
یادآوری یک حماسه  :

فتح خرمشهر

حاجی اعالم کرد:

جمع آوری امضاء برای طرح
حمایت از 6 میلیون نفر از کار افتاده

بزرگ  انقالبى  چنین  که  شریف  ملت  باید    
بیشتر  آن هر چه  ادامه  در  است،  نموده  را 
واالتر  چه  هر  را  خود  حضور  و  باشد  کوشا 
الهى به ثبت رساند.  اقامه عدل  در صحنه 
انقالب  ارزش  که  بدانید  باید  من!  عزیزان 
راه تحقق  هر چه بیشتر باشد، فداکارى در 

آن ارزشمندتر و الزم تر است.

همیشه  خداست،  نام  با  چون  انقالب،  این    
به  معتقد  چون  است.  مواجه  شیطان ها  با 
است،  مظلومان  و  مستضعفان  از  طرفدارى 
با قلدران و زورگویان و مستکبران،  همیشه 

دست به گریبان است.

و  مذهبی  ای  خانواده  در  و  همدان  در   1318 سال  در  او 
فرهنگی متولد شد. تحصیالت خود را از مکتب خانه آغاز 
البالغه  نهج  و  قرآن  یادگیری  در  پدر  معلومات  از  و  کرد 
با محمد حسین  بهره فراوان برد. زمانی که در سال 1333 
آغاز  او  زندگی  در  جدید  سرفصلی  کرد  ازدواج  دباغ 
گردید. پس از ازدواج به تبعیت از همسر عازم تهران شد و 
همزمان با تحصیالت علوم دینی، فعالیت های سیاسی خود 
را ادامه داد. در تحصیل از محضر اساتیدی همچون مرحوم 
حاج آقا کمال مرتضوی، حاج شیخ علی خوانساری، شهید 
خوانساری  مجتبی صالحی  سید  شهید  و  سعیدی  ا...  آیت 
سال  از  تقریباً  را  اش  سیاسی  های  فعالیت  کرد.  استفاده 

1346 با پخش و توزیع اعالمیه آغاز کرد.
هنگامی که به فعالیت های سیاسی مبادرت ورزید که مادر 
هشت فرزند بود. با ورورد به تشکیالت تحت هدایت شهید 
شهادت  از  پس  و  شد  بیشتر  او  سیاسی  فعالیتهای  سعیدی 
خود  تبلیغ  و  مبارزه  به   1349 سال  در  سعیدی  ا...  آیت 
توسط   1353 سال  در  سرانجام  اینکه  تا  بخشد  می  شدت 
ساواک دستگیر می شود. در کمیته مشترک به همراه دختر 
می  متحمل  را  ها  شکنجه  شدیدترین  نوجوانش)رضوانه( 
زندان  از  نیست  ماندنش  زنده  به  امیدی  که  زمانی  و  شود 
آزاد می گردد، در حالیکه دخترش همچنان در زندان می 
قرار می گیرد و  از آزادی تحت عمل جراحی  ماند. پس 
پس از چند ماه دوباره دستگیر و زندانی می شود. در زندان 
نظریه های  تقابل  به  و  ادامه می دهد  مبارزات خود  به  نیز 
ایدئولوژیکی اسالم با گروههای مارکسیستی بر می خیزد. 

با کمک شهید منتظری از کشور  پس از آزادی از زندان 
لبنان  و  در سوریه  را  مبارزاتی خود  های  فعالیت  و  خارج 
تحت نظر شهید چمران ادامه می دهد. در پایگاههای نظامی 
واقع در لبنان و سوریه آموزش های رزمی و چریکی را طی 
کرد. دباغ پس از هجرت امام)ره( به پاریس در سال 1357 
به خیل یاران او می پیوندد و وظایف اندرونی بیت امام)ره( 
دباغ،  عناوین خواهر  با  او در خارج  برعهده می گیرد.  را 
خواهر زینت احمدی نیلی و خواهر طاهره شناخته می شد.

پاسداران  سپاه  موسسین  از  یکی  اسالمی  انقالب  از  پس 
منطقه  سپاه  فرمانده  اولین  عنوان  به  و  بود  اسالمی  انقالب 
غرب کشور مسوولیت سپاه همدان را برعهده می گیرد و 
ایران از  همواره در راه خدمت به انقالب اسالمی و مردم 

کوششی دریغ نمی کند.
نمایندگی  مسوولیت بسیج خواهران کل کشور، سه دوره 
استاد  همدان،  سپاه  فرماندهی  اسالمی،  شورای  مجلس 
مطهری   عالی  شهید  مدرسه  استاد  و صنعت،  علم  دانشگاه 
جمله  از  اسالمی  جمهوری  زنان  جمعیت  مقام  قائم 
ایران  مردم  و  انقالب  به  آن  در  او  که  است  سنگرهایی 
به   1367 سال  ماه  دی  در  دباغ  خانم  است.  کرده  خدمت 
برای  امام خمینی)ره(  اعزامی  نمایندگان  از  عنوان عضوی 

ابالغ پیام حضرت امام )ره( به گورباچف انتخاب شد .
دباغ در خصوص انتساب دو اسم فامیل به ایشان مي گوید: 
فامیلي شوهر من »دباغ« است و فامیلي خودم »حدیده چي« 
چون پدر و پدر بزرگ و جدمان آهنگر بود. من به دلیل 
)آزادمردي و توجه به خواسته هاي همسر(، که شوهرم از 

این دو نکته کاماًل برخوردار بود، یعني هم به خواسته هایم 
انجام کارهاي مختلف  براي  مرا  توجه داشت و هم  بسیار 
آزاد گذاشته بود، احساس مي کردم که ایشان دین بزرگي 
به گردنم دارد و اگر قرار است در تاریخ اسمي باقي بماند 
باید با نام ایشان باشد نه با نام خودم. به همین دلیل هم خودم 

را به اسم خواهر دباغ معرفي مي کردم.
وی از خاطرات زندان های مخوف ساواک می گوید: 

بود که دخترم  را  برایم ، آنجا  از سخت ترین  موقعیتها  یکی  
که  تازه  وارد سیزده  سالگی  شده  بود، به  زندان آوردند . آن  
شب  ، از ساعت  12 صدای  جیغ  و فریاد او را که شکنجه  
می شد شنیدم . فقط  فردیادهایش  را می شنیدم  و نمی دانستم  
گریه   جز  همدمی   کنم.  چکار  نمی دانستم   می کشد.  چه  
نداشتم. فکر کنم  ساعت  چهار صبح  بود که  سر و صدایی  
کردم ،  نگاه   درسلول   روی   سوراخ   از  آمد.  زندان   بند  در 
دیدم  دو تا سرباز زیر بغل  دخترم  را گرفته اند و او را کشان  
کشان  آوردند انداختند وسط  راهرو، و با سطل  رویش  آب  
ریختند که  به  هوش  بیاید. با دیدن  این  صحنه  دیگر طاقتم  
تمام  شد. دیوانه وار با مشت  به  در کوبیدم و فریاد زدم. گفتم  

که  در را باز کنید تا ببینم  بچه ام  چه  شده.
مرحوم  آیت اهلل »ربانی  املشی « که  در یکی  دیگر از سلولها 
بود، با صوت  زیبا شروع  کرد به  خواندن  قرآن  تا رسید به  
ساکت   آرام گرفتم ،  کمی   الصلوۀ «  و  بالصبر  »استعینوا  آیه 
شدم  و سر جایم  نشستم. بعد از چنددقیقه  بلند شدم  تا دوباره  
به  دختر کوچولویم  که  زیرضربات  و شکنجه های  وحشیانه  
پتوی   یک  بیندازم.  نگاهی   شده  بود،  له   شاه   دژخیمان  

سربازی  آوردند، او را انداختند توی  آن  و بردند. با دیدن  
این  صحنه  احساس کردم  دخترم  مرده  است . خوشحال  شدم. 
خدا را شکرکردم  از اینکه  از شر ساواکیها و شکنجه های 

کثیفشان راحت  شده  است.
حدود شانزده  روز از آخرین  دیدار من  و دخترم  می گذشت ؛ 
خیالم  راحت  بود که  او مرده  و دیگر شکنجه نمی شود. ولی  
آن  شب، دِر سلول  را باز کردند و در کمال تعجب  دیدم  که  
انداختند و در رابستند. او گفت   به  داخل  سلول   دخترم  را 
خیابان   )در  بیمارستان شهربانی   در  مدت ،  این   طی   در  که  
شروع   و  گرفتم   درآغوش   را  او  است .  بوده   بستری   بهار( 
کردم  به  نوازشش . مچ  دستهایش را که  لمس  کردم ، گریه ام  
گرفت . زخم  بدی  به  چشم می خورد، او را با دستبند، محکم  
و دخترم  در آن  شبهای   من   احساس   بودند.  بسته   به  تخت  

شکنجه  وتنهایی ، غیر قابل  وصف  و درک  است.
یکی   بودکه   هنگامی   زندان ،  لحظات   سخت ترین   از  یکی 
که   را  دخترم   »رضوانه «  می بردند.  شکنجه   برای   را  ما  از 
ببرند، اصاًل جلوی  ساواکیها گریه  نمی کردم .  می خواستند 
در  را  کوچولویم   دختر  می آمد،  که   نگهبانها  پای   صدای  
و  می کردم   غرق  بوسه   را  صورتش   می کشیدم،  آغوش  
بخواد  خدا  چه   هر  می سپارمت ،  خدا  به   عزیزم ،  می گفتم : 
همان می شود. او را که  می بردند، بغضم  می ترکید، یکه  و 
تنها درآن  تاریکی  زندان ، می زدم  زیر گریه . کف  دستهایم  
را روی  دیوار می کوبیدم ، تیمم  می کردم  و نماز می خواندم  
تا دلم  آرام  بگیرد. ساعتی بعد، در سلول باز می شد و بدن 
انداختند و می رفتند. هر چیزی را که  نیمه جان او را می 

توانسته بودم پنهان کنم ذره ای از غذا یا چند قطره آب، در 
دهانش می گذاشتم.

اعتقادم  اول  ها،  این شکنجه  و تحمل  الگوی من در صبر 
ا...  آیت  بزرگوار  شهید  و سپس  امام  راه  الهی،  الطاف  به 
سعیدی بود که چند سالی از محضرشان کسب علم کرده 
بودم. ایشان کسی بود که زیر بدترین شکنجه ها فریاد زده 
زند  می  فریاد  خونم  قطره  هر  کنید  ام  تکه  تکه  اگر  بود: 
چه  و  دیده  چه  انقالب  بانوی  این  اینکه  خمینی.  خمینی، 
کشیده که به مرگ فرزند نوجوانش نسبت به زنده ماندش 
در اسارت راضی تر بوده است ، فقط خدا می داند و بس.

براستی وظیفه من و تو برای حفظ انقالبی که با این مرارتها 
و سختیها حاصل شده است چیست؟ انقالبی که دباغ ها و 
رضوانه های فراوانی برای به ثمر نشستن آن از جان و مال 
وفرزند خود گذشتند.گفتنی است کتاب خاطرات مرضیه 
این  در  نویسنده  که  است  کتابی  عنوان  حدیدچی)دباغ( 
و  گفتگو  طریق  از  را  مبارز  بانوی  خاطرات  این  مجموعه 
مصاحبه با ایشان و منابع دیگرجمع آوری نموده است.                                      

در جلسه علنی خانه ملت صورت گرفت:

رأی قاطع نمایندگان برای بررسی 
اولویت دار طرح الزام دولت به حفظ 

دستاوردهای هسته ای

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

جزئیات حج 94 
و سفر زائران

رهبر معظم انقالب: 

اگر راه امام را گم یا فراموش 
کنیم یا خدای ناکرده عمداً 

کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی 
خواهد خورد

حاجی :

با امضای 28۱ نماینده پای طرح حمایت از نیازمندان 

رکورد تعداد امضاء در مجلس شكسته شد
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گزارش ؛
خانم مرضیه حدیده چی(دباغ) از زنان مبارز ایران و از چهره های شناخته شده انقالب اسالمی

    سال دوم    خرداد ماه ١٣٩٤    ژوئن ٢٠١5    شعبان ١٤٣٦    شماره ٨    قیمت ١٠٠٠ تومانحماسه سازان پیشگام در حماسه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

به قلم اعتماد کردم، خودش نوشت :
کوچکشان  ذهن  در  آنچه  و  میدارند  بر  مرا  کسانی 
میز  روی  مرا  گروهی  آورند.  می  کاغذ  روی  دارند 
نوشته  مبهوت  را  خودشان  مراجعین  تا  گذارند  می 
چیز  همه  از  یا  که  نکنند  امضاء  آنقدر  و  کنند  ای 
در  مرا  برخی  شوند.  بدبین  کس  همه  به  یا  بگذرند 
کنند،  می  امضاء  ننگین  قراردادی  و  گیرند  می  دست 
کنند.  می  امضاء  من  با  را  جنگ  نامه  فرمان  زیر  برخی 
کاغذ  روی  گناهی  بی  حبس  برای  مرا  ای  عده 
رمان  و  داستان  خرج  مرا  بعضی  لغزانند.  می 
حق  حرف  جز  که  هستند  هم  کسانی  و  کنند  می 
شاید  بگذرم،  و  بگذارم  نویسند.  نمی  کاغذی  بر 
مثنوی ام از هفتاد من بیشتر گردد و من »قلم« مقدسم، زیرا 

خدایم در کتابش نوشت: »ن و القلم«. 
رفع مشکالت  برای  مسئولین  برگشتم، می خواهم  وقتی 
مردم مرا بکار گیرند و من از نوشته ی خودم خجل نشوم، 

یعنی می شود ... ؟!
یعنی می شودبدون توجه به اینکه چه کسی در مقابل میز 
آنها ایستاده است، فقیر است یا غنی، آشناست یا قریبه، 
زشت است یا زیبا، چاپلوس است یا حتی توان گفتن کار 

خود را ندارد و هزاران آیا ...، اینگونه است یا آنگونه.
از مشکل  مرا بر صفحه کاغذ طوری بچرخانند که گره 

مردم باز شود؟ 
و  دانیم  می  خود  نعمت  ولی  را  آنها  که  مردمی  همان 
همانهایی که )ارباب رجوع( می خوانیم شان ولی توجه 

به معنی آن نداریم و نوکری شان را نمی کنیم.
یعنی می شود ...؟!

به امید آن روز و در حسرت تمامی روزهایی که در این 
راه کاربردی نداشته ام، باز هم منتظر می مانم ...

به قلم مدیر مسئول ...

قلم در آتش ... !سرمقاله
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و  بیست  در  سخنانشان  مقدمه  در  اسالمی  انقالب  رهبر    
ششمین سالگرد عروج حضرت امام خمینی)رض(، با اشاره 
به نیمه شعبان، سالگرد میالد حضرت ولیعصر)عج( موضوع 
منجی آخرالزمان را مورد اتفاق همه ادیان ابراهیمی خواندند 
و افزودند: همه مذاهب اسالمی این منجی را از ذریه پیامبر 
خاتم و به نام مهدی)عج( می شناسند که در این میان، شیعیان 
خصوصیات  با  را  ولیعصر  حضرت  قطعی،  و  مسلم  ادله  با 
مشخص و معین، فرزند امام یازدهم می دانند و او را معرفی 

و اثبات می کنند.
بزرگ ترین  را  امیدآفرینی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
موعود)عج(  مهدی  حضرت  ظهور  به  اعتقاد  خاصیت 
اعتقاد  این  فروزان  شعله  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند 
عمیق و نجات بخش، شیعه را در همه دوران های تاریکی و 

ظلم، به آینده امیدوار و پرتحرک می سازد.
اهمیت موضوع اصلی سخنان  تبیین  انقالب سپس در  رهبر 
امام  افزودند:  امام«  شخصیت  »تحریف  یعنی  امروزشان 
زمان  در  را  او  می کنند  برخی که سعی  بر خالف  بزرگوار 
خودش محصور کنند مظهر حرکت عظیم و تاریخ ساز ملت 
ایران است و طبعاً تحریف شخصیت او، زیان های فراوانی را 
این  در  باید  بنابراین  ایجاد می کند  این حرکت  استمرار  در 

زمینه ، کاماًل هوشیار بود .
و  سیاسی  »فکری،  مکتب  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
برای  ایران«  ملت  راه  »نقشه  را  خمینی  امام  اجتماعی« 
و  پیشرفت  و  عدالت  همچون  بزرگی  اهداف  به  دستیابی 
بدون شناخت »صحیح و  تاکید کردند:  و  برشمردند  اقتدار 
تحریف نشده امام« امکان تداوم این نقشه راه وجود نخواهد 

داشت.
رهبر انقالب با اشاره به ابعاد برجسته فقهی، عرفانی و فلسفی 
ایشان را تحقق مضمون آیات  امام راحل، شخصیت اصلی 
قرآنی دانستند که در وصف مجاهدان واقعی راه خدا تاکید 
می کنند که آنان بر این مسیر حق واقعی جهاد را ادا کردند.

ملت  عظیم الشأن  امام  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ایران، در مسیر ایجاد تحولی بی نظیر در »تاریخ این سرزمین 
را  موروثی  سلطنت  غلط  و  پوسیده  نظام  اسالم«،  دنیای  و 
برانداخت و بعد از دوران صدر اسالم، اولین حکومت متکی 
به اسالم را شکل داد و با تمام وجود، حق جهاد در راه خدا 
را ادا کرد. ایشان »جهاد درونی و معنویت عمیق« را مکمل 
برشمردند  بزرگوار  امام  فکری  و  اجتماعی  سیاسی،  جهاد 
منظومه  کردند:  خاطرنشان  امام  مکتب  ابعاد  تبیین  در  و 
فکری ای که امکان این تحوالت عظیم را ایجاد کرد، مبتنی 

بر جهان بینی متکی بر توحید بود.
امام  مکتب  ویژگی  دومین  را  بودن  روز  به  انقالب،  رهبر 
منظومه  بر  تکیه  با  امام  آور شدند:  یاد  و  برشمردند  خمینی 
منسجم فکری خود، برای مسائل مورد ابتالی جامعه ایران و 
جوامع بشری، راه حل می داد و ملت ها، ارزش این راه حل ها 
را احساس می کردند و به همین علت، مکتب امام در میان 
پویایی،  بودن،  زنده  ایشان،  می یافت.  گسترش  ملت ها 
مکتب  دیگر  خصوصیات  از  را  بودن  عملیاتی  و  تحرک 
امام خمینی دانستند و خاطرنشان کردند: امام مثل بعضی از 
در  که  نبود  ذهنی  اندیشه پردازان  و  روشنفکر  تئوری سازان 
محافل، حرف های زیبا می زنند اما در میدان عمل کارآیی 

ندارند. 
ایران  ملت  در  امید  و  تحرک  انگیزه،  ایجاد  انقالب،  رهبر 
را پیامدهای مبارک پیروی از امام و مکتب امام خواندند و 
خاطرنشان کردند: ملت بزرگ ایران، هنوز با تحقق اهداف 
و  ملت  که  است  این  مهم  اما  دارد  بسیاری  فاصله  خود، 
راه  این  امید،  و  و همت  انگیزه  از  پر  دل هایی  با  جوانانش، 

روشن را ادامه می دهند.
شناخت  به  را  شوق آفرین  راه  این  صحیح  تداوم  ایشان، 
منوط  امام  مکتب  اصول  و  امام  شخصیت  دقیق  و  صحیح 
دانستند و تاکید کردند: تحریف شخصیت امام، تحریف راه 
امام و تالش برای منحرف کردن صراط مستقیم ملت ایران 
است و اگر راه امام)ره( گم یا فراموش و یا خدایی نکرده 

عمداً به کنار گذاشته شود، ملت ایران سیلی خواهد خورد.
استکبار  اینکه  بر  تاکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ایران  به  طمع  چشم  همچنان  زورگو  قدرت های  و  جهانی 
دارند،  منطقه  در  مهم  و  ثروتمند  و  بزرگ  بعنوان کشوری 
این  از  هنگامی  دنیا  دغل باز  قدرتمندان  کردند:  خاطرنشان 
طمع سیری ناپذیر خود دست برخواهند داشت که ملت ایران 

به چنان پیشرفت و قدرتی برسد که امید آنها قطع شود.
ایشان با یادآوری این نکته که مسیر پیشرفت و قدرت ملت 
مبانی مکتب  ایران در گرو حرکت در چارچوب اصول و 
این مسائل،  با در نظر گرفتن  امام)ره( است، گفتند:  فکری 
خطر تحریف شخصیت امام بزرگوار)ره( اهمیت پیدا می کند 
و باید بعنوان یک هشدار جدی برای مسئوالن، صاحبنظران 
فکری انقالب، شاگردان قدیمی امام، عالقه مندان به راه امام، 
و عموم جوانان و فرزانگان و دانشگاهیان و حوزویان، باشد.

امام)ره(  شخصیت  تحریف  موضوع  اسالمی  انقالب  رهبر 
را موضوعی با سابقه ای طوالنی و از ابتدای انقالب اسالمی 
دانستند و خاطرنشان کردند: تالش دشمن از ابتدای انقالب 
و در زمان حیات امام)ره( نیز این بود تا در تبلیغات جهانی، 
ایشان را یک انقالبی خشک و خشن و غیرقابل انعطاف و 

بدون عاطفه معرفی کند.
بزرگوار)ره(  امام  افزودند:  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  قاطع  شخصیتی  دارای  مستکبر،  قدرت های  مقابل  در 
و  لطافت  و  عاطفه  مظهر  حال  عین  در  اما  بود  غیرمتزلزل 
محبت و دلدادگی در مقابل خدا و خلق خدا بویژه قشرهای 

مستضعف بود.
امام  شخصیت  ندانسته  یا  دانسته  تحریف  به  اشاره  با  ایشان 
در داخل گفتند: در زمان حیات امام)ره( عده ای هر حرفی 
می دادند  نسبت  امام  به  می آمد  پسندیده  آنها  نظر  به  که  را 
رهبر  نداشت.  ایشان  شخصیت  با  ارتباطی  هیچ  حالیکه  در 
انقالب اسالمی افزودند: بعد از رحلت امام)ره( این جریان 
انسان  یک  بعنوان  را  امام  برخی  که  جایی  تا  داشت  ادامه 
سیاسی،  رفتارهای  در  شرطی  و  قید  هیچ  که  لیبرال مسلک 
در  می کنند،  معرفی  ندارد  وجود  ایشان  فرهنگی  و  فکری 

حالیکه این نگاه بشدت غلط و خالف واقع است.
و  صحیح  شناخت  راه  تنها  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  اصول  بازخوانی  و  شناخت  را،  امام)ره(  شخصیت  دقیق 

اگر  کردند:  تاکید  و  برشمردند  ایشان  فکری  مکتب  مبانی 
شخصیت امام بر اساس این روش شناخته نشود، ممکن است 
عده ای امام را براساس سلیقه های فکری خود معرفی کنند. 
مردم  میان  در  امام)ره(  محبوبیت  اینکه  بر  تاکید  با  ایشان 
از  را  محبوبیت  این  است  نتوانسته  دشمن  و  است  ماندگار 
بین ببرد، خاطرنشان کردند: بر همین اساس موضوع تحریف 
شخصیت اماِم نافذ در دل های مردم، خطر بزرگی است که 
بازخوانی اصول و مبانی فکری امام)ره( مانع از شکل گیری 

این خطر می شود.
را  امام)ره(  فکری  مبانی  و  اصول  اسالمی،  انقالب  رهبر 
برگرفته از بیانات گوناگون ایشان در طول 15  سال نهضت 
اسالمی و 10 سال بعد از پیروزی انقالب دانستند و افزودند: 
از  شاکله ای  گیرند،  قرار  یکدیگر  کنار  اصول  این  اگر 

شخصیت واقعی امام خمینی)ره( شکل خواهد گرفت.
از اصول و  تبیین 7 مورد  از  قبل  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
امام  امام)ره( چند نکته را در خصوص اصول  مبانی فکری 
بیانات امام  بیان کردند. 1- این اصول به صورت مکرر در 
نباید  اصول  این   -2 است  امام  بیّنات  جزو  و  شده  تکرار 
گزینشی انتخاب و بیان شوند 3- اصول امام منحصر در این 7 
مورد نیست و صاحبنظران می توانند با چارچوب تعیین شده، 

اصول دیگری از مکتب فکری امام را نیز استخراج کنند.
امام  فکری  مکتب  گانه   7 اصول  بیان  به  سپس  ایشان 
ناب  اسالم  »اثبات  گفتند:  و  پرداختند  بزرگوار)ره( 

این اصول  از  محمدی)ص( و نفی اسالم آمریکایی«، یکی 
اسالم  مقابل  در  را  ناب  اسالم  همواره  امام)ره(  و  است 
آمریکایی قرار می داد. رهبر انقالب اسالمی در تبیین ماهیت 
و  سکوالر«  »اسالم  یعنی  آن  شاخه  دو  به  آمریکایی  اسالم 
»اسالم متحجر« اشاره و خاطرنشان کردند: امام)ره( همواره 
افرادی را که قائل به جدایی جامعه و رفتار اجتماعی انسان ها 
از دین بودند در کنار افرادی قرار می دادند که به دین نگاه 
انسان های  برای  فهم  غیرقابل  و  متحجرانه  و  عقب افتاده 

