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در محضر ولی امر

سیاسی
 6/بررسی فرآیند پیشرفتهای انقالب اسالمی بمناسبت»چهل سالگی انقالب اسالمی« و دست آوردهای آن

8/آنها می خواهند مانور دهند که ماحتی جمهوری اسالمی ایران را به پای میز مذاکره آوردیم، پس 

همانگونه که قباًل بطور مشروح و مستدل بیان کرده ام، هیچ مذاکره ای با آنها انجام نخواهد شد!

اخبار

10/ سیلی محکم به تروریستهای کرد ضد انقالب، پیامی روشن به همه مزدوران منطقه ای شیطان بزرگ   

آمریکای متجاوز

12/جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج پیشکسوتان ناحیه تالش با حضور مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد 

و شهادت سپاه قدس گیالن تشکیل گردید

13/ جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج پیشکسوتان ناحیه تالش با حضور مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان 

جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن تشکیل گردید

13/ بیانیه پایانی اولین مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن

14/مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن در سال 97

15/مراسم بدرقه فرزندان شهدا

15/ به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبدالحسین )ع( مراسم معنوی زیارت عاشورا با حضور اعضای حلقه 

شهید علیرضا نظری بسیج پیشکسوتان استان گیالن در گلزار شهدای شهرستان رشت برگزار گردید

16/ مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان گیالن از تعداد 3 نفر از پیشکسوتان بسیجی برادران حب اله 

سجودی، سید اصغر قاسمی و اسماعیل هادی پور

 دیدار به عمل آمد

16/جلسه هماهنگی کانون های بازنشستگان سپاه- آجا- ناجا و اداره بازنشستگی نیروهای مسلح و سازمان بسیج 

پیشکسوتان پیرامون برگزاری هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت فرماندهان پیشکسوت و روز بسیج پیشکسوتان در سپاه 

ناحیه مرکزی رشت تشکیل گردید

17/ غفلت از دشمن زمینه ساز جنایتی جدید توسط مزدوران جبهه صهیونیسم عربی در خوزستان شد

18/ توسعه فرهنگ حسینی در جهان

19/ عزاداری امام حسین )علیه السالم( نقطه وحدت بین ملت ایران

 امنیت
20/پیشرفت های امروز در حوزه صنعت دفاعی و نظامی نشات گرفته از مدیریت جهادی

22/ماجرای تروریستی اهواز و دو گروه اقدام کننده

مناسبت
 26/رئیس علی دلواری )شهید مبارزه با متجاوزین انگلیس(

28/اقدام هولناک جنایتکارانه تروریست های هاگانا در صبرا و شتیال

29/مضحکه شدن رئیس جمهور امریکا این بار در سازمان ملل
30/آیت اهلل سید اسداهلل مدنی اولین شهید تروردر محراب ، به دست تروریستهای منافقین کوردل 

            فرهنگی
32/ زندگی نامه مختصر حضرت امام علی النقی الهادی )ع(

33/گوشه ای از زندگی نامه عبادی سیاسی هفتمین امام شیعیان امام موسی کاظم)ع(

34/»تاسوعا روز والیت مداری،وفای به عهد ، جوانمردی، مروت، ایمان به خدا و رسول وامام معصوم، 

و فداکاری در راه حق ؛توسط ابالفضل العباس )ع( درسی بزرگ برای شرافتمندان هوشمند مسلمان و 

مردم جهان

35/احیا گر نهضت عاشورا و حافظ اسالم ناب رسول اهلل )ص(حضرت امام سجاد )ع(

اقتصادی

36/چگونه میتوان کنترل نقدینگی را مدیریت نمود!

37/بزرگترین مشکل تولید کنندگان کشور چیست؟

 اجتماعی
38/تفاوت های حضانت با بحث والیت و قیمومیت

39/ازدواج شرعی شرافتمندانه میدان زندگی پاک برای همسران با شخصیت انسانی و حفظ نهاد 

ارزشمند خانواده است

40/ ناهنجاریهای اجتماعی نشانه مدیریت غلط و برنامه ریزی های ناصحیح و یا بی برنامه گی مدیران و 

سوء استفاده دشمنان است!

42/ اهداف رژیم بعثی عراق از تجاوز به جمهوری اسالمی ایران
45/یادی از شهدای عملیات کربالی 3

خانواده

46/ چگونه فرزندان را به درس خواندن عالقه مند کنیم؟

47/ بی حیائی مادینه ها و بی غیرتی نرینه ها محصول عملکردغلط مسئولین

48/ هشدار! عفونت ادراری کودکان را جدی بگیرید

1/ما به توفیق الهی در ماّده و معنا استکبار را شکست میدهیم و آنها را به زانو درمی آوریم!

شهدا و دفاع مقدس



الّرحیــم..... الّرحمــن  اهلل  بســم 
آقایــان محتــرم؛ بنــده تشــّکر میکنــم 
بعــد  و  کشــیدید  زحمــت  اینکــه  از 
در  کــه  پُــرکاری  اجــاس  ایــن  از 
لطــف  را  امــروز  داشــتید،  روز  دو  ایــن 
آوردیــد. تشــریف  اینجــا  و  کردیــد 
 ایـّـام، ایـّـام مهّمــی اســت؛ ایــن دهــه ی آخر 
ذی حّجــه بلکــه نیمــه ی دّوم ذی حّجــه؛ 
ــام  ــخ اس ــاظ تاری ــی از لح ــای مهّم روزه
و حــوادث تاریخــی اســام اســت. دیــروز 
بــر  بنــا  بیســت وچهارم-  -روز 
مشــهور، روز مباهلــه بــود و همچنیــن 
ــّق  ــت در ح ــه ی والی ــزول آی روز ن
ــا  ــالم  اهلل علیه(؛ ِانَّم ــن )س امیرالمؤمنی
َوِلیُُّکــُم اهلُل َو َرســوُله َو الَّذیــَن ءاَمُنــوا 
ــوَن  ــالَة َو ُیؤت ــوَن الصَّ ــَن ُیقیم الَّذی
کاَة َو ُهــم راِکعــون امــروز هــم روز  الــزَّ
نــزول ســوره ی هل اَتــی اســت و بــه قولــی 
ــی  ــام مهّم ــه« اســت؛ ایّ ــروز روز »مباهل ام
دّوم  نیمــه ی  همیــن  در  خــب،  اســت. 
ذی حّجــه، روز غدیــر را هــم کــه داریــم که 
عیــد اکبــر و حادثــه ی مهــّم تاریــخ اســام 
اســت. مباهلــه کــه یــاد آن را بایــد گرامــی 
داشــت و بســیار مهــم اســت در واقــع مظهــر 

ــر  اطمینــان و اقتــدار ایمانــی و تکیــه ی ب

حّقانّیــت اســت و ایــن، آن چیــزی اســت 
کــه مــا همیشــه بــه آن احتیــاج داریــم. 
ــه  ــم ب ــاج داری ــا احتی ــم م ــروز ه ام
همیــن اقتــدار ایمانــی و همیــن تکیــه ی 
بــر حّقانّیــت خودمــان؛ چــون در راه حق 
ــد  ــه ایــن بای ــم، ب ــم حرکــت میکنی داری
ــمنی  ــمنان و دش ــمنی دش ــل دش در مقاب
اســتکبار تکیــه کنیــم و الحمــدهلل تکیــه 
ــت  هــم میکنیــم؛ از ایــن جهــت، مّل
ــرجمع  ــی، س ــکار عموم ــران، اف ای
گرایشــهای مردمــی کشــور مــا 
ــد،  ــون حقن ــه چ ــت ک ــن اس همی
چــون در راه درســت دارنــد حرکــت 
میکننــد، یــک اطمینــان عمومــی ای 
بحمــداهلل وجــود دارد. ســوره ی هل َاتــی 
هــم مظهــر برکــت یــک کار مخلصانــه اســت؛ 
ــال  ــدای متع ــه خ ــه ک ــار مخلصان ــک ایث ی

اهل بیــت  ایثــاری کــه  ایــن  به خاطــر 
یــک  دادنــد،  انجــام  )علیهم الّســالم( 
ــوره ی  ــا س ــّق اینه ــرد در ح ــازل ک ــوره ن س
ــاال  ــه ح ــن اینک ــم ضم ــن ه ــه ای ــی ک هل َات
یــک حادثــه ی تاریخــی بســیار مهــم و عزیــز 
و افتخارآفریــن اســت، درس اســت؛ ایثــار در 
ــا اخــاص همــراه  نظــر پــروردگار وقتــی ب
باشــد پــاداش دنیــوی و اخــروی دارد.
 خــب، الحمــدهلل در جلســه ی اجــاس 
ــاال  ــه ح ــور ک ــان آن ط ــما آقای ــاِر ش این ب
ــی و  ــای جّنت ــاب آق ــات جن در گزارش
جنــاب آقــای موّحــدی بــود و بنــده هــم 
ــان در  ــارات آقای ــی از اظه ــاًل گزارش قب
نطقهایــی کــه میکردنــد داشــتم مطالــب 
مهّمــی را مطــرح کردیــد، مطالــب 
ــته بندی  ــدید، دس ــّرض ش ــی را متع مهّم
خوبــی هــم کــه جنــاب آقــای موّحــدی 
ــاب  ــه جن ــم ک ــی ه ــد و گزارش کردن
ــه ورز  ــای اندیش ــی از هیئته ــای جّنت آق
ــت  ــوب اس ــیار خ ــم بس ــن ه ــد، ای کردن
ــد؛  ــروع کردی ــما ش ــن کار را ش ــه ای ک
ــه آن  ــرود و ب ــش ب ــه پی ــن کار هرچ ای
ــرمایه گذاری  ــش س ــود و برای ــام بش اهتم
فکــری و انســانی بشــود، برکاتــش بیشــتر 
ظاهــر خواهــد شــد. ایــن اندیشــه ورزِی 
ــرگان  ــر و ِخب ــل فک ــم و اه ــل عل اه
مّلــت، بســیار مهــم اســت، البّتــه 
بــا شــرایطی کــه دارد و ان شــاءاهلل 
میگیــرد.... قــرار  توّجــه  مــورد 

ــی و  ــجام ملّ ــدت و انس ــئله ی وح  از مس
ــکار  ــی -اف ــکار عموم ــی اف ــش عموم آرای
ملـّـت- در جهــت ایــن وحــدت؛ ایــن بحــِث 
ــم  ــی در ذهن ــت و مطالب ــده اس ــروز بن ام
ــان. ــه آقای ــم ب ــرض میکن ــه ع ــت ک هس

ــم؛  ــرار داری ــی ق ــا در دوره ی حّساس  م
داریــم  مــا  کــه  دوره ای  آن  االن 
ــه  ــت؛ ن ــی اس ــم دوره ی حّساس میگذرانی
ــتری  ــمن بیش ــه دش ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــم؛  ــری داری ــمن قوی ت ــا دش ــم ی داری
ــه از  ــروز، هم ــمنهای ام ــن دش ــه، ای ن
چیــزی  و  بوده انــد  انقــالب  اّول  روز 
ــن، آن  ــر ای ــالوه  ب ــده؛ ع ــه نش اضاف
ــد، از  ــا بودن ــل از اینه ــه قب ــانی ک کس
ــم  ــن ه ــد؛ در ای ــر بودن ــا قوی ت اینه
تردیــدی نداشــته باشــید؛ هــم در رژیــم 
صهیونیســتی این جــوری اســت، هــم 
ــت، و  ــوری اس ــکا این ج ــم آمری در رژی
ــه؛  ــن منطق ــن مرتجعی ــی از ای ــم بعض ه
امروزی هایشــان  از  قبلی هایشــان  آن 
قوی تــر و کارکشــته تر بودنــد؛ هیــچ 
ــا انقــالب بکننــد،  کاری هــم نتوانســتند ب
ــک  ــم آن روز ی ــالب ه ــه انق درحالی ک
ــازه ای  ــود، یــک نهــال ت ــی ب ــال ضعیف نه
بــود کــه َکنــدن آن از زمیــن خیلــی تفاوت 
ــه ای  ــجره ی طّیب ــن ش ــع ای ــا قل ــت ب داش
ــده  ــترده  ش ــود دارد و گس ــروز وج ــه ام ک
ــماء«.  ــی السَّ ــا فِ ــٌت َو َفرُعه ِ ــا ثاب و »اَصُله

بنابرایــن »حّســاس« کــه میگوییــم، از ایــن 
جهــت نیســت. و آنهــا آن روز کارهــای 
ــای مســافری  ــد؛ هواپیم ــم کردن ــدی ه تن
ــد،  ــه کردن ــس حمل ــه طب ــد، ب ــا را زدن م
یــک جنــگ هشت ســاله را به وســیله ی 
ــل  ــا تحمی ــر م ــه ب ــه ی منطق ــک دیوان ی
کردنــد، محاصــره ی اقتصــادی کردنــد، 
کارهــای زیــادی کردنــد؛ همــه ی ایــن 
االن  و  گرفتــه  انجــام  آن وقــت  کارهــا 
خیلــی از آن کارهایــی کــه آن وقــت کردنــد 
قابــل انجــام نیســت یعنــی قــادر نیســتند 
ــن  ــد. پــس، از ای آن کارهــا را انجــام بدهن
ــن دوران  ــم ای ــم بگویی جهــت نمیخواهی
ــر از آن وقــت اســت؛ بلکــه از  خطیرت
ایــن جهــت کــه یــک جامعــه و یــک 
ــی  ــک راه نوی ــی در ی ــام، وقت نظ
قــدم میگــذارد و یــک مّدعــای 
مّدعــای  یــک  را،  غیرمتعارفــی 
متفاوتــی را مطــرح میکنــد، و بــا این 
ــو وارد ایــن  مّدعــای متفــاوت و راِه ن
ــی  ــات بین الملل ــوه تعارض ــگل انب جن
ــًا  ــات طبع ــن خصوصّی ــا ای ــود، ب میش
اوضــاع  مختلــف،  دوره هــای  در 
گوناگونــی پیــدا میکنــد کــه بایســتی 
برطبــق آن اوضــاع، شــرایِط خــودش 
را تطبیــق کنــد و برطبــق آنهــا 
ــم  ــالم ه ــدر اس ــرود. در ص ــش ب پی
ــروز  ــت، ام ــوده اس ــور ب همین ج
ــای  ــت؛ تعارضه ــور اس ــم همین ج ه
ــای  ــن دنی ــود دارد؛ ای ــی وج جهان
ــگل  ــک جن ــی ی ــت بین الملل سیاس
ــالف  ــم برخ ــا ه ــت، م ــی اس انبوه
ــم.  ــت میکنی ــم حرک ــان داری جری
جریــان کّلــی دنیــا، جریــان اســتکبار 
و جریــان نظــام ســلطه اســت؛ یعنــی 
ــّده  ــک ع ــلطه گرند، ی ــّده س ــک ع ی
هــم زیــر بــار ایــن ســلطه میرونــد، 
ــن  ــالف ای ــا برخ ــلطه پذیرند؛ م س
ــم؛  ــت میکنی ــم حرک ــان داری جری
در ایــن چهــل ســال این جــوری 
این جــوری  رفته ایــم،  پیــش 
ــاع و  ــًا اوض ــم. طبع ــت کرده ای حرک
ــد  ــش می آی ــا پی ــرای م ــی ب احوال
ــه  ــبت ب ــتی نس ــر بایس ــه ناگزی ک
ــمان  ــوال حواس ــاع و اح ــن اوض ای
ــد،  ــاد باش ــان زی ــد، دّقتم ــع باش جم
ــًا  ــه را دائم ــون قضّی ــب گوناگ جوان
ــم. ــنجیم و ببینی ــم و بس ــد کنی رص

ــالم  ــدر اس ــردم، در ص ــرض ک  ع
ــوده  ــور ب ــه همین ج ــم قضّی ه
اســت. در آنجــا هــم اقتضائــات گوناگــون 
ــی  ــف گوناگون ــون، وظای ــرایط گوناگ و ش
بــه وجــود مــی آورده. یــک روز خــدای 
َیُکــن   »ِان  کــه  میفرمایــد  متعــال 
ــوا  ــروَن  َیغِلب ــروَن  صاِب ــم  ِعش ِمنُک

ِماَئَتیــن«، یــک روز میفرمایــد: 
ــَرٌة  ــٌة صاِب ــم ِماَئ ــن ِمنُک ــِان  َیُک َف
ــک روز  ــی ی ــن. یعن ــوا ِماَئَتی َیغِلب
بایــد بــا ده برابــر بجنگنــد، یــک 
ــد.  ــد بجنگن ــر بای ــا دو براب روز ب
بالشــک  الهــی  حکمــت  در 
ــب  ــدارد، خ ــود ن ــوری وج قص
ــه  ــوط ب ــن مرب ــت، ای ــوم اس معل
شــرایط اســت. در یــک شــرایطی 
وضــع جــوری اســت کــه خــدای 
متعــال میگویــد بایســتی یکی تــان 
بــا ده نفــر بجنگیــد، یــک شــرایط 
ــه  ــد ک ــش می آی ــم پی ــر ه دیگ
وضــع جــوری اســت کــه خــدای 
یکی تــان  میفرمایــد  متعــال 
ــن  ــد. ای ــد بجنگی ــر بای ــا دو نف ب
اختــالف  شــرایط،  اختــالف 
احــکام و اختــالف تکالیــف را 
ــدر  ــک روز، ب ــی آورد. ی ــش م پی
ــا  ــی ی ــت آن چنان ــت و حرک اس
ــا،  ــد اینه ــت و مانن ــه اس ــح مّک فت
َاعَجَبتُکــم  »ِاذ  هــم  روز  یــک 
ــت. َو  ــن اس ــم« در روز ُحنی َکثَرتُُک
ــم  ــم َفلَ ــم َکثَرتُُک ــٍن اِذ اَعَجَبتُک ــوَم ُحَنی یَ
تُغــِن َعنُکــم َشــیًئا؛ این جــوری اســت. 
ــود دارد،  ــرایطی وج ــک ش ــی ی در هرجای
بایــد برطبــق آن شــرایط عمــل کــرد. 
ــت  ــرایط غفل ــر از ش ــب، اگ خ
ــردم  ــه م ــم؛ چ ــرر میکنی ــد، ض ش
ــگان  ــه نخب ــد، چ ــرایط را ندانن ش
بــه شــرایط توّجــه نداشــته 
ــه  ــر چنانچ ــوص اگ ــند. بخص باش
ــرایط و  ــاع و ش ــگان از اوض نخب
وضعّیــت موجــود و جایگاهــی 
ــت  ــرار دارد غفل ــام ق ــه نظ ک
ــورد. ــم خ ــه خواهی ــد، ضرب بکنن

ــن  ــه، ای ــن مقّدم ــا ای ــن ب ــاال م ــب ح  خ
ــا  ــگ م ــروز جن ــم: ام ــرض میکن را ع
کجــا اســت؟ خــب گفتــه میشــود جنــگ 
ــمن  ــت. دش ــم هس ــت ه ــادی، درس اقتص
ــه ای را  ــادی همه جانب ــگ اقتص ــک جن ی
ــگ  ــاق جن ــرده. ات ــروع ک ــا ش ــه م علی
ــد  ــم دارن ــت ه ــا دّق ــد، ب ــم دارن ه
بررســی میکننــد، مأمــور دارنــد و دائــم 
ــد؛ در ایــن تردیــدی  ــّرک ان ــال تح در ح
ــم،  ــا داری ــی م ــن جنگ ــک چنی ــت، ی نیس
ــت  ــم هس ــری ه ــگ دیگ ــک جن لکــن ی
کــه از آن جنــگ، خیلــی اوقــات غفلــت 
ــر از  ــگ، کمت ــت آن جن ــم؛ اهّمّی داری
ــی  ــه گاه ــت، بلک ــادی نیس ــگ اقتص جن
اقتصــادی  جنــگ  تأثیــر  زمینه ســاز 
ــگ،  ــت؟ آن جن ــگ چیس ــت؛ آن جن اس
جنــگ رســانه ای، جنــگ فضاســازی 
عمومــی، جنــگ تبلیغاتــی اســت؛ خیلــی 

ــن  ــم ای ــل ه ــه، از قب ــت. بل ــم اس مه
ــات،  ــا تبلیغ ــه م ــته، علی ــود داش وج
ــت،  ــروز وضعّی ــوده؛ ام ــاد ب ــه زی همیش
شــّدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت؛ مثل 
ــم  ــًا تحری ــادی، قب ــگ اقتص جن
ــود، امــروز شــّدت پیــدا کــرده. ب

 در ایــن جنــگ دّوم، در ایــن عرصــه ِی 
و  دشــمن  فّعالّیــت  شــّدت  ّدوم، 
ــد  ــده، چن ــاد ش ــمن زی ــّرک دش تح
برابــر شــده؛ مــا نبایــد از ایــن 
جنــگ غفلــت کنیــم. خبرهــای مــا، 
اّطالعــات مــا نشــان میدهــد کــه یعنــی 
ــت  ــل نیس ــت، تحلی ــالع اس ــا اّط اینه
ــت  ــده اس ــود آم ــه وج ــکیالتی ب تش
ــم  ــی رژی ــتگاه جاسوس ــیله ی دس به وس
ــی آمریکا،  ــتگاه جاسوس ــت و دس صهیونیس
اینهــا تشــکیالت درســت کرده انــد، 
ــم  ــه ه ــای منطق ــوی قارون ه از س
ــوند؛  ــی میش ــتیبانی مال ــد پش دارن
در اطــراف کشــور، در بعضــی از ایــن 
ــًا  ــا، اص ــه م ــک ب ــورهای نزدی کش
ــد و  ــزی میکنن ــته اند برنامه ری نشس
ــد.  ــد کار میکنن ــّدی دارن ــور ج به ط
بعضی هایشــان الزم اســت زبــان یــاد 
بگیرنــد، زبــان یــاد میگیرنــد؛ بعضی 
الزم اســت بــا شــرایط کشــور آشــنا 
ــن کار را  ــد ای ــول میدهن ــوند، پ بش
ــای  ــد فض ــه بتوانن ــرای اینک میکننــد؛ ب
ــوده  ــور را آل ــی کش ــری و تبلیغات فک
ــی  ــئله ی مهّم ــئله،  مس ــن مس ــد. و ای کنن
اســت؛ بســیار مســئله ی حّساســی اســت؛ 
اینکــه فضــای تبلیغاتــی کشــور، فضایــی 
باشــد کــه مــردم را، یــا دچــار اضطراب 
کنــد، یــا دچــار یــأس و ناامیــدی کنــد، 
ــه  ــبت ب ــد، نس ــی کن ــار بدبین ــا دچ ی
ــا  ــتگاه ها ی ــه دس ــبت ب ــر و نس یکدیگ
ــد،  ــردم بده ــه م ــت ب ــاس بُن بس احس
یــا حّتــی مشــکالت مربــوط بــه اقتصــاد 
را افزایــش بدهــد. حــاال شــما اشــاره 
کردید بــه مســئله ی ســّکه و ارز و 
ــاال  ــی و ب ــول مّل ــش ارزش پ کاه
ــه؛  ــای بیگان ــت ارزه ــن قیم رفت
ــش  ــت؛ بخ ــت اس ــن درس ــه، ای بل
ــن  ــیله ی همی ــن به وس ــی از ای مهّم
می افتــد؛  اتّفــاق  دارد  تبلیغــات 
اســت،  تبلیغــات  همیــن  یعنــی 
همیــن رســانه هایند کــه دارنــد 
ــان  ــما ناگه ــد، ش ــازی میکنن زمینه س
ــر  ــت، دو براب ــک قیم ــه ی ــد ک می بینی
ــی ارزش  ــه ی کم ــه فاصل ــی ب ــد؛ یعن ش
ــوان و  ــاًل ت ــد، مث ــف ش ــی نص ــول مّل پ
ــّدت  ــی در م ــول مّل ــد پ ــدرت خری ق
ــانه ها  ــن رس ــد؛ ای ــف ش ــی نص کوتاه
ــد. ــام میدهن ــد انج ــن کار را دارن ای
ــی  ــت؛ یعن ــی نیس ــمن توّقع ــه از دش  البّت

ــت؛  ــی نیس ــمن توّقع ــت از دش ــز رذال ج
آنچــه  دشــمن، دشــمن اســت دیگــر. 
ــه  ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــت ای ــم اس مه
ــن  ــم؛ م ــک نکنی ــو کم ــن َج ای
ــم؛  ــرض بکن ــم ع ــن را میخواه ای
ــن  ــرض م ــی ع ــه ی اصل آن نقط
ــو  ــن ج ــه ای ــا ب ــت. م ــن اس همی
ــوده  ــا در آل ــم؛ م ــک نکنی کم
ــن  ــی ذه ــای عموم ــردن فض ک
ــا  ــی م ــم؛ یعن ــر نگذاری ــردم تأثی م
بایــد در جهــت عکــس عمــل کنیــم. گاهی 
اوقــات توّجــه نمیکنیــم و ایــن اتّفــاق 
می افتــد؛ گاهــی اوقــات در بیــان 
برخــی از مشــکات مبالغــه میکنیــم، 
ــادی  ــان آن انتق ــات در بی ــی اوق گاه
کــه نســبت بــه یــک دســتگاهی یــا 
ــه  ــم، مبالغ ــخصی داری ــک ش ــه ی ب
ــت؛  ــر اس ــه مض ــن مبالغ ــم. ای میکنی
ایــن مبالغــه در آلــوده کــردن و هرچــه 
بیشــتر مضطــرب کــردِن افــکار عمومــی 
بــه کار خواهــد رفــت؛ ایــن کاری 
ــرد. و  ــه ک ــه آن توّج ــد ب ــه بای ــت ک اس
ویــروس بدبینــی را نبایــد گســترش داد. 
ببینیــد! بنــده خــودم اهــل انتقــادم؛ 
مــن بــه همــه ی ایــن دولتهایــی کــه 
ــر  ــن حقی ــئولّیِت ای ــن مس از اّوِل ای
تــا امــروز ســِر کار آمده انــد، در 
ــاد  ــراض و انتق ــون اعت ــوارد گوناگ م
داشــته ام و انتقادهــا گاهــی هــم 
ــختی  ــوده، س ــدی ب ــای تن انتقاده
ــا را.  ــم انتقاده ــام داده ای ــوده؛ انج ب
مــن خــودم اهــل مســامحه ی در 
ــتگاه های  ــکات دس ــا مش ــورد ب برخ
ــن،  ــوع گفت ــن ن ــتم، لک ــئول نیس مس
ــورد  ــوع برخ ــردن،  ن ــدام ک ــوع اق ن
کــردن بایــد جــوری نباشــد کــه 
موجــب بشــود کــه مــردم اســیر و دچــار 
بیمــاری بدبینــی بشــوند؛ ایــن بدبینــی 
ــرد.  ــت ک ــود درس ــر نمیش را دیگ
جــوری نباشــد کــه مــردم بــه وضعی 
دربیاینــد کــه هرچــه تبلیغــات مثبت 
در یــک جهتــی انجــام بگیــرد، قابــل 
بــاور نباشــد بــرای مــردم، اّمــا یــک 
ــا  ــمن ت ــرف دش ــه ی دروغ از ط کلم
ــد  ــاور باش ــل ب ــود، قاب ــه میش گفت
ــی  ــز خیل ــن چی ــردم؛ ای ــرای م ب
ــازه داد  ــد اج ــت؛ نبای ــی اس خطرناک
کــه این جــوری بشــود؛ مــا میتوانیــم 
در ایــن زمینــه تأثیــر بگذاریــم. ایــن 
ــت؛  ــدی اس ــز ب ــی چی ــروس بدبین وی
بدبینــی بــه ســپاه، بدبینــی بــه دولــت، 
بدبینــی بــه مجلــس، بدبینــی بــه قــّوه ی 
قضائّیــه، بدبینــی بــه نهادهــای انقالبــی و 
ــا. ــه اینه ــی ب ــی، بدبین ــای انقالب بنیاده

ــه  ــدارد، بلک ــکالی ن ــاد اش ــه، انتق بل

ما به توفیق الهی در ماّده و معنا استکبار را شکست میدهیم و آنها را به زانو در می آوریم!



ــالح الزم  ــرای اص ــاد ب ــت؛ انتق الزم اس
ــتانه  ــل دوس ــک عم ــاد ی ــت، انتق اس
ــی  ــت؛ وقت ــه نیس ــل خصمان ــت، عم اس
ــل  ــک عم ــد ی ــاد میکنی ــما انتق ش
ــُن ِمرآُة  ــت؛ همین»َالُمؤِم ــتانه اس دوس
ــرف  ــه را در ط ــی آنچ ــن«، یعن الُمؤِم
مقابــل وجــود دارد کــه عیــب در او اســت 
ــما آن را  ــت، ش ــما اس ــاد ش ــورد انتق و م
ــن  ــد، ای ــه او میگویی ــد، ب درمی آوری
ــد  ــاد بای ــت؛ انتق ــی اس ــیار کار خوب بس
ــاد  ــات انتق ــی اوق ــرد. گاه ــام بگی انج
بایســتی عمومــی هــم باشــد؛ مــا همیشــه 
ــتی  ــاد بایس ــه انتق ــتیم ک ــد نیس معتق
دِرگوشــی باشــد؛ نــه، گاهــی هــم بایــد 
ــه  ــا ب ــه م ــا اینک ــد، اّم ــی باش عموم
نحــوی انتقــاد بکنیــم کــه آن شــنونده ی 
ــش  ــِد دل ــج بن ــر رای ــه تعبی ــاد ب انتق
پــاره بشــود و بگویــد »دیگــر همــه چیــز 
ــد«،  ــان درآم ــت، پدرم ــت رف از دس
ــا  ــم؛ م ــاد بکنی ــد انتق ــوری نبای این ج
ــم در  ــتباه میکنی ــات اش ــی اوق گاه
ــوری  ــردن و این ج ــاد ک ــت انتق کیفّی
ایــن دســتگاه هایی  میکنیــم.  کار 
قــرار  انتقــاد  مــورد  کــه  هــم 
میگیرنــد، خــب کارهــای خــوب هــم 
ــد  ــم بای ــوب را ه ــای خ ــد، آن کاره دارن
ــن در  ــش از ای ــد روز پی ــده چن ــت. بن گف
ــتیم،  ــان داش ــا آقای ــه ب ــه ای ک ــک جلس ی
ــان دولتی هــا گفتــم کــه کارهــای  ــه آقای ب
ــی را  ــای منف ــد، کاره ــد دی ــت را بای مثب
ــا  ــه م ــد؛ این جــور نباشــد ک ــد دی ــم بای ه
همــه ی کارهــای منفــی را ببینیــم. دولت، 
هــم کارهــای مثبــت دارد، هــم مشــکالتی 
قــّوه ی  همین جــور،  مجلــس  دارد؛ 
دســتگاه های  همین جــور،  قضائّیــه 
همه مــان  همین جــور؛  گوناگــون 
ــای  ــک چیزه ــه ی ــتیم ک ــور هس این ج
ــا َو  ــاًل صاِلًح ــوا َعَم ــم؛ َخَلط ــی داری مثبت
ءاَخــَر َسیِّـــًئا َعَســی اهلُل َان َیتــوَب َعَلیِهم، 
ــک  ــّیئه، ی ــح و س ــل صال ــط عم ــن َخل ای
چیــزی اســت کــه در همــه وجــود دارد، 
ــل  ــر عم ــا اگ ــود دارد. م ــا وج در همه ج
ــح را  ــل صال ــم، عم ــر میکنی ــّیئه را ذک س
ــود  ــب میش ــن موج ــم؛ ای ــر کنی ــم ذک ه
کــه مــردم، هــم متوّجــه بشــوند کــه اینجــا 
اشــکال دارد، هــم ایــن موجــب نشــود کــه 
ــا!  ــد »آق ــوند و بگوین ــوس بش ــی مأی بکلّ
همــه چیــز از دســت رفــت«؛ اینطــور نبایــد 
باشــد. کارهــای خــوب هســت، کارهــای بد 
ــد  ــد انســان ببین ــه را بای ــم هســت؛ هم ه
میگویــد:  شــریفه  آیــه ی  آن  بگویــد.  و 
ــوا  ــوا اهللَ َو قول ــوا اِتَُّق ــَن ءاَمُن ــا الَّذی َُّه ــا اَی ی
ــم َو  ــم اَعمالَُک ــح لَُک ــدیًدا * یُصلِ ــواًل َس َق
یَغِفرلَُکــم ُذنوبَُکــم، اگــر چنانچــه بخواهیــم 
ــول ســدید  ــول ســدید داشــته باشــیم ق ق

یعنــی قــول بــا پشــتوانه- بایــد این جــوری 
ــل  ــد عم ــوری بای ــم، این ج ــت بکنی حرک
ــوَن َو االَحبــاُر  بانِّی ــُم الرَّ بکنیــم. لَــوال یَنهاُه
ــحت، ایــن  َعــن َقولِِهــُم االِثــَم َو اَکلِِهــُم السُّ
دو نکتــه ی مهــم در ایــن آیــه ایــن اســت 
کــه قــرآن نهیــب میزنــد کــه چــرا احبــار 
و رهّبانّیــون، اینهــا را از ایــن دو چیــز منــع 
ــان  ــز یکی ش ــن دو چی ــه از ای ــد ک نکردن
»َقولِِهــُم االِثــم« اســت، یعنــی حــرف 
دروغ، حــرف غلــط، حــرف نســنجیده، 
»اَکلِِهــُم  هــم  یکــی  بغیرعلــم؛  قــوِل 
ــحت« -کــه همیــن مســائل اقتصــادی  السُّ
ــن  ــالم، همی ــادی ناس ــط اقتص ــت، رواب اس
ــر  ــا- ه ــال اینه فســادها و مفســدین و امث
ــی عــاج کــرد. دوی اینهــا را بایســتی بکلّ

ــم  ــم و میگوی ــرض میکن ــه ع ــب، اینک  خ
انقــالب و کشــور در حال پیشــرفت اســت؛ 
ــوان  ــده به عن ــه بن ــت ک ــزی اس ــن چی ای
رجزخوانــی نمیگویــم؛ من ایــن را از روی 
اّطــالع عــرض میکنــم کــه کشــور در حال 
پیشــرفت اســت، انقــالب و مبانــی انقالبی 
ــرف  ــه، ح ــت. بل ــرفت اس ــال پیش در ح
ــود،  ــارج میش ــان خ ــی از ده ــّد انقالب ض
ــه در  ــا آنچ ــود اّم ــه میش ــی گفت مطالب
عبــارت  دارد  وجــود  قضّیــه  واقــع 
ــمت  ــه س ــور دارد ب ــه کش ــت از اینک اس
ــی و  ــای انقالب ــی و آرمانه ــم انقالب مفاهی
ــد؛ حــاال  ــت میکن ــی حرک ــق انقالب حقای
ــه آن  ــت ب ــن اس ــت ممک ــن حرک ای
ــاز  ــورد نی ــه م ــتابی ک ــرعت و ش س
ــن  ــت، ای ــا هس ــد، اّم ــت نباش اس
حرکــت وجــود دارد. کشــور در حــال 
ــای  ــا در زمینه ه ــت؛ م ــرفت اس پیش
ــه ی  ــم: در زمین ــرفت داری ــون پیش گوناگ
ــه ی  ــم، در زمین ــرفت داری ــی پیش علم
ــه ی  ــم، در زمین ــرفت داری ــی پیش صنعت
عــّزت سیاســی پیشــرفت داریــم، در 
زمینــه ی رشــد فکــری پیشــرفت داریــم، 
ــم.  ــرفت داری ــوی پیش ــای معن در زمینه ه
ــدًا در  ــه ای را بع ــک نمون ــاال ی ــده ح بن
ــرد. از  ــم ک ــرض خواه ــم ع ــر صحبت آخ
ــا  ــت؛ م ــا نیس ــی دو ت ــا یک ــن نمونه ه ای
پیشــرفت داریــم. این همــه جــواِن خــوب 
ــد االن در  ــما ببینی ــت؛ ش ــور هس در کش
فضــای مجــازی چــه خبــر اســت! چقــدر 
»ُمِضــاّلُت الِفَتــن« در ایــن فضــای مجازی 
و در ماهواره هــا و در ایــن تشــکیالت 
وجــود دارد و جــوان در معــرض همــه ی 
شــما  درعین حــال  اســت،  اینهــا 
ــوری  ــن چه ج ــی اربعی ــد راه پیمای ببینی
اعتــکاف چه جــوری اســت،  اســت، 
نمازجماعت هــای دانشــگاه ها چه جــوری 
اســت. اینهــا خیلــی مهــم اســت؛ 
ــا  ــم؟ اینه ــد ببینی ــا را نبای ــا اینه ــرا م چ
ــی  ــه حّت ــت ک ــن اس ــان دهنده ی ای نش

بخــش  ســخت ترین  کــه  معنوّیــت 
ــگ ،دارد  ــوِی فرهن ــش معن ــت آن بخ اس
پیشــرفت میکنــد. جلســات مــاه رمضــان 
را شــما مالحظــه کنیــد؛ بنــده بخصــوص 
ــّرم  ــن مح ــا و همچنی ــاه رمضان ه در م
ــم  ــار میکن ــا استفس ــن معن ــر از ای و صف
ــد  ــه برون ــم ک ــؤال میکن ــانی س و از کس
تحقیــق کننــد، کار کننــد و ببیننــد نســبِت 
جلســاِت امســاِل مــاه رمضــان بــه ســال 
گذشــته چیســت؛ میرونــد گــزارش 
حیــرت  واقعــًا  انســان  می آورنــد؛ 
میکنــد از ایــن پیشــرفت، از ایــن حرکــِت 
ــد  ــرا نبای ــا چ ــا را م ــو. اینه ــه جل رو ب
ــم؟  ــد ببینی ــرا نبای ــم، چ ــه کنی مالحظ
ــود و  ــل بش ــود، تحلی ــده بش ــا دی اینه
ــای  ــه بلندگوه ــی ک ــود؛ اینهای ــه بش گفت
ــا  ــد، اینه ــار دارن ــب در اختی پُرمخاط
بگوینــد. بیــان کننــد و  بایســتی  را 

 یــک نکتــه ی مهــم، انســجام مــردم و 
اســت.  کشــور  مدیریّتــی  دســتگاه های 
مــردم بایســتی بــا دســتگاه های مدیریّتــی 
کشــور چــه دســتگاه قضائــی، چــه قــّوه ی 
ــاط  ــتگا ه ها ارتب ــه ِی دس ــه بقّی ــه، چ مجریّ
پیــدا کننــد؛ انســجام. البّتــه بخــش مهّمــی 
ــود  ــده ِی خ ــه عه ــازی ب ــن اعتمادس از ای
ــت،  ــود دول ــی خ ــت؛ یعن ــتگاه ها اس دس
ــتگاه های  ــود دس ــه، خ ــّوه ی قضائّی ــود ق خ
ــوری  ــان ج ــان، عملش ــتی رفتارش ــر بایس دیگ
باشــد کــه جلــب اعتمــاد بکنــد؛ ایــن بخــش 
بــه عهــده ی آنهــا اســت، اّمــا بخشــی هــم به 
عهــده ی مــن و شــما اســت، بخشــی هــم بــه 
عهــده ی کســانی اســت کــه مخاطــب دارنــد؛ 
ــتی  ــه بایس ــد ک ــو دارن ــه بلندگ ــانی ک کس
ــمی،  ــمی و غیررس ــای رس ــن بلندگوه در ای
ــم  ــی ه ــچ دولت ــود. هی ــی زده بش حرفهای
ــادر  ــردم ق ــتیبانِی م ــک و پش ــدون کم ب
ــچ  ــه هی ــا و ن ــِت م ــه دول ــت، ن ــه کار نیس ب
ــم  ــد کاری کنی ــا نبای ــا. م ــی در دنی دولت
ــبت  ــردم نس ــاد م ــتیبانی و اعتم ــن پش ــه ای ک
بــه دســتگاه های دولتــی و دســتگاه های 
ــی،  ــش قضائ ــه در بخ ــور -چ ــی کش اجرائ
ــه ی  ــه و بقّی ــّوه ی مجرّی ــش ق ــه در بخ چ
بخشــها ماننــد نیروهــای مســّلح ســلب 
ــن نیســت کــه  ــود. عــاِج مشــکات ای بش
ــاج  ــم؛ ع ــی کنی ــت را خال ــا پشــت دول م
ــّری  ــا تب ــه م ــت ک ــن نیس ــکات ای مش
مســئول  دســتگاه های  آنچــه  از  کنیــم 
انجــام میدهنــد؛ نخیــر، عــاج ایــن اســت 
کــه مــا انتقــاد کنیــم، حرفمــان را بزنیــم، 
ــم و  ــری بکنی ــک فک ــم، کم ــک کنی کم
ــن اســت. ــم؛ عــاج ای ــی بکنی کمــک عمل
امــروز  کــه  دولتــی  البّتــه مســئولین   
ــا  ــم اینج ــا ه ــان رؤس ــبختانه از آقای خوش
حضــور دارنــد بایــد از نظــرات مــردم 
خبــرگان  نظــرات  از  کننــد،  اســتفاده 

اســتفاده کننــد. همیــن مطالبــی کــه اینجا 
گفتــه شــد، ایــن فهرســت طوالنــی ای 
ــن  ــواّد ای ــی از م ــد، برخ ــده ش ــه خوان ک
ــئله ی  ــت؛ مس ــم اس ــیار مه ــت بس فهرس
ارزش پــول ملـّـی خیلــی مهــم اســت. واقعــاً 
بنشــینند  کــه  بگذارنــد  را  گروه هایــی 
ــه فقــط گروه هــای  ــد؛ ن درســت فکــر کنن
دولتــی، بلکــه گروه هایــی خــارج از دولــت؛ 
متخّصصیــِن  هســتند،  اقتصاددان هــا 
ــا  ــتند؛ اّدع ــور هس ــی در کش ــائِل پول مس
میکننــد، بــه مــا هــم مینویســند، بــه مــا 
ــا  ــی در روزنامه ه ــد، گاه ــم میگوین ه
ــا  ــه اینه ــد ک ــند و میگوین ــم مینویس ه
ــش را  ــالج دارد، راه دارد و راه ــه ع هم
بلدیــم؛ خیلــی خــب، اینهــا را بخواهیــد، 
ــش را  ــد، راه ــت بکنی ــا صحب ــا آنه ب
ــرف  ــکل را برط ــن مش ــد و ای ــدا کنی پی
ــا  ــه م ــئله ای ک ــاًل آن مس ــا مث ــد. ی کنی
ــم  ــرض کردی ــا ع ــان دولتی ه ــه آقای ب
ــد  ــت کنن ــور را هدای ــِی کش ــه نقدینگ ک
ــه  ــازندگی و ب ــای س ــمت کاره ــه س ب
ســمت تولیــد، ایــن کارگــروه الزم دارد و 
کســانی بایــد بنشــینند فکــر کننــد؛ ایــن 
ــا را  ــن کاره ــّرک الزم دارد. ای کار، تح
ــا  ــه ی دولتی ه ــا وظیف ــد؛ اینه ــد بکنن بای
ــا  ــد. م ــام بدهن ــد انج ــه بای ــت ک اس
بایســتی دولتی هــا را بــه ایــن ســمت 
هدایــت کنیــم و کمــک کنیــم، و کاری 
بکنیــم کــه مــردم بــه آن تاشــی کــه آنهــا 
ــه،  ــد بل ــند؛ ببینن ــبین باش ــد خوش میکنن
دارد تــاش انجــام میگیــرد. ایــن اســت که 
آن مشــکِل گــرِه فکــری افــکار عمومــی را 
ــکاتی  ــران مش ــا نگ ــد؛ بعضی ه ــاز میکن ب
ــی  ــه نگران ــتند ک ــی هس ــکار عموم در اف
آن  نیســت؛  بیجــا  اســت،  به جــا  هــم 
ــن را حــل میکنــد، همیــن  چیــزی کــه ای
اســت کــه مــا بتوانیــم رابطــه ی صحیــح و 
ســالمی بیــن افــکار عمومــی مــردم و بیــن 
دســتگاه های مســئول بــه وجــود بیاوریــم؛ 
مطلــق. خوش بینــی  به معنــای  نــه 
میگوینــد  گاهــی  بنــده  بــه  حــاال   
شــما چــرا بــه دولــت تشــر نمیزنیــد؛ 
مرادشــان البــد تشــر در معــرض عــام 
مــا  خصوصــی  جلســات  از  َوااّل  اســت، 
ــر  ــّا ده براب ــده اق ــد! بن ــر ندارن ــه خب ک
بعضــی  رســانه ها  در  کــه  مقــداری  آن 
ــات  ــود، جلس ــس میش ــا منعک ــات م جلس
مختلــف  مســئولین  بــا  داریــم  دیگــر 
نظامــی، غیرنظامــی، دولتــی، قضائــی و 
ــع نیســتند،  غیــره، خــب از آنهــا کــه مّطل
دلشــان میخواهــد کــه بنــده در معــرض 
ــن  ــده ی ای ــب فای ــم. خ ــر بزن ــام تش ع
تشــر چیســت؟ فایــده ی ایــن تشــر ایــن 
ــود،  ــک میش ــما خن ــه دِل ش ــت ک اس
ــده ای  ــن فای ــش از ای ــی بی ــن! یعن همی

ــی دارد؛  ــای بزرگ ــا ضرره ــدارد؛ اّم ن
ــوا  ــنجید. دع ــد بس ــا را بای ــن ضرره ای
ــه  ــت، همچنان ک ــالح نیس ــردن راه اص ک
ایجــاد تشــکیالت مــوازی بــا دولــت هــم 
راه اصــالح نیســت. اینکــه آقــای جّنتــی 
ــرف  ــاًل ح ــادی، کام ــد کار جه فرمودن
درســتی اســت؛ کار جهــادی بایــد انجــام 
بگیــرد، اّمــا به وســیله ی چه کســی؟ 
ــاری  ــئولین؛ در مج ــود مس ــیله ی خ به وس
ــرد.  ــام بگی ــن کار انج ــد ای ــی بای قانون
بلــه، یــک مــوردی ممکــن اســت باشــد 
ــی،  ــتگاه دولت ــئول دس ــه مس ــه ب ک
ــد  ــاج باش ــد، احتی ــواب نده ــون ج قان
یــک کار برخــالف قانــون انجــام بدهــد، 
احتیــاج باشــد از مــا اجــازه بگیــرد کــه 
ــم  ــک خواهی ــی و کم ــًا همراه ــا حتم م
کــرد؛ ایــن مشــکلی نــدارد ،مثــل کاری 
ــه  ــّوه ی قضائّی ــرم ق ــس محت ــه رئی ک
کردنــد اّمــا کار را بایــد خــود مســئولین 
ــوازی  ــد. کار م ــام بدهن ــه انج مربوط
ــی  ــی کار موّفق ــتگاه دولت ــار دس در کن
ــن  ــی ای ــه ی قطع ــن تجرب ــت؛ ای نیس
حقیــر اســت در طــول ایــن ســالها. بلــه، 
بایســت کار را جهــادی انجــام داد، منتهــا 
ــد؟  ــام بده ــی انج ــادی را چه کس جه
مســئولین مربوطــه بایســتی ایــن را 
انجــام بدهنــد؛ ایــن هــم ایــن مطلــب.

