آي تاهلل نوري همداني:

2

مردم از وضعيت بازار
گاليهمند هستند

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت :مردم از وضعيت بازار گاليهمند هستند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري رسا ،آيتاهلل حسين نوري همداني در ديدار وزير
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به مسئله قيمتگذاريها در جامعه عنوان کرد :بسياري
از مسائل و مشکالت جامعه مربوط به تحريمها نيست ،بلکه نتيجه کارهاي خودمان است؛
امروز قيمت اجناس در بازارها بسيار باال است ،بنابراين بايد افرادي باشند که بر اين مسئله
بسيار مهم نظارت کنند.وي با بيان اينکه امروز مردم از وضعيت قيمتها گاليهمند هستند،
افزود :قيمت کاالهايي که نياز روزمره انسان ها است ،بسيار اوج گرفته و ضرورت دارد
مسئوالن نسبت به آن نظارت جدي داشته باشند.آيتاهلل نوري همداني با تأکيد بر اينکه
بسياري از گراني ها و تفاوت قيمت ها مربوط به تحريم اقتصادي نيست ،خاطرنشان کرد:
منشأ بسياري از مشکالت کشور سوءمديريت برخي مسئوالن است.استاد برجسته درس

سياسي

خارج حوزه علميه قم اضافه کرد :امروز مسئوالن بايد به گونه اي بر مسئله قيمت گذاري
نظارت کنند که به فروشندگان و خريداران اجحاف نشود.آيت اهلل نوري همداني با اشاره
به اينکه متوليان صنعت ،معدن و تجارت بايد مديريت کامل در همه ابعاد داشته باشند،
عنوان کرد :مسئوالن بر همه مباحث اعم از خودرو و خوراک نظارت دقيق داشته باشند.
وي با انتقاد از کاهش ارزش پول ملي کشور تأکيد کرد :امروز بايد تدابيري انديشيده شود
تا بتوانيم اين خأل را جبران کنيم؛ ارزش پول ملي ما در مقايسه با عراق ،عربستان و امارات
بسيار پايين تر است ،چرا بايد اينگونه باشد؟ ما بايد اشکاالت موجود در اين زمينه را رفع
کنيم.وي خطاب به حاضران در جلسه يادآور شد :به گونه اي عمل کنيد که جمهوري
اسالمي در دنيا نمونه شناخته شود؛ اگر به مباني اسالمي عمل شود بدون شک در زمينه
عدالت به عنوان الگوي همه جهان شناخته خواهيم شد.
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خبر
آي تاهلل امامي کاشاني:

تحقق گام دوم انقالب
نيازمند جهاد جوانان است
امام جمعه موقت تهران گفت :تحقق گام دوم انقالب ،نيازمند جهاد جوانان است.
به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري تسنيم ،آيتاهلل محمد امامي کاشاني
در خطبه نخست نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به بيانيه گام دوم انقالب گفت:
يکي از بندهاي اين بيانيه در رابطه با معنويت و اخالق است .امت اسالم و ملت ايران
و به خصوص جوانان مخاطب اين بيانيه هستند و بايد جهاد و کوشش خود را براي
تحقق گام دوم انجام دهند.وي افزود :توضيح اخالق و معنويت در بسياري از کتابها
و گفتارها آمده و همه ميدانيم که اخالق چيست .اينکه اخالق چگونه به دست
ميآيد و چگونه ميتوان پيشه ساخت را بايد به سوره والعصر مراجعه کرد .در اين
سوره به زمان ،عمر و روزگار و تمام ارزشهايي که انسان بر اثر عمر به دست ميآيد،
قسم خورده است.امام جمعه موقت تهران با اشاره به ديدار اعضاي مجلس خبرگان
رهبري با امام خامنهاي گفت :ايشان فرمودند که دشمن فشار حداکثري را ايجاد
کرده و ما نيز بايد بسيجي ايجاد کنيم و آن وقت آمريکا شکست سنگيني خواهد
خورد .از سوره عصر ميآموزيم که ايمان داشته باشيم .يعني به انقالب اسالمي و
نظام جمهوري اسالمي باور داشته باشيم و عمل صالح انجام بدهيم .همه مسئوالن
بايد کارها را به خوبي انجام بدهند .رهبري فرمودند که مشکالت بايد در داخل حل
شود و مراقبت کنيم که برخي دزدي ،احتکار و گرانفروشي نکنند.امامي کاشاني
بيان داشت :من به تمامي مفسدان ميگويم که خداوند خساراتي را که به وجود
ميآورند را به خود يا به نسلش خواهد زد .البته الزم است که نظارت دقيق هم صورت
بگيرد .وقتي دشمن از امکانات حداکثري خود استفاده ميکند ،ما نيز بايد از امکانات
حداکثري استفاده کنيم .درست فکر کنيم ،راهها را پيدا کنيم و به حق عمل کنيم و
ديگران را هم به درست عمل کردن و رشوه نگرفتن و دزدي نکردن سفارش کنيم.
خطيب نمازجمعه تهران با بيان اينکه تواصي به حق وظيفه همه است ،گفت :چه
شده است که برخي توصيه نميکنند و مشکالت و گرفتاريهاي خود را نميبينند.
بايد بر مديريت درست و وجدان کار تصميم بگيريم .اگر تواصي به حق داشته باشيم،
پيروزيم .همچنين بايد ديگران را به صبر و استقامت دعوت کرد.

