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ــی  ــی از مطالب ــه برخ ــم ک ــاًل بگوی قب
کــه اینجــا گفتــه شــد، صددرصــد 
ــت؛  ــده اس ــد بن ــول و تأیی ــورد قب م
از حرفهــا تخّصصــی  البّتــه بعضــی 
ــات و  ــوزه ی اّطالع ــارج از ح ــود، خ ب
ــی از  ــن برخ ــود، لک ــده ب ــات بن معلوم
ــد  ــا گفتن ــتان در اینج ــه دوس ــی ک مطالب
آقایــان و خانمهــا حرفهــای بســیار 
ــی  ــب بعض ــود و مخاط ــی ب ــن و متقن متی
از آنهــا هــم مــا هســتیم کــه ان شــاءاهلل 
دنبــال میکنیــم، مخاطــب بعضــی از 
ــه در  ــد ک ــئولین محترمن ــم مس ــا ه آنه
ــرم،  ــد وزرای محت ــور دارن ــه حض جلس
ــب  ــور مخاط ــرم رئیس جمه ــاون محت مع
ــان  ــی انس ــتند وقت ــا هس ــن حرفه ای
ــه  ــزار نخب ــا ه ــد و ده ه ــگاه میکن ن
در سراســر کشــور مشــاهده میکنــد 
ــغول کار  ــف مش ــهای مختل ــه در بخش ک
ــان  ــر انس ــر، تصوی ــن منظ ــتند، ای هس
ــد و  ــح میکن ــور تصحی ــائل کش را از مس
ــد.  ــان میده ــه انس ــتی ب ــر درس تصوی
ــر  ــن نظ ــه از ای ــه نخب ــگاه ب ــک ن ی
ــند کننده ای  ــای خرس ــه واقعّیته ــت ک اس
میدهــد. نشــان  انســان  بــه  را 

ــزی  ــدگاه برنامه ری ــدگاه، دی ــک دی  ی
ــب،  ــت؛ خ ــور اس ــائل کش ــرای مس ب
ــری  ــال و متفّک ــای فّع ــت مغزه ــک وق ی
وجــود ندارنــد در کشــور،  انســان 
کشــور  مســائل  بــرای  یک جــور 
برنامه ریــزی میکنــد؛ حّتــی مثــاًل فــرض 
ــه  ــی ب ــاد نفت ــل اقتص ــد تبدی بفرمایی

ــه،  ــاد دانش پای ــتقل، اقتص ــاد مس اقتص
ــر  ــا عناص ــر م ــی. اگ ــاد مقاومت اقتص
ــاط  ــوز و بانش ــال و دلس ــه و فّع نخب
ــم  ــدام نمیکنی ــیم، اق ــته باش نداش
را  اقتصادمــان  اینکــه  بــرای 
تغییــر بدهیــم؛ اّمــا وقتــی 
آدمهــای حســابی، پابــه کار، 
عالقه منــد، در اختیــار نظــاِم 
هســت،  کشــور  تصمیم گیــری 
طبعــًا اقــدام میکنــد دیگــر. 
ــات  ــا امکان ــه م ــت ک ــت هس ــک وق ی
ــی  ــاًل مهندس ــزارِی مث ــری و نرم اف فک
نفــت را نداریــم، میگوییــم خیلــی خــب، 
کــه  همین جــور  نفــت  چاه هــای  از 
ــتفاده  ــم، اس ــتفاده میکردی ــاال اس ــا ح ت
کنیــم؛ یــک وقــت نــه، مــا در بخــش 
ــش  ــه در بخ ــی از جمل مهندس
ــرفتهای  ــت پیش ــاًل نف مث
ی  ه ا د لعــا ق ا فو
ــم  ــم و میتوانی کرده ای
ــاب  ــو در ب ــی ن طرح
اســتفاده ی از نفــت 
دراندازیــم؛ کــه البّته 
ــت  ــری اس ــن تذّک ای
کــه من بــه مســئولین نفتــی کشــور دادم؛ 
ــتفاده ی از  ــد اس ــرح جدی ــن ط ــی ای وقت
معامــالت نفتــی را ســال گذشــته مطــرح 
ــا  ــد ب ــب بیایی ــم خ ــا گفتی ــد، م کردن
جوانهــای خودمــان، بــا متخّصصیــن 
خودمــان قضایــا را مطــرح کنیــد، بگویید 
آقــا، اســتحصال مــا از چــاه نفــت مثــاًل 
فــرض کنیــد ســی درصــد اســت، 
ــصت  ــه ش ــانیم ب ــن را برس ــم ای میخواهی
درصــد؛ بگوییــد کار کننــد؛ دو ســال هــم 
مهلــت بگذاریــد، ســه ســال هــم مهلــت 
ــم  ــا خواهی ــه اینج ــًا ب ــد؛ و یقین بگذاری
رســید.  مســئله ی پیشــرفت علمــی کشــور 
ــه  ــه اینک ــم ب ــاج داری ــا احتی ــت. م اس
ــو  ــم؛ جل ــرفت کنی ــی پیش ــاظ علم از لح
ــش  ــروز دان ــش. ام ــای دان ــردن مرزه ب
در ســطح بشــری نــه در ســطح کشــوردر 
ــرار دارد؛  ــّخصی ق ــای مش ــک مرزه ی
خــب، مــا ســهم ایفــا کنیــم در شکســتن 
ــا را  ــن، مرزه ــو رفت ــا و جل ــن مرزه ای
ــهم  ــورد س ــن م ــردن. در ای ــترده ک گس
ــم  ــیار ک ــر بس ــرون اخی ــن ق ــا در ای م
ــیم.  ــته باش ــهم داش ــم س ــوده؛ میتوانی ب
نیــروی بخــار را دیگــران کشــف کردنــد، 
ــف  ــران کش ــیته را دیگ ــروی الکتریس نی
ــران  ــد را دیگ ــات جدی ــد، اختراع کردن
راه انداختنــد؛ مــا هــم ســهم باید داشــته 
باشــیم؛ مــا بایــد مرزهــای دانش کشــور 
را بــاز کنیــم، برویــم جلــو. ایــن طبیعــت 
خــداداد، نیروهــای بســیار زیــادی 

دارد. نخبــگان مــا بنشــینند فکــر کننــد، 
نیروهــای جدیــِد طبیعــت را کشــف 
ــم  ــر ه ــن نظ ــه را از ای ــس نخب ــد. پ کنن
نــگاه میکنیــم. ببینیــد! اینکــه مــن بــرای 
نخبــه ارزش قائلــم، احتــرام قائلــم، 
ــت.  ــا اس ــن نگاه ه ــه ای ــه ب ــا توّج ب
ــی،  ــع زندگ ــم در وض ــا، ه ــه ی م نخب
هــم در وضــع برنامه ریــزی، هــم در 
ــع  ــم در وض ــور، ه ــرفت کش ــع پیش وض
پیشــرفت بشــرّیت میتوانــد اثرگذارباشــد.

ــا  ــن اینج ــه ای را م ــک نکت ــب، ی خ
نمیتوانــم نگویــم و آن نگاهــی بــه 
ــور  ــاله ی کش ــخ دویست س ــته ی تل گذش
ــوص  ــا بخص ــما جوانه ــت. ش ــا اس م
آنهایــی کــه در رشــته های علمــی و 
ماننــد اینهــا مشــغول کار هســتید از ایــن 
ــواًل  ــون معم ــد؛ چ ــالع داری ــر اّط کمت
متأّســفانه شــماها تاریــخ نمیخوانیــد؛ مــا 
دویســت ســال از قافلــه ی علــم دنیــا عقب 
ــه  ــی ب ــر بی اعتنائ ــم؛ به خاط مانده ای
ــتعداد  ــه اس ــی ب نخبــگان و بی اعتنائ
ــه  ــتعدادی ک ــن اس ــب، ای ــی. خ ایران
می بینیــد،  کشــور  در  شــما  امــروز 
ــود  ــه وج ــه ب ــاعه ک ــورت خلق الّس به ص
ــوده؛  ــخ ب ــول تاری ــن در ط ــده؛ ای نیام
ــینا  ــی و ابن س ــود فاراب ــم وج ــش ه دلیل
ــزرگ  ــمند ب ــا دانش ــی و صده و خوارزم
معــروف تاریخــی دنیــا نــه مــا  از ایــران 
اســت. پــس ایــن اســتعداد وجود داشــته؛ 
ــال  ــت س ــن دویس ــا در ای ــد م ــرا بای چ
اخیــر کــه علــم با ایــن ســرعت پیشــرفت 
ــه در  ــم ک ــب بمانی ــور عق ــرده، این ج ک
دوران اخیــر قاجــار و دوران پهلــوی، بــه 
یکــی از عقب مانده تریــن کشــورها از 
لحــاظ دانــش روز، ُمّتصــف باشــیم؟ ایــن 
ــت. ــی اس ــیار عجیب ــخ بس ــته ی تل گذش

ــوی  ــر دوران پهل ــم در آخ ــد عل  تولی
ــه  ــال ک ــت س ــن دویس ــر ای ــی آخ یعن
ــالب  ــه انق ــه 1357 ک ــود ب ــی میش منته
ــده  ــود آم ــه وج ــالمی ب ــارک اس مب
ــد؛  ــم درص ــک ده ــت از ی ــارت اس عب
ــال 57  ــم در س ــد عل ــا تولی ــور م در کش
کــه ســال انقــالب اســت، عبــارت اســت 
ــدر  ــد چق ــد؛ ببینی ــم درص ــک ده از ی
ــر  ــه  خاط ــن ب ــم ای ــب بوده ای ــا عق م
ــل  ــوده؛ دلی ــان ب ــی حکمران بی کفایت
ــت،  ــان بی کفای ــدارد. حکمران ــری ن دیگ
ــه؛  ــته، بی عرض ــاّدی، وابس ــب، م دنیاطل
ــد  ــان میدادن ــد، تَبخُترنش ــر میفروختن تکّب
ــم  ــه خ ــل بیگان ــر در مقاب ــا کم ــا ت اّم
ــان  ــح مّلتش ــر مصال ــه فک ــدند و ب میش
ــا  ــور م ــع کش ــن وض ــد؛ ای ــم نبودن ه
بــود. حــاال ایــن آمارهــای تلــخ بــوده؛ 
ــا  ــروز م ــی، ام ــل اله ــه فض ــه ب البّت

ــد  ــا تولی ــان در دنی ــهم خودم ــش از س بی
ــدود دو  ــًا ح ــی تقریب ــم، یعن ــم داری عل
ــک  ــا ی ــی م ــان. یعن ــهم خودم ــر س براب
ــته  ــم داش ــد عل ــهم تولی ــد س ــد بای درص
ــت؛ 1.9  ــد اس ــًا 2 درص ــیم، االن تقریب باش
ــب  ــه خ ــم ک ــم داری ــد عل ــد تولی درص
چیــز خوبــی اســت. البّتــه قانــع نیســتیم، 
بیشــتر از ایــن بایــد ســهم داشــته 
ــا ســهم مــا ایــن اســت؛ کــه  باشــیم، اّم
حــاال بعضــی از آمارهــا را آقــای دکتــر 
ــم  ــا را ه ــی آماره ــد، بعض ــی گفتن غالم
ــر  ــاید اگ ــم ش ــن ه ــد و م ــران گفتن دیگ
ــم. ــرض بکن ــی را ع ــود، چیزهای ــت ب وق

ــما  ــا را ش ــال 1313 اینه ــن س  در بهم
بایــد توّجــه داشــته باشــید؛ شــما 
ــمند  ــن و اندیش ــوب و مؤم ــای خ جوانه
ــا  ــورتان اینه ــد از کش ــوش، بای و باه
ــی  ــران یعن ــگاه ته ــد- دانش را بدانی
ــده.  ــکیل ش ــور تش ــگاه کش ــن دانش اّولی
ــال 1357  ــی در س ــد یعن ــال بع 44 س
ــداد  ــد، تع ــالب باش ــل از انق ــه قب ک
ــر  ــزار نف ــور 150 ه ــجویان کّل کش دانش
ــن  ــه همی ــم ب ــدادی ه ــک تع ــوده. ی ب
ــدند،  ــل ش ــه فارغ الّتحصی ــبت البّت نس
ــال  ــور 44 س ــه کش ــد از آنک ــا بع اّم
ــگاه  ــودی دانش ــته، موج ــگاه داش دانش
ــال  ــروز 40 س ــت! ام ــر اس ــزار نف 150 ه
از انقــالب گذشــته، موجــودی  دانشــجوی 
مــا بیــش از چهــار میلیــون اســت؛ چنــد 
ــم؛  ــل داری ــم فارغ الّتحصی ــون ه میلی
ــت و دو  ــور حکوم ــد، دو ج ــی ببینی یعن
جــور نظــام، اینجاهــا اســت کــه نشــان 
میدهــد خــودش را. چنــد ســفارش 
ــرض  ــم ع ــگان میخواه ــاره ی نخب درب
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــک مس ــم. ی بکن
ــگان و  ــان نخب ــد می ــل بای ــک تعام ی
ــته  ــود داش ــور وج ــت کش ــام مدیرّی نظ
ــد  ــه بای ــِل دوجانب ــن تعام ــد؛ ای باش
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــد. البّت باش
ــاب  ــای جن ــد، در صحبته ــن کار را بکنن ای
ــود  ــرف ب ــن ح ــّتاری ای ــر س ــای دکت آق
ــور  ــه به ط ــن قضّی ــد در ای ــی بای ول
ــدًا  ــن بع ــه م ــم ک ــل کنی ــر عم جّدی ت
شــاید مجــّددًا ایــن را بــا توضیــح 
دوجانبــه. تعامــل  گفتــم؛  بیشــتری 

معنــای ایــن تعامــل دوجانبــه، از ناحیه ی 
نخبــگان ایــن اســت کــه همــه ی امکاناِت 
ــه  ــور ب ــرفت کش ــرای پیش ــان را ب خودش
ــورت  ــی به ص ــه گاه ــد؛ البّت کار بگیرن
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــخصی میتوانن ش
بدهنــد، گاهــی هــم بایســت مجموعــه ی 
ــه  ــش نخب ــد؛ نق ــک کنن ــا کم دولتی ه
ــود  ــوِر خ ــه کش ــت ک ــن اس ــن ای بنابرای
را پیــش ببــرد؛ امــکان خــود و اســتعداد 
ــت  ــود را در خدم ــت خ ــود و ظرفّی خ
کشــورش بگــذارد. نقــش دســتگاه 

حکومتــی و نظــام مدیرّیتــی کشــور هــم 
ایــن اســت کــه خدمــات بدهــد، موانــع 
را برطــرف بکنــد، نگــذارد کــه نخبــه از 
ــر  ــه اگ ــد ک ــب بمان ــی عق نقش آفرین
نخبــه ی مــا از نقش آفرینــی عقــب 
ــد.  ــد مان ــب خواه ــور عق ــد، کش مان
نخبــه بایــد تحــّرک داشــته باشــد، بایــد 
ــودن  ــه ب پیشــرفت کنــد، َوااّل ِصــرف نخب
کافــی نیســت؛ نخبــه ی متحــّرک، نخبــه ی 
پیش رونــده، نخبــه ی فّعــال، بــرای 
ــت.  ــی اس ــروت عظیم ــک ث ــور ی کش
دشــمن درصــدد اســت کــه ایــن ثــروت 
را از چنــگ کشــور بیــرون بیــاورد. البّتــه 
ــورد  ــت -در م ــا نیس ــوص م ــن مخص ای
ــّدت  ــاید ش ــه ش ــا البّت ــز م ــور عزی کش
ــلطه،  ــتگاه س ــه دس ــتری دارد بلک بیش
نظــام ســلطه، درصــدد اســت کــه ایــن 
ــد.  ــارج کن ــا خ ــگ مّلته ــروت را از چن ث
ــرای  ــد؟ ب ــارج کن ــه خ ــرای چ ــاال ب ح
اینکــه خــودش اســتفاده کنــد؟ نــه، ایــن 
همــه ی قضّیــه نیســت. البّتــه اگــر خودش 
ــرد،  ــد ک ــد خواه ــتفاده کن ــد اس بتوان
ــارت  ــر او عب ــده ی دیگ ــدف عم ــا ه اّم
اســت از انحصــار؛ دســتگاه ســلطه 
ــال انحصــار اســت: انحصــار علمــی،  دنب
ــته های  ــار داش ــاوری، انحص ــار فّن انحص
داشــته های  انحصــار  ثروت آفریــن، 
قدرت آفریــن؛ دنبــال ایــن اســت.

ــار  ــه چه ــه ی س ــراق، در آن بره در ع
ــتقیمًا  ــا مس ــه آمریکایی ه ــاله ای ک س
ــّدام  ــن ص ــد از رفت ــراق را بع ــائل ع مس
ــمند  ــا دانش ــتند، ده ه ــده داش ــه عه ب
ــا  ــدند؛ آمریکایی ه ــرور ش ــی ت عراق
میدانســتند کــه اگــر چنانچــه بــا نبــودن 
ــور  ــند، کش ــمندها باش ــن دانش ــّدام ای ص
ــذا  ــش میبرند؛ل ــد، پی ــت میدهن را حرک
ــه دانشــمندها  ــد، دانه دان شناســایی کردن
را تــرور کردنــد. مــن نمیخواهــم شــماها 
ــه  ــماها توّج ــم ش ــانم؛ میخواه را بترس
ــتکبار و  ــتگاه اس ــه دس ــید ک ــته باش داش
ــک  ــه در ی ــود نخب ــا وج ــلطه ب ــام س نظ
ــور  ــرفت آن کش ــه ی پیش ــه مای ــور ک کش
یــک  ثــروت  بزرگ تریــن  و  اســت 
کشــور محســوب میشــود مخالــف اســت. 
ــد  ــعی میکنن ــد س ــی بتوانن ــر راه از ه
ــد ــور بگیرن ــن کش ــه را از ای ــن نخب ای
 نظــام ســلطه یعنــی چــه؟ نظــام 
ــا  ــی م ــات سیاس ــه در ادبّی ــلطه ک س
و بین المللــی مــا ســالها اســت وارد 
ــایی  ــوی و رس ــیار ق ــر بس ــده و تعبی ش
ــتند  ــانی هس ــردمدارانش کس ــت س اس
دارنــد،  را  قــدرت  ابزارهــای  کــه 
ــدرت را  ــرل ق ــای کنت ــی[ ابزاره ]ول
ــت  ــارت اس ــدرت عب ــزار ق ــد. اب ندارن
از سیاســت، رســانه، ســالح، پــول، 
ــت  ــدرت اس ــزار ق ــا اب ــی اینه پُرروی

ــت از  ــارت اس ــدرت عب ــرل ق ــزار کنت اب
ــد!  ــه ندارن ــرف؛ ک ــالق، ش ــن، اخ دی
لــذا هــر کاری از دستشــان بربیایــد 
ــیم  ــی تقس ــلطه یعن ــام س ــد. نظ میکنن
ســلطه پذیر؛  و  ســلطه گر  بــه  دنیــا 
ــه  ــتند ک ــی هس ــم اینهای ــش ه مدیران
ــید. ــلطه باش ــام س ــب نظ ــم. مراق گفت

 نکتــه ی دنبــال ایــن حــرف ایــن اســت 
ــوای  ــب و اغ ــری از فری ــه راه جلوگی ک
ــت  ــارت اس ــور، عب ــی کش ــمِن نخبگ دش
تقویــت  و  مّلــی  هوّیــت  تقویــت  از 
ــا.  ــه ی نخبه ه ــی در مجموع آرمان خواه
هوّیــت مّلــی بایــد در مجموعــه ی نخبه ی 
ــاس  ــد احس ــود، بای ــت بش ــور تقوی کش
کنند کــه ایرانــِی مســلمانند، بایــد افتخار 
ــلمانند؛  ــِی مس ــه ایران ــه اینک ــد ب کنن
ایــن بایــد در آنهــا تقویــت بشــود؛ بایــد 
افتخــار کننــد کــه تتّمــه و دنبالــه ی یــک 
ــند؛  ــرافتمندانه و باارزش ــیار ش ــخ بس تاری
ــّرف  ــا را در تص ــک روز دنی ــا ی ــش م دان
ــن  ــک روز برتری ــا ی ــفه ی م ــته، فلس داش
ــوده،  دانشــمندان مــا،  ــا ب فلســفه در دنی
ــا  ــور؛ م ــا همین ج ــه م ــا، فق ــوق م حق
ــه انقطاع  ــتیم. البّت ــه ی آن تاریخ هس دنبال
ــت  ــاّل دویس ــه اق ــم ک ــده -گفت ــدا ش پی
ــد  ــن بع ــد لک ــل ش ــاع حاص ــال انقط س
ــم  ــت عظی ــالب، آن حرک ــروزی انق از پی
تاریخــی ادامــه پیــدا کــرده و بــا همــه ی 
مشــکالت و بــا همــه ی کارشــکنی ها 
بایــد  افتخــار  کرده ایــم.  پیشــرفت 
آرمانهــا. و  مّلــی  هوّیــت  بکنیــم؛ 

ــا  ــما نخبه ه ــر دوش ش ــنگینی ب ــار س ب
نخبگــی  و  شــما  اســتعداد  اســت. 
ــئولّیت میدهــد؛  شــما بــه شــما مس
ــه ی  ــل هم ــئولّیت مث ــن مس ــه ای البّت
ــار  ــرف و افتخ ــه ی ش ــئولّیتها، مای مس
ــم  ــت؛ ه ــرت اس ــا و آخ ــّزت دنی و ع
ــاءاهلل  ــرت ان ش ــم در آخ ــا، ه در دنی
ــی  ــد! یک ــود. بدانی ــد ب ــربلند خواهی س
آرمان زدایــی  دشــمن،  کارهــای  از 
ایــن  اســت؛  هوّیت زدایــی  اســت، 
ــن  ــه ای ــت؛ متوّج ــا اس ــی از کاره یک
باشــید. دشــمن  تهاجــم  نقطــه ی 

ــص  ــای تخّص ــد در فض ــه نبای ــرد نخب  ف
ــه از  ــوری ک ــود به ط ــرق بش ــودش غ خ
ــه، از  ــای جامع ــی، از فض ــای پیرامون فض
ــد  ــن نبای ــد؛ ای ــدا بکن ــت پی ــردم غفل م
ــائل  ــد مس ــه نبای ــد. نخب ــاق بیفت اّتف
انســانها را فرامــوش کنــد؛ مســائل 
ــتقالل را،  ــش را، اس ــّم مّلت ــده و مه عم
عدالــت را، پیشــرفت را، مســائل عمــده ی 
نبایــد  را  اجتماعــی  آســیب های 
ــًا  ــد صرف ــه نبای ــرد. نخب ــوش ک فرام
ــت  ــه اس ــه در آن نخب ــی ک ــه دانش ب
بپــردازد. اگــر چنانچــه شــما کار نخبگــی 
ــام  ــی انج ــم عدالت خواه ــر پرچ را زی

ــد  ــًا بای ــگان حتم ــاد نخب ــم، بنی ــه گفت ــم ک ــی« ه ــت مّل ــئله ی »هوّی مس
دانشــگاه ها  در  رهبــری  نمایندگــی  دفتــر  از  و  کننــد  برنامه ریــزی 



بدهیــد، ارزشــش مضاعــف میشــود؛ 
ــت  ــی و هوّی ــتقالل مّل ــم اس ــر پرچ زی
ــف  ــش مضاع ــد ارزش ــام بدهی ــی انج مّل
میشــود؛ یــک جنــگ تحمیلــی اقتصــادی 
و سیاســی و امنّیتــی علیــه مــا در جریــان 
ــگ  ــن جن ــد در ای ــما نمیتوانی ــت؛ ش اس
ــی  ــد. آن وقت ــید؛ نمیتوانی ــاوت باش بی تف
کــه آمدنــد اطــراف امیرالمؤمنیــن 
ــًا  ــه حتم ــد ک ــالم( را گرفتن ــه  الّس )علی
ــد،  ــول کنی ــت را قب ــد خالف ــما بیایی ش
ــاُم  ــِر َو قی ــوُر الحاِض ــو ال ُحض ــود:  َل فرم
ــَذ اهلُل  ــا َاَخ ــِر َو م ــوِد الّناِص ــِة ِبُوج الُحجَّ
ــِة  ــی ِکظَّ وا َعل ــارُّ ــاِء َاالَّ ُیق ــی الُعَلم َعَل
ایــن  َمظلوم اگــر  َو ال َســَغِب  ظاِلــٍم 
ــردم،  ــول نمیک ــن قب ــود، م ــئولّیتها نب مس
ــت  ــت. چیس ــئولّیت هس ــن مس ــا ای اّم
ــِة  ــی ِکظَّ وا َعل ــارُّ ــئولّیت؟ َااّل ُیق ــن مس ای
ــای  ــه معن ــی ب ــة« در عرب ــم؛ »ِکظَّ ظاِل
خــواری ای  افــزون   و  زیاده خــواری 
کار می انــدازد  از  را  اســت کــه آدم 
البّتــه ایــن کنایــه اســت دیگــر، خــوردن 
ــر  ــورد نظ ــوردن م ــای غذاخ ــه معن ب
ــی  ــا، یعن ــی برخورداری ه ــت؛ یعن نیس
نجومــی  حقــوق  نجومــی،  پــاداش 
ــوم  ــَغِب َمظل ــد؛  َو ال َس ــد باش ــا نبای اینه
ــن  ــنگی امیرالمؤمنی ــی گرس ــَغب« یعن »َس
ــه ی  ــن و دغدغ ــی م ــر نگران ــد اگ میگوی
مــن دربــاره ی مســئولّیت در برابــر 
از  خــواران  ویــژه   زیاده خــواران، 
ــوی  ــک س ــان از ی ــو و محروم ــک س ی
دیگــر نبــود، قبــول نمیکــردم؛ آن وقــت 
میفرمایــد: َو مــا َاَخــَذ اهلُل َعَلــی الُعَلمــاء؛ 
یعنــی مســئولّیت شــما دانشــمندها فقــط 
درس  دادن و درس  خوانــدن و تحقیــق  
ــئولّیتهایتان  ــی از مس ــت؛ یک ــردن نیس ک
ــی  وا َعل ــارُّ ــه » َاالَّ ُیق ــت ک ــن اس ــم ای ه
َمظلــوم«؛  َســَغِب  ال  َو  ظاِلــٍم  ــِة  ِکظَّ
توّجــه کردیــد؟ ایــن هــم یــک مطلــب.

 خــب، یــک مســئله ی تصویرســازی 
ــگ  ــک جن ــت؛ االن ی ــم هس ــمن ه دش
تبلیغاتــی و رســانه ای بســیار تنــدی علیــه 
ــگ  ــل جن ــت مث ــود دارد، درس ــا وج م
تحمیلــی. در جنــگ تحمیلــی، مــا اوایــل 
جنــگ حّتــی آرپی جــی نداشــتیم؛ 
ــای  ــا یگانه ــل م ــب مقاب ــی! خ آرپی ج
ــف  ــد ص ــده بودن ــی آم ــزرگ زره ب
کشــیده بودنــد؛ بنــده اهــواز بــودم کــه 
ــای  ــم یگانه ــر ه ــت س ــور پش همین ط
زرهــی، لشــکرهای زرهــی دشــمن 
ــّد  ــالح ض ــا س ــب اینه ــد؛ خ می آمدن
تانــک الزم داشــتند؛ ضــّد تانــک معمولِی 
ــم  ــتفاده کن ه ــس  اس ــتِی همه ک دم دس
آرپی جــی  مــا  اســت،  آر پی جــی 
ــم  ــش ه ــازمانی ارت ــالح س ــتیم! س نداش
نبــود؛ حّتــی ایــن را نداشــتیم. آن وقــت 
ــلیحات  ــام تس ــواع و اقس ــمن از ان دش

ــور  ــم همان ج ــود؛ االن ه ــوردار ب برخ
ــانه ای  ــات تبلیغاتی و رس ــده. االن امکان ش
 مــا در مقابــل دشــمن، مثــل امکانــات آن 
ــه  ــمن؛ البّت ــل دش ــت در مقاب ــا اس روز م
ــمن،  ــر دش ــم ب ــه کردی ــا غلب آن روز م
امــروز هــم غلبــه خواهیــم کــرد؛ بــدون 
تردیــد غلبــه خواهیــم کــرد، اّمــا وضــع 
ــیع،  ــات وس ــا آن امکان ــت. ب ــن اس ای
مهــم  تریــن کاری کــه دشــمن میخواهــد 
بکنــد تصویرســازی غلــط از وضــع کشــور 
ــکار  ــوای اف ــرای اغ ــط ب ــت؛ نه فق اس
عمومــی دنیــا بلکــه حّتــی بــرای اغــوای 
ــور؛  ــود کش ــل خ ــی داخ ــکار عموم اف
ــی  ــور! یعن ــود کش ــل خ ــی داخ حّت
ــده و  ــه بن ــرای اینک ــد ب ــرف میزنن ح
ــا  ــن فض ــان در ای ــه خودم ــی ک جنابعال
ــری  ــز دیگ ــم، چی ــس میکنی ــم تنّف داری
ــه  ــی ک ــر از آن واقعّیت ــم غی ــرض کنی ف
ــود  ــگ وج ــن جن ــب، ای ــود دارد. خ وج
ــن  ــا در ای ــم م ــر نتوانی ــر؛ اگ دارد دیگ
ــد  ــه نتوان ــم، نخب ــا کنی ــهم ایف ــگ س جن
ــام  ــه اش را انج ــد، وظیف ــا کن ــهم ایف س
ــری  ــه ی آخ ــن نکت ــن ای ــداده. بنابرای ن
ــم    ــر پرچ ــی زی ــالش علم ــم و ت ــه گفت ک
عدالــت  خواهــی، انحصــار شــکنی، ســتم 
 ســتیزی، رســیدگی بــه مســائل گوناگــون 
ــی  ــه زندگ ــون نخب ــه پیرام ــی ک مردم
ــت.  ــای الزم اس ــزو کاره ــد، ج میکنن
ایــن راجــع بــه مســائل نخبه هــا.

ــث  ــک بح ــم ی ــگان ه ــاد نخب ــه بنی  البّت
ــم از  ــّکر کن ــد تش ــن بای ــت؛ م ــر اس دیگ
ــد کار  ــبانه روزی بای ــگان. ش ــاد نخب بنی
کنیــم. آقــای ســّتاری والفجــر هشــت را 
ــد  ــتاد فرون ــه هش ــد ک ــال زدن ــا مث اینج
هواپیمــای نظامــی پیشــرفته را در ظــرف 
ــای  ــا و نظامی ه ــتگاه م ــد روز دس چن
آن  کننــد؛  ســاقط  توانســتند  مــا 
ــود،  ــا ب ــن کاره ــور ای ــه مح ــی ک کس
پــدر خــود ایشــان بــود؛ مرحــوم 
ــواب  ــا خ ــّتاری. اینه ــرتیپ س ــهید س ش
ــاًل در  ــتم، کام ــده میدانس ــتند؛ بن نداش
ــاعت  ــاًل 48 س ــاید مث ــودم؛ ش ــان ب جری
میگذشــت، اینهــا فرصــت خوابیــدن 
ــا  ــاگ را اینه ــن ه ــد. ای ــدا نمیکردن پی
بــه دو بخــش تقســیم کــرده بودنــد کــه 
ــّد  ــد و ض ــری کن ــد ردگی ــمن نتوان دش
هوایــی مــا را بزنــد؛ اینجــا هــاگ را بــه 
کار می انداختنــد، موشــک را شــّلیک 
میکــرد، بالفاصلــه جمــع میکردنــد 
ــا  ــر ت ــر آن طرف ت ــد کیلومت ــد چن میبردن
دشــمن نتوانــد مقابلــه کنــد؛ یعنــی یــک 
ــد.  ــام میدادن ــنگینی را انج ــن کار س چنی
شــبانه روزی کار کردنــد کــه ما توانســتیم 
ــم  ــور ه ــان و همین ط ــول ایش ــه ق ب
ــای  ــد هواپیم ــود فرون ــتاد ن ــت  هش هس
ــم.  ــاقط کنی ــمن را س ــدرن دش ــی م جنگ

ــت؛ االن  ــا الزم اس ــن کاره ــم همی االن ه
هــم آقــای ســورنا ســّتاری کــه پســر آن 
ــش  ــتانش و همکاران ــت  و دوس ــهید اس ش
بایــد شــب و روز نشناســند؛ بایــد شــب و 
روز نشناســید، بایــد کار کنیــد؛ کار کنیــد 
ــد،  ــایی کنی ــه را شناس ــد نخب ــا بتوانی ت
نخبــه را جــذب کنیــد، نخبــه را هدایــت 
ــد،  ــازمان دهی کنی ــه را س ــد، نخب کنی
ــه را  ــنوید، درد نخب ــه را بش ــخن نخب س
ــواِن  ــِر ج ــن پس ــل ای ــه مث ــد ک دوا کنی
ــه  ــتد گل ــا ِبایس ــد اینج ــدوکار نیای تکوان
کنــد و شــکایت کنــد؛ یعنــی بایــد شــب 
ــاءاهلل. ــد ان ش ــید، کار کنی و روز نشناس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــه ی دیگ ــک نکت  ی
آقایانــی کــه در بخــش هدایــت نخبــگان 
مشــغول کار هســتند بیــش از همــه بنیــاد 
نخبــگان مراقــب باشــند کارشــان تبدیــل 
بــه یــک کار روزمــّره ی عادت شــده 
ــا  ــک کاری را اّول ب ــان ی ــود. انس نش
ــد،  ــروع میکن ــه ش ــوق و ذوق و عالق ش
ــش  ــت  برای ــه گذش ــی ک ــک مّدت ــد ی بع
ــک کار  ــود ی ــود، میش ــادی میش کاِر ع
روزمــّره ی معمولــی؛ ایــن حالــت نبایــد 
پیــش بیایــد. دائــم بایــد کاِر نــو و ابتکار 
باشدنوســازی بایــد بشــود روشــها و 
ــد اینهــا؛ و اگــر  شــیوه ها و کارهــا و مانن
الزم شــد ســازمان. بــرای ایــن مســئله ی 
ــاد  ــم، بنی ــه گفت ــم ک ــی« ه ــت مّل »هوّی
برنامه ریــزی  بایــد  حتمــًا  نخبــگان 
ــری در  ــی رهب ــر نمایندگ ــد و از دفت کنن
ــد  ــتفاده کنن ــًا اس ــم حتم ــگاه ها ه دانش
ــرد. ــد ک ــک خواهن ــا کم ــه آنه ــه ب ک

ــش  ــرکتهای دان ــط ش ــد ضواب  نگذاری
ــدد  ــه ع ــد. ب ــدا کن ــّزل پی ــان تن  بنی
ــّکی  ــه ش ــد؛ البّت ــوش نکنی ــی دل خ خیل
ــه هــزار،  ــه جــای س ــه اگــر ب نیســت ک
ــته  ــان داش ــرکت دانش بنی ــزار ش ــی ه س
ــرطی  ــه ش ــا ب ــت اّم ــر اس ــیم، بهت باش
ــند  ــان باش ــرکت دانش بنی ــًا ش ــه واقع ک
ــود. ــت بش ــا رعای ــط الزم در آنه و ضواب

مدیرّیــت  تجربــه ی  جــوان  »ایــن 
ــی  ــدارد«، ول ــک را ن ــه ی ی ــطح درج س
مدیرّیتهــای میانــی را ایــن جوانهــا 
میتواننــد انجــام بدهنــد و از آنهــا 
ــی  ــوص از آنهای ــد؛ بخص ــتفاده کنی اس
ــی  ــای دین ــال کاره ــن و دنب ــه متدّی ک
ــه  ــتند ک ــا هس ــد اینه ــالمی و مانن و اس
ــاد  ــی زی ــم خیل ــان ه ــداهلل تعدادش بحم
ــد. ــن قبیلن ــر، از ای ــاید اکث ــت؛ ش اس

ــه  ــی ک ــه کس ــه اینک ــد ب ــگاه نکنی  ن
مقالــه ی شــما را میخواهــد یــا آن 
ــه  ــما مطالب ــر را از ش ــد برت ــک درص ی
ــد  ــگاه کنی ــد؛ ن ــه میخواه ــد، او چ میکن
ــن را  ــد! ای ــه میخواه ــور چ ــد کش ببینی
ــد  ــم تأکی ــم و االن ه ــا گفته ای ــا باره م
ــود و  ــه نش ــم گفت ــن ه ــن ای ــم؛ لک میکن

ــور  ــگاه های کش ــه دانش ــود ک ــّور نش تص
ــد؛  ــور نبوده ان ــائل کش ــت مس در خدم
ــیار  ــهای بس ــی از بخش ــبختانه یک خوش
ــش  ــگاه، بخ ــا دانش ــکاری ب ــوِب هم خ
ــا اســت، یعنــی آنهــا  ــی م ــع دفاع صنای
بــا دانشــگاه همــکاری دارنــد؛ متأّســفانه 
دســتگاه های  دیگــر  دســتگاه های 
ــا  ــد؛ آنه ــکاری دارن ــر هم ــی کمت دولت
ــع دفاعی،  ــد؛ صنای ــکاری دارن ــوب هم خ
ــّم  ــت مه ــره. صنع ــاد و غی ــک، پهپ موش
هســته ای بــا ابعــاد گوناگونــی کــه دارد. 
ــی  ــن آن وقت ــل از ای ــال قب ــد س چن
کــه هنــوز نیــروی هســته ای حــّق 
ــینّیه  ــن حس ــا در همی ــا بوداینج ــّلم م مس
غالبــًا  زدنــد؛  مفّصلــی  نمایشــگاه 
ــد! مــن وارد شــدم و شــاید  جــوان بودن
یکــی دو ســاعت در ایــن نمایشــگاه 
جــوان!  بّچه هــای  همــه  زدم؛  دور 
خــب  شــماها.  هم ســن های  همیــن 
اینهــا را بّچه هــای دانشــگاه درســت 
ــد،  ــت کردن ــجوها درس ــد، دانش کردن
کردنــد.  درســت  فارغ الّتحصیل هــا 
ــوم  ــا، عل ــع هوافض ــاوری رادار، صنای فّن
ده هــا  زیســت فّناوری،  زیســتی، 
ــای  ــاخت داروه ــرفته در س ــول پیش محص
نوترکیــب، فراورده هــای بیولوژیــک، 
ــّلولهای  ــّم س ــیار مه ــت بس ــش و صنع دان
ــیار  ــِی بس ــای علم ــه یافته ه ــادی، ک بنی
خوبــی در ســطوح بــاالی جهانــی، 
کاظمــی  شــهید  مرحــوم  بّچه هــای 
رحمــة اهلل علیــه ایجــاد کردنــد، درســت 
کردنــد و آن یافته هــای علمــی را تبدیــل 
کردنــد بــه فّنــاوری، از آن فّنــاوری هــم 
ــان؛ االن  ــرای درم ــد ب ــتفاده کردن اس
ــای  ــی از کاره ــادی یک ــّلول های بنی س
ــی  ــای بزرگ ــت و کاره ــور اس ــّم کش مه
ــمندانش  ــد، دانش ــام میده ــم دارد انج ه
ــی  ــاالی جهان ــمندهای ب ــزو دانش ــم ج ه
ــه  ــا هم ــل؛ اینه ــن قبی ــتند. و از ای هس
ــن،  ــت. بنابرای ــگاه ها اس ــات دانش خدم
ــه  ــرد ب ــم ک ــتی مّته ــگاه ها را نبایس دانش
ــد؛  ــور نبوده ان ــت کش ــه در خدم اینک
نــه، انصافــًا دانشــگاه ها در خدمــت 
در  نقــص  البّتــه  بوده انــد.  کشــور 
کار دانشــگاه ها زیــاد اســت؛ همیــن 
ــزی  ــران عزی ــا خواه ــز ی ــرادران عزی ب
ــی از  ــد، بعض ــت کردن ــا صحب ــه اینج ک
ــد. ــان گفتن ــالل حرفهایش ــا را در خ اینه

ــه  ــام ب ــه اهتم ــم ب ــه میکن ــده توصی  بن
ــش  ــطوح؛ پژوه ــه ی س ــش در هم پژوه
را اهّمّیــت بدهنــد. جــّدی گرفتــن 
ــگاه  ــاط دانش ــت؛ ارتب ــا صنع ــاط ب ارتب
ــامل  ــت ش ــت صنع ــه ی صنع و مجموع
اینــه  ماننــد  و  کشــاورزی  صنایــع 
ــم  ــت؛ ه ــی اس ــوع مهّم ــی موض دخیل
ــت،  ــی اس ــوز عظیم ــگاه ف ــرای دانش ب

هــم بــرای صنعــت یــک توفیــق بزرگــی 
ــه  ــد ک ــی برس ــه جای ــد کار ب ــت. بای اس
ــجویی  ــک دانش ــه ی ــه ای ک ــر پایان نام ه
ــه  ــی تهّی ــون علم ــای گوناگ در زمینه ه
ــن  ــه ای ــی ک ــان اّول ــد، از هم میکن
پایان نامــه میخواهــد تشــکیل بشــود 
ــه از  ــد، چ ــته باش ــی داش ــک حام ی
بخــش خصوصــی، چــه از بخــش دولتــی؛ 
ــه  ــیم، کمااینک ــا برس ــه اینج ــد ب ــا بای م
دنیــا  کشــورهای  از  خیلــی  در  االن 
ــه ی  ــت؛ در جلس ــم هس ــور ه همین ج
ــی  ــان صنایع ــجوها، صاحب ــاع دانش دف
ــت  ــه اس ــا آن پایان نام ــط ب ــه مرتب ک
آن  همان جــا  می نشــینند،  می آینــد 
ــه اش  ــه دارد از پایان نام ــجویی را ک دانش
ــرارداد  ــد، ق ــکار میکنن ــد ش ــاع میکن دف
او  از  میرونــد  میبندنــد،  همان جــا  را 
ــگاه  ــت از دانش ــد. صنع ــتفاده میکنن اس
میتوانــد خیلــی اســتفاده کنــد، دانشــگاه 
ــی اســتفاده  ــد خیل ــم از صنعــت میتوان ه
ــه  ــور ک ــوز آن ج ــن کار هن ــد؛ ای کن
مــا خواســته ایم و گفته ایــم نشــده.
ــه  ــس از نُ ــی را پ ــع علم ــه ی جام  نقش
ــه  ــد. البّت ــه روز کنن ــتی ب ــال بایس س
ــوب  ــی خ ــی خیل ــع علم ــه ی جام نقش
تهّیــه شــده، ولــی االن نُــه ســال 
ــر  ــتی تجدیدنظ ــن را بایس ــته؛ ای گذش
ــدی  ــائل جدی ــد، مس ــه روز کنن ــد، ب کنن
ــه  ــد و هم ــد واردش بکنن ــه بای ــت ک هس
ــد. ــت بدهن ــه آن اهّمّی ــه ب ــم البّت ه
ــه  ــورهایی ک ــا کش ــی ب ــاط علم  ارتب
ــد،  ــرار دارن ــی ق ــِد جهش ــیِر رش در مس
ــگاه  ــًا ن ــیا. عمدت ــورهای آس ــی کش یعن
ــرف  ــگاه ط ــد؛ ن ــرق باش ــرف ش ــد ط بای
ــرای  ــا ب ــد اینه ــا و مانن ــرب و اروپ غ
ــر،  ــز دردس ــردن، ج ــل ک ــز معّط ــا ج م
ــدن  ــک ش ــیدن و کوچ ــت کش ــز مّن ج
ــان  ــد نگاهم ــدارد. بای ــری ن ــچ اث هی
طــرف شــرق باشــد؛ کشــورهایی هســتند 
ــد،  ــک کنن ــا کم ــه م ــد ب ــه میتوانن ک
ــا  ــا آنه ــر ب ــره ی براب ــا چه ــم ب میتوانی
ــک  ــا کم ــه آنه ــا ب ــویم، م ــه بش مواج
ــه مــا کمــک کننــد،  کنیــم، آنهــا هــم ب
ــیم. ــته باش ــا داش ــا آنه ــی ب ــادل علم تب
ــناخت  ــاره ی ش ــت درب ــا دول ــل ب  تعام
تعامــل  یعنــی  اولوّیتهــا؛  و  نیازهــا 
دانشــگاه بایســتی بــا دولــت این جــوری 
ــاز  ــت نی ــه دول ــی را ک ــد و کارهای باش
دارد انجــام دهــد. ایــن کاری کــه اخیــرًا 
چنــد گــروه از اســاتید دربــاره ی مســائل 
اقتصــادی انجــام دادنــد، بنــده را واقعــًا 
خوشــحال کــرد؛ ایــن کاِر خیلــی خوبــی 
ــه  ــت ب ــم دول ــن نمیدان ــاال م ــود. ح ب
ــد،  ــد، نمیکن ــل میکن ــا عم آن توصیه ه
ــد  ــدر نمیکن ــد، چق ــل میکن ــدر عم چق
ــه  ــا اینک ــت اّم ــری اس ــث دیگ آن بح

ــور  ــای کش ــور، اقتصاددان ه ــاتید کش اس
احســاس مســئولّیت کننــد خــوب اســت. 
ــاتید  ــوص اس ــف، بخص ــای مختل جمعه
ــا  ــه م ــّدد ب ــای متع ــیجی، نامه ه بس
ــتیم  ــه میفرس ــم البّت ــا ه ــته اند م نوش
بــرای دولــت، آنهــا بایــد اقــدام 
ــته اند،  ــت نوش ــود دول ــه خ ــد ب کنن
ــته اند،  ــرم نوش ــور محت ــه رئیس جمه ب
دربــاره ی مســائل بانکــی، مســائل 
نقدینگــی کشــور، مســائل ارز کشــور، چه 
به صــورِت دســته  جمعــی، چــه  به صــورِت 
ــه و  ــای نخب ــدادی از جوانه ــردی؛ تع ف
ــل  ــردی، راه ح ــورِت ف ــر به ص خوش فک
ــه ی  ــا هم ــه م ــه البّت ــد ک ــه دادن و توصی
اینهــا را در دفتــر گفته ایــم بررســی 
ــتاده  ــد و فرس ــدی کنن ــد، جمع بن کنن
ــور  ــی کش ــئولین اجرائ ــرای مس ــود ب بش
ــیار  ــا بس ــد؛ اینه ــتفاده کنن ــه از آن اس ک
ــه ی  ــف رابط ــن »تعری ــت، ای ــوب اس خ
بیــن دانشــگاه و دولــت« یکــی از مســائل 
مهــم اســت.خب ایــن بحــث تمــام شــد.

 )بــه نظــرم وقــت هــم دیگــر تمــام شــد 
ــک  ــن ی ــت.( م ــم اذان اس ــی گمان یعن
ــور  ــائل کش ــه مس ــع  ب ــی راج چیزهای
ــک  ــه اش در ی ــه خالص ــودم ک ــته ب نوش
کلمــه ایــن اســت کــه دشــمن میخواهــد 
ــه  ــور ارائ ــتی از کش ــط و زش ــر غل تصوی
ــت  ــس واقعّی ــت عک ــن درس ــد؛ ای بده
اســت. کشــور از جهــات مختلــف، تصویــر 
دلنشــین و زیبایــی دارد؛ از همــه جهــت؛ 
حاال چهــار صبــاح قیمــت ارز بــاال میرود، 
پاییــن می آیــد، مشــکالت معیشــتی برای 
ــت،  ــا هس ــد، اینه ــش می آی ــردم پی م
اینهــا را میدانیــم، اّمــا آن تصویــری کــه 
ــل  ــد و تحمی ــا کن ــد الق ــمن میخواه دش
کنــد، بــه کــوری چشــم او وجود نــدارد، 
ــود دارد. )اذان  ــس آن تصویر وج بلکه عک
شــد و طبعــًا مــا بحثمان تمــام میشــودبعِد 
ــاز و ناهار  ــت!بعِد اذان، نم ــار اس اذان ناه
ــاال  ــر ح ــور دیگ ــائل کش ــت.( مس اس
ــاز  ــم و ب ــده بودی ــر زن ــان، اگ طلبت
ــا  ــت ب ــن اس ــم، ممک ــماها را دیدی ش
همدیگــر صحبــت کنیــم. خــدا ان شــاءاهلل 
حفظتــان  و  کنــد  تأییــد  را  شــماها 
ــای  ــروز نهاله ــما ام ــه ی ش ــد؛ هم کن
زیبــا و سرســبز هســتید، ان شــاءاهلل 
ــل  ــری تبدی ــه ی مثم ــجرات طّیب ــه ش ب
بشــوید و بــرای کشــورتان مفیــد باشــید.
ــه ــة اهلل و  برکات ــم و  رحم ــالم علیک والّس
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امــام خامنــه  ای:  البته 
ــکالت اقتصادی  ــا مش م
همچــون  عیوبــی  و 
نفتــی«،  »اقتصــاد 
»ضعیف بــودن فرهنگ 
و  صرفــه  جویــی« 
ــه  ــراف« در جامع »اس
ــن موارد  ــم اما ای داری
ــتند،  ــب واقعی نیس عی
ــن  ــی »ب ــب واقع عی
 بســت« اســت کــه 
ــن  ــور ب ــه در کش البت
 بســت وجــود نــدارد.

