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 انگیزه سازی
در تهران متولد شد، پدر و مادرش اهل تفرش بودند. محمود چهار ساله بود، که همراه با خانواده و پدر 

سفیر ایران در بغداد بود، به بغداد رفت و پس از دو سال به دمشق و یک سال بعد به بیروت بزرگش که 

در سن هفت سالگى در مدرسه شبانه روزى فرانسوى بیروت ثبت نام نمود و مشغول   .ت کردعزیم

بر تحصیل شد، هنوز چند ماه نگذشته بود که زمان مأموریت پدربزرگش در بیروت، به پایان رسید و قرار 

این شد که محمود و برادر بزرگش به تنهائى در مدرسه شبانه روزى فرانسوى بیروت بمانند و تحصیالت 

تابى مادرشان سبب شد که مادر از کشتى پیاده شود و در خود را ادامه دهند، اما هنگام ترک بیروت، بی

 .بیروت بماند

ان و ایرانى بودن محمود( و نداشتن زبان آموزان )یعنى مسلمداشتن مذهب و ملیت متفاوت با سایر دانش

فرانسه و عربى، در سال اول تحصیل او مشکل آفرین شد، اما پس از گذشت یک سال، محمود زبان 

فرانسه و عربى را به خوبى فرا گرفت و در دروس دیگر هم، استعداد سرشار خود را نشان داد، به طورى 

 .دریافت کردکه در سال دوم، شاگرد اول مدرسه شد و جایزه 

و سیزده سال داشت، که وارد مدرسه آمریکائى بیروت شد، اما به علت عدم آشنائى به زبان انگلیسى، او ا

 .را در کالس اول ابتدائى ثبت نام کردند

محمود به زودى زبان انگلیسى را فرا گرفت و در امتحانات عمومى مدرسه شرکت کرد و در نتیجه از 

ارتقاء یافت، کالس پنجم را پشت سر گذاشت و شاگرد اول شد، سپس در کالس اول به کالس پنجم 

کالج آمریکائى بیروت ثبت نام کرد و مشغول تحصیل گردید. اما پولى که از ایران براى محمود و 

فرستادند، بنابر دالئلى قطع شد، در نتیجه وضع مالى و اقتصادى آنها به تاریکى گرائید. اش میخانواده

مدتى با فروش زیور آالت خود و لوازم قیمتى منزل، زندگى خود و فرزندانش را اداره کرد، ولى مادرش تا 

کم این منبع درآمد نیز به پایان رسید و مادر از ناراحتى سکته کرد و سخت بیمار شد. کار به جائى کم

گذاشت، اما این رسید که مستخدم سفارت ایران در بیروت، بخشى از حقوق خود را در اختیار آنها می

  .هاى زندگى آنان را تأمین نمایدتوانست هزینهکمک ناچیز نمی

محمود و برادرش در شرائطى قرار گرفتند که مجبور بودند، نان خشک جمع آورى نمایند و براى ادامه 
حیات از آن استفاده کنند، اما علیرغم این مشکالت طاقت فرسا، محمود سالهاى تحصیلى خود را با 

هاى مختلف ورزشى هم فعالیت داشت و مربى شنا فقیت پشت سرگذاشت و عالوه بر درس، در رشتهمو
هاى زندگى و تحصیل طول سال را با نقشه کشى و خدمت در یک مؤسسه راه سازى، هزینه  .گردید
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 نمود و پس از سه سال دیپلم مهندسى دریافت کرد، سپس به دانشگاه آمریکائى که تحصیل درتأمین مى
هاى تاریخ، ریاضى، آن را ناتمام گذاشته بود بازگشت و پس از چهار سال با اخذ لیسانس در رشته

  .شناسى و اخترشناسى فارغ التحصیل گردیدزیست
محمود از بیروت به فرانسه رفت و در دانشکده برق مشغول تحصیل شد و با دریافت دیپلم مهندسى برق، 

ه کار شد، اما روح کنجکاو و استعداد سرشارش ارضاء نشد و با در راه آهن سراسرى فرانسه مشغول ب
از او گرفت، محمود به دانشگاه سوربن « فابرى»موفقیت چشمگیرى در امتحان دشوارى که پروفسور 

  .فرانسه راه یافت و در دکتراى رشته فیزیک تحصیالت خود را ادامه داد
شد، قطع گردید، ز تهران براى محمود ارسال مىهمزمان با شروع تحصیل در دکتراى فیزیک، پولى که ا

تنگدستى و فشار اقتصادى سبب شد که محمود اقدام به آموختن رانندگى نماید، تا با رانندگى تاکسى 

امرار معاش کند، اما برادرش در تهران با وزارت راه ایران گفتگو کرد و مبلغى وام براى محمود دریافت 

 مقابل او متعهد شد، پس از پایان تحصیالت در وزارت راه استخدام گردد.نمود و به پاریس فرستاد و در 

طولى نکشید که او دکتراى فیزیک را با درجه ممتاز دریافت کرد و به ایران مراجعت نمود و در وزارت  

راهی دید االن وقت انتخابه مام این سختیها خودش رو بین یک دو او با وجود تراه مشغول به کار شد. 

ه نه این سختی ها رو کنار بزنه برگرده به وطن و کنار خانواده اش بدون هیچ دغدغه و گرفتاری بتومی

تونه تمام سختی ها رو تحمل کنه تا شاید بتونه در آینده یکی از گره گشاهای راحتی زندگی کنه و می

و سرانجام تبدیل این کشور باشه . ایشان تمام سختی ها رو به جان خرید تا نفعش به مردم وطنش برسه 

 .دکتر محمود حسابىشد به پدر علم فیزیک ایران یعنی 

 اقناع اندیشه

 شیم.در انتخاب هامون آزمایش میو  همه ماها در معرض انتخاب هستیم

اگر شما در مدرسه هفته ای یکبار یا دوبار معلم از شما امتحان میگیره ، خدا هر روز هر ساعت و هر  

 : دقیقه گاهی از انسان امتحان میگیره ببینیم خدا تو قرآن چی می فرماید 

«َّ ُنونا َُّيْفی ا
ا
َّال ُُهْ اَّوا ای ُُقَُلاَّآَما ْنَّيا

ا
كُواَّأ را ْنَُّيی ْ

ا
اُسَّأ َّانلای ِسبا حا

ا
  «أ

آیا مردم گمان کرده اند، همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها می شوند و آنان ]به وسیله جان، مال، اوالد 

 ( 2) عنکبوت /  قرار نمی گیرند؟ و حوادث[ مورد آزمایش

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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-کنی به حال خودت رها میفرماید فکر میدهد میبه ما انسانها تذکر می 2خدا در سوره عنکبوت آیه 

؟ ما از تک تک شما آزمایش می گیریم و آزمایش ها هم مرتبه بندی داره گاهی کمر شکن هست شوی

ان گرفتن سنت خداست فقط هم مال عصر ما و گاهی مثل آب خوردن ... و این آزمایش کردن و امتح

د ببینیم آیه بعدی خدا نیست یعنی تمام کسانی که در دنیا زندگی کرده اند مورد آزمایش خدا قرار گرفته ان

 : فرمایدمی

ِلِهْمَّۖ» ْ ََّقا َِِّمْ ينا ِ
اَّاَّلای نای ا ْدَِّفا ا اف  ل ََّّوا نای ا ْعملا ا ََّّفاَلا ُ ََّّاَّللای ينا ِ

