
سه شنبه 3 مهر 1397/  15 محرم 1440/  25 سپتامبر 2018/ شماره 3281 / 12 صفحه / 1000 تومان

www.kaenat.ir

مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل حادثه تروریستی 
اهواز خواهیم داد

رهبر معظم انقالب در دیدار مدال آوران کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی اندونزی:
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گزارش خبری
| جانشين فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا (ص) گفت:براى آنكه بدانيم ارتش 
در هنگام آغاز جنگ در چه وضعيتى به سر مى برد، نياز داريم كه وقايع 20 ماه 
پيش از آن را تحليل و بازگويى كنيم سرلشكر حسين حسنى سعدى جانشين 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا (ص) در نشســت «نقش ارتش در روزهاى نخست 
جنگ تحميلــى در روزهاى آغاز جنگ با تاكيد بر منطقه آبادان و خرمشــهر» 
گفت:روز دوم مهرماه سال 59 ، پنج گردان از دانشجويان استخدامى سال 54 
و 55 دانشكده افسرى با 10 فروند هواپيماى «سى 130 » به اهواز رفتند. اين 
موضوع خودش مى تواند به يك سريال تبديل شود و اميدواريم كه هنرمندان ما 
بتوانند حماســه هايى كه دانشجويان افسرى ارتش در روزهاى نخست جنگ از 

خود به نمايش گذاشتند را به مردم نشان دهند.
وى افزود: براى آنكه بدانيم ارتش در هنگام آغاز جنگ در چه وضعيتى به سر 
مى برد، نياز داريم كه وقايع 20 ماه پيــش از آن را تحليل و بازگويى كنيم. در 
حقيقت در روزهاى نخست انقالب مردم به اسلحه خانه ها و پادگان ها حمله بردند 
و سالح هاى بسيارى از اسلحه خانه ها بيرون رفت. روز 23 بهمن ماه دولت آقاى 
بازرگان ســپهبد قرنى را به عنوان رييس ستاد ارتش معرفى كرد. در آن دوران 
ارتش در بى نظمى و بى انضباطى بســيارى به سر مى برد و هر كس هر دلخورى 

داشت آن را تسويه كرد.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس ادامه داد: فرماندهان رده باالى ارتش يا اعدام 
شدند يا پيش از اينكه انقالب به پيروزى برسد از كشور بيرون رفتند. همچنين 
برخى هم به زندان افتادند يا بازنشسته شدند. بى نظمى موجود در سازمان ارتش 
باعث شد كه ضد انقالب به فكر تسخير پادگان ها بيفتد. هدف آن ها محاصره و 

خلع سالح پادگان ها نبود بلكه آن ها عليه انقالب قيام كرده بودند. از طرف ديگر 
شعار «ارتش بى طبقه توحيدى» و انحالل ارتش را سر مى دادند. در آن دوران 
اميران سليمى و رحيمى و سرهنگ فروزان به ديدار امام رفتند و گزارش دادند. 
امام هم فرمود روز 29 فروردين ارتشى ها رژه بروند. اين فرمان امام قوت قلبى 

براى ارتشيان شد.
سرلشكر حسنى سعدى با اشاره به اينكه تنها 40 درصد از سربازان در ارتش 
خدمت مى كردند گفت: دولت موقت تصميم گرفت كه مدت سربازى از 24 ماه 
به يك سال كاهش يابد. همين باعث شد كه 60 درصد از سربازان مرخص شوند. 
همچنين نقل و انتقاالت نيروها نيز آزاد شــد. قراردادهاى متعدد تسليحاتى و 
نظامى هم ملغى شد. ضد انقالب نيز به همين واسطه تحركات خودش را بيشتر 
كرد و شاهد بوديم كه در گوشه و كنار كشور مانند خوزستان، كردستان، سيستان 

و بلوچستان يا گنبد، گروه هايى خواهان تجزيه طلبى بودند.
وى توضيح داد: در 20 مانده به آغاز جنگ تحميلى 334 شهيد و 618 جانباز 
از افسر و درجه دار به ثبت رسيده اســت. همچنين 278 سرباز شهيد شدند و 
532 سرباز نيز به درجه جانبازى رســيدند. بدون شك اگر انقالب مى توانست 
در اين 20 ماه به اهداف خود برسد ديگر جنگى آغاز نمى شد. همچنين شاهد 
بوديم كه فداكارى هاى ارتش باعث شد كه «كودتاى نقاب» را به اين نيرو نسبت 
بدهند. اين در حالى است كه خود ارتشيان گزارش كودتا را داده بودند. هدف، 