تحّرکــی  کــه دشــمن  کــردم  عــرض   
ــن  ــمن را در ای ــًا دش ــا قطع ــد و م میکن
ــه  مرحلــه و در همــه ی مراحــل بعــدی ب
ــو  ــم. َو َل ــت میدهی ــی شکس ــق اله توفی
قاَتَلُکــُم الَّذیــَن َکَفــروا َلَولَّــُوا ااَلدبــاَر ثـُـمَّ 
ــنََّة اهلِل  ــًرا * ُس ــا َو ال َنصی ــدوَن َوِلیًّ ال َیِج
الَّتــی َقــد َخَلــت ِمــن َقبــُل َو َلــن َتِجـــَد 
ــر  ــمِن کاف ــر دش . اگ ــالً ــنَِّة اهلِل َتبدی ِلُس
ــور  ــًا مجب ــود، حتم ــه بش ــما مواج ــا ش ب
ــی  ــه وقت ــت؛ البّت ــینی اس ــه عقب نش ب
ــارزه  ــما مب ــه ش ــد، وقتی ک ــما میجنگی ش
ــد  ــکار بمانی ــینید و بی ــر بنش ــد؛ اگ میکنی
ــت  ــم حرک ــه داری ــا وقتی ک ــه؛ اّم ن
میکنیــم، داریــم کار میکنیــم، حتمــًا 
دشــمن شکســت میخورد. مــا بحمــداهلل در 
طــول زمــان هــم ایــن را دیده ایــم. عــرض 
معنــوی. زمینه هــای  در  حّتــی  کــردم، 
 حــاال مــن یــک نمونــه ای را بگویــم. 
ــه  ــده ام ک ــازه خوان ــی ت ــک کتاب ی
خیلــی بــرای مــن جالــب بــود. دختــر 
ــن  ــوهر، متوّلدی ــوان ،زن و ش ــر ج و پس
ــه  ــرای اینک ــینند ب ــه ی 70، می نش ده
ــام  ــاه انج ــان گن ــن عروسی ش در جش
نگیــرد، نــذر میکننــد ســه روز روزه 
ــد  ــن را بای ــن ای ــر م ــه  نظ ــد! ب بگیرن
ــر  ــک دخت ــه ی ــخ ک ــرد در تاری ــت ک ثب
ــن  ــه در جش ــرای اینک ــی ب ــر جوان و پس
ــرع  ــالف ش ــته خ ــان ناخواس عروسی ش

ــدای  ــه  خ ــرد، ب ــام نگی ــی انج و گناه
ــه روز روزه  ــوند، س ــل میش ــال متوّس متع
ــم  ــاع از حری ــازم دف ــر ع ــد. پس میگیرن
حضــرت زینــب )ســالم اهلل علیها( میشــود؛ 
ــر، دل او را  ــن دخت ــته ی ای گریه ی ناخواس
میلرزانــد؛ بــه ایــن دختــر ،بــه خانمــش، 
ــن را  ــو دل م ــه ی ت ــه گری ــد ک میگوی
ــد!  ــن را نمیلرزاَن ــان م ــا ایم ــد، اّم لرزان
ــع  ــن مان ــه م ــد ک ــم میگوی و آن خان
ــم از  ــن نمیخواه ــوم، م ــو نمیش ــن ت رفت
ــت  ــه در روز قیام ــم ک ــی باش آن زنهای
پیــش فاطمــه ی زهــرا ســرافکنده باشــم! 
ببینیــد، اینهــا مــال قضایــای صــد ســال 
ــت،  ــش نیس ــال پی ــت س ــش و دویس پی
مــال ســال 94 و 95 و مــال همیــن ســالها 
ــش  ــای در پی ــن روزه ــال همی ــت، م اس
ــت. در  ــن اس ــروز ای ــت؛ ام ــا اس روی م
ــری  ــن عناص ــک چنی ــا ی ــواِن م ــل ج نس
حضــور دارنــد، یــک چنیــن حقیقت هــای 
درخشــانی در آنهــا حضــور دارد و وجــود 
ــرد،  ــت ک ــد یادداش ــا را بای دارد؛ اینه
ــد  ــا را بای ــد، اینه ــد دی ــا را بای اینه
ــه  ــد. فقــط هــم ایــن یــک نمون فهمی
نیســت کــه بگوییــد »آقــا! بــه یــک 
گل بهــار نمیشــود«؛ نــه، بحــث یــک 
ــن  ــتند از ای ــاد هس ــت؛ زی گل نیس
ــه  ــوهری ک ــن دو -زن و ش ــل. ای قبی
عــرض کــردم- هــر دو دانشــجو 
ــم  ــر ه ــه آن پس ــه البّت ــد ک بودن
ــزو  ــود؛ ج ــهید میش ــرود ش ــد می بع
ــم  ــاع از حری ــدر دف ــهدای گران ق ش
)ســام اهلل علیها(  زینــب  حضــرت 
ــت. ــوری اس ــت این ج ــت. وضعّی اس

ــا در  ــم. م ــش میروی ــم پی ــا داری  م
مــاّده و معنــا پیــش میرویــم؛ مــا بــه 
ــتکبار  ــا اس ــاّده و معن ــی در م ــق اله توفی
ــو  ــه زان ــا را ب ــم و آنه ــت میدهی را شکس
درمی آوریــم و نشــان میدهیــم کــه 
اســالم، اگــر چنانچــه طرف دارانــی 
داشــته باشــد کــه آمــاده باشــند بــرای 
مجاهــدت کــردن و دفــاع کــردن، 
ــا  ــه ی دنی ــر نقط ــا و ه ــر ج ــًا در ه قطع
پیــروز خواهــد شــد و ایــن الگــو 
ــلمانها. ــه ی مس ــرای هم ــد ب ــد ش خواه
 پــروردگارا! آنچــه گفتیــم، آنچــه میکنیــم، 
ــرای  ــنیدیم، ب ــه ش ــم و آنچ ــه کردی آنچ
بــده؛  قــرار  خــودت  راه  در  و  خــودت 
بــه آنچــه گفتیــم و میخواهیــم بکنیــم 
برکــت عنایــت بفرمــا؛ مــا را در راه اســام 
بمیــران. اســام  راه  در  و  بــدار  زنــده 
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ــد انقــاب اســامی  بررســی هــای رون
انقــاب  میدانــی  هــای  در صحنــه 
قبــل از ســقوط رژیــم ننگیــن پهلــوی 
وابســته بــه شــیطان بــزرگ آمریــکا که 
ــران  ــت ای ــخ مل ــن تاری ــار تری خفــت ب
بــوده دو جریــان مــوازی وجــود داشــته 
ــاب  ــروزی انق ــاز پی ــس از آغ ــه پ ک
اســامی نیــز ایــن دو جریــان بــا افــت 
و خیزهــای مختلــف ادامــه حیــات 
مــوازی  جریــان  دو  ایــن  انــد  داده 
ــام  ــری حضــرت ام ــه رهب ــه یکــی ب ک
خمینــی)ره( کــه سیاســت اســامی را 
عیــن دیانــت اســام مــی دانســت و در 
ــام را  ــود اس ــه خ ــت فقی ــاب والی کت
ــر  ــت ام ــی و والی ــام حکومت دارای نظ
را حاکــم و در دوران غیبــت کبــرای 
ــادل آگاه  ــه ع ــی فقی ــام معصــوم ول ام
بــه مســائل روز را الیــق حکومــت 
ــت  ــی دانس ــلمین م ــه مس ــر جامع ب
و مبــارزه بــرای تشــکیل حکومــت 
ــا حــکام جــور در  ــارزه ب اســامی و مب
جامعــه مســلمین و جامعــه جهانــی را 
از وظایــف فقیــه جامــع الشــرایط مــی 
ــوازی هــم  ــان م ــک جری دانســتند و ی
ــن را  کــه قبــل از پیــروزی انقــاب دی
اسیاســت جــدا مــی دانســته و معتقــد 
ــت و  ــر سیاس ــاء در براب ــه علم بودندک
حکومــت داری وظیفــه ای ندارنــد و 
تشــکیل حکومــت اســامی از وظایــف 
امــام معصــوم)ع( اســت و بــا تفکــر امام 
ــد  ــه هــم مــی کردن خمینــی)ره( مقابل
ایــن جریــان کــه بدلیــل برداشــت غیــر 
ــاب محمــدی)ص(  صحیــح از اســام ن
ــته  ــکام وابس ــم ح ــرس ظل ــا از ت و ی
ایــن نظــر فقهــی را داشــتند و یــا 
ــه  ــتگی ب ــیر وابس ــی اس ــا طلب از دنی
دســتگاه جبــار حاکــم بودنــد بــا تابلــو 
انجمــن حجتیــه بــا تفکــر امــام مقابلــه 
ــام  ــه پی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی کردن م
ــه علمــای کشــور  ــام خمینــی)ره( ب ام
کــه در جلــد 21 صحیفــه نــور ص 
88 آمــده اســت نشــان داده شــده 

ــد  ــم پلی ــوذی رژی ــات نف ــذا جریان * ل
پهلــوی فاســد وابســته بــه صهیونیســم 
بیــن الملــل و ســایر منحرفیــن مدعــی 
روشــنفکری وابســته بــه غــرب وحشــی 
اســامی  بــا  کومونیســت  شــرق  و 
چــپ  و  راســت  مختلــف  القــاب  و 
ــاً  ــگاهی و احیان ــای دانش ــط ه درمحی
ــوری شــکنجه گــر  ــم دیکتات درون رژی
ــح  ــی صال ــه مدع ــر ، ک ــوی غارتگ پهل
ــد ، در  ــور بودن ــرای اداره کش ــودن ب ب
ــرداد 42  ــزده خ ــه در پان ــی ک هنگام
را  َعلَــم مبــارزه  امــام خمینــی)ره( 
بلنــد کــرد و بــا ســرکوب جنایتکارانــه 
رژیــم ســفاک پهلــوی روبــرو گردیــد و 
یارانــش بــه همــراه مــردم مقلد ایشــان 
ــد  ــی و تبعی ــروح و زندان ــهید و مج ش
ــور  ــه کش ــان ب ــت ایش ــدند! و عاقب ش
ترکیــه و ســپس عــراق تبعیــد شــدند!، 
ــژه  ــه وی ــات ب همــه گــروه هــا و جریان
ملــی گرایــان وابســته بــه فراماســونری 
مشــروطه  دوران  از  کــه  انگلیــس 
ــده  ــازماندهی ش ــران س ــی در ای خواه
ــان  ــی گرای ــوان مل ــت عن ــد و تح بودن
و  بودنــد!  مشــهور  پرســت  وطــن 
بیشــتر در جامعــه دانشــگاهی و عمدتــاً 
ــد  ــارج کشــور بودن ــرده خ ــل ک تحصی
ــردن  ــوم ک ــا محک ــاً ب ــکت و بعض باس
ــی  ــاه جان ــرداد ش ــزده خ ــاب پان انق
ــا  ــد! ام ــت کردن ــش را حمای و مزدوران
همــه ایــن منحرفیــن مخالــف امــام)ره( 
پــس از موفقیــت امــام در بــه زانــو در 
ــا  ــاهی ب ــیده ستمش ــام پوس آوردن نظ
ــان  ــه ش ــرو کل ــی س ــر روئ ــال پ کم
ــا  ــاره ب ــارچ دوب ــل ق ــده مث ــدا دش پی
نــام هــای مختلــف هدفــی واحــد بــرای 
ــام و وارد  ــی ام ــر اله ــا تفک ــه ب مقابل
حکومــت شــدن و کنــار زدن انقابیــون 
همســنگر امــام)ره( و شــخص امــام بــه 
ــه و ســوء اســتفاده وارد  بمیــدان توطئ
شــده و متأســفانه برخــی از یــاران کــم 
ــا  ــز و ی ــام نی ــاور ام ــوش ب ــت و خ دق
منافقیــن ریــا کاری کــه بــا ســالوس به 
ــه درون  ــام ب ــود حضــرت ام ــر خ تعبی
خانــواده انقــاب اســامی نفــوذ شــبکه 
ــاً  ــاب را مرتب ای نمــوده و از درون انق
ضربــه زدنــد ایــن جریــان نفــوذی 
ــه  ــا ســردمداری ملــی گراهــا ب ابتــدا ب
ــاران  ــح برخــی ی ــل اصــرار ناصحی دلی
ــه طــاب  امــام کــه در همیــن پیــام ب

ــامی در  ــاب اس ــاتید طرفدارانق و اس
ــه از  ــوده اندک ــاره فرم ــا اش ــوزه ه ح
اول بــا ورود کســانی کــه بــا اصــل 
انقــاب اســامی موافــق نبودندبــه 
اســامی  انقــاب  خانــواده  درون 
ایــن  بنابــر   ! بودنــد**  مخالــف 
و  اســام  مراجــع  بــه  *پیــام 
طــاب  و  مدرســین  روحانیــون 
حــوزه هــای علمیــه ص91و92  3 
/12 /67  ** همیــن منبــع ص 96 
جریــان منحــرف ســازش بــا شــیاطین، 
اســامی  انقــاب  پیــروزی  قبــل 
وجــود داشــت! و پــس از پیــروزی 
انقــاب اســامی ابتــدا توســط جریــان 
مدعــی  گرایــان  ملــی  فراماســونی 
ــی مذهبــی هــای  وطــن پرســتی و مل
انقــاب بــا  نفــوذی درون خانــواده 
از  انقــاب  کــردن  منحــرف  قصــد 
مســیر اســام نــاب محمــدی)ص( 
ــاب  ــا را از درون انق ــه ه ــواع توطئ ان
دنبــال مــی کردنــد کــه اولیــن نمونــه 
آن ارتبــاط امیــر انتظــام جاســوس 
ارتبــاط  خارجــه  وزارت  درون  ســیا 
ــی  ــت مل ــاور امنی ــایرونس مش ــا س ب
ــای  ــرار داد هواپیماه ــو ق ــکا و لغ امری
اف 14 و کــه پولــش را نیــز زمــان شــاه 
ــت  ــو دریاف ــد و لغ ــه بودن ــن گرفت خائ
تانــک هــای لؤپــارداز انگلیــس و حفــظ 
ــش  ــزرگ و اذناب ــا شــیطان ب ــاط ب ارتب
ــی  ــه جاسوس ــرف الن ــا تص ــه ب و... ک
و  کــرده  اســتعفاء  بــزرگ  شــیطان 
ــق  ــن مناف ــدی منحرفی ــف بع ــا طی ب
نظیــر  اســام  قبــول  بــه  متظاهــر 
بنــی صــدر جاســوس ســیا و ســروش 
ــس و...  ــه فراماســونری انگلی وابســته ب
ــامحه  ــای مس ــی ه ــی مذهب ــه مل بقی
کار بــا منافقیــن کــه نمونــه آن معاملــه 
برجــام وار توســط بهــزاد نبــوی در 
ــراه  ــان گم ــس آن جری ــرو... و پ الجزائ
ادامــه آن روش منحرف توســط مرحوم 
آقــای هاشــمی و مدعیــان روشــنفکری 
مدیریتــی  هــای  تکنوگراتیــک  و 
ــزرگ  ــا شــیطان ب ارتباطــات مخفــی ب
ــی از آن  ــه یک ــرد ک ــدا ک ــه پی را ادام
مــوارد، جریــان مــک فارلین بــود و... در 
همــه مــوارد فــوق ، نــه تنهــا وادادگیها 
هیــچ خاصیتــی بــرای کشــور و مــردم 
ــا نداشــت بلکــه فقــط زمینــه نفــوذ  م
ــمنی  ــترش دش ــمن و گس ــتر دش بیش

هــا و زیــاد دتــر شــدن مشــکات 
ــر ملــت  ــرای کشــور و مــردم و تحقی ب
مــا را بدنبــال داشــت!، توســط همیــن 
ــی  ــی اصــاح طلب ــی مدع ــان فعل جری
ــوان  ــا عن ــی ب ــای خاتم در ریاســت آق
دوم  نظــر طلبــان  تجدیــد  جریــان 
ــن تســلیم طلبــی  ــاره ای خــردادی دوب
حقیرانــه ادامــه یافــت و بــا اینکــه 
ــه  ــا تعطیــل داوطلبان ــی ب ــای روحان آق
فعالیــت هــای هســته ای حقــارت بــار 
ــا  ــود ت ــت هــا را پذیرفتــه ب تریــن اهان
جلــب حمایــت شــیطان کنــد ولــی در 
همــان شــرایط نیــز بدتریــن اهانــت ها 
ــته  ــامی روا داش ــران اس ــت ای ــه مل ب
ــد  ــا را محــور شــرارت نامیدن شــد و م
در حالیکــه بــرده گیــران جنایتــکار 
آمریکائــی، توســط آقــای خاتمــی ، 
ــده  ــده ش ــن نامی ــرام لینک ــهید آب ش
بــود، انــواع تهدیــدات نظامــی تــو خالی 
بــرای ترســاندن مــردم و رهبــر انقــاب 
ــره  ــت و نمحاص ــام گرف ــامی انج اس
اقتصــادی و اهانــت و تهدیــد ملــت مــا 
ــن  ــا در پائی ــت م ــت و نف ــه داش ادام
تریــن قیمــت ممکــن تــا نزدیکــی 
ــرد و  ــقوط ک ــگ س ــان جن ــای زم ه
ــت هوشــمند  ــا در شــرایطی کــه مل ام
مــا بــا هوشــیاری یــک دولــت انقابــی 
مردمــی را دوبــاره بــر ســرکار آورد 
ــر  ــار دیگ ــرده و ب ــر ک ــت تغیی وضعی
انقابــی  راه  کــه  گردیــد  روشــن 
ــا راه  ــیطان تنه ــا ش ــارزه ب ــری و مب گ
ــرفت  ــه راه وپیش ــور و ادام ــات کش نج
هــای جهشــی انقــاب مــی باشــد امــا 
ــه جبهــه شــیطان  مــزدوران وابســته ب
و گمراهــان همــراه مــزدوران امریــکا و 
انگلیــس و اروپــا و ســاده لوحــان فاقــد 
تشــخیص صحیــح شــده همچنــان 
ــده شــیطانی  ــراه کنن ــات گم ــا تبلیغ ب
فتنــه نــا نجیبانــه  88 را بــا دروغ 
پراکنــی راه انداختــه و دشــمنان ناامید 
ــطین  ــان و فلس ــه لبن ــه در جبه را ک
شکســت داده و در جبهــه عــراق و 
نیــز دچــار چالــش هــای  ســوریه 
ــد  ــه شکســت بودن گســترده نزدیــک ب
کــه در یمــن نیــز درگیــر گردیــده و بــا 
چالــش بــاور نکردنــی قهرمانــان یمنــی 
روبــرو شــدند در چنیــن شــرایطی 
فتنــه گــران نانجیــب مــزدور شــیطان 
قــدرت  ظالمانــه  پراکنــی  دروغ  بــا 
طلبــان جبهــه ســازش کار دوبــاره 
میــدان مــردم فریبــی کشــانده و خــط 

ــه  ــازش را ، ادام ــورده س ــت خ شکس
داده و دوبــاره بــا وعــده هــای شــیطانی 
خــط  مقابــل  در  اســتعمار  جریــان 
ــی  ــتان امریکائ ــیطان پرس ــارزه باش مب
ــه ســراب  ــد کاذب ب ــا امی ایســتاده و ب
ــه  ــد واهــی ب ــر امی ــار دیگ برجــام یکب
شــیطان را آزمــوده و اعتمــاد بــه اوبامــا 
ــیطانی  ــه دام ش ــکار ب ــری دغل و جانک
ــا ثابــت شــود آنچــه  ــد ت امریــکا افتادن
را خداونــد حکیــم بارهــا در قــرآن 
ــز  ــارا، هرگ ــود و نص ــه یه ــوده ک فرم
ــد را  ــد ش ــت نخواهن ــلمین دوس بامس
بــرای چندمیــن بــار تجربــه خجالت آور 
کننــد! گرچــه رهبــر هوشــمند انقــاب 
ــام  ــود ام ــر داده ب ــا تذک ــامی باره اس
ــکا  ــم الشــأن بیهــوده امری راحــل عظی
را شــیطان بــزرگ ننامیــد! و آزمــوده را 
آزمــودن خطاســت لیکــن ســاده لوحان 
ــیطان را  ــب ش ــم فری ــاز ه ــی ب سیاس
ــمند  ــر هوش ــت رهب ــورده و نصیح خ
و دلســوزان بیــدار جامعــه انقابــی 
ــت و  ــا بااهان ــه و بعض ــده گرفت را نادی
ــذاران  ــه خدمتگ ــاروا ب ــای ن تهمــت ه
صــادق ملــت بدتریــن اتهامــات را وارد 
کردنــد! کــه ایــن رفتــار غیرعقائــی در 
ــکاران را  ــه سازش ــد و جبه ــخ بمان تاری
نــزد ملــت شــرمنده همیشــگی نمایــد! 
ــروز کــه چهلمیــن ســالگی انقــاب  ام
اســامی را بــا همــه توطئــه هاتــی کــه 
داخلــی هــای خائــن و بعضــاً نــادان بــا 
همراهــی جانیــان بیــن المللــی کــه بــه 
دنبــال ایجــاد دیکتاتــوری بیــن المللــی 
ــس  ــازی پ ــی س ــوان جهان ــت عن تح
از فروپاشــی امپراطــوری کمونیســم 
بزرگتریــن دسیســه هــای مشــترک را 
اجــرا کردنــد! شــرمنده از روی ملــت و 
شــهیدان پــاک باختــه انقــاب و دفــاع 
مقــدس کــه ایــن روزهــا زمان ســالگرد 
ــهدای  ــا و ش ــت م ــای مل ــی ه قهرمان
فداکارماســت و شــهدای ادامــه دهنــده 
ــارج از  ــدس در خ ــاع مق ــهدای دف ش
مرزهــای کشــور در دفــاع از حــرم اهــل 
بیــت پیامبــر)ص( دشــمنان جنایتــکار 
انقــاب اســامی را از داخــل کشــور بــه 
مرزهــا و ســپس هــم اکنــون در کنــار 
ــه  ــای ســرخ ب ــه و دری ــای مدیتران دری
زانــو درآورده و بــرای چندمیــن بار غلط 
ــکاران  ــگرائی سازش ــودن روش واپس ب
ــم  ــان ک ــه جوان ــورده را ب ــت خ شکس
ــاآگاه ثابــت نمــوده و بارهــا  تجربــه و ن
اقــرا بــه اشــتباه در اعتمــاد به شــیطان 

بیــن  قلــدر  متجــاوز  اکبرآمریــکای 
ــه چهــره  ــا ترامــپ دیوان المللــی کــه ب
دغلــکار اوبامــا و جانکــری و موگرینــی 
را افشــاء نمــود تــا عقــب افتــاده تریــن 
انســان هــای دارای عقــل ناقــص هــم 
ــه واپســگرایان  ــی راه ــه ب ــد ک فهمیدن
سازشــکار جــز خفــت و مشــکات 
بیشــتر و از دســت دادن ســرمایه هــای 
ملــی ثمــری نداشــته و نــدارد!، امــروز 
بــرای چندمیــن بــار همــگان فهمیدنــد 
کــه تســلیم طلبــی واپســگرایان مدعــی 
اصــاح طلبــی نــه تنهــا هیــچ مشــکلی 
را حــل نکــرد بلکــه تحقیــر و گرانــی و 
رکــود و ضعــف در ابعــاد مختلــف را بــه 
راحــت طلبــان نــادان ارزانــی داشــت!، 
کــه امیــد اســت بــا این شکســت شــرم 
آور، کــه حاصــل سازشــکاری حقیرانــه 
اصــاح طلبانــه بــود مســؤلین اجرائــی 
و سیاســی ، شــجاعانه اقــرار بــه اشــتباه 
از بــی راهــه ای کــه جــز زیــان بیشــتر 
و تحقیــر بیشــتر حاصلــی نداشــته 
دســت برداشــته و بــا بازگشــت بــه راه 
انقابــی امــام راحــل عظیم الشــأن )ره( 
، کــه رهبــر هوشــمند انقــاب اســامی 
افتخــار  راه  همــان  دهنــده  ادامــه 
آفریــن هســتند، و شــاهد هســتیم کــه 
ــف  ــای مختل ــه ه ــمن را در جبه دش
ــد! و  ــت بازگردن ــو در آورده اس ــه زان ب
ــه  ــا جبه ــادی ب ــارزه اقتص ــن مب در ای
شــیطانی امریــکای غارتگــر نیــز همــراه 
ــر اندیشــمند  ــت رهب ــا هدای ــردم و ب م
انقــاب اســامی مــردم را در کنــار 
ــه  ــرای ادام ــدار ب ــاوم و پای ــود و مق خ
ــه  ــه هم ــد! ک ــد دی ــی خواهن راه انقاب
مشــکات را تحمــل خواهنــد نمــود ان 
ــاره را در  ــای دوب ــا پیروزه ــاء اهلل ت ش
ــم. ــه کنی ــم تجرب ــادی ه ــه اقتص جبه

افــروز   رضــا  بســیجی  پیشکســوت 

 بررسی فرآیند پیشرفتهای انقالب اسالمی به مناسبت
 »چهل سالگی انقالب اسالمی« و  دست آوردهای آن
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معّرفــی  و  غدیــر  *حقیقتــًا 
)علیه الّســالم(  امیرالمؤمنیــن 
اّمــت  امــر  ولــّی  به عنــوان 
اســالمی و جانشــین پیغمبــر، یکــی 
از نعمتهــای بــزرگ خــدای متعــال 
ــود  ــه خ ــان ک ــی همچن ــود؛ یعن ب
اصــل نبــّوت و رســالت، مّنــت الهی 
ــه  ــت ک ــی اس ــزرگ اله ــت ب و نعم
»لََقــد َمــنَّ اهلُل َعلَــی الُمؤِمنیــَن اِذ بََعــَث 
فیِهــم َرســواًل ِمــن اَنُفِســِهم«،در مــورد والیت 
ــت  ــک نعم ــاً ی ــم حقیقت ــن ه امیرالمؤمنی
بــزرگ و یــک مّنــت بزرگــی بــود: »َخلََقُکــمُ  
ــی  ــِه ُمحِدقیــَن َحّت ــم بَِعرِش اراً َفَجَعلَُک ــوَ اهللُ  اَن
ــوٍت  ــی بُُی ــم ف ــم َفَجَعلَُک ــا بُِک ــنَّ اهلُل َعلَین َم
ــت  ــاً نعم ــر؛ حقیقت ــا آخ اَِذَن اهلُل اَن تُرَفع «ت
ــن  ــت امیرالمؤمنی ــی اســت. خــب والی بزرگ
و مســئله ی والیــت، یــک جــا در قــرآن -در 
ــار اســت:  ســوره ی مائــده، مایــه ی یــأس کّف
ــم؛آن  ــن دیِنُک ــروا ِم ــَن َکَف ــَس الَّذی ــوَم یَِئ اَلَی
ــده،  ــرح ش ــت مط ــئله ی والی ــه مس روزی ک
آن روزی اســت کــه بــه نــّص قــرآن »یَِئــَس 
مایــه ی  دیِنُکــم«،  ِمــن  َکَفــروا  الَّذیــَن 
ــه ی  ــوم عّام ــه مرح ــت ک ــار اس ــأس ّکف ی
طباطبائــی یــک تفصیــل خیلــی زیبایــی در 
ــد در تفســیر المیــزان کــه  ایــن زمینــه دارن
ایــن یــأس چگونــه اســت و بــا چــه منطقــی 
ایــن یــأس وجــود دارد؛ یــک جــای دیگــر در 
همیــن ســوره ی شــریفه، ایــن آیــه ی مبارکــه 
اســت کــه »َوَمــن َیَتــَولَّ اهلَل َو َرســوَله 
ــزَب اهلِل  ــِانَّ ِح ــوا َف ــَن ءاَمن َو الَّذی
ــن  ــراد از ای ــه م ِلبون«،ک ــُم الْغّ ُه
ــن  ــه در ای ــوا« ک ــَن ءاَمن »الَّذی
ــه  ــش ک ــه ی قبل ــت و آی ــه اس آی
ــه ی  ــت -آی ــون« اس ــم راِکع »َوُه
ــال  ــد در ح ــه میگوی ــوع ]ک رک

ــاق  ــوع، انف رک
ام میکننــد- 
( منیــن لمؤ ا یر
ا و ة لّصــال علیه ا

ــت؛  ــالم( اس لّس
در  »ءاَمنــوا« 
ــم  ــه ه ــن آی ای
اشــاره ی بــه 
ــت؛  ــان اس هم
ــه ی  ــی[ آی ]یعن
ــا  ــد از »ِانَّم بع
اهلل«. َوِلیُُّکــُم 
ــا  ــت اینج آن وق
اهلل«  »ِحــزَب 
ــتند  ــانی هس ــان کس ــه هم را ک
ــن  ــان و ای ــن ایم ــه رو ای ــه دنبال ک
معّرفــی  »غالبــون«  حرکتنــد، 
ــئله ی  ــا مس ــک ج ــی ی ــد؛ یعن میکن
ــا  ــک ج ــت، ی ــار اس ــأس کّف ی
مســئله ی غلبــه ی اهــل حــق. 
اّمــت  حرکــت  زمینه هــای 
اســالمی و جامعــه ی اســالمی، 
ــا  ــیعه اینه ــه ی ش ــوص جامع بخص
ــه ی  ــه و مای ــه ی غلب ــه مای ــت ک اس
ــی و  ــه ی توانای ــار و مای ــأس کّف ی
ــت. ــا اس ــار م ــدرت و در اختی ق
 آنچــه مــا به عنــوان دولت اســامی و حکومت 
اســامی بایســتی به طــور دائــم در نظــر 
داشــته باشــیم ایــن اســت کــه بایــد حکومت 
علــوی را معیــار خودمــان قــرار بدهیــم، 
ــنجیم؛  ــوی بس ــت عل ــا حکوم ــان را ب خودم
ــت  ــا و آن حکوم ــن م ــه بی ــداری ک ــر مق ه
فاصلــه اســت، آن را عقب ماندگــی به حســاب 
بیاوریــم. اگــر چنانچــه کارهــای خــوب 
ــوی  ــاظ معن ــم، از لح ــام میدهی انج
پیشــرفت میکنیــم یــا کارهایــی کــه 
ــهای  ــب ارزش ــاِر به حس ــه ی افتخ مای
ــم،  ــام میدهی ــت انج ــالمی اس اس
آن؛  اهّمّیــت  در  نکنیــم  مبالغــه 
ــوی  ــت عل ــا حکوم ــم ب ــه کنی مقایس
ــن  ــت بی ــه اس ــدر فاصل ــم چق و ببینی
مــا و او. شــاخص عمــده در حکومــت 
علــوی، یکــی عدالــت اســت، یکــی 
اســت،  پاک دامنــی  و  پارســایی 
ــردم  ــا م ــودن و ب ــی ب ــی مردم یک
بــودن اســت؛ حکومــت علــوی اینهــا 
اســت دیگــر؛ زندگــی امیرالمؤمنیــن 
ــد  ــر زه ــت، مظه ــدل اس ــر ع مظه
ــودن و  ــی ب ــر مردم ــت، مظه اس

ــا را  ــد اینه ــت. بای ــتن اس ــاک زیس پ
معیــار قــرار بدهیــم، واقعــًا بایــد در 
ایــن جهــت حرکــت کنیــم. نمیگویــم 
ــه  ــویم ک ــن بش ــل امیرالمؤمنی مث
ــا  خــب ایــن امکان پذیــر نیســت؛ اّم
ــمت  ــم و به س ــر بگیری ــه را در نظ قّل
ــرم  ــاال گی ــم؛ ح ــت بکنی ــه حرک قّل
ــا در  ــد اّم ــه نرس ــه قّل ــی ب ــه کس ک
ــن  ــم؛ ای ــت بکنی ــت حرک ــن جه ای
وظیفــه ی مــا اســت؛ واقعــاً در حکومــت 
ــو و  ــه عض ــا ک ــال ماه ــرای امث ــامی ب اس
جــزو ایــن حکومــت و دولــت هســتیم، 
ــت  ــر عدال ــه در فک ــت ک ــن اس ــه ای وظیف
باشــیم، در فکــر زهــد و پارســایی خودمــان 
ــیم،  ــردم باش ــه م ــر کمــک ب ــیم، در فک باش
در فکــر پــاک زندگــی کــردن باشــیم؛ اصــًا 
ــد.  ــن باش ــان ای ــد جهت گیری م بای
* دولــت بایــد نقــاط قــّوت و 
ــیله ی  ــم به وس ــًا ه ــف -عمدت ضع
ــود.  ــده بش ــئولین- دی ــود مس خ
ــم  ــا ه ــف را ب ــّوت و ضع ــاط ق نق
ــاط  ــتند نق ــی هس ــد؛ بعض ــد دی بای
ــّوت  ــاط ق ــد، نق ــف را می بینن ضع
ــن  ــرش ای ــن، خط ــد. ای را نمی بینن
ــی و  ــه بدبین ــان را ب ــه انس ــت ک اس
ــواره[  ــه ]هم ــاند. اینک ــدی میکش ناامی
فقــط نــگاه کننــد نقــاط ضعــف را ببیننــد و 
آن نقــاط قّوتــی کــه وجــود دارد مــورد توّجه 
قــرار نگیــرد، عیــب اســت؛ هــم بــرای خــود 
مســئول اگــر چنانچــه این جــور حرکــت 
ــدی  ــب ناامی ــه موج ــت ک ــب اس ــد عی بکن
بــرای  هــم  و  میشــود،  دلســردی اش  و 
کســی کــه از بیــرون دارد نــگاه میکنــد. 
ــت؛  ــور اس ــم همین ج ــش ه عکس
ــم و  ــّوت را ببینی ــاط ق ــط نق ــر فق اگ
ــکاالت  ــم، اش ــف را نبینی ــاط ضع نق
ــی آورد؛  ــود م ــه وج ــری را ب دیگ
ــف  ــاط ضع ــه نق ــود ک ــب میش موج
متراکــم بشــود، راِه درســت پیمــوده 
نشــود و انســان بــه اهــداف نرســد؛ 
لــذا بایــد هــم نقــاط قــّوت را دیــد، 
ــاط  ــد؛ نق ــف را دی ــاط ضع ــم نق ه
قــّوت را تقویــت کــرد، بیشــتر کــرد، 
ــا  ــف را ت ــاط ضع ــش داد؛ و نق افزای
ــان  ــت انس ــن اس ــه ممک ــی ک آنجای
بنویســد، یکی یکــی کــم کنــد. 
در همــه ی مســائل این جــوری اســت؛ در 
ــت. ــور اس ــم همین ج ــخصی ه ــائل ش مس

* در زمینــه ی اقتصــاد، رشــد 4/6%چیــز 

خوبــی اســت و اّتفــاق خوبــی اســت 
ــا آنچــه مــا  کــه افتــاده؛ اگرچــه ب
در سیاســتها آورده ایــم ۸% فاصلــه اش 
ــال در  ــن به هرح ــت لک ــاد اس زی
ــت؛  ــوب اس ــرایط، ۴.۶% خ ــن ش ای
ــرای  ــول ب ــل قب ــیار قاب ــد بس رش
ــها  ــی از بخش ــت. در برخ ــت اس دول
ــرژی تولیــدات  مثــل کشــاورزی و ان
ــن  ــه. در همی ــام گرفت ــی انج خوب
صــادرات  امســال،  ســه ماهه ی 
ــدا  ــش پی ــب ۲۰% افزای ــور قری کش
کــرده، واردات کشــور 5 درصــد 
کاهــش پیــدا کــرده؛ اینهــا اّتفاقــات 
ــا  ــاده؛ اینه ــه افت ــت ک ــی اس خوب
ــه ی  ــل ارائ ــت، قاب ــه اس ــل توّج قاب
ــؤال کنندگان، و  ــه س ــردم، ب ــه م ب
بــه افــکار عمومــی اســت کــه واقعًا 
ــدا؛  ــرد از خ ــکر ک ــا را ش ــد اینه بای
ــد  ــن رون ــاءاهلل ای ــم ان ش امیدواری
ــی و  ــر نفت ــادرات غی ــش ص افزای
ــال  ــر س ــا آخ ــش واردات، ت کاه
ــن  ــی ای ــد؛ یعن ــدا کن ــه پی ادام
ــاءاهلل  ــه ان ش ــد ک ــال کنی را دنب
ــم  ــر ه ــهای دیگ ــود[. در بخش ]بش
کارهــای خوبــی شــده کــه حــاال 
مشــغول  آقایــان  هفتــه،  همیــن  در 
اّطاع رســانی هســتید و مــن هــم کــه بعضــاً 
ــت.  ــوب اس ــم خ ــم، میبین ــاهده میکن مش
ــم  ــول کنی ــم، قب ــراف کنی ــد اعت ــه بای البّت
کــه ماهــا در تبلیغــات، خیلــی آدمهــای 
-هــم  واقعــاً  یعنــی  نیســتیم،  مســلّطی 
ــان،  ــان تبلیغاتم ــا، همه م ــم ماه ــت، ه دول
تبلیغــات خیلــی خــوب و خبررســانی هایمان 
حرفــه ای نیســت؛ اّمــا حــاال بــه همــان 
میگیــرد،  انجــام  کار  دارد  کــه  مقــداری 
خــوب اســت بــه اّطــاع مــردم برســد.

ــوی و پُرحجــم  ــد ق ــورد اقتصــاد، بای * در م
کار کــرد. ببینیــد دوســتان! دشــمن متمرکــز 
ــم  ــش ه ــاد، علّت ــئله ی اقتص ــده روی مس ش
ایــن اســت کــه در زمینــه ی مســائل اقتصــاد 
یــک بــه  اصطــاح خألهایــی وجــود داشــته، 
ــر  ــه تعبی ــته، ب ــود داش ــی وج ــک ضعفهای ی
ــود  ــور راداری وج ــاط ک ــک نق ــا ی نظامی ه
داشــته کــه دشــمن از آنجاهــا توانســته 
ــن  ــد ای ــا بای ــود؛ م ــد و وارد بش ــوذ بکن نف
نقــاط کــور راداری را ببندیــم، مــا بایــد 
ــا  ــیم و اینه ــت بشناس ــا را درس نقطه ضعف ه
ــن  ــه ی ای ــم. هم ــم؛ میتوانی ــرف کنی را برط
ــرد -حــاال  ــد انجــام بگی ــی را کــه بای کارهای
مــن اشــاره میکنــم بــه بعضــی از اینهــا- مــا 
میتوانیــم. در اداره ی اقتصــادی کشــور راه 
وجــود دارد؛ این جــور نیســت کــه مــا دچــار 
ــی وجــود دارد  ــه، راه های بُن بســت باشــیم؛ ن
ــود و  ــدرت پیم ــا را باق ــن راه ه ــود ای و میش
ــتی  ــد؛ بایس ــتی بکنی ــاءاهلل. بایس ــت ان ش رف

وارد بشــوید؛ بایســتی پرحجــم و باکیفّیت 
اقتصــادی  مســئولین  کنیــد؛  کار 
ــند. ــب و روز نشناس ــد ش ــور بای کش

 بحــث اقتصــاد مقاومتی و سیاســتهای 
گفتــه  کــه  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــاد[  ــتهای ]اقتص ــاس سیاس ــد، اس ش
ــت  ــارت اس ــش عب ــی، آن ُلّب مقاومت
از تکیــه بــر تولیــد داخلــی؛ اســاِس 
آن، ایــن اســت. سیاســتهای اقتصــاد 
مقاومتــی، هــم به معنــای سنگرســازی 
ــت  ــمن اس ــل دش ــی در مقاب دفاع
-یعنــی واقعــًا ایــن سیاســتها اگــر به 
ــود،  ــرا بش ــق اج ــل و دقی ــور کام ط
سنگرســازی میکنــد؛ سنگرســازی 
ــازی  ــم توانمندس ــت- ه ــی اس دفاع
ــت؛  ــو اس ــه جل ــت ب ــرای حرک ب
ــی  ــاد مقاومت ــتهای اقتص ــی سیاس یعن
ــم  ــدی دارد، ه ــه ی پدافن ــم جنب ه
جنبــه ی آفنــدی دارد، محــورش هــم تولیــد 
ــن جلســه ی  ــی از همی ــن حّت ــذا م اســت. ل
ــار  ــم انتظ ــّوه ه ــه ق ــای س ــی رؤس هماهنگ
ــا  ــه روی آنه ــی ک ــی از جهات ــه یک دارم ک
تکیــه میکننــد در بحثهــا و مســائلی کــه در 
ــه  ــناس هایی ک ــود و کارش ــا آورده میش آنج
ــن  ــد، ای ــدا میکنن ــاط پی ــه ارتب ــا آن جلس ب
اســت کــه روی مســئله ی تولیــد تکیــه کنند. 
ــور  ــی کش ــد داخل ــکات تولی ــم مش ببینی
ــف  ــاء مختل ــه انح ــت، ب ــی اس ــه چیزهای چ
باشــیم.  ایــن مشــکات  راهِ حــّل  دنبــال 
بنــده اقتصــاددان نیســتم اّمــا حرفهــای 
ــای  ــم؛ اقتصاددان ه ــا را میخوان اقتصاددان ه
خیلی هایشــان  هــم  شــما  کــه  کشــور 
میکننــد.  ارائــه  راه  داریــد،  قبــول  را 
این جــور نیســت کــه راه وجــود نداشــته 
ــه  ــرای اینک ــود دارد ب ــی وج ــد؛ راه های باش
بتوانیــم تولیــد کشــور را نجــات بدهیــم.