نواندیش داشتند.
شاخه  دو  هر  اینکه  بر  تاکید  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اسالم آمریکایی همواره مورد حمایت زورگویان جهانی و 
آمریکا قرار داشته است، افزودند: امروز نیز جریان منحرف 
داعش و القاعده و همچنین جریان های به ظاهر اسالمی ولی 
و  آمریکا  حمایت  مورد  اسالمی،  شریعت  و  فقه  با  بیگانه 

اسرائیل هستند.
مبتنی  اسالم  ناب،  اسالم  امام)ره(  دیدگاه  از  گفتند:  ایشان 
بر کتاب و سنت است که با دیدگاهی روشن و متناسب با 
شرایط زمان و مکان، شناخت نیازهای بالفعل جوامع اسالمی 
و بشر و در نظر گرفتن روش های دشمن با استفاده از شیوه 
و متد علمی جا افتاده و تکمیل شده در حوزه های علمیه به 

دست می آید.
فکری  مکتب  در  کردند:  تاکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
از  داعشی  اسالم  و  درباری  آخوندهای  اسالم  امام)ره(، 
رژیم  جنایت های  برابر  در  بی تفاوت  اسالم  و  طرف  یک 
بزرگ  قدرت های  به  چشم دوخته  و  آمریکا  و  صهیونیستی 
از طرف دیگر، هر دو به یک نقطه می رسند و هر دو مردود 
هستند. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: کسی 
و  متحجر  اسالم  با  باید  داند  می  امام)ره(  پیرو  را  خود  که 

اسالم سکوالر مرزبندی داشته باشد.
الهی  الهی و اعتماد به صدق وعده  ایشان »اتکال به کمک 
زورگوی  و  مستکبر  قدرت های  به  بی اعتمادی  مقابل  در  و 
امام)ره(  فکری  مبانی  اصول  از  اصل  دومین  را  جهانی« 
برشمردند و افزودند: امام بزرگوار)ره( همواره به وعده الهی 
و صدق آن اعتقاد داشت و در مقابل به وعده های مستکبران 
انقالب  رهبر  نداشت.  اعتماد  مطلقاً  جهانی،  قدرتمندان  و 
اسالمی خاطرنشان کردند: این ویژگی بارز امام)ره( موجب 
بدون  و  قاطع  و  را صریح  مواضع خود  ایشان  که  بود  شده 

رودربایستی بیان کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به پاسخ های امام )ره( به 
نامه های برخی سران مستکبر که با صراحت و قاطعیتی تمام 
بودند، گفتند:  نگاشته شده  با ادب واحترام  و در عین حال 
امام)ره( توکل به خدا را همچون خونی در شریان ملت ایران 
جاری کرد و ملت نیز اهل توکل به خدا و معتقد به نصرت 

الهی شد.
ایشان با اشاره به بی اعتمادی مطلق امام)ره( به مستکبرین و 
بی اعتنایی کامل به وعده های آنها ، افزودند: امروز ما این 
موضوع را بطور کامل لمس کرده و متوجه شده ایم که چرا 
نمی توان به وعده های مستکبرین اعتماد کرد زیرا آنها در 
جلسات خصوصی صحبت هایی را می کنند که در جلسات 

عمومی خالف آنرا می گویند وعمل می کنند .
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه »اعتماد به خدا و بی 
اعتمادی به مستکبرین » از اصول مسلم مبانی فکری امام)ره( 
قطع  معنای  به  موضوع  این  البته  کردند:  نشان  خاطر   ، بود 
رابطه با دنیا نبود زیرا ارتباط در حد معمول و محترمانه وجود 

داشت ولی هیچگونه اعتمادی به مستکبران و دنباله روهای 
آنها وجود نداشت . »اعتقاد به اراده و نیروی مردم و مخالفت 
فکری  مبانی  اصول  از  اصل  سومین  دولتی«  تمرکزهای   با 
اشاره  آن  به  ای  خامنه  اهلل  آیت  که حضرت  بود  )ره(  امام 

کردند .
ایشان با تاکید بر اینکه امام بزرگوار )ره( در مسائل مختلف 
در  باالتر  همه  واز  تبلیغاتی  سازندگی،  نظامی،  اقتصادی، 
مردم  رای  و  نیرو  به  واقعی  بطور  همواره  انتخابات،  مسائل 
طول  در  گفتند:  بود،  مردم  به  تکیه  معتقِد  و  داشت  اعتقاد 
انقالب که هشت سال آن  از  بعد  امام )ره(  10 سال حیات 
دوران جنگ تحمیلی بود ، حدود 10 انتخابات برگزار شد 
که حتی برای یک روز هم زمان برگزاری این انتخابات ها 
تغییر نکرد و در وقت مقرر خود برگزار شدند زیرا امام )ره( 
کلمه،  واقعی  معنای  به  مردم  تشخیص  و  افکار  رای،  برای 

احترام قائل بود .
افزودند: حتی در مواردی ممکن بود  انقالب اسالمی  رهبر 
تشخیص و انتخاب مردم با نظر امام )ره( یکسان نبود اما امام 

برای آراء مردم احترام قائل بود .
امام)ره(  به سخنان  اشاره  با  ای  اهلل خامنه  اله  حضرت آیت 
معرفی  مردم  را خادم  نعمت و خود  ولی  را  مردم  بارها  که 
می کرد ، خاطر نشان کردند: این تعابیر نشان دهنده جایگاه 
برجسته مردم و افکار و آراء و حضور آنان در نظر امام است. 
البته مردم هم به این دیدگاه پاسخ مناسب دادند و هرجا که 

در صحنه  و دل  با جان  مردم   ، بود  امام)ره(  اشاره  انگشت 
حاضر شدند .

ایشان در جمع بندی این بخش از سخنان خود تاکید کردند: 
امام  داشت.  متقابل وجود  ای  رابطه  مردم  و  )ره(  امام  میان 

مردم را دوست داشت و مردم هم امام را .
رهبر انقالب اسالمی در ادامه به یکی از اصول مبانی مکتب 
مسائل  بُعد  در  افزودند:  و  کردند  اشاره  )ره(  امام  فکری 
داخلی، امام طرفدار جدی حمایت از محرومان و مستضعفان 
بود و نابرابری اقتصادی و اشرافی گری را با شدت و تلخی 

رد می کرد .
به  امام)ره(  اینکه  بر  تاکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت اجتماعی بود، این موضوع 
از  یکی  و  امام  بیانات  در  مطالب  تکرارترین  پر  از  یکی  را 
از  امام)ره(  وگفتند:  دانستند  ایشان  روشن  و  قطعی  خطوط 
یک طرف برلزوم ریشه کن کردن فقر و محرومیت زدایی 
تاکید داشت و از طرف دیگر به مسئوالن در خصوص خوی 

کاخ نشینی و اشرافی گری وتجمل گرایی هشدار می داد.
ایشان بااشاره به تاکید مکرر امام)ره( مبنی بر اعتماد مسئوالن 
بزرگوار)ره(  امام  افزودند:  ضعیف،  و  محروم  طبقات  به 
همواره می گفت، این کوخ نشینان و فقرا هستند که بدون 
ها در صحنه حاضر  از مشکالت و سختی  نارضایتی  اظهار 
هستند در حالیکه طبقات برخوردار ، در مشکالت بیشتر ابراز 

نارضایتی می کنند .
از مبانی فکری  بیان پنجمین اصل  انقالب اسالمی در  رهبر 
)ره(  امام   ، خارجی  بُعد  »در  کردند:  نشان  خاطر  امام)ره( 
صریحا« در جبهه مخالِف قلدران بین المللی و مستکبران بود 

و در حمایت از مظلومان هیچ مالحظه ای نمی کرد .
با  امام)ره(  اینکه  بر  تاکید  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
برای  بزرگ«  »شیطان  واژه   ، نداشت  سرآشتی  مستکبرین 
و  دانستند  )ره(  امام  از طرف  ابداع عجیب  را یک  آمریکا 
»شیطان  تعبیر  عملِی  و  معرفتی  امتداد   : کردند  نشان  خاطر 
بزرگ« بسیار زیاد است زیرا وقتی به کسی لقب شیطان داده 
باید در چارچوب  ، رفتار و برخورد و احساسات  می شود 

»شیطان صفتی« او باشد .
ایشان افزودند : امام )ره( تا آخرین روز حیات خود ، همین 
تعبیر  آنکه  ضمن  و  داشت  آمریکا  به  نسبت  را  احساس 
»شیطان بزرگ« را بکار می برد، از بن دندان هم به آن اعتقاد 

داشت .
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: در مقابل، از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی، عده ای به نقش آمریکا در تغذیه 
بود،  ساقط شده  ایران  ملت  بدست  که  طاغوت  رژیم  عقبه 
و  کشور  در  آمریکاییها  حضور  با  لذا  و  کردند  نمی  توجه 

حتی ادامه فعالیت برخی نهادهای آمریکایی موافق بودند.
با  حضرت آیت اهلل خامنه ای اختالف عمده دولت موقت 
امام)ره( در سال های اول انقالب را همین موضوع دانستند و 
افزودند: آنها توجه نداشتند که اگر به آمریکا مجال دوباره 
امام)ره(  اما  زد  خواهد  ملت  به  را  خود  ضربه  شود،  داده 
متوجه این موضوع بود و بر همین اساس موضع گیری می 
در  نیز  جاسوسی  النه  تسخیر  قضیه  در  امام  دیدگاه  و  کرد 

همین چارچوب بود .
برخی  منطقه واعتماد  اخیر  به برخی حوادث سالهای  ایشان 
نقطه،  همین  از  آنها  خوردن  ضربه  و  آمریکا  به  ها  جریان 
اصل  این  چارچوب  در  امام)ره(  گفتند:  و  کردند  اشاره 
فکری خود ، همواره در مقابل آمریکا و دستگاه سیاسی و 

امنیتی آن موضع گرفت و متقاباًل از ملت های مظلوم بویژه 
مردم فلسطین با کمال صمیمیت و قاطعیت حمایت کرد.

این  چارچوب  در  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
را  جهان  و  منطقه  امروز  قضایای  توان  می  امام)ره(  منطق 
تحلیل کرد، افزودند: ما امروز به همان اندازه که با رفتارهای 
وحشیانه و ظالمانه جریان داعش در عراق و سوریه مخالفیم 
با رفتار ظالمانه پلیس فدرال آمریکا در داخل این کشور   ،
مخالفیم و هر دو رفتار را همانند یکدیگر می دانیم. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خاطر نشان کردند: ما به همان اندازه که 
با محاصره ظالمانه مردم مظلوم غزه مخالفیم با بمباران مردم 
بی پناه یمن مخالف هستیم، به همان انداز که با سخت گیری 
بدون  هواپیماهای  حمالت  با  مخالفیم  بحرین  مردم  ضد  بر 

سرنشین آمریکا به مردم افغانستان و پاکستان مخالفیم.
ایشان با تاکید بر اینکه ما درچارچوب منطق صریح امام)ره( 
طرفدار مظلوم و مخالف ظالم هستیم ، خاطر نشان کردند: به 
همین دلیل است که مسئله فلسطین همچنان یک مسئله اصلی 
برای جمهوری اسالمی ایران است و هیچگاه از دستور کار 
نظام خارج نخواهد شد. رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: 
مسئله فلسطین عرصه یک مجاهدت واجب و الزم اسالمی 
است و هیچ حادثه ای ما را از مسئله فلسطین جدا نخواهد 

کرد .
کسانی  است  ممکن  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
در صحنه فلسطین به وظیفه خود عمل نکنند اما آنچه مورد 
تایید ما است ، مردم و مجاهدان فلسطینی هستند . »تأکید بر 
استقالل و نفی سلطه پذیری« ششمین اصل از مکتب امام)ره( 

بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تعریف استقالل به »آزادی در 
مقیاس یک ملت« این تناقض غیرقابل قبول را که برخی افراد 
ادعای آزادی های فردی را دارند اما علیه استقالل کشور و 
آزادیهای یک ملت حرف می زنند، مورد توجه قرار دادند 
تئوری سازی  استقالل  نفی  برای  برخی  متأسفانه  افزودند:  و 
مسئله کم  یا یک  و  »انزوا«  عنوان  به  استقالل  از  و  می کنند 
بسیار مهم و خطرناک  این خطایی  یاد می کنند، که  ارزش 

است. 
ایشان با اشاره به اعتقاد راسخ امام بزرگوار به استقالل و رد 
سلطه، بسیاری از فعالیتهای دشمن نظیر تهدیدها و تحریم ها 
را برای خدشه وارد کردن در این اصل خواندند و گفتند: 
ضمن  باید  همه  و  گرفته  هدف  را  کشور  استقالل  دشمن 

شناخت اهداف دشمن، هوشیار باشند.
اصل »وحدت ملی و مقابله با توطئه های تفرقه افکن دشمن« 
که  بود  خمینی  امام  مکتب  روشن  اصول  از  اصل  آخرین 
رهبر انقالب اسالمی بر آن تأکید کردند. ایشان تفرقه افکنی 
مذهبی و قومی را جزو سیاستهای قطعی دشمن خواندند و 
افزودند: امام بزرگوار ما از ابتدای پیروزی انقالب در مقابله 
با این توطئه، تکیه کم نظیری بر وحدت ملی و اتحاد آحاد 

ملت داشتند.
رهبر انقالب با اشاره به استمرار سیاست تفرقه افکنی، ایجاد 
تفرقه در دنیای اسالم را از سیاستهای اصلی استکبار و امریکا 
نگاه  توطئه،  این  مقابل  در  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
جمهوری اسالمی، نگاه »امت ساز« و در راستای تحقق امت 
ایران بر همین اساس، همان روابطی را که  اسالمی است و 
سنّی  فلسطینی  برادران  با  داشت،  اهلل  شیعه حزب  برادران  با 

مذهب داشته است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، طرح »هالل شیعی« توسط عوامل 
دست دوم امریکا و همچنین مماشات و یا کمک آمریکا به 
از  را  داعش  نظیر  سوریه  و  عراق  در  تروریستی  جریانهای 
جمله شواهد سیاست تفرقه  افکنی مذهبی استکبار برشمردند 
و افزودند: همه، چه سنی و چه شیعه باید توجه کنند که بازی 

دشمن را نخورند.
حمایت  مورد  که  تسننی  آن  هم  کردند:  تأکید  ایشان 
امریکاست و هم آن تشیعی که از لندن به دنیا صادر می شود، 
هر دو برادران شیطان و عوامل استکبار و غرب هستند. رهبر 
همدلی  یعنی  امسال  شعار  انتخاب  زاویه،  همین  از  انقالب 
افکنی  تفرقه  توطئه  مقابل  در  را  آن  بر  تأکید  و  همزبانی  و 
را  اسالم  دشمن خواندند و گفتند: دشمن اصل موجودیت 
تهدید می کند و همه اقوام و مذاهب باید در کنار یکدیگر با 
تشکیل »ید واحده« اجازه ندهند دشمن به قلمرو وسیع دنیای 

اسالم نفوذ کند.
از  بخش  این  بندی  جمع  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
اصول  همین  را  امام)ره(  دافعه  و  جاذبه  مبنای  سخنانشان، 
اساسی خواندند و افزودند: اصول امام منحصر در این موارد 
و  این خصوص جستجو  در  می توانند  و صاحبنظران  نیست 
به  می پسندد  خود  که  را  آنچه  نباید  کسی  اما  کنند  تحقیق 
اصولی  مبنای  بر  باید  اظهارات  بلکه  دهد،  نسبت  امام)ره( 
باشد که در منابع مربوط به امام)ره( آنهم به صورت مستمر 

و مکرر از ایشان وجود دارد.
واقعیت  به یک  بیانات خود،  پایانی  انقالب در بخش  رهبر 
دشمن  هدف  که  بدانند  همه  کردند:  تأکید  و  اشاره  مهم 
بازگشت به دوران سلطه بی قید و شرط خود بر این کشور 
است و اخم، لبخند، وعده و تهدیدهای او نیز برای دستیابی 

به همین هدف است.
 ایشان، اساس دشمنی با اسالم را به دلیل مخالفت با بازگشت 
با  دشمن  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند  سلطه گری  همین 
اسالم مخالف است، چون اسالم نیروی مقاوم در مقابل این 
توطئه است، آنها با ملت ایران هم مخالفند، چون ملت مقابل 

آنها مثل کوه استوار ایستاده است.
یک  اظهارات  به  اشاره  با  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
گروههای  اینکه  بر  مبنی  امریکایی  قدیمی  سیاستمدار 
ایران  باید  و  ندارند  اهمیتی  برای غرب  تکفیری  تروریستی 
را که به دنبال ایجاد تمدن عظیم اسالمی است، دشمن خود 
امت  ضرورت  و  اهمیت  سیاست،  این  افزودند:  دانست، 
سازی در دنیای اسالم را نشان می دهد و همه باید بدانند که 
دشمن تمام تالش خود را می کند که جلوی حرکت اسالمی 

و پیشرفت و ترقی ملت ایران را بگیرد.
کسی  هر  با  ملت  میان  در  دشمن  کردند:  تأکید  ایشان 
ایستادگی بیشتری بکند، بیشتر مخالف است، آنها با عناصر 
بیشتر  انقالبی  نهادهای  و  سازمانها  و  اللهی  حزب  و  مومن 
و  محکم  سدهای  عناصر  این  که  دانند  می  چون  مخالفند 

مستحکمی در مقابل نفوذ دشمن هستند.

سیاسی
ماهنامه سیاسی،فرهنگی و اقتصادی، سال دوم، خرداد 1394،  شماره 8  2

رهبر معظم انقالب در مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال امام راحل: 

اگر راه امام را گم یا فراموش کنیم یا خدای ناکرده عمدًا کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد

این  ارتش  مشترک  ستاد  رئیس  و  آمریکا  دفاع  وزیر 
نمایندگان  مجلس  قانونگذاران  سواالت  به  کشور 
خاورمیانه  در  واشنگتن  دفاعی  راهبرد  درباره  آمریکا 

پاسخ دادند.
 »اشتون کارتر« وزیر دفاع و مارتین دمپسی رئیس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا برای توضیح در مورد راهبرد 
مسلح  نیروهای  کمیته  در  خاورمیانه  در  واشنگتن 

مجلس نمایندگان حاضر شدند.
اساس  بر  که  گفت  نشست  این  در  کارتر«  »اشتون 
تجربه می داند اعزام نیروی زمینی به عراق برای مقابله 
با داعش و جایگزین کردن آنها با نیروهای محلی به 

تولید نتایج پایدار ختم نخواهد شد.
آمریکا  که  گفت  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  او 
اما  بکند،  بیشتری  کمک های  عراق  به  دارد  تمایل 
شاهد  واشنگتن  که  است  آن  مستلزم  امر  این  تحقق 
از جانب بخش های مختلف دولت عراق  بیشتر  تعهد 

باشد.
نماینده درباره  به سوال یک  پاسخ  »کارتر« سپس در 
از  خارج  ایران،  با  مقابله  برای  واشنگتن  راهبرد 
در  آمریکا  این کشور گفت  هسته ای  برنامه  مباحثات 
برای  خاورمیانه  منطقه  در  نیرو   35000 حاضر  حال 

کنترل نفوذ ایران در منطقه دارد.
به  اظهاراتش  از  وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری 
گزینه های  داشتن  نگاه  زنده  درباره  ادعاهایی  تکرار 
و  هسته ای  مذاکرات  ادامه  در حین  ایران  علیه  نظامی 
در صورت توافق احتمالی، پرداخت و گفت: »وظیفه 
دارم اطمینان کسب کنم گزینه نظامی در مقابل ایران 

گزینه ای واقعی است.«
این  روی  بر  کار  حال  در  واشنگتن  اینکه  بیان  با  او 
دارد  وظیفه  همچنین  پنتاگون  گفت  است  موضوع 
اطمینان حاصل کند که وضعیت آمریکا در منطقه به 
نحوی است که قادر به مهار ایران باشد. دمپسی عالوه 
کامال  اسرائیل  امنیت  به  واشنگتن  کرد  تأکید  این  بر 

متعهد است.
برنامه  که  کرد  اعالم  این  بر  عالوه  پنتاگون  رئیس 
آمریکا برای آموزش و تجهیز نیروهای عراقی جهت 
مقابله با داعش در عراق و سوریه پایین تر از حد انتظار 
بوده است. او مدعی شد، مشکل اصلی نبود نیروهای 

عراقی است.
کارتر گفت: »تالشهای آموزشی ما در عراق تا کنون 
به خاطر نبود نیروهای تحت تعلیم کند شده است - ما 
باشند  دیدن  آموزش  خواستار  که  کسانی  سادگی  به 

را نداشته ایم.«
وزیر دفاع آمریکا مدعی شد آمریکا قصد داشته سه 

برابر نیروهای فعلی عراقی را آموزش دهد.
که  امنیتی  نیروی  هزار   24 میان  »از  اضافه کرد:  کاتر 
پاییز سال جاری در چهار  تا  به آنها  برای آموزش  ما 
سایتمان در چشم اندازمان داشتیم تعداد دواطلبان تنها 

برای آموزش  7000 نفر کافی بوده است.«

»ابوبکر ابی احمد السالمی«، فعال عربستانی و یکی از 
اعضای این جنبش در عربستان تصریح کرد که جوانان 
و فعاالن سیاسی منطقه نجران از کمیته های انقالبی و 
به  می خواهند،  بستگان  تمام  و  همسایگان  و  برادران 

جوانان این منطقه آموزش نظامی دهند.
»آزادگان  جنبش  اینکه  بیان  با  عربستانی  فعال  این 
افزود:  را دربرمی گیرد،  منطقه  این  قبایل  تمام  نجران« 
حکومت سعودی گمان می کند که تنها حامی و مدافع 
و  اسالم  مدافعان  اولین  ما  که  بداند  اما  است،  اسالم 
خواهیم  ضرورت  و  نیاز  صورت  در  شریفین  حرمین 

بود.
در  امور  کنونی  روند  از  اینکه  بر  تاکید  با  السالمی 
اعالم کرد که جنبش  نگرانی می کنیم،  یمن احساس 
آغاز  مناطقی  در  را  خود  نبرد  اولین  نجران  آزادگان 
در  سعودی  اشغالگر  رژیم  نظامیان  که  کرد  خواهد 

جنوب نجران آن را به اشغال خود درآورده اند.
روحانیون  و  علما  و  مسلمانان  که  کرد  تاکید  وی 
تکفیری  فتنه های  برابر  در  مستحکم  باید همچون سد 
را  آنها  با  مقابله  برای  الزم  تدابیر  و  بایستند  سعودی 

اتخاذ کنند.
از سوی دیگر قبایل نجران اعالم کردند که نیروهای 
چندین  در  را  سعود  آل  هوادار  مسلح  افراد  و  نظامی 
درگیری های  از  و  گرفته اند  هدف  نجران  منطقه 
این  محله های  از  برخی  در  که  دادند  خبر  شدیدی 
منطقه روز سه شنبه گذشته بین آنها و نیروهای نظامی 

سعودی رخ داده است.
رژیم  علیه  جنگ  پیش  روز  چند  نجران  منطقه  قبایل 
سعودی را اعالم و آن را به خیانت به تمام معاهدات 
جدایی  خواستار  و  کرد  محکوم  گذشته  توافقات  و 

نجران از دولت مرکزی عربستان شد. 

وزیر دفاع آمریکا:
 گزینه نظامی علیه ایران را 

واقعی نگاه می داریم 

اولین عملیات علیه ارتش عربستان 
در جنوب نجران

بر رویدادهای سیاسی مروری 



بعد ازظهر روز یکشنبه 24 خرداد ماه و اعالم اخذ دویست 
میلیون   6 از  حمایت  طرح  پای  امضاء  یکمین  و  هشتاد  و 
شریف  مردم  نماینده  توسط  نیازمند  و  افتاده  کار  از  نفر 
مجلس  در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان 
موجی  تا  بود  کافی  ها  رسانه  از  یکی  در  اسالمی  شورای 
از تماس ها با ایشان برای مصاحبه و حضور در برنامه های 

مختلف رادیویی و تلویزیونی به راه بیفتد.
بودجه ومحاسبات مجلس شورای  برنامه،  عضو کمیسیون 
بود  امشب شبکه خبر قول داده  تیتر  برنامه  اسالمی که در 
طرح حمایت از 6 میلیون نفر از کار افتاده نیازمند با استقبال 
امضاء کسب  مواجه شود و 250  نمایندگان مجلس  قاطبه 
کند، شاید فکر نمی کرد طرح پیشنهادی اش با ثبت یک 

حد نصاب، رکورد تعداد امضاها را در مجلس بشکند.
بازتاب خبری این حرکت و ثبت رکورد بسیار جالب  اما 
و روزنامه  پایگاههای خبری  با  از مصاحبه  غیر  بود.  توجه 
ها، حضور در برنامه های مختلف شبکه های صداوسیما، 
آن  به  را  نمایندگان  و جدی  توجه  اهتمام  و  اهمیت طرح 

بخوبی نشان داد. 
ضمن   18/25 ساعت  که  بود  ای  شبکه  اولین  پیام  رادیو 
پوشش خبری  را  موصوف  آقای حاجی، طرح  از  دعوت 
به  راجع  ایشان  از  معارف  رادیو   21/30 ساعت  و  داد 
پیشنهادش و چگونگی اخذ امضاء تصویب و اجرایی شدن 

طرح پرس وجو کرد.