تضعيف ارتش بود.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اينكه نيروهاى اطالعاتى درون ارتش 
نمى توانستند عنوان كنند كه اطالعاتى هستند يادآور شد: فعاليت ساواك باعث 

شــده بود كه وقتى نيروهاى اطالعاتى ارتش مى خواســتند عنوان كنند كه در 
چه يگانى فعال بودند خوددارى كنند چرا كه آن ها را با نيروهاى ساواك اشتباه 
مى گرفتند. اين در حالى اســت كه ما قبل از پيروزى انقالب اسالمى در ستاد 
فرماندهى ارتش عراق عامل نفوذى داشــتيم و در باالترين ســطح دفاعى قرار 
داشتيم به گونه اى كه وقتى قرارداد 1975 الجزاير به تصويب رسيد افسران عراقى 
ما را به آغوش مى گرفتند و حتى برايمــان كادو آوردند و در مقابل مان كرنش 
كردند. يكى از افسران در آن زمان يعنى سال 53 به من مى گفت كه درنقطه اى 
كه ايستاده ايم بارها ميان نيروهاى ايرانى و عراقى جنگ در گرفته است. قرارداد 
الجزاير باعث شد كه كشورهاى عربى به دليل پذيرش آن عراق را سرزنش كنند. 
به همين دليل عراق از آنجايى كه متوجه شد ضد انقالب نمى تواند اهداف او را به 
پيروزى برساند خودش دست به كار شد و براى آن از آمريكا و كشورهاى عربى 

چراغ سبز را دريافت كرد.
سرلشكر حسنى سعدى در پايان خاطرنشان كرد: عده اى اعالم مى كنند كه 
ارتش در زمان آغاز جنگ چرا دشمن را در خط مرزى متوقف نكرد اين در حالى 
است كه تمام يگان ها و لشكرهاى ما در مرزهاى غرب و شمال غرب كشور با ضد 
انقالب درگير بودند اما با اين وجود توانستند ماشين جنگى عراق را متوقف كنند 
و اجازه ندهند كه از رودخانه كرخه عبور كند. خدا تيمسار ظهيرنژاد را بيامرزد 
كه به عنوان فرمانده در منطقه نبرد حضور داشت و نيروها را فرماندهى مى كرد. 
ما توانستيم در آن دوران ابتدا نيروهاى دشمن را متوقف كنيم، سپس يگان ها 
را در منطقه تثبيت كرديم و پس از آن در سال دوم جنگ عمليات هاى بزرگ را 

به مرحله اجرا گذاشتيم.

ســرمقاله
تربیت کودک و نقش ما!

