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بــه  اجتماعــی  و  گــذرا  نــگاه   -1
اســامی جمهــوری  ســاله   40 کارنامــه 
شــعارها  و  بنیانــی  اصــول  در  )چــه 
عملکــرد( در  چــه  و  ارزشــها  و 

ظرفیــت  و  اســتعدادها  مــا  کشــور  در 
دارد  وجــود  گســترده  بســیار  هــای 
نشــده  اســتفاده  آنهــا  از  تاکنــون  کــه 
وضعیــت  شــود  اســتفاده  اســت،اگر 
کشــور بــه مراتــب پیــش خواهــد رفــت.
*موانــع اســتفاده از ایــن ظرفیتهــا چیســت؟
ایرانــی کاالی  از  حمایــت  شــعار   -3

منطقــه  مســائل  بــه  اشــاره   -4
آینــده بــه  اشــاره  یــک  و 

شرح مختصر:
در بــاب ارزشــهای اصلــی انقــاب و شــعارهای 
ــی در  ــن انقاب،امتحــان خوب و اصــول بنیادی
ایــن زمینــه پــس داده اســت.یعنی ملــت ایران 
توانســته اســت اصــول بنیادین را و شــعارهای 
ــتحکام اول  ــان اس ــه هم ــاب را ب ــی انق اصل
ــهای  ــعارها و ارزش ــظ کند.ش ــروز حف ــا ام ت
اینهاست،اســتقال،آزادی،مردم  اصلــی 
ســاالری،اعتماد بــه نفــس ملــی و خــود 
ــر  ــری و باالت ــت و برت ــی و عدال ــاوری علم ب
از همــه ی اینهــا تحقــق و پیــاده شــدن 
. کشــور  در  شــریعت  و  دیــن  احــکام 

و  داراســت  برخــورد  اســتقال  از  کشــور 
ایــن خواســتهی عمومــی ایــن مــردم در 
ــران  ــت ای ــش مل ــی واکن ــوده یعن ــاب ب انق
ــن  ــگان برای ــلطه بیگان ــال س ــه دویســت س ب
کشــور اســت.)تا قبــل از انقــاب حــدود 
ــن  ــر ای ــر ب ــلطه گ ــای س ــال قدرته 200 س
زیــر  و حکومتهــا  بودنــد  مســلط  کشــور 
ــد. ــه حکومــت میکردن ســایه قدرتهــای بیگان

ــزاری  ــت ت ــا تضمیــن دول )حکومــت قاجــار ب
روســیه بــر ســر پــا بــود یعنــی در جنگهــای 
ایــران و روس در قضیــه ی ترکمنچای،عبــاس 
گرفــت  قــول  روســها  از  قاجــار  میــرزای 
حکومــت در خانــدان قاجــار باقــی بمانــد 
یعنــی خانــدان قاجــار زیــر پرچــم و ضمانــت 
ــها  ــد انگلیس ــی کردند.بع ــی م ــها زندگ روس
آوردند.همــان  کار  ســر  را  آمدند،رضاخــان 
ــد  انگلیســها محمدرضــا را ســر کار آوردند،بع
در 28 مــرداد ســال 1332 آمریکایــی هــا 
ــد  ــا را تجدی ــدند و محمدرض ــدان ش وارد می
ایــن  طــول  در  کردند.بعضــی  ســلطنت 

ســالهای متمــادی حکومتهــای مــا را بــا ایــن 
ــرد در  ــی آورد و میب ــدرت م ــا آن ق ــدرت ی ق
یــک برهــه ای از زمــان- قــرارداد 1907- 
انگلیــس و روس تــزاری بــا هــم توافــق کردند 
کشــور ایــران را بیــن خودشــان تقســیم 
کنند.یــک قســمت زیــر ســلطه انگلیس،یــک 
قســمت زیــر ســلطه روس،یــک قســمت 
کوچــک هــم ایــن وســط مــال دولــت ایــران

دنیا،ملتی،بــه  در  کشــوری  هیــچ  امــروز 
ی  ندارد،همــه  ایــران  ملــت  اســتقال 
ملتهــای دنیــا بــه نحــوی از انحاء،نوعــی 
ماحظــه کاری در مقابــل قدرتهــا دارنــد.

ــچ  ــر هی ــت تاثی ــش تح ــه آرائ ــی ک آن ملت
کــدام از قدرتهــا قــرار نمیگیــرد ملــت ایــران 
ــت. ــوظ اس ــتقال محف ــن اس ــت بنابرای اس

آزادی: اســتقال و آزادی در کنــار هــم جــزو 
ــت.امروز  ــوده اس ــاب ب ــی انق ــعارهای اصل ش
در کشــور مــا آزادی فکــر اســت،آزادی بیــان 
هســت،آزادی انتخــاب اســت،هر کســی ادعای 
ــزی  ــن چی ــد دروغ گفته!چنی ــن کن ــر ای غی
نیســت. افــراد متعــدد در رســانه هــای مختلف 
افــکار گوناگــون ضــد حکومــت را کــه عقیــده 
ــم  ــی ه ــد و کس ــراز میکنن ــت اب ــان اس ش
ــت. ــان هس ــدارد،آزادی بی ــا کاری ن ــا اینه ب

آزادی بــر خــاف قانــون عملکــردن نیســت بر 
ــت. ــردن نیس ــریعت عملک ــن و ش ــاف دی خ

بــه  جــا  همــه  در  آزادی  چــوب  چهــار 
مــا  کشــور  در  و  کــردن  عمــل  قانــون 
کــه  کشــور  قوانیــن  و  اساســی  قانــون 
الهــام گرفتــه از شــریعت مطهــر هســت.

مــردم ســاالری: انتخابــات عمومــی در کشــور 
ــات در تمــام  مــا جــزو کــم نظیرتریــن انتخاب
ــت.تقریبا  ــف اس ــورهای مختل ــا و در کش دنی
ــک  ــال ی ــر دو س ــرا ه ــالها و اخی ــه ی س هم
ــات  ــرد،در انتخاب ــام میگی ــات انج ــار انتخاب ب
همــه آزادانــه شــرکت میکننــد بــا شــور 
و شــوق هــم ملــت مــا شــرکت میکننــد 
ماحظــه کنیــد در چهــل ســال دولــت هایــی 
کــه بــا انتخــاب مــردم ســر کار آمدنــد دارای 
ــت  ــک وق ــد ی ــف بودن ــای مختل ــش ه گرای
داشــتند،یک  نــوع سیاســی  بــه  گرایــش 
وقــت گرایــش بــه ضــد آن داشــتند،همه 
ــردم  ــد. م ــاب کردن ــردم انتخ ــا را م ی اینه
ســاالری در کشــور مــا مســتقر اســت مــا در 
ــک  ــتیم ی ــان نگذاش ــای خودم ــات ه انتخاب

ــگ: ــی در دوران جن ــود و حت ــر بش روز تاخی
ارزش و اصــل دیگــر اعتمــاد بــه نفــس ملــی 
یعنــی  اســت  ایــران  ملــت  و خودبــاوری 
ــل دیگــران احســاس انفعــال و  ملــت در مقاب
ــا  ــه م ــد.یعنی هم ــته باش ــرافکندگی نداش س
میتوانیــم امــروز بحمــداهلل ملــت مــا و جوانــان 
مــا روی پــای خودشــان مــی ایســتند و 
احســاس اســتقال و خودبــاوری مــی کننــد.

عدالــت:در بــاب عدالــت کارهــای بســیار 
بســیار  کارهــای  گرفتــه  انجــام  زیــادی 
کــه  عدالتــی  آن  اینهــا  منتهــا  خوبــی 
ملــت  آرزوی  و  هســتیم  دنبالــش  مــا 
مســلمان اســت نیســت.با آن فاصلــه دارد.

اگــر مقایســه کنیــد کشــور را بــا دوران قبــل 
از انقــاب یــا بــا بســیاری از کشــورهای 
دیگــر مــی بینیــد در اینجــا فاصلــه طبقاتــی 
کمتــر اســت.توانایی هــای قشــر ضعیــف 
ــرورش  ــوزش و پ ــت.عمومیت آم ــتر اس بیش
از  حتــی  چیزهــا  دیگــر  و  بهداشــت  و 
ــر بیشــتر اســت. بســیاری از کشــورهای دیگ

ــب  ــک جهانی:پیــش از انقــاب ضری ــار بان آم
چینــی  بوده.ضریــب   50 بــاالی  جینــی 
ــان دادن  ــرای نش ــه ب ــت ک ــبه ای اس محاس
ــی  ــر و غن ــه ی فقی ــی و فاصل ــکاف طبقات ش
در کشــورها انجــام میگیــرد هرچــه عــدد 
ــی  ــکاف طبقات ــد ش ــر باش ــب باالت ــن ضری ای
بیشــتر اســت و هرچــه کمتــر باشــد شــکاف 
ــب  ــال 94 ضری ــت.در س ــر اس ــی کمت طبقات
ــا  ــت،یعنی م ــوده اس ــور 38 ب ــی در کش جین
ــم  ــته ای ــه 50 و 38 توانس ــدار فاصل ــن مق ای
فاصلــه طبقاتــی را کــم کنیم)آمــار بانــک 
ــی  ــن اللمل ــای بی ــزو آماره ــی اســت ج جهان
است.قشــر فقیــر مطلــق پیــش از انقــاب،46 
ــا  ــی تقریب ــد یعن ــران بودن ــت ای ــد مل درص
ــزء  ــاب ج ــل از انق ــران قب ــت ای ــف مل نص
قشــرهای فقیــر مطلــق بودند،امــروز ایــن 
عــدد 46 درصــد رســیده اســت بــه 5/9 
درصد.بنابرایــن شــعار عدلــت هــم شــعار 
واقعــی اســت و شــعاری اســت کــه بحمــداهلل 
در کشــور ســال 93 مانــدگار و مســتقر اســت.

ــت  ــه برک ــریعت ب ــق ش ــن و تحق ــئله دی مس
وجــود شــورای نگهبــان کــه همــه قدرتهــای 
مســتکبر هــم بــا شــورای نگهبــان مخالفند،به 
خاطــر اینکــه تامیــن کننــده انطبــاق اســت.

قوانیــن و عملکردهــا بــا شــرح مقــدس اســت. 
پــس عملکــرد 40 ســاله در زمینــه شــعارهای 
ــول و خــوب اســت. ــل قب ــاب قاب ــی انق اصل
اما در مورد کارکردهای مسئوالن کشور:

در بــاب امنیــت و ثبــات کارکرد بســیار 
ــت. خوبی اس

ــای  ــاوری کارکرده ــم و فن ــاب عل در ب
ــت ــی اس ــیار خوب بس

کشــور،راههای  زیرســاختهای  بــاب  در 
و  ها،بنــادر  نیــروگاه  و  ارتباطی،ســدها 
ــت. ــی اس ــیار خوب ــرد بس ــا کارک ــال اینه امث

بــاب  در  نفتــی  غیــر  صــادرات  بــاب  در 
بــه  نیــاز  ملــی  ناخالــص  ی  ســرانه 
اســت. شــده  برابــر  دو  انقــاب  از  قبــل 
ــای  ــت ه ــات و ظرفی ــه امکان ــع ب راج

ــده: ــتفاده نش اس
آموختــه دانــش  جوانــان  ظرفیــت   -1
مــوج  مهــم  ظرفیتهــای  و  امکانــات   -2
میلیــون( است)هشــتاد  جمعیتــی 
3- وســعت ســرزمین کشــور و همســایگی 
فرصــت آزاد  اللملــی  بیــن  آبهــای  بــا 
ــور،نقطه  ــزده کش ــا پان ــدد ب ــایگان متع همس
جنــوب  و  غــرب  و  شــرق  اتصــال  ی 
امــروز  ارزش  بــا  طبیعــی  منابــع   -4
داشــته  ای  افــزوده  ارزش  اینکــه  بــدون 
ــی  ــود یک ــه میش ــارج فروخت ــه خ ــند ب باش
اولیــم( دنیــا  در  گاز)  و  نفــت  آنهــا  از 
ایــن خیلــی ظرفیــت مهــم اســت اینکــه 
ــلط  ــی تس ــر قیمت ــه ه ــد ب ــمن میخواه دش
ــور  ــن کش ــر ای ــود را ب ــت خ ــود را و قومی خ
ــن ثروتهاســت. ــه خاطــر همی ــد ب اعمــال کن
بــا  و  فــراوان  فلــزات  ی  عــاوه  بــه 
فــراوان  امکانــات  و  ارزشــی،مراتع،جنگلها 
دیگــر اگــر از ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده شــود 
اقتصــاد ایــران در میــان بیــش از 200 کشــور 
ــرد. ــرار میگی ــور اول ق ــن 12 کش ــان بی جه
ــور  ــا حض ــا ب ــور خوان ــکار و حض ــا ابت ــر ب اگ
مدیــران فعــال و هــر کوشــش انشــااهلل بشــود.

اســتفاده  ظرفیــت  ایــن  از  چــرا 
نمــی شــود. علــت وجــود موانــع
از  بعضــی  نداشــتن  در  بــا  اول:  مانــع   -1
ــت  ــت اس ــن ظرفی ــه همی ــا ب ــئولین م مس
یــا بــاور ندارنــد یــا اهمیــت نمیدهنــد.
مهمتریــن چالــش کشــور یــک چالــش ذهنی 
اســت یعنــی همیــن کــه افــکار عمومــی 
ــروت در کشــور هســت  ــدر ث ــد چــه ق نمیدان
بعضــی از مســئولین هــم متاســفانه نمیداننــد 
چــه قــدر ثــروت انســانی یــا طبیعــی در 
اختیــار کشــور هســت دشــمن هــم میخواهــد 
بگویــد شــما نمیتوانیــد یــا ندارید.اقــرار نظــام 
بــه مردم،ما،میتوانیــم و مــا دارا هســتیم.
ــی از  ــفانه بعض ــت: متاس ــا اس ــم کاریه 2- ک
ــئولین  ــف مس ــای مختل ــش ه ــراد در بخ اف
دچــار تنبلــی و کــم کاری بــوده اند و هســتند 
وضــع کشــور اقتضــا میکنــد کار پــر تــوان و پر 
تــاش را،مســئولین و مدیــران در هرجــا کــه 
ــد. ــش دهن ــاش را افزای ــتی ت ــتند بایس هس
ــخه  ــه نس ــردن ب ــاد ک ــع دیگر،اعتم 3- موان
بهتــر( زندگــی  کمتــر  بیگانگان)فرزنــد 
4- سیاســتهای بانــک جهانــی اســت سیاســت 
ــی از  ــه بعض ــوط ب ــتهای مرب ــل سیاس تعدی
معاهــدات بیــن الملل،بــه قــول خودشــان 
ــن سیاســت هــا را عمــل  کنوانســیون های،ای
کردن،جــزو موانــع پیشــرفت در کشــور اســت.
5- بــی توجهی به درون زایــی در اقتصاد)عدم 
توجــه بــه سیاســت درون زایــی اقتصــاد(
ــی  ــی درون زای ــاد مقاومت ــات اقتص خصوصی
ــه  ــروت ب ــد ث ــی تولی ــی یعن ــت.درون زای اس
اینکــه  درونــی کشــور-  فعالیــت  وســیله 
مــا از بیگانــه طلــب بکنیــم و متعهــد در 
ــن خطــای بزرگــی  ــه بشــویم ای ــل بیگان مقاب
اســت بایــد اقتصــاد درون زا باشــد.)وام از 
بانــک جهانــی یــا صنــدوق بیــن الملــل(
6- قبیلــه گرایــی سیاســی یا جناحــی )گرفتار 

جنــاح گرایی و قبیله گرایی سیاســی هســتیم(
ــاد  ــا فساد)فس ــدی ب ــارزه ی ج ــدم مب 7- ع
کمــش هــم بــد اســت،کمش هــم مضر اســت(
ــار  ــه نفت)اختی ــور ب ــودن کش ــی ب 8- متک
نفــت  اختیــار  نباشــد  نفــت  دســت  مــا 
را  نفــت  باشــد(قیمت  مــا  دســت 
کننــد. مــی  تعییــن  دیگــر  قدرتهــای 
عیــوب  مهــم  موانــع  از  یکــی   -9
اســت. زندگــی  ســبک  در  اساســی 
گرایــی  مصــرف  مشــکات  از  یکــی 
است،اســراف و زیــاده روی و زیــاد خــرج 
کردن،یکــی رفــاه طلبــی افراطــی اســت، یکی 
اشــرافی گــری است،اشــرافی گــری از طبقــات 
ــن. ــات پایی ــه طبق ــود ب ــرریز میش ــاال س ب
ــادی خواســتن،زیادی  ــاد مصــرف کردن،زی زی
جــزو  کــردن  خــرج  خوردن،زیــادی 
اســت. زندگــی  ســبک  در  عیــوب 
اقتصــاد  بــه  نســبت  تعصــب  عــدم   -10
یکــی  خارجــی  جنــس  )مصــرف  ملــی 
تعصــب  بایســتی  اســت  مهــم  عیــوب  از 
مصــرف  بــه  نســبت  باشــیم  داشــته 
داخلــی وجنــس داخلــی و اقتصــاد ملــی

شعار سال:
ــرح  ــور مط ــور منظ ــا دو منظ ــال ب ــعار س ش
میشــود:یکی جهــت دادن بــه سیاســتهای 
و  دولتــی  مســئولین  عملکــرد  و  اجرایــی 
مســئولین حکومتــی اســت یکــی توجیــه 
ــی  ــکار عموم ــت.یعنی اف ــی اس ــکار عموم اف
ــئله  ــه مس ــه چ ــه اینک ــد ب ــدا کن ــه پی توج
اســت  مهــم  کشــور  بــرای  امــروز  ای 
ــئولین  ــه مس ــاب ب ــم خط ــال ه ــعار امس ش
اســت. مــردم  بــه  خطــاب  هــم  اســت 
ــی کار و  ــول نهای ــی محص ــی یعن کاالی ایران
ســرمایه و فعالیــت  اقتصــادی و ذهــن و ابتکار 
و همــه چیز.ســرمایه گــذار با ســرمایه ی خود 
کارگردد،بــا کار خــود طراحی،بــا ذهــن خــود 
و بــا دانــش خود،اینهــا همــه تــاش میکننــد 
ــی. ــود کاالی ایران ــا میش ــول کار انه و محص
بنابرایــن چیــز باعظمتــی اســت چیــز بســیار 
مهمــی اســت ایــن را بایســتی حمایــت کــرد.
ــدات  ــش تولی ــورت افزای ــه ص ــت اوال ب حمای
ــت،برنامه  ــی اس ــئولین دولت ــده مس ــه عه )ب
ــش  ــی افزای ــد داخل ــا تولی ــردم ت ــزی و م ری
باید(تولیــد داخلــی بهبــود کیفیــت پیــدا کند.

ــلیقه  ــا و س ــا نیازه ــاق ب ــت انطب حمای
ــای روز ــت ه ــا و مزی ه

حمایــت در جهــت بازاریابــی بیــرون از 
کشــور و صــادرات

تمــام  ارزان  و  پذیرکــردن  رقابــت 
نمــودن

الزامات حمایت:
ســوی  از  واردات  جــدی  مدیریــت   -1
تولیــد  داخــل  در  کــه  دولت)اجناســی 
ــت  ــدن اس ــد ش ــل تولی ــا قاب ــود ی ــی ش م
نشــود.( وارد  خــارج  از  حتمــا  بایــد 
2- الزامــات مبــارزه جــدی بــا قاچــاق اســت.
گــذاری  ســرمایه  در  حمایــت   -3
تولیــد امــر  در  و  اقتصــاد  فعــاالن 

مسائل منطقه:

ــت  ــه گذش ــالی ک ــامی در س ــورس اس جمه
پرچــم عــزت و اقتــدار ملــت ایــران را در 
منطقــه بــه اهتــزاز درآورد.جمهــوری اســامی 
ســهم مهمــی ایفــا کرد،بــرای شکســتن کمــر 
ــا در منطقــه ایــن کار را کــرد  تکفیــری ه
جمهــوری اســامی توانســت در بخــش مهمی 
ــر  ــا را از س ــری ه ــر تکفی ــه ش ــن منطق از ای
مــردم کــم کنــد و امنیــت بــه وجــود بیــاورد.
جمهــوری اســامی توانســت نقشــه آمریــکا را 
در منطقــه خنثــی کند،نقشــه ی آمریــکا چــه 
ــروه  ــه گ ــود ک ــن ب ــکا ای ــه ی آمری بود؟نقش
هــای شــرور و ظالــم و هتاکی از قبیــل داعش 
را بــه وجــود آورد بــرای اینکــه ذهــن ملتهــا را 
از رژیــم غاصــب صهیونیســتی منحــرف کنــد.
البتــه آنهــا مــی گوینــد مــا در ســرکوب 
ــد  ــی گوین ــتیم،دروغ م ــت داش ــش دخال داع
ــش را  ــه داع ــن اســت ک ــکا ای سیاســت آمری
ــان. ــت خودش ــا در مش ــد منته ــته باش داش
آمریکایــی هــا قــادر بــه ایجــاد امنیــت 
افغانســتان  دلیلــش  نیســتند  منطقــه  در 
ــی  ــه آمریکای ــت ک ــال اس ــت.چهارده س اس
هــا وارد افغانســتان شــده اند،چــه غلطــی 
در  را  امنیــت  توانســتند  اند؟آیــا  کــرده 
افغانســتان بــه وجــود بیاورند؟ابــدا نتوانســتند.
حضــور مــا بــا درخواســت دولــت هــا و ملــت 
بوده،کمــک مــی خواســتند  هــا منطقــه 
کمــک کردیم،کمــک را هــم بــا انگیــزه هــای 
عقانــی و منطقــی انجــام دادیــم ایــن را همــه 
مــی دانند،هــر کمکــی در زمینــه ی مســائل 
ــبات  ــا محاس ــت ب ــه اس ــام گرفت ــه انج منطق
بســیار منطقــی و عاقانــه انجــام گرفته اســت.

جمع بندی:
1- همــه ی مشــکات کشــور قابل حل اســت.
بــا  و  قــدرت  بــا  انقــاب   -2
میــرود. پیــش  دارد  نشــاط 
میــدان  همــه  در  مــا  جوانــان   -3
کشــورند. امیــد  ی  ســرمایه  هــا 
... ارزشــند  بــا  خیلــی  جوانــان 
فعالیتنــد  جوانهــا هســتند کــه مشــغول 
هنر،نظامــی  و  فرهنــگ  مســائل  در 
در  آفرینــی  فرماندهی،نقــش  و  گــری 
ــد. ــری دارن ــاط ت ــا نش ــت ب مدیریت،مدیری
ــف  ــای مختل ــت ه ــا در مدیری ــه ی م توصی
ــوند. ــه ش ــه کارگرفت ــتر ب ــای بیش ــوان ه ج
کــه  اســت(  بود)مهــم  امیــدوار  دشــمن 
نســل ســوم انقــاب و نســل چهــارم انقــاب 
امــروز  انقــاب روگــردان شــوند ولــی  از 
ــارم  ــوم و چه ــل س ــدی نس ــش و پایبن گرای
منــدی  عاقــه  و  انقــاب  بــه  انقــاب 
ــل  ــاب از نس ــه انق ــا ب ــه آنه ــق و پخت عمی
نیســت. کمتــر  نباشــد  بیشــتر  اگــر  اول 
ــزرگ  ــکات را ب ــد مش ــعی میکن ــمن س دش
ــر و بیشــتر  ــب بزرگت ــه مرات ــد و ب ــی کن نمای
از آن مقــداری کــه هســت نشــان دهــد.
مــا  جــوان  نســل  بالندگــی  از  دشــمن 
اســت.   عصبانــی  و  نگــران  شــدت  بــه 

در محضر ولی امر
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دهــم آذر ســالروز بــه شــهادت رســاندن فقیــه 

ــه  ــس ب ــده مجل ــیعه و مناین ــتمدار ش و سیاس

دســت دژخیــان پهلــوی

در  مــدرس  سیدحســن  شــهید  اهلل  آیــت 
ــا  ــه دنی ــتان ب ــری در زواره اردس ــری قم 1287هج
آمــد و نســب ایشــان بــا 31 واســطه بــه امــام 
حســن مجتبــی )ع( مــی رســد، وی پــس از اتمــام 
ــری  ــعبان 1311هج ــان در ش ــات در اصفه تحصی
قمــری بــه نجــف اشــرف عظیمــت نمــود و از محضــر 
و شــریعت  فشــارکی  آیــات عظــام ســیدمحمد 
اصفهــان، اهلل میــرزای شــیرازی بهــره بــرد ، در 
دوران مشــروطه، بــه حمایــت از مشــروطه  خواهــان 
نماینــده دوره دوم مجلــس گردیــد  و  پرداخــت 
ــی از  ــوان یک ــه  عن ــیعه ب ــای ش ــرف فقه ، وی از ط
مجتهدانــی تعییــن شــد کــه طبــق قانــون اساســی 
ــن مصــوب  مشــروطه می بایســت برهماهنگــی قوانی
ــند. ــته باش ــارت داش ــام نظ ــرع اس ــا ش ــس ب مجل

ــز  ــم نی ــا شش ــوم ت ــد از دوره س ــم مجاه ــن عال ای
در  تهــران  مــردم  نماینــده  دوره  چهــار  بــرای 
بــود و در دوره جنــگ  مجلــس شــورای ملــی 
دفــاع  کمیتــه  درمجلــس   ، اول  جهانــی 

ملــی را تشــکیل داد و بــه قــم مهاجــرت کــرد. 
شــهید ســید حســن مــدرس کــه بــا اقدامــات غیــر 
قانونــی و قلدرانــه رضاخــان مخالفــت می کــرد؛ 
ــد  ــرور گردی ــی ت ــان انگلیس ــزدوران رضاخ ــذا م ل
کــه نــا فرجــام بــود ســرانجام رضاخــان وی را 
خــواف تبعیــد کــرد و عاقبــت در غــروب 27رمضــان 
ــم آذر 1316شمســی  ــا ده ــق ب ــری مطاب 1356 قم
مســموم  ســم  بــا  را  وی  رضاخــان  دژخیمــان 
کردنــد، ولــی چــون ســم اثــر نکــرد پــس از مدتــی 
فقیــه  آن  ننگیــن  پهلــوی  مــزدور  جنایتــکاران 
فرزانــه را بــا عمامــه اش خفــه کردنــد. هــم اکنــون 
ــهد  ــمر مش ــهر کاش ــه در ش ــه فرزان ــهد آن فقی مش
ــت  ــیفتگان حقیق ــت و ش ــقان معرف ــگاه عاش زیارت
واالمقــام،  شــهید  آن  شــهادت  ســالروز  اســت. 
ــت. ــده اس ــذاری ش ــس« نامگ ــام »روز مجل ــه ن ب

منبع: خبرگزاری صدا و سیما
تاریخ انتشار: 97/9/10

12 آذر؛ روز افتخاربزرگ ملت ایران در تصویب »قانون اساسی جمهوری اسالمی« با رأی مردم

ریاســت جمهــوری، خبــرگان رهبــری 
ــی شــدن  و شــوراهای اســامی؛ انتخاب
ــده نظــام  ــن کنن همــه نهادهــای تعیی
ــاالری  ــردم س ــد از م ــادی قدرتمن نم
ــان  ــان در جه ــا آن زم ــه ت ــی ک دین
کــرد؛  تضمیــن  را  نداشــت  نمونــه 
ــن دســت  جمهــوری اســامی بزرگتری
آورد انقــاب اســامی و قانــون اساســی 
ــوری  ــی درجمه ــاق مل ــن میث بزرگتری
اســامی اســت کــه هــم اصــول و 
ــوژی  ــری و ایدئول ــری و فک ــی نظ مبان
انقــاب را مشــخص کــرده ، هــم نــوع 
ــوای  ــان ق ــط می نظــام سیاســی و رواب
اداره کننــده کشــور را ، هــم حقــوق و 
تکالیــف متقابــل ملــت و مســئوالن در 
ابعــاد سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
را روشــن نمــوده ، هــم اولویــت هــا و 
اهــداف کشــور را مشــخص کــرده ، هم 
ــردم را در  ــت واقعــی م ــگاه و منزل جای
جمهوریــت اســامی نظــام عینیــت 
اســامیت  ؛ ســازوکارهای  بخشــیده 
و حفــظ روح و محتــوای جمهــوری 
تاریــخ  در  نظــر  ایــن  از   ، اســامی 
معاصــر نــه کــم نظیــر کــه بــی نظیــر 
اســت، نگاهــی بــه تجربــه ناموفــق 
مبــارزان مصــری )کــه پیشــگام مبــارزه 
بــا اســتبداد در تاریــخ معاصــر بودنــد و 
اخــوان المســلمین کــه عمــًا قدیمــی 
ــی در  ــارزات انقاب ــازمان مب ــن س تری
ــوده  ــرب مشــهور ب ــان اســام و ع جه
قانــون  اجــرای  و  تدویــن  در  امــا 
اساســی خــود ناکامــی بزرگــی را رقــم 
ــد  ــان ده ــا نش ــت ت ــی اس ــد( کاف زدن
اهمیــت و عظمــت قانــون اساســی 
و  هدایــت  بــا  اســامی  جمهــوری 
رهبــری حضــرت امــام خمینــی )ره( و 

مدیریــت موفــق شــخصیتی چــون 
شــهید بهشــتی تــا چــه میــزان از 
اهمیــت و اعتبــار برخــوردار اســت.
اساســی قانــون  جایــگاه 
ســند  عالی تریــن  اساســی  قانــون 
راهنمایــی  و  یــک کشــور  حقوقــی 
ــت.  ــر اس ــن دیگ ــم قوانی ــرای تنظی ب
قانــون اساســی تعریــف کننــده اصــول 
ــب،  ــله مرات ــاختار، سلس ــی، س سیاس
جایــگاه و حــدود قــدرت سیاســی 
و  تعییــن  و  کشــور  یــک  دولــت 
ــهروندان  ــوق ش ــده حق ــن کنن تضمی
کشــور اســت. قانــون اساســی، اساســی 
ــرای اداره  ــی ب ــتاویز مردم ــن دس تری
ــک کشــور اســت.  ــت ســالم ی و مدیری
ــون  ــن قان ــن ای ــه در تدوی ــانی ک کس
ــری  ــای فک ــرمایه ه ــه س ــاز، هم ممت
ــد.  ــه کار انداختن ــود را ب ــوی خ و معن
ــاب در سراســر  ــزرگان انق در شــمار ب
ــوزه  ــر ح ــای مؤث ــره ه ــور و چه کش
و دانشــگاه بودنــد. نخبگانــی کــه از 
خبــرگان دانش اســامی و سیاســتهای 
ــاظ  ــد و در روح و الف ــام آگاه بودن اس
ــامی،  ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
اســاطیر  از  اینــک  دارنــد،  ســهمی 
معنــوی  هــای  پشــتوانه  و  انقــاب 
اســام  گســترش  بــه  رو  نهضــِت 
جهاننــد. در  )ص(  محمــدی  نــاب 
ســابقه قانــون اساســی در کشــورها
شــاید بتــوان گفــت قوانیــن الهــی 
نخســتین قانــون اساســی اداره جوامــع 
بشــری بــوده اســت. بــر اســاس آمــوزه 
ــچ  ــن هی ــای اســامی، بشــر در زمی ه
گاه بــدون حجــت الهــی نبــوده اســت و 
گذشــته از پیامبــران وکتــب آســمانی ، 
راهنمایــان دیگــری هــم بــرای هدایــت 

ــچ  ــان هی ــخ انقــاب هــای جه در تاری
انقابــی را نمــی تــوان یافــت کــه 
ــس از  ــاه پ ــر از دو م ــه کمت ــه فاصل ب
پیــروزی انقــاب و ســقوط رژیم ســابق، 
شــکل نظــام سیاســی جدیــد بــا همــه 
ــع  ــا رأی قاط ــم ب ــت آن ه ــی مل پرس
98/2 درصــدی رســمیت یافتــه باشــد.
تدویــن   1358 مــاه  آذر  دوازدهــم 
مــدرن  اساســی  قانــون  نخســتین 
ومســتقل در نظــام انقابــی ایــران 
ــت در  ــن و سیاس ــد دی ــه پیون ــر پای ب
ــب  ــه تصوی ــه ب ــامی ک ــوری اس جمه
ملــت ایــران رســید. در تاریــخ انقــاب 
ــی  ــی را نم ــچ انقاب ــان هی ــای جه ه
تــوان یافــت که بــه فاصلــه کمتــر از دو 
مــاه از پیــروزی انقــاب وســقوط رژیــم 
ســابق، شــکل نظــام سیاســی جدیــد را 
بــا همــه پرســی از ملــت آن هم بــا رای 
قاطــع 2/ 98 درصــدی رســمیت یابــد. 
رژیــم  کــه  ای  آشــفته  درشــرایط 
ــور را در  ــز کش ــه چی ــاهی هم ستمش
ــود پــس  ــرار داده ب ــی ق شــرایط بحران
از ســقوط رژیــم ننگیــن پهلــوی خائــن 
، بافاصلــه انتخابــات تعییــن خبــرگان 
قانــون اساســی برگــزار شــد و جمعــی 
ــای اســام شــناس و سیاســون  از علم
سرشــناس ایــران که مــردم انتخابشــان 
ــغول  ــال 58 مش ــرداد س ــد از م کردن
تدویــن قانــون اساســی گردیــده و 
ــه در  ــد ک ــب کردن ســپس آن را تصوی
تاریــخ معاصــر کشــورهای اســامی 
بــی نظیــر اســت. حتــی تصویــب ایــن 
ــون مصــوب نماینــدگان ملــت هــم  قان
ــرای تأییــد بیشــتر  باعــث نشــد کــه ب
ــه  ــه هم ــون ب ــن قان ــودن ای ــی ب مردم
پرســی ملــت گــذارده نشــود و چنیــن 
بــود کــه در 12 آذر مــاه ســال 58 
ــه  ــران ب ــی ای ــمند و انقاب ــت هوش مل
ــان  ــون اساســی جه ــن قان ــی تری مترق
ــه از  ــدگان خــود ک ــه مصــوب نماین ک
بزرگتریــن نخبــگان علمــی و سیاســی 
ــود  ــه شــده ب ــام کشــور تهی صاحــب ن
ــاز  ــازه آغ ــن ت ــد. ای ــد زدن ــر تایی ، مه
ــوری اســامی  ــِی جمه ــق عین راه تحق
بــود کــه بــر اســاس اصــل ششــم قانون 
اساســی آن اداره امــور آن بــا اتکاء آرای 
مردمــی از راه انتخابــات قرار داده شــد، 
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
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بشــر همــواره وجــود داشــته اســت، امــا 
مقایســه ی میــان تعــداد پیامبــران کــه 
ــا  ــر 124 هــزار پیامبــر اســت ب ــغ ب بال
تعــداد انگشــت شــمار کتــب آســمانی 
کافــی اســت تــا نشــان دهــد کــه 
کتــاب هــای آســمانی در طــول تاریــخ 
ــر  ــت بش ــار هدای ــور و معی ــوت مح نب
بــوده اســت و اصــل بــر ثبــات و پرهیــز 
ــداد  ــادی در تع ــد زی ــا ح ــر ت از تغیی
انــدک کتب آســمانی نشــان داده شــده 
اســت. در عیــن حــال کتــاب قــرآن که 
کاملتریــِن کتــاب آســمانی و خاتــم 
ــر  ــزه پیامب ــت معج ــی اس ــان اله ادی
ــت  ــندی اس ــن س ــام )ص( وآخری اس
کــه خــدای متعــال بــرای هدایــت بشــر 
ــن  ــال همی ــن ح ــا ای ــد. ب ــتاده ان فرس
قــرآن نیــز بــدون راهنمایــی و تفســیر 
پیامبــر )ص( و معصومیــن )ع( هدایــت 
بــه همــراه  بــرای بشــر  کاملــی را 
ــث  ــه از حدی ــان ک ــآورد و همچن نمی
ــا  ــرت ب ــرآن و عت ــت ق ــن پیداس ثقلی

هــم ضامــن هدایــت بشــر اســت. 
گذشــته از کتــب آســمانی کــه مبنــای 
ــون اساســی نظــام  ــت بشــر و قان هدای
هــای دینــی اســت در تاریــخ بشــر نیــز 
قوانیــن بشــری زیــادی نگاشــته شــده 
اســت تــا بــه منزلــه اســاس اداره امــور 
جوامــع بــه کار گرفتــه شــود. قوانینــی 
قراردادهــای  آن  مبنــای  یــا  کــه 
ــاق  ــا و خ ــن پوی ــا ذه ــی و ی اجتماع
انســان هــای بــزرگ بــوده اســت . 
پیامبــر اســام )ص( بــا هدایــت الهــی 
در اولیــن ســال هجــرت بــه مدینــه، در 
قالــب منشــور مدینــه نخســتین قانــون 
اساســی مــدون جهــان را تهیــه کردند. 
در ایــن منشــور حقــوق و وظایــف گروه 
هــا، افــراد و جمعیــت هــای مســلمان و 
غیــر مســلمان مدینــه مشــخص شــده 
اســت. مــی تــوان گفــت نوعــی مفهــوم 
ــن در  ــن و آیی ــارغ از دی ــهروندی ف ش
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــور ب ــن منش ای
ــدن  ــن در تم ــل از ای ــت. قب ــده اس ش

ــن  ــن قوانی ــابقه اولی ــن س ــن النهری بی
ــت.  ــوان یاف ــی ت ــری را م ــی بش اساس
ــدود 2050  ــه ح ــو« ک ــون »اورنام قان
ــه  ــاد ب ــش از می ــال پی ــا 2100 س ت
ــهر اور  ــاهان ش ــی از پادش ــتور یک دس
روی لــوح ســفالین حــک شــده اســت 
نمونهــای از ایــن قوانیــن محســوب می 
ــی«  ــون »حموراب ــن قان ــود. همچنی ش
پادشــاه بابــل کــه در حــدود ســال 
1760 پیــش از میــاد مســیح تدویــن 
تریــن  قدیمــی  شــمار  در  شــده 
ــت.  ــان اس ــی جه ــون اساس ــون قان مت
قوانیــن  مجموعــه  از  دیگــر  یکــی 
منشــور  باســتانی،  مشــهور  بشــری 
ــران  ــی ای ــاه هخامنش ــوروش پادش ک
اســت کــه در ســال 539 پیــش از 
ــه  ــل ب ــهر باب ــح ش ــس از فت ــاد پ می
ایــن  از  نگاشــته شــد.  دســتور وی 
ــوان نخســتین منشــور  ــه عن منشــور ب
ــی  ــرده م ــام ب ــان ن ــر جه ــوق بش حق
ــم در  ــن ه ــی آت ــون اساس ــود. قان ش
ســالهای 594 و 508 پیــش از میــاد، 
نوشــته شــد. ارســطو در کتــاب اصــول 
حکومــت آتــن از قوانینــی یــاد میکنــد 
بــه  یونــان  شــهرهای  دولــت  کــه 
فراخــور وضعیــت خــاص هــر یــک 
ــاب جمهــور  داشــتند. افاطــون در کت
خــود  آرمانشــهر  افکنــدن  پــی  در 
ــون حکومــت  ــر قان فیلســوف شــاه را ب
وقــت زمــان خــود برتــری داد. بــه 
نظــر افاطــون هیــچ پزشــکی بــه 
صــرِف رجــوع بــه کتــاب داروشناســی 
ــد؛  ــی ده ــام نم ــود را انج ــان خ درم
ــرای هــر بیمــاری  ــه ب بلکــه اوســت ک
ــد تشــخیص  ــت بای ــه تناســب وضعی ب
ــن  ــا ای ــد؛ ب ــورت ده ــان را ص و درم
ــه  وصــف افاطــون ســرخورده از نظری
ای کــه بــا واقعیــت هــای جامعــه 
ــق  ــت و محق ــدا نداش ــداق پی اش مس
ــاب  ــه ای در کت ــن جامع ــدن چنی نش
ــت  ــرش اهمی ــه پذی ــن ، ناچــار ب قوانی
و منزلــت قانونــی شــد کــه بــا شــرایط 
ــذا وی  ــد . ل ــرا باش ــل اج ــط قاب محی
نیــز کوشــید عقــل جمعــی را در قانــون 
نهادینــه کنــد؛ مســیری کــه بــه نوعــی 
ــد  ــال ش ــز دنب ــطو نی ــیله ارس ــه وس ب
ــم در  ــی ه ــب یونان ــرون خطی ، سیس
ــا  ــی را مبن ــون طبیع ــد قان صــدد برآم
قــرار دهــد ، در دوره اروپــای مســیحی 
ــتر  ــل بیش ــی انجی ــون اله ــت قان اهمی
شــد، قــرن هــا بعــد از رســمیت مســیح 

