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و پنجمين جلسه حلقه صالحين عمار در محل معاونت درمان٢١/١١/٩٣در مورخه شصت

سوره نساء با ذکر٩٩تا٩٥در اين جلسه آيات.دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد
و در اين آيات بر فضيلت مجاھدين در راه خدا بر قاعدين.معنی توسط اعضاء ت/وت شد توجه

ه مناسبت دھه مبارک فجر آقای دکتر رامين خسروی فر موضوعاتبھمچنين.تاکيد شده است
و بررسی قرار دادند و مورد بحث .زير بيان

و رسانه ھای بيگانه تبليغات زيادی-١ کهسايت ھا خودشاه می کنند و در سخنرانی امريکا
.دتھديد می نماي به نفروختن نفتراانگلستان 

رمتن سخنرانی شاه عين:بررسی خبر کها اين را بيان ميکند از اين به بعد با اين ما نفت خود
شرايط موجود آن زمان به اين صورت بوده است که شرکت ھای نفتی.شرايط نمی فروشيم 

خرعنفت را با قيمت مناسب تر از کشور ھای، غربی   بنابر اين شاه مخالف.يدندربی می
و انگليس نيست بلکه به فروش نفت او در صدد تھديد شرکت کشور خاصی از جمله امريکا
در نتيجه تبليغات اين رسانه ھا برای جھت. برای افزايش نرخ قيمت نفت می باشدھای غربی 

و انگليسی بودن شاه می باشد .در حالی که واقعيت غير از اين است.دھی ضد امريکايی

ا-٢ و ارتش شاه پنجمين ارتش جھان از رتش تبليغات می شود که شاه دارای بسيار قوی بوده
گفته می شود شاه دارای تجھيزات نظامی بوده که حتی خود امريکا.لحاظ قدرت بوده است

.ھنوز آن را به کارگيری نکرده است

در زير داشته اند در مشاھداتی عينی که نيروھای بسيجی در اوايل دفاع مقدس: بررسی خبر
ا  شاره می شودبه چند نمونه

آيا ارتش پنجم جھان بايد فاقد موشکی باشد که بتواند نزديکترين مکانھای نظامی شھر-الف
؟رژيم بعث را در جنگ تحميلی مورد ھدف قرار دھدھای 

 آيا ارتش پنجم جھان نبايستی زير دريايی داشته باشد؟-ب

بانبايد آيا ارتش پنجم جھان-ج شد؟Lزم به ذکر است که تانک تانک با کيفيت روز دنيا داشته
و سپس با  ھای ايرانی توانايی شليک در حين حرکت نداشته بلکه بايستی تانک می ايستاد

ولی تانک ھای رژيم بعث توانايی.گيردکشيدن يک طناب در پشت تانک شليک صورت 
اشليک در حين حرکت را داش .ندته



، بلکه اين ارتش" اسرائيل باشد؟ قطعاتوانست تھديدی برای ارتش پنجم جھان می اين آيا نه
و ژندارم بودن منطقه ھم در جھت تامين اھداف امريکا بوده  مھره ای در دست امريکا بود

.است

کنند که در دوران ھخامنشيان زمان پيشرفت ايران بوده وازمی افتخاربرخی از ملی گراھا-٣
.است بودهھای ايران آن پيشرفت ھا توسعه مرز جمله

و خونريزی کشور ايران توسعه پيدا کرده است: بررسی موضوع اما. در آن دوران با جنگ
در اين دوران کشور ايران بدون خونريزی دايره نفوذ خود را بر اساس پيوند دينی بين 
و  و پاکستان تا لبنان و اين دايره از افغانستان برادران مسلمان وجود دارد توسعه داده است

و از قف با اين وجود چرا اين گروه ملی گرا به اين.قاز تا يمن گسترش يافته استسوريه
و با ملت ايران ھماھنگ نمی گردند .وضعيت افتخار نمی کند

خوب-٤ و می گويند در زمان شاه وضعيت رفاھی مردم بعضی از افراد بی انصافی می کنند
.دوب

که: بررسی موضوع اکتفا می راوی خود شاھد آن بوده در اين مورد با ذکرچند مثال عينی
.تا بتوان مقايسه ای از شرايط رفاھی مردم از آن دوران با اLن داشت.کنيم

قبل٥٠در اين مثال وضعيت ظاھری زندگی مدير يکی از ادارات شھر خرم آباد در دھه-الف
ماکروفر، پلوپز زندگی در خانه ای که به جای فرگاز،.از انق/ب برای شما ترسيم می شود

، سبزی  ، آسياب برقی، آب ميوه گيری برقی،ماشين لباسشوئی، ماشين ظرفشويی، مخلوط کن
، يخچال فريز فقط يک چراغ خوراک پزی که ھم به عنوان فر ...ر دو قلووخورد کن برقی

و ھم بخاری در وسط خانه قرار داشت و.گاز آشپزخانه در کنار اتاق پذيرايی قرار داشته
آب.از تجھيرات فوق نيست خبری به جای دستگاھھای شستشو نيز مادر خانه در کنار شير

رود.داخل حياط می نشست وشستشو را انجام می داد . برای حمام نيز به حمام ھای عمومی می
که. لذا اگر دوربينی باشد که وضعيت خانه آن مدير را برای شما به تصوير بکشد گمان ميکنی

و دلت خانه يکی حاشيه نشي او کمک مالی کنی ن ھای شھر را به شما نشان می دھد که بايد به
.به حالش می سوزد

و روز روستا ھا آتغييرات حال ن جمله با ذکر چند مثال مطلب را برای چشم گيری داشته از
به چشم خود ديدم که در زمان شاه وقتی سوار بر مينی) راوی(من خودم. شما نمايان می کنم

ش و می خواستيم به روستای گراب کوھدشت برويم، در بين راه وقتی به ابتدای بوس می ديم
رسگردنه آستانه  و در پشت سر مينی بوس با پای از ماشين مسافرين.مدييمی پيدا می شدند

و سپس سوار ميشدند خاکی پياده در جاده ای درو به باLی گردنه می رفتند به مسافرت خود
با.می دادندجاده ای خاکی ادامه  ولی اکنون ھمين مسير را ھمان مسافرھا ويا فرزندانشان

.ماشين شخصی با سرعت ھای باL عبور می کنند



در اين زمان ديده شده وقتی يک نفر از روستا به شھر خرم آباد آمده وقتی در خانه يکی از
و گچ مواجه می گردد و اندود شده با گل و خيلی برايش، متعجب اقوام خود با خانه نوساز شده

و ساز. جالب است و اين نمونه ساخت و گل بوده علتش اين است که ھمه خانه روستا اندود کاه
و توقع مردم ديگر موارد.را تا به حال مشاھده نکرده است و سطح سواد افزايش درجات علمی

)مقايسه با وضعيت موجود به عھده خواننده محترم.(نيست که قابل توضيح باشد

را؟ی گفته می شود که چرا ايران در کشور ھای منطقه ھزينه می کندگاھ چرا اين سرمايه
در جواب بايد گفت گذشته از اين که مسلمانان بردار يکديگر ھستند؟خرج کشور خود نمی کند

از.و نسبت به ھم مسئوليت دارند ولی توجه به اين نکته حائض اھميت است که ما بدانيم جدا
، اگر به عنوان يک فرد بی دين به موضوع نگاه کنيم متوجه می شويم  و دينی مسائل اعتقادی

با در کشور ھای ھمسايه ايران  که جنگ با دشمان انق/ب اس/می صورت می پذيرد ايران
.اد می کند که باعث افزايش امنيت کشور می گرددھزينه ھای که می کند مرزھای نامرئی ايج


