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ره آوردهای رمضان

غیرنظامیان،  کشتار 
نابخشودنی عمل 

همزمان با آخرین روز جمعه ی ماه مبارک رمضان که به ابتکار بنیانگذار 
انقالب اسالمی ایران؛ امام خمینی)ره( به »روز قدس« نام گذاری شده و 
درحالی که خونریزی رژیم صهیونیستی در غزه ادامه دارد، فریاد بیزاری 

از اسرائیل در سراسر دنیا بلند شد. 
طنین مرگ براسرائیل د ر افغانستان

مردم مسلمان افغانستان روز گذشته در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 
با حضور گسترده در راهپیمایی های روز جهانی قدس همزمان در کابل 
و 13 والیت کشور از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعالم حمایت کردند 
و با فریاد مرگ بر اسراییل انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی و 

حامیان این رژیم ابراز داشتند.
تظاهر کنندگان در تظاهرات روز جهانی قدس که صبح روز گذشته 
در کابل همزمان با 13 والیت کشور از جمله والیت های هرات، بلخ، 
ننگرهار ، سرپل ، غزنی، دایکندی و بامیان برگزار شد، با شعارهای 
»اسراییل جنایت می کند، امریکا حمایت می کند،« تنفر خود را از قتل 

عام مردم فلسطین و غزه اعالم کردند.
در این تظاهرات گسترده که با حضور چشمگیر جوانان و زنان همراه 
بود حجت االسالم والمسلمین هادی هادی؛ رییس بنیاد فرهنگی تبلیغی 
پیامبر اعظم )ص( در سخنانی گفت: ملت مظلوم و بی دفاع فلسطین از 65 

سال قبل تا کنون تحت ظلم و ستم اسرائیل قرار دارد.
مبارک  ماه  در  را  دفاع  بی  مردم  و  کودکان  زنان،  کشتار  هادی 
گفت:مردم  و  کرد  نکوهش  اسراییلی  نظامیان  دست  به  رمضان 
اندازی  راه  با  اسالمی  های  کشور  سایر  مردم  مانند  افغانستان 
تظاهرات گسترده حمالت وحشیانه اسرائیل را محکوم و حمایت 

ن اول سخ

حامد کرزی در دیدار با سفیر فلسطین در پاکستان، از 
سفارت  کار  به  شروع  و  افتتاح  برای  کابل  عالقمندی 

فلسطین در کابل خبر داد.
با  گذشته  روز  جمهوری  ریاست  کاخ  مطبوعاتی  دفتر 
سفیر  ابوعلی«  »ولید  که  کرد  اعالم  اطالعیه ای  انتشار 
فلسطین در پاکستان در دیدار با حامد کرزی، گفت که 
آن کشور خواهان راه اندازی سفارتخانه خود در کابل 

است.
با این حال، رییس جمهور کرزی نیز از گشایش سفارت 
فلسطین در کابل استقبال کرد و آن را در تعمیق روابط دو 

کشور مهم و اثربخش خوانده است.
بر اساس این اطالعیه، ابوعلی ضمن تشکر از حسن نیت 
و کمک مالی مردم افغانستان به شهروندان غزه نیز گفت: 
کمک مردم افغانستان به مردم فلسطین، نمایانگر احساسی 
است که از اعماق قلب مردم افغانستان سر چشمه گرفته 

و این احساس، ارزش بسیاری برای مردم فلسطین دارد.

افزایش تیم های 
تفتیش آرا

تیم های  تعداد  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کاری را که آرای دور دوم انتخابات را تفتیش 

می کنند، افزایش داده است.
روز  کمیسیون  این  سخنگوی  نور،  محمد  نور 
گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت: 
کار  مصروف  تیم  جمعه(180  )روز  »امروز 
افزایش  تیم   200 به  آنها  تعداد  فردا  و  است 

خواهد یافت.«
نور تائید کرد که تا حال 60 درصد صندوق های 

رای از والیات به مرکز منتقل شده اند.
پیش از این گفته شده بود که پروسه ی تفتیش 

دوباره ی آرا در سه هفته به پایان خواهد رسید، 
به  که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  حاال  اما 
ناظران  میان  اختالفات  آمدن  وجود  به  دلیل 
مدت  پروسه  این  انتخابات،  در  رقیب  تیم  دو 

طوالنی تری را در بر خواهد گرفت.
چهار  تا  که  امیدوارست  انتخابات  کمیسیون 

هفته ی دیگر پروسه تفتیش آرا به پایان برسد.
اختالف ها  هرازگاهی  که  است  درحالی  این 
کنون  تا  و  گرفته  باال  تیم  دو  ناظران  میان 
است.  شده  آرا  تفتیش  توقف  به  منجر  دوبار 
از  متناقض  روایت های  نیز  سیاسی  بخش  در 
دارد  وجود  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
و  برداشت ها  نامزد  دو  هوادار  طیف های  و 
دارند.  ساختار  این  از  متفاوتی  تعبیرهای 
نموده  اعتراض  توافق  این  به  نسبت  نیز  برخی 

هستند. آن  مخالف  و 
تفتیش  روند  کندی  از  مردم  حال،  همین  در 
از  بسیاری   و  شده  خسته  شدت  به  آرا 
تیم  دو  که  باورند  براین  کشور  شهروندان 
انتخاباتی مردم را به گروگان گرفته اند. زیرا 
وضعیت  از  که  آینده  چشم انداز  مبهم  تأثیر 
سرچشمه  آرا  شمارش  و  انتخابات  نامعلوم 
انداخته  از رونق  را  اجتماعی  می گیرد، حیات 
مخرب  و  منفی  سایه ی  مردم  اقتصاد  بر  و 
کمیسیون  کارکرد  به  مردم  است.  انداخته 
می گویند  و  نموده  انتقاد  نیز  انتخابات  مستقل 
برای  موثری  راهکارهای  باید  نهاد  این  که 

این روند روی دست گیرد. تسریع 

جاده ای  در  را  موتر  دو  مسلح  افراد 
کشور  مرکز  در  غور  والیت  در 
مسافر   15 حدود  و  کردند  متوقف 

آن را به قتل رساندند.
والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
خبرگزاری  به  جمعه  روز  غور 
فرانسه گفت: »مهاجمان از مسافران 
یکی  و  بایستند  صف  به  خواستند 

پس از دیگری آنها را کشتند.«
وی افزود یک مرد موفق به فرار شد 
و بقیه با شلیک گلوله به سر و قفسه 

سینه کشته شدند.
تمامی  که  است  گفته  غور  والی 
قوم)هزاره(  یک  از  شدگان  کشته 

بوده و مسافران غیر هزاره آزاد شده اند.
قربانیان 11 مرد، سه زن و یک کودک هستند.

فهیم قیم، رییس پولیس والیت غور این حمله را 

که شامگاه پنجشنبه صورت گرفت، تأیید و طالبان 
را عامل آن معرفی کرد.

