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امام خامنه ای ) مد ظله( :

حاج قاسم از دفاع مقدس تا پایان عمر با شجاعت به دل 
خطر می رفت اما در عین حال با تدبیر و فکر و منطق 
عمل می کرد و نه تنها در میدان نظامی بلکه در میدان 
سیاست هم شجاعت و تدبیر توأمان داشت و سخنانش 
قانع کننده، منطقی و تاثیرگذار بود که بنده این واقعیت را 

بارها به دوستان فعال در عرصه سیاسی گفته ام.
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گزارش تصویری عملکرد مرکز بهداشت ودرمان بردسیر

سرداری که نه تنها فتح الفتوح  
بلکه  فتح القلوب هم بود 

درود بــر شــهیدی کــه شــهادتش الگویــی بــرای چگونه 
ــتن است  زیس

دوســت ودشــمن درحیرتنــد کــه شــهید ســپهبد حاج 
قاســم ســلیمانی چــه کــرده بــود کــه اینهمــه دلهــای 
ســوخته را جــذب کــرده و ایــن همــه حضــور حماســی 
درمراســمات سراســر کشــور از شــهید واالمقــام تجلیــل 
شــد هرکســی بــرای حضــورش و عشــقش بــه ســردار 
توضیــح و دلیلی داشــت از جمله : اخــالص ، والیتمداری 
، شــجاعت و فــداکاری ، ســاده زیســتی ، عشــق بــه اهل 
بیــت علیهــم الســالم ، توجــه و سرکشــی بــه خانــواده 
هــای شــهیدان ، تشــکیل گروههــای مقاومت در کشــور 
ســوریه ، عــراق و لبنــان ، یمــن وافغانســتان ، برهــم زدن 
همــه نقشــه هــا و طرح هــای امریــکا در منطقــه ، ایجاد 
وحــدت دربیــن گروههای سیاســی مختلف کشــورهای 
ــم  ــرام وتکری ــراق ،  احت ــوریه وع ــژه در س ــه بوی منطق
والدیــن ، خــوش رویــی و خــوش خلــق ، اهــل عبــادت ، 

اطاعــت و تهجــد و...
شــاید خیلــی از صفــات ایشــان را بیــاد نیــاورده ویــا بــه 
علــت کثــرت صفــات پســندیده ، همــه را برنشــمردند 
شایدبپرســید علت چیســت ؟و چگونه توانست محبوب 
ــال  ــوان ومیانس ــوان ، ج ــودک ونوج ــود ، ک ــا ش دله
وکهنســال ، زن و مــرد ، پیــر وجــوان ، ایرانــی و خارجــی 
ــت  ــن دوس ــلمان ، دربی ــر مس ــی غی ــلمان وحت ، مس
و اعتــراف دشــمنان ، همــه بــه خاطــر داشــتن عرفــان 
علمــی وعملــی در ایــن شــهید عالــی مقــام بــود طبــق 
ایــه شــریفه قــران کــه مــی فرمایــد : » یوتــی الحکمــة 
مــن یشــاء و مــن یــوت الحکمه فقــد اوتــی خیــراً کثیراً 
،خداونــد حکمــت را بــه هرکــس بخواهــد و مشــیتش 
ــه  کســب و  ــد «زمین ــت می فرمای ــرد عنای ــق بگی تعل

دریافــت حکمــت چیســت ؟ 
                                                       ادامه صفحه3

عملکرد عمرانی شبکه بهداشت ودرمان بردسیر  در یکسال 
گذشته  با اعتباری بالغ بر8.5 میلیارد تومان)غیراز کمک خیرین(

مهندس برهانی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسیر:

مهندس برهانی رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
بردســیر، در گفتگــوی اختصاصی با خبرنگار ســپهر بردســیر 
ضمــن عــرض تســلیت ایــام فاطمیــه وشــهادت ســردار دلها 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی وهمراهــان ،عمــده عملکــرد 
عمرانــی شــبکه بهداشــت ودرمــان در یکســال گذشــته  بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر8.5 میلیــارد تومــان بــه شــرح ذیــل بــه 

اطــالع عمــوم همشــهریان والیــی ومتدیــن مــی رســانم:
1(توســعه،تجهیز واســتاندارد ســازی اورژانــس شــهید دکتر 
ــه  ــع ب ــر مرب ــج( از 330 مت ــم )ع ــتان قائ ــی بیمارس گرکان
745 متــر مربــع همچنیــن افزایــش  10تخــت بیمارســتانی 
بــه 24 تخــت بیمارســتانی بــا هزینــه ای بالــغ بــر4 میلیــارد 
ــام شــهید  ــه ن ــس بیمارســتان ب ــام اورژان ــا ن ــان، ضمن توم

دکتــر حســین گرکانــی تغییــر نــام یافــت.
ــکر  ــه عس ــالمت قلع ــع س ــات جام ــز خدم ــداث مرک 2(اح
ــع )دارای مطــب پزشــک، دندانپزشــکی  ــر مرب ــا 320 مت ب
ــا  ــمان( ب ــگاه،تزریقات وپانس ــه ،آزمایش ــی ،داروخان ، مامای
ــان ــون توم ــد میلی ــارد وص ــک میلی ــر ی ــغ ب ــاری بال اعتب

3( احــداث پایــگاه ســالمت شــهری بردســیر بــا زیــر بنــای 
ــان ودارای   ــون توم ــار 750 میلی ــا اعتب ــع ب ــر مرب 320 مت
واحدهــا) مطــب پزشــک ، واکسیناســیون ، مراقبــت هــای 

ــاوره( ــای مش ــی وکالس ه ــتی ، مامای بهداش
4( احــداث 5 بــاب خانــه پزشــک وســرایداری بــا زیــر بنــای 
450 متــر مربــع بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان

ــا  ــج( ب ــم )ع ــتان قائ ــه بیمارس ــه خان ــدازی تصفی 5(راه ان
ــره  ــا به ــه ب ــان ک ــون توم ــر 300 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
ــد جــذب فاضــالب در زمیــن حــذف واز  ــرداری از آن رون ب
آب تصفیــه شــده جهــت آبیــاری فضــای ســبز اســتفاده می 

گــردد.
6( پــروژه در دســت اقــدام: مرکــز آمــوزش بهــورزی 
شهرســتان بردســیر بــا زیــر بنــای 1100 متــر مربــع 
ــارد   ــک میلی ــون ی ــا کن ــه ت ــدی ک ــرفت 40 درص وپیش

ودویســت میلیــون تومــان هزینــه گردیــد.
ــه مجمــع  ــن ســئوال ک ــه ای ــی درپاســخ ب ــدس برهان مهن

شهید سلیمانی تمام نقشه های نامشروع 
آمریکا در غرب آسیا را خنثی کرد 

حضور آمریکا باید تمام شود

بیانات رهرب معظم انقالب در دیدارمردم قم مبناسبت قیام 19دی قم:

 صفحه4

در  هایــی  پــروژه  چــه  خیریــن ســالمت  
ــن  ــت : ، ضم ــد اظهارداش ــدام دارن ــت اق دس
تشــکر از رئیــس مجمــع خیریــن ســالمت 
شهرســتان جنــاب آقــای مهنــدس میرمحمدی 
،فرمانــدار محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس نجف 
پور،نماینــده والیــی مردم شهرســتان در مجلس 
شــورای اســالمی جنــاب آقای حســن پــور، امام 
ــرم حجــت االســالم والمســلمین  ــه محت جمع
ــر  ــلو مدی ــر عباس ــای دکت ــاب آق ــی ،جن کرمان
ــای  ــاب آق ــوالد وجن ــان ف ــرم جه ــل محت عام
دکتــر عــکاف زاده مدیــر عامــل محتــرم فــوالد 
مشــیز و همچنیــن شــورای اســالمی شــهرهای 
بردسیر،نگار،ودشــتکار ، بــه اطــالع مــی رســاند 
ــک  ــاز کلینی ــروژه خیرس ــر 4 پ ــال حاض در ح
تخصصــی بیمارســتان  بــا زیــر بنــای 750 متــر 
مربــع ،بخــش دیالیــز بیمارســتان بــا زیــر بنــای 
350 متــر مربــع ، پایــگاه اورژانــس ومرکــز پیام 
بــا زیــر بنــای 270 متــر مربــع وپایگاه ســالمت 
شــهری بــا زیــر بنــای 320 متــر مربــع در حال 
ــه زودی  انجــام مــی باشــند ، کــه امیدواریــم ب

شــاهد بهــره بــرداری از آنهــا باشــیم.
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خطبه های نمازجمعه

ماهیانــه افــزون بر ۳۰۰ میلیــارد تومــان در حــوزه درمان و 
بیمــه تامیــن اجتماعی کرمــان هزینه می شــود

مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان از وجــود ۳۴۰ 
ــرداد  ــزار کارگاه خب ــی در ۵۱ ه ــده اصل ــه ش ــزار بیم ه
ــان در  ــارد توم ــر ۳۰۰ میلی ــزون ب ــه اف ــت: ماهیان و گف
حــوزه درمــان و بیمــه تامیــن اجتماعــی کرمــان پرداخت 

می شــود.
 علــی حســینی محمدآبــادی در نشســت آمــوزش نحــوه 
صــدور آرا هیــات هــای تشــخیص حــل اختــاف و کمیته 
ــازمان  ــار آن در س ــآور ادارات کار و آث ــای ســخت و زیان ه
تامیــن اجتماعــی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن اجتماعــی 
بزرگتریــن ســازمان بیمه گــذار کشــور اســت افــزود: ایــن 
ســازمان بیمــه ای ۴۳ میلیــون نفــر جمعیــت را پوشــش 

خــود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی ماهیانــه 
۹ هــزار میلیــارد تومــان در قبــال بیمه شــدگان در حــوزه 
مختلــف پرداخــت می کنــد ادامــه داد: در اســتان کرمــان 
ماهیانــه بیــش از ۳۰۰ میلیــارد تومــان در حــوزه بیمــه و 
ــن  ــه ای ــی پرداخــت می شــود ک ــن اجتماع ــان تامی درم
امــر نقــش بی بدلیــل ســازمان تامیــن اجتماعــی را نشــان 

می دهــد.
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــرکل تامی مدی
بــه اینکــه ســازمان تامیــن اجتماعــی تعهــدات وســیع و 
گســترده ای دارد بیــان داشــت: اعضــای کمیتــه مشــاغل 
ســخت و زیــان آور می داننــد کــه ســاز و کار تامیــن 
ــه ای و  ــی، حرف ــول تخصص ــر اص ــی ب ــی مبتن اجتماع
کارشناســی اســت و بــه طــور قطــع تصمیماتــی کــه در 
ایــن هیات هــا گرفتــه می شــود تاثیــر مســتقیمی بــر این 

ســازمان دارد همانگونــه کــه نقش و تاثیــر تامین اجتماعی 
در مســائل گوناگــون تاثیرگــذار اســت.

حســینی محمدآبادی از وجود ۲۶ شــعبه اصلی، ۱۶ شــعبه 
اقمــاری و ۱۳ شــعبه کارگــزاری تامین اجتماعی در اســتان 
ــه بیمه شــدگان  ــرد: جامع ــح ک ــر داد و تصری ــان خب کرم
تامیــن اجتماعــی اســتان یــک میلیــون و ۴۵۰ نفر اســت.

ــر  ــوار و مســتمر بگی ــزار خان ــان اینکــه ۱۱۰ ه ــا بی وی ب
ــدات  ــت: تعه ــود دارد گف ــان وج ــتان کرم ــطح اس در س
بلنــد مــدت تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان در حــوزه 
بازنشســتگی، فــوت و از کارافتادگــی ماهیانه بیــش از ۲۰۰ 

میلیــارد تومــان اســت.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان بــه وجــود ۵۱ 
ــاره  ــان اش ــا در ســطح اســتان کرم ــزار کارگاه و کارفرم ه
کــرد و افــزود: در ســطح اســتان کرمــان بالــغ بــر ۳۴۰ هزار 
نفــر بیمــه شــده اصلــی و اجبــاری بــه طــور مســتقیم در 
ایــن کارگاه هــا مشــغول بــه کار هســتند و از خدمــات ایــن 

ــوند. ــد می ش ــازمان بهره من س
وی بــا بیــان اینکــه ۱۶۰ هــزار خانــوار بــه صــورت توافقــی 
نــزد ســازمان تامیــن اجتماعــی بیمه هســتند تاکیــد کرد 
: کســانی کــه در هیات هــای تشــخیص و حــل اختــاف و 
کمیته هــای ســخت و زیــان آور مرجع صدور آرا هســتند و 
می داننــد برقــراری هــر مســتمری بگیر براســاس آرا صــادر 
شــده و همچنیــن احتســاب ســوابق ارفاقــی تاثیرگــذاری 
ــن  ــی دارد بنابرای ــن اجتماع ــع تامی ــر روی مناب ــادی ب زی

می طلبــد حساســیت کار در ایــن منابــع بــاال باشــد.
حســینی محمدآبــادی بــا اشــاره به اینکــه ســازمان تامین 
اجتماعــی همــواره می کوشــد براســاس قوانیــن و مقــررات 
حــق خــودش را نســبت بــه بیمه شــدگان و کارفرمایــان و 

جامعــه هــدف ادا کنــد.
مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه 
ســاز و کار کارگاه هــای صنفــی و کوچــک در حوزه بازرســی 
کارگاهــی تامیــن اجتماعی اســت گفــت: امــروزه بیمه های 
تامیــن اجتماعــی در جامعــه به عنــوان یــک فرهنگ تلقی 

ــود. می ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام بیمه شــدگان در کارگاه هــای 
صنفــی بعــد از فــوت سرپرســت خانــواده بــه عنــوان بیمــه 
شــده هســتند افــزود: ســازمان تامیــن اجتماعی بــه عنوان 
ــه  ــت و از بودج ــی اس ــی و غیردولت ــازمان عموم ــک س ی
ــه  ــت ب ــر دول ــد واگ ــتفاده نمی کن ــت اس ــی دول عموم
تامیــن اجتماعــی بدهــکار اســت بابــت تعهــدات قانونی که 
پیش بینــی شــده بدهــکار اســت و باید نســبت بــه تعهدات 

خــود عمــل کنــد.

