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پخش
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انقالب زیبا
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فیلمسینمایی-پاورچینپاورچین
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3
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3
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مهمان خانه شیطان
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تغییربرنامهها
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نمایش

هیچکس جسیکا را نکشت
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گفت وگو

بررسی چرایی پیدایش داعش
و پیوند با گروهک تروریست منافقین

ادامه از صفحه 8

اعترافات خانم «زیپی لیونی» ،وزیر سابق خارجه
رژیم صهیونیس��تی و وزیر فعلی دادگس��تری این
رژیم ،بسیار تکاندهنده است که با رهبران عرب به
بس��تر میرود .دلیل این اتفاقات این است که رژیم
صهیونیستی نیروی فداکار ندارد .آبروی بینالمللی
خود را از دست دادهاند و علمای یهود فتوا میدهند
که اقدام وزیر خارجه کار زشتی نبوده است(!)
بنابرای��ن خط��ر تکفیریه��ا بیش��تر از
صهیونیستهاست .هر مدرسهای که پول عربستان
در آن ترزیق میش��ود به پادگانی برای جنگاورهای
وهابی تبدیل ش��ده اس��ت .بنابرای��ن خطر جریان
ی بسیار جدی است .جهان اسالم و بویژه اهل
تکفیر 
تسنن باید تالش کنند از سیطره تکفیریها نجات
یابند .هر عالم س��نی که در مدارس تشکیلشده با
پول سعودیها تدریس میکند باید بداند خواسته یا
ناخواسته سربازی را تربیت میکند که حاضر است
خ��ودش را به بمب ببندد و مل��ت بیگناه را به قتل
برساند.
جری�ان داعش ،نتیج�ه نظام تعلی�م و تربیت
عربستانسعودیاست؟

بله! در مدارس علمیه مورد حمایت عربس��تان
علمای درجه دوم هم تربیت نش��دند و فقط نیروی
جنگاور تربیت کردند .جریان داعش محصول نظام
تعلیم و تربیت عربستانس��عودی است که کینه را
در سراس��ر جهان و جهان اسالم گسترش میدهد.
موضوع��ی که غرب تولید کرد و عربستانس��عودی
بسط داد .علمای مس��لمان جهان باید هوشمندی
به خرج دهند که جوانان مسلمان هزینه حداکثری
اس��تفاده از دین را نپردازند تا ضحاکان وهابی مغز
جوانان منطقه را نخورند.
چ�را یک گروه تندرو س�نی ـ وهاب�ی با گروهک
تروریستمنافقینپیوندمیخورد؟

نباید این نکته را فراموش کرد که داعش سنی
نیستند و منافقین هم شیعه نیستند و این دو جریان،
قدرتطلب هستند که برای به حجله رفتن با عروس
قدرت دس��ت به هر اقدامی میزنند .همانگونه که
منافقین بحث ناموس را ابزار قرار دادند ،داعشیها
هم جه��اد نکاح را به راه انداختند و پیشبینی هم
میشد این دو جریان با هم ارتباط برقرار کنند البته
پیشبینی میشد این اتحاد در سوریه اتفاق بیفتد.
بعد از پایان جنگ تحمیلی ،عملیات فروغ جاویدان
توسط منافقین در حال شکلگیری بود که نیروهای
مردمی سراسر کشور برای مقابله با آن بسیج شدند.
حضرت امام س��ال  67در آن وضعیت تاریخی کار
شجاعانهای انجام دادند و کسانی را که در وضعیت
جنگی مج��ددا اع�لام بیعت با منافقی��ن کردند،
مج��ازات کردند .اگر پروژه منافقین اتفاق میافتاد
و اعضای آن در درون زندان مسلح میشدند اتفاقی
ناگوار رخ میداد؛ همانگونه که در موصل اتفاق افتاد.
اگر  3هزار نفری که در زندان بودند آزاد میش��دند
و علیه امنیت کشور دست به اقدامی میزدند برای
اینکه دوب��اره وضعیت به همان نقطه اول بازگردد
باید  30هزار نفر کشته میشدند .معتقدم در دفاع از
کشور باید تصمیم درست بگیرید و اگر کشور شما
در معرض حمله نظامی قرار میگیرد باید تصمیم
درست بگیرید .استراتژی نظامی میگوید هدفی را
که میتوانید با یک دسته نظامی تصرف کنید اگر
در زمان خودش تصرف نکنید بعدا ممکن است با
یک لشکر نتوانید تصرف کنید .امام با هوشمندی
اجازه ندادند جریانی مانند داعش در ایران سرزمینی
پیدا کند و قدرت بگی��رد .از طرف دیگر منافقین
 19هزار نفر از مردم بیگناه کش��ور را به ش��هادت
رس��اندند .درباره تروریستهای وحشی داعش هم
باید گفت زمان میبرد جریانی که عربستانسعودی
ایجاد کرده ،از بین برود.

