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رسمقاله

 اخالق انتفــاعی و اخالق ایماین

]شرح نهج البالغه،
 ابن ابى الحديد، 
ج۲۰،ص۲۶۶، ح۹۲[

ِّدْ نَفَْسَك الَْجميَل  عَو
فَبِاعْتيادَِك اِيّاهُ يَعودُ 
لَذيذا؛

خودت را به كارهاى 
زيبا عادت بده كه اگر 
به آنها عادت كنى، 
برايت لذت بخشمى 
شوند.

امام علی )ع( می فرمایند :

معــاون تولیــدات رســانه ای جامعــه ایمانــی 
مشــعر گفــت: »ذکــر یــا فاطمــه ســربند 
سلیمانی هاســت« به عنــوان شــعار واحــد 
هیأت هــای مذهبــی در ایــام فاطمیــه ۱۴۰۰ و 
»نســل ســلیمانی ها« نیز به عنوان هشــتگ 

محــوری انتخــاب شــد.
تولیــدات  معــاون  حاتمــی  سیدحســین 
رســانه ای جامعــه ایمانــی مشــعر بــا اشــاره 
بــه اینکــه رســم انتخــاب شــعار چنــد ســالی 
اســت کــه میــان هیأت هــای کشــور رایــج 
شــده اســت، اظهــار کــرد: یــک شــعار واحــد 
بــه عنــوان نمــاد وحــدت میــان هیأت هــا در 
مناســبت های خاص همانند فاطمیــه مورد 
توجــه قــرار می گیــرد کــه هــر چنــد هیأت هــا 
شــعار خــاص خــود را دارنــد امــا ایــن شــعار 

واحــد را نیــز ترویــج می دهنــد.
یــک  شــعار  انتخــاب  کــرد:  اضافــه  وی 
پیشــینه تاریخــی نیــز دارد و از صــدر اســالم 
نیــز اهل بیــت)ع( از شــعارها و رجزهایــی 
اســتفاده  دربرداشــت،  را  مفاهیمــی  کــه 

می کردنــد.

بــه مــا نشــان  شــعارها، هدف هــا و راه را 
می دهــد

معــاون تولیــدات رســانه ای جامعــه ایمانــی 
رهبــری  ســخنان  بــه  اشــاره  بــا  مشــعر 
راه  و  اینکــه شــعارها هدف هــا  بــر  مبنــی 
کــرد:  عنــوان  می دهــد،  نشــان  مــا  بــه  را 
مشــخصی  فرآینــد  شــعار  انتخــاب  بــرای 
خــاص  مناســبت های  در  کــه  دارد  وجــود 
صــورت  بــه  فاطمیــه  و  محــرم  هماننــد 
ایــن فرآینــد را دنبــال می کنیــم کــه  ویــژه 
مهم تریــن بخــش ایــن فرآینــد نظرخواهــی 
اســت. شــعار  تعییــن  بــرای  هیأتی هــا  از 

انتخــاب  شــعار طــی فراینــد و فراخوانــی 
می شــود

وی از برگــزاری یــک فراخــوان ملــی بــرای 
خبــر  پیشــنهادی  شــعارهای  جمــع آوری 
هیــأت  ارکان  بــر  عــالوه  گفــت:  و  داد 
هماننــد منبــری، مدیــر و مــداح از فعــاالن 
و صاحب نظــران  شــاعران  هیــأت،  حــوزه 
می کنیــم اســتفاده  نیــز  حــوزه  ایــن 

 و امســال عــالوه بــر محوریــت ســبک و 
ســیره حضــرت زهــرا )س(، مکتــب حــاج 
قاســم بــه عنــوان یکــی دیگــر از محورهــای 
ایــام  چراکــه  اســت  نظــر  مــورد  شــعار 
عــزاداری شــهادت حضــرت زهــرا )س( بــا 
ســالروز شــهادت حــاج قاســم تقــارن دارد.

فرزنــدآوری  و  خانــواده  تبییــن،  جهــاد 
بــود فاطمیــه  شــعار  اولویت هــای 

ــاد تبییــن  ــر اینکــه جه ــد ب ــا تاکی حاتمــی ب
به عنــوان  نیــز  فرزنــدآوری  و  ،خانــواده 
ایــام فاطمیــه  اولویت هــای شــعار  دیگــر 
گفــت:  اســت،  گرفتــه  قــرار  نظــر  مــورد 
جلســات  نظرخواهی هــا  بررســی  بــرای 
شــعار  نهایــت  در  و  برگــزار  کارشناســی 

اســت. شــده  انتخــاب  نهایــی 

»ذکــر یــا فاطمــه ســربند سلیمانی هاســت« 
شــعار امسال

یــا فاطمــه  ادامــه داد: امســال »ذکــر  وی 
ســربند سلیمانی هاســت« شــعار واحد ایام 

فاطمیــه اســت و »نســل ســلیمانی ها« نیــز 
به عنــوان زیــر شــعار و هشــتگ مــورد توجــه 
قــرار خواهــد گرفــت کــه موضوع فرزنــدآوری 

و خانــواده در آن موردنظــر بــوده اســت.
هیأت هــای  کــرد:  خاطرنشــان  حاتمــی 
و  وحــدت  کشــور  سراســر  در  مذهبــی 
ــن شــعار  ــا اســتفاده از ای ــی خــود را ب همدل
بــه  فضاســازی ها  و  تولیــدات  در  واحــد 
نمایش خواهند گذاشــت.در قالب شــورای 
مذهبــی  هیأت هــای  شــبکه   هماهنگــی 
کشــور که نهادهای مختلفی هیأتی کشــور 
عضــو آن هســتند، جامعــه ایمانــی مشــعر 
ماموریــت انتخــاب شــعار هماهنــگ و واحد 
در مناســبت های مختلــف را برعهــده دارد.

»ذکر یا فاطمه سربند سلیمانی هاست«

آیــا كســی كــه اخــالق را ابــزار انتفاعــی مــی 
دانــد و در رفتــار اخالقــی خــود بــه وظیفــه 
شناســی و مســئولیت انســانی توجّــه ندارنــد 

مــی تــوان گفــت انســان اخالقــی اســت ؟
مؤمنیــن واقعــی و پیــروان راســتین اســالم 
برنامــه اخالقــی را بــه انگیــزه فرمانبــرداری 
از دســتورات حضــرت باریتعالــی انجــام مــی 
دهنــد و محــرك اصیــل آنــان در ایــن كار ، اداء 
وظیفــه و اجــرای اوامــر الهــی اســت و موجــب 
رســتگاری و نیــل بــه رحمــت پــروردگار   مــی 

باشــد
اوّلیــن تفاوتــی كــه بیــن اخــالق انتفاعــی و 
نیــت  مســئله  دارد  وجــود  ایمانــی  اخــالق 
اســت ودر اســالم عمــل تابــع نیــت و نیــت 
افضــل از عمــل اســت ، قــوام عمــل بــه نیت و 
نیــت زیربنــای عمــل اســت . وبــه هــر نســبتی 
عمــل  ارزش  باشــد  تــر  خالــص  نیــت  كــه 

زیادتــر خواهــد بــود .
امــام علــی  ) علیــه الّســالم ( مــی فرمایــد: ) 
ِّیـــهٌ اَســاُس الْعَمَــلِ  (  نیــت اصــل وپایــه  الن

عمــل اســت .
در اخالق انتفاعی حســن نیت وپاكی ضمیر 
مطــرح نیســت ، بلكــه معیــار اخــالق ،تنهــا 
رفتــار ظاهــری مــردم اســت ، ســودجویان 
بــه وظیفــه شناســی و احتــرام بــه ارزشــهای 
انســانی توجهــی ندارنــد . احســاس درونــی و 
چگونگــی نیــت مــردم را مهـّـم نمــی شــمارند .

و از حســن خلــق ، تعالــی معنــوی و كمــال 
هدفشــان  بلكــه   . خواهنــد  نمــی  روحانــی 
و  بیشــتر  نفــع  و  اخالقــی  موازیــن  رعایــت 
زندگــی بهترســت و بــی تفاوتــی بــه جنبــه 
هــای معنــوی و جهــات روحــی ، یكــی از علــل 
ناپایــداری اخــالق اجتماعــی روزمــرّه دنیــای 

كنونــی اســت. 
مــرد اعرابــی شــرفیاب محضــر رســول خــدا 

ــه( شــد و عــرض كــرد :  ــه وآل ـّـی هللا علی )صل
یــك نفــر بــه منظــور غنیمــت جنگــی پیــكار 
مــی كنــد ، وشــخصی دیگــر بــرای آنكــه نامش 
زبانــزد مــردم شــود مــی جنگــد و مــردی بــرای 
آنكــه شــهامتش مــورد توجّــه قــرار گیــرد نبــرد 
مــی كنــد ، عمــل كدامیــك از اینهــا بــرای خــدا 

و در راه خداســت .
حضــرت فرمودنــد :) مجاهــد راه خــدا كســی 
اســت كــه وقتــی نبــرد مــی كنــد نیتــش برتری 

باریتعالــی و پیــروزی آییــن الهــی اســت (    
تفــاوت دیگــری كــه بیــن اخــالق ایمانــی و 
انتفاعــی وجــود دارد ایــن اســت كــه اخــالق 
و  شناســی  وظیفــه  و  اصالــت  بــر  ایمانــی 
اســتوار اســت و منافــع  انســانی  ســجایای 
در  عكــس  بــر  و  دارد  فرعــی  جنبــه  مــادی 
اخــالق انتفاعــی ســود جویــی اصــل و رعایــت 
موازیــن اخالقــی و وظایــف انســانی جنبــه 

تبعــی دارد .
اثــر ایــن تفــاوت موقعــی آشــكار مــی شــود 
كــه بیــن وظیفــه اخالقــی و رغبــت مــادّی 
، ناســازگاری و تضــاد وجــود داشــته باشــد 
.و ســود جویــان كــه انگیــزه ایمانــی ندارنــد 
احســاس وظیفــه و مســئولیت نمــی كننــد 
و محركشــان در رفتــار اخالقــی جــز افزایــش     

بهــره هــای مــادّی نیســت . 
هــر وقــت فضیلتــی را مزاحــم غرائــز و منافــع 
خــود تشــخیص دهنــد ، برنامــه هــا را تــرك 
مــی  انســانی چشــم  از ســجایای  و  گوینــد 
پیــش       در  را  اخــالق  خــالف  راه  و  پوشــند 
مــی گیرنــد . و بــرای نیــل بــه منافــع خــود بــه 
ناپاكیهــا و اعمــال غیــر انســانی دســت مــی 
زننــد و متأســفانه ایــن شــیوه نادرســت در 

دنیــای كنونــی شــیوع و رواج دارد .
امّــا افــراد بــا ایمــان كــه هدفشــان از اخــالق 
از فرمــان  اطاعــت  و  تكلیــف دینــی  ادای   ،

الهــی اســت همــواره مراقــب وظایــف خــود 
هســتند و اگــر مــواردی پیــش آیــد كــه بــه 
كار بســتن تعالیــم اخالقــی مســتلزم ضــرر 
و یامزاحــم منافــع آنــان باشــد رضــای خــدا را 
مقــدّم        مــی دارنــد .ضــرر را تحمّــل و از 
منفعــت چشــم مــی پوشــند و بــرای اجــرای 
امــر الهــی راه حــّق و فضیلــت را ادامــه مــی 
دهنــد و همچنــان وظایــف اخالقــی را رعایــت 

مــی كننــد
 اخــالق انتفاعــی نفــاق ودو رویــی را تدبیــر 
بــی  انطبــاق،  قــدرت  را  ریــاكاری   ، زندگــی 
عفتــی را عشــق آزاد،  رشــوه را حــّق و حســاب  
، غــرب زدگــی را تجــدّد خواهــی ، حــرص و 
طمــع را فعالیــت اقتصــادی ، چاپلوســی را 
ّــق را موقعیــت شناســی  نردبــان ترقــی ، تمل
، میگســاری را راه و رســم اجتمــاع ، قمــار 
بــازی را تفریــح ســالم ، ظلــم وســتم را ســالح 
زندگــی  بقــاء  تنــازع  در صحنــه  و  پیــروزی 

كــردن مــی داننــد .
اینــان بــا تحریــف حقایــق و واقعیــات مــی 
خواهنــد ســیئات اخالقــی را بیاراینــد و اعمــال 
زشــت خــود را زیبــا وانمــود كننــد و از ایــن 
راه بــه شــهوات و منافعــی كــه در نظــر دارنــد 

نائــل گردنــد .
كــه  اســت  مهلكــی  ســّم  انتفاعــی  اخــالق 
مــی توانــد باعــث بیمــاری و مــرگ شــود و بــا 
ــر ماهیــت نمــی دهــد  تعویــض اســم  ، تغیی
و بــه دارویــی بــی ضــرر مبــدّل نمــی گــردد 
طبیــب جســم كــه نگهبــان ســالمت بــدن 
اســت ، نــه تنهــا آن را بــرای مــردم تجویــز 
نمــی كنــد بلكــه ایــن تغییــر نــام را كــه  ممكــن 
اســت ســبب گمراهــی و اغفــال شــود مــورد 
توجّــه قــرار مــی دهــد و بــه مراجعیــن خــود 
اعــالم مــی كنــد وآنــان را از آلــوده شــدن به آن 

ســهم مهلــك برحــذر مــی دارد .

 شعار واحد هیأت ها در فاطمیه؛
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بودجه ۱۴۰۱ تالش کرده نگاهی متفاوت به مسائل کشور داشته باشد

 بیم و امیدهای بودجه ۱۴۰۱ 
در گذرگاه تاریخی

بودجه ۱۴۰۱ تالش کرده نگاهی متفاوت به مســـائل کشور 
داشـــته باشـــد. آیا در عرصه موفق بوده و انتظار گشـــایش 

در اقتصـــاد ایران با تکیه بر این بودجه منطقی اســـت؟
نکتـــۀ اول اینکـــه به نظـــر می رســـد کلیـــت الیحـــۀ بودجه 
1401 فراتـــر از انتظـــار تدوین شـــده اســـت؛ نـــگاه کلی در 
مهـــار تـــورم، پرهیـــز از اســـتقراض دولـــت از بانـــک مرکزی 
ً افزایـــش پایـــه پولـــی و نقدینگـــی را بـــه همـــراه  )کـــه مـــآال
ً از آن  دارد(، پرهیـــز از تبذیـــر و بریزو بپـــاش کـــه اصطالحـــا
بـــه »انقباضـــی بـــودن بودجـــه« تعبیـــر می شـــود، اصابـــت 
مالیات هـــای پلکانـــی بـــه افـــراد بـــا مصـــارف نامتعـــارف و 
لوکـــس مانند منـــازل و خودروهـــای لوکس، نـــگاه حمایتی 
مناســـب بـــه اقشـــار آســـیب پذیر، دقت در تأمیـــن بودجه 
بـــرای رونـــق تولیـــد داخلـــی )برای مثـــال اختصـــاص بودجۀ 
مناســـب برای تولیـــد جوجۀ نـــژاد داخلی و ارتقـــاء ضریب 
خوداتکایـــی آن از 10 بـــه 58درصد( و موارد پرشـــمار دیگر، 
جـــزو نقـــاط قـــوت این بودجـــه به شـــمار مـــی رود؛ و از این 
حیـــث ســـازمان برنامۀ دولت ســـیزدهم از امتحـــان اول به 
نظـــر ســـربلند بیرون آمـــده و امید مـــی رود ایـــن موفقیت 
 ً بدوی به طی مســـیر ســـالمت الیحه در تصویـــب و نهایتا
تخصیص هوشـــمند نیز آراســـته شـــود، تا روند شـــتابان و 
فزاینـــدۀ ایجـــاد و رشـــد عدم توازن های اقتصاد بیمـــار ایران 

مهـــار بخورد.
درعین حـــال مناســـب اســـت دولـــت محترم به نـــکات زیر 

نیز توجه داشـــته باشـــد.
ً نظـــام بودجه ریزی ایران بســـیار قدیمـــی و کهنه و  اساســـا
ً ناکاراســـت. مدل های بـــروز بودجه ریزی  فرســـوده و طبعـــا
و  برنامه ریـــزی  »طرح ریـــزی،  توأمـــان  مدل هـــای  ماننـــد  ـ 
بودجه بنـــدی« ـ که برخـــالف روش ســـنتی و »نهاده محور« 
روش هـــای هوشـــمندِ چندوجهـــی بـــا پایش شـــاخص مند 
و مکـــرر و مرحلـــه ای »ســـتانده ها« )outputs(، و تأمیـــن و 
تخصیـــص مراحل بعدی )حتـــی بصورت ماهانـــه( را هدف 

می گیرنـــد، بســـیار کارآتـــر و مؤثرترند.
 الزم اســـت طـــی ســـال های آینـــده به این ســـمت حرکت 
کنیـــم. ضمـــن اینکـــه فراموش نکنیـــم یکی از دســـتورات و 
مطالبـــات برزمیـــن مانـــدۀ رهبـــر فرزانـــۀ انقـــالب، همیـــن 

است. مســـئله 
مناســـب اســـت دولـــت محتـــرم عنایـــت داشـــته باشـــد 
کـــه بودجه ریـــزی، بخشـــی از کل نظـــام اقتصادی اســـت؛ 
بنابرایـــن ناکارآمدی بخش هـــای دیگر می تواند رشـــته های 
ایـــن بودجـــۀ خـــوب را پنبـــه کنـــد. بـــه دو مثال زیـــر توجه 

بفرمایید:
دولـــت در این الیحـــه تالش کرده باجلوگیری از هزینه های 
ً عامل G( از مســـیر اســـتقراض دولت از  دولـــت )اصطالحا
بانـــک مرکـــزی، و همچنیـــن کنتـــرل ریخت و پـــاش و تأمین 
مالـــی غیرضـــروری از مســـیرهای دیگر ماننـــد اوراق، جلوی 

