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بسـمه تعالـی - حضـرت آیـت ا... اعرافی امـام جمعه 
محتـرم شهرسـتان میبـد و عضـو شـورای نگهبـان 

اساسـی قانون 
محتـرم  نماینـده  میرمحمـدی  دکتـر  آقـای  جنـاب 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در  ومیبـد  تفـت  مـردم 
- جنـاب آقـای مهنـدس فـاح فرمانـدار محتـرم و 

میبـد  شهرسـتان  تامیـن  شـورای  رئیـس 

باعـرض سـام و احتـرام وادب ضمن تشـکر از شـما 
بابـت زحمـات ودلسـوزی هایـی کـه در ایـن مـدت 
نسـبت بـه مـردم شـریف میبـد داشـته ایـد، از شـما 
مـردم  هـای  نگرانـی  رفـع  درجهـت  خواهشـمندیم 

پیرامـون افزایـش آالیندگـی ها، کـم آبـی ها،ناامنی 
هـا، بیمـاری هـا، مشـکات فرهنگـی و غیـره کـه 
ناشـی از اعطـای مجوزهـای بـی رویـه ی تاسـیس 
باشـد.  مـی  میبـد  شهرسـتان  در  آالینـده  صنایـع 
اقدامـات الزم را بـه عمـل آورید. »همانطـور که می 
دانیـد مسـیر جـاده میبـد ندوشـن ، کانـال بـاد میبـد 
شـناخته شـده اسـت و بادهای موسـمی از این سمت، 
وارد میبـد میشـود کـه درنتیجه هرگونـه گردوخاک و 
آالیندگـی و دود حاصـل از کارخانجـات صنعتـی در 
ایـن محـدوده وارد میبد می شـود. وجـود کارخانجات 
و صنایـع دارای آالیندگـی در میبـد باعـث ایجاد دود 
و آلودگـی هـای زیـادی شـده اسـت و مشـکاتی در 

حـوزه آب، بـرق و آسـیب هـای فرهنگـی، اجتماعـی 
و  آورده  بوجـود   ... و  امنیتـی  محیطـی  زیسـت 
ماننـد  خطرناکـی  هـای  بیمـاری  موجـب  همچنیـن 
نازایـی ، سـرطان ، مشـکات ریـوی و تفسـی و ... 
شـده اسـت. طبـق تصمیماتـی کـه در سـالهای قبل 
توسـط مسـئولین گرفتـه شـده، بـه هیچ عنـوان نباید 
در شهرسـتان بخصـوص )شـهرک صنعتـی 2( بـرای 
صنایـع آالینـده مجـوز صـادر می شـده اما متاسـفانه 
در چنـد سـال اخیـر بـاز هـم مجوزهایـی صادر شـده 
و صنایـع آالینـده ای در ایـن ناحیـه در حـال شـروع 
بـه کار هسـتند کـه باعـث بدتر شـدن شـرایط آب و 
هوایـی میبـد عزیزمـان شـده و مـی شـود. امـا آنچه 

بسـیار ناراحـت کننـده و در عیـن حـال تامـل برانگیز 
اسـت اینسـت کـه بـرای اولیـن بـار مجـوز سـاخت 
داده  ندوشـن  میبـد  محـدوده  در  کاشـی  کارخانـه 
شـده اسـت کـه در صـورت تاسـیس واقعـا خسـارت 
خواهـد  جـای  بـر  میبـد  بـرای  ناپذیـری  جبـران 
گذاشـت بـا وجـود اینکـه تصمیمـات الزم مبنـی بـر 
عـدم تاسـیس بـی رویه صنایـع آالینده در چند سـال 
قبـل گرفتـه شـده، متاسـفانه در سـایه بـی تدبیـری 
بعضـی از مسـئوالن شهرسـتان و عـدم آگاهی مردم، 
بـاز هـم مجـوز تاسـیس کارخانـه کاشـی داده شـده 
کـه بـا پیگیـری هایـی کـه انجام شـده و هنـوز هیچ 
ارگان و یاشـخصی مسـئولیت اعطـای چنین مجوزی 

در پــی بازتــاب اخبــاری غیــر رســمی از صــدور مجوزهــای متعــدد در حــوزه صنعــت کاشــی و ســرامیک کــه عــدد ایــن مجوزهــا از هشــت کارخانــه کاشــی تــا حــدود بیســت کارخانــه تخمیــن زده 
شــده، اعتراضــات گســترده ای از طــرف نخبــگان، دغدغه منــدان فرهنگــی و اجتماعــی و امنیتــی و همچنیــن اعتــراض جــدی و صریــح دکتــر میرمحمــدی نماینــده مــردم شهرســتان هــای تفــت 
و میبــد را در پــی داشــته اســت؛ امــا مع االســف ایــن جریــان هنــوز و بــا قــوت بــه کار خــود ادامــه مــی دهــد و کار بــه جایــی رســیده کــه در جــاده میبــد ندوشــن، ســوله هــای کارخانــه هــای 

آالینــده و پرآب خــواه در حــال ســر بــرآوردن هســتند! 
ایــن موضــوع باعــث مطالبــه جــدی مردمــی از مســئولین شهرســتان شــده کــه در یکــی از ایــن مــوارد، طومــاری منتشــر شــد و در محــات مختلــف میبــد ایــن طومــار بــه امضــای مــردم نگــران 

از ایــن وضعیــت اســفبار رســیده اســت کــه متــن طومــار را در ادامــه مطالعــه مــی فرمائیــد؛ در صفحــه دو ماهنامــه نیــز تعــدادی از صفحــات امضــا شــده را مشــاهده مــی کنیــد.

طومار اعتراضی مردم به گسترش صنایع آالینده در میبد

تصویر مرتبط با توسعه صنایع آالینده در جاده میبد ندوشنتصویر مرتبط با توسعه صنایع آالینده در جاده میبد ندوشن
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را بـر عهـده نگرفته اسـت بگذریـم از اینکه بسـیاری 
از کارخانجـات فعلـی کـه موفـق بـه کسـب مجـوز 
کارخانـه جدیـدی نشـده انـد دسـت بـه افزایش خط 

تولیـد زده و مـی زننـد.
پـر واضـح اسـت کـه اگـر ایـن کارخانـه کاشـی 
شـود  تاسـیس  ندوشـن  میبـد  جـاده  محـدوده  در 
هـم  دیگـری  کارخانجـات  آن  بدنبـال  مسـلما 
بیـن  از  باعـث  قطعـا  کـه  شـد  خواهنـد  تاسـیس 
زیسـت، کـم شـدن  بیشـتر محیـط  رفتـن هرچـه 
کـه  شـد.  خواهـد  و  هـوا  آلودگـی  آبـی،  ذخایـر 