خبر

سالم وطن

اوراق وام مسکن گران شد

ی��ک روز پ��س از انتش��ار نامه مش��ترک وزیر
راه و شهرس��ازی و مدی��رکل بان��ک مرک��زی ب��ه
رئیسجمه��وری (دوش��نبه هفته ج��اری) درباره
پرداخت وام خرید با س��ود یارانهای ،نرخ اوراق حق
تقدم تسهیالت مسکن در همه سررسیدها افزایش
یافت .به گزارش تس��نیم ،در معام�لات دیروز بازار
فرابورس هر برگه اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن
فروردین  93با  0/45درصد افزایش  95هزار و 733
تومان معامله شد .قیمت هر ورق حقتقدم تسهیالت
مس��کن دیماه  92نیز با  81صدم درصد رش��د به
 956هزار و  638ریال رسید .نرخ هر ورق اوراق حق
تقدم مسکن بهمن  92نیز با رشد  1/13درصدی به

 962هزار و  409ریال افزایش یافت .قیمت هر برگه
اوراق حق تقدم مسکن اسفند  91نیز با  0/82درصد
رش��د به  952هزار و  897ریال رس��ید ،قیمت هر
ورق تسهیالت مسکن آبان  91با  1/72درصد رشد
به  956ه��زار و  559ریال افزایش یافت .همچنین
نرخ اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن شهریور  91و
بهمن  91نیز به ترتیب با  1/32و  1/15درصد رشد
به  948هزار و  60و  952هزار و  578ریال افزایش
یافت .به گزارش تس��نیم ،در معامالت روز دوشنبه
اوراق حقتقدم تسهیالت مسکن نرخها نسبت به روز
پیش از آن تغییر چندانی نداش��ت اما دیروز قیمت
اوراق حقتقدم در همه سررسیدها افزایش یافت.

پیامک /300088 :تلفن66413942 :

کس��انی ک��ه در س��الهای اخی��ر ،برخ��ی
نزدیکانشان در فساد اقتصادي(نفتی) يا اجتماعي
و سیاسی(فتنه) دست داشتند و نهتنها از آنها اعالم
برائت نکردند؛ بلکه حمایتشان هم کردند ،چطور
میخواهند جواب ش��هدا را بدهن��د؟ باید بگذارند
قوهقضائیه کار خ��ود را بکند؛ نه آنکه با حرفهای
ناپخته که هیچ نفعی نه برای خودش��ان و نه برای
انقالب ندارد ،فضا را غبارآلود کنند.