ایشــان بــا تأکیــد 
ــده ای  ــه ع ــر اینک ب
بــرای  تــالش  در 
ــر  ــن تفک ــای ای الق
ــتند  ــان هس ــه جوان ب
ــی  ــچ راه حل ــه هی ک
جــز پنــاه بــردن 
ــود  ــمن وج ــه دش ب
گفتنــد:  نــدارد، 
دشــمن می خواهــد 
ــه  ــران را ب ــت ای مل
جمع بنــدی  ایــن 
در  کــه  برســاند 
بن بســت  کشــور 
ــی  ــچ راه ــت و هی اس
و  زدن  زانــو  جــز 
در  شــدن  تســلیم 

آمریــکا  مقابــل 
نــدارد. وجــود 

انقــالب  رهبــر 
اســالمی افزودنــد: 
ــالم  ــًا اع ــن صریح م
کســانی  می کنــم، 
 ، داخــل  در  کــه 
ــوب  ــِر مطل ــن فک ای
ــمن را  ــوب دش و محب
می کننــد،  ترویــج 
ــام دادن  ــال انج در ح
خیانــت  بزرگتریــن 
کشــور  حــق  در 
هســتند. ملــت  و 

آیــت اهلل  حضــرت 
تأکیــد  خامنــه ای 
ــن  ــه ای ــد: البت کردن
اتفــاق نخواهــد افتــاد 
قــوه  و  به حــوِل  و 
ــی  ــا همراه ــی و ب اله
ــا  ــان، ت ــردم و جوان م
جــان و تــوان دارم 
گذاشــت  نخواهــم 
اتفاقــی  چنیــن 
بیفتــد.  کشــور  در 
ــدهلل رّب  ــن الّرحیم الحم ــم اهلل الّرحم بس
ــّیدنا  ــی س ــالم عل ــالة و الّس ــن و الّص العالمی
و نبّینــا ابی القاســم المصطفــی محّمــد و 
ــن  ــن المنتجبی ــن االطهری ــه االطیبی ــی آل عل
ســّیما  المکّرمیــن  المعصومیــن  الهــداة 
ــک  ــالم علی ــن. الّس ــی االرضی ــةاهلل ف بقّی
ــت  ــی حّل ــی االرواح اّلت ــداهلل و عل ــا اباعب ی
ــا  ــدًا م ــالم اهلل اب ــی س ــک مّن ــک علی بفنائ
بقیــت و بقــی الّلیــل و الّنهــار و ال جعلــه اهلل 
ــی لزیارتــک الّســالم علــی  آخــر العهــد مّن
الحســین و علــی علــّی بــن الحســین و علــی 

ــین. ــاب الحس ــی اصح ــین و عل اوالد الحس
 شــب شــهادت سّیدالّســاجدین حضــرت 
علّی  بن الحسین)علیه الّســالم( اســت. اّیــام 
بســیار مهــّم بعــد از عاشــورا اســت؛ در واقــع 
ــن  ــت. در چنی ــی اس ــه ی زینب ــام حماس اّی
ــام و  ــه و ش ــال و کوف ــیر کرب ــی مس روزهای
ــِی  ــت نوران ــیر حرک ــه، مس ــد از آن مدین بع
ــرت  ــریٰ و حض ــب کب ــی زین ــکوه حماس پُرش
ــورا  ــرای عاش ــه ی اس ــّجاد و بقّی ــام س ام
اســت؛ اینهــا کــه توانســتند بــا ایــن حرکــت 
خــود، ماجــرای عاشــورا را ابدّیــت ببخشــند، 
آن را دائمــی کننــد، زوال ناپذیــر کننــد. مــا 
ــاس  ــی احس ــن روزهای ــروز در چنی ــم ام ه
ــهیدان  ــا آن ش ــتری ب ــی بیش ــاط قلب ارتب
ــش  ــم در پی ــن ه ــم. اربعی ــأن میکنی عظیم الّش
ــان  ــراق، مردم ــت ع ــا، مّل ــت م ــت. مّل اس
زیــادی از مّلتهــای دیگــر در تدارک حماســه ی 
ــک  ــن ی ــه ی اربعی ــد. حماس ــزرگ اربعینن ب
ــه  ــه ب ــت ک ــاده ای اس ــده ی فوق الع پدی
لطــف و فضــل الهــی در هنگامــی کــه دنیای 
اســالم نهایــت نیــاز را بــه این چنیــن 
ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــه ای دارد، ب حماس
یــاد ســرور شــهیدان را در دلهــای خودمــان، 
ــالم  ــمریم. س ــم میش ــان مغتن ــن خودم در ذه
ــان را به آن  ــه ی خودم ــه و مخلصان ارادتمندان
بزرگــوار و آن بزرگــواران و بــه خــاک پــاک 
ــم: ــرض میکنی ــم و ع ــدا میکنی ــهیدان اه ش
افتــادگان دور  پیــک  ای  صبــا  ای 

ــن  ــان ای ــان رس ــاک پاکش ــر خ ــا ب ــک م اش
ــت  ــن جمعّی ــروز، ای ــم ام ــاع عظی اجتم
ــادآور  ــه ی ــیجی ک ــور و بس ــوان و پُر ش ج
ــگاه در  ــه و ورزش ــن عرص ــاع در همی اجتم
دهــه ی 60 اســت کــه آنجــا جوانهــا رفتنــد 
ــما  ــا ءاهلل ش ــیدند و ان ش ــروزی رس ــه پی و ب
رو  پیــش  در  کــه  عرصه هایــی  در  هــم 
داریــد، بــه پیــروزی کامــل خواهــد رســید.

ــیار  ــت بس ــزرگ در موقعّی ــه ی ب ــن جلس  ای
ــت  ــت؛ موقعّی ــده اس ــکیل ش ــی تش حّساس
ــان،  ــت جه ــه، موقعّی ــت منطق ــور، موقعّی کش
موقعّیتهــای حّساســی اســت، بخصــوص بــرای 
ــت  ــن جه ــّیت از ای ــران. حّساس ــت ای ــا مّل م
عربده کشــی های  طــرف  یــک  از  کــه 
ــکای  ــتمداران آمری ــتکبار و سیاس ــران اس س
ــی  ــرف قدرت نمای ــک ط ــوار، از ی جهان خ
ــی در  ــای پیاپ ــن و پیروزی ه ــان مؤم جوان
میدانهــای مختلــف، از یــک طــرف مشــکالت 
ــش  ــِت بخ ــِی معیش ــور و تنگ ــادی کش اقتص
از  و  کشــور  ضعیــف  مــردم  از  بزرگــی 
طرفــی حّســاس شــدن و بــه تکاپــو افتــادن 
ــا  ــت آنه ــن وضعّی ــه ای ــور ک ــگان کش نخب
ــالش  ــو و ت ــه تکاپ ــرده و ب ــاس ک را حّس
ــور  ــت. کش ــرده اس ــی وادار ک ــری و عمل فک

ــی و  ــکل، از خمودگ ــود مش ــر وج به خاط
ــط  ــه فق ــا ک ــت؛ خیلی ه ــی 0 اس بی عمل
ــه   ــاس وظیف ــروز احس ــد، ام ــاگر بودن تماش
ــا  ــوند؛ اینه ــالش میش ــرگرم ت ــد و س میکنن
ــژه ای  ــاع وی ــت، اوض ــی اس ــات مختلف جه
اســت بــرای کشــور و ایــن جلســه در 
ــت. ــده اس ــکیل ش ــرایطی تش ــن ش چنی

ــارت  ــروز عب ــت ام ــن در صحب ــان کالم م  ج
ــدار  ــران، دّوم اقت ــت ای ــت از، اّول عظم اس
ــت ناپذیری  ــّوم شکس ــالمی و س ــوری اس جمه
ــت،  ــی نیس ــا رجز  خوان ــران. اینه ــت ای مّل
شــعار محــض نیســت، ســخن توخالــی مثــل 
ــی  ــه بعض ــی ک ــعارها و حرفهای ــی از ش بعض
ــی  ــا واقعّیات ــت؛ اینه ــد نیس ــر میزنن دیگ
ــران آرزو  ــت ای ــمنان مّل ــه دش ــت ک اس
میکننــد کــه مــا اینهــا را ندانیــم یــا از آنهــا 
ــورد  ــری در م ــان دیگ ــم و گم ــت کنی غفل
ــم؛  ــان ببری ــورمان و مّلتم ــان و کش خودم
ــت  ــن اس ــر از ای ــق واضح ت ــن حقای ــی ای ول
ــد. ــکار کن ــا را ان ــد آنه ــی بتوان ــه کس ک

ــان  ــط در زم ــران، نه فق ــت ای ــم عظم  گفتی
ــی  ــر تاریخ ــک ام ــران ی ــت ای ــال. عظم ح
ــا  ــز م ــور عزی ــان، کش ــول زم ــت. در ط اس
توانســته اســت در عرصــه ی علــم، در عرصه ی 
ــه ی  ــت، در عرص ــه ی سیاس ــفه، در عرص فلس
علــوم  پرچــم داری  عرصــه ی  در  هنــر، 
ــلمان، و در  ــای مس ــان مّلته ــالمی در می اس
برهــه ای از زمــان در میــان همــه ی مّلتهــای 
ــان  ــود را نش ــتد و خ ــرافراز ِبایس ــان، س جه
ــی  ــر واضح ــک ام ــران ی ــت ای ــد. عظم بده
ــت آن  ــار اس ــی ناچ ــر منصف ــه ه ــت ک اس
ــه  را تصدیــق بکنــد. البـــّته ایــن مربــوط ب
زمــان مــا و همچنیــن دوران تاریخــی اســت؛ 
اســتثنا شــده اســت از ایــن وضعّیت، دویســت 
ــالب ؛ در دوران  ــروزی انق ــل از پی ــاِل قب س
اواســط قاجارّیــه بــه بعــد و دوران منحــوس 
ــت  ــال عظم ــت س ــن دویس ــوی در ای پهل
ــاًل  ــه فع ــد ک ــال ش ــفانه پایم ــران متأّس ای
ــدارد. ــه ن ــه آن قضّی ــی ب ــا ربط ــث م بح

 در مــورد اقتــدار جمهــوری اســالمی همیــن 
بــس کــه جمهــوری اســالمی، کشــور ایــران 
را از زیــر ســلطه ی انگلیــس و آمریــکا 
ــًا از اّوِل  ــلطه تقریب ــن س ــید. ای ــرون کش بی
قــرِن نوزدهــم میــالدی شــروع شــده بــود؛ 
ــگاِن  ــور، بیگان ــن کش ــور ای ــه ی ام ــر هم ب
ــدار  ــد؛ اقت ــّلط بودن ــر مس ــم و متکّب بی رح
جمهــوری اســالمی همیــن بــس کــه 
ــن  ــر ای ــت را از زی ــور را و مّل ــت کش توانس
ــن  ــد. همچنی ــات بده ــه نج ــلطه ی ظالمان س
یکــی از مظاهــر اقتــدار جمهــوری اســالمی، 
ــتبدادی  ــت اس ــّر حکوم ــور از ش ــات کش نج
ســلطنتی و پادشــاهی مــوروث بــود. و 
همچنیــن جمهــوری اســالمی در طــول 
ــل  ــود، در مقاب ــر خ ــال عم ــل س ــن چه ای
دســت اندازی های دشــمنان ســینه ســپر 
ــن  ــار در ای ــن ب ــرای اّولی ــت و ب ــرده اس ک
ــوری  ــی جمه ــک جنگ ــر، در ی ــای اخی قرنه
ــه ی  ــع از تجزی ــت مان ــته اس ــالمی توانس اس

ــوری  ــل از دوران جمه ــود. قب ــور بش کش
ــر  ــار ه ــوی و قاج ــالمی، در دوران پهل اس
ــی  ــمنان بخش ــا دش ــاد، ی ــاق افت ــی اّتف جنگ
ــا  ــد و ی ــه کردن ــور را تجزی ــاک کش از خ
ــدا  ــور پی ــی در کش ــور نظام ــان حض خودش
ــرای  ــد. ب ــر کردن ــت را تحقی ــد و مّل کردن
اّولیــن  بــار، مّلــت ایــران در جنــگ تحمیلــِی 
ــمن  ــیع دش ــه ی وس ــت جبه ــاله توانس هشت س
را بکّلــی نــاکام کند، آنهــا را از کشــور بیرون 
برانــد، تمامّیــت ارضــی کشــور را حفــظ کند؛ 
معنــای اقتــدار ایــن اســت. اقتــدار بــه ایــن 
اســت کــه جمهــوری اســالمی توانســته اســت 
ــه  ــور را در منطق ــن کش ــرام ای ــار و احت اعتب
و در کّل جهــان بــاال ببــرد و یک تنــه در 
ــتد. ــتکبار ِبایس ــیع اس ــه ی وس ــِل جبه مقاب

ــه  ــران، ک ــت ای ــت ناپذیری مّل ــم شکس  گفتی
البّتــه ایــن بــه برکــت اســالم اســت. دلیــل 
ایــن  نشــانه ی  و  شکســت ناپذیری  ایــن 
شکســت ناپذیری را میشــود در پیــروزی مّلــت 
ایــران در انقــالب بــزرگ اســالمی، پیــروزی 
ــتادگی  ــّدس، ایس ــاع مق ــران در دف ــت ای مّل
مّلــت ایــران در طــول چهــل ســال در مقابــل 
ــت  ــرد. مّل ــاهده ک ــمنان مش ــای دش توطئه ه
مــا عقب نشــینی نکــرد، از پــای در نیامــد، در 
ــتگی  ــف و شکس ــاس ضع ــمن احس ــل دش مقاب
ــت.  ــران اس ــت ای ــروزی مّل ــن پی ــرد؛ ای نک
ــح  ــه توضی ــت. البّت ــور اس ــع کش ــن وض ای
ان شــاءاهلل  زمینه هــا  ایــن  در  بیشــتری 
خواهــم داد. ایــن وضعّیــت امــروز ما اســت.
ــز،  ــران عزی ــز، خواه ــرادران عزی ــی ب  ول
ــرد  ــه ی نب ــران! در صحن ــزرگ ای ــت ب مّل
ــل  ــًا مث ــادی، عین ــرد اقتص ــی و نب سیاس
ــه ای  ــر جبه ــی اگ ــرد نظام ــه ی نب صحن
ــود  ــه خ ــد، ب ــروزی میکن ــاس پی ــه احس ک
مغــرور بشــود، راه پیــروزی جلــوی او بســته 
ــروزی،  ــه پی ــدن ب ــرور ش ــد. مغ ــد ش خواه
ــرای  ــکار ب ــتن ابت ــه، نداش ــتن نقش نداش
ــب  ــب عق ــًا موج ــا قطع ــداوم پیروزی ه ت
 مانــدن در مقابــل دشــمن و موجــب پیشــروی 
دشــمن خواهــد شــد. اگــر مغــرور بشــویم، 
ــار  ــکاری دچ ــی و بی ابت ــه بی عمل ــر ب اگ
بشــویم، نــاکام خواهیــم مانــد. بایــد تــالش 
را، مجاهــدت را، ابتــکار عمــل را، اســتفاده ی 
ــه داد.  ــل ادام ــو اکم ــات را به نح از امکان
ــم،  ــل راهی ــم، در اوای ــه ی راهی ــا در نیم م
ــورد  ــه م ــه ای ک ــه آن قّل ــیم ب ــد برس و بای
ــالش  ــم ت ــت. ه ــالمی اس ــالب اس ــر انق نظ
ــم  ــت، ه ــدی الزم اس ــم راه بل ــت، ه الزم اس
شــجاعت الزم اســت، هــم تدبیــر الزم اســت، 
لکــن آنچــه بــرای شــما جوانهــا مهــم اســت 
ــت  ــن اس ــد، ای ــه کنی ــه آن توّج ــه ب ک
ــم  ــت عظی ــن حرک ــکاِن ای ــوک پی ــه ن ک
ــتید  ــما هس ــتید؛ ش ــا هس ــما جوانه ــی، ش مّل
ــّرب  ــراِن مج ــد. پی ــاز میکنی ــه راه را ب ک
ــند،  ــال نباش ــند، بی ح ــته نباش ــر خس اگ
ــی  ــد راهنمای ــند، میتوانن ــاده نباش ازکار افت
پیش برنــده ی  موتــور  ولــی  کننــد 
هســتید. جوانهــا  شــما  قطــار،  ایــن 

ــت؛  ــوده اس ــور ب ــم همین ج ــته ه  در گذش
ــور  ــاد همین ج ــای جه ــه ی عرصه ه در هم
ــل  ــدود چه ــن ح ــا در ای ــت. م ــوده اس ب
داشــته ایم؛  متعــّددی  جهادهــای  ســال 
ــو  ــا جل ــا جوانه ــن جهاده ــه ی ای در هم
بوده انــد،  راه گشــا  جوانهــا  بوده انــد، 
ــاد  ــد. در جه ــکان بوده ان ــوک پی ــا ن جوانه
ــروزی  ــش از پی ــوت در دوره ی پی ــا طاغ ب
ــان  ــا تجزیه طلب ــاد ب ــارزات در جه دوره ی مب
ــرق  ــه در ش ــالب ک ــروزی انق ــاز پی در آغ
ــور  ــمال کش ــور، در ش ــرب کش ــور، در غ کش
ــا  ــاد ب ــدند، در جه ــدا ش ــی پی تجزیه طلبان
ــت  ــن حرک ــوداِر ای ــان،  جل ــن تجزیه طلب ای
عظیــم جوانهــا بودنــد؛ در جهــاد ســازندگی 
کــه از رویشــهای آغــاز انقــالب بــود، 
جوانهــا جلــو بودنــد و آنهــا بودنــد کــه این 
ــروع  ــازندگی را ش ــاد س ــم جه ــت عظی حرک
ــق و  ــِم مناف ــا تروریس ــاد ب ــد؛ در جه کردن
ــا  ــاد ب ــه ی 60، در جه ــل ده ــن در اوای خائ
ــّدس،  ــاع مق ــال دف ــت س ــن در هش متجاوزی
ــد از  ــم خرابی هــای بع ــرای ترمی ــاد ب در جه
جنــگ بعــد از ســال 67، در جهــاد فرهنگــی 
در برابــر تهاجــم فرهنگــی ســال 70، جوانهــا 
ــوار را  ــای دش ــتند آن فض ــه توانس ــد ک بودن
بــه نفــع انقــالب و اســالم تغییــر بدهنــد؛ در 
جهــاد علمــی از حول وحــوش آغــاز دهــه ی 
ــگاه های  ــه در دانش ــد ک ــا بودن 80، جوانه
ــه  ــف، ب ــگاه های مختل ــف، در پژوهش مختل
ــک  ــی لّبی ــرفت علم ــه ی پیش ــدای مطالب ن
ــورت  ــاوری را به ص ــم و فّن ــد و راه عل گفتن
ــره  ــد؛ و باالخ ــاز کردن ــور ب ــی در کش جهش
ــه ی  ــری در ده ــم تکفی ــا تروریس ــاد ب در جه
90 در ایــن ســالهای اخیــر. و امــروز هــم در 
جهــاد فکــری و جهــاد عملــی برای گشــودن 
ــد.  ــم جوانهاین ــاز ه ــادی، ب ــای اقتص گره ه
کشــور،  اقتصــادی  مشــکالت  برابــر  در 
پیشــنهادهایی بــه مــا میدهنــد کــه مــا هــم 
ــا را  ــم اینه ــئولین و میگویی ــه مس ــم ب میدهی
ــنهادها  ــیاری از پیش ــه بس ــد- ک ــال کنن دنب
ــاًل  ــه و کام ــت و پخت ــا اس ــه جوانه ــوط ب مرب
کارگشــا و راه گشــا. جوانهــای مــا بحمــداهلل 
ــا  ــور ب ــه کش ــائلی ک ــال مس ــروز در قب ام
ــد،  ــب فکرن ــم صاح ــت، ه ــه اس ــا مواج آنه
ــه  ــور ک ــد؛ و همان ط ــب انگیزه ان ــم صاح ه
اشــاره شــد، مشــکالت، همــه را بــه تحــّرک 
وادار کــرده اســت و جوانهــای مــا احســاس 
ــئولّیت میکنند. ــاس مس ــد، احس ــف میکنن تکلی

هســته ی  هــزار  ده  حــدود  در  امــروز   
گروه هــای جهــادی در سرتاســر کشــور 
ــژده ی  ــع م ــا در واق ــه اینه ــغولند ک مش
آینــده ی کشــورند، ســرمایه ی عظیمــی 
ــغول  ــور؛ مش ــده ی کش ــرای آین ــتند ب هس
ــا  ــاید صده ــند؛ ش ــغول تالش ــد، مش کارن
هــزار کار مهــّم مربــوط بــه طبقــات ضعیــف 
اینهــا  کشــور،  دوردســت  نقــاط  در  را 
ــد؛  ــام میدهن ــد انج ــد و دارن ــام داده ان انج
-به حســب  درشــت  و  ریــز  کارهــای 
ــک  ــن ی ــد- ای ــردم دارن ــه م ــی ک نیازهای

 فکِر مطلوب و محبوب دشمن را ترویج می کنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت 
در حق کشور و ملت هستند.
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ــور.  ــرای کش ــت ب ــی اس ــرمایه ی عظیم س
ــه  ــت ک ــا اس ــش جوانه ــس نق ــم پ ــاز ه ب
ــه مــا میدهــد. ــر را ب مــژده ی آینــده ی بهت

ــده  ــورید. بن ــب کش ــا صاح ــما جوانه  ش
وقتــی از جوانهــا تمجیــد میکنــم در صحبتهــا، 
میشــود  معلــوم  میگوینــد  بعضی هــا 
ــرف، از  ــای منح ــی از جوانه ــی از برخ فالن
خالف کاری هــای  از  و  ال ابالی گری هــا 
ــه،  ــدارد؛ ن ــی ن ــا اّطالع ــی از جوانه بعض
ــره در  ــم. باالخ ــم مّطلع ــا ه ــده از آنه بن
ــه  ــتند ک ــم هس ــی ه ــّلمًا جوانهای ــور مس کش
ایــن خصوصّیــات مثبــت و درخشــان در آنهــا 
وجــود نــدارد، آنهــا ریزشــهای مــا هســتند. 
ــا  ــهای م ــه رویش ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ح
ــه  ــد، غلب ــان دارن ــا رجح ــهای م ــر ریزش ب
ــراد  ــه اف ــداری ک ــش از آن مق ــد. بی دارن
میرونــد،  ال ابالی گــری  پیــش  به ســمت 
ــر و  ــمت فک ــد، به س ــمت تعّه ــا به س جوانه
عمــل در راه اهــداف دارنــد حرکــت میکننــد 
و ایــن مــژده ی آینــده اســت. بعضــی اینها را 
درک نمیکننــد، نقــش جوانهــا را در آینــد ه ی 
کشــور بلکــه در حــال حاضِر کشــور، درســت 
ــا  ــد. بعضی ه ــرار نمیدهن ــه ق ــورد توّج م
ــه  ــد ک ــود کنن ــد وانم ــعی میکنن ــی س حّت
ــی کاری  ــا حّت ــورند ی ــکل کش ــا مش جوانه
ــه  ــد ب ــل کنن ــا را تبدی ــه جوانه ــد ک بکنن
ــدم  ــس معتق ــده بعک ــور؛ بن ــکل کش مش
ــکل. ــه مش ــکلند، ن ــّل مش ــا راه ح جوانه

 خــب، حــاال مــن بــا شــما جوانهــای عزیــز 
کــه فرزنــدان عزیــز مــن بــه  شــمار میروید، 
عرایضــی دارم؛ بــه اینهــا بایــد توّجــه کنیــد. 
ــّور  ــا تص ــما جوانه ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای مه
نکنیــد کــه راهــی کــه پیــش  روی مــا اســت، 
یــک اتوبــان آســفالته ی بی مانــع اســت؛ نــه . 
راه پیشــرفت بــه روی مــا بــاز اســت اّمــا راه 
ــیبی  ــت، راه دارای فراز و نش ــی اس پُرپیچ و خم
ــود دارد،  ــن راه وج ــی در ای ــت، موانع اس
ــال  ــا فّع ــل م ــل در مقاب ــور کام ــمن به ط دش
ــع،  ــا موان ــه ی ب ــد در مقابل ــا بای ــت. م اس
ایــن راه را طــی کنیــم؛ ایــن ]کار[ شــرایطی 
ــرای اینکــه بتوانیــم ایــن راه  دارد. گام اّول ب
ــه  ــت ک ــن اس ــم، ای ــی بکنی ــت ط را درس
ــم.  ــس کنی ــمن را ح ــور دش ــود و حض وج
آن روشــنفکرنمای راحت طلــب و ریــاکار 
ــکا را  ــمنی آمری ــًا دش ــه اساس ــق ک و مناف
ــد و  ــمنی را نمیفهم ــن دش ــد و ای ــکار میکن ان
نســخه ی تســلیم در مقابــل آمریــکا را بــرای 
مّلــت و دولــت مینویســد، مــرد ایــن میــدان 
نیســت؛ اگــر عامــل دشــمن نباشــد، حّداقــل 
مــرِد میــداِن مهــّم پیشــرفت کشــور نیســت. 
ــمن  ــور دش ــاس حض ــن گام اّول، احس بنابرای
ــد  ــان ندان ــا انس ــت. ت ــمن اس ــود دش و وج
ــرای  ــت، ب ــل او اس ــمن در مقاب ــه دش ک
ــود  ــه وج ــنگر ب ــاظ و س ــرز و حف ــود ِح خ
نمــی آورد و ســالح الزم را در دســت نمیگیرد.

عــزم  و  نْفــس  بــه  اعتمــاد   دّوم،  گام   
آدمهــای  اســت.  ایســتادگی  بــر 
ــب،  ــو، فرصت طل ــرّدد، ترس ــه، م ــی  روحی ب

ــری  ــچ هن ــدان هی ــن می ــن، در ای خودکم بی
نمیتواننــد نشــان بدهنــد، اگــر مانــع بــرای 
دیگــران درســت نکننــد. خودشــان کــه هیچ  
کاری نمیتواننــد بکننــد، گاهــی مانــع هــم در 
ــد؛  ــود می آورن ــه وج ــران ب ــل دیگ مقاب
مأیوســند، دیگــران را هــم مأیــوس میکننــد؛ 
ــی  ــه تنبل ــم وادار ب ــران را ه ــد، دیگ تنبلن
میکننــد. قــرآن کریــم دربــاره ی گروهــی از 
ــور  ــد، این ج ــت بودن ــه در آن وق ــرادی ک اف
میفرمایــد: َلــو َخَرجــوا فیکــُـم مــا زادوُکــم 
ــا  ــی اینه ــوا ِخالَلُکم ؛یعن ــااًل َو اَلَوَضع ِااّلَخب
اگــر بــه میــدان جهــاد هــم بــا شــما بیایند، 
شــما را بــه فســاد میکشــانند؛ حّتــی اگــر بــا 
ــد، در  ــم بیاین ــاد ه ــدان جه ــه می ــما ب ش
میــان شــما اختــالل ایجــاد میکننــد؛ کمــک 
کــه نمیکننــد، مانــع راه هــم میشــوند. البّتــه 
جوانهــای مــا در همــه ی آن جهادهایــی کــه 
ــه  ــن بلّی ــه ای ــم، ب ــم آوردم و گفت ــاًل اس قب
ــتند،  ــس داش ــه نْف ــاد  ب ــد؛ اعتم ــال نبودن مبت
نداشــتند،  تردیــد  داشــتند،  شــجاعت 
ــد،  ــر بودن ــه اگ ــد؛ ک ــو نبودن ــزدل و ترس ب
ــم گام دّوم. ــن ه ــش نمیرفت.ای ــا پی کاره

 گام ســّوم، شــناخت حــوزه و عرصــه ی تهاجم 
ــم  ــمن و تهاج ــا دش ــا ب ــگ م ــت. جن اس
ــن را  ــت؟ ای ــا اس ــا در کج ــه م ــمن ب دش
بایــد درســت تشــخیص بدهیــم. بایــد تهدیــد 
ــدازه  ی  ــم، ان ــم کنی ــت فه ــمن را درس دش
ــه ی  ــود عرص ــوم بش ــیم و معل آن را بشناس
ــرز  ــمن از م ــر دش ــت. اگ ــا اس ــم کج تهاج
ــان  ــما نیروهایت ــد، ش ــه میکن ــرقی حمل ش
ــی  ــه جای ــد، کار ب ــی ببری ــرز غرب ــه م را ب
ــا  ــود نیروه ــودی از وج ــرد، س ــد ب نخواهی
ــمن از  ــد دش ــد بدانی ــرد. بای ــد ب نخواهی
کجــا حملــه میکنــد. همــه  ی نظــام، همــه ی 
ــتی  ــد درک درس ــردم بای ــه ی م ــور، هم کش
ــند. ــته باش ــمنان داش ــرد دش ــه ی نب از عرص

ــده  ــت؟ بن ــا اس ــرد کج ــه ی نب ــب عرص  خ
ــمن  ــرد دش ــای نب ــورد از عرصه ه ــه  م دو س
ــالمی  ــان اس ــالم و ایم ــم. اّول، اس را میگوی
ــورده  ــیلی خ ــالم س ــکا از اس ــت. آمری اس
ــکا  ــه در دل دارد. آمری ــالم کین ــت، از اس اس
ــت،  ــورده اس ــیلی خ ــالمی س ــالب اس از انق
ــا  ــه در دل دارد. اینه ــالمی کین ــالب اس از انق
ــز در  ــد، همه چی ــه کاره بودن ــران هم در ای
ــور  ــئولین کش ــود، مس ــان ب ــار خودش اختی
فرمانبــِر مطیــع آنهــا بودنــد، منابــع کشــور 
ــور  ــرمایه های کش ــود، س ــان ب در اختیارش
ــتهای  ــد، سیاس ــا میش ــا جابه ج ــل آنه ــا می ب
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی کشــور بــه 
میــل آنهــا برنامه ریــزی میشــد، دستشــان از 
همــه ی اینهــا کوتــاه شــد. چــه کســی کوتاه 
کــرد؟ اســالم کوتــاه کــرد، انقــالب اســالمی 
ــا از  ــمنند. بعضی ه ــذا دش ــرد؛ ل ــاه ک کوت
ــی از  ــا میگوینــد بدگوی ــه ی نق زن ه جمل
آمریــکا نکنیــد کــه بــا شــما دشــمن نشــوند؛ 
دشــمنی آنهــا فقــط به خاطــر ایــن بدگویــی 
ــما  ــه ش ــی ک ــر آمریکای ــرگ ب ــن و م و گفت
ــالب، از  ــل انق ــا از اص ــت؛ اینه ــد نیس میگویی
اصــل حرکــت عظیــم مّلــت ایــران کینــه در 

ــر  ــا به خاط ــر آنه ــد و مک ــد، ِکی دل دارن
ــگ  ــه ی جن ــن عرص ــن اّولی ــت؛ ای ــن اس ای
ــدرت  ــک ق ــند ی ــا میترس ــذا اینه ــت. ل اس
ــر  ــه س ــن منطق ــی در ای ــالمی بزرگ اس
بلنــد کنــد و جلــوی مطامــع آنهــا را بکّلــی 
ــن  ــد ای ــرد؛ میخواهن ــه بگی ــن منطق در ای
ــل  ــند، در مقاب ــن میترس ــد؛ از ای ــاق نیفت اّتف
ــد. ــری میکنن ــی و جبهه گی ــن، صف آرای ای

 از قــدرت اســالمی و قــدرت انقالبــی 
میترســند لــذا ســعی میکننــد عناصــر قــدرت 
ــر  ــد. عناص ــن ببرن ــد و از بی ــدوش کنن را مخ
قــدرت مــا چیســت؟ اســتقرار و ثبــات 
ــت،  ــی اس ــت اجتماع ــت، امنّی ــی اس سیاس
ــول  ــه اص ــدی ب ــت، پایبن ــی اس ــدت مّل وح
ــرفِت  ــت پیش ــت، حرک ــالب اس ــی انق و مبان
ــعه و  ــت، توس ــی اس ــعه ی علم ــه  توس رو ب
ــت؛  ــالمی اس ــی و اس ــگ انقالب ــق فرهن تعمی
ــا  ــا اینه ــت؛ ب ــا اس ــدرت م ــر ق ــا عناص اینه
مخالفنــد. البّتــه بــا پیشــرفت نظامــی مــا هم 
مخالفنــد، بــا موشــک مــا هــم مخالفنــد، بــا 
حضــور مــا در منطقــه هــم مخالفنــد؛ چــون 
ــر  ــدرت و عناص ــل ق ــزو عوام ــم ج ــا ه اینه
ــگ  ــدان جن ــس می ــت؛ پ ــا اس ــدرت م ق
اینجــا اســت. میــدان جنــگ و میــدان تقابــل 
اســتکبار بــا ایــران اســالمی عبــارت اســت از 
هــر آنچــه موجــب اقتــدار ایــران اســالمی 
ــز  ــی از مراک ــن را یک ــتی ای ــت؛ بایس اس
ــت.  ــتکبرین دانس ــدرت مس ــا ق ــری ب درگی
ــت. ــری اس ــق درگی ــی از مناط ــن یک ای

عرصه هــای  از  دیگــر  نقطــه ی  یــک   
ــران  ــای ای ــت واقعّیته ــم درس ــری، فه درگی
ــتی  ــم درس ــما فه ــه ش ــت. اینک ــان اس و جه
ــه  ــید، ب ــته باش ــورتان داش ــای کش از واقعّیته
ــا  ــد، ب ــن مخالفن ــا ای ــت؛ ب ــا اس ــرر آنه ض
ایــن مبــارزه میکننــد؛ بــا چــه ابــزاری؟ بــا 
ــوص  ــانه، بخص ــاک رس ــیار خطرن ــزار بس اب
ــت.  ــد اس ــروز نوپدی ــه ام ــانه هایی ک رس
بــا تصویرســازی غلــط ســعی میکننــد 
ــد؛  ــرف کنن ــران را منح ــت ای ــکار مّل اف
ــم  ــران، ه ــاره ی ای ــط درب ــر غل ــم تصوی ه
ــم  ــان، ه ــاره ی خودش ــط درب ــر غل تصوی
ــه.  ــاع منطق ــاره ی اوض ــط درب ــر غل تصوی
یکــی از تصویرهــای غلــط آنهــا ایــن اســت 
ــد،  ــع قدرتن ــد در موض ــود میکنن ــه وانم ک
درحالی کــه در موضــع قــدرت نیســتند. 
ــک  ــا ی ــخت افزاری آنه ــدرت س ــه، ق بل
ــی  ــت؛ یعن ــان دادن اس ــل نش ــدرت قاب ق
پــول دارنــد، ابــزار نظامــی دارنــد، 
امکانــات رســانه ای دارنــد؛ اینهــا ابزارهــای 
ــی،  ــه ی جهان ــا در مقابل ــت، منته ــدرت اس ق
ــد؛  ــزاری میزن ــدرت نرم اف ــرف اّول را ق ح
ــی  ــق، یعن ــی منط ــزاری یعن ــدرت نرم اف ق
ــی  ــرف نوی ــو؛ ح ــرف ن ــی ح ــتدالل، یعن اس
باشــد؛  زندگــی  تعیین کننــده ی  کــه 
ــرف  ــا ح ــان آوردن. اینه ــه می ــو ب ــخن ن س
ــدرت  ــد. در ق ــق ندارن ــد، منط ــو ندارن ن
ضعیــف  بشــّدت  آمریــکا  نرم افــزاری، 
ــش  ــت، منطق ــی اس ــش زورگوی ــت؛ حرف اس
لیبرال   دموکراســی اش  اســت،  ضعیــف 

ــار و  ــت -رفت ــح اس ــا مفتض ــروز در دنی ام
لیبرال دموکراســی  ِاعمــال  شــیوه های 
ــروز در  ــد، ام ــار میکردن ــه آن افتخ ــه ب ک
دنیــا به صــورت مفتضــح مــورد انتقــاد 
ــن  ــرای همی ــت ب ــا اس ــران دنی صاحب نظ
ــت  ــم هس ــن ه ــر همی ــت، به خاط ــم هس ه
کــه شــما مالحظــه میکنیــد آمریــکای دارای 
ــرفته،  ــوژی پیش ــی، دارای تکنول ــدرت اتم ق
ــق  ــیاری از مناط ــراوان، در بس ــول ف دارای پ
عالــم شکســت خورده اســت؛ در عــراق 
شکســت  خــورد، در ســوریه شکســت خــورد، 
در لبنــان شکســت خــورد، در پاکســتان 
شکســت خــورد، در افغانســتان شکســت 
ــا  ــای دنی ــا قدرته ــه ی ب ــورد، در مواجه خ
ــروز  ــورد و ام ــت و میخ ــورده اس ــت  خ شکس
شکســتهای دیگــری هم آن طــوری که انســان 
ــت.  ــکا اس ــار آمری ــد در انتظ ــاهده میکن مش
ایــن تصویرســازی آنها از خودشــان اســت که 
ــت. ــن اس ــط و دروغی ــازی غل ــک تصویر س ی

ــکار  ــد در اف ــعی میکنن ــه س ــری ک  ی تصوی
ــی  ــد و حّت ــج کنن ــا آن را تروی ــی دنی عموم
ــه  ــم، ب ــا ه ــود م ــه خ ــد ب ــعی میکنن س
ــر را  ــن تصوی ــم، ای ــران ه ــت ای ــوِد مّل خ
ــع  ــا را قان ــد و م ــق کنن ــد، تزری ــه بدهن ارائ
ــان در  ــل خودش ــرات باط ــه نظ ــد ب کنن
ــکالت  ــر مش ــه ب ــا تکی ــا. ب ــوِر م ــورد کش م
ــور  ــا در کش ــروز م ــه ام ــادی ای ک اقتص
ــی  ــا خیاالت ــت، اینه ــی اس ــم و واقعّیات داری
بی تدبیرشــان  و  کم مغزشــان  ســِر  در  را 
کــه  شــنیدم  اخیــرًا  میپروراننــد. 
ــران  ــی از س ــه بعض ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
اروپایــی گفتــه کــه شــما دو ســه مــاه صبــر 
کنیــد، بعــد از دو ســه مــاه کلــِک جمهــوری 
اســالمی کنــده خواهــد شــد. قبــل، همیــن 
ــد در  ــکا بودن ــران آمری ــه نوک ــانی ک کس
ــر  ــه همدیگ ــا ب ــود آنه ــور و خ ــل کش داخ
ــه  ــد ک ــی میدادن ــد، دل  خوش ــژده میدادن م
آقــا شــش مــاه صبــر کنیــد، کلکــش کنــده 
ــده  ــک کن ــد و کل ــاه میش ــش م ــود؛ ش میش
نشــده بــود، میگفتنــد یــک ســال دیگــر صبر 
ــه تمــام میشــود؛ چهــل ســال از  کنیــد، قضّی
آن زمــان گذشــته اســت و آن نهــال باریــک 
ــاور؛  ــِت تن ــن درخ ــه ای ــده ب ــل ش تبدی
ــد  ــی میده ــاره دل خوش ــن بیچ ــاال ای ح
ــی  ــکاراِن اروپای ــه هم ــودش و ب ــه خ ب
ــده  ــد ؛ بن ــر کنی ــاه صب ــه م ــه دو س  اش ک
ــه: ــادم ک ــه افت ــعر عامیان ــن ش ــاد ای ــه ی ب
پنبــه  دانــه بینــد  خــواب  در  شــتر 
ــه ــه دانه دان ــورد َگ ــف خ ــف  ل ــی ل گه

ــت  ــمن مّل ــناخته، دش ــما را نش ــمن، ش  دش
ــالب را و  ــمن انق ــناخته، دش ــران را نش ای
ــناخته و  ــی را نش ــی و ایمان ــه ی انقالب روحی
ــالها  ــن س ــام ای ــط در تم ــل غل ــن تحلی ای
ــوز  ــت، هن ــده اس ــی او ش ــب گمراه موج
ــن  ــق ای ــت و طب ــی اس ــب گمراه ــم موج ه
ــالم(  ــوم )علیه الّس ــه معص ــوب ب ــای منس دع
ــا  ــَل َاعداَئن ــذی َجَع ــُد هلِلّ الَّ ــه »َالَحم ک
ِمــَن الُحَمقــاء«، اعــداء مّلــت ایــران 
را خــدا از نادانــان قــرار داده اســت؛ 

ــتند. ــران هس ــت ای ــمنان مّل ــا دش ابله ه
ــکل  ــه، مش ــم، بل ــکل داری ــه مش ــا البّت  م
ــد  ــه کنن ــت توّج ــم. درس ــادی داری اقتص
ــن  ــزه و مؤم ــردم باانگی ــز و م ــای عزی جوانه
ــاد  ــم، اقتص ــادی داری ــکل اقتص ــا مش ــا،  م م
نفتــی داریــم کــه ایــن خــودش یــک عیــب 
بــزرگ اســت، فرهنــگ صرفه جویــی نداریــم، 
ــیار  ــا بس ــن م ــی در بی ــگ صرفه جوی فرهن
ــراف  ــت، اس ــب اس ــن عی ــت؛ ای ــف اس ضعی
عیــب اســت؛ ایــن عیــوب را مــا داریــم، ولی 
ــی  ــب واقع ــت؛ عی ــا نیس ــی اینه ــب واقع عی
ــم؛  ــداهلل نداری ــه بحم ــت ک ــت اس بن بس
ــن  ــی ای ــب واقع ــم. عی ــت نداری ــا بن بس م
ــه  ــد ک ــان کن ــور گم ــوان کش ــه ج ــت ک اس
ــردن  ــاه ب ــز پن ــدارد ج ــود ن ــی وج راه حّل
بــه دشــمن؛ ایــن عیــب اســت. بعضی ســعی 
ــای  ــه جوانه ــد ب ــا کنن ــن را الق ــد ای میکنن
ــمن  ــد. دش ــن را میخواه ــمن ای ــا؛ دش م
ــه  ــن نتیج ــه ای ــران را ب ــت ای ــد مّل میخواه
برســاند کــه بن بســت اســت، راه حــل 
وجــود نــدارد مگــر پنــاه بــردن بــه آمریــکا 
ــلیم  ــکا و تس ــل آمری ــو زدن در مقاب و زان
ــًا  ــن صریح ــکا. م ــل آمری ــدن در مقاب ش
اعــالم میکنــم، مــن صریحــًا اعــالم میکنــم: 
ــر  ــن فک ــور ای ــل کش ــه در داخ ــانی ک کس
ــت  ــمنان اس ــوب دش ــوب و محب ــه مطل را ک
ــد؛  ــت میکنن ــا خیان ــد، اینه ــج میکنن تروی
ــه  ــت. اینک ــور اس ــه کش ــت ب ــن خیان ای
ــم  ــج کنی ــمن تروی ــل دش ــق می ــر طب ــا ب م
ــمن  ــه دش ــردن ب ــاه ب ــز پن ــی ج ــه راه ک
ــت  ــّق مّل ــت در ح ــن خیان ــم، بزرگ تری نداری
ــن  ــد، م ــاق نمی افت ــن اّتف ــه ای ــت. البّت اس
ــی  ــا همراه ــی و ب ــّوه ی اله ــول و ق ــه ح ب
ــم  ــوان دارم، نخواه ــان و ت ــا ج ــما ت ش
ــد. ــور بیفت ــاق در کش ــن اّتف ــت ای گذاش
ــن  ــت؛ ای ــمن اس ــازی دش ــن تصویر س  ای
ــود  ــع خ ــمن از وض ــز دش ــِر خدعه آمی تصوی
او و از وضــع مــا اســت؛ تصویرهــای دروغینی 
ــی و  ــبکه ی تلویزیون ــا ش ــا هزاره ــه ب ک
ــمت  ــروز دارد به س ــی، ام ــی و اینترنت رادیوی
ــرازیر  ــا س ــی م ــکار عموم ــران و اف ــت ای مّل
میشــود. ایــن تصویر ســازی دروغیــن اســت، 
اّمــا تصویــر واقعــی چیســت؟ تصویــر واقعــی 
ــای  ــه  ی جوانه ــما و هم ــه ش ــت ک ــن اس ای
کشــور بایــد جایــگاه امــروز کشــور و مّلتتان 
را بدانیــد؛ ایــن شــرِط اّوِل اثرگــذاری 
شــما اســت. اّواًل امــروز سیاســتمداران 
ــه و  ــی پخت ــای سیاس ــا و مغزه ــزرگ دنی ب
ــر  ــران را به خاط ــت ای ــا مّل ــنجیده ی دنی س
ــن  ــد؛ ای ــم میکنن ــاله تکری ــت چهل س مقاوم
ــه  ــت ک ــزی اس ــن چی ــت، ای ــت اس واقعّی
ــن را  ــّخص ای ــن و مش ــورت روش ــا به ص م
ــن دارم  ــم و م ــالع داری ــم و از آن اّط می بینی
بــه شــما عــرض میکنــم. سیاســتمداران پخته، 
حّتــی در خــود آمریــکا، حّتــی در خــود غرب 
ــوب  ــا خ ــا م ــه ب ــی ک ــورهای اروپای و کش
ــر  ــورهای دیگ ــد در کش ــه برس ــتند چ نیس
ــر  ــد به خاط ــین میکنن ــران را تحس ــت ای مّل
اینکــه چهــل ســال اســت کــه ایــن مّلــت در 

ــه  ــینی ک ــمنان عقب نش ــارهای دش ــل فش مقاب
ــی  ــروی های بزرگ ــه پیش ــت، بلک ــرده اس نک
هــم انجــام داده اســت و خــودش را بــه یــک 
ــین آور  ــن تحس ــرده؛ ای ــل ک ــدرت تبدی ق
ــت  ــا درس ــن ظرفّیته ــا از ای ــه م ــت.. البّت اس
ــاری  ــک آم ــده ی ــم؛ بن ــتفاده نکرده ای اس
ــن  ــم  و ای ــه ای گفت ــک جلس ــدم و در ی را دی
ــاظ  ــا از لح ــدکه م ــم ش ــش ه ــرف پخ ح
اســتفاده نکــردن از ظرفّیتهــای کشــورمان در 
ــا.  ــردن از ظرفّیته ــتفاده نک ــم! اس ــا اّولی دنی
توصیــه ی بنــده همیشــه بــه مســئولین همیــن 
اســت کــه ظرفّیتهــای استفاده نشــده را 
ــد  ــتفاده کنن ــا اس ــد و از آنه ــایی کنن شناس
ــی.  ــروت مّل ــد ث ــرای تولی ــور، ب ــرای کش ب
ــه  ــم ک ــرض بکن ــما ع ــه ش ــن ب ــی م ول
تحریــم اقتصــادی شــکننده تر از اقتصــاد 
مّلــی مــا اســت. اقتصــاد مّلــی مــا میتوانــد 
تحریــم را شکســت بدهــد و بــه لطــف  الهــی، 
بــه حــول و قــّوه ی  الهــی تحریــم را شکســت 
میدهیــم و شکســت تحریــم، شکســت آمریــکا 
اســت و آمریــکا از مّلــت ایــران بــا شکســت 
ــورد. ــد بخ ــر بای ــیلی دیگ ــک س ــم، ی تحری
 بســیج، یکــی از نقطه هــای برجســته ی 
ــت،  ــا اس ــز م ــور عزی ــی از کش ــر واقع تصوی
ــت   ــف اس ــی مخال ــیج خیل ــا بس ــمن ب و دش
ــروز  ــت. ام ــور اس ــم این ج ــانه ه ــزاِر رس اب
از  اینترنــت،  از  رادیــو،  از  تلویزیــون،  از 
ــام  ــواع و اقس ــی، از ان ــبکه های اجتماع ش
وســایل فضــای مجــازی، علیــه افــکار 
ــن را  ــود؛ ای ــتفاده میش ــا اس ــی م عموم
کســانی کــه مســئولّیت ایــن بخــش از کشــور 
را بخــش ارتباطــات را دارنــد، درســت توّجــه 
ــه  ــم ب ــوری ه ــات حض ــا در جلس ــد. م کنن
ــم،  ــد کرده ای ــم، تأکی ــر داده ای ــا تذّک اینه
ــه  ــد ک ــه کنن ــم؛ توّج ــم میگویی ــاال ه ح
ــمن  ــه دش ــرای اینک ــوند ب ــزاری نش ــا اب آنه
ــودش را  ــیمیایی خ ــالح ش ــد س ــت بتوان راح
ــه ی  ــرد. وظیف ــه کار بب ــردم ب ــن م ــه ای علی
خودشــان را بداننــد و بــا جّدّیــت عمــل کنند.