یک روز پیش نیز فعاالن بشردوست فنلندی که با 
افراد  تاکسی در هرات تردد می کردند، به دست 

مسلح کشته شدند.
شش غیرنظامی نیز در حمله ی انتحاری در 

والیت تخار کشته شدند.
نمایندگی  هیأت  که  است  درحالی  این 
افغانستان در گزارش شش  سازمان ملل در 
مناقشه  غیرنظامی  قربانیان  درباره  ماهه خود 
افغانستان، شمار غیرنظامیان کشته یا زخمی 
شده در نبردها، بر اثر بمب های دست ساز یا 
در حمالت انتحاری در فاصله اول جنوری تا 
30 جون 2014 نسبت به دوره مشابه پارسال 

24 درصد افزایش یافته است.
این خشونت ها در فضای ناآرام با نزدیک 
خارجی  نیروهای  کامل  خروج  به  شدن 
بحران  و   )2014 سال  )پایان  افغانستان  از 
انتخابات  تقلب در دوم  اتهامات  از  ناشی  سیاسی 
برگزار  که 14 جون  افغانستان  ریاست جمهوری 

شد، روی دهد.
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وداع سبز با رمضان

7 دلیل عالی برای 
خوردن سوپ 
در وعده افطار

روز قدس و انزجار جهانی از اسراییل

تیرباران پانزده غیرنظامی در غور

استقبال رییس جمهور از  افتتاح سفارت فلسطین در کابل

روزهای رمضانی همه رحمانی و شب هایش همه روحانی، از بندگان همه نیایش و از خدا 
تا هر کس چه  از پروردگار، همه بخشش  از روزه داران همه خواهش و  همه آمرزش، 

خواهد و چگونه طلبد.
 بخشایشگرا !امروز بهره ام را از کردارهای خوِش خویش بیش تر فرما و درهای رحمتت 
را بر من گشاده تر بنما. چه خواسته های فراوانی دارم و چه دعاهای بی شماری به درگاهت 
را  بی پایانم  هرچند  خواسته های  و  فرمایی؟  عنایت  کم ترین  مِن  به  که  شود  چه  آوَرم. 

اجابت؟
 دستاویز من برای راز و نیاز به درگاه بلندت بسیار است و وسیله های خواهش من بی شمار؛ 
اما این تویی که واسطه ی مرا نزدیک تر کنی و پذیرایی پرسش های مرا بیش تر، ای که 

مردم هر چه پای بفشارند، تو را از آن چه می خواهی، باز ندارند.
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می نمایند.  اعالم  فلسطین  مردم  از  را  خویش 
همچنین احمد شاه احمدزی؛ رهبر حزب اقتدار 
تظاهرکنندگان  جمع  در  نیز  افغانستان  اسالمی 
گفت: اسرائیل و مستکبرین باید بدانند که مردم 
فلسطین تنها نیستند و تمام کشورهای اسالمی به 
ویژه مردم افغانستان که بیش از یک و نیم میلیون 
بی  مردم  کنار  در  اند  داده  جهاد  راه  در  شهید 

دفاع فلسطین خواهد بود.
اسرائیل  گسترده  حمالت  رغم  علی  افزود:  وی 

خواهد  فلسطین  مردم  آن  از  پیروزی  سرانجام 
بود، زیرا خداوند در قران کریم به ملت هایی که 
شهید داده اند و صبر و استقامت پیشه کرده اند، 

وعده پیروزی داده است.
شورای علمای شیعه افغانستان نیز حمالت هوایی، 
دریایی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق 
مسکونی غزه را در 19 روز گذشته که بر اثر آن بیش 
از 800 تن از زنان، کودکان و مردم مظلوم فلسطین 
به شهادت رسیده اند و حدود 5هزار تن از آنان نیز 

زخمی شدند، به شدت محکوم کرد.
همزمان، مردم مسلمان هرات همگام با مردم دیگر 
از روز جهانی قدس،  افغانستان در حمایت  مناطق 
در اعتراض به کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان 
فلسطینی در غزه و اشغال فلسطین به دست نظامیان 
آتش  به  را  صهیونیستی  رژیم  پرچم  اسراییلی، 

کشیدند.
تظاهرات میلیونی د ر ایران

تظاهرات روز گذشته در تهران و شهرهای بزرگ 
ایران  با شرکت میلیونی شهروندان این کشور برگزار 
برگزاری   با  ایران  اسالمی  جمهوری  مردم  شد. 
تظاهرات میلیونی روز جهانی قدس را گرامی داشته 

و با مردم و مقاومت غزه اعالم همبستگی کردند.
در  قدس  جهانی  روز  تظاهرات  »المنار«  تلویزیون 
تهران و شهرهای بزرگ جمهوری اسالمی ایران را 

غیرنظامیان،  کشتار 
نابخشودنی عمل 

والیت  در  غیرنظامی  پانزده  تیرباران  خبر 
عمل  این  از  توانسته  آنان  از  تن  یک  تنها  غورکه 
بار  گذشته  روز  ببرد،  در  به  سالم  جان  غیرانسانی 
و  سراسری  شوک  در  را  کشور  شهروندان  دیگر 

برد. فرو  عمومی  عزامی 
که  دسته ای  یا  گروه  هر  جانب  از  عمل  این  انجام 
به  رگبار  و  نبوده  توجیه  قابل  وجه  هیچ  به  باشد، 
و  نشده  مرتکب  جرمی  هیچ  غیرنظامیانی که  جان 
عمل  یک  دارند،  قرار  دفاعی  بی  کامال  وضعیت  در 
چیز  آن،  مرتکبان  ددمنشی  جز  و  بوده  غیرانسانی 
که  نیست  شکی  نمی رساند.  اثبات  به  را  دیگری 
عامالن  از  را  عمومی  انزجار  میزان  عمل،  این  انجام 
و  بدنامی  بر  واضحی  داللت  و  داده  افزایش  آن 
کار  عمل  این  هرگاه  لذا  دارد.   آنان  ستیزی  مردم 
کشتن  به  ارتکاب  همواره  که  مسلحی  گروه های 
راستای  در  باید  نباشد،  است  نموده  رد  را  غیرنظامیان 

نمایند.  همکاری  سفاک  عناصر  چنین  شناسایی 
پیگیری  پیشگیرانه،  تدابیر  اتخاذ  لزوم  همه  از  باالتر 
گرفتن  و  قضیه  این  عامالن  شناسایی  جهت  شدید 
یک  حوادث  چنین  عامالن  برابر  در  قاطع  سیاست 
دولت  مهم  مسوولیت های  از  و  بوده  جدی  ضرورت 
می آید.  حساب  به  راستا  این  در  مسوول  نهادهای  و 
بیانیه ای  صدور  با  کشور  جمهوری  ریاست  هرچند 
ولی  است،  نموده  تقبیح  تمام  شدت  با  را  عمل  این 
اجرایی  مقام  باالترین  جانب  از  صرف  انزجار  اعالم 
کشور کافی نیست. زیرا مردم انتظار دارند تا در قبال 
الزم  حساسیت  ملت،  گناه  بی  اعضای  خون  ریختن 
عملی به خرج داده شده و اقدامات جدی روی دست 
مماشات گرانه ی  سیاست  متأسفانه  اما  شود.  گرفته 
جلوگیری  تدابیر جدی جهت  اتخاذ  عدم  و  حکومت 
گران  مردم  برای  همواره  مشابه،  اعمال  انجام  از 
عامالن  از  یک سو  از  حکومت  زیرا  است.  شده  تمام 
جانب  از  و  می کند  انزجار  ابراز  حوادث  این گونه 
گروه های  تبرئه ی  به  دست  متعددی  موارد  در  دیگر 
خون  ریختن  در  آنان  دخالت  که  است  زده  مسلحی 