ــس کوشــید  ــاس قدی ــا ، آکوین در اروپ
خــود  الهیاتــی  بــزرگ  کتــاب  در 
قانــون الهــی یعنــی انجیــل را بــا قانون 
ابــدی، قانــون طبیعــی و قانــون بشــری 
همــراه کنــد. در دوره انقــاب صنعتــی 
، قــرار داد اجتماعــی محــور قانــون 
نویســی قــرار گرفــت کــه اکنــون نیــز 
همیــن روش در جهــان تــداوم دارد.
ــد فراکــوش کــرد کــه درانگلیــس  نبای
کــه خــود را مهــد قانــون مــداری مــی 
ــوب  ــی مکت ــون اساس ــوز قان ــد هن دان
اهمیــت  وعــرف  ؛  نــدارد  وجــود 
ــت.  ــون اس ــترمبنی قان ــی بیش اجتماع
درفرانســه و امریــکا کــه پیشــگام قانون 
اساســی مکتــوب شــدند ؛ تاکنــون 
ــر  ــه تغیی ــی فرانس ــون اساس ــا قان باره
یافتــه اســت ؛ امــا قانــون اساســی 
امریــکا کمتــر روی تغییــر را بــه خــود 
ماننــد  ســازوکاری  و  اســت  دیــده 
ــاس  ــر اس ــور ب ــس جمه ــاب ریی انتخ
منســوخ  وجــود  بــا  الکتــرال  رای 
شــدن آن، همچنــان جــاری اســت.
تریــن  مــدرن  پیشــگام  ایــران 
ــت  ــده اس ــن ش ــی تدوی ــون اساس قان
در جهــان اســام ، ایرانیــان در انقــاب 
مشــروطه پیشــگام قانــون اساســی 
اساســی  قانــون  بودنــد؛  نویســی 
مشــروطه را کــه مــی تــوان با تســامح ، 
قانــون نقــش و جایــگاه مجلس شــورای 
ملــی نامیــد؛ اســاس مشــروطیت را 
بــه تشــکیل مجلــس مقتــدر قــرار 
ــه  ــی ک ــا متمم ــون ب ــن قان داد. در ای
ــا  ــارت علم ــد نظ ــب ش ــا تصوی بعده
ــی  ــش بین ــان پی ــات پارلم ــر مصوب ب
ــوی  ــدن پهل ــا روی کارآم ــا ب ــد، ام ش
ــا  ــس ، عم ــه انگلی ــته ب ــای وابس ه
ــس  ــروطه و مجل ــی مش ــون اساس قان
نقــض گردیــد ونقــش محــوری مجلس 
شــورای ملــی نمایشــی شــد و شــخص 
شــاه قــدرت بیشــتری پیــدا کــرد؛ 
ــی  ــه شــخصیت های ــی ک وجــز مقاطع
ــدرس  ــن م ــید حس ــهید س ــون ش چ
ــت ا...  ــدق و آی ــد مص ــر محم ــا دکت ی
ابوالقاســم کاشــانی نماینــده واقعــی 
مــردم بودنــد ومــی کوشــیدند مجلــس 
بازگرداننــد،  خــود  جایــگاه  بــه  را 
مجلــس عمــا آلــت دســت شــاه بــود، 
ــارزه  ــگامان مب ــدرس از پیش ــهید م ش
ــرورت  ــر ض ــتعمار ب ــتبداد و اس ــا اس ب
قوانیــن بــرای اداره کشــور تاکیــد مــی 
کــرد و در برابــر اعتــراض برخــی علمــا 

کــه کفایــت قــرآن و حدیــث را مطــرح 
و قانونگــذاری را بدعــت مــی دانســتند 
بــا  )ره(  خمینــی  امــام  میایســتاد؛ 
ــارزات  ــروطه و مب ــه مش درک و تجرب
ــانی ،  ــت ا... کاش ــدرس و آی ــهید م ش
ــه  ــد را پای ــام من ــی نظ ــای حکومت بن
ــاری  ــند افتخ ــه س ــود ک ــذاری نم گ
بــرای کشــورونظام جمهــوری اســامی 
اســت کــه ضمــن برخــورداری از بعــد 
کامــل مردمــی بــودن، اســامیت را در 
ــی کرد؛زیراکــه  ــود نظــام متجل ــارو پ ت
بــا درک درســت اهمیــت و حساســیت 
چگونگــی تعییــن نظــام سیاســی بعــد 
از پیــروزی انقــاب اســامی و بــا اتــکاء 
ــه  ــود و مطالب ــی خ ــه طوالن ــه تجرب ب
ــامی«  ــوری اس ــده »جمه ــردم از ای م
ــه  ــک کلم ــه ی ــم ن ــه ک ــک کلم ــه ی ن
زیــاد، زمینــه ســوء اســتفاده منحرفیــن 
ملــی گــرا و ملــی مذهبــی هــا و 
ابســتگاه بــه مکتبهــای انحرافــی چــپ 
و راســت کــه نمادفرهنــگ باطل شــرق 
ــرد  ــن ب ــد را از بی ــر بودن ــرب کاف و غ
ــامی  ــوری اس ــردم از جمه ــاع م و دف
از  ومنحــرف  باطــل  دربرابرمکاتــب 
ــن  ــذا همی ــود ، ل ــهل نم ــام را س اس
ســابقه  بــی  اســتقبال  بــا  گزینــه 
روبروگردیــد  ملــت  98/2درصــدی 
از  و  گیــج  را  انقــاب  دشــمنان  و 
ــدان ســوء اســتفاده خــارج نمــود . می
قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
بــر ایــن اســاس تدویــن و بــه تصویــب 
ملــت رســید. ده ســال پــس از اجــرای 
ایــن قانــون، برخــی مشــکات اجرائــی 
ــاح  ــرورت اص ــه ض ــرد ک ــخص ک مش
ــاس  ــون احس ــن قان ــری در ای و بازنگ
ــام  ــان ام ــا فرم ــن جهــت ب شــد. در ای
قانــون  در  بازنگــری  )ره(،  خمینــی 
ــورای  ــال 68 ش ــاز و در س ــی آغ اساس
بازنگــری مشــخص و بــا اصاحــات 
قانــون اساســی مجــددا بــه همــه 
پرســی گــذارده شــدو بــه تاییــد ملــت 
رســید؛ مهــم تریــن اصاحاتــی کــه در 
ــت  ــورت گرف ــی ص ــون اساس ــن قان ای
ــی  ــی در برخ ــوان تمرکزگرای ــی ت را م
ــذف  ــا ح ــه ب ــت؛ چنانک ــا دانس نهاده
ــس  ــری عمــا رئی پســت نخســت وزی
ــت شــد. رییــس  ــور، رییــس دول جمه
ــیاری از  ــی بس ــه نوع ــه ب ــوه قضایی ق
ــی را  ــی قضای ــورای عال ــارات ش اختی
ــتی  ــورای سرپرس ــت. ش ــت گرف بدس
صــدا و ســیما جــای خــود را بــه 

ــیما داد و  ــدا و س ــازمان ص ــس س رئی
ــر  ــارت ب ــوا و نظ ــان ق ــی می هماهنگ
ــه نهــاد رهبــری ســپرده شــد. ــان ب آن
نهادهایــی چــون مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در قانــون اساســی 
قانــون  و رســمیت  جدیــد جایــگاه 
ــه  ــد. البت ــدا کردن ــود را پی ــی خ اساس
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــان  ــاف می ــل اخت ــر ح ــا ب ــه عم ک
شــورای نگهبــان و مجلــس در تعییــن 
بــا  مغایــر  کــه  مصوباتــی  تکلیــف 
اساســی تشــخیص  قانــون  شــرع و 
کنــد.  مــی  را  داوری  شــده  داده 
بنــدی جمــع 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
فرهنگــی،  نهادهــای  مبّیــن  ایــران 
اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی جامعه 
ــط  ــول و ضواب ــاس اص ــر اس ــران ب ای
اســامی اســت کــه انعــکاس خواســت 
قلبــی امــت اســامی مــی باشــد. 
حکومــت از دیدگاه اســام، برخاســته از 
ــردی  ــی و ســلطه گری ف موضــع طبقات
یــا گروهــی نیســت بلکــه تبلــور آرمــان 
سیاســی ملتــی هــم کیــش و هــم فکــر 
اســت کــه بــه خــود ســازمان می دهــد 
تــا در رونــد تحــول فکــری و عقیدتــی 
ــی  ــدف نهای ــوی ه ــه س ــود را ب راه خ
بگشــاید.  ا...(  ســوی  بــه  )حرکــت 
ــت  ــن نهض ــت ای ــه ماهی ــه ب ــا توج ب
اساســی جمهــوری  قانــون  بــزرگ، 
اســامی ایــران تضمیــن گــر نفــی هــر 
ــی و  ــری و اجتماع ــتبداد فک ــه اس گون
ــون  انحصــار اقتصــادی مــی باشــد. قان
اساســی جمهــوری اســامی ایــران 
ــن  ــی دی ــکام نوران ــه اح ــر پای ــه ب ک
ــی از  ــت یک ــده اس ــن ش ــام تدوی اس
ــه  ــان و ب ــن جه ــن قوانی ــی تری مترق
ــا  ــش روی م ــی، پی ــاق مل ــوان میث عن
قــرار دارد. اهمیــت ایــن قانــون وقتــی 
دوچنــدان خواهــد شــد کــه بــه تجربــه 
ناموفــق کشــورهایی چــون مصــر و 
تونــس وانگلیــس و... توجــه کنیــم کــه 
ــت  ــای مل ــان ه عمــا بســیاری از آرم
هــا کــه در بیــداری اســامی اســت بــا 
قوانیــن اساســی ســکوالر بــر بــاد رفت. 

منبع: خبرگزاری صدا و سیما
تاریخ انتشار: 95/9/11
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 16 آذر روزی کــه ســه دانشــجوی 
معتــرض بــه حضــور تحقیــر آمیــز 
نیکســون معــاون رئیــس جمهورآمریکا 
ــا گــران 28 مــرداد  ، کــه حامــی کودت
ــه  ــاه ب ــش ش ــت ارت ــه دس ــد، ب بودن
بــاد.   گرامــی  رســیدند   شــهادت 
چــرا 16آذر در کشــورمان روز دانشــجو 
واقــع  !؟ زیــرا در  نامگــذاری شــده 
در چنیــن روزی ، کــه دانشــجویان 
معتــرض بــه حضــور تحقیــر آمیــز 
آمریــکا  جمهــور  رئیــس  معــاون 
تظاهــرات نمودنــد باهجــوم توســط 
بــه  خائــن  شــاه  گارد  نیروهــای 
دانشــجویان معتــرض 3 دانشــجوی 
ــرض شــهید شــدند ، دانشــجویان  معت
ــدار رســمی نیکســون  ــه دی معتــرض ب
بــا  جمهورآمریــکا  رئیــس  معــاون 
ــدی  ــم چن ــوی آن ه ــا پهل محمدرض
ــی  ــن آمریکای ــای ننگی ــس از کودت پ
ــم ستمشــاهی  ــرداد، توســط رژی 28 م
بــوده.  ایــران  ملــت  تحقیــر  بــه 
 « آموزاســت  عبــرت  تاریــخ 
کودتــای ننگیــن 28 مــرداد اولیــن 
خیانــت آمریــکا بــه مــردم ایــران«
رهبــر معظــم انقــاب در جمــع دانــش 
مــورد  در  دانشــجویان  و  آمــوزان 
ــه  ــد: حادث ــرداد فرمودن ــای 28 م کودت
ــت مصــّدق  ــود کــه دول ــرار ب ــن ق از ای
توانســت نفــت، ایــن منبــع ثــروت ملّی 
کشــور را از چنــگ انگلیســی ها و از 
ــا کمــک مرحــوم  دســت انگلیســی ها ب
آیــت اهلل کاشــانی و دیگــران خــارج 
ــام  ــی انج ــتباه تاریخ ــک اش ــد، ی کن
داد و آن تکیــه ی بــه آمریــکا بــود.
انگلیس هــا،  دشــمنی  مقابــِل  در   
ــتیبانی در  ــک پش ــد ی ــرد بای ــر ک فک
ــد،  ــته باش ــی داش ــه ی بین الملل عرص
او  نظــر  از  روز  آن  پشــتیبان  ایــن 
ــه آمریکایی هــا اعتمــاد  ــود؛ ب ــکا ب آمری
آمریکایی هــا  بــه  او  امیــد  کــرد؛ 
و  خوش بینــی  ایــن  از  بــود. 
ساده اندیشــی، آمریکایی هــا اســتفاده 
بیست وهشــتم  ]کودتــای [  کردنــد، 
انداختنــد. راه  بــه  را  مــرداد 
 یــک مأمــور آمریکایــی بــا نام و نشــان 
مشــّخص کــه کامــًا مضبــوط ]اســت[ 

ــمش  ــم اس ــیم، میدانی ــا می شناس و م
هــم در تاریــخ هســت بلنــد شــد 
ــود، رفــت در  آمــد اینجــا؛ آمریکایــی ب
ســفارت انگلیــس یــا در ســفارت یــک 
ــادا  ــم کان ــاید ه ــا ش ــی ی ــور غرب کش
مســتقر شــد و پولــی را کــه آورده بــود 
ــودش  ــا خ ــرادی را ب ــرد، اف تقســیم ک
همــراه کــرد؛ عناصــر و عوامــل داخلــی 
ــای  ــم وجــود داشــتند؛ کودت ــن ه خائ
ــت  ــرداد را راه انداخ ــتم م بیست وهش
ملّــت  کــه  را  زحماتــی  همــه ی  و 
ــال دوران  ــه س ــرف دو س ــران در ظ ای
ــیده  ــت کش ــت نف ــدن صنع ــی ش ملّ
ــم  ــّدق را ه ــاد داد. مص ــر ب ــد، ب بودن
و  زندانــی کردنــد  بردنــد  گرفتنــد، 
ــران  ــه از ای ــوی را ک ــای پهل محّمدرض
فــرار کــرده بــود، برگرداندنــد، بــه 
از  ســال   25 و  نشــاندند؛  ســلطنت 
ســال 32 تــا ســال 57 ایــن ملـّـت، زیــر 
ــته ی  ــی و وابس ــت تحمیل ــوغ حکوم ی
انــواع  خّفتهــا،  انــواع  بــه  پهلــوی 
فشــارها، انــواع ســختی ها مبتــا شــد؛ 
کردنــد. را[  کار  ]ایــن  آمریکایی هــا 

ارتباط نزدیک میان کودتای ۲۸ 
مرداد و1۶ آذر 

ــاط  ــت از ارتب ــن حکای ــواهد و قرائ ش
بیــن کودتــای 28 مــرداد وجنایــت 
را نشــان مــی دهــد. در 16  16آذر 
ــوز 4  ــع هن ــه در واق ــال 32 ک آذر س
مــاه از ایــن کودتــای ننگیــن نگذشــته 
رئیــس  معــاون  نیکســون  بــود، 
ــر رویــی  ــا نهایــت پ ــکا ب جمهــور آمری
ــا  ــود ت ــی ش ــتاده م ــران فرس ــه ای ب
برخــی امــور را پیگیــری و نیــز در 
کنــد. ســخنرانی  تهــران  دانشــگاه 
ــجویان  ــور وی دانش ــا حض ــان ب همزم
ــوز خاطــره  ــه هن ــا ک ضــد اســتکبار م
تلــخ و رنــج بــزرگ کودتــای 28 مــرداد 
ــی  ــن حضــور ب را در دل داشــتند از ای
شــرفانه خونشــان به جوشــش می افتد 
و علیــه ایــن حرکــت قیــام مــی کننــد.
ــم  ــل ســفاک رژی ــه عوام اینجاســت ک
معــاون  از  حمایــت  در  ستمشــاهی 
رئیــس جمهــور آمریــکا و مســکوت 
ــجویان  ــراض دانش ــدای اعت ــردن ص ک
ــه اســلحه مــی برنــد  آگاه مــا دســت ب

و بــا خــون 3 تــن از ایــن دانشــجویان 
زمیــن دانشــگاه را رنگیــن مــی کننــد و 
آنهــا را بــه خــاک و خــون مــی کشــند.
ــط  ــت توس ــان و وحش ــو خفق َج

ــوی  ــم پهل رژی
و  روز در جــو خفقــان  آن  فــردای   
وحشــت، نیکســون بــه دانشــگاه تهــران 
مــی آیــد و از دســت قاتــان کودتــای 
28 مــرداد »دکتــرای حقــوق« دریافــت 
مــی کنــد. در همیــن روز یکــی از 
دربان هــای دانشــگاه شــنیده بــود کــه 
ــی یکــی از افســران گارد مســتقر  تلفن
در دانشــگاه بــه فرمانــده مافوقــش مــی 
ــقه  ــجو را ش ــک دانش ــد ی ــد »بای گوی
ــگاه  ــزرگ دانش ــوی درب ب ــرد و جل ک
آویخــت تــا عبــرت همــه شــود و هنگام 
ورود میهمانــان خارجــی صداهــا خفــه 
ــس  ــد.«! پ ــده ای نجنب ــردد و جنبن گ
ــه  ــه ب ــار گلول ــی رگب ــن اظهارات چنی
روی دانشــجویان معتــرض کــه بــه 
آرامــی در حــال تظاهرات و شــعار دادن 
ــون  ــت! و چ ــدن گرف ــد باری آرام بودن
ــتند  ــرار نداش ــت ف دانشــجویان فرص
بــه کلــی غافــل گیــر شــدند و در 
همــان لحظــه اول عــده زیــادی هــدف 
ــوص  ــه خص ــد. ب ــرار گرفتن ــه ق گلول
ــن محوطــه مرکــزی دانشــکده  ــه بی ک
فنــی و قســمت های جنوبــی، ســه 
ــب  ــگام عق ــت و هن ــود داش ــه وج پل
ــجویان  ــادی از دانش ــده زی ــینی ع نش
ــود  ــتند خ ــاده، نتوانس ــا افت روی پله ه
را نجــات دهنــد، مصطفــی بــزرگ نیــا 
ــهادت  ــه ش ــه ب ــه گلول ــرب س ــه ض ب
رســید و مهنــدس مهــدی شــریعت 
رضــوی کــه ابتــدا هــدف چنــد گلولــه 
قــرار گرفتــه بــه ســختی مجــروح 
شــده بــود بــه حــال خزیــدن روی 
ــه  ــود را از صحن ــان خ ــه کن ــن نال زمی
دور می کــرد، دوبــاره هــدف گلولــه 
ــید.  ــهادت رس ــه ش ــت و ب ــرار گرف ق
همچنیــن احمــد قندچــی کــه در 
صــف جلــو بــود حتــی یــک قــدم 
ــار  ــا رگب ــه عقــب برنداشــته و ب هــم ب
مسلســل ســینه او را شــکافتند. ارتشــی 
جانــی کــه مرتکــب ایــن جنایــت 
شــد » حاجــی بــاز« نــام داشــت.
شــعار  کــه  کســانی  اولیــن 
»مــرگ بــر آمریــکا« دادنــد
پــس از کودتــای ننگیــن 28 مــرداد،32 
، از 24 آبــان همــان ســال تبلیغــات می 
شــده کــه نیکســون از طــرف آیزنهــاور 

رئیــس جمهــوری ایــاالت متحــده و بــه 
ــم دســت نشــانده  ــوت رســمی رژی دع
آمریــکا شــاه خائــن روز 17 آذر را برای 
ورود نیکســون معــاون رییــس جمهــور 
ــام  ــن و اع ــران تعیی ــه ته ــکا ب آمری
ــون در  ــن نیکس ــت. بنابرای ــوده اس نم
ــج  ــا نتای ــد ت ــران می آم ــه ای ــع ب واق
ــی  ــای آمریکائ ــس از کودت ــوالت پ تح
ــه تعبیــر آیزنهــاور  28 مــرداد را کــه ب
»پیــروزی سیاســی امیــد بخشــی را در 
ــکا  ــدار آمری ــوای طرف ــب ق ــران نصی ای
نمایــد«. ارزیابــی  را  اســت  نمــوده 
در ایــن میــان و بــا آشــکار شــدن 
نقــش مداخلــه  جویانــه آمریــکا در 
تمهیــد مقدمــات ســرنگونی دولــت 
مصــدق، ایــن دولــت خارجــی کــه 
ــه  ــک ب ــعار کم ــا ش ــن ب ــش از ای پی
گســترش آزادی و پیشــرفت اقتصــادی 
و مقابلــه بــا گســترش نفوذ کمونیســم، 
توانســته بــود روابــط خوبــی را بــه دور 
ــا  ــی ب ــکار عموم ــی اف ــاوت منف از قض
دولــت ایــران برقــرار نمایــد، بــرای 
ــروی  ــک »نی ــوان ی ــه عن ــار ب ــن ب اولی
ــای  ــه کودت ــور« ک ــوی منف مداخله ج
ننگیــن 28 مــرداد را علیــه دولــت 
ــزد  ــود ن ــردم انجــام داده ب منتخــب م
افــکار عمومــی ایــران ضــد مــردم 
بــود  اینجــا  شــد  شــناخته  ایــران 
کــه اولیــن بــار شــعار هوشــمندانه 
شــد. داده  آمریــکا«  بــر  »مــرگ 
ــوذ  ــال نف ــه دنب ــه ب ــا ک ــی  ه آمریکای
بیشــتر بودنــد و بــرای جــای پــای 
مــی  تــاش  ایــران  در  محکم تــری 
کنسرســیوم  قــرارداد  در  و  کردنــد 
ــد  ــی ســهم بیشــتری بودن ــی در پ نفت
ــای ضــد مردمــی  ــت در کودت ــا دخال ب
28 مــرداد بــه ســرعت مــورد قضــاوت 
ــد  ــرار گرفتن ــران ق ــی ای ــکار عموم اف
ــط حســنه  ــه رواب ــه ب ــا توج ــه ب و البت
دولــت کودتــای ســپهبد زاهــدی که به 
ــابقه  ــود و س ــکا وابســته ب ــت آمری دول
عــدم همــکاری قبلــی ایــن دولــت 
آمریــکا در حــل مشــکات مالــی دولت 
ــود قضــاوت  ــده ب ــر مصــدق را دی دکت
افــکار عمومــی بــا تکــرار دخالــت 
آمریــکا در کودتــای ننگیــن 28 مــرداد 
نمــی توانســت مثبــت ارزیابــی گــردد.
بــا  همزمــان  آذر   17 روز  در 
تمــام  تهــران  بــه  نیکســون  ورود 
پایتخــت در اعتصــاب  دانشــگاه های 
کامــل بــه ســر می بردنــد و وقتــی 

کــه نیکســون بــرای دریافــت دکتــرای 
افتخــاری حقــوق در دانشــکده حقــوق 
تهــران  دانشــگاه  علــوم سیاســی  و 
حاضــر شــد یکــی از مطبوعــات در ســر 
ــره  ــه قط ــوان »س ــا عن ــود ب ــه خ مقال
ــاده ای  ــه سرگش ــب نام ــون« در قال خ
ــاره  ــن اش ــون، ضم ــه نیکس ــاب ب خط
ــان  ــوازی ایرانی ــان  ن ــنت مهم ــه س ب
ــی در  ــک قربان ــدن ی ــر بری ــم س و رس
پیــش قــدم مهمــان، نوشــته بــود: 
»آقــای نیکســون! وجــود شــما آن قــدر 
ــدوم  ــه در ق ــود ک ــز ب ــی و عزی گرام
شــما ســه نفــر از بهتریــن جوانــان 
دانشــجویان  یعنــی  کشــور  ایــن 
کردنــد«. قربانــی  را  دانشــگاه 
دانشــجویان  بــه  متعلــق  آذر   16
پهلــوی  ننگیــن  ســلطنت  ضــد 
هســت و  بــود  آمریــکا  ضــد  و 
ــد:  ــی فرماین ــاب م ــم انق ــر معظ رهب

ــت  ــش دانشــجویی خصل »جنب
و خاصیتــش در کشــور مــا 
ــاید  ــت ش ــور اس ــل اینج الاق
کشــورهای  از  خیلــی  در 
دیگــر هــم باشــد  کــه ضــد 
ــلطه،  ــتکباری، ضــد س اس
و  دیکتاتــوری  ضــد 

طرفــدار عدالــت اســت.
ایــن  شــروع  زیــرا 

مقطــع  یــا  حرکــت 
شــناخته شــده ی ایــن حرکت، 
همیــن 16 آذر اســت، جالــب 
اســت توجــه کنیــد کــه 16 
آذر در ســال 32 کــه در 
آن ســه نفــر دانشــجو بــه 
خــاک و خــون غلتیدنــد، 
تقریبــاً چهــار مــاه بعــد 
اتفــاق  مــرداد   28 از 
ــد  ــی بع ــاده؛ یعن افت
ننگیــن  کودتــای  از 

ــرداد و آن  ــی 28 م و آمریکای
ــب و ســرکوب  ــاق عجی اختن
ــا و  ــه ی نیروه ــب هم عجی
ســکوت همــه ناگهــان بــه 
دانشــجویان  وســیله ی 
تهــران  دانشــگاه  در 
ــا  ــار در فض ــک انفج ی
بــه  محیــط  در  و 
می آیــد. وجــود 

نیکســون  چــون  چــرا؟ 
کــه آن وقــت معــاون رئیــس جمهــور 
ــوان  ــه عن ــران. ب ــد ای ــود، آم ــکا ب آمری

عنــوان  بــه  آمریــکا،  بــه  اعتــراض 
ــن  ــای ننگی ــل کودت ــه عام ــراض ب اعت
دانشــجوها  ایــن  بــود،  مــرداد   28
و  اعتصــاب  دانشــگاه  محیــط  در 
تظاهــرات میکننــد، کــه البتــه بــا 
ســه  و  میشــوند  مواجــه  ســرکوب 
ــاال  ــوند. ح ــته میش ــم کش ــان ه نفرش
16 آذر در همــه ی ســالها، بــا ایــن 
ــود. 16  ــناخته ش ــد ش ــات بای مختص
ــی  ــد آمریکای ــجوی ض ــال دانش آذر م
اســت، و دانشــجوی ضــد آمریکاســت، 
ــت. ــلطه اس ــد س ــجوی ض ــه دانش ک
اســتکبار  بــا  مبــارز  »دانشــجوی 
مبــارک... روزت  اســتعمار«  و 

منبع: خبرگزاری دانشجو 
94/9/16 انتشــار:  تاریــخ 
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)بسم اهلل الرحمن الرحیم(
ُقِتــَل أَْصَحــاُب اْلُْخــُدوِد 4 النَّــاِر َذاِت الَْوُقــوِد 5 إِْذ ُهــْم 
ــُهوٌد  ــوَن بِالُْمْؤِمِنیــَن ُش ــا یَْفَعُل ــی َم ــْم َعلَ ــوٌد 6 َوُه ــا ُقُع َعلَْیَه
ِ الَْعِزیــِز الَْحِمیــِد 8 7 َو َمــا نََقُمــوا ِمْنُهــْم إاِلَّ أَْن یُْؤِمُنــوا بـِـاهللَّ

از  افروختــه  آتشــی  بــا  را کشــتند.4  اُخــدود  اصحــاب 
هیزمهــا،5 آنــگاه کــه بــر کنــار آن آتــش نشســته 6 
و آنهــا تماشــاگر ســوختن مؤمنیــن بودنــد.7 و هیــچ 
ــز  ــدای عزی ــه خ ــه ب ــز آنک ــد ج ــن نیافتن ــی در مؤمنی عیب
در خــور ســتایش ایمــان آورده بودنــد.8  ســوره بــروج
در عصــری کــه شــعار دفــاع از حقــوق بشــر توســط 
ــی  ــوق بشــر غرب ــاع از حق ــی دف برخــی از کشــورهای مدع
بــه ویــژه شــیطان بــزرگ آمریــکا هــر روز در رســانه 
هــای جهانــی و اغواگــر تکــرار  مــی شــود متأســفانه 
ــوم  ــلمان و مظل ــردم مس ــه م ــی علی ــات فجیع ــاهد جنای ش
ــه  ــی ب ــری و غرب ــی -عب ــان توســط جبهــه عرب یمــن قهرم
ســردمداری رژیــم آل ســعود خبیــث و پشــتیبانی مســتقیم 
ــتار  ــی کش ــتیم؛ گوی ــی هس ــی و آمریکای ــدان اروپای متح
ــر نظامــی هــای  ــاه و غی ــی گن ــان و کــودکان ب مــردان ، زن
ــا شــرافت مقــاوم یمنــی  ــان ب یمــن افتخــار اســت و قهرمان
بشــر نیســتند  و از داشــتن حــق حیــات ، اســتقال و 
زندگــی آرام و ســرپناهی اَمــن بایــد محــروم باشــند.!
ــت  ــال اس ــن س ــه چندی ــر ک ــم نظی ــی ک ــتار و جنایات کش
خاطــرات کشــتار فلســطینیان ، ویتنــام ، کــره و ... را زنــده 
کــرده اســت، بــا ســکوت عجیــب جامعــه جهانــی بــه ویــژه 
شــورای امنیــت کــه بــر خــاف وظیفــه قانونــی اش امنیــت 
ــار  ــکوت مرگب ــا س ــن را ب ــاع یم ــی دف ــوم و ب ــردم مظل م
خــود در برابــر محاصــره یمــن مظلــوم تأییــد کــرده اســت. 
ــوده  ــازی نم ــاد س ــی را نم ــرب وحش ــی غ ــش فرهنگ توح
اســت ، در ایــن شــرایط غمبــار لــزوم محکومیــت گســترده 
جنایــت کاران بیــن المللــی در افــکار عمومــی جهــان 
ــوان وجــدان هــای بیــدار را در  ــی اســت کــه مــی ت ضرورت
جــای جــای جهــان پیــدا نمــوده و چــون ِســیلی خروشــان 
ــاری  ــان ج ــن در روح زم ــاه یم ــی پن ــردم ب ــاع از م در دف
ــام دارد  ــان اع ــه جهانی ــاء ب ــی رس ــا صدای ــا ب ــاخته ت س
کــه هنــوز هســتند قلــب هــای بیــداری کــه ظلــم و ســتم 
اســتکبار جهانــی را تــاب نمــی آورنــد و بــرای برپایــی 
ــد.  ــاع مــی کنن ــا خواســته و از مظلومیــن دف ــه پ ــت ب عدال
ــی و  ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــه س ــت ک ــف  اس ــای تأس ج
ــه  ــا ب ــوش و ی ــود را فرام ــف خ ــامی وظای ــورهای اس کش
حــراج دالرهــای نفتــی صهیونیســم عربــی گــذارده انــد کــه 
ــریت در  ــت از بش ــود در حمای ــی خ ــای قانون ــت ه از ظرفی
کشــور مظلــوم یمــن اســتفاده نمــی نماینــد تــا بــا ناقضــان 

حقــوق بشــر از طریــق ظرفیــت هــای قانونــی برخــورد شــود 
و بــا شکســتن محاصــره غیــر قانونــی و مقابلــه بــا جنایــات 
جنگــی آل ســعود ســتمکار از کــودکان و زنــان رنــج 
ــه و در  ــای جنایتکاران ــاران ه ــر بمب ــر روز زی ــه ه ــده ک دی
گرســنگی و قحطــی هســتند دفــاع انســانی اســامی نماینــد.
ــاب  ــوتان راه آزادی و انق ــدگان و پیشکس ــع کنن ــا تجم م
اســامی ضمــن محکوم نمــودن جنایــات آمریکا و آل ســعود 
و امــارات علیــه بشــریت در یمــن ، از همــه آزادی خواهــان 
جهــان مــی خواهیــم: اکنون کــه بــه مظلومیت مردم آســیب 
دیــده یمــن توســط جنایــات آل ســعود کــودک کــش پــی 
بــرده انــد بــا محکــوم نمــودن جهانــی ایــن ظلــم بــزرگ از 
ادامــه جنایــات رژیــم منحــوس ســعودی جلوگیــری نماینــد.
از ســازمان ملــل متحــد درخواســت شکســتن محاصــره غیــر 
ــتقل و آزاده و  ــان مس ــم. از حقوقدان ــن را داری ــی یم قانون
مجامــع بیــن المللــی درخواســت تشــکیل دادگاه بیــن 
ــعود و  ــری آل س ــد بش ــات ض ــه جنای ــیدگی ب ــی رس الملل
غــرب علیــه یمــن را داریــم. از مســلمانان جهــان درخواســت 
داریــم کــه بــا کمــک مالــی گســترده ، مــردم مظلــوم یمــن 
را یــاری نماینــد. از کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و 
جمعیــت هــال احمــر مــی خواهیــم در جمــع آوری کمــک 
هــای مردمــی فعالیتــی مضاعــف داشــته باشــند. از حقــوق 
بشــر اســامی قــوه قضاییــه درخواســت داریــم اقدامات بشــر 
دوســتانه حقوقــی در حمایــت از مــردم یمــن را بعمــل آورند. 
آمادگــی پیشکســوتان بســیجی را بــرای حضــور و مشــارکت 
ــب  ــتقال طل ــدگان آزاده و اس ــتیبانی از رزمن ــال در پش فع
یمــن تــا پــای جــان و شــهادت اعــام داشــته و از مســئولین 
ــداران  ــپاه پاس ــژه س ــه وی ــامی ب ــوری اس ــرم جمه محت
انقــاب اســامی درخواســت داریــم فرصــت حضــور و 
اســتفاده از تجــارب پیشکســوتان را در دفــاع از آزادی و 
ــد. ــم نمای ــا فراه ــرای م ــن ب ــوم یم ــردم مظل ــتقال م اس

ــوتان  ــیج پیشکس ــازمان بس ــه س بیانی
ــران در محکومیت  ــهادت ته ــاد و ش جه
جنایــات آل ســعود ، آمریــکا و رژیــم 
صهیونیســتی و حمایــت از مــردم 

ــن ــوم یم ــلمان و مظل مس

بســیج  ســازمان  مســئولین  از  جمعــي 
ــان  ــه از همرزم ــهادت ک ــاد و ش ــوتان جه پیشکس
بودنــد  پیچــک  غامعلــي  شــهید  دوســتان  و 
بــا خانــواده آن شــهید گرامــي دیــدار داشــتند 
کــه خاصــه اي از آن بــه ایــن شــرح اســت:
مــادر شــهید خصوصیــات اخاقــي شــهید غامعلــي 
پیچــک را اســامي دانســت و گفــت: حــرف و 

ــادي  ــه زی ــود و عاق ــرس ب ــود، اخــاق محمــدي داشــت، شــجاع و نت ــدار و درســتکار ب ــود، راســتگو، امانت ــي ب ــش یک عمل
ــه پســرم افتخــار مــي کنــم، خــدا را شــکر  ــادر شــهید پیچــک در ادامــه اظهــار داشــت: ب ــه امــام خمینــي)ره( داشــت. م ب
ــت،  ــهدا اس ــون ش ــامي مدی ــوري اس ــکوه جمه ــدرت و ش ــن ق ــت. ای ــز اس ــهداي عزی ــر ش ــه خاط ــور ب ــن کش ــت ای امنی
ــان  ــام جه ــت. تم ــه اس ــدرت اول منطق ــت و ق ــلط اس ــان مس ــه ي جه ــه هم ــران ب ــامي ای ــوري اس ــر جمه ــال حاض در ح
ــش  ــاره نق ــت اســت. وي درب ــکار در امنی ــکاي جنایت ــه دشــمن و آمری ــن هم ــا وجــود ای ــران ب ــي ای ــي هســتند، ول در ناامن
ــاي  ــي ه ــا و وهاب ــن داعشــي ه ــرد: ای ــر نشــان ک ــان و خاط ــي را بی ــش نکات ــي در تشــکیل و پشــتیباني از داع ــار جهان کف
ــد، کــه  ــم صهیونیســتي داعــش را تشــکیل دادن ــکا و رژی ــار؛ در راس آن هــا آمری ــه وجــود آورد؟ کف نجــس را چــه کســي ب
ــي پیچــک  ــادر شــهید غامعل ــال شــما داعــش ســرنگون شــد. م ــز و امث ــان عزی ــاري خــدا و همــت جوان ــا ی شــکر خــدا ب
ــران  ــت: ای ــت و گف ــز دانس ــگفت انگی ــامي را ش ــاب اس ــروزي انق ــس از پی ــران پ ــامي ای ــوري اس ــاي جمه ــرفت ه پیش
ــا امــام زمان)عــج( هســتیم. مــادر  ــده شــده اســت و در حــال حاضــر منتظــر ظهــور آق بعــد از پیــروزي انقــاب اســامي زن
ــا  ــه پیشکســوتان بســیجي اظهــار داشــت: همانطــور کــه حضــرت زینــب)س( بعــد از واقعــه کرب شــهید پیچــک خطــاب ب
ــن  ــید، همی ــهدا باش ــده راه ش ــه دهن ــد ادام ــما بای ــد، ش ــه را داری ــان وظیف ــوتان هم ــما پیشکس ــرد، ش ــدار ک ــردم را بی م
ــاد خــدا  ــادر شــهید آرامــش خــود را در ی ــي ارزشــمند اســت. م ــا خیل ــراي م ــان شــهید، ب ــدار و سرکشــي شــما همرزم دی
ــراي تمــام امــام هــا  ــراي نمــاز بلنــد مــي شــوم ب دانســت و گفــت: مــن صلــوات را خیلــي مقــدس مــي دانــم، صبــح کــه ب
صلــوات مــي فرســتم، بســم اهلل الرحمــن الرحیــم و ســوره توحیــد را مــي خوانــم و در طــول روز صلــوات زیــاد مــي گویــم.