ــمن  ــر دش ــن! اگ ــزان م ــه ی دّوم؛ عزی  نکت
ــا  ــد، در م ــاهده کن ــدت را مش ــا وح در م
احســاِس قــدرت را ببینــد کــه مــا احســاس 
ــخ را  ــزم راس ــا ع ــم- در م ــدرت میکنی ق
ببینــد، عقــب می نشــیند. دشــمن اگــر 
ــن  ــای مؤم ــران و جوانه ــت ای ــه مّل ــد ک ببین
ایرانــی احســاس حضــور میکننــد، احســاس 
ــط  ــه در وس ــد و قدرتمندان ــه میکنن وظیف
ــما  ــرد؛  ش ــد ک ــینی خواه ــد، عقب نش ِمیدانن
ــدان  ــاءاهلل در می ــم ان ش ــز ه ــای عزی جوانه
علــم، در میــدان فّعالّیــت، در میــدان تحــّرک 
ــی، در میدان  ــدان کارآفرین ــادی، در می اقتص
ــدان  ــی، در می ــردی و جمع ــالش ف کار و ت
فرهنگــی،  و  اجتماعــی  شبکه ســازی های 
بــه  آتــش  الزِم  حرکتهــای  میــدان  در 
اختیــار در هــر جایــی کــه احســاس بشــود، 
ــود. ــد ب ــق خواهی ــروز و موّف ــاءاهلل پی ان ش
والّســالم علیکــم و رحمــة اهلل و برکاتــه
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ــوتان: ــش پیشکس ــرقی در همای ــان ش ــپاه آذربایج ــده س فرمان
بــه  خیانــت  بزرگتریــن  اختــاف،  ایجــاد 
اســت نظــام  مهــم  رکــن  والیــت  نظــام/ 

فرمانــده ســپاه آذربایجــان شــرقی در همایــش بــزرگ رزمنــدگان 
و پیشکســوتان دفــاع مقــدس مراغــه بــا تاکیــد بــر لــزوم وجــود 
وحــدت در جامعــه گفــت: بزرگتریــن خیانــت در وضعیــت 
ــردم اســت. ــاد م ــن آح ــه در بی ــاف و تفرق ــی، ایجــاد اخت کنون

بــه گــزارش »پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج پیشکســوتان 
ــیج از  ــزاری بس ــگار خبرگ ــل از خبرن ــه نق ــهادت« ب ــاد و ش جه
ــات  ــر منوی ــه ب ــزود: تکی ــرم اف ــن خ ــرقی، عابدی ــان ش آذربایج
ــران  ــت ای ــت مل ــز موفقی ــی رم ــدت و یکپارچگ ــری و وح رهب
ــه هــای شــوم دشــمنان اســت. ــا و نقش ــه ه در برابــر توطئ

وی بــا بیــان اینکــه والیــت و رهبــری مایــه اتحــاد و انســجام آحاد 
ملــت اســت ادامــه داد: مســئوالن باید پشــت ســر رهبــری حرکت 
کــرده و گوش به فرامین ایشــان و تابع رهنمودهای والیت باشــند.

ــی  ــن اساس ــوان رک ــه عن ــت ب ــرد: والی ــه ک ــرم اضاف ــردار خ س
ــد  ــران بای ــت ای ــن رو  مل ــوده و از ای ــامی ب ــدس اس ــام مق نظ
قــدر و ارزش ایــن نعمــت را بیــش از هــر زمانــی بداننــد.

وی گفــت: دشــمن همــواره در قالــب نقشــه هــا و برنامــه 
هــای شــوم خــود درصــدد تضعیــف و وارد کــردن ضربــه 
آن  بــارز  نمونــه  کــه  بــوده  اســامی  نظــام  بدنــه  بــه 
جنــگ اقتصــادی و فرهنگــی در ســال هــای اخیــر اســت.

اعتمــاد  قابــل  هیچــگاه  دشــمن  افــزود:  خــرم  ســردار 
معاهــدات  و  قوانیــن  بــه  پایبنــدی  عــدم  بارهــا  و  نبــوده 
بــه دشــمن  امیــد  رو  ایــن  از  و  داده  نشــان  وضــح  بــه  را 
. اســت  حاضــر  عصــر  در  ممکــن  اشــتباه  بزرگتریــن 

وی ادامــه داد: دلیــل عــدم اعتمــاد بــه آمریــکا و اســتکبار 
بــرای  زمانــی  هیــچ  اســام  دشــمن  کــه  بــوده  ایــن 
کــرد. نخواهــد  تــاش  انقــاب  و  نظــام  ایــن  موفقیــت 

ــدار،  ــان والیتم ــت جوان ــه برک ــز ب ــروز نی ــرد: ام ــه ک وی اضاف
بصیــر و ملــت آگاه در ســایه رهنمودهــای رهبــری،  دشــمن در 
چهــل ســالگی انقــاب از اهــداف شــوم خــود مایوســخواهد شــد.

 همایــش بــزرگ رزمنــدگان و پیشکســوتان دفــاع مقــدس 
ــهدا  ــای ش ــواده ه ــئوالن، خان ــی از مس ــور جمع ــا حض ــه ب مراغ
ــد. ــزار ش ــدس برگ ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــه مناس ــدگان ب و رزمن

ــا حــدود ۲۶۳ هــزار نفــر جمعیــت در ۱۲۷  شهرســتان مراغــه ب
ــده و در  ــع ش ــرقی واق ــان ش ــز آذربایج ــز، مرک ــری تبری کیلومت
هشــت ســال دفــاع مقــدس بیــش از یــک هــزار و ۴۰۰ شــهید در 
دوران دفــاع مقــدس تقدیم انقاب اســامی و کشــور کرده اســت.

گزارش فرمانده سپاه آذربایجان شرقی
 در همایش پیشکسوتان:

گزارش تصویری از دومین همایش ملی 
نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت گزارش تصویری از راهپیمایی اربعین حسینی
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 سخنرانی سرهنگ محمد جعفر دوستدار فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه بقیه اله)عج( در مراسم افتتاحیه پایگاه مقاومت بسیج بازار وکیل 

جنوبی در مسجد وکیل همراه با مداحی برادرسید عباس انجوی

توسط مسئول بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن و مسئولین 
کانون بازنشستگان تالش و آستارا از پیشکسوت بسیجی ارسالن نعمت 

 الهیان و نعمت اله هاشمی فر در منزلشان دیدار به عمل آمد

بســیج اســاتید و نخبــگان حــوزه علمیــه قــم در 
ــت  ــام مخالف ــن اع ــان، ضم ــورای نگهب ــه ش ــه ای ب نام
ــه  ــن الیح ــس، ای ــب FATF در مجل ــا تصوی ــود ب خ
ــون  ــول قان ــام، اص ــای اس ــا آموزه ه ــارض ب را در تع
اساســی و منافــع ملــت بــزرگ ایــران دانســت.
قانــون  اســام،  بــا  تضــاد  در   FATF
اســت ملــی  منافــع  و  اساســی 
ــارس،  ــزاری ف ــی خبرگ ــگار سیاس ــزارش خبرن ــه گ ب
بســیج اســاتید و نخبــگان حــوزه علمیــه قــم طــی نامــه 
ــان، ضمــن اعــام مخالفــت خــود  ــه شــورای نگهب ای ب
ــه  ــن الیح ــس، ای ــه FATF در مجل ــب الیح ــا تصوی ب
ــت و از  ــی دانس ــون اساس ــول قان ــا اص ــارض ب را در تع
ــه هشــدارهای مراجــع تقلیــد و جامعــه  ــی توجهــی ب ب
ــورای  ــرد و از ش ــاد ک ــه انتق ــوزه علمی ــین ح مدرس
ــه  ــیاری، و ب ــر و هوش ــت نظ ــا دق ــت ب ــان خواس نگهب
ــریف و  ــت ش ــتیبانی مل ــی، و پش ــدرت اله ــتوانه ق پش
ــا اجــرای منویــات مقــام معظــم  غیورایــران اســامی، ب
ــگان را  ــمنان و بیگان ــر دش ــار دیگ ــه، ب ــری دام ظل رهب
ــازد. ــد س ــود ناامی ــوم خ ــای ش ــه ه ــق توطئ از تحق
متــن کامــل نامه بســیج اســاتید و نخبــگان حــوزه علمیه 
قــم خطــاب بــه شــورای نگهبــان بــه ایــن شــرح اســت:

» شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران

با اهداء سام وتحیت
ــان  ــداری جه ــول بی ــأ تح ــران منش انقــاب اســامی ای
ــم را در  ــرب عال ــرق و غ ــک ش ــده واین ــام گردی اس
نوردیــده همــواره از ســوی اســتکبار جهانــی بــه 
ــورد  ــش م ــکا و اذناب ــزرگ آمری ــیطان ب ــرکردگی ش س
انــواع کینــه توزیهــا و دشــمنی هــای آشــکار و پنهــان 
قــرار گرفتــه اســت وهمــواره بــه یمــن مقاومــت و تبعیت 
ــم  ــر معظ ــام و رهب ــرت ام ــای حض ــردم از رهنموده م
انقــاب، از ایــن فتنــه هــا ســربلند بیــرون آمــده اســت.
ــا وجــود مخالفــت صریــح مراجــع بزرگــوار  متاســفانه ب
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــرم مدرس ــه محت ــد وجامع تقلی
ــای  ــوذی ه ــی از نف ــه)FATF( برخ ــب الیح ــا تصوی ب
ــن  ــب ای ــه تصوی ــت زمین ــی از روی غفل ــمن و جمع دش
ــکان  ــت، ام ــه در نهای ــد ک ــم آورده ان ــه را فراه الیح
ــورو  ــی کش ــز حیات ــگان در مراک ــوذ بیگان ــور و نف حض
ــلمانان را  ــر مس ــار ب ــی کف ــی و سیاس ــراف اطاعات اش
ــد:  ــرآن مــی فرمای ــی کــه ق فراهــم مــی ســازد در حال
ــِبیًا«. ــَن َس ــی الُْمْؤِمِنی ــَن َعَل ــَل الَلّ لِْلکاِفِری ــْن یَْجَع َ »ل

ــون  ــان قان ــرم نگهب ــورای محت ــد ش ــف خداون ــه لط ب
ــن  ــر قوانی ــی ب ــن نظارت ــن رک ــوان مهمتری ــی بعن اساس

همــواره  اســامی،  شــورای  مجلــس  مصوبــات  و 
ــر  ــود راه را ب ــر خ ــات موث ــا اقدام ــت ب ــته اس توانس
نورانــی  از احــکام  نفــوذ دشــمن اســام بســته، 
ــد. ــت نمای ــور صیان ــح کش ــت و از مصال ــام حفاظ اس

مبــارزه  کنوانســیون  بــه  الحــاق  الیحــه  اخیــرا 
ســوی  از  تروریســم)cft(که  مالــی  تامیــن  بــا 
ارائــه شــده بــود بــه تصویــب مجلــس  دولــت 
ــورای  ــک در ش ــم این ــیده و ه ــامی رس ــورای اس ش
محتــرم نگهبــان در دســت بررســی مــی باشــد.

ــه  ــت ب ــدات دول ــتای تعه ــه درراس ــیون ک ــن کنوانس ای
ــران مــی خواهــد کــه تعریــف  نهاد)FATF(اســت، از ای
خــود را از تروریســم عــوض کــرده و تعریــف کشــورهای 
ــرطی را  ــق ش ــه ح ــچ گون ــد، هی ــول کن ــی را قب غرب
ــیون  ــاده 6 آن کنوانس ــق م ــرا طب ــد، زی ــرح نکن مط
ــد،)چنانکه  ــی باش ــوع م ــرطی ممن ــق ش ــه ح هرگون
ــران  ــت ای ــد دول ــد از تعه ــی بع ــه FATF حت در بیانی
بــه آن نهــاد، ملــت ایــران بــه صراحــت حامــی 
ــت(،  ــده اس ــتار ش ــده را خواس ــی ش ــتها معرف تروریس
ــه  ــا بردارد،هرگون ــت ه ــت از تروریس ــت از حمای دس
ــن  ــی و بی ــی داخل ــش مال ــه تراکن ــبت ب ــات نس اطاع
ــه  ــت- ب ــورت درخواس ــران را - در ص ــت ای ــی مل الملل
ــردارانی  ــورت محکومیــت س ــد، در ص ــزارش کن ــا گ آنه
چــون قاســم ســلیمانی توســط دادگاه هــای کشــورهای 
ــته و  ــی داش ــل قضای ــکاری کام ــا هم ــا آنه ــی، ب غرب
ــت. ــده اس ــرح ش ــز مط ــترداد نی ــاله اس ــی مس حت

ــا  ــاد ب ــور در تض ــه ام ــه اینگون ــد ب ــت تعه ــن اس روش
ــت  ــع مل ــی، مناف ــون اساس ــام، قان ــای اس ــوزه ه آم
بــزرگ ایــران و نیــز در تعــارض صریــح ســخنان 
ــدار  ــی در دی ــه العال ــد ظل ــری م ــم رهب ــام معظ مق
ــخ  ــامی در تاری ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــا نماین ب
چنیــن  تصویــب  عــدم  بــه  نســبت   1397/3/30
کنوانســیون هایــی از ســوی مجلــس مــی باشــد.

بــی شــک اعضــای محتــرم آن نهــاد گرانســنگ 
ــت  ــا نهای ــا ب ــد، ام ــی ندارن ــه خاص ــه توصی ــازی ب نی
احتــرام، مــا اســاتید ســطوح عالــی حــوزه علمیــه قــم 
ــه  ــیاری، و ب ــر و هوش ــت نظ ــا دق ــم ب ــت داری درخواس
ــریف و  ــت ش ــتیبانی مل ــی، و پش ــدرت اله ــتوانه ق پش
ــا اجــرای منویــات مقــام معظــم  غیورایــران اســامی، ب
ــگان را  ــمنان و بیگان ــر دش ــار دیگ ــه، ب ــری دام ظل رهب
ــازند. ــد س ــود ناامی ــوم خ ــای ش ــه ه ــق توطئ از تحق

ــه  ــیون ک ــن کنوانس ــی را از ای ــش های ــان بخ در پای
ــوری  ــی جمه ــون اساس ــول قان ــل از اص ــوارد ذی ــا م ب
ــردد: ــی گ ــر م ــت ذک ــارض اس ــران در تع ــامی ای اس

1- پاراگراف سه بند 6 اصل دوم قانون اساسی
2- بند 5اصل سوم قانون اساسی

3- بند 11اصل سوم قانون اساسی
4- بند 16اصل سوم قانون اساسی

5- بند 8اصل چهارم قانون اساسی
6- اصل 152 قانون اساسی
7- اصل 154 قانون اساسی
8- اصل 57 قانون اساسی«

FATF در تضاد با اسالم، قانون اساسی و منافع ملی است
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ــن  ــرای اولی ــه خــط حــزب اهلل ب ــماره، هفته نام ــن ش ، در ای
بــار تحلیــل ۴۵ ســال پیــش رهبــر انقــاب دربــاره ی مراســم 
اربعیــن را منتشــر می کنــد. در بخشــی از آن متــن چنیــن 
می خوانیــم: »مســئله  ی اربعیــن یــک مســئله ی مهّمــی 
ــره ی  ــک کنگ ــیعیان در ی ــاد ش ــی میع ــن یعن ــت. اربعی اس
بین المللــی، جهانــی، در یــک ســرزمینی کــه خــود آن 
خاطره هــا  ســرزمین  اســت؛  خاطره انگیــز  ســرزمین 
عظیــم؛  خاطره هــای  باشــکوه،  خاطره هــای  اســت؛ 
ســرزمین شــهدا، مــزار کشته شــدگان راه خــدا. اینجــا 
ــان  ــرادری و پیم ــروان تشــیع، و دســت ب ــع بشــوند پی جم
ــت». ــن اس ــن اربعی ــد. ای ــتر ببندن ــه بیش ــادارِی هرچ وف

ــام  ــاه از قی ــی کوت ــز تحلیل ــه نشــریه نی ــن هفت ــزارش ای  گ
ــن  ــر انقــاب اســت کــه ای ــام حســین )ع( از منظــر رهب ام
ــه  ــت ک ــی اس ــان و زمان ــه دوران خفق ــوط ب ــات مرب بیان
ایشــان تحــت نظــر شــدید رژیــم پهلــوی بودنــد و اســتفاده 
از تعابیــری همچــون »انقــاب اســامی« در آن ســخنرانی ها 
می توانســته تبعــات ســنگینی بــرای گوینــده داشــته باشــد.  

 همچنیــن اطاع نگاشــت ایــن شــماره خــط حــزب اهلل 
ســاله   ۲۵۰ انســان  مبارزاتــی  حیــات  دوره   ۴ بــه 
پنجــم  گفتــار  از  برگرفتــه شــده  کــه  دارد  اختصــاص 
اســت.  حســین)ع(«  »همرزمــان  کتــاب  ششــم  و 
ایــن  خوانــدن  کــه  شــماره  ایــن  عناویــن  دیگــر    
اســت: بدیــن شــرح  توصیــه می شــود  نیــز  بخش هــا 
رفتــارش  نبایــد  مســئولیت،  بخاطــر  کســی 
)نهج الباغــه( کنــد  تغییــر  مــردم  بــا 
نزدیکــی  تــا  دشــمن  نبودنــد،  شــما  شــهدای  اگــر 
)مســئله روز( می آمــد  سیدالشــهداء  قبــر 
روز اربعیــن از روزهــای تحکیــم وحــدت اســت )کام امــام(
بــا  دشــمن،  روش هــای  شــناخت  بــرای 
سیاســی( تحلیــل  )روش  شــوید  آشــنا  تاریــخ 
مــا  بــرای  زینــب  حضــرت  مجاهــدت 
ایرانــی( )خانــواده  نیســت  توصیــف  قابــل 

گــردن  بــه  عظیــم  حــق 
)عکس نوشــت( تهرانی هــا 

خــط  هفتگــی  رســم  طبــق 
ایــن   ۱۵۶ شــماره  نیــز  حــزب اهلل 
شــهید  بلنــد  روح  بــه  هفته نامــه 
می شــود. تقدیــم  فهمیــده  حســین 
متــن کامــل ســرمقاله ایــن شــماره خــط 
حــزب اهلل با عنــوان »میعاد در ســرزمین 
اســت: ترتیــب  بدیــن  خاطره هــا« 
۴۵ ســال پیــش، یعنــی زمانــی کــه 
شــکوه  بــه  اربعیــن،  مراســم  هنــوز 
ــر  ــود، رهب ــه ب ــکل نگرفت ــن ش امروزی
)روز   ۲۴/۱۲/۵۲ تاریــخ  در  انقــاب 
ــری  ــال ۱۳9۴ هج ــر س ــه ۲۰صف جمع
در جلســاتی  سلســله  در  قمــری( 
ــه  ــهد ک ــن)ع( مش ــام حس ــجد ام مس
ــدن و تفســیر خطبنهج الباغــه اختصــاص داشــت،  ــه خوان ب
ــا شــب اربعیــن حســینی)ع(، تحلیلــی  به مناســبت تقــارن ب
ــه  ــارت اربعیــن ارائ تاریخــی و جامــع از چرایــی اهمیــت زی
می دهنــد. ایــن روزهــا کــه مصــادف اســت بــا ایــام اربعیــن 
سیدالشــهداء)ع( و اجتمــاع میلیون ها انســان)اعم از مســلمان 
و غیرمســلمان( در کربــا، خــط حــزب اهلل بــرای اولیــن بــار، 
ــه اربعیــن ایــن ســخنرانی را  ــوط ب متــن کامــل بخــش مرب
ــه  ــت ک ــه آن اس ــب توج ــکات جال ــد. از ن ــر می کن منتش
رهبــر انقــاب در انتهــای ســخنرانی خــود، بــه ایــن موضــوع 
ــیعیان،  ــد ش ــم بتوانن ــروز ه ــر ام ــه »اگ ــد ک ــاره می کنن اش
آن ســرزمین پــاک و مقــّدس را یــک چنیــن میعــادی قــرار 
بدهنــد، البّتــه بســیار کار بجــا و جالبــی خواهــد بــود و هــم 
ــه  ــدی )ع( ب ــه  ی ه ــه ائّم ــت ک ــی اس ــری از راه دنباله گی
مــا ارائــه دادنــد.« متــن آن ســخنرانی بدیــن شــرح اســت:

اربعیــن  زیــارت  ایمــان  عائــم  از  یکــی  می دانیــد   ...
ایــن روایــت چقــدر صحیــح  اســت؟ بنــده نمی دانــم 
اســت، اصــراری هــم نــدارم کــه بگویــم معنــای ایــن 
ــش  ــرده ام، واقع ــان ک ــن گم ــه م ــت ک ــن اس ــت همی روای
ــی  ــش یک ــم معنای ــال می ده ــه احتم ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــه  ــن زمین از شــقوق و احتمــاالت دیگــری باشــد کــه در ای
ــن  ــه م ــم ک ــال ه ــن احتم ــر ای ــا اگ ــود؛ اّم ــان می ش بی
ــن«. ــارة االربعی ــی دارد؛ »زی ــد فراوان ــد، مؤیّ ــم باش می گوی
داشــتند شــیعیان  جمــع  کــه  مهمــی  عیــب 
ــود  ــه  ای ب ــک جامع ــود؛ ی ــی ب ــع متفّرق ــک جم ــیعه ی ش
کــه در یــک جــا و در یــک مــکان زندگــی نمی کــرد؛ 
ــد، در  ــره بودن ــد، در بص ــه بودن ــد، در کوف ــه بودن در مدین
ــد -اطــراف  ــد، در خراســان بودن ــم بودن ــد، در ق ــواز بودن اه
ــا یــک روح در ایــن کالبــِد متفــّرق و در  و اکنــاف بــاد- اّم
ــای  ــل دانه  ه ــت؛ مث ــان اس ــّتت در جری ــزای متش ــن اج ای
تســبیح، یــک رشــته و یــک نــخ، همــه  ی اینهــا را بــه هــم 
ــت و  ــته  ی اطاع ــود؟ رش ــه ب ــته چ ــرد. آن رش ــل می ک وص
ــّیع  ــی تش ــری عال ــّیع، از رهب ــری از _مرکزیّت_تش فرمانَب

یعنــی امــام؛ همــه  ی ایــن رشــته  ها بــه آنجــا مّتصــل تحلیل 45 سال پیش رهبر انقالب درباره ی مراسم اربعین
می شــد؛ قلبــی بــود کــه بــه همــه  ی اعضــا فرمــان مــی داد؛ 
و بــه ایــن ترتیــب، تشــّیع یــک ســازمان و یــک تشــکیات 
بــود. ممکــن بــود دو نفــر از حــال هــم خبــر نداشــته باشــند، 
اّمــا بودنــد کســانی کــه از حــال همــه باخبــر بودنــد. اطاعــت 
و فرمانَبــری آنهــا به حســاب، فریــاد زدنشــان از روی دســتور، 
ــاب. ــا حس ــان ب ــه چیزش ــه، هم ــق نقش ــان برطب سکوتش

فقــط یــک عیبــی کار آنهــا داشــت و آن اینکــه همدیگــر را 
کمتــر می دیدنــد. اهــل یــک شــهر و شــیعیان یــک منطقــه، 
ــی الزم  ــک کنگره جهان ــا ی ــد، اّم ــر را می دیدن ــه یکدیگ البّت
بــود بــرای شــیعیاِن روزگار ائّمــه)ع(. ایــن کنگــره  ی جهانــی 
را معّیــن کردنــد، وقتــش را هــم معّیــن کردنــد؛ گفتنــد در 
ــد شــرکت  ــن، در آن کنگــره هرکــس بتوان ایــن موعــِد معّی
کنــد. آن موعــد، روز اربعیــن اســت؛ و جــای شــرکت، 
ــی  ــیعه روح کربائ ــون روح ش ــت؛ چ ــا اس ــرزمین کرب س
ــش روز  ــیعه تپ ــد ش ــت؛ در کالب ــورائی اس ــت، روح عاش اس
عاشــورا مشــهود اســت؛ شــیعه هرجــا کــه هســت دنبالــه  رِو 
ــن اســت کــه می  بینیــم همــه  عاشــورای حســین اســت. ای
ــه در شــیعه مکشــوف شــده، از آن  ــی ک ــن تپش های جــا ای
مرقــد پــاک ناشــی اســت؛ اینهــا شــعله  هایی بــوده کــه از آن 
روح مقــّدس و پــاک و از آن تربــت عالی  مقــدار سرکشــیده؛ 
بــه جان هــا و روح هــا زده؛ انســان ها را بــه گلوله  هــای 
داغــی تبدیــل کــرده و آنهــا را بــه قلــب دشــمن فــرو بــرده.

 چــرا ائمــه بــر اشــک بــر امــام حســین)ع( تأکیــد می کردند؟
ــرف  ــینی از ط ــورای حس ــد از عاش ــه بع ــی ک ــن نهضت اّولی
شــیعیان بــه وجــود آمــد، نهضــت تّوابیــن بــود. اینهــا آمدنــد 
ــخ  ــب تواری ــع شــدند -کت ــم جم ــاک دور ه ــد پ در آن مرق
ــد. بعضــی  ــادی اشــک ریختن ــغ زی ــا را نوشــته  اند- مبل اینه
خیــال می کننــد ایــن گریــه وســیله  ی عقده  گشــایی اســت؛ 
ــا  بلــه، گریــه وســیله  ی عقده  گشــایی اســت، درصورتی کــه ب
فکــر همــراه نباشــد. اگــر گریــه را و اشــک ریختــن را فقــط 
ــد،  ــه گفته ان ــت ک ــن اس ــد، همی ــت بکن ــات هدای احساس
اّمــا اگــر فکــر و اندیشــه بــه انســان اشــکی بدهــد و چشــم 
انســان قطــره  ی اشــکی بچکانــد، ایــن مثــل همــان آب کبابی 
ــده  ــن عق ــد؛ ای ــر می کن ــر و تندت ــش را تیزت ــه آت ــت ک اس
ــای  ــزو کاره ــه ج ــه گری نیســت، ســاح اســت؛ لذاســت ک
ــا در  ــه  ی آنه ــه هم ــت ک ــدر اّول اس ــیعیان ص ــی ش معمول
ــدم  ــورا ق ــا در راه عاش ــه  ی آنه ــد، هم ــتیزه  گری بودن راه س
ــت؛  ــه اس ــل گری ــر صادق)ع(اه ــام جعف ــتند. ام برمی داش
ــد  ــعرا را وادار می کنن ــت؛ ش ــه اس ــل گری ــا)ع( اه ــام رض ام
ــا  ــد گروه  ه ــد، بروی ــد را بگویی ــد بلن ــن قصائ ــد ای و می گوین
را بــه یــاد گذشــته  ی تشــّیع بگریانیــد کــه بــا ایــن 
بشــود. برافروخته  تــر  و  مشــتعل تر  آتش شــان  گریــه، 

تّوابیــن آمدنــد اینجــا مبالــغ زیــادی گریــه کردنــد؛ هرچــه 
بخواهیــد. گمانــم گفتــه  ام یــک شــبانه  روز یــا دو شــبانه  روز 
ــک  ــاالً اش ــه  اتّص ــادم رفت ــده ی ــخ، بن ــته اند در تواری نوش
ــه دســت  ــود کــه دســت ب ریختنــد؛ بعــد از ایــن گریه  هــا ب
هــم دادنــد، تصمیــم گرفتنــد کــه بروند تــا جانشــان را در راه 
خــدا بدهنــد و تــا کشــته نشــده اند، دســت از جنــگ برندارند 

و از ایــن جنــگ زنــده برنگردنــد؛ همیــن هــم شــد. مردمــان 
ــی امیرالمؤمنیــن،  بزرگــی؛ ســلیمان بن صرد خزاعــی -صحاب
ــد و آنجــا جــان  ــا رفتن ــال اینه ــام حســن و امث حــواری ام
دادنــد و کشــته شــدند؛ شــروعش از کربــا بــود؛ ببینیــد چه 
ایــن حقیقــت جلــوه  دار و جلوه  گــری بــوده در آن روزگار! در 
ذهــن مــردم مــا امــروز البّتــه، ایــن حقیقــت بــه آن زیبایــی 
ــت. ــر اس ــور دیگ ــده؛ ج ــی نمان ــکوهمندی باق ــه آن ش و ب

جهانــی کنگــره   در  شــیعیان  میعــاد  یعنــی  اربعیــن 
مهّمــی  مســئله  ی  یــک  اربعیــن  مســئله  ی  بنابرایــن، 
اســت. اربعیــن یعنــی میعادشــیعیان در یــک کنگــره  ی 
بین  المللــی، جهانــی، در یــک ســرزمینی کــه خــود آن 
خاطره  هــا  ســرزمین  اســت؛  خاطره  انگیــز  ســرزمین 
عظیــم؛  خاطره  هــای  باشــکوه،  خاطره  هــای  اســت؛ 
ســرزمین شــهدا، مــزار کشته  شــدگان راه خــدا. اینجــا 
ــان  ــرادری و پیم ــروان تشــّیع، و دســت ب ــع بشــوند پی جم
وفــادارِی هرچــه بیشــتر ببندنــد. ایــن اربعیــن اســت.

کســانی  داریــم  ســراغ  هــم  بــاز  تّوابیــن  از  غیــر 
گرفتنــد... مایــه  آنجــا  از  و  آنجــا  آمدنــد  کــه 

ــد.  ــم آم ــاری ه ــداهللّ  انص ــه جابربن عب ــنیده  اید ک ــه ش البّت
بــه نظــر مــن ایــن بزرگــوار ســّومین کســی اســت کــه بــه 
زیــارت قبــر حســین  بن  علی )ع( آمــده اســت؛ ســّومین 
جمعــی کــه بــه زیــارت آمدنــد، جمــع جابــر اســت و 
ــد؛ شــاید  ــه زیــارت آمــده بودن ــه؛ قبــل از او کســانی ب عطّی
اّولیــن کســانی کــه زیــارت کردنــد ایــن تربــت پــاک 
را همــان بنی  اســد بودنــد کــه آمدنــد نعــش مقــّدس 
ــانی  ــن کس ــا اّولی ــد؛ آنه ــن کردن ــین  بن  علی )ع( را دف حس
بودنــد کــه ایــن تربــت را زیــارت کردنــد؛ و جابــر هــم آمــد 
بــه قصــد زیــارت، بــا آن تفصیاتــی کــه شــنیده اید...

آن  خاطــره  ی  و  عاشــورا  خاطــره  ی  یــادآوری  اجمــاالً، 
روز  در  عظیــم،  فــداکاری  و  ازخودگذشــتگی  و  جهــاد 
ــروز  ــر ام ــرزمین. اگ ــه؛ و در آن س ــام می گرفت ــن انج اربعی
ــم بتواننــد شــیعیان، آن ســرزمین پــاک و مقــّدس را  ه
یــک چنیــن میعــادی قــرار بدهنــد، البّتــه بســیار کار 
ــی  ــری از راه ــم دنباله گی ــود و ه ــد ب ــی خواه ــا و جالب بج
اســت کــه ائّمــه  ی هــدی )ع( بــه مــا ارائــه دادنــد...
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ــیون  ــده )FATF( و کنوانس ــب کنن ــدگان تصوی ــه نماین ب
ــس  ــم )CFT( در مجل ــی تروریس ــن مال ــا تامی ــه ب مقابل
ــرس از  ــا ت ــه ب ــم ک ــی دهی ــدار م ــامی هش ــورای اس ش
آمریــکای جهانخــوار و اروپــای مــکار و بــا تردیــد و دو 
ــع  ــای مطام ــران را پ ــرافراز ای ــت س ــد مل ــی توانن ــی نم دل
کنیــد. قربانــی  کشــور  و  اســامی  انقــاب  دشــمن 
ســازمان  رســانی  اطــاع  »پایــگاه  گــزارش  بــه 
بیانیــه  شــهادت«  و  جهــاد  پیشکســوتان  بســیج 
هفتمیــن مجمــع عالــی ســازمان بســیج پیشکســوتان 
گردیــد: صــادر  زیــر  شــرح  بــه  شــهادت  و  جهــاد 

بسم الل الرحمن الرحیم
»بیانیه مجمع عالی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد 

و شهادت سال97«
و  فتفشــلوا  تنازعــوا  وال  رســوله  و  اهلل  »واطیعــوا 
الصابریــن« مــع  اهلل  ان  واصبــروا  ریحکــم  تذهــب 
و خــدا و پیامبــرش را اطاعــت نماییــد و نــزاع )و کشــمکش( 
نکنیــد، تــا سســت نشــوید، قــدرت )و شــوکت( شــما از میان 
نــرود و صبــر و اســتقامت کنیــد کــه خداونــد بــا اســتقامت 
کنندگان است.                                       »سوره مبارکه انفال آیه۴۶«

»السام علیک یا ابا اباعبدالل و علی االرواح التی 
حلت بفنائک«

ــر ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت سیدالشــهداء   ســام ب
ابــا عبــداهلل الحســین)علیه الســام( و اصحــاب بــا وفــای آن 
ــران  ــه سرمشــق پیشکســوتان بســیجی و آغازگ حضــرت ک
دانشــگاه مقاومــت اســامی کــه درس شــهامت و شــجاعت 
ــر منافقیــن خائــن و مســتکبران ظالــم  و ایســتادگی در براب
و یزیدیــان را بــه آزادگان جهــان تعلیــم ابــدی دادنــد 
ــداز  ــن ان ــان طنی ــه را در جه ــن الذل ــات م ــدای هیه و ن
ــتمگران  ــا س ــن ب ــق ننگی ــازش و تواف ــه س ــوده و هرگون نم
ــد. ــرد کردن ــانیت ط ــدس انس ــاحت مق ــدان را از س و مفس
ــاب  ــر انق ــار کبی ــر معم ــی ب ــعه اله ــت واس  درود و رحم
اســامی و بنیــان گــذار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ایــران حضــرت امــام خمینــی )ره( کــه آمــوزگار و احیاگــر 
ــاب محمــدی)ص( و راه درخشــان عاشــورا اســت. اســام ن
ــان  ــم زم ــی بســیج پیشکســوتان ه ــع عال ــزاری مجم   برگ
ــداهلل  ــا عب ــرت اب ــهیدان حض ــاالر ش ــوگواری س ــام س ــا ای ب
الحســین )ع( و بزرگداشــت یــاد و خاطــره رزمنــدگان 
و  جانبــازان  و  عزیــز  شــهدای  و  مقــدس  دفــاع  دالور 
ایثارگــران حامــل پیــام اســتقامت تــا آخریــن قطــره 
ــم. ــی نمائی ــد م ــل تاکی ــوارد ذی ــر م ــد و ب ــی باش ــون م خ
۱- مــا پیشکســوتان بســیجی خــدای بــزرگ را شــاکریم کــه 
افتخــار داریــم درچهلمیــن ســالگرد اســتقرار نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی بــا اقتــدار در دفــاع از اســتقال کشــور و  
انقــاب اســامی و تثبیــت قــدرت دفاعــی انقــاب در کشــور 
، منطقــه و جهــان ایســتاده ایــم و بــه نماینــدگان تصویــب 
ــی  ــن مال ــا تامی ــه ب ــیون مقابل ــده )FATF( و کنوانس کنن
ــدار  ــامی هش ــورای اس ــس ش ــم )CFT( در مجل تروریس
مــی دهیــم کــه بــا تــرس از آمریــکای جهانخــوار و اروپــای 
ــت ســرافراز  ــد مل ــی نمــی توانن ــد و دو دل ــا تردی ــکار و ب م
ــع دشــمن  انقــاب اســامی و کشــور  ــای مطام ــران را پ ای
قربانــی کنیــد و روز توبیــخ و پشــیمانی و ســرافکندگی 

ــت  ــگاه مل ــد و در پیش ــرا میرس ــن زودی ف ــه همی ــما ب ش
ــت و خــواری را خواهیــد  ــام شــهیدان ذل ــرور و ام شــهید پ
چشــید و در تاریــخ بــه ســیاهی و تباهــی یــاد خواهیــد شــد.
ــه  ــت توطئ ــامی و شکس ــت اس ــزون ام ــداری روز اف ۲- بی
هــای شــوم دشــمنان اســام نــاب محمــدی)ص( لــرزه بــر 
انــدام اســتکبار جهانــی درجنــگ هــای نیابتــی وتروریســتی 
علیــه انقــاب اســامی انداختــه و در هفتمیــن ســال 
ــد بســیج پیشکســوتان شــاهد شکســت خــط ســازش و  تول
ــن هســتیم  ــرای چندمی ــی ب ــان اصــاح طلب تســلیم مدعی
ــکا را در  ــزرگ آمری ــیطان ب ــه شــدن ش ــژه مضحک ــه وی و ب
مجمــع جهانــی ســازمان ملــل را بــرای اولیــن بــار دیدیــم.
۳- گرچــه راهبــرد فعلــی جنــگ اقتصــادی شــیطان بــزرگ 
، ایجــاد تفرقــه بیــن مســلمین، تجزیــه و کوچــک ســازی و 
تضعیــف کشــورهای اســامی بــرای حفــظ ســلطه بــر جهان، 
ــت  ــن امنی ــور تضمی ــه منظ ــا ب ــت ه ــتقال مل ــودی اس ناب
غــده ســرطانی اســرائیل غاصــب اســت ، امــا مــردم مســلمان 
منطقــه تنهــا راه  پیــروزی را مقابلــه بــا ایــن راهبــرد 
شــیطانی، مقاومــت اســامی و جهــاد بــا کفــار، وحــدت امت 
اســامی حــول محــور والیــت فقیــه و چنــگ زدن بــه ایــن 
ریســمان الهــی یافتــه انــد و بــی تردیــد مقاومت و فــداکاری، 
وفــاداری و اطاعــت از والیــت فقیــه نشــانه هوشــمندی مردم 
و نمــادی از پایبنــدی بــه اصــول انقــاب اســامی اســت،که 
مشــعل فــروزان آن از عاشــورای حســینی روشــن گردیــده و 
امــت اســامی بــا عبــرت گیــری از درس فرامــوش ناشــدنی 
انقــاب حســینی درکربــا بــرای خــواص ، هشــداری کوبنده 
بــرای دشــمنان اســام اســت تــا همــه بداننــد ملــت بیــدار 
و وفــادار و فــداکار ایــران هرگــز در پشــتیبانی از ولــی امــر 
مســلمین دچــار تردیــد و دودلــی نخواهنــد شــد. امیــد آنکــه 
بــه برکــت پایــداری و مقاومــت امــت اســامی وخــون هــای 
ــای  ــه ه ــت نقش ــاهد شکس ــه زودی ش ــهیدان  ب ــاک ش پ
ــزدوران  ــزرگ و م ــیطان ب ــانی ش ــادی و غیرانس ــد اقتص پلی
باشــیم. منطقــه ای و سازشــکاران و منافقــان داخلــی 
ــه  ــامی را ب ــاب اس ــال انق ــن س ــه چهلمی ــون ک  ۴- اکن
ــخ و شــیرین بســیاری  ــای تل ــه ه ــم ، تجرب ــی بری ــان م پای
ــامی  ــاب اس ــدای انق ــه از ابت ــویم ک ــی ش ــاد آور م را ی
مــردم شــریف ایــران اســامی بــا آن روبــرو بــوده و هســتیم! 
ــرت  ــا غی ــان ب ــد و جوان ــای جدی ــز نســل ه ــده نی و در آین
ــات  ــه آن تجربی ــا توجــه ب ــد ب ــران بای ــت ای و هوشــمند مل
ــاب  ــم انق ــوده و پرچ ــت نم ــو حرک ــه جل ــار، رو ب ــران ب گ
اســامی را در منطقــه و جهــان همچــون شــهدای گلگــون 
کفــن و قهرمــان مدافــع حــرم و پیشکســوتان بســیجی 
منتظــر شــهادت بــردوش بکشــند کــه مــی کشــند! تجربــه 
بــزرگ  پیــروزی آفریــن ســرنگونی رژیــم منحــوس پهلــوی و 
مبــارزه بــا شــیطان بــزرگ امریــکا بــه رهبــری حضــرت امــام 
ــای  ــه ه ــر توطئ ــروزی ب ــه پی ــی )ره( راحــل  و تجرب خمین
آمریــکای ابــر قــدرت در ۲9 ســال رهبــری انقــاب اســامی 
ــام  ــح ایشــان حضــرت ام ــف صال ــران توســط خل ــت ای و مل
ــور  ــا ظه ــه و ت ــه یافت ــی( ادام ــه اهلل تعال ــه ای )حفظ خامن
ــد. ــی یاب ــه م ــج( ادام ــدی )ع ــرت مه ــان حض ــان جه ج
۵- همــه عزتهــا و عظمــت هــای بدســت آمــده بــرای ملــت 
ایــران و ملــت هــای آزاده منطقــه بویــژه مســلمین جهــان ، 

حاصــل تجربــه درخشــان انقاب اســامی اســت که شــیطان 
ــه  اکبــر آمریــکای جهــان خــوار و جبهــه شــیطانی اش را ب
لــرزه درآورده ، پوســیدگی و درون تهــی بــودن مدعــی قدرت 
اول جهــان آمریــکای جهــان خــوار را برما ســاخته و امســال 
در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــرای اولیــن بــار 
در حضــور ســران کشــورهای جهــان مضحکــه ملــل جهــان 
گردیــد و یکپارچــه بــه رئیــس یــاوه گــوی امریــکا خندیدنــد.
ــروزی  ــدای پی ــه از ابت ــان سازشــکار درون کشــور ک ۶-جری
انقــاب اســامی بــه رهبــری مدعیــان روشــنفکری وابســته 
ــم  ــورد ه ــک م ــی ی ــق حت ــون مناف ــرب  و التقاطی ــه غ ب
موفقیتــی بــرای ملــت و کشــور نداشــته انــد! و هــم اکنــون 
در آخریــن اقــدام شکســت خــورده برجــام پــوچ و محرمانــه 
ــم  ــان فه ــرای مدعی ــدی ب ــگ اب ــز نن ــه آن ج ــای خائنان ه
ــد! و  ــی ندارن ــان ارمغان ــی جه ــان دیپلماس ــص و زب و تخص
مدعیــان ســرافکنده نــزد مــردم هوشــمند انقابــی نــه تنهــا 
ــا ســازش  هیــچ مشــکلی از مشــکات دشــمن ســاخته را ب
ــه  ــکل ک ــا مش ــرروز ده ه ــه ه ــد بلک ــل نکردن ــن ح ننگی
ــچ اســت را  ــه برجــام هی ــای خائنان ــه ه ــت از محرمان حکای
ــد! و ایــن درســی  ــه ملــت مــا وکشــور تحمیــل نمــوده ان ب
بــزرگ بــرای آینــدگان و جوانــان هوشــمند و باغیــرت 
ــه  ــامی را ک ــاب اس ــن انق ــم خونی ــد پرچ ــه بای ــت ،ک اس
ــه  ــه دوش گرفت ــت، ب ــا اس ــان م ــهدای قهرم ــه راه ش ادام
ــورده و  ــت خ ــه شکس ــا جبه ــارزه ب ــتاز مب ــان پیش همچن
ــند. ــوار باش ــان خ ــکای جه ــزرگ امری ــیطان ب ــوده ش فرس
ــری  ــزرگ حضــور۷۰۰.۰۰۰ نف ــش ب ۷- بســیجیان در همای
ــژه در تجمــع یکصــد هــزار نفــری  در سراســر کشــور و بوی
اســتادیوم آزادی و بیعــت بــا رهبــر بســیجی حضــرت 
ــه  ــرای ادام ــی( آمادگــی ب ــه العال ــد ظل ــه ای )م ــام خامن ام
ــوتان  ــا پیشکس ــد! و م ــاد زدن ــهادت را فری ــاد و ش راه جه
ــود را  ــت خ ــا برک ــر ب ــه عم ــی و هم ــه جوان ــیجی ک بس
ــیاطین  ــا ش ــارزه ب ــاد و مب ــم در جه ــه فضــل پروردگارعال ب
داخلــی و خارجــی بــدون کوچــک تریــن خســتگی و 
ــا افتخــار و ســربلندی از پیشــینه  ــم ب ــده ای تردیــدی گذران
افتخارآمیــز خــود دفــاع نمــوده ، همچنــان خســتگی ناپذیــر 
ــان  ــدر جه ــر پیشکســوت هوشــمند و مقت ــر رهب پشــت س
ــت  ــامی را در دس ــاب اس ــتی انق ــکان کش ــه س ــام ک اس
دارد و جمهــوری اســامی را بــه مثابــه کشــتی نــوح )علیــه 
ــی و  ــیاطین خارج ــای ش ــه ه ــوس توطئ ــام( در اقیان الس
داخلــی ، ظلــم و بیــداد و فســاد و فحشــاء در جهــان امــروز ، 
مقتدرانــه و بــا ژرف اندیشــی بــی نظیــر و صبــر و اســتقامت 
هســتیم. نماینــد  مــی  و  نمــوده  هدایــت  پیامبرگونــه 
 ۸- مــا پیشکســوتان بســیجی راه امــام راحــل عظیــم الشــأن 
ــدی )ص(  ــاب محم ــی اســام ن ــن و متق ــهدای پاکدام و ش
ــا نابــودی غــده ســرطانی  ــزودی ب را ادامــه خواهیــم داد و ب
ــم  ــش و صهیونیس ــودک ک ــب وک ــرائیل غاص ــه، اس منطق
ــه االاهلل  ــه، پرچــم الال ــی در منطق ــی و اروپائ ــی آمریکائ عرب
ــان  ــای جه ــواری ملته ــت و بزرگ ــع کرام ــل رفی ــر قل را ب
. بــه اهتــزاز در خواهیــم آورد.  اال ان نصــراهلل قریــب 
والسام علیکم ورحمه الل و برکاته                                                                                       

بیانیه هفتمین مجمع عالی سازمان بسیج پیشکسوتان 
»FATF« گزارش تصویری از هفتمین مجمع عالي انتقاد به نمایندگان تصویب کننده

بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت 
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ما به تجربه صاحبان تجربه ها و پیران 
خسته نشده نیاز داریم

هفتمین مجمع عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و 
شهادت سال 97  

ســردار ســپهر در مجمــع عالــی بســیج پیشکســوتان:
جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین گفت: رزمایش بسیج، 
نمایــش اقتــدار و ســرافرازی ملــت ایــران در جهــان بــود، این 
رزمایــش دوســتان را خوشــحال و دشــمنان را ناراحــت کــرد.
بــه گــزارش »پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج 
پیشکســوتان جهــاد و شــهادت«  ســردار ســپهر  جانشــین  
ــی  ــع عال ــن مجم ــتضعفین در هفتمی ــیج مس ــازمان بس س
بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت اظهــار داشــت: 
ــکر  ــدا را ش ــه خ ــیج را ک ــش بس ــق رزمای ــزاری موف برگ
رضایــت فرمانــده معظــم کل قــوا را  در پــی داشــت 
تبریــک مــی گویــم، ایــن رزمایــش نمایــش اقتــدار و 
ــش  ــن رزمای ــود، ای ــان ب ــران در جه ــت ای ــرافرازی مل س
کــرد. ناراحــت  را  دشــمنان  و  خوشــحال  را  دوســتان 
امــام خامنــه  بیانــات  بــه  اشــاره  بــا   ســردار ســپهر 
کــه  هایــی  پیــر  هــای  راهنمایــی  از  اســتفاده  در  ای 
ــتفاده از  ــت:  اس ــار داش ــاره  و اظه ــد اش ــده ان ــته نش خس
ــه  ــه تجرب ــا ب ــی هــای پیشکســوتان مهــم اســت، م راهنمای
ــم. ــاز داری ــران خســته نشــده نی ــا و پی ــه ه ــان تجرب صاحب
ــا  ــاع ب ــه ای در اجتم ــام خامن ــات ام ــه فرمایش وی در ادام
ــته  ــورت دس ــه ص ــگاه آزادی را ب ــیج در ورزش ــکوه بس ش
بنــدی ارائــه و از پیشکســوتان درخواســت داشــت کــه 
فرمایشــات ایشــان را تبییــن و اظهــار داشــت: بخــش 
زیــادی از بیانــات آقــا را مــا در ســپاه و بســیج بایــد دنبــال 
ــم  ــام معظ ــات مق ــی از فرمایش ــم، بخش ــری نمایی و پیگی
رهبــری مربــوط بــه ســپاه و بســیج اســت، کــه بایــد خودمان 
عمــل کنیــم، بخشــی از فرمایشــات آقــا وظیفــه مســئولین 
و دولــت مــردان اســت، کــه مــا بایــد مطالبــه گــری کنیــم.
جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین بــه نــا توانــی آمریــکا 
در جهــان اشــاره و گفــت: آمریــکا دو اصــل قدرتمنــد 
ــاه را از  ــود، رف ــاه ب ــری رف ــت و  دیگ ــی امنی ــت، یک داش
دســت داده اســت و امنیــت هــم کــه مشــخص اســت. آمریکا 
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــد از پی ــدارد،  بع ــت ن ــر امنی دیگ
ــه مثــال بزنیــد کــه آمریــکا اقــدام نظامــی  شــما یــک نمون
ــود  ــوردی وج ــچ م ــد، هی ــده باش ــروز ش ــام داده و پی انج
نــدارد، در تمــام مــوارد آمریکایــی هــا شکســت خــورده انــد.

بــاورم  گفــت:  مســتضعفین  بســیج  ســازمان  رئیــس 
بــر ایــن اســت کــه در خــط مقــدم جبهــه نبــرد بــا 
ســفیدان  ریــش  و  پیشکســوتان  جهانــی،  اســتکبار 
می باشــند. اســامی  انقــاب  از  دفــاع  پرچمــدار 

به گزارش »پایگاه اطاع رســانی ســازمان بســیج پیشکســوتان 
ــین  ــدار غامحس ــرتیپ پاس ــردار س ــهادت«  س ــاد و ش جه
غیــب پــرور رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین در هفتمیــن 
ــی بســیج پیشکســوتان جهــاد و شــهادت اظهــار  مجمــع عال
داشــت: امــروز در جنگــی تمــام عیــار با اســتکبار جهانــی قرار 
داریــم و رئیــس جمهــور آمریکا شمشــیر را از رو بســته اســت.