تعداد  شکنی  رکورد  از  سیما،   3 شبکه  شبانگاهی  خبر 
مردم  نماینده  مصاحبه  پخش  ضمن  و  گفت  سخن  امضاء 
در  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف 
و  نظران  صاحب  با  گفتگویش  اسالمی  شورای  مجلس 
رئیس  جمله  )از  سیاسی  مختلف  های  طیف  با  نمایندگان 
فراکسیون اصالح طلبان مجلس و خواهر زاده رئیس دولت 
اصالحات( را نمایش داد تا نصب هر گونه برچسب سیاسی 

را از این طرح بزرگ اسالمی و اجتماعی منتفی کند.
اما گل سرسبد این برنامه ها، گفتگوی ویژه خبری شبکه 
بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیس  که  جائی  بود  سیما  دوم 
های  چهره  از  که  اسالمی  شورای  مجلس  ومحاسبات 
به  است  دولت  حامی  و  طلب  اصالح  به  موسوم  شاخص 
حمایت از این طرح در برنامه حضور یافت و در پاسخ به 
با  سوال مجری که در تعداد امضاها تشکیک وجود دارد 
تأیید مستندات مربوطه گفت: تنها کسی مثل آقای حاجی 
می تواند برای یک طرح این تعداد امضاء جمع آوری کند 
صحبت  پیشنهادش  به  راجع  همکاران  تک  تک  با  ایشان 

کرده و حمایت آنها را جلب کرده است.
 تاجگردون هرگونه شائبه انتخاباتی و سیاسی را برای این 
طرح در سال چهارم عمر مجلس نهم منتفی دانست واظهار 
داشت: از آنجائی که کار مطالعاتی 2 ساله روی این طرح 
آقای  جناب  عزیزم  برادر  نظرات صائب  است  شده  انجام 

حاجی مورد تأیید است.

مجری برنامه از نظرات کارشناسان راجع به منابع مالی طرح 
ومحاسبات  بودجه  برنامه   کمیسیون  رئیس  و  کرد  سوال 
مجلس نهم، راهکارهای 7 بندی پیشنهاد شده را عملیاتی 
توصیف و اضافه کرد: البته ممکن است در زمان تصویب 
طرح در صحن علنی موارد دیگری نیز اضافه شود یا محل 
تأمین منابع تغییراتی کند که این به نظر نمایندگان محترم 

که  دامغان  مردم  نماینده  رستمیان،  دارد.  بستگی  مجلس 
امضاء  را  طرح  که  است  نفری   9 جزء  و  مخالف  بعنوان 
کرد  می  تلفنی صحبت  به صورت  برنامه  در  است  نکرده 
با تغییر رویکرد گفت: مخالفت بنده با فوریت آن است و 
این طرح خوب و بزرگ نیاز به کار مطالعاتی بیشتری دارد.

حسینعلی حاجی نیز ضمن انتقاد از سخنان جمشید پژویان 
نهاد  در  نیازمندان  همپوشانی  و  طرح  هدف  جامعه  از  که 

های حمایتی سخن می گفت، خاطر نشان ساخت:

از  قدری  است  بهتر  متأسفم  دانشگاه  استاد  این  برای  بنده 
تهران بیرون بیایند و واقعیات جامعه را  دریابند چطور ادعا 
می کنید 35 سال کار مطالعاتی روی فقر کرده اید و منکر 
فقر مطلق می شوید در حالیکه 37 سال است کمیته امداد 
امام )ره( و بهزیستی در حال خدمت رسانی به این جامعه 

مظلوم هستند.
حضور در برنامه پایش و تشریح جامعه هدف: ساعت23/30 
روز یکشنبه بود که نماینده مردم شریف شهرستان شاهین 
بعنوان  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  ومیمه  شهر 
تشریح  به  اول سیما  پایش شبکه  زنده  برنامه  تلفنی  مهمان 

طرح و جامعه هدف پرداخت.
های  نهاد  پوشش  تحت  مددجویان  از  حاجی  حسینعلی 
حمایتی کمیته امداد امام )ره( و بهزیستی و افراد پشت نوبت 
صورت  در  که  ای  سالخورده  افراد  همچنین  نهاد  دو  این 
انجام کارنیستند، معلولین و  به  قادر  تأمین شرایط کار هم 
بعنوان جامعه هدف  بیماران دارای بیماری خاص و مزمن 
6 میلیون نفری نام برد و آنها را عالوه بر فقر مادی دارای 
فقر تریبون دانست و افزود: این افراد کسانی هستند که اگر 
تا سالهای سال هم سراغشان نروی، بلندگویی برای اینکه 

دادشان را به گوش ما مسئولین برسانند ندارند.
پوشش خبری طرح در شبکه تهران و پخش مصاحبه آقای 
یکشنبه  روز  در  وی  برنامه  آخرین   24 ساعت  در  حاجی 

94/3/24 بود.

علنی  نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
طرح  اولیت دار  بررسی  درخواست   ،94/3/27 چهارشنبه، 
الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای را با 185 رأی موافق، 2 
رأ ی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر 

در صحن مجلس تصویب کردند.
طرح  این  دهنده  پیشنهاد  عنوان  به   بروجردی  عالءالدین 
گفت: در شرایط فعلی تیم مذاکره کننده با زیاده خواهی های 
آمریکا مواجه است، از این رو این طرح با هدف حمایت از 
تیم مذاکره کننده و همچنین جهت رعایت مطالب شورای 
عالی امنیت ملی و حفظ خطوط قرمز ترسیم  شده از سوی 
مقام معظم رهبری، بسیار ضروری است، لذا باید این طرح 
را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم از منافع ملی صیانت کنیم.

مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی افزود: از طرف دیگر این موضوع بسیار مهم 
با تصویب طرح مذکور، یک صدای  و ضروری است که 
واحد از ایران به جهانیان به ویژه گروه 1+5 برسد و ما باید 
اعالم کنیم که نمایندگان ایران در حفظ منافع ملی یکپارچه 

و یکصدا هستند.
وارد  بازرسان  که  نمی دهیم  اجازه  وجه  هیچ  به  ما  »قطعاً   
به  زیاده خواهی  با  و  شده  ما  نظامی  مراکز  و  امنیت  حریم 

دنبال مصاحبه با دانشمندان هسته ای ما باشند.«
در  نمایندگان  از  یک  هیچ  طرح  این  بررسی  جریان  در 
مخالفت با طرح مذکور صحبت نکردند و بررسی اولویت دار 

طرح با 92 درصد آرا به تصویب نمایندگان رسید. 
نائب  ابوترابی فرد  سیدمحمدحسن  گزارش،  این  براساس 
علی  غیاب  در  که  اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس 
الریجانی ریاست جلسه علنی خانه ملت را برعهده داشت، 
الزام  طرح  گرفتن  قرار  اولویت  در  قاطع  تصویب  از  پس 
داشت:  اظهار  کشور  هسته ای  دستاوردهای  حفظ  به  دولت 
براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و ضرورت پاسداری 
مقدس  خون  به  نهادن  ارج  و  کشور  هسته ای  فناوری  از 

شهدای هسته ای، این طرح با 92 درصد آرا تصویب شد.

حفظ  به  دولت  الزام  طرح  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
دستاوردهای هسته ای کشور با تغییر دستور در اولویت قرار 
قرار  از بررسی طرح کنونی آن را مورد بحث  گرفته، پس 

خواهیم داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین خاطرنشان کرد: 
مخالفت  برای  که  نمایندگانی  و  نداشته  مخالفی  طرح  این 
بوده  بازشدن بحث کارشناسی  منظور  به  نیز  ثبت نام کردند 

است.
به گزارش فارس، متن کامل این طرح که پیش از این توسط 

خبرگزاری فارس منتشر شده بود، به شرح ذیل است:
رعایت  و  ملی  منافع  از  صیانت  راستای  در  واحده:  ماده 
مقررات پادمان معاهده منع گسترش سالح های هسته ای، هر 
گونه نتایج مذاکرات هسته ای با کشورهای 1+5 در صورتی 

معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:
1. کلیه تحریم ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق 

به طور کامل و یکپارچه لغو شود.
آژانس  ملی،  امنیت  شورایعالی  مصوبات  چارچوب  در   .2
متعارف  نظارت های  انجام  به  مجاز  اتمی  انرژی  بین المللی 
از سایت های هسته ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، 
امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

فناوری صلح آمیز  و  دانش  برای کسب  3. هیچ محدودیتی 
مصوبات  باید  و  نیست  پذیرفته  توسعه  و  تحقیق  و  هسته ای 

شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.
تبصره یک: بر اساس اصول 77 و 125قانون اساسی، نتیجه 
مصوبات  و  اساسی  قانون  با  تطبیق  جهت  باید  مذاکرات 

قانونی به مجلس ارائه شود.
اجرای  روند  است  موظف  خارجه  امور  وزیر   :2 تبصره 
اسالمی  شورای  مجلس  به  یکبار  ماه  شش  هر  را  توافقنامه 

گزارش دهد.
 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه 
یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان 

ارائه می کند.

دوشنبه  شامگاه  میمه  شهر  گمنام  شهدای  مطهر  حرم 
94/3/11 میزبان جلسه گزارش عملکرد سه ساله نماینده 
مردم شریف شهرستان های شاهین شهر ومیمه و برخوار 

در مجلس شورای اسالمی بود.
به گزارش خبرنگار حماسه سازان، نماز جماعت مغرب 
وعشاء اقامه شد و حضور بزرگان از همه سالیق دربین 
اعضای گروه مشورتی محلی چشم نوازی می کرد شاید 
به ذهن نمی رسید معتمد یا صاحب نظری را سراغ داشته 

باشی که در جلسه نباشد.
سیاسی  زندانی  و  شهر  معتمدین  از  اسماعیلی  غالمعلی 
نماینده مردم شریف  به  زمان طاغوت ضمن خیر مقدم 
درمجلس  برخوار  و  ومیمه  شهر  شاهین  های  شهرستان 
یک  از  مردم  توقعات  و  وظایف  به  اسالمی  شورای 
نماینده اشاره کرد وافزود: پشتیبانی از منافع ملی و ولی 
ساده  نظارت،  و  قانونگذاری  امر  در  فعال  شرکت  فقیه 
به مشکالت  رسیدگی  و  مردم  به  دادن  اهمیت  زیستی، 
آنها، جلوه کشوری و ملی داشتن، حضور مستمر در بین 
ظرفیت  به  توجه  با  مردم  انتظارات  برآوردن  و  موکلین 
محل توقع آن چیزی است که درنظام اسالمی براساس 
قانون و عرف رایج در جامعه ازیک نماینده انتظار دارند 

ایم  دریافته  آقای حاجی  از  این سه سال  در  ما  آنچه  و 
همگان  زعم  به  این  و  هاست  مؤلفه  این  همه  به  توجه 

انکارناپذیر است.
حسینعلی حاجی نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر 

از وفاق و همدلی نخبگان و خواص میمه مطلع 
توسط  داری  امانت  نحوه  از  موکلین  شدن 
وکیل خود را امری کاماًل بدیهی و از حقوق 
آنان  بر شمرد واضافه کرد: آمده ام تا در برابر 
شما گزارش دهم  در این سه سال تمام تالشم 
را در راه ایفای وظایف قانونی بکار بسته ام اما 
به صراحت اذعان کنم در شأن  در عین حال 
نکرده  کاری  درصحنه  همیشه  و  مردم خوب 

ام.
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  تشریح  با  وی 
رفع  پیگیری  به  نظارت  و  قانونگذاری 
داشت  ای  اشاره  هم  انتخابیه  مشکالت حوزه 
نماینده همان است که  افزود: وظیفه اصلی  و 

عرض کردم اما برای کمک به پیشرفت و آبادانی منطقه 
می  همه  اما  است  گرفته  صورت  فراوانی  های  تالش 
دانید هیچگاه بعد از انقالب اسالمی، اوضاع مالی دولت 

 50 بنده حدود  است  نبوده  به وخامت سه سال گذشته 
میلیارد تومان یعنی حدود دو برابر آنچه به روال عادی 
به منطقه می رسد ابالغ از دولت گرفتم و همین روزهای 
من  به  ایشان  کردم  دیدار  نوبخت  آقای  با  سال  پایانی 

گفت« فالنی شما که خودت بدلیل مسئولیتی که داری 
حساب دخل و خرج خزانه را بصورت هفتگی دریافت 
می کنی، سازمان مدیریت حدود 9 هزار میلیارد تومان 

تخصیص کشیده اما متأسفانه وصولی خزانه فقط 1500 
میلیارد تومان است«.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون  برنامه، بودجه ومحاسبات 
مجلس شورای اسالمی در همین زمینه ادامه داد: به هر 
حال ایشان به بنده لطف داشت و اعتبار مناسبی 
در ابتدای سال با دستور وی به منطقه ما داده شد 
که تا حدودی قابل قبول بود در مجموع حدود 
عرض  که  تومانی  میلیارد   50 آن  درصد   50
جمهور  رئیس  معاون  دستور  عموماً  که  کردم 
بود وصول  منعقده  و وزراء و صورتجلسه های 

شده است.
استان  اشتغال  گروه  کار  در  مقننه  قوه  نماینده 
اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به رفع 
ایجاد  برای  گذار  سرمایه  جذب  و  تولید  موانع 
مجوز  اخذ  افزود:  و  کرد  اشاره  جدید  اشتغال 
ایجاد ناحیه صنعتی گلستان از دولت محترم می 
تواند گامی بزرگ برای جلوگیری از مهاجرت 

ناشی از عدم وجود شغل در منطقه باشد.
حاجی در پایان اظهارات تنی چند از حضار را استماع و 

توضیحاتی در پاسخ به آنها ارائه کرد.

مهندس احمد زاده، روز دوشنبه 94/3/11 برای ارائه گزارش 
مهمان دفتر نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین شهر 
و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی در شاهین شهر 
بود. مدیر آبفای شاهین شهر و میمه آخرین وضعیت اجرای 
شبکه فاضالب در گز و بهسازی شبکه جمع آوری فاضالب 
آقای حاجی  از  تشکر  تشریح کرد و ضمن  را  شاهین شهر 
فاز  اجرای  برای  ریال  میلیارد  پنج  مبلغ  تخصیص  بخاطر 
دوم شبکه فاضالب گرگاب گفت: پس از اجرای حدود 3 
کیلومتر شبکه در فاز اول که با همت جنابعالی و اخذ اعتبار 
صورت گرفت، مرحله دوم نیز به طول بیش از 5 کیلومتر و 
با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد ریال در حال اجراست و انشااهلل تا 

دو ماه دیگر به اتمام می رسد.

وی همچنین با تقدیر از نماینده مردم شریف شهرستان های 
اسالمی  شورای  درمجلس  برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین 
بدلیل همکاری در زمینه  ورود سانتریفیوژهای لجن خشک 
کن به کشور و نصب آنها در تصفیه خانه شاهین شهر گفت: 
دغدغه جنابعالی برای اهالی شریف شهر گز و مردم خوب 
فاضالب  تصفیه  از  ناشی  تعفن  بوی  که  شهر  شاهین  شرق 
آن  پیاپی  گوشزد  و  داد  می  رنج  را  آنها  سال   40 از  بیش 
وانشااهلل  رسید  نتیجه  به  باالخره  کشور  و  استان  مدیران  به 
مبارک  ماه  ابتدای  در  مهم  پروژه  این  جنابعالی  حضور  با 
خصوص  در  زاده  احمد  رسد.  می  برداری  بهره  به  رمضان 
اجرای خط 600 آبرسانی به گز از منابع پیالف و وضعیت 
آب در تابستان در پیش رو هم به آقای حاجی گزارش داد.

و  ومیمه  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
 94/3/22 جمعه  روز  اسالمی،  شورای  مجلس  در  برخوار 
در جمع گروه مشورتی، معتمدین محلی و اعضای شورای 
اسالمی دولت آباد گزارشی از عملکرد سه ساله خود ارائه 
کرد. قانونگذاری و نظارت بخش اول سخنان آقای حاجی 

بعنوان وظیفه اصلی نماینده بود. 
وی حضور توأم با مطالعه و اخذ مشورت از متخصصین را 
و  ومحاسبات  بودجه  برنامه،  کمیسیون  در  نظر  اظهار  الزمه 
مدت  این  در  کرد:  تصریح  و  دانست  مجلس  علنی  صحن 
نیرو در استان  سه سال، فقط یک روز بخاطر حضور وزیر 
برای  پیشنهاد چاپ شده  از 636  بیش  ام و  مرخصی گرفته 
از 500 دقیقه اظهار نظر  طرحها ولوایح مطرح شده و بیش 
عرصه  در  شما  نماینده  فعالیت  نشانگر  مجلس  بلندگوی  از 
در  پیشنهادی  طرح  به  حاجی  حسینعلی  است.  قانونگذاری 
اشاره کرد  افتاده  از کار  نفر  میلیون  از 6  خصوص حمایت 

رفع  و  واقعی  نیازمندان  موقعیت  با درک  بحمدهلل  افزود:  و 
بسیار  رویکردی  مجلس  در  عزیزم  همکاران   ، فقرمطلق 
مثبت به طرح نشان دادند.عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و 
محاسبات مجلس نهم، استفاده از ظرفیت های قانونی در بعد 
نظارت را ابزاری مهم برای اجرای قانون و استیفای حقوق 
این  در  سال  سه  مدت  دراین   : وافزود  کرد  توصیف  مردم 
زمینه کوتاهی نکرده ام و هر آنچه احساس کرده ام به نفع 
نظام وبه سود ملت شریف است وارد عمل شده ام و سوابق 

بنده در این حوزه کاماًل شفاف است.
وظیفه  را  انتخابیه  حوزه  در  عمرانی  مسائل  پیگیری  ایشان 
علیرغم  داشت:  اظهار  و  کرد  تعریف  نماینده  برای  عرفی 
کاهش اعتبارات عمرانی کشور ، بیش از 50 میلیارد تومان 
از رئیس محترم جمهور معاونین و وزراء دستور گرفته ایم و 
بحمدهلل بیش از 50 درصد آن به نقدینگی رسیده وتحویل 

دستگاههای ذیربط اجرایی شده است.

خانه ملت
3ماهنامه سیاسی،فرهنگی و اقتصادی، سال دوم، خرداد 1394،  شماره 8 

با اعالم رکورد شکنی حمایت از یک طرح در ادوار مجلس شورای اسالمی :

حمایت 281 نماینده مجلس از طرح آقای حاجی

در جلسه علنی خانه ملت صورت گرفت:

 رأی قاطع نمایندگان برای بررسی اولویت دار طرح 
الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای

آقای حاجی در شهر میمه :

ارائه گزارش سه ساله نمایندگی

خبر مهم برای اهالی گز  و ساکنین شرق شاهین شهر: 

بوی تعفن فاضالب کمتر از یکماه دیگر مرتفع می شود

حاجی در دولت آباد : 

 در این مدت سه سال، فقط یک روز بخاطر حضور 
وزیر نیرو در استان مرخصی گرفته ام 

و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
دعوت  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه 
از مهندس جعفری )مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی  ناحیه  ایجاد  وضعیت  آخرین  استان(  صنعتی 

گلستان در بخش میمه را پیگیری کرد.
در   94/3/7 شنبه  پنج  روز  ساعت  که  جلسه  این  در 
محل دفتر آقای حاجی برگزار شد گزارشی از روند 

اقدامات انجام شده به ایشان ارائه گردید.
مشکل پیش آمدن بین اداره برق شهرستان شاهین شهر 
و میمه و شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در 
خصوص برق رسانی به شهرک صنعتی بزرگ شمال 
نیز توسط نماینده مردم شریف شهرستان های شاهین 

شهر و میمه و برخوار حل و فصل شد.
انتقال  مسیر  اصالح  مطرح شده،  موضوعات  دیگر  از 
بود  خورت  مورچه  احداث  حال  در  میدان  در  برق 
با آقای عالقه مندان مدیر عامل  که از طریق مذاکره 
محترم شرکت توزیع برق استان اصفهان به جمع بندی 

رسید. 

و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
شامگاه  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  میمه 
سه شنبه 94/3/12 در جمع هزاران نفری عاشقان امام 
تبریک میالد  زمان)عج( در دولت آباد ضمن عرض 
مهدی  حضرت  بشریت  عالم  منجی  یگانه  سعادت  با 
اسالم  جهان  و  منطقه  اوضاع  تشریح  به  موعود)عج(، 

پرداخت.
علمای  گذشته  سال  چند  جلسه  به  حاجی  حسینعلی 
کرد  اشاره  مصر  االزهر  دانشگاه  در  وهابی  جاهل 
وافزود: ترس از گرایش جوانان مسلمان به مذهب حقه 
تشیع و روند  رو به گسترش فرهنگ شیعی و نیز تنفر 
از اقدامات طالبانی و مورد تأیید وهابیت عامل تشکیل 
مدح  در  اشعاری  سرودن  بطوریکه  بود.  جلسه  این 
موالی متقیان توسط فرزند مفتی وهابی یعنی یوسف 
قرضاوی موجی از نگرانی در دل آنها ایجاد کرده بود.

محور  با  برمقابله  جلسه  آن  تصمیم  داد:  ادامه  وی 
جا  همان  از  و  بود  منطقه  در  شیعی  هالل  و  مقاومت 
طرح حمله به سوریه، عراق، لبنان و یمن ریخته شد و 

البته خیال خامی برای مقابله با ایران. 
عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم 
در بخش دیگری از سخنانش حمله آل سعود به مردم 
و  توصیف  همین عصبانیت  از  ناشی  را  یمن  دفاع  بی 

اضافه کرد :
به اهل بیت)ع(  تنها عالقمندی  این مردم مظلوم  جرم 
مردمی  حال  عین  در  آنها  است  اسالمی  انقالب  و 
شجاع هستند که مسلمان شدن بدست امام علی)ع( را 
از افتخارات خود می دانند و ازاینکه تعدادی زیادی 
از شهدای دشت کربال یمنی هستند و در زمان ظهور 
زمان)عج(  امام  یاری  به  یمن  از سوی  عظیم   لشگری 

می شتابد برخود می بالند.

گفت:  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
انتخابیه  حوزه های  شدن  استانی  طرح  تصویب  با 
هزینه های هیئت اجرایی و نظارت در هر حوزه حدود 

30 برابر افزایش می یابد. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی 
حاجی دلیگانی در جلسه علنی سه شنبه )26 خردادماه( 
به طرح  رسیدگی  در جریان  اسالمی  مجلس شورای 
مجلس  انتخابیه  حوزه های  شدن  شهرستانی  استانی- 
شورای اسالمی در اخطاری با استناد به اصل 75 قانون 
اساسی گفت: هم اکنون در هر حوزه انتخابیه موجود 
تعداد مشخصی برای هیات اجرایی و نظارت بر روند 
تعداد  طرح  این  تصویب  با  که  دارد  وجود  انتخابات 
اعضای این هیئات افزایش یافته و براساس آن هزینه ها 

نیز افزایش می یابد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه طبق پیش بینی ها این هزینه ها در هر حوزه 30 
برابر افزایش پیدا می کند، عنوان کرد: از آنجایی که 
کل آرای استان شمارش می شود چند روز وقت نیاز 
است و هزینه بیشتری الزم دارد، همچنین اوراق چاپ 

شده و برگه آراء باید بزرگتر باشد.
محمدرضا باهنر رئیس جلسه علنی امروز در پاسخ به 
به کلیات  این موضوع مربوط  اعالم کرد:  این اخطار 
ایرادی  اگر  و  کرده ایم  عبور  آن  از  که  است  طرح 
را  آن  نگهبان  شورای  نظر  اعالم  از  بعد  باشد  آن  در 

برطرف می کنیم.

پیگیری ایجاد ناحیه صنعتی 
گلستان میمه

حاجی درجشن نیمه شعبان: 
گرایش مسلمانان در سرتاسر 

عالم به مذهب حقه تشیع باعث 
عصبانیت آل سعود است

حاجی دلیگانی در اخطار اصل 75 قانون 
اساسی مطرح کرد؛ 

افزایش 30 برابری هزینه های 
انتخاباتی در صورت تصویب 
طرح استانی شدن انتخابات  



ماهه  دوره چند  در یک  آشنا شدم.  نهم  مجلس  در  بار  اولین  آقای حاجی  با جناب  بنده 
نزدیک به هم در صحن علنی می نشستیم و شناخت نسبی خوبی نسبت به ایشان دارم آنچه 
و  کنند  می  رعایت  را  اسالمی  اخالق  رفتار،  و  اخالق  نظر  از  اوالً  مالحظه کردم  من  که 
شخصیت جذابی دارند. از نظر تعهد کاری در مجلس هم همان طور که مالحظه می شود 
تقریباً روی همه طرح ها و لوایح کار می کنند و اظهار نظر می کنند و این نکته بسیار مهمی 
است چون خیلی از نماینده ها فرصت پیدا نمی کنند که چنین کاری بکنند یا تعهد کافی 

نسبت به موضوع ندارند وآنجایی که ایشان  احساس مسئولیت می کند اظهار نظر بکند مطرح می کند و جایی احساس کند 
که حقی از مردم ضایع شده پافشاری می کند من این اخالق ایشان را می پسندم و به هر حال در مجموع من ایشان را آدم 
موفقی می بینم. ممکن است در گرایش های سیاسی و نظرات اجتماعی و سیاسی اختالف دیدگاه با بنده داشته باشند ولی 

در مجموع این تیپ آدم ها را که از روی اعتقاد کار می کنند را من می پسندم .