یــک مســئله هــم مســئله ی معیشــت   
ــد  ــن تولی ــه همی ــاز ب ــه ب ــت ک ــردم اس م
ارتبــاط پیــدا میکنــد؛ یعنــی یکــی از 
ــا  ــه م ــرای اینک ــا ب ــن راه ه بهتری
ــم  ــردم را ترمی ــت م ــم معیش بخواهی
ــه االن  ــم -ک ــالح کنی ــم و اص کنی
ــتند در  ــکالت هس ــار مش ــردم دچ م
امــر معیشــت، بخــش مهّمــی از مردم 
دچــار مشــکالتند- واقعــًا بایــد تکیه 
کنیــم روی مســئله ی تولیــد داخلــی. 
ــه ای  ــالش همه جانب ــک ت ــب، ی خ
ــری از  ــرای جلوگی ــود ب ــد بش بای
زیــِر  یــا  کارخانه هــا  تعطیلــی 
ظرفّیــت کار کــردن کارخانه هــا.
ــه ی  ــم در زمین ــئله ی مه ــک مس  ی
مســائل اقتصــادی کــه مناســب اســت 
بنــده تذّکــر بدهــم، بحــث مدیرّیــت 
اقتصــادی اســت؛ دولــت بایــد 
ــور را.  ــاد کش ــد اقتص ــت کن مدیرّی

ــد  ــری نبای ــا تصّدیگ ــت را ب مدیرّی
ــت در  ــری دول ــرد؛ تصّدیگ ــتباه ک اش
امــر اقتصــاد بــه ضــرر کشــور تمــام 
میشــود؛ ایــن را مــا عمــًا در انقــاب تجربــه 
ــت  ــری دول ــه تصّدیگ ــم ک ــم و میدانی کردی
خــوب نیســت. اصــًا سیاســتهای اصــل 
ــری  ــن تصّدیگ ــه ای ــود ک ــن ب ــرای ای 44 ب
از  بکلّــی  را  آن  ]پــس[  نگیــرد؛  انجــام 
ــن  ــی ای ــم، یعن ــارج کنی ــر خ ــوزه ی فک ح
مدیریّتــی کــه مــن میگویــم، مطلقــاً اشــتباه 
ــا تصّدیگــری در مســئله ی اقتصــاد. نشــود ب
 مدیرّیــت اقتصــادی دو رکــن 
مهــم دارد؛ یکــی ایــن اســت کــه 
ــرای  ــم ب ــاز کنی ــدان را ب ــا می م
فّعالّیــت فّعــاالن ســالم اقتصــادی؛ 
ــا  ــرای اینه ــود ب ــاز بش ــدان ب می
افــراِد  بکنیــم؛  کمکشــان  و 
صاحــِب فکــِر اقتصــادی بنشــینند 
ــردن  ــک ک ــای کم ــد راه ه ببینن
ــت  ــادی چیس ــال اقتص ــه فّع ب
و  دارد-  وجــود  -راه هایــی 
ــِر راِه کاِر  ــر س ــه ب ــی ک موانع
ــا  ــرفِت اینه ــا و پیش ــِت اینه درس
ــع  ــت؟ آن موان ــود دارد چیس وج
ــال  ــن حــاال یکــی دو مث ــد؛ م را بردارن
ــت  ــن مدیریّ ــک رک ــرد؛ ی ــم ک ــرض خواه ع
ــن  ــم ای ــر ه ــن دیگ ــک رک ــت. ی ــن اس ای
اســت کــه دســتگاه دولتــی، هوشــمندانه، 
ــب  ــاز، مراق ــم ب ــا چش ــیارانه، ب هوش
ــی  ــد؛ یعن ــادی باش ــّر اقتص ــت مض فّعالّی
ــت  ــه حرک ــادی ای ک ــال اقتص ــک فّع ی
ــرار  ــه ق ــورد توّج ــد، م ــر میکن مض
بگیــرد، جلویــش گرفتــه بشــود، جلــوی 
ــه  ــود و گرفت ــته بش ــاد بس ــذ فس مناف
بشــود. مدیرّیــت اقتصــادی یعنــی ایــن، 
ــدارد. ــری ن ــه تصّدیگ ــی ب ــچ ربط هی

* بخــش دّوم هــم مبــارزه ی بــا مفســد 
و بســتن منافــذ فســاد اســت؛ چشــِم بــاز 
مدیــران؛ آنچــه نیــاز اســت این اســت. 
ــی  ــک گزارش ــازه ی ــن ت ــد، همی ببینی
ــتاد،  ــا فرس ــرای م ــات ب وزارت اّطالع
مــن نــگاه کــردم ایــن گــزارش را دیدم 
ــار  ــر 97، 56 اخط ــا تی ــان 96 ت از آب
ــاد  ــه فس ــوط ب ــائل مرب ــورد مس در م
ــف  ــتگاه های مختل ــه دس ــادی، ب اقتص
ــات داده  ــرف وزارت اّطالع ــت از ط دول
ــات، کار  ــن کار اّطالع ــب ای ــده! خ ش
ــدرش  ــم چق ــن نمیدان ــت؛ م ــی اس خوب
ــده،این  ــال نش ــدرش دنب ــده چق دنبال ش
ــل  ــم نیســت؛ قب ــت شــما ه مخصــوص دول
از شــما هــم ایــن کارهــا انجــام گرفتــه. 
ــت اقتصــادی اینهــا اســت  به هرحــال، مدیریّ
ــرد. ــه ک ــتی توّج ــا بایس ــن چیزه ــه ای و ب

ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــا حت ــه م ــد ک ــور دهن ــد مان ــا می خواهن آنه
ــاًل  ــه قب ــه ک ــس همانگون ــم، پ ــره آوردی ــز مذاک ــای می ــه پ ــران را ب ای

ــرده ام، ــان ک ــتدل بی ــروح و مس ــور مش بط
 هیچ مذاکره ای با آنها انجام نخواهد شد!
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ــاس  ــر اس ــاب ب ــد انق ــرد ض ــتي ک ــاي تروریس ــه گروهکه اینک
توافقــي دو طرفــه میــان دولــت بــا اقلیــم کــردی عــراق مقرربــوده 
ــا  ــم کردســتان ســکونت داشــته باشــند ، باره ــي از اقلی در مناطق
ــردی و  ــزم ک ــی و صهیونی ــرب وحش ــره خوارغ ــانههاي جی در رس
ــده  ــان ش ــل بی ــي اربی ــت محل ــئولین حکوم ــوي مس ــي از س حت
ــه  ــت ک ــی اس ــت تعهدات ــم اس ــه مه ــا آنچ ــت دارد ام ــت صح اس
گروهکهــای تروریســتی کــرد شکســت خــورده و فــراری مفلــوک 
ضدانقــاب اســامی کــه مــزدور رژیــم بعثــی صهیونیســتی صــدام 
ــرز  ــرد م ــردم ک ــه م ــه ب ــد شــده بودندک ــد متعه ــوده ان ــدوم ب مع
ــدون  ــود را ب ــن خ ــی ننگی ــه زندگ ــرده ، بلک ــرض نک ــین تع نش
فعالیــت علیــه انقــاب اســامی و مــردم کــرد میهــن اســامی در 
ــه تروریســتی  ــات خائنان ــا اقدام ــد! درحالیکــه ب ــه دهن ــم ادام اقلی
علیــه انقــاب اســامی و مــردم کــرد مرزنشــین ، مأموریــت 
جاسوســی بــرای صهیونیســتها و نــا امــن کــردن شــهر هــای مرزی 
و تعــرض بــه مــردم کــرد مــرز نشــین را بارهــا در پوشــش پــژاک 
و... تکــرار کردنــد وعــدم پایبنــدي اقلیــم بــه تعهــدات طــرف هــا 
وتکــرار خانتهــای تروریســتی و راه زنــی و نامــن کــردن راه هــای 
ــرای جمهــوری  ــن حــق را ب ــوده ای ــق ب ــاد تواف ــرزی کــه در مف م
ــزدوراادب  ــتهای م ــم تروریس ــا ه ــرد ت ــم ک ــامی مقتدرفراه اس
کنــد وهــم حکومــت اقلیــم وعوامــل نفــوذی اســرائیل غاصــب در 
ــت ! ــاک اس ــر ن ــیر خط ــا دم ش ــازی ب ــد. ب ــه کن ــم را متوج اقلی
ــه  ــزب منحل ــاي ح ــژه اعض ــه وی ــاب ب ــد انق ــتهاي ض تروریس
ــه  ــته علی ــالیان گذش ــي س ــا ط ــران باره ــتان ای ــرات کردس دمک
مناطــق مــرزي ایــران دســت بــه نــا امــن کــردن جــاده هــای مرزی 
ــرد ضمــن  ــری از مرزنشــینان ک ــاج گی ــی و ب ــا راه زن ــد و ب زده ان
ابــراز وجــود ننگیــن خائنانــه خــود فقــدان تــوان اقلیــم کــردی را 
ــد؛ گســتاخي  ــای مشــترک را نشــان دادن ــت مرزه ــظ امنی در حف
تروریســت هــا پــس از روي کار آمــدن رئیــس جمهــوري کنونــي 
ــد  ــه جدی ــه جویان ــرد مداخل ــام راهب ــا اع ــه ب ــاوز ک ــکا متج آمری
وزارت امــور خارجــه ایــن کشــور علیــه جمهــوري اســامي ایــران 
ــه واشــنگتن |آشــکارا مــزدوری وی را  و ســفر مصطفــي هجــري ب
بــار دیگراثبــات کرد.کــه تروریســتهاي مذکــور قصــد ســوء اســتفاده 
از ترحــم انســان دوســتانه جمهــوری اســامی در اقلیــم کردســتان 

ــي  ــه از تســهیات حکومــت محل ــا حــرکات موذیان ــا ب ــد! ت را دارن
ــوری اســامی  ــاي جمه ــه ســوي مرزه ســوء اســتفاده نمــوده و ب
ــاج  ــی و ب ــه و راه زن ــات خرابکاران ــه اقدام ــردد و دســت ب ــران ت ای
ــال  ــت اعم ــي در برگش ــد! و حت ــرد بزنن ــینان ک ــری از مرزنش گی
تروریســتی وراه زنــی و بــاج گیــری ازمــرز نشــینان کــرد کشــورمان 
، در رســانههاي عمدتــا وابســته بــه بارزانیهــا گســتاخانه مســئولیت 
ــئولین  ــد، مس ــده میگیرن ــر عه ــود را ب ــه خ ــات جنایتکاران اقدام
حکومــت اقلیــم کردســتان بارهــا در کمــال بیشــرمي اعــام کــرده 
انــد کــه ایــن تحــرکات از ناحیــه اعضــاي داخلــي احــزاب کــردي 
و خــارج از مرزهــاي کردســتان عــراق اســت کــه پــس از ردیابــی 
ــردی  ــم ک ــار همــکاری مشــترک اقلی ــت تاســف ب و کشــف حقیق
بــا ایــن مــزدوران رژیــم صهیونیســتی ، گفتههــاي دور از واقعیــت 
ــاق  ــق نف ــده عم ــان دهن ــده و نش ــن گردی ــم روش ــت اقلی بحکوم
ــب  ــاب در غال ــد انق ــاي ض ــر، اعض ــوی دیگ ــد!. از س ــا گردی آنه
ــه کار شــده  ــه کشــورمان دســت ب ــردی علی ــم ک ــانههاي اقلی رس
و بــا خطوطــي کــه در چارچــوب سیاســتهاي ضدانقابــی شــیطان 
بــزرگ امریــکا و رژیــم تروریســت وکــودک کــش اســرائیل غاصــب 
در رســانههای مــزدور محلــی ترســیم شــده اســت نفــرت و کینــه 
ــران اســامی کــه  خــود را از انقــاب اســامی و مــردم شــریف ای
ــراق را درجمهــوری اســامی تیمــار نمــوده و  ــردم کردع ســالها م
ــا شــیعیان  ــم ب ــراق و تفاه ــزی ع ــت مرک ــرای حضــور در حکوم ب
ــم  ــوک اقلی ــرده ودرحکومــت مفل ــا ک ــن نقــش را ایف ــراق بهتری ع
ــش  ــده و داع ــام القاع ــون آش ــفاک و خ ــتهای س ــر تروریس در براب
کــه از بعثــی هــای وحشــی صدامــی وگمراهــان داخلــی و خارجــی 
فرقــه منحــرف وهابیــت ســلفی تکفیــری نجــات بخشــیده و 
ــی  ــان داعش ــرده فروش ــدان ب ــرد ومی ــت ب ــراد را زدس ــوس اک نام
حفــظ کــرده اینگونــه نابخردانــه در رســانههاي اقلیــم علیــه ملــت 
شــرافتمند و ســخاوتمند ایــران اســامی اراجیــف گوئــی کننــد!!!. 
درمقابلــه بــا ایــن بــی ادبــی هــای غیــر معقــول حریــم کــردی کــه 
تســهیات الزم را درحکومــت اقلیــم کردســتان بــراي تروریســتهاي 
ــتري از  ــرک بیش ــد تح ــت نیازمن ــرده اس ــم ک ــاب فراه ــد انق ض
ســوي نمایندگــي هــاي سیاســي ایــران در ایــن منطقــه مــی باشــد 
ــه تروریســتهای مــزدور  . وایــن ســیلی محکــم ، پاســخی قاطــع ب
ــزدوران  ــه م ــتی و هم ــم صهیونیس ــکا ورژی ــزرگ امری ــیطان ب ش
ــی  ــل توخال ــود طب ــل خ ــور باط ــه تص ــه ب ــکا ک ــه ای امری منطق
ــرزان و ترســان  ــر و تروریســتهای صهیونیســت کــه ل شــیطان اکب
آخریــن روزهــای فروپاشــی رژیــم غیــر قانونــی و اشــغالگر قــدس 
را مــی گذرانــد میتوانــد از ایــن مــزدوران مفلــوک فــراری حمایــت 
ــره  ــده و النص ــش و القائ ــتهای داع ــه توریس ــل از اینک ــد غاف نمای
کــه دههــا برابربلکــه صدهــا برابرقــوی تــر از ایــن مــزدوران زبــون 
بــوده امــروز آخریــن نفســهای زندگــی ننگیــن خــود را مــی کشــند 
چگونــه مــزدوران مفلــوک فــراری کــرد کــه محتــاج نــان شبشــان 
ــی  هســتند و همــه هســتی خــود را در حرکــت اول انقــاب قربان
خــود فروختــگان بــه ســیا و موســاد کــرده انــد در ایــن زمــان کــه 
ــا  ــده را ب ــت ش ــه تثبی ــه مدیتران ــوری اســامی درلب ــدار جمه اقت
چهارنفــر مــزدور مفلــوک فریــب خــورده تهدیــد کنندگــی کننــد؟! 
ــزدور صهیونیســم در  ــي نویســندگان م ــی برخ ــاي آبک ــل ه تحلی
ــه مــردم  ــق جــو ناامیــدي ب ــا تزری رســانههاي اقلیــم کردســتان ب
کــرد ایرانــي کــه سالهاســت متوجــه خیانــت ســران مدعــی دفــاع 
ــرده  ــه ک ــان را تجرب ــای ایش ــرا و خیانته ــتان ف ــرد و کردس از ک

ــرای  ــچ دســت آوردی ب ــه هی ــم ک ــردی حری ــت ک وشــاهد حکوم
ــرای مــردم  ــی ب ــه بیــش ازآنچــه صــدام جان مــردم کــرد عــراق ب
ــان در  ــردم همچن ــاروده اســت وم ــان نی ــه ارمغ ــرد مدعــی بودب ک
ــع مــردم  ــران مدعــی مداف ــق تماشــاچی غارتگــری رهب فقــر مطل
کــرد بــوده وهستندوگوششــان بدهکارتحلیــل هــای آبکــی مــزوران 
ــدرت  ــه ق ــت ک ــوده  نیس ــردی نب ــم ک ــوار صهیونیس ــره خ جی
جمهــوري اســامي ایــران تضعیــف شــده و زمینــه تبدیــل مناطــق 
کردنشــین بــه میــدان فعالیــت احــزاب کــردي فراهــم شــده اســت 
ــي و  ــز هماهنگ ــوان مرک ــه عن ــزي ب ــکیل مرک ــا تش ــي ب و حت
فعالیــت مشــترک احــزاب کــردي در اقلیــم کردســتان پــا را فراتــر 
ــد در آیندهــاي نزدیــک میتواننــد همچــون  نهــاده و ادعــا میکردن
مناطــق کردنشــین ســوریه اداره محلــي مناطــق کردنشــین ایــران 
را در دســت گیرنــد. مــردم کــرد ایــران کــه خــود شــاهد نابــودی 
ــتند و  ــره هس ــش و النص ــم داع ــط تروریس ــوریه توس ــراد س اک
ــاهدندهرگززندگی راحــت  ــراق را ش ــرد ع ــردم ک ــی م ــر بدبخت فق
ــه  ــاری ک ــت ب ــی فاک ــد را بازندگ ــوری اســامی قدرتمن در جمه
غارتگــران ملــت کــرد درعــراق و ســوریه برســر مــردم کــردآن دیــار 
آورده انــد معاملــه نخواهنــد کرد!البتــه دشــمنان انقــاب اســامی  
ــتهای راه زن و  ــع تروریس ــه مواض ــکی ب ــه موش ــه قدرتمندان حمل
بــاج خــواه مــرزی درمنطقــه کویــه،را درمحاســبات و آینــده نگــري 
ابلهانــه خــود نداشــتند و اشــتباه محاســباتی صهیونیســتهای و ســیا 
ــه فعــال شــدن ضــد انقــاب و حامیــان  کــه در خــواب شــتر گون
آنهــا را در اقلیــم کردســتان مــی دیدنــد بــه هــم ریخــت. اشــراف 
اطاعاتــي ایــران بــر گروهکهــاي ضــد انقــاب، بــه ویــژه اطــاع از 
زمــان و مــکان دقیــق نشســت کمیتــه رهبــري حــزب دموکــرات 
کردســتان بــه عــاوه تــوان موشــکي کشــورمان، طرفهــاي اقلیــم را 
شــگفت زده کــرده اســت. همزمــان بــا تشــدید فعالیتهاي رســانهاي 
بارزانیهــا علیــه جمهــوري اســامي ایــران، پارهــاي از نویســندگان 
مســتقل بــه ایــن تــوان اطاعاتــي  نظامــي معتــرف بــوده و حتــي 
آن را داراي پیامهــاي منطقهــاي بــه آمریــکا و متحدانــي همچــون 
عربســتان دانســتهاند. واکنــش هــای اقلیــم بــی در پیکرکردســتان 
عــراق یــک بــار دیگــر نشــان داد کــه هرگــز هیچکــدام از کســانی 
کــه آمــوزش دیــده جنایتــکاران بیــن المللی غرب و شــرق هســتند 
ــود و  ــان ب ــوار ایش ــره خ ــرده و جی ــا را ک ــزدوری آنه ــالها م و س
هســتند نمــی تواننــد بــرای مــردم کــرد و جمهــوری اســامی ایران 
ــف اعــم از  ــوام مختل ــع همــه مظلومیــن و محرومیــن اق کــه مداف
ــترین و  ــت بیش ــت و سالهاس ــوده و هس ــی ب ــر ایران ــی و غی ایران
صادقانــه تریــن خدمــات را بــه ملــت کــرد در عــراق نمــوده و مــردم 
کــرد مــا خــود بهتریــن شــاهد بــرای مقایســه وضعیــت مــردم کــرد 
ــا و  ــا مــردم کــرد عــراق و ترکیــه وکردهــای آواره در اروپ ایــران ب
ترکیــه عــراق هســتند وخودشــان مــی داننــد کــه مدعیــان دفــاع از 
کــرد کردســتان همگــی جــز ادعــا و ســوء اســتفاده از مــردم مظلوم 
کــرد کــه هربــار بــه یکــی از حکومتهــای منطقــه ای یــا فرامنطقــه 
ای فروختــه شــده وقرنهاســت بــا نامهــای مختلــف ،حــزب دکــرات 
و یگرتــو نیشــتمانی، اتحادیــه هــا و... قربانــی قــدرت طلبــی 
ــت گمــراه خــون آشــام  ــرا وهابی ــی و شــرقی و اخی ــزدوران غرب م
ــرد!  ــراج ک ــاآگاه را ح ــلمانان ن ــوس مس ــکاه نام ــاد ن ــا جه ــه ب ک
وهمــه فــرق گمــراه پیــرو خــود را خانــه خــراب نمــوده و زنــان و 
کودکانشــان را در ترکیــه و اروپــا و امریــکا آواره و فرزندانشــان را در 
قفــس قــرار دادنــد، عجیــب نیســت ازایــن دســت موضــع گیــری 
هــای نابخردانــه را بکننــد! آنچــه جــای تاســف دارد کوتاهــی هــای 
ــن  ــل از ای ــه قب ــی ماســت ک ــت و نهضت دیپلماســی سیاســی دول
کــه آن جنایتــکاران تروریســت از اقلیــم کردســتان ســوء اســتفاده 
کــرده و باکمــک مســؤلین فاســد در اقلیــم کردســتان بــه جنایــت 
علیــه مــردم کــرد مرزنشــین مــا تعــدی کــرد ، بــاج خواهــی نمــوده 

و راه زنــی و ســرقت وانــواع قاچــاق ممنوعــه، پولشــوای ، و ایجــاد 
ــوری اســامی  ــان جمه ــه مرزبان ــرد و حمل ــردم ک ــی و ترورم نامن
ــتاخانه از  ــم گس ــی اقلی ــاط جمع ــایل ارتب ــد و در وس ــوده ان نم
جنایــات انجــام گرفتــه دفــاع تبلیغاتــی نمــوده انــد، هیــچ اعتــراض 
جــدی نشــد وبــا ســهل انــگاری زمینــه جنایات بیشــتر و گســتاخی 
بیشــتر را بدنبــال آورد امــروز مقامــات خــود خوانــده اقلیــم نیــز این 
گونــه نابخردانــه و بــی شــرمانه یــاوه گوئــی کــرده و خواهنــد نمــود 
جــا دارد کــه مســؤلین دیپلماســی دولتــی و نهضتــی ضمــن توبیــخ 
مســؤلین اقلیــم درخواســت اخــراج همــه تروریســتها و مــزدوران 
ــت  ــه دول ــراض ب ــتان و اعت ــم کردس ــکا را از اقلی ــرائیل و امری اس
ــگاه تروریســم  ــه پای ــه ب ــه ک ــن منطق ــه ای ــراق نســبت ب ــرادر ع ب
علیــه جمهــوری اســامی تبدیــل شــده اســت درخواســت نمــوده 
کلیــه مراکزآموزشــی تروریســتی در اقلیــم کردســتان و همــه 
ــل و مواضــع  ــم را تعطی ــای تروریســتی در اقلی ــروه ه نشــریات گ
غیــر عقانــی مســؤلین اقلیــم کــردی را اصــاح نماینــد! بدیهیســت 
چنانچــه اقلیــم کردســتان از تــوان برخــورد قانونــی با تروریســتهای 
ــکا و  ــزرگ امری ــه دســتور شــیطان ب ضــد انقــاب اســامی کــه ب
ــران  انگلیــس خبیــث و اســرائیل کــودک کــش علیــه مرزهــای ای
اســامی و مرزنشــینان غیــور کــرد مــا فعلیــت غیــر قانونــی و تــرور 
وحشــت و باخواهــی و راه زنــی مــی کننــد بــه هــر نحــوی صــاح 
ــات  ــر اقدام ــود و منتظ ــد نم ــل خواه ــا عم ــدرت تم ــا ق ــد ب بدان
ــات  ــا تو.جیه ــه ب ــد ک ــد مان ــم نخواه ــؤلین اقلی ــه مس فریبکاران
تروریســتی  جنایــات  ادامــه  ســازی  زمینــه   ، عقانــی  غیــر 
گــروه هــای تروریســت کــردی و یــا وهابــی فراهــم گــردد!  

 
واکنــش هــای گــروه هــای تروریســتی و هــواداران ایشــان در اقلیــم 
کردســتان عــراق در برابــر دفــاع مقتدرانــه از کیــان ایــران اســامي 
ــاع از  ــیت دف ــران در حساس ــامي ای ــوري اس ــع جمه ــدام قاط اق
مرزهــاي کشــور و مقابلــه جــدي بــا تروریســتها در اقلیم کردســتان 
بازتــاب گســترده و واکنــش هاي مختلفي را به دنبال داشــته اســت.

ــن  ــمي ضم ــاي رس ــراق در بیانیه ــتان ع ــم کردس ــت اقلی حکوم
ــد  ــه نبای ــرده اســت ک ــدام درخواســت ک ــن اق ــردن ای ــوم ک محک
خــاک اقلیــم بــه محلــي علیــه کشــورهاي همســایه تبدیــل 
ــه اســتفاده از خــاک اقلیــم علیــه کشــورهاي  شــود. اربیــل هرگون
ــرده  ــداد ک ــه قلم ــن منطق ــت ای ــات و امنی ــه ثب ــایه را علی همس
اســت. همزمــان نچیــروان بارزانــي در گفتگــو بــا خبرنــگاران 
ــزاب  ــر اح ــه مق ــکي ب ــه موش ــوص حمل ــه در خص ــرد ک ــام ک اع
ــم.  ــران منتقــل کردهای ــه ای ــام خــود را ب دمکــرات کردســتان، پی
البتــه بــه محتــواي و چگونگــي اعــام ایــن پیــام اشــارهاي نشــده 
اســت کــه آیــا از طریــق نماینــده حکومــت اقلیــم در تهــران بــوده 
ــت. ــده اس ــار ش ــل احض ــران در اربی ــولگري ای ــا سرکنس ــت ی اس

پارلمــان محلــي اقلیــم کردســتان هــم در بیانیهــاي ضمــن 
محکومیــت ایــن اقــدام درخواســت کــرده اســت نقــض حاکمیــت و 
قوانیــن اقلیــم کردســتان در ســریعترین زمان ممکــن متوقف گردد.

جریــان سیاســی مشــکوک در کردســتان عــراق به رهبری شهســوار 
ــوري  ــدام جمه ــه اق ــرد ک ــام ک ــاي اع ــم در بیانیه ــد ه عبدالواح
اســامي ایــران نقــض حاکمیــت عــراق و اقلیــم کردســتان اســت و 
الزم اســت دولــت مرکــزي عــراق و جامعــه بینالملــل در برابر چنین 
اقدامــي پاســخگو باشــند. ایــن جریــان سیاســي حتــي درخواســت 
کــرده اســت کــه شــوراي امنیــت ســازمان ملــل متحــد علیــه ایــن 
حملــه و هرگونــه حملــه احتمالــي در آینــده تصمیمگیــري کنــد.

اتحادیــه میهنــي کردســتان کــه بــار دیگــر از ســوي حــزب بارزانــي 
ــا  ــکاري ب ــوک و هم ــر 2017 کرک ــع اکتب ــرار وقای ــه تک ــم ب مته
ــه  ــه ن ــرد ک ــام ک ــمي اع ــاي رس ــت در بیانیه ــده اس ــران ش ای
تنهــا از چنیــن حملهــاي اطــاع نداشــته اســت بلکــه آن را 

» سیلی محکم به تروریست های کرد ضدانقالب، 
پیامی روشن به همه مزدوران منطقه ای شیطان بزرگ 

آمریکای متجاوز«
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جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج پیشکسوتان ناحیه تالش
 با حضور مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان 

جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن تشکیل گردید

بیانیه پایانی اولین مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن

ــا را  ــي همت ــا و ب ــد یکت ــان خداون ــي پای ــپاس ب ــد و س وحم
کــه نعمــت والیــت و بندگــي را بــه مــا ارزانــي فرمــود و مــا 
ــه  ــدي )علی ــه ه ــت و ائم ــر رحم ــود پیامب ــرکات وج را از ب
ــر  ــد ب ــوات خداون ــر خــوردار ســاخت. ســام و صل الســام( ب
ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت ابــا عبــدهلل الحســین )علیــه 
الســام( کــه در مســیر احیــاء ســنت جــدش و اقامــه فریضــه 
امــر بــه معــروف و نهــي از منکــر، پرجــم مخالفــت بــا بدعــت 
ــرافتمندانه،  ــن را ش ــت و در ای ــان را برافراش ــاد یزیدی و فس
شــهادت را بــه ذلــت  هــم نــوا شــدن بــا ظالمیــن ترجیــح داد
ــاد و شــهادت  ــا اعضــاي مجمــع بســیج پیشکســتوتان جه م
ســاالر  و  ســرور  پیــرو  و  پــرور  شــهید  امــت  بهمــراه 
شــهیدان حضــرت اباعبــدهلل الحســین)ع( در ایــن برهــه 
ــي  ــي و روان ــادي، سیاس ــار اقتص ــه فش ــه ب ــا توج ــي ب زمان
دشــمنان خارجــي و داخلــي یکصــدا  فریــاد بــر مــي آوریــم  
بنــد 1 - حفــظ نظام اســامي و عــزت آن بزرگ تریــن معروف 
اســت لــذا از تمامــي آحــاد جامعــه درخواســت داریــم تــاش 
خــود را در جهــت ارتقــاء ایــن معــروف بــزرگ بــه کار گیرنــد
بنــد 2- توانمنــدي دفاعــي نیروهــاي مســلح باعــث عــزت و 
افتخار و عظمت ملت ایران اســامی مي باشــد و پیشکســوتان 
جهــادو شــهادت حمایــت خــود را ازتوســعه قدرتمنــد ســازی 
ــاي  ــه ه ــیج در صحن ــور در بس ــی حض ــای دفاع ــامانه ه س
مختلــف مــورد نیــاز انقــاب اســامي راافتخــاری بزرگمیدانیم 
بنــد 3- از دولــت محتــرم مــي خواهیــم بــا اســتفاده از ظرفیت 
ــاور عمومي»مــا  هــاي فرهنگــي و هنــري در جهــت ترویــج ب
ــر اقتصــاد ملي،آگاهــي مــردم از جنــگ  میتوانیــم« تعصــب ب
اقتصــادي و ترویــج ســخت کوشــي و تبییــن ارزش  مصــرف 
کاالي داخلــي و کیفیــت بخشــی کاال هــا توســط صنعتگــران 
ــد ــرار دهن ــان ق ــتور کار دولتی ــت را در دس ــه مل ــد ب متعه
بنــد 4- نقطــه عزیمــت و شــروع در حــوزه اقتصــادي تــاش 

بــراي اشــتغال اســت لــذا از همــه مســئوالن محتــرم اعــم از 
ــي  ــرم م ــت محت ــه و دول ــس شــواري اســامي،قو قضائی مجل
ــاق کاال  ــاد و قاچ ــا فس ــدي ب ــارزه ج ــق مب ــم از طری خواهی
ــه اشــتغال  ــات در فعالیــت هــاي اقتصــادي زمین و ایجــاد ثب
ــد ــم آورن ــوم را فراه ــرز و ب ــن م ــان ای ــتر جوان ــه بیش هرچ

بنــد 5-از مــردم عزیــز و قــدر شــناس ایــران اســامي و همــه 
ــاد  ــا اعتم ــم ب ــار داری ــش انتظ ــدوم و زحمتک ــئوالن خ مس
ــه  ــوده ب ــه یکدیگر،مراقــب توطئــه هــاي دشــمن ب ــل ب متقاب
ــاد  ــمنان اعتم ــه دش ــادي ب ــي و اقتص ــوزه سیاس ــژه در ح وی
ــاالري از  ــته س ــي و شایس ــوان داخل ــه ت ــکا ب ــا ات ــرده و ب نک
ــه از  ــه ک ــه افکنان ــل و تفرق ــي حاص ــي ب ــمکش  سیاس کش
ــد ــز نماین ــت پرهی ــادي اس ــت اقتص ــلم و آف ــاي مس منکره

بنــد 6- هماهنگــي قــواي ســه گانــه و اعتمــاد بــه نیروهــاي 
ــراي ریشــه  ــي و پیــروي از والیــت فقیــه را ب متعهــد و انقاب
کنــي هــر بیشــتر فســاد اقصــادي و ناهنجــاري هــاي اخاقــي 
در جهــت حفــظ و ســامت و تعالــي جامعه اســامي خواهانیم

بنــد 7- ملــت آزاده و ســرافراز ایــران اســامي پیــرو مکتــب 
ــان گــذار جمهــوري  اســامي  ــه بنی حســیني و تربیــت یافت
ایــران حضــرت امــام خامینــي )ره( و گــوش بــه فرمــان 
ــکا و  ــت .آمری ــي (اس ــه العال ــد ظل ــري )م ــم رهب ــام معظ مق
مــزدوران منطقــه اش بداننــد تــا آخریــن قطــره خــون خــود 
پایــدار و مقــاوم پــای کار انقــاب اســامی و جمهــور اســامی 
ودفــاع از ملــت هــاي مســلمان مظلــوم و غیــور لبنــان 
ــت  ــن و....حمای ــن بحری ــوریه ، یم ــراق ، س ــطین و ع ، فلس
ــم ــراس نداری ــدي ه ــچ اح ــن راه از هی ــم و در ای ــي کنی م

ــام  ــن اع ــتان همچنی ــي کردس ــه میهن ــد. اتحادی ــوم میکن محک
کــرده اســت کــه فعالیتهایــي کــه از اقلیــم کردســتان علیــه 
کشــورهاي همســایه صــورت گرفتــه اســت در تضــاد بــا پیامهایــي 
ــت. ــده اس ــي( داده ش ــردي )ایران ــزاب ک ــه اح ــا ب ــه باره ــت ک اس
ــم  ــراق ه ــتان ع ــرات کردس ــزب دموک ــس ح ــي رئی ــعود بارزان مس
ــا  ــراي  رقابته ــي ب ــه میدان ــم ب ــاک اقلی ــه خ ــرد ک ــت ک درخواس
تبدیــل نشــود. وي گفتــه اســت کــه اقلیــم کردســتان داراي 
مشــکات خاصــي اســت و مخاطــرات اساســي را پیــش روي 
ــا  ــه ب ــا در منطق ــئله کرده ــه مس ــت ک ــه اس ــي گفت دارد. بارزان
ــد و الزم  ــد ش ــل نخواه ــل و فص ــاران ح ــتن و بمب ــونت، کش خش
اســت بــه طــرق صلحآمیــز ایــن مشــکات ریشــهیابي شــود.
جنبــش تغییــر هــم در اطاعیهــاي کــه از طریــق فراکســیون خــود 
ــه  ــکي ب ــه موش ــرد، حمل ــر ک ــتان منتش ــم کردس ــان اقلی در پارلم
ــي  ــع سیاس ــام و تضیی ــل ع ــرات را قت ــتهاي دموک ــر تروریس مق
ــم درخواســت  ــت اقلی ــا از حکوم ــرد. تغییریه ــف ک ــي توصی و قانون
کــرده اســت واکنــش جــدي در قبــال ایــن موضــوع داشــته 
ــت  ــتهاند نشس ــم خواس ــي ه ــان محل ــان از پارلم ــد و همزم باش
ــد. ــزار کن ــه برگ ــن حمل ــاد ای ــي ابع ــت بررس ــاي را جه فوقالعاده
کوســرت رســول علــي جانشــین جــال طالبانــي در اتحادیــه میهني 
ــران داراي  ــا ای ــل ب ــوص در تعام ــه و بخص ــه همیش ــتان ک کردس
مواضعــي نزدیــک بــه بــارزا نیهــا بــوده اســت، ضمــن محکــوم کردن 
ایــن حملــه گفتــه اســت که نــه بمبــاران، نــه تبعیــد و زندانیکردن و 
اعــدام نمیتواننــد کردهــا را از رســیدن بــه درخواســتهاي قانوني خود 
بازدارنــد. وي همچنیــن درخواســت کرده اســت که اقلیم کردســتان 
ــد. ــف باش ــاي مختل ــاب جریانه ــویه حس ــراي تس ــي ب ــد محل نبای
دفتــر سیاســي اتحادیــه میهنــي کردســتان هــم بیانیهــاي را منتشــر 
کــرد و در آن تاکیــد شــده اســت کــه موضعگیــري دفتــر سیاســي 
ایــن حــزب در چارچــوب سیاســت اعامــي حکومــت اقلیــم 
ــد از خــاک اقلیــم کردســتان  کردســتان خاصــه میشــود کــه نبای
ــه  ــود. در ادام ــتفاده ش ــه کشــورهاي همســایه اس ــه ب ــت حمل جه
ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه اقدامــات مســلحانه منجــر بــه تحقــق 
ــم  ــا ه ــکار کرده ــت ان ــد و سیاس ــد ش ــي نخواه آزادي و دموکراس
ــد. ــرد باش ــت ک ــه مل ــارزه آزادیخواهان ــداوم مب ــع ت ــد مان نمیتوان
تروریســتي  گروهــک  مجــروح  ســران  از  طالبانــي  همســر 
ــرد. ــادت ک ــرات کردســتان در بیمارســتاني در ســلیمانیه عی دموک
ــورت  ــه ص ــردن حمل ــوم ک ــن محک ــد ضم ــم احم ــرو ابراهی هی
ــئله  ــت مس ــرده اس ــت ک ــتها درخواس ــر تروریس ــه مق ــه ب گرفت
ــود. ــي ش ــو چارهیاب ــره و گفتگ ــق مذاک ــران از طری ــاي ای کرده
الهــور شــیخ جنگــي رئیــس دســتگاه اطاعاتــي اتحادیــه میهنــي 
کردســتان موســوم بــه زانیــاري هــم اعــام کرده اســت کــه حمات 
صــورت گرفتــه بــه مقــر دموکراتهــا را بــه شــدت محکــوم میکنــم.
ــتان  ــرات کردس ــري حــزب دموک ــوراي رهب ــي عضــو ش ــي عون عل
در  اســت  حــزب  ایــن  تنــدروي  چهرههــاي  از  کــه  عــراق 
ــه در صفحــه اختصاصــي خــود در فیســبوک منتشــر  نوشــتاري ک
ــي«  ــامي فارس ــوري اس ــه »جمه ــت ک ــه اس ــت گفت ــرده اس ک
حملــه وحشــیانهاي را بــه مقــر دموکراتهــا انجــام داده اســت.
تولــد  بــراي  تاشــها  بــا  همزمــان  کــه  اســت  گفتــه  وي 
ترکیــه  و  ایــران  کشــورهاي  منطقــه،  در  کردســتان  دولــت 
میکننــد. بمبــاران  را  کردهــا  و  کردســتان  اقلیــم  دیوانهــوار 
مســرور بارزانــي رئیس شــوراي امنیت محلــي اقلیم کردســتان عراق 
هــم در دیــدار بــا ژنــرال جــوزف اندرســون فرمانــده مرکــز هماهنگي 
نیروهــاي آمریکائــي در اقلیــم کردســتان از حملــه صــورت گرفته به 
مقــر تروریســتهاي دموکــرات در شــهر کویــه اظهــار نگرانــي کــرد.
ــان خــود  ــر بهداشــت و درم حکومــت اقلیــم کردســتان عــراق وزی
ــان  ــت مجروح ــک وضعی ــا از نزدی ــتاد ت ــه فرس ــهر کوی ــه ش را ب

ایــن حملــه را بررســي کنــد. ریکــوت محمــد رشــید از کادر 
ــاي  ــل فعالیته ــه دلی ــم ب ــه ه ــتان کوی ــنل بیمارس ــي و پرس درمان
ــرد. ــکر ک ــان تش ــان مجروح ــرش و درم ــه در پذی ــورت گرفت ص
همزمــان قــادر عزیــز عضو دفتــر سیاســي اتحادیه میهني کردســتان 
بــه نمایندگــي از ایــن حــزب از مصطفي مولــودي ســرکرده گروهک 
تروریســتي دموکــرات کردســتان در ســلیمانیه عیــادت کــرد.
ســازمان حقــوق بشــر کردســتان عــراق از دســتگاه قضایــي 
ــي  ــاي قضای ــق نهاده ــه از طری ــت ک ــته اس ــه خواس ــن منطق ای
را  بــه مواضــع دموکراتهــا  ایــران  بینالمللــي موضــوع حملــه 
پیگیــري کنــد. در نامــه ایــن مرکــز ادعــا شــده اســت کــه 
ایــران منطقهــاي را بمبــاران کــرده اســت کــه در آن افــراد 
دارنــد. ســکونت  کــودکان  و  زنــان  ویــژه  بــه  نظامــي  غیــر 
ــه ویــژه در شــهرهاي ســلیمانیه  در مناطقــي از اقلیــم کردســتان ب
صــورت  ایــران  اســامي  جمهــوري  علیــه  تجمعاتــي  کار  و 
گرفــت و پیشــبیني میشــود بــا توجــه بــه در پیــش بــودن 
تبلیغــات انتخابــات محلــي اقلیــم کردســتان، مــوج نمایشــي 
ملیگرایــي احــزاب کــردي بــا هــدف جمعــآوري آراي بیشــتر 
ــود. ــي ش ــن تجمعات ــادي از چنی ــمار زی ــزاري ش ــه برگ ــر ب منج
ــاب  ــه اعتص ــم برنام ــران ه ــتان ای ــزاب کردس ــکاري اح ــز هم مرک
سراســري را دنبــال مي کند. ایــن مرکز که از گروهکهاي تروریســتي 
جناحهــاي مختلــف کوملــه، دموکراتهــا و ســازمان خبــات تشــکیل 
شــده اســت از مــردم کــرد ایرانــي درخواســت کــرده انــد بــه نشــانه 
اعتــراض بــه جمهــوري اســامي ایــران دســت بــه اعتصــاب بزننــد.
هیئــت آمریکائــي بــا هــدف تحقیقــات امنیتــي بــه کویه رفته اســت 
تــا از نزدیــک بــه بررســي ایــن حملــه و چگونگــي انجــام آن و حتــي 
نــوع موشــکهاي اســتفاده شــده بپردازنــد. رســانه هــاي وابســته بــه 
ــاب  ــل پرت ــا مح ــه آمریکائیه ــد ک ــام کردهان ــي اع ــرور بارزان مس
موشــک هــا را از ایــران منتفــي دانســته و گفتهانــد کــه ایــن اقــدام 
از خــاک اقلیــم کردســتان و مناطــق تحــت نفــوذ اتحادیــه میهنــي 
کردســتان صــورت گرفتــه اســت. آنهــا همچنیــن گفتهانــد کــه پرواز 
پهبادهــا از کرکــوک هدایــت شــده اســت زیــرا ایــران تــوان هدایــت 
هواپیماهــاي بــدون سرنشــین را از مســافتي دور در اختیــار نــدارد.
ــادري،  ــهیا ق ــیده ، س ــت رس ــه هاک ــاي ب ــت ه ــامي تروریس اس
عضــو کمیتــه مرکــزي ، ابراهیــم زیــوه یــي ، عضــو کمیتــه مرکــزي 
ــزي، عضــو  ــه مرکــزي ، هاشــم عزی ، نســیرن حــداد ، عضــو کمیت
ــو کمیتــه مرکزي،رحمــان  کمیتــه مرکزي،کریــم مهــدوي، عض
پیروتــي، عضــو کمیتــه مرکزي،شــیرکو رســول زاده ، عضو،عثمــان 
ــو  ــادي عض ــور مهاب ــو ، منص ــري عض ــال اکب ــو ، جم ــي عض عثمان
ــک  ــرکرده گروه ــودي ، س ــي مول ــاروق حســین عضــو ، مصطف ، ف
تروریســتي دمکــرات کردســتان در بیمارســتاني در ســلیمانیه 
ــخصیت  ــزاب و ش ــوي اح ــه از س ــورت گرفت ــاي ص ــت ه محکومی
هــاي اقلیــم کردســتان عــراق بیشــتر در دایــره تبلیغــات انتخاباتــي 
ــت  ــرار اس ــه ق ــي ک ــت. انتخابات ــیر اس ــل تفس ــه قاب ــن منطق ای
ــاي  ــزاب و گروهه ــه اح ــود و هم ــزار ش ــاري برگ ــپتامبر ج 30 س
سیاســي اینــک حمایــت و همــدردي بــا تروریســت هــاي دمکــرات 
را در چارچــوب برنامــه هــاي تبلیغــي خــود گنجانــده انــد و 
ــي و  ــه سیاس ــي در عرص ــاي آت ــود در روزه ــي ش ــي م ــش بین پی
رســانه اي شــاهد تحــرکات بیشــتري علیــه کشــورمان باشــیم امــا 
ــاک  ــاب در خ ــد انق ــر ض ــتقرار عناص ــور و اس ــه حض ــه ب ــا توج ب
ــي  ــق امنیت ــاني تواف ــروز رس ــه ب ــاز ب ــراق نی ــتان ع ــم کردس اقلی
ــتر بــا هــدف  ــیت بیش ــل، پیگیــري و حساس ــت اربی بــا حکوم
ممانعــت از تحقــق اهــداف و توطئــه هــاي دشــمنان اســت.
                                                                                                                   

بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت 
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  مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قدس گیالن در سال 97
مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه قدس گیان 
روز چهارشنبه مورخ 14/6/97 در سالن اجتماعات حرم آقا 
سید جال الدین اشرف آستانه اشرفیه تشکیل گردید. در 

این جلسه بعد از تاوتی چند از کام ا... مجید، قادر رستمی 
مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان 

پیرامون محورهای جلسه و چگونگی اجرای برنامه های بسیج 
پیشکسوتان پرداخت. آنگاه آقای خانکشی پور استاد دانشگاه 
به مبحث اقتصادی و مسائل روز اشاره کرد. سپس مسئولین 

کانون های صومعه سرا- فومن- رشت- تالش- الهیجان- 
رودسر گزارشی از عملکرد بسیج در حوزه مربوطه پرداختند و 
در ادامه سردار سر تیپ دوم پاسدار محمد عبداله پور فرمانده 

سپاه قدس گیان به نقش سپاه در شرایط فعلی کشور و 
حضور مقتدرانه در صحنه های مختلف از جمله دفاعی- 

سازندگی و... پرداخت و در پایان قطعنامه در 7 بند به تایید 
اعضا رسید

به مناسبت ایام شهادت حضرت اباعبدالحسین )ع( مراسم معنوی زیارت عاشورا 
با حضور اعضای حلقه شهید علیرضا نظری بسیج پیشکسوتان استان گیالن 

در گلزار شهدای شهرستان رشت برگزار گردید

فرمانده سپاه بقیه ا...)عج(شیراز

اول مهرماه به صورت نمادین ادای احترام به فرزندان شهدا انجام 
خواهد شد

سرهنگ پاسدار محمد جعفر دوستدار فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه بقیه ا...)عج(گفت: اول مهرماه مراسم احترام از فرزند 

خلبان شهید مدافع حرم شهید شجاعت علمداری و دیگران 
فرزندان شهدا در شیراز انجام خواهد شد.

وی افزود:در راستای احترام و تکریم از خانواده معزز شهدا و 
خصوصا شهدای مدافع حرم اول مهرماه کارکنان سپاه بقیه ا...

)عج( شیراز در مراسمی با شکوه ضمن بدرقه فرزندان شهدا در 
روز اول مهرماه از فرزندان شهدا تقدیر خواهد نمود و دخترخانم 

پنج ساله  شهید مدافع حرم شهید شجاعت علمداری از درب 
منزل تا درب محل تحصیل مهد کودک به صورت ویژه بدرقه به 

عمل خواهد آمد.

فرمانده سپاه بقیه ا...)عج( شیراز  ارج نهادن به مقام واالی شهدا 
و خانواده معظم شهیدان را افتخاری بزرگ دانست و گفت: وظیفه 

خود دانستم که در اولین تحصیلی 97-98را روز ادای تکریم و  
احترام و به خانواده معظم شهدا و خصوصا شهدای مدافعی حرمی 

که فرزندان آنان خصوصا فرزندان کم سن و سال آنان که تازه 
راهی تحصیلی خواهند شد داشته باشم ..

وی با بیان این که خانواده های معظم شهدا طبق گفته امام راحل 
چشم و چراغ ملت هستند، خاطرنشان کرد: شهدا بهترین سرمایه 
وجودی خود را که همان جان خود است را تقدیم انقاب کرده اند 

تا آسایش و امنیت کشور را برای نسل امروز فراهم کنند. 
سرهنگ دوستدار تصریح نمود: ادای احترام به خانواده های 

معظم شهدا یک افتخار می باشد و ان شاء ا... در روز اول مهر 
عاوه بر مراسم ویژه سپاه بقیه ا...)عج(که برای فرزند شهید 

مدافع حرم شجاعت علمداری در نظر گرفته شده مراسم تکریم 
و احترام به دیگر نیز برای دیگر فرزندان شهدا در مدرسه شاهد 

برگزار خواه شد.   
یاد آور می شود شهید مدافع حرم خلبان شجاعت علمداری در 
نهم تیرماه 1393 در نبرد با داعش و القاعده، به هنگام دفاع از 
حریم اهل بیت)ع( در سامرای عراق و در جوار بارگـاه ملکوتی 
امام حسن عسکری)ع( بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسیده 

است.

  مراسم بدرقه فرزندان شهدا
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مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان گیالن از تعداد 3 نفر از پیشکسوتان بسیجی 
برادران حب اله سجودی ، سید اصغر قاسمی و اسماعیل هادی پور

 دیدار به عمل آمد

جلسه هماهنگی کانون های بازنشستگان سپاه- آجا- ناجا و اداره بازنشستگی نیروهای 
مسلح و سازمان بسیج پیشکسوتان پیرامون برگزاری هفته دفاع مقدس و سالروز شهادت 
فرماندهان پیشکسوت و روز بسیج پیشکسوتان در سپاه ناحیه مرکزی رشت تشکیل گردید.

شــدند/آمار  واصــل  درک  بــه  تروریســت 
کــرد پیــدا  افزایــش  تروریســتی  حادثــه  شــهدای 

ســردار ابوالفضــل شــکارچی در خصــوص حملــه تروریســتی 
ــاعت  ــت: س ــواز گف ــلح در اه ــای مس ــه رژه نیرو ه ــروز ب ام
9 صبــح امــروز همزمــان بــا رژه نیرو هــای مســلح در 
داد. رخ  تروریســتی  یــک حادثــه  اهــواز  قــدس  بلــوار 

وی افــزود: 4 تروریســت کــه از چنــد روز قبــل از رژه 
ــع در  ــارک واق ــک پ ــاح هایی را در ی ــلح، س ــای مس نیرو ه
نزدیکــی منطقــه رژه مخفــی کــرده بودنــد، امروز در پوشــش 
مردمــی خودشــان را بــه محــل رژه نیرو هــای مســلح 
نزدیــک کردنــد و بــا ســاح های کاشــینکف خــود، مردمــی 
را کــه بــرای تماشــای رژه آمــده بودنــد بــه رگبــار بســتند.

ســخنگوی ارشــد نیرو هــای مســلح ادامــه داد: در بیــن 
شــهدای عزیــز حملــه تروریســتی امــروز در اهــواز، دختربچه 
ــاز ویلچــری هــم وجــود دارد. ــا ســن و ســال کــم و جانب ب

از  تعــدادی  اینکــه  بیــان  بــا  شــکارچی  ســردار 
مــردم،  و  تماشــاچیان  بیــن  از  تروریســت ها  تیر هــای 
اصابــت  مراســم  مجریــان  و  رژه رونــده  نیرو هــای  بــه 
کــرد، گفــت: پــس از ایــن حملــه کــور تروریســت ها، 
عکــس  مراســم،  محــل  در  حاضــر  امنیتــی  نیرو هــای 
دادنــد. نشــان  خــود  از  را  قاطعــی  و  ســریع  العمــل 

وی گفــت: علی رغــم اینکــه مــردم در منطقــه رژه نیرو هــای 
ــت و  ــا دق ــی ب ــای امنیت ــتند، نیرو ه ــور داش ــلح حض مس
ســرعت عمــل بــاال، 3 تروریســت را درجــا در همــان منطقــه 
بــه درک واصــل کردنــد و یــک نفــر را هــم کــه مجروح شــده 
ــه  ــن تروریســت هــم ب ــه ای ــه البت ــد ک ــود دســتگیر کردن ب
دلیــل شــدت جراحــات در بیمارســتان بــه درک واصــل شــد.

