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ــه الســالم  ــی علی ــت از منظــر امــام عل عدال
عنــوان  بــه  خــود  و  دارد  ای  ویــژه  جایــگاه 
ــت دردروان زندگانیــش  ــی عدال الگــوی عمل
و بویــژه دردروان 5ســاله زعامــت داریــش 
عینــا بــه صحــه ظهــور و تجلــی در امــور در 
همــه موقعیتهــا بــروز کــرد و هیچــگاه ذره 
ای ار آن عــدول نکــرد بلکــه ایشــان عدالــت 
را نــه یــک تکلیــف بلکــه نامــوس الهــی مــی 
ــی )ع( هرگــز روا نمــی دارد كــه  دانســت وعل
ــه تعلیمــات اســالمی،  یــك مســلمان آگاه ب
تماشاچی صحنه های تبعیض و بی عدالتی 
باشــد. گرچــه عدالــت درطــول تاریــخ بشــر 
یــک مفهــوم آرمانــی محســوب می شــده اما 
ــا مصــادره  همــواره دســتخوش تحریــف و ی
بــه مطلــوب در آمده اســت از نظر امــام، آن 
اصلــی كــه می توانــد تعــادل اجتمــاع را حفــظ 
كنــد و همــه را راضــی نگهــدارد، بــه پیكــر 
اجتمــاع ســالمت و بــه روح اجتمــاع آرامــش 

دهــد، عدالــت اســت.
در حقیقت این مهم یكی از اركان فلســفه 
»ان  فرمودنــد:  كــه  اســت  امــام  سیاســی 
فی العــدل ســعه و مــن ضــاق علیــه العــدل، 

فالجــور علیــه اضیــق«
»یعنــی عــدل فراخنایــی دارد. امـّـا اگــر كســی 
آن را تنــگ می یابــد، بدانــد كــه بی عدالتــی از 
آن هــم تنگ تــر اســت، چــرا كــه عــدل یعنــی 
مضبــوط بــه ضوابــط بــودن و لــذا اجــازه هــر 
كاری را به هر كسی نمی دهد. اما گریختن 
از عــدل و بیــرون رفتــن از دایــره آن، تنگنــای 

بیشتری خواهد آفرید.« همچنین از منظر 
امــام، عدالــت صرفــاً امــری اخالقــی شــمرده 
نمی شــود، بلكــه عدالــت نــزد وی فلســفه 
حكومتــی اش محســوب می گــردد. از ایــن 
حیــث، نكاتــی را حضــرت در خصــوص ابعاد 
و شــعب عدالــت، مــالك حكمرانــی، قــوام 
ــار و تبعــات تقیــد بــه عــدل در  زندگانــی، آث
بقــاء قــدرت و چشــم انداز عدالــت در تــداوم 
حیــات بشــری بیــان داشــته اند، كه تأمــل در 
آنهــا ژرفــای نگــرة آن بزرگــوار را نســبت بــه 

مقولــة عدالــت مبرهــن می ســازد.
امام عدل را »رستگاری و كرامت«، »برترین 
فضائــل«، »بهتریــن خصائــل« و »باالتریــن 

موهبــت الهــی« می دانــد
در نهایــت علــی )ع( جوهــره اصلی را عدالت 
دانسته و معتقد است كه تمام نیكویی ها 
از آن سرچشــمه می گیــرد، چــرا كــه فرمــود: 

»العــدل رأس االیمــان و جماع  االحســان«. 
منظــور امــام ایــن اســت كــه یــك جامعــه 
و  نظــام  یــك  دارای  بایــد  اول  درجــه  در 
سیســتم سیاســی باشــد، تــا ابتدایی تریــن 
بــه  مــردم  زندگــی  امــور  ضروری تریــن  و 
چرخــش درآمــده و عملــی شــود. امــا در گام 
بعــدی عدالــت، هــر یــك از اجــزای نظــام 
سیاســی از رهبــر، والیــان و كارگــزاران گرفته، 
تــا اصنــاف، مجموعه هــا و نهادهــای مختلــف 
اجتماعــی بایــد دارای عدالــت خــاص خــود 
باشــند، چــون هر یــك كارویژه خــود را دارند. 
ضرت علی )ع( در خصوص تأثیرات عدالت 

بــر حفــظ قــدرت و بقــاء حكومــت معتقدنــد 
كــه: »هیــچ چیــز ماننــد عدالــت، دولت هــا 
ــَن الــدول  را محافظــت نمی كنــد )لــن تَُحصَّ
بمثــل اســتعمال العــدل فیهــا( و عــدل چنــان 
ســپر محكمی اســت كــه رعایــت آن موجب 
سیاســی  نظــام  اقتــدار  و  قــدرت  تــداوم 
ــَن هللا  می گــردد. )مــن عمــل بالعــدل َحصَّ
ملكه(. در عین حال فراگیرترین اثر عدالت 
در ســازندگی و اصــالح جامعــه تبلــوری یابد، 
چــرا كــه عــدل باعــث انتظــام امــور جامعــه 

می شــود. 
بــه بیانــی  دیگــر، علــی )ع( عــدل را نقطــه 
مقابــل ظلــم و ســتم مــی دانــد  و هرجــا 
ــم و  ــه عدالــت مــی ورزد، از ظل كــه دعــوت ب

می دهــد.  پرهیــز  اجحــاف 
خاصــه كــه ایــن وصایــا در بینــش سیاســی 
و حكومتــی امــام جایــگاه ویــژه ای داشــته و 
هــر كــس یــك دور نهج البالغــه را مــرور كــرده 
باشــد، درمی یابــد كــه امــام دربــاره حكومــت 
ــا سیاســت و عدالــت و تعامــل  و عدالــت ی
فوق العــاده ای  دو، حساســیت  ایــن  میــان 
نشــان داده اســت. هرچنــد كــه تأكیــد آن 
حضــرت بــر مقولــه عدالــت فراتــر از یــك 
بینش و یا نگرش سیاســی، مســتلزم توجه 
وی بــه آثــار و عــوارض عملی عدالت در قوام 
و انتظــام اجتمــاع، تحذیــر مخاطرات، تجلی 
محبــت و نافــذ شــدن حكــم نیــز می باشــد، 
منــوط بــر آنكــه هــر چیــزی در جــای خــود 

قــرار گیــرد.

سرمقاله

یادداشت

عدالت در آیینه امام عیل علیه السالم 

میزان الحکمه, ج 6, ص78.

ان العدل میزان هللا الذى 
وضعه للخلق و نصبه القامه 
الحق فالتخالفه فى میزانه

عدالت وسیله سنجشى 
است که خداوند براى 
مردم نهاد تا حق در 
جامعه استوار گردد. 
بنابراین خدا را در این 
میزان همراه باش و 
مخالفت نکن.

امام علی )ع( می فرمایند :

از علــی گفتــن، نــه در تــوان محــدود ذهــن 
هــای ماســت کــه راهــی بــه افــالک عظمــت 
او نداریــم و نــه حتــی در قــدرت واژه هــا کــه 
جرعــه هایــی از اقیانــوس وجــود او را بــه 
ســطر آورنــد، ولــی بــه رســم ادب، بــه آزِ ثواب 
و به قصد خوشــه چینی از خرمن بی کرانه 
وجــودش، ظــرف کوچــک ادراکمــان را زیــر 
بــاران عظمــت او گرفتــه ایــم. ایــن ســطرهای 

ناچیــز بــه ایــن نیــت نگاشــته شــده انــد.
در گلبرگهــای گذشــته، بــه بهانــه تولــد آن 
مولــود، شــب قــدر، شــهادت ایشــان و حتــی 
صفحــه هــای ثابــت درس هایــی از نهــج 
البالغــه بــرای ســال امــام علــی علیــه الســالم 
، گلبــرگ هــای بســیاری از معرفــت گــرد هــم 
آمــده انــد. در ایــن نوشــته کوتــاه، شــبنمی به 

آن ســبزه هــا افــزوده ایــم.
زیباتریــن والدت: شــرافت والدت در مهبــط 
وحــی و فــرودگاه فرشــتگان الهــی؛ یعنــی 
کعبــه، تنهــا، افتخــار اوســت. زیباتریــن نــام: 

ــام خــدا مشــتق شــد؛ علــی. ــام او از ن ن
زیباتریــن معلــم: در محضــر برتریــن وجــود 
هســتی زانــوی آموختــن بغــل گرفــت؛ در 

مکتــب رســالت.
زیباتریــن ایثــار: در شــب نیرنــگ کفر بــاوران 
بــرای قتــل پیامبــر، او بــود کــه شــجاعانه 

شمشــیرها را انتظــار کشــید.
ــادت: غــرق در بحــر دلدادگــی،  ــن عب زیباتری
بــی خــود از خــود، تیــر را ایــن هنــگام بایــد از 

پــای او بیــرون کشــید.
زیباتریــن حماســه: بــدر، احد، خیبــر، خندق؛ 

کــدام کــس را یــارای همــاوردی بــا اوســت.
زیباترین ســخنان: ســخنش فروتر از سخن 
خالــق و فراتــر از ســخن مخلــوق بــود؛ بــرادر 

قــرآن.
ــا  ــازی ب زیباتریــن شــهادت: هنــگام عشــق ب

خــدا، در محــراب بندگــی!
علی کیست؟

در نســل ابراهیــم خلیــل ریشــه داشــت. 

در خانــه کعبــه زاده شــد؛ فضیلتــی کــه نــه 
پیــش و نــه پــس از او، کســی در آن شــریک 
نبــود. در دامــن نبــوت رشــد کــرد. نخســتین 
مســلمان شــد؛ اولیــن مــردی کــه بــه رســالت 
ایمــان آورد. در روزهــای ســخت و پرآشــوب، 
بــود  ســاری  ســایه  گشــت.  اســالم  یــاور 
آرامــش بخــش، همراهــی اســتوار و هــم یاری 
فــداکار. لیلــة المبیــت را او آفریــد؛ در شــب 
هجــوم مشــرکان بــرای قتــل پیامبر در بســتر 
ــدر،  ایشــان آرمیــد. علــی علیــه الســالم در ب
ذوالفقــار حماســه آفریــن بــود؛ در احد، ســپر 
ســتم زدا و در خنــدق، تمامــی اســالم کــه 
در برابــر تمامــی کفــر ایســتاد. علــی از اهــل 
بیــت بــود؛ همانــان کــه از رِجــس و شــرک 
دور بودنــد و از تطهیــر شــدگان شــمرده مــی 
شــدند. علــی علیــه الســالم کســی اســت کــه 
خداونــد دربــاره اش گفتــه اســت: »پیشــوا 
و ولــی شــما، تنهــا خداســت و پیامبــر او و 
آنــان کــه ایمــان آوردنــد؛ همــان هــا کــه نمــاز 

را بــر پــا مــی دارنــد و در حــال رکــوع زکات مــی 
دهند.« علی علیه الســالم تفســیر این همه 
فضیلــت اســت؛ مــردی کــه فقــط یک بــار در 

تاریــخ هســتی ظهــور کــرد.
جامع اضداد

نکتــه هــای شــگرف زندگانــی حضــرت  از 
علــی علیــه الســالم کــه شــگفتی همــه ژرف 
اندیشــان حقیقــت جــو را برانگیخته اســت، 
بــی کرانگــی ابعــاد وجــودی آن حضــرت در 
همــه فضایــل اخالقــی اســت. امیــر خــاک و 
ــود کــه همراهــی و  افــالک، جامــع صفاتــی ب
هــم نشــینی آنهــا در وجــود یــک فــرد در بــاور 

آدمــی نمــی گنجــد.
امام خمینی علیهم الســالم که در شــناخت 
اهــل بیــت علیهــم الســالم معرفتــی بــی مــرز 
داشــت، دربــاره ایــن ویژگــی امیرمؤمنان علی 
علیــه الســالم مــی فرمایــد: »ایــن علــی همــه 
چیــز اســت؛ یعنــی در همــه ابعــاد انســانیت 

درجــه یــک اســت.

