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روز 9 دی مصادف اســت با ســالروز حضور 
عاشــورایی مــردم حماســه ســاز و والیتمــدار 
مــاه  راهپیمایــی 9 دی  در  اســالمی  ایــران 
1388 کــه نقطــه عطفــی در تاریخ انقالب و 
ّــن دیگــری در افتخارات مــردم ایران  بــرگ زری

محســوب مــی شــود.
حماســه 9 دی ، نمــاد عــزّت، اســتقالل و 
بصیــرت مردمــی اســت کــه تا پای جــان برای 
حفــظ اصــول اســالم و آرمان هــای انقــالب 
ایســتاده انــد و بــا صــدای رســا اعــالم کردنــد 
کــه اگــر دشــمن در برابــر دیــن آنهــا بایســتد 
در برابرتمــام دنیــای آنهــا خواهنــد ایســتاد.

روز نهــم دی مــاه در تاریــخ انقــالب اســالمی 
بــا عنــوان روز »بصیــرت« تبدیــل بــه یــوم 
هللا و مانــدگار گردیــد. در ایــن روز مانــدگار 
صحنــه  در  همیشــه  ملــت  تاریخــی  و 
ــد و  ــران اســالمی، حماســه ای دیگــر آفری ای
دشــمنان خــدا و دینــش را مأیــوس و ناامیــد 
ســاخت و قلــب امــام زمــان )عــج( و نائــب بر 
حقــش حضــرت آیــت هللا العظمــی خامنــه 

ای)دامــت برکاتــه( را شــاد کــرد.
مــی تــوان گفــت نهــم دی، روز غلبــه جنــود 
الهــی بــر جنــود شــیطان اســت. روز خــروش 
ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس 
در برابــر اهانــت هــا و حرمــت شــکنی هــای 
بــه  وابســته  مــزدور  یــا  و  غافــل  ای  عــده 
روز  در  مقدســات  بــه  نســبت  اجانــب 

عاشــورای حســینی اســت.
ــن ملــت  ــه گفت ــع روز ن روز نهــم دی در واق
ایــران بــه ســران فتنــه و آری گفتــن بــه نظام 
اســالمی و بیعــت مجــدد مــردم بــا آرمــان 

هــای واالی حضــرت امام خمینــی)ره( و رهبر 
فرزانــه انقــالب اســالمی اســت.

مــردم در ایــن روز، تیــر خــالص را بــه ســران 
فتنــه شــلیک و پشــت پیکــر نامبــارک فتنــه 
را بــه خــاک مالیدنــد. در روز نهــم دی مــاه 
1388، مشــروعیت سیاســی نظام اســالمی 
ایــران بــار دیگــر بــا حضــور خودجــوش ده هــا 
میلیونــی مــردم در تهــران و تمامی شــهرهای 

دیگــر کشــور بــه جهانیــان اعــالم گردیــد.
انتخابــات 22 خــرداد 1388 کــه 85 درصد از 
مــردم مــا در آن شــرکت کردنــد و ایــن میــزان 
مشــارکت در تاریــخ برگــزاری انتخابات هــا  
در دنیــا کم نظیــر بــود، می توانســت منافــع 
معنــوی و اجتماعــی و سیاســی بســیاری 

بــرای مــا داشــته باشــد. 
دشمنان اما برای ما چالشی را پدید آوردند 
هزینه هــای  یعنــی  منافــع،  آن  عکــس  تــا 
ــوی بســیاری را  سیاســی و اجتماعــی و معن

بــه نظــام مــا تحمیــل کننــد.
از بزنگاه هــای سیاســی  فتنــه ی 88 یکــی 
ــرای  ــزرگ سیاســی ب کشــور و یــک آزمــون ب
همــه ی جریانات سیاســی بــود. در حقیقت 
ایــن فتنــه چهــره ی حقیقــی و میــزان  در 
همراهــی واقعــی جریانــات سیاســی کشــور 

بــا انقــالب به خوبــی روشــن شــد.
کار  غــرب  کــه  داد  نشــان   88 فتنــه ی 
گسترده ای را از قبل برای شکار نخبگان در 
برخــی فرصت هــا ماننــد انتخابــات  طراحــی 
کــرده بــود تــا نخبــگان سیاســی مــا را در ایــن 

ــد. آزمــون تاریخــی گمــراه کن
بــه  نخبــگان  از  هرکــدام  آزمــون  ایــن  در 

ــه نظــام مقــدس  ــاداری خــود ب تناســب وف
جمهــوری اســالمی یــا زاویــه ای کــه بــا نظــام 

داشــتند، عمــل کردنــد.
از یــک دیــدگاه می تــوان چهــار گــروه افــراد را 
در جریــان فتنــه از هــم تفکیک کــرد: عده ای 
کــه مشــخص شــد دشــمن در آنهــا نفــوذ 
کــرده اســت؛ آنهــا در نقــش پیاده نظــام، 
بازیچــه ی دشــمن شــدند و خیانــت بزرگــی 
را رقــم زدنــد. برخــی دیگــر بــازی خوردنــد 
و بــا تحلیل هــای غلــط در میــدان دشــمن 
عمــل کردنــد و حرکــت جریــان فتنــه را تأییــد 

کردنــد.
برخــی نخبــگان فکــری و سیاســی کشــور 
و  ناکافــی  تحلیل هــای  تأثیــر  تحــت  هــم 
فتنــه  مقابــل  در  مختلــف  وابســتگی های 

کردنــد.  ســکوت 
برخــی نیــز در صــراط مســتقیم انقــالب و بــه 
تأســی از گفتمان و مواضع محکم و روشــن 
رهبــر معظــم انقــالب بــا فتنه گــران مقابلــه 
فتنــه  دربــاره ی  روشــنگری  بــه  و  کردنــد 

پرداختنــد.
امــا بحمــدهللا ایــن چالشــی کــه دشــمنان 
بــا  آوردنــد،  وجــود  بــه  اســالمی  انقــالب 
مواضــع هوشــمندانه  ی رهبــر معظم انقالب 
و بــا حضــور هوشــمند و بابصیــرت مــردم در 
همیــن حماســه ی مانــدگار و تاریخــی 9دی 
اتفــاق  منظــر، 9دی  ایــن  از  شــد.  خنثــی 

کوچکــی نبــود.
بزرگــی  بســیار  رویــداد  9دی  حماســه ی 
بــود کــه بــا تبییــن و حمایــت رهبــر معظــم 
انقــالب، جایــگاه حقیقــی خــود را پیــدا کــرد.

سرمقاله

یادداشت

 حماسه 9 دی ، روز بصیرت و میثاق امت با والیت

بازخوانی سخنان سردار سلیمانی در 
رابطه با فتنه ی 88 و نهم دی ماه :

ملت ایران در فتنه ۸۸ و 
اغتشاشات اخیر بینی دشمن 
را به خاک مالید؛  باید کف پای 
این ملت را بوسید.
خداوند سبحان را از اینکه در 
همه نامالیمات ما را از یک 
ملت صبور و پایدار بهره مند 
کرد شکرگزاریم و این ملت 
فرزندان خود را در راه اسالم 
فدا کردند. همه ما از جنس 
مردم هستیم اما از ملت در وفا 
و صفا و اعتقاد آنها به اصول 
متحیریم و نمی دانیم چگونه 
می شود حق ملت را ادا کرد

 باید کف پای این 
ملت را بوسید

در تعالیــم اســـالم، بــر تربیــت فرزنــد 
از زمــان کودکــی تأکیــد شــده اســت و 
کــودک هماننــد آینــه ای شــفاف معرفــی 
از  )س(  زهــرا  حضــرت  اســت.  شــده 
فرزندانــش،  زندگــی  لحظــات  آغازیــن 
آنهــا را بــزرگ و گرامــی داشــت و درصــدد 

تربیــت آنهــا برآمــد.
معرفت هــای دینــی صحیــح و متناســب 
بــا ســن فرزنــدان، نقــش بــا اهمیتــی در 
سرنوشــت و آینــده  فرزنــدان دارد. اگــر 
ــم  ــه  تعالی ــار برپای تفکــر، اندیشــه و رفت
دینــی باشــد زندگــی ســمت و ســوی 
الهــی  پیــدا می کنــد. بــه همیــن خاطــر، 
ــی  ــن اســالم طرح هــای جامــع و کامل دی
در قالــب تربیــت دینــی داشــته و آن را از 
جمله وظایـف والدین و در شـمار حقـوق 

فرزنــدان می دانــد.
حضرت زهرا )س( الگوی مادر مسلمان

در تعالیــم اســـالم، بـــر تربیـــت فرزنــد از 
زمـان کودکی تأکید شده است و کودک 
هماننــد آینــه ای شــفاف معرفــی شــده 
اســت. حضــرت زهــرا )س( از آغازیــن 
لحظات زندگی فرزندانش، آنها را بزرگ 
و گرامــی داشــت و درصــدد تربیــت آنهــا 
برآمــد. بی شــک توفیــق بی ماننــدی کــه 

ایــن بزرگــواران و بــه ویــژه حضــرت زهــرا 
)س( بــه عنــوان الگــوی مــادر مســلمان، 
ناشــی  داشــتند،  کــودکان  تربیــت  در 
از معرفــت عمیــق و صحیــح ایشــان از 
دســتوراتی بــود کــه اســالم دربــاره انســان 
و  تربیتــی  روش  و  اســت  کــرده  ارائــه 
اخالقــی حضــرت فاطمــه علیهاالســالم 
بهتریــن شــیوه و تجربــه بــرای ســاختن 

نســلی پــاک و ســعادتمند اســت.
تربیت درست پاکی و تربیت نادرست 

آلودگی به همــراه دارد
پــدر و مــادر بــا تربیــت صحیــح کــودک، 
می تواننــد ایــن پاکــی را فـــزون و دوام 
بخشـند یـا بـا تربیـت نادرسـت، آن را غبار 
آلـــود سازند. آشنایی بـــا فرایـــض دینی و 
حــالل و حــرام الهــی، جــزو آموزش هــای 
ضــروری بــرای تمامــی مســلمانان اســت 
و آمــوزش ایــن فرایــض و تکالیــف بـــه 
فرزنــدان، در زمــره  وظایــف پــدران آمــده 

اســت.
مهــم  دالیــل  از  یکــی  اســاس  برایـــن 
کــه  اجتماعــی  و  فــردی  آســیب های 
در آینــده در افـــراد بـــه وجــود می آیــد، 
بی توجهــی و غفلــت در تربیــت دینــی 
در دوره کودکــی و نوجوانــی اســت. روح 

انســان بســان خمیری اســت که اگر آن 
را در هــر قالبــی بریزنــد، بــه همان شــکل 
در می آید. هر چه انسان رشد کند، بـــه 
مــرور زمــان، انعطــاف پذیــری اش کمتـــر 
می شــود. لــزوم تربیــت دینــی کــودک و 
ارائــه راهکارهــای عملــی بــرای خانــواده 
کودکــی کــه در دوره پیــش دبســتانی 
دبســـتان،  در  کــه  کســی  از  اســـت، 
دبیرســـتان و دانشــگاه اســت، تربیــت 
پذیـری بیشتری دارد. بـا رشـد فیزیکـی، 
حـالت روحـی کم کـم تثبیـت می شـود و 

اصـــالح آن بســـیار دشـــوار می شـــود.
وظایف والدین

نخســـتین وظیفــه والدیــن در مســیر 
انتخــاب  فرزنــدان،  دینــی  تربیــت 
اســـت؛  فرزنــدان  بـــرای  مناســـب  نــام 
همان گونـــه کـــه امـــام علـــی )ع( فرمـــوده 
اســـت: »حـــق فرزنـــد بـــر پـــدر ســـه چیـــز 
اســـت؛ نـــام نیکـــو بـــرای او انتخــاب کنــد، 
او را بــه نیکــی ادب کنـــد و بــه او قـــرآن 
بیامــوزد«.  در جایـــی دیگـــر چنیـــن آمــده 
کـــه امــام صـــادق )ع( در ســـخنی فراگیـــر 
و کامـــل در پاســـخ ابـــن حمیـــد کـــه بـــرای 
مشـــورت در مـــورد انتخـــاب نامـــی بـــرای 
فرزنـدش شـرفیاب شـده بـود، فرمـود: »از 

نام هایـی کـه بندگـی خـدای را می رسـاند، 
بـــر او بگـــذار«.

دوره های تربیتی از منظر امام صادق )ع(
تربیـــت دینـــی کـــودک در دوران قبـــل از 
دبستان محدود بـه ایجاد انس نسـبت 
به مسـائل دینی اســت؛ بــه ایــن معنــی 
کــه کــودک نســبت بــه آنچــه بــه طــور 
ــد،  ــواده می بینــ ــم در محیــــط خانــ منظــ
انـس پیـدا می کنـد و همیـن انـس اولیـه، 
زمینـــه را بـــرای پیدایـــش عـــادت و انجـام 
فرایـــض دینـــی در مراحـــل بعـدی فراهـم 
مـــی آورد. آنچـــه در تربیـــت دینـــی دارای 
اهمیــت اســـت، ایــن اســـت کـــه کــودک 
ــائل  ــا مسـ ــج بـ ــد آرام آرام و بــه تدریـ بایـ
دینـــی آشـــنا شـود. امـام صـــادق )ع( دوره 
تربیـــت فرزنـــدان را بـه ســـه دوره هفـت 
می فرمایـــد:  و  کـــرده  تقســـیم  ســـاله 
»کـــودک در هفت ســـال اول بـازی کنـد، 
در هفت ســـال دوم خوانـــدن و نوشـــتن 
بیامـوزد و در هفـت سـال سـوم )مقـررات 
زندگـــی از( حالل و حـــرام را یـــاد بگیـــرد«.

ضــرورت رعایــت اعتــدال و تعــادل در 
آموزش هــا

امـــا نکتــه مهـــم رعایــت اعتــدال و تعــادل 
کــودکان  بـــا  بایـــد  آموزش هاســت.  در 
در  نوجوانـــان  و 
آموزش هـــا بــه رفـــق 
رفتـــار  مالطفــت  و 
کــرد. ســــخت گیری و 
افــــراط در آموزش هــــا 
و  دلزدگــــی  باعــــث 
حتــــی بیــــزاری آنــــان 
می شــود. اولیــای دیــن 
در  ســـخت گیری  از 
عبـادات، نـه تنهـا بـرای 
دیگـــران حتـــی بـــرای 
خـود شـخص نیـز نهـی 
کرده انـــد؛ چـــه آنکـــه 
اســـالم دیـــن سـهله و 
ســـمحه، یعنـــی دیـــن 
بـــا  همـــراه  و  آســـان 
وســـعت و فراخـــی در 

عمـــل اســـت.

جلوه های تربیتی حضرت زهرا)س(
مجتبی  یعقوبی   اهمیت جایگاه خانواده در تربیت فرزند؛
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حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رهبــر معظم انقالب اســالمی 
در دیــدار اعضــای ســتاد بزرگداشــت ســالگرد ســپهبد 
شــهید ســردار ســلیمانی و خانــواده آن شــهید واالمقــام، 
شــهید ســلیمانی را قهرمــان ملــت ایــران و قهرمــان امــت 

و  خواندنــد  اســالمی 
گفتند: تشییع میلیونی 
شهید سلیمانی و شهید 
ابومهــدی المهنــدس در 
اولیــن  ایــران،  و  عــراق 
بــه  ســخت  ســیلی 
امــا  بــود  آمریکایی هــا 
ســیلی ســخت تر »غلبــه 
نــرم افــزاری بــر هیمنــه 
پــوچ اســتکبار« و »اخراج 
منطقــه«  از  آمریــکا 
و  آمــران  البتــه  اســت، 
قاتالن ســردار ســلیمانی 
نیــز بایــد انتقــام پــس 
دهنــد و ایــن انتقــام در 
هــر زمانــی کــه ممکــن 
اســت. باشــد، قطعــی 

رهبر انقالب اسالمی در 
ایــن دیــدار چهــار توصیه 
و  مســئوالن  بــه  مهــم 
داشــتند:  ایــران  ملــت 
»در همــه زمینه هــا قــوی 
دشــمن  »بــه  شــوید«، 
اعتمــاد نکنیــد«، »اتحــاد 

ملــی را حفــظ کنیــد« و »بیــش از آنکــه بــه فکر رفع تحریم 
باشــید، بــه فکــر خنثــی کــردن تحریــم باشــید«.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ابتــدای ایــن دیــدار ضمــن 
شــهید  بزرگداشــت  ســتاد  دســت اندرکاران  از  تشــکر 
ســلیمانی و شــهدای مدافــع حــرم و همچنیــن قدردانــی از 
اقدامــات خــوب خانــواده شــهید ســلیمانی بــرای زنــده نگــه 
داشــتن یــاد و راه آن شــهید عزیــز، تأکیــد کردنــد: بــا توجــه 
به اینکه آن شــهید همواره مردمی بود، برای بزرگداشــت 
او نیــز بایــد از ظرفیت هــای مردمــی و تالشــهای فرهنگی و 

مبتکرانــه اســتفاده شــود.
ایشــان شــهادت ســردار ســلیمانی را یــک حادثــه تاریخــی 
خواندنــد و بــا اشــاره بــه تبدیــل شــدن آن شــهید بــه 
قهرمــان ملــی بــرای ایرانیــان و قهرمــان امــت اســالمی 
افزودند: علت آنکه شــهید ســلیمانی قهرمان ملت ایران 
شــد و قشــرهای مختلــف مــردم )حتــی آنهایــی کــه تصــور 
ــد،  ــراز احساســات کردن ــه او اب ــم و ب نمی رفــت( او را تکری
ایــن بــود کــه شــهید ســلیمانی تبلــور ارزشــهای فرهنگــی 

ایــران و ایرانــی بــود.
انقــالب  رهبــر 
و  »شــجاعت  اســالمی 
مقاومــت« را از جملــه 
ویژگی هــای بــارز شــهید 
برشــمردند  ســلیمانی 
شــجاعت  گفتنــد:  و 
از  مقاومــت  روحیــه  و 
ایرانــی  خصلت هــای 
و  زبونــی  و  اســت 
روحیــه  ضــد  انفعــال 
بنابرایــن  اســت،  ملــی 
ادعــای  کــه  آنهایــی 
امــا  می کننــد  ملیــت 
زبونــی نشــان می دهند، 

خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت  هســتند.  تناقــض  دچــار 
»درایــت، تیزهوشــی، فــداکاری و نوع دوســتی« را از دیگــر 
ویژگی هــای شــهید ســلیمانی دانســتند و خاطرنشــان 
کردنــد: آن شــهید واالمقــام همچنیــن اهــل معنویــت، 
نبــود. اهــل تظاهــر  بــود و هیــچ گاه  اخــالص و آخــرت 

ایشــان مجموعــه ایــن خصلت هــا و روحیــات ایرانــی را کــه 
در شهید سلیمانی تبلور یافته بود و آنها را در کشورهای 
منطقــه به صــورت عملــی به نمایش گذاشــت، زمینه ســاز 
تبدیــل شــدن آن شــهید بــه قهرمــان ملــت ایران دانســتند 
و خاطرنشــان کردنــد: شــهید ســلیمانی از طــرف دیگــر 
بــه قهرمــان امــت اســالمی نیــز تبدیــل شــد زیــرا تالشــها، 
روحیــات و شــهادت آن عزیــز، »اســم رمــز برانگیختگــی و 
بســیج مقاومــت در دنیــای اســالم« اســت و در هــر نقطــه 
جهان اســالم که بنای مقاومت در مقابل اســتکبار وجود 

داشــته باشــد، اســم رمز شــان »شــهید ســلیمانی« اســت.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردنــد: شــهید ســلیمانی 
نــرم افــزار مقاومــت و الگــوی مبــارزه را در میــان ملت هــای 

اســالمی رایــج کــرد.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه شــهید 
ــا شــهادت خــود  ــات و هــم ب ســلیمانی، هــم در زمــان حی
اســتکبار را شکســت داد، افزودنــد: رئیس جمهــور آمریــکا 
گفت ۷ تریلیون دالر در منطقه هزینه کردیم اما چیزی 
بــه دســت نیاوردیــم و در نهایــت هــم مجبــور شــد در 
تاریکــی شــب و بــرای چنــد ســاعت بــه یک پایــگاه نظامی 
بــرود. همــه دنیــا اذعــان دارنــد کــه آمریــکا بــه اهــداف خــود 

در ســوریه و بویــژه در عــراق نرســیده اســت.
ایشــان گفتنــد: قهرمــان ایــن کار بــزرگ، ســردار ســلیمانی 

اســت کــه در زمــان حیــات او، انجــام شــد.
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن پــس 
خــورد،  شکســت  نیــز  ســلیمانی  ســردار  شــهادت  از 
خاطرنشــان کردنــد: تشــییع میلیونــی و فراموش نشــدنی 
شــهید ســلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس در عراق و 
ایران و مراســم های بزرگداشــت این دو شــهید، ژنرال های 
جنــگ نــرم اســتکبار را متحیــر کــرد و اولین ســیلی ســخت 
بــا  آیــت هللا خامنــه ای  بــود. حضــرت  آمریکایی هــا  بــه 

اشــاره بــه ســیلی دیگــری کــه در حملــه موشــکی بــه 
پایگاه آمریکایی عین االســد زده شــد، افزودند: اما ســیلی 
ســخت تر عبــارت اســت از غلبــه نرم افــزاری بــر هیمنــه 
انقالبــی و  نیازمنــد همــت جوانــان  کــه  اســتکبار  پــوچ 
نخبــگان مؤمــن مــا اســت و همچنیــن اخــراج آمریکایی هــا 
از منطقــه کــه همــت ملتهــا و سیاســت های مقاومــت را 
می طلبــد. ایشــان تأکیــد کردنــد: البتــه این ســیلی ســخت 
غیر از انتقام اســت زیرا آمران و قاتالن ســردار ســلیمانی 
بایــد انتقــام پــس دهنــد و ایــن انتقــام در هــر زمانــی کــه 
ممکــن باشــد قطعــی اســت، اگرچــه بــه گفتــه آن عزیــز، 

کفــش پــای ســلیمانی بــر ســر قاتــل او شــرف دارد.
رهبــر انقــالب اســالمی در بخــش دیگــری از سخنانشــان 
ــان  ــه مســئوالن و مــردم بی ــه مهــم خطــاب ب ــد توصی چن
کردنــد. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در توصیــه اول تأکیــد 

کردنــد: بایــد در همــه عرصه هــا از جملــه اقتصــاد، علــم 
و فنــاوری و دفاعــی قــوی شــویم چــون تــا قــوی نشــویم 
دشــمنان از طمــع، تعــرض و تجــاوز دســت بــر نخواهنــد 
داشت. رهبر انقالب اسالمی در بیان توصیه دوم گفتند: 
توصیــه قطعــی من 
ــه  ــن اســت کــه ب ای
اعتمــاد  دشــمن 
ایشــان  نکنیــد. 
خاطرنشان کردند: 
برای رفع مشــکالت 
درســت  و  مــردم 
شــدن آینده کشــور 
وعده هــای  بــه 
اعتمــاد  آن  و  ایــن 
زیرااینهــا  نکنیــد، 
خوبــان  وعده هــای 
بلکــه  نیســت 
اشــرار  وعده هــای 
اســت، ضمــن آنکــه 
نیــز  را  دشــمنی ها 
نبایــد از یــاد ببریــد. 
انقــالب  رهبــر 
افزودنــد:  اســالمی 
دیدیــد که آمریکای 
ترامــپ و آمریــکای 
اوبامــا بــا شــما چــه 
دشــمنی ها  کــرد. 
مخصــوص  فقــط 
آمریــکای ترامــپ نیســت کــه بــا رفتــن آن تمــام شــود، 
آمریــکای اوبامــا نیــز بــا شــما و ملــت ایــران بــدی کــرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: ســه 
کشــور اروپایــی نیــز نهایــت بدعملــی، لئامــت، دورویــی و 

نفــاق را از خــود نشــان دادنــد.
ایشــان در توصیــه بعــدی بــا تأکید بر »حفــظ اتحاد ملی«، 
بــه صــدای واحــد ملــت در بســیاری از امــور اشــاره کردند و 
گفتنــد: مســئوالن نبایــد ایــن اتحــاد و هم صدایــی مــردم را 
از بیــن ببرنــد و ملــت را تکه تکــه کننــد، بلکــه باید هر ســه 
ــا هم افزایــی و همــکاری، اتحــاد  قــوه بویــژه رؤســای آنهــا ب

ملــی را روز بــه روز تقویــت کننــد.
ایشــان بــا انتقــاد از برخــی ســخنان اختالف افکــن، خطــاب 
بــه مســئوالن گفتنــد: اختالفــات خــود را بــا مذاکــره بــا 
یکدیگــر حــل کنیــد. مگــر نمی گوییــد بایــد بــا دنیــا مذاکــره 
کــرد، آیــا نمی شــود بــا عنصــر داخلــی مذاکره و اختالفــات را 
حــل کرد؟توصیــه آخــر حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، تأکیــد 
بــر »خنثی ســازی تحریم هــا« بود.ایشــان بــا بیــان ایــن 
واقعیــت کــه »رفــع 
تحریــم بــه دســت 
اســت  دشــمن 
خنثی ســازی  امــا 
دســت  بــه  آن 
اســت«،  خودمــان 
بنابرایــن  گفتنــد: 
از  بیــش  بایــد 
آنکــه بــه فکــر رفــع 
تحریــم باشــیم بــر 
آن  کــردن  خنثــی 
تمرکــز کنیــم. رهبــر 
اســالمی  انقــالب 
البتــه  افزودنــد: 
دنبــال  نمی گوییــم 
رفــع تحریــم نباشــیم، چــرا کــه اگــر بتــوان تحریــم را رفــع 
کــرد، حتــی یــک ســاعت هــم نبایــد تأخیــر کنیــم، اگرچــه 
اکنــون چهــار ســال اســت کــه تأخیــر شــده و از ســال ۹۵ 
ــا  ــاره برداشــته شــود، ت ــود همــه تحریم هــا یک ب ــا ب کــه بن
امــروز نــه تنهــا تحریم هــا برداشــته نشــد بلکــه زیادتــر هــم 
شــد.حضرت آیــت هللا خامنــه ای خطــاب بــه مســئوالن 
گفتنــد: اگــر بتــوان بــا روش درســت، عاقالنــه، ایرانــی- 
اســالمی و عزتمندانــه تحریم هــا را برطــرف کــرد بایــد ایــن 
کار را انجــام داد امــا تمرکــز عمــده بایــد بــر خنثی ســازی 
تحریم هــا باشــد کــه ابتــکار آن بــه دســت شــما اســت. 
ایشــان در پایــان خاطرنشــان کردنــد: مــن از مســئولین 
کشــور حمایــت می کنــم بــه شــرطی کــه بــه اهــداف ملــت 

پایبنــد باشــند.

  رهبر معظم انقالب :

شهید سلیمانی نرم افزار مقاومت و الگوی مبارزه را در 
میان ملت های اسالمی رایج کرد

         آمران و قاتالن سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است
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تحــول  ســند  نــگارش  فراینــد  در 
قــوه  اصلــی  مأموریــت   ۷ قضائــی، 
قضائیــه منبعــث از تکالیــف تعییــن 
شــده در قانــون اساســی و همچنیــن 
مبنــای  نظــام،  کلــی  سیاســت های 

شــد. ســند  تدویــن 
اســاس  بــر  قضائــی  تحــول  مســیر 
آیــت هللا  کــه  شــد  آغــاز  برنامــه ای 
ســمت  تصــدی  از  قبــل  رییســی 
ریاســت دســتگاه قضــا آن را خدمــت 
مقــام معظــم رهبری )مدظلــه العالی( 
ارائه و با موافقت و اســتقبال ایشــان 
نســبت بــه مفاد این برنامــه، تحوالت 

وارد بخــش اجرایــی گردیــد.
 امــا در طــول یــک ســال و هشــت 
مــاه گذشــته بــر اســاس تجربه هــای 
و  اجرایــی  اقتضائــات  مدیریتــی، 
از  کــه  مشــاوره هایی  همچنیــن 
داخــل  کارشناســان  و  متخصصــان 
قضائــی  دســتگاه  بدنــه  از  خــارج  و 
برنامــه ی  ایــن  اســت،  گرفتــه شــده 
اکنــون  هــم  و  یافتــه  ارتقــاء  تحولــی 
نســخه ویرایــش شــده ی آن توســط 
رییــس دســتگاه قضــا و تحــت عنــوان 
»ســند تحــول قضائــی« ابــالغ گردیــد. 
تحــول  ســند  نــگارش  فراینــد  در 
قــوه  اصلــی  مأموریــت   7 قضائــی، 
قضائیــه منبعــث از تکالیــف تعییــن 
شــده در قانــون اساســی و همچنیــن 
مبنــای  نظــام،  کلــی  سیاســت های 

شــد.  ســند  تدویــن 
ســند تحــول قضائــی براســاس ایــن 
مطالعــه  رویکــرد  بــا  و  مأموریت هــا 
شناســی  آســیب  و  موجــود  وضــع 
طــوِل  در  قضــا  دســتگاه  عملکــرد 
و  اســالمی  انقــالب  از  پــس  دوران 
بررســی نقــاط قــوت و ضعــف رویه ای، 
فرآینــدی و همچنیــن ســاختاری تهیــه 
و به منظور معماری دستگاه قضائی 
در  انقــالب  دوم  گام  بــا  متناســب 
ــا هــدف دســتیابی  ــی و ب ســال های آت
بــه دو پیامــد اصلــی »دســتیابی بــه 
مــردم«  »رضایتمنــدی  و  عدالــت« 

تنظیــم شــده اســت.

سند تحول قضایی
 چیست ؟

مســیر تحــول قضائــی بــر اســاس برنامــه ای آغــاز شــد کــه آیــت هللا رییســی قبــل از تصدی ســمت ریاســت 
دســتگاه قضــا آن را خدمــت مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( ارائــه و بــا موافقــت و اســتقبال ایشــان 

نســبت بــه مفــاد ایــن برنامــه، تحــوالت وارد بخــش اجرایــی گردیــد.

فراوانــی مصادیــق تضییــع حقــوق عامــه در ســند تحــول قضایــی 
عوامــل گوناگونــی دارد کــه تشــتت نظــرات و رویه هــا در حقــوق 
عامــه و ضمانــت اجــرای ناکافــی و کــم اثــر در صیانــت از حقــوق 
عامــه دو مــورد از آن هــا محســوب می شــود. ســند تحــول قضایــی 

بــرای حــل ایــن عوامــل راهکار هایــی را ارائــه داده اســت.
دســتگاه قضایــی در ســند تحــول، بــه ماموریت هــای اصلــی خــود 
که در قانون اساســی آورده شــده، بازگشــته و با در کنار هم قرار 
دادن همــه ماموریت هــای ذاتــی خــود در ســند تحــول، بــه دنبــال 

دســتیابی به دســتگاهی در میدان، پیشــرو و تهاجمی اســت.
تــک  تــک  بــه  کــه  اســت  ایــن  تحــول  ســند  ویژگی هــای  از 
ماموریت هــای دســتگاه قضایــی بــه طــور جداگانــه پرداختــه و در 
ــرار اســت چــه اتفاقــی رخ  هــر یــک از ماموریت هــا آمــده کــه ق

دهــد.
از طرفی، نوع نگاه در ســند تحول، چالش محور اســت؛ به این 
معنــا کــه بــرای اولیــن بــار شــکل مرســوم نگارش اســتراتژی تغییر 
کــرده و بــه جــای نوشــتن هــدف بــرای رســیدن بــه وضــع مطلــوب، 

برای وضعیت موجود، چالش نوشــته شــده اســت.
چالــش هــر ماموریــت در ســند تحــول از منظــر مصــرف کننــده 
نهایــی آن نوشــته شــده اســت. از طــرف دیگــر نــوع نگاه در ســند 
تحــول، علــت محــور و متمرکــز بــر عوامل ریشــه ای اســت؛ به این 
معنــا کــه بســیاری از مشــکالت موجــود در هــر بخــش ریشــه آن 

در بیــرون از آن بخــش قــرار دارد.

مشکل چیست؟
تشــتت نظــرات و رویه هــا در حقــوق عامــه و ضمانــت اجــرای 
ناکافــی و کــم اثــر در صیانــت از حقــوق عامــه دو مــورد از عواملــی 
اســت کــه بــا خــود چالــش فراوانــی مصادیــق تضییــع حقــوق 
عامــه را بــه دنبــال دارد و همیــن امــر ســبب می شــود کــه دســتگاه 
قضایــی در راســتای اجــرای دومیــن ماموریــت خــود کــه همــان 
احیــاء حقــوق عامــه، گســترش عــدل و آزادی هــای مشــروع اســت 

بــا مشــکل مواجــه شــود.
در ســند تحــول قضایــی بــرای دو عامــل مذکــور دو راه حــل اصلــی 

میان  همافزایی  و  تعامل  تقویت  و  ظرفیتها  تجمیع  از  اعــم 
نهادهای مسئول و افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با 
صیانت از حقوق عامه ارائه شــده اســت که به منظور عملیاتی 
کــردن هــر یــک از ایــن راهبردهــا، راهکار هایــی همــراه بــا تعییــن 

زمــان اجــرا و مجــری مشــخص شــده اســت.

راهکار های حل مشکل
تعریــف مفهــوم احیــاء حقــوق عامــه، تعییــن حوزه هــای موضوعی 
و اولویــت بنــدی آن، شناســایی دقیــق و اعــالم عمومی مصادیق 
حقوق عامه با اصالح قوانین و مقررات مرتبط یکی از راهکار های 
ارائه شــده در ســند تحول قضایی در خصوص چالش یاد شــده 
اســت. پیگیــری تــرک وظایــف قانونــی مدیــران و اهمــال و ســهل 
انــگاری در صیانــت از حقــوق عامــه، جرم انگاری، تعیین مجازات 
متناســب و تعییــن ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب 

تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصالح قوانین 
کــه در ســند تحــول  از راهکار هایــی اســت  و مقررات مرتبط 
قضایــی بــه منظــور حــل چالــش فراوانی مصادیق تضییع حقوق 

عامــه ارائــه شــده اســت.

مجری راهکار های حل مشکل
معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان 
بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور 
مســئولیت اجــرای راهکار هــای یــاد شــده را بــه منظــور حــل 
چالــش فراوانــی مصادیــق تضییــع حقــوق عامــه و اجــرای صحیــح 
ماموریــت احیــاء حقــوق عامــه، گســترش عــدل و آزادی هــای 

مشــروع را بــر عهــده دارنــد.

در ایــن ســند بــا توجــه بــه ارکان محتواســاز کــه ناظــر بــه ماهیــت 
مأموریتــی و نحــوه نقــش آفرینــی قــوه قضائیــه اســت، بــه 14 
تغییــر اساســی در جهــت گیــری هــای کالن قــوه قضائیــه اشــاره 
شده است. برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات 

اساســی عبارتنــد از:
• حرکــت بــه ســمت مواجــه قضائــی فعــال و ایجابــی بــه جــای 

مواجــه منفعــل و پســینی
• حرکــت از قــوه قضائیــه دادخواســت محــور بــه قــوه قضائیــه 
ــده عــدل و حامــی حقــوق عمومــی و آزادی هــای  گســترش دهن

مشــروع
• تقویــت نگــرش هــای پاســخگو، شــفاف و هوشــمند بــه جــای 

نگــرش هــای غیــر پاســخگو، غیــر شــفاف و قدیمــی
• تــالش بــرای شــناخت و حــذف بســترهای فســادزا بــه جــای 

ــا مفســدین ــه صــرف ب مقابل
• توجــه بــه نظارت هــای همه جانبــه، مأموریــت محــور، حیــن 
فراینــد، هوشــمند و همگانــی بــه جــای نظارت هــای گذشــته نگــر، 

عملکــرد محــور، انســان پایــه و متمرکــز و...
ــوان چالــش« اولویــت دار، »47  ــر »20عن در ایــن ســند مبتنــی ب
ــا اصــالح  ــر رفــع و ی عامــل ریشــهای اولویــت دار« شناســایی و ب

ــه  ــن عوامــل تمرکــز شــده اســت. بخــش آخــر ســند تحــول ب ای
موضوعــی بســیار مهــم یعنــی نظــام راهبــری و پایــش ایــن ســند 
پرداختــه اســت. بــرای اجرایــی شــدن مفــاد ســند در زمــان بنــدی 
مشــخص شــده، »ســتاد راهبری اجرای ســند تحول قضائی« به 
ریاســت شــخص آیت هللا رییســی و عضویت مقامات عالیرتبه 
قضائــی همچــون معــاون اول قــوه قضائیــه، رییــس دیــوان عالــی 
کشــور و دادســتان کل کشــور تشــکیل شــده اســت و ذیــل آن 
»دبیرخانــه ســتاد راهبــری« و کمیتــه هــای راهبــری اجــرای ســند 
تحــول پیــش بینــی شــده انــد تــا بــه صــورت مــداوم نحوه ی اجــرا و 
پیشــرفت ســند در نظــام قضائــی کشــور را رصــد و پایــش نمــوده 
و موانــع احتمالــی پیــش رو را از ســرراه برداشــته و همچنیــن پــل 
ارتباطــی باشــند میــان قــوه قضائیــه و نخبــگان و کارشناســانی 
کــه بــرای ارتقــا محتــوا و اجــرای موثرتــر ومناســب تــر ســند تحــول 

پیشــنهاداتی دارنــد.