ایجاد نقدینگی و تورم را بگیرد. اما پرسش مهم اینجاست 
کـــه تکلیف مســـیرهای قهری دیگـــر تورم زا، کـــه ارتباطی با 
هزینه هـــای دولـــت نـــدارد چه خواهـــد بود؟ عنایـــت دارید 
کـــه افزایـــش قیمـــت دارایی هـــا و هزینه ها طی ســـال های 
ً موجـــب افزایـــش تســـهیالت دهی بانک هـــا  گذشـــته قهـــرا
شـــده که از مســـیرهای گوناگون به رکود و تورم دامن زده و 
می زنـــد. این موتـــور خلق پول بانک هـــای نامنضبط داخلی 
ً با بودجه کنترل نمی شـــود و نیازمند نـــگاه جامع به  طبعـــا

موضـــوع و اصالحات جدی تر اســـت؛ این مثـــال اول.
مثـــال دوم؛ دولـــت در ایـــن الیحـــه تـــالش کـــرده بـــا اخـــذ 
مالیات هـــای پلکانـــی از خودروها و منـــازل لوکس، به نوعی 
مالیـــات بر مصـــارف لوکـــس را عملیاتی کند. خب، ســـؤال 
اینجاســـت که فردی که منزل 40میلیـــاردی و خودروی 10 
میلیـــاردی دارد این مـــازاد مالیات را از کجـــا تأمین می کند؟ 
پاســـخ روشن اســـت: در نظام اقتصادی غیرشـــفاف ایران 
که عدم وجود دیدگاه و نظام جامع مالیاتی، بهشـــتی برای 
ســـوداگری و ســـفته بازی و قاچـــاق و رانـــت و فســـاد و فرار 
ســـرمایه و فعالیت های اقتصـــادی غیررســـمی و زیرزمینی 
ایجـــاد کـــرده، آن فرد مالیات مضاعفش، و حتی بیشـــتر از 
آن را از اقشـــار ضعیف خواهد ســـتاند؛ و این نقض غرض 

است.
نکتۀ بعدی اینکه بصورت کالســـیک، دولت ها در شـــرایط 
ً بـــا ابزار  رکـــود اقتصـــادی، بـــا اســـتقراض از داخل )خصوصا
اوراق بدهـــی، کـــه البتـــه روی ربـــوی بـــودن آن بحث هـــای 
فنـــی جـــدی وجـــود دارد( یـــا اســـتقراض از خـــارج، تـــالش 

می کننـــد بـــا عـــدم افزایـــش فشـــار مالیاتـــی زمینـــه را برای 
ســـرمایه گذاری مـــردم و بســـط شـــرایط اقتصـــادی )به جای 
اخـــذ مالیـــات( فراهـــم کنند. در نـــگاه اول به نظر می رســـد 
دولـــت در بودجـــه چنیـــن رویکردی داشـــته، و ایـــن بودجه 
منجـــر بـــه رکود خواهد شـــد؛ کـــه البته در مقایســـه با دیو 
هفت ســـر تـــورم مزمـــن ایران، بحثـــی ثانوی اســـت و حتی 
می توانـــد نمـــرۀ قبولـــی بگیرد. لکـــن نباید نســـبت به این 
مســـئله بی توجـــه بـــود بلکه بـــرای انقبـــاض و رکـــود قهری 
ناشـــی از این شـــرایط در آینده، از مســـیرهای مختلف باید 

کرد. چاره اندیشـــی 
 نکتـــۀ دیگـــر اینکه تـــالش فراوان بـــرای حـــذف ردیف های 
غیرضـــروری، گاه می توانـــد بـــه حـــذف ردیف هـــای ضروری 
منجـــر شـــود. بـــرای نمونـــه ردیـــف بودجـــۀ مؤسســـه های 
حاکمیتی و حیاتی » تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال « 
و همچنین »تحقیقات خاک و آب« - که حتی دارای قانون 
تأســـیس هســـتند – و علی رغم تأکید وزیر جهادکشاورزی، 
مبنـــی بر نیاز به اختصاص ردیف هـــای بودجۀ خردتر برای 
مؤسســـات ذیل آنها، در الیحۀ 1401 حذف شـــده اســـت. 
حـــذف نادرســـت هـــم می توانـــد همســـاز بـــا ریخت و پاش 

نامتعارف مســـیر توســـعۀ کشـــور را مسدود کند.
ناظـــر به ایـــن الیحه، و برای کمک بـــه دولت محترم بیش 
از اینهـــا می تـــوان نوشـــت، امـــا ظرفیـــت ایـــن رقیمه بیش 
از ایـــن نیســـت؛ کـــه فرمـــود » بحـــر را گنجایی انـــدر جوی 
نیســـت«. رعایـــت همیـــن نـــکات شـــاید بتوانـــد گره هایـــی 

رابگشاید.

ــون  ــا ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ میلی اســتان تهــران ب
 ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰ بــا  اصفهــان  اســتان  ریــال، 
بــا  خوزســتان  اســتان  ریــال،  میلیــون 
اســتان  و  ریــال  میلیــون   ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰
ریــال  میلیــون   ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ بــا  کرمــان 
بــه ترتیــب دارای بیشــترین میــزان منابــع 

هســتند. عمومــی 
آذر   ۲۱_ یکشــنبه  روز   ۱۴۰۱ ســال  بودجــه 
بــه  رئیســی  ابراهیــم  ســید  توســط   _۱۴۰۰
مجلــس ارائــه شــد. مبلــغ کل ایــن بودجــه 
۳,۶۳۱ هــزار میلیــارد تومــان اعــالم شــد. 

اســتان ها در الیحــه  منابــع عمومــی  جمــع 
ریــال  میلیــون   ۴,۴۹۷,۲۰۴,۳۳۶ بودجــه، 
ــن اســتان های تهــران،  ــن بی اســت کــه در ای
اصفهان و خوزســتان دارای بیشــترین منابع 
هســتند. اســتان تهــران بــا ۲,۰۳۵,۶۹۵,۶۵۴ 

بــا  اصفهــان  اســتان  ریــال،  میلیــون 
اســتان  ریــال،  میلیــون   ۳۲۰,۴۰۲,۲۷۰
خوزســتان بــا ۲۳۵,۹۳۷,۷۵۰ میلیــون ریــال، 
اســتان کرمــان بــا ۲۳۵,۸۳۳,۴۲۰ میلیــون 
 ۱۶۱,۸۰۲,۸۴۵ بــا  رضــوی  خراســان  ریــال، 
بــا  هرمــزگان  اســتان  ریــال،  میلیــون 

ریــال. میلیــون   ۱۵۶,۱۹۷,۲۸۰
بــا ۱۳۳,۲۱۵,۳۳۰ میلیــون  بوشــهر  اســتان 
 ۱۲۵,۶۱۹,۵۵۰ بــا  یــزد  اســتان  ریــال، 
میلیــون ریــال، اســتان آذربایجــان شــرقی بــا 
۱۱۶,۲۳۵,۶۰۰ میلیــون ریــال، اســتان مرکــزی 

ریــال. میلیــون   ۱۰۹,۳۱۸,۷۲۵ بــا 
میلیــون   ۱۰۷,۴۱۰,۲۲۲ بــا  فــارس  اســتان 
 ۱۰۳,۳۸۳,۲۸۰ بــا  البــرز  اســتان  و  ریــال 
میلیون ریال دارای بیشــترین منابع عمومی 

هســتند.

کدام استان ها بیشترین بودجه را در سال 1401 دارند؟

کرمان چهارمین بودجه ی کشوری را داراست
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گفت وگویی با همسر شهید داریوش رضایی نژادبه مناسبت سالروز شهادت دانشمند هسته ای

با جنگ زاده و با آن بزرگ شدیم

عالقه ای به 
مهاجرت نداشت

درست است که 
شهادت اتفاق 
بسیار بزرگی 
است، ولی برای 
خانواده  شهید 
فقدان است؛ 
فقدانی که باید 
با آن کنار بیایی

جـــوان دانشـــمند آبدانانـــی هرچنـــد طـــول عمر 
زیادی نداشـــت، امّا زندگـــی اش آن قدر عمیق و 
بابرکت بود که دشـــمن در ۳۵ ســـالگی تصمیم 
بـــه ترور او بگیـــرد. دکتر شـــهره پیرانی حاال ده 
ســـال اســـت کـــه مســـئولیت بـــزرگ »همســـر 
بـــه دوش می کشـــد و مســـئولیت  را  شـــهید« 
هم زمـــان پـــدری و مـــادری را بـــرای آرمیتـــا -تنها 

فرزنـــدش- ایفـــا می کند.
شـــهدای  کنگـــره   دســـت اندرکاران  دیـــدار 
اشـــارات  و  انقـــالب  رهبـــر  بـــا  ایـــالم  اســـتان 
بـــه  خامنـــه ای  آیـــت هللا  حضـــرت  مســـتقیم 
روحیـــه ایســـتادگی و مقاومـــت مـــردم ایالم در 
از شـــهید داریـــوش  زمـــان جنـــگ و نام بـــردن 
شـــدتا  باعـــث  جلســـه  ایـــن  در  رضایی نـــژاد 
گفتگـــوی پايـــگاه اطالع رســـانی دفتـــر حفـــظ و 
نشـــر آثار حضـــرت آيت هللا العظمی ســـيدعلی 
خامنـــه ای )مد ظله العالـــی(  بـــا خانـــم پیرانی را 
منتشـــر کنیم. یک شـــخصیت علمـــی، فرهنگی 
و دانشـــگاهی که مســـتقل از همسر شهیدش 

قابـــل تعظیـــم و احتـــرام اســـت.
 

* رهبـــر انقـــالب در دیدار اخیرشـــان با اعضای 
شـــهدای  بزرگداشـــت  کنگـــره  برگـــزاری  ســـتاد 
اســـتان ایـــالم اشـــارات مســـتقیمی بـــه زندگـــی 
مردم این اســـتان زیر ســـایه جنگ داشـــته اند. 
گفت وگـــو را از همین جـــا شـــروع کنیـــم. جنـــگ 
در ذهـــن شـــما به عنوان یک شـــهروند آبدانانی 

در اســـتان ایـــالم چه تصویـــری دارد؟
* من اوّاخر ســـال ۵۸ به دنیا آمده ام. همیشه، 
حتـــی در کالس های درســـم می گویـــم که من با 
جنگ زاده و با آن بزرگ شـــدم. یک ســـال بعد 
از پیـــروزی انقالب، تحرکات عراق شـــروع شـــد. 
ایـــالم به دلیـــل هم مرزبـــودن بـــا عـــراق، یکی از 
اوّلیـــن اســـتان هایی بـــود که درگیر جنگ شـــد. 
بعضـــی از نقاط ایالم از لحـــاظ امنیتی به عراق 
اشـــراف داشـــت و می توانســـت تهدیدی ایجاد 
کنـــد. شـــهر آبدانان یـــک پایگاه پدافنـــد هوایی 
و یک ایســـتگاه رادار داشـــت. تـــا جایی که من 
اطـــالع دارم، این هـــا بـــرای رصد تحـــرکات عراق 
درســـت شـــده بود. با اوج گیری حمالت، شـــهر 
مـــا میزبـــان مـــردم جنگ زده شـــد. ما بـــا جنگ 
بســـیار عجین بودیـــم و آن دوران نقش پُررنگی 

در ذهنیت نســـل مـــن و داریوش دارد.

* دورتریـــن و محوتریـــن خاطره تـــان از جنـــگ 
مربـــوط بـــه چـــه زمانی اســـت؟

* خاطـــره  ای در ذهـــن دارم کـــه شـــاید کامـــل 
نباشـــد. مـــادرم می گویـــد سه ســـاله  بـــودی که 
بـــه همـــراه عمـــه ات بـــه منـــزل یکـــی از اقـــوام 
رفتیـــم. هم زمـــان بـــا رفتـــن مـــا تلویزیـــون  آن ها 
روشـــن بـــود و رزمنده ها را نشـــان مـــی داد. این 
اوّلیـــن خاطـــره  مـــن از جنـــگ و قـــاب تلویزیون 
اســـت. خاطـــره دیگری که بـــه یـــاد دارم اینکه 
بعـــد از شـــروع جنـــگ اکثـــراً خانه ها اشـــتراکی 
بـــود. تمـــام همســـایه های مـــا، حداقـــل میزبان 
یـــک خانواده  جنگ زده بودند. مـــن به یاد دارم 
کـــه آن آدم هـــا غریبـــه بودنـــد و در خانه های ما 
ســـاکن شـــدند و من بـــا بچه هایشـــان هم بازی 

بودم.

* زندگی با مردم جنگ زده چطور می گذشت؟
* خـــب، دنیـــای بچگـــی شـــیرین و لذت بخـــش 
درک  را  ســـخت  شـــرایط  ایـــن  زمانـــی  اســـت. 
کـــردم کـــه در ســـال آخر جنـــگ، آبدانـــان مورد 
حملـــه موشـــک ها قـــرار گرفـــت. بـــه هـــر حال، 
ســـایه  جنگ روی ســـر ما بـــود، امّا در آن ســـن 
تلـــخ نمی گذشـــت. هیجـــان و بازی هـــا برایمان 

بود. جـــذاب 
در مـــورد زندگی بـــا مردم غریب و جنگ زده هم 
بایـــد بگویـــم که فرهنـــگ  ما و آن هـــا نزدیک به 
هـــم بود. صـــدام در آن زمان، بخشـــی از اعراب 
ایرانی االصـــل و شـــیعه را از عـــراق اخـــراج کـــرد 
و آنـــان را به ســـمت ایـــران ســـوق داد و برخـــی 
از آن هـــا بـــه آبدانان آمـــده بودند. بـــرای همین 
مـــا بـــه آن ها »ســـوقی« می گفتیم. مـــن با آن ها 
هم کالســـی و هم بازی بودم و همین باعث شد 
کـــه زبان عربی را بیاموزم. بـــه یاد دارم که آنان 

در دهـــه  محـــرم، آئین  های ســـنتی خودشـــان را 
به جـــا می آوردنـــد. داریوش اصطالحی داشـــت 
کـــه می گفـــت آبدانـــان چندزبانـــه اســـت. ایـــن 
چنـــد فرهنگـــی، روی طبیعـــت و تربیـــت همـــه 
مـــا تأثیر گذاشـــت. به نظـــرم این اتفـــاق، مدارا 
و گذشـــت بین ما را زیاد کـــرد. آبدانان تلفیقی 

ُـــرد و لـــر و عرب بود. از ک
مناطـــق  در  انتخاباتـــی  و  قومیتـــی  رقابـــت  
یـــاد  بـــه  امّـــا مـــن  مـــا خیلـــی پُررنـــگ اســـت، 
نـــدارم کـــه در دوران جنـــگ، حتـــی در بیـــن مـــا 
بچه مدرســـه ای ها اختالفـــی بـــوده باشـــد. مثالً، 
بگوییـــم مـــا آبدانانی و شـــما دهلرانی هســـتید. 
کل شـــهر بـــا آغـــوش بـــاز پذیـــرای جنگ زده هـــا 
بـــود. مـــن فکـــر می کنم کـــه جنگ عامـــل ایجاد 
هم بســـتگی اســـت. با هم بســـتگی می تـــوان با 

کرد. مقابلـــه  دشـــمن 
خانـــواده   از  چندانـــی  درک  زمـــان  آن  در  مـــن 
شـــهید نداشـــتم و در آغوش خانواده بودم. آن 
موقـــع درک درســـتی از وضعیت خانواده اســـرا 
و جانبازان هم نداشـــتم. در مدرســـه هم فرزند 
آزاده و جانبـــاز زیـــاد بـــود و گاهی دلتنگی شـــان 
را می دیـــدم. مـــن آن موقـــع  فکـــر می کـــردم که 
درکشـــان  هیچ وقـــت  امّـــا  می کنـــم،  درکشـــان 

نکردم.
جنـــگ  ســـال های  آن  در  هـــم  آبدانـــان   *
بمبـــاران شـــد؟ زندگـــی در ایـــن شـــرایط چطور 

؟ شـــت می گذ
ســـوم  ۱۳۶۶، کالس  اســـفند   ۲۶ مـــن  بلـــه!   *
دبســـتان بودم که شـــهر آبدانان بمباران شـــد. 
قبل از آن، بارها ایســـتگاه رادار و پایگاه پدافند 
هوایـــی بمباران شـــده بود، مدرســـه من هم در 
همان پایگاه بود. در آن زمان شـــهید شـــیرودی 
نقـــش فعالـــی در پشـــتیبانی هوایـــی نیروهـــای 
مردمی داشـــت. به خاطر همین مدرســـه  ما به 
نـــام ایشـــان بـــود. اآلن پدافند و ایســـتگاه رادار 
محـــل ییالق شـــده و منطقـــه ای بســـیار خـــوش 
آب وهواســـت کـــه در ارتفاعـــات و مشـــرف بـــه 

عراق اســـت.
یـــک  شـــبکه  فقـــط  آبدانـــان  جنـــگ،  زمـــان 
را  رادار  ایســـتگاه  وقتـــی  و  می گرفـــت  را 
بمبـــاران می کردنـــد، تلویزیـــون قطـــع می شـــد. 
ســـریال های به روز آن زمان، ســـلطان و شـــبان 
و یک ســـری کارتون هایـــی بود که مـــن به خاطر 
بمبـــاران و قطعـــی، اغلب آنـــان را ناقص  دیدم. 
مـــا در مدرســـه هـــم مرتبـــاً در پناهـــگاه بودیم. 
اآلن هـــم برای مانور زلزله بـــه همین پناهگاه ها 
می رونـــد. مانـــور مـــا هـــم این بـــود که اگـــر آژیر 
قرمـــز صدا کرد، باید ســـریع به پناهگاه پشـــت 
مدرســـه برویـــم. مـــا در چنیـــن شـــرایطی درس 

می خواندیـــم.
مـــن از اوّل تـــا ســـوم دبســـتان، درگیـــر جنـــگ 
بـــودم. هـــر وقت صدای آژیر می شـــنوم، یاد آن 