ُقاَّاَّلای دا ََّّصا نای ا ْعملا ا ِلا ََّّوا نا اِذِبی   «َّاْلكا

   در حالی که یقیناً کسانی را که پیش از آنان بودند، آزمایش کرده ایم ]پس اینان هم بی تردید آزمایش 

می شوند[، و بی تردید خدا کسانی را که ]در ادعای ایمان[ راست گفته اند می شناسد، و قطعاً دروغگویان 

 ( 3) عنکبوت /  . را نیز می شناسد

اِتَّۗ» را ما اثلای ِسَّوا ُ ف  ب ْ
ا ْ
اَل اِلَّوا ْموا

ا ْ
َّاَل ٍضَِِّما ْ ق  نا ُوِعَّوا

ْ
اَل اْوِفَّوا

ْ
َّاخل ٍءَِِّما ْ َِّبَشا ُكْ نای ْبُُلا ا نلا ََّّوا ِ

ی
ِ
ّشَبا ََّّوا اِبِرينا َّ«َّالصای

شدن اموال و انفس )از دست دادن خویشان( و از ها، چون مرگ و گرسنگی و کمو البته شما را به سختی 

ها را گزیدند و سختی بین رفتن زراعت بیازماییم، )ای رسول( مژده و بشارت ده آن کسانی را که صبر

 ( 155) بقره / . تحمل کردند

زمین مورد امتحان قرار گرفتند تا به امروز یک روز به گرسنگی و روز  یعنی همه مردم از روز اول خلقت

بعد به فراوانی نعمت ، یک سال به خشکسالی و سال بعد به ترسالی ، یک دهه از عمر به فقر و دهه 

بعدی عمر به ثروت همه چیز در دنیا برای آزمایش من و شماست ... هیچ چیزی رو نمی تونی پیدا کنی 

گفت من شیم مثل اون جوونی که میان نداشته باشه یعنی با پدر و مادرت آزمایش میکه جنبه امتح

. یا با فضای تونم حرف اونا رو گوش کنمم پیر پاتال قدیمی ... من که نمیو مادر ، پدرجوون امروزی

با کی  مکنیدونه داریم چکار میشیم غیر از خودت و خدامون کی میمجازی مثل اینستا و... امتحان می

بینیم؟ واقعا خیلی سخته ریم؟ چه تصاویر و فیلم هایی رو میدر ارتباطیم؟ تو کدوم صفحات و پیج ها می

 انسان تو تمام حاالت حواسش به خودش باشه اما هنر واقعی همینه.

ببینید زندگی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو خیلی عجیبه ... ملت ایران یک فرمانده عارف و مجاهد 

برند که قبال بوحه جنگ به یک خانه پناه مییک ژنرال بین المللی رو ... در بحو از دست داده نه فقط ر

 توسط داعشی ها تخلیه شده و صاحب منزل همه چیز رو گذاشته و فرار کرده ، این شهید واال مقام به

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA
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اسالمیم  ؟ ما سربازانگیمتانش به این منزل پناه میاورند. خوب من و شما اگر باشیم چی میمراه دوسه

فاده از این مکان برای جنگیم برای نجات این مردم اینجاییم حداقل حق ما استبرای این مردم داریم می

حتی در شه دقت کنید ... اما شهید میدونه داره تو این شرایط حساس با مال مردم امتحان میسرپناهه و

خدا راضی از اینجا نشستن من تو منزل یک گه آیا کنه وسط جنگ میجنگ شرعیات رو فراموش نمی

نویسد متن نامه خانه می؟ یک نامه برای صاحب دهدانجام می ؟ چکاریمان بدون اجازه هست یا نهمسل

 این هست:

 خانواده عزیز و محترم! سالم علیکم

 .من برادر کوچک شما قاسم سلیمانی هستم. حتما مرا می شناسید

زیادی انجام داده ایم. من شیعه هستم و شما سنی هستید. اما من هم  ما به اهل سنت در همه جا خدمات

کنم.. و اعتقاد دارم و ان شاءاهلل در راه او حرکت می به نوعی سنی هستم، زیرا به سنت رسول خدا 

را دوست دارید.. از قرآن کریم و صحیح بخاری و  شما هم به نوعی شیعه هستید، زیرا اهل بیت 

 .در خانه شما متوجه شدم که شما انسان های با ایمانی هستیددیگر کتب موجود 

 .از شما عذر می خواهم و امیدوارم عذر مرا بپذیرید که خانه شما را بدون اجازه استفاده کردیم :اوالً

 .هر خسارتی که به منزل شما وارد شده باشد، ما آماده پرداخت آن هستیم :ثانیا

 361ام و در جواب آیات سوره مبارکه فرقان در صفحات استخاره کردهاز سوی خودم و شما با قرآن کریم 

 .ظاهر شد. امیدوارم که آنها را بخوانید و به حال خود و ما بیندیشید 362و 

من در خانه شما نماز خواندم و دو رکعت نماز هم به نیت شما خواندم و از خداوند متعال خواستارم که 

 .عاقبت به خیر شوید

 شما هستممحتاج دعای 

 برادر یا فرزند شما

 سلیمانی

رفقا تو امتحان خدا هیچ بهونه ای قابل قبول نیست دیگه نمیتونی بگی من مریض بودم خدا ، یا عروسی 

داداشم بود ساقدوشش من بودم نتونستم برا امتحان آماده بشم یا خدایا دربی داشت همه داشتند نگاه 

 میکردند و .... خدا حواسم نبود .
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د دوستان اگر تو امتحان خدا ما بهترین گزینه رو انتخاب کنیم ، میتونیم نمره کامل رو تو زندگیمون ببینی

 بگیریم واال گرفتاریم .

 گزینه ای برای آزمایش ما در دنیاست .انتخاب یعنی چی ؟ یعنی 

ذاریم تازه گو همین انتخاب ها مهمترین دلیل حسرتهای ما در قیامت هستند . وقتی پا به اون دنیا می

متوجه میشیم که چه امتیاز بزرگی رو تباه کردیم . قرآن می فرماید : اونجاست که فرد از روی حسرت 

انگشتش رو می گزه که چرا من این رو انتخاب کردم دیدی یه وقت تو دنیا فرصت سوزی که میکنی 

اینجوریه . میزنه پشت لبت رو گاز می گیری یا بخاطر انتخاب ناصحیح می زنی پشت دستت ، تو قیامت 

دستش میگه ای وای چرا انتخابم این بود ؟ چرا فالنی رو بعنوان رفیق انتخاب کردم ؟ حسرت می خوره 

 برا انتخاب راه اشتباه و ...

