
شــروع  از  مــاه  نــه  حــدود 
روســیه  نظامــی  عملیــات 
می گــذرد؛  اوکرایــن  در 
امــا اوضــاع منطقــه شــرق 
متفاوت تــر  خیلــی  اروپــا 
کــه  اســت  تصویــری  آن  از 
آغــاز  ابتدایــی  روزهــای  در 
ــه مــردم سراســر  ــی ب ــن بحــران توســط رســانه های غرب ای
دنیــا مخابــره می شــد. دیگــر هیــچ اثــری از آن اقتصــاد 
نیســت.  تاریخ گذشــته اش  ارتــش  و  روســیه  خســته 
جبهــه غــرب کــه از روز اول شمشــیر را از روبســته بــود 
ــه  ــری ک ــع خب ــی و مناب ــانه های روس ــه رس ــذف هم ــا ح ب
تصویــری صرفــًا غیرغربــی و نــه حتــی همســو بــا روســیه 
را انعــکاس می دادنــد، ســعی کــرده بــود از یــک دلقــک 
یهــودی دست نشــانده، قهرمانــی رویین تــن بــه مــردم دنیــا 

قالــب کنــد. ایــن رونــد تــا آنجــا ادامــه پیــدا کــرد کــه ســران 
کشــورهای غربــی نیــز باورشــان شــده بــود کــه ابرقهرمانــی 
بــه نــام زلینســکی ماننــد افســانه های خیالــی یهــودی قــرار 
اســت مثــل ســوپرمن آنهــا را از دســت اهریمــن کــه همــان 
والدیمیــر پوتیــن رئیس جمهــور روســیه اســت نجــات 
دهــد. امــا هرچــه کــه مــدت جنــگ طوالنی تــر شــد و هــوا 
ماننــد رابطــه اروپــا و روســیه رو بــه ســردی گراییــد جبهــه 
غــرب بیشــتر متوجــه دروغ خــود ســاخته اش می شــد. 
ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه تحلیلگــران از دســتاوردهای 
ــور کــرده  درخشــان ایــن مــدت رئیس جمهــور اوکرایــن عب
ــروز و  ــان، پی ــش قهرم ــه ارت ــد، چراک ــه نکنن ــدان توج و ب
شکســت ناپذیر اوکرایــن تحــت رهبــری والدیمیر زلینســکی 
در ایــن نــه ماه موفق شــده تــا 332 هواپیمــا، 172 بالگرد، 

6482 تانــک و نفربــر و 3564 
ــت و خودکششــی  ــه ثاب توپخان

اوڪرایــن
محمد مهدی  بهروزو یڪ    انتخــــــــــــــــــاب!

ادامه در صفحه 3

   چی بودیـــــــــم چی شدیــــــــم..

ــی  ــی جنگ ــوی مصطف ــاه ســال 1390، مول در ســی دی م
زهی از علما اهل ســنت اســتان سیســتان و بلوچســتان و 
امام جمعــه راســک بــه دســت عوامــل افراطــی به شــهادت 
ــان وحــدت  رســید. جنگــی زهــی از برجســته ترین منادی
بیــن شــیعه و ســنی در جنــوب شــرق و از مخالفیــن جدی 
ــود، و ازایــن رو بارهــا  ــی کشــور ب حــرکات افراطــی - وهاب
مــورد تهدیــد جانــی واقــع شــده بــود و فرزنــد وی توســط 
همیــن افراطی هــا ربــوده شــد تــا او وادار شــود کــه دســت 
از افشــاگری علیــه گروهــک ریگــی و جریــان افراطــی ســنی 
ضــد وحــدت دســت بــردارد؛ امــا دشــمنان نتوانســتند بــا 
چنیــن حربه هایــی در اراده ایشــان خلــل وارد کننــد و در 
نهایــت، بــر شــیوه اربابــان تکفیری خــود اقتــدا کــرده و او را 

ناجوانمردانــه بــه شــهادت رســاندند.
چنــدی بعــد  دســتگیری عاملیــن و محرکیــن ایــن تــرور 
ناجوانمردانــه محاکمــه و بــه کیفــر اعمالشــان رســیدند. 
در میــان محکومیــن ایــن عمــل خائنانــه نــام عبدالغفــار 
نقشــبندی امــروز بیــش از دیگــر آنهــا بــه چشــم می خــورد. 