دستیابی به عدالت و 
 رضایتمندی مردم 
دو هدف اصلی سند تحول قضایی

ن
ی میزا

ی خبرگزار
اینفوگراف
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ــی  ــه هــدف ســند تحــول قضای ــوه قضایی رئیــس ق
را دســتیابی بــه عدالــت و افزایــش رضایتمنــدی و 
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه دســتگاه قضــا و نظــام 
عنــوان کــرد و از نخبــگان و دانشــگاهیان و همــکاران 
قضایــی خواســت کــه دیدگاههــا و نظــرات خــود را 

بــرای ارتقــاء ســاالنه ایــن ســند ارائــه دهنــد
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضاییــه، آیــت هللا 
ســید ابراهیــم رئیســی در نشســت فصلــی شــورای 
عالــی قــوه قضاییــه بــا شــورای قضایــی اســتان ها کــه 
بــه صــورت ویدیــو کنفرانــس برگــزار شــد با تســلیت 
ایــام شــهادت بانــوی دو عالــم حضــرت صدیقــه 
طاهــره )س( بــر لــزوم شــناخت و کســب معرفــت 
نســبت بــه مقــام ملکوتــی آن حضــرت تأکیــد کــرد.

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: حضــرت فاطمــه زهــرا 
)س( الگویــی بــرای همــه زنــان و مــردان در همــه 
قرون و اعصار هستند که باید سخنان و زندگی و 
نقــش آفرینــی آن حضــرت در عرصه هــای سیاســی 
و اجتماعــی جامعــه سرمشــقی بــرای همه بشــریت 

باشد.
آیــت هللا رئیســی بــا بیــان اینکه حضرت زهــرا )س( 
بــا خطبــه آتشــین خــود نفــاق را از چهــره نفــاق کنــار 
زد و فتنــه گــران را برمــال کــرد از یــوم هللا ۹ دی بــه 
عنــوان روزی یــاد کــرد کــه ملــت ایــران بــا تأســی بــه 
آن حضــرت عشــق خــود بــه والیــت و ایســتادگی در 

برابــر نظــام فتنــه را بــه نمایــش گذشــتند.
رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: فتنــه ۸۸ دشــمن بــه 
دنبــال آن بــود کــه حقــد و کینــه خــود بــه انقــالب، 
نظــام اســالمی و نیرو هــای انقــالب را بــروز و ظهــور 
دهــد و بــه اهــداف پلیــد خــود دســت یابــد، اما ملت 
فاطمــی مــا در ســنگر دفــاع از والیــت قــرار گرفــت و 
نشــان داد انســان های بــا بصیــرت بــا والیــت میثــاق 

عمیــق دارنــد.
دشــمن  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  رئیســی  هللا  آیــت 
شناســی و فهــم شــجاعانه و تحلیــل درســت اســت 
شــرایط خاطرنشــان کــرد: فریــاد رهبــر انقــالب بــر 
مقابلــه بــا فتنــه ۸۸ آن بــود کــه همــگان بشناســند 
مــا در چــه شــرایطی قــرار داریــم و با تحلیل درســت 
و شــناخت دقیــق مقابــل فتنــه موضع گیــری کننــد.

رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: دشــمن بــا غبارآلــوده 
کــردن مســیر و تحریــف واقعیت هــای حــق و باطــل 
و بــاز کــردن در هــای سفارتخانه هایشــان و بــکار 
ــزار رســانه ای تصــور کــرد کــه جــای  گرفتــن همــه اب
پایــی در کشــور بدســت آورده، امــا ملــت آگاه ایــران 
حضــور خــود در صحنــه توطئــه دشــمن را نقــش بــر 

آب کــرد.
آیــت هللا رئیســی بــا اشــاره بــه تأکیــدات مکرر مقام 
معظــم رهبــری بــر لــزوم بصیــرت یابــی تصریــح کــرد 
در تصــورات همــواره شــاهد تکــرار حــوادث هســتیم، 
امــا بایــد بــا شــناخت دقیــق شــرایط بتوانیم تصمیم 
درســت بگیریــم و در ایــن میــان قضــات مــا بــه 
عنــوان نخبــگان و نقــش آفرینــان کــه نــگاه و قلــم 
آن هــا اثرگــذار اســت بایــد همــواره فهــم سیاســی و 

تحلیــل درســت از شــرایط داشــته باشــند.
آیــت هللا رئیســی افــزود: دشــمنان بــا اشــکال و 
می کننــد  تــالش  مختلــف  روش هــای  و  نقاب هــا 
اهــداف خــود را پیــش برنــد، امــا مــا می توانیــم بــا 
بصیــرت و شــناخت دقیــق شــرایط و موضع گیــری 
متناســب بــا ایــن شــرایط در مقابــل توطئه هــا و 

فتنه هــا بایســتیم.
رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه سیاســی بــودن 
بــه معنــی عضویــت در احــزاب و گروه های سیاســی 
نیســت گفت: سیاســی بودن معنای آن اســت که 
جامعــه را خــوب بشناســیم و ضرورت هــا را درک 
کنیــم و متناســب بــا شــرایط و ضرورت هــا نقــش 

آفریــن باشــیم. آیــت هللا رئیســی از ســردار شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی بــا عنــوان چهــره ای یــاد کــرد 
کــه بــه تأســی از حضــرت زهــرا )س( و در لبیــک 
بــه فرمــان، ولــی خــود شــرایط کشــور و نیاز هــا و 
تشــخیص  بــه درســتی  را  ظرفیت هــای منطقــه 
داد و از ایــن ظرفیت هــا در جهــت دفــاع از امنیــت 
منطقــه و امنیــت مــردم و پاســداری از حریــم حــرم 

احیــاء کــرد.
رئیــس قــوه قضاییــه افــزود: انســانی کــه دوســت و 
دشــمن را بشناســد و درک دقیقی از شــرایط زمانی 
و مکانــی داشــته باشــد در برابــر دشــمن خطــر 

می کنــد و می ایســتد.
آیــت هللا رئیســی بــر همیــن اســاس خاطــر نشــان 
کــرد کــه قضــات فرهیخته دســتگاه قضــا با بصیرت 
بــر پرونده هــا ورود کــرده و بــا درک درســت شــرایط 
و ابعاد مسئله به عنوان قاضی و داور حکم هللا را 

فریــاد می زننــد و تصمیــم الهــی می گیرنــد.
امــروز کار  اینکــه  بیــان  بــا  قــوه قضاییــه  رئیــس 
کــرد:  تصریــح  اســت  مجاهــدت  یــک  قضایــی 
شــیاطین می خواهنــد فکــر نظــر و قلــم قضــات را از 
مســیر درســت خارج کنند، اما قضات فقط خدا را 
می بیننــد تحــت تأثیــر روابــط و ثــروت و قــدرت قــرار 
نمی گیرنــد و بــرای خــدا حرکــت می کننــد و خــدا نیــز 
بــه ایــن داوری و تصمیــم برکــت می دهــد و کار را 

مانــدگار می کنــد.
 آیــت هللا رئیســی بــا بیــان اینکــه روز نهــم دی روز 
تجلــی قــدرت الهــی و پایــان دادن بــه فتنه هــا و 
ناامیــد کــردن دشــمنان بــود اظهــار داشــت: انقــالب 
اســالمی مــا انقــالب مــردم پایــه اســت مــردم از 
انقــالب اســالمی در برابــر دشــمنان کــه می خواهنــد 

ــد. نظــام را تخریــب کننــد، صیانــت می کنن
 رئیــس قــوه قضاییــه گفت: مردم بصیر ما نســبت 
به والیت و ســخن، ولی حســاس هســتند و فرمان 
رهبــری انقــالب را فصــل الخطــاب می داننــد و هــر 
جــا احســاس کننــد نظــام اســالمی و امنیــت ملــی 
بــه خطــر افتــاده بــه صحنــه می آینــد و مقابــل فتنــه 

و فتنه گــران و دشــمنان می ایســتند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش 
بــه تدویــن و انتشــار ســند تحــول قضایــی اشــاره 
کــرد و گفــت: از ابتــدای مأموریــت در قــوه قضاییــه 
بنابراین شــد که دســتگاه قضایی یک ســند تحول 

و نقشــه راه داشــته باشــد.
 آیــت هللا رئیســی افــزود: ایــن ســند تحولــی کــه 
بــر اســاس قانــون اساســی و سیاســت های ابالغــی 
بــا  و  و برنامه هــای توســعه ای در حــوزه قضایــی 
اســتفاده از تجــارب ۴۰ ســال گذشــته تدویــن شــده 
بدنبــال تضمیــن اجــرای عدالــت و حفــظ حقــوق 

مــردم اســت.
 رئیــس قــوه قضاییــه تحــول را جهــش و حرکــت 
جمعــی بــرای از بیــن بــردن نواقــص و کاســتی ها، 
و  قــوت  نقــاط  تقویــت  و  شــناخت  و  ضعف هــا 
کاهــش فاصلــه وضــع موجــود بــا وضــع مطلــوب 

عنــوان کــرد.
 آیت هللا رئیســی گفت: در تحول میل به شــتاب 
گرفتــن وجــود دارد و هــر کــس بایــد پویــا باشــد و 
ایســتایی وجــود نداشــته باشــد، امــا حرکــت ســریع 
مــا بــه معنــای شــتاب زدگــی نیســت. وی بــر همیــن 
ــر ایــن مســیر  ــد ب اســاس خاطرنشــان کــرد کــه بای
از مشــهورات غلــط پرهیــز کــرد و نبایــد بــه آن هــا 
پایبنــد بــود و حرکــت ســریع بایــد همراه با اتقــان در 

اقدامــات قضایــی باشــد.
 رئیــس دســتگاه قضــا بــا تأکیــد بــر اینکــه ســرعت 
در حرکــت از ویژگی هــای ســند تحــول اســت متذکر 
شــد: حرکــت در چارچــوب ســند تحول بایــد متوازن 

باشــد و همــه بخش هــا خــود را در ایــن فرآینــد 
ســهیم بداننــد. آیــت هللا رئیســی افــزود: اگــر در 
انجــام مأموریت هــای دســتگاه قضــا از پیشــگیری و 
وقــوع جــرم و کشــف جــرم تــا صــدور حکــم عادالنــه 
و اجــرای آن و اصــالح مجرمیــن یــک حلقــه مفقــوده 
وجــود داشــته باشــد کار هــا کــم اثــر و یــا گاهــاً بی اثــر 
می شــود.  رئیــس قــوه قضاییــه هــدف ســند تحــول 
»افزایــش  و  عدالــت«  بــه  را »دســتیابی  قضایــی 
رضایتمنــدی و اعتمــاد عمومــی مــردم نســبت بــه 
دســتگاه قضایــی و نظــام« عنــوان کــرد و گفــت: 
کــه بــا وجــود صــدور بیــش از ۸۰ آیین نامــه، دســتور 
العمــل و الیحــه در چارچــوب ایــن ســند، امــا از ابتــدا 

تــالش بــر ارتقــاء بــه روزرســانی آن بــوده اســت.
دادخواســت  رویکــرد  تغییــر  رئیســی  آیــت هللا   
محــوری و پاســخگویی، شفاف ســازی، هوشــمند 
کــردن دســتگاه قضــا را از جملــه محور هــای اصلــی 
ســند تحــول بــرای صیانــت از حقــوق عامــه عنــوان 
کــرد و گفــت: اصــل ســند تحــول قضایــی مبتنــی 
بــر نــگاه مترقــی مقــام معظــم رهبــری تدویــن شــده 
کــرد  بــر همیــن اســاس خاطرنشــان  اســت. وی 
کــه ممکــن اســت برخــی همــکاران دســتگاه قضــا 
بگوینــد ایــن ســند مــا را در مرعــی و منظــر قــرار داده 
و مطالبــات را افزایــش می دهــد، امــا هیــچ اشــکالی 
نــدارد و ایــن مســئله مــا را در انجــام وظایفمــان 

می کنــد. مصمم تــر 
 رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه چالش هــای 
حــال  عیــن  در  دارد  وجــود  کشــور  در  زیــادی 
خاطرنشــان کــرد کــه بر اســاس نظرخواهــی صورت 
گرفتــه از مدیــران دســتگاه قضــا در همــه بخش هــا 
و استان ها و همچنین استفاده از نظرات نخبگان 
ایــن چالش هــا اولویــت بنــدی شــده و ابرچالش هــا 

در ســند مــورد توجــه قــرار گرفتنــد.
آیــت هللا رئیســی همچنیــن خاطرنشــان کــرد:   
دســتگاه قضایــی  در  تحولــی  برنامه هــای  اجــرای 
ــاز  ــد همــکاران قضایــی را از اقدامــات روزمــره ب نبای
دارد و کار هــای روزمــره نیــز نبایــد مانــع از اجــرای 
برنامه هــای تحولــی شــود و ایــن دو بایــد توأمــان 

پیــش برونــد.
 رئیــس قــوه قضاییــه همچنیــن متذکــر شــد کــه در 
ســند تحــول نقــش و مســئولیت هــر یــک از اجــزای 
قضایــی بــه درســتی و دقــت تعییــن شــده کــه چــه 
کســی متولــی کار اســت، امــا ایــن تقســیم بندی ها 
ــع از آن نیســت کــه همــه بخش هــا در میــدان  مان
حضــور داشــته باشــند و یکدیگــر را یــاری کننــد 
چــرا کــه هیــچ جزیــی از ســازمان قضایــی نبایــد در 
برنامه هــای تحولــی و فرآیند هــای قضایــی غایــب 
باشــد.  آیــت هللا رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســند 
تحــول قضایــی از جــذب نیــروی انســانی شــروع 
ــا نگهــداری و کارآمــد شــدن نیروهــا، بــر  می شــود ت
همیــن اســاس بــه دانشــگاه ها و حوزه هــا بخصــوص 
دانشــکده قضایــی توصیــه کــرد کــه بهتریــن نیرو هــا 
را بــه لحــاظ تخصــص و تقــوی تذهیــب نفــس بــه 
ــی  ــا نظــام قضای ــد ت ــی معرفــی کنن دســتگاه قضای

کارآمدتــر و چابک تــر شــود.
 رئیــس قــوه قضاییــه همچنیــن خاطرنشــان کــرد 
کــه از ایــن پــس بــر اســاس مباحثــات صــورت گرفته 
بــا دانشــگاه علــوم قضایــی جــذب نیــرو در آنجــا 
متفــاوت خواهــد شــد و نقــل و انتقــال همــکاران 

ــر از ســند تحــول خواهــد بــود. قضایــی نیــز متأث
 رئیــس دســتگاه قضایــی تأکیــد بــر تشــکیل ســتاد 
یــا قرارگاهــی بــرای پیگیــری و اجــرای ســند تحــول در 
معاونــت راهبــردی قــوه قضاییــه تأکیــد کــرد که باید 
گروه هــای تحول گــرا و تحــول خــواه در بخش هــای 

مختلــف قضایــی بــه کار گرفتــه شــوند 

 آیت هللا رئیسی در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه :

هدف سند تحول 
دستیابی به عدالت 
و افزایش اعتماد 
عمومی مردم نسبت 
به قوه قضاییه و 
نظام است

انسانی که 
دوست و دشمن 

را بشناسد و درک 
دقیقی از شرایط 

زمانی و مکانی 
داشته باشد در 

برابر دشمن
خطر می کند و 

می ایستد
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حســین امیرعبداللهیان، ســخنگوی ســتاد 
سالگرد مردمی سردار سپهبد شهید حاج 
قاســم ســلیمانی بــا تشــریح برنامه هــای 
مراســم گرامیداشــت نخســتین ســالگرد 
شــهادت فرماندهــان شــهید ســردار حــاج 
قاســم ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس 
شــهادت  ســالگرد  اولیــن  کــرد:  اظهــار 
ســردار ســپهبد ســلیمانی عزیــز بــا ورود 
بــه ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه )س( 
همزمــان شــده اســت. ســردار ســلیمانی 
زادگاهشــان  در  خودشــان  حســینیه  در 
کرمــان همیشــه مراســم عــزاداری ایــن ایــام 

را برگــزار می کردنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه ســرکار خانــم زینــب 
ســلیمانی به نمایندگی از خانواده شــهید، 
فعالیت هــای گســترده ای را بــرای مراســم 
ســالگرد دنبــال می کننــد، گفــت:  شــروع 
ســالگرد  نخســتین  برنامه هــای  رســمی 
شــهادت ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 
بــا دیــدار خانــواده محتــرم شــهید، اعضــای 
ســتاد ســالگرد و اعضــای بنیــاد مکتــب 
شــهید ســلیمانی و دیــدار بــا مقــام معظــم 

رهبــری صــورت گرفــت.
بــه  خبــری  نشســت  ایــن  افــزود:  وی 
اجــرای  و شــروع  زنــگ  نواختــن  منظــور 
برنامه هــای ســالگرد در سراســر کشــور و 
همچنیــن برنامه هــای متنوعــی اســت کــه 
دوســت داران ســردار سلیمانی در کشور و 
در منطقــه در دســت اجــرا دارنــد، خواهــد 
بــود. برنامه هــای ســالگرد در بــازه زمانــی ۱۰ 
ــا  ــن برنامه هــا ت روزه اجــرا خواهــد شــد. ای
۲۷ دی مــاه کــه هم زمــان بــا نقطــه عطــف 
خطبــه تاریخــی مقــام معظــم رهبــری کــه 
بــا تقدیــر از ســردار ســلیمانی و شــهدای 
مقاومت و نامیدن ایشان و همرزمانشان 
بــه عنــوان "ســربازان بــدون مــرز" همــراه 

بــود، ادامــه خواهــد داشــت.
ســخنگوی ســتاد ســالگرد مردمــی ســردار 
سلیمانی با اشاره به برنامه مهم فراخوان 
»مــرد میــدان« گفــت:  از همــه ملــت و 
دوســتداران شــهید ســلیمانی می خواهیــم 
تــا بــا اشــتراک گذاری خاطــرات خــود، بــه 
پربــار شــدن گنجینــه روایــت مــرد میــدان 
کمــک کننــد. فراخوان »مرد میــدان« از روز 
گذشــته اعــالم شــده و دوســتداران شــهید 
ســلیمانی می تواننــد هــم از طریــق فضــای 
مجــازی و هــم تلفــن گویــا دلنوشــته ها، 
اشــعار و عکس هــا و آثــار خــود را در اختیــار 

ســایت قــرار دهنــد.
امیرعبداللهیــان گفــت: در ایــن بــازه زمانــی 
ایــران ادامــه پیــدا خواهــد  مراســم ها در 
کارگــری،  از  اعــم  مختلــف  اقشــار  کــرد. 
و  فرهنگیــان  و  دانشــگاهیان  کارمنــدی، 
همچنین هنرمندان و ورزشــکاران و ســایر 
دوســتداران ســردار ســلیمانی بــا اجــرای 
برنامه هــای مختلــف در بزرگداشــت یــاد و 

خاطــره این شــهید نقــش آفرینی خواهند 
کــرد.