در مورد برتری انسان بر حیوان  ما با حیوانات هست. شهید مطهری )ره( انتخاب ، تنها تفاوت و تمایز 

 این طور بیان می کند:

بیند و همیشه خود را فرق بزرگى که انسان با حیوان دارد همین است که همیشه دو راه در جلو خود مى

کند و باید یکى از ایندو را انتخاب کند. اما حیوانات اجتماعى از قبیل موریانه و بر سر دوراهى مشاهده مى

این است که قرآن کریم یک جا طور نیستند، فقط یک راه در جلو دارند و بس. مورچه و زنبور عسل این

 فرماید: درباره انسان مى

َّ«َّ ْ ْلََّّاَلا ْعا خ 
ََّّی ا ُ ِنََّّهلا ی ْ نا ْ َّ.ََّعا ََِّّلساًَنََّّوا ِنََّّوا ی ْ ی ا ا ف  َّ.َّش ا اُهََّّوا ْيی  ا ْيِنَََّّها ْجا : آیا ما براى انسان دو چشم و یک زبان و دو لب «انل 

دو راه حق و باطل است، مانند  «دو ارتفاع»مقصود از   1قرار ندادیم و او را به دو ارتفاع رهنمایى نکردیم

دهد و دیگرى به پرتگاه رود و یکى از آندو آدمى را از گردنه عبور مىدو راهى که به طرف کوه باال مى

 ( 9) بلد / گردد. منتهى مى

فهماند که تنها وجه امتیاز ما و گوسفند در همین بخش است. چون خدا هم به ما و هم این آیه به ما می

به گوسفند دو تا چشم داده. به هردو هم یک زبان داده . به هر دو هم دو لب داده . پس تنها تفاوت ما با 

اُهَّگوسفند سر چیست؟  ْيی  ا ْيِنَََّّها ْجا  ست.. یعنی تنها تفاوت ما با گوسفند در انتخاب اانل 

 ببینید خدا تو قرآنش به بعضی ها میگه گوسفند ...

                                                 
 (.12 -9/ بلد) النَّجْدَیْنِ هَدَیْناهُ وَ. شَفَتَیْنِ وَ لِساناً وَ. عَیْنَیْنِ لَهُ نَجْعَلْ لَمْ ا 1.
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 حاج آقا این چه نسبتیه که به خدا میدی ؟ کجا گفته خدا ؟  

َّ«َّ ُلََّّوا ا ََّّْما ينا واَّاَّل  ُ ِلََّّكاِفا ا َا
يَّكا ِعُقََّّاَّل  ی ْ ُعََّّالَِِّباَّيا ْسما ََُّّدَعًءََِّّإال ََّّيا ََِّّنداًءََّّوا ََُّّصمٌّ ََُّّبْكٌ ُهْمََُّّعيْمٌ ا ََّّالَّق  ْعِقُُلنا  1 «َّيا

 نشان انعطافى روشن دالیل این برابر در گروه این چرا که پردازدمى مطلب این بیان به آیه این

 ایمانبى قوم این دعوت در تو مثال: »گویدمى ورزند؟مى اصرار کفر و گمراهى بر همچنان و دهند؟نمى

 از نجات براى) را گوسفندان که است کسى همچون کورکورانه تقلیدهاى سد شکستن و ایمان سوى به

ند رو در نظر بگیر یکی فیه گله گوس 2«کنندنمى درک را چیزى صدا و سر جز آنها ولى زندمى صدا( خطر

 : چرا به اون سمت دویدی ؟کنند ولی هیچ وقت نمی پرسنددود به یک سمت همه همراهیش میمی

مقابل چه کسی  خدا میگه بعضی ها فقط کورکورانه تقلید می کنند بدون اینکه فکری کنند که طرف

 هست این همون فرق بین انسان و حیوان و فرشته است .

 شه در حدیثی زیبا وجه تمایز انسان و بقیه موجودات بیان می

َِّبَّ ِة ِئكا الا ا
ْ
ْل َِّفَّاا ْْقا لْعا َّاا ك با َّرا َا ا عا َّب ا ا َّلل  َّاا َّ:َِّإن  لا َّاقا ُه ن 

ا
َّأ ُم الا لسَّ َّاا ْیِه ا اِدِقَّلعا لص  ِنَّاا َّعا َِّفَُّدوِنَُّرِويا ةا وْها لس   َّاا ك با َّرا َّوا ِة وْها لس   اا

راَّ ْ ب  َّخا نا َّاکا ِتِه وْها َّشا ا ََّعا ُِّلُ ْ ف  َّعا با ا ََّغا ْن ا
ََّفا ما َّآدا ِِن َّبا َِّف یعا ِ ََّجا اما ُ َبا

ك  َّرا َّوا ْْقِ
لْعا َّاا َِّبُدوِن اِِئِ ا ْلَبا

ََّّاا ْ اِّبا ََّغا ْ َِّما َّوا ِة ِئكا الا ا
ْ
ْل َّاا ِِما

َّ ا ْلَبا َّاا اَِِّما ی ََّشا نا َّاکا ِِّلِ
ْ ف  َّعا ا ُتُهََّعا وْها َّشا   .اِِئِ

و شهوت بدون عقل را در  فرمود:خداوند متعال عقل بدون شهوت را در فرشتگان قرار داد امام صادق 

و هر که  حیوانات،و عقل و شهوت را در انسان،هر کس عقلش بر شهوتش غالب آید از فرشتگان بهتر

 3.شهوتش بر عقلش غلبه نمود از حیوانات بدتر است

های متعددی می توانیم در زندگی داشته انتخاب رو گفتیم ما انتخاب انواعهمان طور که اول جلسه 

 باشیم 

 ؟ های دنیایی رو ذکر کنیدز انتخابدوستان چند تا ا

                                                 
 سوره بقره  121 یهآ .1
  529، ص: 1تفسیر نمونه، ج .2
  251 صفحه1جلد ، مشکاۀ األنوار فی غرر األخبار .3
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، زندگی، انتخاب لباس، انتخاب سبک های اینستاگرام، انتخاب تیم فوتبال، انتخاب پیجانتخاب غذا

 انتخاب دوست و ...

هایی که گفتید انتخاب با هم صحبت کنیم که با همه این انتخاب خواهیم در مورد یکاما امروز می

 متفاوت است .

 . ، انتخاب سیاسیههایکی از اون انتخاب

الزمه انتخاب صحیح سیاسی، معرفت صحیحه. تا فهم معرفت ایجاد نشود انتخاب صحیح شکل نمیگیرد. 

 د؟معرفت یعنی چه؟ یعنی علم داشته باشی شیطان کیست و چه هدفی دار

 فرماید :شیطان همون دشمن قسم خورده ای است که خدا می 

ا وًّ ُ ُذوُهَّْعا خ ِ
ی   ََّفا وٌّ ُ َّْعا ُكْ َّلا طانا ی ْ َّالس    ( 6) فاطر /   ِإن 

 دشمن شماست او را دشمن بگیرید شیطان

دهد اگه میخواهید عاقبت بخیر شوید باید دشمن شناس باشید. بزرگان، علما، اهل دلی که قرآن تذکر می

عاقبت بخیر نشدند و آخرتشون رو از دست دادند دشمن شناسیشون خوب نبود از آیات قرآن از تاریخ 

اریخی در کتب تدرس عبرتی نگرفته بودند مثال از جمله بزرگان و علمای عصر پیامبر طلحه و زبیر بودند 

 و روایی درباره طلحه و زبیر، فضائلی نقل شده است که همه آنها مربوط به دوران حیات پیامبر

 :است مثل این که

خواهد به مردى بنگرد که به عهد خود وفا کرده فرموده است: هر کس مىمى  رپیامب  -1

رد که گوید: طلحه در جنگ احد چنان از پیامبر دفاع کاست به طلحه بنگرد. حصین مى

 د.مجروح و زخمى ش

ملتزم رکاب آن  زبیر بن عوّام در جنگ بدر و احد و تمام جنگهاى دیگر رسول خدا   -2

حضرت بوده و روز احد هم پایدارى کرده و تا پاى جان با پیامبر بیعت کرده است. و هنگام 

  .گانه مهاجران در دست او بوده استفتح مکه هم یکى از پرچم هاى سه

در  زبیر در شمار کسانی بودند که از بیعت با ابوبکر سرباز زدند و همراه با علیطلحه و   -3

  .بست نشستند  مقام مخالفت با حکومت وقت، در خانه حضرت فاطمه
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 این طلحه و زبیر از جمله کسانی بودند که وقتی به خانه وحی یعنی به خانه حضرت زهرا  -4

هجوم بردند آنجا بودند تاریخ مینویسد خواستند شمشیر بکشند و در مقابل مهاجمین بایستند 

 اجازه نداد . ینمؤمناما امیرال

بین اصلی جنگ جمل شدند یعنی اما تاریخ رو بخونید صفحه روزگار برگشت همین طلحه و زبیر از مسب

چی؟ یعنی دشمن شناسی شون ضعیف بود که در مقابل امام زمانشون ایستادند در مقابل حضرت شمشیر 

 کشیدند و جنگیدند. 