رحمان يفضلي:

مسير سربلندي کشور در گام دوم
انقالب تداوم مييابد
وزير کشور گفت :مسير سربلندي کشور در گام دوم انقالب تداوم مييابد.به گزارش
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،عبدالرضا رحمانيفضلي در جمع مردم جزيره هرمز و
در مراسم افتتاح فاز نخست طرح ساماندهي خط ساحلي جزيره هرمز با بيان اينکه
اقدامات جهادي بسيار خوبي در کشور در حال انجام است ،اظهار داشت :توجه ويژه
به مناطق کمتر توسعه يافته از اولويتهاي مورد تأکيد مقام معظم رهبري است و
در اين راستا جزيره هرمز نيز مورد توجه ويژه قرار دارد.
وي افزود :بايد با نگاه جهادي ،اقتصاد مقاومتي را به منصه تحقق برسانيم و به همه
دنيا اعالم کنيم که ايران اسالمي با تکيه بر ظرفيتها و توانمنديهاي خود مي
تواند مسير سربلندي اين کشور را در گام دوم انقالب اسالمي طبق منشور مقام
معظم رهبري تداوم بخشد.

استاندار کرمانشاه:

نقش بانک ملي ايران در کمک و
بازسازي مناطق زلزله زده بينظير بود
در ديدار برات کريمي عضو هيئت مديره بانک ملي ايران و هوشنگ بازوند
استاندار کرمانشاه ،از نقش موثر و حمايتي اين بانک در کاهش مشکالت
مردم مناطق زلزله زده استان تقدير شد.به گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران،استاندار کرمانشاه با عنوان اينکه سيستم بانکي به خصوص
بانک ملي ايران با تالش و پرداخت بموقع تسهيالت نقش بسزايي در
رفع مشکالت مردم مناطق زلزله زده داشت ،از مديران و کارکنان اين
بانک براي خدمات رساني روزهاي اول زلزله سال گذشته نظير راه اندازي
شعب سيار بانکي و دستگاه هاي سيار خودپرداز در شهرستان هاي ثالث
باباجاني و سرپل ذهاب در راستاي خدمت رساني بهتر به زلزله زدگان
تقدير کرد.وي گفت  :نقش بانک ملي ايران در بازسازي و کمک به مناطق
زلزله زده بي نظير بوده است و تصميمات خوبي در خصوص تسريع در
پرداخت تسهيالت براي واحدها و اماکن زلزله زده گرفته شد که از محل
کمک هاي بانک ملي ايران براي مناطق زلزله زده در موارد متعددي مثل
فضاهاي آموزشي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان ها استفاده شده است .
وي از مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بانک ملي ايران بابت کمک به
توسعه اقتصادي کشور و همچنين به صورت ويژه از خدمات بانک ملي
در استان قدرداني کرد و گفت :بانک ملي ايران بزرگ ترين بانک جهان
اسالم است و در حادثه زلزله استان ،شبکه بانکي به ويژه بانک ملي ايران
به عنوان پيشتازان عرصه خدمات رساني فراتر از انتظار اقدام کرد و از
همه دستگاه هاي متولي زلزله و خدماترسان در اين زمينه پيشي
گرفت.برات کريمي عضو هيئت مديره بانک ملي ايران نيز از تالش هاي
استاندار در خصوص پيشبرد اهداف استان تقدير و آمادگي اين بانک را
براي مساعدت و همراهي در جهت اين اهداف و پرداخت تسهيالت به
طرح هاي اشتغال زا و توسعه اي استان اعالم کرد.