 حضور دهها میلیونی در تشییع پیکر مطهر 
شهید سپهبد سلیمانی ، نتیجه معنویت 

واخالص آن شهید بزرگوار بود 

حجت االسالم کرمانی امام جمعه ی بردسیر :
ماهیانه افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان و بیمه تامین اجتماعی کرمان هزینه می شود

ــع  ــیر مجم ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی بســیج شهرســتان بامشــارکت شــورای اداری 
ــی موسســه فاطــر در محــل خــط  ــه میزبان شهرســتان و ب
ــروژه اب و باحضــور حجــت االســام والمســلمین  انتقــال پ
کرمانــی امــام جمعــه، مهنــدس نجــف پــور فرمانــدار ،اعضای 
شــورای اداری و بســیجیان شهرســتان بردســیر برگــزار شــد

ــال اب  ــروژه انتق ــال اب گفت:پ ــروژه انتق ــر پ ــریفی مدی ش
کرمــان از نظــر جغرافیایــی باالترین تونل درســطح اسیاســت 
ــر  ــزود از نظ ــاع دارد و اف ــا ارتف ــطح دری ــر از س و ۲۴۰۰مت
یکپارچگــی طــرح اجــرای تونــل میتــوان گفــت ایــن تونــل با 
۳۸ کیلومتــر طویــل تریــن تونل توســط قــرار گاه خاتم االنبیا 

درحــال اجــرا میباشــد
مهنــدس نجــف پــور بیــان داشــت: پــروژه انتقال اب بخشــی 
از خــط انتقــال تامیــن اب شــهر کرمــان از منابــع آبــی ســد 
ــر و دریــای عمــان تامیــن میگــردد  صفــارود شهرســتان راب
ــال  ــروژه انتق ــت الزم را از پ ــی حمای ــای اجرای ــتگاه ه و دس
اب خواهنــد کــرد و بحــث اشــتغال افــراد بومــی شهرســتان 
)بااولویــت متقاضیــان شــهر گلــزار و همچنیــن بخــش هــای 
مجــاور نــگار و اللــه زار (را بــه طــور جــدی مطــرح نمــود و 
افــزود پــروژه انتقــال اب فاطــر باید در فعالیت ها و مســئولیت 
ــد و در انتهــای  هــای فرهنگــی و اجتماعــی همــکاری نمای
جلســه کارگــروه هــای مجمــع بســیج شهرســتان معرفــی و 

مشــخص شــد

حجــت االســام والمســلمین حــاج علــی اکبــر کرمانــی امام 
جمعــه بردســیرخطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه رابــه 
اوصــاف ســردار ســرافراز اســام شــهید ســپهبدحاج قاســم 
ســلیمانی اختصــاص داد و بیــان داشــت : یکــی از صفاتی که 
بــه ایشــان اختصــاص یافتــه واو را باایــن نــام یادمــی کنند نام 
مالــک اســت بایــد ببینیــم مالک کــی بــود و چگونــه رفتاری 
ــک  ــردم وی را مال ــری و م ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک داش
ــرای بررســی ایــن موضــوع وصفــات مالــک  مــی خواننــد ب
و شــناخت او بایــد از زبــان امــام علــی علیــه الســام بازگــو 
شــود البتــه مالــک مختص بزمــان امام نیســت بلکــه بعضی 
ازخــواص بــه ایــن مقــام دســت مــی یابنــد کــه درزمــان مــا 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی به ایــن جایــگاه ومقام رســید

وی افــزود: درنامــه ۳۴ نهــج الباغــه امــام علــی علیه الســام 
ــوب  ــک را منص ــزل و مال ــر را ع ــی بک ــن اب ــی محمدب وقت
نمــود درنامــه ای مالــک را اینگونــه معرفــی مــی کنــد مالک 
خیرخــواه ماســت و نســبت بــه دشــمنان ســختگیروانتقام 
گیراســت و زمانــی کــه بــه شــهادت رســیدامام فرمود:خــدا 
رحمــت کندمالــک را زیــرا عمــرش بــه پایــان رســید مــن 
علــی از مالــک راضیــم خدا بهشــت رابراوببخشــد وپاداشــش 

مضاعــف گــردد
ابــن ابــی الحدیــد شــارح اهــل ســنت در ایــن مــورد شــرح و 
توضیــح مــی دهــد تــا مــی رســد بــه ایــن جملــه:» خــدا او را 
رحمــت کنــد « مــی نویســد مــن شــکی نــدارم مالــک بااین 
دعــا مشــمول رحمــت الهــی گــردد و فرقی بیــن ایــن دعای 
امیرالمومنیــن علیــه الســام  و رســول خــدا صلــی اهلل علیــه 
وآلــه نیســت و خوشــا بحال کســی کــه از این چنیــن دعایی 
برخــوردار گــردد و شــامل دعــای علــی علیــه الســام شــود 

لــذا وقتــی مقایســه میکنیــم مالــک اشــترزمان را ، بــا همان 
صفــات مــی بینیــم مــا وقتــی کــه مــی خوانیــم امــام علــی 
علیــه الســام مالــک را تجلیــل کــرد رهبــری هــم از حــاج 
قاســم مالــک اشــترزمان تجلیل کرد رهبــری فرمودنــد : »هر 
زمانــی کــه ایــن شــهید عزیــز گزارشــی ارائــه مــی کــرد مــن 
ــاً او را تحســین مــی کــردم امــا اکنــون در برابــر  قلبــاً و زبان
ــور و  ــرای کش ــهادت ب ــن ش ــه ای ــهادت او و آنچ ــرکات ش ب
منطقــه ایجــاد کــرد، ســر تعظیــم فــرود مــی آورم.« همــان 

برخــوردی کــه امــام بــا مالــک اشــترکرد
 خطیــب جمعه بردســیر افــزود:   عــده ای می خواهندبگویند  
انقــاب درکشــور مــرده اســت وعــده ای ســعی مــی کننــد 
کــه ایــن مــورد را تعمیــم و القــا کننــد کــه مقــام معظــم 
رهبــری فرمودنــد :» : عــده ای می خواســتند وانمود کنند که 
انقــاب اســامی در ایــران تمــام شــده اســت و البته عــده ای 
هــم ســعی مــی کنند ایــن اتفــاق بیفتــد، امــا شــهادت حاج 
قاســم نشــان داد کــه انقــاب زنــده اســت و همــه دیدنــد که 

چــه قیامتــی در تهــران و دیگــر شــهرها بــه پــا شــد.«
درنامــه ۳۸ نهــج الباغــه امــام اینگونه دربــاره مالک بــه مردم 
مصــر مــی نویســد:» امــا بعــد، بــي تردیــد بــه جانــب شــما 
ــاي  ــه در روزه ــردم ک ــزام ک ــدگان خــدا را اع ــده اي از بن بن
ترســناک نمــي خوابــد و در اوقــات بیــم و هراس از دشــمنان 
رو بــر نمــي تابــد. بــر بــدکاران از آتــش ســوزان ســخت تــر 
اســت؛ ســخنش را بشــنوید و فرمانــش را در آنچــه مطابــق 

حــق اســت مطیــع و پیــرو باشــید«
مقــام معظــم رهبــری بــا این کلمــات ومعرفی شــهدا اشــک 
همــه را درآوردنــد »اینهــا بنــدگان خــاص توهســتند « تمــام 
عزتهــا وارزشــهای مــا بــه بندگــی خداســت کــه امــام علــی 
علیــه الســام بــه مالــک فرمــود: »مالــک از دشــمنان نمــی 
ترســید بــا بــدکاران وفجار از شــعله اتــش بدتراســت ای مردم 
زیــرا مالــک اگــر حملــه مــی کنداگــر عقــب نشــینی مــی 
کنــد بدســتور مــن اســت « و مــا ایــن صفــات را دروجــود 
حــاج قاســم دیدیــم کــه مطیــع والیــت بــود مــا بایــد والیت 
پذیــری خــود را در مقــام عمــل نشــان دهیــم نــه بــا حــرف 

وشــعار .
امــام جمعــه بردســیر درادامــه بــه نمونــه ای از رفتــار و ســیره 
شــهید حــاج قاســم را بیــان نمود:شــهید بزرگــوار مــرد عمل 
ــود و درمیــدان عمــل نشــان داد کــه دراعمــاق وجــودش  ب
پایبنــد و معتقــد بــه والیــت فقیــه اســت »هروقــت از حــاج 
قاســم تجلیــل مــی کردنــد بــا گریــه مــی گفــت : واهلل واهلل 
واهلل ،مهمتریــن شــئون عاقبــت بخیــری رابطــه حقیقــی بــا 
ایــن حکیمی اســت کــه ســکان انقــاب را دردســت دارد من 
زمانــی موفقــم کــه رابطــه قلبی بــا والیت فقیــه برقرار باشــد 

و آنوقــت مــی توانــم بگویــم مــن رســتگارم 
حجــت االســام کرمانــی بــه یکــی دیگــر از ویژگیهــای حاج 
قاســم دربیانــات مقــام معظــم رهبــری گفــت :»ویژگی مهم 
حــاج قاســم ایــن بــود کــه در مســائل داخلــی اهــل حــزب 
ــه شــدت  ــا ب ــود ام ــه تقســیم بندی ها نب ــاح و این گون و جن
ــود و  ــام ب ــارک ام ــی و مب ــه خــط نوران ــد ب ــی و پایبن انقاب
ــاج  ــود. ح ــی او ب ــز قطع ــط قرم ــری خ ــاب و انقابی گ انق
قاســم واقعــاً ذوب در انقــاب بــود و برخــی ســعی نکننــد که 
ایــن واقعیت هــا را کم رنــگ کننــد.« حاج قاســم شــعارعملی 
اعتــال داشــت ومعتقدبود چترانقاب برســرهمه باید ســایه 

بیندازد
وی افــزود: بــا تشــییع پیکرمطهراین شــهید بزرگــوار درعراق 
درشــهرهای  کاظمیــن، بغــداد، نجــف و کربا و در شــهرهای 
ــخ جهــان  ــن مراســم تشــییع در طــول تاری ــران بزرگتری ای
وایــران بــود و قریــب بیســت میلیــون نفــر شــرکت کردنــد 
کــه بــی ســابقه اســت کــه نتیجــه معنویــت واخــاص ایــن 
شــهیدبزرگوار بــود و آن تشــییع هــای بــی نظیــر زنــده بودن 

انقــاب را بــه رخ دنیــا کشــید،.

مدیرکل تامین اجتامعی استان کرمان:

مجمع عمومی بسیج شهرستان بردسیر به 
میزبانی موسسه فاطر تشکیل شد

مقاومت جدیدی از روح ژنرال 
سلیمانی متولد می شود

الکســاندر دوگین، نویســنده و اندیشــمند روس گفــت: ژنرال 
ــان  ــد قهرم ــرد، مانن ــی ک ــان زندگ ــد قهرم ســلیمانی مانن
جنگیــد و ماننــد قهرمــان شــهید شــد. مقاومت جدیــدی از 

ــد می شــود. ــرال ســلیمانی متول روح ژن
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، الکســاندر دوگیــن، نویســنده 
و اندیشــمند معــروف روس در پــی شــهادت ســردار قاســم 
ســلیمانی اظهــار کرد: ژنرال ســلیمانی مانند قهرمــان زندگی 
کــرد، ماننــد قهرمــان جنگید و مانند قهرمان شــهید شــد. او 
در برابــر دجال و سرنوشــت شــوم جنگیــد. زندگــی ای نمونه 

و الگــو، پایانــی نمونــه و الگــو داشــت.
وی افــزود: فقــط درســت زندگــی کــردن مهــم نیســت، بلکه 

درســت مــردن نیــز مهــم اســت. ایــن هنــر واقعی اســت.
ایــن نویســنده بیان کــرد: جنگیــدن در برابر پلیــدی جهانی 
و مــردن ماننــد یــک جنگجــو. ایــن نشــانی ایرانــی اســت، 

پســران نــور در برابــر پســران تاریکــی می جنگنــد.
الکســاندر دوگیــن خاطرنشــان کــرد: پیــروز شــدن تنها مهم 
نیســت، بلکــه نبــرد و جنگیــدن در طــرف حــق مهم اســت. 
بــه چنیــن کســی جــال و افتخار حقیقــی تعلــق می گیرد، 

نــور لطیــف جال ســلطنتی.
وی همچنیــن، تأکیــد کــرد: هیــچ گونــه افســوس و اندوهی 
نیســت، الگــوی ایــده آل بهتریــن چیــزی کــه می توانــد برای 
یــک انســان اتفــاق بیافتــد، مــردن بــا اســلحه ای در دســتان، 
انجــام کلــی شــاهکار، از بیــن بــردن عروســک های خیمــه 
شــب بــازی یعنــی داعش، نجات دوســتان )ســوریه کبیــر( و 

ضربــه زدن بــه دشــمنان اســت.
الکســاندر دوگیــن در پایــان یــادآور شــد: مهمترین چیــز در 
آینــده ای نزدیــک اتفــاق خواهــد افتــاد البتــه نــه در لیبــی 
ــدی از روح  ــت جدی ــه مقاوم ــراق. اینجاســت ک ــه در ع بلک

ــد می شــود. ــرال ســلیمانی متول ژن

احداث ۴ مجتمع آموزشی به نام شهدای مقاومت در کرمان
بــا حضــور رئیــس ســازمان نوســازی توســعه و تجهیــز 
ــزرگ  ــع ب ــداث ۲ مجتم ــگ اح ــور کلن ــدارس کش م
ــام »شــهید ســپهبد  ــه ن ــاب مدرســه ب آموزشــی و ۲ ب
حــاج قاســم ســلیمانی« و »ســردار شــهید حســین پور 
جعفــری« در اســتان کرمــان و شهرســتان هــای رابــر و 
منطقــه گلبــاف با اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــارد ریال 

بــه زمیــن زده شــد.
بــه گــزارش خبرگزاری برنــا از کرمــان؛ با حضــور مهراهلل 
رخشــانی، رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
ــرکل  ــب مدی ــکندری نس ــد اس ــور، احم ــدارس کش م
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمان، ســید محمــد واعظی 
نــژاد مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس اســتان 
کرمــان و همچنیــن محمــد مهــدی زاهــدی نماینــده 
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم م
ــرورش  ــوزش و پ ــتانی و آم ــئوالن اس ــی از مس جمع
اســتان، کلنــگ احــداث ۴ مجتمــع بــزرگ آموزشــی به 
نــام شــهدای مقاومــت » ســپهبد شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی« و »ســردار شــهید حســین پور جعفــری« در 