حجــت االســام علیــزاده مســئول نمایندگــي ولــي فقیــه ســپاه بقیــه ا...
)عــج( شــیراز در جمــع پیشکســوتان جهــاد و شــهادت گفــت: پیــروي از 
والیــت رمــز پیــروزي پیشکوســتان جهــاد شــهدات در تاریــخ 40 ســاله 
انقــاب مــي باشــد. وي افــزود: بحــث انقــاب  حرکــت امــام خمینــي)ره( 
ــي  ــین)ع( م ــام حس ــرم)ص( .و ام ــر اک ــاب پیامب ــه از انق ــات گرفت نش

ــروزي برســاند  ــه پی ــاران خــود ب ــي را بای ــه ثمــر برســاند و هشــت ســال جنــگ تحمیل باشــد کــه توانســت انقــاب را ب
ــت  ــق توانس ــه ح ــه ب ــي( ک ــه العال ــد ظل ــه اي)م ــام خامن ــرت ام ــح او حض ــف صال ــت خل ــه دس ــاب ب ــد از آن انق و بع
ــد و  ــري کن ــت گ ــاک هدای ــاي خطرن ــچ ه ــهمگین و پی ــاي س ــان ه ــواج طوف ــه در ام ــم را ک ــتي عظی ــن کش ــکان ای س
ــه ثمــر برســاند. بــه عوامــل عــزت در دنیــا را برشــمرد و بیــان داشــت: از مجمــوع آیــات و روایــات معلــوم مــي گــردد  ب
ــر از او چشــم  ــه غی ــدا و ب ــه خ ــودن ب ــوکل نم ــي و اطاعت،ت ــا بندگ ــراه ب ــاوري هم ــد از خداب ــزت عبارتن ــل ع ــه عوام ک
ــت و  ــودن،از دروغ و غیب ــاب نم ــوي اجتن ــادي و دنی ــا م ــتگي ه ــردن،از وابس ــت ک ــي را رعای ــاي اله ــم ه اندوختن،حری
ــهدا و  ــده راه ش ــه دهن ــتگان ادام ــود: بازنشس ــان نم ــر نش ــد. وي خاط ــي باش ــي و.... م ــب جوئ ــي عی ــن و پرحرف توهی
ــگي در  ــور همیش ــا حض ــتند ب ــمن هس ــوذ دش ــب نف ــد و مواظ ــته ان ــي نگذاش ــنگر را خال ــچ گاه س ــتند و هی ــام هس ام
ــل  ــار نس ــد در اختی ــما بای ــارب ش ــد و تج ــانیده ای ــر رس ــه ثم ــاب ب ــام و انق ــراي نظ ــاله را ب ــل س ــت چه ــه امنی صحن
جــوان قــرار گیــرد.  مســئول نمایندگــي ولــي فقیــه ســپاه بقیــه ا...)عــج( شــیراز: اشــاره کــرد: شــما پیشکســوتان کــه در 
ــد در وســط میــدان باشــید و هوشــیاري  ــد بای ــد و انقــاب را درک کــرده ای ــه کار کــرده ای طــول خدمــت خــود صادقان
ــد. ــي باش ــت م ــروي از والی ــق  پی ــتقیم ح ــراط مس ــه  ص ــرا ک ــد چ ــدار بمانی ــت م ــرده و والی ــظ ک ــان را حف خودت

ــپاه  ــه س ــت فقی ــده والی ــخنرانی نماین س
ــوتان ــع پیشکس ــیراز در جم ش

دیدار با خانواده شهید پیچک
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اولین شهید ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین
جمعــي از مســئولین ســازمان بســیج پیشکســوتان جهــاد و 
شــهادت  بــا خانــواده  شــهید رســول حیــدري دیــدار داشــتند، 
کــه زندگینامــه ایــن شــهید عزیــز را در زیــر مشــاهده مــي کنید:

شــهید رســول انســاني بــه واقــع دردمنــد بــود ودر طــول دوران 
ــي  ــع م ــد و موض ــي ش ــدا م ــاص پی ــع خ ــم در مقاط ــگ ه جن
گرفــت و ســخن مــي گفــت و خصلــت شــهید در مواقــع بحــران، 
ــي  ــاس درد م ــول احس ــي شد.رس ــان م ــختي نمای ــکل و س مش
ــه  ــرش قطعنام ــي پذی ــرد. در قض ــي ک ــال م ــرد و کار را دنب ک
ــي  ــه م ــط گری ــد روز فق ــا چن ــود و ت ــت ب ــیار ناراح ــان بس ایش
ــي  ــزي م ــک چی ــال ی ــه دنب ــده اي ب ــه ع ــن قضی ــرد و در ای ک
ــا  ــه حــاال ی ــد ک ــر را مقصــر بدانن ــد همدیگ ــه بتوانن گشــتند ک
ــه  ــد، خاص ــق نبودن ــران موف ــا دیگ ــرد ی ــک نک ــتیباني کم پش
ــا  ــت: م ــي گف ــان م ــا ایش ــد، ام ــي کردن ــم م ــر را مته همدیگ
ــم  ــت کنی ــد مام ــان را بای ــري خودم ــس دیگ ــر ک ــش از ه بی
ــه  ــود ک ــا ب ــد م ــم و کار ب ــي کن ــرزنش م ــودم را س ــن خ و م
امــام خمینــي تصمیــم بــه ایــن کار گرفــت، ولــي بقیــه 
ــه  ــانهایي ک ــن انس ــن بی ــد و ای ــي کردن ــم م ــران را مته دیگ
ــکات  ــن از ن ــود وای ــم ب ــي ک ــد خیل ــع در راس بودن در آن موق
ــود.)راوي: محســن باقریهمــرزم شــهید( ــارز شــهید حیــدري ب ب

نماز اول وقت
رســول ازهمــان دوران نوجوانــي بــا نمــاز و نیایــش مأنــوس بــود و 
بــا عاقــه و شــور نمــاز مــي خوانــد، بــه نمــاز اول دقــت اهتمــام 
مــي ورزید.یکــي از دوســتانش مــي گویــد، »یــک بــار بــا اتوبــوس 
ــا اصــرار از  ــه شــد، رســول ب ــت نمــاز ک ــم وق ــه همــدان رفتی ب
ــین را  ــده ماش ــه دارد. رانن ــین را نگ ــه ماش ــت ک ــده خواس رانن
ــه  ــان ب نگــه داشــت. رســول رفــت و وضــو گرفــت و وســط بیاب
ــه  ــي ک ــود. وقت ــان ب ــه فکــر محروم ــاز ایســتاد. او همیشــه ب نم
جنــگ تمــام شــد،حس کــرد کــه از قافــل عشــاق عقــب مانــده 
اســت. همیشــه دلتنــگ شــهادت بــود. بــرادرش مــي گویــد، یــک 
شــب بــه اتــاق رســول رفتــم، دیــدم زانوهایــش را بغــل کــرده و 
گریــه مــي کنــد، علــت را پرســیدم، گفــت: »جنــگ تمــام شــد و 
پــل هــاي بهشــت را از مرزهــاي ایــران برداشــتند دوســتان همــه 
رفتنــد و مــن مانــدم.« او از مشــکل و ســختي کار هراســي بــه دل 
راه نمــي داد و بــه اســتقبال کارهــاي دشــوار مــي رفــت. کارهــا 
را بــا معیــار تقــرب بــه خــدا و خشــنودي خــدا محــک مــي زد. 
بــه صلــه رحــم اهمیــت مــي داد. اهــل صرفــه جویــي و قناعــت 
ــم  ــت. در تصمی ــل داش ــاري از تجم ــاده و ع ــي س ــود. زندگ ب
ــهید( ــواده ش ــي کرد.)راوي:خان ــل م ــه عم ــا قاطعان ــري ه گی

لباس نو
ــو  ــاس ن ــراي او لب ــت روزي ب ــي رف ــتان م ــه هنرس ــول ب رس
ــراه  ــه وي اک ــدم ک ــد دی ــتیم آن را بپوش ــم و از او خواس خریدی
ــي  ــن م ــادر م ــت: م ــن گف ــرار م ــل اص ــپس درمقاب دارد و س

ــده  ــتا آم ــه از روس ــم ک ــي باش ــه های ــف آن بچ ــم همردی خواه
ــد وحتــي انگشــتان پایشــان از کفششــان بیــرون آمــده، مــن  ان
ــر گــردن آنهــا  بایــد همردیــف آنهــا باشــم کــه بتوانــم دســت ب
بینــدازم و بــا آنهــا وارد هنرســتان شــوم. )راوي:خانــواده شــهید(

بازگشت پس از هزار سال
کــه  بودیــم  شــاهد  شــد،  شــروع  کــه  بوســني  جنــگ 
رســول بــه هــر مقامــي کــه مي شــناخت رجــوع مي کــرد. 
کشــور  آن  مســلمانان  اگــر  کــه  بــود  ایــن  او  خواســته 
تنهــا بــه جــرم مســلماني قتــل عــام مي شــوند، وظیفــه 
هرمســلماني اســت کــه بــه کمکشــان بشــتابد و مــا نیــز

ــم  ــام معظ ــته مق ــر خواس ــرانجام بناب ــم. س ــن کنی ــد چنی بای
ــول  ــوند و رس ــني ش ــازم بوس ــي ع ــد گروه ــرار ش ــري ق رهب
ــي از  ــت. یک ــور رف ــن کش ــه ای ــان ب ــتیاق همراهش ــا اش ــم ب ه
روشــن ترین اهــداف از اعــزام بــه بوســني را رســول طــي 
ــان کــرده اســت. آنجــا کــه مي نویســد: ــادرش بی ــه م ــه اي ب نام
»آمــدن مــن بــه اینجــا نــه از ســر هــوس یــا حتــي ماجراجویــي 
ــر  ــه تحقی ــت ک ــال اس ــزار س ــا ه ــلمانان( اینج ــا )مس ــت. م اس
و رانــده شــده ایم. اکنــون پــس از هــزار ســال بازگشــته ایم 
شــهید( )راوي:همــرزم  یابیــم.«  بــاز  را  خــود  جایــگاه  تــا 

خداحافظي در عید غدیر
مــن ســید هســتم و رســول هــر عیــد غدیــر حتــي اگــر مي شــد 
ــک  ــد را تبری ــرد و عی ــرار مي ک ــاط برق ــن ارتب ــا م ــن ب ــا تلف ب
ــید  ــت ببخش ــگ زد و گف ــن زن ــه م ــر ب ــد غدی ــت. عی مي گف
ــم. ــارت باش ــم در کن ــن نمي توان ــر دوري از وط ــه خاط ــه ب ک

ــه  ــت. ب ــي گرف ــم خیل ــه دل ــود ک ــوري ب ــش ط ــن حرف های لح
محــض اینکــه گوشــي را قطــع کــردم گریــه ام گرفــت و همــراه 
خواهرانــش بســیار گریــه کردیــم. احســاس کــردم ایــن آخریــن 
صحبت هایــم بــا اوســت و همیــن طــور هــم شــد. پســرم 
ــهید( ــادر ش ــید. )راوي:م ــهادت رس ــه ش ــد ب ــاعت بع ــد س چن
ــواده  ــه خان ــاب ب ــاب خط ــم انق ــر معظ ــات رهب از بیان

ــدري ــول حی ــهید رس ش
ــزان  ــایر عزی ــز و س ــن عزی ــت دادن ای ــراي از دس ــان ب ــا دلم م
مــي ســوزد، لکــن ســعادتي از ایــن باالتــر نیســت و نمــي شــود 
ــا  ــن باره ــود. م ــهید ش ــدان و ش ــل می ــرود داخ ــي ب ــه جوان ک
ــت،  ــا نیس ــر تنه ــام وکف ــگ اس ــني، جن ــدان بوس ــه ام می گفت
بلکــه از ایــن باالتــر اســت، دروازه ورود بــه غــرب و اروپــا 
ــر از جنــگ عــراق و ایــران اســت. اســت، آنجــا مســأله اش باالت

ــد  ــا کن ــواده را ره ــن خان ــط ام ــا و محی ــرود آنج ــه ب ــي ک کس
مقامــش خیلــي باالتــر اســت.خداوند بــه او اجــر دهــد، خداونــد 
ــه شــما هــم اجــر بدهــد. البتــه دلهــاي شــما ملتهــب اســت.  ب
ــد... ــا کن ــما عط ــه ش ــر ب ــد و اج ــم کن ــن داغ را ک ــد ای خداون

چگونگي شهادت
شــهید رســول پــس ازســال هــا مجاهــدت و تــاش در راه حق،در 
ــن و در  ــر ســال 1372 درکشــور بوســني هرزگوی ــد غدی روز عی
بوســنیاي مرکــزي واقــع در شــهر ویســوکو متوجــه شــدند کــه 
ــوده  ــروات آل ــاي ک ــه اي از جــاده وســیوکو توســط نیروه منطق
شــده و ایــن مســیر، مســیر عبــور ایرانیــان بــود. ایشــان دســتور 
دادنــد کــه تــا اطــاع ثانــوي کســي از ایــن مســیر عبــور نکنــد و 
خــود بــه همــراه یکــي از رزمندگان بوســني بــه آن منطقــه رفتند 
ــاي  ــن نیروه ــه کمی ــد و ب ــرار دهن ــا را موردبررســي ق ــا آن ج ت
کــروات کــه در آن زمــان بــا نیروهــاي مســلمان در حــال جنــگ 
ــم  ــض عظی ــه فی ــجاعانه ب ــاوت ش ــس از مق ــد و پ ــد رفتن بودن
شــهادت نایــل آمدنــد و بــه بــزرگ تریــن آرزوي خــود رســیدند. 

ــهادت  ــاد و ش ــوتان جه ــیج پیشکس ــازمان بس ــاالنه س ــع س مجم
اســتان کرمــان بــا حضــور ســردار ابوحمــزه فرمانــده ســپاه ثــاراهلل و 
بــرادر احمــد شمســی رئیــس ســازمان بســیج پیشکســوتان برگــزار 
ــار داشــت  ــي ابوحمــزه  اظه ــن مراســم ســردار غامعل شــد . در ای
ــي  ــطح آگاه ــش س ــاد افزای ــري از فس ــاي جلوگی ــي از راه ه یک
ــفاف  ــا ش ــه ب ــت ک ــري اس ــه گ ــه مطالب ــت روحی ــردم و تقوی م
ــود. ــي ش ــام م ــن کار انج ــي ای ــدون رودربایس ــن و ب ــخن گفت س
ــن  ــا ای ــعي م ــت : س ــان  گف ــتان کرم ــارهلل اس ــپاه ث ــده س فرمان
ــکلي  ــور مش ــر در کش ــم و اگ ــت کنی ــه خدم ــه هم ــه ب ــت ک اس
ــت  ــت و حراس ــود حفاظ ــي ش ــیج وارد م ــپاه و بس ــد س ــش آی ی
اســت. ســپاه  عهــده  بــر  اســامي  انقــاب  دســتاوردهاي  از 

از دســتگاه ها  اینکــه در بســیاري  بیــان  بــا  ابوحمــزه  ســردار 
بودجــه  اول  بدهنــد  انجــام  مي خواهنــد  کــه  را  کاري  هــر 
کرد:درســپاه  تصریــح  مي شــود،  تامیــن  و  تصویــب  آن 

و  بســیج ایــن گونــه نیســت و ســپاه و بســیج نســبت بــه اســام، انقــاب و مــردم خــود را متعهــد مي داننــد.
خاتم االنبیــاء)ص(  ســازندگي  قــرارگاه  حاضــر  حــال  در   : افــزود  کرمــان  اســتان  ثــارهلل  ســپاه  فرمانــده 
پروژه هــاي  کــه  شــده  باعــث  مســئله  ایــن  و   اســت  طبلــکار  کرمــان  شــهرداري  از  تومــان  میلیــارد   210
نــدارد. ســپاه  بــه  ربطــي  شــهر  شــوراي  و  شــهرداري  بودجــه  رود  پیــش  کنــدي  بــه  کرمــان  شــهري 
گفــت:  کرمــان  در  اســفندماه  نهــم  تــا  چهــارم  در  کرمــان  شــهداي  کنگــره  برگــزاري  بــه  اشــاره  بــا  وي 
کارهــاي مقدماتــي برگــزاري کنگــره 6 هــزار و 500 شــهید اســتان کرمــان از ســال قبــل آغــاز شــده اســت.
ــام معظــم  ــاي مق ــان از راهبرده ــتان کرم ــهداي اس ــره ش ــزاري کنگ ــراي برگ ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی ــام مســئول ب ــن مق ای
ــه دارد. ــان ادام ــده همچن ــال آین ــج س ــا پن ــا ت ــره، برنامه ه ــزاري کنگ ــد از برگ ــرد: بع ــراز ک ــود، اب ــتفاده ش ــري اس رهب

آثــار  کنگــره  برگــزاري  راســتاي  در   : کــرد  تصریــح  ثــاراهلل  ســپاه  فرمانــده 
اســت. جمــع آوري  حــال  در  اســتان  شــهداي  مــادران  و  پــدران  خاطــرات  و 

وي در پایــان خاطــر نشــان کــرد : شــرایط کنونــي  به گونــه اي اســت کــه دشــمن بــه دنبــال پمپــاژ یــاس و ناامیــدي در جامعه 
مــي باشــد؛ کاري کــه بایــد انجــام داد ایــن اســت کــه واقعیت هــاي چهــل ســالگي انقــاب را  بــراي مــردم تبییــن کنیــم.

دیدار با خانواده شهید رسول حیدری

مجمع بسیج پیشکسوتان کرمان

ِإَنّا لّل وِإّنا ِإَلیِه َراِجُعوَن

برادر گرامی سردار کریمی

درگذشت مادر گرانقدرتان را خدمت جنابعالی 
و خانــواده محتــرم  تســلیت عــرض نمــوده و 
بــرای آن مرحومــه رحمــت و رضــوان الهــی و 
برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند 

ســبحان مســألت داریــم.

ــیج  ــازمان بس ــاني س ــاع رس ــگاه اط ــزارش »پای ــه گ ب
پیشکســوتان جهــاد و شــهادت«  ســردار جهانبخــش 
کرمــي بــا بیــان اینکــه هــر فتنــه اي از ســوي دشــمن بــه 
نظــام جمهــوري اســامي وارد شــود مــردم زنجــان تا پاي 
ــتان  ــدگان اس ــار داشــت: رزمن ــد ،اظه ــان ایســتاده ان ج
زنجــان در مجمــوع  در 46 عملیــات خــط شــکن بودنــد.
ــران در  ــامي ای ــوري اس ــه جمه ــه اینک ــاره ب ــا اش وي ب
حــال حاضــر بــا صابــت و اســتوار در منطقــه مي درخشــد 
و الگویــي بــراي ســایر ملــل مســلمان شــده اســت،تصریح 
کــرد: پیشکســوتان دوران دفاع مقــدس گنجینــه مهــم آن 
دوران به شــمار مي آینــد  و بایــد از وجودشــان بهــره بــرد.

همایش طالیه داران و پیشکسوتان دفاع مقدس استان زنجان
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 مجمع مربیان صالحین و همایش نخبگان بسیج

پیشکسوتان سپاه کربال استان مازندران

گزارش تصویری

 جلســه کمیتــه دفاعــی امنیتــی بســیج
ــزی ــتان مرک ــپاه روح الل اس ــوتان س پیشکس

 اردوی راهیان نور مربیان حلقه های صالحین بسیج
پیشکسوتان سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر

 دیدار و سرکشی از پیشکسوتان بسیجی توسط
سازمان بسیج پیشکسوتان سپاه قدس گیالن

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
خداونــد بخشــنده، خداونــد رحیــم کــه ایــن بــار هــم 
مــرا بخشــید و رحــم کــرد و نگذاشــت جــا بمانــم و 
فقــط خــودش مــی دانــد کــه چــه بــر مــن گذشــت.
و امــا ســال هــا گذشــت و بــار دیگــر بســتری فــرام شــد بــه 
نــام مدافعــان حــرم. امیــدوارم لیاقــت مدافــع حــرم را داشــته 
باشــم و بــه لطــف خانــم حضرت زینــب )س( و خانــم حضرت 
ــا  ــن بنــده ســر ت رقیــه )س( محبــت شــان شــامل حــال ای
ــان  ــربازان خودش ــز س ــرا ج ــد و م ــده ب اش ــر ش ــا تقصی پ
و حریــم شــان قــرار داده باشــند و تنهــا چیــزی کــه برایــم 
مانــده بــود، یعنــی جانــم را قبــول کننــد و شــفاعتم کننــد.
ــه  ــن گون ــم را ای ــه مرگ ــحالم ک ــاکرم و خوش ــد را ش خداون
ــواده ام  ــود و از خان ــن ب ــن ای ــته م ــا خواس ــم زد و تنه رق
ــی  ــرا م ــند، زی ــت نباش ــران و ناراح ــه نگ ــم ک ــی خواه م
ــرم. ــم بهتــر اســت و خوشــحال ت ــه برای ــم کــه ایــن گون دان
انجــام  برایتــان  نتوانســتم  دنیــا  ایــن  در  کــه  آنچــه 
ــه  ــرم ک ــم و از همس ــی کن ــران م ــا جب ــم، در آن دنی ده
ــکر  ــود، تش ــورم ب ــنگ صب ــرد و س ــل ک ــرا تحم ــه م همیش
ــد. ــم کن ــد و حال ــرا ببخش ــم م ــی خواه ــم و م ــی کن م
تنهــا دارایــی هــای زندگــی مــن، پســر و دختــر عزیــز و بهتــر 
ــرا  ــتم و م ــید هس ــن باش ــتتان دارم و مطمئ ــم؛ دوس از جان
حــال کنیــد. بــه خواســته ام احتــرام بگذاریــد کــه مــن ایــن 
گونــه دوســت داشــتم. برایتــان بهتریــن هــا را آرزو مــی کنم.
ــرا  ــش م ــم و بی ــه ک ــی ک ــوام و آنهای ــتان و اق ــا از دوس و م
ــند و  ــرا ببخش ــم م ــی خواه ــم م ــا ه ــند، از آنه ــی شناس م
ــس  ــم راضــی ام و خوشــحالم، پ ــن از مرگ ــد. م ــم کنن حال
ــام  ــی ام ــا ســرباز واقع ــد ت ــم کنی ــی، دعای ــه جــای ناراحت ب
زمــان )عــج( باشــم و همــه شــما را بــه خــدای بــزرگ مــی 
ســپارم و از همــه عاجزانــه مــی خواهــم دعایــم کنیــد.
ــی  ــد ول ــی کنن ــی م ــوب زندگ ــا خ ــی از آدمه بعض

ــد. ــی میرن ــوب نم خ
امیدوارم خوب بمیرم.

در طی ســال هــا زندگــی، بهتریــن دوران را در ســپاه 
ــاب  ــپاه انتخ ــتان را در س ــن دوس ــتم و بهتری داش
ــداران  ــن پاس ــا در روی زمی ــن آدم ه ــردم و بهتری ک
مــی باشــن و امیــدوارم در جمــع شــهدای پاســداران 

ــرار بگیــرم. ق

ــن  ــرای حرمی ــک ب ــربازی کوچ ــه س ــم ک ــی کن ــار م افتخ
ــه )س( ــرت رقی ــم حض ــب )س( و خان ــرت زین ــم حض خان
ــدارم. اگــر قبــول کننــد باشــم و از هیــچ کســی دلخــوری ن
امــا آن چــه همیشــه باعــث رنــج مــن مــی شــد ایــن کــه این 
مســئولین! قــدر مــردم ایران زمیــن را بدانیــد، قــدر جوانان را 
بدانیــد کــه هــر چــه داریــد و هســتید از همیــن مــردم اســت.
ــه  ــد ک ــا نگذاری ــه را تنه ــر فرزان ــه رهب ــه دوم اینک و توصی
ــذرد و از  ــی گ ــه او م ــه ب ــه چ ــم ک ــی دان ــا م ــن روزه ای
ــی  ــچ زمان ــت در هی ــچ وق ــه هی ــم ک ــی خواه ــواده ام م خان
خدایــی ناکــرده حرفــی بــر زبــان نیاورنــد تــا مــن یــا کســی 
دلخــور و رنجیــده شــود. قــدر و منزلــت خــود را مثــل 
ــم و بخشــنده اســت.من  ــد رحی ــه خداون ــد ک همیشــه بدانی
ســواد چندانــی نــدارم، ان چــه را کــه نوشــتم، لحظــات قبــل 
ــم  ــه دل ــتم و آن چ ــی داش ــس خوب ــوده و ح ــات ب از عملی
ــم، هــر کســی  ــار دیگــر عــرض مــی کن گفــت را نوشــتم. ب
بــر مــزارم آمــده، بــه جــای آه و ناراحتــی، دعایــم کنــد و اگــر 
خانــواده ام راضــی و دوســتان جایــز مــی داننــد، در صــورت 
ــه  ــپارند. هم ــاک بس ــه خ ــردم ب ــای م ــر پ ــرا زی ــکان م ام
ــم  ــی کن ــپارم و آرزو م ــی س ــزرگ م ــدای ب ــه خ ــما را ب ش
همیشــه ســامت و خشــنود کنــار خانــواده باشــید و ســربلند.

وصیــت نامــه پیشکســوت بســیجی شــهید مدافــع حــرم 
مصطفــی تاش موســی

نشست بصیرتی بسیج پیشکسوتان استان مرکزی با 
حضور دکتر دهقان نماینده مجلس شورای اسالمی

برگزاری مجمع فصلی بسیج پیشکسوتان
جهاد و شهادت ناحیه امام حسین ) ع(
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برنامــه ششــم توســعه کشــور ضــرورت 
ــور  ــه منظ ــی ب ــدرت نظام ــش ق افزای
دفــاع از مــردم کشــور و مــردم منطقــه 
ــی  ــع مل ــوزه مناف ــه ح ــیا ک ــرب آس غ
جمهــوری اســامی ایــران و منافــع 
ملــی ملــت هــای منطقــه کــه از طریق 
فرهنــگ بــرادری اســامی گــره خورده 
ــی  ــا م ــی را بم ــی عقان ــت منطق اس
آمــوزد کــه  با توجــه به تهدیــدات علیه 
اســام و مســلمین در منطقــه افزایــش 
قــدرت دفاعــی جمهــوری اســامی در 
اولویــت قــرار داده شــود؛ بــه نظــر مــی 
رســد نــا امــن نمــودن وضعیــت امنیت 
در منطقــه غــرب آســیا کــه مرکــز آن 
ــاس  ــی حس ــای سیاس ــل جغرافی بدلی
ــاد  ــی اقتص ــره مواصات ــه گ ــور ک کش
ــا  جهانــی نیــز محســوب مــی گــردد ب
ــه و  ــعه طلبان ــور توس ــه حض ــه ب توج
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــاوزان فرامنطق متج
حضــور ســاختار شــکنانه قلــدران بیــن 
المللــی کــه قصــد ایجــاد ســاختارهای 
را  و...(  )خاومیانــه جدیــد  تحمیلــی 
بــرای  آســیا  غــرب  منطقــه  ای  در 
ــه و  ــردم منطق ــع م ــه مناف ــاوز ب تج
ــه  ــه ب ــع کشــورهای منطق ــارت مناب غ
دلیــل ضعــف قــدرت دفاعــی، موجــب 
مــی  شــود تــا ایــران اســامی بــه  
ــا  ــد و ب ــر قدرتمن ــک »بازیگ ــوان ی عن
ــوان  ــی« بعن ــه ای و جهان ــرد منطق خ
مســلمان  مــردم  پشــوانه  قویتریــن 
منطقــه، بــر پایــه  بــی  اعتمادی نســبت 
بــه کشــورهای تهدیــد کننــده امنیــت 
منطقــه ، اعــم از توســعه طلبــان قلــدر، 
منطقــه ای و فــرا منطقــه ای ، درصــدد 
ــعه  ــود و توس ــی خ ــت مل ــن امنی تأمی
ــه  ــردم منطق ــاع از م ــت دف آن درجه
در حــد ضــرورت هــای امنیتــی مــورد 
نیــاز و متناســب بــا حجــم تهدیــدات از 
طریــق حفــظ قــدرت دفاعــی موجــود 
و افزایــش روز افــزون آن باشــد چــه به 
ــدرن  ــزات و تســلیحات م لحــاظ تجهی
ــاع  ــش دف ــاظ آرای ــه لح ــه ب ــی چ بوم

ــای  ــت ه ــرکت مل ــا مش ــه ای ب منطق
ــتیم  ــت هس ــم سرنوش ــه ه ــه ک منطق
ــعه  ــاوزات توس ــا تج ــان ب ــذا همزم ؛ ل
طلبانــه قلــدران بیــن المللــی و منطقــه 
ــع  ــتفاده از مجام ــوء اس ــا س ــه ب ای ک
بیــن المللــی بــه دنبــال تحمیــل نقشــه 
ــه  ــان خــواران ک ــه جه ــای متجاوزان ه
ســابقه جنایــات بســیاری را در جنــگ 
هــای جهانــی اول و دوم در پرونــده 
ــات  ــر جنای ــد، نظی ــود دارن ــن خ ننگی
اتمــی هیروشــیما و ناکازاکــی در ژاپــن 
، جنایاتــی کــه در شــبه جزیــره کــره ، 
ــی  ــام ، و جنایات ــه در ویتن ــی ک جنایات
ــه در  ــی ک ــطن ، و جنایات ــه در فلس ک
ــن  ــره زمی ــای ک ــای ج ــن و... ج چی
ــیطانی  ــای ش ــرارت ه ــای ش نشــانه ه
ایشــان در تاریــخ بشــر ثبــت گردیــده 
و امــروزه نیزدرمنطقــه غــرب آســیا 
ــا در  ــی ه ــواع ناامن ــدید ان ــث تش باع
منطقــه گردیــده انــد و هــر روز توســط 
ملــت  خــود  ای  منطقــه  مــزدوران 
هــای منطقــه غــرب آســیا وجمهــوری 
اســامی را تهدیــد نموده ومــی نمایند؛
ضــرورت توســعه تــوان دفاعــی کشــور 
ــرای  ــه عنــوان راهبــردی اساســی ب ، ب
دفــاع از مــردم ایــران اســامی و منافــع 
ملــی در چهــار چــوب دفــاع از انقــاب 
اســامی را در دســتور کار مجلــس 
شــورای اســامی قــرار داده اســت؛ 
نماینــدگان مجلــس بــا تصویــب بنــدی 
در برنامــه ششــم توســعه دولــت را 
ــا 5 ســال آینــده  ــد ت موظــف کــرده ان
بودجــه الزم را بــرای طــرح هــا و پروژه 
ــور  ــی کش ــدرت دفاع ــعه ق ــای توس ه

قابلیــت  افزایــش  اختصــاص دهــد. 
ــه  ــی ک ــران در زمان ــی ای ــای دفاع ه
فشــارهای نظامــی غــرب تشــدید شــده 
اســت ، مــی توانــد قــدرت بازدارندگــی 
کشــور را در منطقــه بــاال بــرده و غــرب 
و اعمــال منطقــه ای اش را از هرگونــه 
علیــه  ماجراجویــی  و  تجــاوز  فکــر 
جمهــوری اســامی ایــران بــازدارد.  
ــس شــورای اســامی  ــدگان مجل نماین
ــای  ــاری راهبرده ــال ج در 29 آذر س
سیاســت هــای داخلــی ایــران را بــرای 
ــد.  ــب کردن ــده تصوی ــال آین ــار س چه
ــای  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــد ب ــر چن ه
ــه  ــر، بودج ــای اخی ــال ه ــرب در س غ
ــه  ــش یافت ــران کاه ــی ای ــای نظام ه
بــود، امــا در برنامــه ششــم توســعه کل 
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــور، نماین کش
اســامی بنــدی را بــه ایــن الیحــه 
ــف  ــت را موظ ــه دول ــد ک ــه کردن اضاف
مــی کنــد توســعه برنامــه دفاعــی 
ــای  ــت ه ــت سیاس ــور را در اولوی کش
داخلــی قــرار دهــد. نهایــی شــدن 
ــه  ــتوری را ک ــرای دس ــد، اج ــن بن ای
ــن،  ــش از ای ــری پی ــم رهب ــام معظ مق
دربــاره افزایــش تــوان دفاعــی داده 
بودنــد، تســهیل خواهــد کــرد. توســعه 
و افزایــش تــوان تولیــدی موشــکی، 
توســعه و تقویــت تــوان پدافنــد هوایــی 
در ســطوح مختلــف برد کوتاه، متوســط 
و بلنــد، توســعه و بــه روز رســانی 
ــدف  ــا ه ــن ب ــی ام ــبکه های ارتباط ش
اســتقرار کامــل سیســتم فرماندهــی و 
ــرل، هوشــمند و متحــرک  ســازی  کنت
تمامــی سیســتم  هــای تســلیحاتی 

تحقیــق،  تهدیــدات،  بــا  متناســب 
ــاز  ــورد نی ــام م ــد اق ــی و تولی طراح
ــا گروه هــای  ــل ب ــرای مواجهــه و تقاب ب
تــوان  توســعه  تروریســتی،  مســلح 
ــای  ــز نیروه ــق تجهی ــی از طری دریای
پیشــرفته  ســاح های  بــه  دریایــی 
ــوان  ــت ت ــعه و تقوی ــن توس و همچنی
ــد  ــن بن ــاد ای جنــگ الکترونیــک از مف
ــا را در  ــد آنه ــت بای ــه دول ــتند؛ ک هس
ــرار  ــور ق ــی کش ــای دفاع ــت ه اولوی
ــد،  ــن بن ــرای ای ــورت اج ــد. در ص ده
نیروهــای مســلح  آمادگــی دفاعــی 
ــار آن  ــت و در کن ــد یاف ــعه خواه توس
ــزات  ــی تجهی ــده و برخ ــد جنگن خری
ــعه  ــه توس ــد ب ــی  توان ــز م ــر نی دیگ
ــل  آمادگــی دفاعــی کشــور کمــک قاب
ــاز دارندگــی  ــوان ب ــرده و ت توجهــی ک
ــاوزی  ــه تج ــر هرگون ــور را در براب کش
ارتقــا دهــد. ارتقــای قابلیــت هــای 
ــی در  ــه خودکفای ــی و رســیدن ب نظام
عرصــه تســلیحات یکــی از دغدغــه 
هــای همیشــگی رهبــران کشــورها 
بــوده اســت ؛ قــدرت دفاعــی و نظامــی 

هــر  مولفــه  هــای  تریــن  مهــم  از 
ــد در  ــی خواه ــه م ــت ک ــوری اس کش
عرصــه داخلــي بــه پیشــرفت و توســعه 
ــی نیــز  ــد و در عرصــه جهان دســت یاب
ــد  ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب حرف
ــرای تحقــق  چــرا کــه اولیــن مؤلفــه ب
ــت و  ــل امنی ــرفت اص ــعه و پیش توس
مقابلــه بــا تهدیــدات امنیتــی داخلــی و 
خارجــی اســت. در شــرایطی کــه قدرت 
نظامــی بــاز دارنــده ایــران و تــوان 
ــد  ــه تهدی ــر گون ــا ه ــه کشــور  ب مقابل
نظامــی محــور  بحــث هــای روز در 
مجلــس شــورای اســامی و رســانه 
هــا اســت بررســی تکنولــوژی موشــک  
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــران نش ــای ای ه
بــرد ایــن موشــک هــا پهنــه گســترده 
ــی  ــش م ــان را پوش ــق جه ای از مناط
دهــد و همیــن تــوان دفاعــی باعــث نــا 
ــی  ــه نظام ــمنان در حمل ــدی دش امی
ــه تأسیســات هســته  ای و در نهایــت  ب
باعــث افزایــش قــدرت چانــه  زنــی 
مذاکــره کننــدگان هســته  ای ایــران در 
دفــاع از حقــوق هســته  ای ایــران  شــد.    

سیاســت ها و راهبردهــای امنیتی ایران  
ــی و  ــای نظام ــت ه ــا وسیاس راهبرده
ــی  ــط بیرون ــورها در محی ــی کش امنیت
کشــورها  ســایر  بــا  ارتبــاط  در  و 
تنظیــم و تدویــن مــی شــود. موقعیــت 
ایــران  ژئوپلتیکــی  و  جغرافیایــی 
ــن  ــدر بی ــاوزان قل ــع متج موجــب طم
المللــی کــه تولیــد کننــده شــر وفتنــه 
ــه  ــذا مجموع ــا هســتند شــده ل در دنی
ای از تهدیــدات را متوجــه مرزهــای 
جمهــوری  ملــی  منافــع  و  کشــور 
ای  منطقــه  همپیمانــان  و  اســامی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــوده اس اش نم
هــای  قابلیــت  افزایــش   ، عقانــی 
ــه  ــرای مقابل ــران اســامی ب ــی ای دفاع
ــه  ــا ًموج ــی کام ــن تهدیدات ــا چنی ب
ــن  ــبرد چنی ــرای پیش ــود؛ ب ــد ب خواه
ــی  ــرد امنیت ــد راهب ــی بای ــه های برنام
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــته باش ــود داش وج
ــت  ــان شــده، امنی ــای اع سیاســت ه
ــرد  ــم. راهب ــن کنی ــان را تأمی مرزهایم
ــر  ــي ب ــامی مبتن ــران اس ــي ای دفاع
بازدارندگــی فعــال و مقتدرانــه بــا زیــر 

راهبرد افزایش توان دفاعی جمهوری اسالمی ضرورت امنیت کشور و منطقه غرب آسیا  
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ســاخت نظامــی و اقتصــاد مقاومتــی و 
ــی  ــای داخل ــدی ه ــتفاده از توانمن اس
در  بــه خودکفایــی  بــرای رســیدن 
عرصــه هــای دفاعــی امنیتــی منطقــه 
ای و بیــن المللــی جهــت تأمیــن منافع 
جمهــوری اســامی اســت. در شــرایط 
کنونــی ایــران اســامی در پرتــو قــدرت 
دفاعــی و نظامــات امنیتــی بــاز دارنــده 
ــده معظــم  ــر نظــر فرمان در منطقــه زی
کل قــوا مقــام معظــم رهبــری انقــاب 
ــی  ــتحکم واقع ــت مس ــامی از امنی اس
برخــوردار اســت؛ بنابرایــن بــرای پایدار 
نگــه داشــتن ایــن امنیــت، حفــظ بنیــه 
دفاعــی کشــور و تقویــت مؤلفــه  هــای 
ــا  ــه م ــور ک ــن تص ــد . ای ــی باش آن م
و  ایســتادگی  بــدون  توانیــم  مــی 
افزایــش قابلیــت هــای دفاعــی حقــوق 
خــود را ازمتجاوزیــن قلدربیــن المللــی 
ماننــد آمریــکا جهانخــوار و محــور 
جمعــی  کشــتار  و  شــرارت  اصلــی 
ــتکباری  ــه اس ــان و جبه ــای جه ملته
همراهــش کــه بــا نــام ناتــودر جنایــات 
بگیریــم  پــس  اســت،  شــریک  وی 
اشــتباه اســت. زیــرا تنهــا دلیلــی 
ــا  ــره ب ــز مذاک ــای می ــکا را پ ــه آمری ک
ــای  ــی ه ــن توانای ــاند همی ــران کش ای
قدرتمندانــه دفاعــی بــود وهســت، کــه 
ــکا  ــود آمری ــا نب ــت ه ــن قابلی ــر ای اگ
همــان ســناریویی را کــه در افغانســتان 
و لیبــی و عــراق اجــرا کــرد در مقابــل 
ــت.  ــی گرف ــکار م ــز ب ــا نی ــور م کش
ایــران   موشــکی  هــای  توانمنــدی 
ــه  ــد در منطق ــوری قدرتمن ــران کش ای
غــرب آســیا اســت کــه بــا بومــی 
ــا و  ــک ه ــن موش ــدرن تری ــازی م س
ــال  ــه 8 س ــی و تجرب ــزات دفاع تجهی
دفــاع مقــدس وکمــک بــه کشــورهای 
دوســت و هــم پیمــان منطقــه ای 
توانســته یــک قــدرت مطلق بــزرگ که 
نقــش اساســی درحفــظ امنیــت منطقه 
غــرب آســیا داشــته باشــد و متجــاوزان 
ــر  ــه ای را س ــرا منطق ــه ای و ف منطق
جایشــان بنشــاند و بــه ایشــان تفهیــم 
کنــد کــه دوران غارتگــری آســان و 
بــزن و در رو در مناطــق مســلمین 
پایــان یافتــه اســت ؛ دشــمنان اســام 
ــران  ــی ای ــدرت نظام ــد، ق ــد بفهمن بای
اســامی و همپیمانــان منطقــه ای اش 
ــد مســلمان  ــردم غیرتمن ــه م متکــی ب
منطقــه اســت کــه سلحشــورانه آمــاده 
هســتند  متجــاوزی  هــر  بــا  نبــرد 

هــای  ســال  نبردهــای  تجربــه  و 
ای  مطقــه  متجــاوزان  علیــه  اخیــر 
و فرامنطقــه ای و مــزدوران محلــی 
ــوریه و  ــراق و س ــان ع ــان در لبن ایش
افغانســتان و فلســطین مظلــوم و یمــن 
تجــاوزات  کــه  داد  نشــان  قهرمــان 
ــه  ــامی  ن ــای اس ــور ه ــر در کش اخی
ــور  ــلمین غی ــف مس ــث ضع ــا باع تنه
ــده اســت بلکــه هســته  ــه نگردی منطق
هــای حــزب اهلل در منطقــه بــه ارتــش 
مردمــی  انقابــی  قدرتمنــد  هــای 
ــی  ــا جای ــت ، ت ــده اس ــل گردی تبدی
کــه آمریــکا و کشــورهای اروپایــی نیــز 
بــه ایــن مســئله اعتــراف کــرده انــد و 
ــکی  ــه موش ــا برنام ــه ب ــت مقابل سیاس
ایــران اســامی و اعمــال تحریــم هــای 
ــر  ــای اخی ــال ه ــه در س ــکی ک موش
ــه در  ــرار گرفت ــرب ق ــتور کار غ در دس
ــای  ــدی ه ــا توامن ــه ب ــتای مقابل راس
ــود  ــه ب ــورت گرفت ــران ص ــی ای دفاع
هیــچ تأثیــری در رونــد پیشــرفت هــای 
ــک  ــت. موش ــته اس ــا نداش ــی م جهش
هــای متنوعــی کــه در دهــه هــای 
ــر در داخــل ســاخته شــده اســت  اخی
ــت  ــت اس ــن حقیق ــای ای ــی گوی همگ
ــطحی از  ــه س ــامی ب ــران اس ــه ای ک
توانمنــدی نظامــی و بازدارندگی دســت 
ــد  ــی ده ــازه نم ــه اج ــت ک ــه اس یافت
دشــمنان چشــم طمــع بــه خــاک ایــن 
مــرز و بــوم را داشــته باشــند؛ موشــک 
هــای متنوعــی کــه در دهــه هــای اخیر 

در داخــل ســاخته شــده اســت همگــی 
گویــای ایــن حقیقــت اســت کــه ایــران 
اســامی بــه ســطحی از توانمنــدی 
ــه  ــت یافت ــی دس ــی و بازدارندگ نظام
اســت کــه اجــازه نمــی دهــد دشــمنان 
ــرز  ــن م ــاک ای ــه خ ــع ب ــم طم چش
باشــند؛ خانــواده  را داشــته  بــوم  و 
ــهاب1، 2 ،3  ــهاب )ش ــک های ش موش
و . . . ( را بایــد معــروف تریــن موشــک 
ــن  ــت. ای ــا دانس ــی در دنی ــای ایران ه
موشــک  هــا کــه در انــواع میــان بــرد و 
دوربــرد ســاخته شــده انــد، مــی توانند 
ــغالی  ــای اش ــرزمین ه ــی س ــه راحت ب
و تمامــی پایــگاه هــای منطقــه ای 
تهدیدکننــده کشــور اســامی را مــورد 
ــاید  ــد و ش ــرار دهن ــی ق ــدف آماج ه
ــام شــهاب  ــود کــه ن همیــن ویژگــی ب
ــرای  ــرگ ب ــد واژه م ــوان کلی ــه عن را ب
و هرمتجــاوزی  رژیــم صهیونیســتی 
کــه قصــد شــرارت داشــته باشــد را در 
ــک  ــت . موش ــه اس ــا انداخت ــان ج جه
ــن  ــک زمی ــتین موش ــجیل« نخس »س
ــه ای  ــد دو مرحل ــرد بلن ــن ب ــه زمی ب
ــه  ــت ک ــور اس ــد در کش ــوخت جام س
ــع  ــازمان صنای ــان س ــط متخصص توس
و  طراحــی  دفــاع  وزارت  هوافضــای 
ســاخته شــده اســت. ایــن موشــک برد 
بلنــد بالســتیک بــرد عملیاتــی نزدیــک 
بــه 2000 کیلومتــر و از ویژگــی هــای 
ــاال در  ــت ب ــرد آن دق ــه ف ــر ب منحص
اصابــت بــه اهــداف تعییــن شــده، 

ــازی و  ــاده س ــاه آم ــیار کوت ــان بس زم
عملیاتــی شــدن ســامانه پرتــاب، زمــان 
ــاب  ــایت پرت ــال س ــاه انتق ــیار کوت بس
قابلیــت  شــلیک،  از  پــس  دیســک 
حمــل  قابلیــت  متحــرک،  النچــر 
ــرد.  ــاره ک ــلیک اش ــاده ش ــک آم موش
ــک  ــک موش ــح 110« ی ــک »فات موش
ــاه  ــرد کوت ــا ب بالســتیک اســتراتژیک ب
اســت. فاتــح 110 موشــکي ســطح 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــطح اس ــه س ب
ــرار  ــدف ق ــي ه ــد توانای ــوخت جام س
دادن اهدافــي در 200 کیلومتــری را 
ــی  ــدر110« یک ــک »ق ــت. موش داراس
دیگــر از موشــک  هــای ایــران اســت که 
ــن  ــریع  تری از لحــاظ ســرعت جــزء س
موشــک  هــای دنیاســت و قــادر اســت 
بــر تمــام رادارهــا و موشــک  هــای ضــد 
موشــک فائــق آیــد. برخــی منابــع 
ــری  ــا 3000 کیلومت ــرد 2500 ت ــه ب ب
بــا  کرده انــد  اشــاره  موشــک  ایــن 
ایــن موشــک تــوان  ایــن تفاســیر 
ــو  ــاط نات ــن نق ــه دورتری ــه زدن ب ضرب
در اروپــا را داراســت و بیــش از 70 
ــت ومتحــرک  ــگاه هــای ثاب درصــد پای
ــیا را  ــد درآس ــد کنن ــاوزان تهدی متج
ــود دارد .  ــدی خ ــاج بن ــررس آم در تی
ــه  ــادی ب ــا حدزی ــاور 373 ت موشــک ب
ــبیه  ــی ش ــک های اس 300 روس موش
ــه  ــه مرحل ــر ب ــالهای اخی ــت در س اس
ــیده اســت. موشــک  ــردای رس ــره ب به
هــای قــادر، فجــر، صیــاد، نصــر و 

ــک  ــری از موش ــواع دیگ ــزال و ... ان زل
هــای ایرانــی هســتند کــه در راســتای 
ــد  ــران تولی ــی ای ــوان دفاع ــش ت افزای
و  ایــران  امنیــت مرزهــای  و  شــده 
ــرای حفــظ  ــر امنیتــی بزرگــی را ب چت
ــوده  ــاد نم ــه ایج ــردم منطق ــت م امنی
ــه  ــد ک ــد و بفهمن ــاوزان بدانن ــا متج ت
دوران بــزن و در رو پایــان یافتــه و 
دشــمنان  کاردســت  حســاب  بایــد 
ــه اش  ــرارت نتج ــه ش ــدکه هرگون باش
ــیاری از  ــای بس ــازه ه ــدن جن بازگردان
ــال  ــه دنب ــربازان و مزدورانشــان را ب س
ــد داشــت صــرف نظــر از اینکــه  خواه
هرگونــه جنگــی در منطقــه یعنــی 
آتــش بــه انبــار اقتصــاد ســرمایه داری 
غــرب کــه گرفتــار فروپاشــی سیاســی 
اقتصــادی اجتماعــی اســت ؛ دشــمنان 
ــیلوهای  ــد ، س ــد درک کنن ــادان بای ن
پاســداران  زمینــی  زیــر  موشــکی 
انقــاب اســامی در عمــق 500 متــری 
زمیــن کــه در میــان بهــت غربــی هــا 
ــا  ــان ب ــتی و همزم ــم صهیونیس و رژی
اعمــال تحریــم هــای جدیــد موشــکی 
برگهــای  دیگــر  از   ، شــده  ایجــاد 
هــای  پیشــرفت  افتخــارات  زریــن 
اســامی  ُکــش جمهــوری  دشــمن 
ایــران اســت کــه در اثــر هدایــت 
آینــده  و  هوشــمند  فقیــه  والیــت 
نگــر و دشــمن شــناس بــه وجــود 
ــری  ــه تجاوزگ ــخ هرگون ــا پاس ــده ت آم
ــردم  ــد ، م ــمنان را بدهن ــه دش احمقان

ــوان  ــل ج ــژه نس ــه وی ــا ب ــان م قهرم
ــاب  ــداران انق ــد ، پاس ــد بدانن ــا بای م
اســامی و بســیجیان متخصــص در 
ــدی )ص(  ــاب محم ــام ن ــت اس خدم
ــران اســامی و منطقــه و جهــان  در ای
ــران  ــه ای ــان دادندک ــر نش ــار دیگ ، ب
اســامی بــرای هــر گونــه ماجراجویــی 
ــردی  ــاده نب ــه آم ــمنان در منطق دش
نابــود کننــده ســاز وکارهــای پوشــالی 
نظامــی دشــمنان متجــاوز مــی باشــند؛ 
بنابرایــن در صــورت بــروز هرگونــه 
توطئــه ای علیــه منافــع جمهــوری 
ــام  ــه تم ــر چ ــدرت ه ــا ق ــامی ب اس
کــرد؛  خواهــد  مقابلــه  آن  بــا  تــر 
رزمایــش هــای متعــدد ارتــش و ســپاه 
ــاال  ــرای ب ــه ب ــر ک ــای اخی ــال ه در س
ــی  ــا و هــم افزائ ــردن آمادگــی نیروه ب
هــای  مأموریــت  اجــرای  در  بیشــر 
ــف  ــای مختل ــی در مرزه ــی امنیت دفاع
زمینــی هوایــی دریایــی، هــوا فضــا و... 
ــی از  ــود ، حاک ــی ش ــده و م ــام ش انج
ــه  ــامی قل ــران اس ــه ای ــت ک ــن اس ای
ای اســت طوفانــی کــه در ضعیــف 
ــی  ــف اله ــه لط ــود ب ــن دوران خ تری
ــاع  ــس از دف ــوده و پ ــن ب ــس آفری طب
مقــدس گیــج کننــده دشــمنان در 
تجاوزگــری  آســیا  غــرب  منطقــه 
ــو را خنثــی نمــوده  هــای گســترده نات
ــامی و  ــاب اس ــمنان انق ــا دش و باره
مزدورانشــان را بــه زانــو در آورده و 
ــدا  ــه ص ــان ب ــرگ را برایش ــوس م ناق
ــم  ــان عل ــون مدعی درآورده اســت؛ اکن
تخصــص بایــد درک کــرده باشــند، 
کــه رادارهــا و تجهیــزات اطاعاتــی 
ایــران اســامی و هــم پیمانــان در 
منطقــه کلیــه تحــرکات ریــز و درشــت 
دشــمنان تهدیــد کننــده و ضعــف هــا 
و آســیب پذیــری هــای ایشــان را رصد 
ــب  ــه متناس ــرای آن برنام ــوده و ب نم
ــد  ــی  توان ــت و م ــوده اس ــی نم طراح
هواپیماهــای رادار گریــز و ماهــواره 
هــای آمریکایــی در مــدار کوتــاه را 
در صــورت لــزوم هــدف قراردهــد. 