که از این هم عبرت نگرفتند وقتی امام حسین  یا ببینید اهل علم و فضل و مردم زمان امام حسین 

برای قیام حرکت کنند، باز ایستادند و فقط تماشا کردند و می خواستند از مدینه به سمت کوفه  

نهایت دلسوزی شان این بود که می گفتند حسین نرو . همین جا بمون و یه طوری کار رو با یزید حل 

 کن. کِی بیدار شدند؟

به ته بود برگشت. همه اومدن وقتی کاروان اسراء از کربال برگشت به اهالی مدینه گفته شدکاروانی که رف 

أينَّدن: پرسی اومدن دیدن کاروان خالیه. مردهای کاروان نیستن اول از امام حسین   ل کارواناباستق
ن؟ ر.َّأيدقََُّقل.َّأگفتن:  الحسی  کی اینا رو کشت؟ چرا؟ یزید .دقََُّقل. گفتن ينَّاْلسِلنَّْعاس.َّأينََّعَّاالكب 

رسید، اونجا ال. اینا به هرکجا که میاینو بدونین این کاروان اسرای کرب .کشته. مدینه یکپارچه گریه شد

شد. به مدینه که رسید )خب تو مدینه زندگی میکردن با اهالی مدینه حشر و نشرداشت.( بحرانی می

یکسال مدینه مبتالی به عزاداری بود. یه فردی بود به نام عبدهلل بن حنظله غسیل .مدینه غوغا شد

فکری. این کی بود ؟ فرزند حنظله ای بود که در جنگ احد در  المالئکه این رئیس انصار بود. منتها رئیس

-اینم از جمله کسایی بود که به امام می کوچیکتر بود رکاب پیامبر شهید شد. یه سال از امام حسین

عالم بود مورد مراجعه مردم بود. جمع شدن گفتن بیا مشکل رو حل کن. برو  .گفت داری اشتباه میکنی

گریه نکنیم. اگه با حسین بوده تکلیفمون رو  یا حسین؟ اگه با یزید بوده دیگه ببین حق با یزید بوده

رو باور نکردند پیرو ولی بدونیم. تازه بعد یکسال دارن میرن سراغ دشمن شناسی. حرف امام حسین

خودشون نبودند . دشمن دنیاشون رو نشناخته بودند رفت شام. وارد کاخ یزید شد فهمید حسین درست 

 ه یزید دین نداره. بی دینه یزید .میگفت ک
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بعد از حادثه عاشورا مملکت بهم ریخته بود.کوفه بحرانی بود. شام بحرانی بود. مکه سقوط کرده بود 

به یزید خبر داده بودن مدینه هم بحرانی شده. خیلی دنبال این بود که  دست عبدهلل بن زبیر بود. حاال

تالش کرد که ببینه عبدهلل چی میگه  ی تحویل گرفت. هرچیمدینه رو قضیه شو حل کنه. عبداهلل روخیل

اومد مدینه بهش گفتن چه خبر؟   .دینار بهش داد گفت برو اینو خرج مدینه کن 122222هیچی نگفت. 

کردیم حسین راست میگفت. حاال چیکار کنیم؟ مدینه رو میگیریم. زدن بنی امیه رو از گفت ما اشتباه می

  .سقوط کرد. همین مردمی بودن که به حسین بن علی می گفتن اشتباه کردیبیرون کردن. مدینه  شهر

به یزید خبر دادن مدینه سقوط کرده. یه نیرو داشت به نام مسلم بن عقبه. این خیلی خبیث بود از رحمت 

 مکه و مدینه رو برا من ازاد کنی؟ اره. خدا مایوس بود. گفت میری

 روز هم مدینه برا تو حالل. بعدش 3و مدینه رو ازاد کن، کنم. گفت پس برتو هرکاری بگی من می 

نیرو برداشت اورد. به اهالی مدینه خبر دادن که داره از شام نیرو میاد. مردم  15222  هم مکه رو ازاد کن

 15نیروی مسلم امد، پشت خندق گیر کردن  15222احزاب. این  دور مدینه رو خندق کندن عین جنگ

هشون خبر دان که سمت مسجد قبا نقطه ضعف خندقه. از همین زاویه زدن خط ب . روز اونجا جنگیدن

همون دم مسجد قبا کشته شدن. اینا ریختن تو  نفر از یارانش  122شکست وارد مدینه شدن. عبدهلل و 

 .نفر مدینه کشته داد 12222مدینه جنگ شروع شد 

رو  )صلی اهلل علیه و آله( گفت برید اصحاب رسول اهلل سومروز مدینه براشون حالل بود. در پایان روز  3

 .کت بسته بیارید

يدیه مهر بزرگ درست کرد. روش نوشت  ر  . گذاشت تو آتش یکی یکی آوردن گفت یا اقرار ذهاَّْعدَّلب 

کرد. کرد این مهر رو میزد رو پیشونیش و ولش میکشمت تا اقرار میمی کنی من برده یزیدم یامی

 ه کشته داد. یکسال بعد از حادثه عاشورا. نفر مدین 12222

. چون شیطان دنیاشون رو نشناخته بودند تو دنیا خوب نبود بصیرت نداشتند چون دشمن شناسیشون چرا؟

تا حرف سیاست می اومد می گفتند ای بابا سیاست که پدر و مادر نداره ولش کن ... عزیز من سیاست رو 

ت موضع نگیری نکنه ثل مردم مدینه نشویم . تا در مقابل امام زمانبرا عاقبت بخیری خودت یاد بگیر تا م

برند باالی نیزه و ت رفتن و اربعین پیاده روی رفتن جلوی چشمات سر امام زمانت رو ببعد یک عمر هیأ

 تو سکوت کنی.