امام علی علیه السالم تجلی زیباترین ها

gallery.samira.kerman

ارائه انواع ست های کیف و رورسی
رورسی/کیف/شال

فروش فقط آنالین
ارسال پسیت به کل کشور

MONTELLA , NAZHO منایندیگ برندهای

جهت مشاهده ی ویدیوی تبلیغاتی کلیک کنید جهت ورود به صفحه ی گالری سمیرا کرمان کلیک کنید

https://www.instagram.com/p/CLkRpbhBK0CBuF9LVRtzmtTUntr2pqYU65yGR40/
https://www.instagram.com/gallery.samira.kerman/
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داســتاِن تحریم هــای ظالمانــه علیــه ایــران از اینجــا شــروع 
ّــت ایــران به خاطــر نیازهــای صلح آمیز کشــور،  شــد کــه »مل
بــه دنبــال فعّالیـّـت هســته ای بــوده و هســت. مــا تــا چنــد 
سال دیگر احتیاج داریم به حدّاقل بیست هزار مگاوات 
نیروی برقی که از امکانات هسته ای و از نیروی هسته ای 
اســتفاده بشــود و به  دســت بیاید... ]لذا[ نظام جمهوری 
اســالمی دنبــال اقــدام علمــی و عملــی در ایــن راه حرکــت 
کــرد؛ یــک کار مشــروع، یــک کار صحیــح، یــک کار بی ضــرر 
و بی خطــر... ایــاالت متّحــده ی آمریــکا کــه از پیشــرفت 
ّــت و همــه ی ملّتهــای دیگــر نگــران اســت و  علمــی ایــن مل
مایــل بــه پیشــرفت علمــی نیســت و اجــازه نمیدهد ملّتها 
پیشــرفت کننــد در مقابــل ایــن حرکــِت مشــروع و صحیحِ 
تحمیــل  را  تحریمهــای ظالمانــه ای  اســالمی،  جمهــوری 
کرد.«96/۰۶/26 هرچند که »مســئله ی ایرادگیری آمریکا 
و تحریمهایی که علیه ما اعمال میکنند و دشمنی ای که 
بــا مــا میکننــد، مربــوط بــه انــرژی هســته ای نیســت، ایــن 

بهانه اســت.«97/۰۲/19 
این حــال  بــا  امــا 
بــه  کشــور  »مســئولین 
رســیدند  نتیجــه  ایــن 
از  و  کننــد  مذاکــره  کــه 
بخشــی از ایــن حــّق خود 
صرف نظــر کننــد، بــرای 
اینکه تحریمها برداشــته 
را  کار  ایــن  و  بشــود 
در   96/۰۶/26 کردنــد.« 
مشــخص  هــدف  واقــع 
از  اســالمی  جمهــوری 
و  هســته ای  مذاکــرات 
برجــام  توافق نامــه ی 
بــود:  تحریــم«  »رفــع 
»مــا مذاکــره کردیــم کــه 
تحریــم برطــرف بشــود؛ 
بــرای  مذاکــره  شــروع 

ایــن بــود، ادامــه ی مذاکــره بــرای ایــن بــود.«97/۰۳/02 و 
همچنین »برجام اصالً برای برداشــتن تحریمها بود؛ برای 
اینکــه تحریمهــای ظالمانــه برداشــته بشــود.«95/۰۵/11

* نقِض روح و جسم برجام
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تــا مدتهــا در صحنــه ی عمــل 
ــه تمامــی تعهّــدات برجامــی عمــل  »جمهــوری اســالمی ب
کــرد.«     99/۱۱/19 و در نقطــه ی مقابــل »آمریــکا و ســه 
کشــور اروپایــی کــه همــه ی تعهّــدات برجامــی را زیــر پــا 
گذاشتند... یک برهه ی بسیار کوتاهی در اوّل کار بعضی 
از تحریمهــا را -نــه همــه ی تحریمهــا را- موقّتــاً تعطیــل 
کردنــد، دوبــاره برگشــتند و بعــد تحریمهــا را افزایــش هــم 
ــاد هــم  ــا را زی ــر تحریمه ــر، ســه براب ــد؛ شــاید دو براب دادن

کردنــد.«99/۱۱/19
ایــن بدعهــدی اوال از ســوی هــر دو دولــت دمکــرات و 
جمهوریخــواه آمریــکا بــود: »آمریــکا پابنــد بــه تعهّــدات 
اســت؛  ترامــپ  کار  اینهــا  نگوییــد  نیســت.  خــودش 
ــا مــا نشســت، صحبــت کــرد  نــه، دولــت قبــل هــم کــه ب

و وزیــر خارجــه اش ده روز، پانــزده روز در اروپــا پابنــد 
جلســات بــود، آنهــا هــم تقریبــاً همین جــور ]بودنــد[؛ حــاال 
بــه شــکل دیگــری عمــل کردنــد ولــی نقــض کردنــد؛ آنهــا 
هــم تحریــم کردنــد، آنهــا هــم برخــالف تعهـّـدات خودشــان 
ــکا برخــالف تعهّــدات خــودش  ــد. دولــت آمری عمــل کردن
عمــل میکنــد.«97/۰۳/30 ابتــدا »روح و جســم برجــام« 
در دولــت اوبامــا نقــض شــد و در ادامــه ایــن رونــد بــا 
اقدامــات ترامــپ تکمیــل شــد: »دولتــی کــه بــه ایــن راحتــی 
معاهــده ی بین المللــی را نقــض میکنــد، بعــد هم مثــل آب 
خــوردن زیــر امضایــش میزنــد و میگویــد مــن از معاهــده 

شــدم.«97/۰۳/02 خــارج 
* گفتم به آمریکا اعتماد نکنید!

هرچنــد اتفاقــات رخ داده در ایــن مســیر بــه بدعهــدی و 
ذات اســتکباری و ُســلطه گر دولــت آمریــکا برمی گــردد 
امــا بــرای مــا نیــز تجربــه ای گرانبهــا در عرصــه ی دیپلماســی 
و تعامــل بین المللــی شــکل گرفــت. تجربــه ای کــه نشــان 

داد اعتمــاد بــه دشــمن می توانــد هزینه هــای ســنگینی را 
بــه مــا تحمیــل کــرده و مانــع تأمیــن منافــع ملــی شــود: »از 
روز اوّل بارهــا و بارهــا گفتــم بــه آمریــکا اعتمــاد نکنیــد!... 
را  الزم  تضمین هــای  ببندیــد،  قــرارداد  میخواهیــد  اگــر 
فراهــم بکنیــد، بعــد صحبــت کنیــد، بعــد قــرارداد ببندیــد، 
بعــد امضــا کنیــد؛ بــه حــرِف اینهــا اعتمــاد نکنیــد. یکــی از 
چیزهایــی کــه بنــده آن وقــت، بخصــوص روی آن تصریــح 
ــود کــه گفتــم مــا ایــن قــرارداد را قبــول  کــرده بــودم ایــن ب
میکنیــم بــه ایــن شــروط -چنــد شــرط بــود- یکی از شــرط ها 
ایــن بــود کــه گفتیــم رئیس جمهــورِ وقــِت آمریــکا بنویســد 
و امضــا کنــد کــه تحریمهــا برداشــته شــد؛ این جزو شــرایط 
مــا بــود، جــزو شــرایط بنــده بــود؛ خــب، مســئولین محتــرم 
زحمــت کشــیدند، تــالش کردنــد، عــرق ریختنــد، ]ولــی[ 
نتوانســتند و ایــن نشــد و نتیجــه اش ایــن اســت کــه دارید 

مشــاهده میکنیــد.«97/۰۲/19
* چه باید کرد؟

حــال و بعــد از طــی ایــن مســیر و کســب ایــن تجربــه، 

ــد کــرد؟ گام اول  ــی چــه بای ــن منافــع مل ــرای تأمی امــروز ب
ایــن اســت کــه بدانیــم »بــه دشــمن اطمینــان نمیشــود 
کــرد.«95/۰۵/11 و »عقب نشــینی در مقابــل آنهــا هیــچ 

تأثیــری در کــم  کــردن دشــمنی نــدارد.« 97/۰۳/02
بــر ایــن اســاس »تصمیــم مجلــس و دولــت در بــاب لغــو 
تعهـّـدات برجامــی، تصمیــم درســتی اســت؛ کامالً تصمیم 
منطقــی و عُقالیــی و قابــل قبولــی اســت. وقتــی طــرِف 
مقابــل، تقریبــاً بــه هیــچ کــدام از تعهّــدات خــودش در 
برجــام عمــل نمیکنــد، معنــی نــدارد که جمهوری اســالمی 
بــه همــه ی تعهـّـدات خــودش در برجــام عمــل کنــد؛ لــذا از 
مدّتــی پیــش تدریجــاً بعضــی از تعهـّـدات را لغــو کردنــد، 
اخیــراً هــم تعهـّـدات دیگــری را کنــار گذاشــتند.«99/۱۰/19

* سیاسِت قطعیِ جمهوری اسالمی
حــاال ماجــرای تحریــم و برجــام بــه ایــن نقطــه رســیده 
کــه تــوپ در زمیــن آمریــکا و اروپاســت: »آمریــکا و ســه 
ــا  ــر پ کشــور اروپایــی کــه همــه ی تعهّــدات برجامــی را زی
گذاشــتند، دیگــر حــق 
برجــام  بــرای  ندارنــد 
شــرط و شــروط تعیین 
کننــد... آن طرفــی کــه 
حــق دارد بــرای ادامــه ی 
شــرط  برجــام  کار 
ایــران  کنــد  معیّــن 
و  اســت.«99/۱۱/19 
اســالمی  جمهــوری 
#حــرف_ نیــز  ایــران 

قطعــی خــود را اعــالم 
آمریــکا  »بایــد  کــرده: 
لغــو  کال  را  تحریمهــا 
بــه  نــه  کنــد؛ آن هــم 
ــان و روی کاغــذ کــه  زب
کردیــم؛  لغــو  بگویــد 
نــه، بایســتی در عمــل 
تحریمهــا را لغــو کننــد 
و مــا راســتی آزمایی کنیــم و احســاس کنیــم کــه درســت 
تحریمهــا لغــو شــده، آن وقــت مــا هــم بــه ایــن تعهـّـدات 

برمیگردیــم.«99/۱۱/19   برجامــی 
ملــت ایــران یــک مطالبــه ی کامــال مشــخص دارد: »اصــالً 
مســئله  ی مــا ایــن نیســت کــه آمریــکا بــه برجام برگــردد یا 
برنگــردد. آنچــه مطالبــه ی منطقــی و عقالنــی مــا اســت، 
رفــع تحریمهــا اســت؛ تحریمهــا بایــد برداشــته بشــود. 
ــران اســت.«99/۱۰/19  ـّـت ای ــن حــّق غصب شــده ی مل ای
ّــه »مســئله ی خســارتها هســت کــه جــزو مطالبات ما  البت
اســت و در مراحــل بعــدی دنبــال خواهد شــد.«99/۱۰/19

توطئــه   کــه  رســیده  اینجــا  بــه  تحریــم  داســتاِن  حــاال 
دشــمن در مقابــل اراده ملــت ایــران نــاکام مانــده و ایــن 
ّــت  نویــد پیــروزی اســت: »تحریمــی هــم کــه علیــه مل
ایــران راه انداختنــد... در تاریــخ ســابقه نــدارد و انشــاءهللا 
شکســتی هــم کــه آمریــکا در ایــن قضیّــه میخــورد، در 

خواهدبــود.«97/۱۰/19 بی ســابقه  تاریــخ 

سیاست جمهوری اسالمی ایران لغو همه تحریم ها در عمل است

حرف قطعی درباره تحریم
رهبر معظم انقالب : جمهوری اسالمی ایران نیز حرف قطعی خود را اعالم کرده: باید آمریکا تحریمها را کال لغو کند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ 

نه، بایستی در عمل تحریمها را لغو کنند و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریمها لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهّدات برجامی برمیگردیم.

جهت مشاهده ی نماهنگ #سیاست_قطعی کلیک کنید

https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=47335
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خوانــدن نســخه الکترونیکــی کتــاب 
راه هــای  از  یکــی  نیــز  نشــریات  و 
جلوگیــری از مصــرف کاغــذ اســت و 
بــرای ایــن منظــور بایــد آمــوزش الزم 
تــا از مصــرف  بــه مــردم داده شــود 
طــور  بــه  و  کننــد  جلوگیــری  کاغــذ 
مســتقیم در حفاظــت از جنگل هــا 
ســهیم باشــند. بســیاری از مجــالت و 
نشــریات در دنیــای امــروزی انتشــار 
نســخه کاغــذی خــود را متوقــف کــرده 
و بــه دنیــای دیجیتــال پــا گذاشــته اند.

روی  نشــریات  ایــن  از  بســیاری 
آخریــن جلــد چــاپ شــده خــود عبــارت 
آخریــن نســخه چاپــی را گذاشــته و 
اعــالم کردنــد کــه دیگــر بــه صــورت 
چاپــی منتشــر نخواهنــد شــد بلکــه 
بــه صــورت نســخه های الکترونیکــی 
جالــب  و  شــد  خواهنــد  منتشــر 
اینجاست که بسیاری از این مجالت 
و هفته  نامه هــا ســابقه انتشــار ۶۰-۷۰ 

داشــته اند. ســاله 
محیــط  حامــی  می توانیــم  مــا  همــه 
زیست باشیم و با پیروی از الگوهای 
صرفه جویــی و اصــالح الگــوی مصــرف 
هــم بــه بهبــود محیــط زیســت کمــک 
و  فرزنــدان  بــرای  الگویــی  و  کنیــم 
نســل های بعــد باشــیم. کافــی اســت 
مصرفــی  کاغذهــای  اینکــه  از  قبــل 
بیندازیــم  بــه ســطل زبالــه  را  خــود 
دوبــاره نگاهــی بــه آن داشــته باشــیم 
و ببینیــم کــه کامــال از آن اســتفاده 
بهینــه داشــته ایم؟ یــا ببینیــم بــه جــای 
اســتفاده از کاغــذ از چــه راه دیگــری 
می توانســتیم پیــام خــود را بــه دیگــری 

انتقــال دهیــم.
بنابرایــن آیــا وقــت آن نرســیده کــه بــا 
دانــش روز  و  فنــاوری  از  بهره گیــری 
بــه ســمت اســتفاده بهینــه از کاغــذ 
برویــم و از تخریــب محیــط زیســت 

ــم؟ ــری کنی جلوگی
نشــریه ی آســمان کویر نیز با رویکرد 
حفاظت از محیط زیســت و تصمیم 
بــه دریافــت مجــوز خــود بــا عنــوان 
و  گرفــت  غیربرخــط  الیکترونیکــی 
اقــدام بــه انتشــار محتــوای تولیــدی 
خــود بــر بســتر دیجیتــال و فضــای 

مجــازی کــرده اســت.