ادامه دارد .....
رضــا  حــاج  بســیجی  پیشکســوت 
افــروز بــا بهــره گیــری از بصیــرت 
 95/10/11 انتشــار  تاریــخ  در 
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ــزرگ  ــیطان ب ــط ش ــری توس ــاد دیگ ــم کاه گش ــا بازه آی
امریــکا برســر آقــای اردوغــان رفتــه ؟!!! زیــرا امریــکای 
شکســت خــورده کــه بــرای فــرار از تلفــات بیشــتر و 
ــه دام  ــه چگون ــه گریخت ــا عجل ــه ب ــر از مهلک ــه کمت هزین
ــای  ــوده؟!!! آق ــه نم ــان ترکی ــاده اندیش ــم س ــرگ را تقدی م
ــر نمــودن  ــی و درگی ــای امریکائ ــان آن روزهــای کودت اردوغ
ترکیــه بــا ســوریه و گرفتــار کــردن مــردم ترکیــه بــه 
دســت تروریســتهای وهابــی را بــه ایــن زودی فرامــوش 
ــردازد؟! و  ــرادر کشــی بپ ــه ب ــد ب ــاره میخواه ــرده ؟! و دوب ک
ماجراهــای پنجســال گذشــته را تکــرار کنــد؟! بســیار عجیــب 
ــزرگ  ــاز هــم فریــب شــیطان ب اســت کــه آقــای اردوغــان ب
امریــکا را بخــورد و مــردم ترکیــه را بــا ســوری هــا وعراقــی 
ــش  ــث فرارارت ــه باع ــه ای ک ــد! و نتیج ــی کن ــر م ــا درگی ه
شکســت خــورده امریــکا شــده را دوبــاره مــی خواهــد تجربــه 
نمایدکــه یقینــا تلــخ تــر از نبــرد هــای گذشــته خواهــد بــود 
کــه ابــدا اقدامــی عاقانــه نخواهــد بــود و نتیجــه ای غیــر از 
آنچــه بــر ســر تروریســتها و امریــکای متجــاوز آمــد را دریافت 
نخواهــد نمــود ، لیکــن مســلمان کشــی بیهــوده ای به دســت 
ــع صهیونیســتها  ــه نف ــط ب ــه فق ــاد ک ــد افت ــه راه خواه ترکی
ــه خــاک ســوریه  ــذا توصیــه مــی نمائیــم تجــاوز ب اســت ! ل
ــی  ــر نم ــه نظ ــح ب ــا صحی ــه اخاق ــا ون ــه قانون ــرعا ن ــه ش ن
رســد و جــز پشــیمانی و شــرمندگی در برابــر مــردم آســیب 
ــده  ــد آورد!آین ــرد بدســت نخواهی ــرب و ک ــرک و ع ــده ت دی
ــد داد! ــان خواه ــخ را نش ــت تل ــن حقیق ــدان دور ای ــه چن ن
ــوای  ــن محت ــو« ای ــرای ت ــوریه ب ــروم س ــن می ــپ : »م ترام
مکالمــه تلفنــی اخیــر دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور 
ــود  ــرک او ب ــای ت ــان همت ــب اردوغ ــب طی ــا رج ــکا ب آمری
کــه رســانه های منطقــه آن را بــه بیــرون درز داده انــد.
پیشکســوتان   بســیج  الملــل  گربیــن  تحلیــل  تحلیــل 
ازگــزارش مشــرق : ترامــپ گفتــه »مــن میــروم ســوریه بــرای 
ــپ  ــد ترام ــر دونال ــی اخی ــه تلفن ــوای مکالم ــن محت ــو.« ای ت
ــا رجــب طیــب اردوغــان همتــای  ــکا ب رئیــس جمهــور آمری
تــرک او بــود کــه رســانه های خبــری آن را بــه بیــرون 
ــروج  ــود را در خ ــد خ ــی بع ــه مدت ــن جمل ــد. ای درز داده ان
هماهنــگ شــده و آرام نیروهــای آمریکایــی از ســوریه نشــان 
ــمال  ــوالت ش ــی تح ــد احتمال ــه از رون ــره ای اولی داد و چه

شــرق ســوریه طــی ماه هــای آینــده را مشــخص کــرد.
از زمــان اعــام کاخ ســفید مبنــی بــر اجــرای طــرح 
ــام  ــوریه ابه ــی از س ــای آمریکای ــریع نیروه ــینی س عقب نش
ــا  ــط ب ــه ای مرتب ــی و منطق ــای بین الملل ــع طرف ه در مواض
سرنوشــت منطقــه شــرق فــرات و حتــی ترکیــه وجــود دارد.
االخبــار نوشــت: رجــب طیــب اردوغــان اولیــن کســی 
از  آمریکایــی  نیروهــای  عقب نشــینی  مــژده  کــه  بــود 
ــود  ــی خ ــای آمریکای ــا همت ــی ب ــاس تلفن ــوریه را در تم س
ایــن موضــوع  بــه  ابتــدا نســبت  او در  دریافــت کــرد، 
تردیــد داشــت، چــرا کــه آمریــکا پیــش از ایــن نیــز 
بــود. داده  بــه خــرج  ایــن طــرح سســتی  اجــرای  در 
دموکراتیــک  نیروهــای  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
پناهگاهــی  دنبــال  بــه  اخیــر  روزهــای  طــی  ســوریه 
خطــرات  برابــر  در  را  خــود  بتواننــد  تــا  هســتند 
فقــدان چتــر حمایتــی آمریــکا محفــوظ نگــه دارنــد.
ترکیــه موضــع مثبتــی نســبت بــه طرح هــای آمریــکا گرفتــه 
اســت تــا جایــی کــه دیــروز در تمــاس تلفنــی جدیــد صــورت 
گرفتــه میــان اردوغــان و ترامــپ اعــام شــد کــه رونــد کلــی 
در پیــش گرفتــه شــده از ســوی آمریــکا در عملیــات خــروج 
ــکل  ــه ش ــوریه ب ــرق س ــمال ش ــور از ش ــن کش ــای ای نیروه
اساســی ضمــن هماهنگــی بــا طــرف تــرک صــورت گرفتــه و 
قــرار اســت ترکیــه خــأ آمریــکا را در ایــن عرصــه پــر کنــد.
را  تــرک  بــا طــرف  ترامــپ »گفتگــوی مفیــد« خــود 
شــده  هماهنــگ  و  آرام  عقب نشــینی  بررســی  بــرای 
و دقیــق نیروهــای آمریکایــی اعــام کــرد. بــر اســاس 
ــد،  ــر ش ــروز منتش ــه دی ــه ک ــت جمهوری ترکی ــه ریاس بیانی
صــورت  هماهنگی هــای  طریــق  از  عقب نشــینی  ایــن 
ــر  ــئوالن دیگ ــا و مس ــان و دیپلمات ه ــان نظامی ــه می گرفت
از  احتمالــی  اســتفاده های  جلــوی  تــا  می شــود  انجــام 
ــود. ــه ش ــی گرفت ــای آمریکای ــروج نیروه ــی از خ ــأ ناش خ
بــا وجــود اینکــه جزئیــات مطــرح شــده در خــروج هماهنــگ 
شــده شــامل اشــکاالت متعــددی از جملــه سرنوشــت 
ــن مناطــق و  ــق کــرد موجــود در ای یگان هــای حفاظــت خل
ــا  ــا اســت، ام ــده خــأ آمریکایی ه ــر کنن ــت نیروهــای پ هوی
ــد  ــور از رون ــن کش ــتقبال ای ــکارا و اس ــمی آن ــارات رس اظه
مذاکــرات بــا واشــنگتن در ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت.

ــندی  ــه خرس ــم ترکی ــات حاک ــه مقام ــک ب ــل نزدی محاف
ســمت  از  گــورک  مــک  بریــت  اســتعفای  از  را  خــود 
فرســتاده ویــژه ریاســت جمهــوری آمریــکا در ائتــاف 
ــی  ــود او یک ــد ب ــکارا معتق ــد. آن ــی نکردن ــی مخف بین الملل
از مهمتریــن شــخصیتهایی اســت کــه از یگانهــای کــرد 
حمایــت می کــرد و برنامــه تســلیحاتی و گســترش آنهــا 
ــود. ــرده ب ــن ک ــه را تدوی ــای ســوریه و ترکی در طــول مرزه
ــان مــدت ماموریــت خــود  مــک گــورک اندکــی قبــل از پای
اســتعفا کــرد و دونالــد ترامــپ ایــن اســتعفا را تاشــی 
نمایشــی و بی فایــده ارزیابــی کــرد. ایــن در حالــی بــود کــه 
مــک گــورک در نامــه اســتعفای خــود کــه روزنامــه نیویــورک 
تایمــز بخش هایــی از آن را منتشــر کــرد، آورده اســت: تصمیم 
ترامــپ بــرای عقب نشــینی از ســوریه یــک شــوک و کودتایــی 
ــود. ــده ب ــه ش ــا ارائ ــرای م ــه ب ــود ک ــت هایی ب ــد سیاس ض
ــث  ــم باع ــن تصمی ــه ای ــت ک ــود آورده اس ــه خ وی در نام
ــرد  ــرار بگی ــده ای ق ــران کنن ــرایط نگ ــاف در ش ــده ائت ش
ایــن جنــگ ســرخورده شــوند. در  آمریــکا  و شــرکای 

بیشتر بخوانید:
آمریکایی هــا در منطقــه شکســت خوردنــد یــا تاکتیــک خــود 
را تغییــر دادنــد؟/ نقشــه جدیــد ترامــپ بــرای روســیه و ایران
ــس  ــز ماتی ــتعفای جیم ــد از اس ــورک بع ــک گ ــتعفای م اس
از وزارت دفــاع آمریــکا صــورت گرفــت تــا بــه عنــوان 
اعتراضــی در برابــر سیاســت های ترامــپ مطــرح شــود، 
ــی  ــه تبلیغات ــود وجه ــرای بهب ــی ب ــز تاش ــپ نی ــه ترام البت
ــان  ــک نش ــای دیپلماتی ــق کانال ه ــود از طری ــات خ تصمیم
ــتعفی  ــاع مس ــر دف ــاون وزی ــاناهان مع ــک ش ــداد و پاتری ن
ایــن  سرپرســتی  ماموریــت  کــه  کــرد  اعــام  آمریــکا 
وزارتخانــه را از اوایــل ســال آینــده برعهــده خواهــد گرفــت.

جیمز ماتیس
اســت  گرفتــه  صــورت  شــرایطی  در  تحــوالت  ایــن 

نقشه شیطان بزرگ امریکا از ترک سوریه ، واگذاری 
منطقه حضور به ترکیه چیست ؟!

از  تعــدادی  در  را  خــود  نیروهــای  ترکیــه  ارتــش  کــه 
مناطــق نزدیــک بــه مرزهــای ســوریه تقویــت کــرده و 
ــورد  ــت م ــای تروریس ــرای نیروه ــتری را ب ــزات بیش تجهی
ــت. ــرده اس ــال ک ــزور ارس ــق دیرال ــود در مناط ــت خ حمای
ــوالت و  ــد تح ــود از رون ــتقبال خ ــکارا اس ــه آن ــی ک در حال
رویکــرد جدیــد آمریــکا را اعــام کــرده، امــا مســکو و تهــران 
هیــچ واکنــش رســمی نســبت بــه عقــب نشــینی هماهنــگ 
ــد. ــان نداده ان ــود نش ــان از خ ــپ و اردوغ ــان ترام ــده می ش
ــرق  ــرد در ش ــای ک ــه جریان ه ــک ب ــانه ای نزدی ــل رس محاف
مســئوالن  کــه  می دهنــد  خبــر  مذاکراتــی  از  ســوریه 
روس بــا نماینــدگان نیروهــای دموکراتیــک ســوریه در 
مســکو انجــام داده انــد. البتــه هیــچ تأکیــد رســمی از 
ــت. ــده اس ــرح نش ــوص مط ــن خص ــرف در ای ــوی دو ط س
دمشــق نیــز هیــچ واکنشــی نســبت بــه تحــوالت موجــود در 
عرصــه هماهنگی هــای ترکیــه و آمریــکا مطــرح نکــرده اســت. 
نکتــه قابــل توجــه بــروز برخــی تنش هــا در خطــوط تمــاس 
در منطقــه خلــع ســاح شــده در اطــراف ادلب اســت کــه بعد 
از مدتــی آرامــش نســبی در ایــن منطقــه ایجــاد شــده اســت. 
محافــل مخالفــان دولــت دمشــق از تاش هــای صــورت گرفته 
ــی ترکیــه جهــت آماده ســازی  توســط ســرویس های اطاعات
ــب  ــه حل ــاه ب ــی حم ــیرهای بین الملل ــراف مس ــق اط مناط
ــد  ــر می دهن ــده خب ــه آین ــرای مرحل ــب ب ــه حل ــه ب و الذقی
ــد. ــدا کن ــان پی ــیرها جری ــن مس ــل در ای ــل و نق ــا حم ت
تحــوالت صــورت گرفتــه در منطقــه شــرق فــرات ســایه خــود 
را بــر اجــرای توافــق ســوچی در ادلــب انداختــه و دیگــر هیــچ 
ــه اجــرای توافــق و عقب نشــینی  ــکارا ب صحبتــی از تعهــد آن
نیروهــای تروریســت از ایــن منطقــه مطــرح نمی شــود.
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بــه دنبــال پیــروزی انقــاب اســامی 
و  جهانــی  اســتکبار  دســت  قطــع  و 
و  توطئه هــا  ایــران،  در  آنهــا  منافــع 
جمهــوری  علیــه  شــیاطین  فتنه هــای 
اســامی روز بــه روز گســترش یافــت. 
امــام  حضــرت  شــرایطی  چنیــن  در 
 ،1358 آذر  پنجــم  در  خمینــی)ره( 
ــد. ــان تشــکیل بســیج را صــادر کردن فرم
جــان  داشــت  بــزرگ  بســیج،  هفتــه 
فشــانی هایــی اســت کــه بــرای ســربلندی 
ایــن ســرزمین صــورت گرفتــه اســت. 
را  بســیج  اگــر  اســت  غلطــی  گمــان 
حاصــل جنــگ تحمیلــی یــا انقــاب 
ــت  ــم درس ــیج، فه ــم. بس ــامی بدانی اس
اتحــاد، اراده و اخــاص مســلمانان اســت 
ــه و در  ــد یافت ــام تول ــور اس ــا ظه ــه ب ک
ملــت هــای مســلمان رشــد کــرده اســت. 
خمینــی  امــام  حضــرت  هوشــمندی 
رحمــه اهلل و عدالــت خواهــی میلیــون 
تبلــور  تنهــا،  باایمــان،  انســان  هــا 
دوبــاره بســیج در عصــر حاضــر بــود.

در ادامــه ایــن گــزارش، نحــوه 
مســتضعفین،  بســیج  تشــکیل 
ارتــش بیســت میلیونــی بــه فرمــان 
بخوانیــد: را  )ره(  خمینــی  امــام 
ارتــش  مســتضعفین،  بســیج  تشــکیل 
امــام  فرمــان  بــه  میلیونــی  بیســت 
خمینــی)ره( هوشــیاری و درایــت بــی 
نظیــر حضــرت امــام خمینــی )ره( از جمله 
ــی  ــل در جهــت خنث ــن عوام اساســی تری
ســازی توطئــه هــا بــه حســاب مــی آیــد 
کــه بــه برکــت ایــن دوراندیشــی و هدایــت 
ــه  ــود، زمین ــی خ ــیر اصل ــاب در مس انق
انقــاب دوم فراهــم آمــد و بــا ســقوط النه 
جاسوســی آمریــکا در تهــران و برماشــدن 
تجاوزکارانــه  و  جــو  ســلطه  ماهیــت 
ــه ای  ــا ضرب ــزرگ ب ــیطان ب ــکا، ش آمری
ســخت و جبــران ناپذیــر روبــرو شــد.
ــی  ــه جاسوس ــده از الن ــت آم ــناد بدس اس
آمریکایــی  حــکام  صریــح  اظهــارات  و 
مــردم و رهبــران کشــور و بویــژه حضــرت 
ــن حقیقــت آشــکار مواجــه  ــا ای ــام را ب ام
ــی  ــه نظام ــال مداخل ــه احتم ــاخت ک س
جمهــوری  بــه  وی  هجــوم  و  آمریــکا 
غیرممکــن  و  بعیــد  امــری  اســامی، 

نبــوده و بــا توجــه بــه ســوابق ایــن 
ــردم  ــی م ــزوم آمادگ ــان ل ــور در جه کش
ــاه  ــی را در کوت ــه و رویاروی ــت مقابل جه
تریــن زمــان ممکــن آشــکار مــی ســاخت.
ــم  ــت در پنج ــام ام ــاس ام ــن اس ــر ای ب
آذرمــاه ســال 58، یعنــی در مدتــی کمتــر 
ــان  ــاب دوم، فرم ــد از انق ــاه بع ــک م از ی
تاریخی تشــکیل بســیج را صــادر فرمودند:
ســالی  چنــد  از  بعــد  مملکــت  یــک 
ــد  ــوان دارد بای ــون ج ــت میلی ــه بیس ک
ــد  ــته باش ــدار داش ــون تفنگ ــت میلی بیس
ــد  ــته باش ــش داش ــون ارت ــت میلی و بیس
ــر  ــیب پذی ــی آس ــن مملکت ــک چنی و ی
نیســت و مــردم دلســوخته و مســلمان 
پاکباختــه کــه دل در گــرو عشــق بــه 
انقــاب و هدفهــای واالی آن داشــتند، 
ــر  ــل ناپذی ــا آمادگــی و قصــد و اراده خل ب
دســتاوردهای  از  پاســداری  جهــت 
انقــاب گــروه هــای مقاومــت مردمــی را 
ــان در  ــای بســیج و در آن زم ــگاه ه درپای
ــد. مســاجد سراســر کشــور تشــکیل دادن
ــی  ــورت عمل ــه ص ــا ب ــه آنه ــن تجرب اولی
ــه در  ــپاه و کمیت ــه س ــاندن ب ــاری رس ی
ــا ضدانقــاب و خنثــی  ــی ب ــب رویاروی قال
ــن  ــود و از ای ســازی توطئــه هــای آنهــا ب
راه نقــش موثــری در خدمــت بــه انقــاب 
ــد. ــان دادن ــم نش ــی آن ه ــداف اله و اه
بــا هجــوم و تجــاوز ارتــش عــراق به کشــور 
اســامی مــان در شــهریور 59 ایــن اعتقــاد 
ــکیل  ــت تش ــازماندهی جه ــک س ــه ی ک

ــد،  ــه وجــود آی بهتــر نیروهــای مردمــی ب
قــوت گرفــت و از آن پــس نیروهــای 
مردمــی صاحبــان اصلــی انقــاب اســامی 
جهــت حضــور گســترده در جبهــه گــروه 
گــروه بــه بســیج ملحــق گردیدنــد و 
ــدس،  ــق الق ــون طری ــی چ ــات های عملی
حصــر آبــادان، فتــح المبیــن، ثامــن االئمه 
و الفجر 8، کربای 5 و .... از دســتاوردهای 
بــود. الهــی  تشــکل  ایــن  عظیــم 
ــم  ــته ای ــن را داش ــق ای ــروز توفی ــر ام اگ
کــه کشــور اســامیمان و ملــت سلحشــور 
ــخ  ــکاران و نااهــان تاری ــد ناب آن را از گزن
ــه یُمــن حضــور گســترده  حفــظ کنیــم ب
ــر  ــه رهب ــان ک ــر. چن ــوده و الغی بســیج ب
فقیــد انقــاب اســامی حضــرت امــام 
و  رحمــت  فرمودنــد:  ســره(  )قــدس 
ــتضعفان  ــیج مس ــر بس ــد ب ــرکات خداون ب
اســت. انقــاب  پشــتوانه  بحــق  کــه 

رزمنــده بســیجی، جنگجــوی قابلــی 
در دفــاع منظــم بحســاب مــی آیــد.
آری رزمنــده بســیجی، ضمــن تــوان رزمی 
ــاال در نبــرد نامنظــم، جنگجــوی  بســیار ب
قابلــی در دفــاع منظــم بحســاب مــی آیــد 
ــنگینی  ــای س ــاح ه ــه س ــدی ک ــا ح ت
ــه  ــش رفت ــای پی ــک ه ــوپ و تان ــون ت چ
را بــه حرکــت درآورده و روبــروی دشــمن 
قــرار داده. هــدف از تشــکیل واحــد بســیج 
مســتضعفین ایجــاد توانایــی هــای الزم در 
کلیــه افــراد معتقــد بــه قانــون اساســی و 
اهــداف انقــاب اســامی بــه منظــور دفــاع 

از کشــور، نظــام جمهــوری اســامی و 
ــگام  ــه هن ــردم ب ــه م ــک ب ــن کم همچنی
ــا  ــه ی ــر مترقب ــوادث غی ــا و ح ــروز بای ب
ــد.  ــی باش ــط م ــع ذیرب ــی مراج هماهنگ
بســیج جایگاهــی ملکوتــی اســت. مکانــی 
ــا،  ــه زیســتن انســان ه ــرای درس چگون ب
ــت و در  ــا و صمیم ــق و صف ــگاه عش جای
ــان  ــا و قهرم ــه ه ــک کام، شــهید جبه ی
ــوم پشــت جبهــه هاســت. بیــش  ــا مظل ی
از یکســال از صــدور فرمــان امــام خمینــی 
ــکیل  ــر تش ــی ب ــه( مبن ــه اهلل علی )رحم
ــی  ــم بعث ــه رژی ــود ک ــته ب ــیج نگذش بس
عــراق در تحقــق اهــداف پلیــد نظــام 
ســلطه جهانــی، هجــوم همــه جانبــه خــود 
ــرد. ــاز ک ــا آغ ــامی م ــن اس ــه میه را ب

ــی  ــاع بحران ــامی در آن اوض ــاب اس انق
و  تغییــر  و  هــا  دگرگونــی  از  ناشــی 
تحــوالت آن زمــان، هیــچ گونــه، آمادگــی 
الزم را بــرای مقابلــه بــا متجــاوزان بعثــی 
نداشــت. ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
کــه بــا حمایــت امــام خمینــی )رحمــه اهلل 
علیــه( توانســته بــود جایــگاه خــود را پیــدا 
نمایــد، در حــال خودســازی و تثبیــت 
نظــم و انظبــاط بــود. ســپاه پاســداران هــم 
ــت  ــظ امنی ــرای حف ــا و ب ــادی نوپ ــه نه ک
شــهرها بــه وجــود آمــده بــود، فاقــد 
ــی  ــه کاف ــزات الزم و تجرب ــه تجهی هرگون
ــود. ــی ب ــاوز خارج ــا تج ــه ب ــرای مقابل ب
ــیده از  ــروی جوش ــک نی ــیج ی بس
ــه  ــی، در صحن ــردم انقاب ــن م مت
ــرد. ــدا ک ــور پی ــدس ظه ــاع مق دف

از آن ســو دشــمن هــم بــا ارتشــی تــا بــن 
ــتیبانی  ــوردار از پش ــلح و برخ ــدان مس دن
قــدرت هــای اســتعمارگر، کشــور را مــورد 
ــه  ــود ک ــا ب ــن اثن ــرار داد. در ای ــوم ق هج
ــروی  ــک نی ــوان ی ــه عن ــیج ب ــش بس نق
جوشــیده از متــن مــردم انقابــی، در 
صحنــه دفــاع مقــدس ظهــور پیــدا کــرد. 
ــه روزه را  ــح س ــودای فت ــه س ــمن ک دش
در ســر مــی پرورانــد، در همــان روزهــای 
نخســتین بــا مردمــی مواجــه شــد کــه بــا 
دســت خالــی بــه دفــاع از کیــان مقــدس 
ــد  ــته بودن ــود برخاس ــامی خ ــام اس نظ
و از ایثــار خــون خویــش دریــغ نمــی 
کردنــد، جوانــان سلحشــوری کــه بــه 
فرمــان امــام )رحمــه اهلل علیــه( در پایــگاه 
ــیجی«  ــام »بس ــت ن ــت تح ــای مقاوم ه
گــرد آمــده بودنــد و بــا کوچکتریــن 
اشــاره ایشــان بــه جبهــه هــای نبــرد مــی 
رفتنــد و تــا آخریــن قطــره خــون خویــش 
کردنــد. مــی  مقاومــت  و  ایســتادگی 

قدرتــی در بســیج نهفتــه اســت کــه 
مــی توانــد بــا یکایــک ارتــش هــای 
کنــد. مقابلــه  جهانــی  کاســیک 

ــاع، بســیج آن  در طــول هشــت ســال دف

ــراف  ــمنان اعت ــه دش ــید ک ــان درخش چن
ــه  ــیج نهفت ــی در بس ــه »قدرت ــد ک کردن
ــا یکایــک ارتــش  ــد ب اســت کــه مــی توان
ــد«.  ــه کن ــی مقابل ــیک جهان ــای کاس ه
خــط  در  حضــور  بــر  عــاوه  بســیج 
ــوزش و  ــذب، آم ــه ج ــرد وظیف ــدم نب مق
ــزام  ــی و اع ــای مردم ــازماندهی نیروه س
ــده  ــرد برعه ــای نب ــه ه ــه جبه ــا را ب آنه
داشــت و در ایــن مــدت توانســت جمیعــت 
مؤمــن و صاحــب ارزشــی را از امــت حــزب 
اهلل، در درون خــود بپرورانــد و پایــه ریــزی 
ارتــش مردمــی را دنبــال کنــد و ســرانجام 
پــس از هشــت ســال دفــاع مقــدس، 
بســیجیان مظلــوم و سلحشــور جبهــه 
ــهید  ــت ش ــراه ام ــه هم ــد ب ــای توحی ه
ــربلند و  ــی س ــش اله ــن آزمای ــرور، از ای پ
پیــروز بیــرون آمدند.)حکایاتــی از جبهــه(
ــوم  ــای مظل ــره ه ــن چه ــل ای ــام راح ام
تصویــر  بــه  تمــام  شایســتگی  بــه  را 
ــم  ــه مجس ــما آئین ــود: ش ــیدند و فرم کش
مظلومیــت هــا و رشــادت هــای ایــن 
ــخ  ــرد و تاری ــه نب ــزرگ، در صحن ــت ب مل
مصــور انقابیــد. شــما فرزنــدان دفــاع 
ــلمین  ــزت مس ــداران ع ــدس و پرچم مق
کشــورید. ایــن  حــوادث  ســپر  و 
بســیج در  بانــوان  حضــور 
جهــاد در مکتــب اســام از فــروع دیــن و 
از واجباتــی اســت کــه اســتواری دیــن بــه 
آن بســتگی دارد، زیــرا اســباب ســربلندی 
جامعــه  اســتقال  و  کمــال  و  اعتــا 
مســلمانان مــی شــود و آن را در برابر دیگر 
ملــل و دشــمن متجــاوز آبــرو و عــزت مــی 
بخشــد. لــذا بــه ســبب آنکــه دفــاع در هــر 
جامعــه اســامی حالــت وجــوب همگانــی 
دارد، و چــون مقدمــه واجــب نیــز واجــب 
مــی گــردد و بایــد مســلمانان اعــم از 
ــوزش  ــه آم ــاد زمین ــرای ایج ــرد ب زن و م
کــه  دفاعــی  هــای  توانایــی  حفــظ  و 
ــد. ــش نماین ــت، کوش ــه اس ــود مقدم خ
بــه ایــن ترتیــب بــر زنــان مســلمان 
جهــات  در  تــا  اســت  واجــب  نیــز 
نظامــی  رزمــی،  جملــه  از  گوناگــون، 
بــرای مقابلــه بــا دشــمن مهاجــم بــه 
کشــور اســامی، آمــاده دفــاع باشــند.
بــر همیــن مبنــا آمــوزش نظامــی خواهران 
نیــز در بســیج آغــاز شــد و عــاوه بــر آن 
ــی )ره( در  ــام خمین ــای ام ــوده ه ــا فرم ب
ــام اهلل  ــرا س ــرت زه ــالروز والدت حض س
علیهــا نــکات مبهــم آن نیز تبییــن گردید.
ــان  ــه را زن ــر جامع بخــش عمــده ای از ه
ــن  ــی تری ــه اصل ــد ک ــی دهن ــکیل م تش
دارنــد.  عهــده  بــر  را  تربیتــی  نقــش 
را  زنــان  اگــر  نیســت  گرانــی  ادعــای 
فرهنــگ ســازترین بخــش هــر ملــت 
ــه  ــی ب ــه فراوان ــز توج ــام نی ــم. اس بدانی

ــت  ــور مثب ــر حض ــان دارد و ب ــگاه زن جای
تأکیــد مــی کنــد. اجتمــاع  آنــان در 

جایــگاه ویــژه زنــان در جامعــه ســبب شــد 
تــا اندیشــه بســیج بــه صــورت زنــده و پویا 
در میــان آنــان نیــز ریشــه بدوانــد و رشــد 
ــود در  ــر خ ــور مؤث ــا حض ــان ب ــد. زن کن
ــک  ــز کم ــامی و نی ــاب اس ــروزی انق پی
هــای بــی دریــغ در جنــگ تحمیلــی، 
حقــی ســترگ بــر انقــاب دارنــد. بســیج 
ــا جــذب، آمــوزش و ســازمان  خواهــران ب
دهــی بانــوان کشــور، بــرای گســترش 
ــی  ــای فراوان ــاش ه ــیج، ت ــگ بس فرهن
کــرده و تاکنــون اقدامــات مفیــدی در 
زمینــه های نظامــی، امدادگــری، عقیدتی، 
سیاســی و ســوادآموزی انجــام داده اســت.

خواهران بسیجی در دوران دفاع 
مقدس در پشت جبهه ها حضوری 

فعال داشتند.
»حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا مجاهــده 
ــت داشــت  ــا حکومتهــای وق ــه ب و مخاطب
و آنهــا را محاکمــه مــی کــرده انــد، شــما 
بایــد از ایشــان تبعیــت کــرده و بــه او 
اقتــدا کنیــد تــا در روز زن وارد شــوید 
و اگــر بپذیریــد، هــم بایــد در میــدان 
ــاع  ــدان دف ــم در می ــم و ه ــل و عل تحصی
ــاع  ــه دف ــد، ک ــده نمایی ــام مجاه از اس
ــر  ــر ه ــه ب ــی اســت ک ــام از مهمات از اس
مــرد و زن و هــر کوچــک و بزرگــی اســت. 
ســه  طــی  بســیج  کارکــرد 

دهه عمر بسیج: 
 1360 ســال  نــا   1358 ازســال 
ایجــاد  و  بســیج  گیــری  دوران شــکل 
ســازی  زمینــه  و  مــردم  در  آمادگــی 
احتمالــی خطــرات  بــا  مقابلــه  بــرای 

از ســال 1361 تا نیمه 1367 دوران مقابله 
بــا خطــر بالفعــل و دفــاع نظامــی ازنظــام 
ــاع مقــدس( وانقــاب اســامی )دوران دف

ــی  ــا 1370 دوران موقت ــال 1367 ت از س
فعالیــت  و  بالنــده  حرکــت  شــروع  و 
ــد  ــد در دوره جدی ــه الزم ش ــب، ک مناس
شــود. پیــدا  نــو  تحولــی  و  حرکــت 

از ســال 1371 تــا بحــال )ادامــه دارد( 
ســازندگی،  عرصــه  در  بســیج  حضــور 
اجتماعــی و فرهنگــی کــه بــا تدابیــر 
معظــم  مقــام  گشــای  راه  و  روشــنگر 
همچنــان  و  شــده  آغــاز  رهبــری 
بصــورت  گوناگــون  هــای  درعرصــه 
پیــش مــی رود. بــه  بالنــده  و  فعــال 
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ــد                  ــد و رفتن ــش برچیدن ــاط خوی ــی           بس ــزت ز گیت ــا ع ــه ب ــا آنانک خوش
ز کاالهــای ایــن آشــفته بــازار                   شــهادت را پســندیدند و رفتنــد   
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امــام جعفــر صادق)ع(، ششــمین پیشــوای 
ــد  ــع االول متول ــم ربی ــیعیان در هفده ش
شــدند آن حضــرت در طــول زندگــی 
ــی  ــت علم ــت نهض ــود توانس ــارک خ مب
و فرهنگــی بزرگــی را شــروع نمایــد و 
پایه هــای علمــی مکتــب اســام نــاب 
ــه  ــی ک ــا جای ــد ت محمــدی را محکــم کن
از مذهــب شــیعه اثنــی عشــری بــا عنــوان 
ــا  ــرت ب ــری« و از آن حض ــب جعف »مذه
عنــوان رئیــس ایــن مذهــب یــاد می شــود. 