ناصری

رئي��س جمه��ور محت��رم از طرف��ی میگویند ما
انتقادپذيري��م ولي دولت نش��ريات منتق��د را تهدید
میکند ،میگویند احت��رام و اخالق را احیا میکنیم
اما توهینهایی نظیر بیسواد و بزدل و ...نثار منتقدان
میکنن��د؛ میگویند منتق��دان به می��دان بیایند و
مشکالت را مطرح کنند ،ولی سخنرانيهاي منتقدان

حسینیطلب

آبرخ

در دانشگاهها را لغو میکنند؛ میگویند مجلس را در
رأس ام��ور میدانیم ولی دولت از نمایندگان صرفاً به
خاطر یک نقد فنی درباره توافق ژنو ،شکایت میکند و
نماینده ملت را به دادگاه میکشاند؛ معاون امور مجلس
رئیسجمهور میگوید وزیر علوم هم عزل شود ،همین
رویه در این وزارتخانه ادامه خواهد داشت و ...دولتیها
فکر میکنند مردم چه قضاوتي در این باره دارند؟!!
تيت��ر یک همه روزه روزنامههای زنجیرهای این
شده که یک اتفاق کوچکی در کشور بیفتد و آن را
به مسأله روز تبدیل کنند .آنها با بزرگنمایی مسائل
مختلف ،انگار میخواهند هرج و مرجطلبی خود را
به بدترین وجه نشان دهند .متأسفانه در دولت هم
به جای تذکر به آنها ،حمایتشان میکنند!

انعکاس

عاقبت دیدنی و عبرتآموز
سیدمحمدصادق امامیان

از همان اولین روزهای آغاز کشمکش دولت و
مجلس بر سر وزارت علوم ،اطمینان کامل داشتم
مس��اله بورسهای تحصیلی فقط وسیلهای برای
گروکش��ی سیاس��ی اس��ت و اگر تهدیدی به نام
اس��تیضاح مطرح نبود ،کس��ی هم چیزی از این
موضوع ،اقال تا زمان مقتضی ،نمیشنید.
بالطب��ع از زمان اعالن رس��می آغ��از نبرد،
با ش��ناخت دقیق از ش��خصیت و س��ابقه واضح
سیاس��یکاری تیم کارکش��ته معاون��ان وزارت
عل��وم ک��ه تقریبا ب��دون تغییر هم��ان تیم ایام
دولت اصالحاتند ،ش��ک نداش��تم شلیک نهایی
به آخرین هفته قبل از استیضاح موکول خواهد
ش��د .از اینرو در روزهای اخی��ر ،هر آن منتظر
بودم داعش��یهای سیاست ایران شروع به اقدام
انتح��اری کنند تا اگر ه��م کاری از پیش نبرده
باشند ،اقال زهر خود را ریخته باشند .همین طور
هم ش��د و اتفاقا مجری این برنامه هم همان بود
که حدس میزدم .این اولین بار نیس��ت که طی
سالهای اخیر ،تیم رسانهای منتسب به خانواده
جناب هاش��می ،شامل آقایان فواد صادقی ،علی
غزالی و عمار کالنتری با مشاوره غالمعلی رجایی
وظیفه تخریب و آنچه «افشاگری» میخوانند را
در کارزار سیاس��ت ایران بر عه��ده دارند .فقط
م��رور حافظه ضعی��ف آدم گوش��هگیری چون
بنده کافی اس��ت تا لیستی بلندباال از این دست
خودش��یرینیها و پردهدریه��ا را درباره عناصر
ارزشمندی فقط بهواس��طه اشتباهات یا نواقص
کوچک به خاطر آوریم؛ ن��ادر طالبزاده را فقط
به خاط��ر حضور رس��انهای پررنگ بع��د از ٨٨
هدف گرفتند و بنا به س��ابقه پدر ،ایشان را برای
هفتههای متوالی نواختند ،اتفاق پیش آمده برای
محم��ود کریمی را به بزرگترین س��وژه خبری
چند هفته ایران و رسانههای خارجی بدل کردند
و از تمام اثرگذاریهای او بر نس��ل جوان انتقام
گرفتند ،مداح دیگری را به فالن کار متهم کردند
و هرکسی را که خواستار پردهپوشی بود ،شریک
جرم تلقی کردند ،یکی از برادران عمدتا س��اکت
رهبری را بهواس��طه یک اظهارنظ��ر علیه آقای
هاش��می به صالبه کشیدند ،سیدحمید روحانی
را بهعن��وان اولین تاریخنگار انقالب و بیانکننده
حقایق تاریخی در باب امامی که به جد در صدد
مصادرهاش بودند ،لجنمال کردند ،دروغ حمایت
حضرات سیس��تانی و وحید را از آقای هاش��می
در ش��ب ثبت ن��ام انتخابات اب��داع کردند ،گاف
تاریخ��ی آقازاده در نوار صوت��ی لورفته در زمان
بدمستیهای فرنگ توس��ط نیکآهنگ کوثر را
مالهکشی و ماستمالی کردند و درنهایت آخرین