 224ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

 پرورش احساس

  : می خوانیم در روایتی از پیامبر گرامی اسالم

اِسَّ» َّانلی لا ا ْعف  َّاا َِّان  الَّوا صاُهَّاا ْا ُهَّفا و  ُ َّْعا فا را َّعا ُهَّوا اطاعا ُهََّفا ب  َّرا فا را ٌدَّعا ْ َّ«ََّّْعا

پیروی کند و دشمنش را نیز  آگاه باشید عاقل ترین مردم کسی است که خدایش را بشناسد و از او

 (15 ، ح332اعالم الدین، ص ) .بشناسد و آن گاه نافرمانیش کند

 امروز بشر و مسلمانان چه کسی است؟ حاال میخواهیم کمی دشمن شناسی داشته باشیم . دشمن

کرده جالب اینجاست همون کشوری کشور دنیا جنگ بپا  69کشوری است که بعد جنگ جهانی دوم در 

 کار اساسی در راستای تحقق فرهنگ و حکومت خودش تو این کشورها کرده من جمله :  4که 

 ن دولت ها دموکراتیک بوده اند.کشور را سرنگون کند. اکثر ای 52. تالش کرده است دولت بیش از 1

 کشور، تالش کرده است حرکت های مردمی را سرکوب کند 22. در بیش از 2

 انتخابات آزاد کشورهای مختلف دخالت های فاحش داشته است 32. در بیش از 3

 "بکشد رهبر کشورهای دیگر را  52. تالش کرده است بیش از 4

 از جمله کشورهایی که علیه اونها وارد تخاصم شده می توان اینها رو نام برد : 

)در حال بریتانیا گینه  -برزیل  –بوسنی  –بولیوی  –استرالیا  –آنگوال  –الجزایر  –آلبانی  –افغانستان 

 –ر( کنگو )هم به عنوان زئی -کلمبیا  –چین  –شیلی  –چاد  –کامبوج  –بلغارستان  -حاضر گویان( 

  – فیجی – السالوادور – مصر–اکوادور   -تیمور شرقی  -جمهوری دومینیکن  –کوبا  –کاستاریکا 

  -هندوستان  –هندوراس  –گواتماال  –گرانادا  –یونان  -غنا  –آلمان )به اضافه آلمان شرقی(  -فرانسه 

–مغولستان  –لیبی  -لبنان –الئوس  –کویت  -ژاپن  –جامائیکا  –ایتالیا   -عراق  –ایران  –اندونزی 

 –پرتغال  –فیلیپین  –پرو  -پاناما -فلسطین  –پاکستان  –کره شمالی -نیکاراگوئه –نپال–مراکش

سورینام  –سودان  -اتحاد جماهیر شوروی  -آفریقای جنوبی  -سومالی   -اسلواکی  -سیشل  –روسیه 

یمن )همچنین یمن جنوبی(  -(شمالی تناموی همچنین) ویتنام - ونزوئال – اروگوئه – تایلند –سوریه  -

 یوگسالوی  –

همون کشوری که بزرگترین جنایت عالم رو به گفته تمام کارشناسان موافق و مخالف انجام داد ترور بلند 

 پایه ترین مقام نظام ایران و خاورمیانه یعنی سردار سلیمانی . بله کشور آمریکا



 221ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

شته باشیم مثال در فلسطین مردم این کشور در طول این برای عمق فاجعه خوبه یک رجوعی به آمار دا

هزار نفر )نزدیک به یک میلیون نفر(  922هزار نفر مجروح و  62 -شهید  داده   42222سال بیش از  52

هزار نفر  42222خیلی از ماها حاضر نیستیم یه نفر جلوی ما دست و پا بزنه اونوقت  .دستگیر شده اند

 که درکش خیلی سخته و...شهید آمار خیلی زیادیه 

 22222سال بیش از  13طی  2214تا  2221یا مردم بیگناه و مسلمان افغانستان که طبق آمار از سال 

هزار نفر از نیروهای امنیت ملی در این کشور توسط آمریکایی ها  15222هزار نفر از غیر نظامیان و 

غیر از کشته هاییه که تو کور دهات و پشت  کشته شدند . اونوقت این آمار رسمیه ای که منتشر شده این

 کوهها اتفاق افتاده است.

از یه توپ فوتبال بزرگتر بودند مورد تهاجم قرار  پن که توسط دو بمب اتمی که هر کدومیا کشور ژا

زاکی بمباران اتمی شدند بمب گرفت . به فاصله سه روز دو شهر بزرگ و حیاتی ژاپن بنام هیروشیما و ناکا

که در کسری از ثانیه چند کیلومتر رو نابود می کنه و غیر از تلی از خاکستر چیزی باقی نمیگذارد  ایاتمی

نفر در اثر این دو بمباران اتمی جان باختند که بیشتر آنان را  222٬222که طبق آمار رسمی حدود 

کشته شدند و بقیه نفر بالفاصله هنگام بمباران  122٬222دادند. بیش از شهروندان غیرنظامی تشکیل می

 بر اثر اثرات مخرب تشعشعات رادیواکتیو جان خود را از دست دادند. 1845تا پایان سال 

حتی االن هم نوه ها و نتیجه های همون مرحومین که به دنیا میان یا دستشون ناقصه یا پاشون ناقصه 

ظالم بر سر مردم بیگناه و سال پیش آمریکای  22یا چشمشون چپه و ... این اثرات بمب اتمی است که 

 مظلوم ریختند .

 تصور این تصاویر دور از ذهن است که از یک شهر با چند ده هزار نفر فقط چند تا دیوار باقی مانده باشد .

 اما طوالنی ترین جنگ تاریخ بشریت جنگ آمریکا و ویتنام بود به این آمار دقت کنید :

 متمایل به آمریکا بودند کشته شدند. هزار نفر از سربازان ویتنام جنوبی که 223

 .شودمی زده تخمین نفر میلیون یک بر بالغ کمونیست نیروهای تلفات  -

ها و مزارع برنج ویتنام جنگلزا بر فراز هواپیماهای آمریکایی هشتاد میلیون لیتر مواد سمی و آتش -

 ویران شد.ویتنام های پاشیدند و بدین ترتیب نیمی از جنگل

 ها در این جنگ )کشته و زخمی( پنج میلیون و هشتصد هزار نفر گزارش شده است.ویتنامی تلفات -

 بیش از سیصد هزار آمریکایی در این جنگ زخمی شدند. -
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 نفر از سربازان آمریکایی معلول شدند. 25222 -

 آقا این عجیبترین آماریه که تا بحال منتشر شده و قطعا آمار واقعی بیش از اینهاست . 

 اقعا چرا آمریکا حاضره این همه انسان رو قتل عام کنه ؟؟ )نظر گرفتن از دانش آموزان(و

همه این جوابها میتونه صحیح باشد اما جوابی که قرآن می دهد این است که قصد تحمیل فرهنگ 

 خودشون رو بر دیگر کشورها دارند ، قصد تحقیر ملتها و تغییر آیین اونها رو دارند . 

 سال پیش اشاره به این جنایات کردند و نیت هاشون رو برمال کرده  1422دین ما 

 می فرمایند : 122خدای متعال در سوره مبارکه بقرۀ آیه 

نَّتارىضَّ» لا مَّوا ُ ِتا َِّمل  ِبعا َّئ ای   َّتی صارىَّحا َّالی  
ا
ال وُدَّوا َّالهیا كا َََّّعا ُُهَّب اعدا هاءا

ا
ََّّأ عتا ا ِنَّائ  ی  ی ِ

لا َّاُْلدىَّوا َُّها ِ ىََّّاَّلل  ََُّها يَُّقلَِّإن  اَّل 
َّ ا َّالِعااااِِلَّماَّلا َِِّما كا ٍرَّاجءا اصب  الَّی  َّوا ٍّ َِ َِِّمَّوا ِ َّاَّلل   «ِِما

های آنها شوی، و( از آیین ، تسلیم خواستههرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به طور کامل

های و هوسهوی و اگر از « هدایت، تنها هدایت الهی است!»کنی. بگو: پیروی فته( آنــان، )تحریف یا

 هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود.ای، کنی، بعد از آنکه آگاه شده آنان پیروی

یگه ای ده جز برای نابودی دینت این یهودی و نصاری به هیچ چیز دقرآن کریم به پیغمبرش هشدار می

راضی نمیشن از طرف دیگه طبق گفته آمریکایی ها یکی از پر خرج ترین راههای مقابله با کشورها و 

تسخیر آنها با جنگ است، با این وجود که جنگ برای آمریکا دیگه امکان پذیر نیست به نظر شما االن 

 ق تر باشد ...؟ هر راهی که ارزانتر و دقیراهی به تسخیر کشورها می پردازد آمریکا از چه

های ژنتیکی و زیستی با تمرکز بر نقاط رشته بیوتروریسم پس از دستیابی به مخازن نمونهدانشمندان  

و ... ، غذا کردن خاک، آب، مراتع، دام  تا با آلوده ، تالش می کنند اومدهضعف ژنتیکی و زیستی به دست 

بپردازند این ارزان ترین راه برای مبارزه با دستکاری تروریستی سلول های موجودات محیط زیست به 

 کشورهای متخاصمه .