روز هـــا می افتـــم. خاطرم هســـت که آخر ســـال 
بود و مدرســـه  تعطیل شـــد. من همیشـــه آخر 
هفتـــه  به خانه مادربزرگـــم می رفتم. آن روز کل 
شـــهر برای تشـــییع پیکر تعدادی از شهدا رفته 

بودند.   
تـــا آخـــر جنـــگ ایـــن وضعیـــت ادامـــه داشـــت. 
جنـــگ زده  واقعـــاً  مـــا  آخـــر،  مـــاه  چنـــد  آن  در 
بودیـــم؛ امّـــا انصافـــاً به ما بچه هـــا خیلی خوش 
می گذشـــت. مـــادرم می گفت شـــرایط ســـخت 
اســـت و مـــن می گفتم چه ســـختی دارد، ما که 
لـــذت می بریم. آن موقـــع وظیفه من آوردن آب 
از ســـر چشـــمه بود. بنده خدا مـــادرم در همان 
شـــرایط ســـخت و بـــدون پزشـــک و مراقبـــت، 
بـــرادرم را بـــه دنیا آورد. اردیبهشـــت ماه بود که 
به روســـتا آمدیـــم، ولی مردم در همان شـــرایط 
زندگـــی می کردنـــد، بچـــه می آوردند و عروســـی 
می گرفتنـــد؛ حتـــی در همـــان مـــدارس صحرایی 
کالس برپـــا می شـــد. مـــا بعـــد از تعطیالت عید 

رفتیم. مدرســـه  به 
* در آن شرایط مدارس چگونه برپا می شد؟

* چـــون هـــوا در حـــال گرم شـــدن بـــود، مدارس 
در چـــادر برپـــا نشـــد. وقتـــی در روســـتا بودیم، 
بـــه همراه همه جنگ زده ها به مدرســـه روســـتا 
می رفتیـــم. پســـر عمـــه  مـــن هـــم معلم  مـــا بود. 
زمانـــی هم کـــه در کوه بودیم، جایی را درســـت 
کردنـــد که دورتادورش بســـته بود، ولی ســـقف 
نداشـــت؛ یعنی زندگی از شـــهر را به کوه آورده 
بودیـــم. در عیـــن حـــال به شـــهر هـــم رفت و آمد 

بود.
* صبـــح تا شـــبِ خانواده هـــا در آن موقعیت و 

در کوهســـتان چگونه می گذشـــت؟
* بـــرای مـــا زندگی در روســـتا با زندگـــی در کوه 
تفاوتی نداشـــت. به نظر من زندگی عشـــایری 
بـــه مـــا خیلی کمک کـــرد. مـــا توانســـتیم خیلی 
ســـریع خـــود را بـــا زندگـــی جنگ زدگـــی تطبیق 
دهیـــم. در آن منطقـــه بـــاران زیـــاد  می باریـــد. 
یکـــی از زیباتریـــن خاطراتـــم، زندگـــی در چـــادر 
بـــود. البتـــه بعـــد از مدتـــی پـــدرم و عموهایـــم 
بـــرای همـــان چادرهایـــی کـــه مـــا در آن ســـاکن 
بودیـــم، لوله کشـــی و برق کشـــی انجـــام دادند؛ 
چـــون ما در روســـتا هـــم در چادر بودیـــم. آن ها 
در تـــالش بودنـــد تا وضعیـــت فعلی شـــبیه به 
زندگی شـــهری شـــود، ولی شـــرایط راحت نبود 
و رفت وآمـــد بســـیار ســـخت بـــود. موقعـــی که 
در کـــوه بودیـــم، با ایـــن مینی بوس های صلواتی 
رفت وآمـــد می کردیـــم، ولـــی وقتـــی بـــه روســـتا 
آمدیم، ارتباطمان با شـــهر کمتر شـــد. شـــانس 
ما، عمویم زمان زایمان مادرم ماشـــین داشـــت. 
بـــرای همیـــن مـــادرم را بـــا ماشـــین بـــه آبدانان 
رســـاندیم و از آبدانـــان بـــه خرم آبـــاد رفتند و با 
آمبوالنـــس تحـــت درمان قـــرار گرفـــت. خاطرم 
هســـت کـــه دختـــر عمویـــم در همـــان شـــرایط 
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زندگـــی در کوه، عروســـی کرد؛ حتـــی عمه ام در 
همان شـــرایط ازدواج کرد. البتـــه آبدانان دفتر 
ثبت ازدواج نداشـــت، برای همین ما از مســـیر 
پل دختـــر بـــه دزفـــول رفتیـــم تـــا عقـــد را ثبـــت 
کننـــد. ایـــن اتفاقات برای ما اصـــالً چیز عجیبی 

نبـــود. ما تمامـــاً در دل جنـــگ بودیم.
* شـــهید رضایی نـــژاد از آن روز بمبـــاران چـــه 

خاطـــره  ای داشـــت؟
* بلـــه، گفـــت کـــه مـــن پیـــش عشـــایر بـــودم. 
داریـــوش عالقـــه  عجیبی بـــه زندگی عشـــایری 
تعطیـــالت،  زمـــان  مـــن  می گفـــت  داشـــت. 
همیشـــه پیـــش عشـــایر بـــودم. عکس هایـــش 
هم موجود اســـت. اقـــوام پدر و مادرش زندگی 
عشـــایری داشـــتند و داریـــوش زندگـــی آنان را 
بســـیار دوســـت داشـــت. می گفت وقتی آنجا 
بـــودم، صـــدای بمبـــاران را شـــنیدم. آن موقـــع 
داریـــوش پشـــت کوه  هـــای نزدیـــک بـــه همان 
رادار بـــود. می گفـــت خیلـــی نگران خانـــواده ام 

. م شد
* شـــما و شـــهید رضایی نژاد و امثال شـــما زیر 
ســـایه جنگ زندگی کردیـــد و درس خواندید و 
رشـــد کردید و به این مدارج رســـیدید. رسیدن 
بـــه چنیـــن جایگاهـــی بـــا آن گذشـــته ســـخت، 

چطـــور برای نســـل شـــما امکان پذیر بود؟
کـــه هـــر ســـختی،  مـــن همیشـــه می گویـــم   *
مقاومـــت درون آدم را تقویـــت می  کنـــد. مـــن 
از ایـــن بـــاب بـــه جنـــگ و خرابی هایـــش نـــگاه 
می کنـــم؛ اینکـــه ایـــن وضعیـــت بایـــد اصالح و 
درســـت شـــود. ایـــن وضعیـــت بـــرای همـــه ما 
انگیـــزه ایجـــاد کـــرد. در مقالـــه ای نوشـــته بـــود 
و  می شـــود  زیادتـــر  زاد وولـــد  جنـــگ،  در  کـــه 
رابطـــه  وثیقـــی بین جنـــگ و افزایـــش زادوولد 
وجـــود دارد. مـــن در زمـــان جنگ ایـــن موضوع 
را بـــه چشـــم دیـــدم؛ یعنـــی مـــا کـــه چهـــار تـــا 
بچـــه بودیـــم، در آبدانـــان جزو کـــم  تعدادترین 
خانواده  هـــا بودیـــم. مثـــالً، خانـــواده داریـــوش 
هفـــت بچـــه داشـــتند. البتـــه ســـه بچـــه اوّل، 
قبـــل از جنـــگ و بقیـــه در زمان جنـــگ به دنیا 
آمدنـــد. بـــه قـــول داریـــوش آن زمـــان رقابـــت 
بـــود. جالب اینجاســـت که داریـــوش می گفت 
بچه  هایـــی کـــه در آن شـــرایط ســـخت بـــزرگ 
شـــدند، مســـئولیت پذیرترند. بـــرای مـــن خیلی 
جالـــب بود که پدر داریوش کل هشـــت ســـال 
دفـــاع مقدس پیـــش خانواده نبـــود و به عنوان 
بســـیجی در جنگ بود؛ چون پدرشان درآمدی 
نـــان آوری  مســـئولیت  مادرشـــان  نداشـــت، 
خانـــواده را بـــر عهـــده داشـــت و خـــرج بچه ها 
مـــی داد.  صنایع دســـتی  بافتـــن  طریـــق  از  را 
داریـــوش می گفت برایم ســـخت بود که مادرم 
به ســـختی کار و بچـــه داری می کنـــد. می گفت 
به خاطر همین شـــرایط ســـعی کـــردم از لحاظ 

مالـــی بـــاری روی دوش خانـــواده  ام نباشـــم.
بـــه نظـــرم ســـختی جنـــگ ســـازندگی به دنبال 
داشـــت؛ چون جنگـــی به ما تحمیل شـــده بود 
و بایـــد مقاومتی اتفاق می افتـــاد. نمی توان که 

کشـــور را دودســـتی تقدیم دشمن کرد.
شـــهید  از  شـــهید.  ســـروقت  برویـــم  خـــب   *

باشـــید. ایشـــان  راوی  و  بگوییـــد 
بـــه  نســـبت  و  بـــود  خوبـــی  بســـیار  راوی   *
اتفاقـــات و عملیات هـــای جنـــگ خیلی مســـلط 
بـــود؛ شـــاید چـــون پســـر بـــود و اینکه بـــه این 
مســـائل عالقه داشـــت. داریوش در این زمینه 
از مـــن باهوش تـــر بـــود. داریـــوش در شـــانزده 
ســـالگی دیپلم گرفت و در ۱۶ ســـالگی هم وارد 
دانشـــگاه و شـــاگرد اوّل می شـــود. می دانستم 
کـــه با آن پیشـــینه  علمی آدم توانمندی اســـت 
و ایـــن خیلی برایم جذاب بـــود. دوران عقدمان 
ســـال ۱۳۸۰ بـــود و مـــن ســـاکن کوی دانشـــگاه 
بـــودم. معمـــوالً داریـــوش عصرهـــا می آمـــد و با 

قـــدم می زدیـــم.  امیرآبـــاد  هـــم در کوچه  هـــای 
نیســـت.  عـــادی  کارش  کـــه  فهمیـــدم  کم کـــم 
یک بـــار بـــه او گفتـــم که تـــو چـــه کار می کنی؟ 
می گفـــت تجســـس نکـــن، کارم جـــوری اســـت 
کـــه ده ســـال دیگر بابـــت اینکه با مـــن ازدواج 
کـــردی به خـــودت افتخـــار می کنـــی. این حرف 
را ســـال ۱۳۸۰ بـــه مـــن زده بـــود. ده ســـال بعد 
در ســـال ۱۳۹۰ شهید شـــد و حاال من واقعاً به 

او افتخـــار می کنـــم.
* در بیانـــات اخیـــر رهبر انقالب هم اشـــاره ای 
بـــه ایـــن موضـــوع شـــده کســـانی کـــه دل هـــا 
متوجه شـــان می شـــود در زندگـــی شـــخصی و 
فـــردی معامله هایـــی بـــا خـــدا انجـــام داده انـــد 
کـــه خـــدا بعـــد از شـــهادت چنیـــن اقبالـــی را 
شـــهید  نظـــر  ایـــن  از  می کنـــد.  متوجه شـــان 
رضایی نـــژاد چـــه خصوصیـــات و ویژگی هایـــی 

داشـــت؟
* درســـت اســـت کـــه شـــهادت اتفـــاق بســـیار 
بزرگی اســـت، ولی برای خانواده  شهید فقدان 
اســـت؛ فقدانـــی کـــه بایـــد بـــا آن کنـــار بیایی. 
مـــن به عنـــوان همســـر می گویم که ایـــن اتفاق 
عـــالوه  بر غم، مســـئولیت هـــم دارد؛ یعنی باید 
زندگـــی را مجـــدد ســـرپا کرد و این کار ســـختی 
اســـت. بـــه عقیـــده مـــن، اگـــر مرگـــی غیـــر از 
شـــهادت نصیـــب داریـــوش می شـــد، خســـران 
بـــود و همه چیـــز را می باخـــت. اینکه داریوش 
ثمـــره زحمت هایـــش را دید، مـــن را خیلی آرام 

می کنـــد.
بپرســـید،  هـــم  همکارانشـــان  از  شـــما  اگـــر 
می گویند که بســـیار انسان مســـئولیت پذیری 
بـــود. اگـــر کاری بـــه او محـــول می شـــد، تمـــام 
تـــوان خـــودش را بـــرای انجام آن می گذاشـــت. 
اعتماد به نفـــس خوبـــی هـــم داشـــت و تـــوکل 
می کـــرد. اگـــر کاری را بـــه نتیجـــه نمی رســـاند، 
آن را رهـــا نمی کـــرد. برایش خیلـــی مهم بود که 

کاری را بـــه ســـرانجام برســـاند.

رضایـــت پـــدر و مـــادر هـــم برایش خیلـــی مهم 
بـــود. خیلی اوقات برخـــالف میلش و در جهت 
رضایـــت پـــدر و مادر خیلـــی از کارهـــا را انجام 
مـــی داد و برایـــش مهم بـــود. من یاد نـــدارم که 
بـــه پـــدر و مـــادرش بی احترامـــی کـــرده باشـــد؛ 
حتـــی در مـــورد ازدواج هم نظر پـــدر و مادرش 
مهـــم بـــود؛ چـــون محـــل کارشـــان تهـــران بـــود، 
اطرافیـــان چنـــد مورد بـــه ایشـــان معرفی کرده 
بودنـــد، ولـــی پـــدر و مـــادرش مخالفـــت کردند 
و گفتنـــد که همســـرش باید آبدانانی باشـــد و 
مـــن را انتخـــاب کردنـــد. در قبال خانـــواده اش، 
آدم مســـئولی بـــود و از آن ها توقعی نداشـــت. 
داریـــوش در یکی از یادداشـــت هایش نوشـــته 
اســـت: مـــن امـــروز یک شـــنبه ۱۹ مهـــر ۱۳۷۷ 
کار رســـمی خـــود را آغاز کردم. خدایـــا! تاکنون 
فقـــط تـــو یـــاور و همراه مـــن بودی و مـــن بنده  
خوبـــی بـــرای تو نبـــودم، ولی تو همـــواره خدای 
خوبـــی بـــرای من بـــودی، بمان و مرا یـــاری کن. 

اال بذکـــر هللا تطمئـــن القلوب.
خداوند تویی پروردگارم

همه از توست یارب آنچه دارم
آغازبـــه کار داریـــوش اســـت.  اوّلیـــن روز  ایـــن 
جالب اینجاســـت کـــه کارش مرتبـــط با مکانی 
اســـت کـــه در آن شـــهید شـــد. داریوش ســـال 
۷۷ شـــروع به کار می کند و در ســـال ۹۰ شهید 
نوشـــته هایش  از  دیگـــر  یکـــی  در  می شـــود. 
نقل قولی از شـــهید رجایی اســـت که ایشـــان 
می گویـــد اگر شـــما می خواهید بـــه من خدمت 
کنیـــد، گاه گاهی بـــه یادم آورید کـــه من همان 
محمدعلـــی رجایـــی، فرزنـــد عبدالصمـــد، اهـــل 
قزوینـــم کـــه قبـــالً دوره گـــردی می کـــردم و در 
آغـــاز نوجوانـــی قابلمـــه و بادیه فـــروش بـــودم. 

هـــرگاه دیدیـــد کـــه در مـــن تغییراتـــی به وجود 
آمـــد و ممکـــن اســـت خـــود را فرامـــوش کـــرده 
باشـــم، همـــان مشـــخصات را به یـــادم بیاورید 
و در کنـــار گوشـــم زمزمـــه نمایید کـــه این تذکر 
و یـــادآوری بـــرای من از خیلی چیزهـــا ارزنده تر 

است.
* تـــا قبـــل از شـــهادتش، فکـــر مهاجـــرت بـــه 

ذهنـــش خطـــور نکـــرده بـــود؟
* عالقـــه ای بـــه مهاجـــرت نداشـــت. می گفـــت 
اگـــر مـــن بـــه خـــارج بـــروم، می توانـــم حداکثـــر 
یک ســـال آنجـــا بمانـــم. داریـــوش بـــه ایـــن آب 
و خـــاک تعلـــق خاصـــی داشـــت. اگـــر شـــرایط 
مهیـــا بـــود حتماً بـــرای کار از تهران بـــه آبدانان 

می رفـــت.
شـــهید  بـــا  رضایی نـــژاد  شـــهید  ارتبـــاط   *

بـــود؟ چگونـــه  فخـــری زاده 
* خیلـــی بـــه ایشـــان عالقـــه داشـــت. داریوش 
می گفـــت  بـــود.  اعتمادبه نفســـی  بـــا  انســـان 
مـــن پیش هـــر کســـی اعتمادبه نفـــس دارم اما 
مهنـــدس فخـــری زاده تنهـــا کســـی اســـت کـــه 
وقتـــی می بینمـــش دســـت وپایم می لـــرزد. یک 
بـــار داشـــت از اتـــاق شـــهید فخـــری زاده برایـــم 
اتـــاق  بـــه  تعریـــف می کـــرد. می گفـــت وقتـــی 
شـــهید فخـــری زاده مـــی روم، بســـیار ســـرحال 
خیلـــی  ایشـــان  اتـــاق  می گفـــت  می شـــوم. 
دل نشین است و پر از خطاطی و شعر حافظ 
و موالناســـت. می گفـــت آدم حـــس نمی کنـــد 
که در این اتاق کار مهندســـی و فنی می شـــود. 
ایشـــان فلســـفه را به مهندســـی و عرفان را به 
علـــم مرتبـــط کرده بود و این ویژگی را داشـــت. 
از ایـــن جهـــت بـــرای داریـــوش خیلـــی جـــذاب 
بـــود. به نظـــرم شـــهید فخـــری زاده چندبعدی 
بـــرای  و ناشـــناخته اســـت. ایشـــان می توانـــد 
نســـل فعلـــی، الگویـــی زیبا و مناســـبی باشـــد. 
آدم متعهـــد، خوش فکـــر، دل در گروی انقالب 
و ایـــران، آشـــنا بـــه علم روز و آشـــنا به ســـبک 

بود. کالســـیک 
* اگر نکته ای باقی مانده بفرمایید.