اثبات شده است. به صورت آشکارا  مردم 
غیرنظامیان  کشتار  اینکه  است  مسلم  آنچه  بنابراین، 
گناه  بی  افراد  تیرباران  و  بوده  نابخشودنی  عمل  یک 
این  در  غیرنظامیانی که  کشتن  بر  عالوه  غور،  در 
توجیه  قابل  وجه  هیچ  به  است،  یافته  شدت  اواخر 
کشفی  نهادهای  تا  می طلبد  دیگر،  سوی  از  نیست. 
سعی  قضیه  این  جدی  کردن  دنبال  با  استخباراتی  و 
گرفتاری  شناسایی،  در  ممکن  نحو  هر  به  تا  نمایند 
نمایند.  اقدام  آنان  خصوص  در  عدالت  اجرای  و 
نهادهای  و  امنیتی  نیروهای  تا  است  الزامی  هم چنین 
در  است  آنان  به  مردم  اعتماد  و  اتکا  که  داخلی 
رفت  عمومی  مسیرهای  و  شاهراه ها  امنیت  تأمین 
حوادثی  چنین  تکرار  از  تا  بکوشند  مردم  آمد  و 

گردد. جلوگیری 
فراروی  جدی  اقدام های  هرگاه  که  نیست  تردیدی 
مردم،  برای  آن  پیامدهای  نگردد،  موارد  این  دفع 
عواقب  و  بوده  زیان بار  بسی  کشور  و  دولت 
دنبال  به  نیز  را  بیش تری  و خونریزی های  خطرناک تر 

داشت.  خواهد 
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ادامه از ص 4 غزه، مظلومیت به ...

»میلیونی« توصیف کرد.
بر اساس این گزارش خیابان های جمهوری اسالمی 
در  که  بود  مردمی  از  مملو  گذشته  روز  ایران 
راهپیمایی های میلیونی شرکت کرده اند. تظاهرات 
ملت  با  همبستگی  اعالم  ضمن  ایرانی  کنندگان 
قدس  آزادی  از  بر حمایت خود  فلسطین  مسلمان 
شریف از پلیدی های رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

صد ای مرگ بر اسرائیل د ر عراق
از شهرهای  است که شماری  این گزارش حاکی 

عراق نیز شاهد تظاهرات گسترده در همبستگی با 
عراقی روز  تظاهرات کنندگان  بود.  فلسطین  ملت 
دشمن  حمالت  و  داشته  گرامی  را  قدس  جهانی 

صهیونیستی علیه مردم غزه را محکوم کردند.
تظاهرات کنندگان عراقی با برافراشتن پرچم فلسطین، 
شعارهایی در حمایت از آرمان فلسطین و انتقاد از 
سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایت هایی که 

علیه غزه روا داشته می شود، سر دادند.
طنین شعار مرگ بر اسرائیل د ر لبنان

»روز  راهپیمایی  برگزاری  با  لبنان  مقیم  فلسطینیان 
جهانی قدس« در اردوگاه »البرج شمالی«، با سر دادن 
شعار »مرگ بر اسرائیل« روز جهانی قدس را گرامی 

داشتند.
گذشته  روز  فلسطین«  به  بازگشت  »روند  کمیته 
برگزاری راهپیمایی گسترده ای در اردوگاه »البرج 
با  و  داشته  گرامی  را  قدس  جهانی  روی  شمال« 
تایید بر گزینه مقاومت در رویارویی با اشغالگران 
صهیونیست، از پایداری ملت فلسطین در نوار غزه 

حمایت کردند.
بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان در مقابل 
با  و  کرده  تجمع  عبدالکریم«  عمر  »شهید  سالن 
افراشتن پرچم های فلسطین و احزاب فلسطینی فعال 
اسرائیل« سر  بر  »مرگ  اردوگاه، شعارهای  این  در 

دادند.

اسالمی پاکستان، نهاد دانشجویان جعفریه پاکستان، 
عسکریه،  انجمن  البیت،  اهل  نثاران  جان  انجمن 
تحریک حسینیه و جماعت اسالمی سرپرستی مردم 
به  را  تظاهرات روز جهانی قدس  در  برای شرکت 

عهده داشتند.
بزرگداشت روز قد س در کویت 

شهروندان کویتی در بزرگداشت روز جهانی قدس 
در مسجد امام حسین در کویت با مردم غزه اعالم 

همبستگی کردند.
شهروندان  نیوز«،  »الکوت  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
هنگام  و  حسین  امام  مسجد  در  حضور  با  کویتی 
برگزاری نماز جمعه، با مردم غزه اعالم همبستگی 

کردند و روز جهانی قدس را گرامی داشتند.
از  در حمایت  یونانی ها  گسترد ه  تظاهرات 

غزه
دو روز پیش نیز هزاران نفر در برخی شهرهای یونان 

تظاهرات ضدصهیونیستی برگزار کردند.
یونان،  پایتخت  آتن  شهر  »معا«  خبرگزاری  نقل  به 
رژیم  محکومیت  در  گسترده ای  تظاهرات  شاهد 

صهیونیستی و دفاع از مردم غزه، بود.
پارلمان،  نمایندگان  از  عده ای  راهپیمایی  این  در 
سفیر فلسطین و رئیس حزب سوسیالیست و همچنین 

آوارگان فلسطینی حضور داشتند.
همچنین برخی تشکل های دانشجویی حامی فلسطین 
و سازمان های مردم نهاد حامی صلح نیز شرکت کرده 

بودند.
تظاهرات ایتالیایی ها در حمایت از مرد م 

غزه
شعار »بمباران غزه بس است، فلسطین آزاد گردد، 
حمایت  تظاهرات  هنگام  به  مقاومت«   ، مقاومت 
خیابان  در  غزه  مردم  از  ایتالیایی  شهروندان  آمیز 
های مرکزی شهر رم پایتخت ایتالیا طنین انداز شد.

پایتخت  رم  مردم  از  نفر  هزاران  ایرنا،  گزارش  به 
مظلوم  مردم  از  حمایت  در  جمعه  شب  ایتالیا 
فلسطین و نشان دادن خشم خود از تجاوزات رژیم 
تظاهرات  مرکزی  های  خیابان  در  صهیونیستی 

کردند.
تظاهرکنندگان با حمل پرچم فلسطین و شعارهای 
از  را  خود  حمایت  اسرائیل،  عملکرد  از  انزجار 
تصاویری  حمل  با  و  کرده  اعالم  فلسطین  مردم 
رژیم  بمباران  زیر  که  فلسطینی  کودکان  از 
صهیونیستی شهید شده اند، علیه اسراییل شعار داده 

و خواستار آتش بس فوری شدند.
برخی  نمایندگان  آن  در  که  راهپیمایی  این  در 
مردمی  جنبش های  و  ایتالیا  چپ گرای  احزاب 
این کشور حضور داشتند، شعار »ما همه فلسطینی 

هستیم« و »غزه آزاد شود« شنیده می شد.
هدفمند  سکوت  از  همچنین  تظاهرکنندگان 
رژیم  جنایات  قبال  در  ایتالیایی  رسانه های 
انتقاد  به شدت  صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه 

کردند.
رم  در  امروز  ما  کردند:  اعالم  تظاهرکنندگان 
همانند سایر کشورها ، گرد هم آمده ایم تا بگوییم 

66 سال پاکسازی قومی دیگر بس است.
تجاوزات  جدید  دور  آغاز  از  که  است  گفتنی 
که  غزه  مردم  علیه  صهیونیستی  رژیم  وحشیانه 
 800 از  بیش  است،  شده  خود  هفته  سومین  وارد 
تن شهید و هزاران نفر مجروح شده اند. در همین 
حال، رژیم صهیونیستی اعالم کرد که در خصوص 
آتش بس در نشست کابینه روز گذشته اش تصمیم 
خواهد گرفت؛ اما جنبش اسالمی حماس پذیرش 
هرگونه آتش بس درازمدت را به شرط رفع حصر 

غزه دانسته است.