انتحار علیه مشروعیت کل نظام و انتخابات را با
مساله نوار صوتی احمدینژاد و تقلب  8میلیونی
درس��ت یک ماه پیش از انتخابات  ٩٢اس��تارت
زدند که البته در نطفه خفه شد.
عالقه شخصی بنده این است که شاهد عاقبت
این تیم باشم و ببینم خدا با کسانی که زندگی و
ام��رار معاش خود را بر ریختن آبروی مردم ،از هر
قشری با وجه مشترک حرکت مختصر در مسیر
ارزشها ،بن��ا کردهاند ،چه معاملهای خواهد کرد.
قطعا عاقبت دیدنی و عبرتآموزی خواهد بود.
بگذریم ...آنچه این مساله را جالبتر میکند،
تعمیم این رفتار به حلقه درونی این تیم است که
گاهی تحلیل خودزنیهای آنها را مشکل میکند.
درست مش��ابه زمانی که در تحلیل چرایی اینکه
ل عام
داع��ش گروه گ��روه از جبهه النص��ره را قت 
میکند ،بیجواب میمانم .تنها پاسخ این است که
وقتی عملی به خوی ذاتی کسی مبدل شود ،دیگر
دوست و دشمن نمیشناسد.
ابتدای دولت یازدهم و تقس��یم غنائم بود که
علی غزالی که به مراتب س��المتر از باقی اعضای
تیم اس��ت ،فواد صادقی را به جرم برداشتن سهم
بیش��تری از خوان گسترده ش��ده دولت جدید،
ن��وازش کرد و بالطبع علم اس��تقالل برداش��ت.
همین اتفاق در جریان اخیر بورس��یهها هم تکرار
شد .وقتی اولین س��طور متن افشاگرانه ایشان را
که با «بسم رب الحسین» آغاز شده بود خواندم،
مطمئن شدم فرمان حمله از فرماندهی کل صادر
شده است.
اما از مزایای دوران جدید این اس��ت که دیگر
کس��ی در زدن هیچ گندی نفر اول نیست! لذا از
آنجا که ترکشهای انتحار احمدینژاد در مجلس،
خ��ط پایانی بر آینده سیاس��یاش ـ تا این لحظه
البتهـ کشید ،بزرگترهای این حضرات هم ماشه
را زودتر از موعد کش��یدند ت��ا ترکشها فقط به
عوامل انتحار بخورد و اینها شیک و پیک از روی
الشه آنها عبور کنند و عکس موفقیت بگیرند.
ل��ذا صدیق��ی ،معاون وزی��ر علوم با ژس��تی
اخالقمابآنه تقاضای تادیب و محاکمه عامل انتشار
را کرد ،درس��ت مثل زمانیکه پادش��اه سعودی
داعش و القاعده را محکوم میکند و با ش��یعیان
عراق ابراز همدردی(!) از این جالبتر اینکه ،انتشار
این سندها را به دولت قبل مرتبط کرد ،دوباره یاد
دیپلماتی غربی افت��ادم که با جدیت و اعتماد به
نفسی مثال زدنی ،ظهور تروریستهای تکفیری
در سوریه را کار ایران و بشار اسد میدانست.
اینج��ا بود که رگ غیرت عام��ل انتحاری که
هنوز نفس��ی در بدن داش��ت از این همه پستی