دستـــار سعــــــودی

سید  فؤاد  علوی

 ســـرمقـــاله

دستار سعودی    

زن /  زندگی /  آزادی

فتنه  تربیت

عکس هایی که حرف میزنند
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اینجــا ایــران اســت، کشــوری کــه زمــان دفــاع مقــدس، حتــی اجــازه واردات ســیم خاردار نداشــت؛ اما امروز نه تنها خود مجهز به پیشــرفته ترین تجهیزات نظامی مانند پهپاد، زیردریایی، ناوشــکن، موشــک های 
رادارگریژ کروز، بالســتیک و... اســت، بلکه مردم فلســطین نیز که تا چند ســال پیش با ســنگ مقابل رژیم غاصب صهیونیســم ایســتادگی میکردند امروزه دارای پدافند بوده و با موشــک به گســتاخی های 

ایــن رژیــم متخاصم پاســخ می دهند.
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عبدالغفــار فرزنــد فتحــی محمد نقشــبندی_محرک اصلی 
ــه در  ــت جمع ــگاه امام ــر جای ــاال ب ــه ح ــرور_ اســت ک ت
راســک تکیــه زده و بــا زر و زور در میدانــی کــه تکفیری های 
وهابــی وابســته ارتجــاع و اســتکبار برایــش خالــی کرده انــد 

یکه تــازی می کنــد.
نقشــبندی پســر در پی انتشــار خبری که کانال جریان ضد 
وحــدت وهابــی مبنی بر تجاوز رئیس یکــی از کالنتری های 
چابهــار بــه یــک دختــر داشــته اند اعــالم موضــع می کنــد و 
در بیانیــه ای بــه شــایعه تجــاوز که جریــان افراطی نشــر داده 
بــود، را تأییــد و بــه آن دامــن می زنــد. حســب ایــن ادعــا 
آزمایش هــای تشــخیصی پزشــکی قانونــی گرفته می شــود 
و مطابــق آزمایش هــا ادعــای تجــاوز مــردود واقــع می گردد 
و نتایــج یــک هفتــه پیــش از جمعــه خونیــن زاهــدان، بــه 
دســت مولوی عبدالحمید و نقشــبندی می رســد. فرمانده 
انتظامــی زاهــدان شــخصاً گــزارش نتایــج آزمایش هــا را بــه 
ــود  ــرار می ش ــی آن ق ــد و ط ــد می ده ــوی عبدالحمی مول
پایان دهنــده  آرامش بخــش،  بیانیــه  یــک  بــا  مولــوی 
شــایعات نادرســت باشــد. امــا مولــوی عبدالحمیــد نه تنها 
چنیــن نمی کنــد؛ بلکــه بــا ایــراد خطبــه ای سراســر دوپهلــو 

و ابهام برانگیــز، بــه تشــنج ایجــاد شــده شــدت می دهــد.
ــه تروریســت ها می دهــد  ــن فضــا فرصــت مناســبی ب ای
ــا تحریــک  ــا از تشــنج و هرج ومــرج اســتفاده کننــد و ب ت
احساســات افــراد خــام، پــای ایشــان را بــه معرکه بازکــرده و 
مقاصــد شــوم خــود را در جهــت تفرقه انــدازی بیــن شــیعه 
و ســنی و ایجاد نزاع قومی_مذهبی پیاده ســازی کنند. در 
ایــن میــان، برخــی به ظاهــر عالــم اهل ســنت، بــا ســخنان 
ــا ســکوت و ســوق دادن  ــده و برخــی دیگــر ب تحریک کنن
افــکار بــه ســمت دروغ هــای جریــان افراطــی بســتر آشــوب 

را فراهــم کردنــد. 
افــراد  افــرادی در میــان روحانیــون ســنی )من جملــه 
فوق الذکــر کــه بــا جریــان وهابــی ارتبــاط و تعامــل دارنــد( 
هســتند کــه عقده هایشــان از جنــس عقده هــای بــدر 
ــال  ــه دنب ــه ای ب ــن حادث ــا کوچک تری ــن اســت و ب و حنی
ماهیگیــری از آب گل آلــود بــرای اهــداف قومــی خــود 
ــد دســتاری  ــا خودشــان هــم خــوب می دانن هســتند؛ ام
ســعودی که بر ســر، بســته و در پس آن حقیقت را پنهان 
کرده انــد بــه زودی بــر زمیــن خواهــد افتــاد؛ و خــون پــاک 
شــهیدان راه اهل بیــت عصمــت ؟مهع؟، تشــت رسوایی شــان 

