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با تشکر از :
مدیریت فرهنگی ، پایگاه اطالع رسانی

 ماهنامه برای چاپ مقاالت
ارسالی آمادگی کامل دارد

مسئولیت مقاالت بعهده صاحبان مقاالت می باشد

سیاسی
8/ بازتاب های موفقیت مقاومت در سوریه و عراق

9/ قرار داد های بین المللی سرابی فریبنده!
10/برجام پوچ ازابتدا هم پوچ بود و سرمایه های مارا از بین برد

 11/ تیر خالص به برجام پوچ توسط ترامپ دیوانه و خوش خیالیاعتماد کنندگان

اخبار
12/ گزارش تصویری اخبار استان ها

16/ قلمی مورد سوگند خداوند است که در جهت شکل دادن جامعه قرآنی باشد

17/ اجرای 200 پروژه عمرانی توسط سپاه بیت المقدس

18/تروریست های داعش صهیونیستی تهدیدی علیه امنیت مسلمین جهان

20/ برای اولین بار در سوریه موشک جواب موشک

 امنیت
22/توان علمی و فن آوری هسته ای جمهوری اسالمی باز دارنده تهدید ها است

23/ /وحشت شیطان بزرگ آمریکا و انگلیس خبیث و صهیونیسم کودک کش از موشک های 

جمهوری اسالمی 

24/ مثلث شرارت وجنایات تهدید علیه امنیت جهانی با تقویت تروریسم وهابی

25/ حمله موشکی مثلث شرارت و جنایات به سوریه نشانه خود سری های شیطان بزرگ 

آمریکا است و ناکارآمدی سازمان ملل

مناسبت
 26/استاد شهید مطهری از آغاز زندگی تا شهادت مظلومانه

29/ جهان در انتظار نجات از ظلم وبیداد کفار و منافقین

30/ چگونگی شکل گیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

31/ ماه رمضان ماه میهمانی خدا از بندگان پارسا 

                                                              فرهنگی

32/ سند 2030 تهدید اخالقی علیه جامعه جوان کشور

33/معجزه ای دیگر از  کتاب قرآن !

34/ آیــا  بــا اطمینــان بــه پــاداش الهــی حیــف نیســت کــه بــه تکالیفمــان عمــل نکنیــم

اقتصادی

36/راهبرد های اقتصادی رهبر چراغ راه اقتصاد کشور

اجتماعی
38/مخدر گل تهدیدی جدید از دستاورد های مدرنیسم غرب وحشی که سر اب 

اصالح طلبان است برای برخی از جوانان نادان ما در دانشگاه و دبیرستان

شهدا و دفاع مقدس
42/قهرمانان سوم خرداد سال 61 که دشمن بعثی صهیونیستی را به خاک ذلت نشاندند

44/خاطرات 8 سال دفاع مقدس قهرمانانه جوانان انقالبی ایران اسالمی
خانواده

46/ پیوند مقدس  زن ومرد عامل اصلی  تشکیل نظام خانواده و بقاء نسل انسان های با 

شرافت

48/ راه های رفع تشنگی در ماه مبارک رمضان



بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
)رضوان اهلل علیــه(  امــام  خــب   
فرمودنــد »معّلمــی شــغل انبیــا 
ــعار  ــک ش ــط ی ــن فق ــت«؛ ای اس
دل خوش کــن نیســت؛ ایــن یــک 
ُِّمُهُم  ــل ــت: َو یَُعـ ــی اس ــت قرآن حقیق
جملــه ی  از  الِحکَمــة؛  َو  الِکتــاَب 
تعلیــم  پیامبــران،  خصوصّیــات 
ــی  ــد راه ــما داری ــی ش ــت. یعن اس
را حرکــت میکنیــد کــه برتریــن 
ــریّت، آن راه  ــخ بش ــانهای تاری انس
مقصــود  آن  بــرای  و  رفته انــد  را 
مبعــوث  پیمایــش،  آن  بــرای  و 
تأثیــر  پیغمبــران.  یعنــی  شــده اند؛ 
و  تعلیــم  بی نظیــر  نقــش  بی نظیــر، 
ــور، در  ــرفت کش ــی در پیش ــت عموم تربی
ســعادت کشــور یــک مســئله ی فوق العــاده 
مهّمــی اســت. بــه نظــر مــا ایــن جــزو 
ــات  ــزو بدیهّی ــت، ج ــات اس واضح
اســت اگرچــه بعضــی متأّســفانه ایــن 
امــر بدیهــی را درســت درک نمیکنند 
ــم و  ــرورش و تعلی ــوزش و پ ــه آم ک
ــِی  ــاخت اصل ــی، زیرس ــت عموم تربی
ســعادت یــک مّلــت و پیشــرفت 
یــک کشــور و در جمهــوری اســامی، 
ــت. ــا اس ــمت آرمانه ــه س ــت ب حرک
ــن  ــه ای ــا چ ــه ی م ــّم هم ــه ی مه  وظیف
چــه  دولتــی،  مســئولین  چــه  حقیــر، 
مدیریّتهــای متوالــی در بخشــهای مختلــف 
در  را  معلّــم  منزلــت  کــه  اســت  ایــن 
ــده؛  ــن کار نش ــم؛ ای ــی کنی ــه معّرف جامع
ــم، آن جــوری  ــگاه معلّ ــم، جای ــت معلّ منزل
کــه ایــن حقیــر بــه آن اعتقــاد دارم و 
ــم، در  ــس میکن ــم و لم ــس میکن آن را ح
ــت  ــئله ی معیش ــاده. مس ــا نیفت ــه ج جامع
البّتــه مهــم اســت شــّکی نیســت اّمــا 
مســئله ی منزلــت معلّــم، اگــر از مســئله ی 
معیشــت مهم تــر نباشــد، قطعــاً کمتــر 
ــم  ــن ه ــا گفت ــط ب ــن منزلتفق ــت. ای نیس
ــده  ــاال اگربن ــود؛ ح ــل نمیش حاص
یــک  »معّلمــی  بگویــم 
ــت  ــی اس ــام واالی ــن مق چنی
یــا مقــام انبیــا اســت«، 
ایــن ذهنّیــت عمومــی را 
ــد؛ ــکل نمیده ــور ش در کش

ــام  ــن انج ــرف گفت ــا ِص  ب
ــه کار الزم دارد.  ــرد، بلک نمیگی
ــن  ــد در ذه ــا بیفت ــد ج بای
جامعــه کــه معّلــم یــک مرجــع 
ــخصّیت  ــک ش ــم ی ــت، معّل اس
ــک کار  ــی ی ــت، معّلم واال اس
ــا کار  ــن را ب ــت؛ ای ــّدس اس مق
ــاب،  ــتن کت ــا نوش ــری، ب هن
ــا ســاختن  ــا ســاختن فیلــم، ب ب
ــام  ــواع و اقس ــا ان ــعر، ب ش
تأثیرگــذاری،  شــیوه های 
بایســتی برنامه ریــزی کــرد 
ــن  ــاال ای ــا ح ــام داد؛ ت و انج
ــی از  ــت. یک ــده اس ــا نش کاره
ــم  ــد ه ــه بای ــی ای ک ــای اساس کاره
در خــوِد محیــِط آمــوزش و پــرورش، 
ــر  ــوط دیگ ــای مرب ــم در محیط ه ه
در  فرهنگــی،  محیط هــای  -در 
ــًا  ــر حتم ــای دیگ ــیما و جاه صداوس
ــت؛  ــئله اس ــن مس ــود، ای ــال بش دنب
ــی  ــه معّلم ــود ک ــوم بش ــی معل یعن
ــم  چــه جایگاهــی دارد و تکریــم معّل
تحّقــق پیــدا کنــد؛ در کتــاب درســی 
بایــد  داســتان  در  بیایــد،  بایــد 
ــد. ــد بیای ــد، در رمان نویســی بای بیای

 خــب، عرایضــی کــه مــن امــروز بــا 
ــه  ــت ک ــش اس ــه بخ ــما دارم، در دو س ش
چــون وقــِت جلســه طوالنــی شــده، ســعی 
میکنــم خیلــی طوالنــی نشــود: یکــی 
دربــاره ی مســئله ی تعلیــم و تربیــت، یکــی 
در مــورد مســائل مربــوط بــه دانشــگاه 
فرهنگیــان و مســئله ی تربیــت معلّــم، 
ــه  ــع ب ــم راج ــه ای ه ــد جمل ــک چن و ی
مــا  بین المللــی  جــاری  قضایــای  ایــن 
ــرم  ــر محت ــت و وزی ــاء اس ــورد ابت ــه م ک
ــد. ــاره کردن ــه آن اش در اّول صحبتشــان ب

 جهت گیری تعلیم و 
تربیت کشور باید به 
 سمت برخورداری از 

عدالت باشد
 آنچــه در مــورد تعلیــم  و  تربیــت میخواهیم 
عــرض بکنیــم ایــن اســت کــه جهت گیــری 
ــمت  ــه  س ــد ب ــور بای ــت کش ــم و تربی تعلی
ــی  ــد؛ یعن ــت باش ــورداری از عدال برخ
ــم و  ــا، تعلی ــرورِش م ــوزش و پ آم
تربیــِت مــا، عدالت پــرور تربیــت 
ــد،  ــت کن ــواه تربی ــد، عدالت خ کن
عدالت ســاز تربیــت کنــد؛ چــون 
عدالــت، آن ارزش واالیــی اســت 

ــروز،  ــا ام ــر ت ــِخ بش ــه از اّوِل تاری ک
ــر  ــاد بش ــر آح ــورد نظ ــواره م هم
ــان  ــها به مرورزم ــت. ارزش ــوده اس ب
پیــدا  تغییــر  به    تحّول نســلها  و 
ــها از  ــی از ارزش ــا بعض ــد، اّم میکنن
اّول تــا آخــر ثابتنــد؛ از جملــه، ارزش 
عدالــت اســت. شــما ماحظــه کنیــد؛ 
ــد  ــه مهدویّتن ــد ب ــه معتق ــی ک ادیان
ــی  ــان اله ــه ی ادی ــًا هم ــه تقریب ک
اینهــا  مهدویّتنــد-  بــه  معتقــد 
معتقدنــد کــه منجــی بیایــد، دنیــا را 
پُــر از عــدل و داد کنــد؛ نگفتنــد پُــر 
ــدل و  ــر از ع ــه پُ ــد، بلک ــن کن از دی
ــدل و داد  ــت ع ــن اهّمّی ــد؛ ای داد کن
را نشــان میدهــد. البّتــه عدالــت هــم 
جــز در ســایه ی دیــن حاصــل نخواهد 
شــد؛ ایــن بــه جــای خــود محفــوظ، 
اّمــا مســئله ی عــدل و داد خیلی مهم 
ــد  ــا بای ــرورش م اســت. آمــوزش و پ
داشــته  این جــوری  جهت گیــرِی 
ــام(  ــن )علیه الّس ــد. امیرالمؤمنی باش
َمــا  َو  میفرمایــد:  نهج الباغــه  در 
ــاّروا  ــاِء ااَّل یُق ــی الُعَلم ــَذ اهللُ  َعَل اََخ
ــِة ظالـِـٍم َو ال َســَغِب َمظلوم؛  َعلــیٰ ِکظَّ
ــد  ــان میکن ــان را بی ــه ی عالم وظیف
کــه بــر گرســنگِی گرســنگان و 
صبــر  دارنــدگان،  شــکم بارگِی 
نکنــد. تحّمــل نکنــد. یعنــی عدالــت

آموزش و پرورش و 
تعلیم و تربیت عمومی 
کشور هدفهایی دارد

ــن  ــت؟ ای ــا چیس ــن هدفه  ای
ــای  ــان هدفه ــًا هم ــا عین هدفه
نظــام اســامی اســت؛ ایــن اهــداف 
بایــد در آمــوزش و پــرورش وجــود داشــته 
ــجو،  ــا دانش ــد. م ــه باش ــورد توّج ــد؛ م باش
میکنیــم  تربیــت  دانش آمــوز، محّصــل، 
بــا یــک هدفــی، بــه ســمت یــک آرمانــی؛ 
ایــن هــدف عبــارت اســت از همــان هدفــی 
ــود  ــه  وج ــرای آن ب ــامی ب ــام اس ــه نظ ک
ــان و  ــامی، جه ــام اس ــد. نظ آم
ــازد  ــد بس ــه ای را میخواه جامع
پیشــرو، بــا ارزشــهای متعالــی، 
ــرایع  ــه ش ــد ب ــن، پایبن متدیّ
ــا گســتره ی بی انتهــای  الهــی، ب
ــه  ــانی ک ــگاه انس ــد. ن ــق دی اف
ــام  ــامی و نظ ــه ی اس در جامع
میکنــد،  زندگــی  اســامی 
بــرای آینــده هیــچ محدودیّتــی 
ــط  ــی؛ نه فق ــچ جهت ــدارد، در هی ن
در جهــات معنــوی، بلکــه در جهــات 
ــچ  ــی، هی ــات علم ــاّدی و در جه م
افــق  نــدارد؛  وجــود  محدودیّتــی 
ــر از  ــتر و فرات ــر و پیش ــیار جلوت ــد، بس دی
ــم،  ــان عال ــه بلندهّمت ــت ک ــزی اس آن چی

ــائل  ــرای مس ــه ب ــد ک ــرض کنی ــًا ف مث
قائلنــد؛ در جامعــه ی اســامی،  علمــی 
افــِق دیــد خیلــی گســتره ی بیشــتری دارد.

دانش آموز باید 
بداند اوچه کاره 

ای است؟جایگاهش 
کجاست؟

 دانش آمــوز بایــد در طول ایــن دوازده 
ســال، جایگاه خــود را در ایــن کاروان 
عظیمــی کــه بــه ســمت پیشــرفت در 
ــد،  ــت میکن ــامی حرک ــه ی اس جامع
پیــدا کنــد؛ بایــد بدانــد کــه در ایــن 
مجموعــه ی عظیــم، در ایــن حرکــت 
عظیــم او چــه کاره اســت؟ جایگاهش 
کجــا اســت؟ شــأنش چیســت؟ بــرای 
بکنــد؛  تعریــف  نقــش  خــودش 
فرزندانمــان  این جــور  بایــد  مــا 
دانش آمــوز،  بکنیــم.  تربیــت  را 
شــماها  به وســیله ی  مدرســه  در 
ــّس  ــد دارای ح ــود؛ بای ــت میش تربی
مســئولّیت تربیــت بشــود؛ دارای 
تربیــت  آزاداندیشــی  روحّیــه ی 
بشــود؛ راســتگو تربیــت بشــود؛ 
ــجاع،  ــود؛ ش ــت بش ــت تربی بلندهّم
فــداکار، پاک دامــن، پرهیــزکار؛ نســل 
تربیت شــونده ی در اختیــار شــما، 
ــت  ــات تربی ــن خصوصّی ــا ای ــد ب بای
ــت. ــا اس ــد اینه ــق دی ــوند؛ اف بش
ــگ  ــک جن ــه  ی ــن عرص ــب در ای  خ
ــن،  ــزان م ــود دارد؛ عزی ــی وج بزرگ
جوانهــای هوشــمند و پُرانگیــزه 
و مؤمــن کــه در ایــن مجموعــه 
همــه ی  و  شــده اید،  جمــع 
کســانی کــه در مجموعــه ی 
تعلیــم و تربیــت میخواهنــد 
نقــش ایفــا کننــد! ایــن جنــگ 
را جــّدی بگیریــد؛ االن یــک 
یــک  دارد.  وجــود  جنــگ 
میخواهنــد الالیــی  عــّده ای 
بخواننــد کــه مــا خوابمــان ببرد 
و نفهمیــم دشــمن مشــغول چــه 
ــت  ــه ی تربی ــت. در عرص کاری اس
ــت،  ــانهای باهّم ــانهای واال، انس انس
انســانهای رشــید و شــجاع، انسانهای 
ــت  ــن تربی ــه ی ای ــدف -در عرص باه
مهــم، ایــن کار عظیــم- یــک جنگــی 
برپــا اســت؛ یــک عــّده ای میخواهند 
ــدا  ــق پی ــن تحّق ــس ای ــت عک درس
جــوان  مؤمــن،  جــوان  و  بکنــد 
ــن  ــا ای ــی ب ــوان ایران ــلمان، ج مس
ــد.  ــدا نکن ــرورش پی ــات پ خصوصّی
ــاش  ــد ت ــف دارن ــای مختل از راه ه
میکننــد. ایــن مســئله ی هویّتــی کــه 
بنــده مکــّرر روی آن تکیــه میکنــم، 
ناظــر بــه ایــن مســئله اســت. 
ــا  ــتی ب ــا بایس ــوز م دانش آم

ــد  ــی رش ــت مّل ــاس هویّ احس
ــد و  ــدا کن ــت پی ــد و تربی کن
ــرود.  ــش ب ــود و پی ــزرگ بش ب
ــاس  ــوان احس ــک ج ــی ی وقت
هویّــت کــرد، از انحــراف، از 
ــی  ــتی و تنبل ــت، از سس خیان
پرهیــز خواهــد کــرد. عمــده ی 
ایــن اشــکاالتی کــه گاهــی 
ــن  ــر ای ــد به خاط ــش می آی پی
اســت کــه آن احســاس هویّــت 
هویّــت  احســاس  حقیقــی، 
ــود  ــان وج ــک انس ــی در ی مّل
نــدارد. وقتــی احســاس هویّــت 
دیگــران  نداشــت،  وجــود 
ایــن  بــه  را  او  میتواننــد 
ــند: ــمت بکش ــمت و آن س س
میکشــد از هرطــرف چــون پَــر کاهــی مــرا
وسوســه ی ایــن و آن، دمدمــه ی خویشــتن
هســت،  غرایــز  هســت،  احساســات 
انگیزه هــای درونــی هســت، شــیطاِن هــوای 
نفــس ما هســت؛ از بیــرون هم ده ها دســت 
مــا را بــه این ســمت و آن ســمت میکشــد؛ 
ــرف  ــا منح ــذارد م ــه نمیگ ــزی ک آن چی
بشــویم، پایبنــدی مــا اســت، احســاس 
هویـّـت مــا اســت؛ جــوان را این جــوری باید 
تربیــت کنیــد؛ شــماها بایــد تربیــت کنیــد.

ما دیگر امروز دچار 
فقد)نبود( الگو نیستیم

 مــا خوشــبختانه در محیــط زندگــی 
داریــم،  الگــو  امــروز  خودمــان 
ــا  ــم. م ــته ای داری ــای برجس الگوه
دیگــر امــروز دچــار َفقــر الگــو 
ــان  ــراغ ف ــم س ــه بروی ــتیم ک نیس
در  امــروز  بیگانــه؛  تاریخــی  آدم 
ــم  ــوی چش ــان، جل ــی خودم زندگ
داریم.شــهدای  الگــو  خودمــان 
هســته ای مــا یکــی از الگوهــای 
چمــران  شــهید  بزرگنــد؛ 
الگــو اســت؛ شــهید  یــک 
ــه  ــمند ب ــک دانش ــران ی چم
معنــای واقعــی کلمــه بــود؛ 
ــده و  ــود، درس خوان دانشــمند ب
ــک  ــا ی ــود اّم ــرده ب تحصیل ک
ــد  ــک مجاه ــی، ی ــارز واقع مب
ــای  ــه معن ــود، ب ــم ب ــی ه واقع
ــی  ــهید آوین ــه؛ ش ــی کلم واقع
یــک الگــو اســت؛ شــهید حججی 
یــک الگــو اســت. ببینیــد؛ از انــواع و 
اقســام الگوهــا در اختیــار مــا اســت. 
ایــن بــرادر عزیزمــان خیلــی خــوب 
اینجــا بیــان کردنــد؛ گفتنــد الگــوی 
ــا  ــود اّم ــم ب ــم کاس اّول ــن، معّل م
ــت؛  ــی اس ــن حجج ــوی م ــاال الگ ح
بلــه، از ایــن الگوهــا مــا داریــم؛ 
بــا شــجاعت، بــا شــهامت، 
ــا  ــئولّیت، ب ــاس مس ــا احس ب
ــل  ــّزت در مقاب ــا ع ــدرت، ب ق

دشــمن می ایســتد بــرای اینکــه 
به اهــداف واالی بــزرگ جامعه ی 
خــود و نظــام خــود کمــک کند؛ 
نــه بــرای شــخص خــود. اینهــا 
در یــک دعــوای شــخصی از بین 
شــهریاری  شــهید  نرفتنــد؛ 
و  علی محّمــدی  شــهید  و 
احمدی روشــن و دیگــران، در 
ــربلندی  ــار و س ــرای افتخ ــائِل ب مس
پیــش  و  کردنــد  حرکــت  مّلــت 
الگوینــد؛ مــا در  اینهــا  رفتنــد؛ 
ــم  ــوی چش ــان، جل ــه ی خودم جامع
خودمــان  زمــان  در  خودمــان، 
ایــن الگوهــای عزیــز را داریــم.

 یــک نکتــه ی دیگــر، مســئله ی علــم 
ــت  ــم و تربی ــت. در تعلی ــع اس ناف
کشــور، علــِم ســودمند، دانــِش 
تعقیــب بشــود.  بایــد  ســودمند 
ــوزش  ــد »آم ــما میگویی ــه ش اینک
و پــرورش اصــاح بایــد گــردد«، 
اصاحــی،  مهــّم  مــواّد  از  یکــی 
ــه در  ــی ک ــه دانش ــت ک ــن اس همی
ــش  ــود، دان ــم داده میش ــا تعلی اینج
ســودمند باشــد؛ ایــن جــوان بتوانــد 
از ایــن دانــش، بــرای بهبــود زندگــی 
پیرامونیــاِن  و  خــود و جامعــه اش 
ــع  ــم ناف ــد؛ عل ــتفاده کن ــود اس خ
ــی  ــع، آن علم ــم ناف ــت. عل ــن اس ای
اســت کــه مــا را بــه اهدافمــان 
را  مــا  حرکــت  کنــد،  نزدیــک 
ــرد؛  ــش بب ــا را پی ــد، م ــان کن آس
علــم نافــع ایــن اســت. آن 
چیزهایــی کــه در مــا روحیــه ی 
ــا را  ــد، م ــاد میکن ــت ایج حرک
شــکوفا میکنــد، ظرفّیتهــای 
ــاند،  ــت میرس ــه فعلّی ــا را ب م
اینهــا علــم نافــع اســت. البّتــه 
یکــی از علــوم نافــع، آگاهــی از 
ــارات  ــی و افتخ ــای مّل تجربه ه
ــهای  ــا و درس ــور و عبرته کش
ــم  ــن ه ــه ای ــت ک ــخ اس تاری
اســت.  نافــع  علــوم  جــزو 
ــت  ــزی اس ــع آن چی ــم ناف عل
ــکوفا  ــا را ش ــای م ــه ظرفّیته ک
بکنــد؛ ایــن هــم یــک نکتــه.

 در مــورد دســتگاه آمــوزش و پــرورش؛ 
دوســتان گفتنــد، در آن جلســه ای هــم 
کــه قبــل از ایــن جلســه بودیــم، هــم 
ــه  ــم ک ــده گفت ــم بن ــد، ه ــتان گفتن دوس
از  یکــی  پــرورش  و  آمــوزش  دســتگاه 
معــدود دســتگاه های درجــه ی یــک در 
پیشــرفت کشــور و نیازهــای کشــور اســت؛ 
ــی مهــم  ــرورش خیل دســتگاه آمــوزش و پ
ــم و  ــف تعلی ــش از وظای ــن بخ ــت. ای اس
ــوزش و  ــتگاه آم ــده ی دس ــه عه ــت، ب تربی
پــرورش اســت؛ مــا نمیتوانیــم بــه آمــوزش 
و پــرورش مثــل یــک اداره ی معمولــی 
کنیــم؛  نــگاه  دیگــر  ادارات  ردیــف  در 
ــژه اســت. اینجــا مســئله اش، مســئله ی وی

اهداف آموزش پرورش چیست؟! اهداف انقالب 
اسالمی است



ــی  ــک فرصت ــرورش ی ــوزش و پ  خــب، آم
در اختیــار دارد کــه هیــچ دســتگاه دیگــری 
ــت  ــن فرص ــدارد؛ ای ــت را ن ــن فرص ای
ــال؛  ــت از آن دوازده س ــارت اس عب
ایــن دوازده ســالی کــه کــودکان مــا، 
ــتان و  ــا در دوره ی دبس ــان م نوجوان
دبیرســتان طــی میکننــد؛ در اختیــار 
آمــوزش و پــرورش اســت؛ در اختیــار 
ــن  ــری یک چنی ــتگاه دیگ ــچ دس هی
ــدارد؛  ــود ن ــی وج ــت گران بهای فرص
ایــن فرصــت، بهتریــن فرصــت 
بــرای انتقــال ارزشــها و انتقــال 
درســت و جامــع آرمانهــای 
انقابــی و مّلــی مــا اســت؛ ایــن 
فرصــت، بــرای نهادینــه کــردن 
ــا  ــودکان م ــی در ک ــت مّل هویّ
آینــده ی  زنــان  و  مــردان  و 
ــری  ــت بی نظی ــک فرص ــا، ی م
اســت؛ ایــن در اختیــار آمــوزش 
و پــرورش اســت. هــم اندیشــه 
در ایــن دوازده ســال شــکل 
ــکل  ــزه ش ــم انگی ــرد، ه میگی
زندگــی  حرکــت  جهــت  میگیــرد؛ 
جهت گیری هــا-  آرمانهــا،  -انگیزه هــا، 
ــا، در  ــوان م ــا و نوج ــوان م ــود ج در وج
ــور  ــت حض ــه برک ــال ب ــن دوازده س همی
در کاســهای درس و شــنیدن از معلّمیــن 
شــکل  مدرســه  محیــط  در  بــودن  و 
میگیــرد. ببینیــد ایــن چقــدر اهّمّیــت 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــده ی کش ــی آین دارد؛ یعن
ــت. ــا اس ــان م ــاِل جوان ــن دوازده س همی

دستگاه آموزش 
وپرورش احتیاج به 

نوسازی دارد
 خــب، دســتگاه آمــوزش و پــرورش احتیاج 
بــه نوســازی دارد؛ شــماها هــم شــعار 
ــود.  ــاح ش ــد اص ــه بای ــد ک ــد، گفتی دادی
ــازی؛  ــه نوس ــاج دارد ب ــاً احتی ــه، حتم بل
چــون، هــم فرســوده اســت، هــم آن روزی 
هــم کــه تــازه بــه  وجــود آمــد دارای عیوبی 
بــود. در آمــوزش و پــرورِش مــا همــان 
روزی هــم کــه تــازه بــود و این جــور 
ــته و  ــه و زمان گذش ــوده و کهن فرس
بــود، عیــوب  آســیب دیده نشــده 
کــه  داشــت  وجــود  اساســی ای 
ــا امــروز باقــی  همــان عیــوب هــم ت
ــّول، در  ــن تح ــیله ی ای ــده. وس مان
ــت از  ــارت اس ــه ی اّول عب درج
ــند  ــن س ــّول«؛ ای ــند تح »س
ــر  ــت. وزی ــاده اس ــّول آم تح
محتــرم اشــاره کردنــد بــه 
ــام  ــد انج ــه دارن ــهایی ک تاش
ــه  ــن کار؛ ب ــرای ای ــد ب میدهن
ــزو  ــها ج ــن تاش ــن ای ــر م نظ

اســت.  کارهــا  واجب تریــن 
ــزارش  ــن گ ــه م ــه ب ــور ک آن ط
ــر  ــون کمت ــت، تاکن ــده اس ش
ــق  ــکان تحّق ــد از ام از ده درص
ــن  ــوای ای ــند و از محت ــن س ای
ــرده؛  ــدا ک ــق پی ــند، تحّق س
ســالی  چنــد  درحالی کــه 
میگــذرد از تصویــب این ســند. 
ــن  ــده در ای ــم کار ش ــی ک خیل
زمینــه؛ بایــد کار بشــود. ســند 
کاغــذ  روی  نوشــته ی  یــک 
اســت؛ بایــد تحّقــق پیــدا کنــد. 
البّتــه تهّیــه ی ایــن ســند یــک 
ضــرورت حیاتــی بــود کــه انجام 
شــد و محتــوای ســند هــم 
ــران  ــه صاحب نظ ــوری ک آن ط
آمــوزش و پــرورش ابــراز کردند 
ــان  ــم خودش ــیاری ه ــه بس ک
ایــن  تهّیــه ی  دســت اندرکار 
ــه  ــوری ک ــد آن ط ــند بودن س
آنهــا اظهــار کردنــد، ســند 
ــاظ  ــی، از لح ــاظ تخّصص از لح
حرفــه ای ســطح خیلــی باالیــی 
ــن  ــم و متق ــیار محک دارد؛ بس
ــد  ــب بای ــت؛ خ ــوب اس و مطل
ــن  ــه م ــد. آنچ ــدا کن ــق پی تحّق
از  دارم  توّقــع  و  میکنــم  مطالبــه 
ــن  ــرورش، ای ــوزش و پ ــتگاه آم دس
ــک  ــد؛ ی ــدی کنی ــه زمان بن ــت ک اس
ــد  ــد و بگویی ــی را مشــّخص کنی زمان
ــِق  ــند، تحّق ــن س ــی ای ــه مّدت ــا چ ت
کامــل پیــدا خواهــد کــرد. البّتــه کار 
ســختی اســت لکــن ایــن کار ســخت 
ــتگاه های  ــرد؛ دس ــام بگی ــد انج بای
ــد  ــک کنن ــد کم ــه بای ــف هم مختل
ــد  ــه بای ــرورش؛ هم ــوزش و پ ــه آم ب
ــوط  ــش مرب ــک بخ ــد. ی ــک کنن کم
بــه همیــن دانشــگاه فرهنگیــان 
و دســتگاه های گوناگــون تربیــت 
ــرض  ــاال ع ــه ح ــت -ک ــم اس معّل
خواهــم کــرد یــک بخــش هــم 
مربــوط بــه درون خــود آمــوزش 
ــات  ــد مقّدم ــت؛ بای ــرورش اس و پ
ایــن  و ســخت افزاری  نرم افــزاری 
ــدی را  ــد؛ زمان بن ــاده کنن کار را آم
مشــّخص بکننــد و این کار، ان شــاءاهلل 
به صــورت واقعــی انجــام بگیــرد؛ 
مهم تریــن اقــدام در کار تعلیــم و 
تربیــت عمومــی کشــور ایــن اســت.
 یکــی از کارهایــی کــه بایــد انجــام بگیــرد، 
ایــن اســت کــه بدنــه ی آمــوزش و پــرورش 
ایــن ســند تحــّول آشــنا بشــوند.  بــا 
ــده،  ــزارش ش ــده گ ــه بن ــه ب ــوری ک آن ط
اغلــب بدنــه ی آمــوزش و پــرورش از 

ــنیده اند،  ــی ش ــط نام ــند فق ــن س ای
نمیداننــد ایــن ســند چیســت؛ ایــن 
ــی  ــبی معّرف ــو مناس ــه نح ــند را ب س
را  بشــوند، ســند  آشــنا  کنیــد، 
ــود  ــد؛ خ ــد، بدانن ــد، بخوانن ببینن
ایــن، کمــک خواهــد کــرد بــه اینکــه 
ایــن ســند تحّقــق پیــدا بکنــد، چون 
ــه ی  ــدون کمــک بدن ــق ســند ب تحّق
ــت.  ــن نیس ــرورش ممک ــوزش و پ آم
آن کســانی، آن جمعــی کــه بایســتی 
ســند را عمــًا پیــاده کننــد و محّقــق 
ــرورش  ــوزش و پ ــه ی آم ــد، بدن بکنن
کنیــد. را آشــنا  آنهــا  هســتند؛ 
معاونت پرورشی در خود 
آموزش و پرورش، بسیار 

امر مهّمی است 
ــوزش  ــورد آم ــه ی دیگــر در م یک نکت
معاونــت  مســئله ی  پــرورش،  و 
پرورشــی اســت کــه بنــده در 
دوره هــای قبــل و همچنیــن در 
مســئله  ایــن  روی  دوره،  ایــن 
تکیــه کــردم، تأکیــد کــردم؛ بایــد 
ــئله را.  ــن مس ــد ای ــّدی بگیری ج
ــزه  ــرم، باانگی ــر محت ــب وزی خ
کار  بــه  آمــاده ی  و  بانشــاط  و 
ــّدی  ــد ج ــن کار را بای ــتند؛ ای هس
معاونــت  مســئله ی  بگیرنــد. 
و  پرورشــی در خــود آمــوزش 
پــرورش، بســیار امــر مهّمــی 
اســت؛ پــرورش خیلــی مهــم 
ــم  ــرورش ه ــای پ ــت و راه ه اس
ــت. ــی اس ــی مهّم ــای علم راه ه

داّلل بازی ها درست نشود 
و مسئله ی تیزهوشان به 

معنای واقعی کلمه دنبال 
بشود.

ــورد  ــم در م ــدی ه ــئله ی بع  مس
ــه  ــن توّج ــت، همی ــم و تربی تعلی
بــه تیزهوشــان و نخبــگان اســت؛ 
ــات  ــت؛ مقام ــی هس ــب بحثهای خ
به صــورت  بایســتی  مســئول 
ایــن مســئله  بــه  همه جانبــه 
ــد. مســئله ی ســمپادها  ــگاه کنن ن
یــا هــر شــیوه ی دیگــری را کامــًا 
ــب  ــه ی جوان ــا ماحظ ــه ای، ب حرف
ــد  ــنجند؛ کاری کنن ــف بس مختل
ــد،  ــود نیای ــه  وج ــی ب ــه تبعیض ک
مشــکاتی بــه  وجــود نیایــد، 
داّلل بازی هــا درســت نشــود و 
ــه معنــای  مســئله ی تیزهوشــان ب
واقعــی کلمــه دنبــال بشــود.

 مقام معظم رهبری: 
مسئله ی سند انحرافی 

2030 است. سال گذشته 
بنده رسمًا علنًا قاطعًا منع 

کردم
 و آخریــن مســئله ی در ایــن بخــش 
ــند  ــئله ی س ــن، مس ــض م از عرای
انحرافــی ۲۰۳۰ اســت. ســال گذشــته 
بنــده رســمًا علنــًا قاطعــًا منــع کردم 
ــرد؛  ــام بگی ــن کار انج ــه ای از اینک
پــرورش  و  آمــوزش  مســئولین 
ــد؛  ــال کردن ــد، دنب ــتقبال کردن اس
منتهــا بنــده شــنیده ام در بخشــهای 
ــند ۲۰۳۰ دارد  ــرای س ــی، اج مختلف
تحّقــق پیــدا میکنــد؛ ایــن معنایــش 
ــن  ــار مهم تری ــه اختی ــت ک ــن اس ای
مســئله ی کشــور در دســت دیگــران 
ــوای ۲۰۳۰  ــن محت ــر از ای ــد. غی باش
ــی  ــائل انحراف ــه مس ــه در آن البّت ک
تردیــدی در آن  وجــود دارد کــه 
ــم  ــه ی آن ه ــر هم ــه اگ ــت ک نیس
ــه  ــت ک ــا نداش ــود، معن ــت ب درس
یــک کشــوری مثــل ایــران، بــا ایــن 
ــن  ــا ای ــابقه، ب ــن س ــا ای ــگ، ب فرهن
نظــام مقتــدر و عزیــز اســامی، 
پرورشــی  آمــوزش  و  برنامه هــای 
ــود و  ــوزش خ ــند آم ــود را و س خ
ــه  ــی ک ــود را از دیگران ــرورش خ پ
ــون  ــراض گوناگ ــا اغ ــته اند و ب نشس
حــاال یــا اغــراض سیاســی یــا اغراض 
گوناگــون فاســد دیگــر یــک چیــزی 
بگیــرد؛  آنهــا  از  کردنــد،  تهّیــه 
ــدا  ــدارد. خ ــی ن ــزی معن ــن چی چنی
ــن  ــش ای ــب راه ــد؛ خ ــان بده خیرت
ــم ۲۰۳۰  ــد، ه ــم نمیری ــه ه ــت ک اس
ــت! ــن اس ــرش ای ــد؛ بهت را نپذیری

امروز مهم ترین نیاز 
آموزش و پرورش کشور، 

معّلم است
 راجــع بــه مســئله ی دانشــگاه 
ــم؛  ــان و مســئله ی تربیت معّل فرهنگی
امــروز مهم تریــن نیــاز آمــوزش 
و پــرورش کشــور، معّلــم اســت؛ 
ــن  ــت. ای ــم اس ــاز، معّل ــن نی مهم تری
دانشــگاه و دانشــگاه شــهید رجائــی 
ــر  ــم ب ــه تربیت معّل و هــر نقطــه ای ک
ــم  ــتی ه ــد، بایس ــدق میکن آن ص
کّمــًا، هــم کیفــًا توســعه پیــدا کنــد. 
ــاع  ــم اّط ــده ه ــد و بن ــان گفتن آقای
ــر،  ــال دیگ ــار س ــا چه ــه ت دارم ک
ــداد  ــن تع ــی از معّلمی ــداد انبوه تع
کثیــری وارد بازنشســتگی میشــوند و 
ــگاه ها،  ــن دانش ــه از ای ــانی ک آن کس

و  فرهنگیــان  دانشــگاه  یعنــی 
ــل  ــی، تحوی ــهید رجائ ــگاه ش دانش
و  آمــوزش  بــه  میشــوند  داده 
پــرورش، بســیار بســیار کمتــر از آن 
ــوزش  ــه از آم ــتند ک ــداری هس مق
ــن  ــوند؛ ای ــارج میش ــرورش خ و پ
ــوزش  ــرای آم ــت ب ــران اس ــک بح ی
ــی  ــن اتّفاق ــد چنی ــرورش؛ نبای و پ
ــه از  ــه میشــود ک ــه گفت ــد. البّت بیفت
ــی  ــد، ول ــانی را میگیرن ــرون کس بی
ــت و  ــراری اس ــل اضط ــک عم آن ی
در صــورت ناچــاری و اضطــرار البّتــه 
ــم  ــول ه ــدارد؛ علی االص ــکال ن اش
ــی  ــت؛ معّلم ــتی نیس ــک کاِر درس ی
ــک  ــت، ی ــی اس ــه ی فّن ــک حرف ی
کار هنــری اســت؛ یادگرفتــن الزم 
ــاد  ــی را ی ــما معّلم ــا ش دارد؛ اینج
میگیریــد؛ آن کــه در فــان دانشــگاه 
ایــن  او  خوانــده،  درس  دیگــر 
معلومــات شــما را کــه در اینجــا یــاد 
ــد  ــور میخواه ــدارد؛ چط ــد ن گرفته ای
معّلمــی کنــد؟ مراکــز تربیــت معلّــم کــه 
مهم ترینــش فعــًا دانشــگاه فرهنگیــان 
اســت مرکــز ثقــل اصلــی نظــام آمــوزش و 
پــرورش کشــورند و در مــورد ایــن دانشــگاه 
کوتاهــی شــده. طبــِق آنچــه بنــده اّطــاع 
ایــن  شــده،  گــزارش  مــن  بــه  و  دارم 
ــانی  ــروی انس ــاظ نی ــم از لح ــگاه، ه دانش
معلّــم، اســتاد دچــار کمبــود اســت، هــم از 
لحــاظ بودجــه دچــار کمبــود اســت، هــم 
ــود  از لحــاظ فضــای آموزشــی دچــار کمب
ــت،  ــازمان مدیریّ ــوم، س ــت. وزارت عل اس
ــه  ــدام ب ــتخدامی، هرک ــور اس ــازمان ام س
ــک  ــد، کم ــکاری کنن ــوی بایســتی هم نح
برطــرف  بایــد  ایــن مشــکات  کننــد؛ 
ــر  ــا ذک ــم اینج ــتان، ه ــه دوس ــود. البّت بش
کردنــد، هــم در آن جلســه ی قبلــی گفتنــد 
کــه از بنــده انتظاراتــی دارنــد؛ بنــده آمــاده 
ــد  ــن بربیای ــه از م ــر کاری ک ــتم و ه هس
ــده  ــار بن ــم انجــام بدهــم و در اختی و بتوان
باشــد، قطعــاً انجــام میدهــم؛ بــرای اینکــه 
ایــن مســئله را جــزو مســائل درجــه ی 
می شناســم. و  میدانــم  کشــور  اّول 

شاخص اعضاء هیئت علمی 
، تدین، سطح باالی دانش 
،روحیه انقالبی انطباق با 

معیار  
های سند تحول است

 ســهمیه ی جــذب هیئــت علمی 
ــه  ــد ک ــدا کن ــش پی ــد افزای بای
ســازمان  به عهــده ی  ایــن 
اســت.  اســتخدامی  امــور 
ــتی  ــم بایس ــا ه ــاتید اینج اس
ــری و  ــات فک ــاظ خصوصّی از لح
ــاخص ترین ها  ــزو ش ــی، ج علم

ــاالی  ــطح ب ــن؛ س ــند؛ تدیّ باش
انقابــی؛  روحیــه ی  دانــش؛ 
ــند  ــای س ــا معیاره ــاق ب انطب
تحــّول؛ نمیشــود کــه مــا ســند 
ــال  ــم و دنب ــم کنی ــّول را تنظی تح
ــه  ــی ک ــا آنجای ــیم، اّم ــش باش تحّقق
محوری تریــن  و  اساســی ترین 
ــت، از  ــرورش اس ــوزش و پ ــز آم مرک
خصوصّیــات و معیارهــا و شــاخصها و 
اندازه هــای ســند تحــّول دور باشــد؛ 
ایــن امــکان نــدارد. هســته های 
هیــچ  زمینــه  ایــن  در  گزینــش 
مســامحه نکننــد؛ اســاتید برجســته، 
اســتاد  البّتــه  و  خــوب  اســاتید 
ــن  ــد. و م ــش کنن ــت گزین تمام وق
توصیــه میکنــم همــه ی اســاتید 
ــجویان را  ــن دانش ــا را و همچنی اینج
کــه بــا آثــار شــهید عزیزمان، شــهید 
ــام او  ــا ن ــم ب ــه روز معّل ــری ک مطّه
ــدا  ــس پی ــت اُن ــده اس ــه ش آمیخت
کننــد؛ هرچــه میتوانیــد بــا ایــن آثار 
اُنــس پیــدا کنیــد. ســالهای متمــادی از 
ــری گذشــته  ــات بابرکــت شــهید مطّه حی
ــهادت او،  ــر او و ش ــون مطّه ــا خ ــت اّم اس
ــود،  ــادق ب ــت؛ ص ــای او اس ــای حرفه امض
ــتعداد و  ــر و بااس ــت، خوش فک ــت گف راس
ــداهلل  ــود و بحم ــری ب ــاظ فک ــوِی از لح ق
میــراث خوبــی از خــود به یــادگار گذاشــته 
ــتفاده  ــورد اس ــان م ــروز همچن ــا ام ــه ت ک
ــم و  ــه ی تعلی ــن زمین ــب، در ای ــت. خ اس
تربیــت و در زمینــه ی دانشــگاه فرهنگیــان، 
عرایضــی را عــرض کردیــم و گذشــت.

آقای ترامپ! شما غلط 
میکنید.

ــد  ــر را بای ــاه دیگ ــئله ی کوت  دو مس
مســئله ی  یکــی  بکنــم:  عــرض 
آمریــکا اســت، یکــی مســئله ی 
دیشــب  خــب  اســت.  برجــام 
آمریــکا  رئیس جمهــور  شــنیدید، 
ــخیف و  ــای س ــی زد، حرفه حرفهای
ــش از ده دروغ  ــاید بی ــُبکی زد؛ ش س
ــرف زد  ــم ح ــود؛ ه ــای او ب در حرفه
ــان از  ــئله ی خروجش ــاره ی مس درب
برجــام، هــم مّلــت ایــران را و نظــام 
ــرد:  ــد ک ــامی را تهدی ــوری اس جمه
ــم،  ــن میکنی ــم، چنی ــن میکنی »چنی
از  چنیــن میکنیــم«، کــه بنــده 
ــم:  ــرض میکن ــران ع ــت ای ــرف مّل ط
آقــای ترامــپ! شــما غلــط میکنیــد.