بــودن  مردمــی  بعــد  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
فعالیت هــا و مراســمات بزرگداشــت حــاج 
قاسم، بیان کرد: به دلیل شرایط کرونایی 
و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشــتی، 
عمــوم برنامه هــا بــه شــکل مجــازی برگــزار 
می شــود امــا تعــداد محــدودی از برنامه هــا 

بــه صــورت حضــوری خواهــد بــود.
ســخنگوی ســتاد ســالگرد مردمــی ســردار 
از  برخــی  گفــت:  ســلیمانی  شــهید 
برنامه هــا بــه صــورت میدانــی در شــهرها، 
روســتاها و مراکز اســتان ها و همچنین در 
کشــورهای منطقــه بخصــوص در محــور 
مقاومــت انجــام خواهــد شــد. همایش هــا 
و کنگره هایــی در ســطوح مختلــف ملــی و 
بین المللــی تــدارک دیــده شــده کــه تأکیــد 
برنامه هــا  ایــن  خــاص  ویژگــی  می کنــم 

مردمــی بــودن آن اســت.
وی افــزود: تولیــد نماهنــگ، ســرود، برگــزار 
ســطح  در  فرهنگــی  متنــوع  مســابقات 
تئاتــر  برگــزاری  و  بین المللــی  و  داخلــی 
یــا  عنــوان "ســرباز مقاومــت  بــا  آنالیــن 
روایــت مقاومــت" از دیگر برنامه هاســت.

امیرعبداللهیان، طرح ســپاه و بســیج برای 
پایــش ســالمت مــردم در دوران کرونــا را 
یکــی از برنامه هــای ســتاد برگزار نخســتین 
ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی خواند 
و افــزود: ایــن برنامــه با مشــارکت نیروهای 
بســیج و نیروهــای مدافــع ســالمت و در 
آســتانه ســالگرد ســردار ســلیمانی انجــام 
شــده و در حــال برگــزاری اســت. همچنیــن 
در طرح کمک مؤمنانه، تاکنون ۲۰۰۰ نفر 
از زندانیــان قتــل غیرعمــد که توانایی مالی 
نداشــتند آزاد شــدند کــه طــی روزهــای 
آینــده مرحلــه دوم و ســوم ایــن کمک هــا 

نیــز انجــام خواهــد شــد.
ســخنگوی ســتاد ســالگرد مردمــی ســردار 
خاطــرات  کتــاب  رونمایــی  از  ســلیمانی 
حــاج  شــهید  ســردار  خودنوشــت 
چیــزی  "از  عنــوان  بــا  ســلیمانی  قاســم 
افزود:ایــن  و  داد  خبــر  نمی ترســیدم" 
کتــاب در نخســتین ســالگرد ایشــان و در 
روزهــای آتــی رونمایــی خواهــد شــد. قــرار 
اســت کتــاب خاطــرت شــهید ســلیمانی 
کــه شــامل خاطــرات شــهید از ســال های 
۱۳۳۵ تــا ۱۳۵۷ اســت، بــه هفــت زبــان 
ــا ترجمــه شــود. ایــن کتــاب هــم  ــده دنی زن
بــه صــورت تحریــری و هــم بــه دســت خــط 
ــه  ســردار بــه عنــوان بخــش دوم کتــاب، ب

انتشــار در خواهــد آمــد. 
امیرعبداللهیــان اظهــار کــرد: کتــاب دیگری 
تحت عنوان "ســربازنامه" اثر افشــین عال 
از آثــاری اســت کــه منتشــر خواهــد شــد. 
در ســطح بین المللــی برنامه هــای مردمــی 
در یمن، لبنان، فلســطین و عراق در حال 

ــی در  ــزه بین الملل انجــام اســت. یــک جای
جریــان ســالگرد بــا یــک برنامــه ویــژه بــا 
عنــوان جایــزه "ایثــار ســردار ســلیمانی" در 
نظر گرفته شده است و به افرادی تعلق 

می گیــرد کــه در تــراز مقاومــت باشــند.

بــا تقدیــر از ســازمان صداوســیمای  وی 
جمهــوری اســالمی ایــران در افتتــاح "رادیــو 
ســردار  ســالگرد  آســتانه  در  مقاومــت" 
ســلیمانی، گفــت کــه برنامه هــای ســالگرد 
زنــده  طــور  بــه  برنامــه  ایــن  طریــق  از 

پوشــش داده خواهــد شــد.
ســخنگوی ســتاد ســالگرد مردمــی ســردار 
یــک  برگــزاری  از  میهمانــان  ســلیمانی 
مــاه  دی   ۱۲ روز  در  بین المللــی  کنگــره 
در تهــران خبــر داد و گفــت: مســئوالن و 
شخصیت های بلندپایه داخلی و خارجی 
در این مراســم حضور داشــته و ســخنرانی 

ــد کــرد. خواهن
شــهید  زادگاه  شــهر  در  داد:  ادامــه  وی 
ســلیمانی در اســتان کرمــان هــم شــاهد 
برنامه هــای متنوعــی خواهیــم بــود کــه بــه 

مــدت ۱۰ روز اجــرا خواهــد شــد.
ســخنگوی ســتاد ســالگرد مردمــی ســردار 
ســلیمانی بــا بیــان اینکــه امــکان زیــارت 
ســلیمانی  شــهید  شــریف  مــزار  آنالیــن 
کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده  فراهــم 
دوســت داران و زائــران راه دور حــاج قاســم 
از امــروز بعــداز ظهــر می تواننــد بــه صورت 
۳۶۰ درجــه مــزار شــریف ســردار مقاومــت 

را زیــارت کننــد.
وی همچنیــن بــه تولیــد صدهــا مســتند 
از زندگــی و نقــش ویــژه ســردار ســلیمانی 
پیــروزی  اقدامــات خارق العــاده وی در  و 
جبهــه مقاومــت اشــاره کــرد و گفــت: ذکــر 
خاطــرات و تاریــخ مســتند زندگــی ســردار 
ســلیمانی بــا حساســیت خاصــی از ســوی 
بنیاد ســردار ســلیمانی دنبال می شــود که 
مهمترین مســئولیت این بنیاد جلوگیری 
از تحریف زندگی ســردار ســلیمانی است. 
 ۳۶۰ "آمرلــی"،  جملــه  از  مســتندهایی 
درجــه" و مســتند دیگــری در خصــوص 
شــخصیت شــهید ابومهــدی المهنــدس 

تولیــد شــده کــه پخــش خواهــد شــد.
ســخنگوی ســتاد ســالگرد مردمــی شــهید 
ســردار ســلیمانی تاکید کرد:علیرغم اینکه 
محدودیت هایــی  مجــازی  فضــای  در 
نــام ســردار  از عکــس و  بــرای اســتفاده 
ســلیمانی ایجــاد شــده اســت اقداماتــی در 
ــا وجــود تــالش قــوه  حــال انجــام اســت. ب
قضائیــه بــرای برخــورد بــا عامــالن تــرور 
شــهید ســردار ســلیمانی، امیدوار هســتیم 
زودتــر شــاهد مجــازات آنهــا باشــیم. بــه ۶ 
کشــور نیابــت قضائــی داده شــده اســت 
و دســتگاه قضائــی بــا جدیــت در حــال 

پیگیــری ایــن پرونــده اســت.

       تشریح برنامه های نخستین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی

 معاون هماهنگ کننده سپاه ثارهللا 
کرمان از برگزاری ۱۲۸ ویژه برنامه 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی به مدت ۱۰ روز در استان 
کرمان خبر داد.
 محمد زمانی در ستاد ترویج 
برنامه های مکتب حاج قاسم بیان 
داشت: به دلیل وجود مرقد شهید 
سردار حاج قاسم سلیمانی در استان 
کرمان برنامه های ستاد استان از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
ضمن اینکه ستاد اصلی این مراسم 
در تهران است.
 وی با اشاره به اینکه محور اصلی 
برنامه های کشور برنامه های ستاد 
استان کرمان است، افزود: در 
راستای برگزاری سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی پنج ستاد 
تشکیل شده که از آن جمله می توان 
به ستادهای استانی و اقشار )به 
مسئولیت بسیج(، ستاد استان 
کرمان )به مسئولیت فرمانده سپاه 
ثارهللا(، ستاد تهران )به مسئولیت 
فرمانده سپاه رسول هللا(، ستاد محور 
مقاومت )به مسئولیت سید حسن 
نصرهللا(، ستاد بین المللی )به 
مسئولیت نیروی سپاه قدس( اشاره 
کرد.
 معاون هماهنگ کننده سپاه ثارهللا 
کرمان با اشاره به اینکه کمیته ای 
تحت عنوان بهداشت و سالمت 
نیز در استان تشکیل شده است، 
تصریح کرد: ۱۲۸ برنامه در کارگروه 
مشورتی ستاد به تصویب رسیده 
که به مدت ۱۰ روز در ایام مراسم 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
برگزار خواهد شد. 
وی گفت زیرمجموعه کارگروه 
فرهنگی برای تأیید یادمان ها و 
سردیس ها در کرمان تشکیل شده 
است.

برگزاری ۱۲۸ 
ویژه برنامه به 
مدت ۱۰ روز در 
استان کرمان
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ــراِن عصــر انقــالب اســامی  خــرداد 1388 ای
ــات مــردم  شــاهد یکــی از مهمتریــن تجربی
ساالری دینی خود بــــود. حضــــور حماســــی 
ــای  ــی پــ ــون ایرانــ ــه چهــــل میلیــ نزدیــــک بــ
ــه  ی  ــاب گزینــ ــای رأی  و انتخــ صنــدوق هــ
مدنظــر خــود از بیــن کاندیداهایــی بــا افــکار  

مختلــــف،  ســــالیق  و 
رویــــدادی بــــود کــه چنــد 
روز بعــــد حضــــرت آیــــت  
ا... خامنــه دربــــاره ی آن 
گفتنــد: »چهــل میلیــون 
رأی  انقــــاب  خــــط  بــــه 
88/3/29  دادنــــد.« 

ی  همــــــــه   ایــــــــن  امــــا 
ماجــــرا نبــــود.. دشــــمنان 
ازایــــن نمایــــِش قــــدرت  
چهــــل  »رفرانــــدوم  و 
میلیونــی بــه نفــع نظــام« 
عصبانــــی شــــده بودنــــد: 
»در واقــع یــک رفرانــدوم 
بــــه  میلیونــــی  چهــــل 
نفــــع نظــــام جمهــــوری 
نفــــع  بــــه  و  اســــالمی  
انتخابــات انجــام گرفــت؛ 
همیــن بــــود کــه دشــمن 
کــــرد.«  عصبانــــی  را 
ــتند  89/۷/27  و»خواســ
بــا فتنـــه اثــر آن را از بیــن 
بـــبــرنــــــــــــد.«89/۷/27

قــدرت طلبــــاِن داخلــــی 
عامــل ایــن فتنــه شــدند: 
»وقتــــی در یــــک کشــــور 
پیــــدا  گرانـــــــی  فتنـــــــــه 
میشــــوند کــــه بــــرای جاه 
طلبــــی خودشــــان، بــرای 

دســــت یافتــــن بــــه قــــدرت، بــــرای رســــیدن 
بــه اهدافــی کــه بــه صــورت آرزو در وجــود 
خودشــــان متراکــــم  و انباشــــته کردنــــد، 
حاضــر میشــوند بــه مصلحــت یــک کشــور، 
بــه حقانیــت یــک راه پشــت کننــد  و لگــد 
بزننــد؛ کاری میکننــد کــه ســردمداران غربــی  
و دشــمنان درجــه ی یــک ملــت ایــران بــه 
هیجــــان می آینــــد  و ســــر شــــوق می آینــــد 
و از آنهــا حمایــت میکننــد.« 89/9/4  و در 
نهایــت »فتنــه ای بــه وجــود آمــد، کارهایــی 
شــد، تالشهایی شــد، آمریــکا از فتنه گــران 
دفــاع کــرد، انگلیــس دفــاع کــرد، قدرتهــای 
غربــــی، منافقیــــن، ســــلطنت طلبها دفــــاع 

کردنــــد.«89/3/14
کودتاى رنگی

دنبــــال  را  اهــــداف خطرناکــــی  دشــــمنان 
مــی کردنــــد: »طراحــی کــــرده بودنــــد... بــــه 
اســالمی  جمهــوری  بســــاط  آنهــــا  گمــــان 
بنــــا بــــود جمــــع شــــود؛ نــــه فقـط حقیقــت 
دیــــن، حتــی شــــعارهای دینــــی هــــم باقــــی 
نمانــــد؛ برنامه ایــــن بــــود. طراحی ایــــن بــود 
کــــه اگــــر توانســتند قاعــــده ی دولــت را بــه 
شــــکل مطلــــوِب خودشــــان بچیننــــد، کــــه 
بعــــد از آن، راه حرکتشــــان ورشــــن بــــود 
کــــه چــــه کار میکردنــــد؛ اگــر هــــم قاعــده ی 
حکومــت و دولــت طبــق میــل آنهــا چیــده 
نشــــد و برایشــان ممکــــن نشــــد، کشــــور را 
بــه آشــوب بکشــانند؛ بــا خیــال خودشــان 
کاریکاتــور انقالب اسالمی را  درست کنند 

89/۱۰/19 ایــــن توطئــــه بــــا قانون شــکنی و 
شــورِش خیابانــی فتنه گــران و سران شــان 
دنبــــال شــــد. ســــناریوی اینگونــه شــــورش 
هــا پیــــش ازایــــن هــــم توســــط آمریکایــی 
هــــا در نقــــاط دیگــری از دنیــــا عملیاتــــی 
شــــده بــــود: »هندسه ی کار دشــــمن، یــــک 

هندسه ی مشــخصی بــود. نظیــر ایــن کار 
را در جاهــــای دیگــــر هــــم کردند... ]اینکــــه[ 
منتظــــر یــــک فرصــت انتخابــــات بشــــوند، 
بعــــد در آن فرصــت انتخابــات اگــر کســــانی 
کــــه مــــورد رضــــای آنهــــا نیســــتند، بــــر ســــر 
کار آمدنــــد و آنهائــــی کــــه آنهــا می خواهند 
ســر کار نیامدنــد، آن وقــت با یــک حرکت 
نمایشـــی مردمــی، اوضــاع را برگرداننــــد؛ بــــا 
شــــعارهائی گروهی از مــــردم را توی صحنه 
بکشــانند، بــا فشــار در صحنــه ی خیابانها، 
آن چیــزی را کــه بــا قانــون بــه دســت آمــده 
اســــت، بــــا خشــــونت دگرگــــون کننــــد.« 
89/۱/1 در حقیقــــت »انقــــالب رنگــی بــود؛ 
در واقع کودتــاى رنگــی، یــک کودتــاى رنگــی 

ناموفــــق.«94/۱۰/19 
غلبه بر توطئه ی ابطاِ ل انتخابات

امــا از ســوی دیگــر ماجــرا رهبــر انقــالب در 
مقــام پاسداری از »رأی مــردم«  و»دفــاع از 
انتخابات« وارد شــــدند. حضــــرت آیــــت ا... 
خامنــه ای در نمــاز جمعــه  ی 2۹ خردادمــاه 
88، تردیدافکنان در انتخابــــات را اینگونــــه 
خطــاب قــرار دادنــد: »ایــن تصــور هــم غلــط 
اســت که بعضــی خیــال کننــد بــا حــرکات 
ــی، یــک اهــرم فشــاری علیــه نظــام  خیابانــ
درســــت میکننــد و مســــئولین نظــــام را 
مجبــور میکننــد، وادار میکننــد تــا بــه عنــوان 
مصلحــت، زیــر بــار تحمیــالت آنهــا بروند. 
نــــه، ایــــن هــــم غلــــط اســــت.«88/3/29  و 
در مقابــــل توطئــــه  ی »ابطــال انتخابــات 

ــار مــی  ــم فشــ ــاً گفتــ « ایســتادند: »صریحــ
آورنــد کــه بایــد انتخابــات را ابطــال کنیــد، 
ــم  ــات نخواهــ ــار ابطــال انتخاب ــر بــ ــن زیــ مــ

رفــــت.«96/۱۰/6  
مردم بساط فتنه گران را جمع کردند

ضلــــع دیگــــر حادثــــه امــــا مــــردم بودنــــد. 