یک خطر بالفعل نیستند و تنها یک قدرت بازدارنده  هی دیگاهای هستهتوان به جرأت گفت که سالحمی

 چرا که جز آلودگی منطقه ای چیزی ندارند . شوندبالقوه محسوب می

. مثالً اگر دباش هم گوی کشورهای همسایهها باید پاسخطبعاً در این موقع کشور بکار برنده این سالح

گوی بخش وسیعی از ، بسته به محل انفجار اتمی، باید پاسخکنه هند علیه پاکستان از بمب اتم استفاده 
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؛ لذا شاید همین مالحظه بود که باعث شد در جنگ جهانی دوم ژاپن برای امتحان ه خاورمیانه نیز باش

 .بشها انتخاب های اتمی امریکبمب

اگر بنا بود جنگ را ه رسکه به نظر می. در حالیهای نزدیک هم ندارکشور دور دست در دریا که همسایه

  .شد که مبداء جنگ بودها بر سر برلین تخلیه میبایست این بمببه نوعی خاتمه دهند، می

کشورهای جهان به راه انداختند بیوتروریسم جنگ نابرابریه که امروز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه 

 ه.نوعلیه دشمنش به اثبات برس ور شادعا خودمیتونه اگرچه کشور هدف هرگز ن

کشور جهان قابلیت تولید  12در حال حاضر  (W.H.O) طبق نظر کارشناسان سازمان بهداشت جهانی

 عنوان بمب اتمی فقرا ن بوده، به طوری که بهوچنین موادی را دارند. تولید مواد بیولوژیک بالنسبه ارز

The Poor Man,s Atom Bomb یا PMAB  میشه.نامیده 

اما بیوتروریسم چیه؟ سموم بیماری زای بیولوژیک، یعنی با منشا زیستی )نه شیمیایی که سالح شیمیایی 

آورد(،طبیعت و موجودات زنده در عرصه های انسان ،دام،محصوالت کشاورزی و هر چیزی را به وجود می

 انسان ارتباط پیدا میکنه برای ترور، ارعاب،صدمه زدن به یک جامعه است.که با 

حمله بیوتروریسم چیه؟ پخش کردن ویروس ها ، میکروب ها ، قارچ ، انگل ، سموم گیاهی و حیوانی، 

 سموم موجود در میکروب ها مانند بوتولیسم.

سیار آزار دهنده است چه برسه به تصور این مطلب که انسانی گرفتار این ویروس ها و میکروب ها بشه ب

اینکه وقتی متوجه بشیم یک انبار زیرزمینی ای برای تولید این ویروس ها با امکانات خاص تاسیس شده 

 و محصوالت خودشون رو بعد از تولید بصورت رایگان در اختیار کشورهای جهان سوم قرار می دهند.

یکی از سری ترین مکانهاییه که در جهان  در نروژ" باردالوسخزانه جهانی بذر "  ؟اما اون چه انباریه

نیز مشهور است.  "انبار قیامت" این انبار به خزانه بذر تافتتاح شده اس 2229مرکز در فوریه موجوده این 

سیس شده هنری کیسنجر از وزرای أاین انبار با هدف کاهش دو الی چهار میلیاردی جمعیت جهان ت

رو داده است که هدف این انبار کاهش جمعیت جهان برای دستیابی به مریکا این خبر آخارجی پیشین 

منابع زیرزمینی آب و کنترل منابع معدنی استراتژیک کشورهای دنیاست جالب است بدانید رژیم اشغالگر 

، بذرهای محلی و بومی را جمع کردند تا تغییر برای کشورهای ترکیه و آذربایجان قدس با گذاشتن جایزه

های در این مرکز هم اکنون صدها هزار گونه دانه. الت این کشورها را شروع کنندمحصوژنتیک 
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این انبار در شه . ینگهداری م، کاهو و ... ، سیب زمینی، ذرت، بادمجان، جواز قبیل گندمکشاورزی 

کیلومتری قطب شمال و در انتهای یک  122نروژ در  "سوالبارد"الجزایر ای دورافتاده در مجمعجزیره

حفر شده. حتی اگر برق منابع محلی  متر زیر زمین ( 123) بیش از  فوتی زمین 412تونل یخی در عمق 

 ، شرایط دمای زیر صفر درجه طبیعی این انبار یخی، سرمای کافی برای بقاء بعضی از دانههاز کار بیفت

است که  غالتاز خانواده  گیاهی "ی جاروی رشت") سال و سورگوم 1222های کشاورزی نظیر گندم تا 

، برنج، گندمشود. سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در دنیا بعد از ای نامیده میخوشه ذرت ایراندر 

  .تسال موثر اس 22222تا ) در مقام پنجم قرار دارد جوو  ذرت

، یخ بطور طبیعی در اطراف این خزانه  حتی در بدترین شرایط گرم شدن کره زمین برای دویست سال

یکی  این بذرهای پر محصول اولین مرتبه بصورت رایگان در اختیار کشورها قرار میگیره و بعد داره.وجود 

 دو دوره استفاده، دفعات بعد به آن کشورها فروخته می شود.

کسانی با این محصوالت و از طرق دیگر مورد حمله بیوتروریسم قرار می گیرند که به نوعی جزء رهبران 

و  85سال اوایل فروردین  گزاران فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و فکری یک کشور محسوب بشنتأثیر و 

سال، رهبر انقالب از مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی رئیس فقید پژوهشکده  12س از برای اولین بار پ

رویان با عنوان شهید نام برد. موضوعی که باعث شد فرضیه ترور بیولوژیکی این نابغه فناوری سلول 

، هرچند پیش از این اعالم شده بود که ههای بنیادی توسط سازمان های جاسوسی بیگانه قوت بگیر

اما بعنوان مثال به چند نمونه از حمله  .وم کاظمی آشتیانی به علت سکته قلبی درگذشته استمرح

 بیولوژیکی اشاره می کنیم : 

  زادهنادر طالب -1

 ( تهران – 1332)

 کننده، تهیه

 های تلویزیونی ) عصر ، راز و ...( مجری برنامه

 آمریکایی –نگار ایرانی مستند ساز و روزنامه

 های مرتضی آوینی و ابراهیم حاتمی کیا هم دوره ای 

 از موسسین شبکه افق سیما 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87)
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و کارشناسی ارشد کارگردانی سینما از  دانشگاه راندولف میکندارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از 

 دانشگاه کلمبیا

با حضور دکتر کرمی بصورت زنده برگزار شد به این نکته اینطور اشاره کرد :     ایشون در برنامه عصر که 