آغاز پرداخت وام هاي دانشجويي دانشگاه
آزاد اسالمي در واحد يادگار امام شهرري
پرداختوامهايدانشجوييدانشگاهآزاداسالميدرواحديادگارامامشهرري
باامضايتفاهمنامهايمياندکترمرتضياکبريمديرعاملبانکقرضالحسنه
مهرايران و دکترسعيد قاضي مغربي رئيس اين واحد دانشگاهي ،كليد
خورد.به گزارش روابط عمومي بانک قرض الحسنه مهر ايران ،در اين
مراسم ،دکترسعيد قاضي مغربي بيان داشت :به بانک قرض الحسنه
مهرايران و روند فعاليت آن در ارائه خدمات بانکي اعتقاد داريم و براي
توسعه خدمات آن به آحاد جامعه به ويژه دانشجويان ،تمامي تالش و
تعاملخودرابهكارخواهيمگرفت.ويافزود:اميدوارمدرکورانمشکالت
اقتصادي تدين مالي خود را حفظ کنيم و اساس صحيح تامين مالي براي
ادامه مسير خود را از دست نداده و بتوانيم تعامل بيشتري را با بانک
قرض الحسنه مهرايران داشته باشيم.رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد
يادگارامامشهرريتصريحکرد:پرداختتسهيالتبهجامعهدانشجويان
و خانواده آنان کمک مي کند تا با استفاده از وام هاي قرض الحسنه بتوانند
هزينه شهريه تحصيلي خود در مقاطع مختلف را تامين كنند.در ادامه
دکتر مرتضي اکبري نيز بيان داشت :امسال ،رويکرد بانک قرض الحسنه
مهرايران به سمت اقشاري رفت كه از نظر اقتصادي فشار بيشتري را
تحمل مي كنند.وي جامعه دانشجويان را يکي از اقشار مورد توجه بانک
دانست و اظهارداشت :باتوجه به مشکالت خانواده ها در تامين مالي
هزينه هاي دانشجويان شهريه پرداز ،بانک قرض الحسنه مهرايران در
سال جاري حمايت از اين اقشار با پرداخت تسهيالت قرض الحسنه
را در دستور كار خود قرار داده است.دکتر اکبري به تفاهمنامه ميان
بانک قرض الحسنه مهرايران و سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمي
اشاره كرد و گفت :خوشبختانه پرداخت وام هاي دانشجويي دانشگاه
آزاد اسالمي از واحد يادگار امام شهرري آغاز مي شود و اين امر را به
فال نيك ميگيريم.

طليعه

»

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري تأکید کردند:

لزوم بسيج حداکثري همه نيروها در مقابل تهاجم حداکثري دشمنان ايران
رهبر معظم انقالب اسالمي بر لزوم بسيج حداکثري
همه نيروها در مقابل تهاجم حداکثري دشمنان
ايران تاکيد فرمودند.
بهگزارشپايگاهاطالعرسانيدفترمقاممعظمرهبري،
حضرتآيتاهللخامنهايرهبرمعظمانقالباسالمي
صبح روز پنجشنبه در ديدار نمايندگان منتخب
ملت در مجلس خبرگان رهبري ،با تأکيد بر ضرورت
ايجاد يک گفتمان و فهم عميق عمومي درباره
«نوع و چگونگي مواجهه کشور و افراد مؤثر با چالشها
و حوادث» به تبيين  11دوگانه مطرح در اين زمينه
پرداختند و خاطرنشان کردند :در مقابل تهاجم
حداکثري دشمنان بايد به بسيج حداکثري امکانات
و تواناييها و نيروهاي خود اقدام کنيم تا در پرتو باور
عميق مردم و مسئوالن به ذکر الهي و توکل به خدا،
پروردگار وعده هاي صادق خود را درباره ملت بزرگ
ايران محقق سازد.
رهبر انقالب اسالمي در ابتداي سخنان خود با ابراز
تأسف از فقدان دو عال ِم فقيه ،حضرات آيات هاشمي
شاهرودي و مؤمن ،آنان را استوانه هاي واقعي براي
کشور و حوزه هاي علميه خواندند و تأکيد کردند :هر
دوي اين بزرگواران همواره بدون هيچ چشمداشتي
در خدمت اهداف انقالب بودند.
رهبر انقالب اسالمي محور اصلي سخنان خود
يعني نحوه مواجهه با چالش ها و حوادث و همچنين
اتفاقات مثبت را در قالب  11دوگانه بيان کردند و
گفتند :گاهي اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث
و رويدادها «فعال» و چاره جويانه است و برخي مواقع
نيز برخورد ما «انفعالي» و مبتني بر گاليه صرف و
بي تحرکي است.
حضرتآيتاهللخامنهاي«مواجههابتکاري»و«مواجهه
عکس العملي» را يکي ديگر از دوگانهها برشمردند و
افزودند :در مواجهه عکس العملي ،حرکت ما تابعي
از حرکت دشمن است اما در مواجهه ابتکاري ،ابتکار
عمل را بهدست مي گيريم و از ناحيه اي که دشمن
تصور نمي کند ،به او ضربه مي زنيم.
ايشان با اشاره به «مواجهه مأيوسانه» و «مواجهه
اميدوارانه» به عنوان يکي ديگر از دوگانه هاي مطرح
در مقابل حوادث و چالشها گفتند :يک دوگانه
ديگر «مواجهه از روي ترس» و «مواجهه با دليري
و شجاعت» است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأکيد بر اينکه يکي ديگر
از دوگانهها ،مواجهه با «حزم و تدبير» و «مواجهه از
روي سهل انديشي و سهل انگاري» است ،گفتند:
به عنوان مثال در موضوع فضاي مجازي مي توان
دو نوع برخورد داشت؛ يک برخورد همراه با تدبير و
دقت و برخورد ديگر همراه با سهل انديشي و نديدن
پيچيدگيهاي موضوع و سهل انگاري و بي تفاوتي
نسبت به آن.
ايشان «نگاه جامع به تهديدها و فرصتها» و «نگاه
يکجانب ه صرف به تهديدها يا فرصت ها» را ،دوگانه
ديگري دانستند و خاطرنشان کردند :يک نمونه براي
ايندوگانه،موضوعنحوهمقابلهبادشمنيآمريكااست
که مي توان تهديدها و فرصتها را با هم ديد و يا اينکه
فقط تهديدها يا فقط فرصتها را ديد که هريک از اين
دو نوع برخورد ،قطعاً پيامدها و آثاري دارد.
رهبرانقالباسالميباتأکيدبراينکه«شناختواقعيت
ميدان» يا «نشناختن واقعيات» يکي از دوگانههاي
اساسيدرمواجههباچالشهاوحوادثاست،افزودند:
در مسائل داخلي ،دشمن و دنباله هاي او تالش زيادي
مي کنند تا جايگاه خودي را ضعيف و جايگاه دشمن
را قوي نشان دهند و در نهايت اينگونه القاء کنند که