روز قدس و انزجار جهانی از اسراییل
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همچنین حزب اهلل لبنان نیز بعد از ظهر روز گذشته 
گردهمایی بزرگی جهت گرامی داشت روز جهانی 
مظلوم  مردم  با  همدری  بر  و  کرد  برگزار  قدس 

فلسطین تاکید کرد.
صدای اسرائیل مرد ه باد د ر هند

گروه کثیری از اقشار مختلف مردم هند در دهلی 
نو راهپیمایی روز جهانی قدس را با مشت های گره 

کرده و شعار »اسراییل مرده باد« آغاز کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، جمعیت عظیمی از مردم 

هند که شعارهایی علیه امریکا و اسراییل سر می دادند 
به سمت خیابان »جنتر منتر« جایی که هرسال اجتماع 
روز قدس در آنجا شکل می گیرد راهپیمایی کردند.

توسط  غزه  کودکان  کشتار  از  تصاویری  آوردن 
راهپیمان هندی به صحنه از جمله ویژگی های روز 
جهانی قدس امسال بود. این تصاویر که خود گویای 
خوی وحشی گری صهیونیست هاست به شعارهای 

کوبنده راهپیمایان علیه اسراییل معنی می دهد.
حسن کمیلی؛ رییس اداره تفهیم اسالم هند به ایرنا 
گفته است: روز بین المللی قدس به مسلمانان سراسر 
فشار  اسراییل  رژیم  بر  که  شود  می  یادآور  جهان 
آورند تا به اشغال سرزمین های اسالمی و تروریزم 

علیه مردم بی گناه فلسطین پایان دهد.
آتش زدن پرچم اسرائیل د ر پاکستان

کویته،  کراچی،  الهور،  اسالم آباد،  شهر های  در 
ملتان،  فیصل آباد،  راولپندی،  گیلگت،  پیشاور، 
در  که  جمعیتی  دیره اسماعیل خان  و  حیدر آباد 
راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بودند به هزاران 

تن می رسید.
آنان بعد از برگزاری نماز جمعه به خیابان ها آمدند و 
پرچم اسراییل را به آتش کشیدند تا از مردم مظلوم 

فلسطین حمایت کنند.
احزاب سیاسی – مذهبی پاکستان نیز از جمله مجلس 
تحریک  او،  آی  او،  اس  آی  مسلمین،  وحدت 

و  نکبت  جز  چیزی  آن ها،  سکوت  این  است. 
شرم ساری، سرگشتگی و حقارت برای جهان اسالم 

ارمغانی نخواهد داشت.
اگر دولت ها به وظایف خود عمل نمی کنند، ملت ها 
فریاد رسی  به  و  دهند  انجام  را  خود  تکلیف  باید 

مظلومان و بی گناهان غزه بشتابند.
کجایند شمشیرهای بران مردان عرب؟ 

و  اسالمی  امت  جنگاوری  و  شهامت  رفت  کجا   
عربی؟ 

کجایند جمال عبدالناصر ها و صالح الدین ها و...؟ 
امت اسالمی و عربی! امروز روز خروش و فریاد و 
عمل شماست. تا دیر نشده بپا خیزید تا پاره ای دیگر 

از ممالک اسالمی جوالنگاه سگان وحشی نشود!
دشوارتری  فردای  امروز  تعلل  که  خیزید  بپا 
به  امروز  اگر  کرد.  خواهد  ترسیم  برای مان  را 
فریاد  به  کسی  چه  فردا  نرسیم  غزه  مردم  فریاد 

ما خواهد رسید؟ 

سوم؛
سازمان هایی همچون اپک و اتحادیه عرب و سازمان 
کنفراس اسالمی که برای دفاع از کیان مسلمین علم 
شده اند، باید در برابر زیاده خواهی بوفالوهای وحشی 
را  خود  وظیفه ی  این  تنها  نه  متأسفانه  اما  بایستند؛ 
به  را  اسالمی  سرزمین های  که  کرده اند  فراموش 
چراگاه های بی دردسری برای آن ها تبدیل نموده اند. 
اگر امروز این اهرم های فشار به کار نیایند، به چه 
پاسخگوی  باید  سازمان ها  این  می خورند؟  دردی 
امت اسالمی باشند و ملت های اسالمی هم باید از 
این  به شکستن  وادار  را  بازخواست و آن ها  آن ها 

بی تفاوتی و بی تحرکی کنند.
این گروه های ترویستی و تکفیری که به نام اسالم و 
قرآن، تیشه به ریشه ی اسالم می زنند و در کشورهای 
و  بهانه ی شیعه و سنی و کرد و عرب  به  اسالمی 
فارس، جنگ خانمان سوزی  به پیکره امت اسالمی 
تحمیل کرده اند، چرا در مقابل کشتار وحشیانه مردم 

مسلمان غره در ماه مبارک رمضان به دست جالدان 
صبرا وشتیال، روزه ی سکوت گرفته اند؟ چرا نیروی 

خود را  علیه صهیونیزم جهانی بسیج نمی کنند؟ 
چرا عربستان و قطر و امارات که میلیارد ها دالر برای 
هزینه  اسالمی  امت  دادن  قرار  رو  در  رو  و  تقابل 
می کنند، به مبارزان فلسطینی سالح و کمک مالی 

نمی رسانند؟ 
در  جنایتکار  اسرائیل  حامی  منافع کشورهای  چرا 
تکفیری  گروه های  این  آماج  خاورمیانه  و  جهان 
قرار  افتاده اند،  اسالمی  امت  جان  به  که  تندرو  و 

نمی گیرد؟ 
حوادث  مقابل  در  اسالم  جهان  اندیشمندان  چرا 
سایر  و  لبنان  و  عراق  و  سوریه  در  که  روزمره ای 
بی تفاوت  می دهد ،  روی  مسلمین  سرزمین های 

شده اند؟ 
در این روزگار بی کسی امت اسالم و غریبی اسالم 
و قرآن، دو خط بیش تر وجود ندارد؛ یا باید در خط 

یا در خاکریز دشمنان قسم  باشی و  اسالم و قرآن 
خورده اسالم و رسول اکرم )ص(. خط سومی نیست.

چهارم؛
به تماشای این روزگار پر محنت امت   آنانی که 
اسالم ایستاده اند، باید بدانند از همه ی آنانی که قرآن 
للعالمین  پیامبر رحمت  به  به آتش کشیده اند و  را 

بی احترامی فراوان نموده اند، بد ترند.
و  جهانی  استکبار  شده ی  مدیریت  تغییرات   
صهیونیزم بین الملل در جغرافیای سیاسی و طبیعی و 
اقلیمی جهان اسالم، ضربات خرد کننده ای بر پیکره 

امت اسالم خواهد زد.
پنجم؛

آزادی خواهی  فریاد  دیگر  بار  امسال،  قدس  روز 
مسلمانان را شنیدیم که دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
شادی  غریو  با  روزی  فریادی که  کردند؛  فریاد  را 
نابودی جنایتکاران صهیونیزم پیوند خورد و آن روز 

دور نیست: الیس الصبح بقریب...
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دين و
 انديشه

در  نامش  که  است  ماهی  تنها  رمضان،  ماه 
فرصت ها  بهترین  از  و  آمده  شریف  قرآن 
برای مسلمین جهان است. این ماه در فرهنگ 
برای  الهی  ریزی  برنامه  از  بخشی  اسالمی، 
تربیت جامعه بشری تلقی می شود و به برکت 
آن هر سال تحولی فکری، فرهنگی، در جامعه 