 درســت توّجــه کنیــد، التفــات کنید! 
و  دلــم میخواهــد شــما جوانهــا 
ــرف را  ــن ح ــه ای ــانی ک ــه ی کس هم
بعــداً خواهنــد شــنید، درســت توّجه 
ــت کننــد؛ چــون یکــی از  کننــد، دّق
مســائل مهــّم نقــد و امــروز ما اســت؛



یــک  آمریــکا  مســئله ی   
اســت.  جــّدی  مســئله ی 
ــا دشــمن اســت؛  ــا م ــکا ب آمری
ــا شــخص  ــن دشــمنی هــم ب ای
ــخص  ــا ش ــا ب ــر ی ــن حقی ای
ــا  ــت، ب ــام نیس ــردمداران نظ س
مجموعــه ی نظام اســامی اســت 
ــن  ــران، ای ــت ای ــروز مّل ــه ام ک
نظام را پذیرفتــه و در راه او دارد 
حرکــت میکنــد؛ ایــن دشــمنی 
دشــمنی ای  چنیــن  یــک 
اســت. مخصــوص ایــن شــخص 
ــکا  ــت آمری ــت؛ دول ــم نیس ه
و نظــام آمریکایــی، از آغــاز 
ــامی  ــوری اس ــش جمه پیدای
بــا او دشــمن بــود و بــد بــود و 
در صــدد برانــدازی بــود. حّتــی 
دولــت قبــل دولــت اوبامــا کــه 
ــم  ــده، ه ــه بن ــه ب ــم در نام ه
در اظهــارات میگفتنــد کــه مــا 
ــتیم،  ــدازی نیس ــدد بران در ص
هــم  آنهــا  میگفتنــد؛  دروغ 
بودنــد؛  برانــدازی  در صــدد 
ــدازی نظــام جمهــوری اســامی؛  بران
مســئله ی برجــام و ایــن حرفهــا بهانــه 
ــئله ی  ــه مس ــی ک ــد، آن وقت ــت. ببینی اس
ــود،  ــده ب ــروع ش ــا ش ــته ای و تحریمه هس
ــور و  ــن کش ــف ای ــانی از معاری ــد کس بودن
مســئوالن ســطح بــاال کــه بــه بنــده 
مراجعــه میکردنــد و میگفتنــد »شــما 
ــن  ــه روی ای ــد ک ــراری داری ــه اص چ
مســئله ی هســته ای می ایســتید؟ 
خــب  داریــد؟  اصــراری  چــه 
ــد،  ــری میکنن ــا بهانه گی آمریکایی ه
خباثــت  میکننــد،  بدجنســی 
ــان  ــار، خودم ــد کن ــد؛ بگذاری میکنن
ــن  ــه م ــن را ب ــم«؛ ای ــت کنی را راح
ــط  ــرف غل ــن ح ــه ای ــد. البّت میگفتن
بــود چــون مســئله ی هســته ای، 
نیــاز کشــور اســت؛ ایــن را مــن بارها 
ــر  ــال دیگ ــد س ــا چن ــا ت ــه ام؛ م گفت
احتیــاج داریــم بیســت هزار مــگاوات 
بــرق هســته ای داشــته باشــیم؛ ایــن 
محاســبه ی مســئوالن ذی ربِط کشــور 
ــب  ــم؛ خ ــن داری ــه ای ــاز ب ــت؛ نی اس
ــا  ــه م ــم؟ آن روزی ک ــا بیاوری از کج
نیــاز پیــدا کردیــم، میگوینــد 
شــما امــروز نفــت داریــد؛ خــب 
ــدی کــه نیســت؛  ــن نفــت اب ای
آن روزی کــه ایــن نفــت در 
اختیــار ایــن کشــور نبــود 
ــی  ــّدت و فراوان ــن ش ــا ای ــا ب ی
ــازه  ــد ت ــا بای نبــود، آن وقــت م
شــروع کنیــم بــه دنبالــه ی 
انــرژی هســته ای و امکانــات 
هســته ای؟ آن روز بایــد شــروع 
ــا را  ــلهای آن روز، م ــم؟ نس کنی

ــه آن  ــرد ک ــد ک ــت نخواهن لعن
ــروع  ــد ش ــما بای ــه ش ــی ک وقت
ــروع نکردیــد؟  ــد، ش میکردی
ــه  ــود ک ــط ب ــرف غل ــن ح ای
ــم«؛  ــی داری ــه احتیاج ــا چ »م
چــرا، احتیــاج داریــم. حــاال 
ــه  گیــرم احتیــاج نداشــتیم؛ بنــده ب
آنهــا میگفتــم مســئله ی ایرادگیــری 
ــه  ــه علی ــی ک ــکا و تحریمهای آمری
ــمنی ای  ــد و دش ــال میکنن ــا اعم م
ــوط  ــد، مرب ــا میکنن ــا م ــه ب ک
ــت،  ــته ای نیس ــرژی هس ــه ان ب
ایــن بهانــه اســت؛ ایــن را اگــر 
ــه ی  گذاشــتیم کنــار، یــک بهان
ــن  ــد و همی ــدا میکنن ــر پی دیگ
دشــمنی را میکننــد. میگفتنــد 
ــت«؛  ــوری نیس ــا این ج ــه آق »ن
حــاال ماحظــه کردیــد کــه 
این جــوری اســت. مســئله ی 
انــرژی هســته ای را مــا در برجام 
ــا  ــن م ــه مخالفی ــکلی ک ــه ش ب
میخواســتند، زیــر بــار رفتیــم و 
ــمنی ها  ــا دش ــم اّم ــول کردی قب
تمــام نشــد؛ مســئله ی حضــور 
مــا در مناطــق خاورمیانــه را 
مســئله ی  میکننــد،  مطــرح 
موشــک را مطــرح میکننــد. 
ــد  ــام کنی ــردا اع ــر ف ــما اگ ش
کــه مــا دیگــر موشــک درســت 
ــان  ــتر از ف ــا بیش ــم ی نمیکنی
ــد  ــک تولی ــرد، موش ــدار بُ مق
ــم  ــه ه ــن قضّی ــم، ای نمیکنی
ــک  ــا ی ــد اّم ــد ش ــام خواه تم
قضّیــه ی دیگــر درســت خواهــد 
ــر را  ــوع دیگ ــک موض ــد، ی ش
مطــرح میکننــد. دعــوا، دعــوای 
نظــام  بــا  اســت؛  بنیــادی 
ــد. ــامی مخالفن ــوری اس جمه

 خــب، حــاال چــرا مخالفنــد بــا نظــام 
ــا  ــت ب ــت مخالف ــامی؟ علّ ــوری اس جمه
نظــام جمهــوری اســامی ایــن اســت کــه 
جمهــوری اســامی آمــد دســِت ســلطه ی 
آمریکایــی را از کشــور کوتــاه کــرد؛ همــه ی 
ــر یــک  مســئله ایــن اســت. آمریکایی هــا ب
کشــوری بــا ثــروت، بــا امکانــات و در 
ــی  ــاس جغرافیای ــردی حّس ــت راهب موقعّی
ــد؛  ــل مســلّط بودن ــران، به طورکام ــل ای مث
انقــاب و جمهــوری اســامی آمدند دســت 
ــد  ــا میخواهن ــد؛ اینه ــاه کردن ــا را کوت اینه
انقــاب و جمهــوری اســامی را نابــود 
ــلّط  ــد تس ــن؛ میخواهن ــر ای ــد به خاط کنن
داشــته باشــند؛ همچنان کــه بــر بســیاری از 
کشــورهای منطقــه متأّســفانه تســلّط دارند.

اینها نوکر الزم دارند جمهوری 
اسالمی عزت خودرا به رخ آن ها 

کشیده 
ــد  ــتور بدهن ــد دس ــا میخواهن  آنه

ــم  ــد« و حاک ــن کار را بکنی ــد ای »بای
فــان کشــوِر ایــن منطقه ی حّســاس، 
»بایــِد« آنهــا را روی چشــم بگــذارد و 
قبــول بکنــد! آنهــا ایــن را میخواهند. 
توّجــه بفرماییــد! اینها نکتــه ی مهّمی 
اســت؛ مســئله، مســئله ی احساسات 
نیســت؛ مســئله، مســئله ی ایــن 
نیســت کــه انســان ناگهــان به خاطــر 
ــرض  ــًا ف ــی مث ــه ی دفع ــک حادث ی
ــئله،  ــد؛ مس ــری بکن ــد موضع گی کنی
مســئله ی اساســی و ریشــه ای اســت؛ 
ــوری  ــد؛ جمه ــر الزم دارن ــا نوک اینه
اســامی عــّزت خــود را بــه رخ اینهــا 
ــل  ــد تحّم ــا نمیتوانن ــیده و اینه کش
ــی  ــد حّکام ــا میخواهن ــد. آنه کنن
وجــود داشــته باشــند کــه پولشــان 
ــتفاده  ــان اس ــد، از امکاناتش را بگیرن
کننــد، دســتور آنهــا را اطاعــت 
ــا  ــه آنه ــم ک ــت ه ــد، هروق بکنن
میــل داشــتند اینهــا عــوض بشــوند؛ 
ــا  ــک روزی انگلیس ه ــه ی ــل اینک مث
همیــن نقــش را در منطقــه داشــتند، 
ــک  ــد، ی ــان را آوردن ــک روز رضاخ ی
ــی  ــه دالیل ــان را ب ــم رضاخ روز ه
ببرنــد و بردنــد و  مایــل بودنــد 
ــتند؛  ــش گذاش ــر جای ــرش را س پس
ایــن را میخواهنــد. متأّســفانه در  آنهــا 
کشــورهای خلیج فــارس، در کشــورهای 
ــت در  ــن حال ــیا، ای ــرب آس ــه ی غ منطق
بســیاری از ایــن کشــورها وجــود دارد؛ اینها 
در مقابــل آمریــکا خاضعنــد، خاشــعند؛ 
ــل! ــد ذلی ــل عب ــد: مث ــه بگوی ــان چ انس
نمی توانند به جمهوری 
اسامی هم بایدبگویند!

ــن،  ــل از ای ــه روز قب ــن دو س  همی
ترامــپ یــک نامــه ای نوشــته اســت 
بــه رؤســای کشــورهای خلیج فــارس 
ــتیم  ــا توانس ــه م ــن نام ــه ای ــه ب ک
دســت پیــدا کنیــم و ببینیــم در ایــن 
ــد  ــه بای ــد ک ــا میگوی ــه اینه ــه ب نام
ــن  ــد ای ــان مّتفــق بشــوید، بای همه ت
کار را بکنیــد، بایــد آن کار را بکنیــد، 
مــن هفــت تریلیــون دالر اینجــا 
ــرای شــما. مــردک!  خــرج کــرده ام ب
هفــت تریلیــون دالر شــما بــرای 
اینهــا خــرج کــردی! هفــت تریلیــون 
ــر  ــرای اینکــه ب دالر خــرج کــردی ب
ــوریه  ــر س ــوی، ب ــّلط بش ــراق مس ع
ــتی؛  ــب نتوانس ــوی؛ خ ــّلط بش مس
ــن کار  ــد ای ــد بای ــه درک! میگوی ب
ــن  ــد، ای ــن کار را بکنی ــد، ای را بکنی
ــد«  ــش »بای ــد؛ در جمات کار را بکنی
ــم  ــا ه ــن رؤس ــه ی ای ــه هم دارد! ب
ــتاده.  ــته و فرس ــه را نوش ــن نام ای
اینهــا میخواهنــد بــه جمهــوری 
بگوینــد؛  »بایــد«  هــم  اســامی 
ــمنند و  ــذا دش ــد، ل ــون نمیتوانن چ
میخواهنــد آن را بردارنــد؛ دعــوا ســِر ایــن 

اســت. ملـّـت ایــران، یــک ملّت مســتقلّی 
اســت، ملّــت عزیــزی اســت. حــّکام 
گذشــته ی این ملّــت -پادشــاهان دوران 
قاجــار و پادشــاهان پهلــوی عــّزت ایــن 
ــل  ــت را ذلی ــن ملّ ــد، ای ــت را گرفتن ملّ
ــار  ــد، عقــب نگــه داشــتند، زیــر ب کردن
تحمیــل قدرتهــا بردنــد، لــذا اینهــا 
عــادت کردنــد و دلشــان میخواهــد کــه 
ــد.  ــاده باش ــاق افت ــه اتّف ــن قضّی همی
حــاال اســام -جمهــوری اســامی، 
ــامی  ــاب اس ــامی، انق ــام اس نظ
ــّزت  ــه ع ــت را ب ــن مّل ــده ای آم
ــت  ــن مّل ــده، ای ــودش برگردان خ
نمیتواننــد  اینهــا  ایســتاده اند، 
ــن  ــِر ای ــوا س ــد؛ دع ــل کنن تحّم
ــد  ــال نکنن ــوری خی ــت. این ج اس
ــراری  ــه اص ــما چ ــا ش ــه »آق ک
ــه  ــان قضّی ــِر ف ــه س ــد ک داری
می آمدنــد  کــه  می ایســتید«! 
بعضی هــا بــه مــا میگفتنــد؛ خــدا 
بگــذرد. تقصیراتشــان  ســر  از 
ــت.  ــکا اس ــئله ی آمری ــن مس ــب، ای  خ
ــت،  ــاده اس ــاق افت ــه اتّف ــن آنچ بنابرای
یعنــی رفتارهــای زشــت و ســخیف 
ایــن رئیس جمهــور کنونــی آمریــکا، 
نیســت؛  مــا  انتظــار  خــاف  هیــچ 
ــم  ــه از اّول ه ــی اســت ک ــا کارهای اینه
ــته ی  ــت گذش ــد؛ در دوران دول میکردن
ــور  ــاال یک ج ــود، ح ــور ب ــکا یک ج آمری
ــوش  ــل از او -دوران ب ــت؛ دوران قب اس
ــر دوره ای  ــود؛ در ه ــور ب ــر- یک ج پس
یک جــوری اینهــا خباثتهــای خودشــان 
ــت  ــان را، َملَعَن ــمنی های خودش را، دش
نســبت  دادنــد  نشــان  را  خودشــان 
ــم  ــران ه ــت ای ــران و ملّ ــت ای ــه ملّ ب
بــا قــدرت در مقابــل همــه ی اینهــا 
ایســتاده. خیلــی  از آنها استخوانهایشــان 
هــم خــاک شــد، بدنشــان هــم در زیــر 
خــاک خــوراک کــرم و مــور و مــار 
شــد، اّمــا جمهــوری اســامی بحمــداهلل 
بــا قــدرت ســینه ســپر کــرده ایســتاده؛ 
ــد  ــاک خواه ــش خ ــم بدن ــا ه ــن آق ای
شــد، خــوراک مــار و مــور خواهــد 
همچنــان  اســامی  جمهــوری  شــد، 
ــکا. ــه آمری ــع ب ــن راج ــتاد. ای ــد ایس خواه

 اّما راجع به برجام؛ خب، بنده 
از روز اّول بارها و بارها گفتم 

به آمریکا اعتماد نکنید! هم در 
جلسات خصوصی این را گفتم، هم 
در جلسات عمومِی مردمی گفتم؛ 

در جلسات خصوصی بیشتر هم 
این را گفتم؛ گفتم به اینها اعتماد 

نکنید؛ اگر میخواهید قرارداد 
ببندید، تضمین های الزم را فراهم 

بکنید، بعد صحبت کنید، بعد 
قرارداد ببندید، بعد امضا کنید؛ به

 حرِف اینها اعتماد نکنید. یکی از 
چیزهایی که بنده آن وقت، بخصوص 
روی آن تصریح کرده بودم این بود 

که گفتم ما این قرارداد را قبول 
میکنیم به این شروط چند شرط 

بود یکی از شرط ها این بود که 
گفتیم رئیس جمهوِر وقِت آمریکا 
بنویسد و امضا کند که تحریمها 
برداشته شد؛ این جزو شرایط ما 
بود، جزو شرایط بنده بود؛ خب، 

مسئولین محترم زحمت کشیدند، 
تاش کردند، عرق ریختند، ولی 

نتوانستند و این نشد و نتیجه اش 
این است که دارید مشاهده 

میکنید: دو سال، دو سال ونیم 
گذشته است، ما به همه ی تعّهدات 

عمل کرده ایم، این مردک می آید 
بیرون و میگوید که من قبول ندارم 

و خارج میشوم و چنین میکنم و 
چنان میکنم.

ــام  ــه برج ــود ک ــه میش ــاال گفت  ح
ســه  ایــن  بــا  میخواهیــم  را 
ــم؛  ــه بدهی ــی ادام ــور اروپای کش
ــم  ــور ه ــه کش ــن س ــه ای ــن ب م
اعتمــاد نــدارم. مــن میگویــم بــه 
ــر  ــد؛ اگ ــاد نکنی ــم اعتم ــا ه اینه
میخواهیــد قــرارداد بگذاریــد، 
تضمیــن بــه دســت بیاوریــد 
ــی  ــن واقعــی، تضمیــن عمل تضمی
َوااّل فــردا اینهــا هــم همــان کاری 
را خواهنــد کــرد کــه آمریــکا 
کــرد، اّمــا بــه یــک شــیوه ی 
و  سیاســی  روشــهای  دیگــر. 
دیپلماســی، روشــهای ویــژه ای 
ــد  ــد میزنن ــی لبخن ــت؛ گاه اس
ــا  ــر را ت ــد، خنج ــال لبخن و در ح
ــرو  ــان ف ــینه ی انس ــته در س دس
ــت  ــن اس ــی ای ــد؛ دیپلماس میکنن
ــا  ــوش، ب ــاق خ ــا اخ ــر؛ ب دیگ
تعریــف و تمجیــد کــه »بلــه شــما 
ــد،  ــما آقایی ــد، ش ــی خوبی خیل
مــا میدانیــم شــما قــرارداد را بــه 
ــه  ــر چنانچ ــد،«! اگ ــم نمیزنی ه
توانســتید تضمیــن از آنهــا بگیرید 
به طــوری کــه بشــود اعتمــاد 
کــرد، خــب اشــکالی نــدارد، 
ــر  ــد؛ اگ ــه بدهی ــان را ادام حرکتت
نتوانیــد چنیــن تضمیــن قطعــی ای 
را بگیریــد کــه بنــده هــم بســیار 
بتوانیــد  کــه  میدانــم  بعیــد 
ــر  ــت دیگ ــد آن وق ــن بگیری تضمی
حرکــت  این جــوری  نمیشــود 
داد ادامــه  این جــوری  و  کــرد 

امروز مسئولین کشور در 
معرض یک آزمون بزرگ

ــروز  ــت. ام ــاس اس ــیار حّس ــئله بس  مس
ــک  ــرض ی ــور در مع ــئولین کش مس
آزمــون بزرگنــد؛ آیــا حفــِظ عــّزت و 
اقتــداِر ایــن مّلــت عزیــز را خواهنــد 
کــرد یــا نــه؟ بایــد عــّزت ایــن مّلــت 
ــد  ــت بای ــع مّل ــود، مناف ــن بش تأمی
ــی  ــای واقع ــه معن ــود ب ــن بش تأمی
کلمــه، کــه خــب حــاال خوشــبختانه 
حفــظ  روی  بــر  هــم  مســئولین 
منافــع مّلــی تکیــه کردنــد و گفتنــد 
بایــد منافــع مــا تأمیــن بشــود؛ بلــه، 
ــرای  ــا ب ــود منته ــن بش ــد تأمی بای
ــان  ــرِف ف ــه ح ــع، ب ــن مناف تأمی
رئیــس و فــان نخســت وزیر و فــان 
ــرف  ــد؛ ح ــاد نکنی ــم اعتم صدراعظ
ــدارد؛ امــروز یــک  اینهــا اعتبــاری ن
ــور  ــردا یک ج ــد، ف ــزی میگوین چی
هیــچ  میکننــد؛  عمــل  دیگــری 
ــت  ــد، خجال ــم ندارن ــتی ه رودربایس
هــم اصــًا نمیکشــند. متأّســفانه 
ــه  ــزی ک ــی چی ــم دیپلماس در عال
وجــود نــدارد اخــاق انســانی اســت؛ 
ــن غربی هــا، اروپایی هــا  بخصــوص ای
کــه هیچ اصــًا اخــاق را در ارتباطات 
گوناگــون دیپلماســی و امثــال اینهــا، 
بــر  صرفــاً  فقــط  نکرده انــد؛  بــو 
طبــق منافــع خودشــان فکــر میکننــد 
و حرکــت میکننــد و نقشــه میکشــند. 
بــا اینهــا بایــد بــا دّقــت رفتــار کــرد، 
عاقانــه بایــد رفتــار کــرد. بنابرایــن عــّزت 
ــت  ــع ملّ ــود، مناف ــظ بش ــد حف ــت بای ملّ
ــی  ــای واقع ــه معن ــود؛ ب ــظ بش ــد حف بای
ــود. ــم نش ــاد ه ــود، اعتم ــظ بش ــم حف ه

 آینده ی این کشور از امروز به 
مراتب بهتر خواهد

 و مــن بــه شــما عــرض بکنــم: 
ــدان  ــان، فرزن ــن، جوان ــزان م عزی
مــن! مــن آینــده را متعّلــق بــه شــما 
میبینــم؛ مــن تردیــد نــدارم آینده ی 
بمراتــب  امــروز  از  کشــور  ایــن 
جهــت  در  بــود،  خواهــد  بهتــر 
ــام  ــت اس ــامی و در جه ــام اس نظ
ان شــاءاهلل  اســامی.  ارزشــهای  و 
کــه خداونــد ایــن آمادگــی را در 
ــما و  ــه ش ــد، ب ــظ کن ــماها حف ش
ــاءاهلل  ــد و ان ش ــدم بده ــات ق ــا ثب م
ــد  ــر کن ــا را خی ــه ی م ــت هم عاقب
ــان  ــانی که دوستش ــا کس ــا را ب و م
داریــم شــهدای عزیزمــان، امــام 
آخــرت  و  دنیــا  در  بزرگوارمــان 
مقــّدس  قلــب  و  کنــد  محشــور 
ولیّ عصــر را از مــا راضــی کنــد.
پایگاه اطاع رسانی مقام معظم رهبری
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شکست گروهک تکفیری 
داعش در آخرین 

پایگاه آنان در مرز 
سوریه و عراق، یک 
پیروزی بزرگ برای 

محور مقاومت اسالمی 
و حامیان آن محسوب 

می شود.
ــاع  ــل دف ــگار بین المل ــزارش خبرن ــه گ ب
راهبــردی  شــهر  آزادســازی  پــرس، 
ابوکمــال در مــرز ســوریه و عــراق از 
تکفیــری  تروریســتی-  گــروه  اشــغال 
ــیج  ــای بس ــط نیروه ــه توس ــش، ک داع
مردمــی و ارتــش ســوریه و متحــدان 
ــام  ــامی انج ــت اس ــور مقاوم آن در مح
ایــن  بــه  را  ضربــه  مهم تریــن  شــد، 
گروهــک در منطقــه راهبــردی مــرز 
عــراق و ســوریه وارد کــرد و بــه صــورت 
عملــی باعــث ســرنگونی حاکمیــت  ایــن 
شــد. وحشــی  تروریســتی  گروهــک 

ــور  ــترده مح ــای گس ــله عملیات ه سلس
مقاومــت در ناحیــه بیــن رودهــای دجلــه 
ــر  ــه منج ــوریه، ک ــاک س ــرات در خ و ف
ــرزی  ــق م ــل مناط ــازی کام ــه آزادس ب
تروریســت های  لــوث  از  کشــور  دو 
داعــش شــد، ســبب شــد کــه ایــن 
گروهــک تمرکــز خــود را بــه ســمت 
ناحیــه مهــم مــرزی واقع شــده میــان دو 
ــم«  ــه شــامل شــهرهای »القائ کشــور، ک
و »الــراوه« در عــراق و »دیرالــزور« و 
ابوکمــال در ســوریه می شــود، ببــرد.
منطقــه  ایــن  در  شکســت  بــا  کــه   
غیــر  حکومــت  پایــان  زنــگ 
درآمــد صــدا  بــه  داعــش  قانونــی  

همزمــان بــا شکســت های داعــش در 
موصــل و دیرالــزور، نیروهــای محــور 
پاکســازی  ضمــن  اســامی  مقاومــت 
ــر 3  ــوریه، ه ــراق و س ــرزی ع مناطــق م
ــراوه و ابوکمــال از  ــم، ال شــهر مهــم القائ
اشــغال تروریســت های داعــش خــارج 
شــدند.و مــردم آواره وتحــت ظلــم داعش 

کــم کــم بــه محــل هــای زندگــی خــود 
ــس از  ــاره را پ ــی دوب ــا زندگ ــته ت بازگش
ــد   ــروع نمای ــش ش ــای داع ــات  ه جنای
داعــش  هــای  تروریســت  شکســت 
بــر  مقاومــت  محــور  پیــروزی  و 
تکفیــری  صهیونیســتی  تروریســم 
شــمال  در  شــاخه هایی  وجــود  بــا 
آفریقــا، افغانســتان، نیجریــه، فیلیپیــن و 
قفقــاز شــمالی، لیکــن ســتاد فرماندهــی 
مــرزی  ناحیــه  در  داعــش  گروهــک 
میــان عــراق و ســوریه مســتقر بــود 
و  شــده  منهــدم  کامــل  طــور  بــه 
اســت. پاشــیده  هــم  از  آن  ســاختار 

شــیطان بــزرگ آمریــکا بــا وجــود ادعــای 
علیــه  بین المللــی  ائتافــی  تأســیس 
ــان  ــش، همزم ــتی داع ــک تروریس گروه
ــش و  ــی و ارت ــیج مردم ــات بس ــا عملی ب
ــزور و  ــرق دیرال ــامی در ش ــت اس مقاوم
ــه  پیشــروی نیروهــای محــور مقاومــت ب
ســمت شــهر ابوکمــال، طــی چنــد مــورد 
ــی  ــه جابجای ــدام ب ــرن اق ــات هلی ب عملی
فرماندهــان ارشــد و عناصــر برجســته این 
گروهک  مزدور صهوینیســتی تروریســتی 
نمــود  مجــازات  و  قانــون  چنــگ  از 
برآوردهــا حاکــی از ایــن اســت کــه 
ایــن  انتقــال  بــا  دارد  قصــد  آمریــکا 
ــبتا  ــاخه نس ــتان، ش ــه افغانس ــر ب عناص
ــه  ــن ناحی ــش در ای ــیس داع ــازه  تأس ت
را فعــال نگــه دارد تــا از طریــق فعالیــت 
افغانســتان،  در  داعــش  تروریســتی 
ایــن منطقــه  بقــای خــود در  بــرای 
دســت آویزی قابــل توجــه داشــته باشــد.
تــاش  اهمیــت  بــه  بایــد  البتــه، 
دولت هــای محــور مقاومــت و دولــت 
ــردی  ــریک راهب ــوان ش ــه عن ــیه ب روس
عناصــر  شکســت  در  محــور  ایــن 
ــرد. ــاره ک ــز اش ــش نی صهوینیســتی داع

ــی  ــای آمریکای ــه جنگنده ه ــی ک در حال
ــام  ــه ن ــه را ب مــردم غیرنظامــی شــهر رق
ــون  ــاک و خ ــه خ ــش ب ــا داع ــارزه ب مب
ارتــش  هوایــی  نیــروی  می کشــیدند، 
روســیه با بمباران اســتراتژیک ســتادهای 
پشــتیبانی  کاروان هــای  و  فرماندهــی 
داعــش، نقــش مهمــی در تضعیــف تــوان 
نظامــی ایــن گــروه تروریســتی ایفــا کرد.

ترکیــه  و  روســیه  ایــران،  دولت هــای 
پیشــرفت های  بــا  همزمــان  نیــز 
ــف در  ــای مختل ــی اجاس ه ــی، ط نظام

ــا  ــور و خصوص ــن 3 کش ــای ای پایتخت ه
ــتانه پایتخــت  ــو در آس جلســات گفت وگ
سیاســت های  تمرکــز  بــا  قزاقســتان، 
گروهــک  بــا  مبــارزه  بــر  مشــترک 
ــق  ــرح »مناط ــش، ط ــتی داع صهیوینیس
ــا  ــد ت ــرح کردن ــش« را مط ــش  تن کاه
در  داعــش  بــا  مبــارزه  بــا  همزمــان 
ــک  ــن گروه ــغال ای ــت اش ــق تح مناط
ــن  ــق ای ــر مناط ــوریه، دیگ ــاک س در خ
کشــور شــاهد یــک آرامش نســبی باشــد.

محــور  نظامــی  فرماندهــان  سیاســت 
مقاومــت و دولت هــای هم پیمــان نیــز 
در ایــن مــورد بی تأثیــر نبــود. ســفرهای 
ــتاد  ــس س ــری رئی ــد باق ــکر محم سرلش
کل نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی 
ــیه و  ــه و روس ــوریه، ترکی ــه س ــران ب ای
در  نظامــی«  »دیپلماســی  از  اســتفاده 
کنــار فرماندهــی و هدایــت دقیــق ســردار 
سرلشــکر حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده 
ــداران  ــدس پاس ــپاه ق ــدس س ــروی ق نی
انقــاب اســامی، کــه همگــی بــا هدایــت 
حکیمانــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــه اهلل(  ــه ای )حفظ ــام خامن ــرت ام حض
انجــام شــد، توانســت بــه همگرایــی 
بیشــتر منطقــه ای و بین المللــی علیــه  
تروریســت هــا داعــش منجــر شــود.

داعــش صیهوینیســتی  بــا شکســت   
بــر  مقاومــت  محــور  پیــروزی  و 
صهیوینیســتی تکفیــری   تروریســم 

ــات  ــه حم ــی رود ک ــار م ــش، انتظ داع
اســامی،  مقاومــت  محــور  نیروهــای 
شــاهد  مــواردی  در  کــه  همان طــور 
ــره«  ــه النص ــمت »جبه ــه س ــم، ب بودی
ســوریه،  در  القاعــده  رســمی  شــاخه 
اســتان های  از  هایــی  بخــش  کــه 
را  حمــاه  و  الذقیــه  حلــب،  ادلــب، 
شــود. کشــیده  دارنــد،  اشــغال  در 

 
از آنجــا کــه جبهــه النصــره از ســوی 
ــای  ــیاری از دولت ه ــل و بس ــازمان مل س
گروهــک  یــک  عنــوان  بــه  جهــان 
می شــود،  شــناخته  تروریســتی 
انتظــار  نیــز  بــار  ایــن  می تــوان 
اتحــاد بین المللــی بــرای مبــارزه بــا 
ــود. تروریســت هــای النصــره را شــاهد ب

بازتاب های موفقیت مقاومت در سوریه و عراق
دونالــد  بــود کــه  مــاه  اردیبهشــت     شــامگاه سه شــنبه 18 
از  را  کشــورش  خــروج  رســماً  آمریــکا  رئیس جمهــور  ترامــپ 
ــد  ــران و 5+1 منعق ــن ای ــه بی ــی ک ــرد. در توافق ــام ک ــام اع برج
ــارج  ــم از آن خ ــورهای مه ــی از کش ــًا یک ــاال عم ــود، ح ــده ب ش
ــود دارد. ــادی وج ــات زی ــق ابهام ــن تواف ــده ای ــاره آین ــده و درب ش
گذشــته  شــب  تنــد  ســخنان  از  پــس   24 از  کمتــر  در  امــا 
ــران  ــام و ای ــاره برج ــکا درب ــور آمری ــس جمه ــپ رئی ــد ترام دونال
و همچنیــن اعــام خــروج از توافــق، فرماندهــان عالــی رتبــه 
ــد. ــان دادن ــش نش ــخنان واکن ــدام و س ــن اق ــه ای ــران ب ــی ای نظام
ســردار سرلشــکر پاســدار محمــد باقــری رئیــس ســتاد کل نیروهــای 
ــد  ــان قص ــم جه ــورهای ظال ــات کش ــا مقام ــا و باره ــلح: باره مس
ــت  ــن دول ــد. در همی ــا جــرات نکردن ــا را داشــتند ام ــه م تهاجــم ب
ــا  ــپ باره ــاع آن، ترام ــر دف ــارات وزی ــاس اظه ــکا براس ــی آمری فعل
ــران آمــاده شــود  ــه ای ــرای تهاجــم ب ــد ب ــه او فشــار آورده کــه بای ب
ــا  ــری ب ــه اســت درگی ــه گفت ــش آمریکاســت ک ــن ارت ــار ای ــر ب و ه
ــت. ــد داش ــی خواه ــی در پ ــیار باالی ــارات بس ــات و خس ــران تلف ای
در ســه مــاه گذشــته ایــن فــرد جــوان بی خــرد حاکــم بــر 
عربســتان بــا آمریــکا همــراه شــده و بــه آنهــا می گویــد کــه 
پرداخــت  را  آن  پــول  مــا  و  کنیــد  حملــه  ایــران  بــه  شــما 
می کنیــم، از ســوی دیگــر هــم آمریکایی هــا بــه او می گوینــد 
ــم. ــت می کنی ــو حمای ــا از ت ــن و م ــه ک ــران حمل ــه ای ــو ب ــه ت ک
امــروز دشــمنان بــه ســراغ جنــگ اقتصــادی بــا ملــت ایــران 
ــه  ــکا ب ــه داری آمری ــه وزارت خزان ــن ســال اســت ک ــد، چندی رفته ان
ــا  ــد ت ــران کار می کن ــه ای ــادی علی ــگ اقتص ــرارگاه جن ــوان ق عن
ــود. ــار وارد ش ــا فش ــت م ــه مل ــد و ب ــران نیای ــمت ای ــه س ــی ب پول

ــه  ــی ک ــه برجام ــه ب ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــا نظام ــروز ب ــا ام م
ــت و  ــا کرام ــا آن را ب ــود و م ــوب نب ــا مطل ــت م ــرای مل ب
ــم،  ــان پذیرفتی ــا جه ــت ب ــام حج ــرای اتم ــواری ب بزرگ
تجربــه  داخــل  در  مــا  نمی مانــد.  پایبنــد  خــود  امضــای  بــه 
کرده ایــم کــه اگــر بخواهیــم پایــدار بمانیــم بایــد دســت بــه 
ــم. ــه نکنی ــال آن تکی ــام و امث ــه برج ــم و ب ــان بزنی ــوی خودم زان
ملــت ایــران آنقــدر ظرفیــت دارد کــه بــه عنــوان قــدرت منطقــه ای و 
جهانــی در آینــده ســربلند کنــد و ایــن نیازمنــد تغییــر نگاه بــه داخل 
کشــور اســت. ایــن تجربــه دیشــب هــم نشــان داد کــه هــر چنــد بــه 
ــا در  ــم ام ــانی راه بیفتی ــال کس ــت دنب ــی می بایس ــورت تاکتیک ص
نهایــت بایــد دســت بــه زانــوی خودمــان بگیریــم و کشــور را بســازیم.
امیــر سرلشــکر ســیدعبدالرحیم موســوی فرمانــده کل ارتــش: 
از برجــام خــارج شــد  خــدا را شــکر می کنیــم کــه آمریــکا 
ایــن طبیعــت نظــام ســلطه و نــگاه خاصــی اســت کــه آنهــا 
راهبــردی  هشــدارهای  روز  هــر  می بایســت  دارنــد.  مــا  بــه 
ــر  ــا آخ ــا ت ــه آنه ــم ک ــم و بدانی ــرور کنی ــان م ــا خودم ــرآن را ب ق
دنبــال ایــن هســتند کــه مــا را از راه حق مــان خــارج کننــد.
برجــام  خســارت  بزرگتریــن  بــودم  معتقــد  اول  روز  از  مــن 
ــود  ــن س ــکا و بزرگتری ــا آمری ــره ب ــه مذاک ــیدن ب ــروعیت بخش مش
ــت. ــان اس ــه تعهداتش ــا ب ــدی آنه ــدم پایبن ــات ع ــن اثب آن همی
مــا ملتــی بــزرگ و کشــوری غنــی داریــم، مــا همــه ظرفیت هــا بــرای 
آقایــی و عــزت را درون خودمــان داریــم و امیدواریــم ایــن درســی که 
ــد باشــد. ــده و مفی ــرای جهــان آموزن ــد ب دیشــب آمریکایی هــا دادن

هســتند  تاریــخ  عبرت آمــوز  درس هــای  از  هــم  ســعودی ها 
و  آمریــکا  بــه  خودشــان  کــردن  مطــرح  بــرای  اینکــه  و 
مــا  اســت.  عبرت آمــوز  بســیار  می چســبند  صهیونیســت ها 

بــه وعده هــای خــدا اعتمــاد داریــم و اگــر بــر ســر مواضــع 
ــود. ــم ب ــدان خواهی ــن می ــی ای ــروزی نهای ــتیم پی ــان بایس خودم
تصمیــم  آمریــکا  و  ایــران  بیــن  برجــام  در  نمی توانــد  واروپــا 
اســت روشــن  برجــام  سرنوشــت  بگیــرد/  مســتقانه 
کل  فرمانــده  جعفــری  محمدعلــی  پاســدار  سرلشــکر  ســردار 
ترامــپ در خــروج  اقــدام  اســامی:  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
از برجــام را بــه فــال نیــک می گیریــم، ایــن اتفــاق جدیــدی 
ــاف  ــه خ ــوزه ای ک ــچ ح ــده ای در هی ــن کنن ــر تعیی ــت و تاثی نیس
ــه  ــود ک ــن ب ــا روش ــت. کام ــد داش ــد نخواه ــا باش ــی م ــع مل مناف
آمریکایی هــا مــورد اعتمــاد نیســتند و یــک بــار دیگــر اثبــات 
ــت. ــاد نیس ــل اعتم ــل قاب ــره و تعام ــرای مذاک ــکا ب ــه آمری ــد ک ش
پیشــرفت های کشــور مــا در ســایه تحریم هــا حاصــل شــده و 
ــم و آن  ــه کرده ای ــرایط را تجرب ــن ش ــدرت در ای ــای ق ــد و ارتق تولی
را بــه خوبــی بلــد هســتیم؛ ملــت مــا بســیار بزرگتــر، هوشــمندتر و 
قوی تــر از ایــن هســتند کــه بخواهنــد تحــت تاثیــر و یــا هــراس از 
ــد. ــرار گیرن ــش ق ــا و متحدان ــای آمریکایی ه ــدات و تحریم ه تهدی
بســیار  اســامی  جمهــوری  آینــده  در  مســئله  ایــن 
و  یــک دل  مــا  همــه  می بایســت  و  اســت  کننــده  تعییــن 
داخلــی،  توانمندی هــای  بــه  عمیــق  نــگاه  بــا  هماهنــگ 
شــویم. متمرکــز  کشــورمان  درونــی  ظرفیت هــای  روی 

کشــور  داخــل  ظرفیت هــای  بــه  نــگاه  بــا  مســلح  نیروهــای 
ســایر  در  انشــاءاهلل  شــده اند،  ایــران  عــزت  و  اقتــدار  موجــب 
آن  و  می شــود  پیــاده  نــگاه  همیــن  نیــز  کشــور  بخش هــای 
ــه و  ــن رفت ــروز از بی ــود ام ــده ب ــته ش ــام بس ــه برج ــه ب ــدی ک امی
ــور  ــس جمه ــای رئی ــه دیشــب آق ــه ک ــی، دو هفت ــن فرصــت یک ای
نوعــی  بــه  اروپایی هــا  کــه  اســت  مشــخص  کامــا  گفتنــد 
وابســته بــه آمریــکا هســتند و بیــن ایــران و آمریــکا، آمریــکا 
بگیرنــد. تصمیــم  مســتقا  نمی تواننــد  و  کــرده  انتخــاب  را 

ــکا از برجــام نشــان داد موضــوع غنی ســازی هســته ای  خــروج آمری
ــه  ــرد ک ــات ک ــام اثب ــکا از برج ــروج آمری ــود؛ خ ــه ب ــران بهان در ای
اثرگــذاری  و  موشــکی  و  دفاعــی  تــوان  آنهــا  اصلــی  مســئله 
جمهــوری  امــروز  اســت.  منطقــه  در  اســامی  جمهــوری 
اســامی در مقابــل زورگویــی دشــمنان و در مقابــل 
و  اســت  ایســتاده  منطقــه  در  تروریســتی  جریانــات 
ــی آورد و  ــای درم ــا را از پ ــا دارد آنه ــتادگی م ــن ایس همی
ــت. ــده اس ــران ش ــدار ای ــاب و اقت ــرفت انق ــب پیش موج
از ایــن بــه بعــد مــا نیروهــای مســلح بایــد توجــه عمیق تــر 
باشــیم  داشــته  دفاعــی  تــوان  ارتقــاء  بــه  نســبت  بیشــتری 
برویــم. خودمــان  قــدرت  اصلــی  مولفه هــای  دنبــال  بــه  و 
متاســفم برای کســانی که بــه مذاکره با آمریکا دل خــوش کرده بودند
انتظامــی:  نیــروی  فرمانــده  اشــتری  حســین  ســردار   
را  برجــام  از  آمریــکا  خــروج  خــودم  نوبــه  بــه  هــم  بنــده 
اســت. آن  در  برکتــی  و  خیــر  حتمــا  و  گویــم  مــی  تبریــک 

وی افــزود: انســان تاســف مــی خــورد کــه فــردی کــه حالــت نرمال و 
عــادی نــدارد در راس کشــوری اســت و بــه تعهــدات خود هــم پایبند 
ــه  ــد ب نیســت و در داخــل هــم کســانی کــه دل خــوش کــرده بودن
مذاکــره بــا اینهــا و اینکــه مشــکات در ایــن صــورت حــل می شــود، 
درحالــی کــه رهبــری بارهــا تاکید کردند مــا به اینهــا اعتمــاد نداریم.

ــرادر رضــا افروزعضــو شــورای هــم اندیشــی  پیشکســوت بســیجی ب
بســیج پیشکســوتان

قرار داد های بین المللی با غرب سرابی فریبنده!
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بیندازیــم  دور  را  برجــام  تفالــه  بایــد 
ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  بــه  و 
باشــیم  مطمئــن  و  بازگردیــم  خودمــان 
آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد.

مســائل  ارشــد  تحلیل گــر  شــریعتمداری«  »حســین 
بــر  مبنــی  ترامــپ  تصمیــم  بــه  واکنــش  در  سیاســی، 
نوشــت: »کیهــان«  روزنامــه  در  برجــام،  از  خــروج 

یــادآوری ایــن ماجــرا بــه یقین بــرای برخــی از دوســتان تلخ و 
ناگــوار اســت. دوســتانی کــه علی رغــم هشــدار های پی در پــی 
ــی را ــازات فراوان ــکا اعتمــاد کــرده و امتی ــه آمری دلســوزان، ب
ــردم  ــو دار م ــمن تابل ــه دش ــا، ب ــاد بی ج ــن اعتم ــر ای ــر س ب
ــن  ــادآوری ای ــا ی ــد، ام ــرده بودن ــذار ک ــوم واگ ــرز و ب ــن م ای
نکتــه از آن جهــت ضــروری اســت کــه شــاید- فقــط شــاید- 
باشــد. درس آمــوز  و  عبرت انگیــز  دوســتان  ایــن  بــرای 
روز دوم فروردیــن مــاه 1394، رهبــر معظم انقاب در ســخنان 
نــوروزی خــود در حــرم رضــوی علیه الســام هشــدار دادند که:
بــه  نخوریــد،  را  مقابــل  طــرف  لبخنــد  »فریــب 
چــون  نکنیــد،  اعتمــاد  می دهــد  کــه  وعــده ای 
بــه  و  بر می گــردد  گذشــت  پــل  از  خــرش  وقتــی 
وقیح انــد«. اینقــدر  اینهــا  می خنــدد.  شــما  ریــش 
دیشــب ترامــپ برجــام را پــاره کــرد! امــا نــه اینکــه بــه نقطــه 
ــام  ــی از برج ــکا در حال ــه آمری ــردد! بلک ــام بازگ ــل از برج قب
ــه  ــران گرفت ــد از ای ــاز نق ــا امتی ــه ده ه ــود ک ــارج می ش خ
ــرده اســت و  ــود ک ــه هســته ای کشــورمان را ناب اســت، برنام
ــل  ــام عم ــود در برج ــدات خ ــک از تعه ــه هیچی ــط ب ــه فق ن

نکــرده و تحریم هــا را کــه لغــو آن موضــوع مذاکــرات بــود لغــو 
نکــرده اســت، بلکــه ده هــا تحریــم جدیــد هــم بــه آن افــزوده 
اســت. و بــه وضــوح می تــوان دیــد کــه هیچیــک از امتیازاتــی 
ــت  ــه بازگش ــا اینک ــت و ی ــت نیس ــل برگش ــم قاب ــه داده ای ک
آنهــا بــا دشــواری و صــرف هزینه هــای فــراوان همــراه 
اســت. بــه بیــان دیگــر، آمریــکا شــیره برجــام را تــا آخریــن 
قطــره مکیــده اســت و حــاال تفالــه آن را دور می انــدازد!