دشــــمن می خواســــت بــا ایجــــاد دوقطبــیِ 
شــدید اجتماعــــی کشــــور را بــــه »جنــــگ 
داخلــی« بکشــــاند: »میخواســــتند مــــردم را 
تقســــیم کننــــد بــه یــک گــــروه اقلیــت، بــه 
ــه  ــک گــروه اکثریــت... اینهــا  را در مقابل یــ
ــاش،  ــاد اغتشــ ــا ایجــ ــد ...بــ ــرار بدهن هــم ق
جنــــگ را در داخــــل کشــــور مغلوبــه کننــد  
،جنــگ داخلــی راه بیاندازنــد 89/۱/1 «. امــا 

»ملــت هوشــــیاری« بخــرج داد.
شــما دیدید در روز انتخابات، مــردم بــه دو 
گــروه ســیزده چهــارده میلیونــی،  و بیســت 
و چهــار پنــج میلیونــی تقســیم شــدند؛ امــا 
بعد از گذشــــت مدتــــی نــــه چنــــدان بلنــــد، 
همیــــن دو گروه بــــا هــــم یکــــی شــــدند و در 
مقابــــل شورشــــگران  و اغتشاشــــگران و 

خرابــــکاران ایســــتادند.«89/۱/1
قله ی این بیداری و بصیرت »حماســه ی ۹ 
دی« بــود، آنجــا کــه مــردم، خروشــی انقالبــی 
ــات  ــندگان بــــه مقدســ ــه توهیــن کنـ را علیــ
اسالمی و فتنه گــراِن علیــه نظــام اسالمی 
بــــه نمایــــش گذاشــــتند: »بمجــرد اینکــــه 
مــردم احســاس کردنــد حرکتــــی کــــه شــروع 
ــام اســت،  ــه نظــ ــه بــ شــده اســت ، متوجــ
متوجــــه بــــه انقــالب اســت، متوجــــه بــــه 
شــخص خاص و  دولــت خاصــی نیســت، 
آن حرکــت عظیــم را از خــود نشــان دادنــد... 

همــه آمدنــد. 
حادثــه ی نهــم دی یــک حادثــه ی عجیبــی 
اســــت؛ بــــه خاطــــر دلبســــتگی مــــرد م بــــه 

نظــــام بــــود.«90/5/16  در واقع »بــــه برکت 
ــهداء )ع(  ــی سیدالشــ ــن عل ــین ب ــاد حســ یــ
ــاط فتنــه  ــد و بســ ــه آمدنــ ــردم در صحنــ مــ
گــــران را جمــــع کردنــــد 90/۱۰/8 «. »حضــور 
ــی و در  ــای عمومــ ــت در عرصــه ی فضــ ملــ
ــا توانســــت یــــک توطئــه ی  کــــف خیابانهــ
از  را  مهــم  و  دار  ریشــه 
بیــــن ببــــرد.« 98/۱۰/11 در 
ایــــن میــــان نقــــش جوانــان 
بســــیار پررنــگ و اثرگــــذار 
بــــود: »نهــــم دى را همیــــن 
جوانهــا، همیــن نســل ســوم 
انقــالب بــــه راه انداختنــد؛ 
آن حادثــــه ى عظیــــم را بــه 
وجــود آوردند. 93/۱۰/17 «.

اینگونه » روز نهــم دیِ هــم 
در تاریــخ مانــد.«88/۱۰/19 

دست قدرت خدا 
ماهیــت ایــن حرکــِت عظیــم 
مردمــــی »احســاس وظیفه 
ی برآمــده از ایمــان دینــی« 
بود: »۹ دی یک نمونــــه ای 
بــود از همــــان خصوصیتــــی 
کــــه در خــــود انقالب وجود 
مــــردم  یعنــــی  داشــــت؛ 
احساس  وظیفــه ی دینــی 
کردنــد و دنبــال ایــن وظیفه  
، عمــل صالــــحِ خودشــــان را 

انجــام دادنــد 90/9/21 «.
بــرای فهــــم صحیــــح ایــــن 
توجــــه  بایــــد  حماســــه 
داشــــت کــــه »ایــــن حرکــِت 
ایمانــی اســت، ایــن حرکــِت 
قلبــــی اســــت؛ ایــــن چیــزی 
اســت کــه انگیــزه ی خدائــی 
در آن وجــود دارد؛ دســت قدرت خداسـت 
،دســــت اراده ی الهــــی اســــت؛ ایــــن چیزهــا 

دســــت مــــن و امثــــال مــــن نیســــت.
دلهــا دســــت خداســــت . اراده هــا مقهــــور 
اســــت وقتــی حرکتــی  پــــروردگار  اراده ی 
اخــالص  شــد،  خــدا  بــرای  شــد،  خدایــی 
در کار بــود، خــدای متعــال اینجــور دفــاع 

میکنــــد.«88/۱۱/19
و »هرچه انســان در اطراف این قضایا فکر 
میکنــد، دســت خــدای متعــال را، دســت 
قــدرت را، روح والیــت را، روح حســین بــن 
علــی )ع( را مــی بینــد. ایــن کارهــا کارهائــی 
بــا اراده ی امثــال مــا انجــام  نیســت کــه 
دســت  ایــن  خداســت،  کار  ایــن  بگیــرد؛ 

اســت.88/10/19 الهــی  قــدرت 
انقالِب ماندگار

نکتــه ی مهــم اینکــه در پــِس ایــن درس و 
عبــرت تاریخــی بایــد این مهــم را عمیقا درک 
کنیــم کــه: »انقــالب اســالمی یــک حقیقــت 
اســت، برخاســته ی از یــک ســنت الهــی 
اســت؛ ایــن را نمیشــود از بیــن بــرد، ایــن را 

نمیشــود متزلــزل کــرد. 
تــا وقتــی کــه آحــاد مــردم ایمــان دارند، عالقه 
دارنــد، عشــق دارنــد، اقــدام میکننــد، بداننــد 
اگــر همــه ی قدرتهــای عالــم هــم دســت بــه 
دســت بدهنــد، نخواهنــد توانســت بــه ایــن 
انقــالب و بــه ایــن نظــام و بــه ایــن ملــت 

ــد.« 88/10/29 صدمــه ای وارد کنن
برگرفته شده از نشریه ی خط حزب هللا

     نگاهی به ابعاد حماسه 9 دی و غلبه ملت ایران بر دشمنان و فتنه گران؛

نقطه ی جوش ملت

شما دیدید فتنه ای به وجود آمد، کارهایی شد، تالشهایی شد، آمریکا از فتنه گران 
دفاع کرد، انگلیس دفاع کرد، قدرتهای غربی دفاع  کردند، منافقین دفاع کردند، 

سلطنت طلبها دفاع کردند؛ نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در مقابل همه ی این 
اتحاد و اتفاق نامیمون، مردم عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، در روز بیست و 

 دوم بهمن، آنچنان عظمتی از خودشان نشان دادند که دنیا را خیره کرد.

مقام معظم رهبری : 
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اخبار استان کرمان

ســید حجــت هللا موســوی قــوام گفــت: 
زندانیــان،  تومــان بدهــی  از ۳میلیــارد 
حــدود ۱میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان 
تامیــن شــده و در حــال حاضــر بــه مبلــغ 
۱میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان نیازمنــد 
ــا  مشــارکت مــردم و خیریــن هســتیم ت
بــه نیابــت از ســردار دلهــا ایــن زندانیــان 

جرائــم غیرعمــد آزاد شــوند.

رئیــس  قــوام  موســوی  هللا  حجــت 
ــه اســتان کرمــان اظهــار کــرد:  ســتاد دی
افــرادی کــه بدهــکار هســتند نــه بزهــکار 
و ناخواســته گرفتــار زنــدان شــدند، بــه 
دلیــل آنکــه شــاکی خصوصــی دارنــد بــا 
کســب رضایــت شــاکیان مــی تواننــد 
دیــه  ســتاد  رو  ایــن  از  شــوند؛  آزاد 
تشــکیل شــده تــا بــا مشــارکت مردمــی 
آزادســازی زندانیــان  و خیریــن زمینــه 

جرائــم غیرعمــد فراهــم شــود. وی افــزود: 
از ســال ۱۳۸۰ کــه نزدیــک بــه ۲دهــه 
از عمــر ایــن ســتاد مــی گــذرد بــا همــت 
کنــون  تــا  خیریــن  و  مســئوالن  همــه 
بیــش از ۴۰۰۰ زندانــی جرائــم غیرعمــد 

شــدند. آزاد 
رئیــس ســتاد دیــه اســتان کرمــان ابــراز 
کــرد: از برنامــه هــای ایــن ســتاد برپایــی 
جشــن هــای گلریــزان اســت کــه همــه 
ســاله در مــاه مبــارک رمضــان برگــزار 
مــی شــود و امســال بــه دلیــل  شــیوع 
ویــروس کرونــا کمیتــه مجــازی تشــکیل 
شــد، از طریــق فضــای مجــازی بیــش از 
۱۰میلیــارد تومــان تعهــد خیریــن فراهــم 

شــد.
موســوی قــوام بیــان کــرد: چندماهــی 
اســت که ســپاه ثارهللا کرمان و بســیج 
حقوقدانــان بــه ایــن امــر خداپســندانه 

بــا همــکاری  داریــم  بنــا  و  کــرده  ورود 
ســپاه طــی ۵ مرحلــه بــرای آزادســازی 
ــم غیرعمــد اقــدام کنیــم. ــان جرائ زندانی

وی یادآور شد: در مرحله اول در هفته 
بســیج ۱۳۸ نفــر زندانــی از زنــدان هــای 
اســتان آزاد شــدند، مرحلــه دوم در ایــام 
ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی روز 
یکشــنبه ۱۴ دی مــاه در گلــزار شــهدای 
کرمــان برگــزار مــی شــود کــه بــه تعــداد 
بــا برکــت ســردار ســلیمانی ۶۳  ســن 
مددجــوی غیرعمــدی و محکــوم مالــی 

آزاد مــی شــوند.
رئیــس ســتاد دیــه اســتان کرمــان اذعــان 
کــرد: الزم بــه ذکــر اســت کــه مرحلــه 
ســوم همزمــان بــا والدت حضــرت زهــرا 
)س( انجــام مــی شــود و در ایــن مرحلــه 
زندانیان زن در اولویت هستند، مرحله 
چهــارم همزمان بــا والدت امیرالمومنین 

)ع( و مرحلــه پنجــم همزمان با شــهادت 
امام موســی کاظم )ع( انجام می شــود.

حــدود  کــرد:  عنــوان  قــوام  موســوی 
۲۲میلیارد تومان کل بدهی این ۶۳نفر 
اســت کــه بــا شــاکیان جلســات صلــح و 
ســازش بــا همــکاری بســیج حقوقدانــان 
ــارد تومــان  برگــزار شــد و حــدود ۱۹میلی
از بدهــی هــا توســط شــاکیان بخشــیده 
شــد و شــاکیان خــود در زمــره خیریــن 

قــرار گرفتنــد.
از  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
۳میلیــارد تومــان حــدود ۱میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون تومــان تامیــن شــده و در حــال 
حاضــر بــه مبلــغ ۱میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
و  مــردم  مشــارکت  نیازمنــد  تومــان 
خیریــن هســتیم تــا بــه نیابــت از ســردار 
دلهــا ایــن زندانیــان جرائــم غیرعمــد آزاد 

شــوند.

   رئیس ستاد دیه ی استان کرمان :

پرداخت ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بدهی زندانیان کرمانی به 
نیابت از سردار دلها

 آزادی ۶۳ زندانی جرائم غیرعمد نیازمند همت خیرین و مردم

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری با 
اشاره به اینکه پاسداشت ۹ دی پاسداری از اصل 
انقالب است گفت: باید هوشیار بود و مراقب کرد 
که فتنه گران دوباره فتنه گری نکنند.

آیت هللا سید احمد خاتمی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در کرمان، با بیان اینکه حماسه 9 دی سال 
1388 حماسه ای ماندگار همانند حماسه 22 بهمن 
در تاریخ انقالب است اظهار داشت: حماسه 22 
بهمن سال 57 در راستای تولید انقالب اسالمی 
ایران و حماسه 9 دی 
در راستای پاسداری از انقالب بود.

وی در مقایسه این حماسه ها با وقایع صدر اسالم 
گفت: حماسه 9 دی نیز آنچنان که بعثت نبی اکرم 
)ص( در راستای اصل اسالم و حماسه غدیر خم 
در راستای پاسداری از بعث بود "الیوم اکملت لکم 
دینکم و اتممت علیکم نعمتی" است.
نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان 
رهبری با بیان اینکه حماسه 9 دی در حقیقت 
حماسه بیعت با والیت و همراهی با والیت تا 
آخرین قطره خون بود افزود: مردم در فتنه 88 
فهمیدند و لمس کردند که فتنه گران با والیت 
طرف هستند.
وی با یادآوری اینکه مردم ما در 9 دی 88 در 
سراسر کشور به صحنه آمدند گفت: مردم ما با 
شعار "این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده" 
فتنه گران را ناکام گذاشتند.

آیت هللا خاتمی با اشاره به اینکه آنچه امروز 
مهم است پاسداری از حماسه نهم دی است 
تصریح کرد: پاسداری از حماسه 9 دی در حقیقت 
پاسداری از حماسه اصل انقالب اسالمی است و 
باید هوشیار بود و مراقب کرد که فتنه گران دوباره 
فتنه گری نکنند.

وی به فتنه 96 که توسط "آمدنیوز" و "زم" این فرد 
فاسد و منحرف و فتنه 88 و فتنه 78 اشاره کرد و 
گفت: همه این فتنه ها در راستای والیت ستیزی 
بود و در همه این عرصه ها مردم فتنه گران را ناکام 
گذاشتند و با یاری خدا در آینده نیز ناکام خواهند 
گذاشت.
عضو شورای نگهبان با بیان اینکه مردم در 9 دی 
جداشدگان از مسیر والیت را کنار زدند افزود: مردم 
ما با بصیرت کامل فتنه گران را که برای جدایی مردم 
از والیت تالش می کردند را سرکوب کردند.

     آیت هللا خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان :

 باید هوشیار بود و 
مراقب کرد که فتنه گران دوباره 
فتنه گری نکنند

ت
اس

ی 
ئین

 تز
س

عک

اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
کرمــان بــه نقــش ارزشــمند کمیتــه 
اشــاره  اســتان  اقتصــاد  امــداد در 
کــرد و گفــت: ایــن نهــاد بــا ایجــاد 
اصــل  کوچــک،  و  خــرد  مشــاغل 
اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند.

خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
جــوان از کرمــان، یحیــی صادقــی، 
امــام  امــداد  کمیتــه  کل  مدیــر 
خمینی )ره( استان کرمان در سفر 
به شهرســتان رفســنجان در دیدار 
شهرســتان  ایــن  امام جمعــه  بــا 
بــه آمــار بــاالی مددجویــان تحــت 
حمایــت ایــن نهــاد در شهرســتان 
رفســنجان اشــاره کــرد و گفــت: ۷ 
هــزار و ۹۰۰ خانــوار در شهرســتان 
نهــاد  ایــن  مددجــوی  رفســنجان 
زیبنــده  آمــار  ایــن  کــه  هســتند 
چــون  برخــورداری،  شهرســتان 

نیســت. رفســنجان 
توانمندســازی  و  اشــتغال  او 
از مهمتریــن  یکــی  را  مددجویــان 
برنامه هــای ایــن نهــاد دانســت و 
ســطح  در  امــداد  کمیتــه  افــزود: 
ایجــاد  در  برتــر  دســتگاه  اســتان 
نقــش کمیتــه  و  اســت  اشــتغال 
امداد در اقتصاد اســتان نیز نقش 

اســت. قابل توجهــی 
صادقــی تصریــح کــرد: در زمینــه 

آموزشــی مددجویــان  و  فرهنگــی 
نیــز اقدامــات خوبــی صــورت گرفته 
و خدمــات خوبــی در ایــن زمینــه 
حمایــت  تحــت  خانوار هــای  بــه 
بخــش  در  او  اســت.  ارائه شــده 
دیگری از سخنانش تأمین مسکن 
مددجویــان را یکــی از اولویت هــای 
مهــم ایــن نهاد دانســت و گفــت: از 
هــر فرصتــی به دنبال حل مشــکل 

مســکن مددجویــان هســتیم.
اســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
کرمــان در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
برنامه هــای  از اصولی تریــن  یکــی 
شــفافیت  امــداد  کمیتــه  در  مــا 
داشــت:  بیــان  اســت،  کار  در 
شفاف ســازی در کار ســبب رشــد 
کمک هــای مردمــی بــه ایــن نهــاد بــا 
توجه به شــرایط ســخت اقتصادی 

شــده اســت.
امــام   عســکری،  حجت االســالم 
ایــن  در  نیــز  رفســنجان  جمعــه 
خــوب  کار هــای  از  یکــی  دیــدار 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
دانســت  بــه محرومــان  توجــه  را 
و گفــت: نهــادی همچــون کمیتــه 
می تــوان  جایــی  کمتــر  در  امــداد 
دیــد کــه هــم از محرومــان حمایــت 
کنــد و هــم آن هــا را توانمنــد ســازد.

امــداد  کمیتــه  مدیــرکل  صادقــی 

امــام خمینــی )ره( اســتان کرمــان 
شهرســتان  بــه  ســفر  ادامــه  در 
رفســنجان در دیــدار بــا فصیحــی 
ــه  ــن شهرســتان ازجمل ــدار ای فرمان
طرح هــای  موفقیــت  دالیــل 
اشــتغال کمیتــه امــداد را همــکاری 
و همراهــی مســئوالن و بانک هــا 
بــا ایــن نهــاد در اســتان و نظــارت 
اشــتغال  طرح هــای  بــر  مســتمر 

دانســت.
بیــان داشــت: مولد هــای فقــر  او 
در جامعــه بســیار باالســت و ایــن 
باعــث شــده اســت کــه ورودی هــا 

ــد. بــه کمیتــه امــداد افزایــش یاب
صادقــی به نقش ارزشــمند کمیته 
اشــاره  اســتان  اقتصــاد  امــداد در 
کــرد و گفــت: ســاالنه دو هــزار تــن 
گوشــت  تــن  قرمــز،۳۶۰  گوشــت 
طیــور، ۱۱۰ تــن ماهــی، ۳۵ هــزار تن 
شــیر، ۵۰ تــن عســل، ۳۸ هــزار تــن 
محصوالت گلخانه ای، ۲۲ هزار تن 
محصــوالت زراعــی و هفــت هــزار 
تــن محصــوالت باغــی بــه همــت 
مددجویان اســتان تولید می شــود. 
او تأکیــد کــرد: اصلی تریــن کار در 
بحــث اقتصاد مقاومتــی در کمیته 
امــداد انجــام می شــود و این نهاد با 
ایــن مشــاغل خــرد زمینه توانمندی 
مددجویــان را فراهــم کــرده اســت.