بهجوش آمد و شد آنچه نباید میشد .باقی ماجرا
را عینا از کپی پیس��ت آخرین پس��ت فیسبوک
علی غزالی ،جوانک ترحمبرانگیز بازیچه حضرات،
بخوانید:
«آقای دکتر صدیقی معاون دانشجویی وزارت
علوم لطف فرمودند و بنده را به برخورد قضایی و
امنیتی تهدید کردهاند.
لذا بجاس��ت چند جمله خدمت ایشان عرض
کنیم.
ابتدا آنکه ما شما را درک میکنیم که به دلیل
قرار داشتن در صدر لیست مجلس برای فشار به
وزیر علوم درباره عزل با عنوان فعال فتنه ،اکنون
محافظهکاری پیش��ه کنی��د و از جمله اطرافیان
وزیر باشید که به ایشان برای کوتاه آمدن در برابر
مجلس و زد و بند با برخی از بورسیهها و درست
کردن روندشان فشار بیاورید که بارزترین نمونه آن
هم جناب آقای کوچکینژاد (قائم مقام کمیسیون
آموزش مجلس) بودند که با رس��انهای کردن ما،
بورسیه ایشان با مشکل مواجه شد و شما به علت
همان محافظهکاریهای شخصی پیگیر کار ایشان
ش��دید و در نهایت نظر ایش��ان جلب شد و دهها
مورد اینچنینی که در این وانفسای فشار جریانات
ضد دولت علیه وزیر شجاع علوم بازگو کردنش را
به صالح نمیدانیم.
دوم بهرغم ارادت به جنابعالی خود را مجاز به
آن نمیدانیم که به خاطر مصلحت ش��ما و باقی
ماندن شما روی آن صندلی برای چند ماه و چند
سال بیشتر آینده علمی کشور را به خطر بیندازیم
و با س��کوت خ��ود در ای��ن دوره زمان��ی ،منفور
آیندگان ش��ویم و سکوتی خیانتوار پیشه کنیم
و از ما نخواهید به خاطر آقازاده شما که میگویند
در لیس��ت بورسیههای خارج هستند و اکنون در
کشور هلند اقامت دارند و شما فرمودهاید با هزینه
شخصی به آنجا رفتهاند و البته با توجه به میزان
هزینه تحصی��ل در خارج که رق��م یک میلیارد
توسط شما بیان شده باید به توانمندی جنابعالی
در جه��ت تهیه این هزین��ه آفرین گفت ،به روی
یک اتفاق خطرناک و بنیانافکن که آثار تاریخی
دارد ،سکوت کنیم.
بله آقای صدیقی! م��ا نمیتوانیم مورد نفرین
تاریخ قرار بگیریم و تهمت و تهدید شما را به جان
میخریم و برای سقوط اخالق در شما ناراحتیم که
روزی سند و لیستی را در اختیار ما قرار میدهید
و بعد حمایت که نمیکنید هیچ ،مایی که جان بر
کف به میدان آمدهایم را تهدید به برخورد قضایی
و امنیتی میکنید و حال آنکه س��ابقه ما نش��ان
میدهد که بر خالف شما از سابقون بودهایم و نه