وقــوع حملــه تروریســتی در رژه نیروهــای مســلح در اهــواز / 
آخریــن آمــار شــهدا و مجروحیــن + اســامی ، فیلــم و عکــس
یــاد  بــه  اهوازی هــا  کــردن  روشــن  شــمع 
حادثــه  محــل  در  تروریســتی،  حملــه  شــهدای 
عمومــی  عــزای  بخوانید:دوشــنبه  بیشــتر 
مهرمــاه  2 شــهدا  تشــییع  شــد/  اعــام 

ــه  ــواز ب ــتی اه ــه تروریس ــان حادث ــام مجروح ــال تم انتق
بیمارســتان/ انجــام اعمــال جراحــی بــرای تعــدادی از آن هــا

مجروحــان  گفت:همــه  کشــور  اورژانــس  سرپرســت 
از  زیــادی  تعــداد  و  شــدند  اعــزام  بیمارســتان  بــه 
گرفته انــد. قــرار  جراحــی  اعمــال  تحــت  آن هــا 
وی افــزود: همــه آمبوالنس هــای اورژانس هم در اهــواز آماده 
و در خدمــت مردمنــد و از نظر آمبوالنس هم مشــکلی نداریم.
رژه  در  حاضــر  خوزســتان  مســووالن 
هســتند. ســامت  در  اهــواز  مســلح  نیرو هــای 
ــتان  ــتاندار خوزس ــدری، اس ــت اهلل حی ــری، آی ــت اهلل جزای آی
و فرمانــدار اهــواز از جملــه مســووالن حاضــر در ایــن 
ــتند. ــل هس ــامت کام ــون در س ــه اکن ــد ک ــم بودن مراس
اهــواز  در  تروریســتی  حادثــه  از  جزییــات  آخریــن 
بــه دســتور وزیــر بهداشــت قائــم مقــام و معــاون کل وزیــر 
بهداشــت بــه همــراه رییس اورژانس کشــور و رییس ســازمان 
ــان  ــر درم ــارت ب ــری و نظ ــور پیگی ــه منظ ــون ب ــال خ انتق
مصدومیــن ایــن حادثــه دقایقــی پیــش عــازم اهــواز شــدند.:

تیرانــدازی  لحظــه  از  واضــح  فیلــم  نخســتین 
اهــواز مســلح  نیرو هــای  رژه  در  تروریســت ها 

عینــی  شــاهد  یــک  ناگفته هــای 
اهــواز امــروز  تروریســتی  حادثــه  از 
گــروه تروریســتی متاشــی شــد/ اوضــاع تحــت کنترل اســت
ــای  ــت: اعض ــتان گف ــتاندار خوزس ــریعتی اس ــا ش غامرض
در  مســلح  نیرو هــای  رژه  بــه  کــه  تروریســتی  تیــم 
ــت. ــرار اس ــت برق ــی و امنی ــد متاش ــه کردن ــواز حمل اه
ــگاه  ــمت جای ــه س ــه ب ــن حادث ــود ای ــا وج ــزود: ب وی اف
ــی،  ــای امنیت ــریع نیرو ه ــش س ــل واکن ــه دلی ــئوالن، ب مس
هیــچ یــک از مســئوالن حاضــر در جایــگاه از جملــه 
آیــت اهلل جزایــری، نماینــده ولــی ففیــه در خوزســتان، 
ــس  ــتان در مجل ــردم خوزس ــده م ــدری، نماین ــت اهلل حی آی
خبــرگان رهبــری و جمــال عالمــی نیســی، فرمانــدار 
اهــواز و فرماندهــان ارشــد نظامــی آســیبی ندیده انــد.
اوضــاع  اینکــه  بیــان  بــا  خوزســتان  اســتاندار   
اســت،  امنیتــی  و  نظامــی  نیرو هــای  کنتــرل  تحــت 
هوشــیاری  بــا  تروریســتی  تیــم  ایــن  کــرد:  تصریــح 
شــدند. متاشــی  نظامــی  و  امنیتــی  نیرو هــای 
آقایــان رشــاد و اســفندیاری دو تــن از همــکاران فنــی 
ــده اند. ــی ش ــم زخم ــن مراس ــیما در ای ــدا و س ــازمان ص س
معــاون امنیتــی انتظامی اســتانداری خوزســتان گفــت : چهار 
تروریســت عامــل حمله تروریســتی اهواز به هاکت رســیدند.

غفلت از دشمن زمینه ساز جنایتی جدید توسط مزدوران جبهه 
صهیونیسم عربی در خوزستان شد
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جهــان سراســر  در  محــرم  عــزاداری  مراســم  تصاویــر 
ــم عاشــورا و آنچــه در  ــورد واقعــه ی عظی ــروز در م ــه ام ــا ب ت
پیــدا و نهانــش اتفــاق افتــاده، ســخن بســیار رفتــه و بیشــمار 
ــوی و  ــی، معن ــی، تحقیق ــاد معرفت ــق انجــام شــده و ابع تحقی
عاشــقانه و عارفانــه ی بســیاری به آن نســبت داده شــده اســت 
ــق  ــمت مواف ــه از س ــخاص چ ــراد و اش ــخ اف ــول تاری و در ط
ــیاری  ــات بس ــا و نظری ــدگاه ه ــف، دی ــمت مخال ــه از س و چ
ــد خیــل  ــه مانن ــد. بســیاری ب ــان نمــوده ان ــورد آن بی را در م
عظیمــی کــه در روز عاشــورا از روی جهــل و تحریــف واقعیــات 
ــت را  ــتند و حقیق ــین )ع( پیوس ــام حس ــل ام ــف مقاب ــه ص ب
نادیــده گرفتنــد، در ایــام بعــد از وقــوع ایــن حادثــه ی بــزرگ، 
ــه  ــتی را ادام ــمنی و دنیاپرس ــراف، دش ــوزی، انح ــه ت راه کین
ــار و از  ــن ایث ــکار نشــدنی ای ــوه ی ان ــد جل داده و ســعی کردن
خودگذشــتگی را تــا انــدازه ی نبــردی بــر ســر قــدرت و مقــام 
پاییــن آورنــد. امــا در میــان تمــام هجمــه هــا و صحنــه ســازی 
هــا، نــور حســین )ع( و خــون پــاک یــاران شــهیدش در عمــق 
جــان و روح انســان هــای آزاده ریشــه دوانیــد و ذهــن هــای 
ــم خواهــی و »هــل مــن  ــاد تظل ــدار ســاخت. فری ــه را بی خفت
ــور هدایــت و َکشــتی نجــات  ــی« حســین )ع(، ن ناصــر ینصرن
ــد کــه در  انســان هــای آزاداندیــش، وارســته و شــریفی گردی
ــد.  وانفســای بیــداد و ســتم، پنــاه و دادرســی نداشــته و ندارن
ــه شــهادت رســید امــا وجهــه  ــا ب حســین )ع( شــاید در کرب
ــا  ــان رس ــش آن چن ــتگاری و مظلومیت ــان، رس ــروغ ایم ــر ف پ
ــاد زد.  ــی را فری ــد و آزادگ ــا را درنوردی ــه دنی ــود ک ــا ب و گوی

اکنــون 1400 ســال بعــد از وقــوع حادثــه ی کربــا، نــه تنهــا 
شــیعیان جهان بلکه بســیاری افــراد آزاده، همچنان راه حســین 
را ادامــه داده و فریــادرس مظلومــان شــده انــد. تمــام انســان 
هــای بــزرگ و واالیــی کــه به نوعــی برای حــق و حقیقــت قدم 
برداشــته انــد، امیــد را بــه دل ناامیــدی آورده انــد، دســتی بــه 
مهربانــی گرفتــه انــد، راه پیشــرفت و آزادی را در مقابل انســان 
هــا قــرار داده انــد و صــدا و حامــی بــی پناهــان شــده انــد، در 
راه حســین )ع( قــدم برداشــته انــد، چــه او را بشناســند و از او 
پیــروی کننــد چــه نامــش را در تمــام عمــر نشــنیده باشــند. 
ــهیدان و  ــاالر ش ــرور و س ــزای س ــام ع ــروز در ای ــاوال ام کارن
حــق پرســتان، نگاهــی بــه عــزاداران حســینی در نقــاط 
ــیوه هــای  ــاه بــر ش ــروری کوت ــته و م ــف دنیــا داش مختل
مختلــف ســوگواری در کشــورهای شــیعه نشــین خواهــد 
برگــزاری  از  تصاویــری  تــا  باشــید  مــا  همــراه  داشــت. 
کنیــم تماشــا  را  دنیــا  سراســر  در  عــزاداری  مراســم 

عزاداری در هامبورگ

عزاداری امام حسین )علیه السالم( نقطه وحدت بین ملت ایرانتوسعه فرهنگ حسینی در جهان

یکــی از کشــورهای اروپایــی کــه مســلمانان در آنجــا حضــور فعــال دارنــد 
ــر  ــهرهای دیگ ــی ش ــدن و برخ ــم لن ــلمانان مقی ــت؛ مس ــتان اس انگلس
ــرایی  ــا نوحه س ــه و ب ــزاداری راه انداخت ــای ع ــته ه ــورا دس در روز عاش
و ســینه زنی یــاد و خاطــره شــهیدان کربــا را زنــده  می کننــد؛ در 
ــور  ــتان و حض ــام در انگلس ــعه اس ــه توس ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی س
ایــن  در  افغانــی  و  هنــدی  ایرانــی،  پاکســتانی،  مهاجــر  شــیعیان 
کشــور مراســم بســیار باشــکوهی در دهــه محــرم برپــا می شــود.

هر ساله مراسم عاشورا در مرکز اسامي هامبورگ با شرکت عده کثیري 
که شمار  آن هابه دو هزار نفر مي رسد برگزار مي گردد. عده کثیري فقط به 

عشق امام حسین)ع( و اهل بیت ، روز تاسوعا و عاشورا در مرکز اسامي 
هامبورگ حاضر مي شوند. در روزهاي تاسوعا و عاشورا در مرکز اسامي 

اغلب مراسم با سخنراني و در آخر عزاداري و سینه زني برگذار مي گردد و 
کم تر به خرافات آمیخته  است. در این روزها مسلمانان شیعه از شهرهاي 
اطراف نیز تا 400 کیلومتري در این برنامه ها شرکت مي کنند و بعضي از 

آنها تا صبح در مسجد عزاداري مي کنند.

آن دسته از شیعیان که در بلژیک داراي تشکیات مذهبي شناخته  شده 
هستند اجماالً به شرح زیرند:

1. شیعیان عرب که عمدتاً مراکشي ، الجزایري ، تونسي و هستند
2. شیعیان ترک

3. شیعیان پاکستاني
4. شیعیان عراقي

محرم در یزد

محرم دراصفهانمحرم در خوزستان

مازندران

تصویر محرم  در حرم مطهر رضوی

تصویر محرم در بازار بزرگ تهران

اردبیل
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اقتــدار دفاعــي و تهاجمــي، حق مســلم 
ــرب ــي غ ــر زیادهخواه ــور در براب کش
ــروز در حــوزه صنعــت  پیشــرفتهاي ام
ــه از  ــأت گرفت ــي، نش ــي و نظام دفاع
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش
ــي  ــوزه دفاع ــگار ح ــزارش خبرن ــه گ ب
باشــگاه  سیاســي  گــروه  امنیتــي 
خبرنــگاران جــوان،  تأســیس وزارت 
ــلح  ــاي مس ــتیباني نیروه ــاع و پش دف
در 31 مــرداد مــاه بــه عنــوان روز 
ــبي را  ــت مناس ــي، فرص ــت دفاع صنع
بــراي معرفــي قابلیتهــا و توانمندیهــاي 
دانشــمندان و صنعتگــران جــوان ایراني 
ــوالت  ــرفتهترین محص ــد پیش در تولی
صنعتــي و دفاعــي ایجــاد کــرده و ثابت 
میکنــد کــه اگــر مســئوالن و مدیــران 
ــد  ــر تولی ــاش مضاعــف ب ــا ت کشــور ب
محصــوالت مــورد نیــاز دفاعــي تمرکــز 
ــي  ــي و صنعت ــاي علم ــد، ظرفیته کنن
ــه  ــه ب ــت را دارد ک ــن قابلی ــور ای کش
رغــم تحریمهــاي فلجکننــده، در طــول 
40 ســال گذشــته بــه خودکفایــي 
رســیده و تــوان صــدور محصــوالت 
ــز دارد. ــه ســایر کشــورها را نی خــود ب

از  ناچیــزي  بســیار  بخــش  تنهــا 
تســلیحات دفاعــي کشــور در دوران 
ــود  ــي ب ــد داخل ــاب تولی ــل از انق قب
و بخــش اعظــم درآمدهــاي نفتــي 
کشــور خــرج خریــد هــاي تســلیحاتي 
ــي از  ــه یک ــور را ب ــه کش ــد ک ــي ش م
بزرگتریــن واردکننــدگان اســلحه در 
منطقــه تبدیــل کــرده بــود، دلیــل آن 
هــم حفــظ و تأمیــن منافــع فرامــرزي 
ــیا و  ــرب آس ــه غ ــا در منطق آمریکاییه
حتــي آفریقــا هزینــه میشــد، در واقــع 
در آن دوران ایــران ژانــدارم آمریــکا در 
منطقــه بود،درســت نقشــي کــه امــروز 
ــده دارد. ــر عه ــه ب ــعود در منطق آلس
صنعــت  حــوزه  در  پیشــرفتها 
از  گرفتــه  نشــأت  همگــي  دفاعــي 

نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش
قدرتــي  بــه  کــه  ژاندارمــي 
شــد تبدیــل  منطقهــاي 
ایــران  جنگافزارهــاي  بیشــترین 
ــکا  ــامي، از آمری ــاب اس ــل از انق قب
طــوري  بــه  میشــد،  وارد  اروپــا  و 
کــه بیــن ســالهاي 1352 و 1356، 
ــا  ــفارش دهه ــوي س ــا پهل ــد رض محم
ــکا و  ــه آمری ــزار ب ــارد دالر جنگاف میلی
ــي در ســال 1356،  انگلیــس داد و حت
ســازمان صنایــع دفاعــي ایــران پــروژه 
ــتي  ــم صهیونیس ــا رژی ــترکي را ب مش
بــراي تولیــد انــواع موشــک آغــاز کــرد 
کــه البتــه ایــن پــروژه بــه کاهبــرداري 
شــد. ختــم  ایــران  از  اســرائیل 
ــي  ــلیحات دفاع ــد تس ــن آوري تولی ف
خــود  نــزد  همــواره  زمــان  آن  در 
غربیهــا باقــي میمانــد، بــه طــوري 
کــه در تولیــد مشــترک برخــي از ایــن 
ــک  ــر »موش ــاس نظی ــلیحات حس تس
الکترونیــک  صنایــع  در  کــه  تــاو« 
شــیراز تولیــد میشــد، در ســالنهاي 
ایــن  بخشــهاي حســاس  و  مونتــاژ 
موشــک، هیــچ فــرد ایرانــي اجــازه 
ورود نداشــت، چــرا کــه آمریکاییهــا بــه 
رغــم سرســپردگیها و خیانتهــاي رژیــم 
ــا  ــه ایرانیه ــد ک ــر نبودن ــوي، حاض پهل
دســت  حســاس  تکنولوژیهــاي  بــه 
یابنــد و میخواســتند ایــران بــه عنــوان 
تولیــدي  کاالهــاي  مصرفکننــدگان 
آنهــا باقــي بمانــد و بــه همیــن دلیــل 
بــود کــه پــس از پیــروزي انقــاب 
اســامي و خــروج مستشــاران صنعتــي 
ــیاري  ــران، بس ــه از ای ــي بیگان و نظام
ــد. ــل ش ــا تعطی ــاس م ــع حس از صنای

صنعــت  حــوزه  در  پیشــرفتها 
از  گرفتــه  نشــأت  همگــي  دفاعــي 
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش

پــس از پیــروزي انقــاب اســامي، 
تحریمهــاي گســترده نظامــي از ســوي 
کشــورهاي مختلف بلوک شــرق و غرب 
ــوري  ــه ط ــد، ب ــع ش ــران وض ــه ای علی
کــه حتــي از فــروش ســیم خــاردار بــه 
ــا  ــد و ی ــري میکردن ــز جلوگی ــران نی ای
کاالهــاي غیرنظامــي کــه ممکــن بــود 
مصــارف نظامــي داشــته باشــند را نیــز 
ــان  ــد و در هم ــران نمیفروختن ــه ای ب
ــي  ــزات نظام ــیاري از تجهی ــان بس زم
ــه وجــه  ــکا ک ــداري شــده از آمری خری
آن نیــز پرداخــت شــده بــود بــه ایــران 
تحویــل نشــد و بــه همیــن دلیــل 
ــران از  ــب ای ــي از طل ــه بخش ــت ک اس
ــت  ــم پرداخ ــوز ه ــه هن ــا ک آمریکاییه
ــدام  ــه ص ــي ک ــي از دالیل ــده و یک نش
ــر عــراق  رئیــس رژیــم بعثــي حاکــم ب
ــه ایــران وسوســه کــرد  را بــه حملــه ب
همیــن تحریمهــا و بــرآورد ناتوانــي 
ایــران در برابــر تهاجــم گســترده ارتش 
تــا بــه دنــدان مســلح عــراق بــود.
تحریمهایــي کــه بــه فرصت تبدیل شــد
تشــدید  و  عــراق  تهاجــم  آغــاز   
نظامــي،  و  اقتصــادي  تحریمهــاي 
ــه  شــروع پیشــرفتهاي کشــور در زمین
صتعــت دفاعــي بــود و ایــران چارهــاي 
جــز تکیــه بــه صنایــع نظامــي خــودي 
بــراي تعمیــر و ســاخت جنگافــزار 
نداشــت. در ســال 1358 اولیــن گامهــا 
در زمینــه ســاخت و مهندســي معکوس 
ــي ـ.  ــي ج ــه آر پ ــا از جمل جنگافزاره

7، بــي ام ـ. 21 کاتیوشــا و موشــک 
دوش پرتــاب  ســام ـ. 7 آغــاز و در 
ــراي  دوران جنــگ نیــز ایــن تاشــها ب
ــورد  ــاي م ــگ افزاره ــر جن ــد دیگ تولی
نیــاز شــدت گرفــت. در طــول ســالهاي 
نیروهــاي  اهتمــام  بــا  آن  از  پــس 
مســلح و وزارت دفــاع دســتاوردهاي 
ارزشــمندي در ایــن عرصــه بــه دســت 
ــهاي  ــیجي و تاش ــه بس ــد و روحی آم
شــبانهروزي مهندســان و کارشناســان، 
ــا در  ــي موفقیته ــل اصل ــي از عوام یک
عرصــه تولیــد تجهیــزات دفاعــي بــود.

صنعــت  حــوزه  در  پیشــرفتها 
از  گرفتــه  نشــأت  همگــي  دفاعــي 
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش

در طــول جنــگ تحمیلــي صنایــع 
ــیاري  ــاهکارهاي بس ــور ش ــي کش دفاع
ــان  ــوان از می ــي ت ــه م ــم زد ک را رق
آنهــا بــه پــل خیبــر اشــاره کــرد. 
ــول  ــه ط ــناور ب ــي ش ــر پل ــل خیب پ
هــور  روي  کــه  بــود  کیلومتــر   14
عملیاتــي  منطقــه  شــد.  احــداث 
ــل  ــه و داخ ــرق رود دجل ــر در ش خیب
ــان  ــود. مهندس ــع ب ــزه واق ــور الهوی ه
بــراي شــناور نگهداشــتن پــل از مــواد 
ــول  ــد و در ط ــتفاده کردن ــري اس پلیم
مســیر قطعــات یدکــي بــه پــل اصلــي 
ــورد  ــل م ــه پ ــا چنانچ ــد ت ــل ش متص
ــرار  ــمن ق ــاي دش ــاران هواپیماه بمب
ــازي آن  ــر و بازس ــد تعمی ــت، رون گرف
ــد. ــن باش ــان، ممک ــن زم در کوتاهتری

یکــي از مشــکاتي کــه رزمنــدگان 
هنــگام قایقرانــي در آبهــاي خوزســتان 
بــا آن مواجــه میشــدند، گیر کــردن ني 
ــزي مردابهــا در البهــاي  و گیاهــان آب
ــا  ــود. اینج ــا ب ــور قایقه ــاي موت پرهه
ــت  ــاق دس ــدگان خ ــه رزمن ــود ک ب
ــي  ــي طراح بــه کار شــدند و قایقهای
کردنــد کــه بــا ملــخ چوبــي و از طریــق 
ایــن  میکــرد.  کار  هــوا  جابهجایــي 
روش باعــث شــد قایقهایــي در اختیــار 
داشــته باشــند کــه هــم روي نــي و هم 
ــد. ــش میرفتن ــرعت پی ــا س روي آب ب

موشــکهاي  ویژگیهــاي  از  یکــي 
رادارگریــزي کــه دولــت عــراق هنــگام 
ــود اینکــه  ــده ب جنــگ از فرانســه خری

در  از شــلیک  پــس  موشــکها  ایــن 
ارتفــاع 4 متــري از ســطح آب پــرواز و 
امواجــي رو بــه جلــو ارســال میکردنــد. 
ایــن امــواج پــس از بازتــاب، موقعیــت 
ــال  ــه احتم ــه ب ــناس را ک ــیئي ناش ش
زیــاد کشــتي دشــمن بــود نشــان میداد 
و رادار موشــک، هــدف شناســایي شــده 
ــاد  ــان جه ــرد. مهندس ــدم میک را منه
ســازندگي بــراي مقابلــه و منحــرف 
کــردن ایــن موشــکها دســت بــه ابتــکار 
ــزي  ــات فل ــا صفح ــد. آنه ــي زدن جالب
ــد.  ــي کردن ــي را طراح ــر هم ــود ب عم
ــواج فرســتاده شــده  ــا ام ــن صفحهه ای
ــه ســمت خــود  از طــرف موشــک را ب
ــک در  ــداد، موش ــاب می ــک بازت موش
ــاد  ــه اشــتباه میافت شناســایي هــدف ب
ــات  ــن صفح ــتي، ای ــاي کش ــه ج و ب
ــي داد. ــرار م ــت ق ــورد اصاب ــزي را م فل
صنعــت  حــوزه  در  پیشــرفتها 
از  گرفتــه  نشــأت  همگــي  دفاعــي 
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش
ارتــش ایــران در دوران قبــل از انقــاب 
وابســته و تحــت نفــوذ آمریکاییهــا 
بــود. قــدرت دفاعــي – نظامــي کشــور 
غــرب  منافــع  تأمیــن  راســتاي  در 
ــزات  ــده تجهی ــود. عم ــف شــده ب تعری
ــي  ــورهاي غرب ــش از کش ــي ارت نظام
وارد میشــد و هــزاران مستشــار نظامــي 
ایــران حضــور داشــتند.  ارتــش  در 
ــتم  ــامي، سیس ــاب اس ــوع انق ــا وق ب
دفاعــي – نظامــي و امنیتــي کشــور بــه 
ــار  ــي متحــول شــده و در کن طــور کل
ــاي  ــامي، نهاده ــوري اس ــش جمه ارت
دیگــر، چــون ســپاه پاســداران، بســیج 
و کمیتههــاي انقــاب اســامي شــکل 
گرفتنــد. تجــارب دوران دفــاع مقدس و 
مجاهدتهــاي پــس از آن، موجــب شــده 
تــا امــروزه، جمهــوري اســامي از نظــر 
قــدرت دفاعــي، در ســطح بازدارندگــي 
ــي در  ــرفتهاي نظام ــرد. پیش ــرار گی ق
کشــور بهویــژه در صنایــع دفاعــي، 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــت ک ــاي اس ــه گونه ب
تأمیــن تمامــي نیازمندیهــاي نیروهــاي 
گوناگــون،  حوزههــاي  در  مســلح 
از صادرگننــدگان  بــه یکــي  ایــران 
تجیهــزات نظامــي تبدیــل شــده اســت.

ســاخت انــواع ســاحهاي ســبک و 
نیمهســنگین، انــواع توپهــاي میانبــرد و 
بلندبــرد زمیــن بــه زمیــن و زمیــن بــه 

ــرد  ــرد، میانب ــکهاي کوتاهب ــوا، موش ه
ــهاي  ــتیک در کاس ــرد و بالس و بلندب
پرتابهــاي  دوش  انــواع  مختلــف، 
ــواع خودروهــاي زرهــي،  ضدهوایــي، ان
ــاحهاي  ــواع س ــا و ان ــا، تانکه نفربره
نظامــي،  کشــتیهاي  تانــک،   ضــد 
ناوچههــا، قایقهــاي تنــدرو پرنــده، انواع 
موشــکها و اژدرهــاي ســاحل بــه دریــا 
ــاي  ــواع هواپیماه ــا،  ان ــه دری ــا ب و دری
نظامــي بــا سرنشــین و بدون سرنشــین 
پیشــرفتهاي  بالگردهــا،  انــواع  و 
ــک و  ــاي الکترونی ــمگیر در جنگه چش
نبردهــاي ســایبري، انــواع ســامانههاي 
ثابــت، متحــرک و زیرزمینــي بــراي 
ــژه موشــکهاي  ــاب موشــکها و بهوی پرت
ــوق  ــیار ف ــامانههاي بس ــتیک، س بالس
مــدرن ضدهوایــي ماننــد S200 و 
انــواع رادارهــاي پیشــرفته همگــي 
نمونههایــي از دســتاوردهاي نظامــي 
ــا وجــود  ــه ب ــس از انقــاب اســت ک پ
آنهــا  امــروز قــدرت دفاعــي – نظامــي 
جمهــوري اســامي، تهدیــدات نظامــي 
علیــه ایــران را از اعتبــار ســاقط کــرده 
و همــگان میداننــد کــه هیــچ کشــوري 
تــوان و جــرأت تجــاوز نظامــي بــه 
ایــران نــدارد و گزینــه هــاي روي میــز 
را قطعــا روي میــز نگــه مــي دارد.

صنعــت  حــوزه  در  پیشــرفتها 
از  گرفتــه  نشــأت  همگــي  دفاعــي 
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش

ــاخت و  ــه س ــران در زمین ــرفت ای پیش
ــزات  ــا و تجهی ــاح  ه ــواع س ــد ان تولی
ــوده  ــز ب ــگفت انگی ــدري ش ــي بق نظام
کــه موسســه » گلوبــال فایرپــاور » 
ــرد؛  ــر ک ــرا منتش ــه اخی ــاري ک در آم
اعــام کــرده کــه ارتــش ایــران در 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــه 21 جه رتب
ــي میباشــد کــه قــدرت  و ایــن در حال
ــامي در  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
ایــن آمــار محاســبه نشــده اســت. ایــن 
آمــار پیشــرفت ایــران را در زمینــه 
ــاي  ــه ه ــد. نمون ــت میکن ــي ثاب نظام
زیــر تنهــا بخشــي کوچــک از پیشــرفت 
هــاي خیــره کننــده ایــران در صنعــت 
نظامــي و دفاعي کشــور پــس از انقاب 
اســامي اســت و ایــن پیشــرفت هــا در 
ــش  ــا پی ــه ت ــده ک ــت آم ــي  بدس حال
ــلح  ــاي مس ــامي نیروه ــاب اس از انق

پیشرفت های امروز در حوزه صنعت دفاعی و نظامی
 نشأت گرفته از مدیریت جهادی
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علیــه  منافقیــن  چــون  هایــی  گــروه 
کــرد. مــی  فعالیــت  اســامی  جمهــوری 
همــواره  نیــز  اســامی  انقــاب  از  پیــش 
ــای  ــروه ه ــی گ ــن برخ ــی بی ــری های درگی
ــه  ــت ک ــود داش ــت وج ــان و حکوم ــرب زب ع
مشــهور تریــن آنهــا شــیخ خرعــل اســت کــه 
بــود  منطقــی  بــر  حکومــت  مدعــی 
بــود. شــده  کشــف  آنهــا  در  نفــت  کــه 
ــا انتشــار ویدیویــی کــه تاریــخ  داعــش نیــز ب
ف  نیســت  مشــخص  آن  ضبــط  محــل  و 
مســئولیت حملــه تروریســتی بــه رژه نیروهای 
ــت. ــده گرف ــواز را برعه ــران در اه ــلح ای مس
در  ویدیویــی  داعــش  تروریســتی  گــروه 
ســایت اعمــاق  و در شــبکه هــای اجتماعــی 
منتشــر کــرده . در ایــن ویدیــو ســه نفــر کــه 
اونیفــورم شــبیه  بــه اونیفــورم نظامــی ایــران 
ــد  ــته ان ــی نشس ــد در خودروی ــیده ان را پوش
. خــودرو در حــال حرکــت اســت . مــکان 
و تاریــخ ضبــط ویدیــو مشــخص نیســت . 
ــی  ــت م ــی صحب ــان عرب ــه زب ــر اول ب دو نف
کننــد و نفــر ســوم بــه زبــان فارســی . دونفــر 
اول ، بــه عربــی خــدارا شــکر مــی کننــد کــه 
ــت  ــرده اس ــان ک ــاد( را نصیبش ــت جه )نعم
. نفــر ســوم بــه فارســی مــی گویــد کــه 
)عملیــات قــوی( بــرای هــدف قــرار دادن 
ســپاهی هــا در راه اســت . او مــی گویــد آنهــا 
ــلمانیم.! ــا مس ــد و م ــا کافرن ــد آنه ــی گوین م
جنبــش تروریســتی االحــواز ابتــدا حملــه 
رژه نیــرو هــای مســلح ایــران در اهــواز را 
ــود ســاعتی بعــد داعــش  ــه عهــده گرفتــه ب ب
هــم مســئولیت ایــن حملــه را بــه عهــده 
ــه  ــار بیانی ــا انتش ــواز ب ــد االح ــا بع ــت ام گرف
ــت . ــس گرف ــه را پ ــن حمل ــئولیت ای ای مس
ــی  ــای داخل ــانه ه ــیاری از رس ــد بس ــر چن ه
بــا وجــود انتشــار فیلــم تروریســت هــا توســط 
شــبکه اعمــاق نقــش داش را در ایــن عملیــات 
منتفــی دانســتند امــا بایــد دانســت کــه 
در مــورد جریــان حوازیــه در ســال 2013 
میــادی اختافــی میــان اعضــای ایــن گــروه 
ــوان  ــت عن ــی تح ــد و جریان ــی آی ــد م پدی
ــت  ــام موجودی ــنی اع ــامی س ــازمان اس س
ــان  ــن جری ــا در ســال 2015 ای ــد ام ــی کن م
ــر  ــه تغیی ــش الحوازی ــه جنب ــود را ب ــام خ ، ن
ــه  ــا توج ــب ب ــن ترتی ــه ای ــد ب ــی دهن ــام م ن
ــن  ــروه ممک ــن گ ــلفی ای ــای س ــه ریشــه ه ب
پیونــدی  داعــش  بــا  آنهــا  میــان  اســت 
وجــود داشــته باشــد . حتــی ممکناســت 
ــد. ــرده باش ــت ک ــش بیع ــا داع ــروه ب ــن گ ای

گردآورنده: پیشکسوت بسیجی برادر قربانی

ــوزش  ــزات و آم ــد تجهی ــران در بع ای
بودنــد. غــرب  بــه  وابســته  کامــا 
ــواع ســاح هــا و تجهیــزات  ســاخت ان
انــواع  ســاخت  جملــه:  از  نظامــي 
جنگنــده  هــاي  جــت  و  هواپیمــا 
)ماننــد؛  رادارگریــز  صــوت  مافــوق 
صاعقــه و آذرخــش(، آموزشــي )ماننــد؛ 
پرســتو، درنــا، ســیمرغ، شــفق، تنــدر(
ــواع  خودکفایــي در تولیــد و ســاخت ان
ــدرن ــین م ــدون سرنش ــاي ب هواپیماه
بالگرد)ماننــد،  انــواع  ســاخت 
 2075 شــباویز  شــاهد،  بالگردهــاي 
ــک 2091(  ــد تان ــرد ض و2061 و بالگ
ــا  ــرد ب ــا و بالگ ــواع هواپیم ــر ان و تعمی
کســب رتبــه پنجــم جهانــي بخشــي از 
ــت. ــي اس ــت هوای ــتاوردهاي صنع دس
ــاخت و  ــه س ــران در زمین ــرفت ای پیش
تولیــد انــواع موشــکهاي بالســتیک، دور 
بــرد زمیــن بــه زمیــن، زمیــن بــه هــوا 
و انــواع موشــک هــاي دریایــي )ماننــد: 
ــهاب،  ــفیر، ش ــر س ــواره ب ــک ماه موش
بقــدري  کــروز(  موشــک  ســجیل، 
شــگفت انگیــز بــوده، ایــران را در ردیف 
معــدود کشــورهاي دارنــده تکنولــوژي 
ــق  ــوق دقی ــاي ف ــک ه ــاخت موش س
ــت. ــرار داده اس ــطح ق ــه س ــطح ب س
ســاخت انــواع رادار بــا بُــرد بیــش 
پرتــاب  و  کیلومتــر  هــزار  یــک  از 
چندیــن ماهــواره بــا سرنشــین و بــدون 
ــه مــواردي  ــه فضــا از جمل سرنشــین ب
هســتند کــه کســب رتبــه هفتــم جهان 
ــواره و  ــاب ماه ــل پرت ــامانه کام در س
ــي و  ــان در طراح ــم جه ــه دوازده رتب
ــن  ــراي یازدهمی ــواره را ب ــاخت ماه س
ــي  ــان یعن ــي جه ــگاه فضای ــو باش عض
اســت. آورده  ارمغــان  بــه  ایــران 
ســاخت زیــر دریایــي، ســاخت و تعمیر 
انــواع نــاو و ناوچــه ســاخت هــاور 
گرافــت )قایقهــاي دوزیســت( ســاخت 
ــده ــق پرن ــواع قایقهــاي تنــدرو و قای ان
ســاخت و تعمیر انــواع زره پوش و تانک
انــواع  ســاخت  در  خودکفایــي 
ــزات و ســاحهاي ســبک، نیمــه  تجهی
انــواع  ماننــد:  ســنگین  و  ســنگین 
خمپــاره انــداز و توپهــاي مــدرن، انــواع 
ــد  ــد ض ــاحهاي پدافن ــامانهها و س س
ــنگین ــبک و س ــات س ــي و مهم هوای
ــاخت  ــي و س ــع مخابرات ــعه صنای توس
ــعه  ــت و توس ــیم و تقوی ــي س ــواع ب ان
انــواع  ســاخت  و  اپتیــک  صنایــع 
دیــد  و  معمولــي  هــاي  دوربیــن 

ایــن  از  برخــي  صــدور  و  شــب  در 
بــه 32 کشــور جهــان محصــوالت 

ــع  ــتاوردهاي صنای ــوارد از دس ــن م ای
نظامــي محســوب مــي شــوند کــه قبل 
از انقــاب اســامي، تولیــد آنهــا در 
کشــور ســابقه نداشــته و مهمتــر اینکــه 
بخــش قابــل توجهــي از آنهــا، صرفــاً در 
ــورها  ــدودي از کش ــداد مع ــار تع انحص
ــت ــته اس ــرار داش ــان ق ــرفته جه پیش
صنعــت  حــوزه  در  پیشــرفتها 
از  گرفتــه  نشــأت  همگــي  دفاعــي 
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح 
ــت. ــادي اس ــت جه ــجاعت و مدیری ش
دســت  کــه  دفاعــي  قــدرت 
میــدارد نگــه  کوتــاه  را  دشــمنان 
صنایــع  پیشــرفتهاي  بــا  همزمــان 
دفاعــي در کشــور بــه نظــر میرســد که 
ــاي  ــدي در حوزهه ــن توانمن ــد ای بای
ــتفاده  ــورد اس ــز م ــر نی ــي دیگ صنعت
ــاي  ــتفاده از ظرفیته ــرد. اس ــرار گی ق
حــوزه دفاعــي مثــل نیــروي انســاني و 
امکانــات و تجهیــزات در صنایــع دیگــر 
باعــت تســریع در پیشــرفت کشــور 
خواهــد بــود و بــراي رســیدن بــه 
ــل  ــي و تعام ــي، هماهنگ ــن هدف چنی
ــراي  ــف ب ــازمانهاي مختل ــت و س دول
اســتفاده از ایــن تجربــه زمینهســاز 
ــع دیگــر خواهــد شــد  پیشــرفت صنای
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای و البت
محدودســازي  دشــمن  نقشــه  کــه 
ــه  قــدرت دفاعــي کشــور اســت و نمون
چنیــن برنامــه و طرحــي را در ماجــراي 
محدودســازي صنعت هســتهاي شــاهد 
ــاري هوشــمندانهتر  ــن رفت ــم و ای بودی

مــاه  شــهریور   31 روز  تروریســتی  حملــه 
بــه  مســلح  نیروهــای  رژه  مراســم  بــه 
ــه  ــدس ک ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــبت آغ مناس
منجــر بــه شــهید و زخمــی شــدن عــده 
ــاب  ــد دارای بازت ــان ش ــن هایم ای از هموط
ــه  ــن ماجــرا در مرحل ــود ،ای ــی ب ــای متنوع ه
ــار در  ــی غب ــاد نوع ــه ایج ــر ب ــت منج نخس
ــرا  ــد ، چ ــه ش ــی حمل ــل اصل ــخیص عام تش
ــه  ــتی احوازی ــروه تروریس ــان دو گ ــه همزم ک
ــمنانه  ــدام دش ــن اق ــئولیت ای ــش مس و داع
ــد  ــه بع ــد ک ــر چن ــد ه ــده گرفتن ــر عه را ب
ــن امــر ســرباز زد. ــرش ای ــه از پذی ــر احوازی ت
اصطــاح  بــه  ســخنگوی  التســتری  حــر 
ــواز( در  ــش االح ــی آزادی  بخ ــش عرب )جنب
ــی  ــای خارج ــگاری ه ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
گــروه) مقاومــت ملــی اهــواز(را مســئول انجــام 
عملیــات تروریســتی در اهــواز کــه منجــر بــه 
شــهید و زخمــی شــدن جمعــی از هموطنــان 
ــت  ــه گف ــه ب ــرد . گروهــی ک ــی ک شــد معرف
ــت(. ــروه اس ــد گ ــامل چن ــر و ش ــل ت او )عام
ایــن  اعضــای  دیگــر  بــه  التســتری  حــر 
ــت  ــرده اس ــاره ای نک ــتی اش ــان تروریس جری
ــش  ــی آزادی بخ ــش عرب ــام جنب ــای ن و تنه
 . اســت  مطــرح  میــان  ایــن  در  االحــواز 
گروهــی کــه عمــا از ســال 84 فعالیــت 
ــورمان  ــه کش ــر علی ــود ب ــلحانه خ ــای مس ه
ــت. ــرده اس ــاز ک ــتان آغ ــتان خوزس را در اس
ــد  ــه احم ــهور ب ــض )مش ــوال ابوناه ــد م احم
نیســی(که از او بــه عنــوان بنیــان گــذار 
ایــن گــروه نامبــرده مــی شــود ،روز 17 
زندگــی  محــل  مقابــل  مــاه 96،در  آبــان 
. رســید  قتــل  بــه  الهــه  شــهر  در  اش 
االحــواز(  بخــش  آزادی  )جنبــش  گــروه 
بــرای  کــرده  اعــام  ایــن  از  پیــش 
و جدایــی  اســتان خوزســتان   )اســتقال 
کنــد. مــی  مبــارزه(  ایــران  از  آن 
ــای گذشــته نشســت  ــروه در ســال ه ــن گ ای
ــی از  ــای عرب ــی را در برخــی از کشــور ه های
جملــه تونــس و کویــت برگــزار کــرده اســت .
در نشســت ایــن گــروه در تونــس ، موضوعاتــی 
ــرای  ــب ب ــای مناس ــتر ه ــاد بس ــون )ایج چ
ــد (،  ــوازی در تبعی ــت اح ــک حکوم ــان ی اع
ــت در  ــن سرنوش ــق تعیی ــردن ح ــرح ک )مط
چهــار چــوب قوانیــن بیــن المللــی (، ضــرورت 
گنجانــدن قضــه االحــواز در کتــاب هــای 
ــن  ــی و پذیرفت ــای عرب ــور ه ــی در کش درس
نمایندگانــی از االحــواز در اتحادیــه عــرب 
ــد.این  ــرح ش ــی مط ــات عرب ــر موسس و دیگ
گــروه نشســتی را در کویــت برگــزار کــرد کــه 
ــن کشــور  وزارت خارجــه کشــورمان کاردار ای
را در اعتــراض بــه ایــن نشســت احضــار کــرد.
ســال 84 اوج فعالیــت نظامــی گــروه )جنبــش 
عربــی آزادی بخــش االحــواز( بــود و بر اســاس 
اعــام وزارت اطاعــات در ایــن ســال 13 مورد 
بمــب گــذاری در مــکان هــای دولتــی ، مــکان 

هــای عمومــی ، تاسیســات نفتــی رخ داد.
نامــه  هــا  گــذاری  بمــب  ایــن  از  پیــش 
ــس  ــی ،رئی ــی ابطح ــد عل ــه محم ــب ب منتس
دفتــر رئیــس جمهــور دولــت اصاحــات ،کــه 
ــرت  ــرای مهاج ــت ب ــه دول ــت از برنام حکای
ــه  ــر ب ــای دیگ ــتان ه ــردم اس ــی از م گروه
ــه هــم زدن )بافــت جمعیتــی(  خوزســتان و ب
ــن اســتان داشــت ، اعتراضــات گســترده را  ای
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــه ب ــت ک ــال داش ــه دنب ب
هــا منجــر بــه کشــته شــدن چنــد نفــر شــد.

ایــن  وقــت  جمهــوری  ریاســت  دفتــر 
برخــی  امــا  کــرد  تکذیــب  را  نامــه 
ایــن  کــه  کردنــد  اعــام  گــران  تحلیــل 
اســت. داده  رخ  هنــگام  دیــر  تکذیــب 

روز 22 خــرداد 84 و چنــد روز مانــده بــه 
ــار  ــار انفج ــوری چه ــت جمه ــات ریاس انتخاب
در مقابــل فرمانــداری ، ســازمان برنامــه و 
و شهرســازی  و ســازمان مســکن  بودجــه 
ــه رئیــس صــداو ســیما رخ  ــی خان و نزدیک
ــدند. ــته ش ــر کش ــت نف ــدود هش ــه ح داد ک

ــرد و  ــدا ک ــه پی ــا ادام ــذاری ه ــب گ ــن بم ای
وزارت اطاعــات ،13 مــورد بمــب گــذاری در 
ایــن ســال را در ایــن ســال را شــمارش کــرده 
بــود کــه بمــب گــذاری خیابــان ســلمان 
فارســی در مرکــز شــهر ، بانــک ســامان 
ــداری  ــی، فرمان ــع طبیع ــواز،اداره کل مناب اه
آبــادان و دزفــول و چندیــن چــاه و خــط 
ــه آنهاســت. ــتان از جمل ــت و گاز اس ــه نف لول

ــهر  ــراف ش ــه در اط ــط لول ــه دو خ ــه ب حمل
ــه  ــه مســلحانه ب ــم ، حمل ــه و بنــدر دیل امیدی
ــارک  ــع در پ ــی واق ــروی انتظام ــتگاه نی ایس
گمبوعه در روز 13 فروردین ســال 94 و حمله 
بــه فرمانــداری سوســنگرد ،از جملــه اقدامــات 
بخــش  آزادی  تروریســتی جنبــش عربــی 
ــت. ــوده اس ــر ب ــای اخی ــال ه ــواز در س االح

ــدادی  ــال 91 تع ــز در س ــات ،نی وزارت اطاع
از اعضــای ایــن گــروه خبــر داده بــود و اعــام 
کــرده بــود که این گــروه 9 بمب در تاسیســات 
ــت ــام داده اس ــتان انج ــتان خوزس ــرژی اس ان

ــی  ــه نفــت شــاوور در حوال بمــب گــذاری لول
ــاه ســال 90،  ــرداد م شهرســتان شــوش در م
بمــب گــذاری لولــه نفــت عبــوری از مجــاورت 
ــی شهرســتان شــوش در  هــر شــاوور در حوال
ــذاری  ــب گ ــال 91 ، بم ــاه س ــت م اردیبهش
خــط لولــه گاز اهــواز بــه شــمال خوزســتان در 
مــرداد مــاه ســال 91وبمــب گــذاری لولــه گاز 
ــد. ــه ان ــه شــوش از آن جمل ــت تپ مســیر هف

فعالیــت هــای گــروه هــای مســلح در اســتان 
ــردم  ــوق م ــی حق ــود حام ــه خ ــتان ک خوزس
عــرب معرفــی مــی کننــد و اکثــر آنهــا 
ــران  ــتان از ای ــن اس ــی ای ــه جدای ــد ب معتق
هســتند از ســال هــای ابتدایــی پــس از 
انقــاب اســامی در ســال 57 آغــاز شــد.

عــراق  و  ایــران  جنــگ  طــول  در 
ماننــد  االحــواز  لتحریــر  العربیــه  الجهــه 

از جانــب مــا در برابــر نقشــههاي دشــمن 
را نیــاز دارد و در عیــن حــال صنایــع 
دفاعــي هــم نبایــد محــدود شــود و کشــور 
ــدرت  ــوزه ق ــود در ح ــاي خ ــد نیازه بای
بازدارندگــي را حفــظ و پیگیــري کنــد 
مهمتریــن شــاخصههاي  از  یکــي  کــه 
اســت. موشــکي  قــدرت  بازدارندگــي، 
صنایــع دفاعــي در ایــران همــواره بــه 
ارزشــي  عنــوان یــک نظــام دینــي و 
ارزش  از  قرآنــي  آموزههــاي  براســاس 
و  اســت  برخــوردار  قداســت  و  ذاتــي 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــات و روای ــه آی ــه ب توج
ــد  ــخص میکن ــاع را مش ــاد، ارزش دف جه
قــدرت  هوافضــا،  عرصــه  در  امــروز  و 
موشــکي، قــدرت دریایــي، عرصــه زمینــي، 
بالگردهــا و جنگندههــاي پیشــرفته جــزو 
کــه  میشــویم  محســوب  کشــورهایي 
ــن  ــد و همی ــاب میکن ــا حس ــا روي م دنی
ــامي  ــوري اس ــه جمه ــوده ک ــدات ب تولی
را از قــدرت بازدارندگــي برخــوردار کــرده 
ــت  ــه مل ــمنان ب ــتاندازي دش ــع دس و مان
ــا  ــي م ــع دفاع ــت. صنای ــده اس ــران ش ای
امــروز بــه خوبــي نیازهــاي نیروهــاي 
مســلح را برطــرف میکنــد و در عیــن 
محــور  نیازهــاي  پاســخگوي  حــال 
کشــورهاي  امــروز  و  اســت  مقاومــت 
ــاي خــود را  ــه نیازه ــي هســتند ک مختلف
در حــوزه دفاعــي از ایــران تامیــن میکننــد 
ــه  ــن پیشــرفتها همگــي نشــأت گرفت و ای
نفــس،  اعتمادبــه  خودبــاوري،  روح  از 
اســت. و مدیریــت جهــادي  شــجاعت 

باشگاه خبرنگاران جوان

ماجرای تروریستی اهواز و دو گروه اقدام کننده
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روز ملــی مبــارزه بــا اســتعمار انگلیــس
بــا  مبــارزه  ملــی  روز  12شــهریور؛ 
اســتعمار انگلیــس )ســالروز کشــته 
دلــواری) علــی  رئیــس  شــدن 
 1294 ســال  شــهریور   12 روز  در 
ــای  ــده نیروه ــواری فرمان رئیســعلی دل
برابــر  در  تنگســتان  مقاومــت 
شــهادت  بــه  انگلیســی  نیروهــای 
رســید بــه همیــن دلیــل ســالروز 
ــه  ــم ب ــان در تقوی ــدن ایش ــته ش کش
نــام روز ملــی مبــارزه بــا اســتعمار 
اســت. شــده  نامگــذاری  انگلیــس 

مقدمه
12 شــهریور در تقویــم بــا نــام روز 
ــی  ــتعمار خارج ــا اس ــازره ب ــی مب مل
ــادآور  ــه ی ــت شــده اســت، روزی ک ثب
مــردم  دلیری هــای  و  رشــادت ها 
ــان و آب و خــاک  ــظ کی ــران در حف ای
مــرز و بوم شــان اســت، امــا شــاید 
خیلــی از مــا ندانیــم ایــن روز بــه 
ــام  ــوان ن ــن عن ــا ای ــبت ب ــه مناس چ
گرفتــه اســت.  حــال آنکــه کــودکان و 
ــریال های  ــش س ــا پخ ــا ب ــان م نوجوان
رســانه  در  آســیا  شــرق  ســاخت 
ــی  ــره ای و چین ــان ک ــا قهرمان ــی ب مل
ــنایی  ــگ، تســو و... آش ــد جومون همانن
کامــل دارنــد، جــای بســی تاســف 
ــرزمین مان  ــردان س ــه دالورم ــت ک اس
ــران را نشــناخته و نداننــد روز ملــی  ای
ــل  ــه دلی ــه چ ــتعمار ب ــا اس ــارزه ب مب
نامگــذاری شــده و حتــی بــا نــام 
ــند. ــه باش ــواری بیگان ــی دل ــس عل رئی

دلــواری علــی  رئیــس   زندگینامــه 
ســال  در  دلــواری  علــی  رئیــس  
بــا  برابــر  شمســی  هجــری   1261
در  قمــری(   1299( میــادی   1882
روســتای دلــوار از توابــع تنگســتان 
متولــد شــد. مــادر رئیســعلی بنــام 
محّمــد  زائیــر  پــدرش  و  شــهین 
کدخــدای دلــوار بــود کــه بعدهــا 
شــد. ملّقــب  »معین االســام«  بــه 

رئیســعلی دوران کودکــی خــود را مثــل 
ــد. در  دیگــر کــودکان آن روزگار گذران
هفــت ســالگی بــه مکتــب رفــت و 
قــرآن و گلســتان و نظامــی و شــاهنامه 
ــتبداد  ــل از اس ــا قب ــت وی ت را آموخ
ــه بوشــهر  ــر و ورود انگلیســی ها ب صغی
ــرد،  ــی می ک ــدرش کدخدای ــار پ در کن
زراعــت داشــت و بــه شــیخ نشــین های 
رئیســعلی  می کــرد.  ســفر  اطــراف 
ــه  ــی ها را ب ــم انگلیس ــه ظل ــی ک وقت
می گفــت  می دیــد،  بحریــن  مــردم 
اگــر صــد تفنچگــی داشــتم، بحریــن را 
آزاد می کــردم، وي شــخصیتی بــود کــه 
در مــروت، ادب و شــجاعت بی نظیــر و 
مدیــری الیــق مقیــد بــه اصــول دیــن 
ــی  ــجاعتش را حت ــد ش ــمار می آم بش
تیــرش  می ســتودند،  دشــمنانش 
هیچــگاه بــه خطــا نمی رفــت و بــه 
در  مهــارت و صف آرایــی  و  چابکــی 
بــود. زبانــزد شــده  برابــر دشــمن 
مشــروطیت،  نهضــت  شــروع  بــا 
ــی کــه 24 ســال  ــی در حال رئیــس عل
ــگامان  ــه پیش ــت از جمل ــتر نداش بیش
مشــروطه خواه در جنــوب ایــران شــد و 
همــکاری نزدیکــی بــا محافــل انقابــی 
و عناصــر مشــروطه طلب در بوشــهر، 
کــرد. آغــاز  دشــتی  و  تنگســتان 
رئیس علی دلواري و نهضت مشروطیت

دیگــر  همراهــی  بــا  دلــواری 
از  را  بوشــهر  مشــروطه خواهان، 
ــارج  ــه خ ــتبداد قاجاری ــت اس حاکمی
ــوری  کــرد. رئیســعلی در دوران دیکتات
محمدعلــی شــاه قاجــار علیــه حکومــت 
وی در جنــوب دســت بــه اســلحه بــرد 
و در ســال 1287 هجــری شمســی 
بــه درخواســت ماعلــی تنگســتانی 
ــه  ــی ک ــد اهرم ــیدمرتضی مجته و س
مخالــف اســتبداد محمدعلــی  شــاه 
قاجــار بودنــد، بوشــهر را از ســلطه 
عمــال شــاه قاجــار آزاد کــرد و حــدود 
9 مــاه شــهر را در کنتــرل داشــت.