می تــوان  آیــا  کــه  اســت  ســؤال  ایــن  جــای  حــاال 
انــکار کــرد، امــروز کــه آمریــکا خــرش از پــل گذشــته 
می خنــدد؟! مــا  ریــش  بــه  دارد  و  برگشــته  اســت، 
ــپ و در  ــخنان ترام ــد از س ــی بع ــای روحان آق
ــه  ــام گفت ــکا از برج ــروج آمری ــه خ ــش ب واکن
ــکا  ــور آمری ــدون حض ــام را ب ــه برج ــت ک اس
ــخ  ــش را بی پاس ــن پرس ــم! و ای ــه می دهی ادام
ــوع  ــه موض ــا ک ــر تحریم ه ــه مگ ــته اند ک گذاش
اصلــی برجــام بــوده و هســت، برخاســته از 
 Secendary-آمریــکا ثانویــه  تحریم هــای 
Sanction- نیســت و مگــر نــه اینکــه کشــورهای 
ــکا  ــای آمری ــه و تحریم ه ــرس جریم ــر از ت دیگ
حاضــر بــه روابــط تجاری بــا ما نبــوده و نیســتند؟!

ــا  ــاره کــرد، م ــود اگــر ترامــپ برجــام را پ ــرار ب و باالخــره، ق
ــم و  ــام را دور بیندازی ــه برج ــد تفال ــم. بای ــش بزنی آن را آت
و  بازگردیــم  خودمــان  ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  بــه 
مطمئــن باشــیم آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد بکنــد.

حسین شریعتمداری

برجام پوچ! ازابتدا پوچ بود و سرمایه های کشور رااز بین بردبرای هیچ
رئیس جمهــور  ترامــپ«،  »دونالــد 
خــود  تصمیــم  سه شــنبه  روز  آمریــکا 
اقــدام  جامــع  »برنامــه  دربــاره  را 
ــته ای  ــق هس ــا تواف ــام( ی ــترک« )برج مش
کــرد. اعــام   5+1 گــروه  و  ایــران 
ــم شــورای  ــران و پنــج کشــور عضــو دائ ای
ــه،  ــکا، فرانس ــل )آمری ــازمان مل ــت س امنی
انگلیــس، روســیه و چیــن( بــه عــاوه 
آلمــان در تیرمــاه ســال 1394 بــه توافقــی 
دســت یافتنــد کــه قــرار بــود در ازای ایجاد 
ــی از فعالیت هــای  ــت در بخش های محدودی
تحریم هــای  همــه  ایــران،  هســته ای 
بــا  مرتبــط  یکجانبــه  و  بین المللــی 
برنامــه هســته ای ایــران را رفــع کنــد.

ــه اصطــاح  ترامــپ دیــروز گفــت: »ایــن ب
توافــق قرار بــود از ایاالت متحــده و متحدان 
مــا در برابــر جنــون بمــب هســته ای ایــران 
محافظــت کنــد- ســاحی کــه تنهــا بقــاء 
رژیــم  ایــران را بــه خطــر خواهــد انداخــت.

داشــت:  اظهــار  برجــام  دربــاره  وی 
ایــران  بــه  واقــع  در  توافــق  »ایــن 
را  اورانیــوم  غنی ســازی  داد  اجــازه 
ادامــه دهــد و بــا گذشــت زمــان بــه 
برســد.« هســته ای  گریــز  آســتانه 

ــل  ــای چه ــن ه ــرار توهی ــا تک ــپ ب ترام
ســاله گذشــته زمامــداران ایــاالت متحــده 
ــح  ــران تصری ــامی ای ــوری اس ــه جمه علی
کــرد: »در زمانــی کــه آمریــکا از بیشــترین 
ــق  ــن تواف ــود، ای ــوردار ب ــار برخ ــرم فش اه
فاجعه بــار میلیاردهــا دالر پــول کــه برخــی 
ــن  ــار ای ــد در اختی ــد بودن ــول نق ــا پ از آنه
حکومــت قــرار داد کــه بــرای من بــه عنوان 
یــک شــهروند آمریــکا شــرم آور بــود.«

ــکا در  ــد آمری ــی ش ــه مدع ــپ در ادام ترام
ســال 2۰15 می توانســت بــه »توافقــی 
ســازنده« دســت پیــدا کنــد. او گفــت: 
»در آن زمــان می توانســتیم بــه آســانی 
بــه توافقــی ســازنده دســت پیــدا کنیــم.«

وی در ادامــه و ضمــن هتاکــی علیــه ملــت 
ــور  ــت : »مح ــامی گف ــام اس ــران و نظ ای
ــه  ــود ک ــانه ب ــن افس ــته ای ای ــق هس تواف
ــه  ــال برنام ــه دنب ــط ب ــفاک فق ــی س رژیم
ــوده اســت.« ــرژی هســته ای ب صلح آمیــز ان

مــا  »امــروز  کــرد:  اضافــه  ترامــپ 
ایــن  کــه  داریــم  قطعــی  شــواهد 
بودنــد.« دروغ  ایــران  وعده هــای 
بــه  بــا اســتناد  رئیس جمهــور آمریــکا 
رژیــم  نخســت وزیر  ادعایــی  اســناد 
گذشــته  »هفتــه  گفــت:  صهیونیســتی 
ــرد  ــر ک ــی منتش ــناد اطاعات ــرائیل اس اس
کــه ســابقه ایــران در زمینــه دنبــال کــردن 
داد.« نشــان  را  هســته ای  ســاح های 

وی گفــت: »من قبــا گفته ام کــه اگر نتوان 
برجــام را اصــاح کــرد، در آن نمی مانیــم.«

آینــده،  لحظــات  »در  گفــت:  ترامــپ 
ــای  ــدن تحریم ه ــرای بازگردان ــندی را ب س
هســته ای علیــه ایــران امضــا می کنــم. 

تحریم هــای  ســطح  باالتریــن 
کــرد.« خواهیــم  اعمــال  را  اقتصــادی 
ــه  ــه ب ــوری ک ــر کش ــرد: »ه ــه ک وی اضاف
ــه ســاح کمــک  ــرای دســتیابی ب ــران ب ای
ــده  ــاالت متح ــط ای ــدت توس ــه ش ــد ب کن
ــوه  ــا رش ــکا ب ــد. آمری ــد ش ــم خواه تحری
هســته ای گــروگان گرفتــه نخواهــد شــد.«
»ایــاالت  گفــت:  ادامــه  در  ترامــپ 
پــوچ  وعده هــای  دیگــر  متحــده 
وعــده  مــن  کــه  وقتــی  نمی دهــد. 
می کنــم.« عمــل  آن  بــه  می دهــم 

شــد  مدعــی  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــر  ــکا را امن ت ــام آمری ــروج از برج ــه خ ک
خواهــد کــرد. او گفــت: »ایــن اقــدام، 
ــرد.« ــد ک ــر خواه ــیار امن ت ــکا را بس آمری
ــرد!! ــد ک ــام تاکی ــداوم برج ــر ت ــی ب روحان
برجــام  از  آمریــکا  خــروج  دنبــال  بــه 
رئیــس جمهــور کشــورمان طــی یــک 
گفــت و گــوی تلویزیونــی بــا مــردم اظهــار 
امشــب شــاهد یــک تجربــه   : داشــت 
مهــم تاریخــی بودیــم. ایــران کشــوری 
اســت کــه بــه تعهــدات خــود پایبنــد 
اســت و آمریــکا هیــچ گاه بــه تعهــد خــود 
ــخ چهــل ســاله  پایبنــد نبــوده اســت. تاری
ــه  ــت ک ــه اس ــا گفت ــه م ــی ب ــه خوب ــا ب م
ــا و کشــورهای  ــه م ــا نســبت ب آمریکایی ه
ــد. ــته ان ــه ای داش ــار خصمان ــه رفت منطق
وی گفــت: رفتــار آنهــا در دوره دکتــر 
حمایــت  گذشــته؛  رژیــم  و  مصــدق 
آنهــا از صــدام و ســرنگونی هواپیمــای 
ــردم  ــه م ــه علی ــی ک ــافربری و اقدامات مس
منطقــه  و  عــراق  و  یمــن  افغانســتان 
دیگــر  و  آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه 
ایــم. دیــده  را  انــد،  داشــته  مناطــق 
روحانــی گفــت: از ایــن لحظــه برجــام 
بیــن ایــران و 5 کشــور اســت و 5+1، 
ــام  ــا برج ــت. ب ــت داده اس ــک را از دس ی
ــد  ــتیم و رش ــه هس ــکا مواج ــدون آمری ب
یافــت. خواهــد  ادامــه  مــا  اقتصــادی 
امشــب  آمریکایی هــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
اعــام کردنــد کــه از برجــام خــارج شــدند؛ 
ایــن در واقــع تصریحــی بــود بــر کاری کــه 
آنهــا در ماه هــای قبــل بــه شــکل دیگــری 
ــه از  ــد ک ــکا بگوی ــد. آمری ــام داده بودن انج
زمــان توافــق تــا بــه امــروز چــه زمانــی بــه 
ــرده اســت  ــل ک ــود عم ــدات خ ــه تعه هم
ــه  ــا هرگــز ب جــز چنــد امضــا و بیانیــه، آی
نفــع مــردم ایــران و در چارچــوب تعهــدات 
نــه؟ یــا  بودنــد  کــرده  عمــل  برجــام 
ملــت  اینکــه  بیــان  بــا  رییس جمهــور 
ــی  ــس بین الملل ــان آژان ــق اذع ــران طب ای
انــرژی اتمــی بــه تعهــد خــود وفــادار 
ــی  ــه تعهدات ــه هم ــران ب ــت ای ــوده و دول ب
کــرده  عمــل  داشــته  برجــام  در  کــه 
کــه  شــاهدیم  امــروز  گفــت:  اســت، 
کشــوری کــه بــه تعهــدات بین المللــی 
احتــرام نمی گــذارد چــه کســی اســت.

ــق  ــام تواف ــه برج ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
ــه  ــوده ک ــکا نب ــران و آمری ــی ای بین الملل
ــارج  ــق خ ــن تواف ــد از ای ــکا بخواه آمری
توافــق  یــک  برجــام  افــزود:   ، شــود 
چندجانبــه و بین المللــی بــوده؛ برجــام 
ــورد تاییــد شــورای  توافقــی اســت کــه م
ــل و قطعنامــه 2231  امنیــت ســازمان مل
قــرار گرفتــه اســت بنابرایــن آمریــکا 
بــه  اعــام کــرد کــه  امشــب  رســما 
نــدارد. توجهــی  بین المللــی  تعهــدات 

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهــوری روحانی گفــت : بــه وزارتخارجه 
دســتور داده ام در زمانــی کوتــاه مذاکــرات 
ــد،  ــام ده ــر را انج ــور دیگ ــج کش ــا پن ب
طرفهــا  ســایر  را  ایــران  اهــداف  اگــر 
تامیــن کننــد، برجــام برجــا خواهــد مانــد!

نگرانــی  هیــچ  مــردم   : داد  ادامــه  وی 
پیــش  مدتهــا  از  باشــند؛  نداشــته 
اعتمــاد  قابــل  ترامــپ  می دانســتیم 
نیســت، بــه ســازمان انــرژی اتمــی دســتور 
داده ام در صــورت نیــاز بــرای غنــی ســازی 
صنعتــی بــدون محدودیــت آمــاده باشــند.

رئیــس جمهــور کشــورمان همچنیــن 
گفــت : کار ترامــپ جنــگ روانــی و فشــار 
ــب  ــران از امش ــت ای ــود؛ مل ــادی ب اقتص
متحدتــر اســت، خوشــحالم کــه شــر یــک 
موجــود مزاحــم از برجام کــم شــده اســت.
واکنــش هــا بــه خــروج آمریــکا از برجــام

ترامــپ«،  »دونالــد  آنکــه  از  بعــد 
رئیس جمهــور آمریــکا خــروج ایــن کشــور 
از برجــام را اعــام کرد، خبرگــزاری رویترز 
گــزارش داد »خزانــه داری آمریــکا فراینــد 
مرتبــط  فعالیت هــای  روزه   18۰ و   9۰
ــس از آن،  ــرده و پ ــاز ک ــران را آغ ــا ای ب
ــد شــد.« ــه خواهن ــا از ســر گرفت تحریم ه

»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیــر رژیــم 
اشــغالگر قــدس اقــدام ترامپ در خــروج از 
برجــام را »اقدامــی شــجاعانه« خوانــد و از 
آن اســتقبال کــرد و »اویگــدور لیبرمــن« 
وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی نیــز 
ــس  ــم رئی ــوص تصمی ــی در خص ــا لفاظ ب
کار  ایــن   : گفــت   ، آمریــکا  جمهــور 
شــجاعانه  »رهبــری  نشــانگر  ترامــپ 
ــی  ــه فروپاش ــاً ب ــه نهایت ــت ک ــکا اس آمری
ــد.« ــران می انجام ــم ای ــد و ظال ــم ب رژی

ــی  ــت مل ــاور امنی ــون« مش ــان بولت »ج
در  ترامــپ  »کار   : گفــت  نیــز  ترامــپ 
خــروج از توافــق هســته ای »پیامی روشــن 
ایــاالت  کــه  می فرســتد  دیگــران  بــه 
متحــده توافقــات ناقــص را قبــول نــدارد.«
باز نشر از کیهان

تیر خالص به برجام پوچ توسط ترامپ دیوانه و خوش خیالی تکیه کنندگان
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گزارش تصویری از جلسه حلقه مشاوره ای
 دفاعی امنیتی بسیج پیشکسوتان 

جهاد و شهادت سپاه حضرت ولیعصر)عج( خوزستان

حلقه صالحین شهید علیرضا نظری بسیج پیشکسوتان
 جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن
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برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین کانونهای بازنشستگان
 نیروهای مسلح استان گیالن

ــاد و  ــوتان جه ــیج پیشکس ــری بس ــهیدعلیرضا نظ ــن ش ــه صالحی حلق
ــالن ــدس گی ــپاه ق ــهادت س ش

گــزارش تصویــری دیــدار چهــره بــه چهــره مســئولین ســازمان بســیج 
پیشکســوتان جهــاد و شــهادت ســپاه حضــرت ولیعصر)عــج(

 از پیشکسوتان بسیجی
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آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی: کسانی که نگاهشان 
به دست دیگران و خارج از 
مرزهای فرهنگی مان است، 

نمی توانند روشنفکران جامعه ما 
تلقی شوند.

تویلــت آســتان قــدس رضــوی در حاشــیه 
ــاب  ــگاه کت ــن نمایش ــی و یکمی ــد از س بازدی
ــوان  ــی از 4۰ عن ــم رونمای ــران و در مراس ته
کتــاب انتشــارات ســرای اهــل قلــم، بــا اشــاره 
بــه اینکــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب یکــی 

ــت،  ــم اس ــگ و عل ــل فرهن ــور اه ــم حض ــای مه از جلوه ه
ــدات،  ــن تولی ــتن آخری ــش گذاش ــه نمای ــت: ب ــار داش اظه
تالیفــات و آثــار منتشرشــده کتــاب در حوزه هــای مختلــف در 
ــم. ــک می گیری ــال نی ــه ف ــاب را ب ــی کت ــگاه بین الملل نمایش

وی بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه برگــزاری ایــن دوره از 
ــگ  ــل فرهن ــن اه ــر بی ــادل نظ ــأ تب ــاب منش ــگاه کت نمایش
باشــد، ادامــه داد: در ایــن نمایشــگاه فرصتــی اســت تــا 
آخریــن انتشــارات در بخش هــای مختلــف از قلــم، لســان و از 
نــگاه اهــل فرهنــگ و نیروهــای انقابــی و ارزشــی ارائــه شــود.

ــق  ــه تحقی ــان اینک ــا بی ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــه  ــزود: هرچ ــت، اف ــی اس ــیار مهم ــئله بس ــش مس و پژوه
ــت. ــمندتر اس ــد، ارزش ــر باش ــش هدفمندت ــق و پژوه تحقی

ــی  ــتر مبتن ــه بیش ــا هرچ ــرد: پژوهش ه ــح ک ــی تصری رئیس
بــر اصــول و مبانــی عمیــق باشــد و پژوهشــگر هرچــه 
ــان کنــد، فضــای  ــه، بی ــد مطلبــی را کــه یافت ــر بتوان آزادانه ت
ــد. ــتر می کن ــی را بیش ــدی علم ــه و توانمن ــاء یافت ــد ارتق نق

وی احیــای فرهنــگ و تمــدن را یکــی از وظایــف مهــم 
ــه  ــن ب ــزود: پرداخت نویســندگان و پژوهشــگران دانســت و اف
مســائل جدیــدی کــه نیــاز امــروز جامعــه اســت، از موضوعــات 
مهمــی اســت کــه پژوهشــگران بایــد بــه آن بپردازنــد.

تولیــت آســتان قــدس رضــوی اهمیــت پرداختــن بــه 
ــت و  ــه دانس ــت فق ــل حاکمی ــه دلی ــد را ب ــات جدی موضوع
ــن  ــه همی ــرده و ب ــت نمی ک ــه حکوم ــته فق ــت: در گذش گف
ــه  ــواالتی ک ــی و س ــی و فرهنگ ــائل اجتماع ــل مس ــل ح دلی
ایجادمــی شــد، بــه عهــده مراکــز پژوهشــی و فرهنگــی بــود

آیــت اهلل رئیســی ادامــه داد: پژوهشــگران بایــد ســواالت جدید 
ــد و  ــی دینــی و اصیــل اســامی پاســخ دهن ــر اســاس مبان ب
بــرای ایــن امــر فعالیت هــای پژوهشــی گســترده ای نیاز اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بــا اجتهــاد تمدن ســاز می تــوان به مســائل 
جدیــد پاســخ داد، گفــت: ائمــه اطهــار علیهم الســام اصــول را 

بــه صــورت محکــم بــرای مــا بیــان کرده انــد و وظیفه ما اســت 
کــه بــه فرعیــات بپردازیــم و در مجامــع علمــی ایــن مباحث را 
بررســی کنیــم و بــه مجریــان و دســت اندرکاران ارائــه دهیــم.

ــر اینکــه علمــی  ــد ب ــا تاکی ــدس رضــوی ب تولیــت آســتان ق
کــه می توانــد منشــأ تحــول و خاقیــت شــود بایــد بــه 
ــه  ــی ارائ ــع علم ــرف مجام دســت اندرکاران اداره کشــور از ط
شــود، افــزود: تولیــد دانــش بالــذات خــوب اســت امــا دانشــی 
کــه بتوانــد جامعــه را متحــول کنــد ارزشــمندتر اســت.
رئیســی بــا بیــان اینکــه قلمــی مــورد ســوگند خداونــد اســت 
کــه در جهــت شــکل دادن جامعــه قرآنــی باشــد، افــزود: علم و 
اندیشــه بایــد بتوانــد مشــکلی از جامعــه را حل کند و براســاس 
ــای مســئوالن بگــذارد. آموزه هــای دینــی راهــکاری پیــش پ

وی بــه رشــد 5۰ درصــدی انتشــارات آســتان قــدس در یــک 
ســال گذشــته، افــزود: امــروز صیانت از نســل جــوان و فرهنگ 
ــه  ــه هم ــت ک ــر اس ــات اجتناب ناپذی ــی از ضروری ــور یک کش
مســئوالن و مرزبانــان فرهنگی نســبت به آن مســئولیت دارند.

اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  قــدس رضــوی  تولیــت آســتان 
تــاش  و  کار  حاشــیه  در  فرهنگــی  هجــوم  بــا  مبــارزه 
کهــن  تمــدن  از  مرزبانــی  و  حفــظ  در  شــبانه روزی 
فرهنــگ و  اهــل  اســت، گفــت:  مــا  ملــی  و  اســافمی 
هنــر در ایــن مرزبانــی فرهنگــی وظیفــه مهمــی دارنــد.

رئیســی بــا بیــان اینکــه روشــنفکر در جامعــه کســی اســت که 
ــه دیگــران  پیــش از دیگــران مســائل جامعــه را بشناســد و ب
ــه  ــانی ک ــت: کس ــد، گف ــه را آگاه کن ــد و جامع ــدار ده هش
نگاهشــان به دســت دیگــران و خــارج از مرزهــای فرهنگی مان 
ــوند. ــی ش ــا تلق ــه م ــنفکران جامع ــد روش ــت، نمی توانن اس
باز نشر از خبرگزاری فارس

قلمی مورد سوگند خداوند است که در جهت شکل دادن 
جامعه قرآنی باشد

در سالی که گذشت اجرای 200 پروژه 
عمرانی توسط سپاه بیت المقدس 

 مسوول بسیج سازندگی سپاه بیت المقدس گفت: سال گذشته 2۰۰ 
پروژه عمرانی با اعتبار 4 میلیارد تومان در سطح استان اجرا شده است.

ــرداد  ــازندگی در 27 خ ــاد س ــه جه ــان اینک ــا بی ــر ب ــر عزیزی ف علی اصغ
ــا  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــکیل ش ــی)ره( تش ــام خمین ــان ام ــا فرم 1358 ب
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــازندگی در مجل ــاد س ــنامه جه ــب اساس تصوی
ــوان  ــه عن ــرای ســازندگی روســتاها ب ــاه 1362 هماهنگــی مــردم ب آذرم
یکــی از اهــداف اساســی و اصلــی جهــاد ســازندگی تعییــن شــد.
ــرای  ــردم ب ــار م ــیج اقش ــاس بس ــن اس ــر همی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــای  ــرای نیروه ــاش ب ــکان ت ــردن ام ــم ک ــتاها و فراه ــازندگی روس س
راســتای  در  آنهــا  و گســترش  و رشــد  ایثارگــر جامعــه  و  مومــن 
ســازندگی و احیــای روســتاها مــورد تاکیــد و توجــه جــدی قــرار گرفــت.
داشــت:  اذعــان  بیت المقــدس  ســپاه  ســازندگی  بســیج  مســوول 
ایــن تشــکل عظیــم در دولت هــای مختلــف دســتخوش تغییــرات 
بحــث  شــد  موجــب  امــورات  برخــی  در  شــدن  ســرگرم  و  شــد 
بمانــد. ابتــر  محــروم  مناطــق  ســازندگی  بــرای  مردمــی  بســیج 
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 79 فرمانــده کل قــوا در دیــدار بــا 
ــتفاده  ــرای اس ــازندگی« را ب ــیج س ــرح بس ــان »ط ــی از فرمانده جمع
پــر  همچنیــن  و  ســازندگی  امــر  در  جوانــان  نشــاط  و  نیــرو  از 
آنــان مطــرح فرمودنــد، گفــت: معظم لــه  اوقــات فراغــت  کــردن 
در ایــن جلســه خواســتار عمــران و آبادانــی مناطــق روســتایی بــا 
ــدند. ــازندگی ش ــاد س ــیج و وزارت جه ــت بس ــروی مقاوم ــکاری نی هم

بــه گفتــه مســوول بســیج ســازندگی ســپاه بیت المقــدس، طــرح 
ــئولیت  ــت و مس ــا حمای ــس از آن ب ــازندگی پ ــادی و س ــای جه اردوه
بســیج آغــاز و بــا تــاش و پیگیــری خوبــی ادامــه پیــدا کــرد.

ــتان  ــازندگی اس ــیج س ــات بس ــی اقدام ــه برخ ــه ب ــر در ادام عزیزی ف
گریــزی زد و بــا بیــان اینکــه نخســتین عرصــه ای کــه بســیج ســازندگی 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــی اس ــث محرومیت زدای ــرده بح ــدا ک ــه آن ورود پی ب
ایــن مهــم در دو محــور عمرانــی و غیرعمرانــی بــه صــورت جــدی دنبــال 
ــت. ــه اس ــام گرفت ــون انج ــا کن ــال 88 ت ــی از س ــات خوب ــده و اقدام ش

ــدت  ــتان ش ــازندگی اس ــیج س ــه کار بس ــال 88 ک ــه وی، از س ــه گفت ب
گرفــت، دو هــزار و 396 پــروژه بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 4۰ 
میلیــارد تومــان در مناطــق محــروم اســتان اجــرا و تحــت عنــوان 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــری م ــم رهب ــام معظ ــه مق هدی

تکمیل و مرمت 1۰۰ مدرسه

وی اذعــان داشــت: در ســال 96 نیــز حــدود 2۰۰ پــروژه عمرانی بــا اعتبار 
4 میلیــارد تومــان در ســطح اســتان اجرا شــده اســت که تکمیــل و مرمت 
1۰۰ مدرســه روســتایی بــا صرف اعتبــار 2 میلیارد تومــان از اقدامات قابل 
توجهــی اســت کــه حــدود 5۰ درصــد از فعالیت هــای محرومیت زدایــی 
در حــوزه عمــران را در ایــن بــازه زمانــی بــه خــود اختصــاص داده اســت.
وی بــه برخــی اقدامــات غیرعمرانــی بســیج ســازندگی ســپاه بیت المقدس 
هــم گریــزی زد و افــزود: در این راســتا یک میلیــارد و 5۰۰ میلیون تومان 
خدمــات غیــر عمرانــی در مناطــق محروم بــه نیازمندان ارائه شــده اســت.
ــدس کردســتان خاطرنشــان  ــپاه بیت المق ــازندگی س مســوول بســیج س
ــه  ــی ب ــارد تومان ــک 6 میلی ــی، کم ــته غذای ــزار بس ــع 15 ه ــرد: توزی ک

زنــان سرپرســت خانــوار، بیمــاران صعب العــاج و غیــره، توزیــع 4 
ــزار  ــتی، 7 ه ــته معیش ــزار بس ــر، 9 ه ــته لوازم التحری ــزار و 7۰۰ بس ه
بســته پوشــاک، توزیــع 34۰ ســری جهیزیــه و توزیــع یک هــزار 
از  بهداشــت  فاقــد مرکــز  بهداشــتی در مناطــق روســتایی  بســته 
ــوده اســت. ــن حــوزه ب ــات بســیج ســازندگی اســتان در ای ــه اقدام جمل
عزیزی فــر بــه اردوهــای جهــادی و اهــداف برگــزاری ایــن اردوهــا 
اردوهــای  برگــزاری  از  بیــان داشــت: هــدف  و  اشــاره کــرد  نیــز 
جوانــان،  تــوان  از  بهره گیــری  ســازندگی  بســیج  در  جهــادی 
مشــارکت عملــی جوانــان در عرصــه ســازندگی و محرومیت زدایــی، 
اســت.  ... و  مســوولیت پذیری  و  خاقیــت  روحیــه  تقویــت 

ایــن مقــام مســوول، طــی ســال گذشــته 15 هــزار  بــه گفتــه 
شــده  انجــام  اســتان  ســطح  در  جهــادی  اردوهــای  روز  نفــر 
مختلــف  مناطــق  در  روزه  چنــد  صــورت  بــه  گروه هــا  ایــن  و 
کرده انــد. فعالیــت  شــده  تعییــن  عرصه هــای  در  و  حضــور 

وی بــا اشــاره بــه تغییــرات نحــوه برگــزاری اردوهــای جهــادی، 
می رفــت،  منطقــه  یــک  بــه  جهــادی  گــروه  هــر  قبــا  گفــت: 
گروه هــای  و  اســتان  جهــادی  گروه هــای  جدیــد  رویــه  در  امــا 
جهــادی کــه از ســایر اســتان ها بــه کردســتان می آینــد در یــک 
ــاص  ــه خ ــک منطق ــادی را در ی ــات جه ــاله اقدام ــا 5 س ــه 3 ت برنام
انجــام می دهنــد و مشــکات آن منطقــه را رفــع خواهنــد کــرد.

مســوول بســیج ســازندگی ســپاه بیت المقــدس کردســتان گفــت: 
ــهیات  ــم تس ــی ه ــاد مقاومت ــرح اقتص ــب ط ــازندگی در قال ــیج س بس
بــا ســود پاییــن بــه مــردم پرداخــت می کنــد کــه اولویــت مــا 
ایــن راســتا، اجــرای طرح هــای زودبــازده و توجیــه دار اســت. در 
عزیزی فــر ســقف پرداخــت تســهیات بــرای ایــن طرح هــا را 3۰ 
ــاد  ــتغال اقتص ــای اش ــت: طرح ه ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــون توم میلی
مقاومتــی در ســطح اســتان در 16 عرصــه تعریــف شــده اســت.

بــه گفتــه وی، در بــازه زمانــی ســال 92 تا 95 بیــش از 22 میلیــارد تومان 
تســهیات برای ایجاد یک هزار و 8۰۰ فرصت شــغلی پرداخت شــده است.
اشــتغال زایی تســهیات  تومــان  میلیــارد   3.5 پرداخــت 

تومــان  میلیــون   5۰۰ و  میلیــارد   3 از  بیــش  داد:  ادامــه  وی 
شــد  پرداخــت  گذشــته  ســال  در  مقاومتــی  اقتصــاد  تســهیات 
اســت. ایجــاد کــرده  اشــتغال  نفــر  بــرای 2۰۰  کــه در مجمــوع 

ــی  ــاد مقاومت ــهیات اقتص ــت تس ــه پرداخ ــه در زمین ــان اینک ــا بی وی ب
کرده ایــم،  قطب بنــدی  را  شهرســتان ها  بیشــتر  بهــره وری  بــرای 
ــا  ــود دارد عرصه ه ــه وج ــر منطق ــه در ه ــی ک ــاس ظرفیت ــت: براس گف
را تعریــف می کنیــم و تســهیات اشــتغال زایی پرداخــت می شــود.
کــرد:  اضافــه  بیت المقــدس  ســپاه  ســازندگی  بســیج  مســوول 
کاش،  قطــب  عنــوان  بــه  مریــوان  مهــم  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
تزئینــی  قــروه قطــب ســنگ های  تولیــد میــوه،  ســروآباد قطــب 
و غیــره انتخــاب شــده و بحــث ایجــاد صنایــع تبدیلــی در هــر 
اســت. گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  شهرســتان ها  ایــن  از  کــدام 

ــازار را یکــی از مشــکات اساســی در چرخــه اقتصــاد  عزیزی فــر نبــود ب
عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن زنجیره بازار فــروش هم در نظر گرفته شــده 
و در همیــن راســتا برگــزاری نمایشــگاه هایی بــرای معرفــی توانایی هــای 
ــرار گرفتــه اســت. تولیــدی اســتان در مناطــق مختلــف مــورد توجــه ق

ــب طــرح کرامــت  ــه فعالیت هــای بســیج ســازندگی اســتان در قال وی ب
2 نیــز اشــاره کــرد و افــزود: 18 پــروژه عمرانــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 4 
میلیــارد تومــان در 9 منطقــه شــهر ســنندج و یــک نقطــه شــهر قــروه 
ــت. ــده اس ــال زده ش ــل امس ــز در اوای ــتارت کار نی ــد و اس ــف ش تعری
منبع :خبر گزاری بسیج

سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیشتاز در سازندگی کشور



ان
ـوت

کس
یش
پ

13
97

ت 
هش

دیب
  ار
• 3

ره5
شما

  •
م  

نج
ل پ

 سا
  •

ن  
وتا

کس
یش

ه پ
نام

ماه

ان
ـوت

کس
یش

پ
13

97
ت 

هش
دیب

  ار
• 3

ره5
شما

  •
م  

نج
ل پ

 سا
  •

ن  
وتا

کس
یش

ه پ
نام

ماه

1819

ی
ران

 ای
ی

اال
ز ک

ت ا
مای

 ح
ال

س

ی
ران

 ای
ی

اال
ز ک

ت ا
مای

 ح
ال

س

ــک  ــل گروه ــات عوام ــه اتهام ــیدگی ب ــه رس ــن جلس چهارمی
شــورای  مجلــس  بــه  حملــه  در  داعــش  تروریســتی 
اســامی و حــرم مطهــر امــام راحــل در شــعبه 15 دادگاه 
انقــاب اســامی بــه ریاســت قاضــی صلواتــی آغــاز شــد.

در جلسه امروز، متهم ردیف سوم این پرونده دفاعیات خود را 
ارائه کرد

در سه جلسه قبلی، کیفرخواست دادستانی توسط نماینده 
دادستان قرائت و متهمان ردیف اول و دوم دفاعیات شان را ارائه 

کرده اند.

این پرونده 26 متهم که فعًا هشت تن از متهمان در دادگاه 
حضور دارند.

ــا  ــه ب ــن جلس ــدای ای ــی در ابت ــی صلوات قاض
اشــاره بــه مــوادی از قانــون آییــن دادرســی 
ــکوت  ــم و س ــت نظ ــر رعای ــی ب ــری مبن کیف
جایــگاه  در  خواســت  ب.  ر.  از  جلســه  در 
حاضــر شــده و بــه دفــاع از خــود بپــردازد.

قاضــی صلواتــی پــس از حاضــر شــدن متهــم در جایــگاه خطــاب 
بــه وی گفــت: معاونــت در افســاد فــی االرض مســتوجب اعــدام، 
ــداری  ــل و نگه ــد، حم ــی و خری ــنامه و کارت مل ــل شناس جع
ــت.  ــما اس ــات ش ــنگین اتهام ــبک و س ــات س ــلحه و مهم اس
لطفــاً در راســتای اتهامــات بــه دفــاع از خــود بپردازیــد.

ــک روز  ــی باشــگاه ورزشــی هســتم و ی ــن مرب ــت: م متهــم گف
ــد  ــا آم ــزل م ــه درب من ــف. ب ــتم ال ــگاه برمی گش ــه از باش ک
و بــه مــن گفــت کــه چنــد نفــر از آشــنایانم می خواهنــد 
وارد کشــور شــوند بیــا بــا هــم بــه ســراغ آن هــا برویــم.
ــودم و او  ــکار ب ــف. بده ــه ال ــون ب ــم، چ ــن ه ــه داد: م وی ادام

قــرار شــده بــود بابــت ایــن کار مقــدار پولــی 
بــه مــن بدهــد پیشــنهاد او را قبــول کــردم.
یعنــی  پرســید:  صلواتــی  قاضــی 
چــه  آن هــا  کــه  نمی دانســتید  شــما 
هدفــی  چــه  بــا  و  هســتند  کســانی 
می شــوند؟ کشــور  وارد  اینگونــه 

متهــم پاســخ داد: خیــر مــن اصــًا آن هــا را 
ــه از  ــتم ک ــط می دانس ــناختم و فق نمی ش
آشــنایان الــف. هســتند و، چــون بــه الــف. 
بدهــکار بــودم پیشــنهادش را قبــول کردم.

وی گفــت: پــس از مراجعــه بــه مــکان 
امــا  نیافتیــم،  را  آن هــا  موردنظــر 
حــدود  از  پــس  جســتجو  کمــی  بــا 
آوردیــم. داخــل  بــه  و  کــرده  پیــدا  را  آن هــا  دقیقــه   2۰

ایــن  گزارش هــا  براســاس  قاضــی صلواتــی گفــت: خیــر، 
افــراد در آنجــا گــم شــده بودنــد و چــون شــما راه بلــد 
ــرای  ــد و راه را ب ــه بروی ــود ک ــته ب ــو خواس ــف. از ت ــد ال بودی
از اعضــای فعــال گروهک هــای  آن هــا پیــدا کنیــد شــما 
باشــید. صــادق  دادگاه  بــا  لــذا  بــوده ای  تکفیــری 

آنهــا،  آوردن  و  مــرز  بــه  رفتــن  از  پــس  گفــت:  متهــم 
ــک  ــدود ی ــم و ح ــتان بردی ــی از دوس ــه یک ــه خان ــا را ب آن ه
یــک هفتــه  از  پــس  و  داشــتند  اســکان  آنجــا  در  هفتــه 
دوبــاره آن هــا را بــه یــک خانــه دیگــر منتقــل کردیــم.

قاضــی صلواتــی رئیــس شــعبه 15 دادگاه انقــاب اســامی 
تهــران خطــاب بــه متهــم گفــت: مگــر قــرار نبــود شــما 
پــول بگیــری و آن هــا را بــه داخــل بیــاوری پــس بــرای 
می کــردی؟ همراهــی  روز  چنــد  ایــن  را  آن هــا  چــه 

ــودم  ــف. نگرفتــه ب ــم را از ال متهــم پاســخ داد: چــون هنــوز پول
آن ها را همراهی می کردم تا بتوانم پولم را بگیرم.

قاضــی صلواتــی بــا اشــاره بــه اظهــارات متهمــان دیگــر گفــت: 
براســاس اظهــارات س. به شــما پــول داده شــد تا به خانــواده اش 
برســانی شــما چقدر پــول گرفتی و کجــا به آن ها تحویــل دادی؟
و  نمی شناســم  اصــًا  را  فــرد  ایــن  مــن  متهــم: 
هســتند.  کجــا  خانــواده اش  و  خانــه  می دانــم  نــه 
نگرفتــه ام. دالر  و  پــول  فــرد  ایــن  از  اصــا  مــن 
ردیــف  متهــم  بــه  خطــاب  مجــدداً  صلواتــی  قاضــی 
ســوم گفــت: براســاس اقاریــر، اظهــارات و 
ــن  ــه ای ــتید ک ــما می دانس ــات ش گزارش
ــتند  ــتی هس ــم تروریس ــک تی ــراد ی اف
ــد  ــران آمده ان ــه ای ــی ب ــه هدف ــا چ و ب
باشــید. داشــته  صداقــت  حرف هایتــان  در  بنابرایــن 
قاضی صلواتی گفت: شما در وارد کردن اسلحه ها به آن ها کمک 

کرده ا.
قاضــی صلواتــی بــه اقاریــر و گزارشــات پرونــده اســتناد 
ــرده  ــب ک ــر را جل ــر دو نف ــما نظ ــت: ش ــرد و گف ک
ــا )ع(  ــام رض ــر ام ــرم مطه ــه ح ــه ب ــد ک بودی
ــام  ــرای انج ــاس آن را ب ــای حس ــه و مکان ه رفت
ــه  ــما ب ــد ش ــخص کنن ــتی مش ــات تروریس عملی
ــام  ــرم ام ــه در ح ــد ک ــنهاد دادی ــر پیش دو نف
رضــا )ع( عملیــات انتحــاری انجــام دهنــد.

ارتبــاط  دربــاره  لطفــا  پــس  گفــت:  صلواتــی  قاضــی 
دهیــد. توضیــح  داعــش  تروریســی  گروهــک  بــا  خــود 
ــه  ــته ام ک ــش نداش ــا داع ــی ب ــه ارتباط ــن هیچگون ــم: م مته
می توانیــد ایــن موضــوع را برویــد و پــرس و جــو کنیــد.

ــرا  ــس چ ــت: پ ــم گف ــه مته ــاب ب ــار دادگاه خط مستش
آن هــا را بــرای وارد شــدن بــه ایــران کمــک 
ــکان دادی؟ ــران اس ــا را در ای ــردی و آن ه ک

متهم: من نمی دانستم آن ها برای چه آمده اند و فکر می کردم از 
آشنایان الف. هستند.

مستشار دادگاه: مگر شما کمربند انتحاری آن ها را در زمان ورود 
ندیده بودی؟

متهم: خیر من اصا ندیدم.
اگر کمر بند انتحاری را ندیده بودی چرا در ورود 

غیر قانونی ایشان اقدام کردی؟
پــس از اظهــارات ضــدو نقیض متهم و عــدم صداقــت دربیاناتش، 
نماینــده دادســتان بــا کســب اجــازه از ریاســت دادگاه در 
جایــگاه قــرار گرفتــه و بخشــی از اقاریــر متهــم را قرائــت کــرد.

نماینــده دادســتان تهــران گفــت: براســاس اقاریــر و 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــه اس ــم گفت ــن مته ــارات، ای اظه
ــراه  ــه هم ــات ب ــلحه و مهم ــادی اس ــدار زی مق
داشــتند کــه از مــن خواســتند برایشــان بیــاورم 
یــا در بخــش دیگــری از اقاریــر خــود گفته اســت 
زمانــی کــه آن هــا وارد می شــدند مــن از یکــی از 
آن هــا پرســیدم کــه بــرای چــه کمربنــد انفجاری 
بــه خــود بســته اید کــه آن هــا پاســخ دادنــد کــه 
اگــر مــا را گرفتنــد بتوانیــم خــود را منفجــر کنیم.

نماینــده دادســتان ادامــه داد: براســاس اقاریــر س. یکــی 
ــی  ــر مدیریت ــه ر. ب. از نظ ــت ک ــه اس ــن گفت ــر از متهمی دیگ
بســیار کاربلــد اســت و بســیار مــورد اطمینــان ق. بــوده اســت.

ــم  ــم ه ــری مته ــابقه کیف ــه س ــه ب ــتان در ادام ــده دادس نماین
اشــاره ای داشــته و گفــت: ایــن متهم در ســال 86 ســابقه 
بازداشــت داشــته کــه جــرم وی قاچــاق اســلحه و 
حمــل و نگهــداری ادوات جنگــی بــوده اســت ایــن 
ــروش خــودرو را  ــد و ف ــری خری ــر شــغل مربی گ ــاوه ب ــرد ع ف
هــم انجــام مــی داده اســت وی دچــار فقــر مالــی نبــوده اســت.