اســتان کرمــان بــه زمیــن زده شــد.
رخشــانی مهــر بــا تســلیت مجدد به مناســبت شــهادت 

ســردار ســپاه اســام حاج قاســم ســلیمانی، اظهــار کرد: 
اســتقبال بــی نظیــر مــردم از ایــن مــرد بــزرگ نشــان 
داد کــه راه ســردار ســلیمانی و مســیر مقاومــت از بیــن 

نخواهــد رفــت و ادامــه دار خواهــد بــود.
وی با اشــاره به اینکه شــهادت ســردار سلیمانی شــروع و 
آغــازی اســت برای خــروج آمریــکا از منطقه غرب آســیا،  
خاطرنشــان کرد: مــا در وزارت آموزش و پــرورش و ادارات 
کل اســتان هــا وظیفــه داریــم راه ایــن شــهیدان را ادامــه 

دهیم.
رخشــانی مهــر بــا بیــان اینکــه احــداث و نامگــذاری ۶۳ 
ــن  ــه تعــداد ســال هــای عمــر ای مجتمــع آموزشــی ب
شــهید بزرگــوار در دســتور کار وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــگ احــداث  ــن کلن ــروز اولی ــرد: ام ــار ک ــرار دارد، اظه ق
ــی  ــه در نواح ــی ۳۶ کاس ــزرگ آموزش ــع ب دو مجتم
ــام شــهدای مقاومــت، »  ــه ن یــک و دو شــهر کرمــان ب
شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی« و » سردارشهید 
حســین پورجعفــری« بــه زمیــن زده شــد.وی ادامــه داد: 
در شهرســتان رابــر نیــز کــه زادگاه ســردار بــزرگ اســام 
شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی اســت، امــروز 
کلنــگ احــداث یــک مدرســه ۱۲ کاســه بــه نــام ایــن 

سیاست ترامپ باعث شد تا یک »پیروزی 
استراتژیک« برای ایران رقم بخورد

نیویــورک تایمــز: سیاســت ترامــپ باعــث شــد تــا یــک 
»پیــروزی اســتراتژیک« بــرای ایــران رقــم بخــورد

ــه اســتراتژی  ــان کــرد ک ــی اذع ــه آمریکای ــک روزنام ی
ترامــپ در قبــال تهــران موجــب شــد تــا یــک پیــروزی 

اســتراتژیک دیگــر بــرای ایــران رقــم بخــورد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، روزنامــه آمریکایــی 
ــدید از  ــاد ش ــن انتق ــی ضم ــز در مطلب ــورک تایم نیوی
سیاســت های ترامــپ در قبــال جمهــوری اســامی 
ایــران، بــه تحقــق پیــروزی اســتراتژیک توســط تهــران 

ــرد. ــان ک ــنگتن اذع ــر واش در براب
ــرد:  ــام ک ــه اع ــن روزنام ــزارش، ای ــن گ ــر اســاس ای ب
یکــی از نتایــج سیاســت ترامــپ در قبــال ایــران ]اشــاره 
ــی را  ــه ایران ــود ک ــن ب ــرور ســردار ســلیمانی[ ای ــه ت ب
همگــی در زیــر پرچمشــان جمــع کــرد و صحنــه 

ــم زد. ــران رق ــع ته ــه نف ــراق را ب تحــوالت ع
در ادامــه گــزارش روزنامــه مذکــور آمــده اســت: 
ازجملــه دیگــر نتایــج سیاســت ترامــپ عقــب نشــینی 
بخشــی از نیروهــای آمریکایــی از عــراق بــود کــه 
ــم  ــران رق ــرای ای ــروزی اســتراتژیک« دیگــری را ب »پی

زد.
ــت  ــن اس ــت: ممک ــرده اس ــد ک ــز تأکی ــورک تایم نیوی
نیروهــای  بــه عقــب نشــینی کامــل  ایــن رونــد 
ــت  ــدان معناس ــن ب ــد و ای ــراق بینجام ــی از ع آمریکای
کــه یکــی از مهمتریــن اهــداف ســردار ســلیمانی 

ــد. ــد ش ــق خواه محق
روزنامــه مذکــور تصریــح کــرده اســت: ترامــپ بــه جای 
عقــب کشــاندن نیروهــای آمریکایــی از منطقــه مجبــور 
ــداد بیشــتری  ــا صــرف هزینه هــای هنگفــت تع شــد ب
از نیروهــا را بــه خاورمیانــه اعــزام کنــد و می دانــد کــه 
ایــران از طریــق راه هــای مختلــف بــه شــدت بــه ایــن 
ــه  ــد ک ــه الزم نمی دان ــد و البت ــخ می ده ــت پاس سیاس

مســئولیت ایــن پاســخ را نیــز برعهــده بگیــرد.
ایــن روزنامــه آمریکایــی در پایــان مطلــب خــود آورده 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــددی ب ــای متع ــران گزینه ه ــت: ای اس
آمریــکا در منطقــه دارد و بهتــر اســت کــه در شــرایط 
کنونــی مــردم آمریــکا جشــن زودهنــگام برگــزار 

ــد. نکنن

سناریوی جدید افزایش حقوق/ 2،۷ تا ۳ میلیون کف دریافتی
ــش   ــه افزای ــه بودج ــنا،دولت در الیح ــزارش ایس ــه گ ب
متوســط ۱۵ درصــدی حقــوق را پیشــنهاد کــرده بــود، 
امــا بــه هــر صــورت بــه روال اغلــب ســال های گذشــته 
مجلــس  نیــز پیشــنهادات خــود را در این رابطه داشــته 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــا ارائــه  الیحــه بودجــه 
ســال آینــده بــه مجلــس و بررســی هایی کــه در رابطــه 
بــا جریــان افزایش حقــوق کارکنــان در کمیســیون های 
مجلــس انجــام می شــود ایــن روزهــا ســناریوهای 

مختلفــی در رابطــه بــا ایــن موضــوع مطــرح اســت.
بــه تازگــی نوبخــت -رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه-  
توضیحاتــی در مــورد افزایــش حقــوق مطــرح کــرده که 
نشــان می دهــد در ســناریویی پلکانــی کــف پیش بینی 
شــده حقــوق بیــن ۲.۷ تــا ســه میلیــون تومــان اســت؛ 
ــرادی کــه بیــش از ســقف  ــه طــوری کــه حقــوق اف ب
تعییــن شــده اســت ۱۲ درصــد افزایــش پیــدا کنــد و 
ســه درصــد دیگــر بــه حقــوق افــرادی کــه زیــر ســقف 

مشــخص شــده اســت، تخصیــص داده شــود.
ــن حکایــت دارد کــه   اطاعــات دریافتــی بیشــتر از ای
دولــت همــان پیشــنهاد ۱۵ درصــدی را مطــرح کــرده 
اســت، امــا ظاهرا مجلــس از نماینــدگان دولت خواســته 

کــه ســناریوی مختلفــی را بــرای افزایــش حقــوق اعــام 
کننــد کــه در رابطــه بــا افزایــش پلکانــی ایــن پیشــنهاد 

مطــرح شــده اســت.
برایــن اســاس در افزایــش پلکانــی حقــوق کارکنــان، کــف 
حقــوق  دو میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان تا ســه میلیــون در 
نظــر گرفتــه می شــود کــه بــا افزایــش بــه صــورت پلکانــی 
نزولــی افــرادی کــه کمتــر از میزان مشــخص شــده حقوق 
ــد  ــه نحــوی رشــد کن ــد، حقوق شــان ب ــت می کنن دریاف

کــه بــه ایــن حــد برســد.
در ایــن شــرایط بــه نظــر می رســد اگــر بــرای حقوق هــای 
ســه میلیــون بــه بــاال ۱۲ درصــد در نظــر گرفتــه شــود و 
ــاال  ــردد احتم ــر برگ ــای کمت ــه حقوق ه ــد ب ــه درص س

افزایــش حقــوق حداکثــر تــا ۱۸ درصــد خواهــد بــود.
در مجمــوع آنچــه مطــرح اســت یــک پیشــنهاد بــوده و به 
طــور حتــم در صحــن علنــی مجلــس بیشــتر مــورد بحث 
و بررســی قــرار خواهــد گرفــت و در نهایــت آنچــه مجلــس 
ــورد محاســبه و پرداخــت  ــت م ــد در دول ــب می کن تصوی
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت منابــع الزم در 
بودجــه در قالــب هزینه هــای جــاری را بــر مبنــای رشــد 
متوســط  ۱۵ درصــدی پیش بینی کــرده اســت و در نهایت 

مصوبه ثبت ۱۳ دی به نام روز 
جهانی مقاومت را ابالغ کرد

دبیــر شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی گفــت: حجــت 
االســام و المســلمین حســن روحانی رییــس جمهوری 
ثبــت ۱۳ دی مــاه بــه نــام روز جهانی مقاومــت در تقویم 

کشــور را بــرای اجــرا ابــاغ کــرد.
ــی  ــورای عال ــر ش ــز خب ــنبه مرک ــزارش روز ش ــه گ ب
انقــاب فرهنگی، ســعیدرضا عاملــی افزود: به مناســبت 
شــهادت سپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، ۱۳ دی 
در تقویــم روزهــا و مناســبات ملی با عنــوان  »روز جهانی 
ــط  ــبت توس ــن مناس ــد و ای ــذاری ش ــت« نام گ مقاوم

رییــس جمهــوری امضــا و ابــاغ شــد.
وی همچنیــن از برگــزاری جایــزه جهانــی ایثار خبــر داد 
و اظهارداشــت: بــا تــاش اعضــای شــورای عالــی انقاب 
فرهنگــی، جایــزه جهانــی ایثــار بــه نــام جایــزه ســردار 

ســلیمانی نام گــذاری مــی شــود.
بــه گــزارش ایرنــا، در جلســه روز چهارشــنبه ۱۸ دی ماه 
شــورای فرهنــگ عمومــی بــرای پاسداشــت مجاهــدت 
هــای خالصانــه ســردار حــاج قاســم ســلیمانی موضــوع 
نــام گــذاری روزی در تقویــم بــه نام این شــهید مقاومت 

مطــرح و تصویب شــد.

شــهید بزرگــوار بــه زمیــن زده شــد.
ــز  ــعه و تجهی ــازی توس ــازمان نوس ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
مــدارس کشــور بــا بیــان اینکــه، ایــن چهــار پــروژه حداکثــر ۱۸ 
ماهــه تحویــل آمــوزش و پــرورش داده خواهــد شــد، افــزود: در 
منطقــه گلبــاف زادگاه ســردار شــهید پورجعفــری نیــز کلنــگ 
احــداث یــک آموزشــگاه ۶ کاســه بــه نــام یــار همیشــگی و بــا 
وفــای حــاج قاســم ســلیمانی، » ســردار شــهید حســین پــور 

جعفــری« بــه زمیــن زده شــد.

آنچــه هــم کــه در دســتور کار قــرار می گیــرد بایــد براســاس 
ارقــام موجــود در بودجــه و تحقق آن باشــد در غیــر این صورت 

تامیــن منابــع جدیــد الزم خواهــد بود.
ــای  ــن بنده ــر بحث تری ــان همــواره یکــی از پ ــوق کارکن حق
بودجــه بــوده اســت و در ســال جــاری نیــز یکــی از  
پرچالش تریــن بخش هــا بــود، بــه نحــوی کــه دولــت متوســط 
ــاق  ــه اتف ــه ک ــا آنچ ــرد ام ــام ک ــدی را اع ــش ۲۰ درص افزای
افتــاده مجلــس افزایــش میــزان ۴۰۰ هــزار تومانــی و رشــد تــا 
۱۰ درصــدی را خواســتار شــده بــود و در قانــون بــه تصویــب 
رســاند، در نهایــت دولــت نیز براســاس منابع در اختیــار فرمول 

محاســباتی آن را اعــام و پرداختــی انجــام خواهــد شــد.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان گفــت: محصــوالت تولیدی 
لیســت  در  قبــل  از  مــس سرچشــمه 
ــد  ــه کات ــوری ک ــه  ط ــود، ب ــا ب تحریم ه
مــس ایــن شــرکت در لیســت تحریم هــای 
آمریــکا بــود اما مســیرهای جایگزینــی برای 
آنهــا تعریــف کرده ایــم و کار فــروش در 
حــال انجــام اســت لــذا ایــن تحریم هــا تاثیر 
چندانــی بر فــروش محصوالت این شــرکت 

هــا نخواهــد گذاشــت.
ــا  ــو ب ــینی نژاد« در گفت وگ ــدی حس »مه
ــای  ــع تحریم ه ــوص وض ــنا، در خص ایس
جدیــد آمریــکا علیه ایــران و قــرار گرفتن نام 
شــرکت های صنعتــی و معدنــی گل گهر و 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران در ایــن 
لیســت گفــت: شــرکت مــس سرچشــمه و 
شــرکت صنعتی معدنــی گل گهر از شــرکت 
ــان در  ــتان کرم ــی اس ــوزه معدن ــای ح ه
ــرار  ــکا ق ــای آمری ــد تحریم ه ــت جدی لیس

گرفته انــد.