در  مشـکاتی  چنیـن  شـاهد  حاضـر  حـال  در  مـا 
کارخانجـات  همیـن  اینکـه  ضمـن  هسـتیم  میبـد 
روبـرو هسـتند  انسـانی  نیـروی  کمبـود  بـا  فعلـی 
مهاجـرت  باعـث  جدیـد،  کارخانجـات  تاسـیس  و 
روزافـزون از سـایر اسـتانها بـه شهرسـتان میبـد 
فرهنگـی،  سـنگین  تبعـات  کـه  شـد  خواهـد 

داشـت.« خواهـد  بـر  در  امنیتـی  و  اجتماعـی 
شهرسـتان  اول  رده  مسـئولین  شـما  از  پایـان  در 
خواهشـمندیم کـه میبـد را دریابیـد و شـهر را بـرای 
نسـلهای آینـده محیطـی امن، سـالم و قابل سـکونت 

قـرار دهیـد. نـه اینکـه بگونـه ای باشـد کـه تـا چنـد 
سـال آینـده میبـد دیگـر قابل سـکونت نباشـد و بطور 
جـد جلـوی این رونـد غلطه خطرنـاک وجبـران ناپذیر 
را گرفتـه و بـا این دیدگاه سـرمایه داری اسـتثمار گونه 
مقابلـه نمـوده و مسـیر سـرمایه گـذاری هـای پاک و 
سـبز را فراهـم نمایید. و در صورتیکه سـرمایه گذاران، 
همچنـان بر سـرمایه گـذاری بـر روی صنعت کاشـی 
پافشـاری دارنـد آنهـا را بـه سـمت مناطـق محـروم 
تبعـات مهاجـرت  از  تـا  دیگـر اسـتانها سـوق دهیـد 

آید بعمـل  جلوگیـری 

طومار اعتراضی مردم به گسترش صنایع آالینده در میبد؛

این ره که تو می روی... !!!
ــم،  ــت ده ــر بهداشــت دول ــی درگذشــت وزی در پ
دکتــر میرمحمــدی یادداشــتی در پیــج اینســتاگرام 

خــود، منتشــر کــرد.

متن این یادداشــت به شرح ذیل می باشد:

  خبــر درگذشــت نابهنــگام دکتــر طریقــت منفــرد، 
وزیــر اســبق بهداشــت پــس از یــک دوره جراحــات 
ــر  ناشــی از ســانحه ســقوط از ارتفــاع، اســباب تاث

فــراوان اینجانــب شــد.

مــن توفیــق داشــتم در مــدت کوتــاه امــا پربرکــت 
سرپرســتی و وزارت آن مرحــوم بــر بهداشــت، 
ــوان  ــه عن ــور ب ــکی کش ــوزش پزش ــان و آم درم
ــوم پزشــکی  ــس دانشــگاه عل ــر ایشــان و رئی مدی

ــم. ــردم باش ــزار م ــزد خدمتگ ــی ی ــهید صدوق ش

ــا مــن و مواضعــم آشــنا  دکتــر طریقــت از قبــل ب
بــود و بــه همیــن دلیــل لطــف و محبــت فراوانــی 
ــر  ــه ایــن حقیــر داشــت، چــه در دوره ریاســت ب ب

ــر نمایندگــی. دانشــگاه و چــه در دوران اخی

از ایــام ده ســاله آشــنایی  بــا مرحــوم دکتــر 
طریقــت منفــرد تصویــری کــه در ذهــن مــن بــه 
ثبــت رســیده، یــک پزشــک متخصــص، باســواد، 
ــی  ــواه و حام ــدت عدالتخ ــه ش ــه ب ــی و البت مردم
سرســخت حقــوق مــردم خصوصــا مســتضعفین و 
ــم در  ــدگاری ه ــه مان ــت و کارنام ــان اس محروم

ــت. ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــتا از خ ــن راس ای

بــه  خاطــره  خصایــص،  همیــن  بــا  مرتبــط 
یادماندنــی ای کــه از او دارم، مربــوط می شــود 
ــا  ــال ها ب ــال ۹2. در آن س ــان س ــاه رمض ــه م ب
ــام  ــام ایت ــه اطع ــتان برنام ــکان اس ــکاری پزش هم
اســتان باحضــور همــکاران ارجمنــدم برگــزار 

 . می شــد

در ضمــن تماســی کــه بــا مرحــوم دکتــر طریقــت 
ــه ایــن برنامــه  ــاره مســاله دیگــری داشــتم، ب درب
ــه  ــگفتی متوج ــال ش ــردم. در کم ــاره ک ــم اش ه
ــر  ــه خاط ــد ب ــل می کن ــراز تمای ــان اب ــدم ایش ش
ــد و او  ــزد بیای ــه ی ــام ب ــام ایت ــه اطع ــن برنام همی

ــد! ــرکت کن ــم ش ــم در آن مراس ه

مــن کــه حیــرت کــرده بــودم از ایشــان خواســتم 
ــر  ــوم دکت ــا مرح ــدازد ام ــت نیان ــه زحم ــود را ب خ
ــا  ــه تنه ــت، ن ــر بهداش ــوان وزی ــه عن ــت ب طریق
ــن  ــرد و در ای ــوار ک ــود هم ــر خ ــفر را ب ــج س رن
مراســم شــرکت کــرد بلکــه از جیــب خــود مبلــغ 
ــه  ــتان هزین ــام اس ــرام ایت ــرای اک ــمگیری ب چش

ــرد. ک

ــا  ــه داد و ب ــود را ادام ــی خ ــن مش ــر ای ــا آخ او ت
ــفر  ــی س ــی راه ــای فان ــن دنی ــنامی در ای خوش
آخــرت شــد. خــدای متعــال او را همنشــین انبیــاء 
و اولیائــش بــدارد و بــه خانــواده، نزدیــکان و 

ــد. ــت نمای ــل عنای ــر جزی ــتانش صب دوس
عاش سعیدا و مات سعیدا

ــن  ــی »م ــنواری مل جش
ای  هســته  فنــاوری 
بــا  همــراه  هســتم« 
ــا  ــدی ه ــش میب درخش

بــه پایــان رســید.
حائــر؛  گــزارش  بــه 
ــه  ــد رتب ــتان میب شهرس
ملــی  جشــنواره  اول 
ــته  ــاوری هس ــن فن »م
ای هســتم« را کســب 
ــهید  ــه ش ــرد و مدرس ک
ــز  ــاری نی ــی ذوالفق یحی
در  مدرســه  بهتریــن 
مــدارس کشــور  بیــن 