نقش موثر کمیته امداد در اقتصاد کرمان
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مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه هــای 
ــا محوریــت  مختلــف فرهنگــی و هنــری ب
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: 
هنرمنــدان و مجموعــه هــای فرهنگــی و 
رســانه ای بــا اجــرای برنامــه هــا، بــه انتقــال 

مکتــب ایــن شــهید بزرگــوار اقــدام کننــد.
محمــد رضــا علیــزاده در نشســت خبــری 
ســردار  تئاتــر  ملــی  جشــنواره  دومیــن 
آســمانی افــزود: جامعــه فرهنگــی و هنــری 
اســتان کرمــان تــالش کردند ابعاد مختلف 
شخصیت و زندگی سردار شهید سپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی را نشــان دهنــد و 
ســه روز پــس از خاکســپاری ایــن شــهید 
محفــل شــعر نگیــن ســلیمانی در کرمــان 
برگــزار شــد واجــرای برنامــه هــا تــا امــروز 

ادامــه دارد.
وی بیــان کــرد: جشــنواره ملی تئاتر ســردار 
ــا  آســمانی، ســاخت فیلــم مســتند وداع ب
حــاج قاســم توســط انجمــن ســینمای بــم، 
ســاخت فیلــم کوتــاه ۲۱ دقیقــه بامــداد، 
برنامه شــعر اســتانی مقاومت و پایداری، 
اجــرای برنامــه هــای انجمــن هــای ادبــی در 
فضــای مجــازی، تهیــه کلیــپ و موشــن 
و  قرآنــی  مســابقات  فرهنگــی،  گرافــی 
غیــره از جملــه برنامــه هایــی اســت کــه 
بــرای ســالگرد شــهادت شــهدای مقاومــت 

اســت. مدیــرکل  گرفتــه شــده  نظــر  در 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان کرمــان 
ــان کــرد: در شهرســتان هــا ۵۵ برنامــه  بی
و در جنــوب اســتان نیــز بــا محوریــت اداره 
جنــوب  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل 
کرمــان نیــز برنامــه هــای مختلفــی بــرای 
ســالروز شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی 

تــدارک دیــده شــده اســت.
ــا اشــاره بــه برگــزاری رویــداد دومیــن  وی ب
جشــنواره تئاتر آســمانی در اســتان کرمان 
افــزود: پیشــینه ایــن رخــداد فرهنگــی بــه 
ــر مــی گــردد و نخســتین  ســال گذشــته ب
جشــنواره تئاتــر خیابانــی و صحنــه ای بــه 

صــورت محــدود برگــزار شــد.
علیزاده اظهار داشت: امسال با همکاری 
انجمــن تئاتــر دفــاع مقــدس،  جشــنواره از 
اردیبهشــت مــاه بــا انتشــار فراخــوان آغــاز 
شــد و تــالش کردیــم تــا کارهــای فاخــر و 
ســردار  محــور شــخصیت  حــول  کیفــی 

ســلیمانی شــکل بگیــرد.
وی ادامــه داد: ویژگــی هــای شــخصیت 
ســردار ســلیمانی، نســل جــوان، اســتکبار 
ستیزی، دفاع از حرم، امنیت ملی و غیره 
از جملــه محورهایــی بــود کــه تولیــدات بــر 

اســاس آن شــکل گرفــت.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
کرمــان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیت 

هــای خــوب اســتان کرمــان در حــوزه تئاتــر 
و تمرکــز زدایــی از برنامــه هــای هنــری، در 
شهرســتان هــای ســیرجان و رفســنجان 
ســتادهای جشــنواره تئاتر ســردار آسمانی 
آمــاده  و  اجــرا  جــداول  و  گرفتــه  شــکل 
انجــام  هنرمنــدان  حضــور  بــرای  ســازی 

شــده اســت.
وی ادامــه داد: افتتاحیــه دومین جشــنواره 
چهارشــنبه  روز  آســمانی  ســردار  تئاتــر 
۱۰ دی در محــل گلــزار شــهدا و در جــوار 
مــزار شــهید ســلیمانی آغــاز مــی شــود و 
اختتامیــه جشــنواره نیــز ۱۵ دی در محــل 

ــی برگــزار مــی شــود. ــاق بازرگان ات
علیــزاده تاکیــد کــرد: بخــش صحنــه ای 
و  ســیرجان  شهرســتان  در  جشــنواره 
بخــش خیابانــی در شهرســتان رفســنجان 
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار 
خواهــد شــد و عالقــه منــدان از طریــق 
فضــای مجــازی نیــز مــی تواننــد بــه آثــار و 

اجراهــا دسترســی پیــدا کننــد.

۲۰ اســتان در جشــنواره ملــی تئاتــر ســردار 
آســمانی مشــارکت دارند

ــر  ــن جشــنواره تئات ــر تخصصــی دومی دبی
ســردار آســمانی گفت: تعداد آثار شــرکت 
کننــده در بخــش صحنــه ای جشــنواره 
و  اثــر   ۱۷ خیابانــی  بخــش  اثــر،  هفــت 
بخــش مســابقه فیلمنامــه نویســی ۱۰ اثــر 
اســت کــه پنــج اثــر برتــر فیلمنامــه نیــز در 

قالــب یــک کتــاب بــه چــاپ مــی رســد.
بــه  ای  اجــرای صحنــه  افــزود:  شــفیعی 

شهرســتان  ســالن   ۲ در  زنــده  صــورت 
هــای  پروتــکل  رعایــت  بــا  ســیرجان 
بهداشــتی و حضــور محــدود در ۲ اجــرا 
انجــام مــی شــودو عالقه منــدان می توانند 
از ۱۲ تــا ۱۴ دی از طریــق ســایت تیــوال بــه 
تماشــای اجراهــای ضبــط شــده بنشــینند.
وی اظهــار داشــت: در بخــش اجراهــای 
نیــز  رفســنجان  شهرســتان  خیابانــی 
شــبکه  روی  بــر  و  آنالیــن  صــورت  بــه 
اینســتاگرام نیــز اجــرای هنرمنــدان قابــل 

اســت. دریافــت 
دبیــر تخصصــی جشــنواره تئاتــر شــهید 
در  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  ســلیمانی 
هــای  کانــون  همــکاری  بــا  ویــژه  بخــش 
فرهنگــی و هنــری مســاجد و بنیــاد شــهید 
ــدازی شــده  ــر ســیار راه ان و ایثارگــران تئات
هــای  محلــه  و  روســتاها  در  کــه  اســت 
مختلــف کرمــان و روســتای قنــات ملــک 

زادگاه ســردار ســلیمانی اجــرا داریــم.
ــه  ــا دبیرخان ــم ت وی ادامــه داد: تاکیــد داری
جشــنواره تئاتــر ســردار آســمانی بــه عنوان 
رویــداد ملــی در کرمــان بمانــد و برای اینگه 
را  ســلیمانی  شــهید  ســردار  شــخصیت 
ترویــج کنیــم احتیاج به تولیــدات فرهنگی 

و هنــری داریــم.
اینکــه ۲۰ اســتان در  بیــان  بــا  شــفیعی 
بیــان  دارنــد  مشــارکت  جشــنواره  ایــن 
کــرد: اســتقبال از جشــنواره تئاتــر ســردار 
و  مــردم  و  بــود  انتظــار  از  دور  آســمانی 
هنرمنــدان نشــان دانــد کــه تــا چــه انــدازی 
بــه قهرمانــان ملــی خــود عالقــه دارنــد.

    مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان : 

هنرمندان مکتب سردار سلیمانی
را انتقال دهند

 دومین جشنواره تئاتر سردار آسمانی در استان کرمان 

سخنگوی ستاد مکتب شهید 
سلیمانی استان کرمان سخنران 
اولین مراسم اجالسیه سالگرد 
سردار شهید سلیمانی در کرمان را 
سردار سالمی اعالم کرد.
 رحمان جاللی  اظهار کرد: با توجه 
به شیوع کرونا آئین اولین سالگرد 
شهادت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار می شود.

وی گفت: برنامه های مربوط به 
اولین سالگرد شهادت سردار 
شهید سلیمانی در کرمان با 
جمعیت و زمان محدود برگزار 
می شود.

جاللی افزود: بر اساس برنامه 
ریزی های انجام شده سردار 
سالمی فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در مراسم اجالسیه 
سالگرد شهادت سردار شهید 
سلیمانی سخنرانی می کند.

سردار سالمی سخنران 
مراسم اجالسیه 
سالگرد سردار 
سلیمانی در کرمان

کل  اداره  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  
در  گفــت:  کرمــان  اســتان  دســتی 
اجتماعــی  هــای  مشــارکت  راســتای 
حــوزه  بــه  تاریخــی  شــی  قطعــه   ۳۲
حفاظتی شهرســتان کهنوج اهدا شــد.
ســرهنگ ســیدعلی حســینی در جمــع 
اهدایــی  اشــیای  افــزود:  خبرنــگاران 
شــامل پیالــه، ســرپیکان، دســته ابــزار، 
ســکه، دســتبند، ابــزار کار، ظــرف 

و  ســفال  جنــس  از  فلــزی  تیغــه  و 
ــی  ــز اســت کــه توســط یکــی از اهال فل
شهرســتان منوجــان بــه حوزه حفاظتی 

کهنــوج اهــدا شــد.
وی بــا بیــان اینکــه قدمــت اشــیا مذکــور 
تاریــخ  از  پیــش  و  تاریخــی  دوره  بــه 
ــن اشــیای  ــح کــرد: ای برمی گــردد، تصری
ارزش باالیــی بــه لحــاظ تاریخــی دارنــد 
از  تندیســی  اهدایــی  اشــیا  بیــن  از  و 
پرنــده شــکاری وجــود دارد کــه فاقــد 

ارزش تاریخــی و بدلــی اســت. فرمانــده 
میــراث   کل  اداره  حفاظــت  یــگان 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمــان تاکیــد کرد: خوشــبختانه 
ــری کــه در زمینــه  ــا فعالیت هــای موث ب
فرهنگ ســازی و جلــب مشــارکت های 
اجتماعــی در مناطــق جنوبــی اســتان 
کرمــان انجــام گرفتــه اســت مــردم ایــن 
منطقــه همــکاری خوبــی بــا حوزه هــای 
حفاظتــی مناطــق مذکــور داشــته انــد.

ــا پیشــینه باســتانی و  اســتان کرمــان ب
تمدنــی طوالنــی و غنــی دارای بناهــا و 
محوطــه هــای تاریخــی فراوانــی اســت 
کــه اشــیای ارزشــمندی در حفــاری هــا 

کشــف مــی شــود.

مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان 
گفت: »به زودی در کرمان طرح پزشک 
خانــواده ی شــهری بــرای خانــواده هــای 
بیمــه ســالمت  رایــگان  دفترچــه  دارای 

اجــرا مــی شــود«.
محمــد جعفــری بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
تمام جمعیت روســتایی، عشــایر و شــهر 
هــای زیــر ۲۰هــزار نفــر زیــر پوشــش طرح 
پزشــک خانــواده هســتند، بیان کــرد: »به 
زودی در کرمــان طــرح پزشــک خانــواده 
دارای  هــای  خانــواده  بــرای  شــهری  ی 
ــگان بیمــه ســالمت اجــرا  دفترچــه ی رای

مــی شــود«.
وی همچنیــن از حــذف دفترچــه هــای 
بیمه و الکترونیکی شدن نسخه نویسی 
تــا پایــان امســال خبــر داد و افــزود: »تــا 
پایــان امســال ۱۰ دانشــگاه علــوم پزشــکی 
در فــاز اول وارد ایــن طــرح مــی شــوند 

و بیمارســتان هــای غیردانشــگاهی نیــز 
وارد طــرح نســخه نویســی الکترونیکــی 

خواهنــد شــد«.
مدیــر کل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان 
گفــت: »افــراد و خانــواده هایــی نیــز کــه 
هیــچ گونــه بیمــه ای ندارنــد مــی تواننــد 
بــا مراجعــه بــه دفاتــر دولــت الکترونیــک 
دفترچه ی شش ماهه ی بیمه سالمت 

رایــگان را دریافــت کننــد«.
وی افــزود: »بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری 
کرونا در زمان تمدید دفترچه های بیمه 
ســالمت، ارزیابــی وســع حــذف شــده و 
بیمــه شــدگان مــی تواننــد هــر زمــان کــه 
مراجعــه کننــد تــا شــش مــاه دفترچــه ی 

خــود را تمدیــد و یــا دریافــت کننــد«.
 ۶۰ از  »بیــش  داد:  ادامــه  جعفــری 
درصــد جمعیــت اســتان زیــر پوشــش 
بیمــه ســالمت هســتند و ۴۰۰ موسســه 

بیمــه  ایــن  قــرارداد  طــرف  درمانــی  ی 
هســتند«.

وی افــزود: »۶۰ میلیــارد تومــان گــردش 
مالــی بــرای بیمــه شــدگان بــه بیمارســتان 
هــا و بیشــتر مطالبــات ســال قبــل نیــز 

پرداخــت شــده اســت«.
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان 
اظهــار کــرد: »همچنیــن هفته ی گذشــته 
ســال  مطالبــات  تومــان  میلیــارد   100
پزشــک  و  دولتــی  مراکــز  ی  گذشــته 
خانواده هم پایان آذر ماه پرداخت شده 
اســت کــه امیدواریــم بــا بــه روز بــودن 
پرداخــت مطالبــات درمانــی بــا توجــه بــه 
شــیوع کرونــا بیشــترین خدمــات دهــی را 

ــه بیمــاران داشــته باشــیم«. ب
بخــش  در  هــا  »پرداخــت  افــزود:  وی 
بــه روز اســت و هیــچ  نیــز  خصوصــی 

نــدارد«. وجــود  بدهــی 

طرح »پزشک خانواده شهری« در کرمان اجرا می شود
    مدیر کل بیمه ی سالمت استان کرمان خبر داد ؛
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»محمود میداند...«
ســردار در ایــن جملــه از وصیــت نامــه 
دقیــق  محــل  بیــان  مســئولیت  اش، 
مــزار و تلقیــن و تدفیــن را بــه شــخصی 
واگــذار كــرده بــود كــه میدانســت از همــه 

شایســته تــر اســت.
»حضــرت حجــت االســالم و المســلمین 

حــاج محمــود خالقــی«
افتخــار آشــنایی بــا حــاج آقــای خالقــی را از 

ســال هــای دور دارم .
از زمانــی كــه خیلــی كوچــك بــودم مرتبــاً با 
خانــواده محضرشــان میرســیدیم. خیلــی 
منــزل  هــای  مراســم  در  هــم  هــا  وقــت 

ســردار زیارتشــان میكردیــم.
از همــان ســال هــا تــا امــروز هــر وقــت 
زیارتشــان میكنــم میگویند:)دعــا كــن مــن 

هــم شــهید بشــم(
اولیــن ســفر َحجــی كــه رفتــم ســفری بــود 
ــا ایشــان هــم حضــور داشــتند،  كــه اتفاق
بندگــی هــا و عبــادت هــای خالصانه شــان 
در مســجدالحرام واقعــا همــه مــا را متحیر 

میكرد...
»مســجد الحــرام« ، همــان نقطــه ای كــه 
ســالها پیــش در آن عقــد اخوتــی ابــدی بــا 

ســردار بســتند...
ــد ایشــان را در شــب  هیــچ وقــت حــال ب
مراســم خاكســپاری در فــرودگاه كرمــان 
فرامــوش نمیكنــم كــه ســعی میكردنــد 
بغــض هــا را بــه روی خودشــان نیاورنــد 
تــا اشــك مــا و همراهــان و خانــواده شــان 

ســرازیر نشــود.
و خاطره تلخ حال بدشــان در روز تدفین 
كنــار مــزار ســردار و اســتیصال بــرادرم كــه 
در آن شــرایط، تــالش میكــرد یــك لیــوان 
آب پیــدا كنــد و بــه ایشــان برســاند بلكــه 

كمــی حالشــان بهتــر شــود...
حــاج آقــا از زمــان جنگ جــزو نزدیك ترین 
دوســتان ســردار بودنــد و آن روز دقیقــا 
شــبیه بــرادری عــزادار بودنــد كــه بخشــی 
از وجــود خــود را در میــان خــاك میدیــد...
برایمــان  ســردار  از  وقتــی  هــم  هنــوز 
صحبــت میكننــد كلماتشــان پــر اســت از 
بغــض و ناباوری.مــن در همــه عمرم كمتر 
كســی بــه درســتكاری ایشــان دیــده ام... 
جانبــازی تشــنه شــهادت ، شــخصیتی 
دانشــمند، بــی ریــا ، صــادق ،خالص ، عابد 
، دلســوز ، دور از تعلقــات دنیــوی ، ســاده 

زیســت و ...
بــودم  محضرشــان  كــه  بــاری  آخریــن 
فرمودنــد كــه در ایــن یــك ســال خیلــی 
از  و...  هــا  خبرگــزاری  و  هــا  شــبكه  از 
ایشــان تقاضــای مصاحبــه دربــاره ســردار 
ــد  ــول نكــرده ان ــه ایشــان قب را داشــتند ك
تــا اینكــه در »بدون_تعــارف« بخشــی از 

ناگفتــه هــا را گفتنــد.
ــد  ــدازه ده هــا جل ــه ان ــوز هــم ب ــه هن )البت
كتــاب، حــرف ناگفتــه از ایــن رفاقــت زیبــا 
باقیســت و خیلــی چیزها مانــده كه هنوز 
ــد؛ مثــل  ــه ان هــم در فضــای رســانه نگفت
شــب قــدر آخرشــان بــا ســردار در حــرم 
ــا شــرح حــال مبســوط  ــن و ی امیرالمومنی
ســفر آخــری كــه از قــم تــا تهــران بــا ســردار 
ــار قدیمــی  ــن دو ی ــن ای ــد و آنچــه بی بودن

گذشــت(
خالصــه اینكــه اگــر میخواهیــد صادقانــه 
تریــن روایــت ایــن ســالها را دربــاره ســردار 
بشــنوید دیــدن آخریــن قســمت »بــدون_

تعــارف« را از دســت ندهیــد.
روایــت زیباتریــن جلــوه رفاقــت از لســان 
بــه  بــرادرش  فقــدان  در  كــه  بــرادری 
زیباترین شــكل ممكن ســخن میگوید ...