گفــت:  دادگاه  ریاســت  بــه  خطــاب  دادســتان  نماینــده 

انجــام  زمــان  تــا  تروریســتی  عملیــات  ایــن  در  متهــم 
اســت. داشــته  همــکاری  آن هــا  بــا  تهــران،  در  آن 

نماینــده دادســتان بــا توجه بــه اظهــارات متناقض متهــم خطاب 
بــه متهــم چنــد ســوال پرســیده و گفــت: آقــای ر. ب. شــما در 
اقاریــر خــود گفته ایــد کــه این هــا از همــان بــدو ورود بــا خــود 
جلیقــه انفجــاری، کلــت و کاش داشــته اند. چــرا همــان زمــان 
کــه ایــن موضــوع را فهمیدیــد از آن هــا جــدا نشــدید؟ براســاس 
ــد  ــه در اســتان کرمانشــاه بوده ان ــی ک ــا در مدت گزارشــات آن ه
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــرای تبلیــغ داعــش آمده ان ــد کــه ب گفتــه بودن
ــدید؟ ــدا نش ــا ج ــرا از آن ه ــوع چ ــن موض ــما از ای ــی ش آگاه

سکوت متهم
ــه متهــم پرســید: شــما در زمــان  نماینــده دادســتان خطــاب ب
ــه  ــرای چ ــه ب ــیده اید ک ــا پرس ــور از آن ه ــه کش ــا ب ورود آن ه
ــد  ــخ داده ان ــا پاس ــته اید و آن ه ــود بس ــه خ ــاری ب ــه انفج جلیق
ــا آگاهــی شــما  اگــر دســتگیر شــدیم خــود را منفجــر کنیــم. ب
بــه ایــن موضــوع چــرا شــما از آن هــا جــدا نشــدید؟ ســوال دیگر 
مــن ایــن اســت کــه اگــر شــما از اهــداف آن هــا خبــر 
نداشــتید پــس چــرا مــداوم آن هــا را از خانــه ای 
ــی  ــد و حت ــل می کردی ــر منتق ــه دیگ ــه خان ب
ــی  ــرا وقت ــرد. چ ــر می ک ــم تغیی ــین هایتان ه ماش
کــه فهمیدیــد آن هــا مــوادی شــیمیایی را بــرای ســاخت بمــب 
می خواهنــد بــا آن هــا همکاریتــان را ادامــه دادیــد؟ آیــا از 
خودتــان نپرســیدید کــه چــرا آن هــا چندیــن بــار خانه َشــان را 
عــوض می کننــد و منظورشــان از امــن نبــودن خانــه چیســت؟

ــراد  ــا اف ــه متهــم گفــت: آی ً خطــاب ب ــده دادســتان مجددا نماین
عــادی در رفــت و آمد هــا و ســفر بــه تهــران احتیــاج به اســکورت 
ــا شــما  ــد؟ آی ــا شــما در تیــم اســکورت آن هــا نبودی ــد؟ آی دارن
نبودیــد کــه آن هــا را از گلوگاه هــای امنیتــی عبــور می دادیــد؟

نماینــده دادســتان تهــران خطــاب بــه قاضــی 
ــاس  ــر اس ــی ب ــای قاض ــت: آق ــی گف صلوات
گــزارش وزارت اطالعــات از تیــم تروریســتی و 
منزلــی کــه متهــم بــرای آن هــا تهیــه کــرده 
ــه کالش،  ــه قبض ــون س ــی همچ ــت اقالم اس
ــل،  ــه مسلس ــک قبض ــت، ی ــه کل ــک قبض ی
چهــار کمربنــد انتحــاری، ســه جلیقــه 
ــن،  ــک، صداخفه ک ــاب، نارنج ــاری، خش انتح
ــر  ــب، 50 مت ــاز بم ــیمیایی پیش س ــواد ش م
ــت  ــر، کی ــنی، تایم ــدد چاش ــه، 50 ع فیتیل
ــلحه  ــاخت اس ــی س ــوازم فن ــاری و ل انفج
ــاره،  ــوپ، خمپ ــه ت ــدادی گلول ــن تع همچنی
و  نارنجــک  فســفری،  خمپــاره  میــن، 
ــط  ــه توس ــده ک ــف گردی ــر کش ــن والم می
بودنــد. شــده  مخفــی  متهــم  ایــن 
کــرد  اعــام  صلواتــی  قاضــی  جلســه  ایــن  پایــان  در 
شــود. مــی  برگــزار  اردیبهشــت   16 بعــدی  جلســه  کــه 
باز نشر از خبرگذاری فارس

تروریست های داعش  صهیوینیستی تهدیدی علیه امنیت 
مردم ایران و مسلمین جهان
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پاسخ کوبنده  به شبیخون رژیم 
صهیونیستی کودک کش علیه سوریه؛

متجــاوزان  بــه  ســوریه  پاســخ 
موشــک/   68 بــا  صهوینیســتی 
صهیونیســت ها  راهبــردی  نقــاط 
هــدف پاتــک موشــکی قــرار گرفــت! 
ارتــش رژیــم صهیونیســتی نیمه شــب 
بــه شــمال اســتان قنیطــره  گذشــته 
ــات،  ــن حم ــه ای ــرد ک ــه ک ــوریه حمل س
ــدی  ــد پدافن ــش قدرتمن ــر واکن ــاوه ب ع
ســنگین  پاســخ  بــا  ســوریه،  ارتــش 
موشــکی بــه ده هــا مرکــز راهبــردی ایــن 
ــد. ــه ش ــوالن مواج ــه ج ــم درمنطق رژی

پنجشــنبه،  بامــداد  رســانه ها 
رژیــم  خمپــاره ای  حملــه  از 
شــهر  بــه  صهیونیســتی 
اســتان  شــمال  در  »البعــث« 
دادنــد.   خبــر  قنیطــره ســوریه 
ــبکه  ــا ش ــو ب ــوری در گفت وگ ــع س مناب
داده انــد  خبــر  المیادیــن  خبــری 
بــه  صهیونیســتی  رژیــم  حمــات 
قنیطــره تلفاتــی برجــای نگذاشــته اســت.
ایــن  از  پــس  کوتاهــی  فاصلــه  بــه 
از  صهیونیســتی  رســانه های  حملــه 
در  خطــر  آژیــر  آمــدن  در  صــدا  بــه 
دادنــد. خبــر  جــوالن  بلندی هــای 
جملــه  از  صهونیســتی  رســانه های 
»هاآرتــص« گــزارش دادنــد ســامانه گنبــد 
ــمت  ــه از س ــت vh ک ــد راک ــن چن آهنی
ســوریه شــلیک شــده بودرا رهگیــری کرد. 
ــا انتشــار  ــه ای جــوالن« ب »شــورای منطق
بیانیــه ای از ســاکنان جــوالن اشــغالی 
خواســت در پناهگاه هــا باقــی بماننــد. 
ســخنگوی ارتــش رژیــم صهیونیســتی 
ادعــا کــرد نیروهــای ایرانــی بیــش از 
ــه  ــوریه ب ــمت س ــت از س ــد راک 2۰ فرون
کرده انــد  شــلیک  اشــغالی  فلســطین 
ــده اند. ــری ش ــا رهگی ــی از آنه ــه برخ ک
از  را  عکــس  ایــن  کاربــر  یــک 
عبــور  لحظــه  از  لبنــان  خــاک 
ســمت  بــه  ســوریه  موشــک های 
ــت. ــرده اس ــر ک ــغالی منتش ــوالن اش ج
روزنامــه  نظامــی  مســائل  خبرنــگار 
هاآرتــص نوشــت برخــی از راکت هــای 
ســامانه  از  ســوریه  از  شلیک شــده 
ــث  ــد و باع ــور کرده ان ــن عب ــد آهنی گنب
شــده اند،  »خســارت هایی«  ایجــاد 
نداشــته اند. بــر  در  تلفاتــی  امــا 
شــبکه المیادیــن مراکــز زیــر را بــه عنــوان 

اهــداف حمــات موشــکی ذکــر کــرد، امــا 
منابــع دیگــر هنــوز آن را تأییــد نکرده انــد. 

 مرکز نظامی فرماندهی شنود فنی و 
الکترونیکی

  مقر سری مرزی از واحد جمع آوری 
اطاعات تصویری 99۰۰

 مرکز نظامی فرماندهی جنگ 
الکترونیک

 مرکز نظامی فرماندهی شنود شبکه 

های ارتباطاتی در غرب جوالن
مراکز دریافت و ارسال پیام

 مقر دیدبانی واحد ساح های 
دقیق زن

 فرودگاه هلیکوپترهای نظامی
    مقر فرماندهی نظامی منطقه ای 

یگان 81۰ ارتش اسرائیل
 مقر فرماندهی تیپ نظامی در حرمون

  مقر واحد ویژه جنگ زمستانی 
»بنستیم«

فیلــم  مجــازی  فضــای  در  کاربــران 
از  موشــک  شــلیک  لحظــه  از  هائــی 
مواضــع  ســمت  بــه  ســوریه  خــاک 
رژیــم صهیونیســتی منتشــر را کردنــد. 

 وحشت درجبهه شیطان
شبکه خبری المیادین به نقل از یک منبع 

میدانی گزارش داد رژیم صهیونیستی 
از همه خواسته اهدافی که در حمات 

موشکی هدف قرار گرفته اند مخفی نگاه 
داشته شود. این رژیم همچنین خواسته 

شمار موشک های شلیک شده بیش از 2۰ 
فروند اعام نشود. 

خبرنــگار  از  نقــل  بــه  العالــم  شــبکه 
خــود گــزارش داد شــمار موشــک های 
شلیک شــده بیــش از 68 فروند بوده اســت. 

هوایــی  پدافنــد  ســانا-  خبرگــزاری 
ســوریه در حــال دفــاع از آســمان دمشــق

بــه دنبــال ایــن حملــه به جــوالن اشــغالی، 
رژیــم صهیونیســتی تــاش کــرد آن را 

ــوریه  ــانا س ــزاری س ــد. خبرگ ــخ ده پاس
ســاعت ۰2:3۰ بامــداد گــزارش داد پدافند 
ــه  ــی ســوریه در حــال پاســخ دادن ب هوای
صهیونیســتی  رژیــم  موشــکی  حملــه 
اســت. خبرگزاری رســمی ســوریه نوشــت: 
»پدافندهــای هوایــی ســوریه در حــال 
ــری  ــدی از تجاوزگ ــوج جدی ــا م ــه ب مقابل
ــا را  ــتند و آنه ــرائیلی هس ــای اس راکت ه
ــد.«  یکــی پــس از دیگــری ســاقط کرده ان

رژیــم  شــدند  مدعــی  منابــع  برخــی 
»الکســوه«  منطقــه  بــه  صهیونیســتی 
ــت. ــرده اس ــه ک ــق حمل ــوب دمش در جن
آمریــکا  خارجــه  وزارت  مقــام  یــک 
بــا  جــوالن  حــوادث  بــه  واکنــش  در 
روزنامــه »هاآرتــص« مصاحبــه کــرد و 
گفــت: »از گزارش هــا دربــاره شــلیک 
اســرائیل مطلــع  بــه ســمت  موشــک  
صحــت  کــه  صورتــی  در  هســتیم. 
ــرای  ــا ب ــم م ــر تصمی ــند، ب ــته باش داش
می گذارنــد. صحــه  برجــام  از  خــروج 

ــرائیل  ــت در اس وحش
ــب غاص

خبرنــگار شــبکه خبــری »اســکای نیوز« 
وقــت  )بــه  بامــداد   ۰3:56 ســاعت 
ــاعته  ــاران دو س ــزارش داد بمب ــران( گ ته
بلندی هــای جــوالن متوقــف شــده اســت. 
ــتی  ــم صهیونیس ــون رژی ــبکه 2 تلویزی ش
ــوالن  ــاکنان ج ــه س ــزارش داد ب ــم گ ه
ــدون دور شــدن  گفتــه شــده می تواننــد ب
شــوند. خــارج  آنهــا  از  پناهگاه هــا  از 

ســخنگوی کاخ ســفید در مصاحبــه ای 
حــوادث  ایــن  بــه  فاکس نیــوز  بــا 
واکنــش نشــان داد و گفــت: اســرائیل 
کنــد.  دفــاع  خــودش  از  دارد  حــق 
می دهــد  نشــان  حملــه  ایــن 
کــرد. اعتمــاد  ایــران  بــه  نمی تــوان 

نبــرد هائــی کــه 
ــرای  ــرگ ب ــگ م زن
ــدا  ــه ص ــرائیل را ب اس

درآورد
صهیونیســتی  رژیــم  رســانه های 
گــزارش  بامــداد   ۰4:3۰ ســاعت 
یــک  صهیونیســتی  رژیــم  دادنــد 
شــمال  در  پاتریــوت  موشــک  فرونــد 
ــرده اســت. ــلیک ک ــغالی ش فلســطین اش

ــاز  ــد از آغ ــی بع ــانه ای لحظات ــع رس مناب
ــر  ــوریه خب ــه س ــاوز ب ــد تج ــوج جدی م
ــم  ــت رژی ــی اس ــا حاک ــد. گزارش ه دادن
ــدف  ــق را ه ــراف دمش ــتی اط صهیونیس
قــرار داد و پدافنــد ارتــش ســوریه نیــز بــه 
مقابلــه بــا ایــن تجــاوزات پرداختــه اســت. 

 

یــک حســاب کاربــری توئیتــر نزدیــک 
بــه منابــع نظامــی رژیــم صهیونیســتی 
نوشــت: »ظــرف 5 دقیقــه گذشــته، 
ــده  ــنیده ش ــار ش ــا انفج ــدای ده ه ص
در مناطــق اطــراف دمشــق شــنیده 
صهوینیســتی  هــای  موشــک  کــه 
داد قــرار  هــدف  دمشــق  رادر 

خبرگــزاری »ســانا« ســاعت ۰4:35 
بامــداد گــزارش داد پدافنــد هوایــی 
بــه  پاســخدهی  حــال  در  ســوریه 
ــم صهیونیســتی  حمــات موشــکی رژی
ــان  ــه معارض ــک ب ــع نزدی ــت. مناب اس
چندیــن  شــدن  شــنیده  از  ســوریه 

ــد.  ــر دادن ــق خب ــار در دمش ــدای انفج ص

ــر داد در  ــری اســکای نیوز خب  شــبکه خب
پــی ایــن حمــات خبــر داده دو فــرودگاه 
نظامــی در دمشــق هــدف قــرار گرفته انــد.

مدعــی  صهیونیســتی  رژیــم  ارتــش 
اهــداف  بــه  حملــه  حــال  در  شــد 
ــع  ــت. مناب ــوریه اس ــاک س ــی در خ ایران
ــی  ــوریه مدع ــن س ــه معارضی ــک ب نزدی
شــده اند بیــش از 3۰ فرونــد موشــک 
ــی در  ــر نظام ــق غی ــه مناط ــرائیلی ب اس
کرده انــد. اصابــت  دمشــق  نزدیکــی 

فــرار صهیونیســت هــا 
بــه پناهــگاه

ــاعت ۰5:26  ــدث، س ــری الح ــبکه خب ش
ــار  ــنیده شــدن صــدای انفج ــداد از ش بام
در مناطــق نزدیــک جــوالن خبــر داد. 

در پــی شــنیده شــدن انفجــار در نزدیکــی 
ــطین  ــمال فلس ــوال« در ش ــهرک »مت ش
اشــغالی ازســاکنان ایــن شــهرک خواســته 
ــم  ــوند. رژی ــن« ش ــق ام ــد وارد »مناط ش
پناهگاه هــای  همچنیــن  صهیونیســتی 
شــیمونه«  »کریــات  و  »طبریــا« 
مناطــق  ســاکنان  روی  بــه  نیــز  را 
شــمال فلســطین اشــغالی بــاز کــرد. 
خبرگــزاری ســانا گــزارش داد پدافنــد 
از  فرورنــد  ده هــا  ســوریه،  هوایــی 
ــرده  ــاقط ک ــرائیلی را س ــک های اس موش
اســت. ایــن خبرگــزاری همچنیــن گزارش 
حــال  در  اســرائیلی  جنگنده هــای  داد 
تــاش بــرای هــدف قــرار دادن پدافندهای 
هســتند.  آن  راداراهــای  و  ســوریه 

خبرگــزاری  بــه  نظامــی  منبــع  یــک 
ســانای ســوریه گفتــه اســت که یــک رادار 
صهیونیســت ها  حمــات  در  ســوری 
هــدف قــرار گرفتــه اســت. تلویزیــون 
ســوریه هــم گــزارش داد موشــک های 
اســرائیل مقــر تیــپ 15۰ ارتــش ســوریه 
در  »الخلخلــه«  فــرودگاه  همچنیــن  و 
نزدیکــی »الســویداء« در جنــوب ســوریه را 
هــدف قــرار دادنــد. مطابــق ایــن گــزارش، 
ــه  موشــک های اســرائیلی شــلیک شــده ب
جنــوب حمــص، رهگیری و منهدم شــدند. 

ــنای  ــس س ــده مجل ــو، نماین ــو روبی مارک
آمریــکا در بیانیــه ای از رژیم صهیونیســتی 
حمایــت کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده 
اســت: »در حالــی کــه رژیــم ایــران یکبــار 
ــه  ــه ب ــرای حمل دیگــر از خــاک ســوریه ب
اســرائیل اســتفاده کــرده، آمریــکا در کنــار 
ــی  ــود در دموکراس ــای خ ــد و همت متح
ایســتاده و قاطعانــه از حــق آن بــرای 
دفــاع از مردمــش حمایــت می کنــد.« 

ــم  ــکا ه ــه آمری ــام وزارت خارج ــک مق ی
ــل  ــت تمای ــص گف ــا هاآرت ــو ب در گفت وگ
ــته  ــه گذش ــه هفت ــر  بیانی ــار دیگ دارد ب
ــکا  ــر خارجــه آمری ــو«، وزی ــک پامپئ »مای
حمایــت  بــر  کــه  کنــد  یــادآوری  را 
بــود. کــرده  تأکیــد  اســرائیل  از 
باز نشرازخبر گزاری فارس

برای اولین بار در سوریه موشک جواب موشک
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نخست وزیر سابق رژیم 
صهیونیستی به ناتوانی این 

رژیم برای حمله به سایت های 
هسته ای ایران اعتراف کرد.

نخســت وزیر  اولمــرت«،  »ایهــود   
اســبق رژیــم صهیونیســتی کــه ســال 
2۰۰7 دســتور حملــه بــه ســوریه بــا 
هــدف ادعایــی نابــودی یــک رآکتــور 
هســته ای در منطقــه دیرالــزور ســوریه 
بــه  یکشــنبه  روز  کــرد  صــادر  را 
ــدام  ــام اق ــرای انج ــم ب ــن رژی ــی ای ناتوان
مشــابه در قبــال ایــران اعتــراف کــرد.

»اولمرت« که در همایش روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست« حضور 
داشت، گفت: »کاری که توانستیم با 

سوریه انجام بدهیم را با ایران نمی توانیم 
انجام دهیم.«

از  نقــل  بــه  جروزالم پســت  روزنامــه 
ــتی  ــم صهیونیس ــابق رژی ــت وزیر س نخس
)توانمنــدی  ســوریه  »دربــاره  نوشــت: 
هســته ای آن کشــور را( نابــود کردیــم 
بــه  آن  بازســازی  کــه  می دانســتیم  و 
زمــان نیــاز دارد. در خصــوص ایــران، 
ســایت های  و  اســت  بیشــتر  فاصلــه 
مختلفــی  مکان هــای  در  هســته ای 
ــتند.  ــده هس ــن پراکن ــر زمی ــراً در زی اکث
نابــودی  بــرای  اســرائیل  توانایــی 
ــیار  ــران بس ــته ای ای ــای هس توانمندی ه
ــای  ــه توانایی ه ــن کار ب ــر اســت و ای کمت
ــم.[« ــا نداری ــه م ــاز دارد ]ک ــی نی متفاوت

ــد  ــرت« بع ــارات »اولم ــن اظه ــن اولی ای
در  کــه  وی  اســت.  زنــدان  از  آزادی  از 
پرونــده دریافــت رشــوه بــه 19 مــاه 
تیرمــاه  بــود،  شــده  محکــوم  حبــس 
شــد. آزاد  زنــدان  از  گذشــته  ســال 

»اولمرت« ســپتامبر ســال 2۰۰7، دســتور 
حملــه هوایــی ارتــش رژیــم صهیونیســتی 

ــادر  ــوریه را ص ــزور س ــه دیرال ــه منطق ب
ــرده  ــا ک ــتی ادع ــم صهیونیس ــرد.  رژی ک
ــک  ــردن ی ــدم ک ــه منه ــن حمل ــدف ای ه
ــا  ــوده، ام ــوریه ب ــته ای در س ــور هس رآکت
ــرده  ــد ک ــا را رد و تأکی ــن ادع ــق ای دمش
ــایت  ــچ س ــه هی ــورد حمل ــه م در منطق
اســت.  نداشــته  وجــود  اســتراتژیک 

ــتی  ــم صهیونیس ــابق رژی ــت وزیر س نخس
در ادامــه اظهاراتــش در ایــن نشســت 
ــپ«،  ــد ترام ــت های »دونال ــاره سیاس درب
رئیس جمهــور آمریــکا در قبــال توافــق 
ــرد. ــر ک ــم اظهارنظ ــران ه ــته ای ای هس

او گفــت: »مطمئــن نیســتم کاری کــه 
ــد درســت باشــد.  ــد بکن ــپ می خواه ترام
اگــر جایگزینــی وجــود دارد، توافــق را 
بایــد تغییــر داد. اگــر اینطــور نیســت، 
نبایــد بــرای تغییــر آن عجلــه کــرد.«

دائــم  عضــو  کشــور  پنــج  و  ایــران 
ــکا،  ــل )آمری ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
چیــن(  و  روســیه  انگلیــس،  فرانســه، 
ســال  تیرمــاه  در  آلمــان  عــاوه  بــه 
ــه  ــد ک ــت یافتن ــی دس ــه توافق 1394 ب
قــرار اســت در ازای ایجــاد محدودیــت 
فعالیت هــای  از  بخش هایــی  در 
تحریم هــای  همــه  ایــران،  هســته ای 
بــا  مرتبــط  یکجانبــه  و  بین المللــی 
برنامــه هســته ای ایــران را رفــع کنــد. 

تنها توان علمی و فن آوری هسته ای 
جمهوری اسالمی باز دارنده تهدید ها است

کارشــکنی های آمریــکا در اجــرای برجــام 
از زمــان روی کار آمــدن »دونالــد ترامــپ« 
آمریــکا  رئیس جمهــوری  عنــوان  بــه 
شــدت گرفتــه؛  او در اقدامــی کــه نقــض 
صریــح بندهــای توافــق هســته ای بــا 
ــد کــرده  ــران محســوب می شــود، تهدی ای
توافــق خــارج خواهــد  از  را  کشــورش 
ــه  ــران ب ــا ای ــاره تجــارت ب ــا درب ــرد و ی ک
ــت. ــدار داده اس ــی هش ــورهای اروپای کش
رژیــم صهیونیســتی کــه تنهــا دارنــده 
منطقــه  در  هســته ای  ســاح های 
کشــورهای  از  اســت  آســیا  غــرب 
خواســته  ایــران  بــا  توافــق  طــرف 
ــد. ــو کنن ــا لغ ــاح ی ــق را اص ــن تواف ای
بــا ایــن  نمایــش نامــه مضحک 
ــیطان  ــده ش ــات فریبن و تبلیغ
انگلیــس  و  امریــکا  بــزرگ 
ــت  ــه صهیونیس ــث، فرانس خبی
ــغالگر  ــت اش ــم تروریس و رژی
ــن  ــد ضم ــد دارن ــدس، قص ق
ــام  ــای برج ــارت ه ــظ خس حف
بــر ملــت ایــران اســامی 
ــداده  ــه ن ــازی ک ــچ امتی ،هی
جدیــدی  امتیــازات  انــد 
ملــت  و  دریافــت  نیــز  را 
کننــد!!  تحقیــر  را  ایــران 
ــرا  ــد زی ــده ان ــور خوان ــا ک ام
ــگ  ــد س ــی دانن ــا م ــت م مل
اســت شــغال  بــرادر  زرد 
پیشکسوت بسیجی برادر رضا افروز

مشــاور سیاســی ارشــد وزیــر خارجــه آمریــکا گفــت کــه بــه 
ــرای اعمــال تحریــم علیــه اشــخاص و نهادهــای  اروپایی هــا ب
می آورنــد. فشــار  ایــران،  موشــکی  برنامــه  بــا  مرتبــط 

ــی  ــه متحــدان اروپای ــکا در حــال فشــار آوردن ب ــت آمری دول
ــدن  ــد خوان ــن تهدی ــا ضم ــت ت ــورها اس ــر کش ــود و دیگ خ
برنامــه موشــکی ایــران، تحریم هایــی را علیــه آن اعمــال کنند.

ــو«  ــک پامپئ ــد »مای ــی ارش ــاور سیاس ــوک« مش ــان ه »برای
وزیــر خارجــه جدیــد آمریــکا کــه همــراه بــا او به ریــاض رفته، 
ــراد و  ــه اف ــم ک ــان می خواهی ــورهای جه ــا از کش ــت: »م گف
نهادهــای مرتبــط بــا برنامــه موشــکی ایــران را تحریــم کنند«.

بــه نوشــته خبرگــزاری »رویتــرز« وی بــا ادعــای اینکــه برنامه 
موشــکی ایــران تهدیــد بزرگــی بــرای صلــح و امنیــت جهانــی 
اســت، تاکیــد کــرد بخــش اعظمــی از مذاکــرات بــا اروپایی ها، 
ــت. ــران اس ــای ای ــن ظرفیت ه ــر ای ــم ب ــال تحری ــرای اعم ب

تیــم  اعضــای  از  یکــی  هــوک 
رئیس جمهــور  ترامــپ«   »دونالــد 
آمریــکا اســت که بــرای تغییــر دادن 
و اصــاح توافــق هســته ای، در حــال 
مذاکــره بــا مقامــات اروپایــی اســت.

پامپئــو شــامگاه شــنبه بــرای دیــدار 
ــو  ــعودی و گفت وگ ــات س ــا مقام ب
ــائل  ــه و مس ــط دوجانب ــاره رواب درب
شــد. ریــاض  وارد  منطقــه ای، 

ــر  ــه کمت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
 22( موعــد  بــه  هفتــه  دو  از 
تعلیــق  تمدیــد  اردیبهشــت( 
ــام(  ــل برج ــران )ذی ــای ای تحریم ه
مانــده  باقــی  آمریــکا  توســط 
کشــور  ایــن  رئیس جمهــور  ترامــپ«  »دونالــد  امــا 
هســته ای  توافــق  »معایــب  اگــر  کــه  کــرده  تهدیــد 
می گردانــد. بــاز  را  تحریم هــا  نشــود،  برطــرف  ایــران« 

ــران، محــدود  ــت غنی ســازی ای ــی محدودی ــع ســقف زمان رف
شــدن برنامــه موشــکی ایــران و دسترســی نامحــدود و 
ــا  ــه ب ــران و مقابل ــی ای ــن نظام ــه اماک ــرط ب ــد و ش بی قی
اســت  درخواســت هایی  ایــران  منطقــه ای  فعالیت هــای 
ــن  ــه ای ــی ک ــه در صورت ــرده و گفت ــرح ک ــپ مط ــه ترام ک
تمدیــد  بعــدی  موعــد  در  نشــود،  محقــق  خواســته ها 
مــی   12 یعنــی  ایــران  هســته ای  تحریم هــای  تعلیــق 
می کنــد. کناره گیــری  توافــق  ایــن  از  اردیبهشــت(   22(

کــه  کــرده  اعــام  بارهــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــر  ــت و تغیی ــدد نیس ــره مج ــل مذاک ــته ای قاب ــق هس تواف
مفــاد ایــن توافــق، از جملــه در زمینــه ســقف زمانــی 
نمی پذیــرد. را  هســته ای  برنامــه  بــر  محدودیت هــا 

وحشت شیطان بزرگ آمریکا و انگلیس خبیث و صهیونیسم 
کودک کش از موشک های جمهوری اسالمی 

ُکم َوآَخریَن ِمن دونِِهم ال  ِ َوَعُدوَّ ٍة َوِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَّ َوأَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوَّ
ِ یَُوفَّ إِلَیُکم َوأَنُتم ال تُظَلموَن ُ یَعَلُمُهم  َوما تُنِفقوا ِمن َشيٍء في َسبیِل اهللَّ تَعَلمونَُهُم اهللَّ

هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها ) دشمنان ( آماده سازید! و 
همچنین اسبهای ورزیده )برای میدان نبرد(، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! 

و )همچنین( گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد! و هر چه در 
راه خدا )و تقویت بنیه دفاعی اسام( انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده می شود، و به شما ستم 

نخواهد شد!
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فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکا در گفت  وگو با 
خبرنگار تحوالت منطقه گروه سیاسی فاکس نیوز؛ با 
اشاره به حمله موشکی آمریکا، فرانسه و انگلیس به 

سوریه و پیامدهای آن اظهار کرد: یک هیئت از سازمان 
بین المللی مبارزه با ساح شیمیایی )OPCW(  قراری 

مبنی بر بازرسی از منطقه  دوما داشت که آمریکا شب 
قبل بازرسی پیش دستی کرده و به سوریه حمله 

موشکی کرد؛ این حمله نشان می دهد که مشکل اصلی، 
استفاده از ساح شیمیایی نبوده، بلکه نگرانی آنها 

از بررسی سازمان )OPCW( و رد استفاده از ساح 
شیمیایی در سوریه بوده است.

این کارشناس مسائل بین المللی گفت: عاقه آمریکا 
برای حمله به سوریه به پاکسازی غوطه شرقی از وجود 

تروریست ها بازمی گردد و این شکست بزرگی برای 
آمریکا، فرانسه، انگلیس و سعودی ها است که سال ها از 

این مجموعه حمایت کردند و به جای پذیرش شکست 
با استفاده از روحیه استکباری با حمله موشکی تاش 
کردند به پیروزی های مقاومت ضربه بزنند و خود را به 

نوعی برنده اعام کنند، در حقیقت واقعیت مساوی 
است با شکست حامیان تروریست در سوریه.

وی افزود: روسیه اعام کرد این فیلم هایی که از حمله 
به سوریه نمایش داده شده، همه ساخت هالیوود و 

طراحی انگلیس بوده است، از طرفی این کشورها با 
روسیه بر سر یک جاسوس دوجانبه مشکل پیدا کرده 

اند و با یکدیگر در نزاع هستند، اما مشکل آمریکا 
و روسیه فقط به سوریه ختم نمی شود، چرا که این 
کشورها با یکدیگر در رقابت هستند. آمریکا چون 

فعالیت روسیه را در سوریه دید، احساس کرد می تواند 
با حمله موشکی علیه روسیه اقدام کند که شکست 

خورد.

مثلث شرارت وجنایات تهدید علیه امنیت جهانی با تقویت تروریسم وهابی

ســایت النشــره در تحلیلــی بــا عنــوان »پیامدهــای حملــه بــه ســوریه... 
ســناریوهای آتــی« ضمــن بررســی ابعــاد سیاســی مختلــف حملــه امــروز 
ــرد. ــه ک ــه ارائ ــن حمل ــرای ای ــناریو ب ــد س ــش چن ــکا و هم پیمانان آمری

بــه گــزارش ایســنا، ســایت النشــرة در ایــن تحلیــل آورده اســت، 
تمــام ســواالتی کــه در پــی حملــه نظامــی ســه  جانبــه آمریــکا، 
ــرح اند:  ــن ش ــه ای ــتند ب ــرح هس ــوریه مط ــه س ــه ب ــس و فرانس انگلی
ــانی  ــه اطاع رس ــداف حمل ــاره اه ــتر درب ــؤوالن روس پیش ــه مس ــا ب آی
ــرای  ــه ب ــکا چنــد روز پیــش از اجــرای ایــن حمل ــا آمری ــود؟ آی شــده ب
ــاع هوایــی  فریــب مســکو رزمایــش برگــزار کــرد؟ چــرا ســامانه های دف
روســیه کــه در ســوریه وجــود دارنــد آنطــور کــه بایــد و شــاید در دفــع 
ــن  ــا ای ــرده و آی ــارکت نک ــوریه مش ــه س ــده ب ــلیک ش ــک های ش موش
ســامانه ها چنیــن توانــی را دارنــد؟ آیــا مذاکــرات دربــاره ســوریه اکنــون 
ــت؟ ــکا چیس ــی آمری ــداف واقع ــان اه ــن می ــت؟ در ای ــده اس ــاز ش آغ
سناریوهایی مطرح هستند که تا این لحظه نمی توان 

هیچ یک را بر دیگری اولویت داد.
تجــاوز نظامــی غــرب علیــه ســوریه چنــد روز پــس از انتشــار اطاعاتــی 
متناقــض از ســوی واشــنگتن انجــام شــد، ابتــدا دونالــد ترامــپ، رئیــس 
ــاب و روان  ــا اعص ــی ب ــید گوی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــکا ک ــوری آمری جمه
بــازی می کنــد در  آنهــا  مــردم ســوریه و روس هــا و هم پیمانــان  
ــد  ــس از چن ــا پ ــرد ام ــام ک ــی اع ــوریه را قطع ــه س ــه ب ــی حمل توئیت
دقیقــه توئیــت متناقضــی را منتشــر کــرده و حملــه بــه ســوریه را بعیــد 
دانســت. هــدف ترامــپ چنــد بعــدی بــود: یکسان ســازی افــکار عمومــی 
ــن  ــان کمپی ــه از زم ــود ک ــی ب ــخص تفکرات ــورت مش ــه ص ــکا و ب آمری
انتخاباتــی اش از طریــق توئیت هــا آن را رهبــری می کــرد تــا دوبــاره بــر 
رهبــری اش در آمریــکا  و نیــز نادیــده انگاشــتن وجــود یــک نهــاد کــه 
ــد  ــتراتژیک اســت، تاکی ــای اس ــال بررســی گزینه ه ــه دنب ــکوت ب در س
ــه ســمت  ــا ب ــدن روس ه ــش ران ــازی پی ــن ب ــپ از ای ــدف ترام ــد. ه کن
ــق اســت.  ــورد دمش ــینی از اصول شــان در م ــره بــرای عقب نش مذاک
توئیت هــای  دریافت کننده هــای  تنهــا  انگلیســی ها  و  فرانســوی ها 
ترامــپ بودنــد تــا حــدی کــه رســانه های اروپایــی بــا توجــه بــه رویکــرد 
ــا اســتنتاج توئیت هایــش، منتظــر موضعگیــری دولت هایشــان  ترامــپ ب
بودنــد. در ایــن میــان فرانســوی ها بــه مســؤوالن روســیه اعــام کردنــد 
کــه در حملــه احتمالــی علیــه پایگاه هایــی در ســوریه مشــارکت 
ــتانه  ــی پیش دس ــه توجیه ــه منزل ــانی ب ــن اطاع رس ــرد. ای ــد ک خواهن
ــد  ــن کار را نکردن ــوی ها ای ــا فرانس ــود. تنه ــی ب ــه احتمال ــرای حمل ب
ــاع  ــه اط ــاله را ب ــن مس ــز همی ــی ها نی ــا و انگلیس ــه آمریکایی ه بلک
روس هــا رســاندند. امــا تعلیــق در اعــام زمــان اجــرای حملــه از ســوی 
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــفید حاک ــای کاخ س ــا در بیانیه ه ــکا و تناقض ه آمری
ــاله  ــن مس ــای ای ــازی دادن و الق ــرای ب ــه ای ب ــای فریبکاران رزمایش ه
ــی  ــرات در زمان ــل مذاک ــدف تحمی ــا ه ــانه ها ب ــال رس ــه جنج اســت ک
ــی  ــتاوردهای مال ــا دس ــا و اروپایی ه ــه آمریکایی ه ــود ک ــام می ش انج
ــان  ــق اطمین ــد. دمش ــارس دارن ــج ف ــوزه خلی ــرب ح ــورهای ع از کش
داشــت کــه واشــنگتن بــرای اجــرای حملــه ای نظامــی تــاش می کنــد 
ــی و اداری  ــی، وزارت ــای نظام ــوری ها را از پایگاه ه ــل س ــن دلی ــه همی ب

ــک های  ــتفاده از موش ــا اس ــی ب ــام حمات ــال انج ــرد و احتم ــارج ک خ
ــرار  ــیه برق ــوریه و روس ــان س ــا می ــونده را داد. هماهنگی ه ــت ش هدای
اســت امــا ایــن هماهنگی هــا محــدود بــه ارســال اطاعــات بــرای دمشــق 
ــامانه های  ــا از س ــتفاده روس ه ــطح اس ــه س ــوده و ب ــی  آن ب و راهنمای
ــک های  ــت موش ــت از اصاب ــت ممانع ــوریه جه ــان در س ــاع هوایی ش دف
غربــی بــه اهــداف مــورد نظــر در ســوریه نمی رســد. ســامانه های 
ــونده ای  ــک  هدایت ش ــر موش ــرنگونی ه ــوان س ــیه ت ــی روس ــاع هوای دف
ــن  ــیه چنی ــری روس ــا رهب ــد ام ــوریه را دارن ــای س ــمت پایگاه ه ــه س ب
ــیه  ــکا و روس ــان آمری ــود ارتباطــی می ــال وج ــر احتم ــن ام ــرد، همی نک
کــه منجــر بــه موضعگیــری بی هــدف روس هــا در مــورد مقابلــه 
مســتقیم شــد را تقویــت می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن اتفاقــات و 
دارد: وجــود  ســناریو  چنــد  گفــت  می تــوان  نتیجه گیری هــا  ایــن 
ســناریوی اول: عــدم واکنــش روســیه به این حمــات دربردارنــده موافقت 
ضمنــی ایــن کشــور با مســاله هــدف قــرار گرفتــن پایگاه هــای ســوریه در 
ایــن حمــات در مقابــل ادامــه سیاســت دمشــق در کنترل میدانی اســت.
ــه ذهــن  ــاله را ب ــیه ایــن مس ــی روس ــدم بازداندگ ــناریوی دوم: ع س
می رســاند کــه مســکو ناتــوان از واکنــش نشــان دادن و ورود بــه مقابلــه 
ــه  ــه ورود ب ــکو ب ــل مس ــه تحمی ــا و در ادام ــا آمریکایی ه ــتقیم ب مس
مذاکــرات سیاســی دربــاره ســاختار حاکمیتــی در ســوریه، نقــش ایرانی ها 
و حضــور حــزب اهلل در ســوریه، تقســیم منابــع طبیعــی، آینــده جنــوب 
ســوریه و اعمــال توافقنامــه ای مســتقیم میــان دمشــق و تل آویــو اســت.
ســوم: هرگونــه واکنــش روســیه علیــه پایگاه هــا یــا ناوشــکن های 
آمریــکا، انگلیــس یــا فرانســه بــه معنــای وارد کــردن پیمــان آتانتیــک 
مســکو  رهبــری  بــه  محــوری  بــا  درگیــری  بــه  )ناتــو(  شــمالی 
اســت و ایــن امــر می توانــد کار را بــه جنگــی جهانــی بکشــاند.
ــت های  ــا درخواس ــران ب ــیه و ای ــوریه، روس ــت س ــدم موافق ــارم: ع چه
ــتناد  ــا اس ــابهی ب ــی مش ــات نظام ــه حم ــه ب ــال دارد ک ــکا احتم آمری
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــود. ای ــر ش ــر منج ــی دیگ ــه بهانه های ب
مانــع گســترش نفــوذ نظامــی ســوریه شــده و روحیــه گروه هــای 
ــرد  ــاال می ب ــوریه را ب ــق س ــی مناط ــورده در برخ ــت خ ــلح شکس مس
می گــذارد. نــاکام  ســوریه  در  روســیه  تاش هــای  ادامــه  در  و 
قطعــا روســیه از نقــش خــود در ســوریه هرگــز دســت نخواهــد کشــید، 
عــدم مداخلــه بازدارنــده مســتقیم ایــن کشــور بــه معنــای عقب نشــینی 
و شکســت آن نیســت. ایــن یــک دوره جنــگ بی پایــان نظامــی و 
ــد،  ــد ش ــوریه محــدود نخواه ــاک س ــه خ ــز ب ــه هرگ سیاســی اســت ک
ــازی جهانــی اکنــون آغــاز شــده اســت. در ایــن میــان،  احتمــاال ایــن ب
ــه ســوریه  ــی علی ــه هوای ــه هــدف خــود در اجــرای حمل ــا ب آمریکایی ه
ــه  ــری بخشــی از موشــک ها ب ــه رهگی ــق ب ــد. دمشــق موف دســت یافتن
رغــم تعــداد بــاالی آنهــا شــد و قــدرت ســوری ها در دفــاع از خــود پــس 
از چندیــن ســال جنگ ســخت را ثابــت کرد. دمشــق از طریــق هماهنگی 
ــمی و  ــر رس ــدف غی ــا ه ــت. ام ــارت ها کاس ــزان خس ــا از می ــا روس ه ب
ــرد؟ ــد ک ــه خواه ــکو چ ــد مس ــد دی ــاال بای ــت. ح ــکو اس ــانه ای مس رس
باشگاه خبر نگاران جوان

کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به اهداف حمله 
موشکی مثلث شرارت وجنایت  به سوریه بیان کرد: 
این فعالیت ها در حمایت از رژیم صهیونیستی است، 

موضوعی که اصا دغدغه این حمله نبود، استفاده از 
ساح شیمیایی است که در این راستا گزارش رسمی 

سازمان ملل را در ارتباط با استفاده و ساخت گروه های 
معاند از ساح شیمیایی را داشتند. 

ایزدی با اشاره به همکاری انگلیس و فرانسه با آمریکا 
ادامه داد: رابطه انگلیس و آمریکا رابطه ای طوالنی 

بوده و آنها معموال در جنگ های تجاوزکارانه  سعودی 
همکاری داشتند، همچون جنگی که در عراق مشاهده 

شد، گر چه فرانسه به طور سنتی همکاری ندارد، 
فرانسه تا زمان ژاک شیراک رئیس جمهور  اسبق 

فرانسه سیاست مستقلی داشت، حتی زمانی که بحث 
حمله به عراق مطرح شد فرانسه مخالفت خود را اعام 
کرد و باعث عدم صدور قطع نامه شد و آمریکا مجبور 

شد بدون در دست داشتن قطع نامه به عراق حمله کند.

وی افزود: دو رئیس جمهوراخیر فرانسه نگاه و 
همسویی شان به آمریکا افزایش یافته که البته به ضرر 

خود فرانسه است، این موضوع را خود مردم فرانسه نیز 
احساس کرده اند.

باشگاه خبر نگاران جوان

تجــاوز موشــکی مثلــث شــرارت و جنایــات بــه ســوریه نشــانه خود 
ــازمان  ــی س ــی خاصیت ــکا و ب ــزرگ آمری ــیطان ب ــای ش ــری ه س

ملــل ناکارآمــد اســت

تروریسم وهابی مناد نفاق امروز!
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وقتی کفار ومنافقین 
در منطق گفت و گو 
کم می آورند رو به 

ترور می آورند
مطهــری  مرتضــی  شــهید  اســتاد 
شــکی نیســت که نوشــتن مقالــه ی دو 
صفحــه ای در مــورد شــخصیت بزرگــی 
مثــل اســتاد مطهــری نمــی توانــد 
خواننــده را از ابعــاد مختلــف تفکــر 
ــن  ــد بنابرای ــان آگاه نمای ــش ایش ومن
امیــد اســت کــه تشــنگان معرفــت 
ــان  ــار ایش ــه ی آث ــا مطالع ــه ب واندیش
ــری  ــهید مطه ــود ش ــت وج ــه حقیق ب
ــاعر : ــول ش ــه ق ــی ب ــد ول ــی ببرن پ
کشــید             نتــوان  اگــر  را  دریــا  آب 
ــید ــد چش ــنگی بای ــدر تش ــه ق ــم ب ه
ــتای  ــه روس ــود ک ــن 1299 ب 13 بهم
دنیــا  بــه  از  درخراســان(  فریمــان) 
بــه  ســیرت  پــاک  نــوزادی  آمــد 
خــود بالیــد و او کســی نبــود جــز 
)مرتضــی مطهــری ( . در عالــم خــواب 
بــه مــادرش نویــد داده بودنــد کــه 
فرزنــدی بــه دنیاخواهــی آورد کــه بــه 
اســام خدمــات ارزنــده ای مــی کنــد.
مرتضــی چهارمیــن فرزنــد خانــواده 
بــود و پــدرش از روحانیــون مــورد 
ــزی  ــا. ســحر خی ــانی ه ــاد خراس اعتم
ــای  ــادگاری ه ــرآن از ی ــا ق ــس ب و ان
ــان  ــح نوجوان ــود. تفری ــه او ب ــدرش ب پ
اســب  هــا  آن  روســتای  و جوانــان 
ســواری بــود و مرتضــی از بهتریــن 
ســوارکاران آنجــا بــه حســاب مــی آمد.