ــاءاهلل. ــدازد. ان ش ــن می ان ــر زمی را ب

مادامــی کــه ملــت ایــران همــان قــدرت اول را کــه قــدرت معنــوی بــود 
و بــا اهلل اکبــر پیــش بــرد، مادامــی کــه ایــن حفــظ بشــود شــما بیمــه 
هســتید؛ بیمــه الهی هســتید. خدا نکنــد که دســتهایی کــه اآلن در کار 
هســت و می خواهند شــما را مأیوس بکنند، اینها در این شیطنتشــان 
پیروز بشــوند، و شــما را از آن حالی که در اول انقالب داشــتید منحرف 
کننــد، کــه آن روز، روزی اســت کــه خــدای تبــارک و تعالــی عنایتــش را 
خــدای نخواســته از شــما بــر مــی دارد و شــما بــه همان حالهــا می افتید.

صحیفه امام، جلد 12 ، ص380

حفظ روحیه معنوی اول انقالب؟ق؟امام روح اهلل 
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طاها ڪمالی

چنــد وقتــی اســت کــه عــده ای خــاص شــعار زن زندگــی آزادی 
را بــه انحصــار خــود درآورده انــد و بــرای پیشــبرد مقاصــد خــاص 
خــود از آن اســتفاده می کننــد ایــن در حالــی اســت کــه پیــش 
از آن اســالم بــه ایــن شــعار جامــه ی عمــل پوشــانده بــود. اتفاقــًا 
ــا و هــم شــعار اســالم اســت.  ــی آزادی هــم شــعار م زن زندگ
اســالم از حــق زندگــی بــرای زنــان شــروع کــرد و در جامعــه ای کــه 
ــور  ــران زنده به گ ــران ســلب می شــد و دخت حــق زندگــی از دخت
می شــدند، بــا ایــن تفکــر جاهالنــه بــه مبــارزه پرداخــت. در 
دیــن اســالم، دختــران دارای ارزش و جایــگاه واالیــی هســتند. 
در آیــات و روایــات بــا تعابیــر زیبایــی همچــون »هدیــه الهــی«،           
«، »حســنه و نیکــی« و ... از آنهــا نام برده شــده اســت  »ریحانــه
کــه هــر یــک، نشــان از امتیــاز و ویژگــی خــاص طبیعــی و روحــی 

ــران دارد. دخت
دینــی کــه این چنیــن دختــران را ارزشــمند و دارای جایــگاه واال 
ــاً دســتوری نخواهــد داد کــه بخواهــد  ــد قطعــاً و یقین می خوان
ســلب کننده ی آزادی آنها باشــد؛ بلکه بدون شــک دســتورات آن 
آزادی بخــش و بــه نفــع خــود اشــخاص خواهــد بــود. یکــی از این 

دســتورات حجــاب اســت.   
همچنیــن حجــاب در ایــران و در فرهنگ هــای قبــل از اســالم 
ســابقه داشــته اســت و بحــث حجــاب در ایــران باســتان جــدی 
ــت  ــل دوران ــد وی ــگاران مانن ــی از تاریخ ن ــه برخ ــت ک ــوده اس ب
معتقدنــد حجــاب از ایــران بــه کشــورهای دیگــر راه پیــدا کــرده 

اســت. ایــن مســئله دلیلی اســت بر اینکــه حجاب یک 
نــوع گرایــش فطری و انســانی اســت. لکن فلســفه 
وجــود حجــاب حضــور آزادانــه زن در اجتمــاع 
ــن، حــدود پوشــش  ــذا قوانی ــی اســت، ل و زندگ
ــن و  ــه ای معی ــر کشــور و منطق و حجــاب در ه
الزم االجراســت و فقــط مخصــوص کشــور مــا 
نیســت؛ مثــالً در دانشــگاه هــاروارد پوشــیدن 

پیراهن هایــی بــا نوشــته یــا نشــان خــاص، شــلوارک، 
ــدون  ــا ســوراخ، پیراهن هــای ب ــاره ی ــاس پ ــه لب هرگون
آســتین، تــاپ و دمپایــی ممنــوع اســت و این ها فقط 

زن /   زندئئگی / آزادی 
بخشــی از اصول رعایت پوشــش دانشــگاه هاروارد اســت که 
در کتاب راهنمای دانشــجویان این دانشــگاه ذکر شــده اســت 
و رعایــت ایــن قوانیــن بــرای دانشــجویان آن الزامــی اســت.