انتشار نشریات به صورت دیجیتال 
بزرگترین کمک به حفظ 
محیط زیست خواهد بود

خوانــدن نســخه الکترونیکــی کتــاب و نشــریات نیــز یکــی از راه هــای جلوگیــری از مصــرف کاغــذ اســت و بــرای ایــن منظــور باید 
آمــوزش الزم بــه مــردم داده شــود تــا از مصــرف کاغــذ جلوگیــری کننــد و بــه طــور مســتقیم در حفاظــت از جنگل هــا ســهیم 
باشــند. نشــریه ی آســمان کویر نیز با شــعار حفاظت از محیط زیســت و تصمیم به انتشــار محتوای تولیدی خود بر بســتر 

دیجیتــال و فضــای مجــازی کــرده اســت.

مصرف انواع کاغذ و مقوا یکی از شاخص های رشد فرهنگی و 
اقتصــادی کشــورها محســوب مــی گــردد. با توجه به بررســی های 
بعمــل آمــده تولیــد و مصــرف انــواع کاغــذ و مقــوا در کشــور و در 
جهــان رو بــه افزایــش اســت. در ســال 2014 حــدود 400 میلیــون 
تــن کاغــذ و مقــوا در ســطح جهــان تولیــد شــده اســت کــه در ایــن 
میان، آســیا ســریع  ترین رشــد را در تولید داشــته اســت و پیش 
بینــی می شــود کــه مصــرف جهانــی کاغــذ تــا ســال 2025 بالــغ بــر 

500 میلیــون تــن خواهــد شــد. 
تولیــد جهانــی کاغذهــای بهداشــتی در 10ســال گذشــته در حــدود 
14% رو بــه افزایــش بــوده اســت. تولیــد و مصــرف کاغذهــای 
بهداشــتی در کشــور در 10ســال اخیــر بــه میــزان قابــل توجهــی 
)133%( افزایش داشــته و واردات کاغذ در ســه ســال گذشــته به 

شــدت کاهــش پیداکــرده اســت. 
ســرانه مصــرف کاغــذ چــاپ و تحریــر در جهــان و همیــن طــور 
در ایــران رو بــه کاهــش اســت. تولیــد کاغــذ روزنامــه در ســطح 
جهانــی 27 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت ایــن در حالیســت 
کــه رونــد تولیــد درآســیا تقریبــا یکنواخــت بــوده اســت. تولیــدات 
کاغــذ روزنامــه در ایــران در طــی 10ســال گذشــته رونــد نزولــی 

داشــته اســت.
تولیــد مقــوا و کاغــذ بســته بنــدی در جهــان حــدود 25 درصــد 
افزایــش داشــته اســت. در 10ســال گذشــته در ایــران بطــور 
میانگیــن 780 هــزار تــن در ســال مقــوا و کاغذهــای بســته بنــدی 
مصــرف شــده اســت. مصــرف کاغــذ و مقــوای مــورد اســتفاده در 
کارتن و بسته بندی روند صعودی دارد و در طی 10سال حدودا 
5 برابــر شــده اســت. تولیــد جهانــی کاغــذ و مقــوای مخصــوص 
روند صعودی دارد و اغلب کشورهای جهان خصوصا کشورهای 

آســیایی بــا افزایــش قابــل توجهــی همــراه بــوده اســت. 
همچنیــن ســرانه مصــرف و تولیــد کاغذهــای بســته بنــدی در 
کشــور رو بــه کاهــش مــی باشــد. ســرانه مصــرف کاغذهــای 
مخصــوص و رونــد واردات در کشــور ایــران صعــودی بــوده و 
در طــی 10ســال حــدودا ســه برابــر شــده اســت. واردات انــواع 
خمیرکاغــذ وآخــال افزایــش داشــته و تامیــن بخــش عمــده ای از 
مــواد اولیــه کارخانجــات را خمیرهــای وارداتــی تشــکیل می     دهــد. 

سرانه مصرف کاغذ در ایران چه قدر است؟
ایــن روزهــا یکــی از پرســش هایی کــه در فضــای مجــازی مطــرح 
است، پرسش درباره سرانه مصرف کاغذ در کشور ایران است، 
در واقــع کاغــذ و کاغذســازی بــه  عنــوان یــک صنعــت، پنجمیــن 
صنعــت بــزرگ مصرف کننــده انــرژی در دنیــا به شــمار مــی رود که 
بــه ازای هــر تــن محصــول، انــرژی بیشــتری نســبت بــه یــک تــن 
محصــول صنایــع اســتیل و آهــن مصــرف می کنــد. همچنیــن ایــن 
صنعــت در دنیــا نســبت بــه صنایــع دیگــر آب بیشــتری بــه ازای 
هــر تــن محصــول مصــرف می کنــد و ســطح باالیــی از آلودگــی 
آب و هــوا را به وجــود مــی آورد. براســاس آمــار به دســت آمده 
ــی هــر شــخصی به طــور متوســط در یــک  در کشــورهای صنعت
ســال ۱۶۴ کیلوگرم کاغذ و در کشــورهای در حال توســعه به طور 

متوســط ۱۸کیلوگــرم کاغــذ اســتفاده می کنــد.

ــزان اســت،  ــه چــه می ــا ب ــد کاغــذ در کشــور م اینکــه حجــم تولی
همــواره بــا آمارهــای متفــاوت روبه روســت. برخــی عنوان می کنند 
مــا ســاالنه ۱۰هــزار تــن کاغذ نیــاز داریم و برخی آمارهایی پایین تر 
را عــرف می داننــد. بــرای روزنامــه۸۰ هــزار تــن کاغــذ نیازمندیــم و 
در زمینــه چــاپ کتاب هــای درســی و غیردرســی نزدیــک بــه حدود 
۱۷۰ یــا ۱۸۰هــزار تــن را مطــرح می کننــد. البتــه میانگیــن ســالهای 

گذشــته نشــان مــی دهــد کــه  ۲۶۱هــزار و ۳۵۳ تــن انــواع کاغذ در 
کشــور تولیــد شــد کــه از ایــن میــزان ۱۸۳هــزار و ۳۵۳ تــن کاغــذ 
روزنامــه، چــاپ و تحریــر، کرافــت الینــر و فلــو تینگــدر و ۷۸ هــزار 

تــن کاغــذ تســت الینــر بــوده اســت.
امــا طبــق آخریــن آمــار رســمی کشــوری ســهم ســرانه مصــرف 
انــواع کاغــذ و مقــوا در کشــور ۲۲ تــا ۲۵ کیلوگــرم اســت و حــدود 
۲۳۰۰ واحــد صنعتــی در زمینــه صنایــع کاغــذ و فرآورده هــای 

کاغــذی دارای مجــوز صنعتــی هســتند.
در ســال های اخیــر از طرفــی بــه دلیــل رشــد فزاینــده جمعیــت و 
بــه تبــع آن افزایــش میــزان تقاضــا و از طرف دیگر کاهش شــدید 
منابع جنگلی صنایع تولید خمیر و کاغذ کشــور که برای تامین 
مــواد اولیــه خــود بــه درختــان جنگلــی وابســته اند )بــه دلیــل رو 
بــه زوال بــودن جنگل هــا و منابــع چوبــی( بــا مشــکالتی جــدی در 

تامیــن مــواد اولیــه ســلولزی مواجه هســتند.
قابــل  لیگنوســلولزی  اولیــه  مــواد  مهم تریــن  درحال حاضــر 
اســتفاده در صنایــع ســلولزی کشــور عبارتنــد از: جنگل هــای 
صنعتــی و تجــاری شــمال، زراعــت چــوب و جنگل هــای دســت 
کاشــت، بازیافــت کاغــذ و پســماندهای کشــاورزی کــه در ایــن 
میان منابع جنگلی بیشترین سهم را داشته و خمیرهای الیاف 
بلنــد وارداتــی و پســماند کشــاورزی نیشــکر )بــاگاس( و ســپس 

ســایر منابــع در رتبه هــای بعــدی قــرار می گیرنــد.

صرفه جویی در کاغذ تاثیر بسزایی در نجات
 محیط زیست دارد

مصــرف روزافــزون کاغــذ در کشــور تخریــب جنگل هــا، فرســایش 
خــاک، آلودگــی هــوا و هــزاران اثــر مخــرب بــر محیــط زیســت دارد.

 اگــر همــه افــراد جامعــه بــه ویــژه کارکنــان ادارات و ســازمان ها، 
کاغــذ  بــا  بیشــتر  کــه  کســانی  و  دانش آمــوزان  دانشــجویان، 
در ارتبــاط هســتند هــر کــدام بــه ســهم خــود در مصــرف کاغــذ 
صرفه جویــی کننــد هــر ســال بیــش از میلیون هــا تــن در مصــرف 
کاغــذ صرفه جویــی می شــود و ایــن یعنــی نجــات دادن میلیون هــا 
درخــت. بــدون شــک صرفه جویــی و پرهیــز از اســراف در هــر 
ــد بســیاری  ــا مســئولی می توان حــوزه و توســط هــر شــخص و ی
از مشــکالت اقتصــادی را کاهــش دهــد. بــه عبــارت دیگــر کلیــد 
پیشــرفت اقتصــادی جوامــع امــروزی در مصــرف بهینــه و پرهیــز 

ــر اســت. از اســراف و تبذی
صرفه جویــی یعنــی آن چیــزی را کــه قابــل اســتفاده اســت و 
می توانیم از آن اســتفاده کنیم دور نریزیم. نســبت به امکانات 
ــو کــردن و  ــدگار را ن ــم، دائمــا چیزهــای مان ــار نکنی ــا هــوس رفت ب
چیزهــای ضایــع  نشــدنی را دور ریختــن روش درســتی نیســت.

یکــی از مهم تریــن راه هــای صرفه جویــی و جلوگیــری از اســراف و 
تبذیــر صرفه جویــی در مصــرف کاغــذ اســت. مصــرف قابل توجه 
کاغــذ در کشــور نــه تنهــا موجــب تخریــب محیــط زیســت، از 
میــان رفتــن جنگل هــا، فرســایش خــاک و آلودگــی هــوا در کشــور 
می شود بلکه برای تامین بخشی از نیازهای مصرفی به واردات 
کاغــذ هــم نیــاز اســت کــه ایــن مســئله نیــز یعنــی خــروج ارز از 
کشــور، لــذا ترویــج مصــرف صحیــح کاغــذ دور از انتظــار نیســت.

یکــی از مؤثرتریــن راه هــا بــرای نجــات درختــان در خدمــت گرفتــن 
فنــاوری اطالعــات و انجــام امــور دولتــی بــا بــه کار گرفتن اینترنت 
و اســتفاده از دولــت الکترونیــک اســت. ســازمان ها و نهادهــای 
دولتــی همیشــه یکــی از پرمصرف تریــن حوزه هــای مصــرف کاغــذ 
محســوب می شــوند امــا بــه کارگیــری فضــای اینترنتــی و دولــت 

الکترونیــک راه موثــری بــرای نجــات درختــان اســت.

بسیاری از مجالت و نشریات 
در دنیای امروزی انتشار نسخه 
کاغذی خود را متوقف کرده و به 
دنیای دیجیتال پا گذاشته اند

سهم سرانه مصرف انواع 
کاغذ و مقوا در کشور
 ۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم است
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امــام  وحیدمهــری  والمســلمین  االســالم  حجــت 
جمعــه شــهرنگار درگفتگــوی اختصاصی با خبرنگار 
آســمان کویــر ضمــن تبریــک ایــام هللا دهــه مبــارک 
ــام راحــل  ــاد و خاطــرات ام فجــر وگرامــی داشــت ی
عظیــم الشــان، امــام و انقــالب اســالمی را از نــوادر 
تاریــخ نــام بــرد و بیــان داشــت : کــه انقالب اســالمی 
ایــران تفــاوت اساســی بــا ســایر انقالبهــای جهــان 
ــرا  ــر واخی ــه انقــالب فرانســه ، لیبــی و الجزائ ازجمل
باانقــالب  مصــر دارد کــه انهــا هدفشــان بعدمــادی 
و لیبرالیســم بــود ولــی انقــالب اســالمی بعــد ایمانی 
ومعنــوی و بــرای احیــای ارزشــها ی اســالم بــود کــه 
نهضــت  42ایــن  ســال  از  امــام  حضــرت  توســط 
کلیــد خــورد وپــس از 14ســال تبعیــد حضــرت امــام 
وبازگشــت ایشــان باعــث پیــروزی انقــالب اســالمی 
شــد کــه درایــن دوران مبــارزان انقالبــی صدمــات 
زیــادی دیدنــد وبســیار ی از انــان در زندانهــا زیــر 
شــکنجه دژخیمــان طاغــوت بــه شــهادت رســیدند.