ــان  ــه بی ــکا در منطق ــم آمری ــازوی مه ــه ۲ ب ــاره ب ــا اش وی ب
ــدس  ــغالگر ق ــی اش ــم جعل ــث و رژی ــعود خبی ــرد: آل س ک
ــرد  ــن نب ــی در ای ــات اطاعات ــزاف و اقدام ــای گ ــول ه ــا پ ب
بــر علیــه انقــاب اســامی ایــران مشــارکت می کننــد.

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین بــا اشــاره بــه رزمایــش 
معمــول  طــور  بــه  افــزود:  بســیج  عاشــورایی  اقتــدار 
ایــن اقدامــات در ســال هــای گذشــته در هفتــه بســیج 
ــه  ــی داد ک ــان م ــا نش ــی م ــی بررس ــت ول ــورت می گرف ص
کشــور نیازمنــد حرکتــی نــو، جدیــد و گســترده اســت.

بــازه  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  غیب پــرور  ســردار 
ایــن رزمایــش در نظــر  انجــام  بــرای  زمانــی کــه مــا 
و  خــدا  لطــف  بــه  کــه  بــود  روز   ۲۰ بودیــم  گرفتــه 
کشــید. طــول  روز   ۳۵ مــردم  خادمــان  همــه  همــت 
ــی بایســت پیامــی محکــم از  ــان اینکــه دشــمن م ــا بی وی ب
ســمت مــا دریافــت می کــرد، گفــت: امیدواریــم کــه پــس از 
رزمایــش اقتــدار عاشــورایی بســیج و پاســخ  کوبنــده موشــکی 
ســپاه بــه تروریســت هــا ایــن موضوعــات رهــا نشــود و همــه 
نهادهــا بــرای رفــع مشــکات مــردم کمــر همــت را ببندنــد.

رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین عنــوان کــرد: زمانــی کــه 
ــی  ــتند ول ــاب هس ــار انق ــه ی ــد هم ــران نباش ــور در بح کش
شــرط ایــن اســت کــه در زمــان مــورد نیــاز حضــور داشــته 
انقــاب اســامی دفــاع کنیــم. باشــیم و از آرمان هــای 

ــی  ــاع کنون ــه در اوض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرور ب ــردار غیب پ س
جامعــه تعــداد کســانی کــه بــا عیار بــاال در اطــراف علــی زمان 
هســتند چــه تعــداد می توانیــم نــام ببریــم؟ بیــان کــرد: بــاورم 
بــر ایــن اســت کــه در خط مقــدم ایــن جبهــه، پیشکســوتان و 
ریــش ســفیدان پرچمــدار دفــاع از انقاب اســامی می باشــند.

سردار غیب پرور در مجمع عالی بسیج پیشکسوتان  
پیشکسوتان و ریش سفیدان پرچمدار 

دفاع از انقالب اسالمی هستند

عالــی  مجمــع  در  تهــران  موقــت  جمعــه  امــام 
ســیج: شــهادت  و  جهــاد  پیشکســوتان  بســیج 
گرفته انــد  قــرار  اقتصــادی  امــور  ســر  بــر  افــرادی 
توجه انــد بــی  مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  کــه 
حجــت االســام ســید محمــد حســن ابوترابــی فــرد 
ــورد  ــری م ــای رهب ــا و رهنموده ــت ه ــر سیاس ــت: اگ گف
توجــه قــرار مــی گرفــت قطعــا کوچکتریــن مشــکلی 
در مســائل اقتصــادی نداشــتیم امــا مشــکل مــا ایــن 
اســت کــه افــرادی بــر ســر امــور قــرار مــی گیرنــد 
ــتند. ــه هس ــی توج ــام ب ــای نظ ــت ه ــن سیاس ــه ای ــه ب ک
بــه گــزارش »پایــگاه اطــاع رســانی ســازمان بســیج 
ــید  ــام س ــت االس ــهادت«  حج ــاد و ش ــوتان جه پیشکس
موقــت  جمعــه  امــام  فــرد  ابوترابــی  حســن  محمــد 
تهــران در مجمــع عالــی بســیج پیشکســوتان جهــاد و 
شــهادت کــه صبــح امــروز در ســالن شــهید فهمیــده 
ســازمان بســیج مســتضعفین برگــزار شــد، بــا اشــاره 
بــه تحــوالت کشــور در دهــه ۵۰ و پیــش از پیــروزی 
ــای  ــان ه ــان جری ــت: آن زم ــار داش ــامی اظه ــاب اس انق
سیاســی بســیاری در مقابــل انقــاب بودنــد و یــک جریــان 
ــت. ــود نداش ــوی وج ــت پهل ــه حاکمی ــد علی ــد و واح متح
لیبرالــی  مارکسیســتی،  هــای  جریــان  داد:  ادامــه  وی 
انقــاب  جریــان  بــا  مختلــف  طــرق  بــه  منافقیــن  و 
اســامی در تقابــل بودنــد و خیــال مــی کردنــد کــه 
شــوند. انقــاب  صاحــب  راحتــی  بــه  تواننــد  مــی 
ــا  ــه را ب ــروز جامع ــرایط ام ــر ش ــرد: اگ ــح ک ــی تصری ابوتراب
شــرایط اوابــل انقــاب مقایســه کنیــم مــی بینیــم کــه دارای 
یــک جامعــه متحــد و واحــد هســتیم کــه پشــتیبان انقــاب 
انــد و خبــری از جریــان هــای پرشــمار معاند داخلی نیســت.
وی بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی باعــث شــد تــا 
تمامــی عرصــه  پیشــرفتی چشــم گیــر در  کشــورمان 
ــه در عرصــه  ــه ک ــان نرفت ــزود: یادم ــای داشــته باشــد اف ه
ــادالت  ــه در مع ــم ک ــف بودی ــان ضعی ــی آنچن ــای نظام ه
ــوزه  ــروز در ح ــتیم و ام ــی نداش ــچ وزن ــه هی ــی منطق نظام
دفاعــی جــزء قــدرت هــای نخســت جهانــی هســتیم.

امــام جمعــه موقــت تهــران 
بــه عــدم وجــود رفــاه عمومــی 
انقــاب  از  پیــش  زمــان  در 
ــات  اشــاره کــرد و گفــت: خدم
ــردم در  ــی م ــی و رفاه اجتماع
کمتریــن ســطح خــود قــرار 
ــا گذشــت ۴  ــروز ب داشــت و ام
دهــه از عمــر انقــاب اســامی 
ــال  ــه حــدود ۸ س ــی ک در حال
ــی  ــگ تحمیل ــر جن آن را درگی
محرومیــت  امــروز  بودیــم، 
در سراســر کشــور بــه طــور 
یافتــه  کاهــش  مطلوبــی 
اجتماعــی  اســت و خدمــات 
گســترده ای نیــز بــرای مــردم در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی در ادامــه گفــت: در طــی ایــن ۴۰ ســال دشــمنان 
ــال  ــمنی و اعم ــت از دش ــچ گاه دس ــامی هی ــاب اس انق
فشــار علیــه مــا برنداشــته انــد، البتــه ایــن فشــارها همــواره 
باعــث شــده تــا مــا بــه اصــاح رفتارهــای نادرســت 
بپردازیــم و رشــد و توســعه خــود را ســرعت ببخشــیم.
ــه  ــد ب ــد بای ــت بای ــم دول ــروز ه ــرد: ام ــح ک ــی تصری ابوتراب
فکــر اصــاح رفتارهــای نادرســت باشــد، یکــی از اقداماتــی 
ــد،  ــرار ده ــتور کار ق ــت در دس ــی رود دول ــار م ــه انتظ ک
ــد  ــه بای ــت، البت ــش درآمدهاس ــا و افزای ــه ه ــش هزین کاه
ــل  ــد از مح ــد نبای ــش درآم ــن افزای ــه ای ــود ک ــه ش توج
فــروش نفــت تأمیــن شــود، چراکــه منابــع حاصــل از 
ــد. ــه درآم ــم ن ــی دانی ــرمایه م ــک س ــت را ی ــروش نف ف
ــای  ــرای سیاســت ه ــت و اج ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
اقتصــاد مقاومتــی گفــت: تــا سیاســت هــای اقتصــاد 
مقاومتــی در عمــل محقــق نشــود نمــی تــوان گفــت 
ــده اســت. ــا در اقتصــاد اصــاح ش ــط م ــای غل ــه رفتاره ک
ــای  ــه رهنموده ــا ب ــی ه ــی توجه ــاد از ب ــا انتق ــی ب ابوتراب
ــادی،  ــای اقتص ــش ه ــون بخ ــاب پیرام ــم انق ــر معظ رهب
ــورد  ــری م ــای رهب ــا و رهنموده ــت ه ــر سیاس ــزود: اگ اف
توجــه قــرار مــی گرفــت قطعــا کوچکتریــن مشــکلی 
در مســائل اقتصــادی نداشــتیم امــا مشــکل مــا ایــن 
اســت کــه افــرادی بــر ســر امــور قــرار مــی گیرنــد 
ــتند. ــه هس ــی توج ــام ب ــای نظ ــت ه ــن سیاس ــه ای ــه ب ک

افرادی بر سر امور اقتصادی قرار گرفته اند که به اقتصاد مقاومتی بی توجه اند
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ــس  ــلح پ ــای مس ــتاد کل نیرو ه ــس س رئی
ازعملیــات موشــکی و پهپــادی ســپاه علیــه 
ــه تروریســتی اهــواز بعنــوان  عامــان حادث
ــای  ــق گزارش ه ــت: طب ــه گف ــن تنبی اولی
تلفــات  تاکنــون  داریــم  کــه  دقیقــی 
چشــمگیری بــه داعش وارد شــده و تعدادی 
گــروه  ایــن  باقی مانــده  فرماندهــان  از 
ــیده اند. ــت رس ــه هاک ــز ب ــتی نی تروریس
در  داعــش  فرماندهــان  هاکــت 
ــلیک  ــک های ش ــپاه/ موش ــک باران س موش
شــده بــه مرکزداعــش کــه ضربــات مهلکــی 
ــان  ــه پای ــوده و ب ــت نم را مدتیســت دریاف
چتــر  زیــر  رســیده  تمرکزیــش  خــط 
منطقــه  ودر  آمریــکا  ارتــش  حفاظتــی 
تحــت تســلط شــیطان بــزرگ وارد گردیــده 
ــن  ــی ذره بی ــگار دفاع ــزارش خبرن ــه گ / ب
بــه نقــل ازباشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ 
ســردار سرلشــکر پاســدار »محمــد باقــری« 
ــای مســلح عصــر  ــس ســتاد کل نیرو ه رئی
امــروز در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه 
در  وظیفــه،  کارکنــان  آمــوزی  مهــارت 
ــات  ــه عملی ــا اشــاره ب ــگاران ب جمــع خبرن
موشــکی ســپاه علیــه عوامــل جنایــت 
ــت  ــار کــرد: درجنای تروریســتی اهــواز اظه
تلــخ تروریســتی اهــواز متاســفانه عــده ای از 
هموطنــان عزیــز بــی گنــاه مــا بــه شــهادت 
ــدند. ــروح ش ــز مج ــده ای نی ــیدند و ع رس

ــه  ــک هفت ــن ی ــه داد: در طــول ای وی ادام
ــات  ــان، اقدام ــن جری ــه یابی ای ــت ریش جه
ــا تخلفــات  ــا ب ــم ت مختلفــی را انجــام دادی
احتمالــی ، برخــورد محکمــی صــورت گیرد. 
همچنیــن الزم بــود تــا بــا تروریســت ها ی 
ــون  ــام خ ــورد و انتق ــن کار برخ ــأ ای منش
ــه  ــمالی ک ــود و آن گوش ــه ش ــهدا گرفت ش
رهبــر معظــم انقــاب فرمــوده بودنــد، 
ــی  ــات ترکیب ــا عملی ــه ب ــد. ک ــاق بیافت اتف
ــد ــت انجــام گردی ــادی بادق موشــکی وپهب
کار هــای  گفــت:  باقــری  سرلشــکر 
اطاعاتــی دســتگاه های مســئول نشــان 
اینکــه  ضمــن  تروریســت ها  کــه  داد 
ضدانقــاب  گروه هــای  بــا  ارتباطاتــی 
و  گرفته انــد  خــط  داعــش  از  داشــتند، 
ــزور  ــه دیرال ــراد را از منطق ــن اف ــش ای داع
ســوریه هدایــت کــرده اســت، کــه بــه 
ــات ســنگین  ــروز عملی ــداد ام حمــداهلل بام
ــل  ــت کام ــا موفقی ــادی ب ــکی و پهپ موش

ــی  ــای دقیق ــق گزارش ه ــد و طب ــام ش انج
ــمگیری  ــات چش ــون تلف ــم تاکن ــه داری ک
از  تعــدادی  و  شــده  وارد  داعــش  بــه 
گــروه  ایــن  باقی مانــده  فرماندهــان 
ــیده اند. ــت رس ــه هاک ــز ب ــتی نی تروریس
وی اضافــه کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت که 
پهپاد هــای جمهــوری اســامی بــا عبــور از 
ــه ایــن مناطــق  یکــی دو کشــور خــود را ب
ــت  ــا موفقی ــات را ب ــن عملی ــانده و ای رس
انجــام دادنــد و موشــک های جمهــوری 
ــی  ــافت های طوالن ــی مس ــا ط ــامی ب اس
ــا دقــت در ســاختمان های بســیارکوچکی  ب
ــد. ــر واردکردن ــات مؤث ــد و تلف ــرود آمدن ف
رئیــس ســتاد کل نیرو هــای مســلح عنــوان 
کــرد: منطقــه ای کــه داعــش در شــرق 
ــتقرار دارد، تحــت تســلط  ــرات در آن اس ف
ــه  ــک ها ب ــن موش ــت و ای ــش آمریکاس ارت
ــه  ــه منطق ــه ب ــرد ک ــت ک ــه ای اصاب منطق
ــت. ــک اس ــکا نزدی ــئولیت آمری ــت مس تح
سرلشــکر باقــری تاکیــد کــرد: همــه این هــا 
ــا در  ــت ت ــمنان اس ــرای دش ــداری ب هش
ــی  ــران حرکت ــی در ای ــاد ناامن ــت ایج جه
معظــم  رهبــر  بــرای  چراکــه  نکننــد؛ 
انقــاب و نیرو هــای مســلح، امنیــت مــردم 
خــط قرمــز اســت و اگــر خطایــی صــورت 
ــخ داده  ــت پاس ــا قاطعی ــا و ب ــرد، حتم گی
ــد،  ــی بزنن ــه »یک ــان جمل ــود و هم می ش
می افتــد. اتفــاق  می خورنــد«  تــا   ۱۰
پاســدار  سرلشــکر  ســردار  همچنیــن 
کل  ســتاد  رئیــس  باقــری«  »محمــد 
نیرو هــای مســلح بعــد از ظهــر امــروز 
عالــی  شــورای  اعضــای  جلســه  در 
سیاســت گذاری مهارت آمــوزی کارکنــان 
ــامی و  ــاب اس ــوزه انق ــه در م ــه ک وظیف
دفــاع مقــدس برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 

تروریســت ها بــا سوءاســتفاده از مراســم 
ــور  ــد و به ط ــت آمدن ــان جمعی ــه می رژه ب
ــن  ــتند. ای ــار بس ــه رگب ــردم را ب ــور م ک
گــروه  حمایــت  مــورد  تروریســت ها 
از  دیگــر  یکــی  و  داعــش  تروریســتی 
ــران  ــه س ــد ک ــتی بودن ــای تروریس گروه ه
آن هــا در کشــور های اروپایــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه نخســتین مرحلــه 
انتقــام ایــن حملــه تروریســتی اجــرا شــد، 
گفــت: عملیــات گســترده موشــک و پهپــاد 
نیرو هــای مســلح ارزش واالیــی داشــت 
ــرای  ــا ب ــن پهپاد ه ــه ای ــت ک ــن جه از ای
اولیــن بــار بــا عبــور از فضــای چنــد کشــور 
ــدف  ــه ه ــام ب ــت تم ــا دق ــان را ب خودش
ــه دشــمن  ــات ســنگینی ب رســاندند و ضرب
ــافت  ــی مس ــا ط ــک ها ب ــد. موش وارد کردن
بــه  را  خــود  کیلومتــر   ۵۵۰ از  بیــش 
نقطــه اســتقرار دشــمن رســاندند. مراحــل 
دیگــری از انتقــام هــم اتفــاق خواهــد افتاد.

سرلشــکر باقــری ادامــه داد: ایــن امــر 
ــران  ــت ای ــت مل ــه امنی ــد ک ــان می ده نش
بــرای رهبــر معظــم انقــاب، نیرو هــای 
مســلح و حاکمیــت کشــور خــط قرمــز 
مســلح  نیرو هــای  می شــود.  محســوب 
ــت همــه ماحظــات  ــا رعای ــس ب ــن پ از ای
ــورت  ــه ص ــود را ب ــمات خ ــی مراس امنیت
بــا  کــرد.  خواهــد  برگــزار  مردمــی 
این گونــه  شــده  اندیشــیده  تمهیــدات 
ــمنان  ــد. دش ــد ش ــرار نخواه ــوادث تک ح
بداننــد کــه نخواهنــد توانســت امنیــت 
کننــد. مواجــه  خطــر  بــا  را  کشــور 

عملیات ترکبیی پهباد و موشکی ضمن گوشمالی 
تروریستها، هشداری برای رهبران تروریست پرور 

آمریکای متجاوز بود

درنشســت »نگاهــی بــه نقــش منافقین 
در جنــگ تحمیلــی« بــا ســخنرانی 
و  هاشــمی نژاد،  محمدجــواد  ســید 
ــد شــهید هاشــمی نژاد و دبیــرکل  فرزن
بنیــاد هابیلیــان )خانــواده شــهدای 
ــوزه  ــناس ح ــه کارش ــرور کشــور(، ک ت
محمدرضــا  ؛  هســتند  تروریســم 
پژوهشــگر  و  نویســنده  ســرابندی، 
در حــوزه تروریســم، جــواد کامــور 
بخشــایش، نویســنده و پژوهشــگر برپــا 
ــان  ــوی کارشناس ــا گفت وگ ــده و ب ش
در بــاب تاریخچــه ســازمان مجاهدیــن 
ــاب  ــا انق ــن ب ــل منافقی ــق ،  تقاب خل
ــم  ــا رژی ــن ب ــاط منافقی اســامی ، ارتب
عــراق،  در  رجــوی   ، عــراق  بعــث 
ــن،  ــی منافقی ــع مال ــی و مناب جاسوس
پایگاه هــای  منافقیــن،  تســلیح 
منافقیــن در عــراق، عملیــات مســلحانه 
منافقیــن در جنــگ تحمیلــی، منافقین 
و اســرای جنگــی ایــران و مرصــاد 
کمینگاهــی بــرای منافقین همــراه بود.
تحمیلــی  جنــگ  در  منافقیــن 
کردنــد؟ بــازی  نقشــی  چــه 

هاشــمی نژاد،  ســیدمحمدجواد 
دبیــرکل بنیــاد هابیلیــان )خانــواده 
شــهدای تــرور( در ایــن مراســم گفــت: 
ــوادث  ــو از ح ــا ممل ــابقه گروهک ه س
ــی اســت کــه آنچــه امــروز در  گوناگون
ــی  ــد، بخش ــه می کنی ــه ماحظ منطق
از ایــن ســابقه اســت. کشــور مــا یکــی 
و  منطقــه  کشــورهای  امن تریــن  از 
ــوب  ــی محس ــورهای اروپای ــی کش حت
ــا  ــن گروهک ه ــا ای ــه ب ــود، مقابل می ش
را تجربــه کــرده و بــا توجــه بــه امکانات 
خــود در مقابــل تروریســت ها ایســتاده 
اســت. بعــد از پیــروزی انقــاب حــدود 
ــردم  ــه م ۳۵ گروهــک تروریســتی علی
مــا دســت بــه اقــدام تروریســتی زدنــد 
ــاً در کشــورهای  کــه همــه آنهــا عمدت
اروپایــی و آمریــکا دفاتــر رســمی دارند 
رســمی  به صــورت  را  اقداماتشــان  و 

می دهنــد. انجــام 
تروریســت ها  النـــه 
؟  ســت کجا
کاخ  ضدایرانــی  تیــم 
شــده  باعــث  ســفید 
مجــدداً  دموکرات هــا 
دســت بــه اســلحه ببرنــد
در  داد:  ادامــه  وی 
ــر و  ــه اخی ــن حادث همی
در جنایــت شــهر اهــواز کــه گروهــک 
االحــوازی مســئولیت ایــن جنایــت 
را  رونــد  ایــن  گرفــت،  به عهــده  را 
ــم. همچنیــن گروهــک  مشــاهده کردی
حــزب دموکــرات کردســتان که ســابقه 
ــد، در  ــا دارن ــور م ــه کش ــی علی طوالن
ــه  ــادی علی ــات زی ــل انقــاب جنای اوای
مــردم مــا انجــام داد. قــدرت جمهــوری 
اســامی باعــث شــد آن هــا از منطقــه 
غــرب کشــور عقــب رانــده شــدند 
اینکــه  به محــض  می بینیــم  امــا 
شــرایط برایشــان فراهــم می شــود، 
به صراحــت  و  داده  رویــه  تغییــر 
ــاره  ــد و دوب ــاح می برن ــه س ــت ب دس
اقدامــات خــود را شــروع می کننــد. 
تیــم ضدایرانــی کاخ ســفید باعــث 
دســت  مجــدداً  دموکرات هــا  شــده 
بــه اســلحه ببرنــد و گروهک هایــی 
ــام  ــی انج ــوازی جنایات ــون االح همچ
کننــد. اعــام  رســماً  را  آن  و  داده 

اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی نژاد 
و  مســئوالن  کــه  دوره هایــی  در 
ریاســت های قبلــی کاخ ســفید حضــور 
داشــتند هــم جنایــات انجــام می شــد، 
ــکا و  ــناد آمری ــر اس ــرد: بناب ــه ک اضاف
جنایــات  ایــن  بین المللــی  منابــع 
انجــام  منافقیــن  و  موســاد  توســط 
ــی ۴۰  ــاهدیم ط ــا ش ــت و م ــده اس ش
ســال گذشــته جنایــات تروریســتی 
و  اروپایی هــا  غربی هــا،  توســط 
آمریکایی هــا کنــار گذاشــته نشــده 
جانیــان  بارزتریــن  از  یکــی  اســت. 
ــا  ــه م ــکاری علی ــای آش ــه خیانت ه ک
ــن  ــازمان منافقی ــت، س ــام داده اس انج
ــدی  ــال و ان ــدود ۵۰ س ــه ح ــت ک اس
از تأســیس آن می گــذرد. از همــان 
ابتــدا بــا حــزب بعــث عــراق مراوداتــی 
رأس  در  صــدام  حضــور  داشــت. 
ــه  ــرای بقی ــرایط را ب ــث ش ــم بع رژی
منافقیــن بیشــتر فراهــم می کــرد و 

کارنامــه منافقیــن مملــو از خیانــت 
و جنایــات عیــان و آشــکار اســت.
مــا  علیــه  بعــث  حــزب  وقتــی 
ــت  ــال دریاف ــن درح ــد منافقی می جنگ
هســتند آنــان  از  امکانــات  و  پــول 

خیانــت  از  زیــادی  فیلم هــای 
مجاهدیــن خلــق در زمــان جنــگ 
تحمیلــی وجــود دارد کــه وقتــی حــزب 
بعــث علیــه مــردم مــا می جنگــد 
منافقیــن درحــال دریافــت پــول و 
ــد  ــام می کنن ــتند و اع ــات هس امکان
ــذاری  ــی بمب گ ــن عموم ــه در اماک ک
کــرده و بــه ایــن وســیله مــردم را 
از بیــن می برنــد. در زمــان جنــگ 
کشــور مــا مــورد هجمــه قــرار گرفتــه 
ــود  ــمن ب ــار دش ــاک آن در اختی و خ
ــت در  ــن دس ــل منافقی ــانی مث و کس
دســت صــدام بــه ایــن جنایــات دامــن 
ــد. شــرایط فعلــی شــرایطی اســت  زدن
ــم در آن  ــاش کنی ــت ت ــه می بایس ک
فرزنــدان ایــن آب و خــاک را نســبت به 
خطراتــی کــه وجــود دارد آگاه کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه تیــم امنیتــی 
ــده  ــکیل ش ــانی تش ــفید از کس کاخ س
و  بودنــد  جیره خــوار  ســال ها  کــه 
ــکل  ــی ش ــخه دموکراس ــوان نس به عن
منافقیــن را بــا ایــن پرونــده ســیاه 
پشــت ســر خــود قــرار داده انــد، یــادآور 
به عنــوان  منافقیــن  را  آنچــه  شــد: 
ــن  ــک منافقی ــل دموکراتی ــیوه عم ش
می پســندند، همــان چیــزی اســت 
ــش  ــران جنایات ــردم ای ــال ها م ــه س ک
را تجربــه کرده انــد. مــا وظیفــه داریــم 
ــی  ــه جنایات ــبت ب ــد را نس ــل جدی نس
کــه امثــال ایــن گروهــک در دهــه 
۶۰ انجــام داد، آگاه کنیــم. براســاس 
ــام  ــز انج ــن مراک ــه در ای ــی ک پژوهش
ــده  ــام ش ــتند اع ــور مس ــده و به ط ش
منافقیــن فقــط ۱۵۰۰ نفــر را موظــف 
در جهــت ناامیــد کــردن و گمــراه 
کــردن مــردم ایــران بــرای تولیــد 
گمارده انــد. جعلــی  اخبــار  نشــر  و 
اگــر مــا وضعیــت دیــروز منافقیــن 
وضعیــت  کنیــم،  تبییــن  را 
می شــود مشــخص  امروزشــان 

ادامه دارد......
باشگاه خبرنگاران جوان

النه تروریسم نفاق کجاست ؟!و چه کشورهائی از این وطن فروشان
 تروریست جاسوس بیگانه حمایت می کند!
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ــالش و  ــام ت ــا تم ــورمان ب کش
ــرای دســتیابی  همــت مضاعف ب
بــه فنــاوری هــای صلــح آمیــز 
دفاعــی جهــت رشــد و تعالــی 
کوششــی  هیــچ  از  کشــور 
فروگــذار نخواهیــم کــرد .

تأکیــد  دفــاع  وزیــر 
کرد:بحمــداهلل ایــن رونــد بــه 
ــت  ــا جدی ــتمر و ب ــور مس ط
دفاعــی  صنایــع  کلیــه  در 
دفــاع  وزارت  بــه  وابســته 
در حــوزه هــای دریایــی، 
زمینــی، هوایــی ، پدافنــد 
ــکی ،  ــی ، موش ــی، فضای هوای
ــای  ــاوری ه ــک و فن الکترونی
نویــن ، بــا هــدف ارتقــاء 
ــی و  ــوان دفاع ــزون ت روز اف
قــدرت بازدارندگــی جمهــوری 
ــان  ــران در جری ــالمی ای اس
و  روانــی  جنــگ  و  اســت 
شــانتاژ تبلیغاتــی دشــمنان 
اقتصــادی  تحریــم هــای  و 
ایــن رونــد  تأثیــری بــر 
ــد  ــه رش ــده و رو ب ــا ، زن پوی
ــت. ــد داش ــته و نخواه نداش

پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر 
ــا  نیروهــای مســلح در پایــان ب
ــیار  ــتاورد بس ــن دس ــک ای تبری
ــر  ــه محض ــمند ب ــم و ارزش مه
ــی کل  ــم فرمانده ــام معظ مق
قــوا، نیروهــای مســلح و ملــت 
ــزود: وزارت  ــران اف ــید ای رش
و  تدابیــر  ســایه  در  دفــاع 
ــی  ــه فرمانده ــن حکیمان فرامی
معظــم کل قــوا و حمایــت 
ــت  ــه دول ــه جانب ــای هم ه
ــس  ــخص رئی ــزار و ش خدمتگ
ــر  ــای دکت ــاب آق ــور جن جمه
ــی  ــوزه دفاع ــی در ح روحان
بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی، 
ــرای  ــدی ب ــتوانه قدرتمن پش
تــوان  مســلح،  نیروهــای 
دفاعــی و اقتــدار ملــی ایــران 

جنگده کوثرنمادی دیگر از شعارهوشمندانه ما میتوانیم
 ملت انقالبی و مقاوم ایران اسالمی!

ــوه و  ــد انب ــط تولی ــاح خ ــس ازافتت پ
ــن  ــی اولی ــل ده ــن تحوی آیی
اســکادران جــت جنگنــده 
تمــام ایرانــی کوثــر بــه 
ارتــش  هوائــی  نیــروی 
جمهــوری اســالمی بــا حضــور 
ــوری  ــش جمه ــده کل ارت فرمان
اســالمی ایــران ، وزیــر دفــاع 
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیروه و پش
ــازی  ــرکت هواپیمــا س در ش
ــاع  ــا ( وزارت دف ــران ) هس ای
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیروه و پش
در اصفهــان برگــزار شــد.
در  حاتمــی  ســرتیپ  امیــر 
ــد  ــط تولی ــاح خ ــن افتت آیی
ــی  ــل ده ــن تحوی ــوه و آیی انب
ــام  ــده تم ــت جنگن ــن ج اولی
ــش  ــه ارت ــر ب ــی کوث ایران
جمهــوری اســالمی ایــران 
ــی ایــن  ــه رونمائ ــا اشــاره ب ب
دســتاورد بومــی در 31 مــرداد 
مــاه امســال و همزمــان بــا روز 
ــا حضور  صنعــت دفاعــی کــه ب
ــالی که  ــور و در س ــس جمه رئی
ــم  ــده معظ ــوده فرمان ــه فرم ب
کل قــوا حضــرت امــام خامنــه 
ــه  ــی ( ب ــه العال ــد ظل ای ) م
ــی«  ــت از کاالی ایران نام»حمای
ــار  ــت، اظه ــده اس ــن ش مزی

تولیــد  و  ســاخت  داشــت: 
ــی  ــام ایران ــده تم ــت جنگن ج
ــروی  ــکاری نی ــا هم ــر ب کوث
جمهــوری  ارتــش  هوایــی 
اســالمی ایــران اوج هنرنمائــی 
ــران  ــید ملــت ای ــدان رش فرزن
اســت  دفاعــی  صنعــت  در 
ــای  ــم ه ــود تحری ــا وج ــه ب ک
دشــمنان، ضمــن رفــع یکــی از 
ــای هوائی  ــن نیازه ــی تری حیات
ــردی  ــتاورد راهب ــور، دس کش
رزم  حــوزه  در  را  جدیــدی 
ــه  ــوان هدی ــه عن ــی ب هوای
ــده  ــارک فرمان ــر مب ــه محض ب
حضــرت  قــوا  کل  معظــم 
ای»مدظلــه  خامنــه  امــام 
شــریف  ملــت   ، العالــی« 
ــای  ــالمی و نیروه ــران اس ای
ــت. ــرده اس ــم ک ــلح تقدی مس
وزیــر دفــاع بــا اشــاره 
 13 آســتانه  در  اینکــه  بــه 
آبــان »روز ملــی مبــارزه 
ــرار  ــی« ق ــتکبار جهان ــا اس ب
ــد  ــرد: تولی ــان ک ــم بی داری
ــرفته  ــده پیش ــت جنگن ــن ج ای
و بومــی در واقــع نمــاد عینــی 
ــا  ــه ب ــتیزی و مقابل ــتکبار س اس
ــلطه  ــام س ــی نظ ــاده خواه زی
ــزرگ  ــیطان ب ــری ش ــه رهب ب

ــن  ــه متخصصی ــت ک آمریکاس
کشــور  دفاعــی  صنعــت 
توانســتند بــا همکاری مشــفقانه 
و صمیمانــه متخصصیــن نیــروی 
هوایــی ارتــش از موانــع علــم 
ــه  ــرده و ب ــور ک ــاوری عب و فن
منظــور کاهــش اثــرات تحریــم 
هــای دشــمنان در بخــش هــای 
ــوزه  ــژه در ح ــه وی ــف ب مختل
صنایــع هوایــی و همچنیــن 
ارتقــاء هــر چــه بیشــتر تــوان 
مســلح  نیروهــای  دفاعــی 
ــازی  ــی را در نوس ــدم مهم ق
ارتــش  هوایــی  نــاوگان 
ــد . ــالمی بردارن ــوری اس جمه
امیــر ســرتیپ حاتمــی در ایــن 
مراســم بــا اشــاره بــه طلیعــه 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 
ــالمی و  ــالب اس ــکوهمند انق ش
ــه  ــارک ب ــته و مب ورود خجس
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــه پنج ده
ــت: پیروزی  ــار داش ــران اظه ای
ــت رهبری  ــالمی تح ــالب اس انق
امــام خمینــی )ره( و در ادامــه 
ــف  ــه خل ــای حکیمان هدایت ه
خامنــه ای  امــام  صالحــش 
ــأ  ــی( منش ــز )مدظله العال عزی
تاریــخ  و  عظیــم  تحــوالت 
ــد  ــان ش ــه و جه ــاز در منطق س
ــال از  ــت 40 س ــا گذش ــه ب ک
ــزه  ــوع معج ــور و وق ــار ن انفج
توفیقــات  شــاهد  قــرن، 
ــوری  ــام جمه ــزون نظ روزاف
اســالمی ایــران در عرصــه 
ــژه  ــه وی ــون ب ــای گوناگ ه
ــت  ــن صنع ــوزه اقتدارآفری ح
دفاعــی هســتیم و امروزبــا 
افتخــار اعــالم مــی کنیــم کــه 
ــی  ــت مل ــاع از امنی ــرای دف ب
ــالمی  ــالب اس ــهای انق ، ارزش
ــور  ــدود و ثغ ــت از ح و حراس

ــی رود  ــمار م ــه ش ــالمی ب اس
ــاذ  ــای اتخ ــر راهبرده و براب
ــل  ــه عم ــات ب ــده و توافق ش
ــا  ــت ت ــده اس ــرر ش ــده مق آم
بــا عزمــی جــزم و همتــی واال 
ــی  ــع هوای ــن صنای ، متخصصی
پشــتیبانی  و  دفــاع  وزارت 
نیروهــای مســلح در یــک دوره 
ــت  ــد ج ــخص تولی ــی مش زمان
کننــد. عملیاتــی  را  کوثــر 

ــده  ــت جنگن ــت ج ــی اس گفتن
کوثــر در آئیــن 31 مــرداد روز 
ــور  ــا حض ــی ب ــت دفاع صنع
رئیــس جمهــوری اســالمی 
ــتیبانی  ــران و وزیر دفاع و پش ای
ــد  ــلح رونمایی ش ــای مس نیروه
ــای  ــک هواپیم ــع ی ــه در واق ک
ــه  ــت ک ــر اس ــکاری رهگی ش
پشــتیبانی  آن  مأموریــت 
ــی  ــوزه رزم زمین ــک از ح نزدی
ــیار  ــور بس ــت مان ــوده و قابلی ب
ــد . ــی باش ــی را دارا م باالی

ــی  ــع هوای ــن صنای متخصصی
تجهیــزات  انــد  توانســته 
الکترونیکــی پیشــرفته ای را 
بــرای ایــن هواپیمــا، طراحــی 
از دیگــر  و  و نصــب کننــد 
ــده  ــن جنگن ــای ای ــت ه قابلی
ــا  ــک ه ــواع موش ــب ان نص
ــاز  ــورد نی ــای م ــب ه و بم
ــه  ــه گون ــوده و ب ــه رزم ب صحن
ــده  ــاخته ش ــی و س ای طراح
و  دیگرتجهیــزات  بــا    کــه 
ــل  ــاخت داخ ــای س ــالح ه س
دارد. کامــل  ســازگاری 

ایــن هواپیمــای تمــام ایرانــی 
ــت  ــه دس ــا ب ــی صرف و بوم
متخصصیــن داخلــی و بــا بهــره 
ــاوری های  ــری از دانش و فن گی
بومــی بویــژه در بخــش موتــور 
ــک در  ــای الکترونی ــتم ه و سیس
ــد و  ــاخته ش ــور س ــل کش داخ
ــه  ــتگی ب ــد آن وابس در تولی

هیــچ کشــوری وجــود نــدارد .
ــاخت  ــی و س ــعه و طراح توس
ــت  ــی قابلی ــده بوم ــن جنگن ای
ــر  ــای دیگ ــدل ه ــعه در م توس
ــا  ــزرگ ب ــن کار ب را دارد و ای
ــی  ــوان تخصص ــتفاده از ت اس
ارتــش  هوایــی  نیــروی 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس جمه
ــی  ــز علم ــا، مراک ــگاه ه دانش
و شــبکه همــکاران دفاعــی 
اســت. گرفتــه  صــورت 
ــن  ــوت ای ــاط ق ــی از نق یک
هواپیمــا اویونیــک نســل چهــار 
ــه  ــت ک ــن هواپیماس ــودن ای ب
ــی  ــع هوای ــن صنای متخصصی
وزارت دفــاع توانســتند بــا 
دســت یابــی بــه ایــن فنــاوری 
نســبت  را  ی  بلنــد  گامــی 
ــابه آن  ــای مش ــه هواپیماه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک بردارن
سیســتم  نصــب  و  اســتقرار 
ــرای  ــرفته کار را ب ــای پیش ه
ــه  ــی ب ــروی هوای ــان نی خلب
ــد. ــی کن ــت م ــب راح مرات
هواپیمــای  ســاخت  بــا 
جنگنــده کوثــر، 16 و نیــم 
ــی  ــه جوی ــون دالر صرف میلی
ــت . ــه اس ــورت گرفت ارزی ص
ــا  ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه
ســاخت هواپیمــای ایرانــی 
دســتاوردهای  بــه  کوثــر 
زیــادی در حــوزه صنعــت 
ــه از  ــت ک ــت یاف ــی دس هوای
ــوان در بخش  ــی ت ــه آن م جمل
غیرنظامــی از دســتاوردهای 
ــرد  ــتفاده ک ــمار آن اس ــی ش ب
هواپیمایــی  صنعــت  بــه  و 
تأمیــن  در  غیرنظامــی 
ــداری ــات و نگه ــی قطع برخ

خبرگزاری ذره بین
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مراســم حــج ســال ۶۶، یکــی ازننگیــن 
ــت  ــر جنای ــاب پ ــات کت ــن صفح تری
آل ســعود اســت کــه در آن کشــتار 
بیــش از ۲۷۰ نفرحاجــی از شــهروندان 
ــان  ــان خــدای مهرب ــی کــه مهمان ایران
ــل  ــد بدلی ــی بودن ــن اله ــرم ام در ح
برائــت از مشــرکین اســاح ســرد وگرم 
ــکا و  ــزرگ امری کشتارشدندتاشــیطان ب
ــد،  ــحال گردن ــب خوش ــرائیل غاص اس
روز ششــم ذی الحجــه ســال ۱۴۰۷ 
)مصــادف بــا روز نهــم مردادمــاه ۱۳۶۶ 
ــت از  ــم »برائ ــادآور مراس ــی( ی شمس
مشــرکین« زائــران ایرانــی خانــه خــدا 
ــی در  ــوم ایران ــاج مظل ــتار حج و کش
مکــه بــه دســت حــکام آل ســعود 
ــگ  ــه جن ــی ک ــکان و زمان ــت ، م اس
وخــون ریــزی در آن حــرام اســت 
و ایــن حرمــت تــا جایــی اهمیــت 
ــم  ــی ه ــراب جاهل ــی اع ــه حت دارد ک
ــه  ــان را نگ ــکان و زم ــن م ــرام ای احت
ــکنان  ــت ش ــا حرم ــد! ام ــته بودن داش
حرمــت  ایــن  ســعودی  آل  وهابــی 
ــی  ــه حت ــن فاجع ــتند. در ای را شکس
رحــم  هــم  جانبــازان  و  زنــان  بــه 
از  نیمــی  به طوری کــه  نکردنــد، 
ــگ  ــن نن ــان بودند!ای ــدگان زن کشته ش
ابــدی درتاریــخ جنایــات وهابیــت و آل 
ســعود تــا قیامــت باقــی خواهدبــود ! .
نکتــه دردنــاک آن جاســت که بســیاری 
از آمــار شــهدا مربــوط بــه روزهای پس 
از حادثــه اســت کــه مأمــوران ســعودی 
ــه را  ــن حادث ــداوای مجروحی ــازه م اج
برخــی  و  ندادنــد  بیمارســتان ها  در 
از مجروحیــن کــه جراحــات حــاد 

ــج و درد  ــل رن ــس از تحم ــتند، پ داش
ــداوای  ــکان م ــه ام بســیار و در حالی ک
آن هــا بــود، بــه شــهادت رســیدند.
ــج  ــعود در اداره ح ــی آل س از بی کفایت
ــه  ــف س ــوادث مختل ــه ح ــوان ب می ت
ــاره  ــرر اش ــور مک ــر به ط ــه ی اخی ده
کرد.ازخدمــات ناجــور وبرخوردهــای 
ــی  ــت اله ــان ضیاف ــا مهمان ــیاربد ب بس
درخانــه خــدا گرفتــه تــا مدیریــت 
ــون  ــی همچ ــه در حوادث ــد ک ناکارآم
ــوزی  ــرات ، آتش س ــی جم ــه رم حادث
ــار و  ــع تأســف  ب ــا ، وقای ــای من چادره
ــم  ــاج مراس ــتار حج ــه کش جنایتکاران
برائــت از مشــرکین گرفتــه تــا ســقوط 
باالبردرخانــه خــدا و کشــته شــدن 
حاجیــان در کنــار کعبــه و از همــه 
عمــدی  ازدهــام  بارتــردر  جنایــت 
ــت. ــوء مدیری ــل س ــه به دلی ــا ک درمن
ونرســاندن آب بــه حجــاج واهانــت بــه 
جنــازه حجــاج شــهید ، ننگیــن تریــن 
تصویرازخــادم الحریمیــن وهابــی در 
تاریــخ حــج بیــت اهلل را ثبــت گردیــده؛ 
در ایــن نوشــتار ابتــدا نگاهــی خواهیــم 
داشــت بــه دو حادثــه دردنــاک در 
ایرانــی در مکــه و  مراســم حجــاج 
ــاندگی و  ــر دست نش ــروری ب ــپس م س
بی کفایتــی آل ســعود در اداره حرمیــن 
** داشــت.  خواهیــم  شــریفین 
یــادآور  مــرداد  نخســتین  روزهــای 
»جمعــه خونیــن مکــه« اســت. روز 
ــال ۱۴۰۷  ــه س ــم ذیحج ــه، شش جمع
ــم  ــا 9 نه ــادف ب ــری مص ــری قم هج
ــن  ــادآور کشــتار خونی ــرداد ۱۳۶۶ ی م
انســانهایی اســت کــه بــه جــرم برائــت 
از مشــرکین بــه شــهادت رســیدند 
ســیاه  صفحــه   اســتکبار  وعوامــل 
ــخ به جــا گذاشــتند. دیگــری را در تاری
ــات  ــرکان در آی ــت از مش ــوان برائ عن
ــل  ــوره هایی مث ــرآن و در س ــدد ق متع
ــس، حجــر، قصــص،  ــام، یون نســاء، انع
روم، فصلــت، توبــه، بینــه و احــزاب 
ــنت  ــه در س ــل ریش ــن عم ــده و ای آم
ــات  ــاد آی ــا مف ــر ب ابراهیمــی دارد. براب
اولین بــار  بــرای  ممتحنــه  ســوره 
ابراهیــم بیــزاری خــود را  حضــرت 
از مشــرکان و بت هایــی کــه مــورد 
ــد اعــام کــرد. ــرار می دادن پرســتش ق
در تاریــخ اســام هــم ، درزمــا ن پیامبر 
ص کــه مکــه از ســوی مســلمانان فتــح 

ــدم  ــان ع ــرکان پیم ــی مش ــد، برخ ش
ــان و رســول  ــان آن ــه می تعرضــی را ک
ــد  ــض کردن ــد نق ــته ش ــرم)ص( بس اک
ــود کــه ســوره  ــه ب ــن واقع ــس از ای . پ
ــن  ــازل شــد و حضــرت علی ب ــت ن برائ
ابیطالــب)ع( بــه دســتور پیغمبــر، ایــن 
ــم  ــال نه ــج س ــم ح ــات را در مراس آی
بــرای حاضــران خواندنــد. هجــری 
ــرد  ــت از عملک ــام برائ ــیوه اع ــن ش ای
ــن  ــه معصومی ــیره ائم ــرکانه در س مش
ســال  کــرد.  پیــدا  اســتمرار  هــم 
در  حســین)ع(  امــام  هجــری   ۵۸
مراســم حــج از طغیانگــری معاویــه 
خواســت  زائــران  از  و  گفــت 
برســانند. دیگــران  بــه  را  او  پیــام 
ایــن عمــل ســال ۶۰ هــم تکــرار شــد. 
زمانــی کــه یزید بــن  معاویــه بــر جــای 
ــا  ــین)ع( ب ــام حس ــت، ام ــدر نشس پ
ــاکاری  ــت حــج، جف اســتفاده از موقعی
ایــن خلیفــه بــه  ناحــق را بــرای حجــاج 
ــم  ــجاد)ع( ه ــام س ــرد. ام ــریح ک تش
در مواجهــه بــا عبدالملــک مــروان 
از  حــج  مراســم  در  امــوی  خلیفــه 
 . گفــت  حاکمــه  هیــأت  مفاســد 
ایــن ســنت اســامی در دوره هــای 
پرفــراز و نشــیب تاریــخ تشــیع بــا 
شــد. تکــرار  ضعف هایــی  و  شــدت 
بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی، 
ــن  ــتناد ای ــه اس ــی)ره( ب ــام خمین ام
ــت  ــی، موقعی ــوی طــی پیام ــیره عل س
ــر شــد  ــان اســام را متذک ــر جه خطی
ــت اهلل الحــرام خواســت  و از حجــاج بی
در ایــن همایــش بــزرگ مســائل و 
مشــکات جهان اســام را بازگــو کنند.
ــت  ــم برائ ــه مراس ــود ک ــس ب از آن پ
ــی  ــران ایران ــوی زائ ــرکان از س از مش
همــه ســاله و پیــش از شــروع مراســم 
از  زائرانــی  می شــد.  برگــزار  حــج 
ایــران و دیگــر کشــورها طــی ایــن 
ــی  ــزاری راهپیمای ــن برگ ــال ها ضم س
علیــه  شــعارهایی  ســردادن  و  آرام 
ــوان مســببان  ــکا و اســرائیل به عن آمری
مســلمانان  تیره روزی هــای  اصلــی 
خــود  اســتقرار  محــل  از  جهــان 
ــل  ــه مح ــد و آرام ب ــت می کردن حرک
معینــی کــه از قبــل تعییــن شــده 
بــود می آمدنــد و بعــد از ســخنرانی 
مدعویــن و قرائــت بیانیــه مراســم، 
بــه  تنشــی  کوچک تریــن  بــدون 

محــل اســتقرار خــود برمی گشــتند. 
از همــان زمــان کــه بحــث اعــام 
ــن ســنت الهــی  ــت از مشــرکان ای برائ
ــکام  ــط ح ــام توس ــده اس ــوخ ش منس
ــج از  ــم ح ــتفاده از مراس ــا اس ــور ب ج
ســوی امــام خمینــی )ره( مطــرح شــد، 
برخــی وابســتگان بــه اســتکبار جهانــی 
همیشــه ســاز مخالفــت مــی نواختنــد 
ــرای  ــم ب ــلفی ه ــای س ــی علم و برخ
دینــی  به لحــاظ  را  مراســم  این کــه 
کــم  اعتبــار کننــد بــه بحــث و بررســی 
دربــاره مبانــی علمــی و فقهــی فتــوای 
امــام)ره( مــی پرداختنــد. در عیــن 
حــال اختــاف نــگاه سیاســی و مذهبی 
موجــود میــان ایــران و عربســتان، ایــن 
روال تــا ســال ۶۶ ادامــه داشــت ؛ 
روحانیــون وهابــی حجازکه بــه تفکرات 
انگلیســی وصــل بــودن از همــان ابتــدا 
اعــام برائــت از مشــرکین بــا برگــزاری 
مراســمی بــا عنــوان برائــت از مشــرکان 
ــنت و  ــه در س ــم ریش ــر ه ــی ا گ حت
ســیره پیامبــر ص داشــته باشــد،را 
عملــی انفــرادی دانســته ومعتقــد بودند 
نبایــد به صــورت راهپیمایــی و برگزاری 
ــلمانان  ــد و مس ــلمین باش ــع مس تجم
ــد و  ــدال کنن ــج ج ــام ح ــد در ای نبای
ایجــاد مزاحمــت بــرای دیگــر حاجیــان 
بدعتــی در دیــن اســت. ایــن در حالــی 
ــا  ــعود ب ــن آل س ــأ موری ــه م ــود ک ب
ــد  ــوق ممت ــزرگ  وب ــای ب ــو ه بلندگ
خودروهایشــان بــا ایجــاد مزاحمــت 
ــه  ــال در برنام ــعی دراخت ــی س صوت
ــرکین  ــت از مش ــی برائ ــادی سیاس عب
ــد از  ــلمانان نتوانن ــه مس ــتند ک را داش
ــرائیل و  ــه اس ــم علی ــد ظل ــب ض مطال
ــغالی و  ــطین اش ــه فلس ــکا و... ک امری
وکشــورهای اســامی مســلمانان را آزار 
ــض  ــان را نق ــوق شهروندیش داده و حق
ــای  ــده و راهه ــد آگاه گردی ــی کردن م
مقابلــه بــا ظلــم غــرب و شــرق را یــاد 
بگیرنــد ! نشــانه برداشــت غلــط ایشــان 
ــد از  ــه نبای ــت ک ــدا هس ــم خ از حک
مشــرکین اعــام برائــت جمعــی نمــود! 
اعــام برائــت از مشــرکین مزاحمــت و 
جــدال در حــج اســت امــا آزار حجــاج 
ــادی  ــم عب ــرای حک ــری از اج وجلوگی
ــدال  ــت و ج ــی مزاحم ــی قرآن سیاس
نیست؟!راســتی مســلمین بایــد بــه این 
موضــوع فکــر کنند!برائــت از مشــرکین 
ــان  ــرای دیگرحاجی ــی ب ــه مزاحمت چ
ــان  ــدو مگردیگرحاجی ــی کن ــاد م ایج