* مـــن تأکیـــد دارم کـــه مـــا بایـــد بـــرای نســـل 
جدیـــد جنـــگ را بـــه زبان شـــیرین بیـــان کنیم. 
از  می کنـــم،  صحبـــت  آرمیتـــا  بـــا  وقتـــی  مـــن 
شـــیرینی  از  نمی گویـــم،  جنـــگ  ســـختی های 
کـــه دوران جنـــگ ســـپری کردم حـــرف می زنم. 
و  مختلـــف  قالب هـــای  در  را  جنـــگ  مـــا  اگـــر 
هنرمندانـــه و بـــا ادبیـــات روز بـــه نســـل جدید 
معرفـــی کنیـــم، خیلـــی خوب می شـــود. شـــاید 
خیلـــی از المان هـــای جنـــگ و آن شـــرایطی که 
مـــا در آن بـــزرگ شـــدیم، بـــرای نســـل جدیـــد 
مختلـــف  طریـــق  بایـــد  مـــا  و  نباشـــد  جـــذاب 
جنـــگ را روایـــت کنیـــم. ببینید جنـــگ جهانی 
تنهـــا چهـــار ســـال طول کشـــید، ولـــی جنگ ما 
هشـــت ســـال بـــود. وقتـــی شـــما تاریـــخ جنگ 
را بررســـی کنیـــد، می بینیـــد کـــه ایـــران چقـــدر 
در جنـــگ تنهـــا بـــوده اســـت. تمام کشـــورهای 
حاشـــیه  خلیـــج فارس با عراق بودند. فرانســـه،  
آلمـــان، آمریـــکا، اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی و ... 
صـــدام را حمایـــت می کردند. ایران بـــه تنهایی 
جنگ را پشت ســـر گذاشت و ســـربلند بیرون 
آمـــد. البتـــه ما در ایـــن جنگ نیروهـــای مؤثر و 
ســـازنده زیـــادی را از دســـت دادیم. بـــه نظرم 
ما و نســـل جدیـــد بـــرای ادامه  مســـیر نیازمند 

چنیـــن روایت هایـــی هســـتیم.
* اخیـــراً شـــما در ایـــن زمینـــه چـــه محصـــول 
فرهنگـــی و هنری را دیدید که خوشـــتان آمده 

باشد؟
* اآلن از کتاب »تنها گریه کن« رونمایی شـــده 
و البتـــه من هنوز شـــروع نکـــردم، فقط مقدمه  
و خالصـــه  ای از آن را خواندم. مشـــتاقم که آن 

را بخوانم.

داریوش 
انسان با 

اعتمادبه نفسی 
بود؛ می گفت 

من پیش 
هر کسی 

اعتمادبه نفس 
دارم اما 
مهندس 

فخری زاده 
تنها کسی 

است که وقتی 
می بینمش 

دست وپایم 
می لرزد 
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رییس شـــورای اســـالمی شـــهر تهران در جلســـه بزرگداشت 
دومیـــن ســـالگرد شـــهادت شـــهید ســـلیمانی بـــرای راهنمایـــی 
ــا  ــان بـ ــده جوانانمـ ــه راه آینـ ــده گفـــت: ادامـ نســـل های آینـ
تکیـــه بـــر نـــام و یـــاد امـــام حســـین )ع( و شـــهیدانمان بـــه 
ــم  ــربلندی رقـ ــروزی و سـ ــا پیـ ــا« بـ ــم قطعـ ــاج قاسـ ــژه حـ ویـ

خواهـــد خـــورد.
ــران و  ــهر تهـ ــالمی شـ ــورای اسـ ــران، رئیـــس شـ ــدی چمـ مهـ
ــتاد  ــه سـ ــن جلسـ ــورا در اولیـ ــو شـ ــلیمانی عضـ نرجـــس سـ
بزرگداشـــت دومیـــن ســـالگرد شـــهادت شـــهید ســـپهبد 

ــد.  ــور یافتنـ ــلیمانی حضـ ــم سـ قاسـ
چمران، با قید اینکه از شـــهدا گفتن کار ســـاده ای نیســـت، 
ــا نـــام و یـــاد شـــهدا بـــزرگ  ــا در زندگـــی بـ گفـــت: اصـــوال مـ
ـــام  ـــا ن ـــا ب ـــر چمـــران، اگـــر م ـــه قـــول شـــهید دکت شـــده ایم و ب
حســـین بـــه دنیـــا آمدیـــم، بـــا نـــام حســـین یعنـــی شـــهادت از 
دنیـــا می رویـــم و اگـــر خداونـــد مـــا را دوســـت داشـــته باشـــد، 
شـــهادت را نصیـــب مـــا خواهـــد کـــرد. گرچـــه از همـــه ایـــن 

ـــا کنـــون بـــی  نصیـــب مانـــده ایـــم. میدان هـــا ت
او در همیـــن راســـتا تصریـــح کـــرد: اصـــال بحـــث شـــهادت، 
امـــام  و ســـرور شـــهیدان،  اســـت  مانـــدن  زنـــده  بحـــث 
ـــد. به راســـتی  ـــا زنـــده بمان حســـین)ع( بـــه شـــهادت رســـید ت

ــی  ــت؟ وقتـ ــین)ع( اسـ ــام حسـ ــر از امـ ــده  تـ ــی زنـ ــه کسـ چـ
محـــرم می شـــود، پرســـش هایی را در فضـــای مجـــازی و غیـــر 
ــد: ایـــن حســـین کیســـت  ــد کـــه می گوینـ ــازی می بینیـ مجـ
کـــه عالـــم همـــه دیوانـــه اوســـت؟ محتشـــم کاشـــانی حـــدود 
ششـــصد الـــی هفتصـــد ســـال پیـــش ایـــن شـــعر را ســـرود و 
حـــال نـــه فقـــط در کشـــور مـــا، بلکـــه در همـــه دنیـــا مطـــرح 

می شـــود کـــه حســـین کیســـت؟ 
رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر تهـــران در پاســـخ بـــه ایـــن 
پرســـش گفـــت: امـــام حســـین)ع( زنـــده مانـــد، چـــون آنگونـــه 
ـــز در همیـــن  ـــا نی ـــز و بزرگـــوار م شـــهید شـــد و شـــهدای عزی
مســـیر گام برداشـــتند و در همیـــن مســـیر جلـــو رفتنـــد و بـــا 
ســـربند یـــا حســـین)ع( بـــه میـــدان می رفتنـــد و بـــا یـــاد او بـــه 
ــد و  ــه امیـ ــان و همـ ــر و ذکرشـ ــیدند و فکـ ــهادت می رسـ شـ
آرزویشـــان ایـــن بـــود کـــه میهمـــان ســـرور شـــهیدان باشـــند. 
ــاع مقـــدس، از ایـــن نمونه هـــای  چمـــران ادامـــه داد: در دفـ
زیبـــای فـــراوان پـــر بـــود. اگـــر مـــا عاشـــورا را ندیدیـــم، کربـــال 
را ندیدیـــم، آن زمـــان را درک نکردیـــم، ولـــی دفـــاع مقـــدس 
خودمـــان را شـــاهد بودیـــم و از نزدیـــک دیدیـــم کـــه شـــهدا بـــا 
یـــاد حســـین و نـــام حســـین بـــه میـــدان می رفتنـــد و آخریـــن 

ـــد.  ـــده ماندن ـــود و زن کالمشـــان حســـین ب
او افـــزود: اگـــر مـــا بـــرای شـــهادت حـــاج قاســـم ســـلیمانی، 
برنامـــه برگـــزار مـــی  کنیـــم، بـــرای او منفعتـــی نـــدارد و چیـــزی 
بـــه او نمی رســـد، مگـــر وقتـــی محـــرم را زنـــده نگـــه می داریـــم، 
مـــا  ایـــن  امـــام حســـین)ع( می رســـد؟ خیـــر  بـــه  نفعـــی 
هســـتیم کـــه از ســـفره امـــام حســـین)ع( منفعـــت می بریـــم. 
مـــا بودیـــم کـــه بـــا نـــام و یـــاد امـــام حســـین قیـــام کردیـــم، 
انقـــالب کردیـــم و امـــام مـــا پیشـــتاز شـــد و انقـــالب خـــودش را 
از محـــرم َســـال ۴۲ آغـــاز کـــرد و بـــه محـــرم ســـال ۵۷ رســـاند 
ــه  ــران در ادامـ ــیدیم.  چمـ ــه پیـــروزی رسـ و در ۲۲ بهمـــن بـ
گفـــت: بنابرایـــن بـــا یـــاد و نـــام امـــام حســـین)ع( بـــه پیـــروزی 
رســـیدیم و ایـــن مـــا بودیـــم کـــه منفعـــت بردیـــم و توانســـتیم 
طاغـــوت را ســـرنگون کنیـــم و ایـــن بزرگتریـــن بهـــره ای بـــود کـــه 
گرفتیـــم. لـــذا اگـــر امـــروز بـــه نـــام حـــاج قاســـم می خواهیـــم 
برنامـــه بگیریـــم بـــرای او نیســـت. چراکـــه او کـــه در بهشـــت 
ـــه ایـــن نشســـت و برخاســـت ها  ـــازی ب بریـــن اســـت و او نی
نـــدارد و ایـــن مـــا و نســـل های آینـــده هســـتیم کـــه نیازمندیـــم. 
نیـــز  آینـــده  نســـل  راهنمایـــی  بـــرای  چمـــران  مهـــدی 
خاطرنشـــان کـــرد: اگـــر نســـل های آینـــده بـــاز هـــم بـــر نـــام و 
یـــاد حســـین )ع( و شـــهدایمان و حـــاج قاســـم باقـــی بماننـــد 
و راه آنـــان را برگزیننـــد، قطعـــا پیـــروز خواهنـــد بـــود و در 

ـــا اشـــاره  ـــگاه مهمـــی را رقـــم میزننـــد.  وی ب دنیـــای فـــردا جای
بـــه اینکـــه شـــهدای عزیـــز مـــا خـــون دادنـــد و جـــان دادنـــد و 
همـــه هســـتی خـــود را فـــدا کردنـــد تـــا مکتبمـــان، اســـالممان، 
ـــر از  ـــا فرات ـــه شـــهدای م ـــزود: البت ـــد، اف ـــده بمانن ایرانمـــان زن
ایـــران بودنـــد، چراکـــه دشـــمنان بـــرای کشـــورهای اســـالمی و 
ثروت هایشـــان توطئـــه چیده انـــد و سال هاســـت کـــه ایـــن 
توطئه هـــا را عملـــی می کننـــد و بـــرای نمونـــه در یمـــن مـــردم 
ــلمانان،  ــتند؟ همیـــن مسـ ــند. مـــردم یمـــن کیسـ را می کشـ
همیـــن پیـــروان حضـــرت محمـــد مصطفـــی هســـتند و 
ـــام اســـالم  ـــه ن ـــد هـــم ب ـــه جنگشـــان آمـــده  ان آن هایـــی کـــه ب
عمـــل می کننـــد و خـــود را خـــادم حرمیـــن شـــریفین می نامنـــد 
و نـــام مســـلمان بـــر خـــود نهاده انـــد و ثروت هـــای مســـلمانان 
ـــروت هـــا، خـــود مســـلمانان را  ـــا آن ث ـــد و ب را در دســـت دارن
قتـــل عـــام می کننـــد و ایـــن بزرگتریـــن توطئـــه ای هســـت کـــه 

ـــد.  ـــده ان دشـــمنان مـــا برایمـــان چی
در ادامـــه زینـــب ســـلیمانی، عضـــو شـــورای شـــهر تهـــران و 
رئیـــس بنیـــاد حفـــظ و نشـــر آثـــار شـــهید ســـلیمانی در ادامـــه 
درخصـــوص برنامه هـــای ایـــن مراســـم خاطرنشـــان کـــرد: در 
ایـــن بنیـــاد تصمیـــم گرفتیـــم کـــه برنامـــه  هـــای مردمـــی را بـــه 

صـــورت ویـــژه در ســـازمان صـــدا و ســـیما پوشـــش دهیـــم. 
وی افـــزود: همچنیـــن وظیفـــه دیگـــر بنیـــاد حفـــظ و نشـــر 
آثـــار شـــهید ســـلیمانی و شـــهرداری موضـــوع عالقه منـــدی 

قشـــر کـــودک و نوجـــوان بـــه شـــهید ســـلیمانی اســـت. 
اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  معـــاون  زاده  توکلـــی  همچنیـــن 
شـــهرداری تهـــران در خصـــوص ماهیـــت برگـــزاری ایـــن 
جلســـه گفـــت: مـــردم تهـــران مدت هـــا بـــه دنبـــال ایـــن بودنـــد 
کـــه مراســـم بزرگـــی بـــرای ســـردار بزرگشـــان شـــهید ســـلیمانی 

برگـــزار کننـــد امـــا رخـــوت کرونـــا شـــهر را گرفتـــه بـــود. 
ــا ایـــن حـــال  ــاره بـــه ایـــام فاطمیـــه ادامـــه داد: بـ ــا اشـ وی بـ
آهســـته آهســـته بـــا ســـفره ای کـــه حضـــرت زهـــرا در ایـــن 
شـــهر پهـــن کـــرد، فضـــا فراهـــم شـــد کـــه بـــرای ســـردار بزرگمـــان 
مراســـمی درخـــور برگـــزار کنیـــم بـــه همیـــن منظـــور در حـــال 
برنامه ریـــزی بـــرای مراســـمی درشـــان ســـید الشـــهدای جبهـــه 
مقاومـــت هســـتیم و ســـهم شـــهرداری تهـــران هـــم حمایـــت 

از برنامه هـــای مردمـــی در گوشـــه گوشـــه شـــهر اســـت. 
توکلـــی زاده بـــا اشـــاره بـــه برگـــزاری مراســـم تشـــییع شـــهدای 
گمنـــام در روز شـــهادت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا)س( ادامـــه 
ــم  ــاج قاسـ ــذر حـ ــم، پویـــش نـ ــن مراسـ ــر ایـ ــه دیگـ داد: نکتـ
اســـت کـــه برآمـــده از ابعـــاد مردمـــی مکتبـــی بـــا نـــام ایـــن 

شـــهید بزرگـــوار اســـت.

چمران رییس شورای اسالمی شهر تهران در جلسه بزرگداشت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی :

مکتب امام حسین)ع( و حاج قاسم 
چراغ راه آینده جوانانمان است

همدلی و همکاری واحدهای 
شهرداری کرمان در آماده سازی شهر 

کرمان

ســالگرد  مراســم  ویــژه  کارگــروه  نشســت 
شــهادت ســردار دل هــا، بــا حضــور مدیــران 
شــهری، در شــهرداری کرمــان برگــزار شــد.

در ایــن نشســت کــه بــا حضــور محمــود 
ایرانمنــش، سرپرســت معاونــت خدمــات 
 شــهری شــهرداری، رضــا دادگرپــور، معــاون 
عبدالرضــا  شــهردار،  اقتصــادی  و  مالــی 
شــهردار  فرهنگــی  معــاون  شیخ شــعاعی، 
کرمان و ســایر مدیران شــهری مربوط برگزار 
شــد، اقدامــات مختلــف شــهرداری درجهــت 
آماده ســازی شــهر کرمــان بــرای ایــام دومیــن 
ســالگرد شــهادت ســردار دل ها، مورد بررسی 
قرار گرفت.در این نشســت مواردی ازجمله 
»گنبــد  زیرگــذر  دیوارهــای  شست و شــوی 
جبلیه«، نصب بنر و پرچم در نقاط مختلف 
و  قائم)عــج(«  »پردیســان  تنظیــف  شــهر، 
»گلــزار شــهدا«، تأمیــن روشــنایی »پردیســان 
لکه گیــری  شــهدا«،  »گلــزار  و  قائم)عــج(« 

آســفالت محــدودۀ »پردیســان قائم)عــج(« و 
زیرســازی و تکمیل ســرویس های بهداشــتیِ 

ــرار گرفــت. ــن محــدوده، مــورد بررســی ق ای
در ایــن نشســت اعــالم شــد بــا همدلــی و 
همکاری تمام واحدهای شهرداری، اقدامات 
جهــت آماده ســازی شــهر، پردیســان قائــم و 
گلــزار شــهدا بــرای دومیــن ســالگرد شــهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، سرعت 

قابــل توجهــی گرفتــه و رو بــه پایــان اســت.

آماده سازی »گلزار شهدا« برای 
دومین سالگرد شهادت سردار دل ها

و  منظــر  ســیما،  ســازمان  مدیرعامــل 
فضــای ســبز شــهری شــهرداری کرمــان، از 
بــرای دومیــن  »گلــزار شــهدا«  آماده ســازی 
ســالگرد شــهادت ســردار دل هــا خبــر داد.