امــام جمعــه شــهرنگار درپاســخ بــه ایــن ســئوال 
کــه در زمــان وقــوع انقــالب درســال 57 چندســال 
بنــده   : داشــت  اظهــار  کردیــد؟  چــه  و  داشــتید 
تهــران  وســاکن  داشــتم  18ســال  و  متولــد1339 
بــودم و خانــه مانزدیــک میــدان ژاله)شــهدا( بــود و 
در همســایگی مــا پایــگاه نیــروی هوایــی بــود و مــن 
اختــالف ودرگیــری وپیوســتن کادر نیروهــای هوایــی 
بــه مــردم را از نزدیــک شــاهد بــودم وکشــتارمردم 
بــی گنــاه درمیــدان شــهدا را ازنزدیــک دیــدم کــه 
درآن روز بســیاری از مــردم بــه شــهادت رســیدند 
وچندنفــر از دوســتان مــن در اثــر تیرانــدازی قطــع 
بــرای مــردم  نخــاع شــدند و روز بســیار ســختی 
بــود کــه ایــن خونهــا باعــث پیــروزی انقــالب شــد 
 و بنــده مرتــب درهمــه تظاهــرات حضــور داشــتم

وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا درســال 57 انقــالب 
شــد،  بیــان داشــت : مــردم کشــور عزیزمــا ســالهای 
متمــادی قریــب 2500 ســال قبــل از  زمــان پهلــوی 
وقاجــا رو دوران قبلــش از اســتبداد رنــج مــی بردنــد 
بــی عدالتــی وتبعیــض وفقــر درشــهرها وروســتاها 
مــوج مــی زد حتــی دراطــراف تهــران مثــل حلــب 
بــه خاطــر  مــردم  کــه  ابادهــا و... وجــود داشــت 
عــدم توجــه دولــت بــه روســتاها واز رونــق افتــادن 
کشــاورزی بــه اطــرا ف و حاشــیه شــهرها پنــاه آورده 
بودنــد تالقمــه نانــی بدســت آوردنــد در حالــی کــه 
پهلــوی 6میلیــون بشــکه نفــت صادر میکــرد و همه 
درامدهزینــه عیــش ونــوش و بــاج دادن بــه غربیهــا 
وبویــژه آمریکایــی مــی شــد واســتکبار بــه مــردم 
خودتحقیــری را تبلیــغ کــرده بودنــد یعنــی همــان 
خودباختگــی فرهنگــی کــه فرهنــگ غــرب فرهنــگ 
برتــر اســت و مظاهــر غربــی را تبلیــغ مــی کردنــد و 
 کشــور رابــه یــک کشــورمصرفی تبدیل کــرده بودند. 
وی افزود:  انقالب اسالمی ریشه در احادیث دارد 
وخبــر از قیــام مــردم از امــام کاظــم علیــه الســالم 
اینگونــه دراحادیــث بیــان گردیــده اســت : »علی  بن 
عیســی از ایــوب بــن یحیــی از امــام موســی بن جعفر  
حضــرت  آن  کــه  می کنــد  روایــت  الســالم  علیــه 
فرمودنــد: مــردی از اهــل قــم مــردم را بــه ســوی حــق 
دعــوت می کنــد و قومــی گرداگــرد او جمــع می شــوند 

بــه صالبــت پاره هــای فــوالد، تنــد بادهــا آنــان را بــه  
لــرزه درنمــی آورد و از جنــگ خســته نمی شــوند و 
تــرس بــه خــود راه نمی دهنــد و بــر خــدا تــوکل مــی 
کننــد و ســرانجام، پیــروزی از آن متقیــن اســت.« 
اینکــه مبارزیــن انقــالب اســالمی در برابــر شــکنجه 
انقــالب  تــا  میکردنــد  مقاومــت  تبعیدهــا  و  هــا 
 پیــروز شــد مصــداق همیــن حدیــث گهربــار اســت. 
گذشــت  بــا  رابطــه  در  مهــری  الســالم  حجــت 
یــک چلــه از انقــالب اســالمی راهکارهــای تحقــق 
تمــدن اســالمی  بــه  انقــالب و رســیدن  گام دوم 
گفــت : درچلــه اول انقــالب کــه آنــرا چلــه ایثــار و 
اهــداف  تثبیــت  ازخــود گذشــتگی و  و  مقاومــت 
اولیــه انقــالب مــی تــوان نامبــرد ، زیــرا در ابتــدای 
نقــاط  اقصــی  در  متعــددی  گروهکهــای  انقــالب 
کشــور مثــل کومولــه، مجاهدیــن خلــق ، فدائیــان 
خلــق و... فعالیــت داشــتند ضدانقــالب باکمــک 
غربیهــا وطاغوتیهــا ووابســتگان بــه رژیــم پهلــوی 
تــالش میکردنــد تــا انقــالب اســالمی را بــه نــام خــود 
مصــادره و یــا آن را بــه شکســت بکشــانند و بعــد از 
برخــورد جــدی بــا گروهکهــای وابســته به غــرب دوره 
هشــت ســال جنــگ تحمیلــی را داشــتیم کــه بنــده 
در کنــار شــهیدچمران درجنگهــای نامنظــم حضــور 
داشــتم ودر جنــگ تحمیلــی بــا کمترین ابــزار جنگی 
بیشــترین پیــروزی هــا را درجبهــه هــا  داشــتیم و 
حتی یک وجب ازخاک کشــورمان بدســت دشــمن 
نماند که جوانان غیوربه فرمان حضرت امام روانه 
جبهــه هــا شــدند و ســردارانی چــون شــهیدهمت 
، باکــری ، جهاندیــده و ســرداران شــجاع دیگــری 
از جملــه ســردار دلهــا شهیدســلیمانی درجبهــه هــا 
درخشــیدند و مانــع از ورود دشــمن بــه خــاک وطــن 
شــدند وچــون دفــاع مــا دفــاع ایمانــی بــود دفــاع 
ســرداران هــم ایمانــی بــود و حضــرت امــام پــس از 
پیــروزی خرمشــهر فرمودنــد » خرمشــهر را خــدا ازاد 
ــوه الهــی داشــت کــه  کــرد « یعنــی همــه کارهــا جل
ایــن از بــرکات انقــالب اســالمی وهمیــن جلــوه هــای 
الهــی باعــث تفــاوت ایــن انقــالب از ســایرانقالبها 

شــده اســت. 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  بــا  رابطــه  در  وی 
درخــرداد1400 و راهکارهــا بــرون رفــت از مشــکالت 
واشــتغال  مــردم  معیشــت  تامیــن  و  موجــود 
گفت : هنــــوز وقــــت زیــــادی تا برگــــزاری انتخابــــات 
،حدودچهــار و نیــــم مــــاه مانــــده اســــت امــــا فــردی 
بایــد ســکاندار ایــن مســئولیت شــود کــه ازجنــس 
شهیدســلیمانی باشــد یعنــی انســانی باشــد تــا در 
فــداکاری ، شــجاعت و جــرات، قــدرت خــود و نظــام 
اســالمی را درتمــام صحنــه هــای داخلــی و خارجی 
بــــه نمایــــش بگــــذارد و از جوانــان مومــن و انقالبــی 
ــه  ــد دراهتمــام بــ ــد و بتوان ــتفاده کنــ ــادی اســ وجهــ
تحقق گام دوم انقالب ضمــن تثبیــت دســتاوردهای 
انقــالب تحقــق آن را تســرع ببخشد، ضمن اینکــه 
بایــد بــه معیشــت مــردم توجــه و زمینــه اشتغال  و 

ازدواج  جوانــان را فراهــــم کنــــد.
امــام جمعــه ی نــگار در رابطــه بــا تاثیــرات مکتــــب 
شهیدســلیمانی در رونــد گام دوم انقــالب نیز بیان 
داشــت : مکتــــب شــــهید ســــلیمانی راه  و روش 

مکتــب امــام حســین )علیــه الســالم( و راه شــهادت 
اســت و شهیدســلیمانی جلــوه و ســیره امــام علــی 
علیــــه الســـالم در صبــر و اســتقامت، مبــارزه بــا 
جهالت و بدعت ، سرکشی بــه خانواده ی  شــهدا 
و یتیمــان ونیازمندان ، ســاده زیســتی ، توجــه بــه 
حــالل و حــرام، والیمتــداری و در یک کالم اسوه ی 

و الگــوی بــرای بشــریت اســت .
حجــت االســالم مهــری در خصــوص وضعیــــت 
فرهنگــــی اجتماعــــی و اشــــتغال گفــت :   فقــر 
فرهنگــــی و اقتصــــادی باعــث شــــده عده ای بیکار 
باشــــند و بــــرای کســــب درآمــد بــــد بــــه شــــغلهای 
کاذب روی بیاورنــد کــــه قطعــــا تبعــــات خوبــی 

ــت . ــد داشــ نخواهــ
وی ادامه داد : نــــگار نســــبت بــــه ســــایر بخشــــها 
از رونــد توســــعه و کمتــری برخــوردار اســت، و 
از جهتــی دیگــر شــهر نــگار در مســیر جــاده ی 
ترانزیــت بیــن شهرســتان های بافت، رابــر، ارزوئیه 
و جیرفــت قــرار داد کــه قطعــا فرهنــگ های عبوری 
تاثیــر  آنــان  فرهنگــی  و  اجتماعــی  وضعیــت  در 

گذارهســتند.
امــام جمعــه ی نــگار در خصــوص کمــک هــای 
معیشــتی در دوران کرونــا در شــهر نــگار نیــز گفت 
:  الحمدا.. باکمکهــای مردمــی ســه مــورد کمکهــای 
مالــی و 4 مورد کمکهــای نقــدی حــدود 50دمیلیــون 
ــم؛ در ایــن  ــع کردیــ ــدان توزیــ ــن نیازمنــ ــان بیــ تومــ
خصوص از مســاعدت شرکت های صنایع  فوالد 
مشــــیز بردســیر و ســــیرجان ایرانیان هم برخوردار 
شــدیم کــه شایســته اســت  از مســــاعدتهای ایــــن 
دو شرکت باالخــــص از بــــذل عنایــــت جناب آقای 
مهنــدس ســــتوده مدیرعامــــل محتــــرم  شــرکت 
صنایع فوالد مشــیز بردسیر کــه در توزیــع بســته 
هــای معیشــتی و کمــک 150میلیــون تومانــی بــه 
درمانــگاه نــگار و تجهیــز آن قدردانــی وتشــکر کنــم.
کــه کار بســیار شایســــته و الزمــی در شــــهر نــگار 
انجــــام دادنــــد کــــه ایــزد منــان  ســالمتی و عــــزت و 

ســــربلندی بــــرای ایشــــان مســئالت مــــی نمایــم .
وی ادامه داد : با توجــه بــه ســه شــرکت فــوالدی 
و معــدن درآلــو  و معیــــن اقتصــادی شهرســــتان 
بردســــیر یعنــی شــرکت گل گوهــر، بــــه اســتاندارد 
پیشــــنهاد دادم کــــه هریــــک از ایــــن شــــرکتهای 
معیــن اقتصــادی یــک بخــش را بــه عهــده بگیــرد 
تــا کارهــای عمرانــی ، فرهنگــی و اجتماعــی تحرك 
بیشــــتری بگیــرد و از محرومیــــت خــارج شــــوند و 
معیــن هــا منحصــــر در یــک بخــــش هزینــه کننــد  
کــه ایشــان پذیرفتند به عنوان مثال معــدن مــس 
درآلو معیــــن اقتصــــادی شهر گلــزار، فــوالد مشــیز 
بردســیر معیــن اقتصــــادی نــــگار، فــوالد ســــیرجان 
ایرانیــــان معیــــن اقتصادی اللــــه زار ، جهــــان فــوالد 
معیــــن اقتصــــادی بخــــش مرکــــزی و شــــرکت گهر 
زمیــن معیــــن اقتصــــادی شهربردســــیر؛ تــا ایــــن 
شهرســتان از حالــت محرومیــت و فقر خــارج شــود 
و زمینــــه اشــــتغال و ازدواج و بهبودی و وضعیــــت 
معیشــت مــردم تامیــن شــود کــه بــه تبــع ایجــاد 
اشــــتغال و معیشــــت بســــیاری از ناهنجاریهــــای 

اجتماعــــی کاســــته خواهد شــــد.

       حجت االسالم والمسلمین وحیدمهری امام جمعه شهرنگار درگفتگوی اختصاصی با آسمان کویر :

شرکتهای فوالدی موجود درشهرستان بردسیر 
هرکدام معین اقتصادی یک بخش باشند

فقر فرهنگــی و 
اقتصــادی باعــث 
شــده عده ای بیکار 
باشــند و بــرای 
کســب درآمد بــد 
بــه شــغلهای کاذب 
روی بیاورند

 انقالب اسالمی 
ایران تفاوت 

اساسی با سایر 
انقالبهای جهان 

دارد
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ادامــه  در  اســتاندار  ونــد،  زینــی  علــی 
ســفرهای شهرســتانی خود؛ عازم بردســیر 
شــد و پــس از ورود و اســتقبال فرمانــدار، 
امام جمعه و مسئوالن محلی از کارخانه 
صنایــع فــوالد مشــیز بردســیر بازدیــد کرد.
 ایــن کارخانــه بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 
از ســال ۹۲ فوالدســازی  تــن  هــزار   ۶۰۰
را آغــاز کــرده و بــرای تکمیــل واحــد آهــن 
نیــاز  بــه ســرمایه در گــردش  اســفنجی 
مســتقیم  احیــای  مجتمــع  از  وی  دارد. 
فــوالد بردســیر) ۸۰۰ هــزار آهــن اســفنجی( 
 ۵۰۰ فــوالد)  جهــان  میلگــرد  کارخانــه  و 

کــرد و  بازدیــد  نیــز  تــن( در ســال  هــزار 
ــا حضــور وی، عملیــات ســاخت  ســپس ب
مرکــز پژوهــش ســرای دانــش آمــوزی امــام 

جعفــر صــادق)ع( آغــاز شــد.
مشــارکت  بــا  کــه  ســرا  پژوهــش  ایــن 
شــرکت مجتمــع جهــان فــوالد ســیرجان 
احــداث مــی شــود؛ ۶۰۰ مترمربــع زیربنــا 

دارد.
بازدیــد  در  همچنیــن  کرمــان  اســتاندار 
از پــروژه هــای فــوالدی ایــن شهرســتان، 
مهمتریــن اســتراتژی در حــوزه صنعــت 
را انتقــال آب بیــان کــرد و بــا اشــاره بــه 

گفــت:  اســتان  در  صنایــع  پیشــرفت 
کرمــان حتمــا« از اســتان هــای صنعتــی 
دنیــا خواهــد بــود و بــا چشــم انــداز انتقــال 
آب، امــکان گســترش صنایــع آب بــر در 

دارد. وجــود  اســتان 
بــرای  فاضــالب شــهری  آوری  وی جمــع 
اســتفاده صنایــع را جــزو اولویــت هــای 
گفــت:  و  برشــمرد  صنعتــی  شــهرهای 
جمــع آوری فاضــالب در زرنــد، ســیرجان، 
رفســنجان و کرمــان انجــام شــده و حتمــا 
شــهرهای دیگــر هــم در برنامــه قــرار مــی 

گیرنــد.