مشــرکند کــه اعــام برائت از مشــرکین 
جــدال بیــن حاجیــان باشــد؟! بــه 
ــت و  ــه اف ــا هم ــن روال ب ــال ای هرح
خیزهایــی کــه داشــت هرســال، ششــم 
ــا  ــه ت ــد. گرچ ــزار می ش ــه برگ ذیحج
ــان  ــی و حاجی ــان ایران آن موقع،حاجی
شــرکت  اســامی  سایرکشــورهای 
ــت ازمشــرکین  ــده درمراســم  برائ کنن
از آزار و اذیــت مامــوران آل ســعود 
ــر  ــاری مبنــی ب ــد و اخب ــان نبودن درام
ــرای  ــت ب ــاد مزاحم ــتگیری و ایج دس
شــرکت  وسایرمســلمین  زوارایرانــی 
ــه جــرم ســردادن شــعارهای  کننــده ب
ــول  ــرائیلی درط ــی وضداس ضدآمریکای
مراســم حــج منتشــر می شــد، امــا 
ــه  ــم ذیحج ــات شش ــن اتفاق ــه ای هم
۱۴۰۷ برابــر بــا نهــم مــرداد ۱۳۶۶رنگ 
و چهــره ای تهاجمــی بــه زائریــن خانــه 
دولــت  ســال  ایــن  در  خداگرفــت. 
ــازه ای  ــدارک ت ــعودی ت ــتان س عربس
ــی در  ــران ایران ــا زائ ــورد ب ــرای برخ ب
نظــر گرفتــه بــود. برخــورد ســعودی ها 
در ســاعات مانــده بــه برگــزاری مراســم 
شــکل تهاجمــی پیــدا کــرد و نشــانه ها 
حاکــی از ایــن بــود کــه مراســم برائــت 
ســال های  بــا  امســال  مشــرکان  از 
از  قبــل  روز  دارد.  فــرق  گذشــته 
مراســم بهداری هــای مکــه از پذیــرش 
بیمــاران ایرانــی خــودداری کردنــد. 
آرایــش پلیــس عربســتان ســعودی 
به گونــه ای بــود کــه گویــی آمــاده 
ــدگان  ــاج وبرگزارکنن ــه حج ــه ب حمل
ــت. ــرکین اس ــت از مش ــات برائ تجمع
برنامــه حکــم  اهلل عبــادی سیاســی 
ــاعت ۱۶ و ۳۰  ــرکین س ــت از مش برائ
ــی  ــران ایران ــد. زائ ــروع ش ــه ش دقیق
ــه  ــی ک ــا پاکاردهای ــی ب ــر ایران و غی
ــی و اســرائیلی  ــن ضــد آمریکای مضامی
داشــت به ســمت محــل معیــن حرکت 
می دادنــد.  شــعار  آرام  و  می کردنــد 
بعــد از رســیدن راهپیمایــان بــه محــل 
ــه  ــام)ره( ب ــام ام ــدا پی ــورد نظــر، ابت م
ــپس  ــد و س ــده ش ــج خوان ــره ح کنگ
ســخنرانی نماینــده امــام شــروع شــد. 
ســاعت ۱۸ و ۱۰ دقیقــه که ســخنرانی 
در حــال اتمــام بــود، زائــران بــه آرامــی 
بــرای مراجعــه بــه محــل اســتقرار 
شــعب  ســه راهی  به ســوی  خــود 
ابوطالــب در حــال حرکــت بودنــد. ۱۸ 
ــام و  ــم اع ــان مراس ــه پای و ۴۰ دقیق
بی مقدمــه حملــه نیروهــای پلیــس 

شــد.  شــروع  تجمع کننــدگان  بــه 
ــت،  ــه دس ــون ب ــعودی بات ــس س پلی
ــد و  ــه قــرار دادن حجــاج را مــورد حمل
ــم ســنگ  ــراف ه ــاختمان های اط از س
و آجــر بــه ســمت حجــاج پرتــاب 
ــعودی  ــس س ــد پلی ــی بع ــد. کم می ش
وخفه کننــده  ســمی  گازهــای  بــا 
وشــلیک رگبارگلولــه ،حجــاج بیــت 
ــرار داد. ــدف ق ــورد ه ــرام را م اهلل الح

وکشــتاری بــزرگ بــه راه انداخــت 
ســفیدکرد!  را  هیتلــر  روی  کــه 
تلفــات لحظــه بــه لحظــه افزایــش 
کــه  زائرانــی  و  می کــرد  پیــدا 
استقرارشــان  محــل  بــه  را  خــود 
ــبی  ــع مناس ــم وض ــد ه ــانده بودن رس
اقامــت  محــل  چــون  نداشــتند 
آنــان از ســوی نیروهــای ســعودی 
ــره  ــن محاص ــود و ای ــده ب محاصــره ش
ــت. ــه داش ــب ادام ــاعت ۱۱ ش ــا س ت

 /۱۴۰۷ ذیحجــه  حادثــه  از  پــس 
ــت  ــه عظم ــه ب ــا توج ــرداد ۱۳۶۶، ب م
فاجعــه و میــزان کشــتارحجاج بــی 
مدعیــان  توســط  اهلل،  بیــت  گنــاه 
ــاج  ــعود، حج ــن آل س ــادم الحرمی خ
وحشــیانه  برابرهجــوم  در  بی دفــاع 
مأموریــن آل ســعود بعنــوان خــادم 
ــرده  ــه حجــاج راغافلگیرک ــن ک الحرمی
بودنــد تصورچنیــن جنایتــی نمــی 
ــل  ــالهای قب ــوابق س ــرادر س ــت زی رف
کــه مراســم برائــت از مشــرکان انجــام 
ــده  ــزار ش ــش برگ ــا آرام ــد ب ــی ش م
وبــا آرامــی نیــز پایــان مــی یافــت لــذا 
درایــن ســال هــم ماننــد ســالهای قبــل 
ــرق  ــال متف ــزارو درح ــش برگ ــا آرام ب
آل  مأموریــن  کــه  بودنــد،  شــدن 
ســعود جنایتــی عجیــب را آفریدندکــه 
ــد  ــح دیدن ــه توضی ــور ب ــودرا مجب خ
و حجــاج را بــه اخالگــری و ایجــاد 
ــن  ــد از ای ــد. بع ــم کردن ــوب مته آش
ــات  ــزان تلف ــودن می ــاال ب ــه و ب حادث
زائــران کــه عمدتــا ازجانبــازان و زنــان 
ــت  ــزرگ دول ــر دروغ ب ــد ، بیانگ بودن
عربســتان ســعودی اســت کــه مدعــی 
ــاج زن و  ــت حج ــن اس ــادم الحرمی خ
ــاره آجــر  ــاز ویلچــری را هــدف پ جانب
و گلولــه قــرار داده انــد چگونــه ادعــای 
حملــه بــه پلیــس عربســتان را مطــرح 
کــرده کــه حتــی یــک پلیــس مجــروح 
باســاح ســرد را نتوانســتند بــه ناظران 
ــران  ــد ولذاناظ ــرف نشــان دهن ــی ط ب
بــی طــرف دربرابــر واکنــش فرافکنانــه 

کشتارناجوانمردانه حجاج ایرانی درحرم امن الهی 
جنایتی که هرگز تا قیامت قابل جبران نیست 
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دولــت عربســتان کــه حجــاج ایرانــی را 
متهــم بــه اخالگــری و ایجــاد آشــوب 
ــود  ــاع ازخ ــه دف ــود ، درتوجی ــرده ب ک
مدعــی شــد نیــروی پلیــس این بارهــم 
ــت  ــرای حفاظ ــل ب ــات قب ــل دفع مث
ازمراســم درمحــل معیــن مستقرشــده 
ــاح  ــا س ــه ب ــا بی مقدم ــود و ایرانی ه ب
ســرد بــه ســمت نیروهــای پلیــس 
ــرب و  ــه ض ــدام ب ــد و اق ــورش بردن ی
شــتم آنــان کردنــد . اگرادعــای پلیــس 
ــا ی  ــه نیروه ــح بودک ــتان صحی عربس
پلیــس به هیــچ  وجــه بــرای مقابلــه بــا 
ــلحه  ــی از اس ــاج ایران ــدام حج ــن اق ای
اســتفاده نکردنــد. بایدتوضیــح دهندکه 
ــهداء  ــورده ش ــه خ ــدن گلول ــه ب چگون
ایــن جنایــت را توجیــه کــرده انــد 
؟!عکس هــا و فیلم هــای آن از ســوی 
ــده و  ــر گردی ــرف، منتش ــران  بی ط ناظ
ــعودی  ــکاران س ــودن جنایت بی اعتبارب
کــه مدعــی خــادم الحرمیــن هســتند 
رســمی  بیانیــه  در  نمــود؛  رااثبــات 
هشــتم  در  ســعودی  کشــور  وزارت 
ــت  ــن جنای ــات ای ــار تلف ــه، آم ذیحج
ــد  ــام ش ــته اع ــابقه ۴۰۲ کش ــی س ب
کــه ۲۷۵ نفــر آنــان ایرانــی کــه نیمــی 
از آنــان زن بودنــد وبقیــه حجــاج غیــر 
ــه  ــی. البت ــد! و ۶۴9 زخم ــی بودن ایران
آمــار اعام شــده از ســوی دولــت ایــران 
ــن  ــهداء ای ــد تعدادش ــی ده ــان م نش
ــن  ــادم الحرمی ــط خ ــت بزرگتوس جنای
۳۲۵ نفــر بــوده کــه بــه تفکیــک 
۲۰۳ زن و ۱۲۲ مــرد بــوده اســت .

چــه  بــا  را  ایرانــی  حجــاج      *
رســاندند شــهادت  بــه  وســایلی 
مــزدوران آل ســعود بــرای قتل عــام 
ــدا  ــه خ ــران خان ــرح زائ ــرب و ج و ض
اســتفاده  ممکــن  وســیله  هــر  از 
رفتــه  بــه کار  وســائل  کرده انــد، 
اســت: حقیقــت  دو  نشــان دهنده 
اوال: انســجام و هماهنگــی قبلــی بــرای 
مقابلــه با حجــاج ایرانــی و غیــر ایرانی 
ــدوات  ــه و ع ــا: بیانگــر عمــق کین ثانی
توحیــد منادیــان  بــه  نســبت 
انــواع وســائلی کــه از آن هــا اســتفاده 
ــر می باشــد: شــده اســت، به شــرح زی

۱-  ســنگ  ۲-   قطعــات بــزرگ و 
ــوازم مســتعمل  کوچــک شیشــه۳-  ل
ماننــد کولر و اجاق گاز۴-  ســطل های 
پرازشــن وماســه ۵ - آب جــوش ۶- 
قطعــات بــزرگ یــخ ۷- چوب هــای 
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بتــون  ۱۰-چمــاق   قطعــات ســنگ 
ــی  ۱۲-  ــی و الکتریک ــوم چوب ۱۱- باط
میله هــای آهنــی  ۱۳- کپســول های 
آشــک آور  گاز   -۱۴ آتش نشــانی  
خفه کننــده   ســمی گاز  ۱۵-گازهــای 
گلوله هــای   -۱۷ اعصــاب   گاز   -۱۶
ســاچمه ای و انفجــاری  ۱۸-  نارنجــک 
آتــش زا ۱9-بمب هــای  دســتی  

ســاح های  انــواع  و  مسلســل   -۲۰
تفنگهــای   -۲۱ دســتی   ســبک 
دوربیــن دار ۲۲- شــاق  کــه همــه 
ــزی  ــه ری ــا نشــانگر برنام ــزار ه ــن اب ای
ــاوه از  ــه و ع ــت کین ــده و در نهای ش
نیــروی پلیــس ایــن همــه جنایــت 
ــه  ــی خان ــاج ایران ــه حج ــجم علی منس
شــاید  کــه  گرفتــه  انجــام  خــدا 
ــه از احــکام  ــال جنایتکاران ــن اعم همی
ــت  ــی ، خدم ــت انگلیس ــی وهابی فقه
بــه حاجیــان درحریــم حــرم امــن 
کــه  گــردد  مــی  محســوب  الهــی 
ــه آن توجــه نماینــد! مســلمین بایــد ب
بــه  امــام خمینــی)ره( در واکنــش 
ایــن حادثــه جنایــت بــار مدعیــان 
ــان دادن  ــرای نش ــن ، ب ــادم الحرمی خ
ــعود را  ــران، آل س ــت ای ــت مل مظلومی
ــج   ــه و ح ــور کعب ــدی ام ــت تص جه
بی لیاقــت دانســت و در پیامــی کــه 
دهــم مــرداد ۱۳۶۶ مصــادف بــا هفتــم 
ذیحجــه ۱۴۰۷ هجــری قمــری خطاب 
بــه نماینــده خــود و سرپرســت حجــاج 
ایرانــی صــادر کرد، اعــام کــرد: »آن ها 
ــاح و  ــباب افتض ــود اس ــت خ ــه دس ب
ــا  ــد... م رســوایی خــود را فراهــم کردن
ــام  ــان اس ــه جه ــتیم ب ــر می خواس اگ
ــی  ــه داران کنون ــه کعب ــم ک ــت کنی ثاب
را  مهمانــان خــدا  میزبانــی  لیاقــت 

ــکا  ــع آمری ــن مناف ــز تأمی ــد و ج ندارن
و اســرائیل و تقدیــم منافــع کشورشــان 
بــه آن هــا کاری از دستشــان برنمی آیــد 
نمی توانســتیم  خوبــی  ایــن  بــه   ،
انــدازه  ایــن  بــه  و  کنیــم...  بیــان 
کــه کارگــزاران  بــی اراده حاکمیــت 
ســعودی در ایــن قســاوت و بی رحمــی 
عمــل کردنــد، موفــق نمی شــدیم.!
بعــد ازجنایــت عجیبنســبت بــه حجاج 
جمعــه  خــدادر  زائرخانــه  ایرانــی 
ــران  خونیــن مکــه در مراســم حــج زائ
ــی در ســالهای بعــد بدلیــل عــدم  ایران
امنیــت جانــی توســط جانیــان وهابــی 
دولــت عربســتان وقفــه افتــاد. مراســم 
ــف در  ــس از توق ــرکان پ ــت از مش برائ
ســال های ۱۳۶۷ تــا ۱۳۶9 و پــس 
تکــرار  کــه  تضمینهائــی  ازگرفتــن 
ــود،  ــرل ش ــت کنت ــیگری وهابی وحش
از ۱۳۷۰ مجــددا در مکــه انجــام شــد. 
ســال ۱۳۷۰، ششــم ذیحجــه ۱۴۱۱، در 
ــه ای  ــام خامن ــت اهلل ام ــه آی ــل بعث مقاب
و ســال ۱۳۷۱، ششــم ذیحجــه ۱۴۱۲ 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــه آی ــراف بعث در اط
و از ســال ۱۳۷۲ / ۱۴۱۳ بــه بعــد 
پــس از بحــث و بررســی توافقــات 
ــت  ــا دول ــال ۱۳۷۰ ب ــه س صورت گرفت
اهلل  حکــم  اجــرای  بــرای  ســعودی 
ــی  ــه من ــرکین ، دربیتوت ــت از مش برائ
ودرصحــرای عرفــات برگــزار مــی شــود
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را  با۱۶مهــر  اکتبرمطابــق   ۸ گرچــه 
ــی کــودک از ســوی توحــش  روز جهان
غــرب تبلیــغ مــی کننــد امــا روزهــای 
ــل و  ــازمان مل ــه س ــت ک ــیاری اس بس
ــان  ــرب در جه ــی غ ــوق بشــر قاب حق
تماشــاگر ســاکت وحشــیانه تریــن 
روشــهای کشــتارکودکان بــا ســاح 
و  اروپاوئــی  جمعــی  کشــتار  هــای 
یمــن   ، فلســطین  در  ئــی  امریــکا 
و  مــار  میــان   ، عــراق   ، ســوریه   ،
روهینگیــا و افغانســتان ،پاکســتان ، 
هندوســتان در آســیا ودرکشــورهای 
، و...  نیجریــه  نظیــر  افریقائــی 

 
روز جهانــي کــودک ادعامــی شــود کــه 
بــه عنــوان یــک رویــداد مهــم در تقویم 
روزشــمار کشــورها بــه منظــور احتــرام 
ــا  ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــودکان ق ــه ک ب
عملکــرد مدعیــان گرامــی داشــت ایــن 
روز هــر روز هــزاران جنایــت علیــه 
ــد و  ــی بینن ــان م ــودکان را در جه ک
ــه  ــا ب ــد و ی ــی کنن ــا م ــاکت تماش س
ــی  ــل م ــح نب ــزه صل ــاوالن آن جای ع
ــات  ــل جنای ــه عام ــه ب ــد ! چنانچ دهن
ــار  ــودکان در میانم ــه ک ــترده علی گس
و روهینگیــا مــدار صلــح نوبــل داده 
ــکار  ــری جنایت ــه بزرگت ــا ب ــده و ی ش
کــودک کــش رژیــم صهیونیســتی 
ــروزه  ــا ه ــد ! و ی ــح دادن ــدال صلی م
ــن و... ــعودی در یم ــران س ــتار گ کش
کشــتار گــران در ســوریه و عــراق 
ملــل  ســازمان  در  نمایندگــی  را 
ــای  ــاح ه ــواع ص ــه ان ــدو ب ــی دهن م
مــی  مسلحشــان  جمعــی  کشــتار 
کننــد  ! ایــن عملکردهــا متناقــض 
پذیــرد؟!.  مــی  عاقلــی  کــدام  را 
بیــن  ســالهای  شــود  مــی  گفتــه 
جنــگ جهانــی اول و دوم ســال های 
ــودکان آن  ــرای ک ــزی ب بســیار غم انگی
ــگ  ــای جن ــه از زخم ه ــود ک روزگار ب
ــن  ــد. در ای ــج می بردن ــدت رن ــه ش ب
ــت کاری  ــی می توانس ــر کس دوره کمت
ــودکان  ــوق ک ــرای حق ــه ب ــل توج قاب
انجــام دهــد. بــا شــعله ور شــدن 
ــا  ــی دوم، میلیون ه ــش جنــگ جهان آت
کــودک در سراســر اروپــا و برخــی 
ــای  ــار رنج ه ــیا گرفت ــای آس ــور ه کش
ــودک در  ــزاران ک ــدند. ه ــان ش بی پای

اردوگاه هــای مــرگ جــان ســپردند، 
صدهــا هــزار کــودک در بمبــاران هــای 
ــن  ــی دف ــر نظام ــز غی ــهرها و مراک ش
شــدند و صدهــا هــزار کــودک معلــول 
خانمــان  بــی  و  سرپرســت  بــی  و 
برجــای  جنــگ  ویرانگــر  آتــش  از 
ماندند.وسالهاســت اروپــا و امریــکا و 
صهیونیســم در جهــان مشــغول جنــگ 
ــگ  ــودکان درجن ــتار ک ــروزی و کش اف
هــای تحمیلــی بــه ملتهــای مختلــف ، 
بــرای غــارت ســرمایه هــای کشــورهای 
مختلــف جهــان مــی باشــند وآیــا 
ــم آن  ــغالی وحری ــطین اش سالهادرفلس
کشــور هــای خــط مقــدم عربی توســط 
ــرب وحشــی کودکانشــان درســوریه  غ
 ، درســوریه  وامــروز  ،مصــر،اردن، 
ــتان،  ــتان ،پاکس ــن ، افغانس ــراق، یم ع
و  کشتارنشــده  میانماروروهینگیــا 
ــی  ــن جنگهــای تحمیل نمــی شــوند ای
فریبــکار  غربیــان  همیــن  توســط 
ــی  ــام نم ــها انج ــن روش ــه فجیعتری ب
ــن شــعارهای  ــدام ابلهــی ای ــرد؟! ک گی
فریبنــده توخالــی را مــی پذیــرد؟!
 آیــا ســازمان ملــل متحدکه خــود بارها 
جنایــات جنگــی در یمــن را تأیید کرده 
و کشــتار کــودکان در یمن و فلســطین 
را تــأ ییــد کــرده محاصــره یمــن و غزه 
ــی  ــی قانون ــکاران جنگ ــرای جنایت را ب
نکــرده اســت ؟! اینکــه از یونیســف 
ــام  ــه ن ــه روزی را ب ــود  ک ــته ش خواس
روز جهانــی کــودک ســازماندهی کنــد 
و قطعنامــه ای بــه همیــن منظــور صادر 
شــد، چــه خاصیتــی جــز فریــب کاری 
جهانــی دارد؟! در ایــن قطعنامــه از 
همــه کشــورهای عضــو خواســته شــد 
ــه  ــادی، روزی را ب ــال ۱9۵۶ می از س
ــازماندهی  ــودک س ــی ک ــام روز جهان ن
و پایــه گــذاری کننــد کــه بیانگــر 
ــان  ــر جه ــودکان سراس ــتگی ک همبس
ــن  ــی دروغی ــتگی جهان ــد؛ همبس باش
چــه معنــی دارد وقتــی کــودکان یمنی 
ــد و  ــذا و دارو محرومن ــزه ای از غ و غ
ــورد  ــی م ــکاران جهان ــودکان جنایت ک
حمایــت ســازمان ملــل ایــن دغلکاریهــا 
! نیســت  بیــش  ای  لطیفــه  تنهــا 
ــودکان در  ــام، ک ــور اس ــل از ظه  قب
ــی  ــر م ــه س ــدی ب ــیار ب ــت بس وضعی

ــروم و  ــادی مح ــوق ع ــد و از حق بردن
بودنــد؛  پدرانشــان   اراده  دســتخوش 
ــا  ــتند آنه ــی خواس ــان  م ــر پدرانش اگ
بــرای  نگــه می داشــتند و گرنــه  را 
رهایــی از هزینه هــای زندگــی آنهــا 
دختــران  یــا  و  می فروختنــد  را 
خــود را زنــده بگــور  مــی کردنــد.

مثــل امــروز بســیاری از کشــورهای 
شــرقی! و  غربــی  فرهنــگ  بــی 

 
گرچــه بــا آمــدن اســام بــا ایــن عادت 
ناپســند شــدیداً مقابلــه گردید و اســام 
عالیتریــن توجــه را بــه کــودکان نمــود 
و آیاتــی کــه نســبت بــه حقــوق کودک 
در اســام نــازل شــد کــه همــه داللــت 
بــر اهمیــت کــودکان و حقــوق انســانی 
آنــان در اســام دارد : »فرزنــدان خــود 
ــا  ــید، م ــی روزی نکش ــرس کم را از ت
بــه شــما و آنهــا روزی می دهیــم زیــرا 
قتــل آنهــا اشــتباه و گنــاه بزرگــی 
اســت« ســوره نحــل ، همچنیــن امــام 
صــادق )ع( مــی فرماینــد: »هفت ســال 
ــه و  ــد آزادان ــودکان بای ــی ک اول زندگ
ــی صــرف  ــازی و جنبشــهای بدن ــه ب ب
گــردد« و حضــرت رســول اکــرم )ص( 
ــی دارای  ــر کس ــد: »اگ ــز می فرماین نی
ــا او در  ــد ب ــود بای ــال ب ــال خردس اطف
ــه  ــت بچه گان ــه و حال ــای کودکان بازیه
نمایــد. هماهنگــی  و  همــکاری 

 
دیــن  یــک  عنــوان  بــه  اســام، 
تربیتــی  اســاس  بــرای  انسان ســاز 
ارزش  کودکــی  ســنین  از  انســان ها 
خاصــی قائــل اســت و بــه والدیــن 
توصیــه می کنــد کــه بــه تمامــی ابعــاد 
وجــود کــودک توجه داشــته باشــند، تا 
بتواننــد انســانی وارســته و شایســته را 
تحویــل جامعــه بشــری دهند.بنابرایــن 
ــن  ــروط برای ــودک مش ــی ک روز جهان
ــد  ــم گردن ــودکان تکری ــه ک ــت هم اس
نــه کــودکان قلــدران بیــن المللــی 
ــی . ــروز غرب ــگ اف ــکاران جن و جنایت
                                                                                          

فاطمه راستگو

روز جهانــی کــودک؛ نمایشــی دروغین بــرای فریــب جهــان از جنایاتی که 
جانیــان بیــن المللــی دیــروز و امــروز علیــه کــودکان انجــام مــی دهند !
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چگونه نقشه  ترور 
ــژاد   ــمی ن ــهید هاش ش
ــن  ــازمان منافقی درون  س

ــد؟  ــی گردی طراح
ــن  ــروج خونی ــژاد، ع ــمی ن شهیدهاش
خــود را امــری حتمــی مــی دانســت و 
خــود را بــرای آن آمــاده ســاخته بــود. 
در روز هفتــم مهرمــاه ۱۳۶۰ هــم زمان 
بــا شــهادت حضــرت امــام جواداالئمــه 
علیــه الســام ، رأس ســاعت هفــت 
صبــح طبــق روال معمــول،  بــه مــکان 
رفــت  اســامی  جمهــوری  حــزب 
و در کاســی کــه دانــش پژوهــان 
انتظــار او را مــی کشــیدند، حضــور 
یافــت. ودرهنــگام تدریــس بــه دســت 
ــه  ــپردگان ب ــر س ــادان از س ــی ن منافق
جبهــه شــیطانی مجاهدیــن خلــق کــه 
ســر درآخــور شــیطان اکبــر امریــکای 
ــد ! ــرور گردی تروریســت پرورداشــت ت
ســالگرد شــهادت ســردار ســرافراز قلــم 
ــِم مجاهدفــی ســبیل اهلل  و ســخن، عال
ــاج  ــلمین ح ــام و المس ــت االس ، حج
ســید عبدالکریــم هاشــمی نــژاد. از 
ــی  ــام خمین ــق ام ــاران صدی ــه ی جمل
ــود کــه در شــکل گیــری  رحمــه اهلل ب
نهضــت اســامی پانــزده خــرداد  و بــه 
ثمــر رســیدن انقــاب اســامی نقــش 
ــروزی  ــس از پی ــه ســزایی داشــت وپ ب
ــوری  ــکیل جه ــامی و تش ــاب اس انق

افــرادی  یکــی  اســامی 
ــره  ــنگری چه ــه روش بودک
اعــم  خبیــث  منافقیــن 
منافقیــن مســلح تروریســت 
درون  نفــوذی  ومنافقیــن 
خانــواده انقــاب را افشــا 
ــوردن  ــب خ ــوده وازفری نم
کــم  و  آگاه  نــا  جوانــان 
درفعالیتهــای  تجربــه 
گرفتــار  کــه  سیاســی 
ــپ و  ــی چ ــای سیاس بانده
راســت و التقــال می شــدند 
نمــود!  مــی  جلوگیــری 
و  منافقیــن خبیــث  کــه 
شــیطان صفــت نتوانســتند 
وجــود روشــنگرآن عالــم 
بــه  جهادگرمتعهــد 
کننــد  تحمــل  را  اســام 
ایــن   ۱۳۶۰ مهرســال  هفتــم  ودر 
را  ناپذیــر  خســتگی  و  آزاده  مبــارز 
ــه آن  ــهادت قهرمانان ــد ش ــرور نمودن ت
ــت  ــه ملّ ــی را ب ــه خدائ ــم فرهیخت عال
شــهیدپرور ایــران تســلیت مــی گوییم.
شــهید ســید عبدالکریــم هاشــمی نــژاد 
ــال ۱۳۱۱  ــن، در س ــید حس ــد س فرزن
اســتان  بهشــهر  شهرســتان  در  ش 
مازنــدران، درخانــواده ای متدیــن و 
ــاک  ــه خ ــه عرص ــای ب ــتضعف پ مس
ــود  ــان ب ــا ایم ــردی ب ــدرش م ــاد. پ نه
ــت و  ــی داش ــت فروش ــازه نف ــه مغ ک
بــا درآمــد مختصــری کــه حاصــل 
تــاش فراوانــش بــود، مخــارج زندگــی 
را تأمیــن مــی کــرد. مــادر شــهید 
ــت  ــام داش ــاره« ن ــژاد »س ــمی ن هاش
ــراواْن  ــت ف ــوزی و محب ــا دل س ــه ب ک
ــت. ــرورش وی پرداخ ــت و پ ــه تربی ب

ویژگی های بارز اخالقی
شــهید هاشــمی نــژاد در برابــر 
ــود  ــض ب ــلیم مح ــد تس خداون
ــه  ــی ب ــه و ارادت خاص و عالق
ــارت  ــت و طه ــت عصم ــل بی اه
علیهــم الســالم داشــت. ایشــان 
ــض  ــام فرای ــه انج ــبت ب نس
بســیار  محرمــات  تــرک  و 
ــی از  ــه راحت ــود و ب ــّدی ب ج
ــاره  ــران درب ــای دیگ خطاه
ــا  ــت. ب ــی گذش ــودش م خ

ــژه  ــه وی ــردم ب ــای م ــوده ه ت
قشــر محــروم و مســتضعف 
ــه  ــت و ب ــی داش ــه نزدیک رابط
ــتافت.  ــی ش ــان م ــاری آن ی
ــدر، آراء  ــعه ص ــا س ــان ب ایش
و افــکار مخالفــان را مــی 
ــره  ــث و مناظ ــه بح ــنید و ب ش
ــت.  ــی پرداخ ــا م ــا آن ه ب
ــی  ــائل فرهنگ ــه مس ــبت ب نس
ــخ  ــود و تاری ــاس ب ــیار حّس بس
ــل  ــی تحلی ــه خوب ــالم را ب اس
ــم  ــجاعت ک ــرد. ش ــی ک م
ــای  ــم در کار و وف ــر، نظ نظی
ــات  ــر صف ــد، از دیگ ــه عه ب
بــارز او بــه شــمار مــی آمــد، 
ارزشمندروشــنگرانه  ازآثــار 
ــزرگ  ــمند ب ــاب آن دانش نای
شــهید کتــاب بســیارآگاهی 
ــر  ــر و پی ــره دکت ــش مناظ بخ
بــود کــه امــروز نیــز میتوانــد 
بــرای جوانــان بســیار بصیــرت 
بخــش بــوده وایشــان را بــرای 
ــاده  ــان آم ــا گمراه ــره ب مناظ
ــد! ــمندانه نمای ــه اندیش مباحث

آغاز فعالیت های سیاسی
فعالیــت هــای ســازمان یافتــه سیاســی 
ــال  ــش از س ــژاد پی ــمی ن ــهید هاش ش
۱۳۴۰ آغاز شــد. او درمنابر و ســخنرانی 
ــه  ــکار، ب ــی و آش ــات مخف ــا و جلس ه
جوانــان  بویــژه  مــردم  ســازی  آگاه 
خیانتهــا وجنایــات رژیــم شــاه را برمــا 
ــا  ــه باره ــن رابط ــاخت ودر ای ــی س م
دستگیروآزاروشــکنجه تهدیــد شــده 
بــود، ولــی وی بــه فعالیت هــای آگاهی 
بخــش خــود ادامــه مــی داد تــا این که 
در سراســر کشــورممنوع المنبرگردید . 
شــهید هاشــمی نــژاد گرداننــده اصلــی 
اســتان  در  انقابــی  هــای  فعالیــت 
خراســان بــود و بــا شــهامت تمــام بــه 
نشــر اعامیــه هــای تنــد و صریــح بــر 
ــان و  ــای خودش ــا امض ــم ب ــد رژی ض
ــی هــم چــون حضــرت  شــخصیت های
ــت. ــی پرداخ ــه ای م ــت اهلّل خامن آی

فعالیت های شهید پس از پیروزی 
انقالب

هفتم مهرماه سالروز ترورشهید حجت السالم سید عبدالکریم هاشمی نژاد 
توسط منافقین کوردل

شــهید هاشــمی نــژاد پــس از پیــروزی 
قاطــع  رأی  بــا  اســامی،  انقــاب 
ــس  ــه مجل ــدران ب ــتان مازن ــردم اس م
تصویــب  در  و  یافــت  راه  خبــرگان 
ــش  ــن نق ــش تری ــی، بی ــن حیات قوانی
قضایــای  در  ایشــان  کــرد.  ایفــا  را 
جنــگ تحمیلــی چنــد بــار بــه همــراه 
بــه  ای  خامنــه  اهلّل  آیــت  حضــرت 
مناطــق جنگــی رفــت. او هــم چنیــن 
ــی صــدر  ــای بن ــت ه در افشــای خیان
ــا  ــب ه ــلطنت طل ــد س ــه متح و جبه
ــه ســزایی داشــت. و منافقیــن ســهم ب

عروج سرخ
ــژاد از  ــمی ن ــهید هاش ــرور ش ــه ت نقش
ــزی  درون ســازمان منافقیــن طــرح ری
ــد. ســیِد شــهید، عــروج خونیــن  گردی
ــت  ــی دانس ــی م ــری حتم ــود را ام خ
و خــود را بــرای آن آمــاده ســاخته 
بــود. در روز هفتــم مهرمــاه ۱۳۶۰ هــم 
زمــان بــا شــهادت حضــرت جواداالئمــه 
عبدالکریــم  ســید   ، الســام  علیــه 
ــکان  ــه م ــح ب ــت صب ــاعت هف رأس س
ــت و در  حــزب جمهــوری اســامی رف
ــار  ــان انتظ ــش پژوه ــه دان ــی ک کاس
او را مــی کشــیدند، حضــور یافــت. 
ــه  ــی ک ــح، هنگام ــت صب ــاعت هش س
ــی  ــود، یک ــروج از کاس ب ــال خ در ح
از منافقیــن در حالــی کــه ضامــن 
ــید را از  ــود، س ــیده ب ــک را کش نارنج
ــک را  ــت و نارنج ــل گرف ــت در بغ پش
ــا شــدت  جلــوی شــکم او قــرار داد و ب
او را بــه صــورت روی زمیــن خوابانیــد. 
چنــد ثانیــه بعــد نارنجــک منفجــر 
ــاب  ــم داران انق ــی از پرچ ــد و یک ش
اســامی، بــا بــدن پــاره پــاره و دســت 
ــم  ــون عل ــم چ ــده، ه ــع ش ــای قط ه
ــت.  ــهدا پیوس ــل ش ــه خی ــا ب دار کرب
پیکــر مطهــر شــهید هاشــمی نــژاد در 
»دارالزهــد« حــرم مطهــر حضــرت 
علــی بــن موســی الرضــا علیــه الســام 
بــه خــاک ســپرده شــد. در آن روزهــا، 
کشــور در غــم ایــن عالــم مجاهــد 
بــه ســوگ نشســت و در خراســان 
ــد. ــام ش ــی اع ــزای عموم ــه روز ع س

شهید هاشمی نژاد در کالم امام 
خمینی رحمه اهلل

حضــرت امــام خمینــی رحمــه 
شــهید  شــهادت  روز  در  اهلل 
فرمودنــد:  نــژاد  هاشــمی 

ــون.  ــه راجع ــا الی ــاهلّل و ان »ان
ــواد  ــام ج ــهادت ام در روز ش
از  یکــی  الســالم  علیــه 
ــواده  ــار آن خان ــدان و تب فرزن
ــهید  ــید. ش ــهادت رس ــه ش ب
ــن از  ــه م ــژاد ک ــمی ن هاش
ــودم و  ــنا ب ــا او آش ــک ب نزدی
ــهید را  ــد آن ش ــال و تعه خص
ــب  ــودم و مرات ــرده ب ــس ک لم
فضــل و مجاهــدت آن، بــر 
مــی  را  او  کــه  اشــخاصی 
نیســت.  پوشــیده  شناســند 
ســلف  شــهادت  در  امــروز 
ــح و  ــف صال ــن خل ــح، ای صال
ــه  ــا گرفت ــت م ــد از دس متعه
ــه  ــم ک ــی دان ــن نم ــد و م ش
ــه  ــرارت ک ــن ش ــزه ای انگی
مشــغولند ایــن گروهــک هــای 
عّمــال  و  نــادان  و  ضعیــف 
قــدرت هــای بــزرگ خصوصــا 
ــد و  ــی خواهن ــه م ــکا چ آمری
چــه انگیــزه دارنــد؟ ایــن هــا 
مــی خواهنــد بــا کشــتن اوالد 
پیغمبــر و بــا بــه عــزا نشــاندن 
ــه  ــالم اهلّل علی ــر س ــام عص ام
ــالم  ــه اس ــه ب ــن، ضرب و مؤمنی
ــهدا  ــن ش ــالم از ای ــد؟ اس بزنن
راه  در  را  شــهدا  باالتریــن  و 
ــت«. ــرده اس ــم ک ــدف تقدی ه

شهید هاشمی نژاد در کالم 
مقام معظم رهبری)مدظله 

العالی(
مقــام معظــم رهبــری دربــاره 
شــهید هاشــمی نــژاد فرمــوده 
ــژاد  ــمی ن ــهید هاش ــد: »ش ان
ــود را از  ــنگین خ ــئولیت س مس
ــول  ــی در ط ــال 1341، یعن س
نــوزده ســال بــه خوبــی انجام 
ــه  ــربلندی ب ــال س ــا کم داد و ب
شــهادت رســید. البتــه شــهادت 
ــن  ــل ای ــخصی مث ــرای ش ب
ــخنور و بزرگ  ــر و س ــم بصی عال
ــم  ــت، ه ــار اس ــک افتخ وار ی
چنــان کــه بــرای کشــندگان و 
ــیاهی  ــه روس ــمنانش مای دش
اســت. هاشــمی نــژاد از لحــاظ 
متواضعــی  شــخصی، فــرد 

ــود.  ــجاعی ب ــان ش ــود. انس ب
ــه  ــوش قریح ــر و خ ــوش فک خ
ــیده و درس  ــت کش ــود. زحم ب
ــع و  ــی طم ــود. ب ــده ب خوان
بــدون چشــم داشــت بــه مــال 
ــه  ــرد و ب ــی ک ــام کار م و مق
ــت  ــت. صداق ــه داش کار عالق
ــه  ــای او را هم ــالص و وف و اخ
مــی داننــد. او یــک شــخصیت 
ــن  ــود. م ــاز ب ــه نظرممت از هم
ــرادر  ــم ب ــی کن ــاس م احس
ــه  ــی را ک ــران بهای ــز و گ عزی
ــی  ــه او خیل ــا ب ــا و روح قلب
متکــی بــودم و همــواره بــه او 
دل خــوش و امیــدوار بــودم از 
ــان  ــت داده ام. مردم خراس دس
ــک  ــوز و ی ــدر دل س ــک پ ی
ــداکار  ــد و ف ــه من ــرادر عالق ب
را ازدســت دادنــد و ملــت 
ــه  ــد نمون ــک فرزن ــران ی ای
ــر را«. ــم نظی ــمند و ک ارزش

آثار و تألیفات شهید هاشمی 
نژاد

پیــر؛  و  دکتــر  مناظــره 
ــه  ــین علی ــه حس ــی ک درس
ــا  ــان ه ــه انس ــالم ب الس
ــاب  ــرآن و کت ــت؛ ق آموخ
آســمانی؛  دیگــر  هــای 
ــکالت  ــه مش ــا ب ــخ م پاس
ــی  ــکالت مذهب ــان؛ مش جوان
روز؛ مســائل عصــر مــا؛ 
ــه اعتقــادی  اصــول پنــج گان
مقاالتــی  جلــد(؛  دو  )در 
مکتــب  مجلــه  در  چنــد 
ــتین؛  ــران راس ــالم؛ رهب اس
ــوم  ــش؛ راه س ــتی بخ هس
ــرمایه  ــزم و س ــن کمونی بی
داری؛ زهــرا علیهاالســالم 
ــت  ــت؛ والی ــب مقاوم و مکت
فقیــه و تقریــرات اصــول 
علــی  شــیخ  اهلل  آیــت 
ــی. ــان عرب ــه زب ــانی ب کاش
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هفتــم مــاه ذی الحجــه مصــادف اســت 
ــر  ــن اخت ــهادت پنجمی ــالروز ش ــا س ب
حضــرت  والیــت  آســمان  تابنــاک 
ــام  ــارک ام ــام مب ــر ن ــد باق ــام محم ام
پنجــم محمــد بــود. لقــب آن حضــرت 
»باقــر« یــا » باقرالعلــوم« اســت. بدیــن 
جهــت کــه ایشــان شــکافنده دریــای دا 
ــوم  ــرار عل ــوده و اس ــناخته ب ــش ناش ن
بســیاری را آشــکار ســاخته انــد. القــاب 
ــر« و  ــاکر« و »صاب ــد »ش ــری مانن دیگ
»هــادی« را نیــز بــرای آن حضــرت 
بــاز  هریــک  کــه  کرده انــد  ذکــر 
ــام بزرگــوار  گوکننــده صفتــی از آن ام
ــر«   ــام  » ابوجعف ــت.کنیه ام ــوده اس ب
بــود. مــادرش فاطمــه دختــر امــام 
ــن  ــت. بنابرای ــی )ع( اس ــن مجتب حس
نســبت آن حضــرت از طــرف مــادر 
ــن  ــام حس ــرت ام ــبط اکبرحض ــه س ب
ــام حســین  ــه ام ــدر ب )ع( واز ســوی پ
حضــرت  رســد.پدرش  مــی  )ع( 
ــن،  ــن العابدی ــام زی ــاجدین ام سیدالس
علــی بــن الحســین )ع( اســت.تولد 
حضــرت باقــر )ع( در روز جمعــه ســوم 
مــاه صفــر ســال ۵۷ هجــری در مدینــه 
جانگــداز  واقعــه  در  افتــاد.  اتفــاق 
کربــا همــراه پــدر و در کنــار جــدش 
ــود  ــی ب ــهدا کودک ــید الش ــرت س حض
ــي اش  ــار زندگ ــن به ــه چهارمی ــه ب ک
ــام  نزدیــک مــی شــد.دوران امامــت ام
ــر )ع( از ســال 9۵ هجــری  محمــد باق
ــن  ــام زی ــت ام ــال درگذش ــری س قم
ــال  ــا س ــد و ت ــاز ش ــن )ع(، آغ العابدی
ــه داشــت.در  ــری ادام ۱۱۴هجــری قم
دوره امامــت امــام محمــد باقــر )ع( 
ــادق )ع(  ــر ص ــام جعف ــدش ام و فرزن
بیــن  قــدرت  مانندجنــگ  مســائلی 
قــدرت طلبــان  و  امــوي  ســاطین 
ــلطنت  ــه س ــیدن ب ــرای رس ــی ب عباس
ــان و  ــلطنت اموی ــراض س ــره انق وباخ
ــدا  ــیان و پی ــدن عباس ــرکار آم ــر س ب
شــدن و ظهــور ســلطنت عباســیان 

بــا سوءاســتفاده ازســردارانی ماننــد 
ابوســلمه خــال و ابومســلم خراســانی 
ــت  ــورت گرف ــران ص ــان و دیگ وبرمکی
ــس از وی  ــر )ع( و پ ــد باق ــام محم .ام
ــت  ــادق )ع( از موقعی ــر ص ــام جعف ام
مســاعد درگیــری قــدرت طلبــان دنیــا 
گــرای امــوی و عباســی که ارتباطشــان 
با اســام ســوء اســتفاده از نام اســام و 
ســلطنت بــود ، را فرصتــی بــرای نشــر 
تعلیمــات اصیــل اســام نــاب محمــدی 
ص ومعــارف حقــه محمــدی  ص بهــره 
جســتند ودانشــگاه بــزرگ اســامی 
را در رشــته هــای مختلــف اســام 
شناســی و احــکام صحیــح قــرآن کریم 
بــر اســاس احادیــث نبــوی ص را پایــه 
ریــزی وســایر علــوم بشــری را نیــز در 
ــزی و  ــه ری ــوم اســامی برنام ــار عل کن
شــاگردان بســیاری را در رشــته هــای 
ــد! ایــن  مختلــف علمــی تربیــت نمودن
ــته  ــدان شایس ــوار وفرزن ــان بزرگ امام
ــان  ــان وارث ــپس شاگردانش ــان وس ایش
ــاب  ــات ن ــی تعلیم ــان حقیق و نگهبان
و  اضافــه  بــدون  )ص(  پیامبراســام 
کــم کــردن کوچکتریــن مطلبــی برابــر 
ــه رســول مکــرم اســام  آنچــه خــدا ب
ــار  ــار و رفت ــود و گفت ــوده ب ــی نم وح
ــوس  ــه نام ــام ص ک ــرم اس ــی مک نب
ــه  ــرای جامع ــی ب ــت اله ــون عدال و قان
بشــری بــود را حفــظ کردند! وبراســاس 
آن تاکنــون فقــه آل محمــد )ص( را 
تدویــن و تدریــس  کردنــد! بــه همیــن 
ــز  ــر )ع( مرک ــام باق ــر ام ــت محض جه
ــان حدیــث  علمــا و دانشــمندان و راوی
و خطیبــان و شــاعران فیلســوفان بنــام 
ــد!  ــف بودن ــوم مختل ــمندان عل و دانش
ــتوده  ــال س ــر )ع( دارای خص ــام باق ام
و مــؤدب بــه آداب اســامی بودنــد 
والگــوی . ســیرت و صــورت الهــی 
ونورانیــت وجــودش ســتوده بــود. لباس 
تمیــز و زیبــا مــی پوشــید و در کمــال 
وقــار و شــکوه حرکــت مــی نمود،کــج 
ــی  ــرت م ــرض ، از آن حض ــان مق فهم
پرســیدند: بــا توجــه بــه اینکــه جــدت 
لبــاس کهنــه و کــم ارزش می پوشــید، 
ــی؟  ــن می کن ــر ت ــاس فاخــر ب چــرا لب
درپاســخ مــی فرمــود: مقتضــای تقــوای 
جــدم و فرمانــداری آن روز گارکــه تــازه 
رســته از طواغیــت ظالــم بودند،عمــوم 

شکافنده علوم در عصر جاهلیت سلطنت اموی
مــردم ازمحرومیــن و فقرا و تهیدســتان 
بودنــد، لــذا بایدآنگونــه مــی بــود . 
ــم  ــروز بپوش ــاس را ام ــر آن لب ــن اگ م
ــهره  ــاس ش ــود لب ــوده خ ــادی ب غیرع
مــی گــردد و نمیشــود تعظیــم شــعائر 
ــام پنجــم می خواســت  ــم. ام ــن کن دی
ســنت های جــدش رســول اهلل )ص( 
ــد  ــده کن ــردم زن ــن م ــا در بی را عم
ــه مــردم تعلیــم  و مــکارم اخاقــی را ب
دهــد. در روزهــای گرم برای رســیدگی 
ــزارع و نخلســتان ها بیــرون مــی  ــه م ب
رفــت و بــا کارگــران و کشــاورزان بیــل 
مــی زدوازآنچــه از محصــول کشــاورزی 
کــه بــا عــرق جبیــن وکــد یمیــن 
ــاق  ــدا انف ــی آورد، در راه خ ــت م بدس
محمــد  امــام  حضــرت  می کــرد. 
باقــر )ع( ۱9 ســال و ۱۰ مــاه پــس 
ــرت  ــوارش حض ــدر بزرگ ــهادت پ از ش
امــام زیــن العابدیــن )ع( زندگــی کــرد 
و در تمــام ایــن مــدت بــه انجــام دادن 
وظایــف خطیــر امامــت، نشــر و تبلیــغ 
ــاگردان،  ــم ش ــامی، تعلی ــگ اس فرهن
رهبــری اصحــاب ومؤمنیــن و هدایــت 
مــردم مشــغول بودندوبــا ، اجــرا کــردن 
ــان  ــوارش در می ــد بزرگ ــنت های ج س
ــط  ــه غل ــق ، توجــه مســلمانان را ب خل
غیــر  و  ظالمانــه  دعملکــرد  بــودن 
اســامی ســتگاه غاصــب حکومــت 
نظــام  در  رهبــری  ، خــط صحیــح 
ــاب  ــام ن ــتقیم اس ــامی را راه مس اس
محمــدی ص را بــه مــردم نشــان مــی 
دادنــد تــا بــا شــناخت رهبــر واقعــی و 
امامــان معصــوم آشــنا گردند.ســرانجام 
 ۱۱۴ ســال  ذی الحجــه  هفتــم  در 
ــالگی  ــن ۵۷ س ــری در س ــری قم هج
ــور  ــت ج ــه حکوم ــا توطئ ــه ب در مدین
ــود  ــه باوج ــک ک ــن عبدالمل ــام ب هش
فســاد  و  نــور مطلــق گمراهــی  آن 
ــد بدســت  ــی گردی ــا م ــر م ایشــان ب
مــزدوران هشــام ملعــون مســموم و بــه 
ــان  ــر مقدسش ــید! . پیک ــهادت رس ش
پــدر  کنــار  بقیــع  قبرســتان  در  را 
ــد. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــوارش  ب بزرگ