یکی از همکاران بسیار خوب ما که خیلی هم فعال و دلسوز و صادقانه در مسیر نظام حرکت 
می کند برادرمان جناب آقای حاجی هست. درس های زیادی ما از ایشان یاد گرفتیم در 
بحث قانون گذاری، مطالعه قانون، پیگیری های مستمر، نطق هایشان، ورود و خروج شان، 
فعال  خیلی  را  ایشان  بحمدهلل  دولت،  لوایح  و  ها  طرح  با  رابطه  در  ومخالفتها  موافقت  در 
دیدیم. انسان شایسته، دلسوز نسبت به نظام و رهبری، نسبت به شهدا و همه پیگیری هایش را 
من نسبت به مردم هم که می بینم خیلی جدیت دارند و پیگیری می کنند. امیدواریم خداوند 
متعال وجود پرخیر و برکت ایشان را برای نظام و برای مردم شاهین شهر حفظ کند. انشااهلل

جناب آقای حاجی دلیگانی از جمله نمایندگان بسیار خوب و فعال در صحن مجلس است. 
طرح ها ولوایح را خیلی خوب می دانند، اخطارهای قانون اساسی که ایشان بیان می کند و 
حضور جدی که دارند، مستدل صحبت کردن، نشاط و از سویی سابقه خوبی هم که دارند، 
آن سرزندگی که در ایشان احساس می شود و برنامه هایی که در راستای اهداف بلند نظام 
مقدس جمهوری اسالمی دارند، همه از خصوصیات مثبتی است که از یک نماینده  مجلس 
انتظار داریم، یعنی در واقع مدرس وار کار کند. من فکر می کنم ایشان به اندازه ای که من 

آشنایی دارم و مشاهده می کنم نیروی مفیدی است، تالش های بسیار خوبی هم دارد و امیدواریم که ملت بزرگوار ما از 
امثال ایشان همیشه بهرمند باشند.

قباًل  بسیار زحمت کش است  از عزیزان  و  ما  از دوستان خوب  جناب آقای حاجی یکی 
با هم، هم کیش بودیم باالخره در دورانی که ایشان فرماندار بودند در آن مقطع خداوند 
اسالمی  مجلس شورای  در  االن  که  هایی  نماینده  میان  در  و  بودیم  فرماندار  کمک کرد 
دقیق هم در  بسیار  انسان  و  نیرو های خوب و زحمت کش  از  یکی  انصافاً  دارند  حضور 
مسائلی که در قانون مطرح می شود و هم مسائلی که در کمیسیون ها مطرح می شود و جز 
کارشناسانی هست که فکر می کنم مسائل را با مطالعات جدی انجام می دهد. ایشان برای 

دفاع اگر از یک موضوع  با مطالعه دقیق این کار را انجام می دهد و  اگر هم می خواهد آن موضوع را رد کند باز با مطالعه 
انجام می دهد. یک خصلت خیلی خوبی هم که آقای حاجی دارد رک گویی هست یعنی به نظر من رک گویی خیلی از 
خصیصه های بارز نماینده ها است ولی آقای حاجی کسی است که در مقابل خواسته های مردمی و نظام کوتاه نمی آید 

حتی اگر خیلی هم تحت فشار باشد کارشان را انجام می دهند. من فکر می کنم  که آقای حاجی 20 است.

من آقای حاجی را یک انسان فعال متعهد و پرتالش می بینم نمونه اش هم آن سفری که 
از ما دعوت کرد که بیاییم استان اصفهان .در واقع به یک سوژه ای به نام ایثارگر فکر کرد 
هایمان  بچه  به  بیائید  بلد هست دعوت کرد که  بهتر  از خودش  احساس کرد یک کسی 
]ایثارگران[ توضیح بدهید معموالً در طول روز در جلسات علنی بگردد این ور و آن ور 
ببیند کجا نامه ای هست، از نمایندگان امضا جمع کند، بیانیه تهیه می کند، معموالً جهت 
گیری ها در جهت انقالب و نظام است، ما ایشان را در این گونه مسائل مجلس انسان فعالی 

می بینیم لذا وقتی هم که پیش می آید موافقت یا مخالفت بکند، من گاهی اوقات فرصت نشود گوش بدهم ببینم چه می 
گوید از سر دلسوزی و کارشناسی دراین بحث ها شرکت می کند معموالً با اطمینان به نظری که ایشان ابراز کرده نظر می 

دهیم. هم کارشناس است و هم دلسوز، درمجموع در این مجلس خیلی از من بهتر است.

یکی از نمایندگان فعال در صحن علنی مجلس برادر عزیزم جناب آقای حاجی دلیگانی 
هستند که در عموم مسائلی که در مجلس مطرح می شود با دقت اظهار نظر می کنند حضور 
در مباحث دارند. نشان می دهد که قباًل روی آن موضوع مطالعه کردند و فعاالنه نسبت 
به اصلی ترین وظیفه نماینده که قانون گذاری ونظارت بر حوزه اجراست، ایشان حضور 
بسیار قوی دارند. همچنین در کمیسیون و اقدامات و فعالیتهای دیگری که نمایندگان محترم 
دارند  به همین ترتیب، حضور فعالی را از آقای حاجی دلیگانی ما شاهد هستیم. در صحن 
مجلس، و در حوزه انتخابیه همان طور که شنیدم از دوستان مشترکی که داریم در حوزه 

انتخابیه به همین ترتیب بیان شده است که فعالیتش را بحمدهلل در رابطه با انجام وظایف نمایندگی قانون گذاری و نظارت 
هست و همچنین انجام توقعاتی که مردم عزیز در حوزه انتخابیه از نمایندگان شان عموماً دارند. حضور در حوزه انتخابیه، 
تالش برای تحقق پروژه هایی که باید در حوزه انتخابیه انجام شود. به این ترتیب دوستان حوزه انتخابیه که با من درتماس 

هستند، فعالیت های بسیاری از جناب آقای حاجی بیان می کنند.

از  بسیاری  در  مجلس  فضای  در  و  هست  من  کمیسیونی  هم  حاجی،  آقای  خوبم  برادر 
مطرح  که  هایی  پیگیری  و  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  بحث  به  کند  می  موضاعات کمک 
با ما دارند و تالش مان این هست برای ایجاد  ایشان  هست. همکاری صمیمانه ای را هم 
اینکه نیروهای خوب و طرح های  شرایطی که کشور در آینده به آن نیاز دارد. خصوصاً 
شورای  مجلس  در  ما  ارزشی  نمایندگان  از  ایشان  گیرند.  قرار  حمایت  مورد  آنها  خوب 
اسالمی است که پرکار و پر تالش بدون حاشیه و در عین حال مهربان و پیگیر هستند و جا 
دارد که همین جا از تمام مردم عزیز حوزه انتخابیه شان بخواهم که قدر زحمات ایشان را بدانند و در برنامه های آینده ای 

که دارد، ایشان را مورد حمایت جدی خودشان قرار بدهند.

جناب آقای حاجی که امروز نمایندگی مردم شریف شاهین شهر و برخوار و میمه را برعهده 
دارند در دورانی که من فرماندهی سپاه استان اصفهان در سال 78 و 79 و 80 را داشتم ایشان 
را یک انسان شایسته پر تالش در عرصه جهاد و ایثار وفداکاری یافتم. قبل از آن هم سوابق 
همان  در  داشتند.  خود  کارنامه  در  مقدس  دفاع  و  انقالب  به  خدمت  در  درخشانی  بسیار 
دوران بنده در چهرۀ ایشان توانایی های بیش از آن مسئولیت را دیدم. ایشان موفق شدند 
در مراحلی از طول خدمتشان درسنگر وزارت کشور در فرمانداری یکی ازشهرهای مهم 
]کاشان[ خدمت کنند. در مجلس نهم هم شاهد حضور و خدمت موثر ایشان در سه سال گذشته بودیم. ایشان از ویژگی 
هایی که دارند به نظر بنده که بارها هم خودم شاهد آن بودم دفاع از ارزش های انقالب و اسالم بدون محاسبه سود و 
زیان است. روحیه مردمی و تواضع ایشان هم، همچون گذشته در ایشان محفوظ مانده و ارتقا پیدا کرده و امیدوارم مردم 

قدرایشان را بدانند و در فضای آینده از خادم خودشان انشااهلل حمایت کنند.

جناب آقای حاجی یکی از نمایندگان پر کار هستند در جهت کارها و وظایف تخصصی یا 
قانونی نمایندگی. در طرح ها و لوایح و اظهار نظرها به خوبی کار و اظهار نظر می کنند و به 
این وظیفه خطیرشان عمل می کنند. در مسائل سیاسی فردی بسیار  با خلوص و والیی و تیزبین 
و  به سرنوشت کشور  نسبت  و  کنند  نمی  عبور  سیاسی  مسائل  کنار  از  تفاوت  بی  که  هستند 
جمهوری اسالمی با حساسیت نگاه می کنند و آنجایی که باید موضع خوب و صحیح بگیرند 
موضع گیری می کنند. به نظر من یکی از نمایندگان موفق در مجلس شورای اسالمی جناب 
آقای حاجی دلیگانی هستند. انشاهلل امیدواریم که در سالهای آینده باشند که خدمت به مردم 

نظام، انقالب و اسالم داشته باشند.

اگر خواسته باشید بهترین و مهم ترین ویژگی در ارتباط با جناب آقای حاجی دلیگانی عزیز 
توفیق  اسالمی  ما که در مجلس شورای  برای  دارد که  تا درس آموزنده  عرض کنم دو سه 
داریم در خدمتشان هستیم. اول این تعهد بسیار باالیی که ایشان دارند وقتی متعهد شدند که 
نماینده مردم در مجلس باشند یک لحظه از این فرصت به موضوع دیگری اختصاص نمی دهند 
منضبط ترین فرد مجلس جناب آقای حاجی دلیگانی هستند که برای همه این یک الگوست. 
مسئله دوم حضور جدی در جاهایی که نیاز به عدالت اجتماعی دارد هر جایی که نیاز به عدالت 
بوده و سردادن شعار عدالت بوده جناب آقای حاجی دلیگانی از کسانی است که پیشتاز در این 
امر هست. انضباط و عدالت خواهی ویژگی هایی نیستند که به همین سادگی برای کسی حاصل شود. همیشه دیدم حضور 
داشتند در حمایت از اقشار نیازمند جاهایی که قرار بوده امتیازی داده شود در کشور پشتیبانی می کنند از اقشار نیازمند جامعه 
و مشخص است که ارتباط تنگاتنگی با محرومین دارند ودلسوز محرومین هستند. من آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم 

که مجلس همواره از حضور این گونه شخصیت ها بهره مند شود انشااهلل.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
میالد  بخصوص  شعبانیه  سعید  اعیاد  تهنیت  با عرض 
بشریت حضرت مهدی  یگانه منجی عالم  با سعادت 
تیم  قهرمانی  الشریف،  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  موعود 
حذفی  جام  در  اصفهان  آهن  ذوب  باشگاه  فوتبال 
اندرکاران   دست  مربیان،  بازیکنان،  به  را  کشور 
باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن، مسئوالن و مردم 
شریف  اهالی  بویژه  اصفهان  استان  دوست  ورزش 
تبریک  برخوار  و  ومیمه  شهر  شاهین  های  شهرستان 

عرض می کنم. 
کسب این قهرمانی در آستانه نیمه شعبان و قهرمانی 
برتر  لیگ  در  سپاهان  مبارکه  فوالد  فوتبال  تیم 
بر  اسالم)ص( عالوه  گرامی  پیامبر  مبعث  با  همزمان 
پایتخت  به  دیگر  بار  را  اصفهان  سربلند  استان  اینکه 
به  را  پیام مکرری  تبدیل کرد،  اسالمی  ایران  فوتبال 
مسئوالن ورزش کشور مخابره کرد که نگاهشان تنها 
ورزش  به  توجهی  بی  از  و  نباشد  تهرانی  تیم  دو  به 
ازخداوند  بردارند.  دست  شهرستانها  و  استانها 
توجهات  درظل  را  همگان  افزون  روز  توفیق  متعال 
معظم  مقام  منویات  تحت  و  ولیعصر)عج(  حضرت 

رهبری)مدظله العالی( خواستارم.

شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
برابر  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و  ومیمه 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی  ماده)208( آئین 
محترم  وزیر  زاده  نعمت  آقای  به   94/3/5 درتاریخ 

صنعت، معدن و تجارت تذکر کتبی داد.
حسینعلی حاجی در این تذکر کتبی آورده است:

در دو شهرستان شاهین شهر و میمه و برخوار تعداد 
قابل توجهی از واحدهای صنعتی در ابتدای سال 94 
بین 30 تا 50 درصد تولید خود را کاهش داده اند که 
و  از کارگران  نفر  هزاران  بیکاری  به  منجر  امر   این 
تکنسین های شاغل در این صنایع گردیده و شرایط 
این  صاحبان  است.  آورده  وجود  به  را  اجتماعی  بد 
صنایع علت اصلی این مشکل را عدم فروش محصول 
اند.  دانسته  به دلیل واردات بی رویه کاالهای مشابه 
دلیل  را  بانکها  توسط  تسهیالت  اعطاء  همچنین عدم 

دوم این مسئله مهم برشمرده اند.
لذا ضروری است به فوریت هیئتی جهت رسیدگی به 

منطقه اعزام و نسبت به رفع آن اتخاذ تصمیم نمایند.
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تودیع و معارفه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شاهین شهر

جلسه با مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان

سخنرانی در گرهمایی کانون وکالی دادگستری

جشن نیمه شعبان - خورزوق

جلسه با مدیریت امور شعب بانک ملی استان اصفهان

دیدار با آیت ا... مظاهری

جشن نیمه شعبان - دولت آباد

گردهمایی روحانیون شهرستان شاهین شهر و میمه

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شاهین شهر و میمه

جلسه با فرمانده پژوهشکده زیر سطحی شهید قربانی

جلسه سیاسی حوزه علمیه صدر اصفهان

دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقالب

پیام تبریک آقای حاجی به مناسبت :

قهرمانی تیم فوتبال ذوب آهن 
در جام حذفی کشور

تذکر کتبی آقای حاجی به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت

در خصوص رکود صنایع

 ارزیابی عملکرد نماینده مردم شریف شهرستانهای شاهین شهر و میمه و برخوار 
در مجلس شورای اسالمی از دیدگاه نمایندگان مجلس

علی مطهری 
)نماینده مردم تهران(

محمد جواد کولیوند 
)نماینده مردم کرج(

قاسم جعفری 
)نماینده مردم بجنورد(

بهروز نعمتی 
)نماینده مردم اسد آباد(

دکتر مجتبی رحماندوست
)نماینده مردم تهران(

دکتر محمد مهدی مفتح
)نماینده مردم تویسرکان(

اسماعیل جلیلی 
)نماینده مردم مسجد سلیمان(

کریمی قدوسی 
)نماینده مردم مشهد( روح ا... حسینیان 

)نماینده مردم تهران(

عبدالرضا مصری 
)نماینده مردم کرمانشاه(



استاندار اصفهان گفت: فعالیت بیشتر رایزنان اقتصادی باعث 
از صرف  مقامات کشورهای مختلف  می شود که سفرهای 
از  گرفته  صورت  تفاهمات  و  خارج  بازدیدی  سفرهای 
ضمانت اجرایی برخوردار شود. رسول زرگرپور در نشست 
هم اندیشی رایزنان اقتصادی ویژه بررسی فرصت های تجاری 
استان اصفهان که با حضور بیش از 30 نفر از رایزنان اقتصادی 
ایران در کشورهای خارجی برگزار شد، به بیان ویژگی های 
اقتصادی، فرهنگی و گردشگری اصفهان پرداخت و اظهار 
بخش  در  باالیی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  اصفهان  کرد: 
علم و تکنولوژی، گردشگری، صنعتی و تجاری برخوردار 
قرار  توجه  مورد  بین المللی می تواند  ارتباطات  در  است که 
گیرد.  وی با بیان اینکه در یک  سال و نیم گذشته بیش از 80 
هیئت از مقامات سیاسی کشورهای مختلف به اصفهان سفر 
کرده اند، گفت: این هیئت ها جدای از هیئت های اقتصادی 

هستند که اتاق بازرگانی میزبان آن ها بوده است. 
سیاسی  مقامات  از  بخشی  سفر  هدف  اصفهان  استاندار 
کرد:  اظهار  و  عنوان  تاریخی  آثار  از  بازدید  را  اصفهان  به 
از ظرفیت  بتواند  این است که  استان  هدف اصلی مدیریت 
هیئت ها در ارتباط با مسائل اقتصادی، گردشگری و فرهنگی 
و  تجار  بازرگانی،  اتاق های  بیشتر  ارتباط  استفاده کند. وی 
سرمایه گذاران کشورهای مختلف با اتاق بازرگانی اصفهان 
را از پیشنهادات ارائه شده به هیئت های سیاسی عنوان کرد و 
افزود: گسترش این ارتباطات می تواند ارتباط مستمر، پایدار 
و معقول اصفهان را با کشورهای دیگر ایجاد کند. زرگرپور 
با بیان اینکه دولت در قالب سیاست های کالن اقتصادی فضا 
را برای افزایش ارتباط استان ها با استان های دیگر کشورها 
باز کرده است، اظهار کرد: یکی از مهم ترین اهداف ما در 
بخش اقتصادی گسترش ارتباطات تنگاتنگ اتاق بازرگانی 
اتاق  این  که  چرا  است  اصفهان  بازرگانی  اتاق  با  کشورها 
از ظرفیت های باالی علمی و مالی در سطح ملی برخوردار 
برگزاری  افزود:  گردشگری  برتوسعه  تاکید  با  وی  هستند. 
هفته های فرهنگی اصفهان در کشورهای مختلف با توجه به 
تجربه خوبی که از این برنامه ها در سال های گذشته بدست 
آمده می  تواند در شناسایی فرهنگ و تمدن اصفهان بسیار 
تاثیر گذار باشد. استاندار اصفهان در ادامه تاکید کرد: نه تنها 
بحث گردشگری بلکه سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
نیز برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است، در این سفرها 
و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  گردشگری  بسترهای  ایجاد 
تاسیسات گردشگری  و  هتل  ایجاد  برای  مسئوالن کشورها 

اکثر  اینکه  بیان  با  آمادگی کرده اند. وی  اعالم  اصفهان  در 
استقبال  آن ها  به  شده  ارائه  پیشنهادات  از  سیاسی  مسئوالن 
وجود  ارتباط  این  در  که  اساسی  اشکال  افزود:  کردند، 
تفاهماتی  و  جمع بندی ها  پیگیری  برای  که  است  این  دارد 
اصفهان  در  نهادی  می شود،  اصفهان  در  هیئت ها  این  با  که 
یادآورشد:  زرگرپور  ندارد.  وجود  خارجی  کشورهای  و 
از  مختلفی  نهادهای  از  خارجی  روابط  کمیته  اصفهان  در 

جمله میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری، شهرداری، 
شده  فعال  راستا  این  در  بازرگانی  اتاق  و  خارجه  وزارت 
است واین کمیته از قبل اهدافی را برای به نتیجه رسیدن این 
سفرها طراحی و پیگیری می کنند. وی خاطرنشان کرد: این 
نیاز است که  ایران در حال شکل گیری است ولی  کار در 
اقتصادی ما در سفارت خانه ها فعال تر  نیز رایزنان  در خارج 
شوند و مسائل را پیگیری کنند. استاندار اصفهان با بیان اینکه 
با 14 شهر بزرگ دنیا خواهرخوانده است ولی در  اصفهان 
افزود: وجود  ندارد،  این خصوص وجود  ارتباطی در  عمل 
این نهادها نعمتی بزرگی خواهد بود که بتوانند این ارتباطات 
و نقاط ضعف و کاستی های موجود را بر طرف کنند و باعث 
خواهد شد که تفاهمات صورت گرفته در سفرهای مقامات 
برگزاری  افزود:  باشد. وی  داشته  اجرایی  استان ضمانت  به 
که  می شود  باعث  اندیشی  هم  و  هماهنگی  و  جلسات  این 
می توان  و  شود  کامل  نیز  خارجی  کشورهای  در  ما  عقبه 
امیدوار بود که این سفرها از صرف سفرهای بازدید خارج 
فرهنگی  و  اقتصادی  فرآورده های  که  شوند  سفرهایی  و 
برای استان اصفهان داشته باشد. زرگرپور خطاب به رایزنان 
به عنوان  انتظار دارم  اقتصادی حاضر در جلسه اظهار کرد: 
بر  که  را  ماموریتی  اصفهان،   مردم  اصلی  مطالبات  از  یکی 
عهده می گیرید به خوبی انجام دهید و در نظر داشته باشید 
که اصفهان آماده برقراری ارتباطات اقتصادی، گردشگری 
و فرهنگی با سایر کشورها است و می تواند به عنوان بهترین 

پایلوت برای اجرای این برنامه ها باشد. 

توزیع  و  تولید  بر  مبنی  گزارشی  که  بود   93 سال  ماه  مهر 
آبلیموهای غیر مجاز با برند دست چین به سازمان تعزیرات 
کارشناسان  با  همراه  سازمان  این  قاضی  رسید.  حکومتی 
بهداشت به محل کارخانه مراجعه کرده و در بازرسی از این 
محل با مقادیر زیادی آبلیموی غیر مجاز که با مواد شیمایی 

تولید شده بود مواجهه شدند.
این موضوع سرآغازی بود تا با بررسی برندهای دیگر آبلیمو 
خورد  می  چشم  به  نیز  معروفی  نامهای  آنها  میان  در  که 
مشخص شود که مقادیر زیادی از آبلیموهایی که در بازار 
عرضه شده صرفا با مواد شیمیایی تهیه شده که برای سالمت 

انسان بسیار مضر هستند.
و  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  شعبه  رئیس  خدایی  مرتضی 
حکومتی  تعزیرات  سازمان  بهداشتی  و  پزشکی  تخلفات 
اینکه  بیان  با  ایران  خبرنگار عصر  با  گو  و  در گفت  تهران 
متاسفانه شرکت هایی وجود دارند که محصوالت خود را 
این  کنند گفت:  می  عرضه  و  تولید  بهداشتی  غیر  به شکل 
با  آبمیوه حتی  آبلیمو و  تولید و عرضه  به  اقدام  ها  شرکت 

آرم »استاندارد« در کشور می کنند.
وی ادامه داد: زمانی که محصول اینگونه شرکت ها را جهت 
به دانشگاه های علوم پزشکی ارسال کردیم مطابق  بررسی 
نظر این مراکز مشخص شد که محصول تولیدی کامال غیر 
مجاز بوده و به هیچ عنوان قابلیت مصرف انسانی را ندارد که 
در این مورد پروندهایی تشکیل شده و در حال بررسی جدی 
موضوع هستیم. خدایی در مورد رسیدگی به پرونده شرکت 
دستچین که مبادرت به تولید آبلیموهای غیر مجاز می کرد 
نیز گفت: بعد از مراجعه به این شرکت در بررسی های انجام 
گرفته مشخص شد که 550 تن آبلیمو غیر بهداشتی از سوی 
این کارخانه تولید شده که بخشی از آن در بازار عرضه و 
تولید  به  توجه  با  که  بود  بازار  به  عرضه  آماده  نیز  تن   258
و  صادر  محل  در  محصوالت  توقیف  دستور  مجوز  بدون 
پرونده برای اظهار نظر در مورد قابلیت مصرف به دانشگاه 
علوم پزشکی ارسال شد. وی ادامه داد: در برسی هایی که 
توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت مشخص شد در 
تولید این آبلیموها که تحت 4 برند دست چین، دادلی،گل 
دست و آدلین تولید و عرضه شده بود عدم استفاده از لیمو و 
استفاده از مواد شیمایی کامال محرز بوده و این محصوالت 
به دلیل آالینده های شیمیایی به هیچ عنوان قابلیت مصرف 
ندارند و لذا دستور جمع آوری این محصوالت از بازار به 

دانشگاه علوم پزشکی داده شد.