بــه گــزارش کرمان آنالیــن، یــدهللا علیــزاده، بــا 
اشــاره بــه اقدامــات انجام گرفتــه در محدوده 
قائم)عــج(«  »پردیســان  و  شــهدا«  »گلــزار 
گفــت: ۲۳۰ هــزار  نهــال فصلــی از انــواع 
گونه هــای »بنفشــه«، »شــب بو«، »کلــم« و 

»قرنفل« و ۵۰۰۰ اصله از گیاهان چندســاله 
از انــواع گونه هــای »رزمــاری«، »تــرون« و گل 

»رُز« نیــز کاشــت شــده اســت.
وی ادامــه داد: کاشــت ۶۱۰ اصلــه درختچــه 
از انــواع گونه هــای »خرزهــره«، »پیراکانتــا« 
و کاشــت ۱۵۰ اصلــه درخــت از انــواع »کاج 
تهــران«، »ســرو« و »عنــاب تلــخ« نیــز از دیگــر 

اقدامــات اســت.
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
ســبز شــهری شــهرداری کرمــان همچنیــن به 
الیروبــی و پاک ســازی »پردیســان قائم)عــج(« 
بــه متــراژ ۴۵ هکتــار و هــرس فــرم درختــان 
»ســپهبد  مطهــر  مرقــد  پیــاده رویِ  مســیر 
و  اشــاره  ســلیمانی«  حاج قاســم  شــهید 
خاطرنشــان کــرد: بازســازی ســرویس های 
بهداشتی »پردیسان قائم)عج(« نیز ازجمله 

اقدامــات در دســتور کار اســت.
ســرویس  چشــمه   ۱۶ افــزود:  علیــزاده 
میــراث  اداره کل  بــه  متعلــق  بهداشــتی 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
در  نیــز  دیگــر  چشــمه  هشــت  و  اســتان 
خیابــان »تندرســتی« تکمیــل شــده و آمــاده 

اســتفاده اســت. وی جانمایــی بــرای نصــب 
شــش کانکــِس ســرویس بهداشــتی ســیار 
را نیــز از اقدامــات در دســتور کار دانســت 
و گفــت: همچنیــن ۱۹ چشــمه ســرویس 
بهداشــتی مقابــل رســتوران »کاج« در حــال 

اســت. تکمیــل 
مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 
بــه  اشــاره  بــا  شــهرداری،  شــهری  ســبز 
اقدامــات در حــال انجــام در فضــای ســبز 
مناطــق پنج گانــه شــهر گفــت: یــک  میلیــون 
و ۲۰۰ هــزار نهــال فصلــی، ۱۵ هــزار و ۶۰۰ 
اصلــه از گیاهــان چندســاله، ۹۵۰۰ اصلــه 
درختچــه و ۴۰۰۰ اصلــه درخــت در ســطح 

شــهر کاشــت شــده اســت.
مســیر  درختــان  اینکــه  بیــان  بــا  علیــزاده 
پیــاده راه گلــزار شــهدا -حدفاصــل زیرگــذر 
مســجد  اول  میــدان  تــا  جبلیــه«  »گنبــد 
»صاحب الزمان)عــج(«- در جهــت بهســازی 
معابــر منتهــی بــه »گلــزار شــهدا«، هــرس 
و  کشــت  اصــالح  گفــت:  اســت،  شــده 

واکاری فضــای ســبز ورودی هــای شــهر 
نیــز در حــال پیگیــری اســت.

کرمان در حال آماده شدن برای برگزاری دومین سالروز
 شهادت سردار سلیمانی
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دختــر شــهید حــاج قاســم ســلیمانی گفــت: 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی گرامیداشــت یــاد و خاطــره همــه 

شهداســت.
زینــب ســلیمانی دختــر شــهید حــاج قاســم 
ســتاد  هماهنگــی  مراســم  در  ســلیمانی 
بزرگداشــت دومیــن ســالگرد ســپهبد شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی کــه بــا حضــور علیرضــا 
زاکانــی شــهردار تهــران، مهــدی چمــران رئیــس 
شــورای شــهر تهــران، حمیدرضــا مقدم فــر دبیــر 
ســتاد بزرگداشــت دومین ســالگرد حاج قاســم 
معاونیــن  و  مدیــران  از  جمعــی  و  ســلیمانی 
شــهرداری تهــران در تــاالر ایــوان شــمس برگــزار 
شــد اظهــار کــرد: نخســتین و مهمتریــن برنامــه 
مقــام  فرمایشــات  در  کــه  شــهید ســلیمانی 

معظــم رهبــری _در دیداری که خانواده شــهید 
ســلیمانی بــا ایشــان داشــتند_ هــم مطــرح شــد 
ایــن بــود کــه برنامه هــای شــهید ســلیمانی از 
حالــت مردمــی خــارج نشــود و به همین جهت 
از شــهرداری و ســایر ارگان ها درخواســت داریم 
در ایــن زمینــه برنامه هــای مردمــی را حمایــت 

کننــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه در بنیــاد شــهید حــاج  وی ب
قاســم ســلیمانی نیــز تصمیــم گرفتــه شــده کــه 
اجــرا شــود گفــت:  و پویش هایــی  برنامه هــا 
ان شــاءهللا در ســتاد رسانه ای شهید سلیمانی 
کــه در صــدا و ســیما فعالیــت خــود را آغــاز 
کــرده نیــز بــه زودی برنامه های دومین ســالگرد 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی اطالع رســانی 
خواهــد شــد و ان شــاءهللا آقــای مقــدم فــر در 

ایــن بخــش برنامه هــا را اعــالم خواهــد کــرد.
ســلیمانی ادامــه داد: یــک نکتــه ای کــه هــم 
قاســم  حــاج  شــهید  بنیــاد  در  مــا  وظیفــه 
ســلیمانی اســت و هــم در دســتور کار قــرار 
بــه  کــودکان  عالقــه  مســئله  اســت  گرفتــه 
شــخصیت حاج قاســم ســلیمانی اســت که در 
ایــن زمینــه چندیــن کار در بنیــاد حاج قاســم در 
حــوزه کــودکان و نوجوانــان در دســتور کار قــرار 

گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: ان شــاءهللا روز شــنبه هفتــه 
آینــده برنامه هــای بزرگداشــت دومیــن ســالگرد 
حــاج قاســم ســلیمانی اطــالع رســانی خواهــد 
شــد؛ گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی گرامیداشــت یــاد و خاطــره 

همــه شهداســت.

امیری اسفندقه گفت: به عنوان دبیر علمی 
نخســتین کنگره شــعر سردار ســربداران همه 
همتــم را صــرف ایــن کــردم کــه بهتریــن داورهــا 
در هــر حــوزه ورود یابنــد، نــگاه بــه شــعرها 

نقادانــه همــراه بــا ســاخت و پرداخــت باشــد و 
ِــی ایــن بنــا محکــم گذاشــته شــود. پ

بــه گــزارش ســتاد خبــری نخســتین کنگــره 
شــعر ســردار ســربداران ، »مرتضــی امیــری 
اســفندقه«، دبیــر علمــی ایــن کنگــره بــا بیــان 
اینکــه اســتقبال از نخســتین کنگــره شــعر 
ســردار ســربداران خــوب بــوده اســت، گفــت: 
تعــداد شــاعرانی کــه در ایــن دوره شــعر خــوب 
داشــتند بــه نقــد و نــگاه داوران خــوب بــوده 
اســت. امیــری اســفندقه اظهــار داشــت: اگــر 
نخســتین کنگــره شــعر ســردار ســربداران کــه 
بنــده دبیــر علمــی آن بــودم، از نظر نقد علمی 
ــه  ــه درســت باشــد، بقی ــوان اولیــن پای ــه عن ب
ــا چــون  ــود، م دوره هــا هــم درســت خواهــد ب
داریــم اولیــن کنگــره شــعر ســردار ســربداران 
را برگــزار مــی کنیــم همــه تالشــمان ایــن اســت 
کــه خشــت اول را درســت بگذاریــم چــون 
بقیــه کنگــره روی ایــن خشــت بنــا مــی شــود. 

اگر خشــت اول محکم نباشــد ، دیوار کج می 
رود. وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان دبیــر علمــی 
نخستین کنگره شعر سردار سربداران، همه 
همتــم را صــرف ایــن کــردم کــه بهتریــن داورهــا 
در هــر حــوزه ورود یابنــد، نــگاه بــه شــعرها 
نقادانــه همــراه بــا ســاخت و پرداخــت باشــد 
و پـِـی ایــن بنــا محکــم گذاشــته شــود.همواره 
در مســیر مســایل علمی ، کالس اول ابتدایی 
از دکتــرا ســخت تــر اســت چــون کالس اول 
ِــی اول اســت، اگــر درســت گذاشــته  ابتدایــی پ
شــود مــدرک دکتــرا هــم در هــر دوره بــه افــراد 

شایســته عطــا خواهــد شــد.
دبیــر علمــی نخســتین کنگــره شــعر ســردار 
ــا  ــه ایــن ســئوال کــه آی ســربداران در پاســخ ب
در بیــن آثــار ارســالی، اثــری بــود کــه شــما و 
داوران را بــه وجــد بیــاورد، عنــوان کــرد: شــعر 
بــا احســاس گفتــه مــی شــود امــا فکــر، آنــرا 
هدایــت مــی کند.ایــن ســخن شــاعران امــروز، 

کــه  داوری  اســت.  ایــران  فــردای  و  دیــروز 
بخواهــد مجــذوب شــعر شــود، نمــی توانــد آنرا 
داوری کنــد. مــا تــالش کردیــم در نخســتین 
دوره کنگره شعر سربداران این اتفاق نیفتد.

امیری اسفندقه با اشاره به اینکه باید معیار 
سالم و منسجی از شعر داشته باشیم، بیان 
کرد: حتما در آثار نخستین دوره کنگره شعر 
ســردار ســربداران شــعری هســت کــه مــا را 
بــه وجــد بیــاورد امــا نبایــد در داوری مــا اثــر 
بگــذارد. بایــد در فاصلــه معینــی از شــعر قــرار 
بگیریــم کــه آنــرا داوری کنیم.دوســت داشــتن 
و دوســت نداشــتن خــود را دخالــت ندادیــم 
و ســعی کردیــم ناقــد باشــیم نــه ناقــل.وی در 
پایــان خاطــر نشــان کــرد: ایــن را هــم گفتــه 
باشــم کــه بــه تعبیــر سروانتس)شــاعر و رمــان 
نویس معروف اسپانیایی( این مردم هستند 
کــه ســرانجام داورنــد ، داوران کهنســالی کــه 
هیــچ گاه در قضاوتشــان اشــتباه نمــی کننــد.

یادبود حاج قاسم، گرامیداشت تمام شهداست

تالش کردیم خشت اول کنگره شعر »رسدار رسبداران« محکم ابشد

 زینب سلیمانی در مراسم هماهنگی ستاد بزرگداشت دومین سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛

دبیر علمی نخستین کنگره شعر سردار سربداران :

جهت ورود به صفحه ی سرو گالری  کلیک کنید

http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/11/8ba82652d0e2b74189b33f776f814cf139615802-144p.mp4
https://www.instagram.com/sarvgallery.shop/
https://www.instagram.com/sarvgallery.shop/
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حمیدرضــا مقدم فــر دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم 
دومیــن ســالروز شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی، برخــی 
از برنامه هــای امســال بــرای بزرگداشــت حــاج قاســم را 

تشــریح کــرد.
حمیدرضــا مقدم فــر دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم 
دومین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی در نشست 
خبری خود با اصحاب رســانه به تشــریح برنامه های این 
ســتاد در دومین ســالروز شــهادت ســردار قاسم سلیمانی 
پرداخــت و بــا عــرض تســلیت بــه مناســبت ایــام شــهادت 
صدیقــه کبــری حضــرت زهــرا )س( و شــهادت ســردار 
ســلیمانی، ابومهــدی المهنــدس و همراهــان شهیدشــان 
اظهــار داشــت: حضــرت زهــرا )س( چــه در حیــات دنیــوی 
با برکتشــان و چه در شــهادت خود یک رســانه  قوی برای 
پژواک مظلومیت ها و بیان ظلم هایی بودند که در عصر 
ایشــان صورت گرفت. حضرت زهرا )س( فریادگر اســالم 
نــاب محمــدی و برجســته ترین مدافــع حــرم هســتند کــه 
بــا غیــرت فاطمــی از حریــم اســالم و حریــم والیــت علــوی 

محافظــت کردند.
وی بــا اشــاره بــه عشــق و ارادت ســردار ســلیمانی نســبت 
بــه حضــرت زهــرا)س( خاطرنشــان کــرد: ایشــان هــم کــه 
دلداده حضرت زهرا )س( و از عاشــقان این حضرت بود، 
در تمــام عمــر خــود از حریــم حــرم دفــاع کــرد و از همــان 
دوران جوانــی بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی از مدافعــان حریــم 
ایــران اســالمی بــود. ایشــان کل ایــران را حــرم می دانســت 
و معتقــد بــود اگــر ایــن حــرم آســیب ببینــد همــه حرم های 
مقــدس آســیب خواهــد دیــد لــذا ایشــان جوانــی خــود را 
صــرف دفــاع از ایــن ســرزمین اســالمی می کنــد و اجــازه 
نمی دهــد صــدام و صدامیــان و حامیــان شــرقی و غربــی او 
حتــی یــک وجــب از خــاک ایران اســالمی را به یغمــا برده و 
بــه نهــال نوپــای انقــالب کــه با خون شــهیدان وطن جوانه 

زده بــود, خدشــه ای وارد کننــد.
حاج قاسم سلیمانی قهرمان فراملی

 و متعلق به امت اسالم است
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی ادامــه داد: جهــاد حــاج قاســم ســلیمانی 
پــس از جنــگ تحمیلــی نیــز پایــان نیافــت و پــس از 
جنــگ لبــاس جهــاد و شــهادت را از تــن در نیــاورد و در 
تمامــی صحنه هــای خدمــت بــه مــردم و تامیــن امنیــت، 
مردانــه حضــور یافــت و بــه عنــوان یــادگار دفــاع مقــدس، 
دفــاع از حریــم ارزشــهای انقــالب اســالمی را وظیفــه خــود 
می دانســت. او در حوزه هــای مختلــف امنیــت خلــق کــرد 
و هرجــا کــه میــدان خدمتگــذاری بــه مــردم بــود، بــه عنــوان 

یــک مدافــع حــرم حاضــر شــد.
مقدم فــر بــا بیــان اینکــه ســردار ســلیمانی ترجمــان ایــن 
جملــه امــام بــود کــه فرمودنــد »مــا شــریک غــم همــه 
مظلومــان جهــان و پشــتیبان آنهــا هســتیم«، تأکیــد کــرد: 
حــاج قاســم ایــن جملــه زیبــای امــام را محقــق کــرد و وارد 
عرصــه مقاومــت شــد و در ایــن عرصــه آنچنــان پرقــدرت و 
قــوی ظاهــر شــد کــه بــرای اولیــن بــار طعــم شکســت را به 
رژیم کودک کش صهیونیستی چشاند. سردار سلیمانی 
در عرصــه مقاومــت بســیار قــوی ظاهــر شــد و بــا توجــه 
بــه تــالش و جهــاد بی وقفــه ایشــان در ایــن عرصــه همــه 
او را نــه تنهــا یــک قهرمــان ملــی بلکــه یــک قهرمــان بــرای 
امــت اســالمی می شــناختند. وی بــا تاکیــد براینکــه حــاج 
قاســم ســلیمانی فرمانــده همیشــه پیــروز بــود، تصریــح 
کــرد: پیروزی هــای پی درپــی ای کــه در دوران مســئولیت 
حاج قاســم در عرصه مقاومت رخ داد, ایشــان را قهرمان 
همیشــه پیــروز کــرد و آنچنــان بــا اقتــدار ایــن عرصــه را رقم 
زد کــه وقتــی وعــده درهــم شکســتن داعــش در ســه مــاه 

را داد، بــه وعــده خــود بــا اقتــدار عمــل کــرد و در همــان 
ســه مــاه وجــود منحــوس داعــش را از کشــورهای اســالمی 
بخصــوص عــراق و ســوریه محــو کــرد. این نشــانه اقتــدار و 

قــوت ایــن مــرد در عرصــه مقاومــت بــود.
حاج قاسم اسطوره آزادی خواهی

 و عدالت خواهی بود
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم ســلیمانی 
اســطوره آزادی خواهــی و عدالت خواهــی بــود، تاکیــد کــرد: 
ایشــان آزادی را بــرای همــه می خواســت. در آرمــان  حــاج 
ــود. آزادی  قاســم آزادی شــیعه و اهــل تســنن همســان ب
ایزدی و مســیحی و اهل ســنت همانقدر مهم و ارشــمند 
بــود کــه آزادی شــیعه اهمیــت داشــت. آرمــان ســردار 
ســلیمانی آزادی همــه انســان ها و رهــا شــدن از زیــر یــوغ 
اســتعمار و اســتکبار بود و برای تحقق آن مجاهدت کرد.

مقدم فــر حــاج قاســم را نمــاد انســان تــراز انقالب اســالمی 
دانســت و گفــت: حــاج قاســم بــه خوبــی نشــان داد کــه 
ظرفیــت انقــالب اســالمی بــرای خلــق چنیــن انســان هایی 
بســیار باالســت در واقــع مکتبــی کــه بتوانــد فــردی مثــل 
ســردار ســلیمانی را تربیــت کنــد یــک مکتــب موفــق و 
ــرای همــه جهــان  ــی ب ــد الگوی ــی اســت کــه می توان متعال
باشــد. وی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه افتخــار بــه حــاج 
قاســم ســلیمانی افتخــار بــه انقــالب اســالمی اســت، ادای 
احترام به حاج قاســم ســلیمانی را ادای احترام به انقالب 
اســالمی دانســت چراکه انقالب اســالمی توانسته چنین 

فــردی را تربیــت کنــد.
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارسلیمانی در ادامه سخنان خود ویژگی دیگر سردار 
ســلیمانی را دوری از سیاســت زدگی عنــوان کــرد و گفــت: 
حــاج قاســم در قالــب تنــگ جناح  بازی هــای سیاســی 
نمی گنجیــد؛ حــاج قاســم سیاســی بــود امــا سیاســت زده 
نشــد و بــرای همیــن بــود کــه دســت های همــه ملــت بــا 
هــر نــوع ســلیقه و گرایــش سیاســی، مذهبــی، فرهنگــی و 
قومــی زیــر تابــوت او بــه هــم گــره خــورد و یــوم هللا آفریــد.