در سفر استاندارد کرمان به شهرستان بردسیر صورت گرفت ؛

رئیس مجمع نمایندگان استان 
کرمان با بیان اینکه شهرستان های 
سیرجان و بردسیر در بخش تولید 
آهن اسفنجی به ترتیب با تولید 
بیش از ۱۴ و ۶ درصد کل تولید در 
مجموع حدود ۲۰ درصد از تولید آهن 
اسفنجی کشور را به خود اختصاص 
داده اند.

شهباز حسن پوربیگلری با اشاره به 
اهمیت و جایگاه تولید در توسعه 
کشور افزود: افتتاح گندله پنج 
میلیون تنی گهر زمین در سیرجان 
طی هفته گذشته با دستور رئیس 
جمهوری ۱۰ درصد به تولید گندله 
کشور اضافه کرد که اقدامی تاثیرگذار 
است.
وی با تاکید بر اینکه امروز سیرجان 
به قطب تولید در تمام زنجیره 
های فوالد تبدیل شده است اظهار 
داشت: این شهرستان در زمینه 
تولید سنگ آهن و تولید کنستانتره 
نیز رکوردار کشور است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
این 2 شهرستان با تالش نیروهای 
بومی و متخصص در بخش تولید 
شمش فوالدی نیز جایگاه خوبی را 
در کشور از آن خود کرده اند.
وی گفت: دست تک تک تاثیرگذاران 
در بخش تولید ائم از نیروهای ماهر 
و متخصص، مدیران، کارشناسان، 
طراحان، ناظران، پیمانکاران، هیات 
مدیره ها و سهمامداران را به گرمی 
فشرده و از این افراد ضمن حمایت 
درخواست دارم در یک ماه باقی 
مانده از سال جهش تولید سعی 
کنند بیشترین رکورد را به نام خود در 
تاریخ سراسر پربار و پرافتخار ایران 
سرافراز و استان کرمان بخصوص در 
سیرجان و بردسیر از آن خود کنند.

۲۰ درصد آهن 
اسفنجی کشور در 
سیرجان و بردسیر 
تولید می شود

بازدید زینی وند از شرکت صنایع فوالد مشیز بردسیر

صنایـــع  از  بازدیـــد  در  اســـتاندارکرمان 
ــا  ــیر گفـــت: بـ ــتان بردسـ ــوالدی شهرسـ فـ
چشـــم انداز انتقـــال آب امـــکان گســـترش 
صنایـــع آب بـــر در اســـتان کرمـــان وجـــود 

دارد. 
در  کرمـــان  اســـتاندار  زینی ونـــد،  علـــی 
از  بازدیـــد  و  بردســـیر  بـــه  خـــود  ســـفر 
شهرســـتان،  ایـــن  فـــوالدی  پروژه هـــای 
مهمتریـــن اســـتراتژی اســـتان در بحـــث 
صنعـــت را انتقـــال آب بیـــان کـــرد و گفـــت: 
خـــط اول انتقـــال آب از خلیـــج فـــارس بـــه 
بهره بـــرداری رســـیده و عملیـــات اجرایـــی 
خـــط دوم نیـــز بـــه پایـــان رســـیده اســـت 
کـــه اعتبـــاری حـــدود ۵۰ هـــزار میلیـــارد 
تعهـــد  کشـــوری  را صنایـــع  آن  تومانـــی 

کرده انـــد.
پســـاب  از  اســـتفاده  کرمـــان  اســـتاندار 
ــن  ــای تامیـ ــر برنامه هـ ــالب را از دیگـ فاضـ
آب صنایـــع اســـتان برشـــمرد و تصریـــح 
ــهرهای  ــالب در شـ ــای فاضـ ــرد: پروژه هـ کـ
در  کرمـــان  و  رفســـنجان  ســـیرجان، 
حـــال اجراســـت کـــه تحـــول بزرگـــی در 

بهره بـــرداری مفیـــد از آب بـــرای صنایـــع 
ــزه  ــا مکانیـ ــه بـ ــن اینکـ ــود، ضمـ ــد بـ خواهـ
شـــدن صنایـــع، مصـــرف آب نیـــز کاهـــش 

می یابـــد.
اســـتاندار کرمـــان بـــا بیـــان اینکـــه مجـــوز 
را  عمـــان  دریـــای  از  آب  تخصیـــص 
گرفته ایـــم کـــه از ایـــن مســـیر آب هفـــت 
حـــوزه  در  اســـتان  جنوبـــی  شهرســـتان 
خواهیـــم  تامیـــن  را  صنعـــت  و  شـــرب 
کـــرد اظهـــار داشـــت: ایـــن مـــوارد تنهـــا از 
آب  حـــوزه  در  اســـتان  چشـــم انداز های 
در  و  دســـتیابی اند  قابـــل  کـــه  هســـتند 
ایـــن راســـتا دولـــت حمایـــت هـــای الزم 
را انجـــام خواهـــد داد و شـــخص مقـــام 
معظـــم رهبـــری نیـــز نظرشـــان در انتقـــال 
آب مثبـــت اســـت و تکنولـــوژی الزم را 

نیـــز داریـــم.
وی عنـــوان کـــرد: بـــا آب موجـــود امـــکان 
بـــا  امـــا  نداریـــم،  صنایـــع  گســـترش 
چشـــم انداز انتقـــال آب امـــکان گســـترش 
صنایـــع آب بـــر در اســـتان وجـــود دارد.

زینی ونـــد بـــا بیـــان اینکـــه آب انتقالـــی 

از خلیـــج فـــارس در حـــال حاضـــر بـــرای 
مصـــارف صنعتـــی اســـت، اضافـــه کـــرد: 
امـــا ســـهم شـــرب نیـــز در ایـــن انتقـــال آب 
دیـــده شـــده اســـت و در خـــط انتقـــال 
مترمکعـــب  میلیـــون   ۱۰ فـــارس  خلیـــج 
بـــرای شـــهرهای شـــمالی  ســـهم شـــرب 
اســـتان دیـــده شـــده کـــه ســـعی داریـــم 
بخشـــی بـــرای شـــهر کرمـــان آورده شـــود.
داشـــت:  اظهـــار  کرمـــان  اســـتاندار 
شهرســـتان بردســـیر ایـــن ظرفیـــت را دارد 
کـــه بـــه عنـــوان شهرســـتان بـــدون بیـــکار 
معرفـــی شـــود و بایـــد ایـــن هدفگـــذاری 
ـــن راســـتا  ـــرای آن انجـــام شـــود کـــه در ای ب
الزم اســـت تمامـــی ظرفیت هـــای آن را 
ـــگاه واقعـــی  ـــه جای ـــم کـــه ب ـــز فعـــال کنی نی

ــد. ــود برسـ خـ
صـــورت  بازدیـــد  اشـــاره  بـــا  زینی ونـــد 
فـــوالد  پـــروژه  اجـــرای  محـــل  از  گرفتـــه 
تامیـــن  خصـــوص  در  بردســـیر  آلیـــاژی 
ــرای  ــرای اجـ ــت: بـ ــه گفـ ــن مجموعـ آب ایـ
طرح هـــای آب بـــر فعـــال کـــه خـــط انتقـــال 
آب بـــه صـــورت کامـــل انجـــام نشـــده بـــا 
مشـــکل مواجـــه هســـتیم، البتـــه مجموعـــه 
جهـــان فـــوالد آب اضافـــه دارد و بایـــد ســـاز 
و کار قانونـــی آن بـــرای جابه جایـــی آب و 
حـــل مشـــکل ایـــن کارخانـــه انجـــام شـــود.
وی اضافـــه کـــرد: ایـــن طـــرح اشـــتغالزایی 
ــتی  باالیـــی دارد، مشـــکالت محیـــط زیسـ
و تأمیـــن ســـرمایه بـــرای راه انـــدازی هـــم 
نـــدارد و تـــالش می کنیـــم مشـــکالت ایـــن 

طـــرح حـــل شـــود.
رفـــع  خصـــوص  در  کرمـــان  اســـتاندار 
بردســـیر  دره آلـــو  معـــدن  مشـــکالت 
کارخانـــه  و  معـــدن  ایـــن  کار  گفـــت: 
در  را  آن  دیگـــر  مشـــکالت  و  فـــرآوری 
دســـت پیگیـــری داریـــم و در جلســـه ای 
نیـــز بـــا حضـــور نماینـــده ولی فقیـــه در 
اســـتان، ائمـــه جمعـــه و فرمانـــداران دو 
شهرســـتان بردســـیر و رابـــر و مدیرعامـــل 
ـــا ســـاز  ـــن شـــد ت ـــر ای ـــا ب شـــرکت مـــس، بن
ـــا  ــرو ب ــه نیـ ــری عادالنـ ــرای بکارگیـ و کار بـ
ـــه شـــود. اولویـــت ایـــن دو شهرســـتان ارائ

استاندارد کرمان :

گسترش صنایع آب بر استان با چشم انداز 
انتقال آب ممکن است
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شــهر  تاریخــی  بافــت  از  درقســمتی 
بــه  چمــران  شــهید  خیابــان  در  کرمــان 
میرســیم  کرمــان  گنــج  تاریخــی   مســجد 
بــه  ســده  بنــا مســجد متعلــق  ســاخت 
صفــوی  ودوره  قمــری  هجــری  یازدهــم 
دلیــل  بــه  مقــدس  مــکان  ،ایــن  میباشــد 
محــراب بــا ارزش آن )کــه دســت خــوش 
غارتگــران  میــراث ملــی ایــران قرارگرفته واین 
جواهــر بــاارزش امــروزه درمــوزه ملــی ایــران 
درحــال   ۳۲۷۳ ثبــت  باشــماره  درتهــران 
 نگهــداری اســت( شــهرت فراوانــی دارد ،
محــراب ســنگی مســجد گنــج کرمــان کــه از 
قطعــات ســنگ مرمــر ســاخته شــده و۲۵۳ 
ســانتیمترارتفاع و۱۱۹سانتیمتر عرض دارد.

کــه  فــرد  منحصربــه  و  بیشــتر  تزیینــات 
بیشــتر در بخــش هــای فوقانــی متمرکــز 
شــده و بخــش پاییــن  بــه نســبت تزیینــات 

دارد. کمتــری 
درحاشــیه محــراب کتیبــه ای بــه خــط ثلــث 
آیــه ۱ تــا ۷ ســوره فتــح حــک شــده ،درکنــار 
پیچــان  ای  طــره  طــاق  دردهانــه  کتیبــه 
وجــود دارد ،زیرتــاق محــراب بــا اســتفاده از 
مقرنــس هایــی تزییــن شــده کــه درســطح 
زیریــن آن باطــرح هــای هندســی تزییــن 
شــده اســت، همچنیــن در درون لچکــی 
بــه  وگیــاه  گل  پیچــان  هــای  طــرح  هــای 
صــورت  بــه  وختایــی  اســلیمی  صــورت 
فشــرده تراشــیده شــده اســت. دربخــش 
هایــی از محــراب کــه بــه صــورت برجســته 
تراشــیده شــده آثــاری از زر انــدود بــودن 
ــده میشــود ، ــی درمحــراب دی  قســمت های
ساختمان مسجد آجری وگنبدی است که 
 خــود نشــان از معمــاری اصیــل ایرانــی رادارد 
درســال ۱۳۸۴ از ایــن مــکان بــا ارزش کــه 
فقــط مخروبــه ای بــه یــادگار مانــده بــود بــا 
همــت و پشــتکار هیئــت امنــاء جدیــد، اداره 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان کرمــان، ایــن 
مــکان مقــدس شــروع بــه بازســازی شــد 
وامــروزه ایــن مــکان مقــدس  محــل عبــادت 
کســبه مومــن ،بازاریــان وهمشــهریان عزیــز 

میباشــد.
از همان سال اول بازگشایی مسجدتاریخی 
بــا  ایــن مــکان مقــدس کــه  گنــج کرمــان 
همــکاری جوانــان هیئتــی  اســتان کرمــان 
مختلــف  مراســمات  برگــزاری  بــه  شــروع 
ملــی و مذهبــی و دعــوت از ســخنرانان و 
مداحــان بنــام اســتانی و کشــوری کــرد، ایــن 
مــکان مقــدس ازهمــان ســال ۸۴ پایگاهــی 
ــه  ــی ک ــن کرمان ــان و مومنی ــرای جوان شــد ب
باهــم فکــری هــم بتوانند به هرچه باشــکوه 
ترشــدن مراســمات و درکنــار آن کمــک هــای 

انســان دوســتانه راکلیــد بزننــد.
اجرای طرح کمک های مومنانه در یکسال 
گذشــته و بــا شــروع انتشــار و همــه گیــری 
ویــروس منحــوس کرونــا، بــا یــاری خداونــد 
وکمــک هــای مــردم مومــن وخیــر اســتان بــا 
اســتقبال خوبــی روبــرو شــد وایــن اســتقبال 
را مدیــون اعتمــاد مردمــی بــه خادمیــن خــود 

در مســجد میدانیــم.
از جملــه فعالیــت هــای مســجد تاریخــی 
گنــج کرمــان کــه میتــوان بــه بخــش هایــی از 
آن اشــاره کــرد شــامل شناســایی نیازمنــدان 
واقعــی وکمــک بــه نیازمنــدان ، کمــک بــه 
مــردم ســیل زده ، زلزلــه زده ، در کرمــان و 
مناطــق آســیب دیــده در کشــور پخــت و 
توزیــع غــذا گــرم و خشــک ،برپایــی موکــب 
اســکان  کرمــان،  شــهر  مختلــف  درنقــاط 
و پذیرایــی از  عزادارانــی کــه بــرای وداع بــا 
پیکــر شــهید ســپهبد ســلیمانی بــه کرمــان 
آمــده بودند،کمــک جوانــان هیئتی  مســجد 
بــه عنــوان ســفیران  گنــج در تیــم هایــی 
ســالمت در زمــان شــروع بیمــاری  کرونــا 

بــرای ضدعفونــی معابــر در شــهرکرمان.
مســجد  هــای  برنامــه  برگــزاری  ی  شــیوه 
تاریخــی گنــج هــم امســال بــا وجــود ویــروس 
کرونــا تغییــر کــردو  مــاه مبــارک رمضــان 
و ویــژه برنامــه هــای افطــار وســحر 

بصــورت آنالیــن درصفحات 
مجــازی برگــزار شــد کــه بــا 
قــرار  مخاطبــان  اســتقبال 

گرفــت، 
هــای  کمــک  طــرح  اجــرای 
مومنانه عیدتاعیــد، برگزاری 
جشــن میــالد آقاامــام زمــان 
را بصــورت مجــازی، پخــت 
ببیــن  وتوزیــع  گــرم  غــذا 
ــام مــاه  مــردم نیازمنــد در ای
محــرم و صفــر نیــز گوشــه 
ای از فعالیــت های مســجد 
بــود  تاریخــی گنــج کرمــان 
کــه فقــط بــه همــت جوانان 
،مــردم مومــن ،برگــزار شــد.