 منبع خبرنگاران جوان با اصالحات 

ایــن شــعاری کــه مــردم باشــعور انقابــی 
کرمــان در برخــورد بــا عمــال فاســد 
روشــنفکری  مدعــی  چماقــداران  و 
نــام ری  بــا  امــروز  کــه  فراماســونری 
پنجــاه  ســال  حماقتهــای  اســتارهمان 
وهشــت را دنبــال مــی کننــد مطــرح 
کراواتــی  گــران  شــکنجه  تــا  کردنــد 
طاغــوت پهلــوی مزدورصهیونیــزم را افشــا 
کننــد! در فاجعــه حملــه بــه مســجد 
جامــع کرمــان در ۲۴ مهرمــاه و بــه خــاک 
ــزاداری  ــردم ع ــدن م ــیده ش ــون کش و خ
کــه بــرای یادبــود چهلمین روز درگذشــت 
شــهدای ۱۷ شــهریوردرتهران  کشتارشــده 
بودند،جنایتــی اســت کــه ننــگ آن از 
ــه ، وطــن  ــدان خــود فروخت پیشــانی خان
فــروش وشــکنجه گرپهلــوی غارتگــر و 
ــن  ــد! و ای ــد ش ــاک نخواه ــدهرگز پ فاس
کرمــان  مــردم  مبــارزات  ســرآغاز  روز 
ــد.  ــوی ش ــوس پهل ــم منح ــه رژی ــر علی ب
فاجعــه بــه آتــش کشــیدن مســجد جامــع 
توســط  قــرآن  بــه  توهیــن  و  کرمــان 
ــدار  ــب بی ــوی موج ــم پهل ــن رژی ماموری
احساســات  دارای  کــه  مــردم  شــدن 
ــد و آشــکار شــدن  ــی بودن ــه مذهب آگاهان
پهلــوی  رژیــم  دینــی  ضــد  ماهیــت 
بهائیــت   و  فراماســونری  درخدمــت 
گردیــد. ! مبــارزات آگاهانــه و پیوســته 
رهبــری  بــا  مــردم درسراســر کشــور 
مدبرانــه امــام خمینــی)ره( در جریــان 
ــی را در  ــامی موج ــاب اس ــروزی انق پی
ــرانجام در ۲۲  ــه س ــد آورد ک ــور پدی کش
ــه نتیجــه رســید؛حادثه  ــاه ۵۷ ب بهمــن م
و  کرمــان  جامــع  مســجد  زدن  آتــش 
ــال  ــرآن توســط عم ــه ق ــت ب ــک حرم هت
ــال ۵۷  ــاه س ــر م ــاه در ۲۴ مه ــم ش رژی
ســرآغاز مبــارزات گســترده مــردم کرمــان 
در جریــان پیــروزی انقــاب شــد.  امــروز 
ــان دارای غیــرت دینــی بایــد توجــه  جوان
داشــته باشــند فرزنــدان همــان خــود 
فروشــان وطــن فــروش بــی دیــن بــا نــام 
ری اســتار همــان غلــط هــای گذشــته را 
تکــرار مــی کننــد کــه هوشــیاری و غیــرت 
دینــی حکــم مــی کنــد چنیــن مفســدین 
ــه دان  ــه زبال ضــد اســام را بشناســیم و ب
تاریــخ بفرســتیم ! چنانکــه پــدران شــجاع 
مــا  آگاهانــه چنیــن کردنــد وآن مــزدوران 
را بــه دامــن اربابــان کافرشــان فرســتادند

در  کرمــان  مــردم  از  نفــر  هــزار   ۲۰
داشــتند حضــور  ۲۴مهــر  فاجعــه 

بــه دنبــال مبــارزات برحــق مــردم کرمــان 
بــر علیــه جنایــات رژیــم طاغــوت ۲۰ 
هــزار نفــر از مــردم کرمــان از ســاعت 
اجــرای  در  صبــح   دقیقــه   ۳۰ و   ۱۱

اوامــر امــام خمینــی)ره( و بــه دعــوت 
بزرگداشــت  بــرای  روحانیــت  جامعــه 
ــه ســیاه و ســالگرد  ــم شــهدای جمع چهل
آیــت اهلل حــاج مصطفــی خمینــی در 
ــد. ــاع کردن ــان اجتم ــع کرم ــجد جام مس
ایــن افــراد در کمــال آرامــش در حالیکــه 
ــی  ــی یک ــام صمدان ــت االس ــات حج بیان
مــی  گــوش  را  کرمــان  روحانیــون  از 
ــر از  ــوم  ۳۰۰ نف ــا هج ــان ب ــد ناگه دادن
ــت  ــوی دول ــه از س ــای ک ــاش و کولیه اوب
پهلــوی اجیــر شــده بودنــد مواجــه شــدند.
ــا  ــرد ب ــاح س ــه س ــلح ب ــای مس کولیه
حمایــت مامورین مســلح شــاه خائــن از در 
شــرقی وارد مســجد جامع کرمان شــدند و 
ــدام  ــتاقیه اق ــمت درب مش ــدا در قس ابت
ــه  ــایل نقلی ــور و وس ــش زدن موت ــه آت ب
مــردم کردنــد کــه ایــن اقــدام بــا واکنــش 
ــس از  ــا پ ــد ام ــه ش ــردم مواج ــی م دفاع
تیــر انــدازی مامــوران شــاه ، مــردم بــرای 
در امــان مانــدن بــه داخــل مســجد پنــاه 
ــا و اراذل  ــگام کولیه ــن هن ــد، در ای بردن
و اوبــاش بــا چــوب، چمــاق و اســلحه 
ســرد بــه مــردم بــی دفــاع کــه در صحــن 
ــد. ــه کردن ــتند حمل ــور داش ــجد حض مس
ــان  ــه خصــوص زن در ایــن میــان مــردم ب
از  مانــدن  امــان  در  بــرای  کــودکان  و 
ــجد  ــتانهای مس ــه شبس ــا ب ــوم کولیه هج
ــد امــا مامــوران ســاواک اقــدام  پنــاه بردن
بــه پرتــاب گاز اشــک آور بــه داخــل 
هنــگام   همــان  در  و  کردنــد  مســجد 
ــه  ــدام ب ــام مســجد اق ــا از پشــت ب کولیه
ــد  ــردم کردن ــرف م ــه ط ــنگ ب ــاب س پرت
ــی  ــان و مــردان ب ــه ضــرب و شــتم زن و ب
درحادثــه  پرداختند.کشــتارمردم  گنــاه 
جنایتبارآنقــدر فجیــع بــود کــه کــه تنهــا 
جســد دو نفــر بــه نامهــای »باقــدرت 
جوپــاری« و » غامرضــا یــزدان شــناس« 
بــه شــهادت  کــه در صحــن مســجد 
ــد  ــدندوبقیه جس ــایی ش ــیدند شناس رس
مجهــول  نشــدلذا  شناســایی  شــهدا 
الهویــه ماندنــد. پــس از ایــن حادثــه 
کولیهــا بــه خیابانهــای شــهر هجــوم 
ــای  ــازه ه ــارت مغ ــه غ ــدام ب ــد و  اق بردن
ــهر  ــازه ش ــن مغ ــد و چندی ــردم کردن م
ــیدند.   ــش کش ــه آت ــد و ب ــارت کردن راغ
نتیجــه آتــش زدن مســجد جامــع کرمــان 
بیــداری مــردم در ســایر شــهرهای کشــور 
بــود و مــردم با شــعار » مســجد کرمــان را، 
خلــق مســلمان را، کتــاب قرآن را، شــاه به 
آتــش کشــید » بــا حرکتــی نــو و انگیــزه 
ای مضاعــف بــه خیابانهــا امدنــد و مخالفت 
ــد. ــی کردن ــاه را علن ــم ش ــا رژی ــود ب خ
یکــی از اقدامــات وقیهانــه ماموران شــاه به 

آتــش کشــیدن قرآنهــا و کتابهــای دعــای 
مســجد جامــع و بــه آتــش کشــیدن درب 
مســجد بــود کــه ایــن اقــدام در نــوع خــود 
در کشــور بــی ســابقه بــود مرحــوم آیــت 
ــون  ــی از روحانی ــی یک ــی کرمان اهلل صالح
برجســته کرمــان در ایــن خصــوص طــی 
ارســال تلگــراف بــرای دفاتــر مراجــع 
ــت  ــگفت  آور اس ــت: ش ــم گف ــد در ق تقلی
کــه حکومتــی خــود را طرفــدار دیــن مــی 
دانــد و داعیــه حمایــت از روحانیــت را 
دارد و شــعار آشــتی ملــی نیــز مــی دهــد 
مســجد و کتــاب خــدا را بــه آتــش بکشــد.

در واکنــش بــه ایــن عمــل مامــوران 
رژیــم جنایــت پیشــه پهلــوی ، امــام 
ــی از  ــن حرکــت را ناش خمینــی )ره( ای
ســردرگمی شــاه و اطرافیانــش دانســت و 
ــراز تاســف نمــود. ــه اب ــن حادث ــروز ای از ب

ــد: اوضــاع  ــام کردن ــی اع ایشــان در پیام
ــی شــدید  ــران موجــب نگران جــاری در ای
دارم  آن  خــوف  اســت  جانــب  ایــن 
کــه شــدت فشــار عصبــی بــر شــاه و 
آمیــز  جنــون  حمله هــای  بســتگانش 
ــران را  ــت ای ــرده و مل ــدید ک ــان را تش آن
بیــش از پیــش بــه خــاک و خــون بکشــد.

ــش  ــان و آت ــی کرم ــته جمع ــتار دس کش
و  مســلمین  مقدســات  و  مســجد  زدن 
ــاع در  ــی دف ــرد و زن ب ــتم م ــرب و ش ض
ــن  ــت. ای ــون اس ــن جن ــه ای از ای آن نمون
ــه  ــه از ادام ــانی ک ــات از کس ــو جنای نح
حکومــت ظالمانــه خــود مأیــوس هســتند 
ــند،  ــی کش ــود را م ــر خ ــای آخ و نفس ه
ــی آن  ــش بین ــا پی ــه قب ــت ک ــری اس ام
ــام  ــا قی ــا ب ــز م ــت عزی ــودم مل ــرده ب را ک
ــدان  ــون فرزن ــار خ ــود و نث ــه خ دالوران
خــود نــام ارجمنــد خــود را در تاریــخ 
وصــف اول مجاهــدان اســام ثبــت نمــود. 
امــروز عقــب نشــینی ننــگ آور و انتحــار 
اســت عزیــزان مــن از فدایــی دادن و 
نثــار جــان و مــال در راه خــدا و اســام و 
ملــت مســلمان نهراســید کــه ایــن شــیوه 
ــای  ــا و اولی ــأن و اوصی ــر عظیم الش پیامب
آنــان بــوده و خــون مــا رنگین تــر از خــون 
ــا مخالفــت  ــا نیســت کــه ب شــهدای کرب
بــا ســلطان جائــر کــه متمســک بــه اســام 
ــی  ــام معرف ــه اس ــود را خلیف ــود و خ ب
ــرای  ــه ب ــما ک ــد ش ــه ش ــرد ریخت می ک
ــال  ــان و م ــتید و ج ــا خاس ــه پ ــام ب اس
ــا  ــهدای کرب ــف ش ــد در ص ــار میکنی نث
ــد. ــب آنانی ــرو مکت ــه پی ــرا ک ــتید چ هس
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ــدد  ــا درص ــه کرب ــس از واقع ــد پ یزی
نابــودی و شــهادت ائمــه معصــوم )ع( از 
جملــه امــام ســجاد )ع( بــود کــه پــس 
از ســالها ایشــان را بــه شــهادت رســاند. 
پــس از واقعــه کربــا، امام ســجاد )ع( و 
دیگــر ائمــه )ع( حاضر در واقعه عاشــورا، 
ــد و  ــه یزی ــد ک ــانی بودن ــه کس از جمل
ــودی  ــه درصــدد ناب ــی امی ــت بن حکوم
ــود ، بــه همیــن ســبب پــس از  ــان ب آن
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــد ب ــا یزی ــه کرب واقع
بــا دیدار هــای مکــرر در دربــار خــود بــا 
اســراء کربــا و امــام ســجاد )ع( بهانه ای 
را بــرای قتــل حضــرت )ع( پیــدا کنــد. 
ــت:  ــده اس ــا آم ــیاری از کتاب ه در بس
ــرا  ــود ف ــه کاخ خ ــام را ب ــک روز ام ی
خوانــد و از او ســوالی پرســید. امــام)ع( 
ــی را در  ــبیح کوچک ــه تس ــی ک در حال
ــه او پاســخ داد. ــد، ب دســتش می گردان
جــرأت  »چگونــه  گفــت:  یزیــد 
حــرف زدن  موقــع  می کنــی 
بگردانــی؟« تســبیح  مــن  بــا 

ــول جــدم  ــدرم از ق ــد: »پ ــام فرمودن ام
فرمــود: هــر کــس بعــد از نمــاز صبــح، 
بی اینکــه بــا کســی ســخن بگویــد، 
تســبیح در دســت بگیــرد و بگویــد: 
»اللهــم انــی اصبحــت و اســبّحک و 
ــدد  ــک بع ــدک و اُهلل ــدک و احم امج
مــا ادیــر بــه ســبحتی« ســپس تســبیح 
در دســت، هــر چــه می خواهــد بگویــد، 
ــش  ــی رود، برای ــتر م ــه بس ــی ب ــا وقت ت
ــود.  ــور می ش ــن منظ ــر گفت ــواب ذک ث
ــاز  ــت، ب ــتر رف ــه بس ــر گاه ب ــس ه پ
همیــن دعــا را بخوانــد و تســبیح را 
ــع  ــا موق ــذارد، ت ــود بگ ــش خ ــر بال زی
او  بــرای  نیــز  خــواب  از  برخاســتن 
ثــواب ذکــر خــدا منظــور می شــود. 
ــم« ــدا می کن ــّدم اقت ــه ج ــم ب ــن ه م
از  کــدام  هیــچ  »بــا  گفــت:  یزیــد 
مگــر  نگفتــم،  ســخنی  شــما ها 
مــن  بــه  درســتی  جــواب  اینکــه 
ــی داد  ــه او هدایای ــس ب ــد.« پ می دهی
کننــد.« آزاد  را  امــام  داد  دســتور  و 

چنیــن  نیــز  دیگــری  روایــت  در 
حضــرت  خطبــه ی  از  بعــد  آمــده: 
رســوایی  ســبب  کــه  )س(  زینــب 
نظــر  شــامیان  از  او  شــد،  یزیــد 
ــه  ــیران چ ــن اس ــا ای ــه »ب ــت ک خواس
کنــم؟« شــامیان در پاســخ گفتنــد: 
»آن هــا را از دم شمشــیر بگــذران.«

ــن  ــان ب ــام »لقم ــه ن ــار ب ــی از انص یک
بشــیر« گفــت: »ببیــن اگــر رســول 
خــدا )ص( بــود بــا آنــان چــه می کــرد؛ 
ــن.« ــار ک ــور رفت ــان ط ــز هم ــو نی ت

ــس  ــه در مجل ــز ک ــر )ع( نی ــام باق ام
قاطعــی  ســخنان  داشــت،  حضــور 
گفــت کــه یزیــد را از قتــل اســراء 
ــر  ــر زی ــر ب ــد س ــرد. یزی ــرف ک منص

داد  دســتور  ســپس  و  انداخــت 
ببرنــد. بیــرون  مجلــس  از  را  آنــان 

ــه  ــجاد )ع( ب ــام س ــز ام ــی نی در روایت
ــار نشــد  ــچ ب ــد: »هی ــال« فرمودن »منه
ــا  ــد و م ــار کن ــا را احض ــد م ــه یزی ک
ــا را  ــد م ــه می خواه ــم ک ــان نکنی گم
ــه  ــه ب ــا توج ــال ب ــر ح ــه ه بکشــد.« ب
ــا  ــد بار ه ــدد تاریخــی، یزی شــواهد متع
تصمیــم قطعــی به قتــل امام ســجادع و 
همراهــان ایشــان داشــته، ولــی خداونــد 
ــت. ــات داده اس ــا را نج ــار آن ه ــر ب ه
 دســتگاه امــوی بــا گذشــت زمــان بــه 
ــجاد )ع(  ــام س ــی ام ــیوه های مبارزات ش
پــی بــرد و دریافــت کــه ادامــه حیــات 
ــداری  ــاع زمام ــرایط و اوض ــا ش ــام ب ام
آن هــا نمی ســازد؛ لــذا تصمیــم بــه قتــل 
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب حضــرت )ع( گرفتن
ــزه  ــوان چهــار عامــل مهــم را انگی می ت
دســتگاه حاکــم از قتــل امــام برشــمرد:

* وســعت نفــوذ امــام. در طــول ۳۵ 
ــام از  ــا، ام ــت کرب ــد از جنای ــال بع س
طریــق دعا هــا و نشــر معــارف اســامی 
بــه تدریــج توانســت یارانش را منســجم 
بــه  را  الزم  آگاهی هــای  و  کننــد 
ــی  ــر بزرگ ــن خط ــه ای ــد ک ــا بده آن ه
ــد. ــاب می آم ــه حس ــمن ب ــرای دش ب
عبدالملــک،  حســادت.  و  بغــض   *
از  و حتــی جمعــی  ولیــد  و  هشــام 
ــجاد  ــام س ــه ام ــه ب ــی امی ــزرگان بن ب
ــد؛  ــادت می ورزیدن ــام حس ــه الس علی
چــرا کــه مــردم از روی فهــم و درایــت 
می کردنــد. ارادت  عــرض  امــام  بــه 

 
* افشــاگری. امــام ســاد علیــه الســام 
در فرصت هــای بســیار و از داســتان 
ــت  ــارت و مظلومی ــدر و اس ــهادت پ ش
ــت  ــخن ها می گف ــش س ــود و خاندان خ
افشــاگری  نوعــی  خــود  ایــن  کــه 
ــود. ــه ب ــی امی ــم بن ــه ظل ــمی علی رس

 
* تــرس از قیــام. دســتگاه خافت تصّور 
ــد  ــی بلن ــام َعلَم ــر ام ــه اگ ــرد ک می ک
کنــد بخاطــر محبوبیــت و نفــوذ معنوی 
آن حضــرت حتــی کســانی کــه دوســت 
فاهــل بیــت هــم نیســتند زیــر آن پرچم 
جمــع می شــوند و قیامــی بــزرگ علیــه 
حکومــت آنــان بــه وجــود خواهــد آمــد.
)ع( ســجاد  امــام  شــهادت  نحــوه   

حضــرت ســید الســاجدین )ع( پــس از 
ــه در  ــت ک ــر پربرک ــک عم ــدن ی گذران
یکــی از حســاس ترین دوره هــای تاریــخ 
اســام واقــع شــد از ویژگی هــای مهــم 
ــی در  ــت عموم ــجاد ع محبوبی ــام س ام
ــل و  ــه فضای ــود؛ چراک ــردم ب ــن م بی
مــکارم اخاقــی آن حضــرت )ع( در هــر 
ــان می شــد و در  ــی بی ــس و محفل مجل
یــک کام امــام )ع( در دل هــا و عواطف 

مــردم جــا گرفتــه بــود. ایــن وضــع بــر 
امویــان دشــوار بــود و آن ها را به خشــم 
مــی آورد و از همــه کس بیشــتر ولیدبن 
عبدالملــک کینــه امام را در دل داشــت. 
او بار هــا می گفــت: »مــن تــا وقتــی 
کــه علــی بــن الحســین در دنیــا باشــد 
راحــت نیســتم«. ایــن بــود کــه وقتــی 
زمــام ســلطنت بنــی امیــه را بــه دســت 
گرفــت تصمیــم گرفــت امــام ســجاد را 
ــنده ای  ــر کش ــذا زه ــد؛ ل ــموم کن مس
ــتاد  ــه فرس ــزارش در مدین ــرای کارگ ب
ــر را  ــن زه ــا ای ــتور داد ت ــه او دس و ب
ــز  ــب نی ــد و آن نانجی ــام بخوران ــه ام ب
ــی کــرد. زهــر در  دســتور ولیــد را عمل
بــدن نازنیــن امــام کارگــر شــد و بدیــن 
ــالگی  ــن ۵۷ س ــرت در س ــیله حض وس
ــه شــهادت رســید. ــه ب ــه طیب در مدین

ــن  ــرت زی ــهادت حض ــان ش ــه زم البت
تولــد  ماننــد  نیــز  )ع(  العابدیــن 
ــر  ــر س ــت و ب ــوم اس ــان نامعل مبارکش
تاریــخ آن اختــاف اســت، دامنــه ایــن 
اختــاف از ســال 9۲ هجــری قمــری تــا 
ــه  ــا آنچ ــت، ام ــری اس ــال ۱۰۰ هج س
ــال  ــی س ــه مشــهورتر اســت، یک از هم
9۴ هجــری قمــری اســت کــه آن را بــه 
ــماری  ــای بیش ــال فقه ــبت ارتح مناس
درمدینــه، »ســنه الفقهــاء« نامیــده انــد 
و دیگــری ســال 9۵ هجــری قمــری 
اعــام کــرده و برایــن اســاس بزرگانــی 
نظیرشــیخ مفیــد وشــیخ طوســی و 
محقــق اربلــی و ابــن اثیــر نیــز همیــن 
نظــر را تأییــد کــرده انــد. همچنیــن بــر 
ــام  ــر از ام ــه ابوبصی ــی ک ــاس روایت اس
ــرده اســت،  ــل ک ــر صــادق )ع( نق جعف
امــام فرمــوده اســت: حضــرت علــی بــن 
الحســین )ع( در حالی کــه ۵۷ ســاله 
ــه در  ــن واقع ــت و ای ــا رف ــد از دنی بودن
ســال 9۵ هجــری قمــری اتفــاق افتــاد.

پیکــر پــاک امــام ســجاد )ع( را در شــهر 
ــهر  ــد. در آن ش ــییع کردن ــه تش مدین
از پیکــر امــام تشــییع بــی نظیــری 
صــورت گرفــت؛ زیــرا توده هــای مــردم 
از مناطــق مختلــف بــر جنــازه حضــرت 
حاضــر شــدند و همگــی پریشــان و 
ــر  ــازه مطه ــته جن ــان و دل شکس گری
حضــرت )ع( را بــر دوش می بردنــد. 
مــردم در هالــه ای از اشــک با امــام وداع 
می کردنــد. بــدن مطهــر حضرت ســجاد 
ــد و در  ــه قبرســتان بقیــع بردن )ع( را ب
قبــری کــه در کنــار قبــر عمویــش امــام 
ــاده  ــام آم ــه الس ــی علی ــن مجتب حس
ــپردند. ــاک س ــه خ ــد ب ــاخته بودن س
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بنی امیه چگونه  شاهد جنایات کربال ،  امام سجاد )ع( را به شهادت رساند ؟ 

ســالروز  صفــر،  مــاه   ۲8
ــالم )ص(  ــر اس ــهادت پیامب ش
ــی )ع(  ــن مجتب ــام حس و ام
ــوار،  ــام بزرگ ــن ام ــت، ای اس
ــر  ــر اث ــری ب ــال 49 هج در س
ــرش  ــط همس ــه توس ــمی ک س
نفــوذی  منافقیــن  از  کــه 
ــیدند  ــهادت رس ــه ش ــود ، ب ب
ــه  ــع مدین ــتان بقی و در قبرس
ــدند. ــپرده ش ــاک س ــه خ ب

چگونــی  و  علــت  دربــاره 
شــهادت ایشــان، در منابــع 
مطــرح  قــول   3 تاریخــی 
شــده اســت کــه شــهادت 
ــم  ــر س ــر اث ــام، ب ــن ام ای
اســت. قوی تــر  همــه  از 

ــمندان  ــی« از دانش ــیخ کلین »ش
ــل از  ــه نق ــیعی، ب ــزرگ ش ب
نقــل  حضرمــی«  »ابوبکــر 
می کنــد: »جعــده« دختــر 
ــدی«،  ــس کن ــن قی ــعث  ب »اش
ــرت  ــزان آن حض ــی از کنی یک
ــرد،  ــموم ک ــر داد و مس را زه
ــه  ــوده ب ــرف آل ــان ظ باهم
آن  درون  وغــذای  زهــر 
ــی  ــن مجتب ــام حس ــان ام ج
ــرد و  ــروح ک ــزو مج )ع( را نی
ــوردن  ــر اثرخ ــرت ب آن حض
ــموم  ــوده مس ــذای آل آن غ
شــد.«؛ وشــهید  شــد 

شــیخ مفیــد نیــز در ایــن 
ــه  ــت: معاوی ــه اس ــاره گفت ب
فــردی را نــزد جعــده، دختــر 
ــتاد  ــس فرس ــن قی ــعث ب اش
ــری  ــه همس ــو را ب ــن ت ــه م ک

ــم آورد؛  ــد درخواه ــرم یزی پس
ــن  ــو حس ــه ت ــرط آن ک ــه ش ب
ــزار  ــد ه ــی و ص ــر ده را زه
ــتاد  ــرای او فرس ــز ب ــم نی دره
و آن زن ایــن کار را انجــام داد 
ــر  ــن )ع( زه ــام حس ــه ام و ب
ــه او  ــول را ب ــه، پ داد. معاوی
ــری  ــه همس ــی او را ب داد؛ ول
ــس از  ــاورد و او پ ــد در نی یزی
رحلــت امــام )ع( بــا مــردی از 
خانــدان طلحــه ازدواج کــرد و 
و  او آورد  بــرای  فرزندانــی 
ــدان و  ــان آن فرزن ــر گاه می ه
ــخنی  ــش س ــل قری ــایر قبای س
پیــش  وگویــی  گفــت  و 
می آمــد، قریــش آنــان را 
ســرزنش کــرده، مــی گفتنــد: 
ــه  ــه ب ــی ک ــران آن زن ای پس
ــد!« ــر می خوران ــوهرش زه ش

امــام حســن )ع( دربــاره 
خــود  شــهادت  چگونگــی 
ــن  ــد: »م ــه می فرماین اینگون
بــه وســیله زهــر، شــهید 
ــه  ــور ک ــان ط ــوم هم می ش
اهلل  )صلــی  خــدا  پیغمبــر 
ــد.«  ــهید ش ــه( ش ــه وآل علی
گفتنــد: »چــه کســی تــو 
می نمایــد؟«،  مســموم  را 
دختــر  »جعــده،  فرمــود: 
اشــعث بــن قیــس؛ زیــرا 
تحریــک  را  وی  معاویــه 
می کنــد و ایــن دســتور را 
گفتنــد:  می دهــد.«  او  بــه 
ــه ات  ــده را از خان ــس جع »پ
خــارج و از خــودت دور کــن!« 

 شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی )ع( بدست همسرش که اسیرشیطان نفس بود ؟ 

ــارج  ــه او را خ ــود: »چگون فرم
ــوز  ــه هن ــی ک ــم؛ در صورت کن
ــت،  ــداده اس ــام ن ــی انج عمل
ــم،  ــارج کن ــن وی را خ ــر م اگ
ــد! و  ــی کش ــرا م ــم م ــاز ه ب
ــردم  ــزد م ــن ن ــر ای ــالوه ب ع
عــذری خواهــد داشــت«.
دربــاره چگونگــی تدفیــن 
ــی )ع( بیان  ــن مجتب ــام حس ام
ــام  ــه ام ــی ک ــده: هنگام ش
ــید،  ــهادت رس ــن )ع( به ش حس
ــل  ــین)ع( او را غس ــام حس ام
ــازه او  ــرد و جن ــن ک داد و کف
ــه  ــت و ب ــوت گذاش را درون تاب
محلــی کــه رســول خــدا)ص( 
ــاز  ــا نم ــر جنازه ه ــا ب در آنج
ــر  ــت داد، و ب ــد، حرک می خوان
جنــازه نمــاز خوانــد. امــا بــا 
ــه  ــوب ب ــراد منس ــارهای اف فش
ــه  ــوی ک ــه نح ــه ، ب بنی امی
آنهــا اجــازه ندادنــد تــا امــام 
ــرت  ــه حض ــن)ع( در خان حس
رســول)ص( دفــن شــود و 
ــه،  ــب معاوی ــا طل ــادی دنی ای
بی رحمــی  و  شــقاوت  بــا 
ــی  ــاران تابوت ــه تیرب ــدام ب اق
ــول  ــد رس ــد فرزن ــه جس ک
ــدو  ــدا)ص( در آن بودکردن خ
ــدا  ــول خ ــار رس ــتند کن نگذاش
شــود.لذا  ســپرده  بخــاک 
ــتان  ــاک او را در قبرس ــم پ جس
ــپردند.  ــاک س ــه خ ــع ب بقی
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فاقتصــاد مقاومتــی ؛ نقشــه پایــدار توســعه 
اســامیبه  ایــران  پیشــرفت  الگــوی  و 
گــزارش خبرگــزاری صداوســیما؛ سیاســت 
ــه ۲9  ــی ک ــاد مقاومت ــی اقتص ــای کل ه
از ســوی مقــام معظــم  بهمــن ۱۳9۲ 
ســند   ، اســت  شــده  ابــاغ  رهبــری 
تحــوالت  بــرای  بایســته  و  شایســته 
فرهنــگ  توســعه  و  ایــران  اقتصــادی 
تولیــد ثــروت پایــدار محســوب مــی شــود.
ــیما؛  ــدا و س ــزاری ص ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــعار  ــه ش ــر پای ــا ب ــال ه ــذاری س ــام گـ ن
ــاح  ــکوفایی ، اص ــوآوری و ش ــاد »ن اقتص
ــف ، کار  ــت مضاع ــرف ، هم ــوی مص الگ
مضاعــف ، جهــاد اقتصــادی ، تولیــد ملــی 
و حمایــت از کار و ســرمایه ایران، حماســه 
سیاســی و حماســه اقتصــادی اقتصــاد 
و فرهنــگ بــا عــزم ملــی و مدیریــت 
و  همدلــی  ملــت  و  دولــت   ، جهــادی 
ــدام  ــی اق ــاد مقاومت ــه اقتص ــی ب همزبان
و عمــل )۱۳9۵( منتهــی شــده اســت.
مقــام  منظــر  از  مقاومتــی  اقتصــاد 
 ۱۳۸9 ســال  از  والیــت  عظمــای 
اســت: شــرح  ایــن  بــه   ۱۳9۵ تــا 
مقاومتــی اقتصــاد   )۱
مســئوالن  اگــر  ؛   ۸۰ ســال 
بــا  توانســتند  کشــور  اقتصــادی 
را الزم  تدابیــر  و  عمــل  هوشــیاری 
پیــش گیرنــد و مانــع از نفــوذ پنجــه 
شــوند  کشــور  اقتصــاد  در  دشــمن 
 ، کننــد  شــکوفا  را  ملــی  اقتصــاد  و 
کنــد. مــی  اقتــدار  احســاس  ملــت 
۸۶ ســال   )۲
برنامــه هــای اســتکبار جهانــی علیــه 
ــه  ــه خاص ــه جمل ــران را در س ــت ای مل
 : روانــی  جنــک   - اول   : کنــم  مــی 
 - ســوم  و   : اقتصــادی  جنــک   - دوم 
مقابلــه بــا پیشــرفت و اقتــدار علمــی 
۸9 ســال   )۳
معظــم  رهبــر  فرمایشــات  اولیــن 
مقاومتــی  اقتصــاد  لفــظ  از  انقــاب 
 : فرمودنــد  کــه  بــود   ۸9 ســال  در 
مقاومتــی   اقتصــاد  یــک  بایــد  مــا 
واقعــی در کشــور بــه وجــود بیاوریــم 
اقتصــاد  ادبیــات  تشــریح   )۴
9۱ و   9۰ هــای  ســال  در  مقاومتــی 

مطالعــه و تحقیــق کنیــد- اگــر ایــن 
تحقیــق هــا بــه درد آن دســتگاه مســئول 
ــد. ــی آی ــما م ــه کار ش ــا ب ــورد ، قطع نخ
ماحظــه  و  اســراف  از  پرهیــز  امــروز 
ــل  ــک در مقاب ــرف ، باش ــادل در مص تع
ــت . ــادی اس ــت جه ــک حرک ــمن ی دش

ــات  ــت از الزام ــه نف ــتگی ب ــش وابس کاه
اقتصــاد مقاومتــی اســت ، ایــن وابســتگی 
. ، میــرات شــوم صــد ســاله ماســت 
همیــن شــرکت هــای دانــش بنیــان یکــی 
ــن  ــی از موثرتری ــر و یک ــن مظاه از بهتری
ــت . ــی اس ــاد مقاومت ــای اقتص ــه ه مولف
ــه یــک ملــت امــکان  اقتصــاد مقاومتــی ب
ــار  ــرایط فش ــی در ش ــه حت ــد ک ــی ده م
ــند. ــته باش ــکوفایی داش ــد و ش ــم رش ه
ــه  ــیم ک ــته باش ــادی داش ــد اقتص ــا بای م
ــد-  ــه رشــد محفــوظ بمان ــد رو ب هــم رون
هــم آســیب پذیــری اش کــم باشــد.
کلــی  هــای  سیاســت  ابــاغ   )۵
9۲ ســال  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
بنیــان  دانــش  اقتصــاد  پیشــتازی   -
- محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد
مقاومتــی  اقتصــاد  نشــان  اعطــای   -
دولــت  درآمــدی  نظــام  اصــاح   -
داخلــی  تولیــد  افزایــش   -
اساســی  کاالهــای  و  نهادهــا 
تولیــد  بــه  دادن  اولویــت   -
راهبــردی  خدمــات  و  محصــوالت 
هزینــه  در  جویــی  صرفــه   -
کشــور عمومــی  هــای 
اقتصــاد  ســازی  گفتمــان   )۶
9۴ و   9۳ هــای  ســال  در  مقاومتــی 

تکیــه  جوانهــا-  ابتــکار  بــه  اگــر 
خارجــی  دشــمنان  فخـــر  از  کنیــم 
کــرد خواهیــم  رهــا  را  خودمــان   ،
در برنامــــه ششم توســعه - روی اقتصاد و 
روی فرهنــگ و روی علم باید تـــکیه کنید
عـــاج مسئلـــه تحریــم » همیــن اقتصــاد 
مقاومــــتی است « ما بایستی درست عمل 

کنیــم 
ــی ، روی  ــاد مقاومت ــده اقتص ــکیه عم تـ
اســت  داخلــی  تولیـــد  روی  و  مــردم 
مــی  دولــت  از  خــارج  بخشــهایی 
مقاومتــی  اقتصــاد  در  تواننــد 
بسیـــج  از جملــه  کننــد  ایفــا  نقــش 
گشــایش اقتصــادی جز بــا جدی گرفـــتن 
و پیگیــری همــه جانبــه اقتصــاد مقاومتــی 
شـــد نخواهــد  میســر 
ــعه  ــوی فراتوس ــی ، الگ ــاد مقاومت »اقتص
اســامی  ایــران  بــرای  ابرپیشــرفت  و 
اســت و براینــد تمــام دانــش اقتصــاد 
ــادی در  ــی اقتص ــارب تاریخ ــعه و تج توس
جهــان و بیــش از ســه دهــه در نظــام 
جمهــوری اســامی ایــران اســت و هرگــز 
ــی بدانیــم و  ــد ان را اقتصــاد ریاضت نبای
اتفاقــا الگویــی ضــد ریاضتــی اســت .
»اقتصــاد مقاومتــی« ، تقریبــا واژه ای نوین 
ــگی  ــی و همیش ــردی تاریخ ــا کارب ــا ب ام
ــور و  ــی کش ــرایط کنون ــه در ش ــت ک اس
ــم  ــی از تحری ــی ناش ــن الملل ــط بی محی
هــا و حتــی دوره پســاتحریم حساســیت و 
اهمیــت بیشــتری دارد و چــون مشــکات 
ــده  ــاس ش ــه ان حس ــم ب ــادی داری اقتص
ایــم در حالــی کــه اگــر عقانیــت و خــرد 
مذهبــی و اســامی و ملــی در جامعــه 
بــرای  بایــد  همــواره  شــود  نهادینــه 

اســتقرار اقتصــاد مقاومتــی تــاش کنیــم.
جوهــره اقتصــاد مقاومتــی را حداکثــر 
ســازی بهــره وری منابــع و تکیــه بــر 
بــر  مبتنــی  و  پایــدار  نســبی  مزیــت 
دهــد  مــی  تشــکیل  اقلیمــی  تنــوع 
اقتصــاد  کــه  بدانیــم  هــم  را  ایــن  و 
ــق  ــل تحق ــا قاب ــی کام ــی موضوع مقاومت
ــی ،  ــع زیرزمین ــران مناب ــون ای ــت چ اس
ــانی  ــروی انس ــردی ، نی ــی ، راهب روزمین
ــره  ــد به ــای آن را دارد و بای ــش ه و دان
ــد. ــش یاب ــاک افزای ــع آب و خ وری مناب
مکتــب اقتصــاد اســامی هــم شــامل 
ــاح و  ــر و اص ــت حداکث ــا ظرفی ــد ب تولی
بهینــه ســازی الگــوی مصــرف اســت.
رهنمــودی  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــده  ــر آین ــی ب ــال و مبتن ــردی و فع راهب
سیاســت  ؛  گرایــی  آینــده  و  شناســی 
در  را  مقاومتــی  اقتصــاد  کلــی  هــای 
ــذاری  ــه نامگ ــال ۱۳9۲در ادام ــر س اواخ
ــوی  ــاح الگ ــای ) اص ــال ه ــادی س اقتص
مصــرف منابــع ؛ همــت مضاعــف و کار 
ــت از  ــادی ، حمای ــاد اقتص ــف ، جه مضاع
ــی  ــه سیاس ــی ، حماس ــرمایه مل کار و س
و اقتصــادی ( ابــاغ فرمودنــد تــا حرکــت 
ــای  ــا رویکرده ــور ب ــادی کش ــای اقتص ه
ــای  ــر از دوره ه ــمندانه ت ــز و هوش متمای
گذشــته پیگیــری و در حــوزه رســانه 
هــای ملــی و گروهــی نیــز تبییــن شــود.
هــای  دغدغــه  بــه  مطمئــن  پاســخ 
را  رهبــری  معظــم  مقــام  اقتصــادی 
دهیــم. قــرار  اولویــت  در  همیشــه 
نقشــه  واقــع  در  هــا  سیاســت  ایــن 
راه پیشــرفت همــراه بــا تعالــی بــرای 
و  مــردم  همــه  و  اســت  کشــورمان 
ــش  ــه بخ ــران و در هم ــئوالن و مدی مس
هــا بایــد بــرای تحقــق اهــداف ان تــاش 
کننــد و هیــچ کســی بــدون تعهــد نیســت.
یکــی از مــواردی کــه مــی توانــد مــا را در 
ایــن زمینــه یــاری کنــد ؛ افزایــش انگیــزه 
تولیــد و روانشناســی مثبــت اقتصــادی 
ــزه  ــه انگی ــن اســت ک ــل ای اســت و حداق
منفــی اقتصادی را در جامعــه حذف کنیم.
ظرفیــت هــای منفــی ســبب خواهــد 
هــم  و  جامعــه  هــم  ان  زیــان  شــد 
ــد. ــد کن ــامی را تهدی ــران اس ــاد ای اقتص
معنــی  بــه  اقتصــادی«  »روانشناســی 
ــه  ــت ک ــی اس ــل و رفتارهای ــل عوام تحلی
غیــر  و  مســتقیم  ارکان  همــه  انگیــزه 
ــزوده  ــاد ارزش اف ــد و ایج ــتقیم تولی مس
ــد  ــی کن ــت م ــی را تقوی ــروت واقع ــا ث ی
و  توســعه  و  رشــد  بــه  امیــدواری  و 
رونــق اقتصــادی بــه حداکثــر برســد.
چــون فرهنــگ اســامی و ایرانــی هــم در 
نامگــذاری ســال هــم نقــش مهمــی دارد 
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــت فضیل ــه تقوی و ب
کمــک خواهــد کــرد ؛ همــه مــردم بــا همه 
ــی  ــد واقع ــه تولی ــود وارد عرص ــع خ مناب
ــادی  ــای اقتص ــه بازاره ــوند و هم ــی ش م
هــم اعــم از پول و کار و کاال و ســرمایه هم 
در خدمــت تولیــد ملــی قــرار مــی گیرنــد.

ــث »  ــن نامگــذاری شــامل مثل جوهــره ای
افزایــش بهــره وری ، کارایــی و کارامــدی 
بــا همگرایــی مــردم ؛ مدیــران و تخصیــص 
ــد  ــت تولی ــت و کیفی ــع« اس ــه مناب بهین
و  کنــد  مــی  رشــد  جهانــی  تــراز  در 
( و عمــودی  افقــی ) کمیــت  توســعه 
اورد. مــی  ارمغــان  بــه  را  کیفیــت(   (

از طــرف دیگــر رونــق اقتصــادی و تبدیــل 
ــرفت  ــت پیش ــه فرص ــمنان ب ــد دش تهدی
ــی  ــوب روانشناس ــای مطل ــد فض ، نیازمن
ــاد  ــای ایج ــت ه ــه ظرفی ــا هم ــت ت اس
ــه  ــروت در هم ــد ث ــزوده و تولی ارزش اف
مختصــات ســرزمین و جغرافیــای طبیعــی 
و  فعــال شــود  اقتصــادی  و  انســانی  و 
در مســیر ایجــاد ثــروت قــرار گیــرد.

ــادی  ــای اقتص ــد فض ــن کار بای ــرای ای ب
ــا انگیــزه اقتصــادی و ســودآوری  همــراه ب
ــم  ــی فراه ــی و مل ــردی و جمع ــع ف و نف
ــیاه  ــرای س ــی ب ــه تاش ــر گون ــود و ه ش
ــا کاذب نمایــی و  نمایــی و دروغ ســازی ی
حتــی تحلیــل ناقــص و ضعیــف و مضیــق 
ــی  ــد منته ــش تولی ــه کاه ــد ب ــی توان م
شــود کــه بــی رونقــی را در پــی دارد.

اقتصــاد ایــران بــا اجــرای برجــام در 
فضــای محیطــی متمایــز قــرار دارد و 
بــا خوداتکایــی اقتصــادی مــی توانــد 
را  المللــی  بیــن  اقتصــادی  فشــارهای 
بــی اثــر کنــد و بــه مســیر اســتقال 
بخشــد. اســتمرار  خــود  خواهــی 

ایجــاد   ، ملــی  تولیــد  پایــدار  رونــق 
ســاماندهی   ، افــزوده  ارزش  حدکاثــر 
قیمــت تمــام شــده و قابــل رقابــت ، قابــل 
قبــول بــودن کیفیــت و اســتانداردهای 
ــت  ــتانداردهای زیس ــت اس ــد ، رعای تولی
و  نویــن  فناوری هــای   ، محیطــی 
ــوالت  ــد محص ــد تولی ــرفته در فرآین پیش
ــوان از  ــی ت ــان را م ــش بین و اقتصــاد د ان
ویژگــی هــای اقتصــاد مقاومتــی دانســت.

بایــد همــه مــردم در هــر نقطــه از ایــران 
بــرای تحقق ان تــاش کننــد و وارد برنامه 
ریزی و تقســیم کار شــوند و مردم ساالری 
کنــد. پیــدا  عینــی  اقتصــادی شــکل 

ایــن  بــر  مبتنــی  مقاومتــی  اقتصــاد 
فرضیــه اســت کــه توســعه و تــاش بــرای 
ــه  ــه دامن پیشــرفت ، وســعت بخشــیدن ب
ــی  ــران م ــرزمین ای ــروت در س ــد ث تولی
ــم و  ــد تحری ــی مانن ــع بیرون ــد از موان توان
مشــابه ان عبــور کنــد ، وضــع موجــود را 
مــی تــوان بــا بهبــود روش کار و فعالیــت 
ــه  ــا داد ، فاصل ــره وری ارتق ــش به و افزای
ــوب در  ــع مطل ــا وض ــی ب ــعه نیافتگ توس
میــان مــدت قابــل برطــرف شــدن اســت 
زمیــن  ایــران  در  اقتصــادی  توســعه  و 
ــت  ــک مل ــا کم ــت ، ب ــرای مل ــد » ب بای
ــط  ــا محی ــد ت ــت » باش ــا مل ــراه ب و هم
ــم. ــت کنی ــی مدیری ــه راحت ــی را ب بیرون

بــه هــر حــال سیاســت هــای کلــی 
تــاش  مهمتریــن  مقاومتــی  اقتصــاد 
اصــاح  بــرای  نظــری  و  کاربــردی 
ــور  ــادی کش ــاختارهای اقتص ــد س هدفمن
در همــه بازارهــا و در ســطح سیاســت 

هــای ملــی و فراملــی اســت و همــه 
ــا  ــرد( ت ــک ف ــانی )ی ــرد انس ــل خ عوام
ــر مــی گیــرد. تشــکل هــا و ملــت را در ب
ــه نظــام و طــرح بزرگــی  ــران ب اقتصــاد ای
بــرای ایجــاد بزرگــراه رشــد و توســعه 
پایــدار نیــاز دارد و تحــول در عرصــه 
نــرم افــزاری ، مدیریــت ذهنــی و توســعه 
بــا  مبتنــی  اقتصــادی  هــای  تئــوری 
ویژگــی هــای بومــی ضــروری اســت .
ــن  ــق ای ــرای تحق ــارف » ب ــرد متع » خ
دانــش  المپیــک   ، بــزرگ  سیاســت 
اقتصــادی ، توســعه روش منــد علــوم 
انســانی ، ارتقــای بهــره وری ، تبییــن 
ــژه  ــی وی ــادی و اجتماع ــای اقتص واژه ه
ــن  ــت. ای ــامی و... اس ــی اس ــه ایران جامع
ــا سیاســت هــای کلــی در واقــع تــاش  ی
ســاختارهای  اصــاح  بــرای  گســترده 
ــاز  ــه اغ ــه نقط ــه البت ــت ک ــادی اس اقتص
ــادی«  ــد اقتص ــل جدی ــق نس ــرای » خل ب
ــود. ــی ش ــامی محســوب م ــران اس در ای
ــته  ــارف گذش ــرد متع ــا خ ــوان ب ــی ت نم
ــا  ــد ب ــه بای ــید بلک ــداف رس ــن اه ــه ای ب
متعــارف  غیــر  و  متهورانــه  خردهــای 
عقانیــت  بــر  مبتنــی  و  علمــی  امــا 
کنیــم. حرکــت  ســمت  ایــن  بــه 
تحقــق  موقعــی  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــان  ــه از زم ــر لحظ ــه ه ــت ک ــد یاف خواه
ــی  ، هــر وجــب از خــاک و هــر فــرد ایران
ثــروت  تولیــد  بــرای  دائمــی  مبنعــی 
باشــند و همگرایــی هــا بــه حداکثــر 
ــیم  ــته باش ــتی داش ــات سیاس ــد ، ثب برس
ــا  ــه بازاره ــات نســبی اقتصــاد در هم ، ثب
ســرمایه  و  اقتصــاد  و  شــود  تضمیــن 
انســان محــور و دانــش بنیــان شــکل 
ــه  ــد و از هم ــدا کن ــردش پی ــرد و گ بگی
ــرد. ــت بگی ــام را در خدم ــر برج ــم ت مه
مقاومتــی  اقتصــاد  اســتقرار  بــرای 
ــردن  ــور ک ــردم مح ــمت م ــه س ــد ب بای
توزیعــی  و  تولیــدی  هــای  فعالیــت 
رویکــرد  بــا  ملــی  تولیــد  از  و  برویــم 
محصــوالت دانــش بنیــان حمایــت کنیــم. 
ــام  ــاب و نظ ــی انق ــب اصل ــردم صاح م
ــای  ــه ه ــه عرص ــد در هم ــتند و بای هس
وارد  فرهنگــی  و  سیاســی  و  اقتصــادی 
شــوند و در آن صــورت مــی توانیــم اقتصاد 
غیرآســیب پذیــر داشــته باشــیم و از همــه 
ظرفیــت هــا بــرای تقویــت تولیــد و رشــد 
کنیــم.  اســتفاده  اقتصــادی  توســعه  و 
هــم ســنجی سیاســت هــای اقتصــاد 
پیشــنین  همتاهــای  بــا  مقاومتــی 
ماننــد برنامــه هــای مختلــف توســعه 
ــت  ــداز بیس ــم ان ــند چش ــاله و س پنجس
ــا ۵  ــدت ) دو ت ــان م ــناد می ــاله و اس س
ســاله( نشــان مــی دهــد کــه نظــام 
ــد  ــی خواه ــران م ــامی ای ــوری اس جمه
در دهــه پیشــرفت همــراه بــا عدالــت 
ــج و  ــای رای ــر از الگوه ــه پیشــرفتی فرات ب
اســیب پذیــر برســد. الگوهایــی کــه حتــی 
ــی  ــه و صنعت ــعه یافت ــورهای توس در کش
ــران  ــه بح ــت ک ــر اس ــیب پذی ــم آس ه
ــرب  ــر در غ ــی و اقتصــادی اخی ــای مال ه

شکســت پذیــری ان را نشــان داده اســت.
ــا  ــان، تنه ــی اقتصاددان ــده برخ ــه عقی ب
ــه  ــروی محرک ــد نی ــورهایی می توانن کش
داخلــی قــوی را برای توســعه اقتصــاد ملی 
تامیــن کننــد کــه بــه مزیــت هــای ملــی 
ــد. ــی روی آورن ــی و بوم ــای محل ، بازاره

اجــرای برجــام نیــز بهتریــن فرصــت 
بــرای  زمانــی  دوره  تریــن  پرانگیــزه  و 
اقتصــادی کــردن فرایندهــای تولیــد و 
تبدیــل کاالهــای ایرانــی بــه تولیــد ملــی 
اســت تــا فاصلــه میــان مزیــت هــا و

اســتعدادهای تولیــد بــا دســتاوردهای 
ــد  ــل برس ــه حداق ــزوده ب ــاد ارزش اف ایج
تهدیدهــای  کاهــش  بــه  همزمــان  و 
اقتصــاد  و  کنــد  کمــک  محیطــی 
شــود. اجرایــی  مســیر  وارد  مقاومتــی 

ــد  ــی بای ــاد مقاومت ــتقرار اقتص ــرای اس ب
ــر تقاضــای ملــی و  تکیــه تولیــد داخــل ب
تکیــه تقاضــا بــرای عرضــه داخلــی باشــد 
و میــان طــرف هــای عرضــه و تقاضــا 
همبســتگی صریــح و شــفاف ایجــاد شــود.