شــد.
ملــی  جشــنواره  ایــن 
زیــر نظــر پژوهشــگاه 
ــته  ــون هس ــوم و فن عل

ــی  ــن الملل ــس بی ــکاری آژان ــا هم ــران و ب ای ای
انــرژی اتمــی و انجمــن هســته ای ایــران بــرای 
اولیــن بــار بیــرون از تهــران و بــه صــورت ملــی 

ــد. ــزار ش برگ
جشــنواره مــن فنــاوری هســته ای هســتم در 
و  اهمیــت  و  ای  هســته  بــرق  محــوِر  هفــت 

پزشــکی،  و  ای  هســته  فنــاوری  آن،  مزایــای 
فنــاوری  کشــاورزی،  و  ای  هســته  فنــاوری 
و  ای  هســته  فنــاوری  صنعــت،  و  ای  هســته 
ــران و  ــته ای در ای ــاوری هس ــخ فن ــی، تاری ایمن
ــمندان  ــه دانش ــی نام ــن زندگ ــان، و همچنی جه
ــد. ــرا در آم ــه اج ــان ب ــران و جه ــته ای ای هس
حضــور  بــا  آمــوزی  دانــش  جشــنواره  ایــن 

ــروه  ــزار گ ــی ه تقریب
ــور در  ــر کش از سراس
ــزار  ــی برگ ــش مل بخ
ــت  ــه در نهای ــد ک ش
پذیرفتــه  اثــر   1۳0
ســهم  کــه  شــدند 
ــر  ــا هجــده اث ــد ب میب
پذیرفتــه شــده کــه 
چهــارده اثــر بــرای 
میبــدی  تیزهوشــان 
نیــز  اثــر  چهــار  و 
رازی  مــدارس  از 
شــاهد  و  ندوشــن 
الزهــرا)س(  فاطمــه 
دار  رکــورد  بــود، 
ــر  ــداد اث ــترین تع بیش
در  شــده  پذیرفتــه 

بــود. کشــور  کل 
ــبی در  ــی طهماس ــای محمدعل ــت آق ــی اس گفتن
ــا  ــان رض ــروه آقای ــام اول، گ ــی مق ــش نقاش بخ
ــه  ــه رتب ــش مقال ــی در بخ ــی متاله ــط و عل محی
دوم و گــروه آقایــان ابوالفضــل تهرانــی فــرد 
ــه  ــه رتب ــش مقال ــی در بخ ــد زمان ــر محم و امی

ــد. ــب کردن ــارم را کس چه

درخشش دانش آموزان میبدی در 
جشنواره ملی»من فناوری هسته ای هستم«
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در کـــدام عملیـــات بیشـــترین بچه هـــای 
ـــدند؟ ـــهید ش ـــد ش میب

ــوش  ــه شـ ــن و در منطقـ ــح المبیـ ــات فتـ در عملیـ
ــد دادیـــم ــهید را از میبـ ــترین شـ بیشـ

ــد را در  ــهدای میبـ ــییع شـ ــای تشـ فضـ
دهـــه ۶۰ بـــه یـــاد داریـــد؟

معمـــواًل شـــهدایی کـــه مـــی آوردنـــد را یـــادم هســـت؛ 
ـــب  ـــادی را عق ـــور محمودآب ـــهید پ ـــت ش ـــادم هس ی
ـــهید  ـــد ش ـــا چن ـــراه ب ـــد و هم ـــته بودن ـــانی گذاش نیس
ــادی  ــماعیل پورمحمودآبـ ــد، اسـ ــر آورده بودنـ دیگـ
هـــم کـــه چنـــد وقـــت پیـــش مرحـــوم شـــد در 
ســـپاه فعالیـــت می کـــرد، بچه هـــا صدایـــش زدنـــد 
کـــه بیـــا کمـــک کـــن کـــه شـــهدا را آورده ایـــم. 
شـــاید دومیـــن یـــا ســـومین تابوتـــی کـــه زمیـــن 
ـــودش  ـــرادر خ ـــرد و ب ـــگاه ک ـــه ن ـــک دفع ـــتیم ی گذاش
را شـــناخت، تـــا آن لحظـــه خبـــر نداشـــت. ســـر 
ـــرادرش روی آن  ـــم ب ـــد اس ـــت دی ـــه گرف ـــوت را ک تاب
ـــم از  ـــا ه ـــازه ه ـــییع جن ـــواًل تش ـــده. معم ـــته ش نوش
ســـپاه شـــروع می شـــد. از ســـپاه شـــروع می شـــد 
و بـــه ســـید صدرالدیـــن قنبـــر ختـــم مـــی شـــد 
یـــا از ســـید قنبـــر شـــروع می شـــد بـــه محـــات 
ـــردم در  ـــود. م ـــی ب ـــال عجیب ـــور و ح ـــد؛ ش ـــم ش خت
ـــایعت و  ـــدگان، مش ـــزام رزمن ـــد اع ـــع مانن ـــه وقای هم
ـــدگان و در  ـــهدا و رزمن ـــای ش ـــواده ه ـــی خان همراه
ـــهر  ـــد و ش ـــی کردن ـــی م ـــا همراه ـــر آنه ـــییع پیک تش

ـــود. ـــده ب ـــا زن ـــن ه ـــا همی ب

ــه و  ــما از جبهـ ــاخص شـ ــرات شـ خاطـ
بچـــه هـــای میبـــد چیســـت؟

ــران  ــه دهلـ ــرم در منطقـ ــات محـ ــد از عملیـ بعـ
ــورت  ــه صـ ــال ۵۹ بـ ــم. از سـ ــیان بودیـ و موسـ
مســـتقیم در عملیات هـــای مختلـــف شـــرکت 
می کـــردم. بـــا توجـــه بـــه مســـئولیتی کـــه بعـــداً 
ـــتم،  ـــرو داش ـــزام نی ـــوان اع ـــه عن ـــپاه ب ـــم در س ه
معمـــوال در مواقـــع اعـــزام بـــه عملیـــات و چنـــد 
ــتیم.  ــور داشـ ــات حضـ ــد از عملیـ ــل و بعـ روز قبـ
یـــک وقـــت رفتیـــم بـــه منطقـــه دهلـــران کـــه 
ـــرده  ـــود ب ـــا خ ـــار ب ـــداری ان ـــود؛ مق ـــار ب ـــل ان فص
ـــت آقـــای  ـــار روان ـــودم و چیزهـــای دیگـــری کـــه ب ب
نامجـــو کـــرده بودیـــم. آن موقـــع بچـــه هـــای 
ـــل  ـــتند مث ـــور داش ـــران حض ـــه دهل ـــد در منطق میب
شـــهید حســـن زاده کـــه فعالیـــت هـــای خوبـــی 
انجـــام مـــی دادنـــد، آدم وقتـــی برمـــی گـــردد و 
ـــی  ـــگاه م ـــا ن ـــای آن ه ـــم ه ـــک اس ـــک ت ـــه ت ب
کنـــد مـــی بینـــد هـــر کدامشـــان بـــرای خـــود 
پهلوانـــی بودنـــد؛ مثـــًا رمضـــان شـــفیعی کـــه 
اهـــل ســـورک بـــود یـــک تنـــه یـــک پاســـگاه 
ـــرد.  ـــی ک ـــت م ـــور مدیری ـــه ه ـــی را در منطق عراق
بعـــد از عملیـــات و در دهلـــران ماشـــین مـــا 