والدت
امــام صــادق)ع( بنــا به نقــل برخــی منابع، 
در 17 ریبــع االول ســال 80 هجــری و بــه 
ــع دیگــر، در ســال 83 هجــری  نقــل مناب
دیــده بــه دنیــا گشــودند. ایشــان در مدینه 
و در زمــان عبدالملــک بــن مــروان متولــد 
شــدند. روزگاری کــه امــت اســامی طعــم 
تلــخ حکومــت ســتمگرانه عبــد الملــک را 
ــه  های  ــد اندیش ــان فاس ــید، مبلغ می چش
فرمانروایــان  و  می  پراکندنــد  فاســد 
آن  مــادر  بودنــد.  چیــره  ســتمگر 
ــر قاســم  ــروه( دخت ــه )ام ف حضــرت فاطم
بــن محمــد بــن ابــی بکــر می  باشــد.
صــادق)ع(،  امــام  کنیــه   مشــهورترین 
دومیــن  بــه  )ناظــر  کــه  ابوعبــداهلل 
ــه  ــت. والبت ــح( اس ــداهلل افط ــدش عب فرزن
بــا کنیه هــای ابواســماعیل )ناظــر بــه 
ــی  ــماعیل( و ابوموس ــدش، اس ــد ارش فرزن
ــام موســی  ــدش ام ــه دیگــر فرزن )ناظــر ب
ــد. ــام برده ان ــان ن ــز از ایش ــم)ع(( نی کاظ
»صــادق«  ایشــان  لقــب  مشــهورترین 
پیامبــر  روایتــی،  برطبــق  اســت. 
داده  او  بــه  را  لقــب  ایــن  اســام)ص( 
ــته  ــذاب تمایزداش ــر ک ــا از جعف ــت ت اس
ــی  ــه برخ ــناد عام ــم در اس ــدواهلل عل باش
ــن  ــک ب ــر مال ــرق اســام نظی ــاء ف از علم
ــز  ــل و جاحــظ نی ــن حنب ــس، احمــد ب ان
ــد. ــام برده ان ــب ن ــن لق ــان باهمی از ایش

فرزندان امام صادق)ع(
ــر و  ــت پس ــادق)ع( هف ــر ص ــام جعف از ام
ســه دختــر بــر جــای ماند کــه عبارتنــد از:

1-  اســماعیل معــروف بــه اعــرج کــه 
ــماعیل  ــت. اس ــد وی اس ــن فرزن بزرگتری
ــت.  ــا رف ــات حضــرت از دنی ــان حی در زم
شــهادت حضــرت صــادق)ع(  از  پــس 

امامــت  بــه  کج اندیشــان  از  ای  عــده  
امامــت  بــه  عــده ای  و  اســماعیل 
پیوســتند  محمــد  اســماعیل  فرزنــد 
می گوینــد. اســماعیلیه  را  آنــان  کــه 
ــا  ــن افطــح : وی همیشــه ب ــداهلل ب 2- عب
ــرد.  ــت می ک ــدر مخالف ــای پ ــته  ه خواس
بعــد از پــدر مدعــی خافــت و امامت شــد 
ــد  ــت وی را پذیرفتن ــز امام ــی نی و جمع
ــا  ــد. بعده ــه می نامن ــان را فطحی ــه آن ک
چــون مــردم ضعــف علمــی و عملــی وی را 
مشــاهده کردنــد از او برگشــته و بــه امامت 
ــد. ــرع روی آوردن ــن جعف ــی ب ــام موس ام
کاظــم)ع( موســی  امــام   -3
صــادق)ع(  جعفــر  بــن  اســحاق   -4
و  فضــل  اهــل  و  جلیل القــدر  شــخص 
تقــوی بــود و احادیــث بســیاری نقــل 
بــرادرش  امامــت  بــه  و  اســت  کــرده 
ــود. ــل ب ــام قائ ــه  الس ــی علی ــام موس ام
ــادق)ع(  ــن جعفرص ــاج ب ــد دیب 5- محم
ــن شــخص واال از شــجاع ترین مردمــان  ای
ــک  ــال ی ــام س ــود و در تم ــود ب ــر خ عص
ســال  در  بــود.  روزه دار  میــان  در  روز 
ــون عباســی  ــه مأم ــه ب ــود و ن یکصــد و ن
حق کشــي های  و  ظلم هــا  خاطــر  بــه 
ــی از  ــز یک ــون نی ــرد و مأم ــروج ک وی خ
ــی  ــام عیس ــه ن ــود ب ــپاه خ ــرداران س س
جلــودي را بــا لشــکری مجهــز بــه جنــگ 
ــپاهیانش  ــگ س ــن جن ــتاد. در ای وی فرس
ــز  ــان را نی ــود ایش ــد و خ ــراری دادن را ف
ــرز  ــه م ــه ب ــی ک ــد. وقت ــتگیر کردن دس
خراســان رســیدند در محلــی بــه نــام 
»فرقــان چاپــي« کــه امــروزه معــروف بــه 
لطــف  آبــاد اســت دار فانــی را وداع گفــت. 
صــادق)ع(  جعفــر  بــن  عبــاس   -6
و  القــدر  جلیــل   ســید  کــه  اســت 
اســت. بــوده  فاضلــی  و  دانشــمند 
ــر  ــخص کثی ــر)ع( ش ــن جعف ــی ب 7- عل
الفضــل و پرهیــزگار و صاحــب عقیــده 
تحــت  بزرگــوار  ایــن  بــود.  صــادق 
موســی  حضــرت  بــرادرش  تربیــت 
بــه مقامــات  بــن جعفــر علیه الســام 
شــد. نایــل  عملــی  و  علمــی  عالــی 
صــادق)ع(: امــام  دختــران   
 فعالیت هــای علمــی وشــاگرد پــروری 
در دوران امامــت امــام صــادق)ع(، بــه علت 
درگیــری حکومــت فاســداموی،وبنالعباس 
بــر ســر تصاحــب قــدرت ، آزادی بیشــتری 
ــد و  ــود آم ــه وج ــده ب ــراز عقی ــرای اب ب
بحث هــای علمــی بســیاری در موضوعــات 

ــی و  ــن آزادی علم ــت. ای ــف درگرف مختل
ــه  ــی از ائم ــر امام ــرای کمت ــه ب ــی ک دین
دوازده گانــه وجــود داشــت، ســبب شــد تــا 
شــاگردان امــام آزادانــه در مباحــث علمــی 
ــان بــن تغلــب گــزارش  شــرکت کننــد. اب
ــجد از او  ــردم در مس ــه م ــت ک ــرده اس ک
می پرســیدند.  را  فقهی شــان  ســؤاالت 
ایــن  از  امــام صــادق)ع( بــا اســتفاده 
ــای  ــی در زمینه ه ــات فراوان ــت، روای فرص
ــه  ــرد. ب ــان ک ــه، کام و... بی ــوِن فق گوناگ
ــردم از او  ــی، م ــر هیتم ــن َحَج ــه اب گفت
دانش هــای فــراوان نقــل می کردنــد و 
ــو  ــود. اب ــیده ب ــا رس ــه ج ــه هم آوازه او ب
بحــر جاحــظ هــم نوشــته اســت دانــش و 
فقــه او دنیــا را پــر کــرده بــود. حســن بــن 
علــی وشــاء هــم گفتــه اســت کــه نهصــد 
نفــر را در مســجد کوفــه دیــده اســت که از 
امــام صــادق)ع( حدیــث نقــل می کردنــد.

مناظرات علمی
در متــون حدیثــی شــیعه، مناظــرات و 
گفتگوهایــی میــان امــام صــادق)ع( و 
متکلمــان مذاهــب دیگــر و نیــز برخــی از 
منکــران وجــود خــدا گزارش شــده اســت. 
ــام  ــاگردان ام ــرات، ش ــی از مناظ در برخ
صــادق)ع( در حضــور وی در زمینــه ای که 
ــا دیگــران مناظــره  تخصــص داشــته اند، ب
کرده انــد. در ایــن جلســات امام صــادق)ع( 
بــر مناظــره نظــارت کــرده و گاه خــود نیــز 
ــال در  ــرای مث ــت. ب ــده اس ــث ش وارد بح
ــا عالمــی اهــل شــام کــه خــود  گفتگــو ب
ــام  ــاگردان ام ــا ش ــره ب ــت مناظ درخواس
ــن  صــادق)ع( را داشــت، امــام از هشــام ب
ــا او  ــه کام ب ــا در زمین ــالم خواســت ت س
ــه  ــردی ک ــن از ف ــد. همچنی ــو کن گفتگ
ــا او را داشــت، خواســت  ــره ب قصــد مناظ
تــا در هــر زمینــه ای کــه می خواهــد، 
ــد و در  ــو کن ــاگردانش گفتگ ــا ش ــدا ب ابت
صــورت غلبــه بــر آنهــا بــا او مناظــره کنــد. 
آن فــرد در زمینــه قــرآن بــا ُحمــران بــن 
ــان  ــا اَب اَعَیــن، در زمینــه ادبیــات عربــی ب
بــن تَغلـِـب، در فقــه بــا ُزراره و در کام بــا 
مؤمــن الّطــاق و ِهشــام بــن ســالم مناظــره 
کــرد و مغلــوب شــد.احمد بــن علــی 
طبرســی در کتــاب االحتجــاج مجموعه ای 
از مناظــرات امــام صــادق)ع( را گــرد آورده 
ــد از: ــا عبارت ان ــی از  آنه ــه برخ ــت ک اس

مناظــره بــا یکــی از منکــران خــدا دربــاره 
وجــود خــدا

ــاره  ــی، درب ــاکر َدیصان ــا ابوش ــره ب مناظ
ــدا ــود خ وج

ــاره  ــاء درب ــی العوج ــن اب ــا اب ــره ب مناظ
ــدا ــود خ وج

ــاره  ــاء درب ــی العوج ــن اب ــا اب ــره ب مناظ
ــم ــدوث عالَ ح

ــران  ــی از منک ــا یک ــی ب ــره ای طوالن مناظ
وجــود خــدا دربــاره مســائل مختلــف دینی

ابوحنیفــه دربــاره شــیوه  بــا  مناظــره 
ــاس ــژه قی ــی، به وی ــکام فقه ــتنباط اح اس

مناظــره بــا برخــی از علمــاء معتزلــه درباره 
شــیوه انتخاب حاکم و برخــی احکام فقهی

تشکیل حکومت
ــک  ــادق)ع( ی ــام ص ــت ام ــت نخس سیاس
ــرورش  ــت پ ــی و در جه ــت فرهنگ سیاس
اصحابــی بــود کــه از نظــر فقهــی و روایــی 
از بنیان گــذاران تشــیع جعفــری بــه شــمار 
آمده انــد. تاش هــای سیاســی امــام در 
ــر قــدرت حاکمــه در آن وضعیــت، در  براب
ــود،  ــت موج ــی از حکوم ــدوده نارضای مح
عــدم مشــروعیت آن و ادعــای امامــت 
و رهبــری اســام در خانــواده رســول 
ــی اهلّل علیــه و آلــه بــود. از نظــر  خــدا صلّ

ــه  ــی علی ــرض نظام ــادق)ع( تع ــام ص ام
حاکمیــت، بــدون فراهــم آوردن مقدمــات 
الزم، کــه مهمترینــش کار فرهنگــی بــود، 
ــر  ــه دیگ ــودی نتیج ــت و ناب ــز شکس ج
نداشــت. چنانکــه در جریــان حرکتــی کــه 
ــن  ــس از آن یحیــی ب ــی و پ ــن عل ــد ب زی
ــد،  ــت زدن ــه آن دس ــان ب ــد در خراس زی
بنــی عبــاس بیشــترین بهــره را بــرده و در 
عمــل، خــود را بــه عنــوان مصــداق شــعار 
ــد. ــغ کردن »الرضــا مــن آل محمــد« تبلی
خصوصیــات اخاقــی امــام صــادق)ع(
ــای  ــه ویژگی ه ــی در زمین ــع روای  در مناب
ــی از  ــام صــادق)ع( گزارش های ــی ام اخاق
زهــد، انفــاق، علــم فــراوان، عبــادت بســیار 
و تــاوت قــرآن آمــده اســت. محمــد بــن 
ــن  ــادق)ع( را از بزرگتری ــام ص ــه ام طلح
ــراوان،  ــم ف ــت، دارای عل ــل بی ــراد اه اف
ــاوت  ــد و ت ــادت و زه ــل عب ــیار اه بس
ــن  ــک ب ــرآن توصیــف کــرده اســت. مال ق
انــس از امــام فقهــی طائفــه مالکــی از فرق 
ــه  ــی ک ــت: »در مدت ــه اس ــامی گفت اس
پیــش امــام صــادق)ع( می رفتــه، همیشــه 
او را در یکــی از ســه حالــت نمازخوانــدن، 

 امــام جعفــر صــادق)ع( پایــه گــذار اســام نــاب 
ــوی ــات ام ــس از انحراف ــول اهلل )ص( پ رس

اســت«. دیــده  ذکرگفتــن  و  روزه داری 
بــه گــزارش بحــار االنــوار، امــام صــادق در 
ــه درخواســت فقیــری، چهارصــد  پاســخ ب
ــپاس گزاری  ــون س ــه او داد و چ ــم ب دره
او را دیــد، انگشــترش را هــم کــه ده 
ــه وی بخشــید.  ــد، ب ــم می ارزی ــزار دره ه
روایت هایــی نیــز از انفاق هــای پنهانــی 
اســت.  دســت  در  صــادق)ع(  امــام 
بــه نوشــته کتــاب کافــی، او شــب ها 
مقــداری نــان و گوشــت و پــول در کیســه 
ــه در  ــه صــورت ناشــناس ب می ریخــت و ب
ــان  ــرد و می ــهر می ب ــتان ش ــه تهیدس خان
آنهــا تقســیم می کــرد. ابوجعفــر خثعمــی 
ــادق)ع(  ــام ص ــه ام ــت ک ــرده اس ــل ک نق
کیســه پولــی را بــه او داد و از او خواســت 
آن را بــه فــردی از بنی هاشــم بدهــد و 
ــتاده  ــی آن را فرس ــه کس ــه چ ــد ک نگوی
ــه  ــی ک ــه خثعمــی هنگام ــه گفت اســت. ب
ــرای فرســتنده  آن فــرد پــول را گرفــت، ب
آن دعــا کــرد و گفــت: »او همیشــه برایش 
ــادق)ع(،  ــام ص ــا ام ــتد؛ ام ــول می فرس پ
باوجــود ثروتــش چیــزی بــه او نمی دهــد«.
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ــالمی در  ــه اس ــر جامع ــگری )ع( هدایتگ ــن عس ــام حس ام

ــاس ــی عب ــم بن ــم ظال ــل حاک ــره کام محاص

حضــرت امــام حســن عســکری )علیــه 
الســام( در ســال 232 هجــری قمــری 
ــی در  ــع الثان ــاه ربی ــتم م در روز هش
شــهر مدینــه بــه دنیــا آمــد، پــدر 
آن حضــرت امــام بزرگــوار حضــرت 
هــادی، ومــادرش خانمــی بــه نــام 
ــن، و  ــان حس ــام ایش ــود. ن ــه ب حدیث
واز  ابــو محّمــد  بزرگــوار  کنیــه آن 
القــاب ایشــان زکــی و عســکری اســت.
وفضائــل  بــزرگ  صفــات  از  آنچــه 
آن  در  اســت  امامــت  الزمــه  کــه 
ــم،  ــود، یعنــی: در عل حضــرت جمــع ب
ــودن در عقــل وخــرد،  وزهــد، کامــل ب
ــواری  ــرم وبزرگ ــجاعت، ک ــت، ش عصم
از تمــام مــردم زمــان خــود برتــر بــود.

صورت و سیرت امام حسن 
عسکری )ع(

بیانــی  )ع(  عســکری  حســن  امــام 
ــی  شــیرین و جــذاب و شــخصیتی اله
بــی  مفســری  و  وقــار  و  باشــکوه 
ــود. راه  ــد ب ــرآن مجی ــرای ق ــر ب نظی
مســتقیم عتــرت و شــیوه صحیــح 
تفســیر قــرآن را بــه مــردم و بــه ویــژه 
ــام  ــوارش - در ای ــاب بزرگ ــرای اصح ب
عمــر کوتــاه خــود - روشــن کــرد.

دوران امامت
 29 عمــر  دوران  کلــی  طــور  بــه 
)ع(  عســکری  حســن  امــام  ســاله 
می گــردد: تقســیم  دوره  ســه  بــه 
دوره اول 13 ســال اســت کــه زندگــی 
گذشــت. مدینــه  در  حضــرت  آن 
در  ســال   10 دوم  دوره 
امامــت. از  قبــل  ســامرا 
ســال   6 نزدیــک  ســوم  دوره 
می باشــد. حضــرت  آن  امامــت 
دوره امامــت حضــرت عســکری )ع( 
عبــاس  بنــی  ظاهــری  قــدرت  بــا 
بــه  بــود. خلفایــی کــه  رو در روی 
تقلیــد هــارون در نشــان دادن نیــروی 
داشــتند.  بلندپروازیهایــی  خــود 
ــش  ــن عســکری )ع( از ش ــام حس ام
ســال دوران اقامتــش، ســه ســال را در 
زنــدان گذرانیــد. زندانبــان آن حضــرت 
ــن وصیــف دو غــام ســتمکار  ــح ب صال
ــد  ــا بتوان ــود، ت ــته ب ــام گماش ــر ام را ب
آن حضــرت را  بــه وســیله آن دو غــام  

ــام  ــا آن دو غ ــد، ام ــتری ده آزار بیش
ــال و  ــر ح ــک ناظ ــود از نزدی ــه خ ک
ــد تحــت تأثیــر آن  حــرکات امــام بودن
امــام بزرگــوار قــرار گرفتــه بــه صــاح 
و خــوش رفتــاری گراییــده بودنــد.

اتفاقات مهم دردوران امامت آن 
حضرت:

ــام حســن  ــائل روزگار ام ــه مس از جمل
عســکری )ع( یکــی نیــز ایــن بــود کــه 
از طــرف خافــت وقــت، امــوال و اوقات 
ــپرده  ــانی س ــت کس ــه دس ــیعه، ب ش
ــه دشــمن آل محمــد )ص(  می شــد ک
و جریانهــای شــیعی بودنــد، تــا بدیــن 
گونــه بنیــه مالــی نهضــت تقویــت 
نشــود. چنانکــه نوشــته انــد کــه احمــد 
ــب  ــان از جان ــن خاق ــداهلل ب ــن عبی ب
خلفــا، والــی اوقــاف و صدقــات بــود در 
قــم، و او نســبت بــه اهــل بیت رســالت، 
داشــت. را  عــداوت  مرتبــه  نهایــت 
عســکری،  حســن  امــام  اصحــاب 
متفــرق بودنــد و امــکان تمرکــز بــرای 
ــی  ــون ابوعل ــانی، چ ــود، کس ــان نب آن
ــم و  ــن اســحاق اشــعری در ق احمــد ب
ابوســهل اســماعیل نوبختــی در بغــداد 
می زیســتند، فشــار و مراقبتــی کــه 
دســتگاه خافــت عباســی، پــس از 
ــول  ــا )ع( معم ــرت رض ــهادت حض ش
ــود  ــترده ب ــن گس ــان دام ــت، چن داش
ــخت ترین  ــا س ــل را ب ــاح مقاب ــه جن ک
نــوع درگیــری واداشــته بــود. ایــن 
ــق  ــه ح ــان ب ــق ایم ــز طب ــاح نی جن
ــی،  ــت کل ــول عدال ــه اص ــوت ب و دع
تحمــل  را  ســختی  همــه  ایــن 
می کــرد، و لحظــه ای از حراســت )و 

نگهبانــی( موضــع غفلــت نمی کــرد.
اینکــه حضــرت هــادی )ع( و حضــرت 
از  امــام حســن عســکری )ع( هــم 
ســوی دســتگاه خافــت تحــت مراقبت 
ــا مــردم  شــدید و ممنــوع از ماقــات ب
بودنــد و هــم امامــان بزرگــوار مــا جــز 
ــا یــاران خــاص و کســانی کــه بــرای  ب
حــل مشــکات زندگــی مــادی و دینی 
ــد  ــه می نمودن ــا مراجع ــه آن ه ــود ب خ
بــه  می کردنــد  معاشــرت  کمتــر 
بــود کــه دوران غیبــت  جهــت آن 
ــود، و  ــک ب ــدی )ع( نزدی ــرت مه حض
مــردم می بایســت کــم کــم بــدان 
ــل  ــی و ح ــت سیاس ــد، و جه خوگیرن
ــاص  ــاب خ ــود را از اصح ــکات خ مش
کــه پرچمــداران مرزهــای مذهبــی 
ــدن دوران  ــش آم ــد، و پی بودندبخواهن
ــد. ــب نیای ــان عجی ــر آن ــت در نظ غیب
در زمــان امــام یازدهــم تعلیمــات عالیه 
قرآنــی و نشــر احــکام الهــی و مناظرات 
کامــی جنبــش علمــی خاصــی را 
ــه  ــرد، و فرهنــگ شــیعی ک ــد ک تجدی
نمــاد اســام نــاب محمــدی ص بــود تا 
آن زمــان شــناخته شــده بودامــا دانــش 
ــد  ــز مانن ــر نی ــته های دیگ ــام دررش ام
ــردان  ــور م ــث ظه ــفه و کام باع فلس
ــحاق  ــن اس ــوب ب ــون یعق ــی، چ بزرگ
کنــدی، کــه خــود معاصــر امــام حســن 
ــات آن  ــت تعلیم ــود و تح ــکری ب عس
ــد. ــد ،گردی ــه بودن ــرورش یافت ــام، پ ام
جــوان خبرنــگاران  باشــگاه  منبــع: 
93/10/20 انتشــار:  تاریــخ 
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بیــن  دانــان  اقتصــاد  از  یکــی  فوربــز 
بــرای  مشــکل  بزرگتریــن   : المللــی 
جنــگ   2019 در  جهــان  اقتصــاد 
نخواهــد  چیــن  و  آمریــکا  تجــاری 
بلکــه شکســت هــای گســترده  بــود، 
ــت.  ــی اس ــای بانک ــت ه ــاری و شکس تج
بــه نقــل از فوربــز: بزرگتریــن مشــکل برای 
اقتصــاد جهــان در 2019 جنــگ تجــاری 
بیــن آمریــکا و چیــن نخواهــد بــود، بلکــه 
ــت،  ــاری اس ــترده تج ــای گس ــت ه شکس
شــاید هــم شکســت هــای بانکــی باشــد .
و  آمریــکا  تجــاری  جنــگ  گرچــه 
چیــن درســال 2018 مشــکل بزرگــی 
برنامــه  ازگســترش  تــرس  و  بــود 
ــاد  ــقوط اقتص ــدن وس ــی ش ــدم جهان ع
بــه  درجهــان،  غــرب  داری  ســرمایه 
بازارهــای  از  منجمــد  ای  مجموعــه 
ــرد . ــاد ک ــده را ایج ــت ش ــی حفاظ داخل
ولــی بازارهــای مالــی وشــرکت هــا و 
موسســات چنــد ملیتــی درجهــان، این دو 
کشــور را در 2019 بــر ســر میــز مذاکــره 
آورد. همــان کاری کــه چنــد مــاه پیــش با 
نفتــا انجــام دادنــد ؛ در عــوض، بزرگتریــن 
مشــکل اقتصــاد ســرمایه داری در جهــان 
در 2019 را کــه شکســت گســترده کســب 
ــی  ــه م ــد ک ــود آم ــه وج ــت ب وکارهاس
توانــد باعــث شکســت هایــی در بازارهــای 
نوظهــور متکــی بــر ســرمایه های خارجــی 
هــم وارد شــود؛ ایــن شــرکت ها بــرای 
زندگــی  بــاالی  اســتانداردهای  حفــظ 
ــن ســرمایه  ــه ای ــرای لیبراســتی ب مصرفگ
هــا نیازدارنــد ، کــه بــرای آن برنامــه 
ریــزی دقیقــی صــورت نگرفتــه اســت. لــذا 
امــکان ورود ســرمایه هــای آســان خارجی 
در ایــن چرخــه محــدود گردیــده اســت .
علــت چیســت؟ علــت افزایــش نــرخ بهــره 
و پایــان پــول هــای آســانی که در ســالهای 
اخیــر توســط بانک هــای مرکــزی داده می 
شــد، را بــا مشــکل مواجــه ســاخته اســت.
بــه عبــارت ســاده تــر ، پــول آســان 
ــرد،  ــل می ک ــی عم ــونا م ــک س ــد ی مانن
هــم تقاضــا را بــاال مــی بــرد و هــم 
تقاضــا، مصــرف  بخــش  را؛ در  عرضــه 
وام  کــرد  مــی  تشــویق  را  کننــدگان 
بیشــتری بگیرنــد. مثــًا بدهــی چیــن 

داخلــی  ناخالــص  تولیــد  نســبت  بــه 
بــه   2008 در  درصــد   18 حــدود  از 
بیــش از 50 درصــد در 2018 رســید.
و...  هــا  شــرکت  عرضــه  بخــش  در 
کارآفرینــان را تشــویق مــی کرد بــه دنبال 
فرصــت هــای کســب و کار کم ســود بروند 
. مثــًا اســتفاده از کل ظرفیــت صنعــت در 
آمریــکا از حــدود 67 درصــد در 2009 بــه 
نزدیــک 80 درصــد تــا 2011 رســید .

ــه  ــن وام هــای کــم بهــره ،کــه ب ــر ای بناب
ــاد  ــود اقتص ــی ش ــه م ــان گفت ــول آس پ
ــک دوره  ــان را در ی ــرمایه داری در جه س
بــه رشــد بــاال نشــان داد. زیــرا باگســترش 
ــذا  ــود ل ــتر نم ــا را بیش ــرف ، هزینه ه مص
ــث  ــدگان باع ــی بیشــتر مصــرف کنن بده
ــذاری  ــرمایه گ ــتر و س ــای بیش ــه ه هزین
بیشــتر و ظاهــراً ایجــاد کســب و کارهــای 
جدیــد را ایجــاب  کــرد . همــه اینهــا ظاهراً 
باعــث رشــد بیشــتر اقتصــادی می شــوند 
کــه درآمــد و اشــتغال را تقویــت مــی کرد؛ 
ــتر  ــرمایه گذاری بیش ــن س ــن حی در همی
باعــث توســعه ظرفیــت تولیــدی اقتصــاد 
شــد بنابرایــن تــورم را در عــدد ثابــت نگــه 
ــازه  ــزی اج ــای مرک ــه بانک ه ــت و ب داش
ــه  ــود ادام ــول آزاد خ ــت پ ــه سیاس داد ب
دهنــد .امــا ادامــه ایــن رونــد در مــاه هــای 
ــرا؟!  ــر داد،. چ ــز را تغیی ــه چی ــر هم اخی
ــره را  ــرخ به ــزی ن ــای مرک ــک ه ــرا بان زی
افزایــش داده انــد. و ســونامی پــول آســان 
ــی رود  ــار م ــت و انتظ ــول گذاش ــه اف رو ب
عرضــه و تقاضــا را در اقتصــاد کاهــش 

بخــش  در   . دهــد 
پــول  پایــان  تقاضــا 
نمی دهــد  اجــازه  آزاد 
وام  مصــرف کننــدگان 
ــذا  ــد. ل ــتری بگیرن بیش
در بخــش عرضــه کســب 
و کارهــای کــم ســود 
بــه  ایــن وضعیــت  در 
. افتنــد  مــی  چالــش 
بــه بیــان ســاده تــر، 
کــم  هــای  وام  پایــان 
پولهــای  یــا  بهــره 
ــرمایه  ــاد س ــان اقتص آس
در  را  جهــان  در  داری 
ــار  ــد دچ ــک دوره رش ی
کنــد.  مــی  کنــدی 
بدهــی کمتــر مصــرف 
کننــده یعنــی هزینــه 
ــر  ــه کمت ــر و هزین کمت
یعنــی ســود کمتــر برای 

ســرمایه داری و شکســت کســب و کارهــا .
درســال  کــه  بــود  اتفاقــی  ایــن 
افزایــش  از  پــس   2009 و   2008
و  افتــاد  اتفــاق  فــدرال  ســود  نــرخ 
. وارد رکــود کــرد  را  آمریــکا  اقتصــاد 
ــت:  ــر ارزی گف ــن، تحلیلگ ــری زابلی دمیت
ــه نظــر مــن دورنمــای رشــد اقتصــاد  » ب
ســرمایه داری درجهــان در 2019 بــد 
بــه  ســرمایه گذاران   .» اســت  بینانــه 
ــی  ــه اتفاق ــد چ ــی کنن ــس م ــج ح تدری
دارد می افتــد. لــذا ســهام شــرکت های 
ــی  ــر م ــن ت ــاد را پایی ــه اقتص ــاس ب حس
فروشــند و اوراق قرضــه خزانــه داری را 
ــه  ــت ب ــی نیس ــانه خوب ــن نش ــر و ای باالت
نظــر مــی رســد کــه تحریــم کشــورهایی 
نظیــر جمهــوری اســامی ایــران ، روســیه 
ــی  ــی بزرگ ــن المل ــای بی ــه بازاره و... ک
بازارهــای  و  مســتقیم  مصــرف  بــرای 
واســطه در منطقــه خــود و بخشــی از 
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــند نی ــی باش ــان م جه
ــران  ــاد بح ــی و ایج ــم ریختگ ــل به دالی
ــا  اقتصــاد ســرمایه دار غــرب باشــد کــه ب
ــرب  ــرمایه داری غ ــاد س ــه آن اقتص ادام
ــد  ــی نام ــی م ــاد جهان ــود را اقتص ــه خ ک
و البتــه بخــش بزرگــی از اقتصــاد جهــان 
ــه  ــد ب ــن رون ــا ای ــردد ب ــی گ محســوب م
فروپاشــی قطعــی نزدیــک گردیــده اســت  
مقالــه  از  گیــری  بهــره  بــا  منبــع: 
جهــان  اقتصــاد  مشــکل  بزرگتریــن 
تســنیم  خبرگــزاری   2019 در 
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یه  ما ســر د  قتصــا ا شــی  پا و فر ی  هــا نه  نشــا
د شــو می  تر ن  یا نما ز  و ر بــه  ز  و ر ب  غــر ی  ر ا د

تخصصــی  دقیــق  هــای  بررســی 
ــت  ــد ظرفی ــی ده ــان م ــه نش متعهدان
ــق  ــرای تحق ــور ب ــود کش ــای موج ه
و پیــاده ســازی اقتصــاد مقاومتــی 
ــی از  ــی در بعض ــدازه الزم و حت ــه ان ب
ــش از  ــواردی بی ــی و در م ــوارد کاف م
کفایــت الزم مــی باشــد تجربــه دولــت 
ــیاری  ــای بس ــش ه ــم بخ ــم و ده نه
ــا  ــناخته ی ــای ناش ــت ه ــن ظرفی از ای
ناشــناخته گــذارده توســط  عمدتــاً 
سیاســی  دار  مســئله  هــای  دولــت 
ــده  ــث ش ــی باع ــای جناح ــگاه ه ــا ن ب
کــه کشــور از بــکار گیــری همــه 
ایــن ظرفیــت هــا محــروم بمانــد. 
ــامی و  ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــای  ــه ه ــواع توطئ ــازی ان ــی س خنث
براندازانــه سیاســی ، امنیتــی ، و جنــگ 
تجاوزگرانــه رژیــم بعثــی صهیونیســتی 
صــدام معــدوم ، دوران ســازندگی و 
ــژه  ــه وی ــده و ب ــاز گردی ــرفت آغ پیش
ــا تفکــر  ــت نهــم و دهــم کــه ب در دول
ــی  ــت انقاب ــر دول ــم ب ــیجی حاک بس
 ، جهــادی  مدیریــت  بکارگیــری  و 
منویــات والیــت فقیــه را عملیاتــی 
گســترده  هــای  کامیابــی  نمودنــد 
مختلــف  هــای  عرصــه  در  ایــران 
ــاً  ــی خصوص ــاوری ، خدمات ــی فن علم
گســترش شــتابنده زیــر ســاخت هــای 
توســعه ای بــا اســتفاده از متخصصیــن 
ــی  ــای اجتماع ــی ،  درخشــش ه داخل
ــاش  ــی و خارجــی، ت و سیاســی داخل
هــای موذیانــه هماهنــگ از ســوی 
ــزرگ  ــیطان ب ــی و ش ــورهای غرب کش
ــع  ــرای ایجــاد مان ــکا جهانخــوار ب آمری
تــراش هــای مختلــف در مقابــل جهش 
علمی،فنــاوری مســتمر موفقیــت آمیــز 
ــرش؛ از  ــد براب ــوری اســامی چن جمه

آنجــا کــه طــرح هــای اولیــه براندازانــه 
ــامی  ــام اس ــردن نظ ــاقط ک ــرای س ب
ــه  ــذا ب ــد، و ل ــه ش ــت مواج ، باشکس
ــای  ــت ه ــری از موفقی ــور جلوگی منظ
جهشــی مســتقل ازکانــون هــا مدعــی 
ــوی  ــود الگ ــن ب ــرب ممک ــی در غ علم
ــتقلی  ــورهای مس ــرای کش ــبی ب مناس
چــون ونــزواال و... قــرار گیــرد ، غربــی 
هــا سیاســت تحریــم را بــرای تضعیــف 
پیــش  ایــران در  اقتــدار  و  جایــگاه 
ــز در  ــا نی ــم ه ــده تحری ــد. عم گرفتن
ــا  ــد ت ــف می ش ــادی تعری ــوزه اقتص ح
ــای  ــرح ه ــتن ط ــاکام گذاش ــن ن ضم
ملــی و ایجــاد اخــال در روابــط تجاری 
کشــورها،  ســایر  بــا  ایــران  میــان 
اجتماعــی  نارضایتــی  زمینه هــای 
آورنــد.  فراهــم  را  ایرانــی  جامعــه 
ــب  ــوه کس ــی از وج ــه یک ــا ک از آنج
ــی  ــت ، زمان ــاد اس ــی اقتص ــدار مل اقت
مدعــی  توانــد  مــی  کشــور  یــک 
ــه در  ــرت باشــد ک ــق مدی ــوی موف الگ
حــوزه هــای مختلــف از جملــه حــوزه 
اقتصــادی هــم از توانمنــدی بســیار 
باالیــی برخــوردار باشــد. در چند ســال 
اخیــر بــرای مقابلــه بــا ایــن رویارویــی 
ظالمانــه غــرب بــا ایــران اســامی ، بــه 
تعبیــر رهبــر هوشــمند انقاب اســامی 
ــت  ــه اهلل( جه ــه ای)حفظ ــام خامن ام
مواجهــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمنان 
مســؤلین  کشــورمان،  علیــه  ظالــم 
ــران را رهنمــود  ــوری اســامی ای جمه
دادنــد کــه بــر مبتنــی سیاســت هــای 
ــد  ــل نماین ــامی عم ــاب اس کان انق
، و راهبــرد اقتصــادی جدیــدی بــا 
عنــوان اقتصــاد مقاومتــی را در دســتور 
انقــاب  معظــم  رهبــر  قراردهنــد. 
اســامی در ســال 89 در دیــدار بــا کار 

آفرینــان بــرای اولیــن بــار ایــن واژه را 
ــرای  ــی ب ــد و آن را عامل ــه کار بردن ب
ــمنان   ــار اقتصــادی دش ــا فش ــه ب مقابل
ــکوفایی  ــد و ش ــده رش ــن کنن و تعیی
کشــور دانســتند.  و محورهــای اقتصــاد 
ــه  ــن فرمودندک ــز تبیی ــی را نی مقاومت
ــردد:  ــی گ ــم م ــل تقدی ــرح ذی ــه ش ب
ملــی تولیــد  از  حمایــت 
دراقتصــاد  کــه  اســت  مشــخص 
ــت  ــًا درجه ــی،کار و تولید،کام مقاومت
تقابــل بــا اقتصــاد وابســته قــرار دارد و 
لــذا بایــد برای تحقــق اقتصــاد مقاومتی 
ــه  ــته ب ــاد وابس ــتقل از اقتص ــه مس ک
ــت  ــی اس ــرب وحش ــرمایه داری غ س
موجــود  ســاختارهای  اســت  الزم   ،
اقتصــادی وابســته بــه غــرب را کــه در 
دوران ســیاه ستمشــاهی پهلــوی ضــد 
مــردم طراحــی گردیــده بــود و پــس از 
پیــروزی انقــاب اســامی نیــز بســیار 
از مقــررات آن باقــی مانــد ، تغییــر مــی 
کردکــه ایــن تغییــر بدلیــل وابســتگی 
فکــری نخبــگان اســیر در علــم اقتصــاد 
غــرب  داری  ســرمایه  مدیریــت  و 
ــرون  ــرای ب ــن ب ــر ای ــرد بناب ــر نک تغیی
ــت آور و  ــتگی خف ــن وابس ــت از ای رف
ورود بــه اقتصــاد مقاومتــی مســتقل از 
ســلطه ســرمایه داری شــیطانی غــرب 
ــرب و  ــن وابســته غ ــر قوانی ــزوم تغیی ل
ــر  ــی ب ــتقل بوم ــن مس ــب قوانی تصوی
ــی  ــای اقتصــاد مقاومت ــاز ه ــای نی مبن
ورود  امــکان  تــا  شــود.  کارســازی 
ــاد  ــه اقتص ــی ب ــای مردم ــرمایه ه س
ــن  ــذا چنی ــد ، ل ــود آی ــه وج ــور ب کش
ــدن  ــی ش ــورت اجرای ــردی درص رویک
کشــور را از وابســتگی بــه صــدور نفــت 
خــام نجــات خواهــد داد، لــزوم محدود 
شــدن صــادرات نفــت خــام وابســتگی 

ــپاه  ــش س نق
ن  ا ر ا ســد پا
اقتصــاد  در 

متــی و مقا
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وابســتگی   ، نفتــی  هــای  دالر  بــه 
ــای  ــور از درآمده ــزی کش ــه ری بودج
نفــت  فــروش محصــول  از  حاصــل 
خــارج خواهــد شــد. ایــن مهــم میســر 
ــه مســئوالن  ــر اینک ــود، مگ ــد ب نخواه
ــادی  ــش اقتص ــی دان ــگان مدع و نخب
ــن  ــه ای ــور ب ــت کان در کش و مدیری
ــی   ــا مشــارکت همگان ــاور برســند و ب ب
ــی  ــادی مبتن ــی جه ــال مدیریت و اعم
ــر  ــاس تدابی ــیجی براس ــر بس ــر تفک ب
درصــدد  فقیــه  ولــی  هوشــمندانه 
موجــود  هــای  ناکارآمــدی  اصــاح 
اقتصــادی برآینــد. در ایــن صــورت 
ــدی  ــوان درگام بع ــی ت ــه م ــت ک اس
حمایــت از تولیــد ملــی و مزیــت دادن 
ــر کاالی  ــی در براب ــدات وطن ــه تولی ب
ــا  ــارزه ب ــی خارجــی، ســپس مب واردات

ــای  ــوداگری ه ــا س ــه ب ــاد و مقابل فس
باندهــای رانــت خــوار ، پورســانت خوار 
و نجومــی بگیــر، گام هــای اجرایــی تــر 
عمومــی را محقــق نمــود و اقتصــاد 
مقاومتــی را زمینــه ســازی کــرد؛ کــه 
ــن  ــاه تری ــن و کوت ــق تری ــا و دقی تنه
راه بــرای تحقــق اقتصــادی پایــدار 
و رســیدن  بــه اســتقال اقتصــادی 
و رفــاه عمومــی حقیقــی بــه دور از 
ــده و  ــن فریبن ــای دروغی ــات ه تبلیغ
ــه  ــت ک ــی اس ــه برجام ــلیم طلبان تس
ــدن  پــس از بیــش از شــش ســال دوی
بیهــوده بــه دنبــال ســراب برجــام 
ــکات  ــی و مش ــر وگران ــردم را از فق م
ــه  ــود؛ توج ــد نم نجــات بخشــی خواه
بــه بندهــای 22 و 23 سیاســت های 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه از جانــب 

ــاغ  ــاب اســامی اب ــر معظــم انق رهب
کــردن  وارد  اهمیــت  اســت،  شــده 
عرصــه  بــه  جهــادی  ارزش هــای 
اقتصــاد مقاومتــی را مــورد تأکیــد 
ــران  ــراغ راه مدی ــت، چ ــرار داده اس ق
، برنامــه ریــزان وانقابیــون دلســوز 
و غیــر  وابســته بــه باندهــا وگــروه 
هــای سیاســی داخلــی و خارجــی 
ــی و...  ــد تابعیت ــی و چن ــه دوتابعیت ک
کــه عملکردهــای نامیمــون ایشــان 
ــرمایه  ــت دادن س ــز از دس ــزی ج چی
ــع ،  ــودن مناب ــع نم ــی ضای ــای مل ه
ــان و  ــدر ردن زم ــانی ، ه ــی ، انس مال
ــور و  ــرای کش ــتر ب ــکات بیش ــا مش ب
مــردم ضعیــف ثمره ای نداشــته اســت.
بعــد از ابــاغ سیاســت هــای اقتصــادی 
مقاومتــی بــه دولــت و ســایر نهادهــای 
انقــاب  پاســداران  ســپاه  اجرایــی، 
ــارب  ــه تج ــه ب ــا توج ــز ب ــامی نی اس
ــدس  ــاع مق ــه در دوران دف ــی ک فراوان
ــن  ــت، در ای ــور داش ــازندگی کش و س
ــروع  ــه را ش ــور فعاالن ــز حض وادی نی
نمــوده و نقــش ارزشــمندی را ایفــا 
کــرده اســت . بســیج ســازندگی ســپاه 
ضمــن ارائــه آمــوزش هــای مــورد 
نیــاز در مناطــق محــروم ، بــا فرهنــگ 
اقتصــاد  مفهــوم  دربــاره  ســازی 
مقاومتــی و چگونگــی دســتیابی بــه آن 
را در دســتور کار خــود قرار داده اســت.
زودبــازده صنایــع  از  دفــاع 
توجــه بــه صنایــع تولیدی کوچــک زود 
ــه  ــای بهین ــه ه ــی حلق ــه یک ــازده ک ب
ســازی در مســیر تولیــدات غذایــی 
کشــور در کمــک بــه کشــاورزان و 
ــپاه  ــات س ــت، از اقدام ــتائیان اس روس
در ایــن عرصــه مــی باشــد . بــا توجــه 
بــه اینکــه صنایــع کوچــک نقــش 
ــرآوری  ــتغال و ف ــاد اش ــی در ایج مهم
محصــوالت کشــاورزی و دامپــروری در 
ســطح جامعــه دارد و بــه عنــوان موتــور 
اقتصــادی  توســعه  و  تولیــد  مولــد 
شــناخته مــی شــود، ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی ، حمایــت از ایــن نــوع 
فعالیــت اقتصــادی را در جهــت تحقــق 
اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد 
ملــی می دانســت و از آن حمایــت کرده 
ــش  ــت نق ــه اهمی ــه ب ــا توج اســت ؛ ب
صنایــع کوچــک در توســعه اقتصــادی 
مــی تــوان آن را موتــور مولــد تولیــد و 
ــازمان  توســعه اقتصــادی دانســت و س
قالب هــای  در  مســتضعفین  بســیج 
ــری  ــیج کارگ ــازندگی و بس ــیج س بس
ــم  ــر مه ــن ام ــق ای ــته در تحق توانس
یــاری رســان ایــن کارگاه هــا و شــرکت 
ــد . دو  ــازده باش ــک زود ب ــای کوچ ه

ســال قبــل، رئیــس بســیج ســازندگی کشــور 
ــن نیــرو در  ــاره حــوزه هــای فعالیــت ای درب
جهــت اقتصــاد مقاومتــی گفــت: عرصه هــای 
ــامل بهســازی  ــازندگی ش ــت طــرح س فعالی
منابــع  مــدارس،  مرمــت  و  زیباســازی  و 
ــات بهداشــتی  ــزداری، خدم ــی و آبخی طبیع
و درمانــی، خدمــات عمرانــی و آبادانــی 
روســتایی و خدمــات علمــی آموزشــی و 
حمایتــی از کارگاه هــای تولیــدی روســتایی 
ــه  ــوان ب ــن می ت ــت. همچنی ــازده اس زود ب
اهــداف و طرح هایــی چــون غنی ســازی 
ــگاه  ــاد ورزش ــان ایج ــت جوان ــات فراغ اوق
هــا درمناطــق محــروم ، رســیدگی بــه 
و  کشــور  ســازندگی  و  محــروم  مناطــق 
محــروم  مناطــق  بــه  خدمات رســانی 
امــر  و روســتاها، کمــک بــه دولــت در 
ــی  ــرای محرومیت زدای ــور ب ــازندگی کش س
ــتغال ،  ــتاها و اش ــعه روس ــه توس ــک ب ، کم
فرهنــگ ســازی کاهــش مصــرف بــی رویه و 
صرفه جویــی در وقــت و هزینــه، نیــز اشــاره 
ــعه ای  ــای توس ــت ه ــرد. بیشــترین فعالی ک
ســپاه و بســیج ، در زمینــه حمایــت از تولیــد 
ملــی و در جهــت سیاســت هــای اباغ شــده 
ــری در اقتصــاد  ــام معظــم رهب از ســوی مق
مقاومتــی، در حــوزه توســعه صنایــع کوچک 
ــن  ــران از ای ــک در ای ــع کوچ ــت. صنای اس
ــازده  ــز اهمیــت اســت کــه زود ب حیــث حائ
ــت  ــر و مدیری ــرمایه کمت ــه س ــه ب ــوده ک ب
ــر  ــاز دارد و مهــم ت ــر و مردمــی نی آســان ت
اینکــه در مقابــل تغییــرات محیــط کســب و 
کار از انعطــاف پذیــری بیشــتری نســبت بــه 
ــر برخــوردار اســت. ــزرگ ت شــرکت هــای ب
ــع  ــه صنای ــه ب ــث توج ــه باع ــواردی ک از م
کوچــک در ارتقــای اقتصــاد و تولیــد داخلــی 
ــا و  ــودن کارگاه ه ــتغال زا ب ــده است،اش ش
ــازده  ــی زود ب شــرکت هــای کوچــک صنعت
ــاورزی ،  ــات کش ــی و خدم ــع تبدل در صنای
دام و طیــور و زنبــورداری و... اســت کــه بــا 
ــرمایه  ــی س ــارت و توانای ــن مه ــل تری حداق
ــد ؛  ــی باش ــه م ــدازی و ادام ــل راه ان ای قاب
ــاد  ــود در اقتص ــوع خ ــد در ن ــی توان ــه م ک
ــل توجــه ای  کشــور کان کشــور نقــش قاب
را ایفــا کنــد. از نشــانه هــای پویایــی اقتصــاد 
مقاومتــی ، ایجــاد بســتر اشــتغال زایی و 
ــه  ــت ک ــکاتی اس ــروز مش ــری از ب جلوگی
بــه خاطــر نبــود کار، مهــارت و ســرمایه 
از  می شــود  ایجــاد  جامعــه  بــرای  کان 
ــاد  ــه در اقتص ــت ک ــی اس ــه موضوعات جمل
ــت. ــت یاف ــه آن دس ــوان ب ــی می ت مقاومت
نوشــته رضــا افــروز بــا بهــره گیری از مشــرق
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چــرا بایــد بــه »ســبک زندگــی« 
داد؟ اهمیــت 

یکــی از ابعــاد پیشــرفت بــا مفهــوم اســامی 
عبــارت اســت از ســبک زندگــی کــردن، 
ــار اجتماعــی، شــیوهی زیســتن - اینهــا  رفت
ــک  ــن ی ــر اســت - ای ــرای یکدیگ ــارٌة اخ عب
بُعــد مهــم اســت؛ ایــن موضــوع را میخواهیــم 
ــر  ــا اگ ــم. م ــث کنی ــدری بح ــک ق ــروز ی ام
کــه   - کنیــم  نــگاه  معنویــت  منظــر  از 
ــاح  ــاح و نج ــتگاری و ف ــان، رس ــدف انس ه
ــت  ــی اهمی ــبک زندگ ــه س ــد ب ــت - بای اس
بــه معنویــت و رســتگاری  اگــر  دهیــم؛ 
معنــوی اعتقــادی هــم نداشــته باشــیم، 
ــوردار  ــی برخ ــت، زندگ ــی راح ــرای زندگ ب
ــن  ــاز پرداخت ــی، ب ــی و اخاق ــت روان از امنی
ــن  ــت. بنابرای ــم اس ــی مه ــبک زندگ ــه س ب
مســئله، مســئلهی اساســی و مهمــی اســت.