با بغض،
با قلبی شكسته،

و با اشك هایی ناتمام...

جهت مشاهده ی برنامه ی بدون تعارف
 با حضور حجت االسالم خالقی کلیک کنید ...

فاطمه افشاریان شاعر، گوینده رادیو، نویسنده، طلبه و فرزند شهید مدافع حرم در آخرین پست اینستاگرامی خود به بهانه ی 
پخش برنامه ی بدون تعارف با حضور حجت االسالم و المسلمین محمود خالقی  این چنین نوشت : 

فرزند شهید مدافع حرم از  مراسم تدفین 
حاج قاسم می گوید ...

حــاج  شــهید  بــا  مــن  آشــنایی  اولیــن 
قاســم ســلیمانی بــه ســال 64 و قبــل 
از عملیــات والفجــر 8 بــاز مــی گــردد، در 
جــوار شــهید مغفــوری بــودم کــه ایشــان 
را دیدم و آشــنا شــدیم، قبل از عملیات 
کربــالی 4 در ســال 65 هــم یــک هفتــه 
ــا مرحــوم آیــت هللا »ســیدکمال  ای را ب
موســوی شــیرازی«، از عرفــای بنــام و 
از  امــام و رهبــری و  افــراد موردتوجــه 
رفقــای آیــت هللا العظمــی خامنــه ای 
یــک هفتــه ای بــه لشــکر ثــارهللا)ع( 

رفتیــم.
ــا ســردار ســلیمانی  در آن یــک هفتــه ب
ــن رفاقــت  ــم و ای ــه رفاقــت را ریختی پای
ادامــه داشــت تــا زمــان شــهادت ایشــان 
و بــر اســاس توصیــه شــفاهی ایشــان و 
نیــز قیدشــده در وصیتنامــه شــان، کار 
ســنگین قــرار دادن ایشــان در منــزل 
ابــدی در گلــزار شــهدای کرمــان بــر عهده 

مــن قــرار گرفــت.
دفــاع  دوران  بنــام  شــهدای  از  یکــی 
کرمــان،  شــهدای  گلــزار  در  مقــدس 
فرمانــده  مغفــوری«،  »عبدالمهــدی 
بســیج ســال های اوایل دهه 60 اســت؛ 
مــن در محضــر شــهید مغفــوری بــودم 
که ســردار ســلیمانی از آنجا عبور کرد و 
اولیــن بــار ایشــان را آنجــا دیــدم؛ شــهید 
مغفــوری در کنــار مقامــات معنــوی هــم 
خوش خــط  هــم  و  بــود  صــدا  خــوش 
لــذا روی قایــق نشســته بــود و در حــال 
نوشــتن اســم روی یــک قایــق دیگــر بود، 
هــم قایقــی کــه ایشــان ســوار بــود هــم 
ــکان مــی خــورد،  ــق همجــوار ت قای

وقتــی حــاج قاســم رد شــد و ســالم و 
علیکی کرد و از شهید مغفوری پرسید: 
در چــه حالیــد؟ شــهید مغفــوری پاســخ 

داد: مشــغولیم، امــا ســخت اســت.
حــاج قاســم در پاســخ گفــت: بلــه جنگ 
اســت و جنــگ ســختی دارد، ســپس 
نزدیــک آمــد و از مــا و شــهید مغفــوری 

تفقــد کــرد.
حاج قاسم جمع بین اضداد به حسب 
ظاهــر بــود، بیــن مهــر و قهر و شــجاعت 
و عطوفــت را جمــع کــرده بــود در عیــن 
ــود  ــده ای بســیار شــجاع ب اینکــه فرمان
در جــای خــود بســیار جــدی بــود، تعبیــر 
دوســتان ایــن بــود کــه ابروهــای ایشــان 
هــم تــراز نیســت )کنایــه از جدیــت( و 
بســیار هــم شــیرین و لطیــف بــود، هنــر 
ایشــان ایــن بــود کــه بیــن ایــن امــوری 
ــه هــم  ــه حســب ظاهــر ربطــی ب ــه ب ک
ندارنــد، جمــع ایجــاد کــرده بــود. البتــه 
عیــن  در  را  عطوفــت  و  مهــر  ایشــان 
جدیــت داشــت و دوســتان و اطرافیــان 

جدیــت ایشــان را پذیرفتــه بودنــد.
بعــد  ســال  هشــت  هفــت  حــدود 
مرحــوم حجــت االســالم جعفــری که در 
ظاهــر روشــندل بــود بــه رحمــت ایــزدی 
پیوســت، بیشــتر مراســم تدفین ایشان 
را مــن انجــام دادم، ســردار ســلیمانی 
آنجــا هــم بــه مــن گفــت: شــنیده ام 
مراســم تدفیــن آقــای جعفــری را شــما 
انجــام داده ایــد، اگــر مــن هــم بــه رحمت 
خــدا رفتــم، شــما مراســم تدفیــن مــن را 

انجــام دهیــد.
 در کرمان و روز تشــییع شــهید ســپهبد 

بــی  مــردم کرمــان  ازدحــام  ســلیمانی، 
ــا بــه طــور غیرعــادی و  ــود نهایت نظیــر ب
غیرقابــل پیــش بینــی و برنامــه ریــزی 
و  کــرد  تغییــر  تشــییع  نشــده مســیر 
رفتیم به ســمت مقر لشــکر ثارهللا)ع(، 
10 12 ســاعت تابــوت ایشــان در لشــکر 
بــود جایــی کــه چندیــن ســال فرماندهی 

اش را بــر عهــده داشــت.
شــب  گفتنــد  مــی  دوســتان  برخــی 
ایشــان را دفــن کنیــم چــون شــاید روز 
بــاز هــم شــلوغ شــود، دو ســاعت قبــل 
از غــروب آفتــاب کرمــان، بــا هلــی کوپتــر 
رفتیــم وضعیــت را ببینــم، جمعیــت در 

حــال بازگشــت بودنــد.
حــدود 40  الطلوعیــن  بیــن  در  نهایتــا 
45 دقیقــه پــس از اذان صبــح، تدفیــن 
کــه  را  ای  پارچــه  البتــه  شــد  انجــام 
گفتــه بــود و نیــز انگشــتری را کــه همــه 
نمازهــای شــبش را بــا آن خوانــده بــود 
در کفــن گذاشــتم، همچنیــن نامــه یــک 
دختــر شــهید را نیــز در کفــن ایشــان 
گذاشــتیم، نامه ای بســیار عاطفی برای 
ــا ایــن مضمــون کــه بعــد  حــاج قاســم ب
از 35 ســال بــا آمــدن شــما بــه منــزل 
ــردم.  ــاد ب ــدرم را از ی ــا، غــم شــهادت پ م
حــاج قاســم در جــواب نوشــته بــود مــن 
وصیــت مــی کنــم ایــن نامــه را در کفنــم 
بگذارنــد تــا در تاریکــی قبــر ایــن نامــه 

شــفیع مــن باشــد. 
البتــه عبــای مقــام معظــم رهبــری را هــم 
ــز تربــت و  در کفــن گذاشــتم، مــردم نی
آب حــرم حضــرت عبــاس )ع( و ... را نیــز 

آورده بودنــد. 

سه چیزی که سردار سلیمانی می خواست در 
کفن ایشان قرار دهند

       حجت االسالم خالقی وصی سردار سلیمانی در امر تدفین می گوید؛

https://www.iribnews.ir/fa/news/2965354/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://www.iribnews.ir/fa/news/2965354/%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
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اخبار جبهه ی مقاومت

دبیــرکل حــزب هللا لبنــان در گفتگــو بــا  
ــه اظهارنظــر  شــبکه خبــری المیادیــن و ب
در خصــوص موضوعــات مختلف از جمله 
تحــوالت  ســلیمانی،  ســردار  شــهادت 
منطقــه و اوضــاع داخلــی لبنــان پرداخــت.
ایــن  ابتــدای  در  نصــرهللا  ســید حســن 
مصاحبــه میــالد حضــرت مســیح )ع( و 
ســال جدید میالدی را به تمام مســیحیان 

در لبنــان و جهــان تبریــک گفــت.
همچنیــن  لبنــان  هللا  حــزب  دبیــرکل 
حــاج  شــهید  ســردار  شــهادت  ســالروز 
قاســم ســلیمانی و »ابومهــدی المهنــدس« 
جانشــین ســابق رئیــس ســازمان حشــد 

شــعبی عــراق را تســلیت گفــت.

واپســین  ترامــپ در  احتمالــی  اقدامــات 
جمهــوری ریاســت  روزهــای 

ســید حســن نصرهللا ادامه داد: اطالعات 
دقیقــی مبنــی بــر اینکــه ترامــپ یا دشــمن 
کــرد وجــود  اقدامــی خواهنــد  اســرائیلی 
نــدارد امــا برخــی تحلیل هــا در ایــن زمینــه 
وجــود دارد. همــه منتظرنــد ببینند ترامپ 
در روزهــای آینــده چــه اقدامــی خواهــد 

کــرد.
وی افــزود: از شــخصیتی مثــل ترامــپ کــه 
جنــون خــود بــزرگ بینــی دارد و در حالــی 
توقــع  نمی تــوان  اســت  خشــمگین  کــه 

چیــزی داشــت.
 تمــام آنچــه ترامــپ ممکــن اســت طــی 
خــود  جمهــوری  ریاســت  آخــر  روزهــای 
تحلیــل  حــد  در  همچنــان  دهــد  انجــام 
اســت. بایــد بــا مــدت زمــان باقــی مانــده از 
ریاســت جمهــوری ترامــپ بــا هوشــیاری و 

احتیــاط برخــورد شــود.
وقتــی  گفــت:  هللا  حــزب  دبیــرکل 
بــه  می شــنوید کــه اســرائیلی ها دســت 
جنجــال ســازی رســانه ای می زننــد بدانیــد 
کــه پشــت آن، اقدامــات حقیقــی وجــود 

نــدارد.

هللا،  حــزب  رهبــران  دادن  قــرار  هــدف 
اســرائیل و  آمریــکا  مشــترک  هــدف 

اینکــه  بیــان  بــا  نصــرهللا  ســید حســن 
هــدف قــرار دادن رهبــران حــزب هللا هدف 
مشــترک اســرائیل و آمریکا اســت، افزود: 
اطالعــات مــا حاکــی اســت کــه عربســتان 
مدت هــا و دســت کــم از آغــاز جنــگ یمــن 
نســبت بــه تــرور مــن تشــویق می کنــد. 
ــر  عربســتان مخصوصــاً در ســال های اخی
کینــه توزانــه رفتــار می کنــد نــه عاقالنــه. 
ــد کــه محمــد  ــه مــن گفتن ــع ب برخــی مناب
بن ســلمان ولیعهد ســعودی در نخستین 
ســفر خود به واشــنگتن و دیدار با ترامپ 
خواهــان تــرور مــن شــده بــود. ایــن منابــع 
گفتنــد کــه عربســتان کلیــه هزینه هــای 
مالــی شــعله ور شــدن جنــگ پــس از تــرور 
مــن را تقبــل کــرده بــود. آمریکایی هــا بــا 
تــرور مــن  بــرای  درخواســت ســعودی ها 
موافقــت کردنــد تــا اســرائیل آن را اجــرا 

کنــد.

شریک بودن آمریکا، اسرائیل و عربستان 
در ترور شهید سلیمانی و المهندس

آمریــکا،  داد:  ادامــه  حــزب هللا  دبیــرکل 
تــرور  اســرائیل و عربســتان در جنایــت 
شــهید ســلیمانی و ابومهــدی المهنــدس 
ایــن دو شــهید  تــرور  شــریک هســتند. 
برخــالف تــرور شــهید مغنیه و فخــری زاده 

آشــکارا انجــام گرفــت. شــهید ســلیمانی از 
ــود و  شــخصیتی کاریزماتیــک برخــوردار ب
قــدرت تأثیرگــذاری زیــادی داشــت و یــک 
ــود. شــهید  ــز ب شــخصیت انســانی متمای
ســلیمانی مــرد اقدامــات راهبــردی و برنامــه 
ریــزی و همزمــان مــرد میــدان و تاکتیــک 

بــود.

ویژگی های شهید سلیمانی و المهندس
شــهید  گفــت:  نصــرهللا  حســن  ســید 
ســلیمانی از لحــاظ نظامــی فرمانــده ای 
راهبــردی و همزمــان رهبــری تاکتیکــی بود. 
در برهــه قبــل از شــهادت حــاج قاســم 
بســیار نگــران بــودم و بارهــا بــه وی در 
دلــم  مــن  ایــن خصــوص هشــدار دادم. 
بــرای حــاج قاســم بســیار تنــگ می شــود، 
مــا بارهــا بــا هــم کار کردیــم و بــا چالش هــا 
مبــارزه کردیــم. مــن حــس می کــردم کــه 
مــن و حــاج قاســم یــک فرد واحد هســتیم.

حــاج  داد:  ادامــه  هللا  حــزب  دبیــرکل 
بــزرگ  المهنــدس شــخصیتی  ابومهــدی 
بود و باید به شــکل بیشــتری شناســانده 
شــود. وی بــرای برعهــده گیــری مســئولیت 
در عراق شخصیتی مطرح بود اما همواره 
مشــتاق میــدان بــود. خداونــد عاقبت حاج 
قاســم و ابومهــدی را بــه شــهادت ختــم 

کــرد.
اینکــه  بیــان  بــا  نصــرهللا  ســید حســن 
در  و  خــود  میــل  علیرغــم  آمریکایی هــا 
نتیجــه ضربــات مقاومــت از عــراق خــارج 
ابومهــدی  شــهید  کــرد:  تاکیــد  شــدند، 
المهنــدس در پیــروزی علیــه اشــغالگران 
آمریکایــی و داعــش یــک شــریک اصلــی 
بــود. آمریکایی هــا زیــر آتــش از عــراق خارج 
شــدند تــا جایــی کــه بــرای توقــف عملیــات 
مقاومــت عــراق علیــه خــود دســت بــه 

دامــن شــهید ســلیمانی شــدند.
دبیرکل حزب هللا افزود: شهید المهندس 
یکــی از رهبــران مقاومــت در عــراق و تمــام 
موضوعات منطقه بود. شــهید ســلیمانی 
رابطــه بــا گروه هــای مقاومت فلســطین را 
بــا تمــام اختالفــات رویکــردی آنهــا توســعه 
حمایــت  بــرای  ســلیمانی  شــهید  داد. 
لجســتیک از گروه هــای فلســطینی هیــچ 
خــط قرمــزی نداشــت. وی در رســاندن 
مقاومــت  بــه  کورنــت  موشــک های 

فلســطین در غــزه نقــش داشــت. 
موشــک های کورنت که ما در جنگ تموز 
از آن اســتفاده کردیم ســوری ها از روســیه 
خریــده بودنــد و ســپس مــا از آنها گرفتیم. 
بــا  رئیــس جمهــور ســوریه  اســد  بشــار 
رســاندن موشــک های کورنــت بــه حمــاس 
و جهــاد اســالمی در غــزه کــه دمشــق از 

روســیه خریــده بــود، موافقــت کــرد.

شهید سلیمانی و فلسطین
کــرد:  تصریــح  نصــرهللا  حســن  ســید 
شــهید ســلیمانی و گروهــش در حمایــت 
از فلســطین در تمام ســطوح از هیچ چیز 
دریــغ نکردنــد. بشــار اســد رئیــس جمهــور 
ســوریه رابطــه مــا با حماس بعــد از بحران 

ســوریه را درک می کــرد.
از  داشــت:  اظهــار  هللا  حــزب  دبیــرکل 
خفت و خواری کشــورهای عربی غافلگیر 
عربــی  رژیم هــای  اکثــر  کــه  چــرا  نشــدم 
تنهــا در حــرف از فلســطینی ها حمایــت 
می کردنــد. مــا بــه توافقــات ســازش از ایــن 
زاویــه نــگاه می کنیــم کــه مرحلــه نفــاق 

تمــام شــد و ماســک ها برچیــده شــد و 
حقیقــت ایــن رژیم هــا روشــن گشــت.

سازش مغرب با رژیم صهیونیستی
خصــوص  در  نصــرهللا  حســن  ســید 
ســازش مغــرب بــا رژیــم صهیونیســتی هــم 
گفــت: موضــع حــزب عدالــت و توســعه 
از  خطرناک تــر  و  دردناک تــر  مغــرب 

اســت. عربــی  رژیم هــای  ســازش 

رزمایــش مشــترک گروه هــای فلســطینی 
در غــزه

رزمایــش  لبنــان  هللا  حــزب  دبیــرکل 
در  مقاومــت  گروه هــای  بیــن  مشــترک 
غــزه را اقدامــی بســیار مهــم دانســت کــه 
قــدرت را نمایــش می دهــد و دشــمن را 

می ترســاند.
ســید حســن نصــرهللا در ادامــه گفــت: 
در  ســلیمانی  قاســم  شــهید  حضــور 
رســانه ها از زمــان نبــرد بــا داعــش در عــراق 
آغــاز شــد و ایــن موضــوع عمــدی نبــود. 
تالش هــای حــاج قاســم و ســپاه قــدس در 
حمایــت از گروه هــای مقاومــت فلســطین 
ــه دور از رســانه ها انجــام می شــد. حــاج  ب
قاســم دنبــال رســانه ای شــدن، حضــور در 

اخبــار و مــدح و ســتایش نبــود.