مسیرهای جایگزین برای فروش محصوالت شرکت گل گهر و 
مس سرچشمه تعریف کرده ایم

رییس سازمان صمت استان عنوان کرد:

ــا  ــن تحریم ه ــا ای ــه آی ــه اینک وی در زمین
مشــکلی بــرای شــرکت های کرمانــی ایجاد 
خواهــد کــرد؟ اظهــار کــرد: تقریبا خیــر، زیرا 
ایــن شــرکت هــا پیــش از ایــن تجهیــزات 
مــورد نیــاز خــود را قبــل از تحریم هــا تهیه و 
بــه داخــل کشــور آورده  بودنــد و مشــکلی در 

ایــن زمینــه نداریــم.
رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کرمــان بیان کــرد: آمریکا در گذشــته 
ــت در  ــی توانس ــه م ــی ک ــر میزان ــه ه ب
خصــوص فــروش و واردات تجهیــزات ایــن 
ــود و  شــرکت هــا تحریــم اعمــال کــرده ب
خوشــبختانه بــا وجــود همــه آن تحریــم ها 
زیرســاخت های مربــوط بــه این دو شــرکت 
ــده و  ــن ش ــف تامی ــکل های مختل ــه ش ب
قطعــا ایــن رونــد نیــز ادامــه خواهد داشــت و 
زیرســاخت هــای مربــوط بــه این شــرکت را 
بــه هر شــکل ممکــن تامیــن خواهیــم کرد 

و مشــکلی در ایــن زمینــه نداریــم.
حســینی نژاد در رابطه بــا فروش محصوالت 

الکساندر دوگین، نویسنده و اندیشمند روس گفت: 

تولیــدی ایــن شــرکت هــا نیــز به ایســنا 
گفــت: محصــوالت تولیــدی مــس 
سرچشــمه از قبــل در لیســت تحریم هــا 
بــود، بــه  طــوری کــه کاتــد مــس ایــن 
شــرکت در لیســت تحریم هــای آمریــکا 
بود امــا مســیرهای جایگزینی بــرای آنها 
تعریــف کرده ایــم و کار فــروش در حــال 
انجــام اســت لــذا ایــن تحریم هــا تاثیــر 
ــن  ــروش محصــوالت ای ــر ف ــی ب چندان

شــرکت هــا نخواهــد گذاشــت
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حکومت  جهانی عدالت

غیبت امام زمان)عج(، علل و آثار آن 
از دیدگاه امیرمؤمنان)علیه  السالم(

3. آثار و نتایج غیبت امام زمان)عج(
همانطور که در ضمن بعضی از روایات قبلی هم بیان شده بود 
دوره غیبت امام)ع( دارای مشکالت و گرفتاریهای فکری و 
اعتقادی بسیار خطرناکی است که امروزه حداقل بخشی از آنها 
را بعینه مشاهده می کنیم. حضرات معصومین)ع( سالها پیش 
از تولد امام عصر)ع( به این پیشامدها و اثرات منفی آنها اشاره 
کرده اند و ارائه هشدارها این واقعیت را تأیید می کند که مردم 
اگر برنامه ریزی و عملکرد مناسبی را در پیش بگیرند از همه این 
گرفتاریها می توانند در امان باشند واالّ دلیلی ندارد که در دهها 
روایت از وقایع و فجایع آخرالزمان سخن به میان آید. این مسایل 
مطرح شده است تا مردم پیشاپیش آمادگیهای الزم را در خود 
ایجاد کنند تا گرفتار تبعات منفی این امور نشوند. در البالی 
مجموعه رهنمودهای حضرت علی)ع(، به برخی از گرفتاریها و 
معضالت مهم دوره غیبت اشاره شده است که در اینجا چند 

مورد از آنها به عنوان نمونه ذکر می شود:
ـ3. سرگردان شدن مردم 1

امام علی بن ابی طالب)علیه السالم( در چندین روایت به این 
گرفتاری اشاره دارند. در یک مورد می فرمایند: » برای قائم ما 
دوره غیبتی هست که مدت زمان زیادی طول خواهد کشید. 
گویی شیعیان را هم اکنون با چشم خود می بینم که در آن دوره 
همانند گله ای بی سرپرست در دشت و صحرا پراکنده شده اند 
و دنبال سرپناه و محل امن و راحتی می گردند اّما آن را پیدا نمی 
کنند. ای مردم! آگاه باشید در چنان شرایطی اگر کسی در دین 
خود ثابت قدم باشد و در نتیجه طوالنی شدن دوره غیبت قلب 
او قساوت پیدا نکند در روز قیامت با من خواهد بود یا در سخن 
دیگر می فرمایند: » در غیبت امام زمان)ع(، مردم آن چنان دچار 
حیرت و سرگردانی می شوند که عده زیادی از آنان گمراه می 
گردند. تنها کسانی که به دامن عترت پیامبر اکرم)ص( چنگ 
بزنند نجات پیدا می کنند و در مسیر هدایت باقی می مانند.

در جای دیگر علی)ع(، ضمن ارائه تصویری از دوره غیبت امام 
مهدی)ع(، می فرمایند: »فتنه ها و مشکالت گوناگونی در این 
دوره به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال دشمنان شیعیان از آنها 
بدگویی کرده، افراد فاسق و شرور به شرارت و گمراه سازی مردم 
از مسیر صحیح خواهند پرداخت و اوضاع به اندازه ای آشفته و 
پریشان خواهد شد که بعضی مردم دچار حیرت و سرگردانی 
خواهند شد.به عبارت دیگر مردم از تشخیص راه درست عاجز 
خواهند بود. بدیهی است که وقتی امکان تشخیص راه صحیح 
مشکل بشود اغلب مردم خود به خود یا در اثر تبلیغات گوناگون 
دشمنان و بدخواهان به مسیرهای انحرافی سوق داده می شوند.

ـ3. مشکل شدن دینداری 2
پایبندی به احکام و مقررات دینی، فضا و بستر مناسبی الزم دارد. 
به داللت روایتهای فراوان، یکی از گرفتاریهای دوران غیبت آن 
است که پایبندی به ارزشهای دینی بسیار کم خواهد شد و این 
مسئله ناشی از عواملی است که کم و بیش به آنها هم در البالی 
سخنان معصومین)ع( اشاره شده است. علی)ع( در روایتی می 
فرمایند: » سوگند به خدایی که حضرت محمد)ص( را به حق 
برای پیامبری برگزیده و او را به همه مخلوقات فضیلت و برتری 
داده است مسئله ظهور امام عصر)عج( واقع نخواهد شد مگر پس 
از یک دوران سخت حیرانی و سرگردانی که در آن شرایط کسی 
جز افراد خالص و پاکیزه که یقین را با تمام وجود خود لمس 
کرده باشند، در پایبندی به دین استوار و پابرجا نخواهند ماند. 
پروردگار عالم از چنین کسانی که با وجود آن همه نابسامانیها 
در دین ثابت قدم اند برای والیت ما پیمان گرفته و در دلهای 
آنها ایمان را تثبیت کرده است وبا عنایات خاصی که به آنها دارد 
مورد تأئیدشان قرار داده است. در روایت دیگر آن حضرت با 
تشبیه محسوسی، سختی دینداری را در دوران غیبت به تصویر 
کشیده، می فرمایند: برای صاحب االمر)ع( دوره غیبتی هست 
که در آن زمان هر کس که به دین خود چنگ بزند و در آن 
استوار باشد همانند کسی است که با دست خود بخواهد بوته 
های خار را بکند. به راستی چه کسی می تواند با دست خود بوته 

های خار را لمس کند؟

آیه 85 سوره آل عمران :
آنان سزایشان این است که لعنت خدا و فرشتگان و مردم همگی 

برایشان است.
1-لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم کیفر چه کسانی است؟

براساس آیه شریفه: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم برای کسانی 
است که پس از شناسایی حق از آن عدول می کنند.

لعن در اصل به معنای »طرد و دور ساختن آمیخته با خشم و 
غضب« است. بنابراین لعن پروردگار همان دور ساختن کسی از 
رحمت حق می باشد. اما لعن فرشتگان و مردم با خشم و تنفر و 
طرد معنوی است و یا نفرین به دور شدن از رحمت پروردگار است.

در حقیقت این گونه اشخاص آن چنان در فساد و گناه فرو رفته 
اند که مورد تنفر همه افراد عاقل و با هدف عالم، اعم از انسان و 

فرشتگان، می باشند.
2- فلسفه لعنت تمام مردم برای چیست؟

شاید فلسفه تمام مردم حتی کفار به خاطر آن باشد که وجدان 
های آگاه و فطرت های سالم نیز این اعراض و کفر آگاهانه را 
محکوم می کنند و شاید هم به خاطر این باشد که شعاع کفر 
آگاهانه به نسل ها و عصرها سرایت کرده و افراد زیادی را در آتش 
خود می سوزاند. مشابه این لعنت خدا و فرشتگان و مردم را نسبت 
به دانشمندانی که حقایق را کتمان می کنند، در آیه 159 بقره می 
خوانیم. بنابراین گناه عالمی که حق را کتمان کند و مرتدی که 

آگاهانه دست از ایمان بردارد، یکسان است.
آیه 88 سوره آل عمران:

در آن ]لعنت[ جاودانه بمانند نه عذاب از ایشان کاسته گردد و نه 
مهلت یابند.

1-آیا لعنت خداو فرشتگان و مردم موقتی است یا همیشگی؟
با استفاده از آیه شریفه آنها نه تنها مورد لعن عمومی هستند، بلکه 
این لعن و نفرین موقتی نیست، بلکه به طور جاویدان و برای آنها 
خواهد بود. در حقیقت آنها همانند شیطان هستند که گرفتار لعن 

جاویدان شدند.
2- نتیجه لعن و نفرین الهی چیست؟

نتیجه لعنت خدا و فرشتگان و مردم این است که در یک عذاب 
دردناک و غیرقابل تخفیف قرار خواهند گرفت و هیچ گونه مهلتی 

به آنها داده نخواهد شد.
آیه 89 سوره آل عمران:

مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و درستکاری ]پیشه[ نمودند 
که خداوند آمرزنده مهربان است.

1-آیا برای کسانی که بعد از شناخت حق گرفتار باطل شدند راه 
بازگشتی وجود دارد؟

این آیه شریفه راه بازگشت را به روی این افراد گشوده است، ولی 
مانند بسیاری از آیاتی که بحث توبه را مطرح می کنند به موضوع 

جبران کارهای خالف اشاره شده است.
2- منظور از واژه »واصلحوا« چیست؟

واژه »اصلحوا« این حقیقت را می فهماند که توبه تنها ندامت از 
گذشته و تصمیم بر ترک گناه در آینده نیست، بلکه شرط پذیرش 
آن این است که با اعمال نیک خود در آینده، اعمال گذشته را 
جبران کند، لذا در بعضی از آیات قرآن بعد از ذکر توبه اشاره به 

ایمان و عمل صالح شده است.
3- مرتد بر چند قسم است؟

مرتد و از دین برگشتگان بر دو نوع هستند:
الف( مرتد ملی: مرتد ملی به کسی گفته می شود که اسالم بیاورد و 
پس از آن مجددا از اسالم دست بردارد. چون این شخص مسلمان 

زاده نیست مجازاتش خفیف و سبک است.
ب( مرتد فطری: مرتد فطری به کسی گفته می شود که از پدر 
و مادر مسلمان متولد شده و سپس اسالم را پذیرفته و بعدا از آن 

برگشته است.
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ــی زاده بــا بیــان اینکــه ضربــات  حاج
موشــکی بــه یکــی از مهمتریــن پایــگاه 
هــای آمریــکا در قالــب عملیــات شــهید 
ســلیمانی, آغــاز یک عملیــات بــزرگ بود 
ــدا خواهــد  ــه پی ــه ادام کــه درکل منطق
کــرد، گفــت:  مادنبــال کشــتن نبودیــم 
مادنبــال ضربــه زدن بــه ماشــین نظامــی 

ــم. دشــمن بودی
فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه تصریح 
ــا بهــای بســیار  کــرد: خــون شــهدای م
بــرای  نمی توانیــم  کــه  دارد  باالیــی 
آن حــدی قائــل شــویم، طبیعتــا در 
ــه  ــه زدن ب ــا؛ ضرب ــای آنه ازای خــون به
پایگاه هــای آمریکایــی یــا ســرنگون 
کــردن هواپیماهــای آنها یا حتی کشــتن 
ترامــپ هــم ارزش چندانــی نــدارد و خون 
بهــای واقعــی آنهــا همانطــور کــه مقــام 
معظــم رهبــری تاکیــد فرمودنــد اخــراج 

ــکا از منطقــه اســت. کامــل آمری
ســردار حاجــی زاده اضافــه کــرد: طبیعتــا 
ــت  ــای مقاوم ــروه ه ــا و گ ــه ملت ه هم
کــه بــرای اخــراج آمریکایــی هــا تــالش 
خواهنــد کــرد، امیدواریــم کــه دولت هــا 
نیــز پیــش قــدم بشــوند، همانطــور کــه 

دولــت عــراق و پارلمــان ایــن کشــور طــرح 
خــروج نیروهــای آمریکایــی از ایــن کشــور 
را تصویــب کــرد، ســایر کشــورها نیــز پیــش 
قــدم بشــوند، در غیرایــن صــورت ملــت هــا 
ــه  ــا را از منطق ــی ه ــه زور ضــرب آمریکای ب

اخــراج مــی کننــد.
وی تصریــح کــرد: مــا در عملیات هــای 
گذشــته کــه در مقابل گروه های تروریســتی 
مشــابه داعــش انجــام دادیــم توقــع مقابلــه 
نداشــتیم ولــی طبیعتــا در عملیــات شــهید 
ــد،  ــا بودن ــا آمریکایی ه ــل م ســلیمانی مقاب
ــگ  ــس از جن ــی پ ــای آمریکای ــگاه ه پای
ــه سمتشــان شــلیک  جهانــی دوم تیــری ب
ــا ایــن اوصــاف توقــع مقابلــه  نشــده بــود، ب
بــود و خــود را بــرای یــک نبــرد آمــاده کــرده 
بودیــم و طبیعتــا ضربــات بعدی ما ســنگین 
تــر و حتمــا با وســعت بیشــتری بنا داشــتیم 
انجــام دهیــم کــه بــا خویشــتن داری آنهــا 

جنــگ ادامــه پیــدا نکــرد.
ــده هــوا فضــای ســپاه گفــت: مــا 13  فرمان
ــراق  ــای ع ــگاه ه ــمت پای ــه س ــک ب موش
شــلیک کردیــم امــا چنــد صــد موشــک را 

ــم. ــرده بودی ــلیک ک ــاده ش آم
ــن  ــا در ای ــه داد: م ــی زاده ادام ــردار حاج س

عملیــات دنبــال کشــتن کســی نبودیــم, 
ــته و  ــر کش ــا نف ــا ده ه ــه  حتم ــر چ اگ
زخمــی شــده انــد، می توانســتیم طــوری 
عملیــات را طراحــی کنیــم کــه در گام اول 
500 کشــته داشــته باشــند و اگــر جــواب 
ــا  ــد, در گام هــای دوم و ســوم, 4 ت می دادن

ــد. ــته می دادن ــزار کش 5 ه
وی در ایــن نشســت خبــری گفــت: همــه 
ــد و  ــت ش ــدف اصاب ــه ه ــا ب ــک ه موش
حتــی یــک تیــر بــه ســمت موشــک های 
مــا شــلیک نشــد، آمریکائی هــا در آمــاده 
بــاش کامــل بودنــد و 12 فرونــد هواپیمای 
شناســایی آنهــا بــا نگرانــی مراقبــت 

می کردنــد.
ســردار حاجــی زاده در بخشــی از ایــن 
ــن از  ــرای اولی ــود ب ــری خ ــت خب نشس
ــری  ــتم ناوب ــه سیس ــایبری ب ــه س حمل
هواپیماهــا و پهپادهــای آمریــکا خبــر داد.