ورود به حوزه علمیه
ســالگی   13 در  کــه  هنگامــی 
ــدن دروس  ــه خوان ــت ب ــم گرف تصمی
ــی  ــا زمان ــادف ب ــردازد مص ــی بپ طلبگ
ــش  ــا اقدامات ــاه ب ــا ش ــه رض ــود ک ب
موجــب تضعیــف شــدید روحانیــون 
شــده  دینــی  علــوم  دانشــمندان  و 
ــات  ــاز وتعلیم ــه نم ــی ک ــا جای ــود ت ب
ــود  ــده ب ــوع ش ــدارس ممن ــی درم دین

ومــردم حتــی حــق نداشــتند در خانــه 
هایشــان هــم بــرای امــام حســین 
)علیــه الســام( مجلــس روضــه خوانــی 
ــرای  ــرایط ب ــان ش ــد. در آن زم بگیرن
ــده  ــخت ش ــی س ــا جای ــا ت ــه ه طلب
بــود کــه پــدر مرتضــی بــرای خــروج از 
خانــه فقــط شــبها و آن هــم مخفیانــه 
ــود. ــارج ش ــه خ ــت از خان ــی توانس م
مرتضی نزدیک 2 ســال در حوزه علمیه 
مشــغول تحصیــل بــود کــه بــه دســتور 
رضــا خــان تمــام حــوزه هــای علمیــه 
مشــهد تعطیــل شــد. ســپس ناامیدانــه 
بــه روستایشــان بازگشــت ولــی دوبــاره 
ــه  ــی ادام ــه طلبگ ــت ب ــم گرف تصمی
دهــد وایــن بــار در حــوزه علمیــه قــم.
مرتضــی بــا یــک دنیــا امیــد راهــی قــم 
شــد. درســال هــای اول شــدیدا میــل 
بــه تنهایــی داشــت و غــرق در تفکــرات 
وســواالتی بــود کــه برایــش پیــش مــی 
ــیدی  ــم س ــه ق ــوزه علمی ــد. در ح آم

بــود خــوش ســیما ونیــک ســیرت کــه 
بــا اخــاق و رفتــارش دل تمــام طلبــه 
ــود.  ــوده ب ــی را رب ــه مرتض ــا از جمل ه
ــود. ــی ب ــید روح ا... خمین ــمش س اس
ــودش  ــه ی خ ــه گفت ــه ب ــی ک  مرتض
درشــخصیت  را  خــود  ی  گمشــده 
او یافتــه بــود جلســه اخــاق او را 
مشــتاقانه پیگیــری مــی کــرد و شــدیدا 
تحــت تاثیــر صحبــت هــای حــاج روح 
ــا ورود  ــم ب ــم ک ــه بود.ک ــرار گرفت ا... ق
ــه  ــه حــوزه علمی ــت ا... بروجــردی ب ای
قــم جلســات درس ایشــان و حــاج 
روح ا... خمینــی از مهمتریــن جلســات 
حــوزه شــده بــود . مرتضــی کــه عاقــه 
ــت در درس  ــفه داش ــه فلس ــادی ب زی
حاضــر  ا...  روح  آقــا  حــاج  فلســفه 
ــه  ــا ب ــان بن ــه ایش ــا اینک ــد ت ــی ش م
دالیلــی دیگــر فلســفه تدریــس نکــرد 
.پــس از آن مرتضــی بــا شــخصیت 
بزرگــی آشــنا شــد)که بعدهــا همــه او 

را عامــه طباطبایــی  مــی خواندنــد( و 
شــروع بــه تحصیــل فلســفه از محظــر 
ــان  ــه در آن زم ــه ک ــان نمود.عام ایش
ــده  ــناخته ش ــگان ش ــرای هم ــوز ب هن
مرتضــی  در  تاثیــری  چنــان  نبــود 
ــودش  ــه خ ــه او را دلباخت ــت ک گذاش
ــرگاه از  ــه مرتضــی ه ــی ک ــا جای کردت
ــد از آن.  ــرد بع ــی ب ــی م ــه نام عام
ــم فدایــش(را  عبــارت روحــی فداه)جان
ــر  ــم از نظ ــم ک ــی آورد.ک ــان م ــر زب ب
علمــی مرتضــی بــه جایــی رســید 
ــای  ــه ه ــرای طلب ــز ب ــه خــودش نی ک
ــس داشــت. ــر جلســات تدری ــوان ت ج

دیانت و سیاست
در آن روز هــا کــه بیشــتر وقــت اســتاد 
مرتضــی مطهــری بــه بحــث و تدریــس 
مســائل  از  ایشــان  گذشــت  مــی 
ــروه  ــا گ ــد و ب ــم آگاه بودن ــی ه سیاس
فدائیــان اســام بــه رهبــری نــواب 
صفــوی هــم ارتبــاط داشتند.اســتاد 
نزدیــک بــه ســی ســال داشــت کــه بــه 
خواســتگاری دختــری در مشــهد رفــت 
ــا  ــس از ازدواج بن ــا او ازدواج کرد.پ و ب
بــه دالیلــی مجبــور بــه هجــرت از قــم 
شــدند و غریبانــه در شــهر بزرگــی بــه 
نــام تهــران ســکونت کردند.اســتاد یــک 
روز در هفتــه نیــز بــه قم مــی رفت و در 
جلســه درس فلســفه عامــه طباطبایی 
حاظــر مــی شــد.حاصل ایــن جلســات 
ــول  ــام )اص ــه ن ــی ب ــان در کتاب را ایش
ــرد  ــر ک ــفه و روش رئالیسم(منتش فلس
کــه باعــث حیــرت همــگان شــد و 
معروفیــت اســتاد مطهــری را بــه همراه 
داشــت.پس از آن در دانشــگاه الهیــات 
ــدرس  ــوان م ــه عن ــران ب ــگاه ته دانش
حــق التدریســی بــه فعالیــت پرداخــت.
شــهید بهشــتی و شــهید باهنر از جمله 
ــای  ــتاد راهنم ــه اس ــد ک ــانی بودن کس
ــود. ــرا اســتاد مطهــری ب ــان در دکت آن
ــام  ــه ن ــری ب ــاب دوم مطه ــار کت انتش
داســتان راســتان خیلــی از طرفدارانش 
را بــه تعجــب واداشــت چــرا کــه ایــن 
کتــاب را کتابــی بــرای نوجوانــان و 
عمــوم مــردم مــی دانســتند و از او 
ــری  ــتند.ولی دی ــری داش ــار دیگ انتظ
نپاییــد کــه ایــن کتــاب در بیــن مــردم 
ــاپ  ــه چ ــت و ب ــت یاف ــیار محبوبی بس
هــای متعــدد رســید تــا جایــی کــه از 
ــه  ــکو ب ــی یونس ــازمان جهان ــرف س ط
ــد. ــده ش ــال برگزی ــاب س ــوام کت عن

خمینــی)ره( انقــاب  جرقــه 
در ســال 134۰ پــس ار درگذشــت 
ــوزه  ــته ح ــون برجس ــن از روحانی دو ت
بــه نــام هــای آیــت ا... بروجــردی 
وآیــت ا... کاشــانی شــاه بــه گمــان 
راه  اینکــه دیگــر مخالفــی در ســر 
خــود نــدارد اصاحــات خانمــان ســوز 
ــاب  ــام انق ــه ن ــه ای ب ــوام فریبان و ع
ســفید را بــه راه انداخــت. ایــن برنامــه 
بــا مخالفــت علمــای قــم و در راس 
ــد  ــرو ش ــی روب ــت ا... خمین ــا آی آن ه
امــا شــاه اعتنایــی نکــرد در حالــی کــه 
ــات  ــن اقدام ــاالت او. ای ــاف خی برخ
ــت  ــه در نهای ــد ک ــی ش ــرآغاز انقاب س
در  شاهنشــاهی  نظــام  عمــر  بــه 
ــاه  ــای ش ــت ه ــان داد.جنای ــران پای ای
همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه 
ــا  ــی در محــرم آن ســال ب ــام خمین ام
ــارزان  ــری و مب ــتاد مطه ــکاری اس هم
ــای  ــات ه ــئولین هی ــن مس ــر .بی دیگ
عــزاداری امــام حســین )علیــه الســام( 
هماهنگــی هایــی ایجــاد کــرد کــه 
ــه  ــه ســخنرانی هــای رســواگرانه علی ب
نظــام شاهنشــاهی انجامیــد.در نتیجــه 
ــردم در روز  ــه م ــود ک ــات ب ــن اقدام ای
عاشــورا همــراه با دســته های عــزاداری 
و در حالــی کــه بــر روی عامــت هــا و 
ــت ا...  ــای آی ــردم عکــس ه ــن م در بی
خمینــی بــه چشــم مــی خــورد از 
خیابــان ری بــه طــرف کاخ شــاه بــه راه 
ــن  ــر ای ــرگ ب ــعار )م ــا ش ــد و ب افتادن
دیکتاتــور( و )خمینــی بــت شــکن 
ــدام  ــر ان ــدار توســت(لرزه ب ــت طرف مل
ــورا  ــر عاش ــینان انداختند.عص کاخ نش
در قــم نیــز آیــت ا... خمینــی در یــک 
ــاه و  ــم ش ــد رژی ــیار تن ــخنرانی بس س
ــاد انتقــاد گرفــت.روز  ــه ب اســرائیل را ب
بعــد ماموریــن شــاه بــه منــزل افــرادی 
مثــل امــام خمینــی و شــهید مطهــری 
ــدان منتقــل  ــه زن ــان را ب ریختنــد و آن
کردنــد کــه ســرانجام بــا فشــار علمــای 
ــدان آزاد  ــس ار 43 روز از زن ــزرگ پ ب
شــدند.در ســال 1343 گروهــی بــه 
ــه اســامی ( ــای موتلف ــات ه ــام )هی ن
بــه طــور مخفیانــه تشــکیل شــد.اینان 
ــای  ــات ه ــران هی ــان س ــع هم در واق
ــه  ــد و اســتاد مطهــری ب مذهبــی بودن
دســتور امــام خمینــی )ره( مســئولیت 
ــروه را  ــن گ ــای ای ــر کار ه ــارت ب نظ
داشــت .در همــان ســال حســن علــی 
ــکا نخســت  ــه ســفارش آمری منصــور ب

اقدامــش  اولیــن  در  و  شــد  وزیــر 
ــس  ــیون را در مجل ــه کاپیتوالس الیح
ــب  ــه موج ــه ب ــاند ک ــب رس ــه تصوی ب
بــه 4۰هــزار مستشــار  آن نزدیــک 
آمریکایــی در ایــران مصونیــت قضایــی 
پیــدا کردند.وقتــی ایــن خبــر بــه 
امــام خمینــی رســید شــدیدا ناراحــت 
شــدند و طــی یــک ســخنرانی تنــدی 
ایــن اقــدام را توهینــی بــه ملــت بزرگ 
ایــران دانســت.پس از ایــن اقــدام .شــاه 
ــه اخــال در  ــه بهان ــام خمینــی را ب ام
امنیــت کشــور بــه ترکیــه تبعیــد کــرد.
فضــای کشــور را خفقانــی ســخت فــرا 
ــت  ــن جمعی ــن بی ــود.در ای ــه ب گرفت
ــرای شکســتن  ــه ب ــای موتلف ــات ه هی
ایــن فضاراهــی ندیــد جــز از بیــن 
ــت  ــی حکوم ــای اصل ــره ه ــردن مه ب
ــر را  ــدم نخســت وزی ــن ق ــرای اولی و ب
ســزاوار اعــدام دیدند.بنابرایــن حکــم او 
بــه عنــوان مفســد فــی االرض از ســوی 
آیــت ا... میانــی صــادر شــد و آن هــا 
منصــور را جلــوی مجلــس شــورای ملی 
ــا شــنیدن  ــه بســتند .مــردم ب ــه گلول ب
ــا  ــر ب خبــر کشــته شــدن نخســت وزی
ــد  ــا ریختن ــان ه ــه خیاب ــحالی ب خوش
پرداختنــد شــیرینی  پخــش  بــه  و 

عمر دوباره 
دســتگیری  و  شناســایی  از  پــس 
ــه توســط  ــای موتلف ــات ه اعضــای هی
خــال  در  پرونــده  ســاواک.قاضی 
مــدارک بــه نــام مطهــری برخــورد کرد 
ولــی چــون از قبــل او را مــی شــناخت 
ــه  ــوط ب ــدارک مرب ــام م ــجاعانه تم ش
ــذف  ــده ح ــری را از پرون ــتاد مطه اس
کــرد و اســتاد از مجــازات حتمــی 
اعــدام نجــات یافــت و تصمیــم گرفــت 
بــه شــکرانه ایــن نعمت.بیــش از پیــش 
ــردازد. ــامی بپ ــای اس ــت ه ــه فعالی ی

انقاب فرهنگی
در  مطهــری  مرتضــی  اســتاد 
ســال 1346 بــه همــت چنــد تــن 
ــاد را در  ــینیه ارش ــه حس دیگر.موسس
خیابــان شــمیران تهــران بنــا نهاد.ایــن 
ــه عنــوان نبــض  حســینیه کــه از آن ب
فرهنگــی پایتخــت مــی تــوان نــام بــرد 
.هدفــش تبلیــغ و نشــر ایدئولــوژی 
ــان  ــی زود در می ــود و خیل ــامی ب اس
مــردم شــهره گشــت.ولی دیــری نپایید 
کــه اســتاد مطهــری بــه خاطــر دخالت 
ــی حســینیه ارشــاد  ــر داخل ــای مدی ه

استاد شهید مطهری از آغاز زندگی تا شهادت مظلومانه
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کــه فــردی مشــکوک بــود مجبــور بــه 
ــان  ــال ایش ــه دنب ــد و ب ــتعفا گردی اس
آیــت ا... خامنــه ای .دکتــر شــریعتی و 
اشــخاصی دیگــر نیــز برنامــه هایشــان 
ــد. ــذف کردن ــینیه ح ــن حس را در ای
پــس از آن اســتاد مطهــری در مســجد 
الجــواد .کانــون توحید.مســجد جاویــد 
ــه فعالیــت پرداختنــد  و مســجد ارگ ب
ــینیه  ــراه حس ــه هم ــا ب ــه آنه ــه هم ک
ارشــاد یکــی پــس از دیگــری بــه 
دســتور شــاه تعطیــل مــی شــدند.
ــا  ســاواک همچنیــن در ســال 1354 ب
ممنــوع المنبــر کــردن اســتاد مطهــری 
ــرد. ــت ک ــود را راح ــال خ ــر خی دیگ
ــور  ــان را مجب ــز ایش ــد نی ــال بع در س
ــا  ــد .ام ــگاه کردن ــتعفا از دانش ــه اس ب
جلساتشــان همچنــان در منــزل خــود 
اســتاد برگــزار مــی شــد و ایشــان 
ــه ای  ــی هفت ــام خمین ــراه ام ــه هم ب
ــه  ــار هــم در حــوزه علمیــه قــم ب دو ب
تدریــس مــی پرداختند.پــس از چندی 
بــا انتشــار خبــر شــهادت آیــت ا... 
ــام  ــد ام ــی فرزن ــی خمین حــاج مصطف
.راهپیمایــی هایــی بــا هماهنگی اســتاد 
مطهــری درسراســر ایــران برگــزار شــد 
کــه موجــب شــد نــام خمینــی پــس از 
مــدت هــا بــار دیگــر بــر ســر زبــان هــا 
بیفتــد و مــردم دوبــاره بــه خیابــان هــا 
ریختــه و فریــاد یــا مــرگ یــا خمینــی 
ســر دادنــد. پــس از آن رژیــم شــاه در 
پائیــز 1357 حکومــت صــدام حســین 
را مجبــور کــرد تــا از آیــت ا... خمینــی 
ــردارد  ــارزه ب ــا دســت از مب ــد ی بخواه
یاخــاک عــراق را تــرک کنــد کــه امــام 
ــت  ــت رف ــه کوی ــد و ب ــی را برگزی دوم
ولــی دولــت کویــت از تــرس شــاه 
ــداد .ســپس  ــازه ورود ن ــه ایشــان اج ب
ــی  ــی ناگهان ــی در تصمیم ــام خمین ام
ــه دهکــده نوفــل لوشــاتو در فرانســه  ب
تغییــر مســیر داد.آنجــا بــود کــه دیگــر 
نــام خمینــی محــور رســانه هــای 
ــت  ــی نخس ــران حت ــد.در ای ــان ش جه
ــز  ــش نی ــان ارت ــت و فرمانده ــر وق وزی
ــری  ــتاد مطه ــه اس ــتند ک ــی دانس م
ــران اســت.  ــا ای ــام خمینــی ب ــط ام راب
اســتاد یکبــار هــم بــرای دیــدار بــا امام 
بــه دهکــده نوفــل لوشــاتو ســفر کــرده 
بود.ایشــان هرچنــد ماننــد مبــارزان 
ــا  ــتند ام ــهرت نداش ــاب ش ــر انق دیگ
بعــد از امــام عمــا شــخص دوم انقاب 
بودنــد و در همــه امــور مشــاور ایشــان 

بــه حســاب مــی آمدند.تــا اینکــه 
شــبی حــاج احمــد خمینــی از فرانســه 
ــد  ــد و گفتن ــاس گرفتن ــتاد تم ــا اس ب
امــام مــی خواهــد بــه ایــران بازگردنــد.
اســتاد  و  بــود  خطرناکــی  تصمیــم 
لحظــه  تــا  لحظــه  آن  از  مطهــری 
ــب  ــره ای عجی ــا دله ــتن هواپیم نشس
داشــتند زیــرا هــر لحظــه اخبــار ضــد 
ــر  ــی شــدمبنی ب و نقیضــی منتشــر م
احتمــال ربــودن هواپیمــای امــام و یــا 
ــه  ــر اینک انفجــار آن در آســمان و دیگ
کمیتــه  مســئول  مطهــری  اســتاد 
ــرانجام  ــز بودند.س ــام نی ــتقبال از ام اس
هواپیمــای امــام در فــرودگاه مفهرآبــاد 
بــر زمیــن نشســت و مــردم در بــزرگ 
ــال  ــس از س ــتقبال تاریخ.پ ــن اس تری
دوبــاره  انقابشــان  رهبــر  بــا  هــا 
ــاب  ــد انق ــد و 1۰ روز بع ــدار کردن دی
ــید ــروزی رس ــه پی ــران ب ــامی ای اس

ــن ــار و منافقی ــق کف ــرور منط ت
انقــاب اســامی  پــس از پیــروزی 
ایــران تصمیــم  دشــمنان اســام و 
ــد و اســتاد مرتضــی  ــام گرفتن ــه انتق ب
مطهــری .ایــن مغــز متفکــر نظــام 
ــه  ــود ک ــا ب ــان آنه ــتین قربانی از نخس
توســط گروهک تروریســتی فرقان و  در 
عیــن بــی گناهــی بــه شــهادت رســید.
زیــر نــور چــراغ کوچــه در بــاز شــد.یک 
ــر  ــش دو نف ــه دنبال ــی و ب ــرد روحان م
چنــد  آمدند.هنــوز  بیــرون  دیگــر 
قدمــی نرفتــه بودنــد کــه ناگهــان 
تاریکــی صــدا زد:اســتاد. از  کســی 
اســتاد مطهــری برگشــت و گفت:جانــم 
کــه ناگهــان صــدای تیــری از تاریکــی 

برخواســت .خــون . از پیشــانی ایشــان 
جــاری شــد و اســتاد بــر زمیــن افتــاد.
گرچــه انقــاب مــا از ادامه حیــات نماد 
تفکــر و اندیشــه اســامی بــی بهره شــد 
ــان  ــش همچن ــس از او کتابهای ــی پ ول
همــدم خلــوت جســتجوگران حقیقــت 
و یاریگــر فیلســوفان و اندیشــمندان در 
ــد. ــی ش ــای علم ــث ه ــاکش بح کش
ایــن مــی  بــه  در آن روز بســیاری 
راســتی  بــه   : کــه  اندیشــیدند 
کیســت  مطهــری  مرتضــی  ایــن 
و  بــزرگ  مــرد  ســوگش  در  کــه 
خمینــی  امــام  ماننــد  بردبــاری 
ریــزد. مــی  اشــک  اینچنیــن  )ره( 
باز نشر باشگاه خبرنگاران جوان

ــج( ــی عصر)ع ــرت ول ــه حض ــی نام زندگ
امام مهدی کیست؟

ــد  ــه فرزن ــام مهــدی کیســت؟ وی یگان ام
ــن  ــه الســام یازدهمی ــام عســکری علی ام
امــام شــیعیان اســت. امــام مهدی)عــج( در 
ســحرگاه نیمــه شــعبان 255 ق در ســامّرا 
ــه جهــان گشــود و پــس از پنــج  چشــم ب
ــدر، و  ــتی پ ــی تحــت سرپرس ــال زندگ س
ــون، در  ــس خات ــان نرج ــادر بزرگوارش م
ســال 26۰ ق بــه دنبــال شــهادت حضــرت 
عســکری علیــه الســامـ  همچــون حضرت 
ــی  ــه الســام و حضــرت یحی عیســی علی
ــی  ــنین کودک ــه در س ــام ک علیــه الس
ــج  ــد ـ در پن ــّوت شــده بودن عهــده دار نب
ســالگی منصــب امامــت شــیعیان را عهــده 
ــپری  ــس از س ــوار پ ــدند. آن بزرگ دار ش
شــدن دوران غیبــت بــا تشــکیل حکومــت 
عــدل جهانــی احــکام الهــی را در سرتاســر 
بخشــید. خواهــد  حاکمیــت  زمیــن 

میاد نور
ــاه  ــم م ــیعیان در پانزده ــام ش ــن ام آخری
شــعبان 255 ق، علــی رغــم مراقبــت 
ــی،  ــت عباس ــوران حکوم ــژه مأم ــای وی ه
ــام  ــه الس ــکری علی ــام عس ــه ام در خان
چشــم بــه جهــان گشــودند. تولــد مخفیانه 
آن حضــرت بــی شــباهت به تولــد حضرت 
موســی علیــه الســام و حضــرت ابراهیــم 
خلیــل علیــه الســام نیســت. همــان گونــه 
ــزرگ الهــی تحــت  ــر ب ــن دو پیامب کــه ای
ــان و  ــی فرعونی ــر امنیت ــدیدترین تدابی ش
نمرودیــان بــه اراده خداونــد و بــه ســامت 
در کنــار کاخ فرعــون و نمــرود متولّــد 
نیــز در  شــدند، حضــرت مهدی)عــج( 
حالــی کــه جاسوســان و مأمــوران خلیفــه 
عباســی تمــام وقایــع خانــه امــام یازدهــم 
ــتند، در  ــر داش ــر نظ ــام را زی ــه الس علی

کمــال امنیــت و بــدون آن کــه دشــمنان 
بویــی ببرنــد، در ســحرگاه روز جمعــه نیمه 
شــعبان قــدم بــه جهان هســتی گذاشــتند.

سیمای مهدی)عج(
پیامبــر اکــرم)ص( و ائمــه اطهــار علیهــم 
ــه  الســام هــر کــدام در ســخنان خــود ب
ــرده  ــاره ک ــج( اش ــام مهدی)ع ــاف ام اوص
انــد. حضــرت امــام رضــا علیــه الســام در 
توصیــف ویژگــی هــای چهــره و ســجایای 
برجســته  هــای  ویژگــی  و  اخاقــی 
آن حضــرت مــی فرماینــد: »قائــم آل 
ــره  ــور چه ــی از ن ــه های ــج( هال محمد)ع
ــار  ــت رفت ــرده اس ــه ک ــای او را احاط زیب
ــر  ــادابی دارد. از نظ ــره ش ــدل و چه معت
ویژگــی هــای جســمی شــبیه تریــن فــرد 
بــه رســول خــدا)ص( اســت. نشــانه خــاّص 
او آن اســت کــه گرچــه عمــر بســیار 
ــی  ــیمای جوان ــی از س ــی دارد، ول طوالن
برخــوردار اســت؛ تــا آن جــا که هــر بیننده 
ای او را چهــل ســاله یــا کمتــر تصــور مــی 
ــت  ــای او آن اس ــانه ه ــر نش ــد. از دیگ کن
ــا وجــود گذشــت  ــرگ ب ــان م ــا زم ــه ت ک
نشــان  بســیار طوالنــی هرگــز  زمــان 
پیــری در چهــره او دیــده نخواهــد شــد«.

حجت خدا
روزی عثمــان بــن ســعید بــن عمــری 
ــزرگان  ــه همــراه حــدود چهــل نفــر از ب ب
ــه  ــکری علی ــام عس ــور ام ــه حض ــیعه ب ش
الســام رســیدند تــا دربــاره جانشــین 
آن حضــرت ســؤال کننــد و در آینــده 
امامــت  ایجــاد اختــاف در مســئله  از 
جلوگیــری کننــد. راوی مــی گویــد: وقتــی 
عثمــان بــن ســعید بــه حضــرت عســکری 
علیــه الســام گفــت: آمــده ایــم تــا دربــاره 
مطلــب مهمــی کــه شــما بــه آن آگاه ترید 
از شــما ســؤال کنیــم، حضــرت عســکری 

ــد: بنشــین عثمــان.  علیــه الســام فرمودن
الســام  امــام علیــه  از ســاعتی  پــس 
ــه  ــم ب ــد بگوی ــی خواهی ــا م ــد: آی فرمودن
چــه منظــوری آمــده ایــد؟ همــه گفتنــد: 
ــگاه  ــد رســول خــدا، بفرماییــد. آن ای فرزن
ــاره  ــا درب ــد ت ــد: آمــده ای حضــرت فرمودن
حجــت خــدا و امــام پــس از مــن بپرســید. 
لحظــه  ایــن  در  آری.  گفتنــد:  همــه 
ــانی  ــره درخش ــه چه ــری ک ــان پس ناگه
ــه  ــث ب ــر حی ــت و از ه ــاه داش ــون م چ
الســام شــبیه  علیــه  امــام عســکری 
ــد  ــد: بع ــرت فرمودن ــد. حض ــود وارد ش ب
ــن  ــینم ای ــما و جانش ــوای ش ــن پیش از م
ــد مــن اســت. مواظــب باشــید پــس  فرزن
از مــن در دیــن دچــار آشــفتگی نشــوید...

دوران زندگی
زمان)عــج(  امــام  زندگــی  دوران 
شــود: مــی  تقســیم  دوره  چهــار  بــه 

حضــرت  غیبــت:  تــا  تولــد  از  ـ   1
ــج  ــدود پن ــد ح ــس از تول ــج( پ مهدی)ع
ســال تحــت سرپرســتی پــدر بزرگوارشــان 
امــام عســکری علیــه الســام بــه صــورت 
ــی از  ــد. یک ــی کردن ــی زندگ ــه مخف نیم
کارهــای بســیار مهمــی کــه حضــرت 
امــام حســن عســکری علیــه الســام 
در ایــن دوره انجــام دادنــد ایــن بــود 
کــه امــام مهدی)عــج( را بــه بــزرگان 
ــده در  ــا در آین ــد ت ــی کردن ــیعه معرف ش
ــوند. ــاف نش ــار اخت ــت دچ ــئله امام مس

2 ـ غیبــت صغــری: پــس از شــهادت 
حضــرت امــام حســن عســکری علیــه 
الســام در ســال 26۰ ق دوره غیبــت 
ــال 329 ق  ــا س ــد و ت ــاز ش ــری آغ صغ
ــن دوره حضــرت  ــرد. در ای ــدا ک ــه پی ادام
نائــب  چهــار  طریــق  از  مهدی)عــج( 
ــد. ــی پرداختن ــردم م ــور م ــه ام ــه ادام ب

3 ـ دوره غیبــت کبــری: ایــن دوران از 
ســال 329 ق شــروع شــد و تــا زمانــی کــه 
ــه خواهــد  ــد ادام ــد مصلحــت بدانن خداون
داشــت در ایــن دوره پاســخ بــه پرســش ها 
و احــکام مــردم بــر عهــده نایبــان عــام آن 
ــب خاصــی  حضــرت اســت و حضــرت نای
بــرای ایــن دوره معرفــی نکــرده انــد.

ــام  ــور، ام ــس از ظه ــت: پ 4 ـ دوره حکوم
زمان)عــج( بــر اســاس احــکام اســام 
تشــکیل  را  جهانــی  واحــد  حکومــت 
ــر  ــایه آن سرتاس ــه در س ــد داد ک خواهن
عالــم پــر از عــدل و داد خواهــد شــد.

باز نشر از پایگاه اطاع رسانی حوزه

جهان در انتظار نجات از ظلم وبیداد کفار و منافقین
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مســلح  بــازوی  اســامی،  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
روزهــای  نخســتین  در  کــه  اســت  اســامی   انقــاب 
 1357 ســال  در  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  پــس 
شــد.  تشــکیل  خمینــی)ره(  امــام  فرمــان  بــه 

ــی  ــی فرمان ــت 1358 ط ــی)ره( در دوم اردیبهش ــام خمین ام
ــاد  ــن نه ــیس ای ــماً تأس ــامی رس ــاب اس ــورای انق ــه ش ب
را ابــاغ کردنــد و شــورای انقــاب بــا تأســیس شــورای 
گامــی  اســامی،  انقــاب  پاســداران  ســپاه  فرماندهــی 
اساســی را در جهــت ســازماندهی ایــن نهــاد برداشــت.

قانــون اساســی کشــورمان در خصوص ســپاه پاســداران تصریح 
کرده اســت: ســپاه پاســداران انقاب اســامی که در نخســتین 
ــه  ــرای ادام ــاب تشــکیل شــد، ب ــن انق ــروزی ای ــای پی روزه
نقــش خــود در نگهبانــی از انقــاب اســامی و دســتاوردهای 
ــئولیت  ــرو مس ــف و قلم ــدود وظای ــد. ح ــا می مان ــا برج آن پ
ــئولیت  ــرو مس ــف و قلم ــا وظای ــه ب ــدارن در رابط ــپاه پاس س
نیروهــای مســلح دیگــر بــا تأکیــد بــر همــکاری و هماهنگــی 
ــود. ــن می ش ــون تعیی ــیله قان ــه وس ــا ب ــان آن ه ــه می برادران

معظــم  مقــام  توســط  مســتقیماً  ســپاه،  کل  فرمانــده 
ــان  ــین و فرمانده ــود و جانش ــاب می ش ــه  انتخ ــت فقی والی
ــپاه  ــده کل س ــنهاد فرمان ــه پیش ــا ب ــتاد مشــترک و نیروه س
می شــوند. انتخــاب  رهبــری  حکــم  و  تصویــب  بــا  و 

ســپاه پاســداران انقــاب اســامی عــاوه بــر ســتاد مشــترک، 
ــی،  ــروی دریای ــا، نی ــروی هوافض ــی، نی ــروی زمین ــامل نی ش
اســت. مســتضعفین  بســیج  ســازمان  و  قــدس  نیــروی 

ــوزه  ــوان ح ــا عن ــپاه ب ــر در س ــاختار دیگ ــن دو س همچنی
نمایندگــی ولــی فقیــه و ســازمان حفاظــت اطاعــات وجــود 
دارنــد کــه اولــی کامــًا مســتقل از ســاختار فرماندهــی 
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت  نظــر  زیــر  مســتقیماً  و 
ــتقل  ــاً مس ــز تقریب ــی نی ــرار دارد و دوم ــوا ق ــده کل ق فرمان
معظــم  مقــام  را  آن  فرمانــده  و  اســت  فرماندهــی  از 
رهبــری بــا پیشــنهاد فرمانــده ســپاه انتخــاب می کنــد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آئینه تاریخ
ــگاه  ــت و جای ــری از قداس ــال قم ــای س ــاه ه ــن م ــان در بی ــاه رمض  م
ویــژه ای برخــوردار اســت چنانکــه در دعــای مخصــوص آن مــی خوانیــم:
علــی  فضلتــه  و  شــرفته  و  کرمتــه  و  عظمتــه  شــهر  هــذا  و   ...«
او را عظمــت و کرامــت  الشــهور...؛ و رمضــان، ماهــی اســت کــه 
دیگــر«. هــای  مــاه  بــه  نســبت  دادی،  فضیلــت  و  شــرافت  و 
رســول خــدا )ص( مــی فرمایــد: »اگــر کســی در ایــن مــاه یــک 
کــه  اســت  کســی  مثــل  ثوابــش  کنــد،  تــاوت  قــرآن  از  آیــه 
در غیــر مــاه رمضــان، یــک بــار قــرآن را ختــم کــرده باشــد«.
ــچ  ــد: »هی ــی فرمای ــل م ــم )ص( نق ــر خات ــی)ع( از پیامب ــرت عل حض
ــرد  ــدا روزه بگی ــاب خ ــه حس ــان را ب ــاه رمض ــه م ــت ک ــی نیس مؤمن
مگــر آن کــه خــدای تبــارک و تعالــی، هفــت خصلــت را بــرای او 
ــد.  ــو و ذوب گردان ــد مح ــرش باش ــرام در پیک ــه ح ــد، هرچ الزم گردان
ــش(  ــا روزه خوی ــود. )ب ــی ش ــک م ــل نزدی ــدای عزوج ــت خ ــه رحم ب
ــان  ــات ج ــد لحظ ــاند. خداون ــی پوش ــرت آدم را م ــدرش حض ــای پ خط
دادن را بــرای او آســان کنــد. از گرســنگی و تشــنگی روز قیامــت 
ــتی او  ــذ بهش ــای لذی ــی ه ــل از خوراک ــدای عزوج ــت. خ ــان اس در ام
ــش  ــزاری از آت ــت و بی ــد. و باالخــره خــدای عزوجــل، برائ ــب ده رانصی
ــه او عطــا فرمایــد. )پرســش کننــده در ایــن حدیــث مفصــل،  دوزخ را ب
ــد.« ــی ای محم ــت گفت ــرد راس ــرض ک ــه ع ــود( ک ــودی ب ــم یه عال
اســت خداونــد  نــزد  در  ماههــا  برتریــن  از  رمضــان  مــاه 
قســم  پنــج  بــر  تکلیفــی  احــکام  کلــی  طــور  بــه 
مبــاح. و  مکــروه  مســتحب،  حــرام،  واجــب،  اســت. 
خــوب  آن  انجــام  کــه  شــود  مــی  گفتــه  عملــی  بــه  مســتحب 
باشــد. نشــده  نهــی  آن  تــرک  از  و  نباشــد  و ضــروری  ولــی الزم 
دعــا و اســتغفار در ماه رمضــان، اعمال روزهای ماه رمضــان، اعتکاف،تاوت 
قرآن ،افطاری و صدقه دادن از جمله  اعمال مستحبی در ماه رمضان است

اعمال مستحبی ماه رمضان و فضیلت آن
1- دعا و استغفار در ماه رمضان

رمضــان  شــهر  فــی  »علیکــم  ابیطالــب)ع(  بــن  علــی  قــال 
عنکــم  فیدفــع  الدعــا  فامــا  الدعــاء  و  اســتغفار  بکثــرة 
ذنوبکــم. بــه  فتمحــی  االســتغفار  امــا  و  البــاء  بــه 
بــر شــما بــاد در مــاه رمضــان به اســتغفار و دعــای زیــاد. اما دعاهای شــما 
دافــع بــا از شماســت. و امــا اســتغفار شــما از بیــن برنــده گناهــان اســت.
ــج  ــت  حوائ ــا و درخواس ــاه، دع ــن م ــف روزه داران در ای ــح:از وظای توضی
از حضــرت حــق اســت کــه بنــده احســاس نیــاز بــه پیشــگاه بــی نیــاز 
ــد. ــی  کن ــه درگاه او دراز م ــش را ب ــاج خوی ــتهای احتی ــرده، و دس ک

۲- اعمال روزهای ماه رمضان
ــهر اهلل  ــم ش ــل الیک ــد اقب ــه ق ــاس ان ــا الن ــول اهلل )ص(: ایه ــال رس ق
ــهور، و  ــل الش ــد اهلل افض ــو عن ــهر ه ــرة، ش ــة و المغف ــة و الرحم بالبرک
ایامــه افضــل االیــام و لیالــی افضــل اللیالــی و ســاعاته افضــل الســاعات.
ای مــردم مــاه خــدا بــا برکت و رحمــت و آمرزش به شــما رو کرده اســت، 
ماهــی اســت کــه پیــش خــدا بهتریــن مــاه اســت و روزهایــش بهتریــن 
روزهــا و شــبهایش بهتریــن شــبها و ســاعاتش بهتریــن ســاعات اســت.

3- اعتکاف در ماه رمضان
قال رسول اهلل )ص(:اعتکاف عشر فی شهر رمضان تعدل حجتین و 

عمرتین.
اعتکاف در یک دهه از ماه مبارک رمضان برابر با ثواب دو حج و دو عمره 

است.
ــام در  ــم الس ــن علیه ــه معصومی ــیده از ائم ــات رس ــق روای توضیح:طب
ــر مســلمانی در صــورت  ــه ه ــدس مســتحب اســت ک ــی مق ــام و لیال ای
ــود  ــف ش ــجد معتک ــان را در مس ــارک رمض ــاه مب ــر م ــه آخ ــکان ده ام
ــرد. ــی  ک ــن م ــرش چنی ــی عم ــرم)ص( در تمام ــر اک ــه پیامب ــرا ک چ
اســت اعمــال  برتریــن  از  رمضــان  مــاه  در  قــرآن  تــاوت 

4- تاوت قرآن در ماه رمضان
بهتریــن اعمــال در شــبها و روزهــای مــاه مبــارک 
رمضــان، تــاوت قــرآن اســت. اگــر چــه تــاوت 
ــون  ــی چ ــواب دارد، ول ــات ث ــام اوق ــرآن در تم ق
قــرآن در مــاه رمضــان نــازل شــده اســت، از اجــر 
و ثــواب ویــژه  ای برخــوردار اســت چنانچــه وارد شــده:

قــال ابــو جعفــر )ع(: »لــکل شــی ء ربیــع و ربیــع القــرآن شــهر 
ــرای هــر چیــزی بهــاری اســت و بهــار قــرآن رمضــان اســت«. رمضان؛ب
نزولــش  اعتبــار  بــه  قــرآن  امتیــازات  ایــن،  بنابــر 
اســت. بیشــتر  دیگــر  ماههــای  از  رمضــان  مــاه  در 
کان  القــرآن  مــن  آیــة  تافیــه  )ص(:مــن  اهلل  رســول  قــال 
الشــهور. مــن  غیــره  فــی  القــرآن  ختــم  مــن  اجــر  مثــل  لــه 
اگــر کســی در ایــن مــاه یــک آیــه از قــرآن تــاوت کنــد، ثوابــش مثــل 
کســی اســت کــه در غیــر مــاه رمضــان یــک ختــم قــرآن کــرده اســت.

5- افطاری و صدقه دادن در ماه رمضان
»قــال الباقــر )علیــه الســام( یــا ســدیر، هــل تــدری ای لیــال هــذه؟ فقال 
لــه نعــم. جعلــت فــداک ان هــذه لیالــی شــهر رمضان فمــا ذاک؟ فقــال له 
اتقــدر علــی ان تعتــق کل لیلــة مــن هــذه اللیالــی عشــر رقــاب مــن ولــد 
اســمعیل؟ فقــال لــه ســدیر بابی انــت و امــی ال یبلــغ مالــی ذاک، فما زال 
ینقــص حتــی بلــغ بــه رقبــة واحــدة فــی کل ذلــک یقــول:»ال اقــدر علیــه 
فقــال له:افمــا تقــدر ان تفطــر فــی کل لیلــة رجا مســلما؟ فقال لــه: بلی و 
عشــرة فقــال لــه )علیه الســام(: فــذاک الذی اردت یــا ســدیر، ان افطارک 
اخــاک المســلم یعــدل عتــق رقبــة مــن ولــد اســماعیل علیــه الســام«.

ســدیر!  ای  پرســیدند:  ســدیر  از  )ع(  باقــر  »امــام 
ــبها؟ ــن ش ــت ای ــبهایی اس ــه ش ــی چ ــی  دان ــا م آی
ــبهای  ــبها ش ــن ش ــردم ای ــت گ ــی فدای ــدیر گفت:بل س
ــت؟ ــه اس ــبها چگون ــن ش ــر ای ــت، مگ ــان اس ــاه رمض م

امــام )علیــه الســام( فرمودند:آیا قــدرت داری هر شــب از 
ایــن شــبها ده بنده از فرزنــدان اســماعیل )ع( را آزاد کنی؟

پــس ســدیر عــرض کرد:پــدر و مــادرم بــه فدایــت، ثروتم 
کفــاف نمــی  دهــد، پــس امــام پیوســته تعــداد بنــده  هــا 
ــاه. ــن م ــام ای ــی در تم ــه یک ــید ب ــا رس ــرد، ت ــم ک را ک

سدیر گفت:قدرت ندارم.
پــس امــام)ع( بــه او فرمود:آیــا قــدرت نــداری هــر شــب 
یــک مســلمان روزه  داری را افطــار دهــی؟ ســدیر عــرض 
ــم افطــاری بدهــم. ــا ده نفــر را هــم مــی  توان کرد:بلــی ت
پــس امــام بــه او فرمــود:ای ســدیر همــان اســت کــه اراده 
کــردی یعنی بــا افطــاری دادن ده روزه  دار به ثــواب عتق و 
آزاد کــردن ده بنــده از اوالد اســماعیل )ع( نائل می  گردی«.

انجام اعمال مستحبی در ماه رمضان از فضیلت بسیاری برخوردار 
است

خداوند انسان روزه  دار را بر آنچه انفاق می  کند در خوردنی ها و 
آشامیدنی ها محاسبه نمی  کند در صورتی که  در این امر »اسراف « 
نشود.عن ابی عبد اهلل علیه السام:من تصدق فی شهر رمضان بصدقة 

صرف اهلل عنه سبعین نوعا من الباء.
هر کس در ماه رمضان صدقه  ای بدهد خداوند هفتاد نوع با را از او دور 

می  کند.

ماه رمضان ماه میهمانی خدا از بندگان پارسا و توبه کنندگان خطا

حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای می فرمایند:

نقطــه ی روشــن در  به عنــوان  آنچــه همــواره 
ــا  ــکیل ت ــاز تش ــپاه از آغ ــرد س ــه ی عملک مجموع
امــروز در مقابل چشــم بیننــدگان قــرار دارد، عبارت 
اســت از همــت و تصمیــم آگاهانــه، تحلیــل درســت 
و حرکــت و اقــدام و آمادگــی کامــل. انقــاب، زنده و 
پویاســت. پاســدار انقــاب، پاســدار چنیــن موجــود 
ــت. ــرونده ای اس ــرک و پیش ــا و متح ــده و پوی زن
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خود سری مسئولین 
آموزش و پرورش خنداب 

اراک
دغدغــه  مهم تریــن  از  یکــی  امــروزه 
علم آمــوزی  و  تحصیــل  خانواده هــا 
ــادری  ــدر و م ــچ پ ــدان اســت و هی فرزن
را نمی تــوان یافــت کــه نســبت بــه 
تحصیــل فرزندانشــان بی  تفــاوت باشــند.
اساســی  قانــون   3۰ اصــل  براســاس 
دولــت  ایــران  اســامی  جمهــوری 
و  آمــوزش  وســایل  اســت  موظــف 
ــت  ــه مل ــرای هم ــگان را ب ــرورش رای پ
ــان دوره متوســطه فراهــم ســازد  ــا پای ت
و وســایل تحصیــات عالــی را تــا ســرحد 
ــگان  ــور رای ــه ط ــور ب ــی کش خودکفائ
اجــرای  امــا گویــا  گســترش دهــد، 
ــه فراموشــی ســپرده  ایــن اصــل گاهــا ب
نمی تواننــد  افــراد  همــه  و  می شــود 
کننــد. اســتفاده  آن  از  درســتی  بــه 
 بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی شــاهد 
توســعه مــدارس و افزایــش ســواد حتــی 
ــراد  ــم و اف ــتاها بودی ــن روس در دورتری
ــواد  ــته اند س ــی توانس ــه نوع ــد ب عاقمن
ــا  ــد، ام ــرا بگیرن ــدن و نوشــتن را ف خوان
هنــوز هســتند جوانــان و نوجوانانــی 
ــرایط  ــودن ش ــم نب ــل فراه ــه دلی ــه ب ک
ــه  ــل نتوانســته اند ادام ــرای تحصی الزم ب
تحصیــل داده و مــدارج عالیه دانشــگاهی 
را پشــت ســر بگذارنــد کــه نمونــه 
بســیاری از ایــن افــراد را در روســتاهای 
محــروم بــه خوبــی می تــوان یافــت.
در جامعــه امــروز کــه همــه افــراد جامعه 
برخــوردار  تحصیــل  از  دارنــد  حــق 
ــوزان  ــط دانش آم ــل مختل شــوند، تحصی
در مقطــع متوســطه مــدارس شهرســتان 
دختــران  شــده  موجــب  خنــداب 
بســیاری از روســتاهای ایــن شهرســتان 
علیرغــم میــل باطنــی تــرک تحصیــل را 
بــه نشســتن بــا پســران روســتا در یــک 
ــه در  ــی ک ــد، معضل ــح دهن کاس ترجی
بیــش از 15 مدرســه خنداب وجــود دارد 
ــد. ــت کرده ان ــئوالن از آن غفل ــه مس ک
متوســطه  مقطــع  دانش آمــوزان 
خنــداب  روســتاهای  از  تعــدادی  اول 
مســئولین  ســری  خــود  دلیــل  بــه 
ــه  ــداب، از ادام ــرورش خن ــوزش و پ آم
و  می ماننــد  بــاز  مدرســه  و  درس 
مســئولین  واســطهدیکتاتوری  بــه 
ــوند. ــل می ش ــرک تحصی ــه ت ــور ب مجب

 تحصیل دانش آموزان
یکی از کارشناسان مسائل آموزشی 

پیرامون این مسئله به خبرنگار فارس 

در اراک می گوید: امروز در مدارس 
روستاهای خنداب دغدغه تهیه لباس 

و لوازم التحریر و کیف و کفش مانع 
تحصیل دانش آموزان نیست، بلکه آنچه 

موجب ترک تحصیل دانش آموزان 
می شود نشستن با جنس مخالف در یک 

کاس است که شایسته نظام اسامی 
نیست.