همچون شما از مجاهدین شنبه!
این اس��ت که از بعد از مشاهده سخنان شما
انگشت به حیرت ماندهایم که آخر این ادعای شما
چه معنایی دارد که «ظاهرا اطالعاتی که منتشر
ش��ده در روزه��ای آخر دوره مس��ؤولیت قبلی از
سیستم بیرون رفته است و منشا این بیاخالقیها
از س��وی افرادی اس��ت که ارتباطات��ی با عناصر
سیستم قبلی داشتهاند و این اطالعات را منتشر
کردهاند»! و مگر میشود عقل سلیمی قبول کند
که این اطالعات را سیستم قبلی! به ما داده است!
برای چه؟! برای افشاگری علیه خودش؟!
جناب آقای دکتر! اگر شما فردی تحصیلکرده
نبودید و فقط فیلمهای پلیسی هم نگاه میکردید
متوجه میش��دید برای هر اتفاقی انگیزهای الزم
اس��ت و قطعاً دولت قبل انگیزهای برای افش��ای
بورسیههایی که توس��ط خودش داده شده است
ندارد و البته اگر کمی به س��وابق بنده هم توجه
میکردی��د درمییافتید که بنده چن��د ماه آخر
دولت گذش��ته را بر خالف ش��ما ساحلنشینها
در زندان و س��لول انفرادی سپری کردم و اساساً
ارتباطی با دولتیان پیشین نداشتم که بخواهم از
آنها سندی بگیرم.
حال بگذریم از این ادعای ش��ما که فرمودید
اطالعات قدیمی اس��ت و ما باز انگشت به دهان
ماندیم که مگر قرار است لیست بورسیههایی که
سال  91پذیرفته شدهاند جدید باشد!
جناب آقای صدیقی! شما خوب به خاطر دارید
زمانی ک��ه آقای توفیقی سرپرس��ت وزارت علوم
بودن��د و هنوز آقای فرجیدانا برای وزارت معرفی
نشده بودند در آن اتاق گوشهای طبقه  13شهرک
غرب چه کسی این اسناد و اسامی را به بنده داد و
در این مدت چه کسی برای انتشارش مدام تماس
میگرفت و پیغام میداد و ما هم بنا به صالحدید
و ش��رایط ،تحریک محرکان نشدیم و اگر اکنون
هم فکر میکنید ما ابزار شدهایم و شما ضربه خود
را ب��ه جریانی زدهاید و اکن��ون در پی زد و بند با
همان جریان هس��تید و برای حذف نامتان از آن
لیست مورد نظر مجلس به دنبال خوش خدمتی
به آن جریان هس��تید سخت در اشتباهید که نه
تحریکات و ن��ه تهدیدهایی که در این چند روزه
از جانب شما و اطرافیانتان برای سکوت در برخی
موارد روانه ما ش��ده است کوچکترین تاثیری در
اقدام ما نداشته و صرفاً بنا به در خطر دیدن آینده
علمی کشور این اقدام را انجام دادیم و تا آخر هم
ادامه خواهیم داد و قطعاً بازنده این بداخالقی شما
خواهید بود.
باز هم برای فروپاشی اخالق متاسفم!»