خـــراب شـــد.
ـــزدی  ـــدن ی ـــدا ش ـــث ج ـــر بح ـــه خاط ـــان ب آن زم
ــای  ــن بچه هـ ــی بیـ ــف رقابتـ ــپ نجـ ــا از تیـ هـ
ـــم  ـــه بودی ـــود؛ رفت ـــده ب ـــاد ش ـــزد ایج ـــان و ی اصفه
ـــه  ـــق ب ـــرگاه متعل ـــان. تعمی ـــین م ـــر ماش ـــرای تعمی ب
ـــن زاده  ـــهید حس ـــود. ش ـــاد ب ـــف آب ـــای نج ـــه ه بچ
ـــا  ـــین م ـــتیم ماش ـــزدی هس ـــم ی ـــر بگویی ـــت اگ میگف

ــل ۳00  ــا اهـ ــت مـ ــد؛ میگفـ ــت نمی کننـ را درسـ
ـــی  ـــتیم. یعن ـــان هس ـــر از اصفه ـــرف ت ـــر آن ط کیلومت

ـــی آورد! ـــزد را نم ـــم ی ـــًا اس اص
ـــدای  ـــا ابت ـــادی ب ـــاوت زی ـــد از آن تف ـــال ۶0 و بع س
جنـــگ و ســـال ۵۹ داشـــت، چـــون آن موقـــع ابتـــدای 
ـــی  ـــا امکانات ـــود. واقع ـــپاه ب ـــکیل س ـــروع کار و تش ش
ـــود و  ـــش ب ـــار ارت ـــات در اختی ـــر امکان ـــتیم. اکث نداش
ـــت  ـــدر محدودی ـــی ص ـــود بن ـــر وج ـــه خاط ـــم ب آن ه
ـــای  ـــه ه ـــه بچ ـــی ک ـــود. زمان ـــده ب ـــاد ش ـــی ایج های

مـــا در ســـال ۵۹ در جبهـــه آبـــادان بودنـــد، واقعـــًا 
ـــا ارزش  ـــم ب ـــنگ ه ـــه فش ـــک دان ـــلحه و ی ـــک اس ی
ـــم در  ـــی ه ـــاظ غذای ـــه از لح ـــود ک ـــوری ب ـــود. ط ب
ـــا  ـــتان ه ـــه در نخلس ـــی ک ـــم. گاوهای ـــه بودی مضیق
ـــج  ـــا برن ـــتند و ب ـــی کش ـــد را م ـــی خوردن ـــش م ترک
ــرای  ــرف بـ ــی ظـ ــاید حتـ ــد؛ شـ ــی می کردنـ قاطـ
ـــوی  ـــود؛ ت ـــی نب ـــدازه کاف ـــه ان ـــم ب ـــذا ه ـــش غ پخ
ــد و  ــذا را پخـــش می کردنـ ــتیکی غـ ــی پاسـ گونـ
بشـــقاب بچـــه هـــا هـــم یـــک تیکـــه حلبـــی یـــا 
ـــن  ـــد. ای ـــذا بخورن ـــد در آن غ ـــه بتوانن ـــود ک ـــزی ب چی
ـــدارک  ـــکل ت ـــن ش ـــه ای ـــم و ب ـــروع کردی ـــور ش ط

می دیدیـــم.
الحمـــدهلل بعـــد از ایـــن مـــردم حضـــور بســـیار موثـــری 
ـــپاه  ـــیج و س ـــود بس ـــا وج ـــد و ب ـــدا کردن ـــگ پی در جن
ـــه  ـــر ب ـــه اگ ـــرد؛ وگرن ـــر ک ـــگ را تغیی ـــت جن سرنوش
ـــا  ـــه اینج ـــد ب ـــل کن ـــت عم ـــش میخواس ـــی ارت تنهای

ـــیدیم. ـــی رس نم

ـــات  ـــه تحصی ـــد ک ـــهدای میب ـــی از ش یک
ـــما  ـــرادر ش ـــت ب ـــم داش ـــی ه ـــیار خوب بس
ـــاره  ـــود. درب ـــری ب ـــود برزگ ـــهید محم ش
ایشـــان و خصوصیات شـــان توضیـــح 

ـــد؟ بدهی
ــا  ــوز بـ ــش آمـ ــل دانـ ــان تحصیـ ــرادرم در زمـ بـ
ـــای  ـــاگرد اول ه ـــزء ش ـــه ج ـــود، همیش ـــتعدادی ب اس
ـــالی  ـــار س ـــه چه ـــه س ـــا اینک ـــد. ب ـــی ش ـــه م مدرس
ـــک  ـــاب ی ـــی در انق ـــود ول ـــن ب ـــر از م ـــک ت کوچ

قـــدم از مـــن جلوتـــر بـــود. مطالعـــه خوبـــی هـــم 
ـــریعتی و  ـــر ش ـــای دکت ـــاب ه ـــع کت ـــت. آن موق داش

دیگـــر کتـــاب هـــای مرســـوم را مـــی خوانـــد.
ـــته  ـــت رش ـــی توانس ـــد، م ـــه ش ـــش ک ـــال دیپلم س
ــواده  ــد و خانـ ــاب کنـ ــی را انتخـ ــای مختلفـ هـ
هـــم بـــه ایشـــان پیشـــنهاد هایـــی دادنـــد امـــا 
ــام  ــگاه امـ ــه دانشـ ــرد و بـ ــول نکـ ــان قبـ ایشـ
ـــختی  ـــرایط س ـــا ش ـــت و ب ـــران رف ـــادق)ع( ته ص
ـــود  ـــگاه وج ـــش دانش ـــرای گزین ـــع ب ـــه آن موق ک
داشـــت، بـــا ایـــن حـــال پذیرفتـــه شـــد. شـــاید 
جـــزء رتبـــه هـــای اول یـــا دوم دانشـــگاه امـــام 
ـــم  ـــال دیپل ـــود از س ـــهید محم ـــود. ش ـــادق)ع( ب ص
ـــا  ـــا آنه ـــود و ب ـــده ب ـــپاه ش ـــم وارد س ـــان ه همزم
همـــکاری می کـــرد و کارهـــای فرهنگـــی ســـپاه 
ـــد  ـــجو ش ـــه دانش ـــد از اینک ـــی داد. بع ـــام م را انج
ـــپاه  ـــه س ـــرد ب ـــل ک ـــا منتق ـــده اش را از اینج پرون
ــپاه  تهـــران؛ یعنـــی بـــه نوعـــی دانشـــجوی سـ