یک سال و نیم پیش به همراه گروهی از لبنان برای راه پیمایی اربعین به عراق رفتم که چمدان من را  "

حویلم روز بعد در کربال نصفه شب ت 6الی  5ها چمدان برداشتند و از هتلی که در نجف بودم از میان صد

را  کامل را انجام داده بودند. از همان روز که چمدان هایلب تاپ من را خالی کرده و بررسی .دادند

تحویل گرفتم حالم بد شد، اما متوجه این ماجرا نبودم. با دکتری که متخصص بیوتروریسم است، وقتی 

یشان تروربیولوژیک را تایید صحبت کردم من را به این مسائل آگاه کرد که چه اتفاقی افتاده است. و ا

  ".  کردند

 اهلل سلحشورنیا فرج -2

 ( قزویندر  1331)زاده 

 ،بازیگر 

 ، پردازچهره 

و فیلم پر  یوسف پیامبرو  مردان آنجلس، ایوب پیامبرآثاری همچون  ایرانی کارگردان ، نویسنده

 به ساخت آن نشد . سروصدای موسی کلیم ا... که با فتنه انگیزی صهیونیستها روبرو شد و هرگز موفق

در این خصوص گفت: از همان ابتدای کارگردان سینما  و کارگردان فیلم موسی کلیم ا... جمال شورجه 

بیماری حاج فرج، دکترها به ترور بیولوژیکی او مشکوک بوند؛ چرا که این بیماری، بدون عالیم قبلی و 

نشانه های اولیه، یکباره به سراغ مرحوم سلحشور آمد. این کارگردان سینمای کشورمان ادامه داد: خود 

بنده را مسموم »اطرافیان و نزدیکانش گفته بود که  مرحوم سلحشور چندین بار در جمع های کوچک

وی با اشاره به حضور برخی کارشناسان مسایل بیولوژیکی در دفتر محل کار مرحوم سلحشور، «. کرده اند

کرد: اگرچه جلساتی که میان این دوستان با آن مرحوم برگزار می شد، اکثرا محرمانه و بدون  تأکید 

اما همین رفت و آمدها نشان می داد که اتفاقات خاصی در وضعیت سالمت  حضور افراد انجام می گرفت،

  .ایشان رخ داده است

های او از کار افتاد و در بیمارستان بستری شد و چندی بعد اعالم شد ، ریه1384دی  22سرانجام در 

  .پزشکان امیدی به بهبود او ندارند و حالش وخیم است

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C)
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 هوگو رافائل چاوس فریاس -3

  ونزوئالهارمین رئیس جمهور شصت و چ

، سوسیال دموکراتیکهای و به خاطر سیاست شودشناخته می« انقالب بولیواری»چاوز به عنوان رهبر 

 فلسطینو  ایران، و حمایت از مواضع سیاست خارجی ایاالت متحدهو  نئولیبرالی سازیجهانیضدیتش با 

 مشهور بود.

بین جمعیت ، آلودگی عمدی آب و مواد غذایی است. آب و  یکی از راه های انتشار عوامل بیولوژیک در

و در اکثر مواقع خاموش، ناگهانی  یستفعالیتهای بیوتروریستی، قابل تشخیص ن مواد غذایی آلوده شده در

 .کنهو بدون تغییرات ظاهری )رنگ، بو، طعم( بروز می 

مثال سناتور اکالهمای آمریکا آقای رالف شورتی انتقاد میکنه که چرا در ساخت نوشابه های پپسی از  

 کبد جنین های سقط شده استفاده میشه ... 

د انسان تا چه اندازه میتونه رذالت داشته باشه و برای رسیدن به منابع مالی و معنوی چطور انسانیت ببینی

 رو زیر پا بذاره . این کلیپ بسیار جالب و تکان دهنده است ببینیم باهم ...

نها ، ما در سالهای اخیر بیماریهای غیر قابل پیشگیری در دنیا داشتیم که کشورهای دنیا برای مقابله با آ

 اریها مقاومت کنند بعنوان مثال:بصورت منسجم در آمدند تا در مقابل این بیم

نفر را در کشورهای  19222بیماری ابوال ، بیماری مشکوک به بیوتروریسم که نزدیک به  -

 آفریقایی کشت .

از جملة تب های خونریزی دهنده است که خون شل می شود و از همة « کنگو»تب کریمه  -

 . زند می بیرون( …)گوش، بینی، چشم،  مجاری انسان

اینها همه ویروس های بیولوژیک خطرناک هستند. در میان  …هاری، آنفوالنزای خوکی و  -

باکتری ها هم سیاه زخم، باکتری فوق العاده خطرناک و کشنده ای در دام هاست و انسان به 

 .سه شکل گوارشی، پوستی و خونی، ریوی و تنفسی آن را می گیرد

در آمریکا  4و  3مرکز تحقیقاتی در درجات امنیت بیولوژیک  422جموع هم اکنون بیش از در م

های اون رو دارند و بیش فعال هستند که توانایی تولید عواملی همچون باکتری سیاه زخم و فراورده

 کنند .از چهارده هزار نفر بر روی تولید چنین عوامل خطرناکی کار می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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های جالب  اقدام ق و حساب شده است که در مقابل این حمالت بیولوژیکی ،آنقدر این پروژه ها دقی

در هر کشوری که  هم به چشم میاد مثال در یک نمونه هر وقت پوتین رییس جمهور روسیهحفاظتی 

، تمام فضوالت ه بلکه با چمدان مخصوص به جای نمیذار شاز خود "ادراری"و  "مدفوع"مهمان بوده، 

. نوع پیشرفته از ترورها که بر شهاظت او جمع آوری شده و از کشور میزبان خارج میانسانی توسط تیم حف

، و بر طبق کمبودها و یا احتماال بیماری هفرد مورد نظر شکل می گیر "ادرار"و  "مدفوع"اساس آنالیز 

ی و های بدن فرد مورد نظر ماده و پودری ساخته شده و در دیدارهای حضوری و احتماال از طریق بویای

  . . . .  و ودلمس فردی، وارد بدن فرد میزبان می ش

( / ) خبرگزاری تسنیم    5424222 :کد خبر - 1384آذر  23 :تاریخ انتشار -) باشگاه خبرنگاران جوان  

 ( 1384آذر  12

  رفتار سازی 
با توجه به این جنگ نابرابری که غربی ها بوسیله غذا و محصوالت کشاورزی علیه مردم جهان و 

 ؟ایران شروع کردند ، وظیفه ما چیهمسلمانان علی الخصوص مردم 
 انتخاب صحیح در انتخابات آینده.