همه آنچه قبل از رفتن باید بدانید

مسجد گنج در قلب تاریخ کرمان

محراب تاریخ مسجد

میرمحمد دهقان
عضو هیئت امنای 
مسجد تاریخی
 گنج کرمان

نمایی از سقف مسجد

نمای داخلی مسجد

جهت مشاهده ی تصاویر در سایز 
بزرگ بر روی آن کلیک کنید.
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مــردم  اســالمی  شــکوهمند  انقــالب 
یــک  از  را  کشــور  ّــت  »مدیری ایــران 
حکومــت اســتبدادی پادشــاهی و فــردی 
تبدیــل کــرد بــه یــک حکومــت مردمــی و 
جمهوریّت و مردم ساالری.« 99/۱۱/29 
از همه پرســی نظــام جمهــوری اســالمی 
ــا امــروز بیــش از ۳۷  در فروردیــن ۵۸ ت
انتخابــات در کشــور انجــام شــده بــه 
طــوری کــه بــا اطمینــان می تــوان گفــت 
کــه »امــروز حاکــم بــر سرنوشــت ملـّـت 
ایران خود مردمند؛ مردمند که انتخاب 
میکننــد؛ ممکــن اســت خــوب انتخــاب 
کننــد، ممکــن اســت بــد انتخــاب کننــد، 
امـّـا مــردم انتخــاب میکننــد« 99/۱۱/29 
»یــک  هــم  مــا  کشــور  در  انتخابــات 
نعمــت بــزرگ اســت و هــم یــک فرصت 
بــزرگ« 94/۱۰/30 و یکــی از »بزرگتریــن 
از رکــود  کــه  ایــن اســت  محّســناتش 
کشــور جلوگیــری میکنــد.« 88/۱۲/06 
و موجــب می شــود کــه دســتگاه اداره 
کشــور »در عیــن ثبــات، تحــول داشــته 
»مخالفیــن  البتــه   88/۱۲/06 باشــد.« 
جمهوری اسالمی نمیخواهند جمهوری 
اســالمی از این فرصت اســتفاده کند.« 

99/۱۱/29
 بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر وقــت 
اینهــا   ... میشــود  انتخابــات  »نزدیــک 
شــروع میکننــد، گاهــی میگوینــد آزادی 
نیســت، گاهــی میگوینــد دخالــِت فــالن 
مهندســی  میگوینــد  گاهــی  اســت، 
اســت، گاهــی میگوینــد چنیــن اســت، 
بــرای اینکــه مــردم را دلســرد کننــد از 

انتخابــات« 99/۱۱/29 در  حضــور 

انتخابات پرشور، ضامن امنیت و 
پیشرفت
امــا دشــمن چــرا بــا ایــن حضــور مردمــی 
در  مــردم  »وقتــی  اســت؟  مخالــف 
انتخابــات شــرکت کننــد و شــور انقالبی 
خودشــان را نشــان بدهنــد ایــن موجــب 
امنیّــت کشــور میشــود، ایــن موجــب 
طمــع  میشــود،  دشــمنان  زدِن  پــس 
میکنــد.«  کــم  کشــور  در  را  دشــمن 
99/۱۱/29 اگــر رهبــر انقــالب تاکیــد و 
اصــرار می ورزنــد بــر »اینکــه مــردم همــه 
در انتخابــات شــرکت کننــد... حتـّـی آن 
ندارنــد«  قبــول  را  نظــام  کــه  کســانی 
کــه  اســت  ایــن  خاطــر  بــه   94/۱۰/19
موجــب  انتخابــات  در  مــردم  حضــور 
و  ]کشــور[  »پایــداری  کــه  می شــود 
مانــدگاری آن تأمیــن بشــود و کشــور 
در حصــار امنیـّـت کامــل باقــی بمانــد.« 
94/۱۰/19. بایــد در نظــر داشــت کــه 

انتخابــات »هــر چــه پُرشــورتر، هــر چــه 
بــا اقبــال عمومــی مــردم بیشــتر همــراه 
باشــد، اثــرات و منافعــش بــرای کشــور و 
بــرای خــود مــردم بیشــتر خواهــد بــود.« 
99/۱۱/29 و »هرچــه جمعیـّـت بیشــتر 
در انتخابــات شــرکت کنــد، اســتحکام 
نظــام و اعتبــار کشــور باالتــر خواهــد 

94/۱۰/14 رفــت« 
ایــران  بــه  کســی  »هــر  بنابرایــن 
عالقه منــد اســت ... بایــد در انتخابــات 
شــرکت کنــد. هــر کســی کــه امنیّــت 
کســی  هــر  دارد،  دوســت  را  کشــور 
را  کشــور  مشــکالت  شــدن  حــل  کــه 
دوســت دارد، هــر کســی کــه گــردش 
نخبگانــیِ صحیــح را در کشــور دوســت 
دارد بایــد در انتخابــات شــرکت کنــد« 
98/۱۱/16 و عــالوه بــر اینهــا باید در نظر 
داشــت کــه حضــور مــردم در انتخابــات 
مشــکالت  از  بســیاری  »حل کننــده ی 
بین المللــی مــا اســت« 98/۱۱/16 حــاال 
اگــر در انتخابــات پیــش روی ریاســت 
جمهــوری »ایــن شــرکت پرشــور مــردم 
همــراه بشــود بــا یــک انتخــاب درســت 
... خــب ایــن نــور علــی نــور اســت و 
آینــده کشــور را تضمیــن خواهــد کــرد.« 
داشــته  نظــر  در  بایــد  امــا   99/۱۱/29
باشــیم کــه »انتخــاب درســت« نیازمنــد 
توجــه بــه اولویتهــا، اهــداف و مســائل 

کشــور اســت.

 اولویت های تحول کشور
کــه  شــد  مشــخص  ایــن  از  پیــش 
دســتگاه  می شــود  موجــب  انتخابــات 
تحــول  ثبــات،  عیــن  »در  کشــور  اداره 
داشــته باشــد.« 88/۱۲/06  از طرفــی 
»جامعــه نمیتوانــد ســاکن بمانــد، بایــد 
کنیــم«  پیــدا  تحــوّل  برویــم،  پیــش 
94/۱۰/14. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
در انتخابــات همــواره »دنبــال تحوّلیــم« 
94/۱۰/14 البتــه »تحــوّل را نبایــد بــا یــک 
سلســله کارهــای ســطحی و دم دســتی 
اشــتباه گرفــت... اینهــا تحــوّل نیســت« 
99/۳/14 بلکــه تحــول یــک »کار عمقــی 
اســت، کار اساســی اســت... ســرعت 
بــا  ســرعت  لکــن  اســت  مهــم  ّــه  البت

99/۳/14 دارد.«  فــرق  شــتابزدگی 
بایــد  زمینه هایــی  چــه  در  تحــوّل  امــا 
امــروز  اولویت هــای  و  بگیــرد  انجــام 
کشــور چیســت؟ اگــر بــا نــگاه کالن بــه 
شــرایط کشــور نــگاه کنیــم می بینیــم که 
»در حــال حاضــر، اقتصــاد و فرهنــگ در 
صدر فهرســت اولویّتهای کشــور است. 
در بــاب اقتصــاد، عــالوه بــر مشــکالت 

عمــده ی مشــهود، بایــد اذعــان کنیــم کــه 
در دهــه ی پیشــرفت و عدالــت، نمــره ی 
بــه  دســت  عدالــت  دربــاب  مطلوبــی 
ناخواســته  واقعیّــِت  ایــن  نیاورده ایــم. 
بایــد همــه را بــه تــالش فکــری و عملــی 
بــاب معیشــت طبقــات ضعیــف،  در 
ســازد.«  وادار  اولویــت،  مثابــه ی  بــه 
99/۳/07 البتـه در خصــوص مشکالت 
اقتصادی طبقات ضعیف و »در همین 
ــم،  ــا عقب ماندگــی داری ــه ای کــه م زمین
در مقایســه ی بــا قبــل انقــالب بمراتــب 
جلــو هســتیم. اینکــه کســی خیــال کنــد 
کــه وضــع قبــل از انقــالب مثــل وضــع 
امــروز بــود، اصــالً ایــن جــور نیســت.« 
99/۱۱/29 امــروز مســئله فــوری کشــور 
»عمدتاً مســئله ی مهار قیمتها است«و 
»بعــد هــم مســئله ی حفــظ ارزش پــول 
ملـّـی« و »مســئله ی هدایــت نقدینگــی 
ــد اســت« 99/۵/10. »موضــوع  ــه تولی ب
دیگــر هــم رفــع موانــع جهــش تولیــد 
کارهایــی  »اینهــا   . اســت«99/۵/10 
اســت کــه در کوتاه مــدّت بایســت بــه 
ّــت انجــام بگیــرد.«  طــور فــوری و بــا اولوی
99/۵/10 انتخاباتــی کــه فرصتــی بــرای 
در  را  حوزه هــا  ایــن  در  تحــول  بــروز 
کشــور ایجــاد کنــد »یــک ذخیــره اســت 
کــه اگــر بــا شــرکت پرشــور مــردم همــراه 
باشــد ایــن یقینــا کمــک به آینده کشــور 
خواهــد کــرد« 99/۱۱/29 و »شــکرگزاری 

94/۱۰/30 دارد«  الزم 

 دولت جوان حزب اللهی
جمهــوری  نظــام  میتوانــد  »انتخابــات 
اســالمی را جوان تــر از آنچــه هســت، 
نیــز  دیگــر  از ســوی  بکنــد.« 84/۲/11 
امــروز »چهــره ی جــوان کشــور اقتضــاء 
می کنــد کــه یــک نشــاط خــوب و قــوی 
اجرایــی  دســتگاه  کل  در  جوانانــه  و 
وجــود داشــته باشــد« 84/۳/05. حــال 
اگــر در صــدر دســتگاه اجرایــی کشــور 
هــم »یــک نیــروی کارآمــد و باایمــان و 
پُر انگیــزه و عالقه منــد بــه کار انتخــاب 
بشــود« 99/۱۱/29 و یــک »دولــت ســرِ 
پــا و بانشــاط و آمــاده ای کــه در ســنینی 
کار  و  کنــد  تــالش  بتوانــد  کــه  باشــد 
بکنــد و خســته و از کارافتــاده نباشــد« 
وقــت  آن  دهــد،  تشــکیل   99/۲/08
می تــوان گفــت چنیــن دولتــی همــان 
»دولــت جــوان حزب اللهــی اســت کــه 
دشــوار  راه هــای  از  را  کشــور  میتوانــد 

بدهــد« 99/۲/28 عبــور 
بــا چنیــن نگاهــی، بســیاری از نگرانی هــا 
بابــت آینــده کشــور رفــع خواهــد شــد. 
همانطــور کــه رهبــر انقــالب فرمودنــد 
»اگــر چنانچــه ان شــاءهللا شــما جوانهــا 
بــا ایــن حرکتهــا پیــش برویــد و زمینــه را 
برای روی کار آوردن یک دولت جوان و 
حزب اللهــی آمــاده کنیــد، بنــده معتقدم 
کــه بســیاری از ایــن نگرانی هــای شــما 
و دغدغه هــای شــما و غّصه هــای شــما 
پایــان خواهــد پذیرفــت؛ ایــن غّصه هــا 
شــماها  مخصــوص  فقــط  ّــه  البت هــم 

نیســت.« 98/۳/1
و اگــر از دلهــای پــاک و نورانــی ملــت 
پرشــور  »شــرکت  ایــران  مســلمان 
درســت«  »انتخــاب  و  انتخابــات«  در 
کــه  گفــت  چنیــن  می تــوان  بجوشــد، 