اسالمی پدید می آید.
ماه رمضان، هر سال همچون ابری بهاری فرا 
می رسد و بر زمین و زمان، برکت و رحمت 
و مغفرت فرو می بارد و در جان ها و جامعه ها، 
حیاتی نوین می دمد و بسیار زود و با سرعت 

رخت برمی بندد.
سالم بر رمضان، ماهی که قبل از آمدنش در 
انتظار آنیم و قبل از رفتن، اندوه سپری شدن 

آن را داریم.
وبه تعبیر زیبای امام سجاد )علیه السالم( : اسالم 
بر تو که ]از جمله چیزهایی هستی که[ قبل از 
زمانش مورد طلب است و قبل از رفتنش بر آن 

اندوه خورده می شود.«
این ماه، سالی یک بار چون بهترین عزیزان 
و  عشق  اوج  در  و  می نماید  رخ  سفرکرده 
اشک اولیای الهی همه را تنها می گذارد و از 

میان ما رخت برمی بندد.
بسیاری از انسان ها، در این دریای رحمت شنا 
و  »محبت«  »معرفت«،  گوهرهای  و  می کنند 
کیمیای طهارت و »تقوا« برمی گیرند، برخی 
می بخشند  دیگر  صفایی  را  جان  و  جسم 
جام ها  رمضان  رحمت  آبشار  از  برخی  و 
صفا  و  تالش  میزان  به  کس  هر  می نوشند، 
حضرت  مهمان سرای  از  خویش  اخالص  و 
دوست بهره می گیرد، آب حیات می نوشد و 

گوهر شب چراغ می اندوزد.
از  یکی  تربیتی خدا،  اردوی  این  با  همراهی 
شرایط نجات و فوز و فالح انسان هاست. یاران 
رمضان بسوی قله های بلند »تقوا« راه می سپرند 
و هر کس آرزوی دیدار یار دارد، باید رمز 
رمضان را بیاموزد. بی شک مبلغان عزیز که 
خود خادمان فرهنگ رمضان اند، از انوار این 
ماه، نور می گیرند و در بازتاب فروغ درخشان 

رمضان، نقشی بزرگ، ایفا می کنند.
در آستانه ی خداحافظی با شهر اهلّل اکبر و عید 
اولیای الهی، شیفتگان ماه خدا، غم فراق دارند 
و به چگونگی تداوم انوار رمضان می اندیشند 
و راهکارهای شرب مدام از فیوضات رمضان 

را می جویند.
باید  رمضان،  مکتب  آموختگان  دانش 
دانش خویش را در صحنه ی جامعه و دیگر 
وگرنه،  گیرند  کار  به  سال  فرصت های 
دانش های نظری بدون کاربرد عملی به زودی 
اردوی  یافتگان  پرورش  می شود.  فراموش 
و  اعمال  و  عادات  و  آداب  از  باید  رمضان 
آن  انسانی  سازندگی  و  ماه  این  اندیشه های 
فاصله نگیرند وگرنه ریاضت ها کم کم تأثیر 

خود را از دست خواهد داد.
ره آورد  های رمضان چیست؟

چنین  این  را  پربرکت  ماه  این  ارمغان های 
می توان فهرست کرد:

1-  روزه داری و شب زنده داری؛
2-  تالوت و تعلیم و تعلم قرآن مجید؛

3-  اقامه نمازهای باشکوه جمعه و جماعت؛
4-  آشنایی بیش تر با گفتار و رفتار معصومین 

علیهم السالم؛
انفاق و تقویت روح  افزایش صدقات و   -5

گذشت و احسان؛
6- صله ارحام و رسیدگی به خویشاوندان؛

7- دعا و نیایش های بیش تر؛
8- تذکر و ارشاد و راهنمایی دیگران؛

9- توبه و بازگشت از لغزش ها و گناهان؛
10-  عادت به نوافل و نمازهای مستحبی.

11- رمضان، هزاران گوهر گران بها به انسان ها 
هدیه کرده و می کند، ولی سه گوهر »آزادی«، 
درخشان ترین  از  الهی«  »عشق  و  »آگاهی« 

هدیه های آن است.
آری، رمضان به برکت روزه داری، انسان را 
از سلطه هوس ها، و نیازهای کاذب و تحمیلی 
و افراط در نیازهای واقعی، آزاد می کند و به 

انسان »آزادی اراده« می بخشد.
انسان در سایه ی رمضان با »معارف بلند قرآنی« 
آشنا می شود و با بهترین رهنمودهای زندگی 
انس می گیرد. اطالعات و آگاهی های قرآن، 
فوری ترین و ضروری ترین مواد آموزشی و 

تربیتی برای جامعه بشری است. اصوال قرآن 
نرم افزار مدیریت صحیح انسان و جهان است 
و همه مشکالت جامعه ناشی از عدم استقرار 
این نرم افزار زندگی بخش، در قلب افراد و 

دولت هاست.
عامل  بهترین  الهی«  »اولیای  و  الهی«  »عشق 
کنترل و هدایت انسان در جاده پر سنگالخ 
زندگی است. نیایش های رمضان، شعله های 

عشق الهی را در جان مؤمنان برمی افروزد.
دست یابی به سعادت جاودانی و رهایی از همه 
رنج های دنیوی و اخروی، بدون »گوهر تقوا« 
مقدور نیست و رمضان این گوهر آسمانی را 
به زمینیان می بخشد و آزادی و آگاهی و عشق 
به جایگاه  الهی پیش نیاز حتمی برای صعود 
بلند »متقین« است و رمضان اردوگاه تربیتی 

سخن جديد

رمضان اندک اندک از میان ما کوچ نموده و رخت برمی بندد. در 
آستانه ی این خداحافظی از بزرگ تری خوان گسترده ی کرم و 
میزبانی مهربانانه ی خالق یکتا، زمزمه های با صفای امام سجاد چه 

زیبا و آموزنده است. 
بار الها! ای کسی که تمایلی برای گرفتن پاداش نداری، ای کسی 
ات  بنده  به  ای کسی که  و  نمی شوی  از عطا کردن، خسته  که 
عطا  او  به  استحقاقش  از  بیش تر  بلکه  نمی دهی  مساوی  پاداش 
می کنی، نعمت تو ابتدایی و بدون مستحق شدن و عفوت از روی 

احسان و عذابت بر طبق عدل و حکم و فرمانت، خیر است.
بار الها! اگر عطا کنی، همراه با منت نیست و اگر از چیزی محرومم 

کنی، بر اساس ظلم و ستم نیست،
او سپاس گذاری  از  به جا آورد،  را  الها! کسی که شکرت  بار 
می کنی و حال آنکه تو هستی که به او شکر نمودن را الهام کرده 

ای،
بار الها! تو آن کسی هستی که برای بندگانت دری به سوی عفوت 

باز کرده ای و اسم آن را توبه گذاشته ای،
بار الها فرمودی: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را… پس دعا 
نمودن را عبادت و ترک آن را تکبر نامیدی و تهدید کردی که 

ترک دعا باعث داخل شدن در جهنم با خواری و ذلت است.
بار الها! تو از میان بهترین واجباتت، ماه رمضان را معین نمودی. 
بر  و  برگزیدی  تمامی زمان ها و روزگاران  میان  از  را که  ماهی 
دیگر ماه ها برتری بخشیدی و آن را به خاطر نازل شدن قرآن و 
نور درآن بر تمامی اوقات سال مقدم داشتی و روزه داری را در 
آن واجب نمودی و بندگانت را به عبادت و شب زنده داری آن 

تشویق کردی.
بارالها! ما را به خاطر این ماه بر سایر امت ها برتری دادی و فضیلت 
آن را برای ما انتخاب نمودی. به دستورت روزهای آن را روزه 
گرفتیم و با یاری ات به شب زنده داری پرداختیم و این چنین خود 

را در مقابل رحمتت قرار دادیم.