ــط  ــا آدرس غل ــی ب گرچــه حســن جال
ــی  ــی آموزش ــه: ناعدالت ــه جامع دادن ب
را در مناطــق محــروم علــت محــروم 
شــدن  امــروز دختــران و پســران از 
تحصیــل معرفــی نمــوده  بازمانــده و 
و  راهــی مدرســه شــدن  بــه جــای 
و  شــوند  خانه نشــین  خوانــدن  درس 
ــان  ــن جوان ــه ای ــت ک ــن اس ــوال ای س
ت  خنــداب  در  گذشــته  در  چگونــه 
شــغل و درآمــد بــه دســت مــی آوردنــد 
مشــکل تحصیــل بــه دلیــل خیانــت 
ــداب  ــرورش خن ــوزش وپ ــئوالن آم مس
کــه با اجــرای ســند منحــرف 2۰3۰ این 
معضــل آموزشــی را بوجــود آورده انــد و 
چــاره ای اندیشــه کننــد، نبایــد از موضوع 
بــه ایــن مهمــی بــه آســانی عبــور کــرد.

والدین حق دارند  اجازه 
حضور در کالس مختلط را 

نمی دهند
ــران  ــن نگ ــوم و والدی ــوزان مظل دانش آم
ایشــان در  مــدارس محــروم خنــداب بــه 
خبرنــگار فــارس در اراک می گوینــد: 
هــای  دبیرســتان  ممتــاز  شــاگردان 
ــا اصــرار زیــاد  خنــداب امســال را هــم ب
ــواده هــای  ــد، امــا خان ــه مدرســه آمدن ب
ــا غیــرت در ســال آینــده اجــازه درس  ب
خوانــدن بــا تهدیــدات را نمی دهنــد، 
ــورت  ــه ص ــکیل کاس  ب ــه تش ــرا ک چ
ــت . ــاد آور اس ــه فس ــط در مدرس مختل
تقصیــر  می افزایــد:  محمــدی  زهــرا 
ــران  ــیر مدی ــه اس ــوزان ک ــا دانش آم م
شــدبم  خنــداب  در  ســر  خــود 
نداریــم  حــق  مــا  چــرا  چیســت، 
پســران  و  دختــران  ســایر  همچــون 
درس خوانــده و بــه دانشــگاه برویــم.
از  بســیاری  می کنــد:  بیــان  وی 
مــن  ســال  و  ســن  هــم  دختــران 
بازمانده انــد  خوانــدن  درس  از  دیگــر 
ــئولین  ــط مس ــم غل ــل تصمی ــه دلی و ب
ــد  ــداب نمی توانن ــرورش خن ــوزش وپ آم
شــوند. حاضــر  درس  کاس  در 
با استرس بر سر کاس درس حاضر 

می شوم
نیــز  دانش آمــوزان  از  دیگــر  یکــی 
بــا اســترس بــر  می گویــد: هــر روز 

می شــوم،  حاضــر  درس  کاس  ســر 
ــودم  ــن خ ــم س ــران ه ــا پس ــه ب از اینک
درس  و  نشســته  کاس  یــک  در 
هســتم، ناراضــی  بســیار  بخوانــم 
ــئوالن  ــد: از مس ــی می افزای ــم عباس مری
ــه ای  ــه گون ــرایط را ب ــم ش ــار داری انتظ
رقــم بزننــد کــه دانش آمــوزان  را گرفتــار 
مســئولین  برخــی  منحــرف  نظــرات 
نکننــد تــا مناطــق محــروم هــم بتواننــد 
هماننــد ســایر دانش آمــوزان جامعــه 
درس خوانــده و بــه دانشــگاه برونــد.

مختلط بودن کالس ها 
تاثیرگذاری منفی بر میزان 

یادگیری دارد
یکی از والدین دانش آموزان نیز در این 
رابطه به خبرنگار فارس گفت: مختلط 
بودن کاس ها در شرایطی که دختران 
و پسران در سن بلوغ هستند می تواند 
وضعیت سامت روحی دانش آموزان را 

تحت تاثیر قرار دهد.
محســنی بیــان می کنــد: مختــط بــودن 
ــاید در  ــرانه ش ــه و پس ــدارس دختران م
ــد،  ــم نباش ــی مه ــی خیل ــع ابتدای مقط
ــی  ــطه یک ــنی متوس ــع س ــا در مقط ام
از ضروریــات اســت کــه مســئوالن بایــد 
بیشــتر بــه ایــن مســئله اهمیــت دهندواز 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــی ک ــئولین منحرف مس
خود ســرانه فضــا را بــرای دانــش آموزان 
ــتیم ــاکی هس ــد  ش ــی کن ــران ی م بح

 وی ادامه می دهد: مختلط 
بودن کالس ها موجب افت 

تحصیلی و تاثیرگذاری 
منفی بر میزان یادگیری 

شده است.

 وی بیــان می کنــد: از تحصیــل دختــرم 
در مدرســه مختلــط معــذب هســتم، 
ــترس دارم  ــوده و اس ــران ب ــه نگ همیش
ــت را  ــن وضعی ــم همی ــن ه ــر والدی اکث
دارنــد و ایــن مســئله باعــث شــده اجــازه 
ــد. ــل دخترانشــان را ندهن ــه تحصی ادام
 لــذا فرزنــدان مــا از ادامــه تحصیــل 
ایــن  مســئول  و  گردنــد  محــروم 
اقــدام غیــر قانونــی هــم مســئولین 
و  آمــوزش  منحــرف  و  ســر  خــود 
کــه  میباشــد  خنــداب  پــرورش 
اصــرار بــر ایــن اقــدام غلــط دارنــد
بازنشر از خبرگزاری فارس با اصاحات 

ــه  ــه جامع ــی علی ــد اخالق ــند 2030 تهدی س
ــاک ــواده پ ــور و خان ــوان کش شفای کات استیون)یوسف اسام(ج

که  از خواننده های معروف 
انگلستان بود و پس از سال ها 
آوازخوانی به سرطان حنجره 

دچار شده بود با خواندن قرآن 
شفا یافت

کات اســتیون بــه بیمارســتان مراجعــه  
کــرد و دلیــل ریــزش ایــن همــه خــون 
ــکان  ــد و پزش ــا ش ــش را جوی از گلوی
ــات  ــام آزمایش ــد از انج ــص بع متخص
ــای  ــه آق ــد ک پزشــکی مشــخص کردن
کات اســتیون بــه ســرطان حنجــره 
دچــار شــده اســت. توصیــه هــای 
ــا  ــد ت ــه او نبای ــود ک ــن ب ــکان ای پزش
ــت  ــد صحب ــا صــدای بلن ــر ب ــر عم آخ
بخوانــد آواز  نبایــد  هرگــز  و  کنــد 
از مدتــی کــه کات اســتیون  پــس 
ــت  ــار رف ــی کن ــه ی خوانندگ از حرف
ســلول هــای ســرطان زا بــه تمــام  
قســمت هــای عصبــی حنجــره او نفــوذ 
کــرده بــود تــا جایــی کــه بــه ســختی 
او کنــد.  صحبــت  توانســت  مــی 
شــده  امیــد  نــا  بســیار  میگویــد 
ــه  ــودم ک ــرده ب ــاور ک ــون ب ــودم چ ب
بــه زودی مــرگ بــه ســراغم مــی 
ایــن گرفتــم  تصمیــم  لــذا  آیــد 
مــدت محــدود باقیمانــده عمــرم را 
ــم و  ــفر کن ــر س ــورهای دیگ ــه کش ب
ــگ و  خــود را مشــغول شــناخت فرهن
آداب و رســوم ملــت هــای دیگــر کنــم
دراولیــن ســفر خــودم بــه کشــور 
ــن  ــه کشــوری تاریخــی و که مصــر ک
ســال اســت ســفر کــردم بــه نمایشــگاه 
ــن  ــه در ای ــم ک ــاب در شــهری رفت کت
نمایشــگاه کتــاب هــای قدیمــی از 
دیگــر  و  مصــر  برتــر  نویســندگان 
نویســندگان مطــرح دنیــا آنجــا موجــود 
ــی  ــه کتاب ــمم ب ــاگاه چش ــه ن ــود ک ب
افتــاد کــه هــر چقــدر آن را نــگاه 
کــردم اثــری از نویســنده نیافتم.کتــاب 
تقریبــا پرحجــم و بــه زبــان عربــی 
نوشــته شــده بــود و مــن هــم توانایــی 
مطالعــه ی آن را نداشــتم لــذا نگهبانــی 
را صــدا زدم و ســراغ نویســنده کتــاب 
ــاب آن   ــردم کت ــان میک ــم گم را گرفت
قــدر قدیمــی اســت کــه نویســنده 
نیســت مشــخص  و  معلــوم  آن  ی 

 :نگهبــان نگاهــی بــه مــن کــرد و گفت
 نویســنده ی ایــن کتــاب خداونــد 
بــا  اســت  زمیــن  و  هــا  آســمان 
ــیار  ــس بس ــخن ح ــن س ــنیدن ای ش
مــن  بــه  انگیــزی  غــم  و  غریــب 
ــام  ــروف تم ــول مع ــه ق ــت داد و ب دس
موهــای بدنــم راســت شــد گفتــم
ی  نســخه  یــک  مــن  دارد  امــکان 
انگلیســی از ایــن کتــاب را ببینــم؟ 
آن نگهبــان یــک نســخه از ترجمــه 
ــی  ــم وقت ــن ه ــم آورد م ــرآن را برای ق
آن را بازکــردم  میانــه هــای کتــاب بود
ــف  ــوره ی یوس ــه س ــم ب ــن نگاه اولی
افتــاد وقتــی آن را خوانــدم آنقــدر 
برایــم لــذت بخــش بــود کــه ســه بــار 
ــدم  ــم آن را خوان ــر پشــت ســر ه دیگ
و بــا اشــتیاق تمــام بــه فراگیــری 
ــاش  ــا ت ــم و ب ــی پرداخت ــان عرب زب
ــر  ــی را ه ــن عرب ــی از مت ــیار اندک بس
روز میخوانــدم و برایــم خیلــی عجیــب 
ــو  ــردم گل ــی ک ــاس م ــه احس ــود ک ب
را  درد مــن شــدت روزهــای قبــل 
ــته  ــم از درد آن کاس ــم ک ــدارد و ک ن
اتاقــم  میشــود تــا اینکــه روزی در 
قــرآن مــی خوانــدم کــه خــون بســیار 
ــن  ــد م ــرون آم ــم بی ــادی از گلوی زی
ــردم  ــان ک ــیدم و گم ــیار ترس ــم بس ه
ــن  ــن را از بی ــوی م ــام گل ســرطان تم
ــه  ــن را ب ــرعت م ــه س ــت ب ــرده اس ب
ــه   ــکان ب ــاندند و پزش ــتان رس بیمارس
بررســی آزمایشــات و معالجــه مــن 
ــه  ــی هم ــس از مدت ــه پ ــد ک پرداختن

ی آنهــا بهــت زده و در نهایــت تعجــب 
ــن  ــه م ــد و ب ــاکت بودن ــگفتی س و ش
ــم اشــک از  ــن ه ــد م ــی کردن ــگاه م ن
ــردم  ــان ک ــد گم ــاری ش ــمانم ج چش
ــت  ــاده اس ــدی افت ــیار ب ــات بس اتفاق
آغــوش  در  را  مــن  پزشــکان  ولــی 
ــد:  ــد گفتن ــدای بلن ــا ص ــیدند و ب کش
مــژده  بدهیــد آقــای کات اســتیون 
نمانــده  باقــی  ســرطان  از  اثــری 
اســت مــن هــم بافاصلــه دانســتم 
ــش  ــفا بخ ــن ش ــرای م ــدا ب ــاب خ کت
بــوده اســت و از آن روز بــه بعــد قرائــت 
قــرآن را تــرک نکــرده ام و مــردم رابــه 
دیــن اســام دعــوت مــی کنم همیشــه 
ــه  ــل از اینک خــدا را شــاکرم چــون قب
مســلمانان را بشناســم قرآن را شناختم
کات اســتیون بعــد از اینکــه مســلمان 
مســجدهای  ســاخت  بــه  شــد 
و  پرداخــت  اروپــا  در  زیــادی 
بــه خداونــد  را  زیــادی  مردمــان 
ســبب ایشــان هدایــت کــرده اســت وی 
ــر  ــه یوســف اســام تغیی ــام خــود را ب ن
داد چــون شــفای خــود را از ســوره 
ــون  ــم اکن ــد و ه ــی دان ــف م ی یوس
همــراه پسرش)ســامی یوســف( بــه 
خوانــدن ســرودهای اســامی بــه زبــان 
ــتند ــغول هس ــی مش ــی و انگلیس عرب
کسی هست این معجزه قرآن رامنتشر 

نکند ؟!
عضو شورای هم اندیشی پیشکسوتان 

علی سلیمیان

معجزه ای دیگر از  کتاب قرآن !
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ــام   ــگاه ام ــا در ن دنی
علــی علیــه الســالم
اعتمــاد بــه دنیــا در کام حضــرت علی)ع(
 384 حکمــت  تفســیر  و  شــرح 
اعتمــاد  موضــوع  بــا  الباغــه  نهــج 
بخوانیــد اینجــا  در  را  دنیــا  بــه 
ــه تنهــا  ــا مــرور قرن هــا ن نهــج الباغــه ب
تازگــی و جذابیــت خویــش را حفــظ 
کــرده کــه فزون تــر ســاخته اســت و ایــن 
اعجــاز نیســت؟! بــه ســبب ویژگــی هایــی 
کــه در شــکل و محتــوادارد. ایــن امتیــاز 
را جــز در مــورد قــرآن نمــی تــوان یافــت 
کــه در کام امــام علــی)ع( دربــاره قــرآن 
ــه  ــق و باطن ــره انی ــت: » ظاه ــده اس آم
عمیــق، التفنــی عجائبــه و التنقضــی 
غرائبــه « قــرآن کتابــی اســت کــه ظاهری 
زیبــا و باطنــی عمیــق دارد، نــه شــگفتی 
هــای آن پایــان می پذیــرد و نــه اســرار آن 
ــابهی  ــخن مش ــود. در س ــی می ش منقض
نیــز آمــده اســت : »التحصــی عجائبــه و 
التبلــی غرائبــه« نــه شــگفتی هــای آن را 
می توان شــمرد و نه اســرار آن دســتخوش 
بیــن مــی رود. از  کهنگــی می شــود و 
ــام  ــه الس ــی علی ــام عل ــخنان ام ــذا س ل
در حقیقــت فهــم آیــه هــای قــران اســت
ــرن  ــه ق ــی)ع( در فاصل ــام عل ســخنان ام
ــث  ــخ و حدی ــا ســوم در کتــب تاری اول ت
بــه صــورت پراکنــده وجــود داشــت. 
ــه  ــوم ب ــرن س ــر ق ــی در اواخ ــید رض س
گــردآوری نهــج الباغه پرداخــت و اکنون 
بیــش از هــزار ســال از عمــر ایــن کتــاب 
ــش از  ــد پی ــر چن ــذرد. ه ــریف می گ ش
وی نیــز افــراد دیگــری در گــردآوری 
)ع( تاش هایــی  علــی  امــام  ســخنان 
ــا کار ســید رضــی  ــد، ام ــه عمــل آوردن ب
ــت  ــه داش ــی ک ــی های ــر ویژگ ــه خاط ب
ــید  ــون س ــد، چ ــدگار ش ــید و مان درخش
رضــی دســت بــه گزینــش زده بــود.

شــرح و تفســیر حکمــت ۳84 نهــج 
غه لبا ا

إِلَــی  ُکوُن  الســام:الرُّ علیــه  وقــال 
ــٌل، َو  ــا َجْه ــُن ِمْنَه ــا تَُعایِ ــَع َم ــا َم نَْی الدُّ
ــَت  ــِل إَِذا َوثِْق ــِن الَْعَم ــي ُحْس ــُر فِ التَّْقِصی
ــی  َ ــُة إِل َمْأنِیَن ــٌن، َو الطُّ ــِه َغْب ــَواِب َعلَْی بِالثَّ
َعْجــٌز. لَــُه  االِْخِتَبــاِر  َقْبــَل  أََحــد  ُکلِّ 

امــام علیــه الســام فرمــود : اعتمــاد 
ــم  ــا چش ــه ب ــود آنچ ــا وج ــا ب ــه دنی ب
دگرگونی هــای(  و  )تحــوالت  از  خــود 
آن مشــاهده می کنــی جهــل و نادانــی 
ــا  ــل ب ــن عم ــی در ُحس ــت و کوتاه اس
وجــود اطمینــان بــه پــاداش )الهــی( 
و  اســت  آن، غبــن و خســارت  بــرای 
ــش  ــل از آزمای ــه هرکــس قب ــان ب اطمین
وامتحــان او دلیــل عجــز و ناتوانــی اســت.
گفتــار  ایــن  در  الســام(  امام)علیــه 
ــی  ــه م ــه نکت ــه س ــاره ب ــه اش حکیمان
ــتقلی  ــت مس ــدام حکم ــه هرک ــد ک کن
اســت. نخســت مــی فرمایــد: »اعتمــاد بــه 
دنیــا بــا وجــود آنچــه بــا چشــم خــود از 
)تحــوالت و دگرگونــی های( آن مشــاهده 
مــی کنــی جهــل و نادانــی اســت«; 
نَْیــا َمــَع َمــا تَُعایِــُن  ُکــوُن إِلَــی الدُّ )الرُّ
ِمْنَهــا َجْهــٌل(. همــه افــراد، بــدون اســتثنا 
ــاره  ــا درب ــد و ی ــده ان ــخ خوان ــا در تواری ی
ــم  ــا چش ــا ب ــد و ی ــنیده ان ــینیان ش پیش
ــد  ــراد قدرتمن ــه اف ــد ک ــده ان ــود دی خ
ــوان ناگهــان قــدرت و  ــا ثروتمنــد و پرت ی
ثــروت و تــوان خــود را از دســت داده و به 
صــورت فــردی ضعیــف و ناتــوان درآمــده 
ــردای آن  ــود و ف ــر ب ــک روز امی ــد. ی ان
ــد  ــی نیرومن ــک روز جوان ــیر اســت، ی اس
و فــردا بیمــار ناتوانــی در بســتر، یــک روز 
ثروتمنــد و روز دیگــر فقیــری نیازمنــد. بــا 
ایــن تحــوالت ســریع و دگرگونــی هایــی 
ــه  ــر ب ــم اگ ــی بینی ــا م ــور دنی ــه در ام ک
ــانه  ــا نش ــم آی ــاد کنی ــات آن اعتم امکان
ــی  ــل کس ــت؟ عاق ــی نیس ــل و نادان جه
اســت کــه دل بــه دنیــا نبنــدد هــر چنــد 
از امکانــات فراوانــی برخــوردار باشــد. ایــن 
گونــه افــراد آســوده زندگــی مــی کننــد و 
آســوده از جهــان مــی رونــد و از تحــوالت 
ــز ناراحــت  ــر هرگ ــای ده ــی ه و دگرگون
ــتگان  ــه دلبس ــی ک ــوند. در حال ــی ش نم
بــه دنیــا بــا از دســت دادن مقــام یــا مــال 
و ثــروت، چنــان ناراحــت مــی شــوند 
ــون و دیوانگــی  ــه جن ــه گاه کارشــان ب ک
مــی کشــد. مرحــوم عامــه شوشــتری در 
شــرح نهــج الباغــه خــود نقــل مــی کنــد 
کــه ابوالفتــح ابــن عمیــد از صاحــب بــن 
ــة،  ــت، مؤیدالدول ــلطان وق ــزد س ــاد ن عب
ســعایت کــرد تــا او را از کار خــود )وزیــر 
و  برکنــار ســاخت  بــودن(  مخصــوص 
پرداخــت  امــور  تدبیــر  بــه  خــودش 
الدولــة،  رکــن  بــرای  کــه  همانگونــه 

کــرد. مــی  تدبیــر  مؤیدالدولــة  پــدر 
روزی ندیمــان و دوســتان خــاص خــود را 
دعــوت کــرد، مجلــس عظیمــی تشــکیل 
ظــروف  و  فــراوان  آالت  زینــت  و  داد 
طــا و نقــره ای کــه از حــد و حصــر 
ــغول  ــاخت و مش ــر س ــود حاض ــارج ب خ
و آن روز و آن  نوشــیدن شــراب شــد 
ــه  ــورد و ب ــی خ ــراب م ــاً ش ــب مرتب ش
ــس  ــه مجل ــتور داد ک ــود دس ــان خ غام
ــزی  ــد، چی ــه همــان حــال نگــه داری را ب
ــز  ــردا نی ــا ف ــود ت ــاد نش ــم و زی از آن ک
ــتان  ــان و دوس ــه ندیم ــم و ب ــه دهی ادام
صبــح  فــردا  گفــت:  خــود  خــاص 
نیــز در ایــن مجلــس شــرکت کنیــد.
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ــت و  ــود رف ــواب خ ــاق خ ــه ات ــپس ب س
ندیمــان بــه خانــه هــای خــود بازگشــتند. 
ســحرگاهان همــان شــب مؤیدالدولــة 
دســتور داد او را دســتگیر کردنــد و کســی 
را بــه خانــه اش فرســتاد کــه آنچــه در آن 
اســت گــردآوری کــرده بیــاورد و صاحــب 
ــن  ــد و اب ــه وزارت بازگردان ــن عبــاد را ب ب
عمیــد همچنــان در آن حــال نکبــت 
ــه  ــگاه امام)علی ــت. آن ــا رف ــا از دنی ــود ت ب
الســام( بــه دومیــن نکتــه اشــاره کــرده، 
مــی فرمایــد: »کوتاهــی در ُحســن عمــل 
ــاداش )الهــی(  ــه پ ــان ب ــا وجــود اطمین ب
بــرای آن، غبــن و خســارت اســت«; 
)َوالتَّْقِصیــُر فِــی ُحْســِن الَْعَمــِل إَِذا َوثِْقــَت 
ــن  ــه ای ــاره ب ــٌن(. اش ــِه َغْب ــَواِب َعلَی بِالثَّ
کــه اگــر انســان شــک در معــاد و ثــواب 
و عقــاب داشــته باشــد کوتاهــی او در 
انجــام کارهــای نیــک ممکــن اســت قابــل 
ــه  ــان ک ــراد باایم ــا اف ــد ام ــه باش توجی
معــاد را بــاور کــرده و بــه ثــواب و جــزای 
الهــی ایمــان دارنــد آن هــم ثــواب هــای 
ــا مقــدار  بســیار عظیمــی کــه تناســبی ب
عمــل انســان هــا نــدارد بلکــه فقــط 
ــت  ــی اس ــاف اله ــل و الط ــب فض مناس
ــی  ــک کوتاه ــای نی ــام کاره ــر در انج اگ
ــن  ــه راســتی عجیــب اســت و ای کننــد ب
همــان غبــن و خســارتی اســت کــه 
انســان بــا دســت خــود بــر خویشــتن وارد 
مــی کنــد. حقیقــت غبــن آن اســت کــه 
ــد و  ــت بده ــرمایه ای را از دس ــان س انس
نتوانــد معــادل یــا بیــش از آن بــه دســت 
ــه  ــرای ب ــبی ب ــت مناس ــز فرص آورد و نی
دســت آوردن ســود کانــی در اختیــار او 

ــد و  ــت بده ــت را از دس ــا فرص ــد ام باش
آن ســود را تحصیــل نکنــد; ایــن هــا همه 
ــد روز  ــرآن مجی ــت. ق ــن اس ــداق غب مص
ــام نهــاده، مــی  قیامــت را یــوم التغابــن ن
ــِع  ــْوِم الَْجْم ــْم لِی ــْوَم یْجَمُعُک ــد: »)ی فرمای
ــتاخیز  ــن )رس ــِن(; ای ــْوُم التََّغابُ ــَک ی ِ َذل
ــد  ــه خداون ــود ک ــد ب ــی خواه ــام( زمان ع
همــه شــما را در روز اجتمــاع گــردآوری 
ــت«. ــن اس ــد و آن روز، روز تغاب ــی کن م
ــورد  ــوال درم ــل معم ــاب تفاع ــن از ب تغاب
ــه  ــه دو جانب ــود ک ــی ش ــه م کاری گفت
ــن  ــم و ای ــارض و تزاح ــد تع ــد مانن باش
ــرا  ــت زی ــادق اس ــت ص ــی در قیام معن
همگــی خــود را مغبــون مــی بیننــد، 
ــای  ــه کاره ــل ک ــن دلی ــه ای ــان ب مؤمن
ــد و ای  ــداده ان ــام ن ــتری انج ــک بیش نی
ــه  ــران ب ــد و کاف ــع بودن ــران مان بســا کاف
ایــن دلیــل کــه هیــچ اندوختــه ای بــرای 
آن روز بــه دستشــان نیامــده و شــاید 
مؤمنــان را در خبررســانی مقصــر مــی 
ــت  ــل لغ ــی از اه ــه بعض ــد. از گفت پندارن
نیــز اســتفاده مــی شــود کــه بــاب تفاعــل 
ــن  ــا نیســت و تغاب ــه ایــن معن همیشــه ب
ــن  ــور غب ــی ظه ــه معن ــور ب ــه مزب در آی
اســت. آری آن روز ظاهــر مــی شــود 
ــد و  ــوده ان کــه چــه اشــخاصی مغبــون ب
ــد.  ــرده ان ــی ب ــره کاف ــخاصی به ــه اش چ
ــه ســومین  ــه الســام( ب ســپس امام)علی
و آخریــن نکتــه اشــاره کــرده، مــی 
ــل  ــس قب ــه هرک ــان ب ــد: »اطمین فرمای
ــز و  ــل عج ــان او دلی ــش و امتح از آزمای
ــی ُکلِّ  َ ــُة إِل َمْأنِیَن ــت«; )َوالطُّ ــی اس ناتوان
أََحــد َقْبــَل االِْخِتَبــاِر لـَـُه َعْجــٌز(. بــا توجــه 
ــیار  ــره بس ــِس آدم چه ــه ابلی ــن ک ــه ای ب
ــد داد  ــتی نبای ــر دس ــه ه ــس ب ــت پ اس
دســت. دوســتان انســان در سرنوشــت او 

ــد نبایــد هیــچ کــس  تأثیــر عمیقــی دارن
ــد.  ــتی برگزی ــه دوس ــان ب ــدون امتح را ب
ــان  ــه انس ــدا ب ــه خ ــی را ک ــرمایه های س
داده نمــی تــوان در اختیــار هرکــس 
گذاشــت، ای بســا انســاِن خائــن و ســارق 
باشــد، بایــد افــراد را کــراراً آزمــود و 
ــن  ــان کــرد. ای ــا اطمین ــه آن ه ســپس ب
ــت  ــا اهمی ــان م ــر و زم ــب در عص مطل
ــان  ــه ابلیس ــرده چراک ــدا ک ــتری پی بیش
آدم رو و منافقــان ظاهرالصــاح و خائنــان 
در لبــاس خــادم فــراوان شــده انــد، 
بنابرایــن تــا اطمینــان از طریــق امتحــان 
حاصــل نشــود اعتمــاد بــه آن هــا نشــانه 
عجــز و ناتوانــی اســت. قابــل توجــه 
ــد از  ــی بع ــه کس ــان ب ــه گاه انس ــن ک ای
آزمایــش هــای متعــدد اعتمــاد مــی کنــد 
ولــی ســرانجام، شــخِص فاســد و مفســدی 
از آب درمــی آیــد، بنابرایــن چگونــه مــی 
ــی  ــر کس ــه ه ــش ب ــدون آزمای ــوان ب ت
اعتمــاد کــرد و دیــن و دنیــای خــود را بــه 
او ســپرد؟ بــه گفتــه شــاعر عــرب: َوُکنــُت 
ُعــّدٌة *** َوخانَــْت  الّتجــاِرَب  أری أنَّ 
ثِقــاُة الّنــاِس ِحیــَن التَّجــاُرِب مــن چنیــن 
ــش،  ــه و آزمای ــه تجرب ــتم ک ــی پنداش م
وســیله خوبــی اســت ولــی بعضــی از 
افــراد مــورد اطمینــان بــه هنــگام تجربــه 
ــد. ــن از آب درآمدن ــوار( خائ ــا )ی دش ه

شرح و تفسیر حکمت ۳84 نهج 
الباغه

قابــل توجــه ایــن کــه امام)علیــه الســام( 
بــه ســه پیامــد منفــی کــه مربــوط به ســه 
اشــتباه اســت در ایــن کام حکیمانــه اش 
اشــاره کــرده اســت: »جهــل« و »غبــن« و 
»عجــز«. نشــانه جهــل، تکیــه کــردن بــر 

ایــن دنیــای ناپایــدار اســت و ســبب غبن، 
کوتاهــی در انجــام کارهــای نیــک اســت 
و نشــانه عجــز، اطمینــان بــه افــراد، قبــل 
از اختبــار و امتحــان مــی باشــد. مرحــوم 
ــری  ــات دیگ ــم روای ــدی در غررالحک آم
ــه  ــرده ک ــل ک ــام( نق ــه الس از امام)علی
ــرت  ــر آن حض ــه اخی ــا جمل ــگ ب هماهن
در حکمــِت مــورد بحــث اســت. ازجملــه 
مأنِیَنــُة  »الطُّ فرمایــد:  مــی  کــه  ایــن 
علــی ُکِلّ أَحــد َقْبــِل اخِتبــار ِمــن ُقصــوِر 
ــش از  ــس پی ــه هرک ــان ب ــِل; اطمین الَعْق
ــی اســت«. و  ــودن او نشــانه کــم عقل آزم
ــی  ــاَر فِ ِم االخِتب ــِدّ ــد: »َق ــی فرمای ــز م نی
ــاٌر  ــاَر ِمعم ــإّن االخِتب ــواِن َف ــاِذ اإلْخ اتِّخ
ــل از  ــجاِر; قب ــاِر َواألش ــَن األخی ق بی ــِرّ یَُف
ــش  ــا را آزمای ــتان، آن ه ــش دوس گزین
ــت  ــاری اس ــش، معم ــرا آزمای ــد زی کنی
کــه نیــکان را از بــدان جــدا مــی کنــد«. 
ممکــن اســت ســؤال شــود کــه در اخبــار 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــامی آم ــدد اس متع
ــته  ــّن داش ــن ظ ــلمانان ُحس ــه مس هم
باشــید و فعــل آن هــا را حمــل بــر 
صحــت کنیــد آیــا ایــن روایــات بــا آنچــه 
در بــاال آمــد ســازگار اســت؟ پاســخ ایــن 
ــه  ــی و ب ســؤال روشــن اســت: ازنظــر کلّ
ــل  ــد فع ــردم بای ــا م ــرت ب ــگام معاش هن
ــا  ــرد ام ــت ک ــر صح ــل ب ــراد را حم اف
ــاب  ــریکی انتخ ــد ش ــی بخواه ــر کس اگ
ــرمایه  ــد و س ــتی برگزین ــا دوس ــد ی کن
دیــن و دنیــای خــود را در اختیــار او 
ــن  ــه یقی ــد ب ــم کن ــه او تکیی ــذاردو ب بگ
ــد. ــار باش ــان و اختب ــد از امتح ــد بع بای

نقل از باشگاه خبرنگاران جوان
با اصاحات جزئی

آیــا  بــا اطمینــان بــه پــاداش الهی حیــف نیســت کــه بــه تکالیفمان 
ــل نکنیم عم

مظلوم پیروز امام علی علیه السالم
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توجه بهظرفیتهای 
بی شمار داخلی کشور
نگاه به بیرون برای حل مسائل 

اقتصادی هیچگاه به نتیجه نخواهد 
رسید!بنابراین باید همواره به دنبال 

استفاده از ظرفیت های داخلی 
کشور بود و اقتصاد مقاومتی که 

مورد استقبال همه ی صاحب نظران 
اقتصادی قرار گرفت نیز، ناظر بر 
توانایی ها و ظرفیت های درونی 

کشور و ملت است
3۰ /دی/ 1394 

دیدار دست اندرکاران انتخابات
رهبــر انقاب در نــکات مهم دیگــری افزودند:
دســت  بــه  چشــم  دوختــن 
ــی  ــل نم ــکلی را ح ــمن، مش دش
ــران را  ــاد ای ــد اقتص ــد، بای کن
بــه بگونــه ای تقویــت و مســتحکم 
کنیــم کــه در مقابــل تکانــه هــای 
خارجــی بایســتد و تأثیــر نپذیــرد. 
رفــت و آمدهــای کنونــی هیأتهای و بســته 
ــه  ــد ب ــا، نبای ــدن قرارداده ش
هیــچ وجــه بــه صنعــت و 
ــل  ــاورزی داخ تولیــد و کش
لطمــه بزنــد، مســئوالن مراقــب 
باشــند. آنچــه کشــور را نجــات می دهــد، 
ــه درون  ــگاه ب ــی و ن ــروی داخل ــه نی ــه ب تکی

ــم در  ــاد، ه ــه ی اقتص ــم در زمین ــت؛ ه اس
و  اجتماعــی  گوناگــون  مســائل  زمینــه ی 
سیاســی، هــم در زمینــه ی مســائل فرهنگــی.

2۰ /آبان/ 1394 در دیدار 
روسای دانشگاه ها
نقش آفرینی:

))یک مسئله هم مسئله نقش آفرینی 
در اقتصادمقاومتی است که اقتصاد 

دانش بنیان پایه ی آن است. البّته 
در این زمینه هم حرف زیاد زده ایم، 

دوستان هم مطالبی بیان کرده اند، 
دیگران هم گفته اند لکن آنچه 

درواقِع عمل باید اّتفاق بیفتد، هنوز 
اّتفاق نیفتاده.

 بنــده ایــن را عــرض بکنــم؛ تازه 
گــزارش مســئولین دولتــی بــرای 
برنامه هــای اجرائــی اقتصــاد 
ــیده؛  ــده رس ــت بن ــی دس مقاومت
ــی  ــت! یعن ــد روز اس ــازه چن ت
آنچــه در واقــع بایــد تحّقــق پیدا 
کنــد در اقتصــاد مقاومتــی، هنــوز 
مــا بــا آن فاصلــه داریــم. خــب، 
شــما در دانشــگاه در ایــن زمینــه 
ــًا  ــی واقع ــد؛ یعن ــا کنی ــش ایف نق
ــدا  ــان را پی ــهم خودت ــد س بروی
ــای  ــه معن ــهم را ب ــد و آن س کنی
واقعــی کلمــه عمــل کنیــد.

15 /اسفند/ 1392 دیدار اعضای 
مجلس با خبرگان رهبری((

توجه به ظرفیت های داخلی:
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــری ک ــت دیگ واقعی
ملــی  بی شــمار  ظرفیتهــای  داشــت، 
ــور،  ــئولین کش ــبختانه مس ــه خوش ــت؛ ک اس
ــن  ــکان ای ــن ام ــه م ــی - ک ــئولین دولت مس
ــا  ــام ب ــن ای ــه بالخصــوص در ای ــتم ک را داش
اینهــا ماقــات کنــم - بعــد از تشــکیل دولــت 
ــد،  ــد، معتقدن ــم همــه معترفن ــد، میبین جدی
بی شــمار  ظرفیتهــای  بــه  واقفنــد، 
ــن  ــب همی ــه خ ــور؛ ک ــی کش داخل
ــداهلل  ــم بحم ــا ه ــن ظرفیته ــود ای وج
رهنمــون شــد کــه ایــن حقیــر و 
ــه  ــا، ب ــکاران و کمکه ــران و هم همفک
ایــن مســئله ی اقتصــاد مقاومتــی 
برســیم؛ واال اگــر کشــوری از ظرفیــت 
داخلــی محــروم باشــد، نمی توانــد 
به وجــود  مقــاوم  اقتصــاد  یــک 
بیــاورد. اقتصــاد مقــاوم آن وقتــی 
ــت  ــل، ظرفی ــا در داخ ــه م ــت ک اس
ــئولین  ــن مس ــدام از ای ــر ک ــا ه ــم. ب داری

ــان  ــا انس ــن قضای ــا ای ــط ب ــادی و مرتب اقتص
ظرفیتهــای  اینهــا  می بینــد  می نشــیند، 
داخلــی فراوانــی را می شــمرند؛ ایــن هــم 
یــک واقعیتــی اســت کــه بســیار مهــم اســت.
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آحاد مّلت، مسئولین، نخبگان 
نگذارند حواشی گوناگون، متن را 

مخدوش کند. امروز متِن حرکت 
مّلت، ایجاد اقتدار درونی است، 

ایستادگی در مقابل طوفانهای 
مخالفت و معارضه است. در طول 

این 35 سال طوفانهای شدیدی 
بود و بحمداهللَّ مّلت ایستاد و 

حرکت دشمنان را در این سالهای 
متمادی خنثی کرد؛ بعد از این 

هم مّلت باید بتواند ان شاءاهللَّ این 
حرکات را خنثی کند و خنثی هم 

خواهد کرد.
16 /شهریور/ 1389 دیدار با کارآفرینان

برای  مقابله با این فشارها 
باید »اقتصاد مقاومتی واقعی« 
بوجود آوریم که معنای واقعی 

کارآفرینی نیز همین است.
تنهــا  مقاومتــی  اقتصــاد  راهبردهــای 
اقتصــادی  بحرانهــای  از  رفــت  بــرون  راه 
بویــژه  کشــورها  اقتصــاد  گریبانگیــر 
اســت  اســامی  جمهــوری  کشــور 
ــه توســط  ــی ک ــا ی اقتصادمقاومت ــرد ه راهب
رهبــر اندیشــمند انقــاب اســامی بیــان 
گردیــده اســت چــراغ راه متخصصیــن متعهد 
ــران  ــه انقــاب اســامی و مــردم شــریف ای ب
اســامی اســت ؛لــذا آنانکــه دل در گــرو 
انقــاب و مــردم قهرمــان کشــور دارنــد بایــد 
ــای  ــرد ه ــن راهب ــازی ای ــردی س ــا کار ب ب
ــرد  ــن رهب ــدن ای ــی ش ــه اجرائ ــر زمین مؤث
هــای هوشــمندانه را فراهــم نماینــد ! در ایــن 
خصــوص توجــه بــه راهبــرد اول کــه ناظــر بر 
ــرون کشــور،که در صــورت  ــه بی ــگاه ب تغییرن
انجــام گرفتــن وابســتگی آوراســت  ضــروری 
بــه نظــر مــی رســد، چنانچــه در دوران ســیاه 
ــور را  ــگاه کش ــوع ن ــن ن ــی ای ــا ه ــتم ش س
ــته  ــگاه داش ــوب ن ــاد را معی ــته و اقتص وابس
ــه هــای بســیاری  ــود؛ و درجهــان نیــز نمون ب
ــکای  ــزی( ،درامری ــزی و اندون ــیا، )مال درآس
التیــن) برزیــل ،آرژانتین،مکزیــک و...( ، و 
ــیوه  ــن ش ــرب و...( باای ــا )مصــر ، مغ درآفریق
غیرموفــق در حــال ورشکســتگی هســتند 
ــود  ــق ،موج ــای ناموف ــه ه ــی از نمون ، برخ

ــت  ــه نیس ــن مقال ــه ای ــه در حوصل ــت ک اس
ــبتا  ــه نس ــه نمون ــم ک ــا ه ــی در اروپ ! حت
ــا شــده اســت، مــی  ــن شــیوه ادع ــق  ای موف
بینیــم کــه اغلــب کشــورهای اروپائــی نظیــر 
ــای  ــار بحرانه ــپانیا، فرانســه،ایتالیا و... دچ اس
ــد! و  ــده ان ــادی ش ــی اقتص ــتمر و مقطع مس
نــا چــار از اجــرای سیاســتهای ریاضتــی 
ــی اســت  ــن درحال ــی باشــند، ای شــکننده م
کــه ظاهــرا این کشــور هــادر مــدار وابســتگی 
دوســتانه بــا ســرمایه داری جهانــی و لیبــرال 
دمکراســی غــرب کــه ســرابی فریبنــده بــوده 
ــه  ــتند ؛وهیچگون ــوده و هس ــز ب ــت نی و هس
دشــمنی ظاهــری از لحــاظ فکــری اعتقــادی 
ــی  ــن الملل ــدران بی ــا قل ــز ب ــی نی و سیاس
ــه  ــامی ک ــوری اس ــس جمه ــد! برعک ندارن
ــای  ــامی مبن ــادات اس ــتقال واعتق ــه اس ک
حرکتــش بــوده را، تهدیــد علیــه منافــع 
ــی  ــن الملل ــان بی ــه جانی ــروع و قلدران نامش
ــه  ــل اول و دوم را ب ــن المل ــای بی ــه جنگه ک
ــت  ــزاران جنای ــرده و ه ــل ک ــان تحمی جه
ــژه  ــان بوی ــای جه ــه ملته ــگ علی رادرآن جن
ــی  ــاهان ب ــار ش ــه گرفت ــوم ک مســلمین مظل
ــه  ــزدل و ترســوی خــود فروخت شــخصیت، ب
بــه  وابســته   روشــنفکری  یامدعیــان  و 
ــه کشــور  ــی ، نوکران ــن الملل فراماســونری بی
خــود را در اختیــار دشــمنان ملتهــای خــود 
قــرار داده و توجیــه گرجنایــت و غارتگریهــای 
قلــدران بیــن المللــی  تحــت عنــوان فریبنــده 
ــد  ــوده ان ــی ب ــرب وحش ــدرت غ ــی ق هژمون
مــی داننــد !  بنابرایــن در کشــورما کــه 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــدون 
اعــام موضــع مســتقیم بــا کشــورهای غربــی 
ــدی)ص(   ــاب محم ــام ن ــع اس ــط مواض وفق
ــدی ازآزادی و  ــوده و الگــوی جدی ــان نم رابی
پیشــرفت را ارائــه کــرد؛ بــا فاصلــه قلــدران 
ــه  ــری ظالمان ــه غارتگ ــه ب ــی ک ــن الملل بی
ــد، رســما  ــدون زحمــت عــادت کــرده بودن ب
ــه و از  ــکار پرداخت ــمنی آش ــه دش ــا ب و علن
ــی  ــای نظام ــا کودتاه ــی ت ــای سیاس کودتاه
ــی  ــا جنــگ داخل ــرور وایجــاد وحشــت ت و ت
قومیــت گرایانــه از طریــق مــزدوران محلــی و 
تجاوزخارجــی توســط صــدام دیوانــه معــدوم 
ــی  ــی درپ ــادی پ ــا اقتص ــاد محدویته و ایج
ــامی  ــاب اس ــه انق ــی علی ــه چین ــه توطئ ب
پرداختنــد؛ لیکــن بــه دلیــل هوشــمندی امام 
ــم الشــان ره و شــاگرد شایســته  راحــل عظی
آن راحــل عظیــم الشــان ره ، حضــرت امــام 
ــاب  ــمند انق ــکاندار هوش ــه س ــه ای ک خامن
ــت  ــتقامت مل ــتندو اس ــوده و هس ــامی ب اس
شــریف و شــجاع و فداکارکــه در تمریــن 
انتظــار ظهــور منجــی عالــم بشــریت از همــه 