مقدم فــر ســخنان خــود را اینگونــه ادامــه داد: هرکــه مــی 
خواهــد انقــالب اســالمی و الگــوی واقعــی یــک انقالبــی 
ــه حــاج قاســم بنگــرد. هــر کــس  ــی را ببینــد بایــد ب اصول
می خواهــد والیــت مــداری و تبعیــت از والیــت فقیــه را 
درک کنــد بایــد ایــن والیــت مــداری را در وجــود حاج قاســم 
ببینــد. حــرف و عمــل حــاج قاســم نمــاد اســت و برهمیــن 
اســاس بــود کــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد »شــهید 
ســلیمانی یــک مکتــب و یــک مدرســه درس آمــوز و یــک 
ــان اینکــه حــاج قاســم ســلیمانی را  ــا بی راه اســت«. وی ب
می تــوان کاشــف الکــرب انقــالب اســالمی نامیــد، گفــت: 
حــاج قاســم بــن بســت شــکن بــود و هیــچ بــن بســتی را 
مقابــل خــود نمی دیــد و بــه همیــن دلیــل پیروز هــر میدان 
بــود. حــاج قاســم بــه همــه می آموخــت کــه اســیر موانــع 
و ناهمواری هــا نشــوند و بــرای عمــل بــه آرمــان منتظــر 
تجهیــزات و لــوازم نشــوند بلکــه بــا تــوکل بــه خــدا پیــش 
برگــزاری مراســم ســالروز  دبیــر ســتاد مردمــی  برونــد. 
شــهادت ســردار ســلیمانی ادامه داد: همین ویژگی سردار 
ســلیمانی بــود کــه ســبب شــد ایشــان در طــول عمــر 
بابرکــت خــود مرعــوب دشــمنان نشــود. در واقــع ایشــان 
نــه تنهــا از دشــمنان نمی ترســید بلکــه دشــمنان از نــام و 

تصویــر او هــراس داشــتند.
مقدم فــر بــا بیــان اینکــه حــاج قاســم چــه در حیــات دنیوی 
و چــه در شــهادتش رســواگر اســتکبار بــود، یــادآور شــد: 
همــگان دیدیــم کــه حــاج قاســم در حیــات دنیــوی خــود 
پروژه هــای اســتکبار جهانــی مثــل ایجــاد خاورمیانــه بــزرگ 

کــش  کــودک  رژیــم  آن می خواســتند  براســاس  کــه  را 
صهیونیست را ژاندارم منطقه کنند، شکست داد. حتی 
پس از شــهادت، اولین ثمره خون شــهید ســلیمانی رســوا 
شــدن آمریــکای جنایتــکار بــود؛ آمریکایــی کــه ســالها خــود 
را مدافــع حقــوق بشــر و ضدتروریســت می نامیــد، پــس 
از شــهادت ســردار ســلیمانی نقــاب از چهــره برداشــت و 
رئیــس جمهــور ایــن کشــور بــه صراحت بــه کار احمقانه و 
تروریستی خود اعتراف کرد لذا شهادت شهید سلیمانی 

چهــره تروریســتی ایــن کشــور را بــه همــگان نشــان داد.
وی در ادامــه گفــت: دولــت آمریــکا می خواســت بــا بــه 
شــهادت رســاندن حــاج قاســم ســلیمانی مقاومــت بــه 
پایــان برســد امــا خــون حــاج قاســم ثمــر داد و پیــروزی 
مقاومــت ســرعت گرفــت. امــروز در عــراق، ســوریه و یمــن 
شــاهد گســترش تفکــر مقاومــت و پیــروزی ایــن تفکــر 
هســتیم.بنابراین ما دو حاج قاســم داریم یک حاج قاســم 
مجاهــدی کــه در دوران حیــات خــود مجاهــدت می کنــد و 
یــک حــاج قاســم شــهید کــه ثمــرات خــون او بــرای جبهــه 
مقاومــت برکــت بــه همــراه داشــت. لــذا حــاج قاســم زنــده 
اســت و مکتــب او نامیــرا و مانــا هســت و خواهــد بــود و 

هیــچ تردیــدی در ایــن امــر نیســت.
روح و جان حاج قاسم خدمت به مردم بود

مقدم فــر بــا تاکیــد برایــن نکتــه کــه حــاج قاســم ســلیمانی 
مردمــی بــود و روح و جانــش خدمــت به مردم بود، گفت: 
ــوز هــم عاشــق او  ــد و هن ــه او عشــق ورزیدن مــردم هــم ب
هســتند. لــذا عنــوان »ســردار دلهــا« بهتریــن صفــت بــرای 
توصیــف عشــق میــان حــاج قاســم و مــردم بــود. امــروز هــم 
که در آســتانه دومین ســالگرد شــهادت شــهید ســلیمانی 
می شــویم,  مراســم  ایــن  برگــزاری  مهیــای  و  هســتیم 
ــه حــاج قاســم بیشــتر  شــاهدیم ایــن عشــق و محبــت ب
شــده و و همانطــور کــه در دوران حیــات بابرکــت ایشــان 
در تمــام نظرســنجی ها حــاج قاســم پــس از مقــام معظــم 
رهبــری، محبوبتریــن شــخصیت در کشــورمان بــود، پــس 
از شــهادت ایشــان هــم شــاهد صحنه هــای عشــق ورزی 
مــردم بــه ایشــان بودیــم. وی بــا تاکیــد براینکــه حاج قاســم 
نــه تنهــا تمــام نمی شــود بلکــه روز بــه روز درخشــان تر 
می شــود، تصریــح کــرد: حــاج قاســم در ظــرف زمان مســیر 
ــاال آمــد  تکامــل خــود را در ســنین مختلــف طــی کــرد و ب
و حــاال هــم بــه همیــن دلیــل می توانــد بــرای تمــام ســنین 
و اقشــار مــردم الگــو باشــد. لــذا بایــد تاکیــد کــرد کــه حــاج 
قاســم دســت یافتنی اســت و باید از مدرســه درس آموز 
و مکتــب حــاج قاســم آموخت.ایــن ظرفیــت در انقــالب 
ــران و ملت هــای مقاومــت وجــود دارد  اســالمی، مــردم ای

کــه بــاز هــم مثــل حــاج قاســم  تربیــت شــود.
انتقام حاج قاسم یک امر زنده است/ نه می بخشیم و 

نه فراموش می کنیم
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در 
مــورد انتقــام ســخت از عامــالن و مســببان شــهادت حــاج 
قاســم ســلیمانی تاکیــد کــرد: انتقــام شــهادت حــاج قاســم 
یــک امــر زنــده اســت و عامــالن ایــن جنایــت بداننــد کــه 
مســلمانان و آزادگان جهان نه می بخشــند و نه فراموش 
می کننــد و ایــن انتقــام اســت. مقدم فــر برهمیــن اســاس 
گفــت: آمریــکا مجبــور اســت بــه طــور کامــل منطقــه را 
تــرک کنــد حــاال یــا بــا زبــان و یــا بــا زور ایــن اتفــاق خواهــد 
افتــاد چــرا کــه ایــن وعــده الهــی اســت کمــا اینکــه به برکت 
خــون شــهید ســلیمانی ایــن رفتــن ذلیالنــه امریــکا از 
منطقــه آغــاز شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه خــروج ذلیالنه 
آمریــکا از افغانســتان، خاطرنشــان کــرد: مشــاهده کردیــم 
کــه آمریــکا چطــور ذلیالنــه و مفتضحانــه از افغانســتان 

روح و جان حاج قاسم خدمت به مردم بود

 حاج قاسم 
سیاسی بود اما 
سیاست زده 
نبود و در قالب 
تنگ جناح بازی 
سیاسی 
نمی گنجید

حاج قاسم هم 
در زمان حیات 

مادی و هم 
پس از شهادت 

رسواگر 
استکبار بود

ادامه صفحه ی بعد
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فــرار کــرد و حتــی نتوانســت یــک خــروج آبرومندانــه 
از ایــن کشــور داشــته باشــد. ایــن رونــد در عــراق هــم 
آغــاز شــده اســت و انشــاهللا بــه زودی تتمــه او هــم از 
منطقــه بیــرون خواهــد شــد لذا اگــر آمریکا می خواهد 
مثــل افغانســتان مفتضحانــه فــرار نکنــد بهتــر اســت 
دســت به کار شــده و کل منطقه را راســاً و با هزینه 
کمتــر تــرک کنــد. ایــن انتقــام راهبــردی خــون حــاج 

قاســم اســت کــه حتمــاً محقــق خواهــد شــد.
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
شــهید  تــرور  عامــالن  داد:  ادامــه  سردارســلیمانی 
ســلیمانی بداننــد کــه تــا ابــد خــواب آســوده نخواهنــد 
داشــت. آنهــا نشــان دادنــد کــه حتــی از پوســتر انتقــام 
تــرور حــاج قاســم هــم وحشــت دارنــد لــذا بایــد بداننــد 
کــه ایــن تــرس تــا آخــر عمــر خــواب راحتــی بــرای آنهــا 
نخواهــد گذاشــت؛ بنابرایــن در انتقــام تاکتیکــی هــم 

ایــن نکتــه را متوجــه باشــند.
مقدم فــر در ادامــه نشســت خبــری خــود بــه تشــریح 
برنامه هــای دومیــن ســالروز شــهادت حــاج قاســم 
ســلیمانی پرداخــت و بــا تاکیــد براینکه ســتاد برگــزاری 
مراســم بزرگداشــت یــک ســتاد مردمــی اســت، گفــت: 
ســال گذشــته بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا امــکان 
برگزاری مراســم های میدانی و ادای احترام برای مردم 
و نهادهــای مردمــی فراهــم نبــود امــا امســال بــا توجــه 
بــه فروکــش کردن بیماری کرونا می تــوان اقداماتی در 
این زمینه انجام داد. به همین دلیل شــاهد تالش ها 
و درخواســت های وســیع مردمی برای برگزاری مراســم 

بزرگداشــت هستیم.
 نهادهای دولتی و حکومتی از تالشهای مردم 

پشتیبانی و حمایت خواهند کرد
وی با بیان اینکه این ستاد به منظور ایجاد هماهنگ 
و هم افزایی این تالشــها تشــکیل شــده اســت، گفت: 
رویکــرد اصلــی ســتاد مردمــی برگــزار شــدن مراســمات 
اســت چراکــه مقــام معظــم رهبــری ســال گذشــته 
نیــز توصیــه فرمودنــد کــه برگزاری مراســم بزرگداشــت 
مردمی باشــد. چه آنکه حاج قاســم ســلیمانی مردمی 
بــود و مــردم هــم عاشــق ایشــان هســتند. البتــه مــا 
از دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی و حکومتــی هــم 
خواهش کردیم که از تالشــهای مردمی در این زمینه 

حمایــت کنند.
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی بــا بیــان اینکــه دســتگاه های دولتــی و 
حاکمیتــی فرصــت برگزاری بهتر مراســم توســط مردم 
را بــرای آنهــا ایجــاد کننــد، گفــت: هــدف ســتاد همــان 
هدف بنیاد شهید سلیمانی است تا این شخصیت 
واالمقام بیشــتر شــناخته شــود و این الگو با شناخته 
شــدن هرچــه بیشــتر آن تکثیــر و تبییــن شــود. هــدف 
دوم نیــز مراقبــت و محافظــت از ایــن گنجینــه پربهــا 
اســت تا به غلط معرفی نشــده و شــخصیت ایشــان 
ــی و ســلبی  ــه ایجاب تحریــف نشــود. در واقــع دو نکت
کــه جــزو اهــداف اصلــی بنیــاد و مکتــب حــاج قاســم 
اســت بایــد در رونــد برگــزاری مراســم بزرگداشــت 
شــهید ســلیمانی، دنبــال شــود. مقدم فــر کیفیــت 
بخشــی هرچه بیشــتر محتوای برنامه ها، ســوق دادن 
دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی بــه ســمت 
پشــتیبانی از فعالیت هــای مردمــی و فرصــت آفرینــی 
ــه  و اشــتراک گــذاری محصــوالت فرهنــگ و هنــری ب
منظــور ســهولت دسترســی و بهــره بــرداری مــردم را 
از سیاســت های ایــن ســتاد برشــمرد و گفــت: پخــش 
برنامه های بزرگداشــت مراســم حاج قاســم ســلیمانی 
هــم در صداوســیما و هــم در عرصــه میــدان از ســوی 
مــردم از مدتــی قبــل بــا یــک شــیب مالیــم آغــاز شــده 
اســت کــه حرکــت »کارنــاوال حبیب« از اســتان کرمان 

از جملــه ایــن برنامــه هــا اســت.
وی ادامــه داد: گرچــه همانطــور کــه عــرض کــردم 
بســیاری از جشــنواره هــا و برنامــه هــای مردمــی آغــاز 
شــده اســت امــا اوج ایــن برنامه هــا در هفتــه مقاومت 
یعنــی از 10 دی تــا 17 دی مــاه اســت. همچنیــن در 

روز  13 و 16 دی مــاه کــه روز شــهادت و تشــییع پیکــر 
مطهــر حــاج قاســم و یارانــش اســت برنامــه هــای ویــژه 

ای پیــش بینــی شــده اســت.
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی بــا بیــان اینکــه برنامــه هــای مفصــل 
و بســیاری از ســوی مــردم سراســر ایــران پیــش بینــی 
شــده اســت کــه در ایــن نشســت بــه اختصــار بــه 
برخــی از آنهــا اشــاره خواهــم کــرد، گفــت: این برنامه ها 
در تمــام اســتانهای کشــورمان و حتــی در بســیاری از 
کشــورهای عرصــه مقاومــت در قــاره اســیا و افریقــا 
پیــش بینــی شــده اســت کــه برگــزاری مراســم روز 
شــهادت ایشــان در تهــران ازجملــه مهمتریــن برنامــه 

هــا اســت.
مقدم فــر افــزود: ایــن مراســم  روز دوشــنبه 13 دی مــاه 
در مصلــی تهــران و بــا حضــور آحــاد مــردم و چهره هــای 
سیاســی و فرهنگــی و شــخصیت هایی از کشــورهای 
مقاومــت بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار 
خواهــد شــد. دومیــن مراســم روز 16 دی مــاه در تهــران 
برگزار می شود که در این روز 150 شهید گمنام دفاع 
مقــدس تشــییع خواهــد شــد. همزمــان نیــز مراســم 
تشــییع ده هــا شــهید در برخــی اســتان های دیگــر در 

همیــن روز برگــزار خواهدشــد.
ــا بیــان اینکــه در هفتــه مقاومــت مراســم هــای  وی ب
محله هــای  و  مســاجد  مصلی هــا،  در  گســترده ای 
شــهرهای مختلــف کشــورمان برگــزار خواهــد شــد، 
تصریــح کــرد:  قرار اســت مراســماتی با عنــوان »روضه 
ایــام شــهادت حضــرت  در  قاســم«  حــاج  فاطمیــه 
زهــرا)س( از ســوی مــردم در بســیاری از منــازل برگــزار 
شــود. دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز 
شهادت سردارسلیمانی با اشاره به برخی برنامه های 
مراســم بزرگداشــت ســالروز شــهادت حــاج قاســم کــه 
بــه شــکل ویــژه در کانون هــای مذهبــی و دینــی برگــزار 
می شــود، گفــت: مراســمات ویــژه حــرم امــام رضــا)ع( از 
جملــه ایــن مراســم ها اســت کــه قــرار اســت در هفتــه 
مقاومت برنامه های مختلفی در رواقها و صحن های 
ایــن مــکان مقــدس برگــزار شــود. همچنین یک شــنبه 
شــب همزمان با شــب شــهادت حاج قاسم سلیمانی 
مراســم ویژه ای با حضور فرمانده نیروی قدس ســپاه 
پاســداران انقــالب اســالمی در حــرم علــی بــن موســی 
الرضــا برگــزار خواهدشــد؛ ختــم 313 نفــره قــرآن کریــم 
ــل  ــی از دیگــر برنامه هــای قاب و برگــزاری محافــل قرآن

توجــه در حــرم امــام رضــا)ع( اســت.
برگــزاری  مقاومــت،  همایــش  برگــزاری  مقدم فــر 
رضــوی،  حــرم مطهــر  در  نشســت های تخصصــی 
برنامــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان حــاج قاســم با عنوان 
قهرمــان مــن یــا ماننــد ســردار، مســابقات کتابخوانی و 
برنامه هــای ویــژه درفضــای مجــازی از دیگر برنامه های 
قابل اشــاره مراســم بزرگداشــت حاج قاســم سلیمانی  

در مشــهد مقــدس اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در اســتان کرمــان کــه زادگاه حــاج 
قاســم ســلیمانی اســت، مراســمات ویــژه ای برنامــه 
ریــزی شــده اســت، گفــت: محــل تدفیــن حــاج قاســم 
ســلیمانی در شــهر کرمــان بــا اینکــه یــک ســنگ قبــر 
ساده است که عنوان سرباز قاسم سلیمانی روی آن 
نوشته شده است، در طول این دو سال پذیرای زوار 
بســیاری از شــهرهای مختلف و حتی خارج از کشــور 
بــود، در هفتــه مقاومــت نیــز محلــی بــرای برگــزاری 
مراســمات ویژه ایام شــهادت ســردار ســلیمانی است. 
همچنیــن در بیــت الزهــرای حــاج قاســم کــه تنها خانه 
شــهید ســلیمانی اســت و وقــف برگــزاری روضه هــای 
حضــرت زهــرا)س( شــده و سالهاســت کــه مامــن و 
ملجــا مــردم بــرای توسالتشــان بــه حضــرت زهــرا)س( 
اســت، مراســم ویــژه ای در ایــن ایــام برگــزار می شــود.

دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی بــا اشــاره بــه برگــزاری همایش هــا، 
عناویــن  بــا  مردمــی  پویش هــای  و  نشســت ها 
مختلــف در داخــل و خــارج کشــور در ایــام ســالروز 

کنگــره  اولیــن  گفــت:  ســلیمانی،  شــهید  شــهادت 
علمــی و پژوهشــی شــهید ســلیمانی تحــت عنــوان 
»شهیدســلیمانی مکتــب تــراز تمــدن نویــن اســالمی« 
از جملــه ایــن برنامــه هــا اســت کــه نشســت های 
مختلفی در این راستا برگزار شده و 11 دی ماه مراسم 
اختتامیه این جشــنواره در ســالن اجالس صداوسیما 
برگــزار می شــود. همچنیــن همایــش »فرهنــگ انتظــار 
و راهبــرد مقاومــت ســلیمانی« همایــش ملــی دیگــری 
اســت کــه از ســوی دفتــر ســازمان تبلیغــات اســالمی 
قــم و پژوهشــگاه علــوم اســالمی تــدارک دیــده شــده 
اســت کــه اختتامیــه ایــن همایــش بهمــن مــاه برگــزار 

خواهــد شــد.
ســلیمانی  »ســردار  همایــش  داد:  ادامــه  مقدم فــر 
مدافع آزادی، امنیت و زندگی مســالمت آمیز پیروان 
الهــی« نیــز از ســوی مرکــز گفتگــوی ادیــان  ادیــان 
ســازمان ارتباطــات اســالمی و بــا حضــور رهبــران دینی 
و اقلیت هــای مذهبــی داخل و خارج کشــور صبــح روز 

13 دی مــاه برگــزار مــی شــود.
وی همچنیــن گفــت: برگــزاری جشــنواره موســیقی 
ــه  ــوط ب ــری مرب ــار هن ــاالر وحــدت و جشــنواره آث در ت
شــهید ســلیمانی از دیگــر برنامه هــای ویــژه ایــن ایــام 
اســت کــه فراخــوان ایــن جشــنواره در ایــام ســالگرد 
شــهادت ایشــان اعــالم می شــود و در ســالگرد ســوم 
ایــن جشــنواره برگــزار  شــهید ســلیمانی اختتامیــه 
خواهد شــد. در واقع یک ســال زمان برای ارســال آثار 
هنری درنظرگرفته شــده اســت و جایزه بزرگ شــهید 
ســلیمانی در اختتامیــه ایــن همایــش تقدیــم خواهــد 
شــد.  دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز 
شــهادت سردارســلیمانی دربــاره دیگــر برنامه هــای 
راه انــدازی  ایــام شــهادت ســردار ســلیمانی گفــت: 
پویش هــای فرهنگــی بــه نیــت حاج قاســم، ختــم قرآن 
کریــم و هدیــه آن بــه شــهدای مقاومــت و شــهید 
ســلیمانی، راه انــدازی پویــش اجتماعــی و خدمــات 
عام المنفعــه بــه نیــت حــاج قاســم، آزادی زندانیــان 
جرایــم غیرعمــد، اهــدای خــون، نــذر نــان، رزمایــش 
کمک مومنانه و کمک به نیازمندان، اعطای خدمات 
رایــگان بــه شــهروندان از ســوی اصنــاف و ادارات و 
پزشــکان، تامیــن و توزیــع جهیزیــه و آغــاز پروژه هــای 
محرومیت زدایی و موارد بسیاری از اینگونه خدمات 
از ســوی مــردم همــه ابــراز ارادت و اظهــار محبت مردم 

بــه ســردار ســلیمانی اســت.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه آثــار هنــری 
شــهید  بزرگداشــت  ایــام  ایــن  در  کــه  تصویــری  و 
ســلیمانی پخــش می شــود، گفــت: مســتندی از چنــد 
ســاعت قبــل از شــهادت حــاج قاســم و روایــت آخریــن 
دیدارهــای اشــخاص بــا ایشــان و پیام هــای ایشــان در 
اخریــن ســاعات، مســتند چنــد قســمتی از روایتهــای 
فرزنــدان شــهدا و مــادران شــهدا از حــاج قاســم، چنــد 
مستند از روایت  تشییع ایشان در 5 استان، مستند 
خدمات حاج قاســم در جنوب شــرق کشــور و مستند 
عملیــات بوکمــال از جملــه برنامه هــای تلویزیونــی این 
ایــام اســت. البتــه در ســایر فرمهــا و قالبهــای هنــری 
مثــل موشــن گرافــی و غیره نیز روایت هایــی از کودکی 
تــا شــهادت شــهید ســلیمانی ســخنرانی های ایشــان 
منتشــر خواهــد شــد.در حــوزه تولیــد کتــاب نیــز بیــش 
از 300 اثــر بــه ثبــت رســیده و بیــش از100 جلــد از آنهــا 

چــاپ و منتشــر شــده اســت.
دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری مراســم ســالروز شــهادت 
سردارســلیمانی دربــاره برنامه هــای کشــورهای جبهــه 
مقاومــت بــرای مراســم بزرگداشــت شــهید ســلیمانی 
ســایر  و  مقاومــت  حــوزه  کشــورهای  در  گفــت: 
کشــورهای دنیــا صدهــا برنامــه توســط مــردم و دل 
دادگان حــاج قاســم پیــش بینــی شــده کــه قــرار اســت 
در فرم هــا و قالبهــای متنــوع علمــی، هنــری و فرهنگی، 
نشســتهای  بــزرگ(،  و  میدانی)کوچــک  اجتماعــات 
علمــی و پژوهشــی، مراســم هــای تجلیــل و تکریــم و 

ــه ســاحت شــهید برگزارشــود. ــرام ب عــرض احت

عامالن ترور 
حاج قاسم 
تا ابد آسوده 
نخواهند بود

مراسم های 
سالگرد 

شهادت حاج 
قاسم مردمی 

است
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اخبار جبهه ی مقاومت

ســید حســن نصــرهللا دبیــر کل حــزب هللا 
به آزادســازی اراضی اشــغالی لبنان در ســال 
۲۰۰۰ اشــاره کــرد و گفــت: ایــن پیــروزی بــرای 
کشــورما،   اســتقالل و تثبیت حق حاکمیت 

بــه ارمغــان آورده اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری »العهــد« لبنــان، 
نصــرهللا ادامــه داد: مــا همچنــان در قلــب 
نبــرد اســتقالل، حــق حاکمیــت و آزادی بوده 

و در مراحــل متعــددی پیــروز شــدیم.
کــه  داریــم  اطمینــان  داد:  ادامــه  وی 
پیروزی هــای بیشــتری در انتظــار ماســت و 
روزی خواهــد آمــد کــه بــرای وطنمــان حــق 
حاکمیــت و آزادی واقعــی غیرقابل بحث به 

ارمغــان خواهیــم آورد.
ــه لبنانی هــا تبریــک  وی عیــد اســتقالل را ب
گفت و از خداوند خواســت به ملت لبنان 
قــدرت حفــظ آزادی و حــق حاکمیــت دولــت 

خــود را عطــا کنــد.
نصــرهللا تصریــح کــرد کــه لبنانــی ســال 
بــه  پــا  رســید،  اســتقالل  بــه  کــه   ۱۹۴۲
کشــور  یــک  عنــوان  بــه  مرحلــه جدیــدی 
گذاشــت و مســؤولیت تمام لبنانی هاست 
کــه اســتقالل خــود را حفــظ کننــد، و اگــر 
اســتقالل آنهــا صــوری اســت آن را بــه یــک 
اســتقالل کامــل و حقیقــی مبــدل ســازند.

تحــوالت  آخریــن  خصــوص  در  کــه  وی 
کــه  افــزود  گفــت،  مــی  ســخن  سیاســی 
مقاومــت  لبنــان  ملــت  از  بزرگــی  بخــش 
کردنــد و بــه مقاومــت بــه انــواع مختلــف 
آن ایمــان آوردنــد تــا پیــروزی بــزرگ حاصــل 
شــد و ســال ۱۹۸۵ هنگامــی کــه نیروهــای 
اشــغالگر صهیونیســت از بیــروت، کوه هــای 
لبنــان، صیــدا، راشــیا خــارج شــدند و در 
نهایــت منجــر بــه پیــروزی بــزرگ ســال ۲۰۰۰ 

و فــرار اســرائیل از جنــوب لبنــان شــد.
تــا  داد:  ادامــه  لبنــان  دبیــرکل حــزب هللا 
زمانــی کــه لبنــان در دایــره تهدیــد رژیــم 
صهیونیســتی باشــد، حــزب هللا در قلــب 
ــرای کســب اســتقالل و حاکمیــت  جنــگ ب

باقــی خواهــد مانــد.
وی ادامــه داد: مــا در بســیاری از مراحــل بــه 
پیروزی رســیده بودیم و اطمینان داریم که 
اگر با عزم و اراده و ثابت قدمی این مســیر 
را ادامــه دهیــم، پیروزی هــای بیشــتری در 

انتظــار مــا خواهــد بــود.
ایــن کــه  قــرار  بــا بیــان  ســید  نصــرهللا 
گرفتــن حــزب هللا در فهرســت تروریســتی 
بــه تحــوالت منطقــه یــا انتخابــات پارلمانــی 
ارتبــاط دارد،  تأکیــد کــرد کــه ایــن اقدامــات 
هیــچ تاثیــری بــر عــزم مقاومــت یــا بیــداری 
محیط هایــی کــه مقاومــت در آن حضــور 

داشــته، نــدارد.
عادی سازی روابط برخی کشورها با 

صهیونیست ها 
دبیــر کل حــزب هللا لبنــان بــه ورود علنــی 

رژیــم صهیونیســتی بــه شــمال آفریقــا و 
کشــورهای  بــر  اقــدام  ایــن  کــه  خطراتــی 
عربــی در ایــن منطقــه از جملــه الجزایــر بــه 
جــا خواهــد گذاشــت، اشــاره کــرد و گفــت: 
ســازی  عــادی  مســیر  در  تســریع  شــاهد 
اقــدام  و  افتضــاح  آن،  آخریــن  و  هســتیم 
معیوبــی اســت کــه در مغــرب شــاهد آن 
بودیــم و همچنیــن شــاهد افزایــش تنگناهــا 
و فشــارها برای تمام کســانی هســتیم که از 

مقاومــت حمایــت می کننــد.
بحران شیوع کرونا در لبنان

ســید حســن نصــرهللا بــه اوضــاع شــیوع 
ویــروس کرونــا در لبنــان اشــاره کرد و گفت: 
افزایش شمار مبتالیان به کرونا و قربانیان 
آن در لبنــان موضــوع خطرناکــی اســت و مــا 
در ابتــدای کرونــا، طرحــی را اعــالم و آن را 
بــا موفقیــت اجــرا کردیــم و امشــب در ایــن 
شــرایط اســتثنایی اعــالم مــی کنــم، تصمیــم 
گرفتیــم ایــن طــرح را بــار دیگــر بــه صــورت 

۱۰۰ درصــد فعــال کنیــم.
آمادگــی خطــاب  اعــالم  بــا  وی همچنیــن 
بــه وزیــر بهداشــت لبنــان گفــت: مــا آمــاده 
]بــرای  زمینه هــا  تمــام  در  کمــک  هرگونــه 

مقابلــه بــا کرونــا[ هســتیم.
دبیــر کل حــزب هللا ادامــه داد کــه مهــم 
چــه  لبنــان  بهداشــت  وزیــر  کــه  نیســت 
خــط سیاســی را دنبــال کنــد، بلکــه مهــم این 
اســت که کشــور در خطر اســت و ما چون 
گذشــته، در حــال حاضــر نیــز تمــام امکانــات 
بــه وزارت بهداشــت  خــود را در خدمــت 

کنونــی قــرار مــی دهیــم.
وی در پایــان از نخســت وزیــر و نهادهــای 
ــا در تصمیمــات اخیــر  ذی ربــط خواســت ت
خــود پیرامــون حــذف یارانــه دارو تجدیــد 
نظــر کننــد و  جایــز نیســت کــه یارانه برخی 
داروهــا بــه بهانــه ایــن کــه دولــت پــول کافــی 

بــرای ایــن کار نــدارد، حــذف شــود.
نصــرهللا تأکیــد کــرد: هــزاران نفــر در نتیجــه 
ایــن تصمیمــات برنامــه ریــزی نشــده در 

ــد. آســتانه مــرگ قــرار دارن
واردات سوخت از ایران

نصــرهللا بــه موضــوع واردات ســوخت از 
ایــران و تأمیــن گازوئیــل کشــورش اشــاره 
کــرد و گفــت: در برابــر صف هــای تحقیــر 
آمیــز در برابــر جایگاه هــا و ایجــاد بــازار ســیاه 
و فقــدان ســوخت، اعــالم کــرده بودیــم کــه 
اگــر وضعیــت بــه همین منــوال باقــی بماند، 
بــه ایــران بــرای خریــد بنزیــن و گازوئیل برای 

بهبــود شــرایط متوّســل خواهیــم شــد.
وی گفــت: امــا اکنــون ســوخت وجــود دارد و 
هیــچ صفــی وجــود نــدارد و مــا ایــن اقــدام را 

بــرای کاهــش رنــج مــردم انجــام دادیــم.
بــا رد هرگونــه  دبیــرکل حــزب هللا لبنــان 
مــواد  توزیــع  کار شــرکت های  خدشــه در 
نفتی در لبنان گفت: به دنبال آن نیستیم 
کــه جــای شــرکت های فرآورده هــای نفتــی 
لبنــان را بگیریــم، بلکــه هــدف مــا ســهیم 
بــودن در کاهــش بحــران کشــورمان بــوده 
اســت. نصــرهللا تأکیــد کــرد: ده هــا تانکــر 
ســوخت از بانیــاس )ســوریه( بــه بعلبــک 
)لبنــان( کــه حــدود ۲۵۰ کیلومتــر اســت، 
انتقــال دادیــم، امــا اگــر نفتکش هــا )ایــران( 
بــه الزهرانــی یــا طرابلــس می آمدنــد، اوضــاع 

بهتــر بــود.
وی بــه فشــارهای آمریــکا بــه دولــت لبنــان 
اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن اقــدام مــا را 
بــه ایــن ســمت ســوق داد کــه بــا وجــود 
مشــکالت از گازوئیــل از ســوریه اســتفاده 

ــم. کنی
نصــرهللا ادامــه داد: مرحلــه اول طــرح بــرای 

واردات گازوئیل در سپتامبر )شهریور/مهر( 
آغــاز و  در نوامبــر )آذر/ دی( بــه پایــان رســید 
و مرحلــه دوم نیــز در روزهــای آینــده آغــاز 
خواهد شــد.دبیرکل حزب هللا لبنان اشــاره 
کــرد: در دو مــاه گذشــته، گازوئیــل در اختیار 
۸۰ خانــه ســالمندان و یتیمــان و همچنیــن 
۳۲۰ شــهرداری بــرای بــه راه انــدازی چاه های 
بیمارســتان دولتــی و ۷۱ واحــد  آب و ۲۲ 
آتــش نشــانی در امــدادا و نجــات رســمی 

لبنــان قــرار دادیــم.
نصــرهللا تأکیــد کــرد: در مرحلــه نخســت 
ارائــه گازوئیــل، حــدود ۷ میلیــون و ۷۵۰ 
هــزار دالر یارانــه را متحمــل شــدیم و مرحلــه 
نخســت توزیــع گازوئیــل چنــد روز پیــش به 
خاطــر آمادگــی جهــت مرحلــه دوم بــه پایان 

رســیده اســت.
وی افــزود: در فــروش و توزیــع فرآورده هــای 
نفتــی، بــه یــک ســازوکار  کنــد و پیچیــده 
تکیــه کردیــم کــه ایــن یــک مســأله طبیعــی 
اســت، چــرا کــه مســأله راســتی آزمایــی یــک 
رونــد زمانبــر اســت تــا ایــن کــه اطمینــان 
یارانــه ای  کــه گازوئیــل وارداتــی و  بدهیــم 
از ایــران بــه مســتحقان اختصــاص یابــد و 

ــازار ســیاه نشــود. راهــی ب
وی ادامــه داد: در مرحلــه نخســت از طــرح 
تحویــل گازوئیــل، ۱۰ میلیــون دالر بــا عنــوان 
کمک، کاهش درد و رنج طبقات مشخص 

در لبنــان متحمــل شــده ایم.
آغاز مرحله دوم توزیع گازوئیل برای 

خانوارها
ــع  ــه دوم طــرح توزی وی در خصــوص مرحل
کــه  گفــت  و  کــرد  اشــاره  ایــران  گازوئیــل 
مــالک بــرای توزیــع، دهســتان ها و شــهرهای 
ــه  ــر از دریاســت و ب ــاالی ۵۰۰ مت واقــع در ب
خانوارهــای ســاکن ایــن مناطــق داده مــی 
ــی را شــامل  شــود و تمــام شــهروندان لبنان

خواهــد شــد.
دبیــر کل حــزب هللا لبنــان افزود: هر بشــکه 
بــه خانوارهــای لبنانــی کمتــر از  گازوئیــل 
قیمت رسمی و با یک میلیون لیر فروخته 
خواهــد شــد. پرداخــت بــه لیــر خواهــد بــود 
و بــر اســاس بــرآوردی کــه انجــام داده ایــم 
صدهــا هــزار خانــوار لبنانــی از ایــن پــروژه 
بهــره منــد خواهنــد شــد. نصــرهللا تأکیــد 
کــرد: کشــتی دیگــری در روزهای آینــده ]وارد 
ســوریه[ خواهــد شــد و مناســب آن اســت 
کــه همــکاری و ارتبــاط بــه آرامــی صــورت 
گیــرد، چــرا کــه تمــام هــدف مــا کاهــش رنــج  
مــردم اســت و بخــش زیــادی از ســوخت 
مــورد نیــاز خانوارهــا وارد خاک لبنان شــده و 
بخش دیگری در مخازن ســوریه اســت که 

آنهــا نیــز منتقــل می شــوند.
سندهای جعلی علیه حزب هللا

ســید حســن نصــرهللا در بخــش پایانــی 
ســخنانش بــه حملــه برنامــه ریــزی شــده 
علیــه حــزب هللا اشــاره کــرد  و گفــت: در 
هفته هــا و ماه هــای گذشــته، حملــه بزرگــی 
ایــن  کــه  شــده  انجــام  حــزب هللا  علیــه 
ــد  موضــوع جدیــدی نیســت امــا چیــز جدی
شــدت ایــن حمــالت و موضوعــی اســت کــه 

از آن بــه »اســناد« یــاد مــی کننــد.
اســناد  برخــی  انتشــار  خصــوص  در  وی 
علیــه حــزب هللا لبنــان در هفته هــای اخیــر 
آنهــا  خوانــدن  جعلــی  و ضمــن  پرداخــت 
گفــت: جعــل کننــده ایــن اســناد، حرفــه ای 
ــن اســناد  ــان کــه ای ــوده، همچن ــی نب و لبنان
دارای محتوای بســیار ســخیف بوده اســت.