بار الها! این ماه در میان ما مقام شایسته ای داشت و هم صحبتی 
نیکو برای مان بود و باالترین سود هر دو جهان را نصیب مان کرد و 
هنگامی که مدتش به پایان رسید و وقتش تمام شد، از ما جدا شد.
آن  از  جدایی  درحالی که  می کنیم  وداع  رمضان  ماه  با  هم  ما 
برای مان سخت است… بر ما الزم است که عهد و پیمان آن را 
حفظ کنیم و احترام آن را نگه داریم و ادای حق آن را بر خود 

واجب بدانیم پس می گوییم:
درود خداوند بر تو که قبل از آمدن محبوب هستی و پیش از رفتن 

باعث غم و اندوه می شوی!
خاطر  به  را  درگاهت  به  عذرخواهی  فرصت  برایمان  الها!  بار 
کوتاهی در حقت مهیّا کن و عمر ما را تا رمضان آینده طوالنی 
برای  را  ما  رساندی،  آینده  رمضان  به  را  ما  که  هنگامی  و  فرما 

عبادتی که شایسته آن است یاری فرما!
بارالها! بر محمد و خاندانش درود فرست و غم رفتن ماه رمضان را 
برایمان جبران کن و عید فطر را برایمان مبارک گردان و بهترین 

روزی قرار ده که بر ما گذشته است.
بار الها! در روز فطری که آن را برای مؤمنان روز عید و سرور، 
توبه  داده ای  قرار  هم یاری  و  اجتماع  روز  دینت،  اهالی  برای  و 
می کنم؛ توبه ی کسی که به سوی گناه و خطایش برنمی گردد، 

توبه ای خالص و بدون شک و تردید،
بار الها! این توبه را از ما قبول فرما و از ما خشنود شو و ما را بر آن 

ثابت قدم بدار.
بار الها! ما را در زمره توبه کنندگانی قرار بده که محبتت را بر آنها 
واجب گردانیده ای و بازگشتشان را به بندگیت قبول فرموده ای، 

ای عادل ترین عادالن.
تمامی  و  را  ما  رفتگاِن  و  و هم کیشان  مادران  و  پدران  الها!  بار 
کسانی را که تا قیامت متولد می شوند ، همگی را ببخش و بیامرز!
بر  که  همانگونه  فرست  درود  خاندانش  و  محمد  بر  الها!  بار 
فرشتگان مقربت درود می فرستی ، درودی که برکت آن به ما 
انجام همه  بر  … که تو  نیز برسد و دعاهایمان مستجاب گردد 

چیز توانایی.
صحیفه سجادیه ، فرازهایی از دعای وداع با ماه مبارک

وداع سبز با رمضان
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رضا ساعی »متقین« است. متقین در آغاز بر خویش حاکم 
می شوند و سپس فرمان حکومت بر هستی را 

با امضای خدا دریافت می کنند.
ارمغان های گوناگون

ماه رمضان هم دستاوردهای فردی دارد، هم 
فرهنگی  ره آورد  اجتماعی، هم  ارمغان های 
کارآیی  هم  اقتصادی،  آورد  ره  هم  دارد، 
کارکردهای  هم  دارد،  درمانی  بهداشتی، 

سیاسی، اجتماعی.

هم آموزش است، هم کارورزی، هم تمرین 
است، هم تعلیم. همه ره آوردها را باید توسعه 

داد و تداوم بخشید.
مذهبی،  هیئات  شدن  فعال  مساجد،  احیای 
تأسیس و گسترش فعالیت های قرآنی و ارتباط 
نزدیک تر با عالمان دین، بخشی از ارمغان های 
جهت  در  باید  که  است  رمضان  پربرکت 

تقویت و تداوم این دستاوردها، تالش کرد.
ماه رمضان، ماه برگشت به قرآن است، باید 
اقتصادی،  نظام  در  گذاری،  قانون  نظام  در 
مواضع  در  و  تربیتی  و  آموزشی  نظام  در 
برای  بازگشت و  به قرآن  اجتماعی  سیاسی، 
پژوهی و  باوری، قرآن  قرآن آموزی، قرآن 
گسترش اندیشه های قرآنی و قرآن ساالری 

برنامه ریزی کرد.

نهادها، دولت مردان و مردم،  و  افراد  ما  همه 
باید اندیشه ها را برقرآن عرضه کنیم، عواطف 
را با قرآن میزان کنیم و رفتار فردی را بر اساس 
السالم  بیت علیهم  اهل  قرآن و رهنمودهای 
بودجه سالیانه و  برنامه و  نماییم.  تنظیم 
برنامه های توسعه و چشم اندازهای آینده 
را از قرآن و عترت فراگیریم و از کفر و 

شرک جهانی نهراسیم.
ماه رمضان، ماه بازگشت به زالل طبیعت 
و فضای پاکیزه فطرت و تمرین آزادگی 
شهوت«  و  خشم  و  خواب  و  »خور  از 
است. با حضور در نماز عید فطر در زیر 
زمین  بر  و سجده  باز  فضای  و  آسمان 
و شعار تکبیر و توحید و با صلوات بر 
باید  السالم  علیهم  محمد  آل  و  محمد 

بسوی خدا بازگشت.
اعمال و دعاها و شعارهای ماه رمضان و 
روز عید فطر، بازگوکننده دستاوردهای 

روزه و رمضان است.
اعالم  چگونه  را  شاد ی  و  عید 

کنیم؟
خداوند متعال پس از برگزاری اردوی 
بزرگ تربیتی رمضان، اجتماعی با شکوه 
و اختتامی زیبا و دلنشین را تدارک دیده 
است، اصوال اعیاد اسالمی رنگ و بوی 
دیگری دارد، از یک سو، روز ستایش 
و سپاس به درگاه آفریننده انسان و جهان و 
نعمت بخش رحیم و رحمان است و از سوی 
دیگر روز قدرشناسی از پیام آوران و اولیای 
الهی است، روز اعالم بیعت و حمایت از آنان 
برقرار می سازند،  را  انسان و خدا  پیوند  که 
روز شعارهای زندگی بخش تکبیر و توحید 
و صلوات بر محمد و آل محمد صلی اهلل علیه 

و آله است.
و  معمول  آفرین  غفلت  در جشن های  آنچه 
موسوم است، و برخی مؤمنان هم گاه گرفتار 
آن می شوند، شایسته فارغ التحصیالن دانشگاه 

عرفانی رمضان نیست.
عید  دعاهای  محتوای  و  آداب  و  فرائض 
فطر و قربان را باید تحلیل کرد، تا آداب 
دیگر  درخششی  اسالمی  اعیاد  اعمال  و 

باشد. داشته 

همیشگی  یارهای  از  یکی  سوپ 
فواید  که  است  افطار  سفره های 

بسیار زیادی برای بدن دارد.
سنتی  غذاهای  جمله  از  سوپ، 
برای  موارد  اغلب  در  که  است 
مبارک  ماه  افطار  سفره ی 
سوپ  می شود.  دیده  تدارک 
مختلفی  طعم های  و  انواع  که 
است  خوش مزه  تنها  نه  دارد، 
دارد  نیز  متعددی  خواص  بلکه 
که در این مطلب به نقل از به آن 

می پردازیم.
1- افطار کردن با سوپ، مایعات از دست رفته در طول روز 

را جایگزین می کند.
آماده  دیگر  غذاهای  برای  را  هاضمه  سیستم  سالمت   -2

می کند.
3- منبع عالی ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز بدن است که 

ویژه  به  آن  مصرف 
مبارک  ماه  در 

مناسب است.
افطار  شروع  با   -4
با سوپ، معده گرم 
از  مانع  و  می شود 
ناراحتی  یا  نفخ 

معده می شود.
از  غنی  سوپ   -5
آب است از این رو 
با مصرف آن، آب 
کافی به سلول های 

بدن می رسد.
به عملکرد سیستم  است،  فیبر  از  6- سوپ سبزیجات غنی 

هاضمه کمک می کند و نفخ و یبوست را کاهش می دهد.
غذای  از  کم تری  میزان  می شود  باعث  سیری،  ایجاد  با   -7

اصلی مصرف کنید.