ــداکاری و تحمــل مشــکات علیرغــم  ــوع ف ن
خیانــت برخــی مســؤلین خــود فروختــه 
خائــن فــرای و یــا بــزدل ترســوی دنیاپرســت 
ــاب در برخــورد  ــه انق ــه هزین ــا الیقان ــه ن ک
ــگرایانه  ــاوز ، واپس ــی متج ــتکبار جهان ــا اس ب
ــتکبرانی  ــا مس ــار ب ــت ب ــح خف ــال صل بدنب
ــم  ــد حکی ــه خداون ــم ک ــش ظال ــر کی کاف
ــز  ــه هرگ ــوده ک ــا فرم ــم باره ــرآن کری در ق
ــد  ــود ونصــارا از مســلمین راضــی نخواهن یه
ــت  ــس از گذش ــز پ ــروز نی ــد و ام ــد بودن ش
پنــج ســال ســر شکســتگی و از دســت دادن 
ســرمایه هــای ملــی و از دســت دادن زمــان با 
ســر افکندگــی ، تــازه بــه فرمایــش دلســوزانه 
رهبرهوشــمند انقــاب اســامی  رســیده 
انــد، بازهــم گرفتــار شــعارارتجاعی وغیــر 
هوشــمندانه اعتمــاد بــه اروپــا مــکار را دنبــال 
مــی نماینــد وتوجــه ندارنــد کــه ضــرب 
المثــل فارســی ســگ زرد بــرادر شــغال 
اســت رافرامــوش کــرده و راه غلــط گذشــته 
ــد!  ــی کنن ــال م ــدی دنب ــکل جدی ــه ش را ب
کــه جــای تاســف عمیــق دارد! آنچــه امــروز 
الزم اســت ایــن اســت کــه همــه مســؤلین و 
همــه نهــاد هــای نظارتــی ، بویــژه نهــاد هــای 
ــه  ــد توج ــردم بای ــاد م ــه آح ــی و هم انقاب
ــگاه از  ــر ن ــرد تغیی ــه راهب ــند ک ــته باش داش
خــارج بــه توانمندیهــای ملــی در داخــل

 اساســی تریــن راه نجــات کشــور اســت 
ــود را در  ــهم خ ــد س ــی بای ــر بخش ــه ه ک
ــرد  ــمندانه بپذی ــی هوش ــرد حیات ــن راهب ای
جامعــه  و  خــود  در  را  الزم  آمادگــی  و 
ــن  ــک اولی ــدون ش ــااهلل ! ، ب ــودآورد انش بوج
ــس  ــدان مجل ــن می ــذار درای ــر گ ــش اث بخ
مســتقل  ونماینــدگان   اســامی  شــورای 
غیروابســته بــه باندهــای مافیائــی سیاســی و 
ــارزه  ــرای مب ــد ب ــه بای اقتصــادی هســتند ک
ــواع واردات  ــه و قاچــاق ان ــی روی ــا واردات ب ب
ــته  ــان شایس ــه بازارکارآفرین ــاز ، ک ــر مج غی
راتهدیــد مــی کننــد را بــا تهیــه قوانیــن مقــا 
ــوده و  ــرل نم ــرایط راکنت ــدید ش ــه ای ش بل
ــا اصــاح قوانیــن معــارض  از طــرف دیگــر ب
ــدگان   ــد کنن ــان و تولی ــاش کار آفرین ــا ت ب
ــی  ــای محل ــی در کارگاه ه ــوالت داخل محص
کوچــک ومتوســط و کارخانــه هــا ، برخــورد 
تســهیل   وقوانیــن  نمــوده  شناســانه  کار 
کننــده و حمایتــی تصویــب نماینــد ! ضمــن 
ــی  ــی و پول ــررات مال ــت مق ــه  الزم اس اینک
را در خدمــات دهــی بــه مراکــز تولیــدی 
مذکورپــای کار بیاورنــد تــا از لحــاظ مالــی و 
هــم از لحــاظ مجــوز هــای فعالیــت و حضــور 
ــی و صــادرات  امــکان عرضــه  ــازار داخل در ب
محصــوالت ایشــان  بــه بازارهــای کشــور های 

همجــوار میهــن اســامی تســهیل گردیــده و 
برنامــه ریــزی نمــوده  شــوداین  امــکان 
ارائــه محصــوالت تولیــدی کار آفرینــان را 
از طریــق توســعه بازارهــای نمایشــگاهی 
هفتگــی و یــا ماهانــه و فصلــی  ثابــت درکنــار 
شــبکه هــای توزیــع فعلــی ، زمینــه کنتــرل 
ــوده و  ــم نم ــی را فراه ــازار قیمت ــم ب و تنظی
ــازار  ــی در ب ــالم کیف ــت س ــاد رقاب ــم ایج ه
هــای  داخلــی را بوجــود آورنــد! چنانچــه بــا 
ایجــاد بــازار هــای مشــترک کاالدر مرزهــای 
ــه  ــایه زمین ــورهای همس ــا کش ــترک ب مش
ــه ای  ــی و منطق ــادی محل ــکار ی اقتص هم
ــاد  ــا ایج ــودآورده وب ــور را بوج ــن دو کش بی
ــا کشــور همجــوار  ــک مشــترک ب شــبکه بان
ــی از  ــای خارج ــذف ارزه ــکان ح ــا ام عم
ــیار  ــوده و بس ــم نم ــور را فراه ــاد کش اقتص
محــدود کننــد! چنانچــه دولــت نیــز بایــد  بــا 
پشــتیبانی اجرائــی ایــن شــیوه هــای کارآمــد 
امــکان تولیــد بیشــتر و بازارهــای بزرگتــر را 
ــش  ــدگان بی ــان و تولیدکنن ــرای کارآفرین ب
ازپیــش فراهــم نماینــد! والبتــه ســرمایه 
گــذاران کشــور نیــز بــا ســرمایه گــذاری  در 
ــدات  ــده تولی ــتیبانی کنن ــای پش ــش ه بخ
ــردخانه ،  ــدی ، س ــته بن ــع بس ــد صنای مانن
ــه احســن  ــل ب ــی کــه در تبدی ــع تبدیل صنای
کــردن محصــوالت، تولیــد کننــدگان را یــاری 
نماینــد و دســتگاههای دولتــی و نهــاد هــای 
حکومتــی کــه تقریبــا بزرگترین بــازار متمرکز 
ــی  ــف م ــوالت مختل ــده محص ــرف کنن مص
باشــند باخریــد از تولیــدات داخلی وســفارش 
محصــوالت باکفیــت، بــازار تولیــد کننــدگان 
داخلــی را تقویــت کننــد و البتــه مــردم 
عزیــز کشــور نیــز بــا تغییــر رویکــرد مصــرف 
تولیــدات  معقــول  مصــرف  بــه  خارجــی 
داخلــی روی آوری کننــد! تــا از بیمــاری 
مصــرف زدگــی  اجنــاس خارجــی کــه نشــانه 
خــود باختگــی فرهنگــی اســت خــود را 
نجــات دهیــم و دشــمنان گســتاخ خارجــی را 
در ایــن میــدان نیــز بزانــو درآوریــم انشــااهلل .                                                                                                                                                
ــم اندیشــی پیشکســوتان   عضــو شــورای ه
 جهاد و شهادت رضا افروز

ادامه دارد..... 

راهبــرد هــای اقتصــادی رهبــر چــراغ راه 
اقتصــاد کشــور
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مواد مخدر گل تهدیدی جدید از دستاورد های 
مدرنیسم غرب وحشی که سراب اصالح طلبان 

است برای برخی از جوانان نادان ما در دانشگاه و 
دبیرستان

صورت خوشه نمایان است.
ــور اســتفاده  ــری و خــوراک طی ــرای روغــن گی اصــوالً شــاهدانه ب
اســت. »کانابیــس«  گیــاه  ایــن  التیــن  نــام  و  مــی  شــود 

از ســر شــاخه  های بــه گل نشســته گیــاه مــاده چســبنده  ای 
و  جمــع  آوری  کــه   کنــد  مــی  ترشــح  رزیــن  نــام  بــه 
خشــک شــود، در واقــع حشــیش بــه دســت آمــده اســت.

ــا  ــا« ی ــاری  جوان ــام »م ــه ن ــمالی ب ــکای ش ــاه در آمری ــن گی ای
»چــرس«، در انگلیــس به »گــراس«، در خــاور نزدیــک و خاورمیانه 
حشــیش، در دیگــر کشــورها بــه اســامی مختلفــی چــون »ویــد«، 
ــهرت دارد. ــره ش ــا« و غی ــاراز«، »مکون ــانگ«، »چ ــات«، »ش »پ

مــاده مخــدر گل، همــان انــدازه کــه اســم خوشــایندی دارد، 
امــا یکــی از خطرناک تریــن مــواد مخــدری اســت کــه ایــن 
روز هــا در دســت جوانــان نــا آگاه ولگــرد  می چرخــد و بــه 
اســم یــک روان گــردان طبیعــی خریــد و فــروش می شــود.

ــا خبــر  ــان معمــوالً از اثــرات حشــیش و مــاری جوان والدیــن جوان
دارنــد؛ امــا گاهــی گــول نــام ایــن مــاده مخــدر بــه  ظاهــر جدیــد را 
می خورنــد و بــه تصــور اینکــه این ماده، مانند اســمش ممکن اســت 
بی خطــر باشــد، آگاهــی الزم را بــه نوجوانــان و جوانــان نمی دهنــد.

 
شیطان بزرگ آمریکا تولید کننده و توزیع کننده 

مخدر گل در جهان
گیــاه شــاهدانه ای کــه بــه آن »کــوش افغــان« هــم گفتــه می شــد، 
از افغانســتان بــه آمریــکا بــرده شــد و ایــن شــروع پیدایــش »گل« 
ــدی  ــای جدی ــاری جوان ــان، م ــوش افغ ــتفاده از ک ــا اس ــود. ب ب
ــنتی  ــای س ــاری جوان ــاوت از م ــی متف ــه خواص ــد ک ــت ش کش
مــاری جوانــا« گفتــه می شــد.  بــه آن »مدیــکال  و  داشــت 
مــاری جوانــا گیاهــی اســت کــه هــم نــوع نــر و هــم نــوع 
ــاده هشــت  ــوع م ــر ســه درصــد و ن ــوع ن ــاده آن وجــود دارد؛ ن م
درصــد مخــدر دارد، امــا گیــاه جدیــدی کــه بــا تغییــرات 
ژنتیکــی تولیــد شــد، دو جنســیتی بــود و برخــاف مــاری 
ــرگل اســت. ــای طبیعــی کــه گل هــای کمــی دارد، بســیار پُ جوان
در ایــن گل هــا هفــت برابــر بیشــتر از مــاری جوانــا مــاده 
ــد،  ــور کنی ــار آن عب ــر از کن ــه اگ ــدر ک ــود دارد؛ آن  ق ــدر وج مخ
می شــوید.  توهــم  دچــار  باشــد،  ســرتان  بــاالی  شــب  یــا 
روز هــا  ایــن  کــه  جوانایــی  مــاری 
بــا  ابالــی  ال  جوان هــا   دســت  در 
مــاری  همیــن  می چرخــد،  گل  عنــوان 
اســت. ژنتیکی یافتــه  تغییــر  جوانــای 

مــاده مخــدر گل، دارای پتانســیل تخریبــی قوی تری از مــاری جوانا 
و حشــیش در ایجاد توهم و اعتیادآوری اســت و میزان قدرت توهم  
زایــی آن دو تــا ســه برابــر بیشــتر از مــاری جوانــای معمولی اســت. 

مواد مخدر گل))ماری جوانای صنعتی(( تولید 
شیطان بزرگ آمریکا برای نابود کردن جوانان 

مد گرای نادان

بــوی ناخــوش »ُگل« و جوالنتوزیــع کننــدگان مــواد مخــدر گل در 
ــز  ــه مراک ــر ب ــدر ویرانگ ــن مخ ــگاه ها ای ــدارس و دانش ــی م نزدیک
آموزشــی بــاز شــده، بــه شــکلی کــه بنابــر اعــام مســئوالن، مصرف 
ایــن مــاده در مدارس طی پنج ســال گذشــته افزایش داشــته اســت.

آفریده هــای  از  یکــی  گل  جهــان،  آفرینــش  ابتــدای  از 
زیبــای خداونــدی بــوده اســت کــه تنــوع شــکلی و رنگــی 
بســیاری دارد و بــرای اینکــه زیبایــی چیــزی یــا فــردی را 
توصیــف کننــد، او را بــا گل و زیبایــی آن وصــف می کننــد.

ایــن زیبــا مخلــوق الهــی باعــث شــادابی و نشــاط می شــود 
امــا امــروز بــه یــک گلــی اشــاره می کنیــم کــه نــه تنهــا 
ــراوت و  ــای ط ــه ج ــز ب ــدن آن نی ــه بویی ــکل آن، بلک ــام و ش ن
شــادابی، رخــوت و سســتی ومــرگ خامــوش را بــه دنبــال 
اســت تلخکامــی  و  شــوربختی  آن  انتهــای  و  ابتــدا  و  دارد 

بلــه! از مــاده مخــدر »گل« می گوییــم کــه وقتــی مصــرف 
پــود  تــار و  تارهــای چســبان عنکبــود،  می شــود؛ همچــون 
عنکبــود  هــای  تــار  کثیــف  محیــط  بــه  را  و جامعــه  فــرد 
دهــد. مــی  نویــد  را  خامــوش  مــرگ  نهایتــا  و  کهنگــی 

اعتیــاد بــه مواد مخّدر، یکی از معضات بهداشــتی، روانی و اجتماعی 
جهــان امروز اســت و آمارهــای منتشــره از ســازمان های بین المللی، 
حاکــی از افزایــش فزاینــده مصرف این مواد در ســطح جهان اســت. 

اعتیــاد هرگونــه وابســتگی شــدید روانــی و یــا فیزیولوژیــک 
ارگانیســم بــدن نســبت بــه یــک مــاده اســت و دارای ویژگی هــای 
عمــده ای اســت کــه شــامل تمایــل و احتیــاج شــدید؛ بــه شــکلی 
ــاد آور را  ــاده اعتی ــد م ــیله ای ســعی می کن ــر وس ــه ه ــرد ب ــه ف ک
ــرات  ــه اث ــی ب ــی و روان ــه دســت آورد؛ دوم اینکــه وابســتگی بدن ب
ــه وجــود می آیــد و باعــث ادامــه اســتعمال آن  مــاده اعتیــاد آور ب
مــواد شــده و قطــع آن باعــث عــوارض جســمی زیــادی می شــود.

*وجود 5۰۰ نوع ماده مخدر 

طــی یــک دهــه گذشــته تعــداد ماده هــای مخــدر ســنتی و 
صنعتــی در جهــان زیــر 5۰ نــوع بــود امــا امــروز بیــش از 5۰۰ نــوع 
از ایــن مــواد وارد بــازار مصــرف دنیــا شــده اند کــه جملگــی باعــث 
ــرد می شــوند. ــی، جســمی و مغــزی ف اختــاالت در عملکــرد روان
گفته شده که ماده اولیه مخدر گل از گیاه ژنتیکی شاهدانه درست 

می شود این گیاه طبیعی بوته ای است شبیه گزنه که بلندیش تا 
2 متر می  رسد. گیاه نر و ماده آن به صورت جداگانه بوده دارای 

برگ های انبوه دراز و کنگره  دار است که میوه آن در سر شاخه به 

*قلیان سکوی نابودی جوانان ال ابالی و فریب 
خوردگان مصرف کننده مخدر گل با قلیان

می بــرد،  بــاال  را  قلــب  ضربــان  کــه  اســت  مخــدری  گل، 
می دهــد  افزایــش  را  اشــتها  می دهــد،  بی قــراری  احســاس 
و موجــب قرمزشــدن چشــم ها می شــود. از آنجــا کــه ایــن 
ایــن مــاده را بــا ســیگار و قلیــان مصــرف  افــراد، معمــوالً 
ــوند.  ــوی می ش ــای ری ــار بیماری ه ــی دچ ــد از مدت ــد، بع می کنن

مخــدر »گل« باعــث توهــم شــده و یــک  بــار مصــرف آن، طــوری 
عملکــرد مغــز را مختــل می کنــد کــه زندگــی بــدون آن غیرممکــن 
می شــود.  و پایــان مصــرف آن بــه خودکشــی مــی انجامــد!

ــای مســئول آرام بخشــی  ــاک  بخــش  ه ــاده مخــدر خطرن ــن م ای
می شــود؛  آن  جایگزیــن  خــودش  و  می کنــد  فلــج  را  مغــز 
بنابرایــن بــا مصرف نکــردن مخــدر گل، فــرد دچــار اضطــراب 
شــدید  قلــب  تپــش  وحشــت زدگی،  بی قــراری،  شــدید، 
از  دیرتــر  ســاعت  یــک  مــاده  اگــر  یعنــی  می شــود.  و… 
می کنــد.  پرخاشــگری  بــه  شــروع  برســد  آن  بــه  موعــد 

ــه »ســندرم  ــا ب ــراد، ابت ــن اف ــر در ای ــداول دیگ ــای  مت نشــانه ه
بی انگیزگــی« اســت. ایــن افــراد نســبت بــه تحوالتــی کــه 
هســتند. بی تفــاوت  به شــدت  می دهــد  رخ  اجتمــاع  در 

و با ژنده پوشی و پارگی در شکوار و .....لباس خود را نمایش می  
دهند 

از مصــرف  بعــد  بعضی هــا  کــه شــاهد هســتیم،  همان طــور 
اتوبان هــا  در  بی پــروا  رانندگــی  بــه  شــروع  مــواد،  ایــن 
وحشــتناکی   حــوادث  آن  تأثیــر  تحــت  و  می کننــد 
بزننــد.  رقــم  هــم  را  مــرگ  بــه  منجــر  تصــادف  چــون 

ــود  ــتفاده می ش ــز اس ــا نی ــوی خانم ه ــاده از س ــن م ــفانه ای متأس
ــتباه  ــر اش ــرز تفک ــان ط ــتفاده از آن هم ــی اس ــل اصل ــه دلی ک
ــدگان  ــا مصرف کنن ــت ام ــواد اس ــن م ــودن ای ــادی  زاب ــاره ش درب
بایــد بداننــد غلــط شــادی در مــدت کوتاهــی  ایــن مــاده 
انــزوا و خودکشــی  تبدیــل خواهــد شــد. بــه افســردگی و 

 مد گرائی ، فساد اخالقی ولنگاری پایه 
اولیه افرایش گرفتاری به مخدر گل است
پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری 
اخیر خود در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص »میزان 

مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان«، گفت: در جمعیت 
دانش آموزی ما شیوع اعتیاد را نمی سنجیم بلکه هر نوع مصرف 

مواد را در نظر می گیریم و حتی یک نوع مصرف هم برای ما مهم 
است و نگرانی ما در بحث مصرف هر نوع مواد و موضوع تجربه 

مصرف است؛ حتی اینکه یک بار مصرف صورت گرفته باشد.
*پریدن از ساختمان چند طبقه فقط یک بار منجر به مرگ می 

شود
ــد  ــم درص ــال 8۰، نی ــی س ــاس ارزیاب ــر اس ــرد: ب ــه ک وی اضاف
دانش آمــوزان مقطــع متوســطه دوم تجربــه مصــرف داشــتند 
کــه ایــن میــزان در ســال 9۰ بــه یــک درصــد و در ســال 
95 بــه حــدود 2 درصــد دانش آمــوزان کــه تجربــه مصــرف 

اســت. رســیده  داشــته اند،  را  دوم  متوســطه  در  مــواد 

ــال  ــزود: در 5 س ــدر اف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
در  را  گل  مصــرف  توســعه  از  ناشــی  افزایــش  شــاهد  اخیــر 
شــاهد  نیــز  االن  و  بوده ایــم  شــاهد  دانش آمــوزان  بیــن 
گل  مصــرف   96 ســال  از  دانشــجویی  درجمعیــت  هســتیم 
کــم شــده اســت و امیدواریــم شــاهد ایــن باشــیم کــه در 
آینــده مصــرف مــاده گل در بیــن دانش آمــوزان کــم باشــد.

* پاکسازی جامعه  از مواد انواع مخدربه ویژه مخدر گل در 
دستور کار مبارزه با مواد مخدر ناجا می باشد  

افشــار بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در مسون ســازی 
مــدارس از مــواد مخــدر، تصریــح کــرد: پاکســازی حاشــیه 
مــدارس را در دســتور کار قــرار داده ایــم و از طریــق تفاهــم 
ــدارس  ــی م ــرای پاک ــی ب ــروی انتظام ــا نی ــه ب ــترکی ک ــه مش نام
ــینماها  ــدارس س ــیه  م ــال 96 درحاش ــت در س ــده اس ــام ش انج
و مراکــز عمومــی یــک تــن و 9۰۰ کیلوگــرم مــواد در ابعــاد 
»نیم گرمــی« از طریــق ضربــه زدن بــه خرده فروشــان مــواد کشــف 
شــده اســت کــه ایــن میــزان اطــراف مــدارس بیشــتر بــوده اســت.

* مخدر»گل« دومین ماده مخدر مصرفی پس از تریاک در 
کشوربین جوانان  ال ابالی مدارس و... هستند

ــاد  ــگیری از اعتی ــعه و پیش ــز توس ــس مرک ــی رئی ــه عباس فاطم
رســانه ای  کارزار  از  رونمایــی  مراســم  در  بهزیســتی  ســازمان 
پیشــگیری از مصــرف »گل« در کشــور، گفــت: طبــق برنامــه 
ــتی  ــازمان بهزیس ــه س ــن برنام ــان ای ــا پای ــد ت ــعه بای ــم توس شش
ــتا  ــن راس ــه در ای ــد؛ در نتیج ــش ده ــاد را کاه ــد اعتی 25 درص
برنامه هــای پیشــگیرانه و تحولــی در دســتور کار خــود دارد.

وی ادامــه داد: یکــی از برنامه هــای پیشــگیری از ســوءمصرف 
مــواد مخــدر، برنامــه کاهــش مصــرف گل و حشــیش اســت؛ 
در  صورت گرفتــه  پیمایــش  آخریــن  بــه  توجــه  بــا  چراکــه 
مــاده  کــه  داده  نشــان  کشــور،  در  اعتیــاد  شــیوع  زمینــه 
تریــاک اســت. از  مخــدر گل دومیــن مــاده مصرفــی پــس 

شــیوه  شناســی  طــرح  اســاس  بــر  گفــت:  عباســی 
»گل«  طــرح  ایــن  در  معتــادان  از  درصــد   13 اعتیــاد، 
و  مجــرد  مــرد،  آنهــا  از  درصــد   84.6 و  می کردنــد  مصــرف 
اســت. بــوده  دیپلــم  زیــر  و  دیپلــم  تحصیاتشــان  ســطح 

زنان ولگرد خیابانی مصرف کنندگان 
مخدر گل هستند

رئیس مرکز توسعه و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی تصریح 
کرد: 15.4 درصد از این معتادان زنان بوده اند،

وی گفــت: با تهیه و توزیع بروشــورهای آموزشــی در ســطح محات 
شــهر و آگاه ســازی خانواده هــا بــه دنبــال کاهــش تقاضــا و عرضــه 
گل هســتیم تــا بتوانیــم میــزان مصــرف آن را مهــار و کنتــرل کنیم.

ــا،  ــور در پارک ه ــون بروش ــک میلی ــع ی ــه توزی ــاره ب ــا اش وی ب
مراکــز کارگــری، میادیــن شــهرهای بــزرگ و... و همچنیــن نصــب 
ایســتگاه های ســیار، گفــت: چنانچــه خانواده هــا بــه مشــاوره 
بیشــتری احتیــاج داشــته باشــند بــه خــط اعتیــاد تمــاس بگیرنــد.
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قلیان وسیله جوانان بی دقت به مخدر گل

ــر  ــدر»ُگل« 20 براب ــرف  مخ ــر مص *خط
ــت ــتقات آن اس ــیش« و مش »حش

بــا  گفت وگــو  در  اجتماعــی  آسیب شــناس  ابهــری  مجیــد 
ــاده  ــرف م ــاره »مص ــارس، درب ــزاری ف ــی خبرگ ــگار اجتماع خبرن
ــر  ــان«، اظهــار داشــت: تغیی ــان و جوان مخــدر ُگل در بیــن نوجوان
ســبک مصــرف و الگــوی اعتیــاد در 5 ســال گذشــته، تحــت 
تأثیــر برنامه ریزی هــای مافیــای مــواد مخــدر کامــًا تفــاوت 
یافتــه و در جهــت ویرانگــری نســل جــوان حرکــت می کنــد.

 ابهــری در تیتر شــبکه هــای اجتماعی و ماهواره هــا  مرکز تبلیغات 
آلــوده کننــده جوانــان نــادان و آلودگــی از آنجــا کــه نســل جــوان 
اصلی تریــن ســرمایه و ذخیــره ملــی هــر کشــوری اســت، تهاجــم 
فرهنگــی و جنــگ نــرم، پاشــنه آشــیل هــر جامعــه، به ویــژه جامعه 
ــا عرضــه مخدرهــای روان گــردان و  مــا را نشــانه گرفتــه اســت و ب
تبلیغــات دروغ دربــاره آنهــا، بــا ســرعت مشــغول ویرانگــری اســت.

ایــن آسیب شــناس اجتماعــی بــا اشــاره بــه عواقــب بســیار 
بــد مصــرف مــاده  مخــدرگل توســط نوجوانــان و جوانــان 
ــاده  ــد از م ــه بع ــدر گل ک ــاده مخ ــد: م ــادآور ش ــت ، ی ــی دق ب
ــت و  ــام اول را داراس ــک مق ــد، این ــاد ش ــازار اعتی ــه وارد ب شیش
ــات دروغ  ــاده، تبلیغ ــن م ــرف ای ــش مص ــت افزای ــن عل اصلی تری
ــت. ــوده اس ــودن آن ب ــادآور نب ــا اعتی ــودن ی ــر ب ــاره بی خط درب

وی افــزود: میــزان خطــر در ایــن مــاده مخــدر 2۰ برابــر حشــیش و 
مشــتقات آن اســت؛ بــه نحوی کــه با بو کــردن آن، فرد دچــار توهم 
شــده و مصــرف یــک یــا دو بــار آن باعــث اعتیــاد شــخص می شــود.

قلیان کشی مسیری که جوانان بی دقت را گرفتار مخدر گل می 
نماید

ــرف  ــه مص ــده ک ــث ش ــی آن باع ــرد: فراوان ــری خاطرنشــان ک ابه
ــود  ــیده ش ــوان کش ــران ج ــی دخت ــوزان و حت ــان دانش آم آن می
ــی  ــر اصل ــر خط ــال حاض ــئوالن، در ح ــام مس ــاس اع ــر اس و ب
بــرای جامعــه مــا، مصــرف مــاده مخــدر گل و مشــتقات آن ماننــد 
ــفانه در  ــت و متأس ــف« اس ــا »عل ــراس« ی ــا« و »گ ــاری جوان »م
ــروش می شــود و وســایل  ــد و ف ــی خری ــه راحت فضــای مجــازی ب
می شــود. فروختــه  نیــز  روزنامه فروشــی  دکه هــای  در  آن 
دکه های روزنامه فروشی  و توزیع کنندگان لوازم 

قلیان توزیع کننده این ماده مخدر هستند!
ایــن آسیب شــناس اجتماعــی اضافــه کــرد: کاغــذ اســتفاده 
ــروش  ــه ف ــا ب ــه ای در دکه ه ــورت دان ــه ص ــدر گل ب ــاده مخ از م
ــدر  ــاده مخ ــردن م ــیاب ک ــتگاه آس ــه دس ــن اینک ــد؛ ضم می رس
گل نیــز در مقابــل دیــد فرزنــدان مــا قــرار گرفتــه اســت.

ابهــری متذکــر شــد: هــر بــار مصــرف این مــاده کــه به صــورت یک 

نــخ ســیگار پیچیده شــده اســت،تنها 5 هــزار تومان هزینــه دارد؛ در 
نتیجــه مدیــران مــدارس بایــد با همــکاری نیــروی انتظامــی، اطراف 
مــدارس را از دست فروشــانی کــه تحــت پوشــش فــروش تنقــات 
بــه فــروش مــاده مخــدر گل مشــغول هســتند، پاک ســازی کننــد.

مــاده  ایــن  ظاهــر  بــا  بایــد  خانواده هــا  داشــت:  بیــان  وی 
آشــنا شــوند تــا در صــورت مشــاهده آن بتواننــد از مصــرف 
ایــن مــاده مخــدر توســط فرزندان شــان جلوگیــری کننــد.

خطر اعتیاد به مخدر گل همه خانواده هارا 
تهدید می کنداین آسیب شناس اجتماعی با تأکید بر نقش 
مهم آموزش از طریق رسانه ها و مدارس، گفت: بنده با شهامت 

اعام می کنم که دیگر جایی برای مخفی کاری وجود ندارد؛ چراکه 
وجود خطر، هیچ کس را در حاشیه امنیت باقی نگذاشته و همه ما 

در این باره به شکل یکسان در معرض خطر هستیم.

ــن »ال ســی من«  ــواد مخــدری همچنی ــتفاده م ــاره اس ــری درب ابه
هوشــیاری  بــا  خوشــبختانه  داشــت:  بیــان  »کروکودیــل«،  و 
ــور  ــواد نوظه ــب م ــدر، اغل ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــس و س پلی
بــا شــدت جمــع آوری شــده و کمتــر در بــازار وجــود دارد 
و تقریبــاً  فقــط مــاده مخــدر گل و بعــد از آن شیشــه، بــه 
اســت. شــده  جوانــان  و  نوجوانــان  اصلــی  ســرطان  عنــوان 

*جوانانی که اسیر مدگرائی و ال ابالی گری 
هستند قربانی این مخدر ند

ســرهنگ محمــد بخشــنده رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
تهــران بــزرگ در گفت وگــو بــا خبرگــزاری فــارس، بــا اعــام اینکــه 
2۰ تــا 25 درصــد معتادان دســتگیر شــده در مناطق شــمال شــهر، 
مصرف کننــده مــاده ُگل بوده انــد، اظهــار داشــت: متأســفانه گرایــش 
بــه مــاده ُگل بــا توجــه بــه  تبلیغــات ســوء ماهواره هــا، شــبکه های 
مجــازی و تلگــرام در ســنین مختلــف بــه چشــم می خــورد. 

شبکه های اجتماعی خارجی بویژه تلگرام توزیع 
کننده مجازی هستند

ســرهنگ بخشــنده بــا اعــام ایــن مطلــب کــه گیــاه گل بــه صورت 
ــدان آن در  ــروش گل ــر اســت و تبلیغــات ف ــا پنــج پَ ــرگ ی پنــج ب
ــای  ــت: برگ ه ــود، گف ــده می ش ــازی دی ــبکه های مج ــرام و ش تلگ
ایــن گیــاه بــه رنــگ ســبز تیــره یــا حنایــی اســت؛ مشــخصه اصلــی 
آن پنــج پــر بــودن اســت کــه بایــد خانواده هــا بــه آن توجــه کننــد؛ 
ــا کاشــت آن در باغچه هــا مواجهیــم و کاشــت  در برخــی مــوارد ب
آن در گلخانه هــا و مناطــق خــوش آب و هــوا بیشــتر اســت.

شکل مصرفی مخدر کل پودر است که در سیگار  و قلیان 
مصرف می شود

بــذر  بیــان داشــت:  وی در خصــوص ماهیــت مخــدر »ُگل« 
یــا دانــه گل از کشــورهای اروپایــی بــه خصــوص هلنــد بــه 
می شــود.  کشــور  وارد  مســافران  توســط  و  کیفــی  صــورت 

رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهــران بــزرگ تشــریح کرد: 
مخــدر گل، حالــت فرآوری شــده گیــاه شــاهدانه از نــوع نــر و مــاده 
اســت؛ در کشــورهای خارجــی بــه آن ماری جوانا می گویند؛ ســر گل 
حــاوی تتراهیدروکانــا بینــول اســت کــه مــاده مخــدر توهم زاســت. 

در  گل  مخــدر  گفــت:  گل،  مصــرف  نحــوه  خصــوص  در  وی 
شــکل  بــه  کاغذســیگار  از  تــر  نــازک  و  خــاص  کاغذهــای 
ــد.  ــرف می کنن ــیگار مص ــل س ــرده و مث ــته بندی ک ــیگارت بس س

نشانه های دیگر معتادان به مواد مخدر گل 
ســرهنگ بخشــنده در پاســخ بــه  پرســش دیگــر فــارس در 
ــرف،  ــل مص ــرد: در اوای ــام ک ــرف گل، اع ــم مص ــوص عائ خص
از مدتــی کــه از  امــا بعــد  فــرد اشــتهایش زیــاد می شــود 
مصــرف می گــذرد، کم خوابــی و کم اشــتهایی بــر فــرد معتــاد 
مســتولی می شــود؛ توهــم، ســرگیجه، افزایــش ضربــان قلــب 
ــت.  ــه گل اس ــاد ب ــرد معت ــارز ف ــم ب ــه عائ ــراری از جمل و بی ق

ــاده  ــن م ــوی ای ــوص ب ــزرگ در خص ــران ب ــد ته ــام ارش ــن مق ای
گفــت: گل بســیار بدبوســت؛ بــوی علــف گندیــده می دهــد 
می کنــد،  سرخوشــی  و  توهــم  دچــار  را  فــرد  بافاصلــه  و 
می شــود.  برافروختــه  و صورتــش  شــده  قرمــز  فــرد  چشــم 

ــه  ــد ک ــی باش ــرد در محیط ــر ف ــزود: اگ ــنده اف ــرهنگ بخش س
کســی در آن، در حــال مصــرف گل باشــد، بافاصلــه بــوی 
ــرد  ــو ف ــن ب ــمام همی ــد؛ استش ــامش می رس ــه مش ــده ای ب زنن
را دچــار توهــم کــرده و ســرگیجه نیــز بــه وجــود مــی آورد. 

ــرد  ــی ف ــم بالین ــایر عالئ ــوص س وی در خص
معتــاد بــه مخــدرگل اظهــار داشــت: فــردی 
ــش  ــده، صورت ــدر گل ش ــه مخ ــاد ب ــه معت ک
ــز  ــش نی ــان و لب ــود، روی زب ــبزه می ش س
ــار  ــد؛ کن ــر می کن ــبز تغیی ــگ س ــه رن ب
ــه  آن دور  ــر رنگدان ــکرک زده و اث ــا ش لب ه
ــت.  ــهود اس ــاد مش ــرد معت ــان ف ــب و ده ل

دیگــر عائــم  از  را  ، گوشــه گیری  ارشــدانتظامی  مقــام  ایــن 
ــح کــرد: حاضرنشــدن در جمــع  ــوان و تصری ــاد عن ــرد معت ــارز ف ب
ــه  ــواده از جمل ــرار از خان ــه تنهایــی و ف ــواده و غــذا خــوردن ب خان
عائــم خطــری اســت کــه بایــد خانــواده هــا بــه آن توجــه کننــد!

وی خطــاب بــه خانواده هــا گفــت: متأســفانه والدیــن فکــر 
ــه  ــا قیاف ــکل ی ــروش، هی ــا موادف ــروش ی ــه خرده ف ــد ک می کنن
ــه  ــا ب ــی؛ ام ــی 2۰۰ کیلوی ــد دارد و هیکل ــر ق ــی دارد؛ 2 مت خاص
ایــن فکــر نمی کننــد کــه شــاید همــان فــردی کــه بــا فرزندشــان 
طــرح دوســتی ریختــه، موادفــروش باشــد، شــاید قیافــه موادفروش 
ــد. ــادی باش ــر فردع ــه ه ــر از قیاف ــودب ت ــر و م ــیک ت بسیارش

رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهــران بــزرگ بیــان داشــت: 

افــرادی کــه بــرای تحصیــل یــا کار بــه تنهایــی در شــهر دیگــری 
ــواده خــود   ــر در خان ــرادی کــه کمت ــد و همچنیــن اف حضــور دارن
کنتــرل و رســیدگی مــی شــوند، از جملــه افــرادی هســتند کــه در 
ــه مصــرف مــواد مخــدر هســتند.  زمــره گــروه پرخطــر گرایــش ب

از انوشــیروان محســنی بندپــی در مراســم رونمایــی از کارزار 
رســانه ای پیشــگیری از مصــرف مخــدر گل، گفــت: تعاریــف فرهنگ 
ــه آگاه ســازی و  ــانه ها اســت ک ــد مســاعدت رس پیشــگیری نیازمن
ــه  ــواد ب ــوءمصرف م ــه س ــبت ب ــه نس ــاد جامع ــازی آح حساس س
خصــوص مــواد مخــدری ماننــد گل و شیشــه کــه امــروزه در بیــن 
جوانــان و نوجوانــان  ال ابالــی شــیوع پیــدا کــرده ضــروری اســت.

رئیــس ســازمان بهزیســتی  کشــور افــزود: مــاده مخــدر گل 
ــرف را  ــیوع مص ــه ش ــت ک ــاده ای اس ــن م ــاک دومی ــس از تری پ
ــه خــود اختصــاص داده اســت و در بررســی علمــی افســردگی،  ب
عــدم هوشــیاری و عــدم تمرکــز، خشــکی دهــان و دنــدان، تپــش 
بــاالی قلــب و پرخاشــگری از جملــه عائــم آن محســوب می شــد.

مهمترین اقدام عمل مسئولین  جلو گیری از 
واردات این ماده سمی استمحسنی بندپی گفت: در 
جامعه کارگری 23 تا 27 درصد  نوعی دچار مصرف ماده مخدر 

هستند که اگر هریک از این عوارض به موقع شناسایی شوند، 
 درمان های به موقع و به هنگام تری خواهیم داشت.

حــاال دیگــر چــراغ خطــر حضــور مــواد مخــدر در مراکــز آموزشــی 
بــه وضــوح روشــن شــده و جــای هیــچ پنهــان کاری و انــکار وجــود 
نــدارد؛ در نتیجــه ضــرورت برنامــه ریــزی مبتنــی بــر پژوهــش همه 
جانبــه دربــاره علــل گرایــش نوجوانــان و جوانــان ال ابالــی  بــه ایــن 
ــه  ــده ب ــای بازدارن ــی برنامه ه ــرای عملیات ــاک و اج ــدر خطرن مخ
ــه موضــوع  ــم ک ــاد ببری ــد از ی ــا نبای ــی احســاس می شــود ام خوب
ــه  ــان و ب ــان و جوان ــم نوجوان پیشــگیری و آگاه ســازی قشــر عظی
ــای  ــه پیامده ــبت ب ــازی  نس ــون س ــا و مص ــا خانواده ه ــع آنه تب
ــد از  ــی بع ــدام عمل ــن اق ــر، مهمتری ــاده ویرانگ ــن م ــرف ای مص
ــت. ــور اس ــی کش ــادی خارج ــاده از مب ــن م ــری از ورود ای جلوگی
 باز نشر با تغییرات خبرگزاری فارس
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دفاع مقدس

ــی  ــان ســوم خــرداد ســال 61 کــه دشــمن بعث قهرمان
ــت نشــاندند ــه خــاک ذل آثار جنایات بین المللی علیه مردم انقالبی ایران اسالمیصهیونیســتی را ب

هواپیما های آمریکائی و اروپای غربی و اروپا ی شرقی عامل این جنایات
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هــادی  ابراهیــم  شــهید  زندگینامــه 
و  مــرز  ایــن  در  بســیاری  مــادران 
تقدیــم  را  رشیدشــان  جوانــان  بــوم 
اســام کــرده انــد امــا ســهم مــادران 
از  جنــگ  از  پــس  گمنــام  شــهدای 
ــود.  ــادران ب ــر از دیگرم ــان کمت فرزندانش
در قطعــه 26 گلــزار شــهدای بهشــت 
ــا  ــه خیلی ه ــودی اســت ک ــرا)س( یادب زه
ــوان  ــب آن و عن ــس صاح ــدن عک ــا دی ب
ســنگ  روی  کــه  گمنــام«  »شــهید 
مــزار نوشــته شــده، می رونــد و زائــر 
شــهید مفقوداالثــر »ابراهیــم هــادی« 
ــای  ــرای بچه ه ــه ب می شــوند؛ شــهیدی ک
جنــوب شــرق تهــران و کســانی کــه 
ــت  ــز اس ــی عزی ــتند، خیل ــل دل هس اه
البتــه ایــن شــهید بــرای جوان هایــی 
را  ابراهیــم«  بــر  »ســام  کتــاب  کــه 
ــری دارد. ــوای دیگ ــال و ه ــد، ح خواندن
از  هــادی  ابراهیــم  بســیجی  پهلــوان 
شــهید  چریکــی  گــروه  بنیانگــذاران 
ــتاره  ــرب و س ــه گیانغ ــو در جبه اندرزگ
ورزش کشــتی کشــورمان اســت؛ او در اول 
اردیبهشــت ســال 1336 در محلــه شــهید 
ســعیدی حوالــی میــدان خراســان بــه دنیا 
ــواده  ــد خان آمــد؛ ابراهیــم چهارمیــن فرزن
ــی  ــخ یتیم ــم تل ــی طع ــود؛ او در نوجوان ب
را چشــید، از آنجــا بــود کــه همچــون 
مــردان بــزرگ زندگــی را پیــش بــرد.
ابراهیــم دوران دبســتان را بــه مدرســه 
طالقانــی رفــت و دبیرســتان را نیــز در 
ــد.  ــان گذران ــدارس ابوریحــان و کریم خ م
او در ســال 55 توانســت بــه دریافت دیپلم 
ــال های  ــان س ــود. از هم ــل ش ــی نائ ادب
پایانــی دبیرســتان، مطالعــات غیــر درســی 
ــت  ــور در هیئ ــرد؛ حض ــروع ک ــز ش را نی
جوانــان وحــدت اســامی و همراهــی 
مرحــوم  نظیــر  اســتادی  شــاگردی  و 
عامــه »محمدتقــی جعفــری« بســیار 
ــود. ــر ب ــم مؤث در رشــد شــخصیتی ابراهی
ــروزی  ــود، در دوران پی ــهید مفق ــن ش ای
ــود  ــیاری از خ ــجاعت های بس ــاب ش انق
نشــان داد؛ همزمــان بــا تحصیــل علــم بــه 
کار در بــازار تهــران مشــغول بــود و پس از 
انقــاب در ســازمان تربیــت بدنــی و بعــد 
ــرورش منتقــل شــد. ــوزش پ ــه آم از آن ب
انتقــال  ابراهیــم  کارهــای  از  یکــی 
ــه عقــب  ــه ب مجروحــان و شــهدا از منطق
جبهــه بــود. گاهــی اوقــات پیکرهــای 
مطهــر شــهدا در ارتفاعــات بــازی دراز 
می نشســت  ابراهیــم  شــانه های  بــر 

تــا بــه دســت خانواده هایشــان برســد.