دبیــر کل حــزب هللا لبنــان گفــت کــه تأســف 
انگیــز اســت کــه برخــی افــراد نــادان و جاهل 

بــه ایــن اســناد جعلــی اســتناد می کنند.

سید حسن نصرهللا :

پیروزی سال ۲۰۰۰ 
استقالل را برای لبنان به ارمغان آورد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
پیش نویس قطعنامه ای علیه 
اشغالگری رژیم صهیونیستی را به 
تصویب رساند.

قطعنامه مجمع عمومی 
سازمان ملل علیه اشغالگری 
صهیونیست ها

مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
پیش نویس قطعنامه ای را به سود 
سوریه و فلسطین تصویب کرد.

خبرگزاری فلسطینی سما گزارش 
داد که این قطعنامه خواستار به 
رسمیت شناختن دائمی حاکمیت 
مردم فلسطین بر سرزمین های 
اشغالی از جمله قدس شرقی و 
حاکمیت مردم جوالن اشغالی 
سوریه بر منابع طبیعی این 
منطقه است.

به گزارش سما، ۱۵۶ کشور به 
این قانون رای مثبت دادند، ولی 
آمریکا، رژیم صهیونیستی، کانادا، 
نایرو، میکرونزی، جزایر مارشال و 
پاالئو با آن مخالفت کردند و ۱۵ 
کشور هم رای ممتنع دادند.

نماینده فلسطین در سازمان ملل 
گفت که این تصمیم در چارچوب، 
مجموعه ای از قطعنامه هاست 
که به نفع مردم فلسطین است 
و جنبه های مختلف سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی آنها را پوشش 
می دهد.

نماینده فلسطین ادامه داد، 
اهمیت این قطعنامه به این دلیل 
است که مجدداً بر حقانیت ملت 
فلسطین در تسلط و مدیریت 
منابع طبیعی خود تأکید دارد؛ 
مسئله ای که منطبق بر قوانین 
بین المللی و کنوانسیون چهارم 
ژنو است، این حاکمیت، عالوه بر 
به رسمیت شناختن حق مردم 
فلسطین برای دریافت خسارت از 
رژیم صهیونیستی، شرط الزم برای 
توسعه پایدار در فلسطین است.

قطعنامه مجمع 
عمومی سازمان ملل 
علیه اشغالگری 
صهیونیست ها
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مــاه ســال 1357، ســالروز حادثــه  24 آذر 
امــام خمینــی )ره( کرمــان  خونبــار مســجد 
اســت کــه ایــن حادثــه بــرگ زرینــی از دفــاع 
انقــالب  پیــروزی  دوران  در  کرمــان  مــردم 

اســالمی بــه شــمار مــی رود .
در ایــن روز  عوامــل رژیــم منحــوس پهلــوی 
بــا یــورش وحشــیانه بــه مــردم انقالبــی و 
مســلمان کرمــان کــه در مســجد امــام)ره( 
تجمــع کــرده بودنــد، غالمحســین مهــدوی، 
حمید نامجو باغینی، سیدحســین حســینی 
و مهنــدس فرامــرز دادبیــن را بــه شــهادت 
مجــروح  نیــز  را  زیــادی  جمــع  و  رســاندند 

کردنــد.
ــا اشــاره بــه حادثــه 24  صغــری خراســانی  ب
آذر شــهر کرمــان گفــت: 24 آذر مــاه ســال 
1357 یازدهــم محــرم بــود کــه همــه بــرای 
تظاهــرات در مســجد امام خمینــی)ره( جمع 
شــده بودیــم کــه از بلندگــو بــه مــا گفتنــد 
نمــاز را کــه خواندیــد بــه منــازل خــود برویــد و 
بعد از ظهر به مســجد صاحب الزمان)عج( 

بیاید.
مــادر شــهید حمیــد نامجــو باغینــی بــا بیــان 
اینکــه آن روز، روز ســوم شــهادت شــهید 
حســن توکلــی بــود و مــن نیــز بــا فرزندانــم دو 
دختــر و ســه پســرم بــه مســجد رفتــه بودیــم 
و پــس از نمــاز بــه خانــه آمدیــم، عنــوان کــرد: 
همســرم کارمنــد اداره بــرق و عصــر کار بود و 
بــه محــل کار رفتــه بــود، آن روز نــم نــم بــاران 
می زد، حمید لباس خود را پوشــید و گفت 
کــه مــن دارم مــی روم و چتــر را بــا خــود بــرد 
و بــه مــن هــم گفــت عصــر بیــرون نیــا، دیدی 
کــه صبــح گفتنــد بیــرون نیاییــد و گفتنــد که 
مــا امــروز دســتور کشــتار داریــم و زندانی می 

کنیــم؛ مــن بــه حمیــد گفتــم مــادر تــو بــرو.

وی ادامــه داد: مهــدی و مجیــد هــم بودند که 
حمیــد گفــت مامــان مــن امــروز مســئولیت 
قبــول نمــی کنــم و مــن امــروز تنهــا مــی روم 
و خطــاب بــه بــرادران خــود گفــت، شــما اگــر 
خواســتید خودتــان بیایید؛ حمید مجــددا به 
مــن گفــت مامــان، شــما بــا خواهرانــم بیــرون 
نیاییــد کــه امــروز، روز خیلــی ســختی اســت، 
ممکــن اســت تیرانــدازی شــود؛ صبــح هــم 
دیــدی کــه ارتــش و ســاواک بــه مســجد امــام 

خمینــی)ره( آمــده بودنــد.
خراســانی افــزود: حمیــد کــه رفــت دو بــرادر 
دیگر او مهدی و مجید نیز لباس پوشــیدند 
و رفتنــد و مــن نیــز بــا دو دختــرم کــه در آن 
زمــان یکــی کالس ســوم و دیگــری کالس 
پنجــم دبســتان بــود نیــز، لبــاس پوشــیدیم 
و بــه آنهــا گفتــم کــه چــادر مشــکی بپوشــند 
چــرا کــه ممکــن اســت حمیــد مــا را ببینــد و 

ناراحــت شــود کــه چــرا بیــرون آمــده ایــن.
مــادر شــهید حمیــد نامجــو باغینــی اظهــار 
کــرد: مــا بــه ســمت مســجد امام خمینــی)ره( 
رفتیــم و دیدیــم کــه مــردم تظاهــرات مــی 
کننــد و شــعار مــی دهنــد مــا نیــز ایســتادیم، 
گریــه مــی کردیــم و شــعار مــی دادیــم کــه از 
ــد کــه خواهــران  ــو اعــالم کردن پشــت بلندگ
ســوار ماشــین شــوند و مــی خواهیــم بــه 
ســمت مســجد صاحــب الزمان)عــج( برویــم 
کــه  مســجد  بــه  تظاهــرات؛  ادامــه  بــرای 
رســیدیم داشــتند بلندگوهــا را درســت مــی 
کردند، آقای شمســی زرگر و چند نفر دیگر 
داشــتند مراســم را انجــام مــی دادنــد کــه 
نیروهــای ســاواک جلــوی بچــه هــا را گرفتنــد 

ــه شــهادت رســاندند. و چنــد نفــر را هــم ب
وی تصریــح کــرد: در ایــن بیــن فــردی را دیــدم 
کــه نمــی دانــم مــا را شــناخت و یــا دیــده بــود 

کــه بچــه هــا تیــر خــورده انــد بــه مــا گفــت که 
خواهر شــما ســوار شــوید تا شــما را به خانه 
برســانم؛ زمانــی کــه مــا بــه منــزل رســیدیم، 
بــود و دوســتان و آشــنایان  غــروب شــده 
مســجد بودنــد و مــی دانســتند چــه اتفاقــی 
افتــاده اســت و از مــن ســوال مــی کردنــد کــه 
خانــم خراســانی پســران آمــده انــد و خبــری 
از آنهــا داریــد؟ کــه مــن گفتــم مــن نمــی توانم 

دخترانــم را تنهــا بگــذارم.
خراســانی ابراز کرد: ســاعت هشــت بود که 
مهــدی آمــد و گفــت مامان، مســجد پر خون 
بــود ولــی مــن بچــه هــا و برادرانــم را ندیــدم و 
تــا اینجــا پیــاده آمــدم؛ بــه او گفتــم کــه خــدا 
را شــکر کــه آمــدی؛ یــک ســاعت گذشــت 
و درب منــزل را زدنــد و مهــدی گفــت دایــی 
اســت و مجیــد نیــز بــا بــرادرم آمــد و تــا مــن 
را دیــد زد زیــر گریــه و مــن متوجــه شــدم کــه 
اتفاقــی بــرای حمیــد افتــاده اســت؛ همــان 
لحظــه  ســوال کــردم، حمیــد را کشــتند؟ 
فــدای ســر امــام حســین علیــه الســالم و 
فــدای ســر بچــه هــای امــام حســین علیــه 

ــدارد. الســالم، اشــکال ن
مــادر شــهید حمیــد نامجــو باغینــی عنــوان 
کــرد: مجیــد گفــت، مامــان کاش زودتــر آمده 
بــودم؛ چــرا کــه زبانــم قفــل شــده بــود؛ مجیــد 
گفــت کــه حمیــد را زدنــد، زیــر پایــش پــر از 
ــه اال هللا را  ــود، اشــهد ان ال ال خــون شــده ب
گفت و افتاد؛ مردم او را به مسجد بردند و 
بــا پارچــه جــای گلولــه هــا را بســتند و پــس از 
آن او را بــه بیمارســتان راضیــه فیــروز بردنــد؛ 

امــا مــا را بــه بیمارســتان راه ندادنــد.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه بــرادرم بــا همســر 
ــن  ــم امــا ای ــرادرم آمــد، احــوال پرســی کردی ب
در حالــی بــود کــه تمــام بدنــم مــی لرزیــد، 

برایشــان چــای دم دادم و چــای را کــه آوردم، 
بــرادرم گفــت در ایــن شــرایط بــرای مــا چــای 
اســت؛  بیمارســتان  آوری؟ حمیــد در  مــی 
گفتــم مــا رفتیــم کــه او بیمارســتان بــرود تــا 
کشــته شــود؛ در این زمان همســرم به خانه 
آمــد و پرســید چــه اتفاقــی افتــاده، گفتــم 
ــی  ــر خــورده، همســرم گفــت زمان ــد تی حمی
کــه حمیــد تیــر خــورده مــن بدنــم بــه یکبــاره 
لرزیــده و متوجــه شــده ام کــه بــرای فرزنــدم 

اتفاقــی افتــاده اســت.
بــه  خطــاب  همســرم  گفــت:  خراســانی 
بــرادرم گفــت کــه نمــی شــود بیمارســتان 
برویــم و حمیــد را ببینیــم؟ بــرادرم گفــت کــه 
اجــازه نمــی دهنــد؛ ســپس بــرادرم گفــت کــه 
بگذاریــد بــا یــک دکتــر آشــنا تمــاس بگیــرم 
کــه مــی توانــد مــا را بــه بیمارســتان ببــرد؛ 
بــا دکتــر بــه بیمارســتان رفتیــم و دیــدم کــه 
حمیــد بــر روی تخــت خوابیــده و او را عمــل 

ــد. کــرده ان
مــادر شــهید حمیــد نامجــو بیــان کــرد: حمیــد 
بــه دکتــر در مــورد وضعیــت خــود گفــت، 
ــاره رفــت  ــد و دوب ــده اش را خوان ــر پرون دکت
و بــا حمیــد صحبــت کــرد و دوبــاره آمــد و 
پرونــده را خوانــد، بــرادرم پرســید کــه چــرا از 
خواهــر زاده ام ســوال مــی کنیــد و پرونــده 
را مــی خوانیــد؟ دکتــر گفتــه بــود در شــکم 
او هیــچ چیــزی وجــود نــدارد و همــه چیــز را 
در آورده انــد؛ پرونــده را مــی خوانــم هیچــی 
نــدارد و زمانــی کــه بــا او حــرف مــی زنــم 
راحــت حــرف مــی زنــد و ایــن عجیــب اســت.

وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: مــا در آنجــا 
حتــی نمــی توانســتیم گریــه کنیــم و پــس از 
گذشــت دو روز حمیــد در ســیزدهم محــرم 

بــه شــهادت رســید.

روایت شهادت شهید }حمید نامجو{ از زبان مادرش
۲۴ آذر ۵۷ برگی از جنایت پهلوی در کرمان؛

صغری خراسانی گفت: پسر مهدی که 
آمد، گفت مامان، مسجد پر خون بود 
ولی من بچه ها و برادرانم را ندیدم و تا 
اینجا پیاده آمدم؛ به او گفتم که خدا را 
شکر که آمدی؛ یک ساعت گذشت و 
درب منزل را زدند و مهدی گفت دایی 
است و مجید نیز با برادرم آمد و تا من 
را دید زد زیر گریه و من متوجه شدم که 
اتفاقی برای حمید افتاده است؛ همان 
لحظه سوال کردم، حمید را کشتند؟ 
فدای سر امام حسین علیه السالم و 
فدای سر بچه های امام حسین علیه 
السالم، اشکال ندارد.

هللا  آیــت  شــهادت  ســالروز  مــاه  آذر   27
شــهید مفتــح بــه عنــوان روز وحــدت حــوزه و 

دانشــگاه نامگــذاری شــده اســت.
آیــت هللا ســید احمــد خاتمــی در خصــوص 
و  حــوزه  وحــدت  آرمــان  گفــت:  روز  ایــن 
دانشــگاه، از آرمــان هایــی اســت کــه امــام 
پیــروزی  از  پیــش  الشــأن  عظیــم  راحــل 
انقــالب ایــن مهــم را دنبــال مــی کردنــد و 
ایــن آرمــان، آرمــان همــه بــزرگان و دســت 

اســت. و  بــوده  انقــالب  انــدرکاران 
نماینــده مــردم اســتان کرمــان در مجلــس 
خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکه وحــدت حوزه 
و دانشــگاه در حقیقــت ابــزار رشــد کشــور و 
موفقیــت در عرصــه هــای مختلــف اســت، 

عنــوان کــرد: حــوزه و دانشــگاه دو بــال ترقــی 
کشــور در همــه عرصــه هــا هســتند.

وی ادامــه داد: لکــن ایــن وحــدت، وحــدت 
فیزیکــی نیســت، کــه ایــن دو نهــاد کنــار هــم 
بنشــینند و مطالب را بشــنوند؛ وحدت بین 
این دو نهاد، وحدت آرمانی اســت و وحدت 
آرمانــی بــه ایــن صــورت تحقــق پیــدا مــی کنــد 
کــه حــوزه و دانشــگاه یــک هــدف را دنبــال 
کننــد کــه آن هــدف، تقویــت و تحکیــم نظام 

اســالمی اســت.
آیت هللا خاتمی بیان کرد: اختالف ســلیقه 
نیــز در حــوزه و دانشــگاه بســیار طبیعــی 
اســت و لکــن ایــن اختــالف ســلیقه هــا نبایــد 
منجــر بــه اختــالف هــدف شــود، بایــد هــدف 

راهبردی حوزه و دانشگاه، تقویت و تحکیم 
ایــن نظــام اســالمی باشــد و از ایــن راه اســت 

کــه آن وحــدت تحقــق پیــدا مــی کنــد.
نماینــده مــردم اســتان کرمــان در مجلــس 
خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه مطلــب فــوق 
تصریــح کــرد: اگــر خدایــی ناکــرده در ایــن 
هــدف خللــی ایجــاد شــود، آنــگاه تفرقــه بیــن 
حــوزه و دانشــگاه آغــاز مــی شــود و تفرقــه ای 
کــه دود آن بــه چشــم جامعــه، حوزویــان و 
دانشــگاهیان خواهــد رفــت و بــر ایــن اســاس 
اســت کــه ایــن آرمــان ارزشــمند امــام راحــل 
عظیــم الشــأن و یــاران امــام را بایــد بــا هــدف 
تقویــت و رشــد نظام اســالمی پــاس بداریم.

سید احمد خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری :

وحدت حوزه و دانشگاه ابزار رشد کشور در عرصه های مختلف است
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در این بخش صفحات 
مثبت و پرمحتوای شبکه 
های اجتماعی
 به شما 
معرفی می شود

ارادت حاج قاسم به حضرت زهرا )س(

ارزش کار پرستار در بیانات رهبری

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید

جهت مشاهده جزئیات کلیک کنید

در هر بخش از نشــریه ی  » آســمان کویر « که این تصویر وجود دارد، قابلیت چندرســانه 
ای اســتفاده شــده و شــما مــی توانیــد بــا کلیــک بــر روی آن بــه تماشــا و یــا شــنیدن مطلــب 

مــورد نظــر خــود بپردازیــد ...

 گریه های بی امان زاکانی برای حاج قاسم
جهت مشاهده کلیک کنید

جهت ورود به صفحات اجتماعی
ماهنامه ی آسمان کویر
کلیک کنید ...
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@amirabdollahian_ir

@ejeii_org

https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/asemankavir.ir/
https://chat.whatsapp.com/JEnEn1625COCA7L0MfRnVA
https://www.instagram.com/amirabdollahian_ir/
https://www.instagram.com/ejeii_org/
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/12/zakani.mp4
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/12/80deed426570a2a51d2982fd57f4ae3e29079294-240p.mp4
https://khl.ink/f/49212
https://khl.ink/f/49212
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/12/80deed426570a2a51d2982fd57f4ae3e29079294-240p.mp4
http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/12/zakani.mp4