| رضا امیری مهر- آغاز مهر 
بار ديگر موضوعى جــدى را در صدر 
توجه مردم قرار مى دهد. كودكانمان 
را چگونــه و بــا چه امكاناتــى تربيت 
كنيم؟مراحــل تربيت را در دين مبين 
اسالم به سه مرحله هفت ساله تقسيم 
بندى مى كننــد كه هفت ســال اول 
را به تأمين نيازهــاى عاطفى كودك 
اختصاص مى دهند كه هرچقدر در اين 
مرحله فرزندان غنى و سيرآاب از محبت 
خانواده رشد كنند شــرايط و آمادگى 
الزم را براى هفت سال دوم كه مرحله 
يادگيرى است را بهتر خواهند داشت. 
هفت سال ســوم نيز مرحله وزارت و 
مشــاوره اســت.هرچقدر سن كودك 
پايين تر باشــد اهميت تربيتش بيشتر 
و باالتر اســت مثًال كودك شــيرخوار 
در همان چند هفتــه اول زندگى اش 
دنيا را به دو دنياى خوب و بد تقســيم 
مى كند. اگر نوزاد چند هفته ايى سر به 
اطراف چرخواند و بــو ومحبت مادر را 
دريافت نكرد درك مى كند كه دنياى 
اطرافش ناامن و ترســناك است ودنيا 
او را تنها مى گذارد اما اگــر اين نوزاد 
هرموقع طلب كرد مــادر را در آغوش 
داشت احســاس مى كند كه دنيا چه 
دنياى امن و پرآرامشى است.سپردن 
فرزندان در سه ســال اول به هركسى 
غير از مادر اصًال كار خوبى نيست هيچ 
كس و هيچ مهدكودكى نمى تواند نقش 
مادر را براى فرزند ايفا كند هرچند در 
ســال هاى بعد هم همين گونه اســت 
و كســى نمى تواند نقش مادر را براى 
فرزندانمان ايفا كند ولى تأثير عاطفى 
اين موضوع در ســه ســال اول براى 
كودكان بيشتر از سال هاى بعد است. 
اى كاشك اداره اجرايى كشور قوانينى 
را وضع مى كرد كه مادرانمان حتى اگر 
شاغل هم هستند از كار منفك شوند و 
كنار فرزندانشان باشند.مهمترين امر 
در نقش مادر در آموزش مسائل دينى و 
اجتماعى هماهنگى و ارتباط بين فرزند 
با مادر است و اگر مادر رفتارهايى انجام 
دهد كه براى فرزند شــيرين و دوست 
داشتنى باشد مثًال زمانى كه پدر و مادر 
نمــاز مى خوانند و بچه بــا آن ها بازى 
مى كننــد عكس العمــل والدين براى 
فرزندان الگو اســت و ايــن عمل نماز 
را براى آنها شــيرين جلوه مى دهد.ما 
بيشــتر از چيزى كه داريم، نمى توانيم 
به بچه ها آموزش دهيم (فاقد الشــى 
اليعطى) يعنى كسى كه چيزى ندارد 
نمى تواند به ديگران چيزى بدهد. اگر 
پدر و مادرى خودش در زمينه معنويت، 
امنيت و آرامش روحى تهى باشد امكان 
ندارد بتواند اين مــوارد را به فرزندش 
انتقال دهد و اين خيلى مهم است كه 
پدران و مادران قبل از هر چيز مراقبت 

از خودشان را جدى بگيرند.

ارتش و روزهای 
آغازین جنگ به 
روایت سرلشکر 
حسنی سعدی

خدا را شکر!
اگر فکر کرده اید امروز می روم سراغ وزیر بهداشت 
و سخنان و افاضات جدیدش کور خوانده اید. برایتان 

یك قصه دیگر دارم:
زنی عادت داشت هر شــب قبــل از خواب بابت 
چیزهایي که خداوند به او داده است ،خدا را شکر 
کند ، یکي از روزها این گونه نوشت: خدا را شکر که 
تمام شب صداي خرخر شوهرم را مي شنوم ،این 

یعني او زنده است !
 خدا را شکر که دخترم همیشه از شستن ظرف 

ها شاکي است.
این یعني او در خانه است و در خیابــان ها پرسه 

نمی زند !
 خدا را شکر که مالیات مي پردازم ، این یعني شغل 

و در آمدي دارم و بیکار نیستم !
 خدا را شکر که لباس هایم کمي برایم تنگ شده اند 

، این یعني غذاي کافي براي خوردن دارم !
 خدا را شکر که در پایان روز از خستگي از پا مي 

افتم ، این یعني توان سخت کار کردن را دارم !
خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را 

تمیز کنم ، این یعني من خانه اي دارم ! 
خدا را شکر که گاهي اوقات بیمار می شــوم، این 

یعني به یاد آورم که اکثر اوقات سالم هستم !
 خدارا شکر که خرید هدایاي سال جیبم را خالي 
می کند ، این یعني عزیزاني دارم که مي توانم براي 

شان  هدیه بخرم ! 
خدارا شکر که هر روز صبح باید با زنگ ساعت بیدار 

شوم ، این یعني من هنوز زنده ام!
آري ... چقدر زیبا مي اندیشد و واقعا می بایست 

خدا را شکر کنیم .