قانون گــذار در همیــن راســتا مســئله حجــاب را تحــت عنــوان 
قانــون مصــوب نمــوده اســت تا بتواند بــرای آن ضمانــت اجرا 
قائــل گــردد و همــه افــراد اعــم از بی دیــن و اتبــاع خارجــی و 
غیرایرانــی نیــز وظیفــه  دارند کــه از قوانین جــاری ایران تبعیت 
کننــد؛ البتــه نــه بــرای هدایــت بــه بهشــت اجبــاری، بلکــه برای 
اینکــه رعایــت قوانیــن اجتماعــی در هــر جامعــه ، نخســتین 

شــرط حیــات آن جامعــه اســت.
و در نهایــت اینکــه زن زندگــی آزادی شــعار ما بوده و هســت، 
منتهــی بایــد ایــن شــعار به درســتی فهــم شــود تــا نتیجــه این 
ــت نیســت  ــه محدودی ــه وجــود حجــاب در جامع باشــد ک
ــه  ــه ب ــا در جامع ــت ت ــرای زن  اس ــل ب ــک آزادی عم و ی

فعالیــت خــود ادامــه دهــد. 



ایــن  البتــه  را منهــدم کننــد، 
ــن اســت  ــات  ارتــش اوکرای تلف
نــه روســیه! در توضیــح ایــن عملکــرد همیــن بس که 
اوکرایــن بــرای دومیــن بــار در عــرض کمتر از یک ســال 
نیــروی هوایــی خــود را به صــورت کامــل ازدســت داده 
اســت بــار اول تمــام هواپیماهــای جنگــی در اختیــار 
اهدایــی  هواپیماهــای  دوم همــه  بــار  و  خــودش 
کشــورهای اروپایــی. مضــاف بــر آن ژنرال هــای ارتــش 
اوکرایــن نیــز موفــق شــدند کــه رکوردهــای صــادرات 
و قاچــاق اســلحه منطقــه اروپــا را جابه جــا کــرده 
ــل  ــتی های حم ــه کش ــالت را ب ــل غ ــتی های حم کش
ســالح قاچــاق تبدیــل کننــد )ژنرال هــای اوکراینــی 
ــه  ــیاه ب ــازار س ــی را در ب ــی آمریکای ــالح های اهدای س

می رســانند(.        فــروش 
دســتاوردهای  و  اروپــا  شــرق  منطقــه  اوضــاع  از 
اســتندآپ کمدیــن موردعالقــه غــرب زدگان کــه عبــور 
کنیــم، در ایــن مجــال شایســته اســت که بــه مرخصی 
ــم. اروپایی هــا  ــان بپردازی ــان اروپای ــه پای زایمــان رو ب
کــه قریــب بــه 50 درصــد گاز طبیعــی خــود و 35 
درصــد نفــت خــود را از روســیه تأمیــن می کردنــد بــا 
شــروع بحــران اوکرایــن و وضــع تحریم هــا و عــدم 
موفقیــت در جایگزینــی منابــع ســوختی خود تصمیم 
طبیعــی  گاز  به جــای  زغال ســنگ  از  اســتفاده  بــه 
گرفته انــد و بــه همیــن دلیــل قیمــت ســوخت و 
تــا  اروپایــی گاه  انــرژی در کشــورهای  حامل هــای 
200 درصــد یــا بیشــتر افزایش یافتــه اســت. امــا ایــن 
تغییــر ســوخت نیــز کمــک شــایانی بــه ایــن کشــورها 
نکــرده اســت؛ چراکــه بــه دلیــل ظرفیــت محــدود 
مخصوصــًا  کشــورها  ایــن  زغال ســنگ،  معــادن 
کشــورهای اروپــای مرکــزی نظیــر لهســتان مجبــور بــه 
واردات زغال ســنگ از روســیه شــده اند )ایــن اقــدام 
باعــث شــده صــادرات زغال ســنگ روســیه 180درصــد 
افزایــش یابــد(. از طــرف دیگــر روســیه نیــز بــه دلیــل 
وضــع تحریــم از ســوی اتحادیــه اروپــا تمــام صــادرات 
خــود را بــر اســاس ارز ملــی خــود یعنــی روبــل انجــام 
ــن ارز  ــه باعــث رشــد چشــمگیر ارزش ای می دهــد ک
شــده اســت. بــه بیــان دیگــر قــدرت خریــد یــک کارگــر 
اهــل روســیه بعــد از شــروع جنــگ اوکرایــن دوبرابــر 
افزایش یافتــه اســت. ایــن فشــارهای اقتصــادی باعــث 
شــده اســت کــه طیــف گســترده  ای از حزب هــای 
راســت گرای افراطــی اروپــا در رقابت هــای سیاســی 
داخلــی بــه پیــروزی برســند و رونــد کاهــش حمایــت 
از اوکرایــن را کلیــد بزننــد. در آمریــکا نیــز شــرایط 
ــون  ــه اکن ــان ک ــت و جمهوری خواه ــه اس همین گون
در حــال برگــزاری جشــن پیــروزی بــه ســبب عملکــرد 
ــتند،  ــکا هس ــره آمری ــات کنگ ــود در انتخاب ــوب خ خ
ــاالت متحــده از  ــد کــه حمایت هــای ای وعــده داده ان