پزشکی  تخلفات  و  جرائم  به  رسیدگی  ویژه  شعبه  رئیس 
مورد  در  تهران  حکومتی  تعزیرات  سازمان  بهداشتی  و 
چگونگی حکم صادره برای این شرکت گفت: این شرکت 
میلیون   200 و  میلیارد   9 مبلغ  به  جریمه  پرداخت  بر  عالوه 
ریال به معدوم شدن کلیه کاالهای کشف شده نیز محکوم 

شده است.
این  مسئوالن  با  آیا  اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
کارخانه متخلف برخورد قضایی هم انجام می شود یا خیر 
گفت: چون احتمال صدمات جانی در این پرونده می رود 
لذا بخشی از پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال 

شد.
آبلیموهای کشف  معدوم کردن  برای  اینکه  بیان  با  خدایی 
گفت:  هستیم  مواجه  مشکل  با  نیز  کارخانه  این  در  شده 
 مطابق نامه ای که از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت 
آثار  با  نیز  محصوالت  این  کردن  معدوم  حتی  ایم  کرده 
وقتی  است  جالب  و  روست  روبه  شدید  محیطی  زیست 
قابل  نیز  خاک  برای  حتی  محصوالت  اینگونه  مضررات 

تحمل نیستند به راحتی تولید و به مصرف انسانی می رسند!
حضور یک ناظر بهداشتی در کارخانجات تولید محصوالت 
در  تا  دارد  وظیفه  ناظر  این  است  ضرورت  یک  غذایی 
صورت روبرو شدن با تخلف موضوع را به وزارت بهداشت 
و دانشگاه های علوم پزشکی اطالع دهد ولی نکته ای که در 
فاجعه  بروز چنین  باعث  به آن بی توجهی شده و  میان  این 
ناظران  این  که  است  این  شود  می  در حوزه سالمت  هایی 
از سوی  و  نداشته  دولت  با  استخدامی  رابطه  عنوان  هیچ  به 
کارفرما که همان صاحب کارخانه است استخدام و حقوق 
هایی  ضعف  از  یکی  موضوع  این  لذا  و  کنند  می  دریافت 
از  برخی  ها  ارسال گزارش  روند  می شود  باعث  که  است 
در  که  تخلفاتی  قبال  در  حتی  و  نبوده  شفاف  ناظران  این 

واحدهای تحت نظارت خود انجام می شود سکوت کنند.
راهکاری  زمینه  این  در  دولتی  مسوالن  تدبیر  با  تا  دارد  جا 
اندیشیده شود تا با نظارت شفاف بر روند تولید محصوالت 
غذایی که مستقیم به سالمت خانواده ها باز می گردد جلوی 
سوء استفاده افراد سود جویی که با سالمت مردم بازی می 
کنند گرفته شود. در این پرونده و پروندهایی که در زمینه 
تولید آبلیموها و آبمیوه های شیمایی در محاکم مختلف در 
حال بررسی است تخلفات دستگاه هایی کامال محرز است 
اطالع  زمینه  این  در  تخلفات  این  انتشار  با  و  زودی  به  که 

رسانی کاملی خواهد شد. 
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در نشست هم اندیشی رایزنان اقتصادی:

تاکید استاندار اصفهان بر فعالیت بیشتر رایزنان اقتصادی 
 فاجعه غذایی کشور

 در تولید آبلیمو

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسالمی در 
معضل  این  برای  برنامه مجلس  و  در کشور  فقر  خصوص 
گفت: هیچ فقری باالتر از فقر تریبون نیست، یعنی وای به 
از  نرسد و تشکلی  به گوش کسی  حال کسی که حرفش 
آن حمایت نکند و نتواند دادش را به گوش کسی برساند.

این نماینده مجلس درگفتگو با شبکه خبر گفت: این شش 
میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند با توجه به 
یک  ماندنشان  زنده  می کنند  دریافت  که  کمی  کمکهای 
دریافتی هریک  رقم  افزود:  دلیگانی  است. حاجی  معجزه 
هزار   45 با  که  است  تومان  هزار   53 میلیون  شش  این  از 
تومان یارانه باز هم جمعاً زیر 100 هزار تومان است و با این 
رقم واقعاً زنده ماندن معجزه است. وی در ادامه گفت: اگر 
ندانیم که کسی سر گرسنه زمین  و  ادعای مسلمانی کنیم 
می گذارد باید به مسلمانی خود شک کنیم. وی افزود: در 
برنامه هایی  فقر  با  مقابله  برای  دنیا  پیشرفته  تمام کشورهای 
به دلیل  نیستیم  موفق  ما  اگر  اما  دارند  ایران  مشابه  حمایتی 
این است که به برنامه ها و قوانینمان عمل نمی کنیم، ما بهتر 
است مانند پدری که باالی سر خانواده اش است تعادل را 
بین افراد خانواده برقرار کنیم تا جایی معضلی پیش نیاید، به 
این منظور طرح پرداخت یارانه ها بخشی از این قوانین بود 

که اجرای آن با موفقیت همراه بوده است.

وی در ادامه به طرح دوفوریتی مقابله با فقر اشاره کرد و 
امید  که  است  شده  تنظیم  ماده  هفت  در  طرح  این  افزود: 
امضای  جمع آوری  هفته  باقی مانده  روزهای  در  می رود 
آن انجام شود و باالی 50 درصد از نمایندگان پای آن را 
امضاءکنند، البته از دولت هم انتظار داریم برای تأمین مالی 
نماینده مجلس شورای اسالمی در  این طرح کمک کند. 
توضیح ویژگی های این طرح گفت: رقم پرداختی که در 
نهایت تعیین می شود بر اساس معیارهایی است که نسبت به 
نرخ تورم محاسبه می شود تا ارزش خود را از دست ندهد.

حاجی افزود: از این شش میلیون نفر، 5 میلیون و 500 هزار 
امام خمینی)ره( هستند که  امداد  پوشش کمیته  نفر تحت 
تعدادی از آنها قادر به هیچ کاری نیستند، در این طرح برای 
آنها این طور ترسیم شده است که به تعداد نفرات خانواده 
پرداخت  پایه یک کارگر  معادل یک سوم دستمزد  رقمی 
و  یک  میلیون  را  کارگر  یک  پایه  حقوق  اگر  یعنی  شود 
180 هزار و خرده ای در نظر بگیریم که شامل حق اوالد، 
یک  ازای  به   است  غیره  و  عیدی  دوازدهم  یک  بن،  حق 
و  درصد  چهل  نفر   3 درصد،   30 نفر  دو  درصد،   20 نفر 
متوسط  پرداخت شود که  مبلغ  این  از  پنجاه درصد  نفر   4
البته جدای  رقم پرداختی حدود 327 هزار تومان می شود 
از یارانه و عددی که به عنوان کمک از دستگاه های مورد 

با  نفره   4 افزود: یک خانواده  پرداخت می شود.ایشان  نظر 
اجرای این طرح 591 هزار تومان دریافت خواهد کرد. وی 
همچنین افزود: از بودجه سال 94 حدود 174هزار میلیارد 
پرداخت  صرف  تومان  میلیارد  هزار   236 مبلغ  از  تومان 
از تحقیقات زیاد دریافتیم  بعد  یارانه می شود، ما  حقوق و 
که اجرای این طرح از واجبات است و باید ردیف هایی را 
شناسایی کنیم که از هزینه های دولت کم کند و بار مالی 

نداشته باشد و در حال حاضر در حال یافتن این ردیف ها 
منابع  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این  هستیم. 
تأمین مالی طرح گفت: یکی از منابعی که می تواند تأمین 
کننده اعتبارات این طرح باشد هدفمندی یارانه هاست، اما 
بتوانیم در البالی  نیز  راه حل های دیگری  ما فکر می کنیم 
ما  که  بودجه ای  عدد  افزود:  وی  کنیم.  پیدا  بودجه  قانون 

که  می شود  تومان  میلیارد  هزار  خرده ای  و   170 داریم 
می توان برخی از هزینه هایی که ضرری نیز ندارد کم کرد. 
آقای حاجی ادامه داد: حق مأموریتی که برخی از مسئوالن 
می روند  کشور  از  خارج  به  مجلس  یا  دولت  کارکنان  یا 
توجهی  قابل  عدد  خودش  که  کرد  کم  می شود  را  اینها 
می شود. این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: برخی 
دیگری  هیچ چیز  هزینه  صرف  جز  که  را  همایش هایی  از 

برای سیستم اداری کشور ندارد می شود کم کرد. 
وی افزود: با کاهش اسراف ها و پولهای هنگفتی که به یک 
ورزشی  مختلف  رشته های  در  مربی خارجی  یا  و  بازیکن 

داده می شود می توانیم اینها را صرفه جویی کنیم. 
ما  اگر  و  است  جدی  بحث  این  گفت:  دلیگانی  حاجی 
برسانیم قطع  به گوش جامعه  این حرف را  بتوانیم درست 
به یقین اگر آحاد مردم در جریان این طرح قرار بگیرند که 
چه اقدام و کار مثبتی صورت می گیرد کمک خواهند کرد 

تا به نتیجه برسد. 
این نماینده مجلس گفت: وقتی طرح حمایتی در کمیسیون 
و یا صحن مجلس مطرح شود ممکن است تغییراتی داشته 
مشموالن  است که  پیش بینی هایی صورت گرفته  اما  باشد 
برای  درآمدی  هیچ  که  باشند  کسانی  آن  دقیقاً  طرح  این 

امرار معاش ندارند.

مقام  قائم  بیابانی  حضور  با  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه 
های  میوه  کل  مدیر  پور  حسن  ابوالقاسم  و  کشاورز  خانه 
قیمت  تند  شیب  بررسی  به  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری 
میوه پرداخت.  »ابوالقاسم حسن پور« مدیر کل میوه های 
خانه  مقام  قائم  »بیابانی«  و  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری 
ویژه  برنامه گفتگوی  در  کشاورز شب گذشته 27 خرداد 

خبری به بررسی شیب تند افزایش قیمت میوه پرداختند. 
حسن پور در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه مبنی 
براینکه علت چرایی افزایش قیمت میوه چیست گفت: در 
کشور ما ایران نزدیک به 16 میلیون تن میوه تولید می شود 
دنیا هر کدام  مردم  برابر  نیم  و  دو  با جهان  مقایسه  در  که 
از مردمان ایران میوه در اختیار دارند. مدیر کل میوه های 
سرانه  تولید  که  این  بیان  با  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری 
میوه  کرد:  نشان  خاطر  است  سال  در  کیلوگرم   200 میوه 
واردات  به  نیازی  بنابراین  داریم  اختیار  در  کافی  حد  در 
در این حوزه نداریم. وی ادامه داد: قیمت هندوانه در سر 
مزرعه 500 تا 700 تومان است این در حالی است زمانی 
به  تومان  تا 2000  بازار می شود 1500  وارد  میوه  این  که 
فروش می رسد. حسن پور با اشاره به این که علت افزایش 

افزود:  است  واسطه  وجود  و  نقل  و  حمل  در  میوه  قیمت 
خوشبختانه تولید در کشور به اندازه کافی است. مدیر کل 
این که  به  اشاره  با  نیمه گرمسیری  و  میوه های گرمسیری 
خاطر  کند  می  عرضه  پایین  نسبتا  را  میوه  قیمت  کشاورز 
نشان کرد: یکی از علت های گرانی میوه مربوط به واسطه 
های متعدد است. وی با اشاره به این که متاسفانه قیمت ها 
پایین  قیمت  با  باید محصول  افزود:  متفاوت است  با مغازه 
تر به دست مردم برسد. بیابانی در ادامه برنامه در پاسخ به 
چرایی شیب تند قیمت میوه گفت: علت گرانی میوه عدم 
مدیریت در توزیع است. وی با اشاره به این که در سازمان 
میادین قیمت میوه با بیرون 30 درصد اختالف دارد خاطر 
تهران  میوه شهرداری  قیمت  بر  نظارت  مسئول  نشان کرد: 
است و در کل کشور نظارت در این زمینه برعهده سازمان 
حمایت از مصرف کننده است. قائم مقام خانه کشاورزی 
حکومتی  تعزیزات  سازمان  حوزه  این  در  که  این  بیان  با 
نباید  را  کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  دارد  نقش  نیز 
امید  تولید گذاشته است.  بر  را  توانش  برد زیرا  زیر سوال 
شهرآبادی رئیس گشت های مشترک اداره کل تعزیرات 
پیرامون  تلفنی  زنده  گفتگوی  طی  تهران  استان  حکومتی 

حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  گفت:  میوه  قیمت  گرانی 
بیابانی  داریم.  حضور  محل  در  ما  زیرا  نیست  ناظر  مرجع 
سازمان  نیست گفت:  ناظر  مرجع  تعزیرات  که  این  بیان  با 
تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده است بنابراین این 
اداره کل نقشی در قیمت گذاری ندارد. وی افزود: ما بدنه 
ای از مردم و مبتالبه به گرانی هستیم. در ادامه بیابانی اظهار 
این  برای  قواعد درستی  نتوانستیم  ما  این که  داشت: علت 
کار بگذاریم عدم مدیریت صحیح است. وی در ادامه در 
خصوص مافیایی که بازار میوه را در دست دارند نیز اظهار 
داشت: زنجیره تحویل میوه به علت تمرکز در میدان مادر 
دست یک گروه خاصی است که این ها میوه فروشی های 
زیادی در اطراف و داخل شهر دارند که با ضمانت هایی 
های  میوه  بایست  می  ها  آن  اند  کرده  اخذ  ها  آن  از  که 
خود را تنها از آن ها خریداری کنند لذا این واقعیت وجود 
دارد و ما نباید انتظار داشته باشیم فقط یک سازمان متولی 
این  بیان  با  نیز  پور  حسن  بپردازد.  امری  چنین  با  مقابله  به 
که ما اصال بحث واردات میوه را نداریم گفت: تنها میوه 
هایی اجازه ورود دارند که مجوز داشته باشند که از جمله 
آن می توان به موز اشاره کرد در کنار این میوه ما به هیچ 

وی  دهیم.  نمی  کشور  به  را  پرتغال  واردات  اجازه  عنوان 
مرکبات در  تن  میلیون  نیم  و   4 تا   4 به  نزدیک  داد:  ادامه 
کشور تولید می کنیم که این در حدود 4 برابر آن چیزی 
از دالیل  داد: یکی  ادامه  تولید می شود.  وی  دنیا  که در 
دهیم  نمی  را  کشور  به  پرتغال  واردات  اجازه  ما  که  این 
این میوه وارد کشور می شود که  با  ورود آفت هایی که 
به سایر محصوالت کشاورزی ما نیز آسیب می رساند. در 
مجوزی  گونه  هیچ  ما  که  این  بیان  با  نیز  پور  حسن  ادامه 
برای واردات پرتغال به کشور نداریم گفت: اگر به کشور 
پرتغال وارد کنیم آفت به کشور وارد می شود که این آفت 
باقی می ماند و در نهایت منجر به ضرر به دیگر محصوالت 
کشاورزی خواهد شد. در ادامه برنامه امشب عباس نخعی 
اظهار  نیز  قاچاق کاالهای هدف  با  مبارزه  ستاد  مدیر کل 
و  بین عرضه  و شکاف  عید  میوه شب  تامین  عدم  داشت: 
تقاضا موجب افزایش قیمت شده است. در انتهای برنامه نیز 
بیابانی با اشاره به عدم وجود آمارهای دقیق اظهار داشت: 
عدم برنامه ریزی و نظارت صحیح باعث شده تولید کننده 
این  نیز  کننده  مصرف  و  بفروشد  ارزان  را  خود  تولیدات 

محصوالت را گران خریداری کند.

آقای حاجی  اعالم کرد:

جمع آوری امضاء برای طرح حمایت از 6 میلیون نفر از کار افتاده

در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعالم شد؛

علل گرانی میوه 

اسالمی  شورای  مجلس  در  گرگان  نماینده  امامی  عیسی 
کل  ساالنه  بودجه  در  تعاون  بخش  اعتبار  میزان  درباره 
کشور و تأثیر آن در تحقق سهم 25 درصدی در اقتصادی 
داشت:  اظهار  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  تأکید  طبق 
نباید مبنا را بر اساس شاخص های مورد نظر در مورد هر 
بخش و تقسیم سرانه مورد نظر قرار دهیم؛ چرا که در این 
صورت کار سختی در پیش رو است. وی افزود: در حال 
روبه رو  فراوانی  تنگناهای  با  کسب  وکار  فضای  حاظر 
است و به منظور مدیریت منابع، باید فضای کسب و کار 
برنامه، بودجه و محاسبات  را فعال کنیم. عضو کمیسیون 
مجلس، تصریح کرد: باید منابع دپو شده برای توزیع میان 
بخش ها، مدیریت شود؛ عالوه بر این دولت باید در توسعه 
را  خود  تالش های  مختلف  بخش های  در  زیرساخت ها 
متمرکز کند. این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش تعاون 
از شرایط اقتصادی جامعه مستثنی نیست و با بهبود فضای 
کسب و کار می توانیم انتظار تحقق سهم این بخش را مانند 
سایر بخش ها داشته باشیم، گفت: در حال حاضر ابتدا باید 
شرکت های تعاونی هزینه های خود را بهتر مدیریت کنند 
تا از وضعیت رکود خارج و بعد از آن باید به دنبال تحقق 
سهم تعاون باشیم. وی با اشاره به سیاست های پولی اشتباه 
این  گفت:  دارد،  وجود  حاضر  حال  در  که  بی تدبیری   و 
امامی  می گذارد.  تاثیر  نیز  تعاونی ها  کار  روند  در  شرایط 
با بیان اینکه امسال سال همدلی و همزبانی دولت و ملت 
است، تاکید کرد: دولت و ملت باید صدای مشترک داشته 
باشند و با همدلی و همزبانی و اراده ملی و رهبری واحد و 

بسیج عمومی، زمینه تحول اقتصادی را فراهم کنند.
عضو فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
بر منویات مقام معظم رهبری در مورد سیاست  پای بندی 
های ابالغی، گفت: توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی 

و اصل 44 قانون اساسی راهگشا است.

 تالش تعاونی ها برای تحقق 
سهم 25 درصدی در اقتصاد  

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت 
گذشته  ماه   2 طی  دولت  که  کرد  اعالم  خردادماه  ششم 
کرده  پرداخت  تولید  بخش  به  یارانه  تومان  میلیارد   300
هدفمند  قانون   8 ماده  عملکرد  وضعیت  جزئیات  است. 
کردن یارانه ها در دو ماه اخیر منتشر شد که در آن آمده 

است:
اردیبهشت ماه، پرداخت به وزارت آموزش و پرورش)بابت 

شیر مدارس( 1600 میلیارد ریال. 
افزایش قیمت  )بابت  به وزارت جهادکشاورزی  پرداخت 

کمباین( 35.595 میلیارد ریال.
خرداد ماه نیز پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)بابت کارخانه های سیمان مازوت سوز( 835.048 میلیارد 
ریال. پرداخت به وزارت صنعت، معدن و تجارت )بابت 
کارخانه قند دزفول( 100 میلیارد ریال. پرداخت به وزارت 
و  فنی  )بابت صادرات خدمات  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ریال. جمع کل  میلیارد  غیرنفتی( 500  مهندسی کاالهای 
ریال  میلیارد  و 643  هزار   70 و  میلیون  سه  نیز  موارد  این 
ریال  میلیارد  یکهزار  اخیرا  همچنین  است.  شده  اعالم 
و  راه  وزارت  به  ریلی  نقل  و  حمل  به  کمک  منظور  به 

شهرسازی پرداخت شده است.
دولت  ها،  یارانه  کردن  هدفمند  قانون   8 ماده  اساس  بر 
مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این 
قانون را برای پرداخت کمک های بالعوض، یا یارانه سود 
تسهیالت و یا وجوه اداره شده برای اموری از قبیل بهینه 
واحدهای  فناوری  ساختار  اصالح  انرژی؛  مصرف  سازی 
دهنده  ارایه  های  زیان شرکت  از  بخشی  جبران  تولیدی؛ 
خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های 
از  عمومی؛ حمایت  نقل  و  بهبود حمل  و  نفتی؛ گسترش 
از  حمایت  صنعتی؛  و  کشاورزی  بخش  تولیدکنندگان 
و  توسعه صادرات غیرنفتی  از  نان صنعتی؛ حمایت  تولید 

توسعه خدمات الکترونیکی هزینه کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان 
هر  در  نوآورانه  محصول  پنج  از  رونمایی  و  ارائه  قابلیت 
هفته را داراست. محمد گوهریان تصریح کرد: هدف از 
استان  نوآورانه  محصوالت  معرفی  رویداد  این  برگزاری 
به سراسر کشور  ارزان  به صورت موثر، سریع و  اصفهان 
است. وی با بیان اینکه افق روشنی پیش روی اصفهان قرار 
منطقی  مکانیزم  بعدی،  دوره های  برای  کرد:  اظهار  دارد، 
کار  به  نوآورانه  محصوالت  از  رونمایی  در  عادالنه ای  و 
گرفته می شود. وی با ذکر سخنی از یکی از بزرگان کشور 
دقیقه  پنج  شوید،  تسلیم  می خواهید  »وقتی  اینکه  بر  مبنی 
دیگر صبر کنید«، بیان کرد: کارآفرینان و نوآوران کشور 

نیز سختی های بسیاری کشیده اند، اما تسلیم نشده اند.
بکر(،  )روغن های  محصول  پنج  از  مراسم  این  در 
شیرین کن  آب  )طرح   ،)PVC )نانوکامپوزیت های 
خورشیدی( و )ماسک های پزشکی و صنعتی نانوالیاف( با 

حضور مدیران و مسئوالن شرکت ها رونمایی شد.

 جزئیات یارانه تولید 
در سال 94 اعالم شد 

رونمایی از 5 محصول نوآورانه در 
نخستین رویداد طرح امید اصفهان
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در ساعت دو بعد از ظهر روز سوم خرداد 1361، پس از 24 
روز رزم بی امان، خرمشهر به طور کامل آزاد شد و پرچم 
تخریب شده  پل  و  مسجد جامع  فراز  بر  اکبر،  اهلّل  پرافتخار 
خرمشهر به اهتزاز در آمد. خرمشهر، این شهر مقاوم که پس 
ماه 1359،  آبان  پایداری و مقاومت، در چهارم  از 35 روز 
به اشغال دشمن درآمده بود، پس از 578 روز )نوزده ماه( 
بازگشت.  اسالمی  میهن  گرم  آغوش  به  دیگر  بار  اسارت، 
مسجد  در  را  شکر  نماز  اقدام،  اولین  در  اسالم  رزمندگان 
به  خرمشهر،  آزادسازی  خبر  کردند.  اقامه  خرمشهر  جامع 
سرعت در همه جا طنین افکند و ملت مسلمان ایران را که 
مدت ها در آرزوی شنیدن چنین خبر مسرت بخشی بودند، 
با  و  ریختند  ها  خیابان  به  مردم  کرد.  سرور  و  شادی  غرق 
فرارسیدن  با  و  پرداختند.  و شادی  به جشن  پخش شیرینی، 

شب، بر پشت بام ها ندای اهلّل اکبر سر دادند.
اهمیت فتح خرمشهر

بی تردید فتح خرمشهر، از دو جهت بسیارحایز اهمیت بود.
وارد مرحله  بزرگ، جنگ  پیروزی  این  با  این که،  نخست 
نوینی شد و قوای اسالم با حمله های کوبنده خود، مرحله 
به مرحله پیروزی های تازه ای را به ارمغان می آوردند؛ دوم 
های  قدرت  سایر  و  آمریکا  باعث شد که  فتح  این  این که 
استعماری، حساب کار خود را بکنند و از موضع تهاجم و 
حمله، به موضع دفاع بیفتند. آنان پیش از این، می پنداشتند 
جای  ایران،  بر  پیروزی  از  پس  توانست  خواهد  عراق  که 
گزین رژیم دست نشانده سابق و ژاندارم منطقه که با انقالب 
منافع  نگهبان  و  حافظ  تا  گردد  بود،  رفته  میان  از  اسالمی 
آنان در منطقه شود، اما پس از فتح خرمشهر نه تنها اندیشه 
سقوط  وحشت  و  ترس  بلکه  شد؛  غیرممکن  ایران  تصرف 
که  کرد  وادار  را  ها  آن  و  گرفت  فرا  را  وجودشان  صدام 

صدام را از سقوط نجات دهند.
حضرت امام خمینی رحمه اهلل به مناسبت فتح خرمشهر، پیام 
با  »این جانب،  این شرح صادر فرمودند:  به  متینی را  رسا و 
از فرزندان اسالم   » النصر اال من عنداهلّل  به آن که »ما  یقین 
و قوای سلحشور مسلح که دست قدرت حق از آستین آنان 
الفدا  لمقدمه  ـارواحنا  االعظم  اهلّل  بقیة  کشور  و  آمد  بیرون 
دست  در  هایی  آلت  که  خوار  آدم  گرگان  چنگ  از  را  ـ 
و  آورد  بیرون  جهانخوارند،  آمریکای  ابرقدرتان، خصوصا 
ندای اهلّل اکبر را در خرمشهر عزیز طنین انداز کرد و پرچم 
پرافتخار الاله اال اهلّل رابر فراز آن شهر خرم که با دست پلید 
شهرنام  خونین  و  شده  کشیده  خون  به  غرب  جنایتکاران 
گرفت، به اهتزاز در آورد، تشکر می کنم و آنان، فوق تشکر 
امثال من هستند. آنان به یقین مورد تقدیر ناجی بشریت و بر 
مقدمه  لتراب  روحی  ـ  گیتی  سراسر  در  الهی  عدل  پاکننده 

الفدا ـ می باشند«.
ماه  اردیبهشت   10 تاریخ  در  المقدس،  بیت  پیروز  عملیات 
1361، به قصد آزادسازی خرمشهر و بیرون راندن نیروهای 
یا  با رمز  این عملیات که  میهن اسالمی آغازشد.  از  دشمن 
تصرف  با  اولیه  مراحل  در  « شروع شد،  عبداهلّل  بن  »محمد 
پایگاه مرزی کوشک همراه بود. هم چنین در این عملیات، 
بر تیپ نهم گارد مرزی و تیپ  ضربات سخت و هولناکی 
238 گارد مرزی دشمن وارد آمد و تعدادزیادی ازمزدوران 
که  آمدند  در  توحید  جبهه  لشکریان  اسارت  به  بعثی، 
درمیان آن ها، افسران عالی رتبه رژیم بعثی نیز به چشم می 
خوردند. به دنبال این پیروزی های بزرگ بود که به تدریج 
خاکریزهای دشمن، یکی پس از دیگری به تصرف نیروهای 
اسالم در آمد و فرماندهان مزدور عراقی، در اوج وحشت و 
این  به  نشینی صادر کردند.  فرمان عقب  هراس، پی در پی 

ترتیب، خرمشهر از لوث وجود دشمن، پاکسازی گردید.
پس از پیروزی رزمندگان اسالم بر ارتش بعثی و آزادسازی 

انقالب اسالمی درسراسر جهان درصدد  خرمشهر، دشمنان 
بر آمدند تا از سقوط رژیم صدام جلوگیری نماید. بنابراین، 
و  خطرناک  رژیم  این  با  همکاری  و  کمک  گونه  ازهیچ 
توسعه طلب خودداری نکردند و در تجهیز و ترغیب دوباره 
باره،  این  در  لیبراسیون  فرانسوی  روزنامه  کوشیدند.  آن 

»پس  نویسد:  می  چنین  روزنامه  این  دارد.  خواندنی  مطلب 
از باز پس گیری خرمشهر توسط ایرانیان، بالفاصله آمریکا 
و اروپا و برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس، ابتکارات 
متعددی را برای پایان دادن به این جنگ به کار گرفتند تا به 

این ترتیب، از سقوط صدام جلوگیری کنند«.
بی تردید فتح خرمشهر، یک مسأله عادی نبود؛ بلکه امداد 
به دست توانای رزمندگان اسالم رقم خورد.  غیبی بود که 
و  مادی  غلط  محاسبات  بر  تکیه  با  انقالب  و  نظام  دشمنان 
آن  فتح  و  تسخیرناپذیر  را  الهی، خرمشهر  قدرت  از  غفلت 
را ناممکن می دانستند. بدین جهت، وقتی خبر فتح خرمشهر 
در رسانه ها و مطبوعات پخش شد؛ دشمنان اسالم را حیرت 
زده ساخت. بر همین اساس و بر مبنای همین طرز تفکر دینی 
اهلل درباره توجه خاص حضرت  امام خمینی رحمه  بود که 
حق در فتح خونین شهر و ارتباط این مسأله با امدادهای غیبی 
این  نبود.  عادی  مسأله  »فتح خرمشهر، یک  فرمودند:  چنین 
که پانزده الی بیست هزار نفر به صف برای اسارت بیایند و 
تسلیم شوند، مسأله عادی نیست، بلکه مافوق طبیعت است«.