7 دلیل عالی برای خوردن سوپ در وعده افطار

ره آوردهای رمضان
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شهریار

حکمت روزه داشتـن بگـذار
باز هم گفته و شنیده شود

                                   صبرت آمــوزد و تسلط نفـس
                                    و ز تو شیطان تو رمیده شود

توافق نداشتن و مباحثه در محیط کار یک فرآیند 
همین  به  نیست.  این گونه  دعوا  اما  است.  سالم 
خاطر است که دعوا با یک نفر در محیط کار، 
به اندازه دعوا با یکی از اعضای قدرتمند خانواده 
یک  با  دعوا  است.  دردآور  و  ناراحت کننده 
همکار همانند دعوا با یک دوست یا خواهر و 
برادر است. دعوا کردن با افرادی که قدرت شان 
از ما کم تر یا بیش تر است احساس زورگویی یا 

ضعیف کشی را در ما بر می انگیزد.
طبیعتا ما باید یاد بگیریم چگونه با خشونت در 
محیط کار روبه رو شویم. اما در ابتدا باید به منبع 

اصلی تضاد پی ببریم.
منظور از ریشه های تضاد این نیست که از میان 
منظور دالیل  بلکه  باشیم  دنبال آن  به  کتاب ها 
به  که  است  موضوعی  پس  در  نهفته  روانی 

منتج  دعوا 
به  می شود. 
همین خاطر، 
می توانیم  ما 
روش هایی را 
در مواجهه با 
به کار  تضاد 
که  گیریم 
برای ما امنیت 
همراه  به 
داشته باشد و 
برای دیگران 
و کل سازمان 

مفید باشد.
تضاد در محیط کار چگونه است؟

تضاد در محیط کار به اشکال مختلف خود را 
هستند  افرادی  اول  دسته ی  در  می دهد.  نشان 
ندارد  وانمود می کنند هیچ مشکلی وجود  که 
درحالی که به وضوح مشکل وجود دارد. آنها 
می کنند:  استفاده  این  شبیه  عباراتی  از  اغلب 
»من در اینجا مشکلی نمی بینم«. زمانی که تالش 
با  دارد  وجود  مساله ای  دهید  توضیح  می کنید 

»رفتارت  می شوید:  مواجه  پاسخ هایی  چنین 
غیرمنطقی است«. وقتی موضوع حاد می شود، کم 
کم کار به بی احترامی می کشد: »شما بیش از حد 
احساساتی هستید« )به خصوص در مورد زنان(. 
در این حالت برای آنکه خودتان را اثبات کنید، 
هر اقدامی ممکن انجام دهید و اغلب به ضررتان 
تمام می شود و شما در هر صورت غیرمنطقی به 
نظر می رسید یا برچسب دعوایی بودن به شما 
می خورد. در این حالت، شما بازنده خواهید بود 

و طرف مقابل برنده خواهد شد.
نوع دیگر تضاد در محیط کار خشونت آشکار 
دارند  عادت  روش  این  به  که  افرادی  است. 
آنها  ویژگی  دارند.  زورگویی  ویژگی  اغلب 
اغلب بسیار رقابتی، بی توجه به تبعات موضوع، 
خودبرتربین و خودشیفته است. این افراد ارزش 
خود را با برتری جویی 
اثبات می کنند. چنین 
شدت  به  افرادی 
خطرناک هستند چرا 
شرور  همراهان  که 
که  دارند  بدطینتی  و 
را  آنها  دستورات 
اجرا می کنند. اگر در 
افراد  چنین  کنارتان 
زورگویی  و  قلدر 
مراقب  دارند،  وجود 

باشید.
تاکتیکی  از  انتها،  در 
که من اصال نمی پسندم نام می بریم یعنی خشونت 
انفعالی. افرادی که خشونت انفعالی دارند، حامی، 
منطقی و حتی کمک کننده هستند؛ اما تا زمانی 
باشید.  نخوانده  را  سطرها  بین  فضای  شما  که 
حمله های آنها شباهتی به حمله ندارد چرا که به 
خوبی می توانند سالح کالمی خود را پنهان کنند. 
گاهی اوقات حتی تا مدت ها متوجه نمی شوید 
که از آنها ضربه خورده اید. جدل با این نوع افراد 

مانند مشت زنی با سایه هاست.
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دالیل دعواهای کاری چیست؟

وقتی »آشیق گاوایی« به خاطر دندان درد نتوانست چیزی 
بجود و بخورد، پیش داکتر رفت تا ببیند چرا سمت 
راست صورتش دردناک شده، انتظار اتفاقات بعدی را 

نداشت.

به نقل از سایت »فاکس نیوز«، پس از این که داکتران 
انجام  هندی  ساله   17 پسر  این  روی  آزمایش  چند 
به  او  دندان های آسیاب  از  متوجه شدند یکی  دادند، 
طرز غیرعادی رشد کرده و بنابراین دندانش را جراحی 

کردند.
داکتر »سانداندا پالوانکار«، رییس بخش دندانپزشکی 
نبود  معلوم  زیاد  تایمز« گفت:»اول  »ایندیا  به  شفاخانه 
ماجرا چیست و بنابراین تصمیم گرفتیم او را جراحی 
کنیم.« وقتی آنها کار را برای ترمیم دندان آسیاب شروع 
کردند، متوجه شدند صدها دندان ریز در این دندان در 
حال رشد هستند:»در آخر، ما 232 دندان ریز را از دندان 
آسیاب درآوردیم که هر کدام به طور مستقل به عنوان 

دندان رشد می کردند.«

کشنده  می تواند  سیگرت  که  می دانند  همه  تقریبا 
باشد، اما یک تحقیق جدید نشان می دهد، سیگرتی ها 

بیش تر از دیگران در خطر خودکشی هستند.
به نقل از سایت »cbsnews«، طبق بررسی محققان 

دانشگاه واشینگتن، سیگرتی ها 2 تا 4 برابر دیگران در 
خطر خودکشی هستند.

که  است  این  می آوردند  کارشناسان  دلیلی که 
از دیگران در معرض اختالالت  بیش تر  سیگرتی ها 
روانی یا سوءمصرف موادمخدر و الکل قرار دارند. 
ممنوع  یا  سیگرت  بر  بستن  مالیات  ترتیب،  این  به 
تعداد  می تواند  بسته  محیط های  در  سیگرت  کردن 

خودکشی ها را تا 15 درصد کاهش دهد.
سیگرت  که  می دهند  نشان  هم  دیگر  تحقیقات 
احتماال مسیر اعصاب مربوط به لذت را تغییر می دهد، 

مساله ای که روی سالمت روان تاثیر می گذارد.