ســردار حاجــی زاده اظهــار داشــت: 15 
ــات  ــک عملی ــات ی ــد از عملی ــه بع دقیق
ــزرگ انجــام شــد و  جنــگ الکترونیــک ب
هواپیماهــای بدون سرنشــین آمریــکا برای 
لحظاتــی از کنتــرل آنهــا خــارج شــدند و 
ایــن اقــدام ضربــه روحــی بزرگــی بــه آنهــا 

مرکز فرماندهی آمریکا در عین االسد منهدم شد/ آمریکا در صورت جواب دادن 5 هزار 
کشته می داد/ حمله سایبری به موازات حمله موشکی

زد کــه بســیار از آن سراســیمه شــدند.
فرمانــده نیــروی هوافضــای ســپاه  بــا بیــان 
اینکــه در طراحــی انجــام شــده یــک مــوج 
ــا در  ــوج اول طراحــی شــد ام ــوان م ــه عن ب
ــه نحــوه اقــدام  ــا توجــه ب ادامــه عملیــات ب
دشــمن ممکــن بــود ایــن اقــدام محــدود به 
پایــگاه هــای امریکایــی هــا در عراق یا ســایر 
ــن  ــت: عی ــردد، گف ــه گ ــا در منطق پایگاه ه
االســد بزرگتریــن و دورترین پایــگاه به خاک 
جمهــوری اســالمی ایــران بــود و مــا در ایــن 
عملیــات از موشــک های فاتــح 313  تــا 
موشــک های قیــام را بــرای انهــدام اهــداف از 

پیــش تعییــن شــده اســتفاده کردیــم .

وقتــی بــه روســتایی دورافتــاده در اهــواز رســیدیم، همــراهِ اهــوازی 
مــا گفــت: » حــاج قاســم اینجــاس!« دور و بــر را نگاهــی انداختیم. 
همــه چیــز عادی بــود. باورمان نشــد ولی دســتپاچه شــدیم. ســریع 
دوربین هــا را برداشــتیم و دوان دوان حرکــت کردیــم. وســط های راه 

یــادم افتــاد چکمــه هم نپوشــیدم!
بــا ابومهــدی المهندس بر روی کیســه گونی هایی نشســته بودند و 
بــا مــردم خــوش و بــش می کردنــد. ُکــپ کــرده بودیــم که ایشــان 
حــاج قاســم ســلیمانی باشــد. چه قــدر خودمانــی و دوست داشــتنی! 
در کنــار مــردم و بــا مــردم! بــدون هیــچ محافــظ و یــار و کوپالــی در 
اطرافشــان! چه قــدر آرام و متیــن! چه قــدر مهربانانــه دســتی به ســر 

و روی کــودکان و نوجوانــان می کشــیدند!
در همیــن حــال و هوایمــان ســعی داشــتیم تمــام لحظــات را ثبت 
کنیــم. چلیــک چلیک عکــس می گرفتیم که ایشــان تکه ســنگی 
برداشــتند و بــه نشــانه پرتــاب کــردن گرفتنــد و بــا لبخنــد گفتنــد: 
ــه  ــخصی ها ب ــاس ش ــی از لب ــم!« یک ــد عزیزان ــس نگیری »عک
ســمتمان آمــد و تذکــر داد: »عکــس نگیریــد! حاجــی از عکــس 
خوشــش نمی آیــد!« ولــی مــا گوشــمان بدهــکار نبود. چــه توفیقی 
بزرگتــر از ایــن تــا ممــوری هایمــان از عکس هــای حــاج قاســم 
پــر بشــود. آن هــم چنیــن آزادانــه بــدون هیــچ مجــوزی، نظارتــی 

حفاظتی! و 
در حیــن عکاســی ســعی می کردیــم حواســمان بــه صحبت هــای 
حاجــی و گــپ و گفته هایشــان باشــد. بــه همراهشــان بــا اقتــدار و 
جدیــت گفتنــد: »تــا ماشــین ها بــرای ســیل بنــد نیاینــد از اینجــا 

ــد نمی شــوم!« بلن
رئیســمون گوشــی را داد دســتم و گفــت: »بــرو کارهامــون رو بــه 
حاجــی نشــون بــده.« تــا گوشــی را گرفتــم کنارشــان خالــی شــد. 
ســریع خــودم را جــا دادم. دســت دادم و احوال پرســی گرمــی کردند. 
طــوری کــه انــگار چندیــن ســاله مــرا می شناســند. کلیــپ را پلــی 
ــوان و موضــوع  ــه دســت ایشــان دادم و عن ــل را ب ــردم و موبای ک
نماهنــگ را توضیــح دادم. چنــد ثانیــه ای که از فیلم گذشــت حاجی 
گفــت: »کــی ایــن رو درســت کــرده؟« پاســخ دادم: »دوســتانمون« 
تأکیــد کردنــد: »دقیقــاً کــی؟ اینجــا هســتند؟ نشونشــون بــده« 
ــاج  ــان دادم. ح ــا را نش ــی بچه ه ــت یکی یک ــه الی جمعی در الب
مســعود، شــاه حبیــب، داش محســن و آقــا مصطفی!بــه هــر کــدام 
نگاهــی می انداختنــد و ســری تــکان می دادنــد و احســنتی بــه لــب 
داشــتند!بعد از آن ماشــین های ســنگین بــرای کمــک بــه ســاختن 
ســیل بنــد آمدنــد و حــاج قاســم بلنــد شــدند و بــه درون خانه هــای 
آب گرفتــه رفتنــد. بــا لهجــه و زبــان خــود اهــوازی هــا صحبــت 
ــد.  ــداری می دادن ــیدند و دل ــان می پرس ــد و از مشکالتش می کردن
چــه فضایــی شــده بــود روســتا. دل مردم روســتا مثل خانه هایشــان 
زیــر و رو شــده بــود. ایــن را از نگاه هــا و رفتارهایشــان، از صحبت هــا 
و ابــراز محبتشــان میشــد فهمیــد.در حین همیــن رفــت و آمدها در 
کوچــه پــس کوچه هــا ابومهــدی مهنــدس )فرمانده حشدالشــعبی 
عــراق( را تنهــا گیــر آوردیــم و فرصــت را غنیمــت شــمردیم و از او 
مصاحبــه ای گرفتیــم. از او پرســیدم: »چــرا در وضعیــت فعلــی کــه 
خــود کشــور عــراق بــا مشــکالتی مواجه هســت بــه کمــک ایران 
آمدیــد؟« جــواب دادنــد: »... مــردم ایــران و عراق یکی هســتند. این 

وظیفــه شــرعی و انســانی و دینــی مــا هســت.«

داستان  آموزنده

  سرداری که نه  تنها فتح الفتوح 
نبود فتح القلوب هم بود 

ــت  ــب  ودریاف ــه  کس ــرمقاله ... زمین ــه س ادام
ــدون زمینــه  حکمــت چیســت ؟  خودســازی اســت و اال ب
وبســتر مناســب امــکان کســب حکمــت نیســت بله ایشــان 
خودســازی نمــود وهمــه صفــات برشــمرده عاشــقان ایشــان 
برگرفتــه از خودسازیســت درایــن چند روز ســخنان ودســت 
نوشــته ها ونقل ســخنان همه شــاهد و گــواه اوج خودســازی 
ایشــان اســت زمانــی لحظاتــی قبــل از شــهادتش درهواپیما 
دســت نوشــته ای چنیــن  مــی نویســد » مــن عاشــق دیدار 
ــوان از ایســتادن و  ــه موســی را نات ــداری ک ــوام همــان دی ت
نفــس کشــیدن نمود.«پــس کســب حکمــت وخیــر کثیــر 
دریافــت کــرده بــود و ایــن حکمــت عملــی اســت کــه بشــر 
را در مســیر صداقــت، پاکــی، اخــالص، توانمنــدی و خدمــت 
صادقانــه به مســلمانان و مومنیــن و بندگان خــدا و مظلومان 
و مســتضعفان جهــان قــرار می دهــد. وقتــی انســان دلــش 
پــر از حکمــت شــد و عــارف بــه معنــای حقیقی کلمه شــد 
بــه اینجــا می رســد کــه مشــتاق شــهادت و مشــتاق لقــاءاهلل 
ــن اشــتیاق شــدیدتر  ــت ای ــر می رف میگــردد هرچــه جلوت
می شــد و ایــن آرزو در او تقویــت می شــد و بــه یــک معنــا 
او پیوســته بــا گــذر زمــان از دنیــا فاصلــه می گرفــت  و فکــر 
و اندیشــه اش بــه خــدا نزدیــک می شــد و یکپارچــه عاشــق 
آخــرت و لقــاءاهلل مــی شــود. بــا عرفــان حقیقــی جوششــی 
ــی  ــه جای ــر را ب ــد و بش ــت می ده ــان دس ــه انس ــی ب درون
می رســاند کــه جــز خداونــد نمی بینــد، جــز بــرای خــدا کار 
نمی کنــد و جــز در مســیر خــدا حرکــت نمی کنــد و حــول 
و قــوه اش و قیــام و قعــودش فقــط و فقــط بــرای خــدا اســت. 
هــم در جمــع و هــم در حالــت فــردی کــه قــران می فرمایــد 

» انمــا اعظکــم بواحــده ان تقومــوا هلل مثنــی و فــرادی«.
                                   روحش شاد و یادش گرامی باد.

رسدار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت::

دختر شهید سپهبد سلیمانی: 
هزاران  حاج قاسم آماده حرکت به سمت کاخ سفید ند / انتقام تا نابودی کامل 

آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه دارد
دختر شــهید ســپهبد ســلیمانی: هــزاران 
ــه ســمت  ــاده حرکــت ب  حــاج قاســم آم
کاخ ســفید ند / انتقــام تــا نابــودی کامــل 
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی ادامــه دارد

دختــر شــهید ســلیمانی بــا بیــان اینکــه 
ــه  ــاده حرکــت ب هــزاران  حــاج قاســم آم
ســمت کاخ ســفید  هســتند، گفت: انتقام 
بــرای مــا زمانــی معنــا می گیــرد کــه رژیم 
منفــور آمریــکا، آل ســعود و صهیونیســت 

دیگــر وجــود نداشــته باشــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، 
زینــب ســلیمانی در نمــاز جمعــه ظهــر 
ــار داشــت: از طــرف خــود و  ــان اظه کرم
ــت حماســه  ــران باب ــت ای ــواده ام از مل خان
ــدرم  ــر پ ــییع پیک ــه در تش ــینی ک حس
ــواده  ــه خان آفریدیــد، تشــکر می کنــم و ب
ــه مراســم تشــییع  کســانی کــه در حادث
عــرض  تســلیت  دیدنــد،  مصیبــت 

می کنــم.

وی بــا بیــان اینکــه شــهادت حــاج قاســم 
ــت  ــر اس ــم و جبران ناپذی ــی عظی مصیبت
ــاج  ــهادت ح ــه ش ــه ب ــش از اینک ــا بی ام
قاســم بپردازیــم بایــد بــه اندیشــه، منــش 
ــان  ــم بی ــگاه کنی ــداری ایشــان ن و والیتم
کــرد: پــدر شــهیدم تمــام وظیفــه اش را در 
راه والیت مــداری می دیــد و توصیــه اش بــه 
ــری  ــت و خــط رهب ــدن در راه والی ــا مان م

بــود.
دختــر ســردار ســلیمانی بــا عنــوان اینکــه 
ــد ســردار ســلیمانی در  ــا فهمی ــروز دنی ام
ــدت و  ــظ وح ــه حف ــرایطی دغدغ ــر ش ه
ــا داشــت  ــردم سراســر دنی همبســتگی م
گفــت: آمریــکا بــا تــرور پــدرم بزرگ ترین و 
احمقانه تریــن حرکــت را کــرد چــرا کــه نه 
تنهــا شــهادت پــدرم موجــب ضعــف ایران 
و جبهــه مقاومــت نشــد، بلکــه تمــام آزادی 
ــدار  ــا را بی ــان سراســر دنی خواهــان و جوان
و وحــدت میــان مــردم را بیشــتر و بیشــتر 

کــرد.
وی بــا بیــان اینکه پدر شــهیدم مانند شیشــه 
ــه  ــد و رایح ــته ش ــه شکس ــود ک ــری ب عط
ــا پخــش شــد گفــت: او در  خوشــش در دنی
همــه حــال توســلش بــه عمــه ســادات بــود 
کــه چگونه بــا ابهــت داســتان کربــال را روایت 

کــرد.
دختــر ســردار ســلیمانی با بیــان اینکــه امروز 
مــن زینــب حــاج قاســم بــه شــما می گویــم 
کــه داســتان کربــال در عصــر مــا دوبــاره تکرار 
شــده افــزود: علمــدار محور مقاومــت تکه تکه 
شــد تــا ولــی امــرش آســیب نبینــد، عملــدار 
رفــت تــا ایــران بمانــد، علمــدار رفت تــا ایرانی 

بمانــد و نامــوس حفــظ شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز جلوی شــما و تمام 
ــه  ــن لحظ ــا آخری ــورم ت ــم می خ ــا قس دنی
عمــرم دســت از والیــت بــر نخواهــم داشــت 
و بــا شــیطان بــزرگ رودررو مبــارزه می کنــم 
گفــت: امــروز بــا خون پــدر شــهیدم در میدان 

نبــرد حریــف می طلبــم.
دختــر ســردار ســلیمانی بــا بیــان اینکــه 
دنیــا بدانــد روح حــاج قاســم بــر ذره ذره 
دنیــا دمیــده شــده و هــزاران هــزار حــاج 
ــمت کاخ  ــه س ــت ب ــاده حرک ــم آم قاس
ــر  ــا آخــر عم ــت: ت ســفید هســتند گف
بترســید و منتظــر مــا باشــید چــرا کــه 
انتقــام بــرای مــا زمانــی معنــا می گیــرد 
ــعود و  ــکا، آل س ــور آمری ــم منف ــه رژی ک
صهیونیســت دیگر وجود نداشــته باشــد.