کات و مات
نویسنده: کیش میش

چگونه سبک 
زندگی خود را 
دوباره سازی 
کنیم؟

شما مى توانيد در هر آن چه كه مى خواهيد، قهرمان 
شويد؛ چه شستن ظرف ها باشــد چه تسلط يافتن بر 
مهارتى جديد! يكى از سخت ترين موانع براى در اختيار 
درآوردن در اين راه، ذهن شماســت.  هرچيزى كه به 
دست بى آوريد معموالً حاصل يك ديدگاه ذهنى قوى و 

اشتياق براى آن چه انجام مى دهيد، است.
وقتى تمام حواس تان به   همان كارى باشد كه داريد 
انجام مى دهيــد، هيچ چيز نمى تواند مخل كار شــما 
شود، هيچ جايى براى ترس، نگرانى يا ديگر احساسات 
منفى نيست و آن ها نمى توانند شما را در مسير آن چه 
 داريد انجام مى دهيد، متوقف كنند تا به پتانسيل كامل 

خود نرسيد.
شما مى توانيد حواس تان را به هركارى كه در زندگى 
انجام مى دهيد، معطوف كنيد. فقط بايد درك كنيد چه 

وقت افكارتان از دست شما خارج مى شود و به گذشته 
يا آينده كشــيده مى شــويد. اين كار مى تواند در ابتدا 
خيلى ســخت به نظر برســد، ولى در   نهايت آسان تر و 
حتى طبيعت دوم شما مى شود. «قدرت حال» كتابى 
عالى در مورد دســتيابى به تمركز و حضور ذهن است. 
اما خيلى راحت حتى در يك لحظه جرقه الهام ناگهانى 
مى توانيد بفهميد كه ما فقط وقتى مى توانيم به بهترين 
عمل كردمان برسيم كه توجه اصلى خود را بر زمان حال 
متمركز كنيم.شما نمى توانيد آن چه را كه رخ داده است 
عوض كنيد و حقيقت اين است كه هرچه انجام داده ايد 
يا هر تصميمى كه گرفته ايــد، بهترين كار يا تصميمى 
بوده كه در آن زمان مى توانستيد انجام بدهيد. اگر با اين 
ذهنيت زندگى كنيد زندگى تان خيلى راحت تر و خالى 
از استرس مى شود. افراد خيلى زيادى درگير پشيمانى ها 

هستند و ذهن شان در گذشــته و اشتباهات شان گير 
كرده اســت. اين ها لزوما چيزهاى بزرگى هم نيستند، 
مى توانند به كوچكى و بى اهميتى برداشتن ميوه خراب 
در خريد باشند! شــما متعجب مى شويد كه چقدر اين 
چيز هــا روى ذهن مردم تاثير مى گذارند. هميشــه به 
خودتان بگوييد كه هرچه انجام داده ايد تصميم درستى 
بود. اين كار مقدار زيادى از آشفتگى ذهنى را از شما دور 
مى كند و به شما امكان مى دهد در لحظه زندگى كنيد.
بســيارى از افراد در هرچه كه انجام مى دهند، ذهن 
يك تازه كار را دارند. اين به معناى داشتن يك نگرش 
روشن فكرانه و پذيرا، مشــتاق و عارى از تعصب هنگام 
مطالعه يك موضوع اســت، حتى وقتى در يك سطح 
پيشرفته مطالعه مى كنيد، درست همان طورى كه يك 

تازه كار اين طور است.

ت
ش

یاددا
ش علوی نیا: مترجم

مهرنو

در گفت وگو با نماینده خوزستان بیان شد:

پشت حمله تروریستی، دولت عربستان قرار گرفته بود
| عباس پاپى زاده نماينده استان خوزستان مى گويد: پشت اين حمله تروريستى، دولت عربستان قرار 
گرفته بود. دولتمردان عربستان اكنون حتى توان رفع مشكالت داخلى خود را ندارند، ولى پا را فراتر گذاشتند 
و در امور ديگر كه مربوط به كشورشــان هم نمى شود دخالت مى كنند. اگر قرار باشد هر كشورى يا هر گروه 
تروريستى در امور كشور ما دخالت كند، ما نيز اين حق را داريم كه با همه آن ها به هر نحوى، كه حال مى تواند 
نظامى باشد يا غيرنظامى، برخورد كنيم. جمهورى اسالمى در گذشته هم اين موضوع را ثابت كرده و نشان 
داده در اين امور با هيچ كس تعارف ندارد و بدون مالحظه پاسخى قاطع به متجاوزان خواهد داد. از طرفى انتظار 
است كه دولت ما هم در يك شرايط مناسب و بدون عجله پاسخ قاطعى را به كشور هايى كه پشت اين حمله 
تروريستى قرار داشتند بدهد تا درس عبرتى براى افرادى شود كه دخالت در امور ايران را در سر مى پرورانند. 
نماينده دزفول گفته است: گروه االحوازيه بطور غيرقانونى و پنهان از مدت ها پيش فعاليت خود را شروع كرده 
و مقر آن ها در لندن انگليس است. در حوادث دى ماه سال گذشته هم ردپاى اين گروه تروريستى ديده شد 
و حتى تعدادى زيادى از افرادى كه در جريان آن اغتشاشــات دستگير شدند، اعضاى گروه االحوازيه بودند. 
عده اى مى گويند بخشى از خواسته هاى گروه االحوازيه به تبعيض هاى قوميتى يا انتقال آب مربوط مى شود و 
همين كه اين مشكالت در منطقه ادامه پيدا كرده اين گروه جرى تر شده است، البته اين حرف را قبول ندارم 
زيرا معتقدم مردم منطقه خوزستان مطالبات قانونى خود را از طريق قانون پيگيرى مى كنند، ضمن اينكه تمام 
اقوام خوزستان انزجار خود را از اين گروهك تروريستى اعالم كردند. اين گروه خرابكار عوامل دست نشانده 
دولت عربستان هستند كه حقوق مى گيرند تا براى نظام جمهورى اسالمى ايران مشكل تراشى كنند.پاپى زاده 
درباره اينكه چرا پيش بينى هاى الزم براى امنيت مراسم در نظر گرفته نشد و چه ارگان يا نهادى مقصر اصلى 

اين سهل انگارى هستند، گفت: ما در سراسر كشور رژه برگزار مى كنيم. 

جهانگیری:

دولت در هر شرایطی کاال های اساسی را تامین می کند
| معــاون اول رييــس جمهورى گفــت: دولت در 
شرايط دشوار پيش رو از اقشار ضعيف جامعه صيانت كرده و 
اعتبارات مناسبى را براى حمايت از آنها در نظر گرفته است 
و مردم اطمينان داشته باشند كه كاالهاى اساسى و نيازهاى 
مرتبط با دارو و درمان در هر شرايطى تامين مى شود.جلسه 
شــوراى اقتصاد به رياست اســحاق جهانگيرى، معاون اول 
رييس جمهورى برگزار شــد و پيش نويس بخشنامه بودجه 
سال 1398 كل كشور به تصويب رسيد.وى با تبيين برخى 
دستاوردهاى اقتصادى دولت در پنج سال گذشته نظير ايجاد 
ثبات و آرامش در اقتصاد كشور،  بهبود تعامالت بين المللى 
و شكل گيرى توافق نامه برجام،  افزايش درآمدهاى غيرنفتى دولت، افزايش رشد اقتصادى،  كاهش تورم و 
ركود، ساماندهى موسســات اعتبارى غيرمجاز و افزايش حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه، تصريح كرد: 
فضاى بين المللى نقش موثرى در اقتصاد كشور ايفا مى كند كه با خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاى 
يك جانبه اين كشور عليه كشورمان، شرايط جديدى براى كشور ايجاد شده است كه بايد در تعيين جهت 
گيرى هاى اليحه بودجه به اين شرايط ويژه توجه بيشترى شود. جهانگيرى با اشاره به اينكه براساس پيش 
بينى ها در سال 98 اقتصاد كشور شرايط ويژه اى نسبت به سال جارى تجربه خواهد كرد، خاطرنشان كرد: 
فروش نفت و نظام بانكى در سال آينده با فشارهاى زيادى مواجه خواهند بود كه بايد با تصميمات راهگشا 

تالش كنيم هم بتوانيم نفت بفروشيم و هم نگذاريم روابط بانكى كشور با محدوديت جدى تر مواجه شود.

 بیانیه مهم مقامات سابق آمریکایی
درباره ضرورت بازگشت آمریکا به برجام؛
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