گفتگوی گروه تاریخ شفاهی میبد با مرحوم حاج حبیب برزگری؛ )قسمت چهارم(

برادرم با همکاری نیروهای اطالعات به عمق خاک عراق می رفت

بـــود. بعـــد از اینکـــه رفـــت تهـــران، همـــه 
اعـــزام هایـــش از تهـــران انجـــام مـــی شـــد و 
در اکثـــر اعـــزام هـــا بـــا ســـپاه بـــدر همـــکاری 
ـــم  ـــی ه ـــی و عرب ـــه انگلیس ـــلطش ب ـــت. تس داش

بســـیار خـــوب بـــود.
ـــل  ـــود. قب ـــنا ب ـــم آش ـــدر ه ـــپاه ب ـــای س ـــه ه ـــا بچ ب
از شـــهادتش چندتـــا از بچـــه هـــای ســـپاه بـــدر 
بـــه خانـــه پـــدری مـــا آمدنـــد، بعـــد از شـــهادت 
ـــد  ـــالها بع ـــی س ـــد. حت ـــع نش ـــاط قط ـــن ارتب ـــم ای ه
متوجـــه شـــدیم ســـیدی بـــه زیـــارت قبـــر شـــهید 
مـــی آمـــده بـــه نـــام ســـید احمـــد موســـوی کـــه 

عقـــد اخـــوت هـــم خوانـــده بودنـــد.
ـــه  ـــه ب ـــلطی ک ـــه تس ـــه ب ـــا توج ـــال ب ـــر ح ـــه ه ب
ـــه  ـــا بچ ـــا ب ـــت آنج ـــی داش ـــی و انگلیس ـــان عرب زب
ـــراه  ـــب هم ـــن قال ـــرد. در همی ـــکاری می ک ـــا هم ه
ــه عمـــق خـــاک  ــات بـ ــای اطاعـ ــه هـ ــا بچـ بـ
ـــه در لشـــکر  ـــود. شـــهادتش البت ـــه ب ـــم رفت ـــراق ه ع
ـــه  ـــن بچ ـــده تری ـــاد. عم ـــاق افت ـــهدا)ع( اتف سیدالش
ـــد؛ در  ـــهدا)ع( بودن ـــکر سیدالش ـــرج در لش ـــای ک ه
ایـــام نـــوروز ســـال ۶۶ بـــود کـــه بـــه مرخصـــی 
ـــان  ـــه مادربزرگم ـــزا و پرس ـــم ع ـــرای مراس ـــد ب آم
ـــهید  ـــت و ش ـــه رف ـــه جبه ـــد از آن ب ـــود؛ بع ـــده ب آم
ـــن  ـــم ای ـــهادتش ه ـــر ش ـــدن خب ـــورد آم ـــد. در م ش
طـــور بـــود کـــه اخـــوی بـــزرگ مـــا فامیلـــش را 
بـــه رئوفـــی تغییـــر داده بـــود، و مســـئول تعـــاون 
ـــح  ـــر روز صب ـــان ه ـــود. ایش ـــزد ب ـــتان ی ـــپاه اس س
ـــواز  ـــهدای اه ـــراج ش ـــزد را از مع ـــهدای ی ـــامی ش اس
ـــی  ـــده خدای ـــد. بن ـــل کنن ـــد منتق ـــه بع ـــه ک میگرفت
ــر  ــه خاطـ ــرده بـ ــام می کـ ــامی را اعـ ــه اسـ کـ
ـــدون  ـــی ب ـــری و رئوف ـــل برزگ ـــودن فامی ـــاوت ب متف
اینکـــه بدانـــد بـــرادر مـــا هســـت، نـــام محمـــود 
ـــه  ـــدون مقدم ـــهید و ب ـــوان ش ـــه عن ـــری را ب برزگ
ـــه  ـــم ک ـــی ه ـــن کس ـــه اولی ـــد. ب ـــی کن ـــام م اع
ــپاه  ــع درسـ ــه آن موقـ ــودم، کـ ــن بـ زنـــگ زد مـ

ـــودم. ـــال ب ـــد فع میب

ـــد دانشـــگاه امـــام  ایـــن کـــه مـــی گفتن
ــه  ــجویان بـ ــن دانشـ ــادق)ع( از رفتـ صـ
ـــا  ـــی آورد آی ـــل م ـــه عم ـــت ب ـــه ممانع جبه
ـــری  ـــود برزگ ـــهید محم ـــال ش ـــامل ح ش

ـــر؟ ـــا خی ـــده ی ـــم ش ه
طبیعتـــًا بـــه آنهـــا توصیـــه می شـــده کـــه درس و 
ـــنیدم  ـــخصًا نش ـــی ش ـــد، ول ـــه دهن ـــگاه را ادام دانش
ـــرای ایشـــان مانعـــی وجـــود داشـــته  ـــدم کـــه ب ـــا ندی ی
ــاید بـــه علـــت اینکـــه ایشـــان  باشـــد. حـــاال شـ
ـــز  ـــگاه را نی ـــن درس دانش ـــه رفت ـــا جبه ـــان ب همزم
بـــه صـــورت جـــدی ادامـــه مـــی داد و بـــا توجـــه 
بـــه اســـتعدادی کـــه داشـــت، دانشـــگاه ممانعـــت 
ـــد  ـــی رفتن ـــه م ـــه جبه ـــانی ک ـــه کس ـــرده، البت می ک
ــد.  ــه می گرفتنـ ــگاه فاصلـ ــواًل  از درس و دانشـ اصـ
وقتـــی احســـاس مـــی شـــد کـــه کســـی ضمـــن 
اینکـــه در جبهـــه حضـــور دارد امتحاناتـــش را هـــم 
شـــرکت مـــی کنـــد طبیعتـــًا ممانعـــت می کردنـــد . 
ـــه  ـــدد ب ـــود و متع ـــگاه ب ـــه دانش ـــی ک ـــان در مدت ایش
جبهـــه مـــی رفـــت، هیـــچ وقـــت در امتحاناتـــش 