بــا تصــرف گمــرک بوشــهر کــه در 
اجــاره انگلیســی ها بــود، نیروهــای ایــن 
کشــور بــه دخالــت نظامــی در منطقــه 
پرداختنــد و جنــگ و گریــزی آغاز شــد 
ــی  ــا ســال های جنــگ اول جهان کــه ت
ــا  ادامــه یافــت . در کشــاکش جنــگ ، ب
وقــوع انقــاب بلشــویکی و خــروج 
نظامیــان روســی از ایــران، انگلیســی ها 
ــمال  ــمت ش ــه س ــود را ب ــات خ تعرض
گســترش دادنــد. در همیــن حــال 
ــود  ــات خ ــه حم ــز ب ــتانی ها نی تنگس
ــیدند. ــدت بخش ــی ها ش ــه انگلیس علی

در  اول  جهانــی  جنــگ  آغــاز  در 
ــمال و  ــوای روس از ش ــال 1914 ق س
ــران  نیروهــای انگلســتان از جنــوب، ای
دادنــد  قــرار  را در معــرض هجــوم 
انگلســتان  جنگــی  کشــتی های  و 
در مقابــل بوشــهر لنگــر انداختنــد 
و نیروهــای اشــغالگر در 17 مــرداد 
قصــد  تدریجــی  بصــورت   1294
نواحــی ســاحلی  و  بوشــهر  اشــغال 
اطــراف را داشــتند. یــک روز پــس 
نفــر  چهــارده  بوشــهر،  اشــغال  از 
اشــغالگران  علیــه  آن  ســاکنین  از 
ــل  ــون اه ــی چ ــد، ول ــراض کردن اعت
جــدال و اســلحه نبودنــد دســتگیر 
شــدند. تبعیــد  هندوســتان  بــه  و 

انگلیســی  ها تــاش  زیــادی کردنــد 
تــا رئیســعلی را بــا پــول بخرنــد و 
ــه او پیشــنهاد  ــد ب مبلــغ 40 هــزار پون
ایــن  همــه  علی رغــم  امــا  دادنــد، 
ــه  ــه ب ــدون توج ــعلی ب ــا رئیس تاش ه
نامه هــا  در  پیشــنهاد ها،  اینگونــه 
و تلگراف هــای متعــدد بــه تهــران، 
ــه  ــف ب ــا و نج ــهر،  کرب ــیراز، بوش ش
مجتهدیــن  و  سیاســی  دولتمــردان 
ــور  ــود را از حض ــی خ ــارز، نارضایت مب
ــرد و  ــام می ک ــه اع ــس در منطق انگلی
مکــررا از ایــن عالمــان یعنــی آیــت اهلل 
سیدعبدالحســین الری، ســیدعبداهلل 
مجتهــدی بــادی بوشــهری و آیــت اهلل 
ــرای  ــی ب ــین برازجان ــیخ محمد حس ش
ــس  ــوای انگلی ــه ق ــام علی ــاد و قی جه
کســب تکلیــف می کــرد کــه ســرانجام 
مرحــوم شــیخ محمدحســین برازجانی، 
صورتــی از حکــم جهــاد را کــه مراجــع 
شــیعه از نجــف اشــرف ارســال کــرده 
خــود  حکــم  ضمیمــه  بــه  بودنــد 
ــار  ــا کف ــاد ب ــوب جه ــر وج ــی ب مبن

انگلیســی و جلوگیــری از رخنــه آن هــا 
ــکاری  ــزوم هم ــوب،   ل ــادر جن ــه بن ب
خوانیــن ایــن مناطــق و بســیج مــردم 
مســلمان بــرای رفتــن بــه میــدان 
ــی  ــد. موضوع ــادر می کن ــگ را ص جن
در  رئیســعلی  می شــود  باعــث  کــه 
نامــه ای مفصــل از شــیخ تقدیــر کنــد.

ــه:  ــی آورد ک ــه م ــی از نام وی در بخش
»همیــن قــدر اطمینــان از حضــرت 
ــق  ــه روز مضای ــتطاب عالی دارم ک مس
ــان را  ــد و ج ــرون نمی روی ــط بی از خ
ــه ماننــد اشــخاص  ــل می دانیــد، ن ناقاب
ایــن دنیــای  تنبــل،  و  راحت طلــب 
وی  نمی شــمارید...«  هیــچ  را  فانــی 
در ایــن نامــه کســانی را کــه در دفــاع 
ــد  ــد مانن ــی می کنن ــهر کوتاه از بوش
ــین  ــام حس ــه ام ــد ک ــانی می دان کس
)ع( را یــاری نکردنــد. بــه دنبــال اعــان 
ــن،  ــا و مجتهدی ــرف علم ــاد از ط جه
رئیســعلی و دیگــر مبــارزان تنگســتانی 
و دشــتی شــروع بــه حملــه بــه قــوای 
ــد. ــهر کردن ــتقر در بوش ــی مس انگلیس
ــن تحــوالت، نیروهــای  ــا ای ــان ب همزم
اقــدام  یــک  در  بریتانیــا  امنیتــی 
کنســول  غیرقانونــی،  و  بی ســابقه 
آلمــان در بوشــهر را بــه همــراه دو 
تــن از مامــوران یــک شــرکت تجــاری 
آلمــان بــه اتهــام جاسوســی علیــه 
ــتان  ــه هندوس ــت و ب ــس بازداش انگلی
تبعیــد کردنــد. ایــن عمــل نقــض 
ــتقال  ــی اس ــی و حت ــکار بی طرف آش
ــز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــود و ب ــران ب ای
خشــم علمــا، مــردم، خوانیــن و در 
رأس همــه رئیســعلی را برانگیخــت 
شــدت  بــر  تــا  واداشــت  را  او  و 
بیفزایــد. انگلســتان  علیــه  مبــارزه 
خالــو  دوســتش  همــراه  رئیســعلی 
حســین دشــتی در اوایــل مــاه رمضــان 
عمــارت  در  قمــری،  1333هجــری 
ــس  ــی، پ ــاج ســیدمحمدرضا کازرون ح
از مذاکراتــی بــا وی آمادگــی خــود 
ــری  ــاع از بوشــهر و جلوگی ــرای دف را ب
انگلیســی  نیروهــای  پیشــروی  از 
یورش هــای  در  و  کردنــد  اعــام 
ــر  ــری ب ــات موث ــات و تلف ــبانه ضرب ش
یکــی  در  آوردنــد.  وارد  انگلیســی  ها 
ــر  ــه در 21 تی ــبیخون ها، ک ــن ش از ای
1294 برابــر بــا دوم رمضــان 1333 
ــعلی دو  ــری رخ داد، رئیس ــری قم هج
تــن از افســران بلندپایــه انگلیســی 

ســرباز  نفــر  یــازده  همــراه  بــه  را 
نیروهــای  و  پــای درآورد  از  هنــدی 
رئیســعلی بــدون تلفــات برگشــتند.
ــت  ــروزی بیــش از آنکــه اهمی ــن پی ای
اهمیــت  باشــد،  داشــته  نظامــی 
ــدام  ــن اق ــت. ای ــی داش ــی روان سیاس
وحشــت مــردم از انگلیــس را کــم 
ایــن  ابهــت  شــد  ســبب  و  کــرد 
ــته  ــان شکس ــرآوازه در اذه ــمن پ دش
شــود. ایــن اقــدام رئیســعلی بــرای 
ــود  ــل تحمــل ب ــا غیرقاب ــت بریتانی دول
و ســبب شــد ســرفرماندهی نیروهــای 
ــاده  انگلیســی در شــرق،   نیروهــای آم
ــان  ــه تعدادش ــداد را ک ــه بغ ــزام ب اع
ــه و  ــت مقابل ــود، جه ــر ب ــزار نف دو ه
حملــه بــه پایــگاه رئیســعلی )روســتای 
فراخوانــد. بوشــهر  بــه  دلــوار(، 
رئیســعلی کــه پیشــاپیش از حملــه بــه 
ــه در  ــت، بافاصل ــی داش ــوار آگاه دل
ــوار  ــه دل ــه تخلی ــی ب ــی تاکتیک اقدام
کوه هــای  ســمت  بــه  و  پرداخــت 
اطــراف منطقــه ای معــروف بــه »کات 
ــربازان  ــرد. س ــر« عقب نشــینی ک بوجی
وارد  هنگامــی  هنــدی  و  انگلیســی 
روســتا  تقریبــا  کــه  شــدند  دلــوار 
خالــی از ســکنه بــود. بــه همیــن 
بــه  شــروع  خشــمگینانه  جهــت 
ــی  ــکونی خال ــازل مس ــاران من گلوله ب
کردنــد. دلــوار  نخل هــای  قطــع  و 
ــا 400  رئیــس علــی در   همــان شــب ب
نفــر از نیروهــای خــود بــه قــوای 
انگلیســی شــبیخون زدنــد و 60 نفــر از 
نیروهــای متجــاوز از جملــه یــک ژنرال 
بلندپایــه را از پــای درآوردنــد و همیــن 
امــر ســبب پیــروزی وی در ایــن جنگ 
ــعلی  ــگ رئیس ــن جن ــس از ای ــد. پ ش
دلــواری بــر حمــات شــبانه خــود بــه 
ــزود  ــی  ها اف ــادگان انگلیس ــهر و پ بوش

و بــا همفکــری 
دیگــر خوانیــن 

منطقــه 
حملــه  طــرح 
ی  ســر ا سر
بــه بوشــهر و 
آن  آزادســازی 
پی ریــزی  را 
. د کــر
ــدن  ــته ش کش
علــی  رئیــس 
ی ر ا لــو د
جنــگ میــان 

دلیــران تنگســتان بــه رهبــری رئیــس 
علــی دلــواری از یــک ســو و نیروهــای 
بریتانیــا و خوانیــن متحــد آنــان از 
ســوی دیگــر بــه طــور پیاپــی و پراکنده 
ــا شــهریور 1294 خورشــیدی ادامــه  ت
یافــت و انگلیســی ها نتوانســتند بــر 
رئیســعلی و یارانــش برتــری یابنــد.
رئیس علــی در محلــی بــه نــام »تنــگک 
ــوای  ــه ق ــبیخون ب ــگام ش ــر« هن صف
بریتانیــا توســط فــردی نفــوذی و اجیــر 
شــده بــه نــام غامحســین تنگکــی، از 
پشــت ســر هــدف گلولــه قــرار گرفت و 
در ســن 33 ســالگی کشــته شــد. تاریخ 
شــبیخون مذکــور و کشــته شــدن 
رئیســعلی دلــواری در همــه منابــع، 
ــر  ــری براب ــوال 1333 قم ــب 23 ش ش
ــل  ــادی نق ــپتامبر 1915 می ــا 3 س ب
ــا 11 شــهریور  ــر ب شده اســت، کــه براب
ــا 12  ــد ب ــیدی و می توان 1294 خورش
ــی  ــیدی برج ــم خورش ــهریور تقوی ش
باشــد. بــوده  برابــر  آنزمــان  رایــج 
مدفن و بزرگداشــت رئیس علی دلواری
پیکــر رئیســعلی ابتــدا در نزدیکــی 
ــه  ــتای »کل ــزاده ای در روس ــرم امام ح
بنــد« بــه خــاک ســپرده شــد. امــا بــه 
ــی، او  ــود رئیس عل ــت خ ــب وصی موج
را در جــوار حــرم علــی بــن ابی طالــب 
کردنــد. دفــن  وادی الســام  در 
ــی  ــورای عال ــه ش ــا مصوب ــران ب در ای
انقاب روز 12 شــهریور بعنوان ســالروز 
کشــته شــدن رئیســعلی دلوری از سال 
ــا اســتعمار  ــام »روز مبــارزه ب ــه ن 89 ب
شده اســت. نامگــذاری  انگلیــس« 

دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(

رئیس علی دلواری )شهید مبارزه با متجاوزین انگلیس(
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و  صبــرا  در  اســرائیل  جنایــات  یــادآوری 
بســیار  جنایــات  ادامــه  در  کــه  شــتیا 
شــود وامروزنبایدفرامــوش  دیــروز 

ســکوت رســانه هــاي مدعــي اطــاع رســاني 
جنایــت  بــر  بســتن  چشــم  و  جهــان  در 
ــان  ــت و در جری ــرا و شــتیا صــورت گرف صب
بــراي  مختلــف  نظامــي  تســلیحات  از  آن 
ســاکن  دفــاع  بــي  آواره  مــردم  کشــتار 
ــرا و شــتیا اســتفاده شــد. ــاي صب اردوگاه ه

ــالروز  ــمین س ــي و شش ــهریور 97 س  26 ش
اقــدام هولنــاک جنایتــکاران تروریســت هــاي 
هاگانــاي اســرائیل در ســال 1982 در اردوگاه 
ــتیا  ــرا و ش ــطیني صب ــاي آواره گان فلس ه
ــپتامبر  ــا 18 س ــه از 16 ت ــت ک ــان اس در لبن
ــه طــول  ــه مــدت 3روز( ب ــي ب آن ســال )یعن
ــه کشــتار جمعــي شــمار  انجامیــد و منجــر ب
زیــادي از مــردان، زنــان، کــودکان، پیرمــردان 
و شــهروندان بــي دفــاع فلســطیني شــد.

رســاني  اطــاع  مرکــز  گــزارش  بــه 
ــش  ــا محاصــره ارت ــت ب ــن جنای فلســطین، ای
ــارون  ــل ش ــي آری ــه فرمانده ــتي ب صهیونیس
ــدس و  ــغالگر ق ــم اش ــت رژی ــگ وق ــر جن وزی
ــان  ــت و در جری ــورت گرف ــان ص ــل ایت رافائ
آن 3500 الــي 5000 نفــر از مجمــوع 20 
هــزار ســاکن اردوگاه هــاي صبــرا و شــتیا بــه 
شــهادت رســیدند کــه در میــان آنهــا تعــدادي 
از امدادگــران لبنانــي نیــز دیــده مــي شــدند.

ــاي  ــانه ه ــکوت رس ــا س ــه ب ــت ک ــن جنای ای
گرفــت  انجــام  متوحــش  غــرب  گروهــي 
تســلیحات  از  هولنــاک  جنایــت  درایــن   ،
بــراي کشــتار ســاکنان  نظامــي مختلــف 
اســتفاده  شــتیا  و  صبــرا  هــاي  اردوگاه 
از  پــس  صهیونیســتي  ارتــش  و  شــد 
محاصــره ایــن اردوگاه هــا از منــور بــراي 
و کشــتار  در شــب  فضــا  کــردن  روشــن 
ــرد. ــي ک ــتفاده م ــا اس ــاکنان آنه ــتر س بیش

ارتــش صهیونیســتي بــا همــکاري ارتــش 
ــا  ــن دو اردوگاه ، صده ــره ای ــان در محاص لبن
نظامــي را بــه بهانــه جســتجوي مبــارزان 
اردوگاه  کــه  اي  منطقــه  وارد  فلســطیني 
آوارگان صبــرا و شــتیا درآنجــا قــرار داشــت 

ــه در  ــود ک ــي ب ــن در حال ــد، ای ــل کردن منتق
ایــن اردوگاه جــز زن و کــودک و پیــر مــردان 
کســي نبــود. عناصــر مســلح در جریــان ایــن 
ــان و  ــه کشــتار گســترده زن عملیــات اقــدام ب
ــان  ــر اجســاد در خیاب ــد و اکث ــودکان کردن ک
ــاي  ــک ه ــس از آن تان ــد. پ ــاده بودن ــا افت ه
ــب  ــا تخری ــتي ب ــت صهیونیس ــش تروریس ارت
آوارگان  منــازل  و  اردوگاه  ایــن  کامــل 
ــي  ــا ب ــان و ی ــه ج ــر نیم ــر پیک ــطیني ب فلس
جــان قربانیــان بــي دفــاع وارد آن شــدند 
ــري  ــات بش ــه اي از جنای ــخ صفح ــا در تاری ت
ــون  ــول و ناپلئ ــان مغ ــز خ ــار چنگی را در کن
بناپــارت دیکتاتــور فرانســه و هیتلــر دیکتاتــور 
آلمانــي و... بــه نــام خــود ثبــت نماینــد . 
ایــن جنایــت بــه منظــور ارعــاب مــردم 
فلســطین و در مقابلــه بــا چریــک هــاي 
هــاي  ســازمان  ســایر  و  الفتــح  ســازمان 
مــردم  و  خــود  ســرزمین  از  فلســطیني 
آواره فلســطیني طــي 3 مــاه محاصــره در 
ــتي  ــم صهیونیس ــي رژی ــین جنگ ــر ماش براب
ــه  ــک توطئ ــد ، و در ی ــرده بودن ایســتادگي ک
ــي و صهیونیســم  بیــن المللــي صلیبیــون غرب
ــا  ــت ب ــب و در نهای ــرائیل غاص ــا اس ــي ب عرب
ــراي حمایــت  تضمیــن هــاي ســازمان ملــل ب
ــاع  ــي دف ــاه و ب ــي گن ــودکان ب ــان وک از زن
ســاکن اردوگاه هــاي یــاد شــده پــس از 
ــروت و آن  ــطیني از بی ــت فلس ــروج مقاوم خ
ــا  ــید، ام ــان رس ــه پای ــه ب ــتار ناجوانمردان کش
کشــورهاي ارائــه دهنــده ایــن ضمانــت هــا بــه 
تعهــدات خــود عمــل نکردنــد و ســاکنان بــي 
پنــاه ایــن اردوگاه هــا را در برابــر جنایتــکاران 
صهیونیســت تنهــا گذاشــتند. ایــن ننــگ بر 
پیشــاني جامعــه مدعــي حقــوق بشــري 
غــرب و اعــراب همدســت صهیونیســت 
ــا  ــازش ب ــه س ــي در جبه ــاي جان ه
ــراي  ــتان ب ــت عربس ــت وهابی محوری
همیشــه در تاریــخ مانــد؛ و البتــه امروز 
قهرمانــان مســلمان فلســطیني پــس از 
ــدوزي  ــه ان ــا تجرب ــي را ب انتفاضــه رهائ
ــزب اهلل  ــران و ح ــامي ای ــاب اس از انق
ــامي  ــت اس ــه مقاوم ــان در جبه لبن

در  را  صهیونیســت هــاي جنایتــکار 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــرار داده ان ــتي ق وحش
ــد! ــي را ندارن ــن جنایات ــت چنی جرئ

و  رعــب  ایجــاد  جنایــت،  ایــن  از  هــدف 
ــور  ــه منظ ــطینیان ب ــان فلس ــت در می وحش
ــه تــرک خــاک لبنــان  مجبــور کــردن آنهــا ب
و ایجــاد فتنــه داخلــي در ایــن کشــور در 
بــه  اســرائیل  ادامــه تجــاوز ســال 1982 
بــه  فلســطینیان  تحریــک  نیــز  و  لبنــان 
شــورش علیــه مقامــات فلســطیني بــود.

ــن  ــس از ای ــدس شــریف پ ــت اشــغالگر ق دول
جنایــت بــه دیــوان عالــي رژیــم صهیونیســتي 
دســتور تشــکیل کمیتــه تحقیــق ویــژه را 
ــوان  داد و » اســحاق کاهــن« رئیــس ایــن دی
را هــم رئیــس کمیتــه مذکــور کــه بــه » 
کمیتــه کاهــن« معــروف شــد، منصــوب کــرد.

نتایــج   1983 ســال  در  مذکــور  کمیتــه 
تحقیقــات خــود را اعــام کــرد و آریئــل 
شــارون وزیــر جنــگ وقــت رژیم صهیونیســتي 
را مســئول غیــر مســتقیم ایــن جنایــت معرفي 
ایــن کمیتــه همچنیــن »مناحیــم  کــرد. 
ــامیر«  ــحاق ش ــر، »اس ــت وزی ــن« نخس بگی
وزیــر خارجــه و »رافائــل ایتــان« رئیــس 
و  صهیونیســتي  ارتــش  مشــترک  ســتاد 
رؤســاي ســازمان هــاي اطاعاتــي را هــم 
در قبــال ایــن جنایــت مســئول دانســت.

البتــه جنایــت صبــرا و شــتیا اولیــن جنایــت 
ــطین  ــت فلس ــه مل ــتي علی ــم صهیونیس رژی
ــل  ــري قب ــاي دیگ ــت ه ــه جنای ــود و بلک نب
از ایــن جنایــت در قبیلــه، دیــر یاســین و 
ــس از آن  ــود و پ ــام داده ب ــم انج ــوره ه طنط
هــم جنایــت هــاي جنیــن و غــزه و جنایــات 
مســتمر در مناطــق تحــت اشــغال و محاصــره 
جنایتکارانــه غــزه همچنــان ادامــه دارد و 
جامعــه جهانــي و مدعیــان حقــوق بشــر غــرب 
وحشــي و صهیونیســم عربــي بــا ســکوت 
ــي  ــد م ــات را تأیی ــن جنای ــود ای ــار خ مرگب
ــه لطــف  ــا همــه ایــن جنایــات ب کننــد امــا ب
خــدا، امــروز بــا بیــداري اســامي در جوانــان 
تجربیــات  از  گیــري  بهــره  و  فلســطیني 
ــان  ــزب اهلل لبن ــران و ح ــامي ای ــاب اس انق
ــاس  ــامي و حم ــاد اس ــي جه ــازمان انقاب س
ــن  ــامي عزالدی ــت اس ــاي مقاوم ــردان ه و گ
ــامي  ــت اس ــد مقاوم ــه قدرتمن ــام جبه قس
را تشــکیل داده و جانیــان صهیونیســت را 
پاســخگوئي نمــوده و بــزودي پــس از شکســت 
قطعــي و آزادي فلســطین و قــدس شــریف در 
دادگاه هــاي عــدل اســامي مجــازات خواهنــد 
نمــود. پیــش بســوي آزادي فلســطین قهرمــان  

مهدي حسیني پیشتاز 
با بهره گیري از مقاله خبرگزاري مشرق

اقدام هولناک جنایتکارانه تروریست های هاگانا در صبرا و شتیال

ــتانه  ــی در آس ــران آمریکای ــی ناظ برخ
ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع 
ــام  ــن مق ــه تری ــزوای بلندپای ــاره ان درب
گردهمایــی  ایــن  در  کشــور  ایــن 
ــر  ــا کمت ــدار داده بودندام ــی هش جهان
ــه وی در  ــرد ک ــی ک ــور م ــی تص کس
مضحکــه  مــورد  ســخنانش  میــان 
رهبــران بیــن المللــی قــرار گیــرد.
دونالــد  روز ســه شــنبه  ســخنرانی 
ترامــپ در ســازمان ملــل همچــون 
همیشــه بــا حاشــیه هایــی همــراه 
بــود امــا هیــچ کــدام از آنهــا همچــون 
ــه  ــان ب ــران جه ــده رهب ــلیک خن ش
هــای  رســانه  در  ترامــپ،  ســخنان 
ــده ای  ــت. خن ــاب نیاف ــی بازت آمریکای
کــه حتــی خــود ترامــپ را شــوکه 
ــتم.  ــارش را نداش ــت: انتظ ــرد و گف ک
تســمخر ترامــپ دربــاره دســتاوردهای 
بــی ســابقه داخلیــش البتــه همــه 
ــخنرانی،  ــان س ــود و در می ــرا نب ماج
بــه  آلمانــی  هیــات  پوزخندهــای 
جمهــوری  رئیــس  هــای  نصیحــت 
آمریــکا دربــاره سیاســت انــرژی دولــت 
آلمــان، توجــه بســیاری را جلــب کــرد.

 ســاعتی بعــد، تارنمــای ســی ان ان بــا 
ــد  ــوان ›دونال ــا عن ــی ب ــار گزارش انتش
ترامــپ در ســازمان ملــل پــز داد و به او 
خندیدنــد‹ نوشــت: ترامــپ در گذشــته 
ــی  ــای انتخابات ــت ه ــان رقاب و در جری
ــا و سیاســت  ــه م ــود جهــان ب ــه ب گفت
خنــدد.  مــی  اوبامــا  بــاراک  هــای 

ــا  ــپ اص ــا ترام ــزود: ام ــی ان ان اف س
توقــع چنیــن واکنشــی را نداشــت. اگــر 
ــه  ــا ب ــه دنی ــده ک ــا فهمی ــپ واقع ترام
چــه چیــزی خندیــد، بایــد در توئیتــر 
جوابــی در آســتین آمــاده کــرده باشــد.

نیــز  تایمــز  نیویــورک  روزنامــه   
ــه  ــپ ک ــور ترام ــس جمه ــت: رئی نوش
دومیــن ســخنرانی خــود را در نشســت 
ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع 
ــه داد،  ــنبه ارائ ــه ش ــد در روز س متح
چندجانبــه گرایــی را زیــر ســوال بــرد 
ــا و دادگاه  ــک، ونزوئ ــران، اوپ ــه ای و ب
ــرد. ــه ک ــی حمل ــن الملل ــری بی کیف

ــران  ــر رهب ــزود: دیگ ــه اف ــن روزنام  ای
ــخن  ــس از وی س ــه پ ــان ک ــم جه مه
ایــران  ترکیــه،  جملــه  از  گفتنــد، 
ســخنان  محورهــای  از  فرانســه،  و 
کردنــد. انتقــاد  ترامــپ  آقــای 
 حتــی تلویزیــون فاکــس نیــوز آمریــکا 
کــه از مواضــع رئیــس جمهــوری ایــن 
کشــور حمایــت مــی کنــد نتوانســت از 
ــپ  ــن ترام ــرار گرفت ــه ق ــورد مضحک م
ــس  ــگر فاک ــد گزارش ــر چن ــذرد ه بگ
نیــوز مدعــی شــد: ترامــپ کــم نیــاورد 
ــش  ــن واکن ــار ای ــن انتظ ــت: ›م وگف
ــت.‹  ــوب اس ــن خ ــا ای ــتم، ام را نداش
رودز، مشــاور  بــن  از ســوی دیگــر 
ــر خــود  ــا در توئیت ــاراک اوبام ســابق ب
ــوان  ــی ت ــختی م ــه س ــه ب ــت ک نوش
عمــق پیامدهــای مــورد تمســخر قــرار 

گرفتــن مهمتریــن نهــاد دولــت آمریــکا 
را توســط رهبــران جهــان، درک کنیــم. 

در پایــان ســخنرانی رئیــس جمهــوری 
کــم  هــای  زدن  دســت  آمریــکا، 
اســتقبال  میــزان  حاضــران،  تــوان 
داد. مــی  نشــان  را  وی  ســخنان  از 

ــان  ــد هم ــه، ســاعتی بع ــژه آنک ــه وی ب
ــل  ــرای ›امانوئ ــدت ب ــه ش ــران ب حاض
ــه  مکــرون‹ و انتقادهــای وی از یکجانب
زدنــد. دســت  آمریــکا  گرایــی 

 بــه اعتقــاد تحلیلگــران، ســخنرانی 
رئیــس جمهــور آمریــکا در مجمــع 
ــاع وی از  ــل و دف ــی ســازمان مل عموم
سیاســت هــای یکجانبــه اش، نمایــش 
تمــام عیــار ناسیونالیســم آمریکایی بود.

ســخنرانی ای کــه بیشــتر مناســب 
تــا  بــود  انتخاباتــی  نشســت  یــک 
المللــی. بیــن  مهــم  یــک مجمــع 

ــای  ــنبه، روس ــه ش ــه روز س در حالیک
جمهــوری همچــون روحانــی و مکــرون 
ــر ضــرورت  از پشــت همــان تریبــون ب
نقــش  و  المللــی  بیــن  همــکاری 
ــد، ترامــپ  ســازمان ملــل تاکیــد کردن
ــزوای  ــول، ان ــن اص ــه ای ــه ب ــا حمل ب
ــم  ــی مه ــن گردهمای ــکا را در ای آمری
ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــن الملل بی

ســخنانی  بیــان  آن،  از  بدتــر  امــا 
توهــم آمیــز دربــاره دســتاوردها و 
جایگاهــش بــود کــه بــا شــلیک خنــده 
رهبــران جهــان همــراه شــد؛ رخــدادی 
غیرمنتظــره کــه در تاریــخ دیپلماســی 
ــد. ــد ش ــت خواه ــان ثب ــکا و جه آمری

مکان: نیویورک، آمریکا
منبع: گتی ایمیجز

مضحکه شدن رئیس جمهور آمریکا ، این بار در سازمان ملل
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ــی اولیــن  آیــت اهلل ســید اســداهلل مدن
دســت  بــه  محــراب  شــهیدتروردر 
کــوردل  منافقیــن  تروریســتهای 
ــید  ــت اهلل س ــت، آی ــهید راه فضیل ش
اســداهلل مدنــی، در شــمار عالمانــی 
اســت کــه از عمــر شــریف خــود در راه 
احیــای معارف اســامی و نشــر فرهنگ 
ــرد  اهــل بیــت علیهــم الســام بهــره ب
ــتیز  ــه س ــون، ب ــنگرهای گوناگ و در س
ــا جهــل و خرافــه گرائــی گمراهــی و  ب
تباهــی و ســتمگری ظالمــان پرداخــت.
ــا  ــارزه ب ــدم در راه مب ــی ق وی از جوان
طاغــوت نهــاد و در این راه، دســتگیری 
ــان  ــه ج ــداوم را ب ــای م ــا و تبعیده ه
ــد. در ســال هــای دوری از وطــن  خری
و زندگــی در نجــف اشــرف، جاذبــه 
معنــوی او، روشــن ضمیــران حقیقــت 
ــق،  ــای عاش ــه ه ــد پروان ــو را همانن ج
ــان را از  ــرد و آن ــع ک ــردش جم گرداگ
ــر فیضــش ســیراب ســاخت.  محضــر پ
قیــام  گیــری  اوج  بــا  زمــان  هــم 
مردمــی در خــرداد 1342 و تبعیــد 
ــف  ــه نج ــه اهلل ب ــی رحم ــام خمین ام
اشــرف، همــواره مدافــع امــام بــود و در 
کنــار آن رهبــر فرزانــه، در پاســداری از 
اســام کوشــید. وی پــس از انقــاب نیز 
در کنــار امــام و یــاران گــران قــدرش، 
در حفــظ آرمــان هــای نظــام اســامی 
و دفــع توطئــه هــای دشــمنان نظــام، 
ــی،  عاشــقانه تــاش کــرد. شــهید مدن

ــات  در طــول زندگــی پرثمــرش، خدم
ــران  ــت ای ــام و مل ــه اس ــده ای ب ارزن
ــام  ــورمان انج ــف کش ــاط مختل در نق
ــی منطــق  دادکــه منافقیــن شــیاد و ب
را بــا نــور وجودروشــنگرش افشــاء مــی 
ــان  ــه دســت منافق نمــود ، ســرانجام ب
نمــاز جمعــه  کــوردل، در محــراب 
رســید. شــهادت  وبــه  ترورگردیــد 
ــت  ــه آی ــرور ناجوانمردان ــس ازت وی پ
اهلل قاضــی طباطبائــی اولیــن امــام 
ــه عنــوان  جمعــه تبریزشــهیدتبریز، ، ب
ــز  ــه تبری ــام جمع ــام و ام ــده ام نماین
ــت  ــند امام ــت و در مس ــوب گش منص
ــرد. او  ــاش ک ــب و روز ت ــه، ش جمع
طالیــه دار وحــدت مــردم 
ــی  ــان، بان ــلمان آذربایج مس
کارهــای عمرانــی و معلــم 
اخــالق مــردم بــود ، بــه 
ــر  ــت تأثی ــان را تح ــدری آن ق
تقــوای خویــش قــرار داد کــه 
ــان،  ــوی آذربایج ــت خداج ام
مجســم        اســالم  را  ایشــان 
ــهامت  ــادت و ش می دانستند،رش
آن بزرگــوار ، بــه قــدری 
مــردم را مجــذوب ســیمای 
ملکوتــی وحیــات بخــش خــود 
نمــود کــه درحــوادث ناگــوار، 
همــگان بــا پیــروی از کالم 

آیت اهلل سید اسداهلل مدنی
 اولین شهید ترور در محراب به دست تروریستهای منافقین کوردل 

ــام مســلحانه  ــن 1299 قی »17 فروردی
ــم  ــه رژی ــي علی ــد خیابان ــیخ محم ش
» پهلــوی  وغارتگــر  آشــام  خــون 
جملــه  از  خیابانــي  محمــد  شــیخ 
ســالهاي  در  کــه  بــود  مبارزینــي 
نقــاط  در  قاجــار  حکومــت  پایانــي 
بــا  مقابلــه  بــه  کشــور  مختلــف 
پرداخــت. اســتبداد  و  اســتعمار 
خیابانــي در 1256 ش. در خامنــه ـــاز 
ــس از  ــد شــد. او پ ــزـ متول ــع تبری تواب
ــي  ــل مقدمات ــال کار و تحصی ــد س چن
ــدرش  در روســیه کــه محــل اقامــت پ
بــه  و  بازگشــت  تبریــز  بــه  بــود 
پرداخــت. دینــي  علــوم  تحصیــل 
اصــول،  و  فقــه  بــر  عــاوه  وي 
ــه  ــت و ب ــرا گرف ــرب را ف ــات ـ ع ادبی
مدتــي  درآمــد.  روحانیــت  کســوت 
جامــع  مســجد  جماعــت  امــام 
تبریــز شــد و ســپس بــه دوره دوم 
ــان  ــه در آب ــي ک ــوراي مل ــس ش مجل
ــت. ــرد، راه یاف ــه کار ک ــاز ب 1288 آغ
هنــگام اولتیماتــوم روســیه تــزاري 
مستشــاران  رانــدن  بیــرون  بــراي 
ــاران  ــت مستش ــه اقام ــي و ادام خارج
روســي در ایــران کــه بــا موافقــت 
احمــد شــاه رو بــه رو شــد و بــه 
تعطیلــي مجلــس دوم انجامیــد، شــیخ 
محمــد خیابانــي بــه مبــارزه علیــه 
حضــور اســتعماري بیگانــگان ادامه داد.
او طــي نطقهــاي پرشــوري در مجلــس، 
در  شــدن  تســلیم  از  را  نماینــدگان 
ــس  ــت. پ ــذر داش ــها برح ــر روس براب
از تعطیلــي مجلــس دوم بــه تبریــز 
سیاســي  مبــارزات  و  بازگشــت 
خــود را ســازمان تازهــاي بخشــید.
مهمتریــن بخــش ایــن مبــارزات، قیــام 
وي در برابــر پیمــان 1919 وثوقالدولــه 
ــي اول  ــان جنــگ جهان ــس از پای بود.پ
کــه بــا تخلیــه مناطــق شــمالي ایــران 
ــت  ــود، دول از نیروهــاي روس همــراه ب

ــه روســـ  ــب دیرین ــس ـ رقی انگلی
ــه  ــف، از جمل ــاي مختل ــه بهانهه ب
دولتهــاي  از  یکــي  بــا  مبــارزه 
ــارزه  ــا مب ــي( ی ــن )عثمان متحدی
ــران،  ــه ای ــم ب ــوذ بلشویس ــا نف ب
ــاي  ــزون نیروه ــت روز اف ــه تقوی ب
ــراي  ــران پرداخــت و ب خــود در ای
ــوذ  ــط و نف ــتر و بس ــلط بیش تس
سیاســي و اقتصــادي خــود دولــت 
وثوقالدولــه را بــراي انعقــاد قراردادهاي 
داد. قــرار  فشــار  تحــت  گوناگــون 
اســتعماري  پیمانهــاي  از  یکــي 
دربــار لنــدن کــه موجــب افزایــش 
سیاســي  ســلطه  ماحظــه  قابــل 
ایــران شــد، پیمــان  انگلیســیها در 
ــود. ــرارداد 1919« ب ــه »ق ــوم ب موس

بــه موجــب ایــن قــرارداد کــه در مرداد 
ــد  ــه منعق ــت وثوقالدول ــا دول 1298 ب
راههــاي  و  راهآهــن  امتیــاز  شــد، 
شوســه در سراســر کشــور بــه انگلیــس 
واگــذار شــد و ارتــش و دســتگاه مالیــه 
ــر نظــر مستشــاران سیاســي  ــران زی ای
و اقتصــادي بریتانیــا قــرار گرفــت.
بــه  الدولــه  وثــوق  کابینــه 
ایــن قــرارداد  دنبــال  تحمیــل 
مخالفتهــاي  مــوج  بــا  ننگیــن 
و  صنفــي  اعتصابــات  و  عمومــي 
ــرد.  ــقوط ک ــور س ــري در کش کارگ
ــیخ  ــه ش ــارز از جمل ــون مب روحانی
ــن  ــید حس ــي و س ــد خیابان محم
و  مخالفتهــا  جریــان  در  مــدرس 
ــه  ــردم علی ــي م ــات عموم اعتراض
وثوقالدولــه  بــه   ،1919 پیمــان 
کــه عاقــد ایــن پیمــان بــود، 
کردنــد. اعتــراض  شــدت  بــه 

ــتر  ــناخت بیش ــه ش ــاگریها ب ــن افش ای
مــردم از ماهیــت اهــداف بیگانــگان 
محمــد  شــیخ  انجامیــد.  ایــران  در 
خیابانــي در آســتانه انتخابــات دوره 
رأي  از  را  مــردم  مجلــس،  چهــارم 
بــه  وابســته  سیاســیون  بــه  دادن 
ــت. ــذر داش ــیه برح ــا روس ــس ی انگلی
بــه  مضــر  را   1919 قــرارداد  او 
حــال مملکــت و ناقــض حاکمیــت 
خوانــد  ایــران  اســتقال  و  ملــي 
و  خطابــه  وعــظ،  بــا  تهــران  در  و 
ابعــاد  نــگارش مقالــه بــه تشــریح 

روز 17 فروردین 1299 قیام مسلحانه شیخ محمد خیابانی علیه 
دولت وثوق الدوله

پرداخــت. پیمــان  ایــن  خطرنــاک 
او بــراي واداشــتن وثوقالدولــه بــه لغــو 
معاهــده، در بهــار 1299ش. بــه مبارزه 
مســلحانه روي آورد و در روزهاي میاني 
فروردیــن همــان ســال در برنامهــاي ، 
تمامــي ادارات و مراکــز دولتــي تبریــز 
را تصــرف کــرد. وي بــا گســترش ایــن 
قیــام بــه دیگــر شــهرهاي آذربایجــان، 
ــت  ــه را از حاکمی ــن خط ــت، ای توانس
ســازد. خــارج  وثوقالدولــه  دولــت 

محمــد  شــیخ  قیــام  کشــاکش  در 
وثوقالدولــه  دولــت  خیابانــي، 
ــیرالدوله  ــه مش ــرد و کابین ــقوط ک س
زمــام امــور را بــه دســت گرفــت. 
دادن  پایــان  بــراي  مشــیرالدوله 
محمدخیابانــي،  شــیخ  قیــام  بــه 
را  تبریــز  حاکــم  مخبرالســلطنه 
مأمــور فــرو نشــاندن ایــن قیــام کــرد.

دوره  چنــد  از  پــس  مخبرالســلطنه 
ــد  ــیخ محم ــا ش ــده ب ــره فریبن مذاک
خیابانــي، ســرانجام پــس از ایجــاد 
ــا کمــک قــواي قــزاق روس  آمادگــي ب
علیــه  را  بزرگــي  نظامــي  عملیــات 
شــیخ  شــهید  وفاداربــه  نیروهــاي 
انداخــت  راه  بــه  خیابانــي  محمــد 
ــاي  ــر نیروه ــردي نابراب ــان نب ودرجری
شــیخ  و  شــده  عــام  قتــل  شــیخ 
در22  نیزقهرمانانــه  محمدخیابانــي 
ــید. ــهادت رس ــه ش ــهریور 1299 ب ش

بیــم  از  مشــیرالدوله  دولــت 
شــهادت  مــردم  عکســالعمل 
ــي  ــد خیابان ــیخ محم ــهید س ش
را تــا مدتهــا »خودکشــي« اعــام 
ــي  ــد، ب ــن ترفن ــا ای ــرد، ام میک
ــه  ــوري ک ــه ط ــود ب ــل ب حاص
مخبرالســلطنه  و  مشــیراالدوله 
ــارم  ــس چه ــر دو در مجل ــه ه ک
ــیاري از  ــزد بس ــد، ن ــل بودن وکی
ــل« مشــهور  ــه »قات نماینــدگان ب
ــز  ــان« نی ــه »طوف ــده و روزنام ش
در مقالهــاي ایــن دو را عامــل 
و  محمدخیابانــي  ســیخ  قتــل 
ــرد. ــي ک ــز معرف ــون تبری انقابی

خبرگزاري فارس
93/6/22

ــین  ــش و دل نش ــش بخ آرام
هــای  توانســتندتوطئه  وی، 
ــان  ــت گرای ــن و قومی منافقی
مزدورامریکارادرآذربایجــان 
ــردم  ــط م ــاءنموده وتوس افش
آذربایجــان  باغیــرت  و  آگاه 
ــهید  ــد. ش ــمندانه تردکنن هوش
مدنــی، ایــن مبــارز آگاه و شــجاع، 
مدافــع و حامــی رهبــری و ســتاره 
ــس از  ــت، پ درخشــان آســمان روحانی
ده هــا ســال مبــارزه بــی امــان بــا ظلــم 
طاغــوت، در بیســتم شــهریورماه ســال 
1360، در محــراب نمــاز جمعــه تبریــز 
پــس از اقامــه نمــاز جمعــه و پیــش از 
اقامــه نمــاز عصــر، بــه دســت منافقــان 
کــوردل بــه شــهادت رســید و ســر بــه 
ــش  ــاد. روح بزرگ ــدی نه ــجودی اب س
ــس  ــت و نف ــی پیوس ــوت اعل ــه ملک ب
در  و مرضــی  راضــی  مطمئنــه اش، 
ــاک  پیشــگاه خدایــش آســود. پیکــر پ
آن شــهید جاویــد پــس از تشــییع 
ــرم  ــم، در ح ــز و ق ــهرهای تبری در ش
حضــرت معصومــه علیهاالســام آرمیــد. 
ــاد!  ــرو ب روحــش شــاد و راهــش پرره

با بهره گیری از مقاله پایگاه 
اطاع رسا نی حوزه
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حضــرت  مختصــر  نامــه  زندگــي 
)ع( الهــادي  النقــي  علــي  امــام 
ــي  ــي النق ــن ، عل ــام ابوالحس ــرت ام حض
الهــادي ) علیه الســام ( ، ملقــب به » امام 
هــادي )ع( « ، دهمیــن پیشــواي شــیعیان 
ــري  ــال 212 هج ــه س ، در 15 ذي الحج
ــوره ، در  ــه من ــراف مدین ــري ، در اط قم
محلــي بــه نــام » صریــا » متولــد گشــت. 