چهــار توصیــه مقــام معظــم رهبــری 
بــر اســاس نامــه رئیــس دفتــر مقــام 
معظــم رهبــری هــم در نامــه ای بــه 
 ۴ هــم  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
بــه  رهبــری  معظــم  مقــام  توصیــه 
برنامــه هــای  اجــرای موفــق  منظــور 
اقتصــاد مقاومتــی بــه ایــن شــرح اســت :

ــت  -رویکردهــای اقتصــاد مقاومتــی )عدال
دانشــبنیانی،  بــودن،  بنیانــی، مردمــی 
درونزایــی و برونگرایــی( در همــه برنامههــا 
)از جملــه برنامــه ششــم توســعه و بودجــه 
دســتگاههای  فعالیتهــای  و  ســنواتی( 
اجــرای  و  گردیــده  حاکــم  اجرایــی 
ــن  ــه ای ــوط ب ــا من ــی تنه ــاد مقاومت اقتص
ــد اطمینــان حاصــل  برنامههــا نگــردد. بای
شــود کــه کلیــه اقدامــات دســتگاهها 
اســت. سیاســتها  ایــن  بــا  منطبــق 

نبایــد  مقاومتــی  اقتصــاد  برنامــه   -
ششــم  برنامــه  از  مجــزا  برنامهــای 
ــی  ــه اقتصــاد مقاومت توســعه باشــد. برنام
بایــد در قالــب برنامــه ششــم توســعه 
تدویــن و پیگیــری گــردد. در اباغیــه 
ــه ششــم توســعه  ــی برنام سیاســتهای کل
ــت. ــده اس ــد ش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ب

- تعییــن نقــش دســتگاههای اجرایــی 
زمانبنــدی  جغرافیایــی،  مناطــق  و 
ــدت  ــداف کوتاهم ــا و اه ــرای پروژهه اج
ــدت  ــم(، میانم ــت یازده ــان دول ــا پای )ت
بلندمــدت  و  ششــم(  برنامــه  )پایــان 
ســاله(  بیســت  چشــمانداز  )انتهــای 
ــتگاههای  ــه دس ــه و کلی ــورت پذیرفت ص
ــوند. ــخگو ش ــه آن پاس ــبت ب ــی نس اجرای

-بــه حرکــت درآوردن و تعییــن نقــش 
در  مشــارکت  جهــت  جامعــه  آحــاد 
توانمندســازی  و  اقتصــادی  فعالیتهــای 
ــای  ــه ظرفیته ــری کلی ــه کارگی ــا و ب آنه
ــه  ــورد توج ــان م ــژه جوان ــه وی ــور ب کش
تنهــا  هــا  برنامــه  و  گرفتــه  قــرار 
ناظــر بــر بخشــهای دولتــی نباشــد.«

یادداشت : اسماعیل محمدی

توســعه  پایــدار  نقشــه  مقاومتــی؛  اقتصــاد 
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و  پیاده روهــا  در  مدفــوع  بحــران 
بــزرگ  شــهرهای  خیابان هــای 
مجســمه های  اکنــون  آمریــکا، 
در  ترامــپ  از  نیمه تنــه ای 
ــرش  ــه زی ــده ک ــب ش ــورک نص نیوی
کــن«. ادرار  مــن  »روی  نوشــته اند: 
آمریکایی هــا طــی ســال های اخیــر 
)مشــخصاً از ســال ۲۰۱۱ بــه ایــن 
ســو( با یــک معضــل شــهری-اجتماعی 
مواجــه شــده اند کــه هــر ســال نســبت 
ــر می شــود:  ــه ســال گذشــته وخیم ت ب
»بحــران مدفــوع.« آمارهــای عجیــب و 
غریبــی از ایــن معضــل وجــود دارد کــه 
ــتند.  ــی نیس ــا باورکردن ــی از آن ه بعض
ــم در  ــی ه ــای جالب ــه واقعیت ه و البت
بیش تــر  کــه  دارد  وجــود  این بــاره 
شــبیه بــه جــوک هســتند. مثــًا این که 
ســاکنان آپارتمانــی در شــیکاگو، ســال 
۲۰۱۶ تصمیــم گرفتنــد هــر وقــت 
یــک تکــه مدفــوع ســگ را پیــدا 
کردنــد اقــدام بــه »مدفوع شــکافی« 
ــی  ــد، یعن ــوع( کنن )کالبدشــکافی مدف
ببرنــد و روی  آزمایشــگاه  بــه  را  آن 
آن آزمایــش دی ان ای انجــام بدهنــد 
ــه  ــِگ چ ــه س ــق ب ــد متعل ــا بفهمن ت
ــد  ــن ح ــًا در همی ــت. فع ــی اس کس
ــاً  ــئله صرف ــه مس ــم ک ــح بدهی توضی
نیســت. هــم  ســگ ها  تقصیــر 
بــا حیوانــات در  زندگــی مشــترک 
آمریــکا، زندگــی انســانها را بــه زنگی در 

ــل نمــوده  و بحران هــای  ــت تبدی کثاف
جدیــدی درشــهرهای آمریکاتبدیــل 
شــهرداریهادرحال  مأمــوران  شــده 
شست وشــوی پیاده روها؛کــه امــروزه 
ــن  ــی بزرگ تری ــه نوع ــوپ ب ــل پ معض
سان فرانسیســکو  ســاکنان  معضــل 
باشــند؛الزم  می شــودمی  محســوب 

ــرای جلوگیــری  ــه ذکــر اســت کــه ب ب
ــر  ــرر از واژه کریه المنظ ــتفاده مک از اس
»مدفــوع« در ایــن گــزارش، از این جــا 
معادل هــای  از  یکــی  از  بعــد،  بــه 
انگلیســی آن یعنــی »پــوپ« و یــا 
معادل هــای دیگــر اســتفاده می کنیــم.

سان فرنسیکو»پایتخت پوپ«در 
آمریکا

آمریکایــی  اینترنتــی  پایــگاه 
ــت  ــی تح ــی گزارش ــاپ« ط »ریلتی ه
جدیــد  بحــران  »پی پــی:  عنــوان 
معضــل  بررســی  بــه   » شــهری 
ــطح  ــوع( در س ــوپ« )مدف ــود »پ وج
ــکا  ــزرگ آمری خیابان هــای شــهرهای ب
و بــه طــور خــاص، شــیکاگو، نیویــورک 
اســت.  پرداختــه  و سان فرانسیســکو 
در ابتــدای ایــن گــزارش تصویــری 
آلــوده  هــای  محیــط  از  دردنــاک 
شــده  انجــام  امریــکا  در  شــهری 
ــرای  اســت کــه البتــه ممکــن اســت ب
شــما تعجــب آور باشــد امــا همــه مــا 
ــم: داری  ــکا داری ــه اش را در امری تجرب
ــری؛  ــذت می ب ــا ل ــر زیب ــک عص از ی
شــاید قدم زنــان بــه ســمت جایــی 
ــد  ــا چن ــت ب ــرار اس ــه ق ــی روی ک م
ــه  ــد؛ ک ــام بخوری ــتانت ش ــر از دوس نف
یک هــو...! در کســری از ثانیــه، بــو 
هــای ناراحــت کننــده ای بــه ســمتت 
عصبانیــت،  بــا  می آورنــد:  هجــوم 
ناراحتــی، شــرمندگی، یــا حتــی شــاید 

تهــوع. پاییــن را نــگاه می کنــی ،! بلــه... 
ــوی  ــت. ب ــه اس ــوپ رفت ــت روی پ پای
گنــدی می دهــد، واقعــاً گنــد. و البتــه 
ــه ای  ــایند آن لحظ حســی بسیارناخوش
ــرو  ــوپ ف ــت در پ هــم هســت کــه پای
خــودت  از  کــه  آنجاســت  مــی رود. 
آ نکــه  از  بعــد   ... کــدام  می پرســی: 
دوســت پشــمالوی کوچکــش پــوپ 
کــرد، جایــش را تمیــز نمی کنــد؟!
هــم  بی خانمــان؛  کهنه ســربازان 
ازعوامــل ایــن زندگــی کثیــف شــمرده 
مــی شــوند ! برخــی معتقدنــد ســگ ها 
اصلــی  عوامــل  از  بی خانمانهــا  و 
ــند! ــکا می باش ــوپ در آمری ــران پ بح
متأســفانه، فضــوالت ســگ، تنهــا نــوع 
پــوپ نیســت کــه مــا مجبوریــم بــا آن 
دســت و پنجــه نــرم کنیم. در بســیاری 
از شــهرهای بــزرگ، فضــوالت انســانی 
هــم معضــل بزرگــی شــده اســت. 
ــک  ــر و تاری ــت، روی دیگ ــن واقعی ای
ــده  ــغ ش ــه تبلی ــت ک ــهرهایی اس ش
ــی  ــیار عال ــودکه بس ــی ش ــغ م و تبلی
ــور  ــما هنوزمجب ــه ش ــتندکه البت هس
زندگــی  آنهــا  در  مدتــی  نشــده اید 
ــده  ــک آالین ــا ی ــه تنه ــوپ ن ــد!. پ کنی
ــه  ــت، بلک ــزرگ اس ــت محیطی ب زیس
پاکیزگــی  بــا  ازضدیــت  نشــانه ای 
ــت  ــهر هــم هس ظاهــری دریــک ش
ــی  ــش بزرگ ــود، بخ ــه خ ــه نوب ــه ب ک
از اعتبــار نــام یــک شــهر را برهــم 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــن تعجب ــد. بنابرای می زن
ــه  ــرب ، از جمل ــر غ ــهرهای سراس ش
ــی  ــدن، همگ ــد و لن ــورک، مادری نیوی
گرفتــاری مقابلــه بــا بحــران پــوپ 
دارنــد؛ وبــرای مقابلــه بــا ایــن معضــل 
راههایــی ماننــد اِعمــال جریمــه بــرای 
پــوپ و اجــرای برنامه هایــی بــرای 
ــود  ــا وج ــا ! ب ــردن پیاده روه ــز ک تمی
ــان  ــفانه هم چن ــررات ، متأس ــن مق ای
ــای  ــوپ« در تیتره ــه »پ ــاهد کلم ش
خبــری نشــریات هســتیم و بی اختیــار 
می پرســیم: »آیــا بحــران پــوپ بخشــی 
ــت؟ ــده اس ــی ش ــی جدیدغرب از زندگ
تریــن  درســاده  کــه  امریــکا  آیــا 
اســت  عاجــز  شــریش  خدمــات 
کنــد؟! اداره  را  جهــان  میتوانــد 
ــوران شــهرداری در حــال  یکــی از مأم
رفت وآمــد  محــل  کــردن  نظافــت 
سان فرانسیسکواســت  در  مــردم 

ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــاپ ، ب ریلتی ه
ســؤال بــه ســراغ آمارهــای کامــًا 
رســمی رفتــه اســت. ایــن پایــگاه 
را در  تماس هایــی  تعــداد  اینترنتــی 
نظــر گرفتــه اســت کــه بــرای شــکایت 
ــاره پــوپ بــه شــماره ۳۱۱ گرفتــه  درب
تماســی  شــماره   ۳۱۱ می شــود. 
اســت کــه شــهروندان در بســیاری 
از  می تواننــد  آمریــکا  شــهرهای  از 
ــهری  ــکات ش ــزارش مش ــرای گ آن ب
آمــار  ریلتی هــاپ  کننــد.  اســتفاده 
معضــل  دربــاره  بــا ۳۱۱  تماس هــا 
پــوپ را در ســه شــهر بــزرگ شــیکاگو 
بــا  سان فرانسیســکو  و  نیویــورک   ،
برخــی آمارهــای دیگــر ترکیب کــرده و 
نتایــج جالبــی را به دســت آورده اســت 
ــد: ــن قرارن ــا از ای ــی از آن ه ــه برخ ک
پــوپ  پایتخــت  سان فرانسیســکو 
طــی  شــهر  ایــن  در  آمریکاســت. 
یــک  هــر  ازای  بــه   ۲۰۱۷ ســال 
مایــل مربــع )حــدوداً ۶/۲ کیلومتــر 
مــورد   ۸9/۴۵۵ مســاحت،  مربــع( 
ــزارش  ــان گ ــوپ در خیاب ــاهده پ مش
ــال  ــب، س ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــده اس ش
بــه  سان فرانسیســکو  در  گذشــته 
طــور متوســط در هــر ۷/۵ متــر مربــع 
روی  پــوپ  مــورد  یــک  مســاحت، 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــده و گ ــن دی زمی
ــده  ــوارد دیده ش ــاری از م ــاً آم طبیعت
ــت. ــت نیس ــده در دس ــا گزارش نش ام
و  مســتقیم  نســبت   ، شــیکاگو  در 
هم بســتگی مثبتــی میــان مالکیــت 
خانه هــا و تعــداد شــکایت های مرتبــط 
ــه  ــی هرچ ــود دارد. یعن ــوپ وج ــا پ ب
تعــداد خانه هایــی کــه افــراد در آن هــا 
مالــک هســتند در یــک محلــه بیش تــر 
بیش تــری  شــکایت های  می شــود، 
ــوپ در آن  ــل پ ــه معض ــم در زمین ه
ــن  ــد. هم چنی ــت می رس ــه ثب ــه ب محل
آمــار در یکــی از مناطــق شــیکاگو، 
نســبت معکــوس و هم بســتگی منفــی 
ارزش متوســط  میــان  را  معنــاداری 
خانه هــا و تعــداد شــکایت ها دربــاره 
ــه  ــی هرچ ــد. یعن ــان می ده ــوپ نش پ
محلــه  یــک  خانه هــای  قیمــت 
هــا  تعدادخانــه  می شــودو  بیش تــر 
ــکایت ها  ــداد ش ــود ، تع ــی ش ــر م کمت
از وضعیــت پــوپ کم تــر می شــود.
در نیویــورک ، هیــچ رابطــه مســتقیمی 
میــان مالکیــت خانه هــا در یــک محلــه 
بــا تعــداد شــکایت ها دربــاره پــوپ 

ــا نســبت معکــوس و  ــدارد، ام وجــود ن
معنــادار میــان ارزش متوســط خانه هــا 
و شــکایت ها از معضــل پــوپ، در ایــن 
در  می شــود.  مشــاهده  هــم  شــهر 
ــن  ــس« کثیف تری ــال ۲۰۱۷ »برانک س
تعــداد  نظــر  از  نیویــورک  محلــه 
ــه ازای هــر  ــوپ ب ــاره پ شــکایت ها درب
ــن در  ــت. ای ــوده اس ــع ب ــر مرب کیلومت
ــن«  ــه »منهت ــه محل ــت ک ــی اس حال

تــا ایــن لحظــه از ســال ۲۰۱۸ از نظــر 
معضــل  دربــاره  شــکایت ها  تعــداد 
پــوپ در ســال جــاری از برانکــس 
جلــو زده اســت. آمــار تــا ۳۱ آگوســت 
ــت ۶/9 شــکایت  ــی از ثب امســال، حاک
ــع در  ــر مرب ــر ۶/۲ کیلومت ــه ازای ه ب
منهتــن بــه طــور متوســط اســت.
تــا زمــان نــگارش ایــن گــزارش، ســال 
۲۰۱۷ در سان فرانسیســکو بــا ثبــت 
۲۰,۸99 شــکایت در زمینــه پــوپ، 
هم چنــان رکــورددار بدتریــن ســال 
در زمینــه شــکایت های مرتبــط بــا 
پــوپ بــوده اســت. بــا ایــن حــال، 
ــون  ــت، چ ــی نیس ــچ نگران ــای هی ج
ســال  نمودارهــای  کــه  مســیری 
نشــان  گرفته انــد،  پیــش  در   ۲۰۱۸
می دهــد امســال بــه زودی رکــورد 
شکســت. خواهــد  را  قبــل  ســال 
تنــوع  از  سان فرانسیســکو؛ 
مدفــوع تهــوع  تــا  مناظــر 
ــًا  ــور کام ــه ط ــاپ ب ــزارش ریلتی ه گ
مفصــل آمــار هــر ســه شــهر شــیکاگو، 
را  سان فرانسیســکو  و  نیویــورک 
ــری  ــا نتیجه گی ــاره آن ه بررســی و درب
کــرده اســت، امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه اگرچه شــیکاگو مشــهور به »شــهر 
ــکا هــم  ــوش آمری ــا«، پایتخــت م باده

ــر معضــل فضــوالت  هســت و عــاوه ب
ــش مــوش هــم مواجــه  ــا چال ســگ، ب
اســت، و اگرچــه نیویــورک مشــهور بــه 
ــزار ســگ  ــا ه ــزرگ«، صده »ســیب ب
بی خانمــان  هــزار   ۷۷ دســت کم  و 
دارد و بنابرایــن عــاوه بــر پــوپ ســگ، 
پــوپ انســان هــم یکــی از معضل هــای 
امــا  نیویــورک محســوب می شــود، 
آمارهــای ایــن دو شــهر در مقابــل 

رنــگ  سان فرانسیســکو  آمارهــای 
نظــر  بــه  کســل کننده  و  می بــازد 
می آیــد. بنابرایــن در ایــن گــزارش، 
مســتقیماً بــه ســراغ آمارهــای عجیــب 
می رویــم. سان فرانسیســکو  شــهر 
توضیحــات  ریلتی هــاپ  وب ســایت 
را  سان فرانسیســکو  دربــاره  خــود 
بــا جملــه ای منتســب بــه »اســکار 
نمایش نامه نویــس  و  شــاعر  وایلــد« 
می کنــد:  آغــاز  ایرلنــدی  مشــهور 
»عجیــب اســت، امــا هرکــس کــه 
در  می گوینــد  می شــود،  ناپدیــد 
ــگاه  ــن پای ــت.« ای ــکو اس سان فرانسیس
آمریکایــی ســپس ادامــه می دهــد:
کــه  اســت  همیــن  هــم  واقعیــت 
وهــوا،  آب  بــا  سان فرانسیســکو 
مــی  گفتــه  کــه  مناظروتنوعــی 
شــوددارد، یکــی از زیباتریــن شــهرهای 
ــا ایــن  ــکا محســوب مــی شــود .ب آمری
ــروز در  ــه ام ــوپ ،ک ــل پ ــود معض وج
ــر اســت  ــکا همــه گی شــهر هــای امری
ــده  ــن قاع ــز از ای و سان فرانسیســکو نی
ــان  ــهر، هم ــن ش مســتثنی نیســت. ای
ــرق در  ــت، غ ــک اس ــه کوچ ــدازه ک ان
پــوپ هــم هســت؛ هــم پــوپ ســگ و 
هــم پــوپ انســان. طبــق گــزارش اداره 
حــدود  سان فرانسیســکو،  حیوانــات 

گزارش پایگاه اینترنتی آمریکایی »ریلتی هاپ« : 
زندگی به روش امریکائی » زندگی در کثافت«
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۱۲۰ هــزار ســگ )بــه صــورت رســمی 
سان فرانسیســکو  در  ثبت شــده(  و 
ایــن  یعنــی  ایــن  و  دارد  وجــود 
سگ دوســت ترین  از  یکــی  شــهر 
ــن حــال،  ــا ای شــهرهای آمریکاســت. ب
ــتان  ــر دوس ــاوه ب ــکو ع سان فرانسیس
پشــمالوی مــا، میزبــان بیــش از ۷۰۰۰ 
بی خانمــان نیــز هســت. اگرچــه شــاید 
ــورک  ــار از نیوی ــن آم ــگاه اول، ای در ن
یــا لس آنجلــس خیلــی بهتــر بــه نظــر 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد، ام برس
ــکو از  ــورداری سان فرانسیس ــدم برخ ع
پناهگاه هــای مختــص بی خانمان هــا 
ــرای  ــوب ب ــتم خ ــک سیس ــود ی و نب
ایــن   ، معضــل  ایــن  بــا  برخــورد 
ــرار داده  ــر ق ــرض خط ــهر را در مع ش
اســت. زویــا ســوریانو« بــا فــوت 
ــت  ــزش را از دس ــه چی ــوهرش هم ش
ــرای  ــه اش ب ــروش خان ــس از ف داد و پ
پرداخــت هزینــه کفــن و دفن پســرش، 
ــب  ــه عجی ــک نکت ــد ی ــان ش بی خانم
هــم در مــورد سان فرانسیســکو وجــود 
دارد کــه دقیقــاً عکــس شــیکاگو و 
ــاپ  ــزارش ریلتی ه ــورک اســت. گ نیوی
می نویســد: همین بــاره  در 

ــرای  ــت« ب ــی در کثاف ــوم »زندگ مفه
اکنــون  سان فرانسیســکو  ســاکنان 
ــدی  ــوس و[ جدی ــًا ]ملم ــای کام معن
پیــدا کــرده اســت. نقشــه زیــر، میــزان 
مختلــف  محله هــای  رفتــن  فــرو 
را  پــوپ  زیــر  بــه  سان فرانسیســکو 
این جاســت  نکتــه  نشــان می دهــد. 
ــر خــاف آن چــه در شــیکاگو و  ــه ب ک
ــر  ــی تمیزت ــم )یعن ــورک می بینی نیوی
بــودن مرکــز ایــن دو شــهر و کثیف تــر 
ــا(،  ــیه ای آن ه ــای حاش ــودن محله ه ب
سان فرانسیســکو،  در  متأســفانه، 
مرکــز شــهر پوشــیده از پــوپ اســت و 
محله هایــی کــه از مرکــز شــهر فاصلــه 
هــم  کم تــری  شــکایت های  دارنــد، 
بــه  )البتــه  داشــته اند  این بــاره  در 
ــدن گیــت ــارک گل ــه پ اســتثنای محل
سان فرانسیســکو  پــوپ  نقشــه 
بیش تــر پــوپ  پررنگ تــر،  )هرچــه 

بحــران مدفــوع در سان فرانسیســکو؛ 
پارســال از  دریــغ  ســال  هــر 
ــاپ  ــگاه ریلتی ه ــزارش پای ــه گ چنان ک
کثیف تریــن  می دهــد،  نشــان 
سان فرانسیســکو  محله هــای 
شــکایت های  تعــداد  نظــر  از 

قرارنــد: ایــن  از  پــوپ  بــا  مرتبــط 
ایــن  محلــه پــارک گلــدن گیــت: 
ــط  ــور متوس ــه ط ــال ب ــر س ــه ه محل
ازای هــر ده هــزار خانــواده،  بــه  و 
۷۵/۳۲۱۸ مــورد شــکایت دربــاره پــوپ 
باورنکردنــی  کــه  می کنــد  ثبــت  را 
اســت. البتــه دربــاره آمــار ایــن محلــه 
ــدن  ــارک گل ــه پ ــرد ک ــاره ک ــد اش بای
ــی دارد،  ــبتاً بزرگ ــاحت نس ــت مس گی
ــکونی در آن  ــه مس ــا ۴۰ خان ــا تنه ام
واقــع شــده اســت. بنابرایــن آمــار 
۲۳ مــورد شــکایت در ســال ۲۰۱۷، 
ــوار موجــب شــده  ــه نســبت ۴۰ خان ب
ــه  ــه ب ــن منطق ــط ای ــار متوس ــا آم ت
ــود.  ــب ش ــب و غری ــدازه عجی ــن ان ای
در عیــن حــال، طــی هشــت مــاه 
ــا  ــه ت ــدای ژانوی ــال ۲۰۱۸ )ابت اول س
ــکایت ها  ــداد ش ــت(، تع ــای آگوس انته
در ایــن محلــه دربــاره پــوپ بــه عــدد 
۲۸ رســیده اســت کــه از آمــار کل 
اســت. بیش تــر  نیــز   ۲۰۱۷ ســال 
ایــن محلــه  بــازار:  محلــه جنــوب 
سان فرانسیســکو  شــرقی  شــمال  در 
واقــع شــده و هــر ســال بــه طــور 
متوســط بــه ازای هــر ده هــزار خانــوار، 
مربــوط  شــکایت  مــورد   9۰/۲۴9۲
بــه مشــاهده پــوپ در خیابان هــای 
ــی  ــه ط ــن محل ــود. ای ــت می ش آن ثب
ســال ۲۰۱۷ شــاهد ثبــت ۴۴۳۶ مــورد 
ــوده و از  ــوص ب ــن خص ــکایت در ای ش
ــاه  ــای م ــا انته ــال ۲۰۱۸ ت ــدای س ابت
آگوســت نیــز ســاکنان آن ۳۷۸۲ مرتبه 
در این بــاره بــا شــماره ۳۱۱ تمــاس 
گرفتــه و ابــراز نارضایتــی کرده انــد.
تندرلویــن: همســایه شــمال غربــی 
محلــه جنــوب بــازار، محلــه تندرلویــن 
ــه ازای هــر ده  اســت کــه هــر ســاله ب
هــزار خانــواده، شــاهد ثبــت ۶۱/۲۲۷۲ 
ــت.  ــوپ اس ــاره پ ــکایت درب ــورد ش م
ــه نســبتاً کوچــک،  ــن محل ســاکنان ای
ــرای شــکایت از بحــران  ســال ۲۰۱۷ ب
پــوپ در محله شــان ۴۰۳۵ بــار بــا 
ــت  ــی هش ــد و ط ــاس گرفتن ۳۱۱ تم
مــاه نخســت ســال جــاری میــادی نیز 
۲۲۱۱ بــار دســت بــه ایــن کار زده انــد.
ایــن  بــه  پاســخ  در  ریلتی هــاپ 
در  پــوپ  بحــران  آیــا  کــه  ســؤال 
ســال های  طــی  سان فرانسیســکو 
ــته  ــم گذاش ــت ه ــه وخام ــر رو ب اخی
ــد: ــداً می نویس ــر، مؤک ــا خی ــت ی اس
ــداد  ــر تع ــودار زی ــه. نم ــه، بل ــه، بل بل

شــکایت ها دربــاره پــوپ را از ســال 
نشــان   ۲۰۱۸ ســال  تــا   ۲۰۱۱
ــن  ــه ای ــد ک ــت می کن ــد و ثاب می ده
ــال ۲۰۱۱،  ــورد در س ــم از ۵۶۰۶ م رق
بــه بیــش از ســه و نیــم برابــر در 
ســال ۲۰۱۷، یعنــی رقــم ۲۰,۸99 
شــکایت رســیده و سان فرانسیســکو 
را پایتخــت پــوپ آمریــکا کــرده اســت. 
پایــان  تــا  ســال ۲۰۱۸  ابتــدای  از 
ــاکنان  ــت ایــن ســال، س ــاه آگوس م
از  بــار   ۱۶,۳۱9 سان فرانسیســکو 
ــی  ــای عموم ــوپ در مکان ه ــدن پ دی
ــهر  ــن ش ــر ای ــد و اگ ــکایت کرده ان ش
ــا همیــن ســرعت کنونــی در معضــل  ب
ــرود، ایــن احتمــال  پــوپ خــود فــرو ب
کامــًا وجــود دارد کــه تــا انتهــای 
ــک  ــکو ی ــاری، سان فرانسیس ــال ج س
بــار دیگــر رکــورد خــودش را بشــکند.
در  پــوپ  از  شــکایت ها  تعــداد 
ــال ۲۰۱۱  ــن از س ــکو بی سان فرانسیس
۲۰۱۸ ســال  اول  مــاه  هشــت  تــا 
معضــات  و  پــوپ«  »گشــت 
سان فرانسیســکو دیگــر 
ــد  ریلتی هــاپ هم چنیــن اشــاره می کن
ــت  ــا »گش ــد آی ــد دی ــون بای ــه اکن ک
پــوپ« می توانــد کمکــی بــه حــل ایــن 
ــا  ــد ی معضــل در سان فرانسیســکو بکن
خیــر. اشــاره ایــن پایــگاه اینترنتــی بــه 
اداره  در  افــرادی  اســتخدام  مســئله 
سان فرانسیســکو  عمومــی  خدمــات 
اســت کــه کار آن هــا ضدعفونــی کردن 
ایــن  پیاده روهــای  شست وشــوی  و 
شــهر اســت. مســئله بی خانمان هــا 
و پــوپ انســانی در سان فرانسیســکو 
ــی از  ــه بخش ــده ک ــج ش ــدر بغرن آن ق
بودجــه ۱۱ میلیــارد دالری شــهرداری 
ایــن  بــه  رســماً  سان فرانسیســکو 
ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــوع اختص موض
ــکل«  ــه »سان فرانسیســکو کرانی روزنام
ــد:  ــوپ می نویس ــت پ ــی گش در معرف
ــف  ــای کثی ــه پیاده روه »در شــهری ک
ــیاری از  ــک« بس ــماره ی ــکایت »ش ش
ــورای  ــون ش ــتند، اکن ــهروندان هس ش
شــهر راهــی بــرای برخــورد بــا معضــل 
ــه پــوپ[ پیــدا  »شــماره دو« ]اشــاره ب
کــرده اســت.« چنان کــه ایــن روزنامــه 
ایــن  وظیفــه  می دهــد،  توضیــح 
حقوق بگیــران آن اســت کــه »پیــدا 
کــردن و شســتن تکه هــای پــوپ قبــل 
ــدام  ــهروندان اق ــی از ش ــه یک از آن ک
ــد.« ــا بکن ــاره آن ه ــکایت درب ــه ش ب

در  پــوپ«  »گشــت  مســئله 
عجیــب  آن قــدر  سان فرانسیســکو 
ــم«  ــه »تای ــه مجل ــت ک ــب اس و غری
ــش )آگوســت  ــاه پی ــم دو م ــکا ه آمری
۲۰۱۸( بــه ســراغ ایــن موضــوع رفــت 
از ۱ میلیــون  از تخصیــص بیــش  و 
دالر بودجــه شــهری بــرای ســاخت 
و  دست شــویی های عمومــی جدیــد 
ــویی های  ــاعت کار دست ش ــش س افزای
کنونــی و همین طــور اختصــاص بیــش 
از ۳ میلیــون دالر بودجــه بــه اســتخدام 
»خیابان شــو«های جدیــد نوشــت  . 
ــل  ــه معض ــت ک ــوع این جاس ــا موض ام
ــگ و  ــوپ س ــط پ ــکو فق سان فرانسیس
ــا  ــم نیســت. گزارش ه ــوپ انســان ه پ
ــوارد دیگــری هــم هســت  حاکــی از م
بــه  را  شــهر  ایــن  ســاکنان  کــه 
شــکایت های مکــرر دربــاره کثیفــی 
پیاده روهــا و خیابان هــای شهرشــان 
ــه،  ــوان نمون ــه عن وادار کــرده اســت. ب
شــهروندان  کــه  مــواردی  از  یکــی 
شــکایت  آن  از  سان فرانسیســکو 
دارنــد، ُســرنگ های استفاده شــده ای 
پیاده روهــا و  اســت کــه در ســطح 
بــه  سان فرانسیســکو  خیابان هــای 
البتــه   . می شــود   یافــت  وفــور 
بــرای  سان فرانسیســکو  شــهرداری 
ــی اندیشــیده  ــم راه حل ــن معضــل ه ای
بودجــه شــهر  از  دالر  هــزار  و ۷۵۰ 
را بــه اســتخدام افــرادی اختصــاص 
ایــن  اســت  قــرار  اســت کــه  داده 
کننــد. جمــع آوری  را  ســرنگ ها 

استفاده شــده  ســرنگ های  وفــور 
ی  ن هــا با خیا ر د
نسیســکو  ا ن فر سا
از  دیگــر  یکــی  نیــز 
کــه  اســت  مــواردی 
ســاکنان ایــن شــهر را 
ــت ــتوه آورده اس ــه س ب
ــر  ــکالت دیگ ــی از مش یک
کــه  سان فرانسیســکو 
ــه  ــم ب ــر ه ــه پیش ت البت
و  آب  شــد،  اشــاره  آن 
ــهر  ــن ش ــوب ای ــوای خ ه
در  ریلتی هــاپ  اســت. 
توضیــح  همین بــاره 
بــا  کــه  می دهــد 
این کــه  بــه  توجــه 
تقریبــًا  سان فرانسیســکو 

و  آب  ســال،  تمــام  در 
دارد،  خوبــی  هــوای 
شــیکاگو  خــالف  بــر 
ایــن  در  نیویــورک،  و 
ــکایت ها  ــداد ش ــهر تع ش
ــام  ــوپ در تم ــاره پ درب
ــکل  ــه ش ــال ب ــای س ماه ه
توزیــع  عادالنه تــری 
بــه عبــارت  شــده اند. 
دیگــر، در حالــی کــه هــم 
ــورک  ــم نیوی ــیکاگو و ه ش
ســرد  زمســتان های 
ســنگینی  برف هــای  و 
می کننــد،  تجربــه  را 
اوضــاع در سان فرانسیســکو 
ــت و بنابراین  ــب تر اس مناس
در تمــام ســال معضــل پوپ 
ــهر  ــن ش ــای ای از خیابان ه
ــه  ــدد. البت ــت برنمی بن رخ
ــاه  ــاره م ــم درب ــه مه نکت
ــاری،  ــال ج ــت س آگوس
آن  بــودن  رکــورددار 
ــت  ــای آگوس ــن ماه ه بی
ــون  ــا کن ــال 2011 ت از س
اســت کــه احتمــااًل همیــن 
ــروز  ــه ب ــر ب ــئله منج مس
ــوپ در  ــت پ ــده گش پدی
ایــن مــاه هم شــده اســت.

ماجــرای مجســمه »روی 
آیــا  کــن«:  ادرار  مــن 
ــت؟ ــپ اس ــر ترام ــز تقصی ــه چی هم
ــوپ در  ــل پ ــه معض ــت ک ــکی نیس ش
شــهرهای  از  برخــی  خیابان هــای 
و  بــزرگ  معضــل  آمریــکا،  بــزرگ 
زشــتی اســت. امــا آیــا دونالــد ترامــپ 
بعیــد  اســت؟  مقصــر  این بــاره  در 
ــون  ــا کن ــی ت ــد کس ــر می آی ــه نظ ب
ــکا را مســتقیماً  ــوپ در آمری معضــل پ

ــا  ــد، ام ــاط داده باش ــپ ارتب ــه ترام ب
بــد نیســت بدانیــد طــی چنــد روز 
گذشــته، »هنرمنــدی« بــه نــام »فیــل 
گیبــل«، در اقدامــی ظاهــراً بی ارتبــاط 
ــن  ــکا، چندی ــوپ در آمری ــا معضــل پ ب
ــد  ــه دونال ــک از نیم تن ــمه کوچ مجس
برچســب  بــا  و  ســاخته  را  ترامــپ 
»روی مــن ادرار کــن« در چندیــن 
ــورک  ــن در نیوی ــه بروکلی نقطــه منطق
اســت  کــرده  نصــب  پیــاده رو  در 
بحران هــای  کثافــت«؛  در  »زندگــی 
بشناســید را  آمریــکا  در  شــهری 
بروکلیــن  محلــه  در  روزهــا  ایــن 
نیم تنــه  مجســمه های  نیویــورک، 
زیــر  کــه  شــده اند  نصــب  ترامــپ 
ــن« ــن ادرار ک ــته »روی م ــا نوش آن ه

ســو  یــک  از  گیبــل  اقــدام  ایــن 
ــه  ــت ک ــرده اس ــدا ک ــی پی طرف داران
آن را خنــده دار و جالــب دانســته و 
از  و  کرده انــد،  تشــکر  او  از  حتــی 
ــه  ــه )چ ــی ک ــر، منتقدان ــوی دیگ س
ــرات و چــه جمهوری خــواه( از او  دموک
بــه خاطــر ســاختن مجســمه ها انتقــاد 
نموده انــد. بــا ایــن حــال، خــود گیبــل 
بــه  را  مجســمه ها  ایــن  می گویــد 
ــر  ــرای »شــخصاً تحقی ــوان راهــی ب عن
کــردن دونالــد ترامــپ« ســاخته و 
ــن  ــت. ای ــرده اس ــب ک ــه نص در محل
به اصطــاح هنرمنــد نیویورکــی حتــی 
نوعــی  مجســمه ها  روی  می گویــد 
ــیده  ــم پاش ــگ ه ــت س ــپری تربی اس
اســت تــا ســگ ها بــه ســمت آن جلــب 
شــوند و روی آن ادرار کننــد. البتــه 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه انســان ها 
ــد  ــام بدهن ــن کار را انج ــد ای نمی توانن

منبع: مشرق
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ویــژه  نیروهــای  کــه  عملیاتــی 
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
عــراق  خــاک  عمــق  نفوذبــه  بــا 
گــر  بابــا  نفتــی  تاسیســات 
ــد  ــرار دادن گوردرســلیمانیه را هــدف ق
عملیات هــای  مشــهورترین  از  یکــی 
بــرون مــرزی ســپاه پاســداران انقــاب 
ــط  ــی آن توس ــه فرمانده ــامی ک اس
گرفــت  انجــام  رمضــان  قــرارگاه 
عملیــات برونمــرزی فتــح ۱ اســت؛ 
ــای  ــا همــکاری نیروه ــات ب ــن عملی ای
بومــی منطقــه کــه ودر منطقــه ای 
ــت  ــور داش ــی حض ــروه طالبان ــه گ ک
ــا  ــی باب ــات نفت ــت، تاسیس ــام گرف انج
ــری  ــه در عمــق ۱۰۰ کیلومت گورگورک
ــهرکرکوک  ــک ش ــراق و نزدی ــاک ع خ
ــژه  ــای وی ــدف یکانه ــت ه ــرار داش ق
پاســداران  ســپاه  رمضــان  قــرارگاه 
انقــاب اســامی انجــام گرفــت.  دراین 
طالبانــی  نیروهــای  کــه  عملیــات 
مؤثــری  ضربــه  داشــتند  همــکاری 
بــه تاسیســات نفتــی رژیــم بعثــی 
صهیونیســتی صدام افلقــی وارد گردید. 
ــات  ــرای عملی ــالروز اج ــاه س ۱9 مهرم
بــزرگ فتــح ۱ در شــمال عــراق و 
ــی  ــات نفت ــدام تاسیس ــدف انه ــا ه ب
ــا  ــه ب ــت ک ــراق اس ــوک ع ــهر کرک ش
ــرون  ــرارگاه ب ــی ق ــی و طراح فرمانده
مــرزی رمضــان ســپاه پاســدارن در 
ســال ۱۳۶۵ و بــا کمــک کردهــای 
از  عــراق  بعــث  رژیــم  مخالــف 
میهنــی  اتحادیــه  حــزب  جملــه 
انجــام  شــد. عــراق  کردســتان 
عملیــات فتــح ۱ را می تــوان یــک 
عملیــات مشــترک نظامــی میــان ایران 
و کردهــای مخالــف رژیــم بعــث تلقــی 
کــرد، چرا کــه در این عملیــات اتحادیه 
ــه رهبــری  میهنــی کردســتان عــراق ب
جــال طالبانــی کمــک شــایان توجهی 
ــت. ــات داش ــق عملی ــرای موف ــه اج ب
رمضــان قــرارگاه  تشــکیل   **
ــدس و  ــاع مق ــی دف ــال های میان در س

در پــی وســعت یافتن حیطــه مأموریــت 
ــراز  ــپاه، ف ــازمان رزم س و گســترش س
در  نبــرد  پیچیدگی  هــای  و  فــرود  و 
جبهــه جنــوب کــه تمرکــز قــوای 
ــزات  ــا تجهی ــراه ب ــی هم ــمن بعث دش
کــه  اســتکباری  دنیــای  پیشــرفته 
ــامی  ــوری اس ــدازی جمه ــرای بران ب
ــود و  ــده ب ــاوز داده ش ــدام متج ــه ص ب
شــناخت نســبی دشــمن از روش هــای 
ــل  ــه بدلی ــدگان اســام ک ــی رزمن رزم
ــای  ــی راهکاره ــای تجهیزات محدودیته
نیــز  اســام  رزمنــدگان  عملیاتــی 
ــزی در  ــرح ری ــرای ط ــان ب محدودوزم
برابرتجهیــزات پیشــرفته دشــمن نیــاز 
بــه طــرح هــای دقیقتــر وآمــوزش 
بیشــتر  آمادگــی  بــرای  الزم  هــای 
بــرای عملیاتهــای گســترده در جنــوب 
عملیــات  بود،واصراربراجــرای  الزم 
ــود ناچــار فرماندهــی  درجنــوب هــم ب
جنــگ بــرای برهــم زدن تمرکــز قــوای 
و ایجــاد پراکندگــی فرماندهــی دشــمن 
ــه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  ب
ماموریــت داده شــد بــا توجــه بــه 
ــت  ــردم تح ــتان ، م ــات کردس تجربی
ســتم کــرد درعــراق را ســازماندهی 
ــژه  ــای وی ــک یکانه ــا کم ــوده و ب نم
ــرارگاه  ــکیل ق ــا تش ــود ب ــی خ نهضت
ــوده  ــمن فرس ــم دش ــای نامنظ جنگه
را در منطقــه کردســتان عــراق کــه 

ــی الزم  ــم ازآمادگ ــار ه ــردم آن دی م
ــوده  ــازماندهی نم ــد س ــوردار بودن برخ
تــوان معارضــان کــرد عراقــی  از  و 
عــراق  کشــور  مردمــی  امکانــات  و 
ــتفاده  ــا اس ــبرد عملیات ه ــرای پیش ب
ــاک  ــل خ ــی را از داخ ــرده و ضربات ک
ــد. ــی وارد نمای ــه دشــمن بعث ــراق ب ع
ــده  ــال ۱۳۶۱ فرمان ــن رو در س از همی
ــورای  ــه ش ــی ب ــه طرح ــا ارائ ــپاه ب س
ــتاد  ــاد س ــتار ایج ــاع، خواس ــی دف عال
ــرای ســاماندهی  جنگ هــای نامنظــم ب
ــرزی  ــرون م ــای ب ــرای عملیات ه واج
کــه  خامنــه  ای  آیــت اهلل  می شــود. 
وریاســت  وقــت  ریاســت جمهوری 
شــورای عالــی دفــاع را بــر عهــده 
بــا   ۶۲/۲/۱۰ تاریــخ  در   ، داشــت 
می کنــد. موافقــت  طــرح  کلیــات 
ــاع  ــی دف ــواری عال ــت ش ــی موافف درپ
ــه  ــپاه ب ــده س ــرح، فرمان ــن ط ــا ای ب
ــم را  ــای نامنظ ــتاد جنگ ه ــرعت س س
تحــت نظــارت مســتقیم خــود تشــکیل 
ــی  ــم فرمانده ــن حک ــد و اولی می ده
ایــن قــرارگاه را در ســال ۶۲ بــرای 
ســردارمرتضی رضایــی صــادر می کنــد. 
ــتاد  ــن س ــکیل ای ــه تش ــی ک از آنجای
مصــادف بــا مــاه مبــارک رمضــان بــود، 
ــرارگاه رمضــان  ــام ق ــه ن ــتاد ب ــن س ای
نــام گــذاری شــد. کــه عملیاتهــای 
کردســتان  منطقــه  در  را  بســیاری 

یاد و خاطره شهدای عملیات فتح )1( گرامی باد
عملیاتی که نیروهای ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

با نفوذ به عمق خاک عراق تاسیسات نفتی
 بابا گرگوردرسلیمانیه را هدف قرار دادند 

طراحــی و اجــرا نمــود کــه باعــث 
برهــم زدن تمرکــز قــوای ارتــش عــراق 
گردیــده وهمیــن تجزیــه نیروهــای 
عملیاتهــای  ادامــه  امــکان  دشــمن 
ــود ــم نم ــوب را فراه ــترده در جن گس
» عملیات فتــح ۱«؛ یکی از عملیاتهایی 
ــری  ــق ۱۸۰ کیلومت ــه در عم ــود ک ب
خــاک عــراق بعثــی انجــام گرفــت 
ــامی  ــوری اس ــاط جمه ــراری ارتب برق
بــا شــخصیت ها و احــزاب معــارض 
حــزب  ماننــد  عــراق  بعــث  رژیــم 
اتحادیــه میهنــی کردســتان،  آیــت 
اهلل حکیــم و . . .، موجــب افزایــش 
اشــراف اطاعاتــی قــرارگاه رمضــان در 
ــی  ــراق و طراح ــتان ع ــه کردس منطق
شــد.  فتــح  عملیات هــای  سلســله 
ایــن همــکاری و ارتبــاط مشــترک، 
ــی  ــرارگاه تاکتیک ــاد ق ــاز ایج زمینه س
ــم در  ــراق و آن ه ــاک ع ــق خ در عم
ــا را  ــراق آنج ــش ع ــه ارت ــه ای ک منطق
منطقــه ای امــن قلمــداد می کــرد و 
امــکان حضــور فرماندهــان و مســئوالن 
ــای  ــرارگاه و یگان ه ــن ق ــات ای اطاع
ویــژه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
خــاک  کیلومتــری   ۲۰۰ عمــق  تــا 
عــراق و مشــاهده  اهــداف نظامــی، 
و  اقتصــادی  گوناگــون  تأسیســات 
از  اعــم  عــراق  ارتــش  پایگاه هــای 
ــروی  ــی و نی ــروی زمین ــای نی پایگاه ه
هوایــی از نزدیک تریــن فاصلــه و حتــی 
ــد. ــم ش ــلح، فراه ــر مس ــم غی ــا چش ب
در نهایــت، قــرارگاه مرکــزی خاتــم 
اصلــی  مســئوالن  و  االنبیــا)ص( 
ــام  ــا انج ــرط ب ــد دو ش ــا قی ــور ب کش
عملیات هــای بــرون مــرزی توســط 
ــد.  ــت می کنن ــان موافق ــرارگاه رمض ق
ــب  ــا در قال ــن عملیات ه ــه ای اول آنک
انجــام  فتــح  عملیات هــای  سلســله 
ــارض  ــای مع ــه گرو ه ــود و دوم آنک ش
ــرد عراقــی، امنیــت مناطــق حضــور  ُک
ــد. ــن کنن ــی را تامی ــدگان ایران رزمن
از  عملیــات  اولیــن  ترتیــب  بدیــن 
ــام  ــا ن ــح، ب ــای فت ــله عملیات ه سلس
فتــح ۱ در تاریــخ ۱9 مهرمــاه ســال ۶۵ 
در عمــق ۱۸۰ کیلومتــری خــاک عراق 
ــی  ــات نفت ــدام تاسیس ــدف انه ــا ه و ب
شــهر کرکــوک عــراق و همچنیــن 
پایگاه هــای  بــه  وارد کــردن ضربــه 
ارتــش عــراق در ایــن منطقــه بــا رمــز 
انجــام می شــود. »یــا زینــب)س(« 

چرا کرکوک؟
ــز  ــان مرک ــوک در آن زم ــه کرک منطق
ــراق و  ــتان ع ــادی کردس اداری و اقتص
ســومین شــهر مهــم ایــن کشــور بعــد 
ــه شــمار می رفــت.  از بغــداد و بصــره ب
کرکــوک در محــل تاقــی  ســه منطقه 
مهــم و اســتراتژیک اربیــل - ســلیمانیه 
- بغــداد قــرار گرفتــه و بــه دلیــل دارا 
بــودن منابع نفتــی از اهمیــت اقتصادی 
ــوردار  ــث برخ ــم بع ــرای رژی ــی ب باالی
بــود. از منظــر نظامــی نیــز ایــن منطقه 
نیــروی  پایگاه  هــای  وجــود  بدلیــل 
هوایــی و مقــر ســپاه یکــم ارتــش 
عــراق دارای اهمیــت فراوانــی بــود.
از  یکــی  همچنیــن  منطقــه  ایــن 
مالــی  تامیــن  منابــع  اصلی تریــن 
حکومــت صــدام بــود و پاالیشــگاه 
تامیــن  اصلــی  منبــع  کرکــوک 
ارتــش  مالــی  نیازهــای  کننــده 
می رفــت. شــمار  بــه  عــراق 
تــکاور  نفــوذ ۲۰۰  عملیــات؛  آغــاز 
عــراق خــاک  عمــق  بــه  ســپاه 
ایــن عملیــات در روز ۱9 مهــر مــاه 
ســال ۱۳۶۵ آغــاز شــد و در آن، یــک 
گــردان از تیــپ ۶ ویــژه پاســدارن ویک 
گــردان ازتیــپ ۶۶ ویــژه هوابــرد ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی تحــت امــر 
نیروهــای نهضتــی قــرارگاه رمضــان 
بــا همــکاری نیروهایــی از اتحادیــه 
میهنــی کردســتان عــراق بــا نفــوذ 
ــات  ــن عملی ــت  ای ــه مأموری ــه منطق ب
ــرا  ــه اج ــه ب ــه مرحل ــور ب را، در دومح
درآوردنــد. نیروهــای عمــل کننــده 
ــام  ــا ن ــات ، ب ــن عملی در محــور اول ای
محــور بــدر وظیفــه انهــدام تأسیســات 
ــا  ــی موجــود در »کرکــوک« و »باب نفت
برعهــده  را  »دبــس«  و  گورگــور« 
داشــتند و نیروهــای عمــل کننــده 
ــز  ــور دوم( نی ــدق )مح ــور خن در مح
ــل  ــات جب ــدام تأسیس ــور انه ــه منظ ب
وارد عمــل شــدند. و جمبــور  بــور 

عملیــت فتــح ۱ بــا اجــرای آتــش 
ــلیک  ــدگان اســام و ش ــنگین رزمن س
ــا  ــه مینی کاتیوش ــش از ۲۰۰۰ گلول بی
از  مواضــع  روی  ۱۲۰م م   خمپــاره  و 
پیــش تعییــن شــده در تاسیســات 
نفتــی،  مراکــز نظامــی و همچنیــن 
پــادگان نظامــی منافقیــن و مرکــز 
تشــویش  مرکــز  و  شــنود  تقویــت 
مراکــز  و  مخابراتــی  فرکانس هــای 
در  صــدام  بعثــی  رژیــم  امنیتــی 
ــاز شــده و بیــش  ــه کرکــوک آغ منطق
از ۳ ســاعت بــه طــول می انجامــد 
ورزمنــدگان اســام پــس از اجــرای 
مأموریــت بــا صــدور دســتور بازگشــت 
ــرار  ــه پایگاههــای نهضتــی نفــوذی ق ب
گاه رمضــان بــرای اســتقرار بازگشــتند، 
ایــن عملیــات در ســاعت۵:۳۰ روز ۲۰ 
ــات  ــا وارد آوردن تلف ــال ۶۵ ب ــر س مه
ســنگین بــر دشــمن بــه پایــان  رســید.
تاسیســات  عملیــات  ایــن  پــی  در 
ــوان  ــه ت ــوک ک ــی پاالیشــگاه کرک نفت
تولیــد بیــش از ۳۰ هــزار بشــکه انــواع 
بــه  فراوده هــای نفتــی را داشــتند، 
آتــش کشــیده شــده و منهــدم شــد و 
ــوان  ــد از ت ــب ۶۰ درص ــن ترتی ــه ای ب
صــدام  بعــث  رژیــم  بهره بــرداری 
از نفــت کرکــوک محــروم گردیــد . 
ضمــن آنکــه بــا انهــدام تاسیســات 
نفــت و گاز جمبــور ، حکومــت صــدام 
حســین از دســتیابی بــه ۱۰۰ میلیــون 
ــد. ــروم ش ــز مح ــب گاز نی ــوت مکع ف

ــات  ــن عملی ــتاوردهای ای ــر دس از دیگ
ســایت  ســه  انهــدام  بــه  می تــوان 
ــه  ــه هــوا کــه وظیف ــن ب موشــکی زمی
ــه عهــده  حفاظــت از ایــن منطقــه را ب
ــرارگاه  ــش روی ق ــرای آت ــته و اج داش
کــه  عــراق  ارتــش  یکــم  ســپاه 
ــدای از  ــدن تع ــته ش ــه کش ــر ب منج
فرماندهــان عراقــی شــد، اشــاره کــرد. 