کوتاهـــی نکـــرد و کـــم نیـــاورد.
ادامه در شماره بعدی

گــروه تاریــخ شــفاهی میبــد در ابتــدای ســال 92 بــا حــاج حبیــب برزگــری از موسســین ســپاه میبــد و از چهــره هــای شــاخص ایثــار و جهــاد در شهرســتان میبــد، گفتگــو کــرد کــه ایــن گفتگــو در 
چنــد شــماره حائــر منتشــر خواهــد شــد. وی در ابتــدای فروردیــن ســال 99 بــه علــت ابتــدا بــه ویــروس منحــوس کرونــا، دار فانــی را وداع گفــت و در جــوار مــزار دوســت و یــار دیرینــش مرحــوم 

یحیــی زاده آرام گرفــت.
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از روزی  عبــاس عظیمــی بــا مــرور خاطــره ای 
نوشــت کــه آیــت ا... عامــه حســن زاده آملــی درب 
ــاد  ــگ و ارش ــران وزارت فرهن ــش را روی مدی منزل
ــداد. ــه اش راه ن ــه خان ــان را ب ــت و آن ــامی بس اس

از مهــر،  نقــل  بــه  بــه گزارش ماهنامــه حائــر 
ــرج آزادی  ــوزه و ب ــر م ــی مدی ــاس عظیم ــید عب س
ــن  ــت ا... حس ــت آی ــس از درگذش ــران دو روز پ ته
زاده آملــی بــا انتشــار یادداشــتی بــا عنــوان »مــرور 
ــی و  ــم ربان ــن عال ــره ای ــاد و خاط ــک خاطــره« ی ی

ــت. ــی داش ــمند را گرام اندیش
در یادداشــت ســید عبــاس عظیمــی کــه بــه صــورت 
هنر خبرگــزاری  گــروه  اختیــار  در  اختصاصــی 

ــت: ــده اس ــه آم ــرار گرفت مهر ق
اگــر اشــتباه نکنــم ســال ۷2 یــا ۷۳ بــود. در زمــان 
وزارت آقــای دکتــر الریجانــی )وزیــر اســبق وزارت 
ــی  ــای ضرغام ــه آق ــامی( ک ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــت  ــئولیت معاون ــی مس ــراث فرهنگ ــی می ــر فعل وزی
ــس و اســتان های وزارت ارشــاد  ــور مجل ــی ام حقوق
ــود در یکــی از روزهــای ســمینار  را داشــتند. قــرار ب
مدیــران کل اســتان ها ســفری بــه شــهر قــم و 
ــا آیــت ا... حســن زاده آملــی انجــام شــود.  ــدار ب دی
ــس اداره  ــط رئی ــات توس ــن ماق ــای ای هماهنگی ه
ــم انجــام  ــتان ق ــاد اســامی شهرس ــگ و ارش فرهن

شــده بــود.
مهمانــان کــه عمومــًا مدیــران کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــران  ــی از مدی ــن جمع ــتان ها و همچنی ــامی اس اس
ــال داده  ــم انتق ــه ق ــوس ب ــا اتوب ــد ب ــتادی بودن س

شــدند و در محــدوده منــزل عامــه در کوچــه پــس 
کوچه هــای کاه گلــی بــه ســمت منــزل ایشــان بــه 
صــورت پیــاده حرکــت کردنــد. وقتــی کــه بــه درب 
منــزل ایشــان رســیدند یکــی از مدیــران زنــگ منزل 

عامــه را بــه صــدا درآورد.
چندیــن بــار زنــگ منــزل بــه صــدا درآمــد و خبــری 

نشــد!
تقریبــًا همــه فکــر کردنــد کســی خانــه نیســت کــه 
ناگهــان و بــا کمــال تعجــب در با تأخیر زمانــی 
زیــادی توســط عامــه حســن زاده آملــی بــاز 
ــتادند و  ــتانه در ایس ــد در آس ــام ق ــه تم ــد، عام ش
ــتان،  ــام و علیک دوس ــه س ــخگویی ب ــد از پاس بع

ئیــد. بفرما گفتند: 
ــه  ــد ک ــادآوری کردن ــه ایشــان ی ــه ب ــان برنام متولی
مهمــان مدیــران ارشــادی هســتند و در ایــن ســاعت 
ــا ایشــان هماهنگــی شــده اســت  ــات ب ــرای ماق ب
و …، کــه عامــه بــا خونســردی تمــام اعــام بــی 

ــد و باعــث تعجــب همگــی شــدند! اطاعــی کردن
کــه  دادنــد  توضیــح  مجــدداً  ایشــان  بــرای 
ــد  ــف آمده ان ــهرهای مختل ــران از ش ــان مدی آقای
ــگ  ــما هماهن ــا ش ــته ب ــی روز گذش ــای فان و آق
کردنــد و اگــر اجــازه بدهیــد بــا توجــه بــه 
آمده انــد،  مهمانــان  کــه  طوالنــی  مســافت 
چنــد لحظــه ای مزاحــم شــویم و …، کــه مجــدداً 
ــرش  ــی را تکــرار و از پذی ــای قبل ایشــان حرف ه
ــه روی  ــزل را ب ــاز زده و در من ــر ب ــان س مهمان

بســتند! مهمانــان 
ایــن رفتــار اســتاد حســن زاده کــه بــه دور از 

انتظــار بــود، باعــث تعجــب مهمانــان شــده و رفتــه 
اســتاد  …ایشــان  شــد:  رفته غرغر ها شــروع 
ــوازی  ــان ن ــم میهم ــن رس ــد!؟ …ای ــاق بودن اخ

ــود... نب
ــود  ــوق خ ــات ماف ــرای مقام ــم ب ــاد ق ــس ارش رئی
ــگ  ــه هماهن ــرد ک ــد می ک ــی داد و تاکی ــح م توضی
کــرده و … همیــن ماجــرا باعــث بگــو مگــو و 
ــزل  ــان در پشــت درب من ــران و متولی اختــاف مدی

ــد. ــتاد ش اس
ــمت  ــه س ــی ب ــا ناراحت ــان ب ــران و مهمان ناچارا مدی

ــد. ــت کردن ــا حرک اتوبوس ه
هنــوز جمعیــت فاصلــه ای از منــزل عامــه نگرفتــه 
بودنــد کــه ایشــان در منــزل را مجــدداً بــاز کردنــد و 
بــه داخــل کوچــه آمدنــد و مهمانــان را صــدا زدنــد 
و بــه داخــل منــزل دعــوت کردنــد. ایــن اتفــاق بــه 
ــه  ــود ک ــده ب ــان ش ــردرگمی مهمان ــث س ــی باع کل
ــه  ــه ب ــزل و ن ــتن در من ــه آن بس ــه ب ــده! ن ــه ش چ