شــد. خواهــد  نــور«  علــی  »نــور 

نگاهی به دو مؤلفه  انتخاباتی »شرکت پرشور« و »انتخاب اصلح«

نوٌر علی نورنوٌر علی نور

 یک جمله ]هم[ درباره ی انتخابات 
عرض بکنم. انتخابات در کشور ما 
یک فرصت بسیار بزرگ است؛ 
این فرصت را نباید از دست داد. 
البتّه مخالفین جمهوری اسالمی 
نمیخواهند جمهوری اسالمی از این 
فرصت استفاده کند. انتخابات این 
خصوصیّات را دارد: این یک امکان 
برای ملّت است، یک ظرفیّت 
بزرگ برای پیشرفت کشور است؛ 
شور انقالبی مردم را نشان میدهد. 
وقتی مردم در انتخابات شرکت 
کنند و شور انقالبی خودشان را 
نشان بدهند، این موجب امنیّت 
کشور میشود، این موجب پس 
زدِن دشمنان میشود، طمع دشمن 
را در کشور کم میکند. انتخابات 
هر چه پُرشورتر، هر چه با اقبال 
عمومی مردم بیشتر همراه باشد، 
اثرات و منافعش برای کشور و برای 
خود مردم بیشتر خواهد بود. و 
البتّه عرض کردیم دشمنان این را 
نمیخواهند؛ لذا هر وقت نزدیک 
انتخابات میشود -در همه ی دوره ها؛ 
ما نزدیک چهل انتخابات داشتیم 
در این سالها- اینها شروع میکنند، 
گاهی میگویند آزادی نیست، گاهی 
میگویند دخالِت فالن است، گاهی 
میگویند مهندسی است، گاهی 
میگویند چنین است، برای اینکه 
مردم را دلسرد کنند از حضور در 
انتخابات؛ این، کار دشمن است. 
لکن حقیقت قضیّه این است که 
انتخابات برای کشور یک افتخار 
است، یک فرصت است، یک امکان 
است، یک ذخیره است که اگر 
شرکت پُرشور مردم باشد، این یقیناً 
به آینده ی کشور کمک خواهد کرد. 
البتّه اگر این شرکت پُرشور مردم 
همراه بشود با یک انتخاب درست 
که حقیقتاً یک نیروی کارآمد و 
باایمان و پُر انگیزه و عالقه مند به 
کار انتخاب بشود به وسیله ی مردم، 
خب این نورٌعلیٰ نور است و آینده ی 
کشور را تضمین خواهد کرد. حاال 
من در باب انتخابات، در ماه های 
آینده که فرصت هست، اگر زنده 
بودم، حرفهای زیاد دیگری دارم 
که عرض خواهم کرد؛ امروز همین 
یک جمله را خواستم عرض بکنم. 
میخواهم بگویم عالج دردهای مزمن 
کشور در پُرشور بودن انتخابات و 
حضور عمومی مردم و بعد، انتخاب 
اصلح، انتخاب شخصیّت مناسب 
در انتخابات ریاست جمهوری 
است.

عالج دردهای مزمن 
کشور در 
انتخابات پُرشور و 
انتخاب اصلح

رهبر معظم انقالب در دیدار مردم آذربایجان شرقی :

جهت شنیدن  بیانات رهبر انقالب در دیدار با مردم 
آذربایجان شرقی کلیک کنید

https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=47361
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شــهادت  ســالروز  مــاه  بهمــن   27
»حســین آقا یوســف الهی« همــان عــارف 
لشــکر 41 ثارهللا کرمان اســت که ســپهبد 
شــهید »حاج قاســم ســلیمانی« وصیــت 
کــرد، او را در کنــار ایــن شــهید بــه خــاک 

بســپارند.
شــهادت  ســالروز  مــاه  بهمــن   27  
»حســین آقا یوســف الهی« همــان عــارف 
لشــکر 41 ثارهللا کرمان اســت که ســپهبد 
فرمانــده  ســلیمانی  حاج قاســم  شــهید 
لشــکر وصیــت کــرد، او را در کنــار ایــن 

بــه خــاک بســپارند. شــهید 
غالمحســین«  پســر  »حســین  کتــاب 
واالی  شــخصیت  بازشناســی  دربــاره 
از  یوســف الهی  محمدحســین  شــهید 
تولــد تــا شــهادت اســت کــه در آن شــهید 
یوســف الهی بــه روایــت مــادر، همرزمــان، 
دوری و فــراق تــا آخریــن دیــدار بــه روایــت 
روایــت  بــه  شــهادت  همچنیــن  و  آورده 
همرزمــان و خانــواده شــهید معرفــی شــده 
کتــاب  خصــوص  در  حاج قاســم  اســت. 
»حســین پســر غالمحســین« می گویــد: 
حســودیم می شــود ایــن کتــاب را کســی 
دیگــر بخوانــد و حســین را بیشــتر از مــن 

دوســت داشــته باشــد.

محمدحسین به »آقاحسین« 
شهرت داشت
اســفند   26 یوســف الهی  محمدحســین 

مــاه 1339 در شــهر کرمــان متولــد شــد، 
پــدرش فرهنگــی و مــادرش خانــه دار بــود، 
محمدحســین پــس از اتمــام تحصیــالت 
دبیرســتان  در  راهنمایــی  و  ابتدایــی 
مشــغول  تجربــی  رشــته  در  شــریعتی 

تحصیــل شــد.
انقــالب،  تــاب  و  تــب  پــر  روزهــای  در 
محمدحسین حضور فعال داشت و یکی 
از پیشــگامان حرکت هــای دانش آمــوزی 
جنــگ  شــروع  بــا  بــود،  کرمــان  شــهر 
تحمیلــی علیــه ایــران بــه عنــوان نیــروی 
داوطلــب بســیجی راهــی جبهه هــا شــد 
و در واحــد اطالعــات و عملیــات لشــکر 41 
ثــارهللا بــه فعالیــت ادامــه داد و بعدهــا به 

عنــوان جانشــین انتخــاب شــد.
در طــول جنــگ پنــج نوبــت در مناطــق 
شــلمچه، جزایــر مجنــون، میمــک، ارونــد 
کنــار قبــل از عملیــات و حیــن عملیــات 
والفجــر 8 مجــروح شــد و ســرانجام بعــد از 
عملیــات والفجــر 8 بــه دلیــل مصدومیــت 
ناشــی از بمبــاران شــیمیایی در 27 بهمــن 
مــاه ســال 1364 در بیمارســتانی در تهــران 

بــه لقــاءهللا پیوســت.
ــرش  ــر ســنگ قب ــه ب ــدگار او ک ســخن مان

حــک شــده، مؤیــد روح بلنــد و وارســته 
اوســت:»اجر جهاد، شــهادت اســت و من 
خیــال نــدارم از راهــی کــه انتخــاب کــرده و 
مــی روم بــرای خــود مظاهــر مــادی دنیــای 
محمدحســین  ببینــم«.  تــدارک  را  فانــی 

در بیــن خانــواده دوســتان و همرزمــان و 
همســنگران به آقاحسین شــهرت داشت 
پســر  خــودش حســین  کالم  تکیــه  امــا 

ــود. غالمحســین ب

محمدحسین به روایت سردار دلها 
»حاج قاسم سلیمانی«

بــدر  عملیــات  بــه  بیشــتر  هفتــه  یــک 
نمانــده بــود ایــن بــار هــم کار شناســایی بــا 
مشــکل مواجه شــده بود در کمین عراقی 
بــا فاصلــه خیلــی کــم از هــم، راه بچه هــا 
را ســد کــرده بودنــد، کمین هــا روی دو پــد 
داخل آب بودند، محمدحســین حدود دو 
مــاه تــالش کــرد تــا بلکــه بتوانــد راهــی برای 
نفــوذ پیــدا کنــد، امــا نشــد، چــون فاصلــه 
بیــن ایــن دو کمیــن تنهــا یــک برکــه بــود 
کــه آبــی صــاف داشــت یعنــی هیچ نیــزاری 
نبــود کــه بچه هــا بتواننــد بــه آن اتــکا کننــد 

و پشــتش پنهــان شــوند.
نزدیــک  عملیــات  و  می گذشــت  زمــان 
ــا  ــاز هــم نگرانــی خــودم را ب می شــد مــن ب
همــان  گذاشــتم  درمیــان  محمدحســین 
ــاره  ــا دو نفــر دیگــر از بچه هــا دوب شــب ب
بــرای شناســایی راه افتــاد امــا ایــن بــار یــک 
بلم کوچک دو نفره وقتی برگشت خیلی 
خوشــحال بــود، فهمیــدم کــه موفــق شــده 

اســت گفتــم، چــه کاره ای حســین آقــا؟
گفــت رفتــم جلــو تــا بــه کمین هــا نزدیــک 
شــدم، دیــدم هــر کاری کنــم، عراقی هــا مــن 
را می  بیننــد راهــی هــم نداشــتم جــز اینکــه 
از وســط آنهــا عبــور کنــم، خــودم را بــه یکی 
روی  عراقــی  کمین هــای  کــه  پدهایــی  از 

آن ســوار شــده بــود، رســاندم از ســمت 
راســتش آهســته خــودم را جلــو کشــیدم، 
عراقی هــا کــر و کــور، متوجــه مــن نشــدند 
و توانســتم خیلــی راحــت بــروم و برگــردم.
»اگــر  گاوی  شــیار   - ســه  والفجــر 
محمدحســین نبــود قطعــا مهــران ســقوط 

» می کــرد
شــجاعتی کــه محمدحســین و چنــد نفــر 
از بچه هــای اطالعــات عملیــات در والفجــر 
فرامــوش  دادنــد،  نشــان  خــود  از  ســه 

شــدنی نیســت.
عملیــات ناموفــق بــود و لشــکر منطقــه را 
خالــی کــرده بــود، فقــط بچه هــای اطالعات 
که حدود هشــت نفر می شــدند در شــیار 
گاوی، باالی تکبیران مســتقر بودند وقتی 
عــراق پاتــک کــرد، نــوک حملــه خــود را 
سمت شیار گاوی قرار داد، محمدحسین 
ایــن هشــت نفــر را در خطــی بــه طــول 
هفتصــد متــر چیــد و در مقابــل دشــمن 

ایســتاد.
او می دانســت کــه اگــر ایــن خــط ســقوط 
اســت.  خطــر  در  مهــران  شــهر  کنــد، 
ــل دشــمن  ایــن هشــت نفــر طــوری مقاب
ایســتادند کــه عراقی هــا فکــر کردنــد شــیار 
گاوی پــر از نیــرو اســت. باالخــره بچه هــا 
آنقــدر مقامــت کــردن تــا بعــد از دو تــا 
ســه ســاعت نیروهــای کمکــی رســیدند 
بــه عقب نشــینی  و عراقی هــا را مجبــور 
و  محمدحســین  اگــر  روز  آن  کردنــد، 
نیروهایــش چنیــن رشــادتی از خود نشــان 
نمی دادنــد، قطعــا مهــران ســقوط می کــرد 
و دوبــاره بــه دســت عراقی هــا می افتــاد.

به بهانه ی 27 بهمن ماه، سالروز شهادت حسین یوسف الهی

عارف لشکر 41 ثارهللا

 مدیر کل آموزش و پرورش استان 
کرمان گفت: ۱۷۱ هزار دانش آموز 
پایه های چهارم، پنجم، ششم، 
هفتم و هشتم استان زیر پوشش 
طرح ملی شهاب هستند. احمد 
اسکندری نسب در جمع خبرنگاران 
از اجرای طرح شهاب )شناسایی و 
هدایت استعدادهای برتر( در استان 
کرمان خبر داد و اظهار داشت: 
کشف، شناسایی، جذب، هدایت و 
حمایت تحصیلی، تربیتی و معنوی 
استعدادهای برتر دانش آموزان را 
از جمله اهداف اجرای این طرح 
است. وی با بیان اینکه طرح ملی 
شهاب باید در یک فرآیند مستمر و 
بلند مدت اجرا شود تا به شناسایی 
و هدایت استعدادهای برتر دانش 
آموزان برسد گفت: 171 هزار دانش 
آموز پایه های چهارم، پنجم، ششم، 
هفتم و هشتم استان کرمان زیر 
پوشش طرح ملی شهاب قرار دارند.