منبع: خبرگزاری تسنیم همراه با اصاحات الزم9۶/۷/۱9
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االئمــه)ع( ثامــن  عملیــات 
ــداد  ــک بام ــر روی ی عقربه هــای ســاعت ب
ــد و  ــت ش ــاه ۱۳۶۰ جف ــر م ــم مه پنج
ــر  ــز نص ــا رم ــه)ع(؛ ب ــات ثامن االئم عملی
گردیــد.  آغــاز  فتح القریــب  و  مــن اهلل 
هدایــت و فرماندهــی بــه عهــده ســه 
فرمانــده جــوان در ســه محــور اصلــی 
ــادان  ــهر و آب ــن، ماهش ــات دارخوی عملی
ــادان  ــه آب ــوی در فیاضی ــم صف ــود. رحی ب
ــی رشــید در محــور  مســتقر شــد. غامعل
و  ماهشــهر  جــاده  و  هفــت  ایســتگاه 
ــاه روی  ــش از ۶ م ــه بی ــری ک ــن باق حس
ــردن  ــاده ک ــزی، شناســایی و آم طــرح ری
ــای ســپاه و  ــردان از نیروه ــش از ۱۶ گ بی
بســیج کار کــرده بــود در محــور دارخویــن 
ــزه  ــات حم ــرح عملی ــدند. ط ــتقر ش مس
شــد.  نوشــته  باقــری  حســن  توســط 
رحیــم صفــوی مســئول عملیــات جنــوب، 
آن را بــه شــورای عالــی دفــاع ارائــه 
ــب  ــاع آن را تصوی ــی دف ــورای عال داد. ش
ــه  ــژاد ب ــم علی ظهیرن ــرتیپ قاس ــرد. س ک
رحیــم صفــوی گفــت »لشــگر۷۷ خراســان 
بــه طــرح توجیــه کنیــد« را نســبت 

بــرای اولیــن بــار عملیاتــی بــه ایــن 
ــه ای  ــاز می شــد کــه منطق گســتردگی آغ
بــه وســعت ۱۵۰ کیلومتــر مربــع کــه 
متجاوزیــن  اشــغال  در  ســال  یــک 
گرفــت.  مــی  بــر  در  را  بــود  بعــث 
تیــپ ۶ زرهــی عــراق در ۱9 مهــر ۱۳۵9 
ــور از  ــر روی کارون و عب ــل ب ــا نصــب پ ب
آن، جــاده اهــواز آبــادان را اشــغال کردنــد، 
ــادان  ــوی آب ــه س ــروی ب ــا پیش ــپس ب س
جــاده ماهشــهر را در ۲۳ مهــر تصــرف 
نمــوده و شــهر آبــادان عمــا در محاصــره 
ــهر در  ــقوط خرمش ــت. بــا س ــرار گرف ق
چهــارم آبــان، محاصــره آبــادان تنگ تــر و 
از ســه طرفزیــر آتــش دشــمن قــرار گرفت. 
مهمتریــن و بزرگتریــن پاالیشــگاه کشــور 
ــر آتــش پرحجــم دشــمن می ســوخت.  زی
هشــتم آبــان ۱۳۵9، عراقی هــا در منطقــه 
ذوالفقاریــه بــا نصــب پــل شــناور بــر روی 
رودخانــه بهمنشــیر و بــا عبــور از آن وارد 
کــوی ذوالفقاریــه آبــادان شــدند. نیروهــای 
ســپاه و مــردم آبــادان بــا یــک روز جنــگ 
ســنگین موفــق شــدند دشــمن را از کــوی 

نخلســتان های  و  ذوالفقاریــه 
حاشــیه بهمنشــیر عقــب براننــد 
ــدم  ــا را منه ــناور آن ه ــل ش و پ
کننــد. شکســت و ناکامی دشــمن 
در تســخیر آبــادان بــه نیروهــای 
موجــود در آبــادان قوت بخشــید. 
آبــان   ۱۴ در  خمینــی  امــام 
ــادان  ــر آب ــت حص ــان شکس فرم
شــهر  در  فرمودنــد.  صــادر  را 
آبــادان ۲۰ هــزار نفــر زندگــی می کردنــد. 
دشــمن آبــادان را در محاصــره داشــت. در 
اردیبهشــت ســال ۱۳۶۰ مهندســی جنــگ 
جهــاد ســازندگی جــاده وحــدت را احداث 
کــرد و عمــا آبــادان مســیر خشــکی 
بــرای تــردد پیــدا کــرد. عملیات هــای 
اردیبهشــت   ۲۵ در  نیــز  محــدودی 
شــد. انجــام   ۱۳۶۰ خــرداد   ۲۱ و 

از ســوی رحیــم صفــوی و حســن باقــری 
چندیــن جلســه بــا فرماندهــان لشــگر ۷۷ 
خراســان برگــزار شــد و قــرار شــد طــرح 
ــگر  ــد. لش ــرا درآی ــه اج ــری ب ــن باق حس
ــا  ــات ب ــنهاد داد عملی ــان پیش ۷۷ خراس
ــپاه  ــه س ــود ک ــام ش ــه انج ــام ثامن االئم ن
آن را پذیرفــت. نقــاط قــوت ســپاه در 
ــی  ــایی دقیق ــت شناس ــرح نخس ــن ط ای
ــه  ــود و ب کــه طــی یکســال انجــام داده ب
ــف  ــوت و ضع ــاط ق ــمن و نق ــن، دش زمی
آن هــا کامــا تســلط داشــت. دوم حضــور 
پرشــور و موثــر نیروهــای مردمــی در 
ــر  ــغ ب ــده بال ــازماندهی ش ــای س گردان ه
ــوت  ــه ق ــومین نقط ــود. س ــردان ب ۱۶ گ
را  فرماندهــان جــوان و شــجاع ســپاه 
می تــوان ذکرکــرد. اجــرای عملیــات ثامــن 
ــی  ــهریور ۱۳۶۰ نهای ــه)ع( در۱۵ ش االئم
ــد. ــرا گردن ــاده اج ــا آم ــا واحده ــد ت ش
دارخویــن  محــور  در  باقــری  حســن 
رزمــی  گــروه   ۱۱ بــه  را  نیروهایــش 
ســازماندهی کــرد بــه نحــوی خــودش بــا 
ــته  ــیمی داش ــاس بیس ــروه تم ــر ۱۱ گ ه
ــا رده  ــش را ت ــد. در گام دوم نیروهای باش
ــه  ــات توجی ــه کل عملی ــا ب ــته کام دس
کــرد و در شناســایی ها شــرکت داد تــا 
محورهــای عملیــات را بخوبــی بشناســند. 
دشــمن در محــور دارخویــن ۸ رده دفاعــی 
ــرد  ــزی ک ــود. او برنامه ری ــرده ب ــاد ک ایج
ــای دشــمن را دور زده  ــد رده ه ــه بتوانن ک
ــد.  ــدا کن ــت پی ــا دس ــه آن ه ــه عقب و ب
ــه  ــود ک ــن ب ــری ای ــن باق ــتدالل حس اس
یــک لشــگر زرهــی عــراق بــه دو پــل بــر 
روی کارون متکــی و بــا انهــدام پل هــا 
ــذا  ــرار می گیــرد. ل دشــمن در محاصــره ق
ــل  ــار پ ــی را در کن ــپ ۶ زره ــرارگاه تی ق
ــل و  ــا همزمــان پ قصبــه هــدف گرفــت ت

ــود در  ــرل خ ــه کنت ــمن را ب ــرارگاه دش ق
ــی  ــه تخریبچ ــوری ک ــی تیم آورد. مرتض
مســلطی بــود مامــور پــل و مصطفــی 
دشــمن  قــرارگاه  مامــور  را  ردانی پــور 
کــرد. طــرح دیگــری را آمــاده کــرد بــا رها 
ســاختن نفــت از طریــق نهــر ســلمانیه بــر 
ــد و  ــش بزن ــه کارون آن را آت روی رودخان
ــد. ــکار عمــل را از دشــمن ســلب نمای ابت

ــداد روز پنجــم  ــات در ســاعت ۱ بام عملی
مهــر ۱۳۶۰ بــا رمــز نصــر مــن ا... و فتــح 
ــام در  ــدگان اس ــد. رزمن ــاز ش ــب آغ قری
ســاعات نخســت عملیــات، بــا تهاجــم 
ــتن  ــم شکس ــمن و در ه ــع دش ــه مواض ب
مقاومــت نیروهــای آنــان، خاکریزهــای 
ــد.  ــن کردن ــرف وتأمی ــمن را تص اول دش
ــه  ــل قصب ــر پ ــی تســلط ب طبــق پیش بین
و قــرارگاه دشــمن باعــث ریــزش رده هــای 
دفاعــی دشــمن شــد. جبهــه دشــمن 
ــرد. در  ــقوط ک ــهر س ــادان و ماهش در آب
محورهــا فیاضیــه خطــوط دشــمن ســقوط 
ــد.  ــیده ش ــه روز کش ــری ب ــرد و درگی نک
ــری از  ــن باق ــوا حس ــدن ه ــن ش ــا روش ب
محــور شــمال پــس از تســلط در منطقــه 
مــارد و قصبــه، نخســتین ضربــه شــکننده 
را برنیروهــای عراقــی وارد کــرد. نیروهــای 
ــان  ــار همچن ــل حف ــه پ دشــمن در منطق
مقاومــت می کردنــد. او بــا بــه دســت 
ــروی  ــه پیش ــل و ادام ــکار عم ــن ابت گرفت
بــه طــرف حفــار تــاش کــرد بــا غامعلــی 
رشــید فرمانــده محــور آبــادان الحــاق کند.

در بعــد از ظهــر همــان روز بخشــی از 
ــرد  ــار را آزاد ک ــل حف ــمال پ ــه ش منطق
ــه  ــاز نگ ــرای ب ــمن ب ــای دش ــی نیروه ول
ــای محاصــره شــده  ــه نیروه داشــتن عقب
خــود در شــرق کارون، همچنــان مقاومــت 
کردنــد، در روز ششــم مهــر در حالــی کــه 
حســن باقــری و غامعلــی رشــید در حــال 
الحــاق بودنــد، دشــمن واکنــش جــدی از 
ــر همــان  ــداد و از بعدازظه خــود نشــان ن
ــج تســلیم  ــه تدری ــی ب روز نیروهــای عراق
یــا عقــب نشــینی کردنــد و  شــده و 
ســرانجام در پایــان ایــن روز عمــًا منطقــه 
ســرپل دشــمن در حفــار آزاد شــد. در روز 
ــازی  ــی پاکس ــز در پ ــات نی ــوم عملی س
پایــان  بــه  آبــادان  منطقــه، محاصــره 
ــی  ــی مبن ــام خمین ــان ام ــید و فرم رس
بــر شکســتن حصــر آبــادان، در مــدت ۴۲ 
ســاعت تــاش مــداوم رزمنــدگان اســام 
ــه  ــر ب ــم مه ــل در هفت ــت کام ــا موفقی ب
ــس  ــودی پ ــای خ ــید و نیروه ــان رس پای
ــاحل  ــه، در س ــل منطق ــازی کام از پاکس
ــد. ــه کارون اســتقرار یافتن شــرقی رودخان
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قایــق هــای گشــتی نیــروی دریائــی ســپاه 
در حــال گشــت زنــی و مراقبــت از حریــم 
آبــی کشــور در ۱۸ مایلــی جزیــره فارســی 
ــه  ــی ب ــه بالگردهــای امریکائ متوجــه حمل
کشــتی »ایــران اجــر«، گردیده و در پاســخ 
دالورانــه بــه بالگردهــای متجاوزامریکایــی 
کــه  شــجاعانه  درگیــری  دریــک 
ــا  ــورخود ب ــی کش ــم دریائ ــاع ازحری دردف
داشــتند  متجاوزامریکائــی  بالگردهــای 
ــد از بالگردهــای  ــک فرون ــق شــدند ی موف
مهاجــم امریــکا را بــا موشــک »اســتینگر« 
هــدف قــرار داده و ســاقط کننــد در ایــن 
درگیــری دالورانــه ،۳ فرونــد قایــق کشــی 
پاســداران  از  وتعــدادی  غــرق  درگیــر 
حریــم مرزهــای آبــی بــه شــهادت رســیده 
ایــن  نیــز مجــروح شــدند.  تعــدای  و 
درگیــری روز ۱۶ مهــر ســال ۶۶ بــه وقــوع 
ــاعت ۲۲  ــری در س ــن درگی ــت. ای پیوس
ــای  ــه  بالگرده ــه حمل ــخ ب ــب در پاس ش
ــران ارج  ــتی ای ــه کش ــی ب متجاوزامریکائ
ــد روگشــتی ناوتیــپ  توســط قایقهــای تن
ــی  ــر زمین ــای س ــت از آبه ــور حفاظ مأم
در ۱۸ مایلــی جزیــره فارســی شــروع 
ــه  ــاعت ادام ــدت نیم س ــه م ــه ب ــد ک ش
ــروی  ــی نی ــزارش فرمانده ــت. در گ داش
دریایــی ســپاه بــه فرمانــده کل ســپاه 
دربــاره ایــن درگیــری آمــده اســت: »بعــد 
از آنکــه حــدود دو ســاعت قایق هــا در 
ــغول  ــی مش ــره فارس ــرب جزی ــه غ منطق
گشــت  زنی بودنــد، ناگهــان بالگردهــای 
متجــاوز امریکایــی، کــه قبــا یــه کشــتی 
بــاری ایــران ارج شــلیک کــرده بودنــد تــا 
۲۰۰ متــری قایق هــا نزدیــک شــده و، 
ــدازی  ــپاه تیران ــتی س ــای کش ــه قایق ه ب
بــا  بــرادران  بافاصلــه  کــه  می کننــد 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــا ب ــکا و مینی کاتیوش دوش
ــن حــال یکــی از  ــد. در ای ــان می پردازن آن
بــرادران یــک موشــک اســتینگر به ســمت 
بالگردمتجــاوز امریکایــی پرتــاب می نمایــد 
ــر  ــار هلی کوپت ــه انفج ــد از ۳ ثانی ــه بع ک
از  و  می نماینــد  مشــاهده  هــوا  در  را 
ــد،  ــز ش ــرداری نی ــم  ب ــه فیل ــن مرحل ای
ــرار گرفتــن قایــق  لیکــن پــس ازهــدف ق
ــه داخــل  ــرداری ب ــن فیلم ب گشــتی دوربی
دریــا پرتــاب شــد. وپــس از آن هــم 
ــد  ــدود ۵ فرون ــوم ح دوقایق دیگرموردهج
بالگردمتجــاوز امریکائــی قــرار گرفتــه  کــه 
هــر ســه قایــق مورداصابــت قــرار گرفتــه 
ــه داخــل  ــرادران ب ــد و ب ــش می گیرن و آت
بالگردهــای  می شــوند.  پرتــاب  دریــا 

ــاعت  ــک س ــدت ی ــی م ــاوز امریکای متج
دریــا  داخــل  در  بــرادران  بــه  نیــم  و 
از  تعــدادی  کــه  می کننــد  تیرانــدازی 
بــرادران را درحالی کــه دردریــا شــناور 
می رســانند.«  شــهادت  بــه  بودنــد 
 یکــی از مســئوالن نیــروی دریایــی ســپاه، 
در مصاحبــه بــا راوی مرکــز مطالعــات 
ــت: ــری گف ــن درگی ــات ای ــاره جزئی درب
ــح از  ــاعت ۷ صب ــران ارج س ــتی ای »کش
بوشــهر بــه مقصدجزیــره فارســی حرکــت 
نمــود . تیــم عملیــات کشــت دریائــی نیــز 
ســاعت ۱۱ صبــح مأموریــت گشــت زنــی 
خــود را آغــاز مــی کنــد . بچه هــا ۱۱ 
ــئولیت  ــان مس ــه دو نفرش ــد ک ــر بودن نف
ــه  ــتند و بقی ــتینگر« را داش ــک »اس موش
 ۱۰۷ ســاح  و  شــناورها  خدمه هــای 
)مینی کاتیوشــا( بودنــد. بعدازظهــر بــه 
حــدود  و  می رســند  فارســی  جزیــره 
ســاعت ۵ بعدازظهــر چیــزی را در رادار 
ــل  ــا ۲۰ مای ــدود ۱۳ ت ــه ح ــد ک می گیرن
بــا جزیــره فارســی فاصلــه داشــت. بــه آن 
ســمت می رونــد. در ۱۸ مایلــی غــرب 
ــره فارســی بویــه ای اســت کــه آنجــا  جزی
ــب  ــاعت 9:۴۵ ش ــد. در س ــف می کنن توق
بــا جزیــره فارســی تمــاس گرفتــه و اعــام 
وضعیــت می کننــد. پــس از آن دیگــر 
ــای  ــه نیروه ــا اینک ــتند ت ــی نداش تماس
ــب  ــاعت ۱۰:۱۰ ش ــی در س ــره فارس جزی
ــد وســپس  ــی بینن ــی را م ــدازی هائ تیران
انفجــار شــدیدی را آســمان مشــاهده مــی 
ــف  ــری متوق ــس از آن درگی ــد ! پ نماین
می شــود . فرمانــده یــگان گشــت دریائــی 
ــن  ــدوی، از بهتری ــادر مه ــهید دالور ن ، ش
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــروی دریای ــای نی بچه ه
شــهادت مــی رســد و بیــژن ُگــرد، معــاون 
مهــدوی . نصــراهلل شــفیعی کــه از جوانانی 
بــود کــه در حــال گــذران کار ورزی دوره 

ــود در  ــی ب فرمانده
ایــن نبــرد دالورانــه 
شــهادت  بــه 
» رســیدند 
ــرادران  ــن ب همچنی
ــدی محمدی ها،  مه
م حســین  غا
خــداداد  توســلی، 
ــد  ــاالن و مجی آبس
نیزکــه  مبارکــی 
ن  نشــینا سر
قایــق  شــجاع 
دیگــر بودنــددرآن 

متجاوزیــن  بــا  دالورانــه  نبرددفاعــی 
خبرگــزاری  شــدند.  شــهید  امریکائــی 
جمهــوری اســامی بــه نقــل از یــک 
»در  داد:  گــزارش  نظامــی  آگاه  مقــام 
ــام  ــدگان اس ــخگویی رزمن ــان پاس جری
ــی کــه آبهــای  ــان امریکای ــه تجاوزنظامی ب
ــا امــن نمــوده بودنــد«  خلیــج فــارس را ن
را  امریــکا  هلی کوپتــر  فرونــد  یــک 
هــدف آتــش موشــک اســتینگر قــرار 
ســقوط  خلیج فــارس  در  کــه  دادنــد 
ــی  ــرد. ســقوط بالگــرد متجــاوز امریکای ک
ــمان  ــوری در آس ــب و ن ــار مهی ــا انفج ب
ــان  ــود. همچنیــن در جری ــوأم ب منطقــه ت
ســپاهبا  کشــتی  قایق هــای  نبــرد 
امریکایــی، چنــد  بالگردهــای متجــاوز 
نیزوارددرگیریشــدند  امریکایــی  ناوچــه 
ــه رو  ــام روب ــپاهیان اس ــش س ــا آت ــه ب ک
نیــز  امریــکا  ناوچــه  یــک  و  شــدند 
هــدف موشــک های ســبک رزمنــدگان 
ــن  ــد.« در ای ــیب دی ــت و آس ــرار گرف ق
ــه  ــکا ک ــی امری ــتقیم نظام ــری مس درگی
بیــن دو بالگــرد ام.اچ.۶ از واحــد اطاعــات 
و  داگاس«  دانــل  »مــگ  مخصــوص 
قایق هــای ایرانــی بــه وقــوع پیوســت.
ــاع  ــر دف ــر«، وزی ــار »واینبرگ ــه اظه ــا ب بن
ــی  ــاوز امریکای ــای متج ــکا، بالگرده امری
بــدون کســب اجــازه از مرکــز فرماندهــی 
هیــچ  و  کردنــد  شــروع  را  درگیــری 
نــوع مکالمــه رادیویــی بیــن خلبانــان 
ایرانــی  بالگردهــا و قایق هــای گشــتی 
ــاع  ــر دف ــارات وزی ــن اظه ــوده اســت ای نب
ــمن  ــه دش ــد ک ــی ده ــان م ــکا نش امری
ــداران  ــپاه پاس ــا س ــری ب ــاوزاز درگی متج
وحشــت دارد  )روزنامــه اطاعــات، ۲۳ 
ــه  ــل از روزنام ــه نق /۷ /۱۳۶۶، ص ۱۴، ب
                                                                                      .)۱۳۶۶/  ۷/  ۱۸ پســت،  واشــنگتن 
منبع: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

نبرد دالورانه پاسداران انقالب اسالمی درخلیج فارس  
با بالگردهای متجاوز امریکائی گرامی باد

یاد خاطره شهداء عملیات ثامن االئمه)ع( گرامی باد
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بــرای یــک مــرد بــزرگ، 
می کنــد  را  کاری  همســر 
ــة  ــک بچ ــرای ی ــادر ب ــه م ک
می کنــد را  کار  آن  کوچــک 

ــک  ــرای ی ــه ای:  ب ــام خامن ام
ــر کاری را  ــزرگ، همس ــرد ب م
می کنــد کــه مــادر بــرای 
یــک بچــة کوچــک آن کار را 
و  دقیــق  زنــان  و  می کنــد؛ 
ــنا  ــه آش ــن نکت ــه ای ــف، ب ظری
هســتند/ طبیعــت مــرد، طبیعــت 
ــه زن اســت و  خام تــری نســبت ب
ــکننده تر  ــی، ش ــدان خاص در می
ــط  ــم او، فق ــم زخ ــت و مره اس
ــت  ــر اس ــوازش همس ــط ن و فق
حّتــی نــه نــوازش مــادر!

مســأله ی مــادری، مســأله ی 
و  خانــه  مســأله ی  همســری، 
ــی  ــیار اساس ــائل بس خانواده، مس
ــما  ــی ش ــت.... یعن ــی اس و حیات
اگــر بزرگتریــن متخصص پزشــکی 
یا هــر رشــته ی دیگــری بشــوید، 
چنانچــه زن خانــه نباشــید، ایــن 
ــت. ــص اس ــک نق ــما ی ــرای ش ب

ــد  ــما بای ــه ش ــوی خان کدبان
باشــید؛ اصــاًل محــور ایــن 

ــبیه  ــم تش ــر بخواهی ــت. اگ اس
ناقصــی بکنیــم، بایــد بــه 
ــبیه  ــل تش ــور عس ــه ی زنب ملک
کنیــم. کانــون خانــواده، جایــی 
اســت کــه عواطــف و احساســات 
بایــد در آنجــا رشــد و بالندگــی 
ــت  ــا محب ــد؛ بچه ه ــدا کن پی
و نــوازش ببیننــد؛ شــوهر 
ــت  ــت و طبیع ــرد اس ــه م ک
خام تــری  طبیعــت  مــرد، 
نســبت بــه زن اســت و در 
ــکننده تر  ــی، ش ــدان خاص می
او،  زخــم  مرهــم  و  اســت 
ــر  ــوازش همس ــط ن ــط و فق فق
ــوازش  ــه ن ــی ن ــت حّت اس
ــد.  ــوازش ببین ــد ن ــادر؛ بای م
بــرای یــک مــرد بــزرگ، 
ــد  ــر کاری را می کن ــن همس ای
ــه ی  ــک بچ ــرای ی ــادر ب ــه م ک
می کنــد؛  را  کار  آن  کوچــک 
ــه  ــف، ب ــق و ظری ــان دقی و زن
ایــن نکتــه آشــنا هســتند.

معظــم  رهبــر  )بیانــات 
اعضــای  دیــدار  در  انقــالب 
ــی  ــی، اجتماع ــورای فرهنگ ش
10/04/1370 زنــان؛ 
ــی  ــن حرف ــه ای: ای ــام خامن ام
خواهــش  می گویــم  کــه 
ــون  ــنوند چ ــا نش ــم مرده می کن
ــد! ــان بیای ــت بدش ــن اس ممک

ایــن را شــما خانــم هــا بدانیــد، 
وجــود شــما آن تحولــی را 
ــود  ــه وج ــرد ب ــات م در روحی
مــی آورد کــه گاه هیــچ عاملــی 
ــاد  ــول را ایج ــد آن تح نمی توان
دل  می توانیــد  شــما  کنــد. 
ــه او  ــد و ب ــرم کنی ــرد را گ م
امیــدواری بــه زندگــی و شــوق 
ــن  ــاًل ای ــد. اص ــه کار بدهی ادام
ــه در  ــت ک ــما هس ــوان در ش ت
ــد.  ــرو بدمی ــرد نی ــود م وج

ــم  ــدر مه ــن ق ــما ای ــود ش وج
ــه  ــبت ب ــم نس ــرد ه ــت. م اس
ــرد  ــاال م ــت. ح ــن اس زن همی
ــاًل  ــت مث ــن اس ــی ممک گاه
ــود. ــه ش ــود وارد خان اخم آل
و  عقــل  قــدری  زن  اگــر 
باشــد  بیشــتر  پختگــی اش 
و از اخــم او جــا نخــورد و 
در  و  دهــد  نشــان  لبخنــد 
مقابــل محبــت بــورزد، یــواش 
ــت،  ــون محب ــا افس ــواش ب ی
ــی  ــات تلخ ــره اوق ــد گ می توان
و بداخالقــی مــرد را بــاز کنــد 
ــاج  ــه احتی ــه او چ ــد ک و ببین
ــی  ــن حرف ــن ای ــت. م داش
خواهــش  می گویــم  کــه 
نشــنوند؛  مردهــا  می کنــم 
ــان  ــت بدش ــن اس ــون ممک چ
ــن را  ــا ای ــما خانم ه ــد! ش بیای
بدانیــد آقایــان تــا آخــر هــم 
ــتند و  ــربچه هس ــک پس ــل ی مث
ــه  ــد. البت ــان کنی ــد اداره ش بای
ــان مــا  اگــر ایــن حــرف از زب
ــد،  ــا برس ــوش مرده ــه گ ب
ــد  ــه خواهن ــا گل ــد از م الب
ــد  ــا بای ــًا خانم ه ــرد. واقع ک
کــه  را  بّچه پســری  ایــن 
ــد از  ــم بع ــش ه ــاال ریش ح
ــی  ــال زندگ ــصت س ــاه، ش پنج
کننــد. اداره  شــده  ســفید 

)بیانات رهبر معظم انقاب در تاریخ  
۷/۱۱/ ۸۱ ؛ کتاب خانواده، نشر صهبا، 

ص۷۰(

زن خوب پشتوانه بزرگ مرد در زندگی

ابــرای درمــان انواع افســردگی، ســالیان 
درازی اســت کــه از انــواع داروهــای ضد 
افســردگی شــیمیایی اســتفاده می شود 
ــی  ــان افســردگی گاه ــی چــون درم ول
ــا چندیــن ســال طــول  چندیــن مــاه ی
ــن  ــدگان ای ــرف کنن ــد، مص ــی کش م
داروهــا همیشــه از عــوارض جانبــی آن 
ــه همیــن  ناراضــی و نگــران هســتند؛ ب
ــات وســیعی  ــه تازگــی تحقیق ــل، ب دلی
روی گیاهــان دارویــی ضــد افســردگی و 
ــه و تعــدادی  آرام بخــش صــورت گرفت
ــل  ــر و دارای حداق ــی موث داروی گیاه
ــی  ــای جهان ــه بازاره ــی ب ــرات جانب اث
عرضــه شــده اســت؛ البتــه مصــرف ایــن 
ــدون عارضــه نیســت و  گیاهــان هــم، ب
خوانــدن ایــن مطلــب نبایــد باعث شــود 
ــان  ــرای ت ــک ب ــه پزش ــی را ک داروهای
تجویــز کــرده، بــه طــور ناگهانــی قطــع 
ــا مشــورت و تحــت  کنیــد امــا شــاید ب
ــم  ــم ک ــد ک ــان بتوانی ــک ت ــر پزش نظ
ــن داروهــای شــیمیایی  ــا را جایگزی آنه
کنیــد. در ایــن مطلــب بــه معرفــی 
تعــدادی از ایــن گیاهــان مــی پردازیــم:

سنبل الطیب
قدیمــی  از  یکــی  الطیــب  ســنبل 
تریــن گیاهــان دارویــی اســت کــه 
بــرای  آن  از  جهــان  و  ایــران  در 
مصــارف گوناگــون دارویــی، غذایــی 
شــود.  مــی  اســتفاده  بهداشــتی  و 
ایــن گیــاه بــه صــورت وحشــی در 
جنــگل هــای کــم درخــت در حاشــیه 
ــد. ــی روی ــا م ــودال ه ــا و گ جویباره
قســمت مــورد اســتفاده ایــن گیــاه 
ریشــه آن اســت و معمــوال از ریشــه 
گیاهــی کــه بیش از ۳ ســال عمــر دارد، 
ــب  ــنبل الطی ــود. س ــی ش ــتفاده م اس
پــس از خشــک شــدن بــه رنــگ قهــوه 
ای در مــی آیــد و طعــم آن تلــخ ولــی 
خوشــبو و معطــر اســت و عطــر آن پس 
ــود.  ــی ش ــتر م ــدن، بیش ــک ش از خش
ــدری  ــه ق ــاه ب ــن گی ــوع ای ــوی مطب ب
ــل دور  ــه آن را از فواص ــه گرب ــت ک اس
هــم تشــخیص مــی دهــد و بــه طــرف 
آن مــی رود؛ بــه همیــن علــت، بــه ایــن 
ــد. ــی گوین ــز م ــه نی ــف گرب ــاه عل گی
گیاهــان دارویــی برای درمان افســردگی

ســنبل الطیب خاصیــت آرام بخش دارد 
و بــرای درمــان افســردگی مفیــد اســت
تاثیــر دارویــی ریشــه تــازه ایــن گیــاه، 
اســت.  آن  شــده  خشــک  برابــر   ۳
ــم،  ــد در حــرارت ک ــب بای ســنبل الطی
خشــک شــود زیــرا حــرارت بــاال تمــام 
ــرد.  ــی ب ــن م ــی آن را از بی ــر داروی اث
ــی  ــواص داروی ــن خ ــم تری ــی از مه یک
ایــن گیــاه خاصیــت آرام بخــش بــودن 
ــتن  ــا داش ــب ب ــنبل الطی ــت. س آن اس
خاصیــت ضــد تشــنج در رفــع ناراحتــی 
هــای عصبــی و کاهــش صــرع نیــز 
و  تشــویش  دلهــره،  اســت.  مفیــد 
نگرانــی را تــا حــد زیــادی از بیــن مــی 
ــرص  ــرای ق ــی ب ــن خوب ــرد و جایگزی ب
آرام بخــش اســت. هــا و داروهــای 

نحوه مصرف
ــب  ــنبل الطی ــرم س ــا ۴ گ ــدار ۲ ت مق
ــد در  ــده باش ــده ش ــا کوبی ــه قب را ک
یــک لیــوان آب جــوش ریختــه بــه 
ــا  ــد ت مــدت نیــم ســاعت باقــی بگذاری
دم بکشــد. ســپس آن را صــاف کــرده و 
روزی ۳ بــار، هــر بــار یــک فنجــان میل 
ــام  ــج تم ــیدنی معال ــن نوش ــد. ای کنی
حــاالت عصبــی، ســرگیجه، ناآرامــی 
هــای عصبــی، ضــد تــرس شــبانه 
اطفــال و آرام بخــش بســیار خوبــی 
بــرای کارهــای فکــری زیــاد اســت.

علف چای
یکــی از بهتریــن داروهــای گیاهــی ضــد 
افســردگی کــه خاصیــت دارویــی و 
خــواص ارزنــده دیگــری نیــز دارد، علف 
چــای اســت. قدمــت مصــرف ایــن گیــاه 
ــزد  ــت و ن ــال اس ــزار س ــش از ۲ ه بی
بیشــتر اقــوام و ملــل جهــان بــه عنــوان 
ــی  ــای عصب ــن داروی بیمــاری ه بهتری
ــون  ــت. اکن ــوده اس ــتفاده ب ــورد اس م
بیــش از ۵۰ کارخانــه داروســازی جهان 
از گیــاه علــف چــای، داروهــای مختلــف 
ضــد افســردگی تهیــه مــی کننــد. ایــن 
ــام هــای دیگــری  ــا ن ــران ب ــاه در ای گی
ــم  ــزار چش ــف ه ــی، عل ــر گل راع نظی
و هوفاریقــون شــناخته مــی شــود.
   افســردگی،درمان افســردگی،داروهای 
افســردگی بــرای  گیاهــی 
یکــی از بهتریــن داروهــای گیاهــی 
ــت ــای نیس ــف چ ــردگی عل ــد افس ض
ــاه،  ــن گی ــتفاده ای ــورد اس ــمت م قس
ــاه  ــا گی ــازه ی ــاه ت ــدار گی سرشــاخه گل
ــازه  ــای ت ــز گل ه ــده و نی ــک ش خش
ــان  ــای در درم ــف چ ــت. عل ــاه اس گی
عصبــی  خفیــف  هــای  افســردگی 
دوران  هــای  افســردگی  همچــون 

یائســگی و درمــان خســتگی هــای 
ــن  ــت ای ــت. خاصی ــر اس ــی موث عصب
بــه  افســردگی  درمــان  در  گیــاه 
اثبــات رســیده اســت. مــاده موثــر 
ــن  ــت. ای ــین اس ــاه هایپریس ــن گی ای
ــورت  ــه ص ــد ب ــی توانی ــز م ــاه را نی گی
چــای، دم کــرده و نــوش جــان کنیــد.

زعفران
زعفــران بومــی نواحــی مختلــف آســیا، 
بــه ویــژه جنــوب غــرب آســیا، جنــوب 
اروپــا و خــوب اسپانیاســت. قســمت 
مــورد اســتفاده ایــن گیــاه کــه بــه نــام 
زعفــران در بــازار تجــارت موجود اســت 
انتهــای خامه و کاله گل اســت. زعفران 
ــی،  ــاح معدن ــرب، ام ــواد چ ــاوی م ح
فراوانــی  اســانس هــای  موســیاژ و 
اســت. رنــگ زعفــران مربــوط بــه مــاده 
ای بــه نــام کرویســن اســت. مهمتریــن 
ــورد  ــم م ــه از قدی ــران ک ــت زعف خاصی
ــان افســردگی اســت.  ــوده درم توجــه ب
افســردگی،داروهای  افســردگی،درمان 
افســردگی بــرای  گیاهــی 
 زعفــران باعــث تحریــک اعصــاب شــده 
و بــرای درمــان افســردگی مفیــد اســت
ــخ  ــی تل ــوی و طعم ــوی ق ــران ب زعف
ــده،  ــاب ش ــک اعص ــث تحری دارد، باع
اثــر مســکن دارد و دارای خاصیــت آرام 
بخشــی و خــواب آوری اســت و باالخــره 
اگــر مــی خواهیــد همیشــه شــاد و 
بخوریــد.  زعفــران  باشــید،  خنــدان 
هــای  شیشــه  در  بایــد  را  زعفــران 
دربســته و دور از تــور نگــه داری کنیــد 
زیــرا عطــر و رنــگ خــود را در اثــر نــور 
ــران  ــد. اســانس زعف ــی ده از دســت م
تبخیــر شــدنی اســت و در صــورت نگــه 
داری نامناســب بــه مــرور زمان اســانس 
ــم  ــی و طع ــرات داروی ــر، از اث آن تبخی
مــزه آن کاســته شــده و مرغوبیــت 
خــود را نیــز از دســت مــی دهــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مــواد معطــر 
ــیار  ــده، بس ــودر ش ــت پ ــاه در حال گی
ــر  ــده آن تبخی ــودر نش ــر از پ ــریع ت س
ــران  ــر اســت زعف ــس بهت ــی شــود پ م
ــا  ــد ی ــودر نکنی ــع مصــرف پ ــا موق را ت
در صــورت پــودر کــردن، در ظــرف 
ــد. از مضــرات  ــه داری کنی دربســته نگ
زعفــران ایــن اســت کــه روی سیســتم 
ــان  ــن زن ــر دارد؛ بنابرای ــل اث ــد مث تولی
آن  زیــاد  خــوردن  از  بایــد  حاملــه 
اجتنــاب کننــد. در ضمــن خــوردن 
ــر  ــا مض ــه ه ــرای کلی ــران ب ــاد زعف زی
اســت و اشــتها را نیــز کــم مــی کنــد.

باشگاه خبرنگاران جوان

در مان افسردگی با گیاهان دارویی
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ارتباط با ما

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

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

ارسـال داریـد.

اقدامات اولیه برای کمک به بیمار قلبی/ حمله قلبی چگونه رخ می دهد؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اقدامات اولیه در مواجهه با بیمار قلبی 

توضیحاتی داد.
زهرا روددهقان دکترای آموزش پرستاری و عضو هیئت علمی گروه داخلی و جراحی دانشکده 
پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار کرد: عضله قلب به عنوان یکی از اجزای 

دستگاه گردش خون، با انقباضات پی در پی، خون را داخل عروق به گردش درمی  آورد و باید برای 
انجام این کار اکسیژن و مواد غذایی کافی دریافت کند، تغذیه عضله قلب توسط شریان  های کرونر 

که در اطراف قلب قرار گرفته  اند، انجام می شود.
بیماری آنژین صدری چیست و چرا ایجاد می شود؟

این دکترای آموزش پرستاری بیان کرد: هرگاه نیاز بدن به اکسیژن و مواد غذایی در اثر فعالیت 
شدید یا ورزش افزایش یابد، شریان های کرونر خون بیشتری را به عضله می  رسانند؛ بنابراین اگر 
شریان  ها به علت رسوب چربی در دیواره آن ها دچار تنگی نفس یا انسداد کامل شوند، عضله قلب 

در عملکرد خود دچار اختال می شود و منجر به بیماری به نام آنژین صدری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: نشانه های حمات قلبی خاموش رابشناسید

روددهقان ادامه داد: هرگاه به علت تنگی شریان  های کرونری )رگ  های تغذیه کننده قلب(، خون 
رسانی به عضله قلب به میزان کافی انجام نشود، فرد در حین فعالیت دچار اضطراب، هیجان، درد 

و فشار در قفسه سینه خواهد شد که این حالت را آنژین صدری می  نامند، این نوع درد را فرد 
به صورت سنگینی، فشار، احساس خفگی و انقباض در سینه ابراز می  کند، گاهی درد به پشت، 

گردن، فک و بازوها خصوصا شانه و بازوی چپ تیر می  کشد و گاه در باالی شکم احساس می  شود.
اقدامات اولیه در برخورد با بیمار قلبی که باید بدانید/سکته قلبی چگونه رخ می دهد؟

وی گفت: هرگاه با فردی مبتا به حمله قبلی رو به رو شدید؛ مصدوم را از فعالیت بازدارید و به او 
کمک کنید که بنشیند به طوری که پاها آویزان باشند، در واقع با این کار شما بار کاری قلب را 
کاهش می  دهید؛ برای کمک به تنفس، پوشش  های تنگ دورگردن، سینه و کمر را شل و اطراف 
مصدوم را خلوت کنید، در صورت به همراه داشتن قرص زیرزبانی تری نیتروگلیسیرین از بیمار 

بخواهید که آن را زیر زبان خود قرار دهد، مجاز هستید در صورت برطرف نشدن درد تا سه بار به 
فاصله هر ۵ دقیقه از این دارو استفاده کنید.

عضو هیئت علمی دانشگاه تشریح کرد: در صورتی که پس از مصرف قرص سوم همچنان درد 
بیمار باقی باشد به احتمال زیاد بیمار دچار سکته قلبی شده است و هر چه سریع تر باید به یک 

مرکز درمانی ارجاع داده شود؛ در صورتی که درد شدید بود می  توانید دارو را سوراخ کنید و منتظر 
حل شدن پوشش ژالتینی روی آن باشید.

روددهقان گفت: اگر مصدوم به دنبال حمله قلبی دچار ایست قلبی- تنفسی شد، عملیات احیاء را 
شروع کنید.

سکته قلبی چگونه رخ می دهد؟
وی افزود: توقف کامل خون رسانی به بخشی از عضله قلب را سکته قلبی می  گویند که به دلیل 

انسداد یک یا چند شریان خون رساننده به قلب ایجاد می  شود، در نهایت به دلیل توقف خون 
رسانی، بخشی از عضله قلب می  میرد، ایست قلبی با احساس درد شدید و فشار ناگهانی در سینه 

بروز می  کند و گاهی این درد به بازو، گردن، فک یا پشت انتشار می  یابد و بیمار سعی می  کند تا با 
تغییر وضعیت از درد خاص شود.

بیشتر بخوانید: ۵ نشانه هشدار دهنده  حمله  قلبی را بشناسید!
عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: همراه با درد قفسه سینه حالت تهوع، استفراغ، آروغ و 

تعریق شدید رخ می  دهد و مصدوم دچار تنگی نفس، ترس و اضطراب شدید می  شود؛ این بیماران 
پوست سرد و رنگ پریده دارند، به طور ناگهانی احساس بی حالی شدید می  کنند سپس ممکن 

است دچار کاهش هوشیاری شوند.
تفاوت سکته قلبی و آنژی صدری

روددهقان گفت: درد در سکته قلبی در حالت استراحت ایجاد می  شود؛ بیش از ۱۰ دقیقه و حتی 
گاهی ساعت  ها و روزها ادامه دارد و با استراحت و قرص بهبود نمی  یابد اما در آنژین صدری با 
فعالیت شروع می شود، طول مدت درد ۵-۳ دقیقه است و با استراحت و مصرف قرص تسکین 

می  یابد.
اقدامات اولیه در برخورد با بیمار قلبی که باید بدانید/سکته قلبی چگونه رخ می دهد؟

وی تشریح کرد: اگر درد فرد مصدوم با مصرف سه قرص زیرزبانی بهبود نیافت احتمال بروز 
سکته قلبی بسیار زیاد است، بافاصله با مراکز امدادی تماس بگیرید؛ بیمار را بی  حرکت کنید و 
در وضعیت نیمه نشسته قرار دهید بطوری که پاها آویزان باشند، چیزی به بیمار نخورانید، برای 

مصدوم هوشیار قرص آسپرین بچه با دوز ۱۰۰ میلی گرم تا دوبار در صورتی که سابقه حساسیت به 
این دارو یا موارد منع مصرف  را نداشته باشد استفاده کنید.

این دکترای آموزش پرستاری گفت: در صورت لزوم عملیات احیاء را شروع کنید، یادگیری 
چگونی انجام عملیات احیاء برای هر فردی واجب است که از طریق مراجعه به مراکز هال احمر 

برای این موضوع مهم اقدام کنید.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان



ربات جراح سینا 

رشد 2425 درصدى واحدهاى دانشگاهى 

 و 2551 درصدى تعداد دانشجویان در دوران  

بعد از انقالب اسالمى  

فرآیند جراحى را مى توان از طریق ارتباطات اینترنتى  

بین این دو زیر سیستم کنترل کرد. تصاویر مرتبط  با  اتاق 

 عمل و بیمار به کنسول  جراح  ارسال  شده  و  همزمان  

حرکات  دست  جراح  از طریق ربات  ها ى مستقر در کنسول 

 جراح  دریافت  شده  و  به  رباتها ى  جراح  مستقر بر بالین 

 بیمار ارسال  مى  شود . در سیستم  سینا، امکان کنترل از  

راه دور تجهیزات اتاق عمل  نیز فراهم  است. راه دور تجهیزات اتاق عمل  نیز فراهم  است. 

افزایش تولید علم  بعد از   
انقالب اسالمى ایران 

پل طبیعت 
پیاده روى رویایى 

پاى تان که به پل طبیعت برسد متوجه مى شوید پاى تان که به پل طبیعت برسد متوجه مى شوید 

که  این  پل به گونه اى ساخته شده است که 

نمى توانید انتهاى آن را ببینید. پس باید روى 

آن قدم بزنید و جاى جایش را کشف کنید. 

عالوه بر کشف گوشه هاى متفاوت این پل، پیاده 

روى در ارتفاع 40 مترى از سطح زمین و بر 

روى کفپوش هاى چوبى لحظاتى رویایى و فرح 

بخش را براى شما رقم خواهد زد. بخش را براى شما رقم خواهد زد. 

هر چه پیش مى روید جلوه هاى متفاوت ترى را 

مى بینید  و  وسوسه مى شوید که این مسیر را تا 

انتها ادامه دهید. بر روى این پل خستگى 

مفهومى ندارد.  اگر از پیاده روى خسته شدید 

و خواستید نفسى تازه کنید، بر روى سکوهایى 

که بر روى پل تعبیه شده اند، بنشینید و غرق در 

تماشاى مناظر در قسمت شمالى و جنوبى پل 

طبیعت شوید. طبیعت شوید. 



شهید دفاع مقدس 

 محمد جهان آرا 

شهید دفاع مقدس   

موسى نامجو 

شهید  دفاع مقدس 

یوسف کالهدوز 

شهید دفاع مقدس 

 ولى اهللا فالحى 

شهید دفاع مقدس 

 جواد فکورى 

 بسیجى مدافع حرم و جانباز دوران دفاع مقدس  
حاج عبداهللا خسروى 
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