ــد کــرد.  ــی قطــع خواهن ــن را کاهــش و حت اوکرای
ــد  ــرای اردوگاه غــرب همانن ــن ب ــی اوکرای شــرایط کنون
یــک اره اســت کــه در تنــه یــک درخــت فرورفتــه، چــه 
بــه جلــو حرکــت کنــد چــه بــه عقــب فرقــی نخواهــد 
ــده خواهــد شــد.  ــه بری ــت تن داشــت، در هــر دو حال
حــال غربی هــا اگــر بــه هزینه کــردن بــرای اوکرایــن 
ادامــه دهنــد دچــار ضــرر اقتصــادی بیشــتری خواهنــد 
شــد و حفــظ جایــگاه سیاســی نیــز بــرای آنــان بســیار 
دشــوار خواهــد بــود اگــر دســت از حمایــت از اوکرایــن 
بکشــند نیــز روســیه در جنــگ پیــروز شــده و هژمونــی 
اروپایــان را از بیــن خواهــد بــرد. درهرصــورت انتخــاب 
بــا غربی هاســت آنهــا بایــد نــوع شکســت خــود را 
ــا  ــی ی ــی طوالن ــخت ول ــت س ــد، شکس ــاب کنن انتخ

شکســتی آســان، ســریع ولــی همــراه شرمســاری. 

ادامه از صفحه 1

ـــــت ــ  فتنــــــــــۀ             تــــربـیـ
محمدمهدی سعیدی صابر

بــرای فهمیــدن عمــق فاجعــه فرهنگــی در کشــور 
نیــاز خاصــی بــه مطالعــه نیســت، فقــط ســری از 
پنجــره بیــرون بیاوریــد و اغتشاشــگران را نــگاه کنیــد 
ــاق  ــن اتف ــا متوجــه ای ــد؛ ت ــدان ســری بزنی ــه زن ــا ب ی
تلــخ شــوید کــه میانگیــن ســنی پاییــن اغتشاشــگران 
به شــدت بــرای هــر انســانی کــه اندکــی تعقــل و تأمــل 

در فضــای جامعــه دارد، بســیار ســنگین اســت.
جنــس فتنه هــا در طــول حیــات انقــالب اســالمی 
همیشــه فضــای خــاص خــود را داشــته اســت، برخــی 
ــک  ــا ی ــا ب ــت م ــتاد و هش ــال هش ــد س ــات مانن اوق
فتنــه کامــاًل سیاســی روبــه رو بودیــم، گــذر زمــان 
ــا  ــس فتنه ه ــود و هشــت رســید جن ــه ســال ن ــه ب ک
بــه ســمت اقتصــادی میــل کــرد، امــا در همــه ایــن 
ســال ها مــا متوجــه خطــری کــه آرام آرام مثــل یــک 
ــم،  ــرد نبودی ــر می ک ــردم اث ــان م ــده در ج ــار خزی م
ــت  ــت و علی الخصــوص، تربی ــه تربی ــه، فتن و آن فتن