شند به ؟ انتخاب صحیح افرادی که توان مقاومت در برابر تفکرغربی رو داشته باانتخاب چی حاج آقا
تعبیری غرب زده نباشند و دغدغه اصلیشون تولید داخل باشه تا ما اتکای به محصوالت و کاالی داخل 

شود . کسانی رو انتخاب کنیم که هم و غم آنها رو نداشته باشیم هر روز بالی جدید برای ما نازل می
  .اقتصاد مقاومتی باشه

رست است که کشور تحریمه، درست است که در کشور مشکالت متعدد وجود داره، د درست است که
ولین و مدیران کشور توان مدیریت داخل رو ندارند،  اما همه مشکالت با تکیه بر توان بعضی از مسئ

 شه.داخل و اراده خودمون حل می

میلیون نفر بیکار، شرایط  13شکست در این جنگ، با مثل کشور ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم و  
کمبود مواد غذایی، تورم بسیار شدید تا حدی که حقوق افراد  .کردمیتجربه  وتصادی ربسیار سخت اق

به  گیری بازار سیاه تنها بخشی از مشکالت این کشور بودشکلو  دادن را نمیاکفاف سیر کردن شکمش
آتشفشانی ن کوهستانی و اوو اکثر جزایر و خاک  هاین کشور منابع بسیار محدودی دارهم لحاظ طبیعی 

درصد نابود  25های غیرنظامیان تا طرف دیگه جنگ موجب شد تا دارایی همه اینا یک طرف، از است
درصد از ثروت ملی این کشور باعث بروز فشار بیشتری بر این مردم و دولت  41.5نابودی  بشه همچنین

های اقتصادی برنامهمنطقی که شباهت زیادی به  ژاپن شده بود؛ اما مردم و دولت ژاپن با رویکردی
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 2215به دومین اقتصاد برتر دنیا بعد از آمریکا و در سال  2225شت ژاپن رو در سال داکشور ما مقاومتی 
شورشون اجرا کردند و ها اقتصاد مقاومتی رو تو کومین اقتصاد موفق جهان تبدیل کرد. آقا ژاپنیبه س

ن روی پای خودمون. چرا ایرانی که تمام منابع رو ... اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی ایستادجواب گرفتند
 ؟قوی و ... روی پای خودموش نایستهزمینی و زیر زمینی رو داره، خاک حاصلخیز، ذهن 

 تش پیروزی و سربلندی در جهان شد.، مقاومت کرد و ثمره این مقاومدر واقع ژاپن نابود شده
دشمنان قطعاً شکست پذیرند و اگر ؛ فرمایداین حرکت مردم ژاپن، دستور قرآن کریم است خداوند می

 . شویدخورند و شما پیروز میتردید شکست میمقاومت کنید بی

ْمَّ ُ َْعاْلا
ا
َّأ ل  ضا
ا
َّأ ِ یِلَّاَّلل  ْنََّسب  واَّعا دُّ َّصا واَّوا ُ

ِفا
ا
َّک نا ی 
 (1/محمد)      اَّل 

سازد اثر میکنند، بیاندازی میها و اهداف دشمنان کافر را و کسانی که در مسیر خدا سنگخداوند برنامه

ْمَّ»تعبیر . کندو آنها را با شکست مواجه می ُ َْعاْلا
ا
َّأ ل  ضا
ا
های که تمام نقشه هکنبه صراحت بیان می «أ

  .برندو راه به جایی نمیه شدشمنان با شکست مواجه می
 ، سختی رو به جان بخریم و دست بسمت بیگانه دراز نکنیم. به شرطی که مقاومت پیشه کنیم

دهد که تصمیم صحیح، مقاومت است و سیره مردان مبارز را گونه پاسخ میخداوند در آیات زیادی این
های مهم آن اند. یکی از نمونهکند که همیشه در برابر دشمن به دنبال مقاومت بودهگونه معرفی میاین

 :اسرائیل( با جالوت )ابر قدرت ستمگر( استداستان مبارزه طالوت )فرمانده بنى

َّا ا ََّعا َن َُْصْ َّای  َّوا ا دْقاَما
ا
َّأ ْت َّئ ای   َّوا رًا ْ ب  َّصا نْيا ا َّلعا ِرْغ فْ

ا
َّأ ا ئ  ی  َّرا َّاقَُلا وِدِه َُّجُ َّوا ََِّلاَُلتا ُزوا را َّبا ا  

ا
َّْل َّوا نا َّاْلاکِفری  ِم ْ  .ْلُقا

در برابر دشمن را بر « مقاومت»رو شدند، گفتند: پروردگارا، هنگامی که سپاه طالوت با لشکر جالوت روبه
 .هایمان را استوار دار، و ما را بر این دشمنان کافر پیروز بگردانکن و گامما سرازیر 

دهد که از فرماید و هشدار میی پیامبر اسالم نیز همن راهکار را توصیه میخداوند در دوران مبارزه
 :مقاومت کردن کوتاه نیایید

َّ ْواَِّإن  ْطغا ا َّالَّی  َّوا کا عا َّما ََّتبا ْ َِّما َّوا تا َِمْ
ُ
امَّأ
ا
ِقْمَّک ْسب ا ٌرََّفا اصب  َّی  ُُلنا ْعما َّ.ُهَِِّباَّب ا

ایم، بر این دین، پایداری کن. کسانى هم که از شرک، توبه کرده و همراه گونه که به تو فرمان دادههمان
اند باید در این مسیر پایدارى کنند. مبادا دست از مقاومت بردارید و طغیان کنید و از بندگى تو ایمان آورده

نشینی، شما را مؤاخذه خواهد رهای شما بیناست و در صورت عقبخدا منحرف شوید، که او به کا
 خوب این افراد را چگونه بشناسیم ؟.کرد

  بمان صحیح است.یک اصلی رو عرض میکنم تا وقتی مبنای ما در شناخت افراد این جمله باشه انتخا
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ِنَّآقا رسول خدا فرمود :  ِهََّّوَّقاَّیِِّلَِّخاََّّاْلرُءََّعَّدی   رئ ی 

 روش آدمی بر طبق مذهب و سیرۀ دوست صمیمی و رفیق دلبندش خواهد بود 
 (  222، ص4وسائل الشیعه، ج ) 

 ؟خواهیم افراد صالح رو بشناسیم، به همراهان انها نگاه کنیمچرا تو انتخابات اگر می

کند و هر یک نفوذ می شهر دوستی به مقیاس درجة رفاقت و دوستی در امور مادی و معنوی رفیق خود
 . شاعر چقدر زیبا میگه:گذارداثر میش دانسته و یا ندانسته روی عقاید و اخالق و رفتار و گفتار

 ز خاک ِکربال یـــک مُشــــت روزی

 رسید از دست زوّاری به دستـــم

 

 بدو گفتم که ای خاک ِ شفابخش

 چرا اینگونه از بــوی ِ تو مستم؟؟؟

 

 عالم؟؟ چرا مجذوب بویت هست

 چرا من این همه دل بر تو بستم؟

 

 برای لحظه ای بویـــــــیدن تـــــــو

 به پـــــای کاروان ها من نشستم

 

 ...بگفتا اعتبارم از حسین اســــت

 که من اربــــــاب ِخود را می پَرستم

 

 اگرچه خـــــاکم و در زیر پایـــــــت

 ولیکن از پلیـــــــدی ها بِجستــــم

 

 ــــمال همنشین برمن اثر کردکـــ

 وگرنه من همان خاکم که هستم
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ها هستند ببینیم کدام ، رسانه، رفیق خیلی اثر دارد لذا امروز یکی از همراهان کاندیدا در انتخاباتدوستان
های غربی و دست نشونده آمریکا و انگلیس از آنها که رسانه ؟ افرادیها از افراد حمایت می کنندرسانه

 ، دغدغه تولید داخل رو دارند؟ کنندمیحمایت 

، ید آتش دشمن کدام سمت را می کوبدیه جمله زیبا داره شهید همت: هر وقت راه را گم کردید ببین
 همان جبهه خودی است.

 های جناحی شناخت. شود از رسانهها و عالیق سیاسی کاندیدا رو میداخلی. جناح هاییا حتی رسانه 

 رحمه ا...والسالم علیکم و 

  