»تسا اوانز« مثل بقیه کودک ها می دود، بازی می کند 
یک  به  مبتال  او  اما  می فرستد؛  بوسه  بقیه  برای  و 

عارضه نادر است و بینی ندارد.

پسر هندی 
با 232 دندان 

اول؛
مسلمانان با جمعیت  باالی یک و نیم میلیاردی 
)حدود 21 درصد جمعیت جهان( و  داشتن 70 
درصد منابع انرژی دنیا و 40 درصد صادرات مواد 
خام و برخورداری از مناطق مهم و استراتژیک 
جهانی مانند تنگه ی هرمز، کانال سوئز، تنگه جبل 
و 5000  طول  کیلومتر  با 11000  و  و...  الطارق 
طویل  و  عریض  سازمان های  و  عرض  کیلومتر 
سیاسی و اقتصادی و دینی و مذهبی و فرهنگی، 
هنوز نتوانسته اند از اعتبار و آبروی خود دفاع کنند.

به راستی دولت ها و سازمان هایی که در برابر تعدی 
و تجاوز به خود سکوت کرده اند و با بی تفاوتی، 
غارت  و  قتل  و  تجاوز  نوع  بد ترین  شاهد 
افغانستان،  سوریه،  عراق،  مسلمان  کشورهای 
اسرائیل غاصب در  بی شمار  فلسطین و جنایات 
حق مردم بی دفاع در غزه و... هستند، در کدام 

جایگاه انسانی می توانند قرار بگیرند؟ 
اصولی که ما را انسان می نامند، چیزی جز حمیت 
و غیرت و تعقل و تفکر نیست و کسی که از این 
مرام ها نداشته باشد، فرقش با آن گاومیشی که به 
دیدن هجوم گرگ های وحشی به هم نوع خود 

ایستاده است، چیست؟ 
این همه سازمان بین المللی برای دفاع از انسان ها 
نشود.  پایمال  بشر  حقوق  تا  شده اند  راه اندازی 
پیش کش،  شود  ریخته  مسلمان  من  خون  اگر 
اگر سرزمین ممالک اسالمی غصب شود و آن ها 
ساکت ایستاده باشند، حرفی نیست. اگر به نوامیس 
ما تجاوز کنند و کودکان و پیران ما ناجوان مردانه 
قتل عام شوند، نمی توانم به آن ها اعتراض کنم و 
این حق را به خودم نمی دهم که آن ها را محکوم 
کنم، چون آن ها حق دارند برای سربلندی البی 

صهیونیزم هر کار که دل شان بخواهد با ما بکنند.
با سازمان  من  ندارم.  اروپا  اتحادیه  با   من کاری 
ملل که در حاکمیت قلدران قداره کش هستند، 

کاری ندارم. با سازمان نظامی ناتو که در راستای 
جنگ های خود ساخته وارد خاورمیانه شده کار 
ندارم؛ اما اگر امت واحده اسالمی علیه حاکمان 
خود که در برابر این گونه قتل و تجاوز و ددمنشی 
شعله ور  کرده اند،  سکوت  صهیونیستی  رژیم 

می گشت، مصیبت های عظیم امروز را نداشتیم.
دوم ؛

 امروزه غزه نماد تمام عیار لگدمال شدن غیرت 
مسلمانان است و از بی تفاوتی ما مسلمانان است 
زنان  است.  دود شده  و  و آتش  که غرق خون 

قتل عام  و کودکان مسلمانی که در غزه  فجیعانه 
می شوند، نتیجه ی عدم حس نوع دوستی ماست 
و از آن باال تر حاصل رفتار بسیار بد اندیشمندان و 
صاحب نظران و علمای دینی و سیاسی و اجتماعی 

جوامع اسالمی است.
تا کی و تا کجا باید شاهد بی حرمتی اجنبی ها بر 

مسلمانان باشیم؟ 
آیا غصب فلسطین کافی نیست؟ 

آیا تبدیل سوریه به تلی از خاکستر و کشتار و قتل 
عام های وحشیانه در عراق بس نیست تا ما را از 

این رخوت و سستی و سکوت خفت بار بیرون 
بیاورد.؟ 

آیا اگر این سکوت تداوم یابد غزه آخرین قتلگاه 
مسلمین خواهد بود و این ماجرا در جایی دیگر از 

ممالک اسالمی تکرار نخواهد شد؟ 
تهاجم  نظاره گر  و  کنیم  تحمل  را  ذلت  کی  تا 
اهریمنان به جان و مال و نوامیس مسلمین باشیم؟ 

اسالمی  کشورهای  برخی  خیانتکار  سران  اگر 
برای حفظ حکومت خود شریک این جنایات 
نشده  ساقط  که  اسالمی  امت  وظایف  هستند، 

غزه، مظلومیت به تاراج رفته

خطر خودکشی
 در سیگرتی ها بیش تر است

دختر بچه ای که بینی ندارد!

حمالت رژیم صهیونیستی به نوار غزه نزدیک 
به بیست روز است که به صورت متوالی ادامه 
دارد و این در حالی است که صهیونیست ها 
دیگر  فاجعه ی  خلق  با  گذشته  پنجشنبه  روز 
هدف  را  ملل  سازمان  به  متعلق  مکتب  یک 
قرار دادند و تعدادی زن و کودک دیگر را 

به خاک و خون کشیدند.
به نقل از شبکه الجزیره، آمار شهدای حمالت 
هوایی، دریایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی 
به مناطق مختلف نوار غزه به بیش از 800 تن 

رسیده است.
 119 پنجشنبه  روز  در  تنها  صهیونیست ها 
فرد  و  زن  کودک،  ده ها  جمله  از  فلسطینی 

سال خورده را به شهادت رساندند.
رژیم  نیروهای  فلسطینی  منابع  گفته ی  به  بنا 
صهیونیستی با 10 موشک یک مکتب متعلق 
آواره ی  ده ها  آن  در  که  را  ملل  سازمان  به 
بمباران  را  بودند  شده  داده  اسکان  فلسطینی 
کردند که این حمله به شهادت 15 فلسطینی 
و زخمی شدن بیش از 120 تن دیگر انجامید.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز چندین خانه 
بمباران  غزه  نوار  در  را  فلسطینی ها  به  متعلق 

بمباران ها 11  این  از  مورد  دو  در  که  کردند 
شهادت  به  خانواده  دو  اعضای  از  فلسطینی 

رسیدند.
در دو منطقه عبسان و خزاعه در جنوب نوار 
رژیم  هوایی  و  توپخانه ای  حمالت  نیز  غزه 
صهیونیستی همچنان ادامه دارد و منابع صحی 

اعالم کردند که به دلیل ادامه حمالت قادر به 
خارج کردن شهدا از زیر آوار نیستند.

نیز در خان یونس و  نزدیک به 40 فلسطینی 
اطراف آن به دست نظامیان رژیم صهیونیستی 

به شهادت رسیدند.
براساس آمار منتشر شده از سوی منابع صحی 
صهیونیستی  رژیم  حمالت  تاکنون  فلسطینی 
به شهادت 808 شهید و زخمی شدن بیش از 

4700 تن انجامیده است.
خانه   475 از  بیش  همچنین  حمالت  این  در 
متعلق به فلسطینیان به شکل کامل منهدم شده 

و 2644 خانه نیز آسیب دیده است.
همچنین 46 مکتب، 56 مسجد، هفت شفاخانه 
صهیونیستی  رژیم  سوی  از  نیز  درمانگاه  و 
بمباران شده که این نهادهای خدماتی غزه به 

طور کامل ویران شده اند.

جنایتی دیگر در غزه

مرتضی طیبی
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