جهت دیدن سخنرانی سردار سلیمانی در مراسم 
تشییع پیکر شهید حسن یوسف الهی کلیک کنید.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
گفــت: هیــچ طرحــی در اســتان کرمــان 
از طریــق منابــع  تامیــن مالــی  ســراغ 

ارزی صنــدوق توســعه ملــی نــرود.
شــورای  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا   
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی 
اســتان کرمــان اظهــار داشــت: اســتان 
بایــد از تمــام ظرفیت هــای تأمیــن مالــی 
اســتفاده کنــد.وی بــا بیــان اینکــه تأکیــد 
اســتان کرمــان هیــچ  کــه در  می کنــم 
طرحــی ســراغ تأمیــن مالــی از طریــق 
ملــی  توســعه  صنــدوق  ارزی  منابــع 
نــرود گفــت: درصــد تغییــرات نــرخ ارز 
در کشــور زیــاد بــوده و قابــل مقایســه 
کمیســیون  رئیــس  نیســت.  دنیــا  بــا 
اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی بــا 
اشــاره بــه اینکــه ریســک تأمیــن مالــی 
از طریــق منابــع ارزی و تســهیالت از 
نیســت  توجیــه  قابــل  طریــق  ایــن 
ادامــه داد: اتــاق بازرگانــی کرمــان 

و  اســت  اتــاق فعــال در کشــور  یــک 
ــی  انتظــار داریــم روش هــای تأمیــن مال
در اســتان بــه فعــاالن اقتصادی معرفی 

شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت های متوقف 
ــی و نداشــتن  ــع مال ــود مناب به دلیــل نب
نقدینگــی شناســایی و برنامــه ای بــرای 
رفــع مشــکالت آنهــا بــا اولویت بنــدی 
افــزود: ســال گذشــته  طراحــی شــود 
تمــام مدیــران بــازار ســرمایه کشــور را 
بــه کرمــان دعــوت کرده و اعــالم آمادگی 

بــرای تأمیــن مالــی کردنــد.
پورابراهیمی با اشــاره به اینکه بخشــی 
اســتان  در  متوقــف  شــرکت های  از 
نیــاز  مــورد  مالــی  منابــع  می تواننــد 
خــود را از طریــق بــازار ســرمایه تأمیــن 
کننــد گفــت: ســه ســرفصل را در حــوزه 
تأمیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه 
دولــت  گفت وگــوی  شــورای  توســط 
و بخــش خصوصــی و اتــاق بازرگانــی 

ــده مــردم کرمــان  ــری شــود. نماین پیگی
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  راور  و 
افــزود: ســرفصل هایی کــه الزم اســت 
متوقــف،  شــرکت های  شــود  پیگیــری 
طرح هــای توســعه شــرکت های موجــود 
بــرای  اســتان  در  پروژه هــای جدیــد  و 
تأمیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه 

اســت.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :
۱۷۱۰۰۰ دانش آموز

 استان کرمان زیر پوشش طرح 
ملی شهاب قرار گرفتند

http://asemankavir.ir/wp-content/uploads/2021/02/13991127000373.mp4
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اخبار جبهه ی مقاومت

دبیــرکل حــزب هللا لبنــان پیرامــون تحــوالت داخلــی 
ایــن کشــور و نیــز منطقــه ســخنرانی کــرد.

شــنبه  ســه  شــامگاه  لبنــان  هللا  حــزب  دبیــرکل 
از جملــه تحــوالت  پیرامــون موضوعــات مختلــف 
داخلــی لبنــان و اوضــاع منطقــه ســخنرانی کــرد.
ســید حســن نصــرهللا گفــت: ۴۲ ســال از پیــروزی 
و  اســت  شــده  ســپری  ایــران  اســالمی  انقــالب 
ایــن جمهــوری پایــدار مانــده و در تمــام زمینه هــا 
پیشــرفت کــرده اســت حتــی بــه قــدرت منطقــه ای 
بزرگــی تبدیــل شــده کــه روی آن حســاب می شــود.

دبیــرکل حــزب هللا لبنــان بــا اشــاره بــه ۱۴ فوریــه 
ســالروز انقــالب بحریــن تاکیــد کرد: به ملت بحرین 
کــه بــرای دســتیابی بــه آزادی فداکاری هــای بســیاری 
کــرده اســت و در رأس رهبــران آن آیــت هللا شــیخ 

عیســی قاســم درود می فرســتیم.
ســید حســن نصــرهللا ادامــه داد: از جملــه صفــات 
مشــترک بیــن فرماندهــان شــهید ذوب شــدن در 
مقاومت است به گونه ای که هیچ هدف یا برنامه 
دیگــری نداشــتند. مقاومــت امــروز از توانمندی های 
زیــاد و پیشــرفته ای برخــوردار اســت امــا در مراحــل 
قبلــی یعنــی زمان شــهدای فرمانده شــرایط مختلف 
بود. فرماندهان شــهید تمام شــرایط دشــوار را برای 

پیشــرفت مقاومــت تحمــل کردند.
ــه  ــرای مقابل ــا ب ــح کــرد: م ــرکل حــزب هللا تصری دبی
بــا عــادی ســازی روابــط )بــا رژیــم صهیونیســتی( بــه 
مواضــع شــیخ راغــب حــرب نیــاز داریــم. مــا بــرای 
پیشــرفت مقاومــت بــه روحیــه شــهید عمــاد مغنیــه 
نیــاز داریــم و بــرادران حــاج عمــاد امــروز مشــغول آن 
هســتند. مــا وصیــت ســید عبــاس موســوی بــرای 
حمایــت از مقاومــت و خدمــت بــه مــردم را حفــظ 
کرده ایــم. مــا بــه وصیــت ســید عبــاس در تمــام 
عرصه هــا عمــل می کنیــم و هــرگاه خطــر اســرائیل یــا 
تروریســم ملــت مــا را تهدیــد کنــد از دفــاع از مــردم 

شــریفمان کوتاهــی نخواهیــم کــرد.

ارتش های الکترونیک آمریکا و اسرائیل برای فتنه 
انگیزی
ســید حســن نصرهللا گفت: تل آویو و واشــنگتن و 
متحدانشــان اعــالم می کننــد کــه بــرای فتنــه انگیــزی 
و ایجــاد اختالفــات ارتش هــای الکترونیــک تشــکیل 
داده انــد. برخــی قصــد دارنــد از طریق فضای مجازی 
کشــور را بــه ســمت انفجــار بکشــانند. مــن نســبت 
بــه حضــور در شــبکه های اجتماعــی بــا پایبنــدی بــه 

هوشــیاری، ادب و عــدم توهیــن دعــوت می کنــم.
ــه تحــوالت منطقــه  ــا اشــاره ب دبیــرکل حــزب هللا ب
ادامــه داد: تحــوالت بزرگــی در منطقــه روی می دهــد 
و لبنــان بخشــی اساســی از ایــن منطقــه اســت و از 

تحــوالت آن تأثیــر می پذیــرد.

نگرانی اسرائیل و عربستان درباره موضوع 
هسته ای ایران و یمن

ســید حســن نصرهللا همچنین در بخشــی دیگر از 
ســخنانش بــه موضــوع هســته ای ایــران اشــاره کــرد 
و گفــت کــه نگرانــی آشــکاری از ســوی اســرائیل و 
عربســتان ســعودی دربــاره پرونــده هســته ای ایــران 
وجــود دارد. وی بــا تمجیــد از مقاومــت ایــران در 
برابــر اقدامــات و تحریم هــای ســخت دولــت دونالــد 
ترامــپ، گفــت: جمهــوری اســالمی ایــران ]در ایــن 
مــدت[ ســربلندی و اســتقامت نشــان داد و ترامــپ 
هــم همچنــان منتظــر تمــاس تلفنــی ایــران مانــد! 
ایــران مرحلــه ســختی را ]بــا مقاومــت[ پشــت ســر 

گذاشــت.
دبیــرکل حــزب هللا دربــاره اوضــاع یمــن هــم افــزود: 
ارتــش و کمیته هــای مردمــی یمــن در تمــام جبهه هــا 
در موضــع قــدرت قــرار دارنــد. در خصــوص یمــن نیــز 

عربســتان ســعودی و اســرائیل نگرانــی دارنــد.

آمریکا و تالش برای احیای مجدد داعش
ســید حســن نصــرهللا گفــت: صحبــت آمریکایی ها 
مبنــی بــر اینکــه مأموریت آنها دیگر شــامل حمایت 
از نفــت ســوریه نیســت در حالــی صــورت می گیــرد 
کــه تــالش بــرای احیــای مجــدد داعــش دارنــد. کســی 
کــه داعــش را در گذشــته شکســت داد مجــدداً هــم 
شکســت خواهــد داد و هرگونــه اقــدام بــرای مقابلــه 

بــا آن بایــد هجومــی باشــد نــه دفاعــی.
از  دیگــر  بخشــی  در  لبنــان  هللا  حــزب  دبیــرکل 
ســخنانش اولویــت دولــت جدیــد آمریــکا را چیــن 
برشــمرد کــه تهدیــدی بــزرگ بــرای واشــنگتن در 

مــی رود. بشــمار  اقتصــادی  عرصــه 

طرح معامله قرن و فلسطین
ــه قــرن  ــاره طــرح معامل ســید حســن نصــرهللا درب
هــم گفــت: کســی امــروز از معاملــه قــرن کــه به نظر 
می رســد پایــان یافتــه یــا کمرنگ شــده اســت ســخن 
نمی گویــد. معاملــه قــرن در نتیجــه پایــداری ملــت 
و رهبــران فلســطین و محــور مقاومــت نفس هــای 
آخــر را می کشــد. موضــع مــردم مصــر و اردن نمونــه 
واضحــی از مخالفــت بــا عــادی ســازی اســت و ایــن 
امــر بــه ســایر ملت هــا هــم ســوق پیــدا کــرده اســت. 
الجزایــر،  همچــون  اســالمی  و  عربــی  کشــورهای 
ــان در ایــن زمینــه  تونــس، پاکســتان و غیــره همچن
پایــدار هســتند. افــراد متوهــم همچــون حاکمــان 
ســودان درخواهنــد یافــت کــه عــادی ســازی روابــط 
با اســرائیل مشــکالت اقتصادی آنها را حل نخواهد 
کرد. اســرائیلی ها در خصوص موضوع عادی ســازی 

روابــط بیــش از حــد بزرگنمایــی می کننــد.
دبیــرکل حــزب هللا ادامــه داد: اســرائیل از زمــان 
تأســیس رژیــم تروریســت خــود کــه بــر پایــه ارتــکاب 
ــد  ــون و اخــالق پایبن ــه قان جنایــت اســتوار اســت ب

ــد. ــه می کن ــه اهــداف غیرنظامــی حمل نیســت و ب

هشدار به رژیم صهیونیستی درباره هرگونه جنگ 
افروزی

ســید حســن نصــرهللا خطــاب بــه رئیــس ســتاد 
ارتــش دشــمن صهیونیســتی گفــت: تــو هــرکاری 
می خواهــی بکــن و مــا هــم کاری کــه می خواهیــم 
انجــام خواهیــم داد. مــا دنبــال رویارویــی و جنــگ 
نیســتیم امــا اگــر دســت بــه جنــگ بزنیــد وارد آن 
خواهیــم شــد. اگــر شــهری را بمبــاران کنیــد مــا هــم 
ــر روســتاها را  ــرد و اگ ــم ک ــاران خواهی شــهری را بمب
بمبــاران کنیــد مــا هــم شــهرک های صهیونیســت 
نمی توانــد  کســی  می کنیــم.  بمبــاران  را  نشــین 
تضمیــن کنــد کــه یــک جنــگ کوتــاه بــه جنگــی تمــام 

عیــار تبدیــل نشــود.

   سید حسن نصرهللا دبیرکل حزب هللا لبنان :

جمهوری اسالمی به یک قدرت 
منطقه ای بزرگ تبدیل شده است

رسانه های رژیم صهیونیستی 
به صورت گسترده تهدیدات 
دبیرکل حزب هللا لبنان را 
پوشش دادند.
به گزارش المیادین، رسانه 
های رژیم صهیونیستی روز 
گذشته به صورت گسترده 
سخنان سید حسن نصرهللا 
دبیرکل حزب هللا لبنان را 
پوشش دادند.
بر اساس این گزارش، شبکه 
تلویزیونی »کان« با پوشش 
سخنرانی سید حسن نصرهللا، 
این جمله از وی را نقل قول 
کرد: »اگر جنگی رخ دهد 
اسرائیل چیزهایی خواهد دید 
که از زمان تاسیس آن ندیده 
است«.
همچنین رسانه های دیگر 
این رژیم این بخش از سخنان 
سید حسن نصرهللا که تأکید 
کرده بود تل آویو »با آتش بازی 
نکند« را برجسته کردند.
شب گذشته سید حسن 
نصرهللا در سخنرانی خود 
اعالم کرد: پس از تمام 
تهدیدهای اخیر اسرائیل، 
هیچ کس نمی تواند تضمین 
بدهد که این وضع به جنگ 
ختم نشود.
سید حسن نصرهللا خطاب 
به رئیس ستاد ارتش دشمن 
صهیونیستی گفت: تو 
هرکاری می خواهی بکن و 
ما هم کاری که می خواهیم 
انجام خواهیم داد. ما دنبال 
رویارویی و جنگ نیستیم اما 
اگر دست به جنگ بزنید وارد 
آن خواهیم شد. اگر شهری را 
بمباران کنید ما هم شهری 
را بمباران خواهیم کرد و اگر 
روستاها را بمباران کنید ما 
هم شهرک های صهیونیست 
نشین را بمباران می کنیم. 
کسی نمی تواند تضمین کند 
که یک جنگ کوتاه به جنگی 
تمام عیار تبدیل نشود.

پوشش گسترده سخنرانی
 سید حسن نصرهللا 
در رسانه های صهیونیستی
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در این بخش صفحات 
مثبت و پرمحتوای شبکه 
های اجتماعی
 به شما 
معرفی می شود

نماهنگ 
 عهد شهادت

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 ...

بیانات رهبر انقالب در 
دیدار اعضای مجلس 

خبرگان رهبری

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

@mehran_sheikhy

@ansarian_ir

@www_aqr_ir

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/moradicounselor/
https://www.instagram.com/mehran_sheikhy/
https://www.instagram.com/ansarian_ir/
https://www.instagram.com/www_aqr_ir/
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=47391
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=47174
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متن تصویر

جهت مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید

جهت مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید

جهت مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید

جهت مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید

جهت مشاهده متن کامل و  تصویر در سایز اصلی کلیک کنید

https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/26358/B/13930221_0126358.jpg
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/47394/B/13991204_0347394.jpg
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/47394/B/13991204_0247394.jpg
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/47394/B/13991204_0147394.jpg
https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=47277