نماد  جاوید،  ای  حماسه  و  بار  خون  تاریخی  با  خرمشهر 
که  است  مردمی  و  رزمندگان  های  دالوری  و  ها  رشادت 
خاطرات کم نظیر آنان، برای همیشه به عنوان برگ زرینی 
در قلب تاریخ ثبت شده است. این شهر که به خاطر شهادت 
»خونین  به  کشور،  این  فرزندان  ازعزیزترین  تعدادزیادی 
آیندگان  که  است  مقاومتی  مظهر  است،  گرفته  لقب  شهر« 

همواره از آن به نیکی یاد خواهند کرد.
که  المقدس  بیت  عملیات  در  پیروزی  عامل  ترین  عمده 
بود.  فرماندهی«  وحدت  »اصل  انجامید،  خرمشهر  فتح  به 
و  مردمی  بسیج  و  سپاه  ارتش،  نیروهای  گسترده  شرکت 
شد  سبب  جنگ،  تاریخ  در  آنان  مشترک  فرماندهی  لزوم 
که چندگانگی ظاهری، باعث اختالل در امر فرماندهی آن 
پیروزی  این  به  یکسان  فرماندهی  سایه  در  همه  و  نشود  ها 
مردمی  مالی  و  جانی  پشتیبانی  البته  یابند.  دست  شگرف 
خودگذشتگی  از  و  ایمان  روح  عملیات،  در  شرکت  برای 
و مددهای الهی را هرگز نمی توان در این پیروزی بزرگ 

نادیده گرفت. 
تحول  المقدس،  بیت  عملیات  در  پیروزی  عوامل  از  یکی 
روحی در مردم و حضور فّعال آنان در جبهه های نبرد بود. 
با پیدایش شرایط جدید، که از اساس ناشی از حضور دوباره 
بود،  اهلل  امام رحمه  رهبری حضرت  تحت  در صحنه  مردم 

نهاد  گسترش  به  رو  کشور  داخل  در  معنوی  امور  به  توجه 
واقع،  تنش های سیاسی در جامعه کم رنگ گردید. در  و 
تأثیرات ناشی از تحول روحی مردم، به افزایش حضور آن 
ها در جبهه جنگ انجامید و بدین ترتیب، وضعیت جدیدی 
را در میدان های رزم به وجود آورد که سرانجام به کسب 
پیروزی های نظامی منجر گردیده و بشارتی عظیم را به ملت 
ایران هدیه کرد. بر همین اساس بود که امام خمینی رحمه 
دنیا  »در  فرمودند:  اشاره  چنان  عظیم  تحول  این  منشأ  به  اهلل 
شاید بی نظیر باشد و شاید در طول تاریخ هم نظیری برایش 
نتوانیم پیدا کنیم که بچه های کوچک و جوان های نیم سال 
و زن ها، پیرزن ها، عروس ها و دامادها، همه با هم در جبهه 
ملت در آن  است که  ای  حاضرند و صحنه جنگ، صحنه 

حاضر هستند«.
ابتکار و خالقیت رزمندگان  از عوامل دیگر فتح خرمشهر، 
در صحنه های نبرد بود. فضای بسیار مناسبی که در این برهه 
مردم  معنوی  ـ  روحی  تحول  پی  در  و  اسالمی  انقالب  از 
های  صحنه  در  خالقیت  و  ابتکار  گسترش  به  شد،  حاصل 
جنگ انجامید. یکی از سرداران سپاه در این باره چنین می 
و  مردمی  نیروهای  و حضور  اشکال ظهور  از  »یکی  گوید: 
سپاه که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسأله ابتکار و 
تاکتیک های جدید است. حضور نیروی مردمی در جنگ، 
های  روش  ناتوانی  به  عمل،  و  صحنه  در  که  بود  پاسخی 
کالسیکی که تاکنون به نتیجه نرسیده بودند، داده شد. اولین 

اقدام آنها، با ابتکاراتشان صورت گرفت.«
یکی دیگر از عوامل فتح خرمشهر، همکاری بی سابقه ارتش 
و سپاه بود، در پی حذف بنی صدر، مقدمات همکاری جّدی 
نیروهای ارتش و سپاه فراهم شد و عملیات ثامن االئمه، در 
نامجو  و  کالهدوز  شهیدان  تالش  با  و  همکاری  این  نتیجه 
دفاع،  عالی  توسط شورای  از تصویب  و پس  طراحی شده 
به اجرا درآمد. در پی نتایج به دست آمده از این عملیات، 
ترکیب  همراه  به  سپاه(  و  )ارتش  سازمان  دو  این  همکاری 
جدیدی از تلفیق و اتخاذ استراتژی عملیاتی و تاکتیک های 
رزمی نوین آغاز شد. همکاری های متقابل سپاه و ارتش، در 

جوی سرشار از تفاهم، به رفع بسیاری از توهمات و تبلیغات 
سوء گذشته انجامید و پیروزی را برای ملت به ارمغان آورد. 
یکی از رزمندگان درخصوص همکاری و اتحاد بین ارتش 
برادر سردار محسن  امام دست  و سپاه می گوید: »حضرت 
رضایی و برادر تیمسار صیاد شیرازی را گذاشتند در دست 
تفرقه  ارتش  و  سپاه  بین  خواستند  می  شیاطین  چون  هم، 
این معنا را  لبخند و تبسم،  با  امام بدون صحبت و  بیندازند. 

القا کردند که نگذارید بین شما اختالف بیندازند«.
داشت.  دنبال  به  فراوان  پیامدهای  و  آثار  خرمشهر،  فتح 
به صورت  را غافلگیر و  ها  بزرگ، آمریکایی  پیروزی  این 
تایمز  آنجلس  لوس  زمینه  این  در  کرد.  نگران  ای  فزاینده 
چنین نوشت: »هرگونه تحولی در منطقه منافع آمریکا را به 
آغاز  جمعه  روز  که  ایران  حمله  بنابراین،  اندازد.  می  خطر 
شد، برای آمریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است. چنین 
به نظر می رسد که پیروزی ایران، آرامش دوستان آمریکا 
خارجه  وزیر  هیگ  ژنرال  زد«.  خواهد  هم  به  منطقه  در  را 
وقت آمریکا هم ضمن ابراز نگرانی از پیروزی ایران، چنین 
واکنش نشان داد: »آمریکا در برابر هرگونه تغییر اساسی در 
منطقه خلیج فارس که ناشی از جنگ ایران و عراق باشد، بی 

تفاوت نخواهد بود«.
نفوذ عنصر ایمان در عمق وجود رزمندگان اسالم، یکی از 
عوامل عمده فتح خرمشهر به شمار می رود. این ایمان بود 
که حماسه عظیم و ماندگار خرمشهر را فراتر از یک حماسه 
ساخت و به آن جایگاهی بلندمرتبه و واال بخشید. ایمان که 
در شکل های مقاومت، ایثار، شهادت، فداکاری و... متجلی 

شده، نقش کلیدی در فتح خرمشهر داشت.
مدظله  ـ  ای  خامنه  اهلّل  آیة  حضرت  انقالب،  فرزانه  رهبر 
العالی ـ حماسه آزادی خرمشهر را حادثه ای بی نظیر قلمداد 
کرده، چنین فرمودند: »حماسه مقاومت و آزادی خرمشهر، 
حادثه ای بی نظیر در تاریخ جهان است. خرمشهر، به پرچم 
حماسه  است.  شده  مبدل  ایران  ملت  پایداری  و  سرافرازی 
خرمشهر، باید جای خود را در دنیا پیدا کند. خاطره این روز 
برادران عزیز و  بر شما  فراموش نشدنی، همواره  تاریخی و 

دالورمردان صحنه نبرد گرامی باد«.
ساخت،  ها  حماسه  مادر  را  خرمشهر  عظیم  حماسه  چه  آن 
اوج ایثارها، فداکاری ها، شجاعت ها، شهادت ها، مقاومت 
ها، رنج ها و مظلومیت ها بوده است و آن چه به خرمشهر 
است  اهلل  امام خمینی رحمه  مقدس  بخشیده، کالم  قداست 

که فرمودند: »خرمشهر را خدا آزاد کرد«.
چنین  توان  می  را  عظیم  حماسه  این  سیاسی  های  ویژگی 

برشمرد:
1. سلب قدرت مانورسیاسی عراق و دشمنان انقالب اسالمی 
سازمان  مجالس  نظیر  دنیا،  مجالس  و  سیاسی  محافل  در 
فارس،  خلیج  همکاری  شورای  امنیت،  شورای  متحد،  ملل 

کنفرانس غیرمتعهدها و...؛
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  حاکمیت  حق  به  احترام   .2

ایران از سوی عراق؛ 
به  تثبیت نظام مقدس جمهوری اسالمی در بعد سیاسی،   .3
به  اتکای  نظامی که بدون  به عنوان  المللی  بین  نظر  از  ویژه 
به  قادر  حساس،  و  خطیر  شرایط  در  خارجی،  های  قدرت 
طرح و تحقق مکانیسم های مهم و پیچیده سیاسی ـ نظامی 

است؛ 
از  انفعال مواضع سیاسی عراق و عقب نشینی  انعطاف و   .4

خواستهای نامشروع خود؛ 
5. عدم اعتماد شورای همکاری خلیج فارس به رژیم عراق 
که باعث تزلزل این رژیم از نظر مالی شد. شورای همکاری 
با فتح خرمشهر از پیروزی صدام در جنگ مایوس گردید و 

ارسال کمکها را باعث هدر دادن امکانات تلقی کرد.

طبق  یونسکو،  ملی  کمیسیون  سایت  وب  از  نقل  به 
دفتر  همکاری  و  یونسکو  ملی  کمیسیون  پیگیری های 
سه  نام  یونسکو،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  نمایندگی 
تن از مشاهیر برجسته کشورمان در سال 2015 در مرحله 
مقدماتی در فهرست مشاهیر علم و ادب یونسکو ثبت شد.

بر این اساس، هزار و یکصد و پنجاهمین سال تولد محمد 
گلشن  کتاب  نگارش  سال  هفتصدمین  رازی،  زکریای 
سالروز  پنجاهمین  و  هزار  و  شبستری  محمود  شیخ  راز، 
تولد سیدمرتضی علم الهدی، در سال 2015 و در مرحله 
مقدماتی در فهرست مشاهیر علم و ادب یونسکو به ثبت 

رسیده است.
پیشنهاد  مشاهیر  اسامی  دریافت  از  پس  یونسکو  دبیرخانه 
شده از طرف کشورها، اسامی آنها را در اختیار کمیته های 
تخصصی مربوط در معاونت های فرهنگی، علوم انسانی و 
اجتماعی، علوم طبیعی و ارتباطات یونسکو قرار می دهد. 
این کمیته ها پس از بررسی، نتایج به دست آمده را دوباره 

در اختیار دبیرخانه یونسکو قرار می دهند. 
پس از طی این فرایند، دبیرخانه فهرست تاییدشده مشاهیر 
را به شورای اجرایی ارسال می کند تا در صورت تصویب 
 )2015 )اکتبر  عمومی  کنفرانس  نشست  در  شورا،  در 

تصویب نهایی شود. 
باتوجه به اهمیت ثبت جهانی مشاهیر در فهرست مشاهیر 
عضو  کشورهای  جدی  رقابت  و  یونسکو  ادب  و  علم 
باهدف باالبردن توان چانه زنی فرهنگی و هنجارسازی در 
مجامع بین المللی، لزوم شناسایی و معرفی مشاهیر ایران و 
نیز برگزاری همایش ها، بزرگداشت ها و انتشار و انعکاس 
آموزه های مفاخر ایران زمین در حوزه داخلی و بین المللی 
جهانی  و  داخلی  فرهنگ  عرصه  در  به سزایی  اهمیت  از 

برخوردار است.

نتایج تحقیق یک موسسه فرهنگی نشان می دهد پدرانی که 
به طور وسواس گونه عادت به استفاده از تبلت، اینترنت و 
تربیت  کتاب خوان  کودکانی  دارند  مجازی  فضاهای 
نمی کنند و عادات بد خود را به فرزندانشان القا می کنند. 

می گوید  تراست  فرهنگی  موسسه  مدیر  جراد  دایانا 
تقلید  که  می دهد  نشان  اخیر  سالهای  در  ما  تحقیقات 
از  یکی  خانه  در  فعال تر  عنصر  عنوان  به  پدران  رفتار  از 
مهمترین اتفاق هایی است که موجب جدایی کودکان از 
مطالعه کتاب و عالقه آنها به ادبیات شده است.  وی افزود: 
ابزارهای  با  را  خود  فرصت  بیشترین  خانه  در  که  پدرانی 
در  حضور  و  تبلت  پد،  ای  موبایل،  گوشی  الکترونیکی، 
که  می کنند  تربیت  کودکانی  می گذرانند  مجازی  فضای 
می  تحویل شان  آینده  در  را  آنها  رفتارهای  و  عادت ها 
اختیار  در  پژوهش  این  در  که  اطالعاتی  اساس  بر  دهند. 
جراد قرار گرفته پدران در خانواده ها خیلی راحت و سریع 
از تلویزیون به تبلت و از تبلت به گوشی موبایل شان مشغول 
می شوند و هرگز به اندازه مادران در خانه به مطالعه مشغول 
نیستند و با فعالیت هایی که از دید بچه ها جذابیت  بیشتری 
بچه ها  تا  می شود  موجب  امر  همین  می پردازند.  دارند 
بیشترین الگوی رفتاری شان را از پدرشان بگیرند. این در 
حالی است که این گروه از پدران مشارکت کمتری برای 
خواندن کتاب داستان یا داستان کوتاه در اوقات پیش از 
پدران  که  است  حالی  در  این  دارند.  فرزندانشان  خواب 
عالقمند به استفاده از تبلت، لب تاب یا گوشی همراه از 
این ابزار برای مطالعه کتاب به صورت آنالین یا پی دی 
اف استفاده نمی کنند و هیچ کدام خودشان را کتاب خوان 

های الکتریکی سرگرم نمی کنند. 

انعقاد  با  )ع(-  رضا  امام  مهر   - امید  کارآفرینی  صندوق 
 79 به  لباس  و  مد  ساماندهی  کارگروه  با  ای  نامه  تفاهم 
طرح مصوب این کارگروه تسهیالت حمایتی به موسسات 

و طراحان اشتغال آفرین ارائه می کند. 
عمومی  روابط  از  نقل  به  و  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
ارائه  تسهیالت  لباس، حداکثر  و  مد  ساماندهی  کارگروه 
لباس  و  مد  حوزه  فعاالن  به  صندوق  این  سوی  از  شده 

معادل یک میلیارد ریال مصوب شده است.
بر اساس این توافق نامه به منظور حمایت از تولید انبوه و 
با الگوی  افزایش ظرفیت اشتغال زایی در بخش پوشاک 
و کارآفرین  توانمند  افراد  از  و حمایت  ایرانی  و  اسالمی 
ها  و کارهای خرد، شبکه  ایجاد کسب  در  واجد شرایط 
و زنجیره های تولیدی با هدف دستیابی به مشاغل پایدار 

این تسهیالت به طرح های مصوب اختصاص یافته است.
تا  نامه، مقرر شده  تفاهم  این  بر اساس مصوبات  همچنین 
این تسهیالت مستمر بوده و در سراسر کشور اجرایی شود.

سمنان،  تهران،  های  استان  از  مصوب  طرح   79 تاکنون 
اصفهان، مرکزی و البرز به تصویب رسیده است. 

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  مردم شریف شهرستان  نماینده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی مقارن ساعت 11/20 روز 
از پردیس سینمایی  برداری  بهره  پنجشنبه 94/3/7 در آئین 

بهار شهر گز شرکت کرد.
حوزه  رئیس  که  مراسم  این  در  سازان  حماسه  گزارش  به 

جمعی  و  اصفهان  استاندار  کشور،  اسالمی  انقالب  هنری 
آقای  داشتند،  حضور  محلی  و  استانی  مسئولین  از  دیگر 
دکتر  به  خطاب  شعبانیه  سعید  اعیاد  تبریک  ضمن  حاجی 
زرگر پور گفت: جناب آقای استاندار، بنده بایستی بخاطر 
دو موضوع از جنابعالی تشکر کنم اول اینکه پس از سالها 
تضییع حقوق کشاورزان این منطقه با پیگیری های صورت 
گرفته و حمایت حضرتعالی، آب کشاورزی از کانال های 

بل و حاجی آباد جاری شد و برق شادی در چشمان خسته 
کشاورزان زحمت کش ما دیده شد و انشااهلل با حمایت شما 
برای احقاق دائمی این حق با تصویب در شورای عالی آب، 

نگرانی  این عزیزان برای همیشه برطرف گردد.
تشکر بعدی بنده بخاطر انتصاب جناب آقای بصیری بعنوان 
شهید  و  انقالبی  عزیز،  مردم  است.  شهرستان  این  فرماندار 
پرور گز پس از سالها، احساس کردند که در معادالت این 

شهرستان نقش دارند و توسط مسئوالن دیده می شوند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اسالمی  شورای  مجلس 
کمبود اعتبارات دولتی برای اتمام پروژه شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر گز اشاره و خاطرنشان ساخت: همت جنابعالی 
این خدمت، باعث  از  این شهر  بهره مندی همه مردم  برای 
از  بیش  تبعیض خواهد شد چرا که مردمی هستند که  رفع 
15 سال حق انشعاب فاضالب را پرداخت کرده اند ولی در 
حالیکه کوچه مجاورشان از این خدمت استفاده می کنند، 
آنها نمی توانند بهره مند باشند و این قضیه، باعث نارضایتی 

شدیدی شده است.
حسینعلی حاجی در پایان با بیان اینکه مردم گز کسانی هستند 
ایجاد  استان  شرب  آب  در  که  فشاری  افت  اولین  در  که 
می شود، دچار قطع کامل آب می شوند اظهار داشت: پروژه 
موسوم به خط600 در حال اجرا وانتقال آب از منابع پیالف 
به این منطقه است و تاکنون بخشی از آن اجرا  شده است از 
آنجائی که تخصص اصلی جنابعالی آب است انتظار داریم 
تابستان  انشااهلل در  تا  ما را کمک کنید  نیز  این موضوع  در 

جاری شاهد قطع یا افت فشار آب در شهر گز نباشیم.

و  میمه  و  شهر  شاهین  های  مردم شریف شهرستان  نماینده 
برخوار در مجلس شورای اسالمی روز پنجشنبه 94/3/7 در 
آئین بهره برداری از فضاهای آموزشی وکلنگ زنی احداث 

مدارس جدید شهرستان برخوار شرکت کرد.
در جریان این سفر عملیات توسعه آموزشگاه حاج مصطفی 
از  برداری  بهره  آیین  آباد،  حبیب  در  )خیّر(  پور  مریخی 

سر  نیکوکار  خیّر  تأسیس  تازه  مدرسه 
محروم  روستای  در  اکبری  خانم  کار 
احداث  زنی  کلنگ  مراسم  و   پروانه 
انجام  زمین چمن ورزشی در کمشچه 
در  سپس  حاجی  حسینعلی  پذیرفت. 
جمع اهالی شاپور آباد حضور یافت و 
مدرسه  احداث  برای  خود  پیگیری  از 

توسط بنیاد برکت در منطقه خبرداد.
ستاد  مسئوالن  جلسه  به  اشاره  با  وی 
بنیاد برکت  و  امام )ره(  فرمان  اجرایی 
اسالمی  انقالب  الشأن  عظیم  رهبر  با 
بودند  فرموده  له  معظم  داشت:  اظهار 
نقاط  در  مدرسه  هزار  بروید  »مثاًل 
ضمن  هم  بنده  بسازید«،  محروم 
تقاضای  بنیاد  این  مسئولین  با  مالقات 

خوشبختانه  و  داشتم  منطقه  در  را  مدرسه  چندین  احداث 
میلیارد  هفت  اعتبار  با  شاپورآباد  شهر  در  آموزشگاه  اولین 
ریالی امروز آغاز خواهد شد و بنابر قول مسئوالن انشااهلل در 

مهر ماه میزبان دانش آموزان عزیز خواهد بود.

میمه  و  شهر  شاهین  های  شهرستان  شریف  مردم  نماینده 
آئین  در  آن  از  پس  اسالمی  شورای  مجلس  در  برخوار  و 
امامزاده  محله  ساز  خیّر  آموزشگاه  احداث  زنی  کلنگ 
نرمی)ع( شهر دولت آباد در حضور معاون سازمان نوسازی 
و  آموزش  اداره  رئیس  های  فعالیت  از  کشور  مدارس 
به  نزدیک  احداث  پیگیری  و  تمجید کرد  برخوار  پرورش 

20 مدرسه توسط خیرین را نتیجه تالشهای ایشان دانست.
ایشان سپس ضمن عذرخواهی از خیرین و مسئوالن بدلیل 
همزمانی ادامه برنامه ها با حضور استاندار محترم اصفهان در 

شهر گز، شهرستان برخوار را ترک کرد.