حملــه بــه پایــگاه عیــن االســد یــک ســیلی 
تاریخــی بــود / تاکیــد بــر مجــازات قاتــالن 

شــهید ســلیمانی و المهنــدس
ســید حســن نصــرهللا گفــت: حملــه بــه 
پایــگاه عیــن االســد واکنــش مهمــی بــود 
کــه نشــان داد چطــور رهبــر یک کشــور در 
جهــان بــه آمریــکا ســیلی می زند. حمله به 
عیــن االســد یــک ســیلی تاریخــی بــود چــرا 
ــا آمریکایی هــا  ــه در رویارویــی ب کــه معادل
برجاگذاشــتن کشــته نیســت. واشــنگتن 
گمــان می کــرد بــا تــرور رهبــران، بــه محــور 
مقاومــت خاتمــه خواهــد داد در حالــی کــه 
حقیقــت ایــن اســت کــه محــور مقاومــت 
قصــاص  نیســت.  اســتوار  شــخص  بــر 
ابومهــدی  و  ســلیمانی  شــهید  قاتــالن 
المهنــدس هــدف هــر فــرد شــریفی اســت 
و آمــران و مجریــان ایــن اقــدام هرکجــا کــه 
هســتند بایــد مجــازات شــوند. دبیــرکل 
حــزب هللا ادامــه داد: آنچــه بایــد تمــام 
جهــان بدانــد ایــن اســت کــه خــون رهبــران 
پایمــال نمی شــود و قاتــالن حــاج قاســم و 
ابومهــدی بایــد دیــر یــا زود مجازات شــوند.

ایران یک قدرت منطقه ای است
وی در بخشــی دیگــر از ســخنانش گفــت: 
ایــران یــک قدرت منطقه ای بزرگ و محور 
اساســی در منطقــه اســت و بــه نیابــت از 
هیچیــک از متحدانــش در منطقه ســخن 
نمی گویــد. ایــران در خصــوص پرونده هــای 
و  نمی کنــد  فــروش  و  خریــد  مختلــف 
بــا  منطقــه  ملت هــای  از  نیابــت  بــه 
آمریکایی هــا مذاکــره نمی کنــد. همانگونــه 
کــه ایــران بــه اروپایی هــا گفــت کــه مذاکــره 
و گفتگــو بــه نیابــت از یمنی هــا یــا دیگــران 

ــوط نمی شــود. ــه آن مرب در منطقــه ب
ســید حســن نصــرهللا ادامــه داد: هنگامی 
که واشــنگتن نســبت به نشســتن بر میز 
مذاکــره بــا تهــران بــرای بررســی پرونــده 
عــراق پافشــاری داشــت ایــران بــر حضــور 
عراقی هــا و علنــی بــودن مذاکــرات تاکیــد 

می نمــود.

   سید حسن نصرهللا دبیرکل حزب هللا لبنان :

هدف قرار دادن رهبران مقاومت هدف 
مشترک آمریکا و اسرائیل است

شریک بودن 
آمریکا، اسرائیل 
و عربستان 
در ترور شهید 
سلیمانی و 
المهندس

باید تمام جهان 
بداند این است 
که خون رهبران 

پایمال نمی شود و 
قاتالن حاج قاسم 

و ابومهدی باید 
دیر یا زود مجازات 

شوند

حمله به عین 
االسد یک سیلی 
تاریخی بود
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بــه  کشــور  اقتصــاد  وابســتگی  کاهــش 
صــادرات نفــت خــام، توصیــه همیشــگی 
بــه  اســالمی  انقــالب  رهبــر  راهبــردی  و 
همــه دولت هــا بــوده اســت امــا آنهــا در 
نشــده اند.  موفــق  رهنمــود  ایــن  تحقــق 
 KHAMENEI.IR اطالع رســانی  پایــگاه 
بــرای بررســی ریشــه های عــدم موفقیــت 
در قطــع وابســتگی بــه نفــت، یادداشــتی 
ــر مســعود درخشــان، اســتاد  از آقــای دکت
علمــی  هیــأت  عضــو  و  انــرژی  اقتصــاد 
عالمــه  دانشــگاه  اقتصــاد  دانشــکده ی 

می کنــد. منتشــر  طباطبایــی 
در  کــه  سالهاســت  انقــالب  رهبــر 
در  و  خصوصــی  و  عمومــی  جلســات 
کاهــش  درخصــوص  سخنرانی هایشــان 
وابســتگی اقتصــاد ملــی به صــادرات نفت 
در  دولت هــا  امــا  میکننــد،  تأکیــد  خــام 
تحقــق ایــن رهنمــود موفــق نشــده اند. در 
ایــن یادداشــت ریشــه های عــدم موفقیت 
در قطــع وابســتگی بــه نفــت را بررســی 

میکنیــم.
* ریشه های تاریخی

به لحــاظ تاریخــی، وابســتگی اقتصــاد ملی 
بــه درآمدهــای حاصــل از صــدور نفــت 
خــام بــه دوره ی پهلــوی اوّل برمی گــردد. 
در آن زمــان تولیــد از میادیــن نفتی کشــور 
خــام  نفــت  صــادرات  یافــت،  افزایــش 

شــد  بیشــتر 
و جــــــــــــریان 
بـــــستگی  ا و
ــه  ــت ب دولـــــــ
ی  هــــــا ر ال د
نفتــی شــکل 

گرفــت. 
دوره ی  در 
پهلـــــوی دوم، 
نه تنهــا رونــد 
در  صعــودی 
بســـــــتگی  ا و
بودجه هــای 
و  ســـــــالیانه 
برنامه هـــای 
توســــــــعه ی 
اقتصــادی بــه 
ی  مدهــا درآ
نفتــــــــــــــــــــی 
ر  ســـــــــــتمرا ا

داشــت، بلکــه بــا چهــار برابرشــدن قیمــت 
نفــت خــام در اوائــل دهــه ی ۱۳۵۰، فرآینــد 
نفتــی  دالرهــای  بــه  دولــت  وابســتگی 

گرفــت. شــتاب 
ــن اســت کــه به ســبب  ــر ای نکتــه ی مهم ت
وابســتگی نظام سیاســی در عصر پهلوی 
به ویــژه  لیبــرال  ســرمایه داری  بــه  دوم 
اقتصــاد  ســاختار  انگلســتان،  و  آمریــکا 
ملــی به لحــاظ الگــوی مصــرف کاالهــا و 
خدمــات و یــا بهتــر بگوییــم ســبک زندگــی 
به ســمت تقلیــد کــور از غــرب متمایــل 
و  کــرد  تغییــر  بومــی  ارزش هــای  شــد، 
تجمل گرایــی و مصــرف کاالهــای غربــی، 
شاخصی برای رشد و توسعه ی اقتصادی 
شــد؛ حتــی نگرش هــا، شــیوه ی رفتــار، طرز 
گفتــار و کیفیــت روابــط اجتماعــی به ویــژه 
در طبقه ی مدیران ارشــد کشــور و اقشــار 

تحصیل کــرده ی وابســته بــه دولــت و نیــز 
توزیع کننــدگان  و  واردکننــدگان  بیــن  در 
کاالهــای خارجــی به ســرعت تغییــر کــرد 
و رنــگ و لعــاب خارجــی گرفــت. ناگفتــه 
در  فعالــی  نقــش  رســانه ها  کــه  نمانــد 
چنیــن انحطــاط فرهنگــی ایفــا کردنــد کــه 
ثمــره ی آن تثبیــت و تقویــت حلقه هــای 
وابســتگی به واردات و تشــدید حلقه های 
وابســتگی بــه دالرهــای نفتی بــود؛ لذا بعد 
از گذشــت نیم قرن هنوز شــاهد اســتمرار 
چنیــن وضعــی هســتیم. ســؤالی کــه در 
ایــن  می گیــرد  شــکل  مــا  همــه ی  ذهــن 
اســت که چرا انقالب اســالمی نتوانســت 
ایــن حلقه هــای وابســتگی را قطــع کنــد؟ 
امیدواریــم در خــالل ایــن بحــث، پاســخی 
اجمالــی بــه ایــن ســؤال داشــته باشــیم. 
ســازوکاری کــه بــه آن اشــاره شــد موجــب 
شــد کــه ســازمان بندی تولیــد کاالهایی که 
در بازارهــای بومــی کشــور عرضــه می شــد، 
تــا  گرفتــه  کشــاورزی  محصــوالت  از 
محصوالت صنعتی، مختل شود و سطح 
ــذا  ــد؛ ل ــد آن هــا به شــدت کاهــش یاب تولی
بیــکاری زیــاد شــد و مهاجــرت از روســتاها 
و شــهرهای کوچــک به ســمت شــهرهای 
آن  نتیجــه ی  کــه  گرفــت  شــدت  بــزرگ 
چیــزی جــز رشــد مصــرف  کاالهــای وارداتی 
به ویــژه در شــهرهای بــزرگ نبــود. بدیــن 
افزایــش  دولتمــردان  منظــر  از  ترتیــب، 
صــادرات نفــت خــام امــری ضــروری و غیــر 
قابل اجتناب بود؛ زیرا فقط بدین  وسیله 

می توانســتند پاســخگوی حجــم عظیمــی 
از واردات باشــند. بی دلیــل نیســت کــه 
ســاخت بنادر بزرگ برای تســهیل واردات 
کاال یکــی از اولویت هــای پهلــوی دوم بــود 
کــه باعــث شــد طبقــه ی جدیــدی از تجــار 
و بازرگانــان شــکل بگیــرد کــه هــدف اصلــی 
آنــان هــم واردات بــود. ایــن طبقــه ی جدیــد 
نزدیــک  ارشــد  دولتمــردان  بــه  را  خــود 
انحصــارات  کســب  بــا  کــه  می کردنــد 
بتواننــد از ثــروت بــادآورده ی نفتــی ســهم 
بیشــتری ببرنــد. حتمــاً ســؤال می کنیــد که 
چــرا چنیــن وضعــی، کم وبیــش، هنــوز هــم 

وجــود دارد؟
 اعتقــاد راســخ پهلــوی دوم بــه لیبرالیســم 
سیاســی غــرب و کوشــش نامبــرده بــرای 
ایجــاب  حل شــدن در آن نظــام منطقــاً 
می کرد که نظام تولیدات صنعتی کشــور 

جهت گیــری  مونتــاژ  صنایــع  به ســمت 
تولیــد  بــه  می تــوان  نمونــه  بــرای  کنــد. 
خــودروی پیــکان اشــاره کــرد کــه مونتــاژ 
شــرکت هیلمــن بــود. پهلــوی دوم شــرکت 
خودروســازی ایــران ناســیونال را کــه بعــد 
خــودرو  ایــران  بــه  اســالمی  انقــالب  از 
تغییــر نــام داد تأســیس کــرد تــا شــرکت 
هیلمــن را تحــت عنــوان »پیکان، خــودروی 
ملــی« مونتــاژ کنــد. بدیــن ترتیــب، پهلــوی 
تقاضــای  بــه  پاســخگویی  کنــار  در  دوم 
کشــور  داخــل  در  خــودرو  روزافــزون 
ســعی کــرد شــرکت خودروســازی هیلمــن 
انگلیســی را که در حال ورشکســتگی بود 
نجــات دهــد. ســرانجام شــرکت هیلمــن 
در  پیــکان  تولیــد  امّــا  ورشکســت شــد، 
ایــران بــرای حــدود چهل ســال ادامه یافت 

و ســرمایه های ملــی را بــه بــاد داد.
 مالحظــه می فرماییــد کــه قبــل از انقــالب 
اســالمی، دولت هــای وابســته بــه دالرهــای 
نفتــی و سرســپرده ی ســرمایه داری لیبــرال 
چگونــه توانســتند طبقــه ی جدیــدی از 
کــه  دهنــد  شــکل  را  صنعــت  اصحــاب 
هدفشــان راه انــدازی صنایــع مونتــاژ بــود. 
بدیهــی اســت کــه ایــن طبقــه نیز همچون 
تجّــاری کــه واردکننــده ی کاال بودنــد ســعی 
می کردنــد خــود را بــه دولتمــردان ارشــد و 
محــور قــدرت سیاســی نزدیــک کننــد و از 
»جان نثــاران درگاه ملوکانــه« باشــند بدین 
امیــد کــه ســهم بیشــتری از دالرهای نفتی 

را نصیــب خــود کننــد.

پهلــوی  ســلطنت  آخــر  دهــه ی  دو  در 
دوم شــاهد دو پدیــده ی همزمــان بودیــم. 
اوّل اینکــه جمــع کثیــری از کارشناســان 
عنــوان  تحــت  انگلیســی  و  آمریکایــی 
مشــاوران اقتصــادی رژیــم شاهنشــاهی 
ــران حضــور داشــتند. هــدف واقعــی  در ای
ایــن کارشناســان ایــن بــود کــه بــر جریــان 
ســازمان  در  نفتــی  دالرهــای  تخصیــص 
برنامــه و وزارتخانه هــای ذی ربــط اقتصادی 
اســتقالل  کــه در جهــت  کننــد  نظــارت 
اقتصــادی و کاســتن از وابســتگی اقتصــاد 
ملی به نفت اســتفاده نشــود. دوم اینکه 
مدیــران ارشــد اقتصــادی از جملــه رؤســای 
بانــک مرکــزی و ســازمان برنامه وبودجــه 
معاونیــن  و  وزراء  اکثــر  همچنیــن  و 
وزارتخانه هــای مربــوط بــه امــور اقتصــادی 
را از بیــن ایرانیانــی انتخــاب می کردنــد کــه 

آمریــکا  دانشــگاه های  تحصیل کــرده ی 
همــان  دقیقــاً  و  بودنــد  انگلســتان  و 
جهان بینی و دستگاه تحلیلی کارشناسان 
خارجــی را داشــتند. در یــک کلمه گزینش 
مدیــران ارشــد اقتصــادی کشــور بــر مبنــای 
ســرمایه داری  بــه  آنــان  راســخ  اعتقــاد 
لیبــرال و پذیــرش حاکمیــت آمریکایی هــا 
اقتصــادی  مقــدرات  بــر  انگلیســی ها  و 
کشــور بــود. اکنــون بــار دیگر ممکن اســت 
شــکل  مخاطــب  ذهــن  در  ســؤال  ایــن 
می گیــرد کــه اگــر کارشناســان خارجــی را 
کنــار بگذاریــم آیــا هم  اکنون نیز شــواهدی 
در تأییــد مشــابهت آن الگــو بــا وضعیــت 

موجــود در کشــور نمی بینیــم؟
بــا  اقتصــادی  توســعه  خریــد  توهــم   *

نفتــی دالرهــای 
و  خارجــی  مشــاوران  و  کارشناســان 
ایرانــی،  غــرب  زده ی  تحصیل کــردگان 
مدیریــت کالن در همــه ی زمینه هــا ماننــد 
اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش عالی، 
ــی و از همــه  امــور نظامــی، دفاعــی، امنیت
مهم تــر نطــام آموزش کــودکان و نوجوانان 
را در دست داشتند و در طراحی الگوهای 
ایجــاد تغییــر در رفتارهــای اجتماعــی، طــرز 
فکرها، ســبک زندگی، ارزش ها، اخالقیات 
و آرمان هــای ملــی نقــش درجــه ی اوّل را 
ایفــا می کردنــد. هــدف غایــی ایــن بــود کــه 
جامعــه را بــه ایــن بــاور برســانند کــه تنهــا 
راه رشــد و ترقــی کشــور و تأمیــن رفــاه و 
ســعادت مــردم در ایــن اســت کــه ســبک 
زنــــــــــدگـــــــی 
شــــــــــیوه ی  و 
مـــــــــــدیریت 
غــرب را الگــو 
ــرار دهنــد و  قـ
بــا حـــــل شدن 
در نظــــــــــــــام 
ســرمایه داری 
و  لیبــــــــــــــرال 
برخـــــورداری 
از حــــــــــمایت 
ســـردمداران 
آن نظـــــــــــــام 
یژه  بــــــــــــــه و
و  آمــــریکـــــــا 
نگــــــــلستان  ا
نــــــــــند  ا بتـــــو
اهـــــــداف  بــه 
پیــــــش گفته   
دســت یابنــد.
احوالــی،  و  اوضــاع  و  در چنیــن شــرایط 
طبیعــی بــود کــه مدیــران ارشــد کشــور بــه 
این باور برســند که کســب هرچه بیشــتر 
دالرهــای نفتــی و تزریــق آن بــه اقتصــاد 
ــی از تمــدن  ــرای ســاختن جلوه های ــی ب مل
نه تنهــا  ایــران  در  لیبــرال  ســرمایه داری 
اصلــی  اولویــت  بلکــه  اســت،  ضــروری 
سیاســتگذاری های اقتصــادی و سیاســی 
اســت. بی دلیــل نیســت کــه پهلــوی دوم 
که سرمست از سیل دالرهای نفتی بود، 
دیوانــه وار فریــاد مــی زد که باید در تولید و 
صادرات نفت خام از عربســتان ســعودی 
پیشــی  بگیریــم تــا قــدرت اوّل در صــادرات 
نفتــی باشــیم، ضمــن آنکــه بــا تصاحــب 
حجــم بیشــتری از دالرهــای نفتــی بتــوان 
هرچــه ســریع تر بــه »دروازه هــای تمــدن 

بــزرگ« رســید.

ریشه های عدم موفقیت در 
قطع وابستگی به نفت

دكتر مسعود درخشان
یادداشتاستاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت علمی دانشكده ی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
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در این بخش صفحات 
مثبت و پرمحتوای شبکه 
های اجتماعی
 به شما 
معرفی می شود

نامه حاج قاسم به 
دخترش فاطمه: مرگ 

خونین من کجایی؟

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 ...

لحظاتی دیدنی از 
دیدارهای رهبر معظم 

انقالب  در مستند 
غیررسمی

لحظه ی تزریق اولین 
واکسن ایرانی کرونا 

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

@amin_gazestani

@drbashirhosseini

@dailyquran2016

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/fatemeh_afsharian/
https://www.instagram.com/amin_gazestani/
https://www.instagram.com/drbashirhosseini/
https://www.instagram.com/dailyquran2016/
https://farsi.khamenei.ir/video-content?id=46980
https://www.aparat.com/v/WSkAf
https://www.aparat.com/v/dYuep
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متن تصویر

جهت مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید

جهت مشاهده در سایز اصلی کلیک کنید
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https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/46951/B/13990928_0146951.jpg
https://idc0-cdn0.khamenei.ir/ndata/news/46966/B/13990930_0446966.jpg
http://soleimany-vasiatnameh.com/fa