سبک زندگی بخش حقیقی و اصلی 
تمدن اسامی است

مــا اگــر پیشــرفت همهجانبــه را بــه معنــای 
تمدنســازی نویــن اســامی بگیریــم - باالخره 
بــرای  و خارجــی  عینــی  یــک مصــداق 
ــود دارد؛  ــامی وج ــوم اس ــا مفه ــرفت ب پیش
ــران و  ــت ای ــدف مل ــه ه ــم ک ــور بگوئی اینج
هــدف انقــاب اســامی، ایجــاد یــک تمــدن 
نویــن اســامی اســت؛ ایــن محاســبهی 
درســتی اســت - ایــن تمــدن نویــن دو بخش 
ــت؛  ــزاری اس ــش اب ــش، بخ ــک بخ دارد: ی
یــک بخــش دیگــر، بخــش متنــی و اصلــی و 
اساســی اســت. به هــر دو بخــش باید رســید.

 آن بخــش ابــزاری چیســت؟ بخــش ابــزاری 
ــا  ــارت اســت از همیــن ارزشــهائی کــه م عب
ــوان پیشــرفت کشــور مطــرح  ــه عن ــروز ب ام
ــم، اختــراع، صنعــت، سیاســت،  میکنیــم: عل
ــار  ــی، اعتب ــدار سیاســی و نظام اقتصــاد، اقت
بینالمللــی، تبلیــغ و ابزارهــای تبلیــغ؛ اینهــا 
ــزاری تمــدن اســت؛ وســیله  همــه بخــش اب
ــن بخــش در کشــور  ــا در ای ــه م اســت. البت
ــاد  ــی داشــتهایم. کارهــای زی پیشــرفت خوب
و خوبــی شــده اســت؛ هــم در زمینهــی 
سیاســت، هــم در زمینهــی مســائل علمــی، 
هــم در زمینهــی مســائل اجتماعــی، هــم در 
زمینهــی اختراعــات - کــه شــما حــاال اینجــا 
نمونهــاش را ماحظــه کردیــد و ایــن جــوان 
عزیــز بــرای ما شــرح دادنــد - و از ایــن قبیل، 
ــام  ــور انج ــر کش ــاءاهلّل در سرتاس ــی ماش ال

ــم  ــزاری، علیرغ ــش اب ــت. در بخ ــه اس گرفت
ایــن  و  تحریمهــا  و  تهدیدهــا  و  فشــارها 
چیزهــا، پیشــرفت کشــور خــوب بــوده اســت.

ــت  ــی اس ــی، آن چیزهائ ــش حقیق ــا بخ  ام
ــد؛  ــا را تشــکیل میده ــی م ــن زندگ ــه مت ک
کــه همــان ســبک زندگــی اســت کــه 
حقیقــی  بخــش  ایــن،  کردیــم.  عــرض 
و اصلــی تمــدن اســت؛ مثــل مســئلهی 
ــوع  ــوع مســکن، ن ــواده، ســبک ازدواج، ن خان
الگــوی مصــرف، نــوع خــوراک،  لبــاس، 
ــط،  ــئلهی خ ــات، مس ــپزی، تفریح ــوع آش ن
مســئلهی زبــان، مســئلهی کســب و کار، 
مــا در  رفتــار  کار،  مــا در محــل  رفتــار 
ــا  ــار م ــه، رفت ــا در مدرس ــار م دانشــگاه، رفت
ــا در ورزش،  ــار م ــی، رفت ــت سیاس در فعالی
رفتــار مــا در رســانهای کــه در اختیــار 
ماســت، رفتــار مــا بــا پــدر و مــادر، رفتــار مــا 
بــا همســر، رفتــار مــا بــا فرزنــد، رفتــار مــا بــا 
رئیــس، رفتــار مــا بــا مرئــوس، رفتــار مــا بــا 
پلیــس، رفتــار مــا بــا مأمــور دولت، ســفرهای 
ــا  ــا ب ــار م ــا، رفت ــارت م ــت و طه ــا، نظاف م
دوســت، رفتــار مــا بــا دشــمن، رفتــار مــا بــا 
ــدن  ــی تم ــهای اصل ــا آن بخش ــه؛ اینه بیگان
ــت. ــان اس ــی انس ــن زندگ ــه مت ــت، ک اس
باید آسیب شناسی کنیم چرا در بخش 

سبک زندگی پیشرفت نکردیم
ــا  ــرفت م ــش، پیش ــن بخ ــاب، در ای در انق
چشــمگیر نیســت؛ در ایــن زمینــه، مــا مثــل 
پیشــرفت  نکردیــم،  حرکــت  اول  بخــش 
ــم؛  ــی کنی ــد آسیبشناس ــب، بای ــم. خ نکردی

چــرا مــا در ایــن بخــش پیشــرفت نکردیــم؟
کنیــم؛  آسیب شناســی  بایــد  بنابرایــن 
ــن  ــه در ای ــیبهائی ک ــه آس ــه ب ــی توج یعن
علــل  از  جســتجو  و  دارد  وجــود  زمینــه 
ــم  ــا اینجــا نمیخواهی ــه م ــن آســیبها. البت ای
مســئله را تمام شــده فــرض کنیــم؛ فهرســتی 
مطــرح میکنیــم: چــرا فرهنــگ کار جمعی در 
جامعــه ی مــا ضعیــف اســت؟ این یک آســیب 
اســت. بــا اینکــه کار جمعــی را غربی هــا بــه 
ــا اســام  ــد، ام اســم خودشــان ثبــت کرده ان
خیلــی قبــل از اینهــا گفتــه اســت: »تعاونــوا 
علــی البــّر و الّتقــوی«، یــا: »و اعتصمــوا 
ــام  ــی اعتص ــی حّت ــا«. یعن ــل اهلّل جمیع بحب
دســته جمعی  بایــد  هــم  حبــل اهلّل  بــه 
باشــد؛ »و ال تفّرقــوا«. چــرا در برخــی از 
ــت؟  ــاد اس ــاق زی ــورمان ط ــهای کش بخش
چــرا در برخــی از بخشــهای کشــورمان روی 
آوردن جوانهــا بــه مــواد مخــدر زیــاد اســت؟ 
چــرا در روابــط همســایگی مان رعایتهــای 
الزم را نمیکنیــم؟ چــرا صلــه ی رحــم در 
ــه ی  ــرا در زمین ــف اســت؟ چ ــا ضعی ــن م بی
ــان، مــا مردمــان  فرهنــگ رانندگــی در خیاب
ــن  ــتیم؟ ای ــل نیس ــور کام ــه ط ــی ب منضبط
خیابــان،  در  رفت وآمــد  اســت.  آســیب 
یکــی از مســائل ماســت؛ مســئله ی کوچکــی 
اســت.  اساســی  نیســت، مســئله ی  هــم 
ــروری  ــا ض ــرای م ــدر ب ــینی چق آپارتمان نش
اســت؟ چقــدر درســت اســت؟ چــه الزاماتــی 
دارد کــه بایــد آنهــا را رعایــت کــرد؟ چقــدر 
آن الزامــات را رعایــت میکنیــم؟ الگــوی 

ــاری در  ــوع معم ــت؟ ن ــالم چیس ــح س تفری
جامعــه ی مــا چگونــه اســت؟ ببینیــد چقــدر 
ایــن مســائل متنــوع و فراگیــِر همــه ی 
بخشــهای زندگــی، داخــل در ایــن مقولــه ی 
ســبک زندگــی اســت؛ در ایــن بخــش اصلــی 
ــای  ــه رفتاره ــی تمــدن، ک ــی و واقع و حقیق
ــه ی  ــه زن در جامع ــم ک ــه کنی ــت.  چ ماس
ــزت  ــود و ع ــظ ش ــش حف ــم کرامت ــا، ه م
ــد  ــم بتوان ــد، ه ــوظ بمان ــی اش محف خانوادگ
ــم  ــد، ه ــام ده ــی اش را انج ــف اجتماع وظائ
حقــوق اجتماعــی و خانوادگــی اش محفــوظ 
ــور نباشــد  ــه زن مجب ــم ک ــد؟ چــه کنی بمان
ــاب  ــی اش را انتخ ــا، یک ــد ت ــن چن ــن ای بی
کنــد؟ اینهــا جــزو مســائل اساســی ماســت. 
ــت؟  ــا چیس ــه ی م ــد در جامع ــد زاد و ول ح
مــن اشــاره کــردم؛ یــک تصمیــِم زمــان دار و 
نیــاز بــه زمــان و مقطعــی را انتخــاب کردیــم، 
گرفتیــم، بعــد زمانــش یادمــان رفــت! مثــًا 
فــرض کنیــد بــه شــما بگوینــد آقــا این شــیر 
ــما  ــد ش ــد. بع ــاز کنی ــاعت ب ــک س آب را ی
ــم،  ــا رفتی ــروی! ماه ــی و ب ــاز کن ــیر را ب ش
ــزده ســال. بعــد  غافــل شــدیم؛ ده ســال، پان
ــا  ــه آق ــد ک ــزارش میدهن ــا گ ــه م ــاال ب ح
جامعــه ی مــا در آینــده ی نــه چنــدان دوری، 
ــره ی  ــن چه ــر خواهــد شــد؛ ای ــه ی پی جامع
جوانــی کــه امروز جامعــه ی ایرانــی دارد، از او 
گرفتــه خواهــد شــد. حــد زاد و ولــد چقــدر 
اســت؟ چــرا در بعضــی از شــهرهای بــزرگ، 
ایــن  دارد؟  وجــود  مجــردی  خانه هــای 
بیمــاری غربــی چگونــه در جامعــه ی مــا نفوذ 
ــد  ــت؟ ب ــی چیس ــت؟ تجمل گرائ ــرده اس ک
اســت؟ خــوب اســت؟ چقــدرش بــد اســت؟ 
چقــدرش خــوب اســت؟ چــه کار کنیــم کــه 
ــد  ــد ب ــه ح ــرود، ب ــر ن ــوب فرات ــد خ از ح
نرســد؟ اینهــا بخشــهای گوناگونــی از مســائل 
ســبک زندگــی اســت، و ده هــا مســئله 
ــی از  ــه بعض ــود دارد؛ ک ــل وج ــن قبی از ای
اینهائــی کــه مــن گفتــم، مهمتــر اســت. ایــن 
ــه  ــی ک ــت از آن چیزهائ ــتی اس ــک فهرس ی
ــاوت  ــد. قض ــکیل میده ــدن را تش ــن تم مت
دربــاره ی یــک تمــدن، مبتنــی بــر اینهاســت.
ــه  ــه صــرف اینک ــک تمــدن را ب  نمیشــود ی
دارد،  ثــروت  دارد،  دارد، صنعــت  ماشــین 
قضــاوت کــرد و تحســین کــرد؛ در حالــی که 
در داخــل آن، ایــن مشــکات فراوان، سراســر 
جامعــه و زندگــی مــردم را فــرا گرفتــه. اصــل 
ــرای اینکــه  ــزاری اســت ب اینهاســت؛ آنهــا اب
ایــن بخــش تأمیــن شــود، تــا مردم احســاس 
آســایش کننــد، بــا امیــد زندگــی کننــد، بــا 
امنیــت زندگــی کننــد، پیــش برونــد، حرکت 
کننــد، تعالــی انســانِی مطلــوب پیــدا کننــد.
سبک زندگی تابع تفسیرمان از زندگی 

است
ــع  ــی، تاب ــبک زندگ ــی و س ــار اجتماع رفت
تفســیر مــا از زندگــی اســت: هــدف زندگــی 
چیســت؟ هــر هدفــی کــه مــا بــرای زندگــی 

ترســیم  خودمــان  بــرای  کنیــم،  معیــن 
کنیــم، بــه طــور طبیعــی، متناســب بــا 
خــود، یــک ســبک زندگــی بــه مــا پیشــنهاد 
ــود دارد  ــی وج ــی اصل ــک نقطه ــود. ی میش
ــد  ــی را بای ــک هدف ــت. ی ــان اس و آن، ایم
ــه آن  ترســیم کنیــم - هــدف زندگــی را - ب
ایمــان پیــدا کنیــم. بــدون ایمــان، پیشــرفت 
کاِر  نیســت؛  امکانپذیــر  بخشــها  ایــن  در 
ــزی  ــاال آن چی ــرد. ح ــام نمیگی ــت انج درس
کــه بــه آن ایمــان داریــم، میتواند لیبرالیســم 
باشــد، میتوانــد کاپیتالیســم باشــد، میتوانــد 
ــد فاشیســم باشــد،  کمونیســم باشــد، میتوان
ــاب باشــد؛ باالخــره  ــد ن ــم توحی ــد ه میتوان
بــه یــک چیــزی بایــد ایمــان داشــت، 
ــان و  ــن ایم ــال ای ــه دنب ــت، ب ــاد داش اعتق
اعتقــاد پیــش رفــت. مســئلهی ایمــان، مهــم 
اســت. ایمــان بــه یــک اصــل، ایمــان بــه یک 
لنگــرگاه اصلــی اعتقــاد؛ یــک چنیــن ایمانــی 
ــر اســاس ایــن  بایــد وجــود داشــته باشــد. ب
ایمــان، ســبک زندگــی انتخــاب خواهد شــد.
تقلید از غرب جز ضرر و فاجعه چیزی به 

بار نمی آورد
ــرای ســاختن ایــن بخــش از تمــدن نویــن  ب
اســامی، بشــدت بایــد از تقلیــد پرهیــز 
کنیــم؛ تقلیــد از آن کســانی کــه ســعی 
دارنــد روشــهای زندگــی و ســبک و ســلوک 
زندگــی را بــه ملتهــا تحمیــل کننــد. امــروز 
مظهــر کامــل و تنهــا مظهــر ایــن زورگوئــی و 
تحمیــل، تمــدن غربــی اســت. نــه اینکــه مــا 
ــا  ــا غــرب و ســتیزهگری ب ــای دشــمنی ب بن
ــن حــرف، ناشــی  غــرب داشــته باشــیم - ای
ــمنِی  ــتیزهگری و دش ــت - س ــی اس از بررس
ــه  ــرد اینک ــی بمج ــت. بعض ــاتی نیس احساس
ــیوههای  ــرب و ش ــدن غ ــرب و تم ــم غ اس
ــرب  ــمنی غ ــرب و دش ــی غ ــرب و توطئه غ
میآیــد، حمــل میکننــد بــر غربســتیزی: 
ــا  ــه، م ــمنید. ن ــرب دش ــا غ ــماها ب ــا، ش آق
بــا غــرب پدرکشــتگِی آنچنانــی نداریــم 
غــرض   - داریــم!  پدرکشــتگی  البتــه   -
نداریــم. ایــن حــرف، بررسیشــده اســت.
 تقلیــد از غــرب بــرای کشــورهائی کــه ایــن 
تقلیــد را بــرای خودشــان روا دانســتند و 
ــار  ــه ب ــه ب ــد، جــز ضــرر و فاجع عمــل کردن
ــر  ــه بظاه ــی آن کشــورهائی ک ــاورده؛ حّت نی
بــه صنعتــی و اختراعــی و ثروتــی هــم 
رســیدند، امــا مقلــد بودنــد. علــت ایــن 
ــگ  ــک فرهن ــرب، ی ــگ غ ــه فرهن ــت ک اس
مهاجــم اســت. فرهنــگ غــرب، فرهنــگ 
ــا  ــا غربیه ــی فرهنگهاســت. هرج نابودکننده
نابــود  را  بومــی  وارد شــدند، فرهنگهــای 
ــی را از  ــِی اجتماع ــای اساس ــد، بنیانه کردن
ــتند،  ــه توانس ــی ک ــا آنجائ ــد؛ ت ــن بردن بی
تاریــخ ملتهــا را تغییــر دادنــد، زبــان آنهــا را 
تغییــر دادنــد، خــط آنهــا را تغییــر دادنــد. هر 
جــا انگلیســها وارد شــدند، زبــان مــردم بومی 
ــان  ــر زب ــه انگلیســی؛ اگ ــد ب ــل کردن را تبدی

رقیبــی وجــود داشــت، آن را از بیــن بردنــد.
باطن فرهنگ غربی، سبک زندگی مادی 

شهوت آلوِد هویت زدا و ضد معنویت 
است

غربــی،  فرهنــگ  خصوصیــات  از  یکــی 
ــاه اســت؛ گناههــای جنســی  عادیســازی گن
ــت در  ــن وضعی ــروز ای ــد. ام ــادی میکنن را ع
ــده؛  ــیده ش ــت کش ــه فضاح ــرب ب ــود غ خ
اول در انگلیــس، بعــد هــم در بعضــی از 
کشــورهای دیگــر و آمریــکا. ایــن گنــاه 
ارزش!  بــزرِگ همجنســبازی شــده یــک 
ــد  ــراض میکنن ــتمدار اعت ــان سیاس ــه ف ب
مخالــف  همجنســبازی  بــا  او  چــرا  کــه 
مخالــف  همجنســبازها  بــا  یــا  اســت، 
ــا  ــه کج ــی ب ــاط اخاق ــد انحط ــت! ببینی اس
اســت.  غربــی  فرهنــگ  ایــن،  میرســد. 
همچنیــن فروپاشــی خانــواده، گســترش 
ــدر. ــواد مخ ــترش م ــی، گس ــروبات الکل مش
ــی 30 و 40  ــش - در دهه ــالها پی ــن س  م
ــزرگان  ــان، ب ــوب خراس ــی جن - در منطقه
را  پیرمردهائــی  و  فکــر  افــراد صاحــب  و 
دیــدم کــه یادشــان بــود کــه انگلیســها 
چگونــه تریــاک را بــا شــیوههای مخصوصــی 
ــردم  ــد؛ وااّل م ــج میکردن ــردم رائ ــن م در بی
ــد؛ ایــن چیزهــا  تریــاک کشــیدن بلــد نبودن
ــود،  ــان ب ــراد یادش ــن اف ــت. ای ــود نداش وج
ســراغ میدادنــد و خصوصیاتــش را میگفتنــد. 
ــدر  ــواد مخ ــه م ــود ک ــها ب ــن روش ــا همی ب
بتدریــج در داخــل کشــور توســعه پیــدا 
کــرد. فرهنــگ غربــی اینجــوری اســت.
ــائل  ــا و وس ــط هواپیم ــی فق ــگ غرب  فرهن
آســایش زندگی و وســائل ســرعت و ســهولت 
نیســت؛ اینهــا ظواهــر فرهنــگ غربــی اســت، 
ــگ  ــن فرهن ــت؛ باط ــده نیس ــه تعیینکنن ک
غربــی عبــارت اســت از همــان ســبک زندگی 
مــادِی شــهوتآلوِد گناهآلــوِد هویتــزدا و ضــد 
معنویــت و دشــمن معنویــت. شــرط رســیدن 
بــه تمــدن اســامِی نوین در درجهــی اول این 
اســت کــه از تقلیــد غربــی پرهیــز شــود. مــا 
متأســفانه در طــول ســالهای متمــادی، یــک 
چیزهائــی را عــادت کردهایــم تقلیــد کنیــم.
 بنــده طرفــدار ایــن نیســتم کــه حــاال 
در  مســکن،  مــورد  در  لبــاس،  مــورد  در 
ــک حرکــت  ــاره ی ــا، یکب ــورد ســایر چیزه م
نــه،  بگیــرد؛  انجــام  عمومــی  و  جمعــی 
ــرد؛  ــام بگی ــج انج ــد بتدری ــا بای ــن کاره ای
ــا فرهنگســازی  ــم نیســت؛ اینه ــتوری ه دس
کار  گفتــم،  کــه  طــور  همــان  دارد.  الزم 
ــت. و  ــازان اس ــت، کار فرهنگس ــگان اس نخب
ــن  ــرای ای ــان را ب ــد خودت ــا بای ــما جوانه ش
ــت. ــی اس ــالت اصل ــن، رس ــد؛ ای ــاده کنی آم
اســتان  جوانــان  دیــدار  در  بیانــات 
23/07/1391 شــمالی   خراســان 

ــر از  ــات بش ــالمی راه نج ــی اس ــبک زندگ س
ــا ــان ه ــی انس ــکالت کنون مش
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امــام  اســامی  رهبراندیشــمندانقاب 
ــر  ــد ام ــه بای ــه اهلل(: هم ــه ای)حفظ خامن
بــه معــروف و نهــی از منکــر بکننــد... 
ــر،  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــروز ام ام
هــم مســئولیت شــرعی و هــم مســئولیت 
انقابــی و سیاســی شماســت . مســئله 
ــل  ــر مث ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
اســت. گرفتنــی  یــاد  نمــاز  مســئله 
 یکــی از راهبردهــاي قانــون امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر مصــوب 4/5 / 
1384 وزارت کشــور کــه بــه تمام دســتگاه 
ــور  ــه منظ ــده، ب ــاغ ش ــی اب ــای دولت ه
گســترش فرهنــگ عفاف و پوشــش صحیح 
ــم حــرام و حــال خــدا  ــرای حفــظ حری ب
در جامعــه و ســامت اخاقــی در تحکیــم 
نهــاد خانــواده و مــرز بنــدی ارتبــاط زنــان 
در محیــط هــای اجتماعــی احیــاء و ترویــج 
ــه معــروف و نهــي از  ســنت حســنه امــر ب
ــه  ــه شــرایطی ک ــا توجــه ب منکــر اســت ب
ــت ،  ــرو اس ــا آن روب ــا ب ــه م ــروزه جامع ام
ــش  ــي نق ــه بررس ــور ب ــن منظ ــه همی ب
ــعه  ــج و توس ــي در تروی ــه دین ــن فریض ای
در  صحیــح  پوشــش  عفــاف  فرهنــگ 
جامعــه مــي پردازیــم. بــدون شــک توجــه 
بــه تهدیــد شــیطانی دشــمنان انســانیت و 
ــابقه  ــه س ــدی )ص( ک ــاب محم ــام ن اس
ــا و  ــام در اروپ ــخ اس ــی آن در تاری تاریخ
ــاره در  ــس دوب ــز آندل ــم انگی ــرای غ ماج
ــذا  ــردد ل ــرار نگ ــان تک ــه اســامی م جامع
ــه  ــد جامع ــی توان ــه م ــی ک ــی از عوامل یک
ــی  ــی عفت ــی و ب ــه بدپوشش ای را در مقول
چــه در مــردان و چــه در زنــان بــه هاکــت 
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــرک ام ــاند ، ت برس
از منکــر اســت. بــه همیــن دلیــل امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر بــر همــه جامعــه 
ــود  ــتثنایی در آن وج ــت و اس ــب اس واج
ــم  ــرآن کری ــه کــه در ق ــدارد، همــان گون ن
سرنوشــت ملــت هــای گذشــته را کــه ترک 
ــه معــروف نمــوده و جامعــه ایشــان  امــر ب
ــده  ــواع فســاد و تباهــی گردی ــه ان ــوده ب آل
بــود ، بــه خاطــر فســاد و تباهــی عمومــی و 
تــرک امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، بــه 
عــذاب الهــی دچــار شــدند و نابــود شــدند.
امر به معروف و نهی از منکرچیست 

؟  
ــه معــروف و نهــی از  مبنــای اصلــی امــر ب
ــه یکدیگــر و عاقمنــدی  منکــر، محبــت ب
ــر  ــی ه ــد ، یعن ــالم می باش ــه س ــه جامع ب

ــر  ــی از منک ــروف و ناه ــه مع ــر ب ــرد ام ف
در مقابــل عامــل بــه منکــر بــه دلیــل 
ــران از  ــت او و نگ ــه سرنوش ــدی ب عاقمن
ــل  ــود عام ــررش اول خ ــه ض ــری ک منک
ــه دیگــران  ــه منکــر مــی رســد ســپس ب ب
ماننــد آتشــی کــه بــه خانــه کســی بیفتــد 
همــه بایــد احســاس مســؤلیت نمــوده، اول 
فــردی را کــه آتــش بــه ماشــینش یــا خانه 
اش افتــاده اســت و یــا فرزنــدش بــه اعتیــاد 
خاموشــی گرفتــار شــده مطلــع گردانــده و 

ســپس بــا هــم وی را از خطــری کــه او 
را تهــدی نمــوده و ســپس بــه دیگــران 
نیــز آســیب مــی رســاند یــاری نمائیــم 
تــا از خطــر مصــون گــردد ، حــال 
ــل  ــای عم ــی مبن ــن محبت ــی چنی وقت
ــه  ــه نتیج ــرای ب ــرد ب ــرد، ف ــرار گی ق
ــرد  ــت خــود و نجــات ف رســاندن فعالی
عامــل بــه منکــر ، از هیــچ تاشــی 
ــدا  ــال پی ــه دنب ــرده و ب ــذار نک ــرو گ ف
کــردن بهتریــن راه اثرگــذاری در فــرد، 
بــدون ایجــاد کوچکتریــن ناراحتــی 
عــدم  مشــکل  واقــع  در  می نمایــد، 
ــد  ــا و بل ــد م ــار ب ــی از رفت ــر، ناش تأثی
ــن  ــر ممک ــی از منک ــوه نه ــودن نح نب
ــته  ــت نداش ــر مثب ــا اث ــه تنه ــت ن اس
باشــد بلکــه بعضــاً اثــر معکــوس داشــته 
باشــد کــه بایــد دقــت نمــود کــه ایــن 
 ، دهیــم!  انجــام  چگونــه  را  واجــب 
بنابرایــن شــرط دانســتن چگونــه امــر و 
نهــی کــردن و شــرط تأثیــر گــذاری که 
ــتند  ــادی هس ــروط ایج ــده ش ــر ش ذک
کــه بایــد ایــن شــرایط را ایجــاد کــرد؛ 
بــه عبــارت دیگــر، شــرط تاثیــر را 
ــه  ــه اینک ــم ن ــود بیاوری ــه وج ــد ب بای
ــم،  ــت از آن بگذری ــر نداش ــون تأثی چ
ــبت  ــیت نس ــت و حساس ــع محب در واق
بــه سرنوشــت، بــه افــراد جامعــه، اجــازه  
ســکوت و بی تفاوتــی بــه بهانه هایــی 
را  شــروط  نشــدن  رعایــت  مثــل 
جــاری  آب  همچــون  و  نمی دهــد 
ــود را  ــیر خ ــرد، مس ــد ک ــاش خواه ت
بیابــد. اگــر نصیحــت و خیرخواهــی 
دیگرخشــونت  شــد  اقــدام  مبنــای 
البتــه  آیــد  و عصبانیــت الزم نمــی 
عامــان  بیــن  آنکــه  بــه  مشــروط 
منکــری کــه از روی ناآگاهــی منکــری 
را مرتکــب مــی گردنــد و عامانــی کــه 
منکــری را بــا انگیــزه ای موذیانــه و 

ــه  ــر در جامع ــا قصــد توســعه جــرم منک ب
انجــام مــی دهنــد خشــونت آفرینــی مــی 
ــه  ــه کــه اتهــام ب ــد و قضــاوت عجوالن کنن
آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر وارد 
ــی  ــا م ــه آنه ــف ب ــم مضاع ــد ظل ــی کنن م
ــرح  ــرب و ج ــای ض ــار ه ــرا آم ــد! زی باش
ــه معــروف  ــه شــهادت رســاندن آمــران ب ب
ــن  ــل ای ــن دلی ــر بهتری ــان از منک و ناهی
جفــا بــزرگ بــه مؤمنیــن فعــال در امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر اســت! بنابــر ایــن 

ــن  ــرات دلســوزانه آمری ــه ای تذک در جامع
ــه معــروف و ناهیــان از منکــر را فضولــی  ب
مــی داننــد و تذکــرات بــی دقــت برخــی از 
توصیــه کننــدگان بــدون توجــه بــه ســوابق 
ــه  امــر، خــود در جــری نمــودن عامــان ب
ــال  ــن فع ــدن مؤمنی ــرد ش ــرات و س منک
ــدا  ــت ابت ــذا الزم اس ــیاری دارد ل ــر بس اث
ــا تبلیغــات توســط نهــاد هــای فرهنگــی  ب
حاکمیتــی و دســتگاه هــای قضائــی و 
مقننــه نهادینــه کــردن ایــن فریضــه الهــی 
ــازی  ــگ س ــت فرهن ــوزانه اس ــه دلس را ک
ــن فریضــه عمومــی را در  کنیــم ســپس ای
جامعــه توســعه دهیم تــا جامعه را از فســاد 
ــاد و آتــش گرفتــن شــعله  و فحشــا و اعتی
هــای آن مصــون بداریــم. آیــا در جامعه ای 

کــه دســتگاه هــای حاکمیتــی مــا مســتقیم 
و غیــر مســتقیم معکــوس عمــل مــی 
ــه نظــر نمــی رســد! ــح ب ــد کــه صحی کنن
پوشــش  و  عفــاف  حیــا، 
! عقانیــت  مثلــث  صحیــح 
توجــه بــه ســه عنصــر حیــا، عفــاف و 
پوشــش صحیــح کــه در اکثــر مــوارد آنهــا 
را کنــار یکدیگــر و بــه یــک معنــا و بعضــاً 
ــی  ــرده م ــه  کار ب ــر ب ــای همدیگ ــه ج ب
ــت  ــی اس ــم اخاق ــه مه ــه مقول ــوند س ش
کــه برآینــد عقانیــت و نشــانه عقــل 
گرائــی غیرتمندانــه بجــای بیمــاری روحــی 
روانــی کســانی کــه بــا بــی حیائــی و عفــت 
گریــزی و عــدم پوشــش صحیــح و عریــان 
گریائــی بــه خــود نمایــی و التمــاس بــرای 
نــگاه دیگــران و جلــب توجــه یــا گدایــی 
ــی  ــام م ــران انج ــت دیگ ــگاه و محب ن
ــاری  ــای بیم ــه از شــاخص ه ــرد ک پذی
هــای روانــی اســت کــه گرفتــاران به آن 
در اثــر بــی مهــری بســتگان و احســاس 
و  خانــه  در  توجــه  عــدم  و  تنهائــی 
خانــواده مــی باشــد ؛ بــه عبــارت دیگــر 
ایــن ناهنجــاری رفتــاری . محصــول 
ــت  ــانی اس ــی در کس ــای روان ــده ه عق
ــواده و  ــه در خان ــت و توج ــه از محب ک
ــا از  ــتند! و ی ــره هس ــی به ــتگان ب بس
برجســتگی هــای شــخصیتی کــه نظــر 
تحســین برانگیــز دیگــران را طلــب 
مــی کننــد و نقطــه قابــل تحســین 
ــا  ــار ب ــد ناچ ــران را ندارن ــط دیگ توس
ــزی و فقــدان  ــی و عفــت گری ــی حیائ ب
ــای  ــاز ه ــش از نی ــح بخ ــش صحی پوش
روحــی روانــی مــورد نیــاز خــود را 
ــه  ــد و البت ــن کنن ــت تأمی ــن اس ممک
ــوء  ــال س ــدن امی ــی ش ــال قربان احتم
ایــن  اســتفاده کننــدگان در مســیر 
ــوند. ــز بش ــود نی ــه خ ــل بیمارگون عم
ــاه  ــاری از گن ــی شرمس ــه معن ــا ب حی
ــت  ــرع اس ــرف و ش ــاف ع ــار خ و رفت
و  دینــداری  و  عقانیــت  لــوازم  از  و 
ــق  ــت. طب ــده اس ــمار آم ــه ش ــان ب ایم
روایــات ، کــه در زنــان بیــش از مــردان 
ــه در  ــن ریش ــت و ای ــار اس ــورد انتظ م
بــا شــخصیت  زنــان  پــاک  فطــرت 
کــه از روح و روان و عقانیــت ســالم 
و  دارد  وجــود  هســتند  برخــوردار 
ثمــرات ارزشــمندی را بــه بــار مــی آورد.
عفــاف، توجــه بــه پاکــی وجــود و حفــظ 
ــده و  ــس لغزن ــه نف ــلط ب ــی و تس پاک
مهــار امیــال و شــهوات نامعقــول و 
نامشــروع و پرهیــز از لجــام  گســیختگی 
در تمایــات نفســانی اســتکه امــری 
مــی  محســوب  ایمانــی  و  عقانــی 
گــردد . عفــاف حاصــل تمریــن تربیــت 

اخاقــی در محیــط عقــل گرایانــه پــر مهــر 
ــی  ــول زندگ ــدر در ط ــادر و پ ــت م و محب
ــی  ــای عقان ــام حی ــه ن ــی ب ــه درون و ملک
اســت و اگــر انســانی نفــس خــود را تربیــت 
عقانــی نمــوده باشــد نفــس حیوانــی خــود 
ــن  ــی و تمری ــای عقان ــوزش ه را بــا آم
ــل  ــد در مقاب ــوده باش ــت نم ــتمر تربی مس
حیوانــات  ماننــد  نفــس  سرکشــی های 
ــوان  ــهوانی نات ــای ش ــته ه ــر خواس در براب
ــا فراموشــی  ــا ب ــی مهاب نمــی گــردد کــه ب
ــای  ــی ناروایی ه ــت ورزی عقان ــا و عف حی
نفــس حیوانــی را تبعیــت نمــوده و دیوانــه 
ــی و  وار دســت ناهنجــاری هــای عریانگرای
ــه  ــی ، خــود را ب ــان نمای ــه عری ــت ب رضای
ــاه  ــف در گن ــس مخال ــودن جن ــار نم گرفت
ــکاب  ــا ارت ــه ت ــگاه حــرام گرفت ــردن از ن ک
ــا بــکار  عملــی گنــاه آلــود ، نمایــد بلکــه ب
گیــری عقــل ســلیم نمــاد بیرونــی عفــاف و 
پوشــش صحیــح حیــاء عقانــی شــخصیت 
خــود را در محیــط اجتماعــی حفــظ مــی 
نمایــد کــه بــا پوشــش صحیــح کــه یکــی 
از اجــزاء تشــکیل دهنــده عفــاف می باشــد 
بیانگــر عقانیــت در شــخصیت وجودیــش 
ــی  ــح ، یک ــد. ، داشــتن پوشــش صحی باش
ــد  ــاف اســت و بای از نمادهــای داشــتن عف
توجــه داشــت کــه تحقــق پوشــش صحیــح 
بیرونــی لزومــاً عفــاف درونــی محقــق 
نمی شــود؛ لــذا عفــت ورزیــدن خــود یــک 
منطــق عقانــی اســت کــه انســان ســالم و 
پــاک عــاوه بــر پوشــش صحیــح عقانــی 
ــون  ــز همچ ــری را نی ــزای دیگ ــد اج ، بای
ــرم ، راه  ــگاه از نامح ــظ ن ــت در حف مراقب
رفتــن بــدون جلــب توجــه نامحرمــان 
، رعایــت اخــاق محجــوب در گفتــار و 
آرایــش ظاهــری و...کــه باتحقــق همــه  این 
اجــزا، عفــاف در وجــود شــخصیتی انســان 
عفیــف بــه صــورت کامــل محقــق می شــود.
در ادیــان الهــی و بــه ویــژه اســام نجــات 
عــرف  در  کــه  پوشــش  اصــل  بخــش 
متشــرعه از آن بــه »حجــاب« تعبیــر شــده، 
بــرای زن واجــب اســت، بلکــه از ضروریــات 
دیــن بــه شــمار مــی رود و همــه مســلمانان 
ــاف  ــد. اخت ــر دارن ــدت نظ ــاره آن وح درب
نظــر و تفــاوت دیدگاه هایــی نیــز کــه 
ــی  ــن واجــب اله ــدود ای ــود دارد، درح وج
کــه چگونــه و چــه مقــدار پوشــش بــر زن 
واجــب اســت کــه در قــرآن کریــم حــدود 
ــه قســمت  ــاندن هم پوشــش شــرعی پوش
ــه  ــب توج ــه جل ــده ک ــک کنن ــای تحری ه
بیمــار دل را تحریــک مــی  نامحرمــان 
کنــد اســت کــه در جاهلیــت پوشــانده 
ــام  ــه اس ــان ب ــس از ایم ــد و پ ــی ش نم
برابــر قانــون الهــی معیــن گردیــد و حــدود 
دقیــق آن در رســاله هــای عملیــه مراجــع 

چگونــه نقــش امر بــه معــروف و نهــی از منکر را درگســترش 
فرهنــگ عفــاف و پوشــش صحیح انجــام دهیم
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ــور  ــه ط ــت؛ ب ــده اس ــان گردی ــام بی عظ
خاصــه بدپوششــی عبارتســت از »رعایــت 
نکــردن پوشــش مقــرر در شــرع مقــدس در 
جنبــه کیفــی و کمــی«. پــس حیــا ، عفــاف 
و حجــاب، مفاهیمــی هســتند کــه در عیــن 
داشــتن ارتبــاط ارکانیک منطقــی ، از لحاظ 
ــد  ــد و نبای ــر متفاوتن ــا یکدیگ ــی ب مفهوم
آن هــا را یکــی مفهــوم واحــد تلقــی کــرد. 
امــر بــه معــروف و نهی از منکــر در خصوص 
توجــه دادن رعایــت عفــاف در جامعــه  
ــای  ــترش بیماریه ــه گس ــه ک ــان گون هم
ویروســی در جامعــه بایــد توســط ســازمان 
بهداشــت مهــار گــردد و یــا گســترش مــواد 
ــه  ــای مربوط ــازمان ه ــط س ــدر توس مخ
بایــد مهــر و ریشــه کــن گــردد تــا ســامت 
عمومــی جامعــه حفــظ شــود در خصــوص 
جامعــه  در  حیایــی  بــی  و  بدپوششــی 
ــرای جلوگیــری  دالیــل عقانــی روشــنی ب
ــی در  ــی غرت ــی و ب ــی حیای از گســترش ب
ــن و  ــا و قوانی ــد راهکاره ــم بای ــه ه جامع
ســازمانهای مســئول کنتــرل و ریشــه کنــی 
ــود  ــه وج ــی در جامع ــاران روان ــن بیم ای
ــل از  ــان های عاق ــه انس ــد ک ــته باش داش
آســیب هــای چنیــن بیمــاران خطرآفرینــی 
مصــون بماننــد تا جامعــه از فســاد و تباهی 
در امــان و بــه ســوی اهــداف عقائــی 
اســامی ســوق پیــدا نمایــد  و آن راهــکار 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــه ام ــای فریض ــم احی ه
ــه  ــش مقدم ــت.که پی ــر اس ــی از منک نه
ــت. ــروری اس ــام ض ــوی نظ ــای آن از س ه

تذکر زبانی
بهتریــن راه بــرای انجــام امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر توســط مــردم، تذکــر 
فقــط در  لزومــاً  تذکــر،  اســت.  زبانــی 
ــه  ــود بلک ــا نمی ش ــر« معن ــی از منک »نه
ــه  ــد ب ــم می توان ــروف« ه ــه مع ــر ب در »ام

ــه  ــه ب ــا توج ــود ، ب ــرده ش کار ب
ــر  ــه ام ــادی ک ــیار زی ــر بس تأثی
ــی  ــر زبان ــی از منک ــروف و نه مع
همیــن  بــه   ، دارد  جامعــه  در 
ــت حجــاب  ــظ و رعای جهــت حف
و عفــاف نیــز بایــد مقولــه تذکــر 
ــردم  ــوی م ــم از س ــانی آن ه لس
تذکــر  شــود.  گرفتــه  جــدی 
ــام و  ــد اس ــورد تأکی ــانی م لس
زمانــی  اســت،  دیــن  بــزرگان 
کــه تذکــر لســانی در جامعــه 
ــی  ــود جای ــه ش ــامی نهادین اس
و جــرم  ارتــکاب گنــاه  بــرای 
ــن  ــی شــک ای ــد، ب باقــی نمی مان
اقــدام گامــی موثــر در ترویــج 
عفــاف و پوشــش صحیــح خواهــد 
داشــت. مــردم بایــد در کنــار 
ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــئوالن ب مس

ــدی  ــه ج ــح توج ــش صحی ــاف و پوش عف
داشــته باشــند و خوشــرویی و تذکر لســانی 
بهتــر می توانــد زمینــه  ســاز گســترش 
ــازد. ــم س ــه را فراه ــئله در جامع ــن مس ای
نهــی  و  معــروف  بــه  امــر  تفــاوت 
نصیحــت و  ارشــاد  بــا  منکــر  از 
ــه معــروف و نهــی از منکــر،  ــر ب گاهــی ام
بــا ارشــاد و نصیحــت بــه یــک معنــی مــی 
آیــد؛ ولــی واقعیــت آن اســت کــه نصیحــت 
و ارشــاد، بیشــتر جنبــه دلســوزی و انــدرز 
و تعلیــم و موعظــه دارد و همــراه بــا وفــق 
و مداراســت، ولــی امــر بــه معــروف و نهــی 
ــتوری  ــف و دس ــورت تکلی ــه ص ــر ب از منک
ــه  ــر ب ــت. ام ــدس اس ــرع مق ــوی ش از س
معــروف و نهــی از منکــر دو فریضــه مقدس 
اســت کــه امــت اســام بــرای رســیدن بــه 
ــف  ــک تکلی ــوان ی ــه  عن ــد ب ــعادت بای س
دینــی و شــرعی بــه آن عمــل کند.اگــر بــه 
ایــن دو فریضــه مهــم توجــه و عمل نشــود، 
ــای  ــن هنجاره ــط، جایگزی ــای غل هنجاره
تباهــی  بــه  جامعــه  و  شــده  صحیــح 
کشــیده می شود.تشــکیل نظــام جمهــوری 
اســامی کــه مصــداق بــارز معــروف اســت 
دفــاع از آن خــود بزرگتریــن امــر بــه 
ــی،  ــت مردم ــن حرک ــت در ای ــروف اس مع
ــرات  ــا منک ــه ب ــات و مقابل ــج معروف تروی
ــته و  ــر افراش ــی را ب ــت دین ــم حکوم پرچ
خــون شــهدا ضامــن بقــای آن اســت.اجرای 
صحیــح امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 
جامعــه را از جنبه هــای مختلــف در مقابــل 
ــد.  تهاجــم فرهنگــی دشــمن بیمــه می کن
در چنیــن شــرایطی کــه دشــمنان بــا همــه 
ــده،  ــدان ش ــیطانی وارد می ــای ش حربه ه
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــل ام اص
ــه  ــود ک ــرا ش ــی اج ــا ظرافت های ــد ب بای
بهتریــن نتیجــه را بــه همراه داشــته باشــد.