باسمه تعالي 
ــي  ــا عل ــن ی ــا ابالحس ــک ی ــام علی الس
بــن محمــد ، ایهــا الهــادي النقــي ... 
ــا عنــداهلل.  ــا وجیهــاً عنــداهلل ، اشــفع لن ی
میــاد  ســالروز  خجســته   
برکــت  و  خیــر  سراســر  و  باســعادت 
؛  هدایــت  پیشــواي  دهمیــن 
محمــد  بــن  علــي  امــام  حضــرت 
) الســام  علیــه   ( الهــادي  النقــي 
را تبریــک و شــادباش عــرض مــي نماییــم. 
ــي  ــي النق ــام ابوالحســن ، عل  حضــرت ام
الهــادي) علیــه الســام ( ، ملقب بــه » امام 
هــادي )ع( « ، دهمیــن پیشــواي شــیعیان 
ــري  ــال 212 هج ــه س ، در 15 ذي الحج
ــوره ، در  ــه من ــراف مدین ــري ، در اط قم
محلــي بــه نــام » صریــا » متولــد گشــت. 
پــدر بزرگوارشــان ؛ حضرت امــام جواد )ع( 
و مادرشــان، بانــوي گرامي؛ ســمانه مغربیه 
اســت کــه بانویــي بافضیلــت و باتقــوا بــود. 
ــا 8 ســالگي  امــام هــادي)ع( در ســن 6 ی
ــس از  ــري، پ ــال 220 هج ــي در س ، یعن
شــهادت پــدر ارجمندشــان ؛ حضــرت 
امــام جــواد)ع( بــه امامــت رســیدند. 
حضــرت  امامــت  ســاله   33 مــدت 
خافــت  بــا  )ع(  االئمــه  هــادي 
مســتعین،  منتصــر،  واثــق،  معتصــم، 
ــود. ــر ب ــي معاص ــوکل عباس ــز و مت معت
آن حضــرت و فرزنــد گرامــي ایشــان ؛ 
ــا الســام  ــام حســن عســکري ) علیهم ام
( ، بــه » عســکریین « شــهرت یافتنــد 
، زیــرا خلفــاي بنــي عبــاس ، ایشــان 
) عســکر  بــه ســامرا  از ســال 233  را 
( بــرده و تــا آخــر عمــر پربرکتشــان 
دادنــد.  قــرار  نظــر  تحــت   ، آنجــا  در 

حضــرت امــام هــادي )علیــه الســام( 
بــه القــاب دیگــري ماننــد : » نقــي « 
، » عالــم « ، » فقیــه « ، » امیــن « و 
» طیــب « ، شــهرت داشــت و کنیــه 
مبــارک ایشــان نیــز » ابوالحســن « اســت.
نفــس  ، داراي  النقــي )ع(  امــام علــي 
ــي  ــي عال ــخ و همت ــي راس ــه و عزم زکی
بــود و عظمــت شــخصیت آن بزرگــوار 
ــه دوســت  ــاد اســت ک ــدري زی ــه ق )ع( ب
ــراف واداشــته اســت.  ــه اعت و دشــمن را ب
شــخصیت آن امــام همــام )ع( بــه لحــاظ 
وابعــاد علمــي آن  اخاقــي  و  معنــوي 
حضــرت)ع( و شــمه اي هــم ، نتیجــه 
کراماتــي اســت کــه از آن بزرگــوار )ع( 
ــش  ــمنا ن ــه دش ــت. ک ــده اس ــادر ش ص
آن  بــه  شــفاهي  و  اقاریرمکتــوب   در 
اقــرار نمــوده انــد! در تاریــخ ثبــت اســت! 
ــاه  ــوم م ــرانجام درس ــرت)ع( ، س آن حض
و  قمــري  هجــري   254 ســال  رجــب 
در ســن 42 ســالگي ، توســط متــوکل 
ــه شــهادت رســید  عباســي بوســیله زهرب
ــد  ــوار مرق ــان در ج ــریف ایش ــد ش و مرق
فرزنــد بزرگوارشــان ؛ حضــرت امام حســن 
ــراق ،  ــامراء ع ــهر س ــکري)ع(  در ش عس
ملجــاء و پنــاه شــیعیان و عاشــقان اســت. 
باشگاه خبرنگاران جوان
تاریخ انتشار: 91/8/10

زندگی نامه مختصر
 حضرت امام علی النقی الهادی)ع( 

ــم  ــه ه ــاه ذی  الحّج م
ــت  ــی اس ــاه عجیب م
؛ مــاه دعــا ، مــاه 
ــاه یادآوری  مناجات،م
ــا  ــروردگار ب ــات پ میق
ــت  ــزرگ اس ــر ب پیغمب
اوج این حرکِت تضّرع و دعا و توّسل هم 
روز عرفه است که آنجا شاهد گفتگوی 
امام بزرگوار و شهیدمان با خدای متعال 

هستیم -دعای عرفه، با آن مضامین 
بلند- بعد هم روز ]عید[ قربان، یادآوری 

قربانی بزرگ، َو َفَدیناُه بِِذبٍح َعظیمٍ ؛)1( بعد 
وارد دهه ی دّوم ذی    حّجه میشویم، دهه ی 

غدیر، ماجرای عجیبی است؛ این ماه 
مهّمی است؛ و مقّدمه ی ماه محّرم. از این 

فرصتها استفاده ی معنوی کنیم.
دلهایتــان  جوانیــد،  اغلــب  شــماها   
ــت،  ــی اس ــان صاف ــت، روحهایت ــاک اس پ
آلودگی هایتــان نســبت بــه امثــال مــا 
ــت؛  ــر اس ــم، کمت ــری گذرانده ای ــه عم ک
بــا توّجــه بــه خــدای متعــال »َو ســَئُلوا اهللَ 

ِمــن َفضلِــه«؛)2( فضــل خــدا را بخواهیــد 
ــخصی،  ــور ش ــان -در ام ــه ی امورت در هم
در امــور اجتماعــی، در امــور سیاســی، 
در امــور بین المللــی- و خــدای متعــال 
پاســخ خواهــد داد. وقتــی شــما اطمینــان 
ــدا  ــی پی ــرکات اله ــی و ب ــل اله ــه فض ب
ــت  ــن اس ــش ای ــن خاصّیت ــد، اّولی کردی
ــد، احســاس  ــدرت میکنی ــه احســاس ق ک
نیرومنــدی میکنیــد، ضعــف و تــرس و 
ماننــد اینهــا از شــما دور میشــود؛ خیلــی 
بــا عظمــت اســت، خیلــی بــا ارزش اســت. 
احســاس دیگــری کــه در شــما بــه وجــود 
ــی  ــدا، مّتک ــه خ ــی ب ــد، چــون مّتک می آی
ــت  ــه نعم ــی ب ــزال، مّتک ــدرت الی ــه ق ب
بــی زوال هســتید، ایجــاد امیــد اســت، در 
ــد  ــد، امی ــود می آی ــه وج ــد ب ــما امی ش
ــن میشــود  ــما روش ــد، دل ش ــد میکن رش
ــوّکل  ــود، ت ــد ب ــد؛ وقتــی امی ــور امی ــه ن ب
بــه  اتّــکاء  بــود،  اعتماد به نفــس  بــود، 
ــت،  ــک ملّ ــت ی ــود، آن وق ــی ب ــدرت اله ق
انســان،  یــک  میشــود؛  شکســت ناپذیر 
ــزال  ــک عنصــر الی ــه ی ــل میشــود ب تبدی
از لحــاظ اقتــدار، از لحــاظ حرکــت، از 
این همــه  اینکــه  راز  پیشــرفت.  لحــاظ 
ــار و در  ــه ی اطه ــات ائّم ــا در کلم ــه م ب
ــال  ــدای متع ــه خ ــل ب ــه توّس ــا ب دعاه
و تــوّکل بــه خــدای متعــال و تضــّرع 
پیــش خــدای متعــال تحریــض)3( شــده 
اســت، ایــن اســت؛ وقتــی شــما بــه خــدا 
ــونَ   ــی  الُمکَتف ــا یَکَتِف ََّم ــد، اِن ــی بودی مّتک
ــٍد َو  ــلٰى ُمَحمَّ ــلِّ َع ــَک َفَص تِ ــِل ُقوَّ بَِفض
َّمــا یُعِطــی الُمعطــوَن  آلِــِه َو اکِفَنــا َو اِن
ــٍد  ــی ُمَحمَّ ــلِّ َعل ــَک َفَص ــن َفضــِل ِجَدتِ ِم
ــه  ــی ک ــا! آنهای ــا؛)4( خدای ــِه َو اَعِطَن ِ َو آل
در  را  خودشــان  توانســته اند  دنیــا  در 
مقابــل طوفانهــا نگــه دارنــد، بخشــی 
ــت،  ــده اس ــا داده ش ــه آنه ــو ب ــّوت ت از ق
ــن؛  ــت ک ــم عنای ــا ه ــه م ــس، از آن ب پ
ــام  ــّجادیّه- ام ــه ی س ــا -در صحیف در دع
ــوری  ــد این ج ــاد میدهن ــا ی ــه م ــّجاد ب س
ــد. اینکــه  ــد، این جــوری بخواهی ــا کنی دع
ــردن،  ــا ک ــه دع ــد ب ــه میکنن ــا را توصی م
بــه تضــّرع کــردن، بــرای ایــن اســت کــه 
ــم؛  ــا نکنی ــان را، خط ــم خودم ــم نکنی گ
خودتــان را کوچــک نشــمرید، ضعیــف 
ــزال  ــع الی ــه منب ــر مّتکــی ب نشــمرید؛ اگ
ــر  ــت دیگ ــید، آن وق ــروت باش ــدرت و ث ق
هیــچ احتیاجــی بــه کســی نداریــد؛ اللُّهــمَّ 
اَغِننــا َعــن ِهَبــِة الَوّهابیــَن بِِهَبِتــَک َو 
اکِفَنــا َوحَشــَة القاِطعیــَن بِِصلَِتــک؛)5( 
همــه ی دنیــا هــم کــه رو برگرداننــد، شــما 
قدرتمندیــد. یــک ذّره از ایــن احســاس در 
ملّــت ایــران بــه وجــود آمــده، چهــل ســال 
ــرروِی  ــای پُ ــل قدرته ــه در مقاب ــت ک اس
ــدرِت  ــا ق ــا، ب ــِر دنی ــرِم متکّب ــِح بی ش وقی
تمــام ایســتاده اســت. آنچــه مــن و شــما 
ــی از  ــک اندک ــم، ی ــه داری ــن مقول در ای
ــم،  ــترش کنی ــه بیش ــت؛ هرچ ــیار اس بس
ایــن اقتــدار و ایــن توانایی بیشــتر میشــود

ــم)ع(  ــی کاظ ــام موس ــه ام زندگی نام
گوشــه ای از زندگــی نامــه عبــادی 
سیاســی هفتمیــن امــام شــیعیان امــام 
موســی کاظــم)ع( را در اینجــا بخوانید. 
امــام موســی بــن جعفــر )ع( پیشــوایی 
ــانی  ــزرگ و ش ــی ب ــه منزلت ــد ک بودن
ــواره درشــب  ــه هم ــم داشــتند ک عظی
 ) شــبانه  )مناجــات  داری  زنــده 
کوشــا بودنــد؛ عبادتشــان معــروف، 
عــام  میــان  روشــن  معجزاتــش  و 
ــدا  ــی خ ــت بندگ ــر طاع ــاص، و ب وخ
بــه  را  اکثرشــب  و  بســیارمواظب، 
ــرد و روز را  ــی ب ــان م ــه پای ــجود ب س
بــه صدقــه وکمــک بــه بینوایــان و روزه 
داری می گذرانــد. امــام موســی بــن 
جعفــر )امــام کاظــم  ع ( در ســال 128 
یــا 129 هجــری قمــری هنگامــی کــه 
امــام صــادق )ع( و همســرش حمیــده 
منطقــه  در  بازمی گشــتند،  حــج  از 
ــکان  ــی م ــد. برخ ــا آم ــه دنی ــواء ب اب
والدت ایشــان را مدینــه دانســته اند. 
ــم)ع( ــام کاظ ــخ والدت ام ــاره تاری درب
هــم اختاف نظرهســت؛ طبــری والدت 
ایشــان را در ذی الحجــه و طبرســی آن 
ــادر  ــت.  م ــته اس ــر دانس را در 7 صف
ایشــان جنــاب حمیــده خاتــون کنیزی 
ــت  ــوده اس ــپانیا( ب ــل اندلس)اس از اه
مشهوراســت کــه ایشــان فرزنــد صاعــد 
ــرادران  ــد. ب ــوده ان ــری( ب ــی )برب مغرب
ــحاق و  ــو اس ــا ن ــن ب ــام ازای ــر ام دیگ
محمــد دیبــاج بــوده انــد. امــام موســی 
کاظــم)ع( هنوزکــودک بودکــه فقهــای 
مشــهورمثل ابوحنیفــه ازاومســئله مــی 
ــد. ــی  نمودن ــم م ــب عل پرسیدندوکس
کاظــم)ع( موســی  امــام  فرزنــدان 
حضــرت امــام موســی کاظــم )ع( ســی 
و هفــت فرزنــد پســر و دختــر داشــتند: 
)علیــه  الرضــا  موســی  بــن  علــی 
الســام(، ابراهیــم، عبــاس، قاســم، 
اســماعیل، جعفــر، هــرون، حســن، 
 ، عبــداهلَلّ حمــزه،  محمــد،  احمــد، 
حســن،  زیــد،   ، عبیــداهلَلّ اســحق، 
فضــل، حســین، ســلیمان، فاطمــه 
ــه  ــه ، فاطم ــرت معصوم ــری )حض کب
صغــری، رقیــه، حکیمــه، ام ابیهــا، 
رقیــه صغــری، ام جعفــر، لبابــه، زینــب، 
خدیجــه، علیــه، آمنــه، حســنه، بریهــه، 
عایشــه، ام ســلمه، میمونــه، ام کلثــوم.
در میــان تمــام فرزنــدان حضــرت امــام 
ــد  موســی کاظــم )علیــه الســام( فرزن

ــی  ــن عل ــرت ابوالحس ــوارش حض بزرگ
بــن موســی الرضا)علیــه الســام( امــام 
هشــتم کــه جایــگاه امامــت امــت را بــه 
امــر خداپــس ازامــام موســی کاظــم ع 
ــی  ــن موس ــد ب ــت واحم ــده گرف برعه
ــزکار  ــوار و پرهی ــم و بزرگ ــردی کری م
بود ؛ مزارایشــان درشــهر شــیراز است .
مناظــرات علمی امام موســی کاظم )ع(

از  گفتگوهایــی  و  مناظــرات 
امــام کاظــم)ع( بــا برخــی از 
ــمندان  ــی، دانش ــای عباس خلف
یهــودی و مســیحی، ابوحنیفــه و 
دیگــران گــزارش شــده اســت. 
ــت  ــی هش ــریف قرش ــر ش باق
ــت  ــم، تح ــام کاظ ــو از ام گفتگ
ــرت  ــرات آن حض ــوان مناظ عن
امــام  اســت.  آورده  گــرد 
ــا مهــدی عباســی  کاظــم)ع( ب
ــدک  ــاره ف ــی درب مناظره های
و نیــز حرمــت خمــر در قــرآن 
انجــام داده اســت. بــا هــارون 
عباســی نیــز مناظراتــی داشــته 
ــارون  ــه ه ــا ک ــت. از آنج اس
خویشــاوندی  می خواســت 
خــودرا  بــا  پیامبــر)ص( 
نزدیکتــر از نســبت او با موســی 
ــد ، امام  ــان ده ــر نش ــن جعف ب
کاظــم در حضــور هــارون 
ــاب  ــودِن انتس ــر ب ــه نزدیکت ب
ــح  ــر تصری ــه پیامب ــش ب خوی
ــی  ــتنادآیات قرآن ــه بااس کردک
کریــم امــام کاظــم هــارون را 
ــت  ــه برداش ــاخت ک ــه س متوج
ــره  ــت . مناظ ــح نیس او صحی
هــای امــام موســی کاظــم بــا 
ــه  ــز ک ــان دیگرنی ــان ادی عالم
ــش های  ــه پرس ــوالدر نتیج معم
در  گرفتــه  صــورت  آنــان 
ــان  ــدن آن ــه گروی ــان ب پای
ــت. ــده اس ــالم انجامی ــه اس ب

برخوردهای سیاسی امام موسی 
کاظم)ع(

دورانــی کــه امــام کاظــم علیــه الّســام 
در آن زندگــی مــی  کــرد، مصــادف بــا 
نخســتین مرحله اســتبداد و ســتمگری 
حــّکام عباســی بود.ایــن اعمــال فشــار 
ــام  ــه الّس ــادق علی ــام ص ــان ام از زم
آغــاز شــد و تــا زمــان امــام رضــا علیــه 

الّســام کــه دوره خافــت مأمــون بــود 
ــه  ــر ادام ــام ت ــه تم ــر چ ــّدت ه ــا ش ب
یافــت؛ مــردم در زمــان مأمــون اندکــی 
احســاس امنیــت سیاســی کردنــد، 
ولــی دیــری نپاییــد کــه دســتگاه 
خافــت بدرفتــاری و اعمــال فشــار بــر 
ــاره از ســر گرفــت. فشــار  مــردم را دوب
سیاســی عباســیان در دوره ای آغــاز 
ــد  ــام محم ــش از آن ام ــه پی ــد ک ش
باقــر)ع( و امــام جعفرصــادق)ع( بــا 
تربیــت شــاگردان فــراوان، بنیــه علمــی 
و حدیثــی شــیعه را تقویــت کــرده 
بودنــد و جنبشــی عظیــم در میــان 
شــیعه پدیــد آورده بودند.رســالت امــام 
موســی کاظــم )علیــه الســام( آن بــود 
ــوازن و  ــی، ت ــت علم ــن حرک ــا در ای ت
تعــادل فکــری را میــان مســلمانان 
برقــرار کننــد. عصــر امــام کاظــم 
ــختی  ــیار س ــام دوران بس ــه الّس علی
ــن دوران  ــود و در ای ــیعیان ب ــرای ش ب
ــددی از  ــز متع ــای اعتراض آمی حرکته
ناحیــه شــیعیان و علویــان نســبت بــه 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــی ص ــای عباس خلف
از مهــم تریــن آنهــا قیــام حســین بــن 
علــی، شــهید فــخ ، در زمــان حکومــت 
جنبــش  نیــز  و   ، عباســی  هــادی 
یحیــی و ادریــس فرزنــدان عبــداهلل 
ــارون رخ داد. در  ــان ه ــه در زم ــود ک ب
واقــع مهمتریــن رقیــب عباســیان، 
علویــان بودنــد ولذاحکومــت جــور 
تحــت  ســخت  را  علویــان  عباســی 
دلیــل  .بهمیــن  بــود  فشــارقرارداده 
امامــان شــیعه همگــی برلــزوم رعایــت 
ومیکوشــیدند  تأکیدکــرده  تقیــه 
ــّکل  ــدی )ص(و تش ــاب محم ــام ن  اس
بــا  را  مؤمنیــن  ورهبــری  شــیعه 
حفــظ  و  امنیتــی  اصــول  رعایــت 
جــان مؤمنیــن اداره نماینــد. طبعــا 
تــا  ایــن وضعیــت ســبب می شــد 
ــی  ــای سیاس ــد از فعالیته ــخ نتوان تاری
ــد.   ــت نمای ــی ثب ــات دقیق ــا مکتوب آنه
                                                

از باشگاه خبرنگاران جوان
 تاریخ انتشار: 97/1/23

 با اصاحات جزئی  

گوشه ای از زندگی نامه عبادی سیاسی هفتمین امام شیعیان امام موسی کاظم)ع(
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مداری،وفــای  روزوالیــت  »تاســوعا 
ــام خــود، جوانمــردی،  ــا ام ــه عهــد ب ب
ــول و  ــدا و رس ــه خ ــان ب ــروت، ایم م
امــام معصــوم ع ، وفــداکاری در راه 
حــق ؛ توســط ابالفضــل العبــاس ع 
درســی بــزرگ بــرای شــرافتمندان 
هوشمندمســلمان و مــردم جهــان«.
مصیبــت  و  هــا  رشــادت  بیــان 
هــای حضــرت ابوالفضــل)ع( در روز 
ــا  ــده ت ــبب ش ــینی س ــوعای حس تاس
ــد کــه آن حضــرت  برخــی تصــور کنن
در ایــن روز بــه شــهادت رســیده و 
ــزای  ــن روز ع ــت در ای ــن عل ــه همی ب
ســقای دشــت کربــا را برپــا مــی 
کننــد؛ درحالــی کــه همــه یــاران امــام 
حســین)ع( در روز عاشــورا جــان خــود 
را بــرای یــاری دیــن خــدا فــدا کردنــد. 
تاســوعا در تاریــخ شــیعه، نهــم محــرم 
ــه  اســت و ریشــه آن کلمــه »تســع« ب
معنــای 9 اســت. چنیــن روزی از دیرباز 
بــه عنــوان وعــده گاهــی شــناخته 
ــل  ــقان اه ــزاداران و عاش ــه ع ــده ک ش
ــای  ــت ه ــان فضیل ــن بی ــت)ع( ضم بی
علمــدار کربــا، بــه مرثیــه ســرایی 
و عــزاداری بــرای او مــی پردازنــد. 
ــه  ــده ک ــت ش ــادق)ع( روای ــام ص از ام
کــه  اســت  روزی  تاســوعا  فرمــود: 
روز  آن  در  یارانــش  و  حســین)ع( 
در کربــا محاصــره شــدند و ســپاه 
شــام پیرامونــش حلقــه زده او را در 
ــن  ــد و )اب ــرار دادن ــل ق ــره کام محاص
زیــاد( کــه مــادرش زن هــرزه مشــهوره 
ــام داشــت و پــدرش معلــوم  ــه ن مرجان
ــه  ــرب ب ــت ع ــت در دوران جاهلی نیس
فرزنــد خواندگــی امیــه درآمــد بــا 
همــکاری عمــر بــن ســعد،درآن روزکــه 
خــدا وقیامــت را فرامــوش کــرده و 
مســت قــدرت طلبــی ودنیاخواهــی 

حقیرانــه بودنــد از اینکــه لشــکری 
حضــرت  دراختیاردارنــد،  انبــوه 
اباعبــداهلل الحســین)ع( و یارانــش را 
ضعیــف شــمردند و یقیــن کردنــد 
ــه ایشــان  ــاوری ب ــار و ی کــه دیگــر ، ی
ــردم  ــد، وم ــق گردن ــد ملح ــی توانن نم
ــده  ــام ش ــوب لشکرش ــراق را نیزمرع ع
ومنافقیــن کوفــه هــم کــه هــم پیمــان 
جــا نیــان بنــی امیــه ای کــه همچنــان 
ــرک  ــود مش ــاب خ ــادات اعق ــا اعتق ب
ــه  ــت ب ــدر و حکوم ــنه ق ــد و تش بودن
هــر قیمتــی بــا هــم جنایــت بــی نظیــر 
ــت  ــود ثب ــن خ ــام مننگی ــا را بن کرب
کردنــد! در چنیــن روزی کــه امــام 
حســین ع یــک روز از لشــکریان یزیــد 
امــان خواســت بــرای عبــادت وا تمــام 
حجــه بــا یارانــش ! درچنیــن روزی که 
تاســوعا نامیــده شــده ، دشــمن آب را 
بــروی لشــکریان امــام بســت و عرصــه 
ــام  ــود، ام ــرده ب ــگ ک ــام تن ــر ام را ب
حســین )ع( از دشــمن خواســت تــا در 
جنــگ تاخیــر اندازنــد و یــک شــب را 
مهلــت دهنــد . عمــر ســعد کــه لشــکر 
را آمــاده جنــگ کــرده بــود ابتــدا 
ــت  ــت پذیرف ــا در نهای ــرد ام ــول نک قب
و سیدالشــهدا)ع( و یــاران باوفایــش 
ــات و  ــه مناج ــح ب ــا صب ــب را ت آن ش
دعــا و تــاوت قــرآن و نمــاز گذراندنــد. 
ــه دســتور  ــود کــه ب در چنیــن روزی ب
عبیــداهلل بــن زیــاد، لشــکر مجهــزی به 
فرماندهــی شــمربن ذالجوشــن ازکوفــه 
وارد کربــا شــد و امــام حســین)ع( 
ــود  ــاران خ ــرای ی ــوعا ب ــر تاس در عص
آن  اصحــاب  و  خوانــد  ای  خطابــه 
ــود  ــت خ ــاداری و حمای ــرت، وف حض
را تــا پــای جــان اعــام کردنــد!. امــام 
ــاره مقــام عمــوی خــود  ســجاد)ع( درب
فرمــود: رحمــت خــدا بــر عمویــم 
ــش داد  ــرد و آزمای ــار ک ــاس! او ایث عب
و جانــش را فــدای امــام وبــرادرش 
ــا آنکــه دســتا نــش قلــم شــد.  کــرد ت
ــه جــای آن دو دســت،  ــد نیــز ب خداون
دو بــال بــه وی عطــا کــرد کــه بــا آنهــا 
همــراه فرشــتگان در بهشــت پــرواز 
مــی کنــد! ؛ آنگونــه کــه بــرای جعفــر 
ــه یقیــن،  ــرار داد. ب ــب ق ــی طال ــن اب ب
عبــاس نــزد خــدای متعال مقامــی دارد 
ــه  ــهیدان ب ــه ش ــت هم ــه روز قیام ک

حــال او حســرت مــی خورنــد در ایــن 
میــدان مبــارزه حــق و باطــل بــود ، که 
حضــرت ابوالفضــل العبــاس درامتحانی 
بــزرگ ایمــان بــه والیــت امــام حســین 
ــه  ــی امی ــر بن ــان کاف ــرت ازجانی ع ونف
را نمادیــن نمــود! تــا شــرافتمندان 
ــاد بگیرندکــه حضــرت عبــاس  ــم ی عال
در  حتــی  تعهــدات  بــه  عمــل  بــا 
محاصــره کامــل ونزدیکــی بامــرگ 
تعهددربرابرخــداو  ســفاکانه  خونیــن 
فرامــوش  را  امامــش  و  اهلل  رســول 
نکــرد و هرگــز تــن بــه ذلــت وتســلیم 
ــر  ــن بخاط ــران ومنافقی ــرکا ف در براب
حفــظ جــان خــود و احیانــا رفــاه 
کاذب دشــمن نــداد !ودرپاســخ بــه  
ــان نامــه  ــن ذالجوشــن کــه ام شــمر ب
ــی  ــرم یعن ــم مح ــن روز نه ای درهمی
شــب دهــم کــه تاســوعا معــروف اســت 
، آورده وخــود را بــه نزدیــک خیــام 
ســراغ  و  رســاند  حســین)ع(  امــام 
پســران خواهــر خــود، یعنــی حضــرت 
ــت ،  ــش را گرف ــل)ع( و برادران ابوالفض
امــا آن بزرگــواران جوابــی بــه او ندادند 
ــام حســین)ع(  ــگام ام ــن هن ــه در ای ک
ــا  ــت ام ــق اس ــه او فاس ــود اگرچ فرم
جوابــش را بدهیــد. حضــرت عباس )ع( 
پــس از شــنیدن ســخنان شــمرکه مــی 
گفــت »خــود را بــه خاطــر حســین)ع( 
ــه او  ــخ ب ــد« در پاس ــتن ندهی ــه کش ب
ــود: لعنــت خــدا  ــد فرم ــا صــدای بلن ب
بــر تــو و بــر امیــر تــو و بــر امــان نامــه 
ــد  ــی دهی ــان م ــا را ام ــاد. م ــو ب ی ت
ــدا در  ــول خ ــر رس ــه پس ــی ک در حال
ــان  ــام معصــوم در ام ــان نباشــد؟ ام ام
نباشــد بــه مــا امــان مــی هیــد؟! 
هیهــات کــه فرزنــدان خلــف علــی 
مرتضــی ع تــن بــه چنیــن خفتــی 
بدهنــد! همیــن اقــدام هوشــمندانه 
ــر  ــد حض ــه عه ــای ب ــد ، وف ــبب ش س
عبــاس بــا امامــش را نمــادی ازوالیــت 
مــداری وفــاداری ایشــان نمایــد! وایــن 
اســت  درســی  هوشــمندانه  اقــدام 
بــرای همــه شــرافتمندان باغیــرت کــه 
ــا شــرافت را برزندگــی خفــت  مــرگ ب
بارفــا قــد شــرافت ترجیــح دهنــد! 
متــن برگرفتــه از خبرگــزاری ایرنــا 
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امــام باقــر علیــه الســام مــی فرماینــد: 
علیــه  الحســین  بــن  علــی  پــدرم 
را  خــدا  از  نعمتــی  هرگــز  الســام 
ــرای  ــد مگــر آن کــه ب ــاد نمــی کردن ی
شــکر آن نعمــت، خــدا را ســجده مــی 
ــد، ... و نیــز هــر گاه حــق تعالــی  کردن
ــرد  ــی ک ــع م ــان دف ــّری را از ایش ش
ــر ،  ــا مک ــتند و ی ــم داش ــه از آن بی ک
ــد  ــی گردان ــده ای را دور م ــر کنن مک
ســجده مــی نمودنــد و همچنیــن بعــد 
ــا  ــب و ی ــاز واج ــدن از نم ــارغ ش از ف
ــکر  ــرای ش ــس ب ــان دو ک ــاح می اص
ایــن توفیــق ســجده مــی کردنــد و در 
ــرت  ــجود آن حض ــع، س ــع مواض جمی
بــه چشــم مــی خــورد و بــه این ســبب 
آن حضــرت را »ســّجاد« مــی گفتنــد.
عاشــور نهضــت  احیــای 
ــگی  ــت و همیش ــای ثاب ــت ه از سیاس
از  بعــد  علیهماالســام  بیــت  اهــل 
شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت 
الســام  علیــه  الحســین  اباعبــداهلل 
ــرا  ــود؛ زی ــورا ب ــت عاش ــای نهض احی
و  زیبــا  تابلــوی  عاشــورا  نهضــت 
پرافتخــار غیــرت دینــی و شــجاعت 
و ظلــم ســتیزی و عدالــت خواهــی 
ــای  ــا احی ــوم ب ــان معص ــت و امام اس
آن مــی خواســتند ایــن ارزش هــا را در 
جوامــع مســلمان زنــده نگــه دارنــد. در 
ــه الســام  ــام ســجاد علی ــاره ام ــن ب ای
ــه ســزایی داشــتند؛ چــرا کــه  نقــش ب
در مــدت 35 ســال حیــات پــر برکــت 
بــه  از واقعــه عاشــورا،  بعــد  شــان 
روش هــای مختلــف نهضــت عاشــورای 
حســینی را در جامعــه زنده مــی کردند 
کــه خــود مبــارزه شــدیدی علیــه 
دســتگاه حاکــم بــه شــمار مــی رفــت. 
ــه  ــجاد علی ــام س ــات ام ــی اقدام برخ
الســام در ایــن بــاره عبــارت اســت از:
بــر  مــداوم  گریــه   -1
؛  الســام  علیــه  سیدالشــهداء 
عاشــورا؛  وقایــع  یــادآوری   -2
زیــارت  بــه  حضــرت  توصیــه   -3
؛ الســام  علیــه  حســین  امــام 
4- ســجده بر تربــت حضــرت اباعبداهلل 
الحســین علیه الســام و ســفارش بدان.
امــام  قتــل  هــای  انگیــزه 
ــه  ــا گذشــت زمــان ب دســتگاه امــوی ب
ــجاد  ــام س ــی ام ــای مبارزات ــیوه ه ش
علیــه الســام پــی بــرد و دریافــت 

ــرایط  ــا ش ــام ب ــات ام ــه حی ــه ادام ک
ظالمانــه  و  دینــی  ضــد  اوضــاع  و 
ــداران امــوی ســازگاری  ســلطنت زمام
نــدارد. لــذا تصمیــم بــه قتــل حضــرت 
ــوان  ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ــد. ب گرفتن
چهــار عامــل مهــم را انگیــزه دســتگاه 
برشــمرد:  امــام  قتــل  از  حاکــم 
در  امــام.  نفــوذ  وســعت   -1
ــا،  طــول 35 ســال بعــد از واقعــه کرب
امــام از طریــق دعاهــا و نشــر معــارف 
اســامی بــه تدریــج توانســت یارانــش 
را منســجم کننــد و آگاهــی هــای الزم 
را بــه مســلمین بدهــد کــه ایــن خطــر 
بزرگــی بــرای ســاطبن ظالــم متظاهــر 
بــه دیــن امــوی بــه حســاب مــی آمــد.
بغــض و حســادت. عبدالملــک   -2
مــروان ، هشــام حکــم ، ولیــد کــه 
ــی  ــاب م ــن خط ــود را امیرالمؤمنی خ
کردنــد ! حتــی جمعــی از بــزرگان 
بنــی امیــه بــه محبوبیــت معنــوی امــام 
ســجاد علیــه الســام بیــن مســلمانان 
و غیــر مســلمانان ، حســادت مــی 
از روی  ورزیدنــد؛ چــرا کــه مــردم 
ــه امــام عــرض ارادت  فهــم و درایــت ب
ــد. ــی کردن ــرام م ــد واحت ــی کردن م
 3- افشــاگری . امــام ســجاد علیــه 
ــا  ــیار ب ــای بس ــت ه ــام در فرص الس
تکــرار یــادآوری خاطــرات جنایــت 
شــهادت شــهدای کربــا و ســید و 
ــارت  ــه اس ــا و ب ــهیدان کرب ــاالر ش س
خاندانــش  و  خــود  مظلومیــت  و 
ســخن هــا مــی گفــت کــه ایــن 
رســمی  افشــاگری  نوعــی  خــود 
بــود!؛  امیــه  بنــی  ظالمیــن  علیــه 
ــه  ــیلمانان ،علی ــام مس ــرس از قی 4- ت
ــی  ــه مدع ــوی ک دســتگاه ســلطنت ام
خافــت بودنــد و تصــّور مــی کــرد کــه 
ــر  ــد بخاط ــد کن ــی بلن ــام َعلَم ــر ام اگ
محبوبیــت و نفــوذ معنــوی آن حضــرت 
حتــی کســانی کــه دوســت اهــل بیــت 
ــع  ــم جم ــر آن پرچ ــتند زی ــم نیس ه
شــوند و قیامــی بــزرگ علیــه حکومــت 
آمــد. خواهــد  وجــود  بــه  آنــان 
ت  د شــها
پــس  الســاجدین  ســید  حضــرت 
از گذرانــدن یــک عمــر پــر برکــت 
ــن دوره  ــاس تری ــی از حس ــه در یک ک
هــای تاریــخ اســام واقــع شــد از 
ــردم  ــن م ــی در بی ــای مهم ــی ه ویژگ

ــل و  ــه فضای ــرا ک ــود؛ چ ــوردار ب برخ
ــر  ــرت در ه ــی آن حض ــکارم اخاق م
ــد  ــی ش ــان م ــی بی ــس و محفل مجل
و  امــام در دل هــا  یــک کام  و در 
ــود. ایــن  عواطــف مــردم جــا گرفتــه ب
ــود و آنهــا  ــان دشــوار ب ــر اموی وضــع ب
را مــی ترســاند و از همــه کــس بیشــتر 
ولیــد بــن عبدالملــک کینــه امــام را در 
دل داشــت. او بارهــا مــی گفــت: »مــن 
ــن الحســین در  ــی ب ــا وقتــی کــه عل ت
دنیــا باشــد راحــت نیســتم«. ایــن 
ــه  ــود کــه وقتــی زمــام ســلطنت را ب ب
دســت گرفــت تصمیــم گرفــت امــام را 
ــنده ای  ــر کش ــذا زه ــد. ل ــموم کن مس
ــرای کار گــزارش در مدینــه فرســتاد  ب
ــر را  ــن زه ــا ای ــتور داد ت ــه او دس و ب
ــز  ــب نی ــد و آن نانجی ــام بخوران ــه ام ب
دســتور ولیــد را عملــی کــرد. زهــر در 
بــدن نازنیــن امــام کارگــر شــد و بدیــن 
ــالگی  ــیله حضــرت در ســن 57 س وس
ــه شــهادت رســید. در مدینــه طیبــه ب

تشییع پیکر امام 
پیکــر پــاک امــام ســجاد علیــه الســام 
را در شــهر مدینــه تشــییع کردنــد. 
در آن شــهر از پیکــر امــام تشــییع 
بــی نظیــری صــورت گرفــت؛ زیــرا 
تــوده هــای مــردم از مناطــق مختلــف 
بــر جنــازه حضــرت حاضــر شــدند 
دل  و  گریــان  و  پریشــان  و همگــی 
شکســته جنــازه مطهــر حضــرت را بــر 
دوش مــی بردنــد؛ مــردم در هالــه ای از 
اشــک بــا امــام وداع مــی کردنــد. بــدن 
مطهــر حضــرت ســجاد علیــه الســام را 
بــه قبرســتان بقیــع بردنــد و در قبــری 
کــه در کنــار قبــر عمویــش امــام 
ــاده  ــام آم ــه الس ــی علی حســن مجتب
ــپردند. ــاک س ــه خ ــد ب ــاخته بودن س
حــوزه رســانی  اطــاع  پایــگاه 

احیا گرنهضت عاشورا و حافظ اسالم ناب رسول اهلل)ص(
 حضرت امام سجاد)ع(

»تاسوعا روزوالیت مداری،وفای به عهد ، جوانمردی ، مروت ، ایمان به خدا و رسول و
 امام معصوم)ع(، و فداکاری در راه حق ، توسط ابالفضل العباس )ع( درسی بزرگ

 برای شرافتمندان هوشمند مسلمان و مردم جهان«
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کنتــرل  میتــوان  چگونــه 
نمــود مدیریــت  را  نقدینگــي 

ــم  ــي درتی ــي بانک ــان پول ــي کارشناس برخ
ــه  ــن برنام ــم دراولی ــت ده ــادي دول اقتص
دولــت بــه مجلــس جراحــي هــاي مختلفــي 
را دراقتصــاد کشــور مطــرح کــرده بودندکــه 
ــرل  ــراي کنت ــي ب ــواردش فرمول ــي از م یک
نقدینگــي وجلوگیــري ازســقوط ارزش پــول 
در  کاذب  جوتورمهــاي  وشکســتن  ملــي 
ــوددرآن  ــه ب ــي ازآن جمل ــورم واقع ــار ت کن
ــت  ــرل ومدیری ــاي کنت ــي از راهه دوره یک
هــا  ســرمایه  هدایــت  بــراي  نقدینگــي 
ــادرات  ــعه ص ــد ووتوس ــد مفی ــوي تولی بس
کــه  بــود  مطــرح  جدیــد  پــول  خلــق 
نهادهــاي نظارتــي بویــژه مجلــس بــا آن بــه 
ــدون شــک،  ــا ب ــت نمــود ام ــي مخالف دالیل
ــه  ــي؛ درحالیک ــکل نقدینگ ــع مش ــراي رف ب
قبــا ایــن روش مهــار تــورم واقعــي و بویــژه 
جلوگیــري ازتــورم کاذب وســقوط ارزش 
ملــي یکــي از راه هــاي تجربــه شــده بــوده 
کــه دکتــر والیتــي دریــک برنامــه تلوزیونــي 
بعنــوان خاطــرات دیپلماتیــک خــود دررابطه 
ــل از  ــه قب ــرح کردک ــه مط ــت ترکی ــا دول ب
کســر صفــر از لیــر ترکیــه در ترکیــه بــراي 
خریــد بســیاري از کاالهابــا گونــي بایدپــول 
مــي بردنــد تــا خریــد کننــد کــه بــا کســر 
ــول وکاال و  ــال ارزش پ ــر از پولشــان تع صف
طــا و ارزبــر قــرار کردیــد وکســري بودجــه 
ــدو  ــش دادن ــدت کاه ــه ش ــان راباب دولتش
تــورم را بویــژه تــورم کاذب را درکشورشــان 
کنتــرل کردنــد بنابرایــن تجربــه یکــي 
ازراههــاي کنتــرل ومدیریــت نقدینگــي 
ــا  ــه تقریب ــت؛ ک ــول اس ــاي پ ــر صفره کس
ــت!چرا  ــورفراهم اس ــاي آن درکش ــه ه زمین
ــه دلیــل اینکــه اوال دههاســال اســت کــه  ب
صفرهــاي پــول فعلــي ، بیــن مــردم حــذف 
ــام  ــول جدیدانج ــق پ ــت خل ــده درحقیق ش
گرفتــه، ولــي دولــت نپذیرفته زیراسالهاســت 
کــه بــه ده هزارریالــي کــه هزارتومــان 
شــده  گفتــه  تومــان  یــک  میگوینــد، 
ومیشــودبنابراین اگرواحــد پــول کشــوربجاي 
ــول  ــود پ ــوب ش ــان مص ــا توم ــال قانون ری
اســت  گردیــده  خلــق  قانونــي  جدیــد 
ویکباربــراي همیشــه، مشــکل نقدینگــي 
ــي حــل  ــي و واقع ــا ،علم درکشــور را منطق

مــي گردد.ایــن طــرح، درایــن شــرایط 
ــد  ــن معتقدن ــان ومتخصصی ــه کارشناس ک
، ابتــدا حــل مشــکات اقتصــادي کان 
ــي  ــا مشــکل نقدینگ ــرد ت ــد صــورت گی بای
نیزحــل شــود!، ایــن اقــدام بخــش اساســي 
تــورم وکنتــرل اولیــه نقدینگــي را حــل 
ــوي  ــي بس ــت نقدینگ ــه هدای ــوده مقدم نم
تولیــد وصــادرات صحیــح را رقــم مــي زنــد 
مشــروط بــر اینکــه دولــت بخواهــد و جرئت 
ایــن جراحــي راهبــردي را داشــته باشــد!که 
تدابیرغلــط  بــا  اصوالدولتــي کــه خــود 
ظــرف  را  کشــور  نقدینگــي  اقتصــادي 
پنجســاله ســه برابــر نقدینگــي از زمــان 
دولــت احمدینــژاد تــا کنــون کرده!بطوریکــه 
آقــاي ابولقاســم حکیمــي پورکارشــناس 
ــي  ــه روحان ــي ک ــه : زمان ــي بانکــي گفت پول
بــه دلیــل وجــود 450 هــزار میلیــارد تومــان 
نقدینگــي درزمــان دولــت احمدینــژاد ازوي 
انتقــاد میکرد،اکنــون نقدینگــي کشــور را بــه 
یــک هــزار و 500 تریلیــون تومــان رســانده 
اســت و بــد تراینکــه ایــن نقدینگــي راهمین 
دولــت وتیــم اقتصادیــش دردســت افــرادي 
نداشــته  نقشــي  درتولیدهیــچ  کــه  داده 
ــه  ــه همیــن دلیــل ایــن پولهــا ب ــد، ب وندارن
ــه ســکه،  ســمت بازارهــاي مختلفــي ازجمل
ــي  ــه وم ــازي رفت ــفته ب ــودرو و س دالر، خ
رود! چــه کســاني جزمدیــران ناکارآمــد 
ویــا فاقدتخصــص یاخــداي نخواســته خائــن 
ــي  ــل اصل ــت عام ــوردرهمین دول ــه کش ب
ــه  ــد؟! بنابرایــن بعیــد ب ــوده ان ایــن وضــع ب
ــب  ــاح طل ــت اص ــد،این دول ــي رس نظرم
ناکارآمــد، بتوانــد جســارت چنیــن جراحــي 
ــد  ــته باش ــوررا داش ــردي دراقتصادکش راهب
ــدام جســورانه فقــط  ــن اق !واضــح اســت، ای
اشــخاصي مشــابه دکتراحمــدي نــژاد وتیــم 
اقتصادیــش ، یااشــخاصي توانمنــد تــراز 
دکتراحمــدي نــژاد وتیــم اقتصادیــش رامــي 
ــد  ــد بای ــه معتقدن ــی  ک ــه مدیران ــد! ن طلب
اداره  بــراي  مدیرتخصصــي  و  کارشــناس 
امورکشــورازخارج واردکــرد! یــا مدیرانــی که 
ــا تخصــص در آبگوشــت  ــد مــردم م معتقدن
بزبــاش و قرمــه ســبزی دارنــد و... یامدیــران 
ــکا وقبــول  ــا امری و مســؤلینی کــه رابطــه ب
ــر،  ــیطان اکب ــیطاني، ش ــاي ش ــته ه خواس
ــي  ــن الملل ــن قلدربی ــاوز ای ــکاي متج امری
توصیــه مــی کــرد و حــل مشــکات تحریــم 
هــا و همــه مشــکات کشــورحتي مشــکات 
آب و هــواي کشــور رادر ارتبــاط بــا شــیطان 
ــا  ــور را ب ــت ! وامروزکش ــي دانس ــزرگ م ب
ایــن همــه مشــکل کوچــک ، بــزرگ نمائــي 
ــن  شــده نمــوده اســت ؛ احتمــال اینکــه ای
ــاي  ــه ه ــم از محرمان ــای عمــل ه شــیوه ه

ــراي  ــور ، ب ــه کش ــي ب ــوچ تحمیل ــام پ برج
فشــاربه مــردم شــریف پــاي کارانقــاب 
ــی  ــا مردم ــت ت ــد نیس ــد بعی ــامي باش اس
و  خــورده  دل  وخــون  داده  خــون  کــه 
ــتند  ــوده و هس ــامي ب ــاب اس ــع انق مداف
هــدف گیــری شــوند ! بنابرایــن بنظــر مــي 
ــرل  ــاي کنت ــریعترین راه ه ــدیکي از س رس
ــد،!که  ــد باش ــول جدی ــق پ ــي ، خل نقدینگ
پشــتوانه  داراي  مســتقیما  و  بطورواقعــي 
بــوده ومتصــل بــه ســبدي از ارز و طــا 
ــه  ــرض ک ــن ف ــا ای ــد را ب ــول جدی باشــد، پ
ســه صفــر از تومــان فعلــي و مصطلــح 
ــوان  ــپس، فراخ ــردد. س ــذف گ ــه ح جامع
داده ، هــر شــخصي کــه تمایــل دارد ، پــول 
فعلــي خــود )یعنــي ریــال رایــج( را بــه پــول 
جدیــد تبدیــل کنــد. کامــا داوطلبانــه و دل 
بخــواه. بــا ایــن تفــاوت کــه بــا پــول جدیــد 
یعنــي تومــان ســه صفــر حــذف شــده کــه 
ــدون  ــان ب ــي توم ــد اســت یعن ــان جدی توم
ارتبــاط بــا ریــال ، هروقــت بخواهــد، معــادل 
تعریــف شــده آن ارز یــا طــا دریافــت 
ــي  ــاي مال ــت ، نهاده ــن حال ــد . در ای کن
افــزاري  نــرم  درکنارسیســتم  بانکهــا،  و 
ــف  ــدي تعری موجــود خــود ، سیســتم جدی
ــتم  ــن دو سیس ــوازي ای ــور م ــا بط ــد ت کنن
ــي  ــد زمان ــک فرآین ــا در ی ــوده ت را اداره نم
متناســب ریــال از چرخــه پولــي کشــور 
بعنــوان اســکناي خــارج گردیــده وبصــورت 
پــول خــوردو مســکوکات ادامــه حیــات 
ــاید  ــد. ش ــد بده ــول جدی ــا پ ــب ب متناس
ــراي پــول  برخــي زمــان تعریــف پشــتوانه ب
کشــورها را منتفــي بداننــد و مثــال سیســتم 
برتــون وودز را مطــرح کننــد. درارتبــاط 
ــوان  ــي ت ــبت آن، م ــول ونس ــم پ ــا حج ب
ازهمــان نســبت اســکناس و مســکوک کــه 
ــول هــاي  دردســت مــردم اســت و چــک پ
شــبه پــول کــه دراختیاربانکهــا ، اســت 
اســتفاده نمــود . اگــر حجــم نقدینگــي 
کشــور را بــا ایــن روش 1500 هزارمیلیــارد 
تومــان درنظربگیریــم و نــرخ دالر را نیــز 
10 هزارتومــان، برایــن مبنــا، حجــم کل 
نقدینگــي کشــور بــه 150 میلیــارد دالر 
تبدیــل میشــود. ایــن میــزان دالریــا معــادل 
ــه  ــا وارز، ب ــبدي ازط ــا س ــا ی ــه ط آن ب
ــده  ــت برآم ــده دول ــاني ازعه ــهولت وآس س
ــادل 150  ــت مع ــي اســت، دول ــط کاف و فق
ــن شــده  ــي تضمی ــع مال ــارد دالر، مناب میلی
ــر همیــن  ــد ) ب ــن نمای ــن طــرح را  تعیی ای
ــف،  ــاي مختل ــه داده ه ــوان برپای ــا میت مبن
نیزنتایــج منطقــي مختلفــي را اخــذ نمــود(.