حجت االسالم مهری امام جمعه نگار: 
شهدا  زندگی جمعی دارند و به یکدیگر ملحق می شوند و در انتظار دیگران )همرزمانشان( هستند

حجــت االســالم مهری امــام جمعه نــگار در 
خطبــه هــای نماز جمعــه ایــن هفته ضمن 
دعــوت نمازگــزاران بــه رعایــت تقــوا و حدود 
الهــی بیــان داشت:شــهادت پایــان زندگــی  
نیســت، آغازحیات است بســیاری از زندگان 
مــرده انــد ولــی کشــتگان راه خــدا زنــده اند 
،شــهادت باختــن و از دســت دادن نیســت 
بلکــه یافتــن و به دســت آوردن اســت .تصور 
هالکــت و یا خســارت برای شــهید ،تفکری 
انحرافــی اســت کــه بایــد اصــالح شــود .در 
ــه  ــی ک ــان واقع ــده اســت مومن ــات ام روای
قــرآن و اهــل بیــت پیامبــر صلــی اهلل علیــه 
ــری  ــر دیگ ــاب و رهب ــچ کت ــا هی ــه را ب وآل
عــوض نمــی کننــد مشــمول بشــارت ایــن 

ــتند. ایه هس
ــرای شهداســت از شــادی  وی افزود:آنچــه ب
ــه الطــاف و تفضــل  ــروی هم ــاداش اخ و پ
الهــی اســت نه عملکــرد خودشــان) فرحین 
ــان خــود  ــا آتاهــم اهلل (شــهدا از همرزم بم

دل نمــی کننــد و آینــده خــوب را بــه آنهــا 
بشــارت مــی دهند.شــهدا  زندگــی جمعــی 
دارنــد و بــه یکدیگــر ملحق مــی شــوند و در 

انتظــار دیگــران )همرزمانشــان( هســتند.
ــن  ــه  ضم ــری در ادام حجــت االســالم مه
ترســیم و بیــان زندگانــی مالک اشــتر و بیان 
ــه  ــی علی ــادار عل ــار وف ــن ی ــات ای خصوصی
ــی  ــام المســلمین  عل ــدگاه ام الســالم از دی
بــن ابــی طالــب علیــه الســالم  بــه بیانــات 
ولــی امــر مســلمین  مقــام معظــم رهبــری 
در رابطــه بــا ســردار شــهید ســپهبد قاســم 
ســلیمانی پرداخــت و بــا اســتناد به نامــه 34 

و 38 نهــج البالغــه بیــان داشــت:
چقــدر زندگانــی مــردان الهــی شــباهت بــه 
هــم دارد و دارای صفاتــی زیبــا و پســندیده 
مــی باشــند چــون آنهــا عاشــق خــدا و اهــل 
ــر و دارای  ــجاع و ایثارگ ــر و ش ــر و تفک تدب
صاحــب نفــس زکیــه و پــاک مــی باشــند.

لــذا شــش صفــت عمــده در بیــن آنــان مــی 

تــوان نــام بــرد کــه در ســردار ســلیمانی نیــز 
وجــود داشــت:1-بنده ای خــاص از بنــدگان 
خــدا 2- کســی که بــه هنگام خــوف و خطر 
خــواب به چشــم راه نمــی داد 3- در ســاعات 
تــرس و وحشــت از دشــمن نمی هراســید و 
بــه او پشــت نمــی کــرد 4- در برابر بــدکاران 
و فتنــه گــران از آتــش ســوزنده تر بــود 5- او 
شمشــیر انتقــام خــدا بــود  بــرای اســتکبار و 
تکفیــر و مخالفــان اســالم 6- او هیــچ عملی 
بــدون فرمــان ولــی خــود انجــام نمــی داد و 

انجــام نــداد بــدون اذن رهبــری
امــام جمعــه نگار همچنیــن ضمن تقدیــر از 
عزیــزان هــوا و فضا در ســپاه پاســداران عنوان 
کــرد: امیــدوارم ایــن آغــاز عملیــات انتقــام 
ســخت باشــد و ان شــاءاهلل اســتمرار داشــته 
باشــد تــا برچیده شــدن پایــگاه هــای آمریکا 

و خــروج آنهــا از منطقــه .
وی همچنیــن عنــوان کــرد: بحــث مذاکــره 
نبایــد دیگــر از طــرف کســی عنــوان شــود 

کــه منفورتریــن مــردم قــرار خواهنــد 
ــد  ــی گفتن ــه م ــانی ک ــت و کس گرف
آینــده دنیــا دنیــای مذاکــره مــی باشــد 
ــن  ــا ای ــون ب ــای موشــک ،اکن ــه دنی ن
ــد  ــواب دهن ــتی ج ــات تروریس عملی
چــرا، دنیــا دنیــای مذاکــراه نبــود پــس 
ــواب  ــک ج ــم موش ــای دارد بگویی ج
موشــک.اگر کســی حــرف مذاکــره 
بزنــد او دشــمن و صــدای دشــمن و بــد 
خــواه مــردم ماســت و ذلــت مــا را مــی 

ــد. خواه

شهیدی که حاج قاسم گفت » دوست دارم  من را در کنار او به خاک بسپارید «
شــهید »محّمدحســین یوســف الهی« 
ــات  ــد اطالع ــه در واح ــت ک ــی اس عارف
عملیــات لشــکر 41 ثــاراهلل، مراتــب کمــال 
الــی اهلل را طــی کــرد و کمتــر رزمنــده ای 
اســت کــه روزگاری چند با محمدحســین 
ــلوک  ــره ای از س ــا خاط ــد ام ــته باش زیس

معنــوی و کرامــات او نداشــته باشــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج در کرمان، 
شــهید »محّمدحســین یوســف الهی« 
ــات  ــد اطالع ــه در واح ــت ک ــی اس عارف
عملیــات لشــکر 41 ثــاراهلل، مراتــب کمــال 
الــی اهلل را طــی کــرد و کمتــر رزمنــده ای 
اســت کــه روزگاری چند با محمدحســین 
ــلوک  ــره ای از س ــا خاط ــد ام ــته باش زیس

معنــوی و کرامــات او نداشــته باشــد.
یوســف الهی،  محمدحســین  شــهید 
ــه  ــت ک ــی اس ــالکان و عارفان ــداق س مص
بــه فرمــوده حضــرت روح اهلل)ره(، یــک 
شــبه ره صــد ســاله را پیمودنــد و چشــم 
تمــام پیــران و کهنســاالن طریق عرفــان را 
حســرت زده قطــره ای از دریــای بی انتهــای 

ــد. خــود کردن
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش س
ــین  ــهید حس ــهادت ش ــوه ش ــاره نح درب
یوســف الهــی گفتــه اســت هنگامــی کــه 
آنهــا در اتــاق عملیــات بودنــد دشــمن در 

عملیــات والفجر هشــت دســت بــه حمله 
ــود را از  ــاران خ ــد، او ی ــیمیایی می زن ش
ســنگر خــارج کــرد و خــود بــه شــهادت 

رســید.
او در ادامــه و در توصیــف این شــهید گفت 
کــه دوســت دارم تــا مــرا در پــس از مــرگ 

در کنــار او بــه خاک بســپارید.
محمدحســین  شــهید  اینکــه  امــا 
یوســف الهی کــه بــود کــه ســردار شــهید 
حــاج قاســم ســلیمانی گفــت »دوســت 
دارم تــا مــرا در پــس از مــرگ در کنــار او 

ــپارید«. ــاک بس ــه خ ب
همرزمانــش می گوینــد حســین از عرفای 
ــب  ــاز ش ــن نم ــا تری ــود و زیب ــه ب جبه
را می خوانــد، ولــی کســی او را نمــی 
دیــد، رفیــق خــدا بــود و مشــکالت را بــا 
الهام هایــی کــه بــه او می شــد، حــل 
می کــرد بــه مرحلــه یقیــن رســیده بــود و 

پرده هــای حجــاب را کنــار زده بــود.
ســردار شــهید ســپهبد ســلیمانی در 
خاطراتــش بــا ایــن شــهید بزرگــوار 
می گویــد: یــک روز بــا حســین به ســمت 
آبــادان می رفتیــم. عملیــات بزرگــی 
درپیــش داشــتیم. چندتــا از کارهــای 
قبلــی بــا موفقیــت الزم انجــام نشــده بود 
واز طرفــی آخریــن عملیاتمــان هــم لغــو 

ــود. ــده ب ش
مــن خیلــی ناراحــت بــودم. بــه حســین گفتم: 
چندتــا عملیــات انجــام دادیــم امــا هیــچ کدام 
آنطــور کــه بایــد موفقیت آمیــز نبــود. این یکی 
هــم مثــل بقیه نتیجــه نمی دهــد. گفــت: برای 
چــی؟  گفتم: چون این عملیات خیلی ســخته 
و بعیــد می دانــم موفــق بشــویم. گفــت: اتفاقــا 
مــا در ایــن کار موفــق و پیــروز هســتیم. گفتم: 
حســین دیوانــه شــده ای. در عملیات هایــی کــه 
بــه آن آســانی بــود و هیــچ مشــکلی نداشــتیم 
نتوانســتیم کاری از پیــش ببریم آنوقــت در این 
یکــی کــه کال وضــع فــرق می کنــه واز همــه 

ــویم! ــق می ش ســخت تر اســت. موف
حســین خنــده ای کــرد و بــا همــان تکــه کالم 
پســر  حســین  گفــت:  همیشــگی اش 
غالمحســین بــه تــو می گویــم کــه مــا در ایــن 

ــم. ــات پیروزی عملی
می دانســتم کــه او بی حســاب حرفــی را 
نمی زنــد. حتمــا از طریقــی چیــزی کــه 

دارد. اطمینــان  و  ایمــان  می گویــد 
گفتــم: یعنــی چــه از کجــا می گویــی؟ گفــت: 
باالخــره خبــر دارم. گفتــم: خــب از کجــا خبــر 
داری؟ گفــت: بــه مــا گفتنــد کــه مــا پیروزیــم. 
ــواب داد:  ــت؟ ج ــو گف ــه ت ــی ب ــیدم: ک پرس
حضــرت زینــب)س(. دوبــاره ســوال کــردم در 
خــواب گفــت یــا در بیــداری؟ بــا خنــده جواب 

داد: تــو چــه کار داری. فقــط بــدان بــی 
بــی بــه گفت کــه شــما درایــن عملیات 
پیروزخواهیــد شــد و مــن بــه همیــن 
ــق  ــا موف ــه قطع ــم ک ــل می گوی دلی

می شــویم.
هــر چــه از او خواســتم بیشــتر توضیــح 
ــن  ــه همی ــت و ب ــزی نگف ــد. چی بده
چنــد جملــه اکتفــا کــرد. نیاز هــم نبود 
توضیــح بیشــتری بدهــد. اطمینــان او 

برایــم کافــی بــود.
همــان طــور کــه گفتــم همیشــه بــه 
ــتم.  ــان داش ــی زد. ایم ــه م ــی ک حرف
وقتــی کــه عملیــات بــا موفقیــت تمام 
ــرف آن روز  ــاد ح ــید. ی ــام رس ــه انج ب
حســین افتــادم و بــه ایمــان و قاطعیتی 
ــود. و هرگــز از ایــن  کــه در کالمــش ب

اطمینــان بــه او پشــیمان نشــدم.
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Soroush-eitaa

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه 
شــهادت ســردار پرافتخــار اســام و ایــران 
حــاج قاســم ســلیمانی، آن شــهید عزیز را 
رفیقی خــوب، بزرگــوار و شــجاع خواندند 
ــه ملکــوت اعلــی  ــا خوش بختــی ب کــه ب

پیوست.
رهبــر انقــاب در تبییــن خصایــص 
ســپهبد شــهید ســلیمانی، »شــجاعت« 
و »تدبیــر« را دو ویژگــی برجســته او 
ــی  ــد: برخ ــادآوری کردن ــمردند و ی برش
شــجاعت دارنــد امــا تدبیــر و عقــل الزم 
ــد  ــردن شــجاعت ندارن ــه کار ب ــرای ب را ب
و برخــی اهــل تدبیرنــد امــا اهــل اقــدام و 
عمــل نیســتند و دل و جگــر کار را ندارند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: 
تــا  مقــدس  دفــاع  از  قاســم  حــاج 
ــه دل خطــر  ــا شــجاعت ب ــان عمــر ب پای
ــر  ــا تدبی ــال ب ــن ح ــا در عی ــت ام می رف
ــه  ــرد و ن ــل می ک ــق عم ــر و منط و فک
تنهــا در میــدان نظامــی بلکــه در میــدان 
سیاســت هــم شــجاعت و تدبیــر توأمــان 
داشــت و ســخنانش قانع کننــده، منطقی 
و تاثیرگــذار بــود کــه بنــده ایــن واقعیــت 
ــه  ــال در عرص ــتان فع ــه دوس ــا ب را باره

ــه ام. سیاســی گفت
ایشــان اخــاص ســردار پرافتخــار حــاج 
قاســم ســلیمانی را باالتر از همه خصائص 
او خواندنــد و افزودنــد: او شــجاعت و 
تدبیــرش را بــرای خــدا خــرج می کــرد و 
اهــل تظاهــر و ریــا نبــود کــه مــا نیــز باید 
بــرای دســتیابی بــه ایــن ویژگــی بســیار 
مهــم یعنــی اخــاص، تــاش و تمریــن 

کنیــم.
مقــام معظــم رهبــری در زمینــه اخــاص 
مثال زدنــی حــاج قاســم افزودنــد: در 
مســئوالن  بــا  رســمی  جلســه های 
به گونــه ای در حاشــیه و  او  مختلــف، 
دور از چشــم می نشســت کــه بایــد 
ــد و  ــدا می کردی ــا او را پی ــتید ت می گش

می دیدیــد.