ــه  ــن فریض ــتر ای ــذاری بیش ــرای تأثیرگ ب
باشــیم.  داشــته  برنامه ریــزی  بایــد 
چــرا کــه امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر تنهــا منحصــر بــه یــک جنبــه 
در  بلکــه  نیســت  انســان  زندگــی  از 
ابعــاد اجتماعی،اقتصادی،سیاســی  همــه 
اســت. تأثیرگــذار  فرهنگــی  و 
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــش ام نق
ــه ای اســت  ــور، نقشــی پای را در اصــاح ام
فســاد  موجــب  فریضــه  ایــن  تــرک  و 
ــه  ــود، اینک ــی ش ــه م ــور و زوال جامع ام
ــن  ــی از منکر،ضام ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
اجــرای قوانیــن اســام اســت، عــزت و 
آبــروی مســلمانان در گــرو عمــل بــه 
ایــن حکــم اســت و ذلــت و بیچارگــی 
ــه تــرک ایــن واجــب اســت. آنهــا راجــع ب
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، از احــکام 
ــه  ــی بخــش اســام اســت و ب ــی و ترق عال
همــگان حــق می دهــد کــه اجــرای احــکام 
ــا  ــد و ب ــه کنن ــه و هرکــس مطالب را از هم
ــد. ــارزه کنن ــرع مب ــاف ش ــت و خ معصی
اســامی  جامعــه  مقوله هــای  از  یکــی 
ــی،  ــی و اجتماع ــائل اخاق ــوزه مس در ح
منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر 
ــن  ــه ای ــان ب ــه جوان ــد هم ــه بای ــت ک اس
باشــند. داشــته  ویــژه ای  توجــه  امــر 

منابع:
شبکه اطاع رسانی دانا/تاریخ انتشار: 

94/7/26

آیا ناهنجاری سگ بازی و گربه بازی نشانه دوری از انسانیت و سقوط به اخالق حیوانی نیست؟!!!

آیا ناهنجاری بی حیایی و بی غیرتی نتیجه فقر فکری یا بیماری روانی خودنمایی است؟!!!

آیا ناهنجاری پاره پوشی از فقر مالی است یا فساد اخالقی ؟!!
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مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  طــی 
آذرمــاه  در  مختلفــی  عملیات هــای 
از  مــورد  شــش  کــه  شــده  انجــام 
عبــارت  عملیات هــا  آن  مهمتریــن 
اســت از عملیاتهــای ،» عملیــات دریائــی 
راهــی  ســه  »عملیــات   ،» مرواریــد 
آبــادان«، »عملیــات نصــر9«، »عملیــات 
طریــق  »عملیــات   ، صــادق«  ســید 
القــدس«، »عملیــات مطلــع الفجــر«
ــر  ــای دیگ ــد ماهه ــز همانن ــاه آذر نی م
ــروزی انقــاب  در ســالهای نخســتین پی
ــان  ــای قهرمان ــران ، دالوریه ــامی ای اس
حقیقــی کشــور اســامیمان را درخاطــره 
انقابــی  مــردم  شــرافتمندانه  تاریــخ 
داردکــه شــاید مهمتریــن آنهــا را بتــوان 
در جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل 
بازگوئــی کــرد؛ از میــان عملیــات هــای 
مهــم دفــاع مقدس، کــه درآذر مــاه اجراء 
ــید  ــای »نصــر9«، »س ــه عملیاته ــد ب ش
ــق  ــد«، »طری ــی مرواری ــادق« »هوای ص
القــدس«، »ســه راهــی آبــادان«، »مطلع 
ــره آن  ــاد و خاط ــه وی ــر«، پرداخت الفج
ــوم  ــن مــرز و ب دالور مــردان باغیــرت ای
را کــه قهرمانــان حقیقــی مــردم شــریف 
ایــران اســامی بودندکــه بــا تنبیــه 
دشــمنان متجــاوز، بــه همــه متجــاوزان 
خارجــی ایــن درس بــزرگ را دادنــد کــه 
ــردن  ــاوز ک ــیران تج ــه ش ــه بیش ــه ب ب
ــد  ــری نخواه ــودی ثم ــرگ و ناب ــز م ج
داشــت تــا نســلهای جــوان وآینــده 
نیــز درس مردانگــی و شــرافت اســامی 
انقــاب  از  وهوشــمندانه  بیاموزنــد  را 
اســامی ارزشــمند وعــزت آفرینــی کــه 
ــزرگ ملــی و  ــان ب ســندافتخارآن قهرمان
ملــت ماســت بــا غیــرت دینی و شــرافت 
پــر  نمــوده وپرچــم  اســامی دفــاع 
افتحــار جمهــوری اســامی را همچنــان 
قهرمانانــه در اهتــزاز نگــه داشــته و 
کــه خــون شــهیدان  نشــان دهنــد 
ــان  ــا در رگهایش ــت م ــا عظم ــور و ب غی
ــون  ــه دشــمنان زب ــز ب جاریســت ، هرگ
ــازه  ــی اج ــی و داخل ــی ارزش خارج و ب
ــامی  ــران اس ــه ای ــردن ب ــپ ک ــگاه چ ن
ــی ارزش  ــمنان ب ــد!. ودش ــی دهن را نم
انقــاب اســامی کــه ننــگ شکســتهای 
نســلهای  از  کنــون  تــا  را  پیوســته 

ــان  ــد همچن ــه ان ــته پذیرفت ــور گذش غی
بیدارجدیــد  و  هوشــمند  نســلهای  از 
نیزشکســتهای  اســامی  انقــاب 
جدیــدی را دریافــت خواهنــد کــرد! 
ــر  ــام خمینــی کبی ــرا کــه وصیــت ام زی
والیــت  پشــتیبان  فرمــود  راکــه  ره 
ــیب  ــت آس ــه مملک ــا ب ــید ت ــه باش فقی
نرســد آویــزه گــوش نمــوده و هشــیارانه 
وگــوش  ســر  چشــم  و  دل  چشــم 
هــوش خــود را بــه فرمــان والیــت 
فقیــه داده و خواهنــد داد، لذاهمــواره 
گرفتــه  رادرآغــوش  پیــروزی  شــاهد 
ــمندرا  ــهیدان غیوروهوش وراه پرافتخارش
خواهندداد.انشــااهلل  ادامــه  قهرمانــه 

»عملیات دریائی مروارید«
عملیــات دیگــر عملیــات نیــروی دریایــی 
ایــران در جنــگ تحمیلــی بــود کــه 
در 7 آذر ســال 1359 بــا پشــتیبانی 
ــر و  ــدر ام قص ــاران بن ــرای بمب ــا ب نهاج
ــر  ــراق؛ البک ــم ع ــی مه ــکوی نفت دو س
و االمیــه در ســاحل ارونــدرود انجــام 
شــد. ایــن عملیــات تکمیــل کننــده 
ــط  ــه توس ــود ک ــین ب ــات پیش دو عملی
»نیــروی رزمــی 421« اجــرا شــده بــود. 
ــکان«  ــای »اش ــه نامه ــات ب آن دو عملی
و »شــهید صفــری« معــروف شــدند.
در جریــان ایــن عملیــات، چهــار فرونــد 
قایــق موشــکانداز عراقــی کاس »اوزا« و 
هفــت فرونــد شــناور دیگــر عراقــی غــرق 
ــک  ــگ 23، ی ــد می ــش فرون ــده و ش ش
ــد بالگــرد ســوپر  میــگ 21 و یــک فرون
فریــو نیــروی هوایــی ارتــش بعثــی  نیــز 
ســرنگون شــدند در این درگیــری  ناوچه 
ــط  ــش توس ــی ارت ــروی دریائ ــکان نی پی
نیــروی دریایــی بعثــی صهیونیســتی 
ــی  ــوم ایران ــک فانت ــدم و ی ــدام منه ص
نیــز ســقوط  کــرد و کــرد و یکــی دیگــر 
ــی  ــن نبرددیائ ــد. در ای ــیب دی ــم آس ه
نیــروی دریایــی رژیــم بعثــی چنــان 
ــی  ــت عملیات ــه ازقابلی ــد ک ــیب دی آس
خــارج گردیــد و تــا پایــان جنــگ قــادر 
ــری رزمــی نشــد. ــه ایفــای نقــش موث ب

»عملیات سه راهی آبادان«
ماهشــهر  آبــادان-  دوجــاده  تقاطــع 
راهــی  ســه  بــه  اهــواز  آبــادان-  و 
نیروهــای  اســت.  مشــهور  آبــادان 
عبــور  از  پــس  متجاوزبعثــی  ارتــش 
ــه  ــور ب ــد مح ــه کارون از چن از رودخان
تجاوزخودبــه خــاک میهــن اســامی 
ــا  ــی از محوره ــد ، یک ــی دادن ــه م ادام
بــود. راهــی  ایــن ســه  بــه ســمت 
راهــی  ســه  متجــاوزدر  دشــمن 

ــن  ــا از ای ــود ت ــف نم ــادان متحیرتوق آب
ــادان  ــه داخــل آب ــوذ ب ــرای نف ــه ب منطق
 2 ســاعت  در  کنــد.  ریــزی  برنامــه 
ــام  ــدگان اس ــداد1359/9/19 رزمن بام
شــامل پنــج گروهــان از ســپاه پاســداران 
ــه  ــی دالور ب ــای مردم ــان و نیروه قهرم
همــراه دو گروهــان از ارتــش درمنطقــه 
ســه راهــی آبــادان، بــا هــدف حملــه بــه 
ــه  ــی از س ــاوزان بعث ــع متحیرمتج تجم
ــل  ــه بدلی ــدند ک ــل ش ــاح وارد عم جن
ــروزی  ــری پی ــمن درگی ــیاری دش هوش
جنــاح  نیروهــای  نبودمگــر  آفریــن 
راســت کــه بــه میــدان میــن برخوردنــد، 
ــری دشــمن  ــر در 70 مت ــاح دیگ دو جن
منتظــر اعــام رمــز شــروع عملیــات 
بودنــد. امــا چنــد دقیقــه قبــل از اعــام 
ــده  ــل کنن ــای عم ــمن نیروه ــز، دش رم
ــن  ــا را زمی ــت و آنه ــش گرف ــر آت را زی
گیرکــرد امــا رزمنــدگان دالوراســام بــا 
ــت  ــاح راس ــر در جن ــی نظی ــارت ب جس
پــس از عبــور از میــدان میــن بــه خــط 
از  تعــدادی  و  بــرده  دشــمن هجــوم 
متجاوزیــن بعثــی را بــه هاکــت رســانده 
و خــود نیــز بــه شــهادت رســیدند . 
ــری  ســایر نیروهــای خــودی در800 مت
خــط دشــمن )1200 متــر جلوتــر از 
ــن  ــدند؛ در ای ــتقر ش ــی( مس ــط قبل خ
خــودی  نیروهــای  اگرچــه  عملیــات 
خــط پدافنــدی عــراق را در ســه راهــی 
نیــز  را  وتعــدادی  شکســته  آبــادان 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــن ب ــد، لیک ــیر کردن اس
موفقیــت کامــل ، رزمنــدگان بــه ناچــار 
ــرای  ــس ازاج ــد. پ ــینی کردن ــب نش عق
ایــن عملیــات محــدود دشــمن وحشــت 
ــه  ــادان س ــی آب ــه راه ــرک س ــا ت زده ب
راهــی آزاد ، رزمنــدگان خــط پدافنــدی 
خــود را در ایــن منطقــه بــه شــمال ســه 
راهــی آبــادان منتقــل کردنــد تــا اینکــه 
ــه در  ــن االئم ــات ثام ــرای عملی ــا اج ب
ــمن  ــع دش ــدگان مواض 1360/7/5 رزمن
را در هــم کوبیــده و مناطــق اشــغالی را 
ــاوزان  ــود متج ــاحل کارون از وج ــا س ت
کردنــد. آزاد  و  ســازی  پــاک  بعثــی 

»عملیات طریق القدس«
از  یکــی  القــدس  طریــق  عملیــات 
عملیاتهــای بــزرگ مشــترک ســپاه و 
ــی  ــه عموم ــه در منطق ــود ک ــش ب ارت
ایــن  طــی   ، شــد  انجــام  بســتان 
عملیــات کــه در ســاعت 30 دقیقــه 
رمــز  بــا   1360 آذر   8 بامــدادروز 
عمومــی  منطقــه  در  »یاحســین« 
بســتان و غــرب سوســنگرد آغازشــد

ــهریور  ــاوز 31 ش ــه درتج ــی را ک مناطق
1359توســط ارتــش متجــاوز بعثــی 
ــه تصــرف در  صهیونیســتی صــدام کافرب
ــت  ــخ 31 اردیبهش ــود. در تاری ــده ب آم
هجومــی  عملیــات  اجــرای  60بــا 
و  گردیــده  آزاد  اســام  رزمنــدگان 
ارتفاعــات »اهلل اکبــر« پــس از هفــت ماه 
ــام  ــجاع اس ــدگان ش ــت رزمن ــه دس ب
ــا  ــی ب ــاوز صدام ــش متج ــد ارت آزادش
ــا بفرارگذاشــته  دادن تلفــات گســترده پ
وبــه ســوی شــهر بســتان عقــب نشــینی 
دشــمن  تعقیــب  عملیــات  ؛  کردنــد 
توســط رزمنــدگان اســام ادامــه یافتــه 
ــش  ــی ارت ــا شکســت قطع ــرانجام ب و س
ــنبه، 8  ــر یکش ــی در ظه ــاوز صدام متج
آذر ، 1360شــهر بســتان و 70 روســتای 
ــی  ــن بعث ــارت متجاوزی ــه آن از اس تابع
مراحــل  در  گردیــد؛  آزاد  صهیونیتــی 
عملیــات  وادامــه  عملیــات  بعــدی 
کامنطقــه  آذر1360   22 تــا  تعاقــب 
عملیاتــی طریــق القــدس بــه طورکامــل 
از وجودمتجــاوزان بعثــی صــدا مــی 
پاکســازی شــد و پــس از 14 روز عملیات 
قهرمانانه رزمندگان غیوراســام  دشــمن 
ــراری  ــزم و ف ــی صهیونیســتی رامنه بعث
ــن  ــاک میه ــمت ازخ ــن قس ــوده وای نم
اســامی آزاد گردیــد.و تلفــات گســترده 
ــی  ــمن بعث ــی دش ــین جنگ ــه ماش ای ب
وارد گردیــده وتعدادبســیاری از ســربازان 
ــدند و  ــی ، اسیرش ــته ، زخم ــی کش بعث
ــت  ــه غنیم ــز ب ــیاری نی ــزات بس تجهی
گرفتــه شــد و دشــمن زبــون را بــا 
ــاختند! ــوز روبروس ــتی درس آم شکسس

»عملیات نصر9«
عملیــات نصــر 9 در اول آذرماه ســال 66 
بــا رمــز مبــارک یــا مــوالی متقیــان  در 
منطقــه عملیاتــی حــاج عمــران توســط 
ارتــش  زمینــی  نیــروی  رزمنــدگان 
جمهــوری اســامی ایــران بــا هــدف 
آزادســازی دامنــه جنوبــی ارتفاعــات 
معــروف بــه تپــه شــهدا بــه اجــرا درآمــد.
درایــن عملیات ارتفاعــات 2080، 2060، 
1985 و 1980 در منطقــه عمومــی حاج 
ــدام ده  ــن انه ــران آزاد شــد. همچنی عم
ــی و  ــودرو نظام ــواع خ ــتگاه ان ــا دس ه
چندیــن انبــار مهمــات و کشــته و زخمی 
شــدن بیــش از400 نفــر از ارتــش بعثــی 
صهیونیســتی صــدام ازدیگرخســاراتی 
ــد. ــدام وارد ش ــش ص ــه ارت ــه ب ــود ک ب
در ایــن عملیــات دشــمن بــه دلیــل 
ــه نتوانســت از  ــودن منطق کوهســتانی ب
ــد و  ــات زرهــی خــود اســتفاده کن امکان
ناچــار شــد بــا بــه جــای گذاشــتن بیــش 
از 40 کشــته و زخمــی و یکصــد اســیر، 
پــا بــه فرارگــذارد . پــس از ایــن عملیات، 

نگاهی به عملیات های مهم دفاع مقدس درآذرماه



ان
ـوت

کس
یش
پ

13
97

ذر 
   آ
•  

42
ره 

شما
  •

م   
نج

ل پ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

ان
ـوت

کس
یش

پ
13

97
ذر 

   آ
•  

42
ره 

شما
  •

م   
نج

ل پ
 سا

  •
ن  

وتا
کس

یش
ه پ

نام
ماه

4243

نی
را

 ای
الی

کا
از 

ت 
مای

ح
ل 

سا

نی
را

 ای
الی

کا
از 

ت 
مای

ح
ل 

سا

ــا دفــع پاتکهــای  موقعیــت رزمنــدگان ب
ــر  ــور ب ــا حض ــد و ب ــت ش ــمن تثبی دش
ــر قســمت وســیعی  ــه ب ــات منطق ارتفاع
از جبهــه دشــمن بعثــی مســلط شــدیم 
ــرکوب  ــا س ــات ب ــن عملی ــه ای . در ادام
تحــرکات بعــدی دشــمن و تحمیــل 
ضربــات مجــدد بــه آنهــا، تعــداد دیگــری 
از نیروهــای دشــمن بــه اســارت درآمدند 
ــک از دشــمن ســلب شــد.  ــدرت پات و ق
ــز از  ــهدا نی ــه ش ــب، تپ ــن ترتی ــه ای ب
ــد. ــازی ش ــث پاکس ــمن بع ــود دش وج

عملیات مطلع الفجر
الفجرازسلســله  مطلــع  عملیــات 
بودکــه  کشــور  غــرب  عملیاتهــای 
قــوای  تمرکــز  زدن  هــم  بمنظوربــر 
ــژه  دشــمن در جبهــه هــای جنــوب بوی
فشــاری کــه در محــور چذابــه  بــه 
رزمنــدگان اســام وارد مــی گردیــد، 
در منطقــه وســیعی کــه بیــن ارتفاعــات 
برآفتــاب درشــمال جبهــه گیــان غــرب 
از تنگــه حاجیــان تــا تنگــه قاســم آیــاد 
ــی  ــه میان ــد درجبه ــات چغالون و ارتفاع
گیانغــرب تــا تنگــه ســیاه ودشــت 
درجنــوب  وشــیاکوه  میــدان  شــک 
ــا ارتفــاع گمکــو  جبهــه گیــان غــرب ت
ــا  ــت ت ــام گرف ــت انج ــی یاف ــق م عم
ــرب  ــان غ ــه گی ــازی منطق ــه آزاد س ب
، فشــار از جبهــه چذابــه در جنــوب 
ــات  ــن عملی ــود؛ در ای ــته ش ــز برداش نی
ــزده گــردان از  مشــترک کــه توســط پان
ســپاه پاســداران ویــک گــردان از تیــپ 
ســوم لشــکر 81 زرهــی کرمانشــاه وســه 
گــردان از تیــپ تــکاور ذولفقارارتــش 
جمهــوری اســامی وگــردان 171 تیــپ 
گــرگان ارتــش تحــت فرماندهــی ســردار 
فرمانــده  بروجــردی  محمــد  شــهید 
ــوری  ــت کش ــه هف ــپاه منطق ــت س وق

ــد در  ــام ش ــرب انج ــه گیانغ در منطق
ــترده ای  ــق گس ــات مناط ــدای عملی ابت
ــی  ــد و ابروئ ــی چغالون ــه جنوب در جبه
هــای مجــاورش تــا تنکــه ســیاه ودشــت 
شــکمیدان و شــیاکوه وتــا ارتفاعــات 
محلــی  هــدف  و  شــد  آزاد  گمکــو 
آزادســازی ارتفاعــات برآفتــاب تــاز تنگــه 
حاجیــان تــا تنگــه قاســم آبــاددر شــمال 
ــوب  ــات جن ــرب وارتفاع ــهرگیان غ ش
غــرب شــهر گیانغــرب وآزاد ســازی 
ــرب  ــان غ ــی گی ــه عموم ــهر ومنطق ش
در جبهــه میانــی بودوهــدف کلــی برهــم 
ــوب و  ــمن در جن ــوا دش ــز ق زدن تمرک
ــی  ــه عملیات ــاراز منطق ــردن فش ــم ک ک
جذابــه ، ایــن عملیــات بــا دوقــرارگاه 1- 
قــرارگاه شــمالی بــه فرماندهی ســرداران 
شــهید علــی پیچــک و محســن حاجــی 
بابــا و2- قــرارگاه جنوبــی بــه فرماندهــی 
ــر  ــت و امی ــه هف ــا منطق ــؤل عملی مس
تیــپ  فرمانــده  یــاری  شــهید علــی 
ذولفقارصــورت پذیرفــت و باعــث تجزیــه 
قــوای رزمــی دشــمن و برداشــته شــدن 
ــن  ــد .لیک ــه گردی ــه چذاب ــاراز جبه فش
بــه دلیــل گســتردگی منطقــه ، موقعیــت 
بسیارســخت کوهســتانی جبهــه شــمالی 
گیــان غــرب یعنــی ارتفاعــات برآفتــاب 
کــه ســخره ای ودیــواره ای بــود و بدلیل 
اســتحکامات زیــادی کــه دشــمن بعثــی 
ایجــاد کــرده بــود ، درآن جبهــه بــا 
اینکــه دالوریهــای بســیاری از رزمندگان 
ــخ خواهــد  ســپاه غــرب کــه ماندگارتاری
ــه شــمالی  ــات جبه ــی عملی ــد؛ ول گردی
موفــق نشــد و درایــن عملیــات دالورانــه 
ــردار  ــری چــون س ــی نظی ــان ب فرمانده
شــهید غامعلــی پیچــک فاتــح قلــه 
ــه  ــده دالورجبه ــازی دراز فرمان ــای ب ه
هــای ســرپل ذهــاب وگیــان غــرب 
وســومارکه نابغــه ای ناشــناخته بــود، 
ــده  ــری فرمان ــعید جعف ــهید س سردارش
سردارشــهیدعلی   ، کرمانشــاه  ســپاه 
ســوری مســؤل عملیات ســپاه کرمانشــاه 
درکناردالورمــردان شــهید حماســه   ،
ســازجبهه شــمالی در عملیاتــی نابرابرکه 
ــواع ســاحهای  ــک و ان ــا تان ــرات ب نف
ســنگین اجتماعــی مــورد هجــوم بودنــد 
بــه شــهادت رســیدند ! یــاد وخاطــره آن 
دالوری هــای بــی نظیرگرامی بــاد و خدا  
مــارا در برابــر خــون پــاک آن قهرمانــان 
ــه  ــیاه نکندک ــرمنده و روس ــی ش حقیق
زودگــذر  دنیــای  مطامــع  ســرگرم 
هــا  دالوری  وآن  گردیــده  ارزش  بــی 
وایثارهــارا فرامــوش کــرده هماننــد دنیــا 
ــپری  ــاه روزگارس ــرق درگن ــتان غ پرس
ــویم ؛  ــروارد ش ــل درمحش ــم! وخج کنی
ــرب  ــت گیانغ ــی دش ــه میان امادرجبه

ــوب  ــمال و جن ــه ش ــت جبه ــه اهمی ک
عملیــات  مترصدپایــان  نداشــت  را 
ــقوط  ــس ازس ــروی بودزیراپ ــرای پیش ب
ــه  ــه جبه ــوب منطق جبهــه شــمال وجن
وســط کــه دشــت گیانغــرب بــود خــود 
بــه خــود ســقوط میکــرد بنابرایــن 
ــه 7  ــپاه منطق ــش وس ــپ ذوالفقارارت تی
ــا تشــکیل قــرارگاه مشــترک  کشــوری ب
دســت  در  را  عملیــات  ایــن  اداره 
داشــتند؛ ارتــش بعثــی کــه در ایــن 
ــه  ــود باتوج ــده ب ــر ش ــات غافلگی عملی
ــود  ــز ب ــراق نی ــش ع ــه روزارت ــه اینک ب
ــل  ــتان را تعطی ــری بس ــرعت درگی بس
بــه  نیروهایــش  گســترده  وباانتقــال 
ــین  ــوان ماش ــن ت ــی باالتری ــه میان جبه
جنــوب  جبهــه  در  را  خــود  جنگــی 
گیــان غــرب وارد عمــل نموده،بنــا 
برایــن تعــادل اســتعدادی نیــروی بــدون 
اینکــه دالوران  بــا  کافــی  تجهیــزات 
ــه و  ــش مردان ــار ارت ــپ ذالفق ــپه و تی س
جســورانه جنگیدنــد لیکــن پــس ازبیــش 
ــل  ــه و تحم ــرد دلیران ــه نب ــه هفت ازس
مفــرط  وخســتگی  انســانی  تلفــات 
نیروهــای جایگزیــن  امــکان  عــدم  و 
ــدان  ــل فق ــتیبانی الزم بدلی ــدم پش وع
جــاده و نبــود دســتگاه مهندســی مــورد 
ــی  ــده یک ــرف ش ــع تص ــر مواض نیاز،اکث
ازدیگــری ســقوط کردآخریــن  پــس 
ــات  ــن عملی ــده در ای ــرف ش ــدف تص ه
کــوه شــیا کــوه کــه جســورانه وفداکارانه 
توســط گــردان یکــم تیــپ ذالفغارارتــش 
ــردم  ــب م ــای داوطل ــدان و نیروه و پاس
ــدان  ــگ و دن ــا چن ــته ب ــان گذش از ج
ــود تحویــل گــردان 171  حفــظ شــده ب
ــگان  ــا ی ــرارداده شــد ت ــرگان ق ــپ گ تی
ــه  ــاع ک ــت ارتف ــح ای ــان فات ــای قهرم نه
ــه  ــت دلیران ــه مقاوم ــه هفت ــش از س بی
ــدیدتریت  ــر ش ــرف را زی ــنگر مش آن س
آتــش دشــمن حفــظ کــرده بودنــد چنــد 
روز اســتراحت کننــد کــه متاســفانه 
یــگان جایگزیــن بیــش از بیســت وچهــار 
ــد وآن  ــت کن ــت مقاوم ــاعت نتوانس س
ــز ســقوط کــرد؛ در  هــدف راهبــردی نی
ــرو  ــن نی ــا کمتری ــه ب ــات ک ــن عملی ای
ــاوه  ــت ع ــی صــورت گرف ــات رزم امکان
ــای  ــده ای از یکانه ــش عم ــدام بخ برانه
ــان  ــب دردل فرمانده ــمن وایجادرع دش
دشــمن کــه هیــچ یــک از حطــوط 
ــت و  ــات نیس ــون از عملی ــمن مص دش
ــرد  ــاده نب ــد آم ــا بای ــه ه ــه جبه درهم
باشــند ناچــاراز تقســیم نیروهــای خــود 
شــده و تمرکــز قــوای دشــمن کــه 
هــدف اصلــی عملیــات بــود حاصــل 
گردیــد و از طــرف دیگــر کــه بایــد فشــار 
از جبهــه جزابــه برداشــته مــی شــد نــی 

هــدف دوم بــود کــه حاصــل گــردی امــا 
حفــظ مناطــق تصــرف شــده کــه هــدف 
ــل  ــفانه حاص ــود متاس ــا ب ــه ای م منطق
ــات  ــن عملی ــوع ای ــه در مجم نگردیدک
ــام  ــگ انج ــان جن ــدون فرمانده ــه ب ک
گرفتــه بــود بــا امکانــات محــدود محلــی 
نظامــی  لحــاظ  از  موفقــی  عملیــات 
ــا  ــه ب ــن حمل ــردد؛ ای ــی گ ــوب م محس
رمــز یــا مهــدی ادرکنــی در 20 آذرمــاه 
همــکاری  و  فرماندهــی  بــا  و   1360
ــد . ــرا ش ــش اج ــپاه و ارت ــترک س مش

»عملیات سید صادق«
نیروهــای  کــه  محورهایــی  از  یکــی 
متجــاوز بعثــی در تهاجــم سراســری 
خــود مــورد اســتفاده قــرار داد و جبهــه 
میانــی در مــورخ 31 شــهریور 59 از 
تیلــه کــوه  باویســی و تنگــه  تنگــه 
در غــرب کشــوردر اســتان کرمانشــاه 
ایــران را  تجاوزبــه خــاک جمهــوری 
وارد  کــوه  تیلــه  ازتنگــه   ، آغازکــرد 
ــت  ــمت دش ــه س ــو ب ــرده ن ــتای گ روس
ذهــاب واز تنگــه بــا ویســی وارد بخــش 
ــه  ــوه ب ــاغ ک ــه وســپس از مســیر ب ازگل
ــه  ــاب و تنگ ــرپل ذه ــهر س ــمت ش س
کل داوود در منطقــه عمومــی ســرپل 
ذهــاب وارد گردیدنــد لیکــن بــا مقاومــت 
پاســداران و نیروهــای مردمــی ناچــار از 
ــرم  ــرآب گ ــمت س ــینی بس ــب نش عق
ــدند؛  ــیرین ش ــر ش ــاده قص ــیر ج درمس
ــه  ارتــش بعثــی صــدام پــس ازتجــاوز ب
ــاب  ــه دشــت ذه ــرب کشــور درمنطق غ
ــا توجــه بــه فقــدان  گســترش یافــت ، ب
یــکان نظامــی بازدارنــده قــوی و مناســب 
خــودی کــه بتوانــد پیشــروی آنها را ســد 
ــه  ــتاهای منطق ــدادی از روس ــد، تع کن
ــاب  ــت ذه ــی در دش ــوارض حساس و ع
ــه،  ــیدصادق، کلین ــای س ــد آبادیه مانن
کــوره  روســتای  وارد  هــا  کوئیکــی 
ارتفــاع  حســاس  و  گردیــده  مــوش 
ــاب  ــرپل ذه ــاده س ــه ج ــه ب ــز ک قراوی
ــرف  ــودرا تص ــرف ب ــیرین مش ــر ش قص
ــه  ــی دامن ــه نزدیک ــود را ب ــرده و خ ک
داالهــو  معــروف  ارتفاعــات  غربــی 
رســانده وبــا تصــرف ارتفــاع گاو میشــان 
ــدی ایجــاد . ــت پدافن ــوه وضعی ــاغ ک وب
ســتون دیگــری از نیروهــای عــراق پــس 
از عبــور از دشــت ذهــاب بــه قصــد 
گذرازشــهر ســرپل ذهــاب و تصــرف 
ــکر 81 و  ــپ 3لش ــه تی ــادگان ابوذرک پ
پاســداران انقاب اســامی در آن مســتقر 
ــا مقاومــت  بودنــد حرکــت نمــوده امــا ب
اســامی  انقــاب  پاســداران  دلیرانــه 
ونیروهــای مردمــی محلــی و اعزامــی 
ــد  ــی جنگیدن ــپاه م ــر س ــت ام ــه تح ک
زمینگیــر شــده وتوســط خلبانــان شــجاع 

و بــی نظیــری چــون شــهید کشــوری و 
شــهید شــیرودی کــه از بــرادران حــزب 
اللهــی ارتــش جمهــوری اســامی وپــای 
ــا  ــون عق ــد چ ــامی بودن ــاب اس کارانق
بــی ســهمگین تانــک هــای متجاوزبعثــی 
ســرآب  بســوی  درمســیرحرکت  را 
گــرم مــورد حجــوم قهرمانانــه قــرار 
داده وبــا زدن ده هــا تانــک دشــمن 
ــمن  ــی دش ــای زره ــت در نیروه وحش
انداختــه و در همــان مســیرکوره مــوش 
نمودنــد  متوقــف  گــرم  ســرآب  بــه 
زرهــی  ســتون  انهــدام  دنبــال  بــه 
متجــاوزان عملیــات نامنظــم زمینــی 
ــی  ــای مردم ــداران و نیروه ــط پاس توس
محلــی مجبــور بــه عقــب نشــینی و 
اتخــاذ وضعیــت پدافنــدی در دامنــه 
شــدند. قراویــز  مــرزی  ارتفاعــات 

نیروهــای جمهــوری اســامی ایــران 
ــس از  ــده پ ــام ش ــتراتژی اع ــر اس براب
ســد پیشــروی نیروهــای عــراق حمــات 
ــش متجــاوز  ــه ارت محــدود خــود را علی
کردهانــد. اجــرا  و  طراحــی  عــراق 

قــرارگاه لشــکر 81 زرهــی کرمانشــاه 
بــا بــه کارگیــری تیــپ ســوم لشــکر بــه 
ــتیبانی  ــی و پش ــای مردم ــراه نیروه هم
ــه  ــش ب ــی ارت ــروی هوای ــروز و نی هوانی
منظــور کاهــش تــوان نیروهــای دشــمن 
ــات  ــری ارتفاع ــس گی ــدف بازپ ــا ه و ب
ســیدصادق  و  کلینــه  مــوش،  کــوره 
ــه و ســیدصادق  ــام کلین ــه ن ــی ب عملیات
ــورت  ــه درص ــرا گردیدک ــی و اج طراح
ضمــن  میتوانســت  کامــل  موفقیــت 
ــی دشــمن  ــی، حت ــات آت تســهیل عملی
ــغالی  ــع اش ــه مواض ــه تخلی ــر ب را ناگزی
خــود در دشــت ذهــاب کنــد و کنتــرل 
محورهــای مواصاتــی ســرپل ذهــاب 
بــه ســیدصادق کوئیکــی بــه تنگــه 
ــوه  ــاغ ک ــور ب ــن مح ــی و همچنی بردعل
ــرده  ــه گ ــا منطق ــاب ت ــت ذه ــه دش ب
نــو واقــع در نــوار مــرزی دراختیــار 
گیــرد. قــرار  خــودی  نیروهــای 

هــدف از اجــرای ایــن عملیــات بازپــس 
ــه  ــوش، کلین ــوره م ــات ک ــری ارتفاع گی
عملیــات  ایــن  بــود؛  ســیدصادق  و 
در ســاعت 23 مــورخ 28 آذر 59 بــا 
غــرب  ســپاه  فرماندهــی  و  هدایــت 
اســامی  انقــاب  پاســداران  کشــورو 
ونیروهــای بومــی و اعزامــی مردمــی 
ویــک گــردان ازتیــپ ســوم لشــگر 
هوانیــروز  پشــتیبانی  بــا  زرهــی   81
ــید  ــز پروازش ــان تی ــی قهرمان ــه خلبان ب
ــات  ــیرودی عملی ــهید ش ــوری و ش کش
دالور  شــد.رزمندگان  آغــاز  مذکــور 
اســام در ســاعات اولیــه شــروع عملیات 
و درنبــردی نابرابــردر برابــر دههــا تانــک 

و  فــداکاری  بــا  ارتــش متجاوزبعثــی 
ــن  ــتند ضم ــر، توانس ــی نظی ــارت ب جس
وارد آوردن تلفــات مؤثــری بــر نیروهــای 
پیــاده دشــمن وارد نمــود و تانــک هــای 
متجاوزدشــمن نیــز درجاده قصر شــیرین 
ــاب در  ــرپل ذه ــتاهای س ــوس روس بس
حــال پیشــروی بودنــد توســط خلبانــان 
ــتون  ــدم و س ــده  منه ــاد ش ــان ی قهرم
ــوده و  ــف نمک ــاوز را متوق ــی متج زره
ــن  ــد ای ــینی نمودن ــب نش ــار از عق ناچ
عملیــات طــی دو مرحلــه و در دو زمــان 
مختلــف انجــام گرفــت کــه مرحلــه دوم 
ــات  ــی عملی ــه تکمیل ــت مرحل در حقیق
بــود کــه در تاریــخ 15 اســفند 59 اجــرا 
ســیدصادق  ارتفاعــات  تصــرف  شــد. 
شــدن  زخمــی  و  کشــته  کلینــه،  و 
ــش  ــای ارت ــر از نیروه ــش از 300 نف بی
ــر  ــدن 21 نف ــارت درآم ــه اس ــی وب بعث
ــدام  ــی و انه ــمتجاوز بعث ــراد ارتش از اف
نفربــر، شــش  و  تانــک  17 دســتگاه 
دســتگاه خــودروی حامــل مهمــات، 
تجهیــزات  و  افــزار  جنــگ  تعــدادی 
ــه غنیمــت در آوردن چندیــن  دشــمن ب
قبضــه آرپیجــی هفــت، خمپــاره انــداز و 
ــن  ــج اجــرای ای ــی از نتای ــام مخابرات اق
عملیــات در مرحلــه نخســت بوده اســت. 
تصــرف آبــادی کلینــه و تپــه 577، 
خبرگــزاری  منبــع:  از  اســتفاده  بــا 
ــن  ــل مت ــدس واصــاح وتکمی ــاع مق دف
توســط مســؤل عملیاتوقــت ســپاه در 
ــور ــرب کش ــوری غ ــت کش ــه هف منطق
97/9/17 انتشــار:  تاریــخ 
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راهکارهای طایی برای آنکه ازدواج 
موفقی داشته باشید

بایــد توجــه داشــته باشــیم مخفــی کاری 
در زندگــی مشــترک هرگــز ادامــه دار 
ــک رابطــه  ــرا در ی ــد باشــد زی نمــی توان
نمی شــود  سرنوشــتی  هــم  نزدیــک 
ــه داد و  ــی ادام ــی طوالن ــای پنهان رفتار ه
عاقبــت پنهان کاری رســوایی اســت . یک 
روز همســرتان ممکــن اســت پیامکــی را 
بخوانــد و یــا از شــما بپرســد کــه چــرا دیر 
ــه  ــور ب ــما مجب ــد و ش ــه آمده ای ــه خان ب
ــر  پاســخگویی هســتید. هرچقــدر صادق ت
بیشــتری  اعتمــاد  همســرتان  باشــید 
بــه شــما خواهــد داشــت و از طرفــی 
ــکار  ــا و اف ــران رفتار ه ــز نگ ــان نی خودت
ــد  ــود. بای ــد ب ــی همســرتان نخواهی پنهان
ــکاری  ــان کاری پنهان ــه پنه ــم نتج بدانی
ــت،  ــل اســت و ســر انجامــش خیان متقاب
ــام  ــه از اس ــرانی ک ــژه در همس ــه وی ب
ــب  ــیر مطال ــر و اس ــان کمت ــات ش اطاع
ــر مســلمان  ــده شــیاطین غی ــراه کنن گم
ــا اســیر نفــس خبــث خــود. هســتند و ی
گام چهــارم: همســرتان را کنتــرل نکنیــد

خطــرات رفتارهایــی کــه باعــث بــی 
ــدازه  ــش از ان ــود ، بی ــی ش ــادی م اعتم
کنجــکاوی کــردن و نگــران بــودن نشــانه 
تعهــد و مســئولیت شــما نســبت بــه 
همســرتان نیســت، و اگــر اهــل دلشــوره 
ــود  ــداوای خ ــه م ــد ب ــه بای ــتید ک هس
ــر  ــی از همس ــا  بدبین ــز ب ــد هرگ بپردازی
ــدام  ــه م ــن ک ــد همی ــؤال نکنی ــود س خ
بــودی؟  کجــا  بپرســید  همســرتان  از 
ــرا  ــوردی و چ ــی خ ــیدی؟ چ ــی پوش چ
ــه  ــرای رابط ــری ب ــگ خط ــدی زن دیرآم
ــای نشــان  ــر بن ــن اگ ــر ای شماســت؛ بناب
ــتید  ــرتان هس ــه همس ــان ب دادن محبتت
بایــد بگونــه ای پرســش کنیــد کــه نگران 
ســامتی وی شــده ایــد نــه چیــز دیگــر، 
لــذا بایــد بیــن پرســش هایــی کــه 
ــدازه  ــش از ان ــرل بی ــده کنت ــان دهن نش
ــه  ــی ک ــش های ــت و پرس ــرتان اس همس
ــاوت  ــت تف ــت اس ــه و حمای ــانه توج نش
ــه  ــد ک ــار کنی ــوری رفت ــوید. ط ــل ش قائ
ــی  ــما م ــد ش ــاس نکن ــرتان احس همس
خواهیــد او را تحــت ســلطه خــود بگیرید.