■■آغاز دوره پنجم مشروطه
و دوران س�ياه ديكتاتوري
ش�اه و س�لطه آمري�كا
( 1332ق)
به دنبال كودتاي آمريكايي
 28مرداد  1332و متالش��ي شدن نهضت ملي
و حض��ور بالمنازع آمري��كا در ايران ،دوره پنجم
مش��روطه هم��راه ب��ا دوران س��ياه ديكتاتوري
محمدرضا ش��اه و س��لطه آمريكا در ايران آغاز
ش��د .رژيم شاه و استعمار آمريكا در پي رسيدن
ب��ه آرامش داخلي و امنيت مورد نظر در س��طح
منطقه ،آخرين نفسه��اي حقخواه و معترض
آيتاهلل كاش��اني را با دستگيري ايشان بريدند و
فدائيان اسالم را كه با تفكر و خطمشي اسالمي،
عليه اقدامات رژيم به فعاليت مسلحانه دستزده
بودند ،اعدام و تش��كيالت جوان آنان را متالشي
كردند .رژيم ش��اه براي حف��ظ موقعيت خود و
س��ركوب جنبشه��اي مردمي و قي��ام ملت ،با
كمك مستش��اران آمريكايي ،دست به تشكيل
س��ازمان مخوف و جهنمي س��اواك زد و دست
آن را در انجام هر جنايتي باز گذاش��ت .ازس��ال
 1332يك بار ديگر قدرت اس��تبداد و س��لطه
استعمار ،موجب شكلگيري ديكتاتوري پهلوي
ش��د .اين دوره سياه كه دومين دوره ديكتاتوري
دودمان پهلوي اس��ت تا س��ال  1357به مدت
 25س��ال ادامه يافت و در نهايت با فراگير شدن
نهضت اسالمي ايران به رهبري امام خميني(ره)
متالشي شد.
■■تغيير نام پيمان بغداد به سازمان پيمان
مركزي ،موسوم به «سنتو» (1338ش)
سازمان پيمان مركزي موسوم به سنتو كه با
شركت ايران ،تركيه ،پاكستان و انگليس تشكيل
شده بود ،در اين روز ،جايگزين پيمان بغداد شد.
اگرچه آمريكا رس��ماً عضو پيمان سنتو نبود و به
عنوان ناظر در جلس��ات آن ش��ركت ميكرد ،اما
عم ً
ال در همه تصميمات اين پيمان دخالت و نقش
مؤثر داشت .در واقع ،پيمان سنتو ،حلقه مركزي
سيس��تم نظامي غرب عليه ش��وروي سابق بود و
پيمانهاي ناتو در غرب و سيتو در خاور دور را به
يكديگر متصل ميكرد .اين پيمان پس از پيروزي
انقالب اسالمي و خروج ايران در سال  1357ش
به حالت تعليق درآمد و عم ً
ال ُمنحل شد.
■■اعالم آمريكا مبني بر اشتباه در حمله به
هواپيمای مسافری ايران ()1367
پس از گذش��ت حدود  45روز از س��رنگوني
هواپيماي مسافري ايران توسط نظاميان متجاوز
آمريكايي در خليجفارس و كش��ته ش��دن 298
نفر از سرنشينان آن ،دولت آمريكا در حالي اين
حمله را اشتباه خواند كه پيش از آن به فرمانده
ناو مهاجم آمريكايي مدال شجاعت و لياقت اعطا
كرده بود.
■■اعالم دبيركل سازمان ملل متحد مبني بر
آغاز آتشبس ميان ايران و عراق ( 1367ش)
رژي��م عراق ك��ه تصور نميك��رد ،جمهوري
اس�لامي ايران قطعنامه  598ش��وراي امنيت را
بپذيرد ،در قب��ال پذيرش ايران ،ب��ه فكر به راه
انداختن جنگ��ي دوباره ب��ود .بنابراين با حمله
گسترده به مناطق مرزي ،قصد پيشروي به خاك
ايران را داشت كه با مقاومت نيروهاي ايراني ،اين
حمالت خنثي شد .از آن پس مذاكرات طوالني
سازمان ملل با مس��ؤوالن سياسي ايران و عراق
آغاز ش��د و س��رانجام در نهمين جلسه مالقات
با دبيركل وقت س��ازمان ملل متحد ،خاوير پرز
دكوئيار ،در ش��انزدهم م��رداد  ،67وزير خارجه
ايران ،پاس��خ جمهوري اسالمي ايران را مبني بر
قبول برقراري آتشبس اع�لام كرد .پس از آن،
دبيركل س��ازمان ملل متحد ،تاري��خ  29مرداد
 1367براب��ر ب��ا  20آگوس��ت  1988م را براي
برقراري آتشبس عنوان کرد.
■■شهادت «رئیس�علی دلواری» سردست ه
دالوران تنگستان( 1333ق)
رئیسعلی فرزند زایر محمد (کدخدای دلوار)
از طایف�� ه «نیامت��ی» ،از چهرههای سرش��ناس
تنگس��تان در روزگار خویش ب��ود .تاریخ تولد او
را بی��ن س��ال  1299تا  1303ق دانس��تهاند .با
توجه به شهادت او در شوال سال  1333قمری،
س��ن وی در هنگام وفاتش بین  30تا  34سال
بود .رئیس��علی دلواری در برابر اس��تبداد داخلی
و اس��تعمار خارجی آنقدر مقابله و مبارزه کرد تا
در ای��ن راه در  23ش��وال  1333ق براب��ر با 12
ش��هریور  1294ش به درجه شهادت نائل آمد.
مدف��ن وی در حرم امیرالمؤمنی��ن(ع) در نجف
اشرف قرار دارد.