رهبــر انقــاب »مراقبــت از حــدود شــرعی« را در 
همــه شــرایط حتــی در میــدان جنــگ، از دیگــر 
خصوصیــات حــاج قاســم برشــمردند و افزودنــد: او 
فرماندهــی جنــگاور و مســلط بــر عرصــه نظامــی 
بــود امــا در میــدان جنــگ نیــز حــدود شــرعی را 
کامــاً رعایــت می کــرد تــا بــه هیــچ کــس ظلــم 
ــا  ــه خیلی ه ــی ک ــم درحال ــدی نشــود، آن ه و تع
در عرصــه نظامــی اهــل احتیــاط و رعایــت حــدود 

شــرعی نیســتند.
ــردار  ــت س ــه مراقب ــاره ب ــا اش ــاب ب ــر انق رهب
ســلیمانی بــرای حفــظ جــان اطرافیــان، رزمندگان 
و همکارانــش افزودنــد: ویژگــی مهــم حــاج قاســم 
ــود کــه در مســائل داخلــی اهــل حــزب و  ایــن ب
ــه  ــا ب ــود ام ــه تقســیم بندی ها نب ــاح و این گون جن
شــدت انقابــی و پایبنــد به خــط نورانــی و مبارک 
ــز  ــط قرم ــری خ ــاب و انقابی گ ــود و انق ــام ب ام
قطعــی او بــود. حــاج قاســم واقعــاً ذوب در انقــاب 
بــود و برخــی ســعی نکننــد کــه ایــن واقعیت هــا 

ــد. ــگ کنن را کم رن
ایشــان خنثــی کــردن همــه نقشــه های نامشــروع 
ــر و  ــه ای از تدبی ــیا را نمون ــرب آس ــکا در غ آمری
شــجاعت شــهید ســلیمانی برشــمردند و گفتنــد: 
دشــمنان حــاج قاســم، ایــن واقعیــت را بــه خوبــی 

می داننــد.
ــه  ــن زمین ــه ای در همی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
افزودنــد: حــاج قاســم در مقابــل همــه نقشــه هایی 
ــذاری سیاســی و  ــی و تأثیرگ ــول، توانای ــا پ ــه ب ک
تشــکیات وســیع آمریکایی هــا شــکل می گرفــت، 
قــد علــم کــرد و آن هــا را خنثــی و بی نتیجــه کرد.

بی بدیــل  تأثیرگــذاری  تبییــن  در  ایشــان 
ــد:  ــطین افزودن ــه فلس ــلیمانی در قضی ــردار س س
ــطین  ــه فلس ــتند قضی ــعی داش ــا س آمریکایی ه
را بــه فراموشــی بســپارند و کاری کننــد کــه 
ــا  ــد ت ــرار گیرن ــف ق ــت ضع فلســطینی ها در حال
ــرد  ــن م ــا ای ــند ام ــته باش ــارزه نداش ــرأت مب ج
ــه  ــرد و ب ــر ک ــطینی ها را پُ ــت فلس ــزرگ، دس ب

ــارزه داد. ــوان مب ــرأت و ت ــا ج آ ن ه
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه تصریــح مکــرر رهبران 
فلســطینی در ایــن زمینــه افزودنــد: حــاج قاســم 
ــزه  ــد غ ــی مانن ــه کوچک ــه منطق ــرد ک کاری ک
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ــان تحصیــات دوره  ســردار شــهید قاســم ســلیمانی، در ۱۲ ســالگی، پــس از پای
ابتدایــی، زادگاه خــود را تــرک کــرد و مشــغول به کار بنایــی در کرمان شــد و چندی 
بعــد نیــز بــه عنــوان پیمانــکار در ســازمان آب مشــغول بــه کار شــد و در همــان 

ــاز کــرد. ــی خــود را آغ ــز فعالیت هــای انقاب ســال ها نی
وی پــس از پیــروزی انقــاب، بــه عضویــت ســپاه پاســداران انقــاب اســامی درآمد. 
او در ابتــدای جنــگ فرماندهــی دو گــردان از نیروهــای کرمانــی را برعهــده داشــت تا 
اینکه با پیشــنهاد ســردار شــهید حســن باقــری، تیــپ جدیــدی از نیروهــای کرمان 
را تشــکیل داد کــه اندکــی بعــد در زمســتان ســال ۶۱ بــه لشــکر ۴۱ ثــاراهلل ارتقــا 
یافــت کــه شــامل نیروهایــی از کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و هرمزگان می شــد. 
لشــکر ۴۱ ثــاراهلل تحــت  امــر او در عملیات هــای زیادی از جملــه، والفجــر ۸، کربای 
۴، کربــای ۵ و تــک شــلمچه حضور موثر داشــت و لشــکری خط شــکن محســوب 

ــد. می ش
در تابســتان ســال ۶۷ بــا اتمــام دفــاع مقــدس در جبهــه جنــگ بــا عــراق، بــرای 
بســیاری از همرزمــان قاســم ســلیمانی، جنــگ  بــه پایــان رســید، ولــی بــرای او آغاز 
دوران جدیــدی در میادیــن نبــرد بــود. وی بــه واســطه حضــور در مرزهــای شــرقی و 
ســابقه مبــارزه بــا اشــرار و باندهــای مــواد مخــدر در مرزهــای ایــران و افغانســتان، در 
ســال ۱۳۷۶ از ســوی حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، فرماندهــی کل قــوا از کرمــان بــه 

تهــران فراخوانــده و مســئولیت نیــروی قــدس ســپاه بــه او ســپرده شــد.
از جملــه نقــاط درخشــان فرماندهــی ســردار ســلیمانی بــر نیــروی قــدس، تقویــت 
ــی آن را در  ــود عین ــه نم ــود ک ــارز فلســطینی ب ــای مب ــان و گروه ه حــزب اهلل لبن
نبردهــای متعــددی ازجملــه جنــگ ۳۳روزه حزب اهلل لبنــان و رژیم صهیونیســتی و 
پیــروزی مبــارزان فلســطینی در جنــگ ۲۲ روزه غــزه علیــه ارتــش مجهــز اســرائیل 
دیدیــم. در واقــع قاســم ســلیمانی توانســته بــود اســتراتژی جمهوری اســامی یعنی 
کمــک بــه گــروه هــای مبــارز علیــه اســرائیل را بــه خوبی دنبــال کــرده و هــر روز در 

ایــن مســیر گام هــای دیگــری بــردارد.
 قاســم ســلیمانی در ســال ۱۳۸۹ بــا حکــم حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای فرمانــده 
معظــم کل قــوا بــا یــک درجــه ارتقــا بــه درجه سرلشــکری نائــل آمــد اما هنــوز هم 

در افــکار عمومــی همــه او را »حــاج قاســم« می خواننــد.
بــا توطئــه جدیــد غرب و پشــتیبانی مالی کشــورهایی مانند عربســتان ســعودی، که 
بــه شــکل گیری گروهک هــای تروریســتی تکفیــری اعــم از داعــش و جبهه النصــرة 
در منطقــه انجامیــد، قاســم ســلیمانی ماموریتــی تــازه یافــت و آن هم مقابلــه با این 
تهدیــدات در دو کشــور عــراق و ســوریه بود. ســلیمانی در عراق »حشــد الشــعبی« و 
در ســوریه »بســیج مردمــی« )قــوات دفــاع وطنــی( را شــکل داد و بــا کمــک آنهــا و 
هدایــت و مشــاوره نیــروی قــدس ســپاه، طــی ۶ ســال، بســاط تروریســت ها در ایــن 
دو کشــور تقریبــا جمــع شــد. در واقــع بایــد ایــن طــور گفــت کــه او و نیروهایش که 
بــا درخواســت رســمی دولت هــای ســوریه و عــراق، بــه ایــن دو کشــور رفتنــد، مانــع 
ســقوط دمشــق و بغــداد شــدند و هــم او بــود کــه بــا ســفر به مســکو، نقش بســزایی 

در همــراه کــردن روســیه و پوتیــن بــرای ورود بــه میــدان نبرد ســوریه داشــت.
شــاید یکــی از اهــداف اصلــی دشــمنان بــرای ســقوط ســوریه، قطــع کــردن ارتبــاط 
ایــران و حــزب اهلل لبنــان بــود ولــی بــا شکســت داعــش و نقــش آفرینــی نیــروی 
قــدس در ســوریه و عــراق، یــک حلقــه مســتحکم بــه نــام حلقــه مقاومــت تشــکیل 
شــد و زنجیــره ایــران، عــراق، ســوریه و لبنــان و فلســطین را بــه هــم متصــل کــرد. 
جــای تردیــد نیســت کــه ایــن موضــوع خــاف خواســت آمریــکا و اســرائیل اســت 
ولــی بــا فرماندهــی »قاســم ســلیمانی« در عمــق میــدان و تشــکیل بســیج مردمــی 
ــدل گشــت و اتحــادی از جنــس  ــه واقعیــت ب در ســوریه و عــراق ایــن موضــوع ب

پاســداران، فاطمیــون، زینبیــون، حیدریــون و... ایجــاد کــرد.
نقــش بی بدیــل ســردار ســلیمانی در مدیریــت منطقــه و مقابله بــا دشــمنان، القابی 
چــون »شــبح فرمانــده«، »قدرتمندترین فــرد خاورمیانــه« و »کابوس اســرائیل« را از 

ســوی آمریکایی هــا و اســرائیلی ها، بــرای او بــه دنبــال داشــته اســت.
حضــور موثــر حــاج قاســم در صحنــه مبــارزه بــا داعــش و شکســت ایــن توطئــه  
صهیونیســتی در منطقــه باعث شــد تــا در اســفندماه ۱۳۹۷ نشــان ذوالفقــار بعنوان 
ــردار  ــه س ــوا ب ــم کل ق ــده معظ ــوی فرمان ــران از س ــی ای ــان نظام ــن نش عالی تری

ســلیمانی اهــدا شــود.
ســرانجام ایــن فرمانــده خســتگی ناپذیر جبهه هــای حــق علیه باطــل ســحرگاه  روز 
۱۳ دی مــاه در حملــه بالگردهــای آمریکایــی بــه خــودروی حامــل وی در اطــراف 
فرودگاه بغداد، شــهد شــیرین شــهادت را ســر کشــید و به یاران شــهیدش پیوســت.

بیانات رهبر معظم انقالب در دیدارمردم قم بمناسبت قیام 19دی قم:      
*بنابرایــن اگــر میخواهیــم حاج قاســم باشــیم و حاج 
قاســم های دیگــری تربیــت کنیــم، می بایســت خــود 
را بــه چهــار ویژگــی معنــوی مهــم و بنیــادی تربیــت 
کنیــم: »اخــاص«، »اعتمــاد بــه خــدا«، »بصیــرت« و 
ــار و گذشــت«.                           ۹۱۶۹----۶۴ »ایث

ــی  ــه عرض ــانی ک ــام و کاش ــان ام ــام  دوخیاب *باس
ــی  ــه وارد م ــا ضرب ــه خودروه ــتند وب ــکاف برداش ش
کننــد نیــاز بــه برداشــت اســفالت و ترمیــم وروکــش 
دارد حاالبــرای خیابــان امــام بدلیل بعضــی از تعریضها 
ــان کاشــانی  ــرای خیاب ــی ب ــی باشــد ول شــادی دلیل
دلیلــی نیســت لطفــا مســئوالن اقــدام کنند باتشــکر
۲۵-----۹0۳۳                                                     

ــهید راز  ــردار ش ــه روح مطهرس ــام ب ــا درود و س *ب
محبوبیــت حاج قاســم از نظــر رهبر انقاب چیســت؟ 
رمــز و راز اصلی محبوبیت، پیشــرفت و موفقیــت افراد 
و جوامــع، »اخــاص« اســت                ۹۱۷0----۱۱

ــب دادگســتری از سیســتم  ــه جن ــا ســام کوچ *ب
روشــنائی معابــر در شــب خــارج شــده اســت و ســبب 
افزایــش احتمــال ســرقت و احســاس نــا امنــی بــرای 
اهالــی فجر۱۷ شــده اســت خواهشــمند اســت ضمن 
ــراد  ــط اف ــر توس ــن ام ــودن ای ــدی نب ــی عم بررس
خافــکار مســئولین مربوطــه نســبت بــه رفــع ایــن 

ــا تشــکر۹۱۳۲----۳0 مشــکل اقــدام نماینــد. ب
ــادی  ــئواالت زی ــد س ــه قن ــاره کارخان ــام درب *باس
مطــرح اســت عــده ای مــی گویندفــردی انــرا 
ــکر را  ــود و ش ــی ش ــدازی م ــرده وراه ان ــداری ک خری
بــه قندتبدیــل مــی کنــد از طرفــی منــازل وامــوال ان 
بــه مزایــده گذاشــته مــی شــود و بابــت بدهــی مــردم 
بفــروش میرســد کســی نمــی خواهــد واقعیــت را بــه 
مــردم بگویــد و هــی صحبــت از صداقــت مــی کننــد 
اگــر راســت میگویــی؟ درایــن مــدت چــرا راه انــدازی 
نشــدحاال ببینیــم فرصت ششــماه دســتگاه قضایی به 

ــد                          ۹۱۳۳----۷۱ ــی رس ــا م کج
* ســام حــدود یــک هفتــه بعضــی از اقایــان نســبت 
ــکوت  ــام روزه س ــید اس ــردار رش ــهادت س ــه ش ب
گرفتــه بودنــد همیــن کــه ســپاه پذیرفت کــه خطای 
انســانی باعــث ســرنگونی هواپیمــای اوکرانــی شــده 
زبــان بــه ســخن بــاز کردنــد و خیلــی چیزهــا را زیــر 
ســئوال بردنــد افســوس از یــک جــو انصــاف باتشــکر                                                                                                                                           
0۵----۹۲۲۴                                                  

*باســام وخســته نباشــید شــهیدحاج قاســم چــه 
کــرده بــود کــه قلبهــا را فتــح کــرده بــود ایــا بخاطــر 
موفقیتهــای نظامــی اســت قطعــا تنهــا ایــن دلیــل 
نیســت او قلبــش را بخــدا ســپرده بــود وخــدا باعــث 
پیوندقلــوب مــردم بــا ان شــهید بزرگــوار شــد وقتــی 
اخــاص ، معنویــت وســاده زیســتی باشــد این چنین 
ــرش       ۹۳۵----۹۹ ــرروان مطه ــد درود ب خواهدش