در ایــن حالــت، 1500 میلیــارد تومــان، 
کشــورخواهد  جدیــد  نقدینگــي  میــزان 

ــي خــود،  ــه ارزش ذات ــا توجــه ب ــود کــه ب ب
ــي  ــي از نقدینگ ــاي ناش ــه ه ــام دغدغ تم
درسیســتم قبلــي را بــه یکبــاره حــذف مــي 
ــي  ــود بانک ــن روش س ــراي ای ــا اج ــد. ب کن
ــون  ــد، چ ــد ش ــذف خواه ــاره ح ــه یکب ب
ــي نفســه داراي ارزش اســت.  ــول ف خــود پ
ــداري  ــان بانک ــا هم ــامي ی ــداري اس بانک
ــدا  ــري پی ــي بهت ــت اجرای ــا، قابلی ــدون رب ب
ــه  ــي روی ــول ب ــاپ پ ــرد؛ وازچ ــد ک خواه
نیزدیگرخبــري نخواهــد بــود وبانکهــا دیگــر 
)اگــر هــم بخواهنــد( نمــي توانندیــک شــبه 
ــي  ــد نقدینگ ــر رش ــد و ب ــق کنن ــول خل پ
اعتباردهــي  خدمــات  چراکــه  بیفزاینــد. 
وســود پــول، بخاطــر ارزش ذاتــي خــود 
ــوص  ــت. درخص ــد یاف ــش خواه ــول کاه پ
ــروش  ــادرات وف ــه ازاي ص ــي نیزب ــه پول پای
ــن دســت(،  ــایر محصــوالت ازای ــت )و س نف
ــورهاي  ــابه دیگرکش ــي مش ــش منطق افزای
افزایــش  اگــر  بوجودخواهدآمــد.  جهــان 
ــادرات  ــد وص ــا تولی ــد، را ب ــي جدی نقدینگ
مرتبــط کنیــم ، از رشــد کاذب تخریــب 
ــري شــده و متناســب  ــده آن نیزجلوگی کنن
ــد داشــت.  ــي خواه ــرات منطق ــا آن، تغیی ب
عوامــل  جدیــد،  درحالــت  بنابرایــن 
ــول  ــي درپ ــد نقدینگ ناهنجارتاثیرگذاربررش
ــد،  ــول جدی ــي اثرشــده و پ ــا ب ــي، تمام قبل
روي ریــل درســت خــود قرارخواهــد گرفــت.  
وقتــي شــخصي بدانــد کــه در ازاي تحویــل 
پــول جدیــد )تومــان جدیــد بعنــوان واحــد 
پــول قانونــي بجــاي ریــال فعلــي نشســت(، 
ارز یــا طــاي نیزمعــادل آن را دریافــت مــي 
ــود. ــد ب ــز خواه ــت آمی ــرح موفقی ــد، ط کن
تولیــد،   ، اجرایــي  مــدل  بــراي 
بهتــر  »تومــان«  تعریــف  یــا  ایجــاد 
نمــود: عمــل  زیــر  شــیوه  بــه  اســت 
1 تومــان  جدیــد ........................... معــادل  
10 هــزار ریــال )یعنــي هــزار تومــان قبلــي(
 5 تومــان جدیــد ........................... معادل 50 
هــزار ریــال )یعنــي 5 هــزار تومــان قبلــي(

10 تومــان جدیــد ....................... معادل 100 
هــزار ریــال )یعنــي 10 هــزار تومــان قبلــي(
20 تومــان جدیــد ................. ..... معادل 200 
هــزار ریــال )یعنــي 20 هــزار تومــان قبلــي(
50  تومــان جدیــد ...................... معادل 500  
هــزار ریــال )یعنــي 50 هــزار تومــان قبلــي(
معــادل    ................... جدیــد  تومــان   100
 100 )یعنــي  ریــال  میلیــون  یــک 
وبــراي  میشــود  قبلــي(  تومــان  هــزار 
عملیــات  و  مبادالتــي  گــردش  بــراي   
محاســباتي، هــر یــک تومــان بایــد بصــورت 
زیربــه قســمت هــاي کوچکتر تقســیم شــود.
 کــه بــراي معامــات خــورد، نیــز بــا 
واحــد ریــال کــه اگریــک تومــان را بــه 
ــي  ــم م ــیم کنی ــاوي تقس ــمت مس ده قس
یــک  معــادل  ریالــي  یــک  شود.ســکه 

دهــم تومــان جدیــد ودوریــال معــادل 
جدیدوپنــج  تومــان  یــک  پنجــم  یــک 
ــد. ــان جدی ــک توم ــادل نصــف ی ــي مع ریال
زیــر  علــل  بــه  جدیــد  پــول  ایــن 
آفــت  از  و  یافــت  خواهــد  مقبولیــت، 
ــت  ــد موفقی ــون و رون ــي مص ــاي احتمال ه
داد: خواهــد  ادامــه  را  خــود  آمیــز 
•ارزش پــول جــدي یــا تومان جدیــد واقعي 
اســت لــذا اعتمــاد مــردم را جلــب مــي کند.
باشــد  هوشــمند  بایــد  جدیــد  •پــول 
نمایــد. منتفــي  را  دولــت  مداخلــه  و 
بنیــان  بــر  منطبــق  جدیــد  •پــول 
باشــد. مــي  عقلــي  و  علمــي  هــاي 
بــا  منطقــي  معنــادارو  •همبســتگي 
دارد.   درتبدیــات  معتبــر  ارزهــاي 
ــان  ــه ازاي ده توم ــد، ب وقتــي شــخصي بدان
پرداختــي بــه صرافــي یــا بانــک، یــک 
دالردریافــت مــي کنــد وایــن رابطــه مبادلــه 
تثبیــت شــده و تضمیــن شــده اســت و 
شــاکله نظــام پولــي را درقالــب صحیــح 
 ، بگوئیــم  اگــر  نشــاند.  خواهــد  خــود، 
بــا تعریــف ایــن مــدل، دیگرازرشــدهاي 
ــکن  ــاي ارزومس ــت در بازاره ــاري قیم انفج
تــورم  و  بــود  نخواهــد  خبــري  وطــا 
افسارگســیخته، تکــرار نخواهــد شــد، شــاید 
ــد  ــول جدی ــم، پ ــر بگوئی ــد. اگ تعجــب کنی
ــاي  ــي ه ــرخ صراف ــدول ن ــي در ج ــه آرام ب
خارجــي نقــش خواهــد بســت، اگــر بگویــم 
بــا هرتکانــه اقتصــادي و سیاســي، پــول 
واســتوارخواهد  محکــم  جدیدهمچنــان 
بــود، اگربگوئیــم، ولــع وعطــش مــردم 
ــي  ــه ارزخارج ــود ب ــول خ ــل پ ــراي تبدی ب
بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت ومتوقــف 
خواهــد شــد ، یــا اگــر بگوئیــم کــه خــروج 
رفتــه  ازکشــور،  ملــي  هــاي  ســرمایه 
ــن  ــد چنی ــد، بای ــد ش ــده خواه ــه برچی رفت
طرحــي را بــه ســرعت پیــاده ســازي کنیــم.   
ــرل  ــراي کنت ــف، ب ــاي مختل ــا در دوره ه م
ارائــه  متفاوتــي  راهکارهــاي  نقدینگــي 
ــه  ــردن خزان ــه ک ــه قفل ــر؛ س ــم، نظی دادی
ــا سیاســت هــاي تنبیهــي  بانــک مرکــزي ب
بانــک هــا دراضافــه برداشــت از بانــک 
ــپرده  ــود س ــش س ــا کاه ــا ب ــزي ، ی مرک
ــه  ــدام نتیج ــه هیچک ــي و ... ک ــاي بانک ه
ــار  ــن ب ــت، ای ــر اس ــذا بهت ــت. ل ــداده اس ن
ــد کاذب و  ــکل رش ــري ازمش ــراي جلوگی ب
ــا و  ــه ه ــه ریش ــي، ب ــي نقدینگ ــر منطق غی
علــل توجــه کــرد. مشــکل نقدینگــي کشــور 
ــود  ــال ازخ ــه ری ــي ک ــي های ــن ویژگ ــا ای ب
نشــان مــي دهــد، قابلیــت اصــاح را نــدارد. 
پــس بایــد نقدینگــي را از ابتــدا خلــق نمــود 
وپــول جدیــد ســاخت تــا ایــن بنیــان قــوي 
وایــن فونداســیون مســتحکم، تــاب و تــوان 
آورد. بدســت  را  اقتصــاد  وزن  ســنگیني 

بــراي آزمــون ایــن پــول جدیــد فقــط کافــي 

اســت، تمــام دغدغــه هاي خــود و مســائل و 
مشــکات احتمالــي و ســئوالت کارشناســي 
اگردرپاســخ  بپرســید،  جدیــد  ازپــول  را 
ــه مشــکات و رفــع ابهامــات موفــق  دادن ب
و ســربلند شــد و نویــد رفــع مشــکات 
اقتصــادي ناشــي از نقدینگي افسارگســیخته 
را داد، بایــد جســارت و شــهامت اجــراي 
آن را داشــت و در ایــن راه گام برداشــت.
رشــدغیرمنطقي  راهکاردیگرکنتــرل 
نقدینگــي وهدایــت نقــد ینگــي بســوي 
تولیــدات مفیــد اســت ! ، ایــن اقــدام وقتــي 
ممکــن مــي گرددکــه تولیــد را ســودآوروبي 
دردســرنمائیم ! تازمانیکــه ایــن قوانیــن 
ســرمایه  درکشورمعتبراســت  ضدتولیــد 
هــاي کشوربســوي تولیــد بویــژه تولیــد 
ــه  ــر زمانیک ــس ه ــت! پ ــد رف ــد نخواه مفی
قــوه مقننــه قوانیــن ضــد تولیــد طاغوتــي را 
بــه قوانیــن پشــتیبان تولیــدات مفیدتبدیــل 
ــه خــود  کــرد ســرمایه هــاي نقــدي خــد ب
خواهدرفــت  مفیــد  تولیــدات  بســوي 
والغیــر! راهکاردیگرکنتــرل رشــدغیرمنطقي 
ســرمایه  هــاي  راه  بازکــردن  نقدینگــي 
دربخشــهاي  منطقــي  ده  گــذاري ســود 
کــه  باشــد  پذیرمــي  ســرمایه  مختلــف 
ســرمایه داران ســرمایه خــود را بــه آن 
ــي  ــرایط فعل ــال درش ــند ! بطورمث سوبکش
ــت  ــام نیس ــت خ ــارات نف ــکان ص ــه ام ک
یــا قیمــت متناســب بــا واقــع نیســت 
و یــا بدالیــل مختلــف راهبــردي قصــد 
بایدنفــت  تداریــم  را  نفــت  صادرنمــودن 
ــه  ــي ب ــا قیمــت فعلــي بازارجهان کشــور را ب
ــان  ــیم وایش ــودي بفروش ــرمایه داران خ س
را بــا در ســرمایه ملــي شــریک نمــوده 
کنیــم  بازارجمــع  ازکــف  را  ونقدینگــي 
راهکاردیگربــا ســرمایه پذیــري درپــروژه 
هــاي ملــي بــا مشــارکت دادن ســرمایه 
ــذاري و  ــرمایه گ ــکان س ــي ام ــاي داخل ه
ــراي ســرمایه داران  ــري منطقــي راب ســود ب
ــورد در  ــن م ــه ای ــم ک ــم کنی ــي فراه داخل
بــورس درحــال اجــراء اســت کــه اگــر برخي 
مشــکات را دارا هســت بایــد بارفــع آن 
ــا  ــازار را تقویــت نمائیــم همچنیــن ب ایــن ب
رفــع مشــکات قانونــي ایجادبازارچــه هــاي 
مشــترک مــرزي در مرزهــاي کشــور هــاي 
هوشــمندانه  راهبــردي  نیزبــا  همســایه 
بســوي  را  اي  ســرمایه  هــاي  نقدینگــي 
ــول کشــورهاي  ــا پ ــه اي وی صــادرات مبادل
همســایه و پــول جدیدکشــوررا توســعه 
از  مــوارد  نظایرایــن  و...  کنیــم  بخشــي 
ــت  ــي و مدیری ــرل نقدینگ ــاي کنت راهکاره
ــت  ــم دول ــد واری ــه امی ــد ک ــي باش آن م
انشــااهلل.    ! بگیرنــد  بهــره  آن  از  مــردان 
                                              برداشتي ازجمع بندي مقاالت 
کارشناســان پولــي و بانکــي درکنتــرل نقدینگــي افسارگســیخته

چگونــه می تــوان کنتــرل نقدینگــی را مدیریــت نمود
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حضانــت واژه عربــی اســت کــه در 
اصــل بــه معنــای زیــر پروبــال گرفتــن 
ــت  ــادر هس ــرغ م ــط م ــا توس جوجه ه
ــواده  کــه مجــازاً در بحــث حقــوق خان
در مــورد نگهــداری و تربیــت کــودکان 
و غیــر بالغیــن به کاربــرده می شــود. 
ــم  ــت ه ــه حضان ــن ک ــه ای ــن نکت اولی
حــق اســت و هــم تکلیــف که دانســتن 
از  بســیار  در  می توانــد  نکتــه  ایــن 
مــوارد راهگشــای مســائل پیــش رو 
باشــد. ایــن بــه ایــن معناســت کــه بــه 
لحــاظ رابطــه عاطفــی کــه عمومــاً بین 
والدیــن و فرزنــدان وجــود دارد بــه یک 
ــن تلقــی می شــود و  ــرای والدی حــق ب
ــف  ــر را تکلی ــن ام ــون ای ــی قان از طرف
ــد چراکــه مســائل  ــز می دان ــن نی والدی
نبایــد  طفــل  نگهــداری  و  تربیتــی 
مهمــل گــذارده و رهــا شــود کــه ایــن 
مطلــب در مــواد 1168 و 1178 قانــون 
ــت بیان شــده اســت. ــی به صراح مدن

ــت و  ــث والی ــا بح ــت ب ــه حضان این ک
قیمومیــت متفــاوت اســت و متاســفانه 
باهــم  را  بحــث  دو  ایــن  برخــی 
عــدم  کــه  می داننــد  ادغام شــده 
تفکیــک آن هــا مشــکاتی را بــه وجــود 
مــی آورد. والیــت چــه این کــه والدیــن 
مشــغول  دو  هــر  و  باشــند  باهــم 
نگهــداری و حضانــت از فرزنــد باشــند و 
چــه این کــه از یکدیگــر جــدا باشــند و 
حضانــت را یکــی از والدیــن بــه عهــده 
ــدر و  ــا پ ــان ب ــد؛ همچن ــته باش داش

جــد پــدری اســت مگــر آن کــه والیــت 
از پــدر و جــد پــدری بــه دالیلــی 
ســلب شــود. ایــن بــدان معناســت کــه 
ــام  ــه انج ــل ازجمل ــی طف ــور حقوق ام
ــه  ــاز ب ــه نی ــل ک ــرای طف ــات ب معام
ــدر اســت.  ــا پ والیــت دارد همچنــان ب
در بحــث قیمومیــت نیــز ممکــن اســت 
یکــی از والدیــن حضانــت و قیمومیــت 
طفــل را باهــم داشــته باشــد و ممکــن 
اســت کــه قیمومیــت طفــل بــا یکــی از 
ــا دیگــری. والدیــن باشــد و حضانــت ب

حضانــت در مــواردی کــه زوجیــن 
کنــار یکدیگــر هســتند بــه عهــده 
ــواردی  ــس یکــی از م هــر دو اســت. پ
ــل  ــترک طف ــت مش ــادر حضان ــه م ک
ــه  ــوردی اســت ک ــده دارد م ــر عه را ب
ــا همســر خــود مشــترکا بــه زندگــی  ب
و  طــاق  صــورت  در  مشــغول اند. 
والدیــن، حضانــت طفــل-  جدایــی 
اعــم از پســر یــا دختــر  تــا ســن 
هفت ســالگی بــا مــادر اســت؛ کــه ایــن 
ــی  ــون مدن ــاده 1169 قان ــب در م مطل
ــه  ــًا ب ــه قب ــت. البت ــده اس تصریح ش
نادرســت ایــن ســقف ســنی در مــورد 
فرزنــد پســر را تــا ســن دوســالگی 
ــر  ــت پس ــه حضان ــد ک ــرار داده بودن ق
مــادر  دوش  بــر  دوســالگی  تــا  را 
ــال  ــن در س ــن س ــه ای ــت ک می گذاش
82 اصــاح شــد و حضانــت فرزنــد 
ــن 7  ــا س ــر ت ــا دخت ــر ی ــم از پس اع
ــرار داده  ــادر ق ــده م ــر عه ــالگی ب س
ــادر  ــرای م ــت ب ــن حضان ــذا ای ــد. ل ش
به صــورت دائمــی نبــوده و نیســت.

حضانــت دختــر از 7 تــا 9 ســالگی کــه 
ســن بلــوغ دختــران هســت بــر عهــده 
ــت پســر  ــرار داده شــد و حضان ــدر ق پ
ــن 15  ــا س ــالگی ت ــد از 7 س ــز بع نی
ســالگی کــه ســن بلــوغ پســران اســت 
بــر عهــده پــدر قــرار داده شــد؛ و بعد از 
بلــوغ، ایــن دختــر یــا پســر بودنــد کــه 
حــق انتخــاب بــرای زندگــی نــزد یکــی 
ــا از  ــی آنه ــن در صــورت جدای از والدی
یکدیگــر را داشــتند. البتــه بعــد از ســن 
7 ســالگی نیــز گاهــی مــوارد می بینیــم 
کــه مــادر همچنــان حضانــت فرزنــدان 
را بــر عهــده دارد و آن مــواردی اســت 
تشــخیص  دادگاه  دالیلــی  بــه  کــه 
ــرای حضانــت  دهــد کــه پــدر صالــح ب

ــدر  ــًا پ ــی مث ــت؛ یعن ــدان نیس فرزن
معتــاد باشــد یــا بــه هــر دلیلــی 
باشــد. نداشــته  را  صاحیــت  ایــن 

ــت  ــه حضان ــر ک ــوارد دیگ ــه م ازجمل
ــادر  ــرای م ــی ب ــورت دائم ــد به ص فرزن
حفــظ می شــود زمانــی اســت کــه 
ــد.  ــق کنن ــر تواف ــن ام ــر ای ــن ب زوجی
ــرض  ــودن در ف ــی ب ــن دائم ــه ای البت
ــه  ــت ک ــی اس ــادی و زمان ــرایط ع ش
مــوارد ســلب حضانــت بــرای مــادر بــه 
وجــود نیایــد - کــه در عمــل می بینیــم 
دلیــل  بــه  عمومــاً  مــادران  کــه 
ــر  ــر حاض ــف باالت ــات و عواط احساس
بــه گذشــتن از حقــوق مالــی خــود در 
حیــن طــاق هســتند تــا حضانــت بعد 
از ســن 7 ســالگی فرزندشــان را حفــظ 
کننــد؛ یعنــی مثــًا زن حاضــر بــه عدم 
دریافــت مهریــه می شــود امــا ترجیــح 
ــود. ــدا نش ــد از او ج ــه فرزن ــی داد ک م

ایــن  در  مهــم  نکتــه 
ــه  ــت ک ــز آن اس ــاب نی ب
ــت  ــًا از جه ــت صرف حضان
حــق بــودن آن قابــل 
اســقاط اســت یعنــی پــدر 
ــت  ــق خود گذش ــن ح از ای
می کنــد امــا همچنــان 
تکلیفــی  جهــت  بــه 
ــد  ــت فرزن ــئول حضان مس
ــی  ــی در فرض ــت یعن اس
ــه  ــدر باوجوداینک ــه پ ک
ــود  ــت خ ــق حضان از ح
ــادر  ــد و م ــدول می کن ع
را بــه دالیلــی صالــح 
ندانــد  نگهــداری  بــه 
دادگاه  از  می توانــد 
ــت  ــلب حضان ــای س تقاض
یکــی  فــوت  مــورد  در  کنــد. 
در  مدنــی  قانــون  نیــز  والدیــن  از 
آنکــه  بــا  را  مــاده 1171 حضانــت 
دیگــران  و  می دانــد  اســت  زنــده 
ندارنــد  موضــوع  ایــن  در  اولویتــی 
ــد. ــم وی باش ــخص قی ــد آن ش هرچن

ــی  ــی درزمان ــد حت ــه فرزن ــن نفق تأمی
ــد  ــادر باش ــا م ــد ب ــت فرزن ــه حضان ک
ــدر اســت مگــر در مــوارد  ــر عهــده پ ب
ــد  ــدر در قی ــه پ ــد این ک ــتثنا. مانن اس
ــورت  ــن ص ــه در ای ــند ک ــات نباش حی
ــدری  ــد پ ــده ج ــر عه ــه ب ــن نفق تأمی
ــون آمــده  و ترتیبــی اســت کــه در قان
ــه تامیــن  ــادر ب ــه دالیلــی ق ــدر ب ــا پ ی
مجنــون  مثل اینکــه  نباشــد  نفقــه 
ــت  ــب پرداخ ــذار ترتی ــد. قانون گ باش
نفقــه کــه ابتدائــا بــر عهــده پــدر اســت 
را در مــاده 1199 قانــون مدنــی بیــان 
ــت  ــون حمای ــاده 6 قان ــرده و در م ک
 1392 ســال  مصــوب  خانــواده  از 
ــرای دریافــت  نیــز حــق اقامــه دعــوا ب
نفقــه فرزنــد را بــرای مــادر یــا شــخص 
دیگــری کــه حضانــت فرزنــد بــر عهــده 
اســت. داشــته  محفــوظ  اســت؛  او 

ــی  ــمندی خاص ــا هوش ــذار ب  قانون گ
ــه در  ــرده ک ــل ک ــوع را ح ــن موض ای
مــواردی کــه حضانــت بــر عهــده مــادر 
ــت و  ــار تربی ــد از ب ــدر نتوان ــت، پ اس
ــد فــرار کنــد و نســبت  نگهــداری فرزن
ــه ایــن مســئله بی تفــاوت باشــد. اوالً  ب
قانون گــذار بابیــان این کــه حضانــت 
ــا  ــت و ب ــف اس ــم تکلی ــق و ه ــم ح ه
ــه والیــت از حضانــت،  جداســازی مقول
پــدر را مســئول قــرار داده و حتــی 
پذیــرش  از  اســتنکاف  صــورت  در 
مســئولیت بــرای وی مجــازات کیفــری 
قــرار داده اســت. )مــاده 54 قانــون 
تأمیــن  حمایــت از خانــواده( ثانیــاً 
نفقــه طفــل را همــواره بــر عهــده 
این کــه طفــل  پــدر می دانــد چــه 
ــادر؛ و  ــزد م ــا در ن ــد ی ــزد وی باش ن
عــدول پــدر از پرداخــت نفقــه مطابــق 
ــامی  ــازات اس ــون مج ــاده 642 قان م
می توانــد بــه حبــس کیفــری پــدر 
منجــر شــود. بنابرایــن بــا تکلیفــی 
ــر  ــد دخت ــت فرزن ــدر در حضان ــه پ ک
از ســن 7 تــا 9 ســالگی تــا ازدواج 
از  پســر  فرزنــد  حضانــت  در  و  او 
7 تــا 15 ســالگی تــا طبــق عــرف 
ــدر  ــا ســن 18 ســالگی دارد پ دادگاه ه
نمی توانــد از ایــن مســئولیت فــرار 
ــئولیتی  کنــد و قانون گــذار راه بی مس
اســت. بســته  ایشــان  بــر  را 

تنهــا لطــف قانونــی ای کــه قانون گــذار 
در عمــل بــرای مــادر عهــده دار حضانت 

ــه  ــدر ب ــف پ ــزام و تکلی ــام داده، ال انج
تأمیــن نفقــه فرزنــد اســت کــه آن هــم 
ــم  ــوارد در حک ــتر م ــفانه در بیش متاس
دادگاه هــا به صــورت مبلغــی ناچیــز 
ــا معمــوالً  ــن می شــود؛ و دادگاه ه تعیی
مبلغــی را تعییــن می کننــد کــه حتــی 
هزینــه خــوراک طفــل در یــک مــاه را 
ــه  ــد. البت ــو باش ــد جوابگ ــم نمی توان ه
نهادهــای حمایتــی  ازجملــه بهزیســتی 
و کمیتــه امــداد و مؤسســات خیریه در 
عمــل ، دســتگیر ایــن مــادران هســتند 
امــا در خیلــی از مــوارد بــه دلیــل 
جــوان بــودن و عزت نفــس مــادران 
عهــده دار حضانــت فرزنــد مراجعــه  
بــه ایــن نهادهــا ندارنــد کــه متاســفانه 
ایــن ضعــف بزرگــی چــه از ناحیــه 
دولــت و چــه قانون گــذاری اســت.

نکتــه مهمــی کــه در ابتــدا بایــد بــه آن 
ــت  ــن اســت کــه حضان اشــاره کــرد ای
والدیــن اعــم از پــدر یــا مــادر به صورت 
بی قیدوشــرطی نیســت؛ یعنــی بــه 
ــا  ــل ت ــه طف ــت ک ــورت نیس ــن ص ای
ــادر  ــد و م ــادر باش ــزد م ــالگی ن 7 س
اختیــار تــام در مــورد وی داشــته باشــد 

و بــه هــر نحــوی بــه تربیــت وی 
بپــردازد و همچنیــن اســت در مــواردی 
ــدر  ــده پ ــه عه ــل ب ــت طف ــه حضان ک
در  قانون گــذار  می گیــرد.  قــرار 
ــان  ــه بی ــی ب ــون مدن ــاده 1173 قان م
نمونــه ای از مــواردی پرداختــه کــه 
می توانــد بــه ســلب حــق حضانــت 
مــادر یــا پــدر منجــر شــود. ایــن 
مــورد   5 بیــان  بــه  ماده قانونــی 
فــرد  این کــه  ازجملــه  پرداختــه 
ــه  ــان آور ب ــاد زی ــت اعتی دارای حضان
ــد  ــته باش ــدر داش ــواد مخ ــکل و م ال
ــه فســاد اخــاق داشــته  ــا اشــتهار ب ی
ــای  ــت کاره ــل جه ــا از طف ــد ی باش
ــد. ــری و ... سوءاســتفاده کن تکــدی گ

ــاده 1170  ــذار در م ــن قانون گ همچنی
ــون  ــه جن ــادر ب ــا م ــی ابت ــون مدن قان
و همچنیــن شــوهر نمــودن وی را از 
ــت دانســته اســت  ــوارد ســلب حضان م
ــز  ــی نی ــون مدن ــاده 1171 قان و در م
فــوت یکــی از زوجیــن را مطــرح نموده 
کــه طبیعــی اســت کــه حضانــت 
در ایــن صــورت ســالبه بــه انتفــاء 
موضــوع اســت. نکتــه  دیگــر اینکــه این 

مــوارد احصــاء شــده نیســت و از بــاب 
ــور  ــت و به ط ــری اس ــمولیت حداکث ش
خاصــه بایــد گفــت کــه در هرزمانــی 
کــه مصلحــت تربیتــی و نگهــداری 
طفــل رعایــت نشــود والدیــن دیگــر که 
طفــل نــزد وی نیســت یــا حتــی اقربــاء 
دیگــر و حتــی دادســتان می توانــد 
ــذا  ــد. ل ــت کن ــلب حضان ــای س تقاض
ــرد  ــورت گی ــد ص ــی نبای ــض غرض نق
ــرورش و  ــت پ ــرض از حضان ــی غ یعن
ــد  ــا ح ــد و ت ــت فرزن ــداری و تربی نگه
ــم آوردن شــرایطی اســت  ــکان فراه ام
کــه طفــل دچــار کمبــودی نشــود 
امــا اگــر قــرار باشــد آن حضانــت 
ــود  ــب ش ــوارد را موج ــن م ــاف ای خ
می شــود. ســلب  حضانــت  قطعــاً 

بشــر و حتــی قانون گــذار هیــچ گاه 
مصــون از نقیصــه و حتــی اشــتباه 
نبــوده و قوانیــن حضانــت مــا نیــز 
ــه  ــی ک ــه نواقص ــی دارد. ازجمل نقایص
ــون در  ــن قان ــر در مت ــان حاض در زم
مــاده 1170 قانــون مدنــی وجــود دارد 
آن اســت کــه قانون گــذار حضانــت 
بخواهــد  درصورتی کــه  مــادر  از  را 
مجــدداً بعــد از طــاق از همســر خــود 
ــد؛  ــده می دان ــلب ش ــد س ازدواج نمای
ــه  ــل عاطف ــه دلی ــاً ب ــر عموم ــن ام و ای
ــرس از  ــد و ت ــه فرزن ــادر ب ــدید م ش
ــت از وی ســلب شــود و  این کــه حضان
علیرغــم میــل بــه ازدواج از ازدواج دور 
ــه  می کنــد اســت کــه ممکــن اســت ب
ــه  ــی در جامع ــکات اخاق ــروز مش ب
ــکل در  ــن مش ــه ای ــود. البت ــر ش منج
ــعبات دادگاه و  ــی از ش ــل در برخ عم
ــود  ــل می ش ــات آگاه ح ــوی قض از س
ــادر  ــدد م ــود ازدواج مج ــی باوج و حت
ــد؛  ــد ش ــلب نخواه ــت از وی س حضان
امــا در برخــی مــوارد نیــز از موجبــات 
ســلب حضانــت محســوب می شــود 
ــت  ــر اس ــد بهت ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــا حــذف  ــی اصــاح و ی ــن ماده قانون ای
ــدم  ــر ع ــن نقیصــه دیگ ــود. همچنی ش
ــرح در  ــی مص ــای حمایت ــود نهاده وج
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــون اس قان
بــا تشــکیل نهادهــای حمایتــی حامــی 
مــادران عهــده دار حضانــت فرزنــد، 
بهتــری  وضعیــت  شــاهد  جامعــه 
درزمینــه فرزنــدان پرورش یافتــه در 
بــود. خواهــد  طــاق  خانواده هــای 

گرد آورنده آقای جواد علوی

ــت ــت و قیمومی ــث والی ــا بح ــت ب ــای حضان ــاوت ه تف
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نشــانه  اجتماعــی  ناهنجاریهــای 
مدیریــت غلــط و برنامــه ریــزی هــای 
ناصحیــح و یــا بــی برنامــه گــی مدیران 
اســت! دشــمنان  اســتفاده  ســوء  و 
نگاهــی بــه جامعــه در تغییــر رفتارهای 
رفتارهــای  بــه  اجتماعــی  معقــول 
ــی از  ــط برخ ــی توس ــار اجتماع ناهنج
ــر  ــه بیانگ ــر جامع ــیب پذی ــار آس اقش
ــن  ــه ای ــت ک ــخ اس ــت تل ــن واقعی ای
ناهنجــاری هــا معلــول عملکــرد غلــط 
مدیرانــی اســت کــه یــا بــه عمــد و یــا 
ــات اشــتباه بررســی  ــا تصمیم ســهواً ب
در  را  پذیــر  آســیب  اقشــار  نشــده 
معــرض آلودگــی بیماریهــای ناهنجاری 
ــد بطــور مثــال  اجتماعــی قــرار داده ان
مســئولینی کــه بــا توســعه شــبکه های 
اینترنتــی بخیــال خــود شــرایط را برای 
اطــاع رســانی بهتــر در جامعــه فراهــم 
ــت  ــرای فعالی ــدان را ب ــد می ــوده ان نم
دشــمنان مــردم فراهــم نمــوده انــد که 
ــق شــبکه  ــر و از طری ــا زحمــت کمت ب
هــای هرمــی مــردم ســاده لو بیشــتری 
را درمعــرض کاهبــرداری اینترنتــی 
ــا آگاهــی را  ــد! و اقشــار ن ــرار داده ان ق
ــی  ــای سیاس ــاری ه ــه بیم ــه زمین ک
ــم  ــرض تهاج ــتند را در مع را دارا هس
ــد!  ــران قــرار داده ان تبلیغاتــی ملــت ای

ــد  ــوص م ــه در خص ــانی ک ــا کس و ی
و لبــاس مشــغول تــاش هســتند و 
ــته  ــوز نتوانس ــا هن ــه تنه ــفانه ن متاس
انــد مدلهــای جــاذب بــا فرهنــگ 
اســامی رابــرای قشــرهای مختلــف 
ــیر  ــود در مس ــه خ ــد بلک ــف کنن تعری
ــگ  ــه فرهن ــمنان و علی ــته دش خواس
ــردم گام برداشــته  ــی م اســامی عقان
انــد کــه نتیجــه اش ایــن شــده کــه در 
ــای  ــاک کشــور، پوشــش ه ــازار پوش ب
ــرف  ــمنان ش ــه دش ــز آنچ ــود ج موج
اجتماعــی جامعــه ایرانــی اســامی 
ــز دیگــری یافــت ــا مــی طلبنــد چی م
ــی  ــش فرهنگ ــا در بخ ــردد! ی ــی گ نم
ــث  ــه باع ــاب ک ــام ن ــاع از اس ــه دف ک
شــرافت بیــن المللــی مــا گردیــده 
اســت را معطــل نمــوده در مســیر 
مــردم  دشــمنان  باطــل  خواســت 
ــرافت  ــد ش ــانهای فاق ــه انس ــران ک ای
ــد  ــی کنن ــب م ــی را طل اســامی و مل
ــاهی  ــیاه ستمش ــان س ــد زم ــه مانن ک
مــواد  و  فحشــا  و  فســاد  مشــغول 
ــی ارزش  ــای ب ــرگرمی ه ــدر و س مخ
و حقــارت آمیزحیوانــی باشــند تــا 
ســرمایه هــای مــادی و معنــوی ایشــان 
را غــارت نمــوده و آنهــا را گاو شــیرده 
باشــند!  واذنابــش  بــزرگ  شــیطان 

ناهنجاری های اجتماعی نشانه مدیریت غلط و برنامه ریزی های 
ناصحیح و یا بی برنامه گی مدیران و سوء استفاده دشمنان است!

ــا  ــز ب چنانچــه در بخــش اقتصــادی نی
غیرکارشناســی  و  غلــط  تصمیمــات 
ــول  ــه ای ارزش پ ــک هفت ــان ی در زم
ملــی را بــه نصــف تقلیــل داده انــد! و...
ــا  ــا ،ی ــی ه ــه گ ــی برنام ــن ب ــر ای نظای
ســؤ تدبیرهــا و رکــود اقتصــادی ، 
ــکاری  ــعه بی ــه ، توس ــی روی واردات ب
ــی  ــران خاط ــا مدی ــورد ب ــدم برخ و ع
و تعــدی گــران بــه حقــوق مــردم 
ــی  ــای حاکمیت ــتگاه ه ــی دس در برخ
بــردن زمینــه هــای کار و  بیــن  از 
ــروز  ــای ب ــه ه ــش زمین ــد، از پی تولی
ــی  ــف اجتماع ــای مختل ــاری ه ناهنج
ــوده و هســت! بــی توجهــی دســتگاه  ب
مقننــه بــه ایــن مــوارد حیاتــی کشــور 
درمســائل  مجلــس  درگیرشــدن  و 
ــکوت  ــدم و س ــت چن ــیه ای دس حاش
در برابــر ایــن نــاکار آمــدی هــای 
مدیریتــی! وضعــف قضــات در دســتگاه 
قضــا بــرای رســیدگی ســریع ملمــوس 
ــل  ــم ! عکــس العم ــات وجرائ ــا تخلف ب
هــای ناهنجــار در جامعــه مــی باشــد! 
بدهــی اســت چنانچــه بــا ایــن عوامــل 
مبــارزه آگاهانــه و مدبرانــه جــدی 
صــورت پذیــرد میتــوان بــرای برخــورد 
ــایر  ــد س ــا مانن ــاری ه ــن ناهنج ــا ای ب
بیمــاری خطرســاز دیگــر کــه بهداشــت 
ــر  ــد تدبی ــی کن ــد م ــه را تهدی جامع
صحیــح نمــوده و برخورد قانونــی نمود! 
و البتــه مجلــس در ایــن خصــوص 
ــن  ــده و قوانی ــدم گردی ــش ق ــد پی بای
ــی را  ــی فعل ــاز شــرایط بحران ــورد نی م
تامیــن نمــوده و ســپس دســتگاه قضــا 
ــان  ــا متخلف ــده ب ــود گردی ــز وارد گ نی
ــتگاه  ــوده و ازدس ــی نم ــورد قانون برخ
اجرائــی کشــور نیزدرخواســت برخــورد 
قانونــی بــا متخلفــان درچهارچــوب 
ــه  ــن چنانچ ــد! بنابرای ــون را بنمای قان
بــا عوامــل پیــش زمینــه ســاز بیمــاری 
گــردد،  برخــورد  ســاز  ناهنجــاری 
ســایر  ماننــد  هــم  بیمــاری  ایــن 
بیمــاری هــا قابــل درمــان اســت !                                                                                                

ــت           ــاک طین ــه پ ــیجی فاطم ــوت بس پیشکس

ــی  ــاره پوش ــی و پ بی حیائ
عقلــی  کــم  نشــانه  کــه 
ــت  ــت اس ــم ظرفی ــن ک مرتکبی
، نتیجــه عملکــرد مدیــران 
اقتصــادی و فرهنگــی مــی 
ــیب  ــه آس ــی ک ــد، ویروس باش
آفریــن بــرای جامعــه اســالمی 
ــردد .  ــی گ ــوب م ــا محس م
آنــان کــه بــا تصمیمــات 
غلــط اقتصــادی و گفتــار هــای 
و  اقتصــادی  صحیــح  نــا 
فرهنگــی خــود از تریبــون 
ــای  ــار ه ــمی، گفت ــای رس ه
ــرد  ــد و عملک ــی را گفتن ناروائ
ــردم را  ــه م ــی ک ــای غلط ه
ــای  ــواع آلودگیه ــار ان گرفت
اقتصــادی کردنــد بدنبــال 
آلودگــی هــای اقتصــادی 
فرهنگــی  هــای  آلودگــی 
توحــش غربــی و ولنــگاری 
حیوانــی غــرب وحشــی را بــه 
ــر  ــوده و ه ــی نم ــور ارزان کش
ــی از  ــقوط اجتماع ــن س روز ای
ســوی کــم ظرفیتهــای جامعــه 
ــای  ــواره ه ــه ماه ــه بازیچ ک

ــای دروغ  ــبکه ه ــمن و ش دش
ــی و  ــدین اخالق ــی مفس پراکن
ــم از  ــادی اع ــدین اقتص مفس
ــانت  ــواران و پورس ــت خ ران
ــران  ــی بگی ــواران و نجوم خ
اصــالح  مدعــی  باندهــای 
ــی  ــی اصولگرائ ــی و مدع طلب
ــن  ــه ننگی ــه در فتن ــکوک ک مش
ســال 88 دســت در دســت 
ــالمی  ــن اس ــه میه ــن ب خائنی
بهائیــت و ســلطنت طلبــان 
گــران  شــکنجه  و  غارتگــر 
ــان  ــارج و مدعی ــه خ ــراری ب ف
ــیر  ــونر، اس ــنفکری فراماس روش
ــرب  ــل غ ــرات باط ــد تفک دربن
تروریســتهای  و   ، شــرق  و 
ــار  ــه آث ــق ک ــد خل ــق ض مناف
ــردم کوچه  ــه م ــان علی جنایاتش
خیابــان بــا 19000 شــهید تــرور 
ــالب  ــاب انق ــرم انتخ ــه ج ، ب
اســالمی و جمهــوری اســالمی و 
نــه گفتــن بــه وابســتگان مزدور 
و جیــره خــوار غــرب و شــرق و 
ــدف  ــه ه ــق ک ــون مناف التقاطی
ــا  ــپ ی ــوری چ ــل دیکتات تحمی

بی حیائی مادینه ها و بی غیرتی نرینه ها 
محصول عملکرد غلط مسئولین

راســت و یــا التقاطــی را 
بــه جــای دیکتاتــوری فاســد 
ــی  ــال م ــن دنب ــوی خائ پهل
ــد ! و بــا تودهنــی محکمــی  کردن
ــردم خواهــان اســام  کــه توســط م
ــری  ــه رهب ــدی  )ص( ب ــاب محم ن
ــادل مقتدرحضــرت   ــه ع ــت فقی والی
ــد  امــام خمینــی )ره( ، خــورده بودن
، در تاریــخ زندگــی ننگیــن سیاســی 
وبــا  ثبــت  تروریســت  منافقیــن 
مقــدس  دفــاع  دوران  جاسوســی 
بــرای صــدام معــدوم ننــگ دیگــری 
ــوده  ــه نم ــود اضاف ــده خ ــه پرون را ب
و امــروز نیــز در اروپــا و آمریــکا 
آن فروختــگان وطــن فــروش بــا 
ــترک  ــگ مش ــف و نن ــای مختل نامه
وطــن فروشــی و دیــن فروشــی ،بــا ادامــه 
مــردم  بــه  بارخیانــت  زندگــی خفــت 
خــود ، برعلیــه کشــور و مــردم خــود 
شــایعه ســازی نمــوده و دروغ پراکنــی 
پراکنــی  لجــن  ادامــه  و  نماینــد  مــی 
ســاده   ، اســامی  جمهــوری  علیــه 
گمــراه  را  جامعــه  آگاه  نــا  اندیشــان 
حیوانــی  اخــاق  بســوی  و  نمــوده 
ــه انســانی اســامی  ــا جامع ــی کشــند ت م
ــد!  ــل  نماین ــارک وحــش تبدی ــه پ ــارا ب م
هــای  کوتاهــی  دلیــل  بــه  چنانچــه 
ــارک هــای عمومــی کــم کــم  مســؤلین پ
بــه پــارک وحــش بیشــتر شــبیه میگــردد 
ــی  ــح خانوادگ ــای تفری ــارک ه ــه پ ــا ب ت
و ایــن آلودگــی هــای رفتــاری خــود 
باختــگان اســیر تبلیغــات شــیطانی غــرب 
ــا  ــامی م ــانی اس ــه انس ــی در جامع وحش
چیــزی نیســت مگــر نتیجــه عملکــرد 
از  برخــی  گاهــا  کــه  مســؤلین  غلــط 
خیانــت  ایــن  منشــع  خــود  ایشــان 
ــردن  ــدان بازک ــرای می ــی ب ــزرگ فرهنگ ب
ــه  ــگ انســانی در جامع ــال ضــد فرهن اعم
ــان  ــی انس ــل زندگ ــدن مح ــل ش و تبدی
ــش  ــاغ وح ــتی ب ــر بهداش ــط غی ــه محی ب
ــای  ــیاری از بیماریه ــل بس ــه عام ــه ک گون
ــد شــد  ــه خواه روحــی وجســمی درجامع
مســؤلین  ضروریســت  گرددکــه  مــی 
بــه ســرعت تصمیــم  زمینــه  ایــن  در 
گیــری نمــوده تــا هزینــه آن بیشــتر 
ــد. ــر نماین ــی مؤث ــده اقدام ــن نگردی ازای
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اهداف آشــکار و پنهــان رژیم بعثی عراق 
از تجــاوز بــه جمهــوری اســامی ایــران

دالیلــی کــه صدام حســین  بــرای تجاوز 
بــه خــاک جمهــوری ایــران اعــام کــرد 
ــه  ای بیــش نبــود، زیــرا  ، در واقــع بهان
ــت بعثــی عــراق  واضــح اســت کــه دول
اگــر دچــار اختافاتــی بــا ایــران بــود ، 
می توانســت جــز انتخــاب مســیر جنــگ 
و تجاوزگســترده نظامــی، شــیوه  های 
برگزینــد.  هــم  را  دیگــری  عاقانــه 
می توانســت  صــدام  بعثــی  رژیــم 
شــورای  بــه  را  اختافــات  موضــوع 
ــه دادگاه  ــا ب ــل ی ــازمان مل ــت س امنی
ــد. ــاع ده ــز ارج ــه نی ــی اله بین الملل
دولــت بعثــی می توانســت از طریــق 
میانجیگــران بین المللــی مذاکــره بــا 
ــت  ــًا دس ــا مث ــد ی ــاز کن ــران را آغ ای
بــه گفــت  وگوهــای مســتقیم و دو 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــه بزن جانب
ــریع ترین  ــی را س صــدام راه  حــل نظام
شــیوه بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود 
تشــخیص داده بــود و بنــا بــر ایــن 
ــریع  ــگ س ــک جن ــا ی ــت ب می خواس
وکوتــاه  مــدت بــه اهــداف بــزرگ خیال 
ــای  ــد ؛ بررســی ه ــود برس ــه خ پردازان
دقیــق نشــان مــی دهــد ، تجــاوز رژیــم 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــدام ب ــی ص بعث
نوپــای ایــران، علــل و اهــداف مختلفــی 
از جملــه ،) انگیزه هــای ایدئولوژیــک 
ــای  ــه و ادعاه ــعه طلبان ــی توس ، سیاس
ارضــی نیزداشــت کــه برخــی از آن هــا 
دارای پیشــینه ای تاریخــی و برخــی 
نیــز مربــوط بــه وقــوع انقــاب اســامی 
ایــران بــوده کــه احتمــال الگــو گیــری 
مــردم عــراق از مــردم ایــران نیــز از آن 
جملــه بــوده کــه تهدیــدی علیــه خــود 
تصــور مــی کــرد و برخــی عوامــل نیــز 
ــه  ــی نابخرادان ــدرت طلب ــه ق ــوط ب مرب
ــور  ــا تص ــه ب ــود ک ــدام ب ــخص ص ش
جایگزینــی شــاه بعنــوان ژانــدارم منطقه 
شــدن بدنبــال جلــب نظــر امریــکا بــود 
، کــه باعــث شــد فریــب غــرب وحشــی 

ــه رهبــری شــیطان بــزرگ آمریــکا را  ب
کــه هــدف بــر انــدازی نظــام جمهــوری 
ــوری  ــه جمه ــل تجزی ــامی و حداق اس
ــی  ــواب م ــی و درخ ــامی را طراح اس
ــد را خــورد و آن سرنوشــت ننگیــن  دی
را پیــدا کــرد!. تجزیــه تحلیــل خاصــه 
ذیــل ازجملــه مهــم  تریــن علــل و 
اهــداف تجــاوز رژیــم بعثــی صــدام 
بــه جمهــوری اســامی ایــران بــود! 
 الــف( ادعــای مالکیــت بــر ارونــد 
 1975 مــرزی  قــرارداد  لغــو   و  رود 
انقــاب: پیــروزی  از  پــس  الجزایــر 

ــام  ــا تم ــت ت ــد داش ــراق قص ــم ع رژی
ارونــد رود را بــه مالکیــت خــود درآورد 
ــرب  ــات ســرکوب در غ و برخــی ارتفاع
کشــور را در اختیــار بگیــرد. عــراق 
ــا فشــار  ــا زور و ب ــا ب ــرد ت ــاش می ک ت
جنــگ، قــرارداد مــرزی جدیــدی را 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــل کن ــران تحمی ــه ای ب
ژئوپلیتیکــی  تاریخــی  تنگناهــای 
ــارس  ــج ف ــاید و در خلی ــود را بگش خ
مهم تریــن  بیابــد.  بیشــتری  قــدرت 
ــاز جنــگ را  ــراق در آغ ــم ع هــدف رژی
ــدرود  ــر ارون ــل ب ــلط کام ــوان تس می  ت
و تبدیــل آن بــه شــط العرب و نیــز 
ــه  ــرز دو کشــور دانســت. البت ــر م تغیی
برخــی معتقدنــد کــه ایــن هــدف، 
حداقــل انتظــارات صــدام حســین بــوده 
ــق  ــی موف ــر نظام ــه وی از نظ و چنانچ
ــا نمی  کــرد. ــه آن اکتف ــا ب می  شــد، تنه

 اگــر چــه در اظهــارات مقامــات رژیــم 
ــارة  ــی درب ــب فراوان یعثــی صــدام مطال
تجدیــد نظــر در معاهــده 1975 بــه 
عنــوان یکــی از اهــداف مهم این کشــور 
از آغــاز جنــگ یافــت می  شــد، امــا 
ــراق  ــت ع ــه دول ــت ک ــوان پذیرف نمی  ت
دوران  دیگــر  کــه  نمی  کــرده  درک 

ــرزمینی  ــغال س ــا اش ــا ب ــر مرزه تغیی
گذشــته اســت. دولــت عــراق بایــد 
ــرای  ــر ب ــی اگ ــه حت ــرد ک توجــه می  ک
مدتــی بخشــی از ســرزمین ایــران را از 
ــرای  ــرد، ب ــق جنــگ اشــغال می ک طری
ــت  ــران را از دس ــا ای ــح ب ــه صل همیش
مــی  داد و یــک درگیــری دائمــی مــرزی 
طوالنــی  مــدت را پایه گــذاری می  کــرد.
 ایــران همیشــه بزرگ تــر و تواناتــر 
ــن روزی  ــت. بنابرای ــوده اس ــراق ب از ع
و  می  آمــد  بــر  تافــی  صــدد  در 
ــس  ــود را پ ــوق خ ــا حق ــید ت می کوش
و  کــه  اکنــون  همان گونــه  بگیــرد. 
پــس از حــدود 50 ســال کــه اســرائیل 
ارتفاعــات جــوالن را اشــغال کــرده، 
ــه تغییــر مــرز در ایــن  هنــوز ســوریه ب
ــل  ــی از دالی ــداده و یک ــن ن ــه ت منطق
ــرائیل و  ــن اس ــب بی ــای مرت درگیری  ه
فلســطینی  ها و اســرائیل و لبنانی  هــا، 
ــت  ــان مقاوم ــوریه از جری ــت س حمای
ــن شــاید  ــه اســرائیل اســت. بنابرای علی
ایــران  بــه  تجــاوز  آغــاز  از  صــدام 
داشــت؛  بزرگتــری  هــدف  اســامی 
ــی  ــی و ماجراجوی ــگ  طلب ــة جن روحی
توســعه طلبانــه صــدام را نبایــد نادیــده 
ریاســت  دورة  تمــام  وی  گرفــت، 
 جمهــوری خــود را بــه جنــگ گذرانــد.

