ــطح آرنجت ــم س ــد ه بای
میزهــای بــا ارتفــاع متغیــر: این نــوع از میز قابلیــت تنظیم ارتفــاع را دارد و می تــوان میز را از 
حالــت نشســته به حالت ایســتاده تغییر داد، در واقع گذراندن ســاعات متمــادی از روز در هر 
دو موقعیت نشســته و ایســتاده برای ســامتی ضرر دارد و بدین ترتیب اســتفاده از میزهایی 
کــه بــه هــر دو حالــت نشســته و ایســتاده در می آینــد، مزایــای فراوانی بــرای ســامتی دارد.

را  خــود  کمــر  بایــد  میزهــا  نــوع  ایــن  از  مناســب  اســتفاده  بــرای   
مــچ  بگذاریــد،  زمیــن  روی  صــاف  را  خــود  پاهــای  و  داریــد  نگــه  صــاف 
باشــد. مانیتــور  بــا  ارتفــاع  هــم  شــما  صــورت  و  باشــد  میــز  روی  دســت 
ــد ــن ببری ــان از بی ــاده آس ــوق الع ــی ف ــا ترفند های ــدت را ب ــی م ــتن طوالن ــوارض نشس ع
ــوان  ــه عن ــتی ب ــه و پش ــراه پای ــه هم ــوپ ب ــک ت ــتفاده از ی ــی: اس ــای توپ ــی ه صندل
حواســتان  همــواره  می شــود  باعــث  و  می کنــد  جلوگیــری  درد  کمــر  از  صندلــی 
توپــی  ناپایــداری صندلــی  بنشــینید،  مناســبی  میــز در وضعیــت  و پشــت  باشــد 
موجــب تحریــک ماهیچــه هــای شــکمی و آب شــدن چربــی هــای اطــراف شــکم 
می شــود، برخــی افــراد پــس از تغییــر مــدل صندلــی خــود از صندلــی معمولــی 
ــر  ــاوه ب ــد، ع ــرده ان ــس ک ــود ح ــر خ ــه کم ــری را در ناحی ــی درد کمت ــی توپ ــه صندل ب
ــت. ــش اس ــذت بخ ــد، ل ــه آدم می ده ــی ب ــوع صندل ــن ن ــه ای ــناوری ک ــس ش ــن ح ای

بــرای اســتفاده مناســب از ایــن نــوع صندلــی بایــد اطمینــان یابیــد صندلــی بــه گونــه ای 
قــرار گرفتــه باشــد کــه آســیبی بــه ســتون فقــرات شــما وارد نشــود، زاویــه پاهــا و زانوهــا 
بایــد 90 درجــه باشــد و پــای شــما صــاف روی زمیــن قــرار بگیــرد؛ ارتفــاع میــز بایــد هــم 
ســطح آرنجتــان باشــد و نبایــد بــرای رســیدن بــه میــز مجبــور باشــید خیلــی پاییــن بیایید.
بعــد از خوانــدن ایــن مطلــب هیــچ دلیلــی بــرای نشســتن طوالنــی مــدت پشــت 
می تواننــد  کــه  دارد  وجــود  میزهــا  از  مختلفــی  انــواع  داشــت؛  نخواهیــد  میــز 
جایگزیــن میــز اداری معمولــی شــوند و بــه ســامت شــما هــم آســیبی نزننــد.

عوارض نشستن طوالنی مدت را با ترفند هایی
 فوق العاده آسان از بین ببرید
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