ایــن دعــوت کــردن!
ــه  ــه بل ــد ک ــزاح فرمودن ــد و م ــا لبخن ــت ا... ب آی
ــما  ــر ش ــم منتظ ــن ه ــود و م ــده ب ــگ ش هماهن
بــودم، فقــط خواســتم لحظه ای منیــت و غــرور 
مدیریتــی را از شــما دور کنــم و آن را در پشــت در و 

در کوچــه بگذاریــد.!
ایشــان بــرای رفــع تردیــد میهمانــان کــه همچنــان 
ــی و  ــوه و چای ــودن می ــاده ب ــه آم ــت، ب ــه داش ادام
وســایل پذیرایــی در منــزل اشــاره کردنــد و بــا 
منــزل  داخــل  بــه  را  همگــی  تمــام  مهربانــی 

راهنمایــی کردنــد.

ایــن حرکــت اســتاد در روحیــه تمامــی افــراد تحولــی 
ــی زود  ــه خیل ــتانی ک ــرد و دوس ــاد ک ــق ایج عمی
ــیمان  ــخت پش ــد س ــرده بودن ــاوت ک ــه را قض عام
ــود  ــتاد خ ــه اس ــب اینک ــد. جال ــت زده بودن و خجال
ــدام  ــا آرامــش خاصــی اق ــد و ب تنهــا در منــزل بودن
ــد  ــوه و چایــی کردن ــه چیــدن بشــقاب و آوردن می ب
کــه بــا التمــاس و خواهــش از ایشــان خواســتیم کــه 
ــی  ــب پذیرای ــان ترتی ــد جوان بنشــینند و اجــازه بدهن

ــد. را بدهن
ــه  ــی ب ــود درس بزرگ ــت خ ــن حرک ــا ای ــه ب عام

ــر داد. ــراد حاض ــه اف هم
ــا  ــواده ی ــر دوش خان ــان او ب ــت مهمان ــه زحم اینک
ــگاه  ــا آن جای ــودش را ب ــود و خ ــر نب ــی دیگ کس
ــی از  ــه پذیرای ــف ب ــی مکل ــی و مذهب ــع علم رفی

میهمانــان می دانســت بــدون غــرور و تکبــر!
به جرأت می گویــم در منزلشــان انــرژی خاصــی 

وجــود داشــت.
حــاال اســتاد عامــه ســعی می کــرد بــا صحبت هــای 
شــیرین و جــذاب فضای بوجود آمــده ی قبلــی را 

تلطیــف کننــد.
هــر کــس از ایشــان بــرای عکــس گرفتــن دو نفــری 
بــدون هــر گونه منیت بلنــد  اجــازه می گرفــت، 
بــود  الزم  کــه  جهتــی  هــر  در  و  می شــدند 
ــرای عکــس  ــی خودشــان هــم ب می ایســتادند و حت
ــد و در حیــن عکــس  بهتــر پیشــنهاد ســوژه می دادن
ــزاح  ــه م ــود ب ــار خ ــراد کن ــا اف ــرد ی ــا ف ــن ب گرفت
ــی  ــاط کام ــر ارتب ــام ت ــه تم ــر چ ــی ه ــه زیبای و ب

تا معذب نباشــند! می کردنــد  برقــرار 

مرور یک خاطره آموزنده؛

وقتی آیت ا... حسن زاده آملی مدیران ارشاد را به منزلش راه نداد

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای فرمانــده معظــم کل 
بــا  تصویــری  ارتبــاط  در  یکشــنبه  قــوا صبــح 
دانشــجویان  دانش آموختگــی  مشــترک  مراســم 
در  مســلح  نیروهــای  افســری  دانشــگاه های 
ــن  ــام، ای ــین علیه الس ــام حس ــری ام ــگاه افس دانش
ــت  ــتحکم امنی ــه مس ــار را »قلع ــر افتخ ــای پ نیروه
ــز«  ــدر و عزی ــن مقت ــران و میه ــربلند ای ــت س مل
ــه  ــگان در منطق ــت بیگان ــد: دخال ــد و افزودن خواندن
ــاف و خســارت اســت و همــه مســائل و  ــه اخت مای
حــوادث بایــد بــدون دخالــت بیگانــه و بــا الگوپذیــری 
ــران و  ــت ای ــدار و عقانی ــه از اقت ــورهای منطق کش
ــود. ــل ش ــامی ح ــوری اس ــلح جمه ــای مس نیروه

ــرای  ــدواری ب ــراز امی ــا اب ــاب اســامی ب ــر انق رهب
جوانــان  ارتقــای  و  دانش آموختــگان  توفیــق 
ــینی،  ــگاه حس ــب و دانش ــلح در مکت ــای مس نیروه
ــن،  ــان مؤم ــتن جوان ــر داش ــران به خاط ــت ای ــه مل ب
ــک  ــرت تبری ــزم و بصی ــجاع و دارای ع ــح، ش صال
گفتنــد و افزودنــد: فرماندهــان عزیــزی کــه جوانــان 
شایســته  می کننــد،  تربیــت  اینگونــه  را  میهــن 

ــد. ــار و تقدیرن افتخ
ــوده  ــق فرم ــه تحق ــاره ب ــا اش ــوا ب ــده کل ق فرمان
ــه  ــد: ب ــای مســلح افزودن ــاره نیروه ــان درب امیرمؤمن
ــه  ــروز ب ــران ام ــلح ای ــای مس ــی، نیروه ــل اله فض
ــای واقعــی کلمــه ســپر دفاعــی ملــت و کشــور  معن
ــی و  ــمنان بیرون ــخت دش ــای س ــل تهدیده در مقاب

ــتند. ــی هس درون
ــران  ــت ای ــربازی مل ــه ای س ــت ا... خامن ــرت آی حض

ــد:  ــتند و گفتن ــزت دانس ــرافرازی و ع ــب س را موج
آمادگــی بــرای دفــاع از ملــت ایــران و هویــت 
ــزرگ  ــار ب ــور افتخ ــی کش ــی و انقاب ــامی، مل اس

ــت. ــلح اس ــای مس نیروه
همــه  اساســی  زیرســاخت  را  امنیــت  ایشــان 
کشــور  پیشــرفت  بــرای  ضــروری  فعالیت هــای 
برشــمردند و بــا مهــم خوانــدن تحقــق امنیــت 
ــن  ــد: ای ــگان افزودن ــر بیگان ــه ب ــدون تکی ــور ب کش
ــا  ــران عــادی اســت ام ــت ای ــرای مل ــه ب مســئله البت
ــی از  ــورهای اروپای ــی کش ــف حت ــورهای مختل کش