**))خاطراتی از شهید ابراهیم هادی 
سر مشق جوانان با غیرت تهران(( 
خواهر ابراهیم به منزلشان آمده بودند 
هنوز دقایقی نگذ شته بود که از داخل 

کوچه سرو صدایی شنیده می شد.ابراهیم 
سریع از پنجره طبقه ی دوم نگاه کرد و 
دید شخصی موتور شوهر خواهرشان را 

برداشته و در حال فرار است.
ــه  ــمت درب خان ــه س ــریع ب ــم س ابراهی
ــد  ــوز چن ــد و هن ــال دزد دوی ــد و دنب آم
ــه  ــی از بچ ــه یک ــود ک ــه ب ــی نرفت قدم
ــا  ــور زد و آق ــه موت ــدی ب ــا لگ ــل ه مح
دزده بــا موتــور بــه زمیــن خورد.تکــه 
آهنــی کــه روی زمیــن بــود دســت دزد را 
ــد و خــون هــم جــاری شــد. ابراهیــم  بری
ــره  ــه چه ــی ب ــیدن نگاه ــض رس ــه مح ب
و  انداخــت  دزد  دلهــره  و  تــرس  پــراز 
بعــد موتــور را بلنــد کــرد و گفــت: ســوار 
ــگاه  ــه درمان ــه دزد را ب ــان لحظ ــو! هم ش
پانســمان کــرد. را  بــرد و دســت دزد 
ــود و  ــب ب ــی عجی ــم خیل ــای ابراهی کاره
ــد و  ــه مســجد رفتن ــم ب ــا ه ــم ب شــب ه
ــا اون دزد  ــی ب ــم کل ــاز ابراهی ــد از نم بع
صحبــت کــرد و فهمیــد کــه آدم بیچــاره 
ــتان  ــکاری از شهرس ــت و از زور بی ای اس
کــرده. دزدی  و  آمــده  تهــران  بــه 
ابراهیــم بــا چنــد تــا از رفقــا و نمازگــزاران 
صحبــت کــرد و یــه شــغل مناســبی بــرای 
آن آقــا فراهــم کرد.مقــداری هــم پــول از 
ــه آن شــخص داد و شــب هــم  خــودش ب
شــام خــورد و اســتراحت کردند.صبــح فردا 
ــم  ــن کار ابراهی ــه ای ــا ب ــی از بچــه ه خیل
اعتــراض کردنــد. ابراهیــم هم جــواب داده 
بود:مطمئــن باشــید اون آقــا ایــن برخــورد 
ــد  ــک نکنی ــد و ش ــی کن ــوش نم را فرام
برخــورد صحیــح، همیشــه کار ســازه.
* عصــر بــود کــه حجــم آتــش کــم شــد، 
بــا دوربیــن بــه نقطــه ای رفتــم کــه دیــد 
ــم.آنچه  ــته باش ــال داش ــری روی کان بهت
ــود. از محــل  ــی ب ــاور نکردن ــدم ب ــی دی م
کانــال فقــط دود بلنــد مــی شــد ومرتــب 
صــدای انفجــار مــی آمــد. امــا مــن هنــوز 
گفتم:ابراهیــم  خــودم  داشــتم.با  امیــد 
شــرایط بســیار بدتــری از ایــن را هــم 
ســپری کــرده، نزدیــک غــروب شــد.
مــن دوبــاره بــا دوربیــن بــه کانــال نگاهــی 
دورچیــزی  از  کــردم  انداختم.احســاس 

اســت. حرکــت  حــال  در  و  پیداســت 
بــا دقــت بیشــتری نــگاه کردم.کامــًا 
ــدن  ــر در حــال دوی مشــخص بود،ســه نف
ــب  ــیر مرت ــد ودرمس ــا بودن ــمت م ــه س ب
ــد و بلنــد مــی شــدند  زمیــن مــی خوردن
ــی  ــا م ــمت م ــه س ــته ب ــی وخس وزخم
ــال مــی آینــد. ــود از کان ــد .معلــوم ب آمدن
فریــاد زدم و بچــه هــا را صــدا کــردم.
ــد. ــدازی نکنی ــم تیران ــم گفت ــه ه ــه بقی ب
ــا  ــز م ــه خاکری ــر ب ــه نف ــره آن س باالخ
ــد. ــی آیی ــا م ــیدم:از کج ــیدند. پرس رس
یکــی  نداشــتند.  زدن  حــرف  حــال 
قمقمــه  ســریع   . خواســت  آنهــا  از 
از  هــم  دیگــری  دادم.دیگــر  او  بــه  رو 
ــی  ــش م ــنگی بدن ــف وگرس ــدت ضع ش
بــه  غــرق  بدنــش  وســومی  لرزیــد. 
آمدنــد  ســرحال  وقتــی  بــود.  خــون 
ــتند. ــل هس ــای کمی ــه ه ــد:از بچ گفتن
بــا اضطــراب پرســیدم: بقیــه بچــه هــا چی 
شــدن؟ در حالــی کــه یکــی از آنها ســرش 
ــر  ــی آورد گفت:فک ــاال م ــختی ب ــه س را ب
نمــی کنــم کســی غیــراز مــا زنــده باشــد.
هــول شــده بودم.دوبــاره وبــا تعجــب 
جــوری  چــه  روز  پنــج  پرســیدم:این 
ــی  ــی رمق ــان ب ــد؟ باهم ــت کردی مقاوم
ــی  ــا مخف ــازه ه ــر جن ــواب داد زی اش ج
شــده بودیــم امــا یکــی بــود کــه ایــن پنــج 
ــود. ــته ب ــه داش ــا نگ ــر پ ــال رو س روز کان
ــی  ــرف آر پ ــک ط ــود! ی ــی ب ــب آدم عج
جــی مــی زد و یــک طــرف تیربــار شــلیک 
مــی کــرد. یکــی از اون ســه نفرپریــد 
تــوی حرفــش و گفت:همــه شــهدا رو 
ــه وآب  ــد .آذوق ــی چی ــم م ــال ه ــه کان ت
رو پخــش مــی کرد،بــه مجــروح هــا مــی 
رســید.اصًا ایــن پســر خســتگی نداشــت.
ومعــاون  هــا  فرمانــده  :مگــر  گفتــم 
 ، نشــدن  شــهید  دوتاگــردان  هــای 
پــس از کــی داری حــرف مــی زنیــد؟
نمــی  کــه  بــود  جوونــی  گفت:یــه 
شــناختیمش ، موهایــش ایــن جــوری 
ــه...  ــوری و چفی ــش اون ج ــود ... ، لباس ب
. داشــت روح از بدنــم جــدا مــی شد.ســرم 
ــورت دادم. ــم را ق ــود.آب دهان داغ شــده ب
اینهــا همــه مشــخصه هــای ابراهیــم بــود.
بــا نگرانــی نشســتم ودســتانش را گرفتــم 
وگفتم:آقــا ابراهیــم االن کجاســت؟ گفــت: 
تــا آخریــن لحظــه کــه عــراق آتــش مــی 
ریخــت زنــده بــود وبــه مــا گفــت :تــا مــی 
ــال رو  ــا کان تونیــد ســریع بلنــد بشــیدو ت
زیــر ورو نکردنــد فــرار کنیــد. یکــی ازاون 

خدایــا تــو را گــواه مي گیــرم کــه در طــول 
ایــن مــدت از شــروع انقــاب تاکنــون هــر 
چــه کــردم بــراي رضــاي تــو بوده و ســعي 
داشــتم همیشــه خــود را مــورد آزمایــش و 
آمــوزش در مقابــل آزمایش هــا قــرار دهــم. 
را  ناقابــل  جــان  ایــن  امیــدوارم 
پیــروزي  و  عزیــز  اســام  راه  در 
بپذیــري. متکبریــن  بــر  مســتضعفین 

شکســتگي هاي  از  چنــد  هــر  خدایــا 
مي بــرم،   رنــج  اســتخوان هایم  متعــدد 
ولــي اهمیتــي نمــي دادم؛ بــه خاطــر 
چــه  مــدت  ایــن  در  مــن  این کــه 
تــو  رحمــت  و  لطــف  از  نشــانه هایي 
نســبت بــه آن هایــي کــه خالصانــه و 
دیــده ام.  نهاده انــد،  گام  راه  ایــن  در 
ــه  ــوقم و هم ــودم و معش ــا،  اي معب خدای
ــر عظمــت  ــم در براب کــس و کارم، نمي دان
تــو چگونــه ســتایش کنــم ولي همیــن قدر 
ــناخت،  ــو را ش ــس ت ــر ک ــه ه ــم ک مي دان
عاشــقت شــد و هــر کــس عاشــقت شــد، 
دســت از همــه چیــز شســته و بــه ســوي 
خوبــي  بــه  را  ایــن  و  مي شــتابد  تــو 
و مي کنــم.  احســاس کــردم  در خــود 

خدایــا عشــق بــه انقــاب اســامي و 
ــودم  ــان در وج ــاب چن ــر انق ــر کبی رهب
شــعله ور اســت کــه اگــر تکه تکــه ام کننــد 
ــرار  ــکنجه ها ق ــخت ترین ش ــر س ــا زی و ی
گذاشــت.  نخواهــم  تنهــا  را  او  گیــرم، 
ــت  ــردي از آحــاد مل ــک ف ــوان ی ــه عن و ب
مســلمان بــه تمامــي ملــت خصوصــاً 
مســئولین امــر تذکــر مي دهم که همیشــه 
ــوده باشــید و  در جهــت اســام و قــرآن ب
هیــچ مســئله و روشــي شــما را از هــدف 
ــد.  ــرف ننمای ــد، منح ــه داری ــي ک و جهت
دیگــر ایــن کــه ســعي کنیــد در کارهایتان 
نیــت خــود را خالــص نمــوده و اعمالتــان 
را از هــر شــرک و ریــا، حســادت و بغــض 
پــاک نماییــد تــا هــم اجــر خــود را ببرید و 
هــم بتوانیــد مســئولیت خــود را آن چنــان 
کــه خداونــد، اســام و امــام مي خواهنــد، 
انجــام داده باشــید ایــن را هرگــز فرامــوش 
نکنیــد تــا خــود را نســازیم و تغییــر 
نمي شــود.  ســاخته  جامعــه  ندهیــم، 

والسام و علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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ــرش را  ــود. س ــده ب ــرخ ش ــت س از خجال
ــو رو  ــت: حــاج آقــا ت ــرد و گف ــد ک بلن
ــش  ــد. خواه ــرمنده نکنی ــا رو ش ــدا م خ
ــد بعــد  ــن طــوری حــرف نزنی ــم ای می کن
ــارت  ــم شــما را زی ــده بودی ــا آم ــت: م گف
هفتگــی  جلســه  در  انشــاء اهلل  کنیــم. 
ــدیم،  ــد ش ــد بلن ــیم. بع ــت می رس خدم
خداحافظــی کردیــم و بــه بیــرون رفتیــم.
ــو هــم  ــم جــون، ت ــم: ابراهی بیــن راه گفت
بــه ایــن بابــا یــه کــم نصیحــت می کــردی. 
دیگــه ســرخ و زرد شــدن نــداره!  بــا 
عصبانیــت پریــد تــوی حرفــم و گفت: چی 
می گــی امیــر جــون، تــو اصــًا ایــن آقــا رو 
شــناختی!؟ گفتــم: نــه، راســتی کــی بود!؟
جــواب داد: ایــن آقــا یکــی از اولیــای 
نمی داننــد.  خیلی هــا  امــا  خداســت. 
ــی  ــماعیل دوالب ــرزا اس ــاج می ــون ح ایش
بودنــد. ســال هــا گذشــت تــا مــردم 
ــازه  ــناختند. ت ــی را ش ــای دوالب ــاج آق ح
محبــت  طوبــی  کتــاب  خوانــدن  بــا 
بــه  ایشــان  جملــه  کــه  فهمیــدم 
بــوده. بزرگــی  حــرف  چــه  ابراهیــم 

 ** جاوید االثر؛

و ســرانجام ابراهیــم، در والفجــر مقدماتــی 
ــردان  ــای گ ــراه بچه ه ــه هم ــج روز ب پن
کمیــل و حنظلــه در کانال هــای فکــه 
مقاومــت کــرد امــا تســلیم نشــد و در 
22 بهمــن ســال 61 بعــد از فرســتادن 
بچه هــای باقــی مانــده بــه عقــب، تنهــای 
تنهــا بــا خــدا همــراه شــد و دیگــر کســی 
ــر از  ــد و ایــن هــم آخریــن تصوی او را ندی
ــم  ــوان بســیجی شــهید »ابراهی پیکــر پهل
ــه  ــه گرفت ــگاه فک ــال قتل ــادی« در کان ه
ــه در  ــراق، ک ــون ع ــط تلویزی ــده توس ش
نشــریه پاک هشــت منتشــر شــده اســت.

 
ابراهیم همیشه از خدا می خواست 
گمنام بماند؛ چرا که گمنامی صفت 

یاران خداست.
هــادی؛ شــهید  نامــه  وصیــت   **
الصدیقیــن و  الشــهداء  رب  بســم 
ــس  ــر ک ــتر از ه ــود را بیش ــه خ ــر چ اگ
محتــاج وصیــت و پنــد و انــدرز مي دانــم، 
ــان  ــد من ــخن از خداون ــاز س ــل از آغ قب
ــن  ــان م ــه بی ــي ب ــم قدرت ــا مي کن تمّن
ــک  ــان ی ــم از زب ــه بتوان ــد ک ــا فرمای عط
شــهید ، دســت بــه قلــم ببــرم چــرا 
کــه جمــات مــن اگــر لیاقــي پیــدا 
ــرار  ــي ق ــت اله ــو رحم ــورد عف ــد و م ش
ــهادت را  ــعادت ش ــق و س ــم و توفی گرفت
ــن  ــوان پرافتخارآفری ــه عن ــردم، ب ــدا ک پی
مي شــود.  خوانــده  شــهید  وصیــاي 

ســه نفــر هــم گفت:مــن دیــدم کــه زدنش.

ــا همــون انفجــار اول افتــاد روی زمیــن. ب
اخبــاری  آخریــن  هــا  گفتــه  ایــن 
بــود کــه از کانــال کمیــل داشــتیم و 
ابراهیــم تــا بــه حــال حتــی جنــازه 
همیشــه   ، نشــده  پیــدا  ازش  هــم  ای 
دوســت داشــت گمنــام شــهید شــود.

چنــد ســال بعــداز عملیــات تفحــص 
هــای  بچــه  از  ونــد  محمــود  شــهدا، 
درجــه  بــه  نیــز  خــود  کــه  تفحــص 
مــی  نقــل  رســید  شــهادت  رفیــع 
کنــد: یــک روز در حیــن جســتجو، در 
ــه  ــد ک ــدا ش ــهیدی پی ــل ش ــال کمی کان
ــتی  ــه یادداش ــراه او دفترچ ــایل هم دروس
ــرار داشــت کــه بعــد از گذشــت ســالها  ق
هنــوز قابــل خوانــدن بــود، درآخریــن 
صفحــه ایــن دفترچــه نوشــته شــده بــود:

امــروز روز پنجــم اســت کــه در محاصــره 
بنــدی  را جیــره  غــذا  و  آب  هســتیم، 
ــم   ــال کناره ــای کان ــهدا انته ــم، ش کردی
قــرار دارنــد، دیگــر شــهدا تشــنه نیســتند.
ــه)س( ــب تشــنه ات پســر فاطم ــدای ل ف

ــی  ــه مرخص ــود. ب ــگ ب ــال اول جن * س
آمــده بودیــم. بــا موتــور از ســمت میــدان 
ــان  ــدان خراس ــمت می ــه س ــیاب ب سرآس
)شــهید  ابراهیــم  بودیــم.  حرکــت  در 
ابراهیــم هادی(عقــب موتــور نشســته بــود.

از خیابانــی رد شــدیم. ابراهیــم یــک دفعــه 
گفــت: امیــر وایســا! مــن هــم ســریع 
ــم.  ــا تعجــب گفت ــان. ب ــار خیاب ــدم کن آم
ــت  ــر وق ــت: هیچــی، اگ چــی شــده؟! گف
ــن  ــدا!  م ــده خ ــه بن ــدن ی ــم دی داری بری
ــدارم. ــی ن ــه، کار خاص ــم: باش ــم گفت ه

ــم.  ــه رفتی ــک خان ــل ی ــم داخ ــا ابراهی ب
چنــد بــار یــااهلل گفــت. وارد اتــاق شــدیم. 
چنــد نفــری نشســته بودنــد. پیرمــردی بــا 
عبــای مشــکی و کاهــی کوچــک بــر ســر 
ــم  ــه همــراه ابراهی ــود. ب ــس ب ــاالی مجل ب
ســام کردیــم و در گوشــه اتــاق نشســتیم. 
ــا  ــی از جوان ه ــا یک ــا ب ــاج آق ــت ح صحب
ــا  ــا و ب ــه م ــرد ب تمــام شــد. ایشــان رو ک
چهــره ای خنــدان گفــت: آقــا ابراهیــم راه 
گــم کــردی، چــه عجــب ایــن طــرف  هــا!

ــا  ــود. ب ــته ب ــر نشس ــه زی ــر ب ــم س ابراهی
ــت  ــا، وق ــاج آق ــرمنده ح ــت: ش ادب گف
نمی کنیــم خدمــت برســیم. همیــن طــور 
کــه صحبــت می کردنــد فهمیــدم ایشــان، 
حــاج  می شناســد  خــوب  را  ابراهیــم 
ــرد. ــت ک ــران صحب ــا دیگ ــی ب ــا کم آق

وقتــی اتــاق خالــی شــد رو کرد بــه ابراهیم 
و بــا لحنــی متواضعانــه گفــت: آقــا ابراهیم 
ــم  ــن! ابراهی ــت ک ــم نصیح ــه ک ــا رو ی م

شهید ابراهیم هادی شهید گمنامی که از بسیاری شهدای مشهور مشهور تر شد!
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ــه  ــی دارد ک ــد ویژگ ــری چن ــهید مطه ش
ــا برخــوردار  ــر کســی از مجمــوع آنه کمت
اســت و هنــوز کســی شــناخته نشــده کــه 
تــا ایــن حــد دارای ایــن ویژگــی هــا باشــد 
ــیار  ــامی بس ــی اس ــه مبان ــان ب . اول ایش
مســلط بودنــد دوم بــه نــگاه هــای غربــی 
ــده  ــا فهمی ــد و عمیق ــلط بودن ــیار مس بس
ــه  ــی ب ــای غرب ــگاه ه ــن ن ــه ای ــد ک بودن
ــی  ــومین ویژگ ــتند. س ــه هس ــال چ دنب
ایشــان خاقیــت تقــوی ایشــان اســت کــه 
ــامی و  ــی اس ــان مبان ــتند می ــی توانس م
نــگاه جدیــد پــل معقــول  بزنند.نــه تقلیــد 
ــاب  ــری در کت ــهید مطه ــه ش ــور کوران ک
علــل گرایــش بــه مادیگــری توانســته 
اســت میــدان بــازی را عــوض کنــد. 
ایشــان در ایــن کتــاب مــی گویــد غربــی 
هــا فرضشــان بــر اینســت کــه دیــن 
انحــراف بشــر اســت و خــاف عقــل اســت.
امــروز  و  بــوده  غلــط  فــرض  ایــن 
ــی  ــه م ــم متوج ــم ک ــری ک ــه بش جامع
ــن دو  ــا از ای ــی ه ــه غرب ــه نظری ــود ک ش
حــال خــارج نیســت 1- بــا اطاعــات 
 -2 کردهانــد  پــردازی  نظریــه  ناقــص 
ــام  ــا اس ــت ب ــود ضدی ــاد آل ــدف عن ه
کردنــد.  مــی  دنبــال  را  مســلمین  و 
خانــواده از نــگاه اســتاد زنــده 
یــاد شــهید آیــت اهلل مطهــری
ــت  ــن اس ــر ای ــن پارامت ــن و مهمتری اولی
کــه ماهیــت خانــواده غیــر از جامعــه 
اســت؛ شــهید مطهــری  در مقدمــه کتــاب 
“نظــام حقــوق زن در اســام” مــی گویــد: 
مهمتریــن مســاله در بــاب زن ایــن نیســت 
کــه آزادیهــا و حقوقــش بــا مــرد مســاوی 
باشــد یــا نــه؛ بلکــه مســئله ایــن اســت که 
آیــا نظــام حقوقــی خانــواده، شــبیه نظــام 
ــه؟ االن  ــا ن ــی هســت ی ــی  اجتماع حقوق
یــک طبقــه بنــدی رایج اســت مــی گویند 
ــه دو دســته از مســائل  مســائل زندگــی ب
فــردی و اجتماعــی تقســیم می شــود. 
ــن  ــری ای ــهید مطه ــتاد  ش ــر اس ــا نظ ام
اســت کــه مــا ســه دســته مســاله داریــم؛ 
ــاوت  ــی. تف ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ف
ــات اجتماعــی در  ــا نظام ــواده ب نظــام خان
ــز  ــری ناشــی از دو چی ــهید مطه ــگاه ش ن
ــی  ــودن دورکــن اصل اســت؛ دو جنســی ب
ــن  ــن والدی ــلی بی ــی نس ــواده، و توال خان
و فرزنــدان مــی باشــد در حالــی کــه  
در تمــام ســازمانهای اجتماعــی افــراد

 بــر اســاس شایســتگی اکتســابی یــا توافق 
و قــرارداد در جایــگاه هایشــان قــرار مــی 
گیرند.لــذا هیــچ یک از ارکان یک ســازمان  
ــش از  ــات جای ــارج از توافق ــی خ اجتماع
پیــش تعییــن شــده نیســت. یــک رئیــس 
ــس  ــاب رئی ــا انتص ــا ب ــق ی ــا تواف ــا ب ی
میشــود و همــه مناســبا ت اجتماعــی 
همینطــور اســت؛ امــا در خانــواده  زن 
ــان  ــه جایش ــد ک ــهایی دارن ــرد نقش و م
ــدنی  ــوض ش ــده و ع ــن ش ــش تعیی از پی
نیســت. نقشــی را کــه زن دارد، مــرد ندارد 
و نقشــی را کــه مــرد دارد، زن نــدارد. 
مثــا تربیــت فرزنــدان  کار زن اســت و نــه 
ــگاه  ــد جای ــان می ده ــن نش ــرد؛ ای کار م
اصلــی  ارکان  مســئولیتهای  و  نقــش  و 
ــا  ــاب ی ــاس انتص ــر اس ــا ب ــواده صرف خان
ــر  ــه دیگ ــود. نکت ــل نمی ش ــق حاص تواف
توالــی بیــن نســلی و فرزنــدان اســت. 
رابطــه نســلی در خانــواده اقتضائاتــی ایجاد 
ــی  ــات زندگ ــر از اقتضائ ــه غی ــد ک می کن
اجتماعــی اســت و در عرصــه خانــواده 
نمی تــوان همــان مدلهــای حقوقــی ای 
کــه در اجتمــاع اســتفاده می کنیــم را 
ــن دو  ــری ای ــهید مطه ــم.  ش ــاده کنی پی
ــات  ــانی اقتضائ ــد در همس ــه تردی را ریش
خانــواده و اجتمــاع معرفــی میکنــد و 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــد نش ــن تردی ــا ای ب
ــام  ــاوت از نظ ــواده متف ــام خان ــدل نظ م
ــواده  ــام خان ــی نظ ــت. وقت ــی اس اجتماع
متفــاوت شــد، شناســایی مــا از زن و مــرد 
هــم متفــاوت مــی شــود. لــذا حتــی اگــر 
بپذیریــم کــه در جامعــه تســاوی افــراد بــا 
هــم مهمتریــن اصــل در برقــراری روابــط 
ــواده  ــط خان ــه در محی ــی ک اســت، درحال
ــا مــرد  مقایســه زن و مــرد، تســاوی زن ب
مهمتریــن مســاله زن در محیــط خانــواده 
ــت  ــرد اس ــد زن و م ــون پیون ــت چ نیس
ــواده  ــام خان ــکل گیری نظ ــب ش ــه موج ک
ــر  ــواده غی ــام خان ــات نظ ــده و اقتضائ ش
از  اقتضائــات نظــام اجتماعــی اســت.

ــت  ــری اینس ــهید مطه ــر ش تعبی
ــان  ــاظ انس ــه لح ــرد ب ــه زن و م ک
ــی  ــد ول ــی ندارن ــچ تفاوت ــودن هی ب
بــه لحــاظ زن و مــرد بــودن تفــاوت 
ــد.  ــا یکدیگــر دارن هــای بســیاری ب
ــن  ــودن ای ــرد ب ــاظ زن و م ــه لح ب
مکمــل  و  یکدیگرنــد  مکمــل  دو 
ــروز  ــواده ب بودنشــان در عرصــه خان
ــد. یعنــی مبنــای نظــام  ــی کن ــدا م پی
خانــواده بــر مکمــل بــودن زن و مرد اســت 
نــه تســاوی. لــذا مــدل حقــوق خانوادگــی 

بــا مــدل حقــوق اجتماعــی متفــاوت 
مــی باشــد؛ و ایــن تفــاوت اقتضائــات 
،بــا  زندگــی   عرصــه  و  خانــواده  ،در 
ــت؛بنابر  ــان نیس ــی  همس ــه اجتماع عرص
چنانکــه  اقتضائــات  تفــاوت   ایــن 
ــاوت در  ــن تف ــه در  ای ــد ریش ــه ش گفت
دارد. را  واجتمــاع  خانــواده  وضعیــت 
بحث تفاوت وضع خانواده و جامعه :

ــذاری  ــرای قانونگ ــه اصــل اول ب  در جامع
ــا  ــان ه ــه انس ــون هم ــت.  چ ــت اس عدال
ــط  ــال رواب ــر دنب ــاویند و اگ ــم مس ــا ه ب
اجتماعــی بــا همدیگــر هســتند هــر کــس 
می خواهــد بــه وضــع بهتــری بــرای خــود 
ــی  ــه تنهای ــه ب ــه البت ــی ک برســد؛ وضعیت
هــم می توانســت آن را بــه دســت آورد 
امــا بــا دردســرهای بیشــتر، پــس در 
درجــه  در  هرکــس  اجتماعــی  روابــط 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــال آن اســت ک اول دنب
تــوان دیگــران بــه منافــع بیشــتری دســت 
ــت اســت  ــون، عدال ــار قان ــذا معی ــد و ل یاب
ــن حــد و مرزهــای  ــی تعیی ــت یعن و عدال
بیــن افــراد بــا افــراد دیگــر  اگــر از تــوان 
ــوق  ــه حق ــد ب ــتفاده می کنن ــر اس همدیگ
همدیگــر تجــاوز نکننــد. پــس در عدالــت، 
اصــل اولــی، افتــراق دو نفــر و تعییــن حــد 
ــرای جلوگیــری از تجــاوز اســت.  و مــرز ب
ــواده  زن و مــرد رابطــه  امــا در نظــام خان
شــان رابطــه مکملــی اســت نــه افتــراق؛ و 
ــرای  ــردو طــرف ب ــوع رابطــه ه ــن ن در ای
هویــت خودشــان بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد 
نــه فقــط بــرای رفــع نیــاز هــای خارجــی 
شــان. لــذا اصــل اول نظــام حقوقــی 
خانــواده وحــدت اســت نــه عدالــت. یعنــی 
در خانــواده تمــام برنامــه ریــزی هــا بایــد 
ــه ای باشــد کــه وحــدت حاصــل  ــه گون ب
ــه اول  ــی در درج ــت. یعن ــه عدال ــود ن ش
ــد  ــه ح ــد ک ــن باش ــد ای ــان نبای دغدغه م
ــم  ــن کنی ــی را تعیی ــا ی ارتباط ــرز ه و م
بلکــه حواســمان بــه ایــن باشــد کــه 
اعضــای خانــواده بیشــتر بــه یکدیگــر 
گــره بخورنــد و عشــق حاصــل شــود.
ــامی در  ــگاه اس ــم در ن ــل مه ــک اص ی
ایــن  مســئولیتها  و  وظایــف  طراحــی 
اســت  فــرد  اول  مســاله  کــه  اســت 
بعــد خانــواده و ســپس جامعــه. یــک 
ســعادت  بایــد  اول  درجــه  در  فــرد 
بگیــرد؛ نظــر  در  را  خــود  حقیقــی 
ــی  ــاله خانوادگ ــد مس ــل ش ــه حاص اینک
دغدغــه دوم مــی شــود اینکــه تــاش 
ــه کمــال برســانم. و  ــواده ام را ب کنــم خان
در مرتبــه ســوم نوبــت بــه شــان اجتماعــی 

مــی رســد. تقــدم ســعادت فــرد بــر 
ــواده و اجتمــاع مشــخص اســت، مــن  خان
هرکجــا بخواهــم یــک اقــدام اجتماعــی یــا 
خانــواد گــی انجــام بدهــم کــه ایــن اقــدام 
ــت داشــته  ــن مخالف ــی م ــا رشــد حقیق ب
ــن  ــی م ــاط حقیق ــب انحط ــد و موج باش
یعنــی جهنمــی شــدن- باشــد، نبایــد آن 
ــث  ــق بح ــر طب ــم. اگ ــام بده کار را انج
ــوم  ــا جامعــه معل ــواده ب ــاوت خان قبــل تف
ــن  ــه همی ــم ب ــواده ه ــد خان ــده باش ش
معنــا بــر اجتمــاع مقــدم اســت. اول 
ــی  ــات خانوادگ ــف و اقدام ــتی وظای بایس
را ترســیم کنیــم ســپس وارد اجتمــاع 
ــن  ــد در تعیی ــه ش ــه گفت ــویم. چنانک ش
وظایــف خانوادگــی بایــد در نظــر داشــت 
کــه همــه وظایــف تابــع شایســتگی و 
قــرارداد نیســت بلکــه یــک سلســله امــور 
ــد. زن  ــت دارن ــی نیــز دخال طبیعــی و ذات
توانایــی طبیعــی تولیــد نســل را برعهــده 
دارد. نیــز بــه جهــت مهــر عمیــق مــادری 
کــه خــاص زنــان اســت، تربیــت نســل در 
ــر  ــرار دارد. اگ ــر دوش او ق ــه اول ب درج
ــت  ــام خلق ــنگین را نظ ــه س ــن وظیف ای
بــر دوش زن قــرار داده طبیعــی اســت در 
عرصــه خانــواده بســیاری از وظایــف را هم 
بایــد باالجبــار بــر عهــده مــرد قــرار داد. در 
ــه  ــف، اســام وظیف ــات مختل ــان اقدام می
ــرد گذاشــته  ــده م ــاش را برعه ــن مع تامی
ــه  ــدار بحــث توج ــن مق ــر همی اســت. اگ
شــود، آنــگاه بــه اقتضائــات اجتماعــی 
ایــن تقســیم کار در خانــواده می تــوان 
پــی بــرد.. اگــر طبــق بحــث فــوق وظیفــه 
تامیــن معــاش خانــواده برعهــده مــرد 
باشــد، طبیعتــا مــرد وظیفــه اشــتغال 
ــتغال دارد  ــق اش ــر، ح دارد؛ و زن حداکث
نــه وظیفــه اشــتغال. آنــگاه وقتــی مســاله 
ــف  ــی و وظای ــه اجتماع ــتغال را از زاوی اش
حکومــت نــگاه کنیــم، ثمــره بحــث معلــوم 
می شــود: حکومــت در مســاله اشــتغال 
ــک  ــرد: ی ــر بگی ــد درنظ ــاله را بای دو مس
مســاله، مســاله طبیعــی نیازهــای جامعــه 
اســت کــه چگونــه بــا اشــتغال افــراد 
ــه  ــن زاوی ــن شــود. از ای ــا تامی ــن نیازه ای
حکومــت فقــط بایــد کاری کنــد کــه 
ــود  ــغلی وج ــازی ش ــر نی ــع ه ــرای رف ب
ــا اینکــه انســانها شــغل  داشــته باشــد. ام
ــود  ــای خ ــع نیازه ــرای رف ــدی ب و درآم
ــت  ــف حکوم ــز از وظای ــند نی ــته باش داش
اســت؛ یعنــی ممکــن اســت نیازهــا رفــع 
ــد  ــانها بای ــون انس ــا چ ــد، ام ــده باش ش
حکومــت  کننــد  زندگــی  آبرومندانــه 
ــرای مــردم  بایــد در فکــر تامیــن شــغل ب
ــان بحــث اشــتغال زایی  ــن هم ــد و ای برآی
ــه  ــی ک ــاال در سیســتمهای غرب اســت. ح
ــت داده،  ــش را از دس ــواده موضوعیت خان

مــردان  و  زنــان  بــرای  اشــتغال زایی 
یکســان مســاله حکومــت اســت امــا اگــر 
ــم  ــواده پذیرفتی ــه خان ــت دادن ب ــا اصال ب
کــه  بــار اقتصــاد خانــواده بــر دوش مــرد 
قــر ار دارد، حکومــت وظیفــه دارد اشــتغال 
ــان  ــرای زن ــا ب ــد ام ــن کن ــردان را تامی م
ــد نظــام  ــه بای ــدارد. البت ــن وظیفــه را ن ای
ــه نحــوی  ــردان ب ــرای م اشــتغال زایی او ب
باشــد کــه درآمــدش کفــاف زندگــی 
خانــواده اش را بدهــد نــه فقــط خــودش را.

ــاز هــای جامعــه را  ــه اگــر برخــی نی  البت
فقــط زن مــی توانــد انجــام دهــد موظــف 
اســت در آن زمینــه هــا  اشــتغال را فقــط 
ــر  ــا دکت ــد مث ــن کن ــان تامی ــرای زن ب
زنــان و… اینهــا فقــط کار زن اســت و 
ــی  ــد ول ــه آن توجــه کن ــد ب ــت بای حکوم
نــه بــه خاطــر اینکــه زن هــا بیــکار مانــده 
ــط  ــه فق ــر ک ــن خاط ــه ای ــه ب ــد بلک ان
ــاز  ــد نی ــی توانن ــمت م ــن قس ــا در ای زنه
ــغلی  ــر ش ــد. اگ ــرف کنن ــه را برط جامع
ــان  ــد، زن ــته باش ــه نداش ــای مردان اقتض
ــد. هــم حــق حضــور در آن شــغل را دارن

ــد  ــد می کنن ــری تاکی ــهید مطه  ش
ــات،  ــات و روای ــاس آی ــر اس ــه ب ک
بــه  حتــی  زن  پرده نشــینی 
نیــز  مســتحب  امــری  عنــوان 
ــد رد  ــت. ببینی ــات نیس ــل اثب قاب
فلســفی افراطیــون کاری نــدارد 
ــت  ــی اس ــود اجتماع ــان موج )انس
و پــس اصــل اولــی بــرای هــر 
ــت  ــاع اس ــور در اجتم ــانی حض انس
ــم  ــه. زن ه ــی از جامع ــه جدای ن
ــی  ــود اجتماع ــون موج چ
ــاع  ــد در اجتم ــت بای اس
ــد و  ــته باش ــور داش حض
لــذا حضــور زن در جامعــه 
ــر  ــل ب ــدارد. اص ــی ن عیب
ــت  ــینی زن نیس ــه نش خان
بلکــه برحضــور اســت 
عفیفانــه. امــا حضــور 
 امــام اصــرار داشــت کــه زنــان هــم 
ــه  ــند و در صحن ــرات باش در تظاه
حضــور داشــته باشــند و مقــام 
معظــم رهبــری هــم بــه کــرات گفته 
ــور  ــه حض ــد در جامع ــد زن بای ان
ــی  ــل سیاس ــد و تحلی ــته باش داش
ــق  ــما عمی ــر ش ــد. اگ ــته باش داش
ــی از  ــد یک ــد می بینی ــل کنی تحلی
علــل مهــم اینکــه کوفیــان حســین 
آنهــا  زنــان  گذاشــتند  تنهــا  را 

ــی  ــون درک اجتماع ــه چ ــد ک بودن
ــی  ــی خانوادگ ــط زندگ ــتند فق نداش
و تامیــن معاششــان برایشــان مهــم 
بــود و مانــع پیوســتن همسرانشــان 
دربــاره  بــه سیدالشــهدا شــدند. 
ــروف  ــت مع ــط آن روای ــرا فق حضــرت زه
ــرای  ــد ب ــی گوی ــه م ــیم ک ــی شناس را م
در  نبینــد.   را  مــرد  اســت  بهتــر  زن 
ــم  ــر بخواهی ــت را اگ ــن روای ــه ای حالیک
ــر  ــش در نظ ــای ظاهری ــن معن ــه همی ب
ــم، خــاف ســیره شــخص حضــرت  بگیری
و  فــدک  بــه جــز قضیــه   . زهراســت 
حضــور ایشــان در مســجد، روایــات مکــرر 
ــرت  ــه حض ــلمان وارد خان ــه س ــم ک داری
ــه او  ــرت ب ــی حض ــی گاه ــوند و حت میش
ــی  ــد وقت ــرا چن ــلمان چ ــد س ــی گوین م
ــث  ــی؟ بح ــا نمی زن ــه م ــری ب ــت س اس
بــر ســر اینســت کــه متدینیــن مــا هنــوز 
ــه را درک  ــور عفیفان ــد حض ــته ان نتوانس
کننــد. حضــور عفیفانــه اســت کــه موجــب 
مــی شــود حضــرت زهــرا در عیــن حــال 
کــه بیخــود و بی جهــت روانــه کوچــه 
از  چنــان  امــا  نمی شــود،  خیابــان  و 
ــت  ــع اس ــه مطل ــی جامع ــت عموم وضعی
ــه در  ــد ک ــخیصی بده ــد تش ــه می توان ک
ایــن شــرایط اجتماعــی چــه بایــد بکنــد، 
ــان الزم  ــه در زم ــب ک ــرت زین ــا حض ی
ــا آن همــه  ــد کاروانســاالر بشــود و ب بتوان
ــاد و یزیــد کــم  ــل ابن زی مصیبــت در مقاب
نیــاورد. وگرنــه یــک آدم پــرده نشــین آیــا 
مــی توانــد یــک کاروان را آنگونــه هدایــت 
کنــد و در چنــان شــرایط دشــواری چنیــن 
باشــد؟ داشــته  غرایــی  ســخنرانیهای 

همــان طــور کــه حضــور غیرعفیفانــه 
ــان  ــد و یزیدی ــل یزی ــان محف ــف زن وص
بــوده اســت، پرده نشــینی و بی خبــری 
از جامعــه هــم وصــف زنــان کوفــی اســت 
ــه  ــت ب ــی خواس ــان م ــی مردش ــه وقت ک
جنــگ بــرود  مانــع او مــی شــوند. اینکــه 
آقــا و امــام اصــرار دارنــد کــه زن هــم بایــد 
در عرصــه جامعــه باشــد بــرای ایــن اســت 
ــند  ــته باش ــل نداش ــان تحلی ــر زن ــه اگ ک
مــردان هــم در موقعیتهــای دشــوار اهــل 
عمــل نخواهنــد بــود. شــهید مطهــری می 
گویــد زن بایــد حضــور داشــته باشــد امــا 
عفیفانــه. یعنــی رشدسیاســی، فرهنگــی و 
ــل  ــد تحلی ــد. بای ــته باش ــی  داش اجتماع
داشــته باشــد بایــد همــه مطالــب را بدانــد 
ــه،  ــا ن ــد ی ــته باش ــغل داش ــه ش ــا اینک ام
ــه آن  ــه اگرچــه نســبت ب ــری اســت ک ام
حــق دارد، امــا نظــام زندگــی او بایــد بــه 
نحــوی باشــد کــه نیازمند شــغلش نباشــد.

ادامه دارد.......
منبع:سایت اتحادیه جهانی زنان مسلمان

پیوند مقدس  زن ومرد عامل اصلی  تشکیل نظام 
خانواده و بقاء نسل انسان های با شرافت
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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.

در خصــوص راه هــای رفــع تشــنگی در مــاه رمضــان، افــراد در  مــاه رمضــان بایــد 
در  کننــد؛  مصــرف  آب  افطــار  و  زمــان ســحر  در  کافــی  میــزان  بــه  کننــد  ســعی 
وعــده ســحری  غــذای کامــل اســتفاده کــرده، وعــده ســحر هماننــد وعــده ناهــار 
کنــد. مــی  کمــک  بســیار  روز  طــول  در  تشــنگی  و  انــرژی  تامیــن  بــه  و  اســت 

ــحر  ــان س ــراد در زم ــد اف ــه کنن ــود توج ــوراک خ ــوع خ ــه ن ــد ب ــحر بای ــده س ــراد در وع اف
از نوشــیدنی هــای مناســب اســتفاده کننــد؛ بــه خصــوص نوشــیدنی هایــی ماننــد 
ــوادی  ــن شــربت از م ــع تشــنگی باشــد، ای ــرای رف ــد انتخــاب مناســبی ب ــی توان ــو م موهیت
ــد. ــی کن ــک م ــیار کم ــول روز بس ــدن در ط ــن آب ب ــه تامی ــه ب ــت ک ــده اس ــکیل ش تش

شربت موهیتو را چگونه تهیه کنیم؟

نوشــیدنی موهیتــو تشــکیل شــده اســت از آب، نعنــا )بهتــر اســت تــازه باشــد ولی می تــوان از 
پــودر آن نیــز اســتفاده کــرد( و لیمــو کــه افــراد مــی تواننــد ایــن مــواد را با هــم ترکیــب کرده 
و آن را میــل کننــد، ایــن نوشــیدنی را مــی تــوان در زمــان افطــار نیز اســتفاده کرد، امــا یخ در 
آن اســتفاده نشــود، چــرا کــه اســتفاده از یــخ پــس از افطــار بــه بــدن آســیب وارد مــی کنــد.

تشنگی در ماه رمضان را با طب سنتی رفع کنید

افــراد در مــاه رمضــان بایــد بــه نــوع فعالیــت جســمی خــود توجــه کننــد، در مــاه 
ــام  ــد؛ از انج ــرار نگیرن ــید ق ــور خورش ــل ن ــول روز مقاب ــد در ط ــه کنن ــراد توج ــان اف رمض
ــند. ــته باش ــری داش ــمی کمت ــت جس ــد و فعالی ــودداری کنن ــا در روز خ ــواع ورزش ه ان

وعده سحر در تامین آب بدن بسیار موثر است

افــراد بــه وعده ســحر خــود اهمیت دهنــد و  مایعات را در زمان مناســب اســتفاده کنند، مطرح 
کــرد: زمانــی کــه افــراد مایعــات مصــرف مــی کننــد بایــد بــه حدی باشــد کــه میــزان آب بدن 
در طــول روز را تامیــن کنــد؛ همچنیــن از نوشــیدن آب یــخ  در زمــان افطــار خــود داری کنند.

مصرف کربوهیدرات ها را کاهش دهید

توجــه  افطــار  و  ســحر  وعــده  در  هــا  کربوهیــدرات  مصــرف  بــه  بایــد  افــراد 
کنندکربوهیــدرات هــای ســاده ماننــد قنــد و شــکر را کاهــش دهنــد؛ افــراد مــی 
تواننــد بــه جــای اســتفاده از قنــد و شــکر از خرمــا اســتفاده کننــد، خرمــا قنــد 
ــار و  ــان افط ــراد در زم ــذا اف ــت، ل ــر اس ــیار موث ــدن بس ــن آب ب ــه در تامی ــی دارد ک طبیع
ــد. ــتفاده کنن ــمش اس ــا و کش ــای آن از خرم ــه ج ــذف و ب ــا را ح ــدرات ه ــحر کربوهی س

برای تشنه نشدن در ماه رمضان چه بپوشیم؟
استفاده از  سبزیجات در وعده سحر فراموش نشود

مصــرف ســبزیجات و میــوه جــات در نگــه داری آب بــدن در طــول روز کمــک کننــده اســت، 
اغلــب افــراد در زمــان افطــار بــه دلیــل گرســنگی کــه دارنــد حجــم زیــادی غــذا میــل مــی 
کننــد و پــس از آن احســاس ســنگینی کــرده، در نتیجــه میلــی بــه مصــرف میوه جــات ندارند؛ 
اگــر میــزان مصــرف غــذا را در وعــده هــای ســحر و افطــار محــدود کننــد، مــی تــوان میــوه 
جــات و ســبزیجات را نیــز اســتفاده کــرد کــه بــه میــزان تامیــن آب بــدن کمــک مــی شــود.
شــود مــی  بــدن   از  زیــادی  آب  شــدن  کــم  باعــث  نمــک  پــر  غذاهــای 

افــراد غذاهــای شــور را از رژیــم غذایــی خــود حــذف کننــد، غذاهــای پــر نمــک باعث تشــنگی 
ــم  ــی را از رژی ــواد غذای ــه م ــن گون ــه ای ــی ک ــراد در صورت ــذا اف ــود؛ ل ــی ش ــول روز م در ط
غذایــی خــود حــذف کننــد کمتــر تشــنه مــی شــوند، از نمــک بــه میــزان کــم اســتفاده شــود.

ــچ  ــه هی ــد: ب ــاد آور ش ــد، ی ــل کنن ــه می ــا فاصل ــذا را ب ــیدنی و غ ــد  مصــرف نوش ــراد بای اف
وجــه نبایــد حیــن مصــرف غــذا، آب میــل کننــد؛ بایــد حداقــل 15 دقیقــه پــس از  
ــه  ــود ب ــوش نش ــاالد فرام ــبزیجات و س ــرف س ــود، مص ــرف ش ــذا مص ــیدنی، غ ــرف نوش مص
خصــوص مــواد غذایــی کــه فیبــر دارنــد بســیار کمــک کننــده بــه تامیــن آب بــدن اســت.

راهکار های رفع تشنگی در ماه مبارک رمضان