حماسه فتح خرمشهر
نام سه ایرانی در فهرست مشاهیر 

علم و ادب یونسکو ثبت شد

فرزندان پدران عالقمند به فضای 
مجازی کتاب خوان نمی شوند

79 طرح حمایتی برای دریافت 
تسهیالت در حوزه مد و لباس 

با حضور آقای حاجی برگزار شد :

آئین بهره برداری از پردیس سینمایی بهار شهر گز 
با حضور آقای حاجی انجام گرفت :

آغاز عملیات احداث اولین مدرسه بنیاد برکت در منطقه 



وقتی بحث از سبک زندگی می شود، در واقع آنچه 
مورد پردازش و بررسی قرار می گیرد سبک »زیستن« 
است؛  مقتضی  حساب،  این  با  که  است  »زندگی«  و 
قبل از بررسی »سبک زندگی«، خود مفهوم »زیستن« 
و »زندگی« به طور دقیق مشخص شود تا آن گاه و در 
گام بعدی در خصوص وضعیت زندگی و سبک آن 

و… بحث و بررسی های الزم صورت گیرد.
از  قبل  زندگی،  سبک  حوزه ی  در  محققی  هر  لذا 
ورود به بحث، بایستی با مفهوم »زندگی« و »زیستن« 
بر  که  بداند  و  باشد  داشته  را  الزم  و  کافی  آشنایی 
اساس فرهنگ خودش، زندگی و زیستن چه مفهومی 
عالئم  نمادها،  او  فرهنگ  در  دارد؟  نمادهایی  چه  و 

شقاوتمند  زندگی  و  سعادتمند  زندگی  مصادیق  و 
چیست؟

بین  جدی  تضاد  زمینه،  این  در  که  پیداست  ناگفته 
فرهنگ غرب و فرهنگ خودی وجود دارد و تعریفی 
که فرهنگ اسالمی ـ  ایرانی از زندگی و خوب و بد 
بودن آن بر اساس آخرت گرایی و نقش مزرعه بودن 
زندگی دنیوی برای زندگی اخروی، که هدف اصلی 
در  درست  دارد؛  برایمان  است،  واقعی  زندگی  و 
نقطه ی مقابل فرهنگ غربی است که بر مبنای مکتب 
زندگی  بودن  غایی  و هدف  لذت گرایی  و  اومانیسم 

دنیوی استوار است. 
این دو جهان بینی دقیقاً در نقطه ی مقابل هم قرار دارند 
بررسی وضعیت  اختالف دیدگاه در  این  بی گمان  و 
سبک »زندگی« و خوب و بد بودن آن و برنامه ریزی 
گذارد؛  خواهد  تام  و  تمام  تأثیر  آن  اصالح  برای 
سبک  بررسی  در  اسالمی  دیدگاه  اساس  بر  بسا  چه 
مورد  مصارف  و  رفتارها  برخی  به  توجه  »زندگی«، 
دیدگاه  در  که  باشد  اولویت  در  یا حتی  باشد  توجه 

را  آن ها  و  باشد  بی مورد  اصاًل  آن ها  به  توجه  غربی 
این  تبع  به  که  نداند  زندگی  در سبک  داخل  اصوالً 
وضعیت  اصالح  خصوص  در  برنامه ریزی  وضعیت، 

سبک زندگی نیز کاماًل متفاوت خواهد بود.
می فرمایند:  خصوص،  این  در  رهبری،  معظم  مقام 
از  ما  تفسیر  تابع  زندگی،  سبک  و  اجتماعی  »رفتار 
زندگی است؛ هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما 
برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، 
به طور طبیعی، متناسب با خود، یک سبک زندگی به 

ما پیشنهاد می شود.«
یکی دیگر از محققان در این خصوص می گوید: »آیا 
می شود سبک زندگی را بدون تعریف اصل زندگی 
تعریف کرد؟ خیر، باید هدف مشخص باشد هدف از 
زندگی چیست و بعد می توانیم آن سبک زندگی را 
با توجه به هدف آن ارزیابی کنیم، ولی بعضی فکر 

می کنند این حرف ها ساده و پیش پا افتاده است.«
به  خیالی  یا  واقعیت  با  کسی،  هر  دیگر،  عبارت  به 
دانشجوی  یک  برای  می بخشد؛  معنی  خود  زندگی 
هیئتی، زندگی کسی که هیئت نمی رود بی معناست. 
معنا  خود  زندگی  به  موسیقی  با  نیز  دیگری 
شکل  تنها  ما  کنونی  زندگی  صورت  می بخشد… 
نیست.  زندگی  برای  موجود  شکل  بهترین  و  ممکن 
برخی از بخش هایی که امروز آن را جزء ضروریات 
وجود  اصاًل  دور  چندان  نه  گذشته ای  در  می دانند 
زندگی  در  بخش ها  برخی  جای  نیز  و  است  نداشته 
بسیار  را  زندگی  بودنش  که  است  خالی  امروزی 
بهتر می کند؛ ولی باید دانست که بودن و نبودن یک 
که شخص  می گردد  بر  عالمی  به  زندگی  در  بخش 

برای خود ساخته است. 
غرب  فرهنگ  در  زندگی  تعریف  در  ماهوی  اختالف 

و نظام دینی
به  قبلی  بحث  ضمن  در  متفرقه  صورت  به  هرچند 
شکل  در  شاید  ولی  شد؛  اشاره  دیدگاه ها  تفاوت 
تفصیلی، بتوان تمام دیدگاه ها حول موضوع »زندگی« 
را ذیل دو دیدگاه کلی جمع  آوری نمود که این دو 
هستند؛  همدیگر  با  تقابل  و  تضاد  در  کاماًل  دیدگاه 
ناخودآگاه،  یکی،  پذیرش  و  اثبات  که  طوری  به 
مساوی و مالزم با رد دیگری خواهد بود. اندیشه ها 
از  و نظرگاه های دیگر بر حسب میزان برخورداری 

شاخص های هر کدام از این دو دیدگاه ...
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با  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  ساماندهی  امور  معاون 
سبب  ساالنه  تواند  می  گزینی  همسان  سامانه  اینکه  بیان 
پسران  و  دختران  سامانه  این  گفت:  شود  ازدواج  100هزار 

را به هم معرفی نکرده بلکه شبکه معتمدین ازدواج است. 
ملی  طرح  سامانه  از  رونمایی  مراسم  در  گلزاری  محمود 
ازدواج  راه  سر  بر  که  مشکالتی  به  اشاره  با  گزینی  همسان 
جوانان وجود دارد، افزود: در حال حاضر 11 میلیون و 240 

هزار جوان در سن ازدواج داریم.
وی مهمترین چالش های ازدواج در کشور را بی رغبتی در 

تشکیل خانواده در جوانان، همسریابی، مشاوره های قبل و 
بعد از ازدواج، مداخله های بعد از ازدواج، آداب و رسوم 
مشکل آفرین، نارسایی و کمبود های قانونی و مدیریت بعد 
در  ازدواج  تاخیر  دلیل  مهمترین  و گفت:  دانست  از طالق 
پسران مشکالت معیشتی به خصوص اشتغال است. همچنین 
بی  دیگر  دلیل  غیره  و  اجتماعی  و  فرهنگی  های  حساسیت 

رغبتی پسران به ازدواج است.
نیز به دلیل کسب موقعیت های  گلزاری ادامه داد: دختران 

اجتماعی و تحصیالت از ازدواج غافل شده اند.
وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای بعد از طالق جوانان 
گفت: در حال حاضر 60 درصد طالق ها در سنین زیر 30 
سال رخ می دهد و ما باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.

حیاتی  موضوعی  را  کشور  در  ازدواج  موضوع  گلزاری، 
دانست و افزود: متاسفانه سن تجرد باال رفته و در همه شهرها 
شاهد باال رفتن سن ازدواج هستیم. بنابراین 20 سال پیش باید 
ایجاد سامانه همسان گزینی را در دستور کار خود قرار می 
دادیم. معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه در سامانه 
همسان گزینی از روش های اسالمی ایرانی برای پیدا کردن 

همسر مناسب استفاده شده است گفت: این سایت با همکاری 
موسسه تبیان راه اندازی شده و همچنین امروز مراسم آغاز 
به کار مراکز تخصصی مشاوران ازدواج و تحکیم خانواده با 
همکاری سازمان روانشناسی را شاهد خواهیم بود. گلزاری 
انتقاداتی که به سایت همسان گزینی شده است  با اشاره به 
و آن را سایتی دولتی برای ورود به مسائل خصوصی مردم 
یا سایت صیغه یابی دولتی و غیره عنوان کردند، گفت: این 
سایت، برای معرفی دختران و پسران به هم نیست بلکه در 
خانواده  اعتماد  مورد  که  ازدواج  های  واسطه  سایت  این 
مورد  پزشکان  دانشگاه،  اساتید  روحانیون،  مانند  هستند  ها 
اعتماد خانواده ها حضور دارند و اطالعات افراد به معتمدین 
داده می شود تا گزینه های مناسب برای جوانان پیدا شود در 
واقع این شبکه اجتماعی معتمدین ازدواج است. همچنین ما 
تا  از طرفین می گیریم  این سایت تست های شخصیتی  در 

افراد سالم و هماهنگ را به هم معرفی کنیم.
مجاز  غیر  همسریابی  سایت   350 وجود  اینکه  بیان  با  وی   
نشان می دهد ما نیاز به چنین سایتی داریم، افزود: پیش بینی 
می کنیم با راه اندازی این سایت صد هزار ازدواج در سال 

انجام شود.
موسسه  مدیرعامل  پور  طالب  علیرضا  مراسم  این  ادامه  در 
تبیان با بیان اینکه سایت تبیان بزرگترین سایت اطالع رسانی 
و محتوایی است، گفت: یکی از بزرگترین نیازهای کشور 
اصالح  نیازمند  حوزه  این  در  ما  که  است  ازدواج  موضوع 

الگوی رفتاری جامعه هستیم. 
جوانان  شدن  انتخاب  و  کردن  انتخاب  احتمال  طرح  این 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  دهد.  می  افزایش  را  ازدواج  سن  در 
این سامانه با محوریت خانواده ایجاد شده است گفت: این 
به  بلکه  کند  نمی  معرفی  هم  به  را  پسران  و  دختران  سایت 
حرمت  و  گرفته  قرار  جریان  در  ها  خانواده  سنتی  صورت 
اطالعات  امنیت  همچنین  شود  می  حفظ  پسران  و  دختران 

ارائه شده به سایت باالست. 
در ادامه این مراسم زهره حسینی مدیر پروژه طرح همسان 
امر  در  وساطت  حسنه  سنت  احیای  را  پروژه  دلیل  گزینی 
برای  مجازی  فضای  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  و  ازدواج 
خانواده  محوریت  با  وساطت  امر  کیفیت  افزایش  و  تسهیل 
ها و با همکاری مشاورین متخصص و خبره دانست و گفت: 
شامل  که  اصلی  رکن  و  شبکه  چهار  از  متشکل  پروژه  این 
شبکه معرفی، شبکه امنا و ارزیابان، شبکه راست آزمایان و 
شبکه مشاورین است، می شود و آموزش های الزم در طول 

این مدت به معرفی داده شده است.

اعزام  جزئیات  اعالم  ضمن  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
زائران حج تمتع 94 خبر داد که در موسم حج سفیر ایران 
در مکه و مدینه حضور خواهد داشت و سازمان کنفرانس 
اسالمی نیز در موضوع امنیت زائران ایفای نقش خواهد کرد. 
حال  در  افزود:  مهر،  خبرنگار  با  گفتگو  در  اوحدی  سعید 
به  زائران  اعزام  برای  الزم  های  ریزی  برنامه  تمامی  حاضر 
حج سال 94 انجام شده و معاینات پزشکی زائران در تمامی 

استان ها به پایان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی قراردادهای هتل، تغذیه،حمل و 
نقل و... منعقد شده است، گفت: تمامی 455 کاروان تکمیل 
و همچنین قرارداد پرواز زائران نیز بسته شده و تا امروز صد 
سفر  هزینه  بودند،  اعزام  اولویت  دارای  که  زائرانی  درصد 

زیارتی خود را در دو قسط پرداخت کرده اند.
اول  از  اعزام  اولین  آغاز  از  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
شهریور خبر داد و تاکید کرد: اولین پرواز زائران حج تمتع 
مابقی  و  شد  خواهد  انجام  منوره  مدینه  مقصد  به  تهران  از 
پروازها نیز از 19 ایستگاه پروازی از استانهای مختلف کشور 

صورت می گیرد.
وی به تفاوت حج تمتع و عمره اشاره کرد و گفت: در حج 
تمتع سفیر ایران از ریاض به مکه مکرمه و مدینه منوره می 
آید و به عملیات اعزام زائران و ارائه خدمات به آنان نظارت 
به  نیز  اسالمی  کنفرانس  سازمان  همچنین  و  خواهدداشت 
مسئوالن  دیگر  از سوی  و  کند  می  پیدا  ورود  موضوع  این 
عربستان بصورت شبانه روزی امنیت زائران را تامین خواهند 
کرد به همین دلیل فریضه حج واجب تفاوتهای عمده ای با 

عمره مفرده دارد.
حضور  و  اعزام  مدت  طول  اینکه  به  اشاره  با  اوحدی 
به  توجه  با  زائران  افزود:  است،  روز   33 تا   29 تمتع  زائران 
ایران طول مدت  از  اعزامشان  زمان  و  پروازی  ایستگاههای 
برای  که  زمانی  حداقل  اما  بود  خواهد  متفاوت  سفرآنان 
اقامت زائران در عربستان در نظر گرفته شده 29 روز خواهد 

بود.
به گفته وی، در عملیات حج امسال 64 هزار زائر به همراه 

عوامل اجرایی مشرف خواهند شد.

از  گرفته  صورت  اقدامات  تشریح  در  شعاعی  الدین  ضیاء 
خصوص  به  مردم  گفت:  ریزگردها  با  مقابله  ستاد  سوی 
شعار  امید  و  تدبیر  دولت  که  هستند  جریان  در  مسئولین 
اصلی خود را محیط زیست قرار داد و مصوبه اولین جلسه 
دولت در مورد تشکیل کمیته احیای دریاچه ارومیه و احیای 

شورای عالی محیط زیست گواه بر این موضوع است.
اولین  اینکه شورای عالی محیط زیست در  بر  تاکید  با  وی 
»ستاد  تا  نمود  مصوب   1392 سال  ماه  آبان  در  خود  جلسه 
مقابله با پدیده گرد و غبار« در سازمان محیط زیست شکل 
گیرد که این ستاد عماًل کار خود را در بهمن ماه همان سال 
بین  هماهنگی  ایجاد  ستاد  اصلی  وظیفه  افزود:  کرد،  آغاز 
و  پدیده  این  با  مقابله  جامع  برنامه  تدوین  دستگاهی جهت 

کاهش خسارات و اثرات آن بر زندگی مردم بوده است.
به  اقدام  تالشی گسترده   با  ستاد  این  تصریح کرد:  شعاعی 
ایجاد ساختار الزم و تشکیل کمیته راهبردی با مشارکت 12 
وزارت خانه و سازمان نمود، که  حاصل این تالشها، تهیه 
برنامه های اولیه دستگاهها بود که در بهمن ماه سال گذشته 
میلیارد ریالی در دولت شد  به تصویب بودجه 5700  منجر 
که در صورت تامین اعتبار مصوب برنامه های اجرایی آن 

در دستگاههای مرتبط آماده شده است.
در  کشور  در  موجود  اطالعات  تمامی  آوری  جمع  وی 
اجرایی  و دستگاه های  تحقیقاتی  مراکز  ها،  دانشگاه  سطح 
جدی  اقدامات  دیگر  از  منشاء  ملی  سند  تدوین  شروع  و 
ستاد بوده که در آینده می تواند موجب هدایت بهتر برنامه 
های اجرایی کشور می شود، عنوان کرد و گفت: تعامل با 
به  در دولت  به تصویب طرح  هواشناسی و کمک  سازمان 
از دیگر  بینی در کشور  پیش  پایش و  ارتقاء سیستم  منظور 
اقدامات اساسی صورت گرفته است که پس از تامین اعتبار 

اجرایی می شود.
های  کمیته  تشکیل  غبار  و  گرد  پدیده  با  مقابله  ملی  مدیر 
با  برای هر استان  به منظور تعریف طرحهای مستقل  استانی 
استانها  بحران  مدیریت  ستاد  تشکیل  استانداران،  محوریت 
از جمله اقدام های اساسی ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار 
برشمرد و افزود:  تاکنون در چندین استان برنامه عمل استانی 

آماده شده است که پس از تامین اعتبار اجرایی می شود.
وی افزود: استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، 
از  خوزستان  و  ایالم  بوشهر،  هرمزگان،  یزد،  خوزستان، 

استانهای الویت دار در این زمینه هستند.

وزارت  های  زیرمجموعه  با  تعامل  کرد:  تصریح  شعاعی 
انجام تکالیف  بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت 
دستورات  صدور  به  منجر  که  بحران  بروز  زمان  در  قانونی 
موثری در کمک به مردم و درمان آنها شده است، از دیگر 

فعالیت های ستاد بوده است.

وی با بیان اینکه تشکیل سایت اطالع رسانی و درج نکات 
ایمنی به منظور کاهش آسیب پذیری مردم  از دیگر اقدامات 
مفید در اولین ماه های تشکیل ستاد مقابله با ریزگرد ها  بوده 
کشور  شدید  پذیری  تاثیر  به  توجه  با  داشت:  اظهار  است، 
از گرد و غبار حاصل از فعالیت منشاءهای خارجی، تعامل 
جدی با کشورهای منطقه از ابتدای تشکیل ستاد آغاز شد که 
حاصل آن امضای 4 توافق بین دولی افزون بر 10 توافق قبلی 
بوده است که متاسفانه به دلیل عدم تمایل برخی از کشورها 
در همکاری با ایران و عدم امنیت در برخی دیگر، تاکنون 

موفقیت موثری حاصل نشده است.

برگزاری کنفرانس علمی منطقه ای گرد و غبار
شعاعی با اشاره به امکان استفاده از جامعه علمی و تحقیقاتی 
به دولت های منطقه و  این کشور ها جهت آگاهی رسانی 
آگاهی از برنامه های دولت ها، گفت: اجرای یک کنفرانس 
با همکاری  قرار گرفته که  منطقه ای در دستور کار  علمی 

چند دانشگاه داخلی در اوایل سال 1395 برگزار می شود.

تشکیل کمیته بررسی و گواهی تثبیت کننده های خاک
توسط  شده  ارائه  های  نوآوری  و  صنعت  به  توجه  وی 
سیاست  از جمله  ها  کانون  تثبیت  زمینه  در  خبرگان کشور 
برای  حاضر  حال  در  گفت:  کرد،  عنوان  ستاد  این  های 
های  کننده  تثبیت  گواهی  و  »بررسی  کمیته  بار  اولین 
صنعتی  و  پژوهشی  جامعه  به  پاسخگویی  منظور  به  خاک« 
آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل  سازمان  مشارکت  با  کشور 
کشور، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور و موسسه 
و  خاک  حفاظت  پژوهشکده  و  مرتع  و  جنگل  تحقیقات 

آبخیزداری شکل گرفته است.
پاسخگوی  فعالیت ها، ستاد  این  ادامه داد: در کنار  شعاعی 
پیشنهادات واصله در مورد ارائه طرحهای پژوهشی در زمینه  
انتشار،  و  وقوع   مکانیزم  ها،  کانون  مدیریت  و  شناسایی 
اثرگذاری بر  تولید و سالمت  بوده که متناسب با اعتبارات 
موجود، در کمیته علمی و فنی ستاد بررسی و پیگیری شده 

است.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  عباسی  علی  عباسعلی 
امالک  و  اصناف  اتحادیه  کرد:  اظهار  حماسه سازان 
شهرستان شاهین شهر و میمه در سال 1372 تأسیس شده 
توانسته  اتحادیه  این  هیئت مدیره  با همکاری  و  است 

یک ساختمان مجزا برای خود داشته باشد.
وی افزود: این اتحادیه قسمت های امالک و نمایشگاه 
ماشین را پوشش می دهد و تعداد اعضای آن نزدیک 
جمله  از  مختلفی  کمیسیون  دارای  است.  نفر   500
رسیدگی به شکایات حل اختالف، بازرسی و... بوده 
به حداقل  قضایی  مراجع  به  تا شکایات صنفی  است 

کاهش یابد.
اتومبیل شاهین شهر و میمه  اتحادیه امالک و  مسئول 
بیان داشت: با بازگشایی سقف صدور پروانه امالک 
در کشور خیلی از تقاضاهای امالک به سمت اتحادیه 
سرازیر شد و همین کار اتحادیه را نسبت به گذشته 

دوچندان کرد.
وی با بیان اینکه تعداد مشاوران امالک در شاهین شهر 
و میمه از حد نصاب بیشتر است به اقدامات اتحادیه 
و  کرد  اشاره  میمه  و  شاهین شهر  اتومبیل  و  امالک 
نرخ  مشتریان،  کیفی  و  کمی  خدمات  ارتقا  گفت: 
 1382 سال  از  که  اتومبیل  و  امالک  مشاوران  نامه 
دوره های  برگزاری  بود،  نکرده  پیدا  تغییری  تاکنون 

آموزشی و دادن کتاب برای اعضاء، تغییر ساعت کار 
هفته جهت  در  روز   5 به  هفته  در  روز   2 از  اتحادیه 
راه اندازی  اعضاء،  امور  در  تسریع  و  خدمات  ارائه 
اتوماسیون اداری و سانترال در اتحادیه برقرار با سایر 
امالک،  مشکالت  رفع  جهت  استان  اتحادیه های 
جهت  به  فروش  مکانیزه  نرم افزار  نصب  و  پیگیری 
دارایی  جرائم  و  مالیاتی  معافیت های  از  برخورداری 

است.
اتحادیه  برای  راه اندازی سایت  تصریح کرد:  عباسی 
امالک و اتومبیل، تفاهم نامه با سازمان فنی و حرفه ای 
جهت آموزش اعضا، پیگیری و ساماندهی قراردادها 
از  جلوگیری  امالک،  اتحادیه  کشوری  سایت  در 
برتر  امالک  مشاوران  از  تقدیر  غیرمجاز،  فعالیت 

شهرستان و غیره است.
با تقدیر از زحمات ارزنده حاجی نماینده مردم  وی 
از  حمایت  در  برخوار  و  میمه  شاهین شهر،  شریف 
و  فهیم  پرکار،  باتقوا،  مردی  را  وی  امالک  اتحادیه 
پر انرژی عنوان کرد و افزود: توصیه من به مردم در 
حوزه امالک این است که به دفاتر مشاورین امالکی 
مراجعه کنند که دارای پروانه کسب باشند و همچنین 
سازمان ها و نهادهای دولتی از ارائه خدمات به دفاتر 

بدون کد رهگیری جلوگیری کنند.

به گزارش فارس، سردار اسکندر مؤمنی جانشین فرمانده 
نیروی انتظامی در مراسم تودیع خود در ستاد راهور ناجا با 
تبریک اعیاد شعبانیه به گزارشی از عملکرد خود در دوره 
6 ساله ریاست راهور پرداخت و اظهار داشت: در سالهای 
به 28 هزار نفر کشته می شدند در حالی  84 و 85 غریب 
که تعداد خودروها در آن ایام نزدیک به 7 میلیون بود. اما 
به  رانندگی  تصادفات  کشته های  تعداد   93 سال  پایان  در 
کمتر از 17 هزار نفر رسید که این کاهش محصول تالش 
سازمان های  و  رسانه های جمعی  مردم ،  همکاران،  جمعی 

همکار است.
با  ما  اگر  کرد:  تصریح  انتظامی  نیروی  فرمانده  جانشین 
میلیون   17 که  امروز  می رفتیم  پیش  گذشته  روند  همان 
نفر  هزار   60 به  کشته هایمان  تعداد  باید  داریم  خودرو 
می رسید. رئیس سابق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
و  سازمان ها  به  خود  تودیع  مراسم  در  ویژه  پیشنهاد  چند 
نهادها اعالم کرد. وی استمرار کاهش کشته های جاده ها 
را نیازمند طرحی نو دانست و گفت: باید اقدامات جدیدی 

داشته باشیم در غیر این صورت ادامه روند مشکل است.
روز  به  مورد  در  کرد  خواهش  مجلس  از  مومنی  سردار 
ادامه  انتظامی  ارشد  مقام  این  کند.  اقدام  قوانین  کردن 
داد: تصویب قانون جدید راهنمایی و رانندگی کار بسیار 
بزرگی است. چرا که از سال 51 تا سال 90 قانون جدیدی 
جدید  موضوعات  آنکه  به  توجه  با  و  بود  نشده  تصویب 

پیش می آید الزمه اش آن است که قوانین به روز شود.
وی در ادامه ایجاد استقالل برای سازمان استاندارد را داری 
بی بخشی  نقش  به  توجه  با  و گفت:  ارزیابی کرد  اهمیت 
جانشین  است.  ضروری  امر  این  سازمان  این  فرابخشی  و 
فرمانده ناجا در ادامه از دولت درخواست کرد به وزارت 
بتواند  وزارتخانه  این  تا  کند  بیشتری  کمک  بهداشت  به 
هوایی  امداد  توسعه  و همچنین  نجات  و  امداد  در سیستم 

خدمات بیشتری داشته باشد.
امداد و نجات را یکی از  سردار مؤمنی سازمان یکپارچه 
و  امداد  حوزه  در  افزود:  و  کرد  عنوان  جامعه  انتظارات 

نجات تعیین مسئول واحد برای معاینه فنی هم الزم است.
سهولت  به  ز  امرو  گفت:  خودروها  بیمه  حوزه  در  وی 
همان  به  باید  اما  می کنند  بیمه  را  خودرو  خودروگذارن 
به  ناجا  فرمانده  جانشین  کنند.  خدمات دهی  نیز  سهولت 
این  با  گفت:  و  پرداخت  خودرو  تولید  در  سیاست  تغییر 
کار رقابت افزایش پیدا می کند و باید تولید از نظارت جدا 

شود تا به افزایش کیفیت و ایمنی خودرو منجر شود.
وی اصالح سیاست واردات را مهم ارزیابی کرد و گفت: 
دهیم  اجازه  نباید  است  تحریم  حال  در  که  کشوری 
خودروی چند میلیاردی وارد شود. رئیس سابق راهنمایی 
جاده ای  تصادفات  تست  مرکز  ایجاد  ناجا  رانندگی  و 
توسعه  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  کننده  کمک  بسیار  را 
کاهش  در  که  چرا  بوده  موثر  بسیار  هوشمند  سیستم های 
نیایش  و  صدر  پل  به  وی  است.  داشته  مثبتی  نقش  تنش 
اشاره کرد و گفت: بدون تغییر متغیرهای دیگر و با توسعه 
سیستم هوشمند هم تخلفات کم شته و هم حضور پلیس 
کاهش داشته و کشته های احتمالی نیز به حداقل رسیده اند.

کرد  درخواست  انتظامی  نیروی  فرمانده  از  مومنی  سردار 
از  که تقویت پلیس راهور را در دستور کار قرار دهد و 
و  کنند  رعایت  را  قوانین  که  کرد  درخواست  نیز  مردم 

بدانند رعایت قانون ارمغانش سالمتی است.
رئیس سابق راهنمایی و رانندگی ناجا در خاتمه از مردم 

همکاران،  نهادها و مسئولین طلب حاللیت کرد.