ایــن مشــکل رنــج می برنــد.
ــکا  ــا و آمری ــر اروپ ــای اخی ــو مگوه ــه بگ ــان ب ایش
ــدام  ــا، اق ــی اروپایی ه ــد: برخ ــد و گفتن ــاره کردن اش
ــی  ــه نوع ــد و ب ــت خواندن ــر از پش ــکا را خنج آمری
ــع  ــو و در واق ــه نات ــکا ب ــدون ات ــد ب ــا بای ــد اروپ گفتن
ــد. ــن کن ــود را تأمی ــت خ ــتقًا امنی ــکا، مس ــه آمری ب

ــی  ــی کشــورهای اروپای ــد: وقت ــر انقــاب افزودن رهب
بــه علــت اتــکاء بــه آمریــکا، یعنــی کشــوری کــه بــا 
اروپــا مخالــف هــم نیســت در تحقــق امنیــت پایــدار 
احســاس کمبــود می کننــد، حســاب کشــورهای 
دیگــر کــه نیروهــای مســلح خــود را تحــت کنتــرل 
ــد، مشــخص  ــرار داده ان ــگان ق ــکا و دیگــر بیگان آمری

اســت.
فرمانــده کل قــوا، تأمیــن امنیــت بــا تکیــه بــر 
ــد:  ــد و گفتن ــم خواندن ــک توه ــط ی ــران را فق دیگ
ــیلی آن را  ــد س ــم دچارن ــن توه ــه ای ــه ب ــانی ک کس
بــه زودی خواهنــد خــورد چــرا کــه دخالــت مســتقیم 

یــا غیرمســتقیم بیگانــگان در امنیــت و جنــگ و 
ــت. ــار اس ــه ای مصیبت ب ــوری، فاجع ــر کش ــح ه صل
ــای  ــربلندی نیروه ــدار و س ــل از اقت ــا تجلی ــان ب ایش
آزمایش هــای بســیار مهــم و دشــوار  مســلح در 
ــدار  ــد: اقت ــاله گفتن ــی ۸ س ــگ تحمیل ــژه جن ــه وی ب
ــا،  ــر آموزش ه ــائلی نظی ــه مس ــلح ب ــای مس نیروه
و  تجهیــزات  علمــی،  پیشــرفت های  و  ابتــکارات 
انضبــاط ســازمانی وابســته اســت امــا مهمتریــن عامل 
اقتــدار نیروهــای مســلح، روحیــه، معنویــت و مســائل 

ــت. ــی اس ــی و اخاق دین
رهبــر انقــاب اســامی، خــروج ارتــش مجهــز 
از  آمریــکا  بــدون روحیــه اخاقــی و معنــوی  و 
افغانســتان را نمونــه ای از نتایــج اقتــدار ظاهــری و نــه 
واقعــی خواندنــد و گفتنــد: آمریکایی هــا 20 ســال قبل 
بــرای ســرنگونی طالبــان بــه افغانســتان لشکرکشــی 
کردنــد و در ایــن اشــغالگری طوالنی مــدت، کشــتار  و 
جنایــت و خســارات فراوانــی بــه بــار آوردنــد امــا بعــد 
ــت را  ــادی و انســانی، حکوم ــه م ــه هزین ــن هم از ای
بــه طالبــان دادنــد و خــارج شــدند کــه ایــن واقعیــت 

ــرای همــه کشــورها درس آمــوز اســت. ب
ــگام  ــکا هن ــش آمری ــاع ارت ــوا، اوض ــده کل ق فرمان
ماهیــت  نشــان دهنده  را  افغانســتان  از  خــروج 
ــر  ــد: آن تصاوی ــتند و گفتن ــش دانس ــن ارت ــی ای واقع
هالیــوودی از ارتــش آمریــکا و کشــورهای امثــال او، 
فقــط نمایــش اســت چــرا کــه ماهیــت واقعــی آنهــا 

ــد. ــده ش ــتان دی ــه در افغانس ــت ک ــن اس همی
ــر انقــاب، نفــرت مــردم شــرق آســیا از ارتــش  رهب

ــد: آمریکایی هــا هــر  ــادآور شــدند و گفتن ــکا را ی آمری
ــا هســتند. ــور ملت ه ــد، منف ــت کنن ــا دخال ج

فرمانــده کل قــوا، حضــور نظامــی بیگانــگان در 
ــی  ــاف و خســارت و ویران ــه اخت ــز مای ــه را نی منطق
ــد: صــاح منطقــه در ایــن  برشــمردند و تأکیــد کردن
اســت کــه همــه کشــورها از ارتشــی مســتقل و 
ــای  ــا ارتش ه ــزا ب ــود و هم اف ــت خ ــه مل ــی ب متک

ــند. ــوردار باش ــایگان برخ همس
منطقــه  ارتش هــای  افزودنــد:  انقــاب  رهبــر 
ــد  ــد و نبای ــن کنن ــه را تأمی ــت منطق ــد امنی می توانن
ــظ  ــرای حف ــه ب ــای بیگان ــه ارتش ه ــد ک ــازه دهن اج
ــته  ــی داش ــور نظام ــا حض ــت ی ــود، دخال ــع خ مناف

ــند. باش
در  کــه  حوادثــی  افزودنــد:  قــوا  کل  فرمانــده 
ــایه  ــورهای همس ــی کش ــران، در برخ ــمال غرب ای ش
ــز از  ــن منطــق پرهی ــا همی ــد ب ــان اســت بای در جری

ــود. ــل ش ــگان ح ــور بیگان ــوز حض دادن مج
ایشــان گفتنــد: نیروهــای مســلح کشــور عزیــز 
ــل  ــت عم ــا عقانی ــراه ب ــدار هم ــا اقت ــواره ب ــا هم م
می کننــد و ایــن عقانیــت بایــد الگویــی بــرای 
دیگــر کشــورها و عامــل حــل مســائل موجــود باشــد 
و همــه بداننــد کــه اگــر کســی بــرای بــرادران خــود 

ــد. ــاه می افت ــودش در چ ــد اول خ ــاه بَکن چ
ــای  ــان نیروه ــان سخنانش ــوا در پای ــده کل ق فرمان
ــت و  ــه مل ــداوم افتخــار خدمــت ب ــرای ت مســلح را ب
ــادی و  ــای م ــزون توانایی ه ــش روزاف کشــور، و افزای

ــد. ــد کردن ــه مؤک ــوی توصی معن
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