ــود.  نوجــوان ب
بســیار  ظرافت هــای  نوجــوان  تربیــت  عرصــه  در 
ــه  ــه از جمل ــرد ک ــرار گی ــه ق ــد موردتوج ــادی بای زی
آن کنتــرل کــردن طبیعیــات ایــن برهــه ســنی اســت، 
از طبیعیــات ســن نوجوانــی هیجــان اســت، هیجانــی 
ــد  ــای درســتی مصــرف شــود می توان ــر در ج ــه اگ ک
ــک انســان شــود و  ــث رشــد ی ــل باع به صــورت کام
آن را بــه یــک انســان کامــل تبدیــل کنــد؛ ولــی اگــر 
ایــن هیجانــات به صــورت مســتقیم توســط خانــواده 
و به صــورت غیرمســتقیم توســط دولــت جهت دهــی 
ــار آورد  ــه ب ــی را ب ــای بزرگ ــد زیان ه ــود، می توان نش
از  هیجانــات  ایــن  تخلیــه  عــدم  صــورت  در  کــه 
نوجــوان، نوجــوان دچــار ســرخوردگی می شــود و بــا 
ــه سیاســی - فرهنگــی جامعــه به شــدت  اندکــی تکان
ــه  ــا می شــود. ســلبریتی ها و اینفلوئنســرها ک جابه ج
بــه آنهــا  جهت دهــی رسانه ای_غربی_صهیونیســتی 
قــدرت عظیمــی داده  اســت، هــم قطعــًا در ایــن 

ایــن نکتــه هــم  ســرخوردگی بی تأثیــر نیســتند و 
ســینمای  و  کــه صداوســیما  نیســت  خالی ازلطــف 
دهــی  قــدرت  ایــن  در  نیــز  اســالمی  جمهــوری 
بی تأثیــر نبــوده اســت، ولــی مســئول اصلــی ایــن 
اتفــاق نهــادی نیســت بــه جــز: آموزش وپــرورش. 
ــا  ــاله غربی ه ــزی چندین س ــه برنامه ری ــن عرص در ای

بــرای فتنــه فرهنگی_تربیتــی مشــخص شــد.
امــا جهــت دیگــر ایــن فتنــه، فتنــه ای اســت کــه 
می خواهــد از نارضایتــی صحبــت کنــد، در نارضایتــی 
ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه هرچقــدر بیــن 
خواســته ها و داشــته های شــما فاصلــه بیفتــد باعــث 
شــود،  بیشــتر  نارضایتی تــان  درصــد  تــا  می شــود 
ــم  ــک نوجــوان رجــوع کنی ــه ذهــن ی ــد ب حــال بیایی
کــه شــبکه های  اجتماعــی بــا تولیــد خواســته های 
داشــته های  تــا  شــدند  باعــث  فیــک  و  تصنعــی 
یــک نوجــوان نادیــده گرفتــه شــود و نوجــوان بــه 

نارضایتــی و اعتــراض گرایــش پیــدا کنــد.

به عنــوان نکتــه آخــر، بایــد اشــاره کــرد کــه فتنــه 
بــا  اقتصــادی  و  سیاســی  فتنــه  به ماننــد  تربیتــی 
ســرکوب لیدرهــای اغتشاشــگران نابــود نمی شــود و 
ــوع  ــد، ن ــان می کن ــتر پنه ــر خاکس ــش را زی ــط آت فق
ــد به صــورت صحیحــی  ــی بای ــه تربیت ــا فتن برخــورد ب
توســط اندیشــمندان برنامه ریــزی شــود تــا بــا اصــالح 
نســل فعلــی )دهــه هشــتادی ها( و جلوگیــری از بــروز 
ایــن اتفاقــات بــرای دهــه نودی هــا گام بــه گام جامعــه 
بــرای ســالمت تربیتــی آمــاده کنــد، چــرا کــه  را 
دشــمن آخریــن تیــر ترکــش خــود یعنــی فرهنــگ را 
به صــورت سراســیمه و عجوالنــه نشــانه رفتــه اســت 
ــی را  ــه تربیت ــن فتن ــد ای ــران اســالمی بتوان ــر ای و اگ
ــر  ــه دیگ ــت ک ــوان گف ــن می ت ــد به یقی ــت کن مدیری
ــه  ــری علی ــچ کار دیگ دشــمن نخواهــد توانســت هی

ایــران عزیــز انجــام دهــد.
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