بخشــی  یــا  همــه  جداســازی  ب(   
ایــران از  خوزســتان  اســتان  از 

ــا  ــرد ت ــعی  ک ــدام س ــی ص ــم بعث رژی
ــا  ــام ی ــی، تم ــم نظام ــق تهاج از طری
خوزســتان  ســرزمین  از  بخش هایــی 
بــه تصــرف خــود درآورد.  ایــران را 
کــه  نقشــه  هایی  در  رژیــم  ایــن 
ــرد، اســتان خوزســتان را  منتشــر می ک
عربســتان می نامیــد و بخشــی از خــاک 
نمونــه ای  می کــرد.  منظــور  عــراق 

ــه  ــراق ک ــم ع ــه  های رژی ــن نقش از ای
پیــش از آغــاز جنــگ و در ســال 1980 
میــادی بــه چــاپ رســانده و آن را 
در کتاب  هــای درســی دانش آمــوزان 
ــن  ــر اســت. ای ــرار زی ــه ق ــود، ب آورده ب
ــن  ــات فتح المبی ــن عملی ــه در حی نقش
در اوایــل ســال 1361 بــه دســت آقــای 
ــپ 25  ــدگان تی ــاج، از رزمن مرتضــی ت
کربــا افتــاد کــه آن را در اختیــار آقــای 
ــان دوران  ــی، از فرمانده ــی قربان مرتض
دفــاع مقدس،قــرار داده اســت. ایــن 
ــدوم  ــدام مع ــی ص ــعه طلب ــه توس نقش
براســتان  تســلط  و  داده  نشــان  را 
ــران یاحداقــل جداســازی  خوزســتان ای
را  آبــادان،  وجزیــرة  خرمشــهر 
مهم تریــن هــدف راهبــردی صــدام کــه 
هدفهــای سیاســی، اقتصــادی ونظامــی 
ــرد،  ــن میک ــدام راتأمی ــی ص ــم بعث رژی
نشــان مــی دهــد بهمیــن دلیــل بــرای 
تصــرف جزیــره آبــادان کــه می توانســت 
آن رژیــم را درتســلط براروندرودکمــک 
ــه  ــا تجاوزب ــا ب ــید ت ــدام کوش کند،ص
جنــوب ایــران واســتقرار قــوای نظامــی 
خــود درخوزســتان گســترش داده و 
ــج  ــای خلی ــا آبه ــیع تری ب ــاط وس ارتب
فــارس پیداکنــد تــا بــا توســعه حضــور 
در خلیــج فــارس ، قــدرت ژئوپلیتیکــی 
همچنیــن  دهــد،  افزایــش  خــودرا 
مخــازن  از  گســترده ای  بخــش  بــر 
نفــت ایــران تســلط یابــد. چنانچــه 
ایــن هــدف می رســید،  بــه  صــدام 
ــدف  ــن ه ــن تأمی ــود ضم ــه  خ ــود ب خ
درخلیــج  نظامیــش  قــدرت  اول 
ــت .)1( ــی یاف ــعه م ــز توس ــارس نی ف
 در ســفری کــه یاســر عرفــات، رئیــس 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین، پــس 
از آغــاز جنــگ تحمیلــی بــه ایــران 
داشــت، طی دیــداری بــا آقای   هاشــمی 
ــگ  ــاق جن ــه ات ــت: »ب ــان گف ــه ایش ب
ــه  ــدم ک ــم و نقشــه  هایی دی صــدام رفت
فلــش آنهــا بــه ســوی مسجدســلیمان* 
ــر ایــن اســاس  و بهبهــان اســت.«)2( ب
ــی  ــش بعث ــه ارت ــود ک ــخص می  ش مش
ــتان  ــه کل اس ــته ک ــد داش ــراق قص ع
ــارس  ــتان ف ــرز اس ــا م ــتان و ت خوزس
بــه تصــرف خــود درآورد. شــاید  را 
ــک  ــت ی ــراق می خواس ــی ع ــم بعث رژی
ــانده  ــت نش ــار دس ــت خودمخت حکوم
رژیــم بعثــی درخوزســتان تشــکیل 
دهــد تــا هــم اســتراتژی انگلیســی 
ــن  ــازی ای ــا جداس ــران را ب ــه ای تجزی

اســتان از ایــران اجراکــرده باشــد و 
هــم ارونــد  رود را در اختیــار گرفتــه 
باشــد. بایــد بــه یــاد داشــت کــه رژیــم 
ــاز  ــش از آغ ــا پی ــراق مدت  ه ــی ع بعث
جنــگ تشــکیات »ســازمان آزادیبخش 
عربســتان) خلــق عــرب(« را بــا کمــک 
ــه خــود  عوامــل خلــق عــرب وابســته ب
بــود. کــرده  ایجــاد  خوزســتان  در 
بــرای  ایــران  بــه  فشــار  ج(   
موســی،  جزایربــو  واگــذاری 
کوچــک تنــب  و  بــزرگ  تنــب 
تمــام  در  عــراق  بعــث  حــزب 
دافــاع  مدعــی  حاکمیتــش  دوران 
می دانســت. اعــراب  ازخواســته  های 
بــا توجــه بــه اینکــه وارد شــدن در 
ــی  ــر ایران ادعــای عــراق در مــورد جزای
خلیــج فــارس ربطــی بــه مســائل بیــن 
دو کشــور نداشــت ، امــا پــس از قطــع 
ــن  ــران در فروردی ــا ای ــکا ب ــة آمری رابط
کردکــه  ادعــا  عــراق  دولــت   1359
ــه  ــارس بایدب ــج ف ــی خلی ــر ایران جزای
اعــراب برگــردد. بــه نظــر می  رســد 
ــود  ــید خ ــراق می کوش ــت ع ــه دول ک
ــه  ــی علی ــة عرب ــدم جبه ــط مق را درخ
ــم  ــه ه ــا اینگون ــازد ت ــران مطــرح س ای
ــی را  ــی کشــورهای عرب کمک  هــای مال
جــذب کنــد وهــم از نظرسیاســی آنهــا 
ــعی  ــراق س ــه دارد.ع ــود نگ رادرکنارخ
داشــت ایــران را بــه عنــوان یــک خطــر 
بــرای کشــورهای عربــی معرفــی نمایــد.
 رژیــم بعثــی صــدام بارهــا پیگیــر 
خلیــج  ایرانــی  جزایــر  جداســازی 
فــارس از جمهــوری اســامی ایــران 
ــود  ــا خ ــرد ت ــعی می  ک ــد. صــدام س ش
ــرح  ــی مط ــورهای عرب ــده کش را نماین
ــه  ــران ب ــا ای ــق جنــگ ب کنــد و از طری
ــت  ــد. او می خواس ــته برس ــن خواس ای
دفــاع  مثــل  مســائلی  طــرح  بــا 
ازجزایــر ســه گانه و بــا پیــروزی در 
ــود  ــرب ش ــان ع ــان جه ــگ، قهرم جن
ــرد.  ــت بگی ــان را در دس ــری آن و رهب
در حالــی کــه خــود کشــورهای عربــی 
اســناد  نظــر  از  کــه  می دانســتند 
ــق  ــر متعل ــن جزای ــا ای ــی نه تنه تاریخ
ــا  ــای آنه ــه نام ه ــت، بلک ــران اس ــه ای ب
ــی  ــت. بوموس ــی اس ــی محل ــز فارس نی
بــه مفهــوم ســرزمین ســبز و تنــب 
هــم بــه معنــی تپــه اســت. امیــد 
اســت روزی هــزاران خانــواده ایرانــی در 
ــا را  ــد و آنج ــی کنن ــر زندگ ــن جزای ای
ــا  ــد ت ــی و نشــاط کنن ــار از آبادان سرش

بــرای همیشــه فکــر جــدا کــردن آنهــا 
از ســر ماجراجویــان بیــرون رود. پایــان 
بنــای ســه شــهر فردوســی، حافــظ 
ــرة  ــه جزی ــن س ــز در ای ــعدی نی و س
ــخ  ــا تاری ــا را ب ــد آنه ــمند می توان ارزش
ــد. ــن کن ــتر عجی ــران بیش ــدن ای و تم
ــد رود:  ــر ارون ــت ب ــال حاکمی  د(  اعم
اختــاف ارضــی در ایــن منطقــه ی 
دوران  بــه  اســتراتژیک،  و  حســاس 
ــت و  ــاز می گش ــی ب ــوری عثمان امپرات
ــه  ــای تجزی ــتقراردولت ه ــان اس ــا زم ت
شــده از عثمانــی درعــراق )1932( نیــز 
ادامــه داشــت؛ به گونــه ای کــه دولتهــای 
عــراق پــس جــدا شــدن از تــرک هــای 
عثمانــی ، ادعــای حاکمیــت مطلــق بــر 
ارونــد رود را مطــرح مــی کردنــد . رونــد 
ایــن منازعــه در 13 ژوئــن ســال 1975 
ــد.  ــر انجامی ــه الجزای ــار بیانی ــه انتش ب
خــط  عهدنامــه،  ایــن  درچارچــوب 
تالــوگ در ارونــد رودرا ، مــرز مشــترک 
ــس از  ــا پ ــرار داد )3(؛ اّم ــور ق دو کش
ــا  ــراق ب ــامی، ع ــاب اس ــروزی انق پی
بهانه جویی هــا و ایجــاد درگیری هــای 
متعــدِد مــرزی، در 27 شــهریور 1359 
به طــور یک جانبــه ایــن عهدنامــه را 
ــی  ــی و زمین ــاوز هوائ ــا تج ــو کرد.وب لغ
همچنیــن   ، کــرد  آغــاز  را  جنــگ 
اعــام  دراین بــاره  حســین  صــدام 
کــرد وضعیــت حقوقــی شــط العرب 
ــارس 1975  ــل از م ــه وضــع قب ــد ب بای
جــز  را  رودخانــه  ایــن  و  بازگــردد 
تمامیــت عربــی عــراق اعــام کــرد.)4(
بــه  عــراق  جایگزینــی  ه(   
منطقــه در  ایــران  جــای 
تحلیل هــا، جنــگ  برخــی  بــه  بنــا 
ــرای صــدام، نقطــة اوج سیاســت های  ب
امریــکا  نظــر  جلــب  جهــت  در  وی 
بــا هــدف  توانایی هــای عــراق،  بــه 
جایگزیــن شــدن به جــای ایــران زمــان 
شــاه، به صــورت قــدرت منطقــه ای، 
هــم احتمــال داده می شــد.)5( ایــن 
کــه  بــود  آن  به دلیــل  جهت گیــری 
امریــکا مرکــز ثقــل خــط مشــی دفاعــی 
بــر تجهیــزات  خــود را در منطقــه، 
گســترده نظامــی بــرای حامیــان خــود 
در منطقــه قــرار داده بــود ،کــه اساســاً 
، اول درایــران وســپس درالویــت بعــدی 
درعربســتان ســعودی اســتوار کــرده 
ــک  ــکیل ی ــرای تش ــزاری ب ــا اب ــود ت ب
شــبکة دفاعــی درمنطقــه محســوب 
ــد شــبکه تأمین کننــدة  شــود کــه بتوان

اهداف رژیم بعثی عراق از تجاوز به جمهوری اسالمی ایران
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منافــع امریــکا باشــد.)6( و عــراق ســعی 
ــا  ــد ب ــد می توان ــان ده ــرد نش ــی ک م
شــرایط خــاص پــس از انقاب اســامی 
ــرده و  ــا ک ــش را ایف ــن نق ــران ، ای درای
بــه جایگزیــن رژیــم شــاه تبدیــل شــود.

چنیــن  دربــاره  نیوزویــک  مجلــه   
ــر  ــراق ب ــری ع ــان رهب گرایشــی در می
ــراق  ــداف ع ــه اه ــود ک ــده ب ــن عقی ای
چیــزی کمتــر از تســلط بــر خلیــج 
فــارس و شــاید سراســر خاورمیانــه 
بــا هزینــه اجتنــاب  ناپذیــردو ابرقــدرت 
ــی  ــان خألی ــن می ــرا در ای ــت، زی نیس
وجــود داشــت کــه می بایســت پــر 
ــرکتش  ــر ش ــه خاط ــر ب ــد. مص می ش
دیویــد  کمــپ  صلــح  مذاکــرات  در 
ــود، ســوریه  ــزوی و مطــرود شــده ب من
گرفتــار مشــکات داخلــی بــود و ایــران 
ــج  ــدارم خلی ــه روزی ژان ــاهی ک پادش
فــارس بــود بــا انقــاب اســامی از 
دســت امریــکا خــارج شــده بــود. پــس 
عــراق کاندیــدای امیدبخــش بــرای 
ایــن خــأل محســوب می شــد، زیــرا 
ســاح های  از  وســیعی  تجهیــزات 
مــدرن را کــه بیشــتر از شــوروی و 
ــود در  ــده ب ــن ش ــی تأمی ــای غرب اروپ
اختیــار داشــت، همچنیــن برخــاف 
حکومت هــای  و  ســعودی  عربســتان 
جمعیــت  از  کــه  فــارس  خلیــج 
، دارای  نظامــی کمتــر  وتــوان  کــم 
ــر  ــون نف ــر 13 میلی ــغ ب ــی بال جمعیت
ــب  ــبتا مناس ــی نس ــت نظام بودوظرفی
)7(.. داشــت  را  امریــکا  موردنظــر 

 دربــاره هدف هــای عــراق در ســطح 
ــن  ــر ای ــدگاه دیگــری ناظــر ب ــی، دی مل
معناســت کــه راه انــدازی جنــگ در 
جهــت گســترش فرهنــگ بعثــی عــراق 
ــدگاِه  ــوده اســت . ایــن دی در منطقــه ب
آقــای محســن رضایــی فرماندة پیشــین 
ســپاه پاســداران اســت کــه در چارچوب 
نظریــة »منازعــة فرهنــگ سیاســی 
میــان دولت هــا « مطــرح شــده اســت. 
ــورها  ــن کش ــه، بی ــن نظری ــق ای مطاب
فرهنــگ  منازعــة  نوعــی  دولتهــا  و 
هریــک  کــه  دارد  وجــود  سیاســی 
درصــدد گســترش فرهنــگ حاکمیتــی 
خوددرقلمروملــی کشــوردیگر اســت. 
فرهنــگ  ایــن  درگســترش  ناتوانــی 
از مجــاری عــادی وطبیعــی موجــب 
می شــودکه حکومت هــا از راه جنــگ 
بــه ایــن مهــم مبــادرت ورزند.کــه ایــن 
روش را توســعه طلبــی هــم نامیــده 

انــد! عناصردیگــر ایــن نظریــه کــه 
وجــود آنهــا بــرای وقــوع چنیــن جنگی 
الزم شــمرده می شــدند عبارت انــد از:

شــخصی  انگیزه هــای  تطبیــق 
رهبــران  سیاســی(   - )فرهنگــی 
واحــد  دردرون  ملــی  انگیــزة  بــا 
ای  منطقــه  طلبــی  سیاســی.قدرت 
ســطح  انگیزه هــای  تطابــق 
انگیزه هــای  بــا  بین المللــی 
کــه  کشــورهایی  مــورد  )در  ملــی 
بین المللــی  قــدرت  به عنــوان 
طلبــی  نمی شوند(.توســعه  شــناخته 
موفقیــت. بــه  -اعتمــاد 

و  هم گرایــی  انگیزه هــا،  دربــاره   
رهبــران  و  ملت هــا  نظــر  اشــتراک 
خارجــی،  سیاســت  جهت گیــری  در 
اساســی  نقــش  سیاســی  واحــد 
منافــع،  ایــن  بــر  عــاوه  دارد. 
اســت. مهــم  نیــز  انگیــزه  ایجــاد 

بــر اســاس نظریــة مزبــور، دولــت عــراق 
گســترش  درصــدد  بالقــوه  به طــور 
فرهنــگ سیاســی بعثــی خــود بــه 
بــوده  کشــور  مرزهــای  از  بیــرون 
ــران از  ــط رهب ــف غل ــا تعری ــت، ام اس
در  را  عــراق  بعثــی  انگیزه هادولــت 
مقابــل ملــت ایــران کــه حکومــت 
ــامی در  ــوری اس ــیس جمه ــازه تأس ت
حــال شــکل دهــی بودنــد قــرار داد.)8(

جلوگیــری  و  تضعیــف  و(   
اســامی انقــاب  نفــوذ  از 

گفتیــم،  نیــز  پیش تــر  چنان کــه 
نگــران  به شــدت  عــراق  حکومــت 
بیــن  در  اســامی  نهضــت  توســعة 
ــث  ــزب بع ــود. ح ــور ب ــردم آن کش م
را  انقابــی  اســام  اندیشــة  عــراق، 
ــراق  ــر ع ــود ب ــلطة خ ــة س ــرای ادام ب
بــا  می کــرد.  ارزیابــی  خطرنــاک 
شــناختی کــه حاکمــان بعثــی از شــیوة 
تفکــر و رفتــار امــام خمینــی داشــتند، 
ــامی  ــاب اس ــه از انق ــود ک ــی ب طبیع
اساســی  تهدیــد  یــک  عنــوان  بــه 
نگــران باشــند. رژیــم بعثــی صــدام 
ــرای  ــراق ب ــردم ع ــود کــه م مطمئــن ب
ــم، از  ــتبداد حاک ــلطه اس ــروج از س خ
انقــاب ایــران الهــام می  گیرنــد. وقتــی 
ــری  ــن تأثی ــانه  های چنی ــتین نش نخس
در موضع گیری  هــا و رفتــار شــیعیان 
آشــکار  و شــهرهای جنــوب  بغــداد 
شــد، دولــت عــراق احســاس کــرد کــه 
حرکــت و جنبــش مــردم عــراق اگرچــه 
رســماً بــه میــل و خواســت دولــت ایران 

نیســت و نمی  تــوان بــه صــورت مســتند 
آن را بــه جمهــوری اســامی ایــران 
نســبت داد، ولــی بــه هــر حــال دولــت 
می  کنــد. تهدیــد  درون  از  را  بعثــی 
ــود انقابــی همچــون نهضــت  ممکــن ب
رخ  هــم  عــراق  در  ایــران  اســامی 
ــراق  ــت ع ــوع دول ــن موض ــد. همی ده
را بــه فکــر انداخــت کــه بــا حملــه بــه 
ایــران، خــودش را از حرکــت مــردم 
ــدید  ــرکوب ش ــد. س ــات ده ــراق نج ع
شــیعیان عــراق و بازداشــت و شــکنجه 
اخــراج  و  مــردم  امــوال  مصــادره  و 
هــزاران ایرانی االصــل مقیــم آن کشــور 
بــا چنیــن اندیشــه ای انجــام گرفــت.)9( 
بنابرایــن هــدف نهایــی عــراق از حملــه 
بــه ایــران را می تــوان جلوگیــری از 
ــت  ــه  دس ــامی و ب ــاب اس ــوذ انق نف
ســرکوب  بــرای  بهانــه ای  آوردن 
مخالفــان و به ویــژه شــیعیان و کردهــای 
البتــه در اظهــارات  عــراق دانســت. 
بســیاری از مقامــات عراقــی، ســرنگونی 
نظــام جمهــوری اســامی و از بیــن 
بــردن انقــاب اســامی نیــز بــه عنــوان 
می شــد.  دیــده  هــدف  اصلی  تریــن 
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عملیات کربای 3 
در  نظامــی  عملیــات  انجــام  ایــده 
دریــا  پــس از عــدم موفقیــت عملیــات 
ــی  ــفر دریای ــا س ــی  ب ــر مقدمات والفج
فرماندهــان یــگان هــای زمینــی ســپاه 
پاســداران و بررســی وضعیــت تعــرض 
ــج  ــمال خلی ــراق در ش ــع ع ــه مناف ب
ــر موجــب  ــن ام ــارس طــرح شــد. ای ف
شــد کــه فرماندهــان لشــکرها و تیــپ 
ــود  ــای خ ــگان ه ــوزش ی ــه آم ــا ب ه
بپردازنــد.  آب  در  عملیــات  جهــت 
بــر همیــن اســاس، بــه مــوازات آمــاده 
ســازی یــگان هــا بــرای عملیــات 
در هــور، اندیشــه عملیــات در دریــا 
ــد و در  ــارور ش ــراق ب ــع ع ــه مناف علی
ــکله  ــه اس ــرض ب ــت تع ــه ماموری نتیج
بــه  البکــر  و  العمیــه  نفتــی  هــای 
پاســداران  ســپاه  دریایــی  نیــروی 
گردیــد.  واگــذار  نــوح(  )قــرارگاه 
ــی و  ــات ایذای ــه منظــور انجــام عملی ب
ــه  ــه ب ــت حمل ــی جه ــدود، طراح مح
اســکله االمیــة عــراق در خلیــج فــارس 
ــه  ــت ب ــن ماموری ــب و اجــرای ای تصوی
ــذار شــد و  ــپاه واگ ــی س ــروی دریای نی
یکــی از یــگان هــای بــا تجربــه نیــروی 
زمینی ســپاه از لشــکر 14 امام حســین 
ــه  ــات، ب ــن عملی ــام ای ــرای انج )ع(، ب
و در  مامــور گردیــد  نــوح  قــرارگاه 
ــداد روز ســه  ــه بام ســاعت 1/30 دقیق
ــدس  ــز مق ــا رم ــنبه 1365/6/11، ب ش
حســبنا اهلل و نعــم الوکیــل آغــاز شــد. 

شرح عملیات 
حــدود ســاعت 21 مــورخ 1365/6/10 

نیروهــای غــواص بــه ســمت هــدف 
ــل  ــه دلی ــن ب ــد؛ لیک ــت کردن حرک
مغایــرت  همچــون  مشــکاتی 
جهــت وزش بــاد بــا جهــت حرکــت 
غــواص هــا، قطــع تمــاس آنــان بــا 
ــتیبانی  ــای پش ــی و نیروه فرمانده
و ... موجــب تاخیــر در رســیدن 
ــد.  ــده گردی ــن ش ــدف تعیی ــه ه ب
حــدود ســاعت 4 بامــداد نیروهــای 
غــواص محــور راســت موفــق شــدند 
ــه  ــکله العمی ــپ اس ــمت چ ــه س ب
رســیده و خــود را بــه بــاالی اســکله 
ــانند  ــر برس ــی کوپت ــد هل و روی پَ
ــری روی  ــدن درگی ــرز ش ــا مح و ب
ــات )حســبنااهلل  ــز عملی اســکله، رم
و نعــم الوکیــل( توســط فرماندهــی 

بــه  نیروهــا  قرائــت شــد.  قــرارگاه 
و  پَــد  پاکســازی  ســرعت عملیــات 
ورود  بــرای  محــل  کــردن  آمــاده 
دهنــد.  انجــام  را  نیروهــا  دیگــر 
در ســاعت 05:30 یکــی از گروهــان 
هــای ســوار شــناور بــه اســکله رســید 
ــز کــه ســمت  ــمن نی و متقابــًا دش
ــت،  ــار داش ــکله را در اختی ــت اس راس
ــان  ــن گروه ــای ای ــق ه ــه ســوی قای ب
ــب  ــر موج ــن ام ــرد و همی ــلیک ک ش
شــد فشــار وارد بــر غــواص هــای 
یابــد.  کاهــش  اســکله  در  مســتقر 
ــای  ــمان، نیروه ــدن آس ــن ش ــا روش ب
غــواص محورهــای دیگــر موقعیــت 
ــکله  ــرف اس ــه ط ــه و ب ــود را یافت خ
حرکــت کردنــد. بــه ایــن ترتیــب، 
اســکله  صبــح   8 ســاعت  حــدود 
ــرف  ــه تص ــل ب ــور کام ــه ط ــه ب العمی
درآمــد. ســپس، اســکله البکــر مطابــق 
شــد.  کشــیده  آتــش  بــه  طــرح 
ــه  ــه العمی ــمن ب ــار دش ــتین فش نخس
یــک  پرتــاب  بــا   10 ســاعت  در 
ــال آن  ــه دنب ــد و ب ــاز ش ــک آغ موش
نیــروی هوایــی عــراق بــه بمبــاران 
منطقــه پرداخــت. پرتــاب موشــک 
ــب  ــگام ش ــه هن ــا ب ــرد ت ــای دورب ه
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــه یاف ــز ادام نی
تــا صبــح روز دوم عملیــات، چهــار 
فرونــد دیگــر بــه ســوی اســکله شــلیک 
ــت  ــمن توانس ــن، دش ــم چنی ــد. ه ش
ــناور  ــد ش ــب 8 فرون ــه ش ــی نیم حوال
خــود را بــه طــرف اســکله بیــاورد. 
دوم  روز  روشــنایی  فرارســیدن  بــا 

در  دشــمن  هواپیمــای  عملیــات، 
منطقــه حضــور یافتــه و اســکله را 
ناوچــه  ســپس،  کردنــد.  بمبــاران 
هــای عراقــی آرایــش گرفتــه وبــا 
ــمت  ــه س ــا ب ــی کوپتره ــت هل حمای
ــد. فشــار روی  اســکله پیشــروی کردن
نیروهــای خــودی هــر لحظــه بیشــتر 
ــدون  ــه ب ــود ک ــی ب ــد و بدیه ــی ش م
عملیــات پشــتیبانی و تکمیلــی پکــه 
انجــام آن بــه دالیلــی صــورت نگرفــت 
در همیــن  بایســت  مــی  عملیــات 
ــه و نیروهــا  ــی خاتمــه یافت حــد ایذای
ــن  ــه همی ــد. ب ــرک کنن ــه را ت منطق
و  نشســتند  عقــب  نیروهــا  دلیــل 
در  العمیــه  اســکله  ظهــر  نزدیــک 
حالــی کــه تاسیســات و تجهیــزات 
بــود،  شــده  منهــدم  کامــا  آن 
ــد.  ــمن درآم ــرف دش ــه تص ــددا ب مج
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؛  تحصیلــي  مشــاوران  و  روانشناســان 
معتقدنــد : کــودکان عمومــا بطــور طبیعي 
ــار  ــا رفت ــتند، ام ــري هس ــتاق یادگی مش
والدیــن میتوانــد ایــن اشــتیاق را در آنهــا 
ــن  ــر والدی ــد ! اگ ــا تضعیــف کن ــت ی تقوی
ــل وادار  ــه تحصی ــودک را ب ــد ک ــا تهدی ب
کننــد و بــا خشــونت از او بخواهنــد کــه به 
مدرســه بــرود یــا تکالیــف خــود را انجــام 
ــودک  ــزه ک ــورت انگی ــن ص ــد، در ای ده
تضعیــف میشــود، چــون خشــم و تهدیــد 
والدیــن بــا تحصیــل در دورههــای مختلف 
تحصیلــی پــی درپی  بــراي کــودک تداعي 
میشــود و همــان طــور کــه تهدیــد نفــرت 
بــراي  نیــز  اســت، درس خوانــدن  آور 
ــود. ــز میش ــرت انگی ــه نف ــا اینگون بچهه
کارشناسشــان مــی گوینــد تجربــه نشــان 
مــی دهــد تنشــهاي خانوادگــي اثــر منفــی  
برذهــن و رفتارکــودکان دارد ،والدینــي 
کــه در حضــور کــودک مشــاجره میکننــد، 
روحیــه و انگیــزه کــودک خــود را در 
معــرض آســیب قــرار میدهنــد، همچنیــن 
تنبیــه کــردن کــودک بــه خاطــر مدرســه 
یــا تکالیــف درســي اثــر مخربــي بــر روي 
بــه همــراه  را  یادگیــری  او در  انگیــزه 
ــد! ــي باش ــه بدن ــر تنبی ــا اگ دارد، خصوص
بــرای  روش  تریــن  مؤثــر  تشــویق 
اســت دریادگیــری  انگیــزه  ایجــاد 
تجربــه نشــان داده اســت کــه بــراي ایجــاد 
ــری و  ــزه در یادگی ــت انگی ــزه و تقوی انگی
ــن  ــودکان از مؤثرتری ــل درک ــه تحصی ادام
ــت !  ــی اس ــی و تربیت ــاي آموزش راهکاره
ــي  ــر کس ــب در ه ــویق و ترغی ــه تش البت
تأثیــر مثبــت دارد، امــا در مــورد کــودکان 
تشــویق و ترغیــب یــک اصــل بســیار 
اساســي بــراي تقویــت انگیــزه اســت؛ بــه 
ــام  ــه او انج ــي ک ــر تکلیف ــال ه ــور مث ط
میدهــد او را تحســین کنیــد، آفریــن 
ــد  ــه کنی ــاي او توج ــه کاره ــد و ب بگویی
ــه طــور کل  ــد و ب ــزه بگیری ــش جای و برای
تــاش هــاي فرزندتــان را بــه طور مســتمر 
تحســین کنیــد! یکــي از اصــول انگیــزه آن 
اســت شــخصیت دادن بــه کــودکان اســت 
ــد  ــاس کن ــودک احس ــه ک ــه ای ک بگون
ــودک  ــت! اگرک ــي اس ــودش کس ــراي خ ب

ــت  ــه اس ــاد گرفت ــه ی ــی ک ــه ازاء مطالب ب
تشــویق شــخصیتی گــردد درک کنــد 
ــی  ــی او توانائ ــای درس ــری ه ــه یادگی ک
ــف  ــای مختل ــف وکاره ــام وظای اورا درانج
ــد  ــی ده ــش م ــی افزای ــردی و اجتماع ف
ــد،  ــداز عهــده کارهــای خــود برآی ومیتوان
ــری  ــراي گی ــوده و ب ــی نم احســاس بزرگ
بیشــتر عاقــه نشــان خواهــد داد ! ، بــرای 
ــد شــما احســاس شایســتگي  ــه فرزن اینک
ــت  ــاي مثب ــوت و ویژگیه ــاط ق ــد، نق کن
ــی و  ــدف شناس ــد! ه ــته کنی او را برجس
هــدف گــذاری بــرای کــودکان و نوجوانــان 
از آمــوزش هــای مهمــی اســت کــه بایــد 
ــرا  ــزی گــردد ، زی ــه ری در آموزشــها برنام
انگیــزه و تمایــل بــرای رســیدن بــه هــدف 
ــاد  ــرای ایج ــمند ب ــی ارزش ارزشمندروش
انگیــزش اســت، بــراي اینکــه کــودک 
شــما بــا انگیــزه شــود، بــه او کمــک کنیــد 
کــه اهــداف زندگــي خــود را انتخــاب 
کنــد و درس خوانــدن را راهــي بــراي 
ــن  ــد؛ در ای ــداف بدان ــه آن اه ــیدن ب رس
ــدن  ــد درس خوان ــر میخواهی ــرایط اگ ش
هــدف او باشــد، بایــد ارزشــمندي آن 
بــراي کــودک ثابــت شــود تــا بــراي 
ــد. ــدا کن ــزه پی ــتیاق و انگی ــام آن اش انج
افــت  مانــع  چگونــه 
شــویم؟  کودکمــان  تحصیلــي 
دانســتن  مشــتاق  اصــل  در  کــودکان 
ــر  ــن اگ ــتند، بنابرای ــازه هس ــاي ت چیزه
ــن  ــراي یادگرفت ــي ب ــدن راه درس خوان
چیزهــاي تــازه و ارضــاي حــس کنجکاوي 
قلمــداد شــود، کــودک بــه درس خوانــدن 
ــد  ــد میشــود. شــما ســعي کنی ــه من عاق
ــط  ــه درس او مرتب ــودک را ب ــؤاالت ک س
ســازید و بــه او تفهیــم کنیــد که بســیاري 
از ندانســتههاي او در مــورد جهــان بــا 
درس خوانــدن برطــرف میشــود، اگــر 

فرزنــد شــما نســبت بــه دانســتن مطالــب 
درســي کنجــکاو شــود، انگیزهــاش بــراي 
درس خوانــدن افزایــش مییابــد. کــودکان 
اغلــب در مــورد زمــان انجــام تکلیــف 
ــد  ــعي میکنن ــث و س ــر و بح ــي ج درس
ــد  ــر اندازن ــه تأخی ــا حــّد امــکان آن را ب ت
ــد، در  ــرا برس ــواب ف ــت خ ــه وق ــا اینک ت
ــا  ــن آنه ــه والدی ــت ک ــرایط اس ــن ش ای
ــر  ــر چــه زودت ــه ه ــد ک ــور میکنن را مجب
ــانند، در  ــام برس ــه اتم ــود را ب ــف خ تکالی
ــت  ــا نادرس ــل کام ــن عم ــه ای ــي ک حال
اســت، در ایــن شــرایط والدیــن میتواننــد 
بــا کمــي برنامــه ریــزي بــه ایــن مشــکل 
بــراي همیشــه خاتمــه بدهنــد . بنابــر ایــن 
، بهتریــن راه حــل ایــن اســت کــه بــرای 
ــه  ــد برنام ــم بای ــف درســي ه انجــام تکلی
ــه فرزندانمــان آمــوزش دهیــم  ریــزی را ب
و بــا تمریــن آن در انجــام تکالیــف درســی 
ــا تقســیم بنــدی مناســب هــم تکالیــف  ب
ــه  ــازی بچ ــم ب ــرد و ه ــام گی ــی انج درس
هــا بــا برنامــه ریــزی انجــام پذیــرد تــا در 
ــزی  ــه ری ــان برنام ــم فرزندانم ــي ه زندگ
ــن نکتــه  ــد ای ــي داشــته باشــد و نبای جای
ــم  ــان بگذاری ــده فرزندم ــر عه ــط ب را فق
ــه  ــم ک ــم بگیری ــم تصمی ــد باه ــه بای بلک
ــازی  ــف و ب ــام تکالی ــه انج ــه برنام چگون
ــر اجــرای آن نظــارت  ــه نمــوده و ب را تهی
کنیــم و از کودکانمــان بخواهیــم کــه 
ــیم ،  ــود باش ــای خ ــده ه ــه وع ــد ب متعه
ــی آموزشــی  ــک روش تربیت ــود ی ــن خ ای
ــل  ــدان درعم ــن و فرزن ــه والدی ــت ک اس
بــه آن ملــزم واقــدام خواهنــد نمــود 
بــه  نیزبایــد  را  مختلــف  وتشــویقات 
ایــن التــزام عملــی مربــوط نمائیــم !                                                                          
بیــن  حــق  فاطمــه    : کننــده  تهیــه 

تامیــن امنیــت عاطفــي کــودکان یکــی 
ازوظایــف خانــواده اســت ســید شــهرام 
علیزاده روان شــناس کــودک و نوجوان 
در گفتگــو بــا خبرنــگار حــوزه ازدواج و 
ــگاه  ــي باش ــروه اجتماع ــواده درگ خان
خبرنــگاران جــوان؛ اظهــار داشــت: 
احساســات و برداشــتهای والدیــن از 
تجربــه هــاي دوران کودکي  خودشــان 
تأثیــر بســزایي بــر نحــوه فرزنــد پروري 
ــه درک  ــان اینک ــا بی ــا دارد! وي ب آنه
ــن از خودشــان  هــر چــه بیشــتر والدی
و رفتارهایشــان موجــب ایجــاد رابطــه 
ــا فرزندشــان خواهــد شــد،  اي ســالم ب
عنــوان کــرد ســامت و امنیــت عاطفي 
کــودکان در گــرو برخــورد والدیــن 
نســبت بــه رفتارهــاي آنهــا ســت.!
بــا  والدیــن  از  برخــي  متاســفانه 
بــا  رابطــه  در  ناصادقانــه  عملکــرد 
دیگــران بــه دالیــل مختلــف بــه نوعــی 
القــاي حــس بــي اعتمــادي در وجــود 
کــودکان خــود را تقویــت مــی کننــد! 
و تعــادل عاطفــي او را بــا خطــرات 
ــدري  ــازند. پ ــي س ــه م ــدي مواج ج
خودباکــودک،  درگفتگوهــاي  کــه 
را  »دروغگویــي«  بــودن  ناشایســت 
متذکــر مــي شــود امــا در زمانــي 
دیگــر او را مجبــور مــي کنــد تــا 
ــه  ــدرم خان ــه »پ ــد ک ــه دروغ بگوی ب
نیســت«، حــس دوگانگــي آســیب 
زایــي را در وجــود کــودک شــکل مــي 

ــای  ــه اکثررفتاره ــم ک ــد! بایدبدانی ده
بزرگتــر هــای خانــواده اولیــن الگوهــاي 
ــي  ــي خانوادگ ــت و منف ــاري مثب رفت
از والدیــن بــه فرزنــدان و از نســلي 
ــود  ــی ش ــل م ــر منتق ــل دیگ ــه نس ب
کــرد:  تصریــح  کارشــناس  ایــن   ،  !
حفــظ تعــادل عاطفــي درکــودکان، 
ــودن ،  ــر ب ــي پذی ــش بین ــرو پی درگ
ثبــات رفتــار و پذیــرا بــودن روشــهای 
تربیتــی صحیــح توســط والدیــن اســت. 
ــه از  ــي ک ــم ،کودک ــد بدانی ــه بای هم
امنیــت عاطفــي برخــوردار نباشــد، 
خواهــد  افســردگي  دچاراحســاس 
شــد و بــه احتمــال زیــاد بــه کودکــي 
شــدکه  خواهــد  تبدیــل  مضطــرب 
. اســت  روحــی  افســردگی  نشــانه 
وي بــا بیــان اینکــه کودکانــي کــه بــه 
ــط  ــند در محی ــاد باش ــي اعتم ــود ب خ
هــاي اجتماعــي بي قــرار خواهنــد بود، 
ایــن کــودکان در زمــان غیبــت والدیــن 
بــه شــدت مضطــرب مــي شــوند و 
دورمانــدن از مــادر برایشــان بســیار 
زجــرآور خواهــد بــود. چنیــن کودکاني 
مادرهســتند! بــه  وابســته  مــدام 
تجربــه نشــان مــی دهدکــه شــخصیت 
ــه  ــا وابســته ب ــی عموم ــن کودکان چنی
ــی از  ــاید یک ــود وش ــی ش ــران م دیگ
دالیــل عمومــی شــخصیتهای پیــرو 
ــن  ــه چنی ــور نتیج ــی ک ــد و مدگرائ م
ــد درســتی  تلخــی باشــد کــه نمیتوانن

ــار  ــوع و رفت ــک موض ــودن ی ــط ب و غل
 ، همــواره  و  دهنــد  تشــخیص  را 
ــک  ــودن ی ــط ب ــا غل ــاره درســت ی درب
موضــوع و یــا رفتــار بــا خــود کلنجــار 
ــور  ــد ک ــه تقلی ــز ب ــت نی ــه و عاقب رفت
کورانــه از فــرد یــا گروهــی از هــم 
ــود! ــد نم ــل خواهن ــود عم ــاالن خ س

بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن روان 
شــناس کــودک و نوجــوان تاکیــد کرده 
امنیــت عاطفي کــودک بســیار ضروري 
ــه امنیــت عاطفــي  اســت و کــودکان ب
نیازمندند،بــه نظــر ایــن کارشــناس 
نوجــوان  و  کــودک  روانشــناس 
ــف  ــه از ضع ــی ک ــودکان و نوجوانان :ک
ــج  ــی رن ــت عاطف ــال درامنی ــا اخت ی
مــی برندهمــواره دچــار ایــن احســاس 
ــا  ــن و ی ــه والدی ــتند ک ــی هس توهم
مربــي آنهــا را دوســت ندارنــد، یــا آنهــا 
را رهــا کــرده یــا جــا مــي گذارنــد و یــا 
ممکــن اســت تصورکننــد بزرگترهــاي 
ــا  ــتباهات آنه ــل اش ــه دلی ــان  ب ایش
کنندودیگربرنگردنــد،  ترکشــان 
بســیار  توهمــی  تصــور  ایــن 
اســت. دردنــاک  کــودکان  بــراي 

 علیــزاده افــزود: بــه همیــن دلیــل 
مــادران هیــچ گاه در صحبــت هایشــان 
ــاح  ــه اصط ــودک و ب ــه ک ــراي تنبی ب
ــي از  ــردن او از جمات ــه راه ک ــر ب س
و  نــدارم  دوســتت  »دیگــه  قبیــل  
ــو رو  ــدوارم ت ــتم«، »امی ــت نیس مامان
نبینــم و از دســتت راحــت شــم«، 
»دیگــه دوســتت نــدارم چــون بــه 
حــرف مــن گــوش نمیکنــي« اســتفاده 
نکنیــد؛ بــه کار بــردن چنیــن جماتــي 
ــا خطــرات  ــي کــودک را ب امینــت روان
جبــران ناپذیــري مواجــه خواهــد کــرد.

ــزوم  ــه در صــورت ل ــان اینک ــا بی وي ب
تنبیــه کــودک، بایــد رفتــار او را مــورد 
انتقــاد قــرار دهیــد نــه شــخصیت او را 
ــرد:  ــریح ک ــد! وی تش ــه دارکنی خدش
بایــد بــه کــودک اعتمــاد نمــوده و 
در برابــر اشــتباهات او بــا صبــوري 
نمــود  راهنمائــی  اورا  برخوردکــردو 
؛ همچنیــن او را بــي قیــد و شــرط 
ــا او صــادق باشــید.  دوســت بداریــدو ب
خودتــان   اول  درجــه  در  همچنیــن 
بــه توصیــه هایتــان عمــل کنیــد.

باز نشر از باشگاه خبرنگاران جوان با 
اصاحات جزئی       

چگونه امنیت عاطفي کودکمان را فراهم کنیم؟ چگونه فرزندان را به درس خواندن عالقمند کنیم؟
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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.

یک متخصص عفونی کودکان گفت: عفونت ادراری در نوزادان عائمی 
خاص ندارد، از این رو تشخیص آن به تاخیر افتاده و ممکن است باعث بروز 

مشکاتی شود.
عفونت ادراری در کودکان را جدی بگیریدبهنام ثبوتی فوق تخصص عفونی 
کودکان درباره ی عفونت ادراری کودکان گفت: عفونت ادراری در کودکان 
بسیار شایع است. عائم بالینی معموال در کودکان با بزرگساالن متفاوت 

است.چون در سن های پایین عائم اختصاصی ندارد و ممکن است با یک 
تب و بی قراری شروع شود  و طبیعتا تشخیص آن برای نوزادان زیر 2 سال 
به تاخیر می افتد. از جمله عائم اختصاصی می توان به سوزش ادرار ، تکرر 

ادرار ، درد پهلو و استفراغ را نام برد.
وی افزود: یبوست مزمن، عدم رعایت مسائل بهداشتی، نشستن در وان یا 
تشت در حمام می تواند خطر مبتا شدن به عفونت را در کودکان افزایش 

دهد.
اختاالت جنینی موثر در عفونت ادراری نوزاد

بعضی از کودکان در دوران جنینی یعنی به طور مادرزادی، اختاالت 
ساختاری دارند. از جمله این اختاالت شامل اشکال در لگن، لگنچه ی 

کلیه یا مثانه، رفاکس ادرار یعنی برگشت ادرار از مثانه به سمت کلیه، به 
درستی منقبض و منبسط نشدن مثانه و تک کلیه بودن است. در این افراد 

ریسک عفونت ادراری خیلی بیشتر است.
متخصص عفونی کودکان ادامه داد:از نظر ساختاری عفونت ادراری یا در 

مثانه است یا کلیه را در گیر می کند که اصطاحا به آن التهاب بافت کلیه 
می گویند. در التهاب بافت کلیه عائم بالینی و آزمایشگاهی خیلی شدید 

است و گلبول های سفید در خون باال می رود  و واکنش های التهابی داریم.در 
سن زیر 3 ماه این عفونت ممکن است وارد خون شود و خطرناک است.
ثبوتی درباره ی درمان این بیماری اظهار کرد:قبل از درمان،تشخیص با 

استفاده از اسکن کلیه انجام می شود.همچنین فشار خون بیمار مورد بررسی 
قرار می گیرد به دلیل اینکه ممکن است عفونت زمینه ای برای،بیماری فشار 
خون باال در سن باال ایجاد کند. درمان،به وسیله ی قرص های آنتی بیوتیک 

و تزریق وردیدی انجام می شود.اگر در اثر عفونت، کلیه فرد درگیر شود ، 
باید در بیمارستان بستری شود و از تزریق وریدی برای بهبود حال بیمار 
استفاده می شود. بعد از بستری شدن که بین 7 تا 10 روز است وضعیت 

بیمار باید با کشت ادرار بررسی شود.اگر جواب منفی بود تا 3 نوبت هر 3 
ماه یک بار، بعد هر 6 ماه یک بار تا 2 سال این پیگیری ها باید انجام شود.

تعویض به موقع پوشک نوزاد، کاهش ابتا به عفونت ادرار

وی ادامه داد: به مادرها توصیه می کنم از تماس طوالنی بدن نوزاد با 
پوشک آلوده خودداری کنند و پوشک را سریع عوض کنند و در سن باالتر 
لباس های زیر فرزندان خود را زود به زود عوض کرده و عائم بهداشتی را 

رعایت کنند.

ثبوتی افزود: یک نکته ی بسیار مهم این است که گاهی وقت ها عفونت های 
مقاوم و پایدار در اطراف محل پوشک ممکن است با قارچ همراه باشد و 

برخاف استفاده از پمادهای موضعی درمان نشود.این خود می تواند زمینه 
ساز عفونت ادراری باشد 

باشگاه خبرنگاران جوان

هشدار! عفونت ادراری کودکان را جدی بگیرید



نماد ھای ما می توانیم 

جنگده F5 که توسط جوانان ایرانى مهندسى معکوس شده 

توپ دریایى 40 میلیمترى فتح 

تانک ذوالفقار 3   سکوى c19  در میدان گازى پارس جنوبى برگ 



شهید ناصر کاظمى 

شهید سید على اندرزگو 

1357/06/02

1364/06/02
شهید دفاع مقدس 
شهید سید کاظم کاظمى 

  1358/06/04

شهید حاج مهدى عراقى 

شهید امنیت کردستان 

شهید امنیت کردستان 

1361/06/06

شهید ایت اهللا قدوسى 

1360/06/14
شهید ترور بدست منافقین 

شهید ترور بدست منافقین 

شهید انقالب اسالمى 

1360/06/021

شهید سید اسد اهللا مدنى 

1365/06/11

شهید محمود کاوه 

1299/06/22
شهید شیخ محمد خیابانى 