مجید احسانی در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه 
در سال گذشته 715 زندانی جرایم غیر نقد استان با کمک 
استان  آزاد شده  زندانیان  اظهار کرد:  آزاد شدند،  خیران 
اصفهان 8 درصد از کل زندانیان آزاد شده کشور را شامل 
می شوند که با اعتبار 56 میلیارد تومان توسط خیران آزاد 
برای  شاکیان  گذشت   93 سال  در  افزود:  وی  شده اند. 
آزادی زندانیان 20 میلیارد تومان بود که این رقم حدود 
30 درصد از میزان بدهی مالی شاکیان از زندانیان را شامل 
می شود. رئیس ستاد دیه استان اصفهان تصریح کرد: استان 
رتبه  عمد  غیر  جرایم  زندانیان  آزادی  زمینه  در  اصفهان 
دوم و در میزان کمک به زندانیان رتبه نخست را به خود 
اینکه هزینه آزادی  به  اشاره  با  داده است. وی  اختصاص 
زندانیان از سه منبع تهیه شده است، گفت: زندانیان جرایم 
غیرعمد استان در سال گذشته با استفاده از کمک 5 میلیارد 
تومانی  میلیارد   7 کمک  استان،  خیرین  بالعوض  تومانی 
بند  بانکی  تسهیالت  محل  از  مابقی  و  دیه  ستاد  بالعوض 
»ب« تبصره 17 قانون بودجه سال 93 و از محل تسهیالت 

صندوق تامین خسارت های بدنی تامین شده است.
احسانی اضافه کرد: سال گذشته 22 زندانی زن با کمک 
یک میلیارد و 300 میلیون تومانی از بند رهایی یافتند که 
18 نفر از این زندانیان زن به دلیل جرایم مالی و چهار نفر 
به دلیل دیه راهی زندان شده  بودند. وی بیان کرد: در حال 
حاضر 800 زندانی نیازمند جرایم غیر عمد در زندان های 
استان اصفهان به سر می برند که به طور سر جمع نیازمند 

50 میلیارد تومان کمک خیران هستند.

سامانه همسان گزینی رونمایی شد؛ 

۱۱ میلیون و240 هزار جوان در سن ازدواج
رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد؛ 

جزئیات حج94 و سفر زائران

مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست تشریح کرد؛ 

اقدامات ستاد مقابله با ریزگردها

مسئول اتحادیه امالک و اتومبیل شاهین  شهر و میمه:

حاجی مردی باتقوا، پرکار، فهیم و پرانرژی است

سبک زندگی اسالمی
قسمت اول

انتقاد جانشین ناجا از واردات 
خودروهای میلیاردی  

رئیس ستاد دیه استان اصفهان خبر داد:

 وجود 800 زندانی جرایم غیر عمد 
در زندان های استان اصفهان
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كالم امام

احكام

داستان كوتاه

امام علی (ع) :

هر یک از ما بزی داریم ...

روزه :

دوست، دوست نیست مگر آنکه حقوق برادرش را در 
سه جایگاه نگهبان باشد:

در روزگار گرفتاری، آن هنگام که حضور ندارد و پس 
از مرگ

روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در 
تا آمدند  بیابانی گم شدند و  از سفرهایشان در  یکی 
راهی پیدا کنند شب فرا رسید. ناگهان از دور نوری 
دیدند و با شتاب سمت آن رفتند، دیدند زنی در چادر 
محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آن ها آن 
نیز از شیر تنها بزی که  شب را مهمان او شدند و او 
زن  از  مرشد  و  مرید  بعد  روز  داد.  آن ها  به  داشت 
تشکر کردند و به راه خود ادامه دادند. در مسیر، مرید 
همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با 
بودند  قادر  کاش  ای  و  می گذرانند  زندگی  بز  یک 
به آن زن کمک می کردند تا این که به مرشد خود، 
قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ 
داد اگر واقعاً می خواهی به آن ها کمک کنی برگرد 
و بزشان را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد ولی از 
آن جا که به مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت و 
واز آن جا  تاریکی کشت  را در  بز  برگشت و شبانه 
دور شد. سالها گذشت و مرید همواره در این فکر بود 
که بر سر آن زن و بچه هایش چه آمد. روزی از روزها 
مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری 
نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند 
راهنمایی  شهر  داخل  در  قصری  به  را  آن ها  مردم  و 
کردند. صاحب قصر زنی بود با لباس های بسیار مجلل 
از  به گرمی  فراوان که طبق عادتش  و خدم و حشم 
استراحت  از  پس  کرد،  پذیرایی  و  استقبال  مسافرین 
را جویا شوند. زن  راز موفقیت وی  تا  رفتند  نزد زن 
شرح حال خود این گونه گفت:”سالها پیش شوهرم را 
از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتیم 
زندگی سپری می کردیم، یک روز صبح دیدیم که 
بزمان مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار اندوهگین 
برای گذران  از مدتی مجبور شدیم  شدیم ولی پس 
آوریم.  روی  کاری  به  کدام  هر  فرزندانم  با  زندگی 
کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت هایی در کارشان 
کسب کردند. فرزند بزرگ ترم زمین زراعی مستعدی 
در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات 
گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به 
داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا 

نهادیم و حال در کنار هم زندگی می کنیم.“

کسانی که روزه بر آنها واجب نيست:
- کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد، یا 
برای او مشقت دارد،روزه بر او واجب نیست، ولی در 
صورت دوم باید برای هر روز یک مد که تقریبا ده 

سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.
- کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از 
ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید 

قضای روزهایی را که نگرفته بجا آورد.
و  می شود  تشنه  زیاد  که  دارد  مرضی  انسان  اگر   -
مشقت  او  برای  کند،یا  تحمل  را  تشنگی  نمی تواند 
دارد، روزه بر او واجب نیست. ولی در صورت دوم 
اینها  مانند  یا جو و  برای هر روز یک مد گندم  باید 
به فقیر بدهد. و احتیاط واجب آن است که بیشتر از 
بعد  چنانچه  و  نیاشامد،  است آب  ناچار  که  مقداری 
بتواند روزه بگیرد، بنابر احتیاط واجب باید روزه هایی 

را که نگرفته قضا نماید.
برای  روزه  و  است  نزدیک  او  زاییدن  که  زنی   -
باید  او واجب نیست، و  بر  حملش ضرر دارد، روزه 
برای هر روز یک مد طعام، یعنی گندم یا جو و مانند 
اینها به فقیر بدهد. و نیز اگر روزه برای خودش ضرر 
دارد، روزه بر او واجب نیست. و بنابر احتیاط واجب 
باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد، ودر هر 

دو صورت روزه هایی را که نگرفته باید قضا نماید.
او کم است، چه  بچه شیر می دهد و شیر  - زنی که 
مادر بچه یا دایه او باشد، یا بی اجرت شیر دهد، اگر 
برای بچه ای که شیر می دهد ضرر دارد، روزه  روزه 
براو واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام، 
یعنی گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد. و نیز اگر 
برای خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، و 
برای هر روز یک مد طعام  باید  احتیاط واجب  بنابر 
که  را  روزه هایی  صورت  دو  هر  در  و  بدهد  فقیر  به 
پیدا شود که  اگر کسی  نماید. ولی  باید قضا  نگرفته 
بی اجرت بچه را شیر دهد، یا برای شیر دادن بچه از 
پدر یا مادر بچه یا از کس دیگر که اجرت او را بدهد 
اجرت بگیرد، احتیاط واجب آن است که بچه را به او 

بدهد و روزه بگیرد.

سردار شهید حسین بیدرام
فرزند: عباس

تاریخ تولد: 1340
تاریخ شهادت: 1368/4/27

محل شهادت: رودخانه کارون
دهه چهل شمسی، سالهای سر برآوردن و قد کشیدن غیور 
را  پهلوی  خاندان  ننگین  طومار  بایست  می  که  بود  مردانی 
بهم بپیچند و صالبت جوان ایرانی را در پرتو استقالل طلبی 
و آزادی خواهی به رخ جهانیان بکشد. و بدین سان بود که 
سردار شهید حسین بیدرام در گرگاب دیده به جهان گشود 
و در آغوش پر مهر پدر و گلستان تربیت مادر رهرو مسلک 
بندگی می  … همواره در دلش عشق و  دین و دیانت شد 
بالید و در تالش بود تا تاج بندگی معبود را بر سر گذارد و 
با فروتنی و خضوع با او راز و نیاز کند . دلش محرابی بود 
غرق در عبادت و جانش دریایی بود سرشار از ُدر گرانبهای 
و  فراوان  مشکالت  علیرغم  بزرگوار  شهید  این  دیانت. 
راهم  او  خانواده  و الجرم  بود  مستولی  جامعه  بر  که  فقری 
مورد آسیب قرار می داد اما آموختن علم را تا مقطع دیپلم 
یا ورزش می  مطالعه  را صرف  فراغتش  اوقات  و  داد  ادامه 
نمود تا از این طریق به تهذیب و تزکیه نفس و جانشین نیز 
از  دیگران  به  کردن  نیکی  و  خلقی  خوش   . باشد  پرداخته 
سن  در  بود.  گرامی  شهید  این  شخصیتی  های  بارزه  دیگر 
به  پیوستن  انقالب  فروزان شدن شعله های  با  و  17 سالگی 
جوانان  کنار  در  و  برگزید  را  کبیر  خمینی  استقامت  قبیله 
غیور  در قامت یکی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس 
منحوس  رژیم  علیه  مبارزه  به  حسین)ع(  امام   14 لشگر  در 
پهلوی پرداخت . با پخش اعالمیه و حک کردن نقش لوح 
ضمیرش بر سینه دیوار ، دادخواهی و برافکندن ظلم و ستم 
را فریاد می کرد. همزمان با جنگ تحمیلی از سوی دشمن 
نا پاک و با گذراندن دوره آموزش نظامی و تکنیک های 
به  نظامی  دیپلم  فوق  مدرک  اخذ  و  پارتیزانی  های  جنگ 
استفاده  و  کردن جنگ  مردمی  در  نو  طرحی  و  رفت  سپاه 
را  رزمی  تیپ  فرماندهی  و  درانداخت  مردمی  نیروهای  از 
برعهده گرفت. شهید حسین بیدرام به واقع و در عین جوانی 
خطیر  در  که  شناختند  می  نظامی  تئوریسین  یک  بعنوان  را 
ترین لحظات درگیری ، با اجرای طرحهای جنگی ، دشمن 

با  بیدرام  حسین  شهید  سردار  کرد.  می  سرکوب  را  زبون 
تکریم امرالهی و اکرام سنت پیامبر)ص( عقدنکاح بست که 
حاصل آن یک دختر و یک پسر است. وی بارها به همسرش 
که یار و یاور او در به ثمر رسیدن اهداف بود سفارش کرد 
حضرت  دوعالم  بانوی  مکتب  از  یأسی  با  را  دخترش  که 
زهرای مطهر پرورش دهد و میگفت: هدف من از جنگیدن 
فرزندانم  و  است  اسالم  اولیاء  مکتب  حفظ  همانا  دشمن  با 
این  نماید.  خدمت  بمردم  خاندان  این  عشق  با  باید  می  نیز 
سردار بزرگوار با چنین عقیده پاک وخدایی باالخره ندای 
)ارجعی الی ربی( را شنید تا نام بلند او تغزل سبز روزگاران 
به گفته   . قیام حک شود  تاریخ خون و  بلندای  بر  و  گردد 
ایثارگری  از  نمادی  نیز  وی  شهادت  همرزمانش  و  دوستان 
بود. بدین ترتیب که علیرغم وجود چندین ترکش در بدن، 
بهنگامی که یکی از سربازانش در مهلکه غرق شدن در رود 
کارون افتاد، وی بی محابا برای نجات این سرباز، خود را به 
رودخانه انداخت ولی علیرغم اینکه این سرباز را از مرگ 
حتمی نجات داد بعلت شدت جراحات زیادی که در بدن 
داشت تاب مقاومت در مقابل امواج خروشان را از دست داد 
و در آخرین لحظه با گفتن یک کلمه  )یا حسین( بر زیر آب 
پیکر پاک سردار  نائل آمد.  به درجه رفیع شهادت  رفت و 
به خاک،  بیدرام در گلستان شهدای گرگاب  شهید حسین 

آرامش داده است.
وصیت نامه شهید حسین بیدارم

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم اهلل الذین جاهدوا ومنکم 

ویعلم الصابرین.
آیا گمان کرده اید که داخل بهشت می شوید بدون اینکه 
وآنها  کرده  دین  راه  در  جهاد  که  وآنان  کند  امتحان  خدا 
که سختیها صبرومقاومت کنند مقامشان را بر عالمی معلوم 
بر  وتهنیت  سالم  وبا  جالله  جل  متعال  خدای  نام  با  گراند. 
ابن  حجت  موالیمان  باالخص  معصومین  پام  وآل  محمد 
الحسن العسگری )عج( ونایب برحقش خمینی کبیر وبا سالم 
به شما وارواح پاک شهیدان. خداوندا دنیا را دار آزمایش 
این  برای  ای  وسیله  را  ومبارزه  وجهاد  دادی  قرار  وامتحان 
امتحان وجنت وبهشت را به روسپیدان وسربلندان که به حق 
میان  در  بارالها  دادی.  اختصاص  باشند  می  راهت  شهیدان 

بندگانت من هم بنه ای بودم که می بایستی در این آزمایش 
را پشت  راه  نمایم واین  مبارزه  وبا مشکالت  نمایم  شرکت 
چه  ولی  نمایم  درک  را  تو  ورضوان  رحمت  تا  سرگذارم 
بایدمی کردم که آدمی بودم در دام عالیق همچون موجودی 

حصارهای  بند  در  طرف  هر  از  که  عنکبوتی  تارهای  در 
واز  نفس  هوای  طرف  یک  بودم  محکمی  ودژهای  آهنین 
طرف دیگر شیطان از طرفی عالیق به زن وفرزند خویشان 
واز سوی دیگر نفس دشمنان وحتی بعضی از همکیشان مرا 
در برگرفتند وحرکت را برمن سخت ودشوار ساخته بودند 
ولیکن توفیق دادی که مشکالت ز ندگی را تحمل واز خانه 
وآسایش وخانواده هجرت نمایم واز زن وفرزند ونزدیکان 
گذارم  سر  پیشت  را  دوستان  با  وشادمانی  ولذت  ببرم  دل 
واز  بگیرم  ونادیده  تحمل  را  کنندگان  مالمت  مالمت  ونیز 
به سوی  از دیگری قطع و  تارهای عنکبوتی یکی پس  این 

تو منقطع گردم وشهادت در راهت ورحمت واسعه ات را 
درک نمایم. بارالها خود را به نعمت عظیم وهدایت واالشکر 
گذارم که اگر هدایت ولطف تو نبود به این مقام دست نمی 
یافتم. واما سخنی با ماندگان در حیات دنیوی وغرق شدگان 
در عشق وعالئق مادی ای شما که گوشه ای نشسته وریاست 
ویا رفاه چند روزه دینا دل خوش نموده اید بدانید که لذت 
برزخی  بدانید که  یابد.  ها خواهد رفت ومرگ شما را می 
سخت وقیامتی لرزان وآتش معلوم ودرد آور در پیش است 
گفتار  ودر  روید  فکر  در  پس  خداست  حق  به  وعده  این 
برگردید  باطلتان  گذشته  واز  نظرنمایید  تجدید  وکردارمان 

وتوبه نمایید که خداوند تواب ورحیم است.
ای پاسداران وای دوستان وخویشان بدانید پنج سال مقاومت 
بیابان های گرم خوزستان وباتالقهای جنوب  وآوارگی در 
وکوههای سربه فلک کشیده غرب تمام شد آنقدر در این 
بیابانها راه رفتم که پاهایم پر از پینه شد ولی قدمم سست نشد 
آنقدر زخم زبان شنیدم که دلم پر از درد بود ولی از راهی 
که انتخاب نموده ام روبرنگرداندم چون این راه خوب راهی 

بود که اخرش شهادت ودرجوار اولیاء اله است.
بدانید که دیگر مرا نخواهید دید ومن از میان شما می روم 
وبه شما می گویم که امام را تنها نگذارید که اگر امام را تنها 
که  همسرم  ای  واما  هستید.  واالخره  خسرالدنیا  گذاشتیدئد 
من به تو عالقه داشتم توصیه می کنم که صبر داشته باشی که 
خداوند با صابران است از تو خواهش می کنم که فرزندانم 
را به دست کسی سپاری ودر تربیت آنها کوشا باشی وچون 
غیر از این دو بچه از مال دنیا چیزی ندارم آنها را به تو شما 
را به خدای بزرگ می سپارم. امیدوارم که مرا حالل کنید 
چون این راهی که رفتم جز حق نبود. تو به حضرت زینب 
وصبر  دید  را  ودونفر  هفتاد  داغ  روز  دریک  که  کن  اقتدا 
که  امیدوارم  کن  صبر  هم  وتو  دید  را  برادر  سربریده  کرد 
تربیت  را  وفرزندانم  زیارت کنم  درروز جزا شمارا سربلند 
کن به نماز وروزه وادار کن که انشاء اله همه رستگار شویم 
را  فرزندانم  دهید  قرار  خود  پیشه  را  صبر  عزیزم  پدرومادر 
من  اینکه  تا  بکشند  ناراحتی  ونگذارید  کنید  بزرگ  خوب 
مرا  وشما  ببخشد  را  شما  همه  خدا  اله  وانشاء  باشم  راضی 

حالل کنید واز همه دوستان وخویشان حاللیت می طلبم.
والسالم علیکم .

»رمضان« در لغت از »رمضاء« به معنای شدت حرارت گرفته 
شده و به معنای سوزانیدن می باشد. چون در این ماه گناهان 
انسان بخشیده می شود، به این ماه مبارک رمضان گفته اند. 
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »انما سمی الرمضان النه یرمض 
زیرا  است،  شده  خوانده  نام  این  به  رمضان  ماه  الذنوب؛ 
از ماه های قمری  نام یکی  گناهان را می سوزاند.« رمضان 
و  است  آمده  قرآن  در  نامش  که  است  قمری  ماه  تنها  و 
در  را  جنگ  متعال  خداوند  که  است  ماهی  چهار  از  یکی 
این  باشد.( در  آن حرام کرده است.)مگر جنبه دفاع داشته 
ماه کتاب های آسمانی قرآن کریم، انجیل، تورات، صحف 
و زبور نازل شده است. این ماه در روایات اسالمی ماه خدا 
خداوند  و  شده  خوانده  اکرم)ص(  پیامبر  امت  میهمانی  و 
متعال از بندگان خود در این ماه در نهایت کرامت و مهربانی 
پذیرایی می کند؛ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »ماه رجب ماه 
خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است، هر 
کس همه این ماه را روزه بگیرد بر خدا واجب است که همه 

بقیه عمرش را تضمین کند و او را از  گناهانش را ببخشد، 
تشنگی و عطش دردناک روز قیامت امان دهد.«

فضائل ماه رمضان
قرآن  نزول  جهت  به  رمضان  مبارک  ماه  سال:  ماه  برترین 
کریم در آن و ویژگی های منحصری که دارد در میان ماه 
های سال قمری برترین است؛ قرآن کریم می فرماید: »ماه 
انسان ها در آن  برای هدایت  رمضان ماهی است که قرآن 
پیامبر گرامی)ص( درباره ماه رمضان می  نازل شده است«. 
فرماید: »ای مردم! ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به 
و  برتر  ها  ماه  همه  از  خدا  نزد  که  ماهی  آورد،  روی  شما 
و  ها  شب  همه  بر  هایش  شب  و  روزها  همه  بر  روزهایش 
ساعاتش بر همه ساعات برتر است، ماهی است که شما در 
آن به میهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار گرفته 
اید، نفس های شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادت، 
است....  مستجاب  آن  در  دعایتان  و  مقبول  آن  در  عملتان 
نظر رحمت  بندگانش  به  است که خداوند  ساعاتی  بهترین 

می کند... .«
این ماه: تمام کتب بزرگ آسمانی  نزول کتب آسمانی در 
مانند: قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، صحف در این ماه 
»کل  فرماید:  می  صادق)ع(  امام  حضرت  است.  شده  نازل 
قرآن کریم در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد، سپس 
ابراهیم  اکرم)ص( و صحف  پیامبر  بر  بیست سال  در مدت 
در شب اول ماه رمضان و تورات در روز ششم ماه رمضان، 
انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان و زبور در روز هیجدهم 

ماه رمضان نازل شد.«
توفیق روزه: در ماه رمضان خداوند متعال توفیق روزه داری 
را به بندگانش داده است؛ »پس هر که ماه ]رمضان[ را درک 
ای   ...« فرماید:  می  کریم  قرآن  بگیرد«.   روزه  باید  کرد، 
افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شد، همان 
گونه که بر پیشینیان از شما نوشته شده، تا پرهیزگار شوید.« 

برخی از فضائل روزه:
امام صادق)ع(  تقوا، پرهیزگاری و اخالص؛  الف. تقویت   

و  است  من  از  »روزه  فرموده:  متعال  خداوند  فرماید:  می 
پاداش آن را من می دهم.« حضرت فاطمه)س( می فرماید: 

»خداوند روزه را برای استواری اخالص، واجب فرمود.« 
می  علی)ع(  امام  اخروی:  و  دنیوی  های  عذاب  مانع  ب. 
فرماید: »روزه روده را باریک می کند گوشت را می ریزد و 
از گرمای سوزان دوزخ دور می گرداند«. پیامبر اکرم)ص( 

می فرماید: »روزه سپری در برابر آتش است.«
فرماید:  می  اکرم)ص(  پیامبر  جسم:  و  روان  آرامش  ج. 
خانه  »معده  فرماید:  می  باز  بمانید«.  سالم  تا  بگیرید  »روزه 
تمام دردها و امساک ]روزه ]باالترین داروهاست«. حضرت 
امام باقر)ع( می فرماید: »روزه و حج آرام بخش دلهاست«. 
خود  مؤمن  بندگان  »خداوند  فرماید:  می  علی)ع(  حضرت 
را به وسیله نمازها و زکات و حدیث در روزه داری روزه 
های واجب ]رمضان] برای آرام کردن اعضا و جوارح آنان، 
خشوع دیدگانش و فروتنی جان هایشان و خضوع دلهایشان 

حفظ می کنند.« و ...

اول خردادماه )سوم شعبان( :
والدت ساالر شهیدان، امام حسین )علیه السالم(

روز پاسدار - روز بهره وری و بهینه سازی مصرف
روز بزرگداشت مالصدرا 
2 خردادماه)چهارم شعبان(:

والدت ابوالفضل العباس )علیه السالم( و روز جانباز 
3 خردادماه )پنجم شعبان(:

والدت امام زین العابدین )علیه السالم(
فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس 

روز مقاومت، ایثار و پیروزی
4 خردادماه :

روز دزفول، روز مقاومت و پایداری
5 خردادماه :

روز نسیم مهر )روز حمایت از خانواده زندانیان(
6 خردادماه:

روز جشن خردادگان
9 خردادماه )یازدهم شعبان(:

والدت علی اکبر )علیه السالم( و روز جوان
10 خردادماه )31 می(:

روز جهانی بدون دخانیات
13 خردادماه )پانزدهم شعبان(:

والدت حضرت قائم عجل اهلل تعالی فرجه 

14 خردادماه:
رحلت امام خمینی )ره( 

انتخاب آیت ا... خامنه ای به رهبری )1368(
15 خردادماه )5 ژوئن(:

قیام 15 خرداد - روز جهانی محیط زیست
20 خردادماه )10 ژوئن(:

شهادت آیت ا... سعیدی به دست ماموران پهلوی )1349(
روزجهانی صنایع دستی 

25 خردادماه :
روز گل وگیاه 

26 خردادماه :

شهادت سربازان دلیر اسالم بخارایی، امانی، صفار هرندی 
و نیک نژاد )1344(

27 خردادماه )17 ژوئن(:
روز جهاد کشاورزی و روز جهانی بیابان زدایی

29 خردادماه:
درگذشت دکتر علی شریعتی

30 خردادماه :
انفجار در حرم حضرت امام رضا )علیه السالم( به دست 

منافقین )1373(
31 خردادماه:

شهادت دکتر مصطفی چمران 

او یک قهرمان است

رمضان، ماه مهمانی خدا

طلــــوع میـــکند آن آفتــاب پنهانـــــی

زسمت مشــرق جغــرافیــای عــرفـــانـــی

دوباره پلک دلم می پرد نشانه چیست

شنیده ام کــه می آید کسـی به مهمانی

کسی که سبز تر است از هزار بار بهار

کسی شگفت کسی آنچنان که می دانی

کسی که نقطه آغاز هر چه پرواز است

تویـــی کــــه در سفــر عشق خط پـایـانـی

تویـی بهـانه آن ابر هـا کـه مــی گــریند

بیــــــا کــه صـاف شـود این هـوای بـارانـی

کنـار نام تـو لنگـر گـرفت کشتی عشق

بیــا کــه یاد تــو آرامشـی است طـوفـانــی

تـــو از حـوالــی اقلیـــم هـــرکجـــا آبــاد

بیـــاکــه می رود این شهـــر رو به ویـرانـــی

شاعر : قیصر امین پور

رویدادهای خردادماه