گام پنجم: با همسرتان صمیمی 
باشید

ــراز محبــت و عشــق ورزیــدن  ــا اب ــد ب بای
بــه همســرتان نظــر و اعتمــاد او را جلــب 
ــب محبــت و حســن  ــا جل ــر ب ــد اگ نمائی
ــد  ــه همســرتان او را جــذب نکنی ــن ب ظ
همیشــه نگــران خواهیــد بــود، اگــر شــما 
ــما  ــه ش ــبت ب ــد نس ــی کنی ــاس م احس
و زندگــی کــم عاقــه اســت بررســی 
ــد شــاید او از چشــمه محبــت شــما  کنی
ــراز  ــر راه اب ــس اگ ــود. پ ــیراب نمی ش س
ــد نیســتید ســعی  ــت را بل ــه و محب عاق
کنیــد آن را بیاموزیــد. توجــه بــه ظاهــر، 
جمــات عاشــقانه و بــه آغــوش کشــیدن 
را بیاموزیــد تــا اعتمــاد بیشــتری بــه 
رابطــه زناشــویی تــان تولیــد محبــت 
شــود. شــیرین  زندگیتــان  و  نمایــد 
گام ششم: بی دلیل همسرتان را متهم 

نکنید
ــی  ــد و در موقعیت های ــان نکنی او را امتح
قــرار ندهیــد کــه او مجبــور باشــد از یــک 
امتحــان ســخت بیــرون بیایــد. یــک مثال 
ــا بســیار شــایع  ــن روز ه ــه ای ســاده ای ک
شــده اســت فرســتادن پیامــک ناشــناس 
ــل  ــناس ایمی ــه ناش ــک شناس ــا ی ــا ب و ی
زدن و مکالمــه کــردن در اینترنــت اســت. 
ــن  ــا ای ــرتان را ب ــد همس ــرا می خواهی چ
ــن  ــر او از ای ــد؟ اگ ــا امتحــان کنی روش ه
آزمایــش ســربلند بیــرون نیایــد در واقــع 
ایــن شــما هســتید کــه بازنــده می شــوید. 

ــالیان دراز  ــی س ــاداری در ط ــون وف آزم
زندگــی و در مراحــل مختلــف بــه وضــوح 
ــود. ــه می ش ــرتان گرفت ــما و همس از ش

بــه  چقــدر  میدانیــد؛  آیــا 
داریــد؟!  اعتمــاد  همســرتان 
بــه  بهانــه  هفتــم:  گام 
ندهیــد همســرتان  دســت 

بلــه حقیقــت ایــن اســت کــه نــوع رفتــار 
و منــش شــما می توانــد همســرتان را 
ــش،  ــوع آرای ــن  ن ــد، همچنی ــن کن ظنی
شــما  برخــورد  نــوع  پوشــش؛  نــوع 
بــا جنــس مخالــف و حتــی افــکار و 
ــاره روابــط زن و مــرد  ایده هایــی کــه درب
ــک  ــی و ش ــث نگران ــد باع ــد می توان داری
و دوِدلــی در همســرتان بشــود و چنانچــه 
قبــًا نیــز توضیــح داده شــده اگــر فرهنگ 
اســامی بــر روابــط طرفیــن حاکم نباشــد 
یقینــاً ســوء ظــن بــه وجــود خواهــد آمــد 
ــد  ــان بدهی ــرتان نش ــه همس ــه ب . اینک
چقــدر بــه باور هــای اخاقــی دینــی 
اعتقــاد عملــی داریــد و بــه آن هــا پایبنــد 
ــت می کنــد کــه شــما  ــه او ثاب هســتید ب
همســری وفــادار هســتید و خواهیــد بــود. 
ــدات  ــه تعه ــه همســران ب ــی ک ــه میزان ب
اخاقــی همســری پایبنــد باشــند در 
یکدیگــر تولیــد اعتمــاد مــی کننــد.
گام هشتم: همیشه در کنار همسرتان 

باشید
ــد  ــرتان را می خواهی ــاد همس ــر اعتم اگ
موقعیت هــای  در  کنیــد  ســعی  بایــد 

مختلــف او را همراهــی کنیــد. بــه نیاز هــا 
ــد و گام   ــه کنی ــش توج ــته  های و خواس
هایتــان را بــا او هماهنــگ کنیــد. طــوری 
ــار  ــرتان در کن ــه همس ــد ک ــی کنی زندگ
شــما هیــچ خــاء و کمبــودی را احســاس 
نکنــد. همیــن طــور از او بخواهیــد نیاز هــا 
ــرد. ــدی بگی ــما را ج ــته های ش و خواس
مهم تریــن  بخوانیــد:  بیشــتر 
چیســت؟ همســر  انتخــاب  معیــار 

را  زندگــی  از  خاصــی  ســبک  اگــر 
ــبک  ــرتان س ــا همس ــد و ی ــت داری دوس
زندگــی را دوســت دارد را بایــد آن را 
ــا و  ــه نیاز ه ــد. البت ــر بیاموزی ــه یکدیگ ب
خواســته های شــما و همســرتان بایــد 
باشــد.  توانایی هایتــان  بــا  متناســب 
همســرتان  از  می توانیــد  شــما  مثــًا 
ــاص  ــاس خ ــوع لب ــک ن ــا ی ــد ت بخواهی
ــک  ــا ی ــد و ی ــر باش ــا زیبات ــد ت را بپوش
ــته  ــب داش ــول و متناس ــار معق ــوع رفت ن
او  از  نمی توانیــد  شــما  امــا  باشــد، 
بخواهیــد تــا از آنچــه هســت زیباتــر 
ــار افراطــی کــه  ــه یــک رفت ــا ب شــود و ی
فقــط مطلــوب شماســت تــن بدهــد 
بــرای اینکــه شــما آن را می پســندید!
مرز هــای  و  حــد  نهــم:  گام 
ــید ــته باش ــی داش ــول و منطق معق

اینکــه  بــرای  همســرتان  و  شــما 
ثابــت  یکدیگــر  بــه  را  وفاداری تــان 
کنیــد نیــاز داریــد تــا در محــدوده مجــاز 
ــن  ــد. ای ــت کنی ــویی حرک ــی زناش زندگ
حــد و مرز هــا بایــد قواعــد اخاقــی 
معقــول و منطقــی کــه درشــرع مقــدس 
ــما  ــند. ش ــته باش ــده را داش ــن ش معیی
مثــل  نامعقولــی  قوانیــن  نمی توانیــد 
اینکــه همســرتان اصــًا کار نکنــد، بــدون 
ــچ  ــا هی ــود، ب ــارج نش ــه خ ــما از خان ش
ــا مــردی حســب ضــرورت و حفــظ  زن ی
ــر در  ــد مگ ــو نکن ــرعی گفتگ ــن ش موازی
ــی  ــد بین ــن ب ــال ای ــما و امث ــور ش حض
هــا  مگــر آنکــه در ابتــدای قبــل از ازدواج 
اخاقیــات خــاص را گفتــه و طرفیــن 
ــه باشــند  ــه باشــند و اگــر پذیرفت پذیرفت
ــه  ــه پذیرفت ــی ک ــه تعهدات ــد ب ــر بای دیگ
انــد پایبنــد باشــند... بنــا بــر ایــن پــس از 
ــژه  ــی وی ــای اخاق ــد قانون ه ــاد پیون ایج
در خانــواده گــذاردن خــارج از چهــار 
ــر  ــه نظ ــول ب ــدس معق ــرع مق ــوب ش چ
ــای  ــن حــد و مرز ه ــرا ای نمــی رســد، زی
، مــن درآوردی عقانــی نیســتند و اصــًا 
باعــث اعتمــاد و پایبنــدی بیشــتر در 
زندگــی نمی شــود و چــه بســا مشــکات 
ــد.  ــی کن ــاد م ــی ایج ــری در زندگ دیگ
آنچــه بــه عنــوان قواعــد اخاقــی خانــواده 
ازســوی شــرع تعییــن شــده دقیــق تریــن 
اســت  عقانــی  ســالم  زندگــی  روش 

و همــه بایــد بــه آن متعهــد باشــیم .
گام دهــم: بــه خانــه اهمیــت بدهید!

مطالعــات نشــان می دهنــد کــه بســیاری 
از مردانــی کــه دچــار لغــزش در زندگــی 
مشــترک  مــی شــوند ازکســانی هســتند 
ــد  ــد دی ــه بای ــد ک ــه گریزانن ــه از خان ک
ــا زن مقصــر اســت  ــت آن چیســت آی عل
ــده  ــه پرون ــکال دارد چنانچ ــرد اش ــا م ی
ــی  ــان م ــی نش ــات خانوادگ ــای تخلف ه
ــزش  ــار لغ ــه دچ ــی ک ــر زنان ــد اکث ده
ــی   ــی توجه ــل ب ــاً بدلی ــد عموم ــده ان ش
ــر ایــن اگــر  شــوهران لغزیــده انــد! بنــا ب
خانــم خانــه را محــل آســایش و محبــت 
بــرای شــوهر نمایــد یقینــاً مــرد از خانــه 
ــرد  ــر م ــردد چنانچــه اگ ــراری نمــی گ ف
خانــه بــه همســر خــود توجــه و محبــت 
ــزش  ــار لغ ــرش دچ ــد همس ــته باش داش
زنانــی کــه  و  ، مــردان  نمــی گــردد 
بیــش از انــدازه بــا دوستانشــان معاشــرت 
بیــرون  کارهــای  در  یــا  و  می کننــد. 
ــؤلیت  ــوند و مس ــی ش ــرق م ــه غ از خان
هــای همســری و زندگــی را دســت کــم 
گرفتــه و بــی توجهــی کننــد دچــار بــی 
اعتمــادی همســر و از هــم پاشــیدگی 
ــوالً همســران  ــی شــوند.  معم ــی م زندگ
ــد  ــت کار می کنن ــر وق ــا دی ــه ت ــانی ک ش
ــا بــی توجــه بــه خانــواده تفریح هــای  و ب
مجــردی دارنــد همیشــه دچــار ســوء 
ــد و  ــی گیرن ــرار م ــود ق ــر خ ــن همس ظ
ایــن کامــًا طبیعــی اســت زیــرا همســران 
بایــد بداننــد کــه دیگــر مجــرد نیســتند و 
ــد و  ــح بپردازن ــه تفری ــواده ب ــا خان ــد ب بای
البتــه افــراط در ایــن مــورد هــم طبیعــی 
نیســت و بایــد گاهــی اوقــات هــم تفریــح 
ــم  ــت ه ــم و رضای ــا طــاع ه مجــردی ب
انجــام گیــرد تــا موجــب ســوء ظــن واقــع 
نشــوند. در هــر صــورت نبایــد تفریحــات 
مجــردی محیــط خانــواده را دچــار تنــش 

کنــد کــه عقــًا و شــرعاً اجــازه داده 
ــه  ــا ک ــا آنج ــن ت ــر ای ــت؛ بناب ــده اس نش
کــه  رفتار هایــی  و  عوامــل  می توانیــد 
شــما و صداقتتــان را زیــر ســوال می بــرد 
ــان  ــاش ت ــام ت ــود و تم ــم نم ــد ک را بای
ــی  ــما ب ــه ش ــرتان ب ــا همس ــد ت را بکنی
ــاداری  ــاس وف ــده و احس ــاد نگردی اعتم
کنــد . امــروزه یکــی از تهدیــدات روابــط 
ــی روز  ــاط جمع ــایط ارتب ــی وس خانوادگ
ماننــد اینترنــت و شــبکه هــای اجتماعــی 
ــدگان از  ــتفاده کنن ــر اس ــه اگ ــت ک اس
ایــن ابزارهــای اجتماعــی مراکــز هدایــت 
ــت  ــمنان مل ــت دش ــرل آن در دس و کنت
هاســت و هــدف اداره کننــدگان ایــن 
شــبکه هــا بــه ویــژه در کشــورهای 
اســامی متاشــی کــردن اجتماعــات 
پــاک بــرای بــه بردگــی کشــیدن انســان 
ــن در  ــات رنگی ــه از انقاب ــت چنانچ هاس
کشــورهای مختلــف جهــان تاکنــون اجــرا 
شــده و بــا بهــره کشــی ظالمانــه ازملــت 
ــای  ــرمایه ه ــارت س ــف و غ ــای مختل ه
ــره  ــن روش شــیطانی به ــا از ای ــی آنه مل
کشــی مــی کننــد اولیــن هــدف ایشــان 
ــواده هــای پــاک بمنظــور از  ــودی خان ناب
بیــن بــردن نهــاد خانــواده پــاک بــرای از 
ــت  ــی ، هوی ــت خانوادگ ــردن هوی ــن ب بی
ــه  ــی ، ایجــاد جامع ــت مذهب ــی ، هوی مل
بــی هویــت ماننــد حیوانــات کــه بتواننــد 
بــه راحتــی بــرای بهــره کشــی از انســان 
بــا پــول یــا زور و یــا تحمیــق بــه ســادگی 
اســتفاده کننــد که همــه هوشــمندان تیز 
بیــن بایــد بــا ایــن شــگر هــای شــیطانی 
ترفتدهــای  بــا  را  جامعــه  و  مبــارزه 
شــعبده بازانــه آنــان آشــنا گرداننــد.

اعتمــاد ضــروت عقالنــی درزندگــی اجتماعــی 
از مشــخصه هــای فرهنــگ اســالمی اســت
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تحقیقــی جدیــد نشــان می دهــد نیتــرات 
ــه طــور طبیعــی  ــی، ترکیبــی کــه ب معدن
ــرگ دار وجــود دارد  در ســبزیجات ســبز ب
می توانــد از تجمــع چربــی در کبــد بکاهد. 
ــاً بدلیــل  بیمــاری کبــد چــرب کــه عمدت
آلودگــی بــه مشــروبات الکلــی ایجــاد 
مــی شــود ، نوعــی از بیمــاری اســت 
ــد  ــع می ده ــد تجم ــی را درکب ــه چرب ک
تــا 40  از 30  بیــش  تقریبــاً  امــروزه   .
ــکا  ــاالت آمری ــاالن درای ــد از بزرگس درص
ایــن  بــه  اروپائــی  اکثرکشــورهای  و 
بیمــاری گرفتارنــد. بیمــاری کبــد چــرب:
ــد  ــن کب ــاری مزم ــت بیم ــایع ترین عل  ش
مدعــی  غربــی  درکشــور های   ، چــرب 
پیشــرفت و بــاال بــودن دانــش دیــده مــی 
شــود و کارشناســان بهداشــت و ســامت 
نشــانه هــای آن را بــا چاقــی مفــرط ، 
داشــتن اضافــه  وزن و ریســک فاکتور هــای 
برابــر   . می داننــد  مرتبــط  متابولیکــی 
تحقیقــات مختلفــی کــه تاکنــون صــورت 
گرفتــه اکثرمتخصصیــن تأکیــد دارنــد کــه 
ــی از  ــی یک ــروبات الکل ــه مش ــی ب آلودگ
مهمتریــن دالیــل گســترش ایــن بیمــاری 
اســت . از دالیــل دیگــری کــه اطبــاء 
طــب اســامی ایرانــی اعــام نمــوده انــد ، 
مصــرف غذاهــای چــرب بــه ویژه بــا روغن 
نباتــی ، مصــرف آب یــخ بــه ویــژه هنــگام 
صــرف غــذای گــرم ، مصــرف فســت فودها 
و شــیرینی هــای پــر چــرب و پرشــیرینی 
، مصــرف انــواع دخانیــات مــی باشــد، کــه 
عــاوه بــر اینکــه ریــه هــا و دســتگاه 
تنفســی را دچارآســیب هــای مختلــف 
ــک  ــم کم ــد ه ــی کب ــه چرب ــد ب ــی کن م
مــی کنــد . برابرتحقیقــات پزشــکان طــب 
ــی  ــان قطع ــچ درم ــون هی ــد ، تاکن جدی
ــت،  ــده اس ــه نش ــاری ارائ ــن بیم ــرای ای ب
ــای  ــه بیماری ه ــت ب ــن اس ــن ممک بنابرای
کبــدی،  اســتئتاتوز  ماننــد  جدی تــری 
ــود.  ــر ش ــدی منج ــیروز کب ــروز و س فیب
پزشــکان توصیــه می کننــد بــرای کاهــش 

چربــی کبــد، وزن کــم کنیــد، تغذیــه 
ــت  ــتر فعالی ــید، بیش ــته باش ــالم داش س
ــی  ــور کل ــه ط ــد و ب ــام دهی ــی انج بدن
ســبک زندگــی ســالم تری را در پیــش 
بگیریــد. امــا نمــی تواننــد بطــور مشــخص 
بگوینــد منظــور از زندگــی ســالم چیســت 
و چگونــه ســبک زندگــی ســالم را در 
ــان  ــد نش ــی جدی ــم! تحقیق ــش بگیری پی
ترکیبــی  معدنــی،  نیتــرات  می دهــد 
اســت که بــه طــور طبیعــی در ســبزیجات 
ــد از  ــود دارد و می توان ــرگ دار وج ــبز ب س
ــد  ــری کن ــد جلوگی ــی در کب ــع چرب تجم
ــروبات  ــه مش ــوده ب ــه آل ــرط اینک ــه ش ب
و  فودهــاد  فســت  ســیگار،  الکلــی 
پرشــیرین  و  چــرب  جــات  شــیرینی 
طبیعــی  نیتراتهــای  چگونــه 
اســت؟ کبــد  ســامت  رمــز 
پژوهشــگران بــا مطالعه ی تأثیــرات مصرف 
مکمــل هــای دارای نیتــرات طبیعــی کــه 
خداونــد در ســزیجات نهــاده اســت بــرای 
حفــظ ســامتی بشــر را در آزمایشــگاه 
بــا  پژوهشــگران  انــد،  نمــوده  اثبــات 
ــه  ــا را ب ــه آنه ــای آزمایشــگاهی ک موش ه
ــدام  ــر ک ــد و ه ــیم کردن ــروه تقس ــه گ س
ــرار  ــی ق ــی متفاوت ــم غذای ــت رژی را تح
دادنــد اثــرات رژیــم هــای غذائــی پرچــرب 
و پــر قنــد را برکبــد و تبدیــل کبــد ســالم 
، همان طــور کــه  را  بــه کبــد چــرب 
کردندکــه  ،مشــاهده  می رفــت  انتظــار 
موش هایــی کــه تحــت رژیــم غذایــی 
پرچــرب بودنــد، چربــی انباشــته کردنــد و 
قنــد خونشــان نیــز بــاال رفــت . امــا تمــام 
ــم  ــه رژی ــی ک ــاخص ها در گروه ــن ش ای

پرچــرب داشــتند ، امــا بــه 
دلیــل مصــرف غــذا همــراه 
بــا مکمــل نیتــرات ، چربــی 
کبــد شــان بــه میــزان قابل 
بــود. پایین تــر  توجهــی 
محققــان  همچنیــن 
موش هایــی  دریافتنــد 

فشــار  کردنــد،  مصــرف  نیتــرات  کــه 
ــان  ــود و حساسیتش ــر ب ــان پایین ت خونش
موش هایــی  از  بهتــر  انســولین  بــه 
بــدون  امــا  پرچــرب،  رژیــم  بودکــه 
ــکان  ــذا پزش ــتند. ل ــرات داش ــل نیت مکم
ــی  ــامی ایران ــب اس ــاء ط ــژه اطب ــه وی ب
مصــرف   ، ســامتی  حفــظ  بــرای 
ســبزیجات را در رژیــم غذائــی روزانــه 
ــی  ــای غذای ــم ه ــز از رژی ــه و پرهی توصی
پرچــرب و پرقنــد را توصیــه مــی کننــد .  
  بــه گفتــه ی محققــان گرچــه هنــوز 
ــب  ــدام ترکی ــت ک ــخص نیس ــاً مش دقیق
حبوبــات  و  برگ دارســبز  درســبزیجات 
بیشــترین منابــع اثــر بخــش را دارا اســت 
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــن ح ــا ای ــه ت ک
چــرب شــدن کبــد مفیــد واقــع مــی 
شــود، زیــرا تاکنــون هیــچ مطالعــه  دقیقی 
ــبزیجات  ــن س ــرات در ای ــزان نیت روی می
ــام  ــز انج ــورت متمرک ــه ص ــات ب و حبوب
ــا  ــی م ــه زندگ ــا تجرب ــت ، ام ــده اس نش
نشــان مــی دهد مصــرف انــواع ســبزیجات 
بــا روش هــای ســنتی در حفــظ ســامتی 
. اســت  بــوده  مؤثــر  بســیار  انســان 
بــرای تعییــن دقیــق اینکــه کــدام ترکیــب 
ــز  ــبزیجات دارای خــواص شــگفت انگی س
ســبزیجات بــرگ دار ســبز و حبوبات اســت 
بایــد مطالعــات بیشــتری انجــام شــود تــا 
دریافــت گــردد کــه فقــط نیتــرات را 
ــرای  ــد ب ــی مفی ــل اصل ــوان عام ــه عن ب
ســامت متابولیــک معرفــی کنــد یــا 
ــرگ  ــبزیجات ب ــم در س ــری ه ــواد دیگ م
ــی را دارا  ــن تأثیرات ــات چنی ــبز و حبوب س
هســتند ، بــه هــر حــال پزشــکان تغذیــه 
ــی  ــی همگ ــامی ایران ــب اس ــاء ط و اطب
توصیــه می کننــد بهتــر اســت از ایــن 
غذایــی  رژیــم  در  بیشــتر  ســبزیجات 
اســتفاده شــود. ســبزیجاتی کــه بیشــترین 
و  )غیرآلــی(  معدنــی  نیتــرات  میــزان 
ســبزیجات  انــواع  شــامل  دارنــد  را   ...
ــو  ــفناج ، کاه ــس، اس ــرگ ، کرف ــبز ب س
و شــابانک )منــداب( می شــوند. نیــازی 
نیســت مقــدار زیــادی از ایــن ســبزیجات 
ــان،  ــه ی محقق ــه گفت ــد. ب ــرف کنی مص
تنهــا 200 گــرم در روز کافــی اســت.

منبــع: بــا اســتفاده از مقالــه باشــگاه 
خبرنگاران جوان تاریخ انتشــار: 97/10/10 
دیگــر مقــاالت  از  مطالــب  تکمیــل  و 

چگونه کبد سالمی داشته باشیم ؟

ــر  ــن پیامب ــد )ص(، آخری ــرت محم حض
ــری  ــه بش ــات جامع ــرای نج ــه ب ــی ک اله
ــیطان  ــم و ش ــای عال ــرارت طاغوته از ش
ــق ، در  ــرک و مناف ــر و مش ــتان کاف پرس
ــگ،  ــی فرهن ــواد و ب ــی س ــه ای ب جامع
ــره  ــبه جزی ــت در ش ــت پرس ــرک و ب ُمش
بــه دنیــا  نیمــه متوحــش عربســتان، 
آمــد، و در چهــل ســالگی بــه امــر خــدای 
ــد و  ــوث گردی ــری مبع ــه پیمب ــان ب مهرب
ــا اســتقامت بــی نظیــر در مســیر بیــدار  ب
نمــودن و آگاهــی بخشــی انســان هــای در 
ــه شــهوتران  بنــد ثروتمنــدان و قدرتمندان
جزیــره العــرب  مشــغول بردگــی بودنــد و 
تصــور غلطشــان ایــن بــود کــه خــدا ایــن 
ــرای ایشــان  ــرده وار را ب ــی پســت ب زندگ
مقــدر نمــوده اســت غــرق در گنــاه و 
معصیتــی کــه ســرمایه داران و قدرتمندان 
فاســد برایشــان ایجــاد کــرده بودنــد 
همچــون جانــوران تحــت ســلطه ســرمایه 
ــد و  ــی گذراندن ــدران روزگار م داران و قل
ــا اینکــه خــدای  ــد؛ ت خوشــحال هــم بودن
مهربــان بــا ابــاغ رســالت خاتــم بــه نبــی 
ــی  ــرم اســام حضــرت محمــد مصطف مک
)ص( شــرایط را بــرای بیــدار نمــودن مردم 
ــردم  ــد، و م ــم نمودن ــرب فراه ــره الع جزی
درخــواب غفلــت گرفتــار توانســتند آییــن 
یکتــا پرســتی را در یکــی ازجاهانــه ترین 
جوامــع بشــری آن زمــان دریافتــه و پــس 
ــت  ــدا و قیام ــه خ ــان ب ــداری و ایم از بی
ــدی  ــاب محم ــام ن ــی اس ــن اله ــا قوانی ب
آشــنا گردیــده و شــخصیت انســانی خــود 
را در مســلمانی بــاز یابنــد و بندگــی و 
بردگــی ســرمایه داران و قلــدران قدرتمنــد 
نجــات یابنــد و ســپس ایــن فرهنــگ 
ــان  ــاط جه ــایر نق ــه س ــی را ب ــر اله برت
گســترش بدهنــد بــا اینکــه پــس از وفــات 
پیامبــر اعظــم )ص( باهمــه انحرافاتــی 
ــوذی در  ــان نف ــدرت طلب ــط ق ــه توس ک
ــام در آن روزکار  ــی اس ــات مدیریت نظام
ــه نجــات  ــا اســام ک ــد، ام ــه وجــود آم ب
بخــش جامعــه بشــری بــود و هســت 
ــی  ــه یــک دیــن قدرتمنــد جهان کمکــم ب
تبدیــل شــد؛ در ادامــه ایــن مطلــب، 
خاصــه ای از زندگــی پیامبــر رحمــت 
ــا از  ــم ت ــی خوانی ــات را م ــا وف ــد ت از تول
ــم. ــف بگیری ــی مختل ــهای تربیت آن درس

والدت آن بزرگوار
 ســال دقیــق والدت حضــرت محمــد 
رســول)ص( مشــخص نیســت، ابــن هشــام 
والدت   ، مورخیــن  از  دیگــر  برخــی  و 
نوشــته اند،  الفیــل  عــام  در  را  ایشــان 
ــل  ــام الفی ــه ع ــت ک ــخص نیس ــا مش ام
بــه طــور دقیــق چــه ســالی بــوده اســت؛ 

لیکــن از آنجــا کــه تاریــخ  نویســان، وفــات 
آن پیامبرخاتــم )ص( را در ســال 632م 
نوشــته اند و از طرفــی مشــحور اســت 
ــات 63 ســال  ــگام وف ــوار هن ــه آن بزرگ ک
ــر  ــد پیامب ــوان تول ــد می ت عمــر داشــته ان
را حــدود ســال 569 حــدس زد. در مــورد 
مــاه تولــد ایشــان اکثــر محدثــان و تاریــخ 
ــر، در  ــد پیامب ــد کــه تول نویســان معتقدان
مــاه »ربیــع االول« بــوده، ولــی همچنــان 
در زاد روز تولــد ایشــان هــم اختــاف 
ــروف  ــیعه مع ــان ش ــان محدث ــد. می دارن
ــاه  ــم م ــه آن حضــرت، در هفده اســت ک
ــوع  ــس از طل ــه، پ ــع االول روز جمع ربی
ــد و در  ــوده ان ــا گش ــه دنی ــم ب ــر چش فج
ایــن ســال ابرهــه دیکتاتور حبشــه بــا فیل 
ــه  ــب خان ــد تخری ــه قص ــود ب ــواران خ س
ــه  ــرد ک ــه لشــکر کشــی ک ــه مک ــه ب کعب
بــه واقعــه اصحــاب فیــل در قــرآن کریــم 
از آن یــاد گردیــده ، و میــان فــرق مختلف 
والدت  کــه  اســت  مشــهور  مســلمین 
ــواران  ــل س ــگام تهاجــم فی ایشــان در هن
ابرهــه بــه مکــه واقــع شــده لیکــن در روز 
والدت نظرهــا متفــاوت اســت کــه برخــی 
ــم  ــنبه دوازده ــلمین روز دوش ــرق مس ف
ربیــع را والدت مــی داننــد وشــیعیان 
ــدان پیامبــر را معتبــر مــی  کــه نظــر خان
ــخ والدت  ــع تاری ــم ربی ــه هفده ــد ک دانن
ــن  ــت ؛ ای ــده اس ــل گردی ــرت نق آن حض
ــوان  ــه عن ــران ب ــت روزه در ای ــه هف فاصل
هفتــه وحــدت بیــن مســلمین نام گــذاری 
شــده اســت، زیــرا مهــم نیســت کــه چــه 

ــه  ــت چنانچ ــوار اس روزی والدت آن بزرگ
ــاب  ــتان  اصح ــم در دادس ــد حکی خداون
کهــف اشــاره فرمــوده اســت کــه اختــاف 
بــر چنــد نفــر بــودن اصحــاب کهــف و یــا 
چنــد روز خوابیدنــد یــا چنــد ســال مهــم 
ــرگ  ــه م ــوع ک ــل موض ــه اص ــت بلک نیس
ــیت  ــان مش ــر زم ــت ه ــواب اس ــد خ مانن
ــان  ــر زم ــم و ه ــی خوابی ــت م ــی اس اله
ــویم  ــی ش ــدار م ــد بی ــی باش ــیت اله مش
ــد  ــد روزه، چن ــا چن ــاعت ی ــد س ــه چن چ
ــا چنــد ســال، خــواب و بیــداری  ــاه و ی م
خداونــد مقصــودش از بیــان ایــن داســتان 
فهــم چگونگــی مــرگ و زنــده شــدن 
دوبــاره اســت بــه مشــیت الهــی کــه 
ــاب درک  ــاب و کت ــت و حس ــه قیام واقع
شــود بنابرایــن در ایــن حقیقــت هــم 
همیــن طــور اســت اصــل موضــوع مهــم 
حضــرت  خاتمیــت  و  پیامبــری  اصــل 
پیامبراعظــم )ص( اســت و دســتورات و 
ــه آن  ــد مســلمین ب احــکام الهــی کــه بای
توجــه نمــوده و بــه آن عمــل نماینــد 
ــی  ــه محل ــواده ، و جامع ــود ، خان ــا خ ت
ــات و  ــری را از خراف ــان بش ــی و جه و مل
اوهــام فکــری غلــط غیــر اســامی نجــات 
بخشــیم ، محــل تولــد آن بزرگــوار در 
شــهر مکــه بــوده و بنــا بــر رســمی کــه در 
ــرای اطفــال از وجــود  ــوده ب ــج ب مکــه رای
دایــه بهــره گیــری مــی شــده ، نــام دایــه 
ــه  ــوده ک ــه ب ــد)ص( حلیم ــرت محم حض
ــا در فضــای  ــه وی ســپردند ت ایشــان را ب
ســاده و پــاک بادیــه پــرورش یابــد، البتــه 

زندگینامه پیامبر اسالم  )ص( چراغ راه خانواده هایی که از عقل انسانی خود بهره می گیرند.
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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.

برخــی معتقدانــد کــه ایــن کار بــرای 
حفــظ جــان ایشــان آن بزرگــوار بــه تــرس 
ــدرت  ــان ق ــودی نمای ــی یه ــرور برخ از ت
ــوده اســت  ــت ب ــب درون حکومــت وق طل
ــر  ــن پیامب ــن آخری ــال یافت ــه دنب ــه ب ک
خــدا کــه در تــورات و انجیــل نشــانه 
هایــی از وی گفتــه شــده بــوده وحضــرت 
ــه مســحیان  ــم بشــارت آن را ب مســیح ه
ــود انجــام شــده اســت و اهلل علــم . داده ب
والدت  بــا  کــه  معجزاتــی 
ــاد ــاق افت ــان اتف ــر)ص( درجه پیامب
از  شــیاطین  شــدن  ممنــوع   -1
رفتــن بــه آســمان هــای هفتگانــه و 

ــر. ــن خب گرفت
۲- ســرنگون شــدن همــه بــت هــای 

درون کعبــه .
ــای  ــره ه ــتن کنگ ــرک برداش 3- ت
یختــن  فــرور  و  کســری  طــاق 

آن. کنگــره  چهــارده 
ــاوه  ــه س ــدن دریاچ ــک ش 4- خش
ــود. ــدس ب ــان مق ــرای ایرانی ــه ب ک

ــام  ــت تم ــدن تخ ــرنگون ش 5- س
ســاطین عالــم و الل شــدن آنهــا در 

روز. آن 
۶- باطــل شــدن ســحر، ســاحران و 
ــدن  ــع ش ــران و قط ــادوی جادوگ ج
همــزادان  بــا  کاهنــان  ارتبــاط 

ــا. ــیطانی آنه ش
7- خامــوش شــدن همــه آتشــکده 
بویــژه  پرســتان  آتــش  هــای 

. آذرگشســب  آتشــکده 
 دوران کودکی و نوجوانی

ــر  ــودن پیامب ــم ب ــر یتی ــم ب ــرآن کری  ق
منابــع  و  دارد  تصریــح  اســام)ص( 
ــت.  ــراوان اس ــاره ف ــز در این ب ــی نی تاریخ
پــدر پیامبــر )ص( ، جنــاب عبــداهلل فرزنــد 
جنــاب عبدالمطلــب و مــادرش جنــاب 
ــة  ــر دو از قبیل ــب و ه ــر وه ــه دخت آمن
بــزرگ قریــش بودنــد ؛ قبیلــه ای کــه 
بــزرگان آن از نفــوذ فراوانــی در مکــه 
ــی  ــه بازرگان ــد و بیشــتر ب ــوردار بودن برخ
 ، عبــداهلل  جنــاب  داشــتند.  اشــتغال 
آمنــه،  بــا  ازدواج  از  پــس  مــاه  چنــد 
ســفری تجــاری بــه شــام رفــت و هنــگام 
بازگشــت، بیمــار گردیــده و در یثــرب کــه 
مدینــه امــروزی اســت درگذشــت. برخــی 
سیره نویســان، درگذشــت جنــاب عبــداهلل 
را چنــد مــاه پــس از والدت حضــرت 
شــده  گفتــه  نوشــته اند.  )ص(  محمــد 
ــاه  ــه م ــال و س ــش س ــد ش ــی محم وقت
ــال( داشــت،  ــار س ــی چه ــه قول شــد )و ب
مــادرش او را بــرای دیــدار بــا اقــوام 
و خویشــان، بــه یثــرب بــرد و هنــگام 
بازگشــت بــه مکــه، آن جنــاب در منطقــه 
ابــواء درگذشــت و همان جــا نیــز بــه 

خــاک ســپرده شــد. جنــاب آمنــه در ســن 
ــد)ص(  ــذا محم ــاله درگذشــت، و ل 30 س
ــدش  ــت ج ــف حمای ــس در کن ــن پ از ای
ــا  ــت، ام ــرار گرف ــب ق ــاب عبدالمطل جن
حضــرت  ســالگي   8 درســن  نیــز  او 
ــتی آن  ــت و سرپرس ــد)ص( درگذش محم
ــده  ــر عه رســول نجــات بخــش بشــری ب
ــوار  ــدر بزرگ ــب پ ــاب ابوطال ــش جن عموی
ــر  ــذارده شــد. پیامب ــی )ع( گ حضــرت عل
ــب ،  ــا جنــاب ابوطال اســام)ص( همــراه ب
ــن  ــت در ای ــام رف ــه ش ــاری ب ــفری تج س
ــه از  ــی، ک ــرای نصران ــه بحی ــود ک ســفر ب
ــان  ــیحی زم ــت مس ــاک طین ــان پ عالم
ــریف  ــات ش ــدن و جن ــا دی ــود، ب ــود ب خ
ــا نشــانه هایــی کــه در  آن حضــرت کــه ب
انجیــل از پیامبــر خاتــم دیــده بــود ایشــان 
را شــناخت و بــه جنــاب ابوطالــب عمــوی 
ــر  ــان را از خط ــاع داد و ایش ــر اط پیامب
برخــی یهودیــان حکومتــی در مــورد نبــی 
مکــرم اســام )ص( مطلــع کــرد. در مــورد 
ــام )ص(  ــی اس ــه پیامبرگرام ــاغلی ک مش
ــی  ــه شــغل چوپان ــه ب ــه آن پرداخت ــز ب نی
اســت کــه شــغل اکثــر انبیــاء الهــی  بــوده 
ــان در  ــد. ایش ــته ان ــت داش ــت، فعالی اس
ــت  ــل امان ــه دلی ــود ب ــی خ دوران نوجوان
ــهور  ــن مش ــد امی ــت محم ــه صف داری، ب
شــدند بــه همیــن دلیــل جنــاب خدیجــه 
کــه از زنــان ثروتمنــد قریــش بودنــد 
بــا  کــه  نمــود  درخواســت  ایشــان  از 
ــن سرپرســتی کاروان تجــاری اش  پذیرفت
کاروان تجــاری آن بزرگــوار را مدیریــت 
ــای نشــان  ــت داری و لیاقت ه ــد، امان نمای
داده شــده در امــر کاروان تجــاری جنــاب 
ــی  ــود خوب ــه س ــد ک ــث ش ــه، باع خدیج
ــد . و  ــاب حاصــل گردی ــه کاروان آن جن ب
همیــن امانــت داری بــی نظیــر و مدیریــت 
فــوق العــاده حضــرت محمــد)ص( ســبب 
گردیــد کــه جنــاب خدیجــه بــه حضــرت 
محمــد امیــن)ص( پیشــنهاد ازدواج دهــد 
دیگــر  از  نمودنــد  ازدواج  باهــم  لــذا  و 
توانمنــدی هــا و نشــانه هــای لیاقــت 
ــده  ــود آم ــه وج ــاف ب ــل اخت ایشــان، ح
بیــن ســران قریــش بــر ســر نصــب ســنگ 
حجراالســود از جایــش بیــرون افتــاده بــود 
، و قبایــل قریــش هریــک داعــی نصــب را 
حــق خــود مــی دانســت کــه نزدیــک بــود 
بــه جنگــی خانگــی منجــر شــود، بــا تدبیر 
محمــد امیــن ســنگ حجــر را درون ابــای 
ایشــان قــرار دادنــد و همگــی ســنگ حجر 
ــد  ــرت محم ــوده وحض ــد نم ــم بلن را باه
امیــن آن را در جایــش نصــب فرمــود.

ادامه دارد ...
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