* ایــن قیمتــا را نمــی خواهنــد بیــارن پاییــن همــان 
بــاال موندن گوشــت ۱00 تومنــی و همه چیــز قراربود 
جنســا ارزون بشــن کــه نشــدرفتن باالتــر حاالبمانــد 
کرایــه خونــه ســرویس مدرســه پــول دارو وهمه قلمها 
ــا پاییــن اومدپاییــن چــرا جنســا  مــی گفتــن ارز بی
نیومــدن پاییــن خداخیرتــون بــده       ۹۱۷۸----۳۴

* ســام بــرکا رســلمونیها نظارتــی نیســت نــه لباس  
نــه ضدعفونــی  بــا روپوشــا کثیف وکهنــه  و اســتفاده  
اشــتراکی  الاقــل اســتاد ســلمونی بعــد  از هــر اصــاح 
دســتاش بــا صابــون بشــوره بعــد تــو موهــای  بعــد 

دســت بزنــه   یکــی از دالیــل ریــزش موهمینــه 
۲۵----۹۱۳۷                                                        

شهید سلیمانی تمام نقشه های نامشروع آمریکا در غرب آسیا را خنثی کرد

ــتاد  ــه ای ایس ــه گون ــا ب ــر مدع ــت های پ ــل صهیونیس در مقاب
ــه درخواســت  ــور ب ــم صهیونیســتی ۴۸ ســاعته مجب ــه رژی ک

آتش بــس شــد.
ــده  ــش تعیین کنن ــان نق ــه ای در بی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ســپهبد ســلیمانی در شکســت نقشــه های آمریــکا در عــراق نیز 
ــم  ــبیه رژی ــا ش ــراق ی ــتند ع ــا می خواس ــد: آمریکایی ه افزودن
طاغــوت باشــد یــا شــبیه برخــی رژیم هــا مثــل ســعودی کــه 
بــه تعبیــر آنهــا نقــش گاو شــیرده را دارنــد، امــا حــاج قاســم به 
کمــک عناصــر مؤمــن و جوانــان شــجاع عراقــی و مرجعیــت در 
عــراق رفــت و در مقابــل این نقشــه ایســتاد و آن را خنثــی کرد.

آمریکایی هــا  نیــز  لبنــان  در  افزودنــد:  انقــاب  رهبــر 
می خواســتند لبنــان را از مهمتریــن عامــل اســتقالش یعنــی 
حــزب اهلل محــروم کننــد تــا صهیونیســت ها، لبنــان بی دفــاع را 
همچــون برخــی مقاطــع به راحتــی اشــغال کننــد اما حــزب اهلل 
ــت  ــم دس ــروز، ه ــه ام ــه ای ک ــد به گون ــر ش ــه روز قوی ت روز ب
لبنــان اســت و هــم چشــم لبنــان کــه نقش شــهید شــجاع و با 

تدبیــر مــا در ایــن مســئله ممتــاز و برجســته بــوده اســت.
ایشــان بــا تأکید بــر اینکه امــروز ملتهــا بیدارند، افزودند: شــهید 
ســلیمانی بــه همــراه رفقــای عزیزش همچــون شــهید ابومهدی 
المهنــدس آن مــرد مؤمن و شــجاع و برخــوردار از چهــره نورانی 

و خدایــی، توانســتند کارهــای بزرگــی را به ثمر برســانند.
رهبــر انقاب اســامی بخش دیگری از سخنانشــان درباره شــهید 
ســلیمانی را بــه بــرکات شــهادت عظیــم وی اختصــاص دادنــد و 
گفتنــد: هــر زمانــی کــه این شــهید عزیــز گزارشــی ارائه مــی کرد 
مــن قلبــاً و زبانــاً او را تحســین مــی کــردم امــا اکنــون در برابــر 
بــرکات شــهادت او و آنچــه ایــن شــهادت بــرای کشــور و منطقــه 

ایجــاد کــرد، ســر تعظیــم فــرود مــی آورم.

اشعار در عزای سردار رشید اسالم 
تیغ با درد به قلب همه بستان پیوست
رود جاری شد و آرام به طوفان پیوست
دست ابلیس برون از شب تاریک آمد
کهکشانی به شهاب رخ تابان پیوست

تا ابد رونق بازار شهادت زیباست
مرد نستوه به فرمانده ایامن پیوست

فصل تفسیر شهود و سفر و لبخند است
عاشق نور به خورشید درخشان پیوست

راه باز است بر آنان که تبسم دارند
راه باز است بر آن کس که به سامان پیوست

مادرش منتظرش بود بیاید قاسم
پرس شیعه به مهامنی سلطان پیوست

ابرها اشک بریزید سلیامنی رفت
مالک اشرت حیدر به شهیدان پیوست

شوکت خشم و خروش علوی در رس داشت
خون پاکش به شهیدان مسلامن پیوست
حاج قاسم به سالمت! که شهادت یعنی

راوی فتح به آوینی رضوان پیوست

آگهی مزایده عمومی و فروش آهن آالت ضایعاتی 
)مرحله  دوم(

شــهرداری بردســیر در نظــر دارد به اســتناد مجوز شــماره 2/365 مورخ 98/9/16 شــورای اســالمی 
شــهر بردســیر نســبت بــه فــروش آهــن آالت ضایعاتــی از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نماید 
کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی مــی توانند جهــت بازدیــد و دریافت اســناد مزایــده بــه دبیرخانه 

شــهرداری بردســیر به نشــانی بردســیر ابتــدای بلوار شــهید خســروی مراجعــه نمایند.
1-آخرین مهلت تحویل اسناد بمدت 10 روز از تاریخ چاپ میباشد
2- هزینه کارشناسی و چاپ آگهی برعهده برنده مزایده میباشد.

3- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
4- جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن های  1- 33520150 تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شهرداری بردسیر

شهید معظم  حاج قاسم سلیمانی

ــت  ــراي پخ ــي ب ــوع روغن ــه ن از چ
وپــز بایــد اســتفاده کنیــم تــا 
ــود؟ ــن ش ــواده تامی ــالمت خان س

بهتریــن نــوع روغــن مصرفــي روغــن هــاي 
مایــع  هســتند.  روغــن هــاي مایــع فاقــد 
اســید هــاي چــرب اشــباع شــده و اســید 
ــه  ــد ب ــتند.روغن جام ــس هس ــرب تران چ
ــس و   ــرب تران ــید چ ــودن اس ــل دارا ب دلی
اســید چــرب اشــباع بــه هیــچ عنــوان نباید  
ــد از  ــذا بای ــخ غ ــرای طب ــود. ب ــرف ش مص
روغــن مایــع و بــرای ســرخ کــردن حتمــا 
ــردن  ــرخ ک ــع مخصــوص س ــن مای از روغ

اســتفاده نمــود.
ــد  ــب تولی ــاال موج ــرارت ب ــتفاده از ح اس
ترکیبــات ســمی و ســرطان زا در روغن می 
شــود ،بنــا برایــن از روغــن مایــع مخصوص 
ســرخ کــردن بــرای غذاهــای ســرخ کردنی 

ــتفاده نمایید  اس
ــردن  ــرخ ک ــع مخصــوص س ــن مای از روغ
۲ تــا ۳ بــار بــا فاصلــه زمانــی کوتــاه مثــا 
ــتفاده  ــوان اس ــی ت ــک روز م ــول ی در ط

ــت. ــرا دور ریخ ــد آن ــپس بای کرد،س
ــتفاده  ــده و اس ــرارت دی ــن ح ــز روغ هرگ
ــرای مصــارف بعــدی نگهــداری  شــده را ب
ــور و  ــه ن ــبت ب ــع نس ــن مای ننمایید.روغ
حرارت حســاس اســت و باید در ظــروف در 
بســته و بــه دور از نــور و حــرارت نگهــداری 
شــود . ظــروف شــفاف ،ظــروف مناســبی 

بــرای نگهــداری روغــن هــا نیســتند.
بهترین روغن خوراکی برای 

مصرف روزانه
روغــن زیتــون : زیتــون بــه خــودی خود 

بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه      الگوی غذایی سالم با 
جایگزینی غذای سالم       14 لغایت 30 دی ماه 1398

دارای خــواص زیــادی اســت و زمانــی که 
بــه شــکل عصــاره و روغــن در می آیــد 
ــد.  هــم خــواص خــود را حفــظ می کن
روغــن زیتــون دارای چربــی تــک غیــر 
اشــباع اســت. روغــن زیتــون فــرا بکــر 
ــه  ــون تصفی ــن زیت ــع روغ ــه در واق ک
نشــده اســت،، ویتامیــن و مــواد معدنــی 
بیشــتری دارد و بــه رنــگ طایــی ســبز 
دیــده می شــود و عطــر مشــخصی دارد. 
ایــن روغــن بــه دلیــل ایــن کــه حــرارت 
ــار  ــیمیایی تیم ــواد ش ــا م ــده و ب ندی
نشــده اســت، تصفیــه نشــده محســوب 

می شــود. 
ــد: روغــن کنجــد هــم  ــن کنج روغ
ماننــد روغــن زیتــون فــرا بکــر در 
فرآینــد شــیمیایی بــه وجــود نمی آیــد. 
ــز  ــت و پ ــارف پخ ــرای مص ــد ب می توان
بــه غیــر از ســرخ کــردن اســتفاده شــود. 
ایــن روغــن میــزان زیادی ویتامیــن ای و 

دارد آنتی اکســیدان 
روغــن کانــوال: روغــن کانــوال در واقــع از 
دانه هــای کلــزا و بــه روش اصــاح شــده 
ژنتیکــی ســاخته می شــود و اولیــن بــار 
از کشــور کانــادا آمــده اســت. بســیاری از 
ــن  ــه روغ ــد ک ــردم تصــوری می کنن م
کانــوال بــه دلیــل ایــن کــه در غذاهــای 
اســتفاده می شــود،  ســرخ کردنــی 
ــد  ــد بدانی ــه بای ــت. البت ــالم اس غیرس
کــه مصــرف بیــش از حــد ایــن روغــن 
مضــرات خــود را دارد ولــی بــرای میــزان 
کــم می توانیــد آن را مــورد اســتفاده قرار 

دهیــد..
روغــن ذرت : روغــن ذرت از دانــه گیــاه 

ذرت بــه دســت می آیــد و بــرای 
مصــارف پخــت و پــز مناســب اســت. 
ایــن روغن در مقابل اکســید شــدن تا 
حــدی مقاوم اســت و برای تفــت دادن 
ــرد.  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق هــم م
ایــن روغــن عطــر مایــم و کمــی دارد 
و رنگــش مایــم اســت. میــزان بــاالی 

اســید چــرب امــگا۶ در ایــن روغــن، 
می توانــد تنظیــم ایــن اســید در بدن 

شــما بــر هــم بزنــد. 
روغــن آفتابگــردان :ایــن روغــن رنگ 
ــت و  ــو اس ــدون ب ــی دارد و ب مایم
ــز  ــت و پ ــارف پخ ــه مص ــرای هم ب

ــب است مناس

منوکسیدکربن جان مرد ی  
را درباغابر  گرفت

بــه گــزارش ایرنــا، در روســتای باغابــر بردســیر 
یــک زوج دچــار مســمومیت بــا گاز منوکســید 
ــواده  ــرد خان ــفانه م ــه متاس ــدند ک ــن ش کرب

جــان خــود را در ایــن حادثــه از دســت داد.
بنــا بــر اعــام پلیــس بردســیر، پــس از اعــام 
تمــاس بــا مرکــز فوریــت هــای پلیــس مبنــی 
ــه  ــوران بافاصل ــا گاز، مام ــمومیت ب ــر مس ب
ــزام  ــل اع ــه مح ــوع ب ــی موض ــت بررس جه

شــدند.
 نیــروی انتظامــی بردســیر اعــام کــرده مــرد 
ــتان  ــه بیمارس ــرش ب ــوت و همس ــواده ف خان

منتقــل شــده اســت.
ــه زار و  ــش الل ــع بخ ــر از تواب ــتای باغاب روس
جــزو ســردترین مناطــق اســتان مــی باشــد. با 
شــروع بارشــهای زمســتانی اســتفاده از وسایل 
گرمــا زا بیشــتر و بــی احتیاطــی در ایــن امــر، 

موجــب بــروز حــوادث مــی شــود.

براثر بارش باران و جاری شدن سیالب راه ارتباطی 
363 روستای استان کرمان مسدود شد

مجیــد ســعیدی در گفت وگــو بــا خربنــگار تســنیم در کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــال و هــوای 
اســتان کرمــان ایــن روزهــا کامــال زمســتانی اســت اظهــار داشــت: بارش ســنگین بــرف و بــاران و 

جــاری شــدن ســیالب و روان آب هــا را شــاهد هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه تعداد زیادی از روســتاهای اســتان کرمان در مکان مناســبی احداث نشــده اند 
گفــت: بــه همیــن دلیــل ایــن روســتاها پــس از بــارش بــاران در معــرض ســیالب قــرار گرفتــه و 

متاســفانه راه هــای ارتباطــی و دسرتســی آنهــا قطع می شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری کرمــان بــا عنــوان اینکــه روز گذشــته براثــر بــارش بــاران و 
جاری شــدن ســیالب راه ارتباطی 363 روســتای اســتان کرمان مســدود شــد گفت: در حال حارض 

راه ارتباطــی تعدادی از این روســتاها بازگشــایی شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکه عملیات بازگشــایی راه این روســتا با وجــود تداوم بارندگی هــا از ابتدا بارندگیها 
آغــاز شــده اســت افــزود: نیروهــای راهــداری شــامل و جنوب اســتان کرمــان، فرمانداری هــا، راه و 
شهرســازی و حتــی پیامنــکاران بخش خصوصــی در حال تالش برای بازگشــایی راه های روســتایی 
اســتان هســتند.وی بــا اشــاره بــه اینکه تعــدادی زیــادی از روســتاهای اســتان کرمــان در محارصه 
بــرف ســنگین قــرار دارنــد گفت: به دلیل فاصلــه زیــاد از راه های اصلــی و قرار گرفــن در مناطق 

کوهســتانی راه ارتباطی آنها همچنان مســدود است.