کشور با مشکالت الينحل فراواني مواجه شده و امکان
هيچ اقدامي نيز وجود ندارد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي گفتند :يک نمونه ديگر،
مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعيت و جايگاه خود
را در منطقه و از اين واقعيت که دشمن در منطقه از ما
حساب مي برد ،مطلع نباشيم ،يکجور عمل خواهيم
کردامااگرنسبتبهاينواقعياتآگاهيداشتهباشيم،
جور ديگري عمل خواهد شد.
ايشان در همين خصوص تأکيد کردند :کساني که
دربارهحضورجمهورياسالميايراندرمنطقهمطالب
و سخنان نادرست و نابجايي را مطرح مي کنند ،در
واقع در حال کمک به نقشه دشمن هستند.
رهبر انقالب اسالمي در بيان يکي ديگر از دوگانهها
به «مواجهه مبتني بر مديريت و کنترل احساسات» و
«مواجههبارهاشدگياحساسات»اشارهوخاطرنشان
کردند :يکي از مواردي که ممکن است کشور دچار
آسيب شود ،موضوع عدم کنترل احساسات عمومي
است .من بارها تأکيد کرده ام که به جوانان اعتقاد و
اعتماد دارم اما اين به معناي کنترل نشدن احساسات
جوانان در جامعه ،نيست.
ايشان همچنين در تذکري درباره معناي حقيقي
جوانگرايي افزودند :برخي گفته اند تأکيد اينجانب
بر «جوانگرايي» به معناي «پيرزدايي» است اما اين
برداشت غلط است و بايد درباره معناي جوانگرايي
فکر و تعمق کرد.حضرت آيت اهلل خامنه اي« ،رعايت
ضوابط و حدود شرعي و رعايت نکردن اين موارد»
در مواجهه با حوادث و چالشها را از ديگر دوگانه ها
برشمردند و گفتند :يک نوع ديگر مواجهه ،دوگانه
«بهره گيري از تجربه ها» در مقابل «دوبار از يک
سوراخ گزيده شدن» است.
ايشان در همين زمينه به موضوع نحوه مواجهه با
آمريكا و اروپا اشاره کردند و افزودند :تجربيات ما
از نحوه عملکرد آمريكاييها و اروپاييها بسيار زياد
است اما تجربه اخير مربوط به برجام و تعهداتي که
آمريكاييها بايد انجام مي دادند اما زير آن زدند ،در
برابرديدگانمااستوبايددربرخوردباآمريكاوجبهه
مقابل ،از اين تجربيات استفاده شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بيان آخرين دوگانه
گفتند :يک دوگانه اين است که در مواجهه با حوادث،
به يکديگر حمله کنيم و هرکس ديگري را مقصر جلوه
دهد يا اينکه از درگيري داخلي پرهيز کنيم و به تعبير
امام(ره) هرچه فرياد داريم بر سر آمريكا بکشيم.
ايشانخاطرنشانکردند:دشمنواقعيماآمريكااستو
ما در شناخت دشمن خود دچار خطا نخواهيم شد.
رهبر انقالب اسالمي سپس با استناد به آيات قرآني،
نکات مهمي را درباره مواجهه صحيح با چالشها

بيان کردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأکيد بر اينکه در منابع
ديني ما نحوه مواجهه با پيروزيها و رويدادهاي
مثبت بيان شده است افزودند :قرآن مي گويد در
مواجهه با پيروزيها دچار غرور نشويد و با تسبيح
و استغفار ،آن پيروزي را مربوط به خدا بدانيد و نه
مربوط به خودتان.
ايشان با اشاره به بيانات امام(ره) که همواره دست
قدرت الهي را در اين انقالب و حوادث مربوط به آن
متذکر مي شدند ،گفتند :امام بزرگوار در مواجهه با
پيروزيها ،آن را نتيجه لطف و عنايت خداوند متعال
مي دانستند همانگونه که گفتند «خرمشهر را خدا
آزاد کرد».
رهبر انقالب اسالمي به حضور اعجا بانگيز و
گستردهتر مردم در راهپيمايي  ۲۲بهمن امسال
نيز اشاره و خاطرنشان کردند :آيا هيچ عامل انساني
مي تواند ادعا کند که اين حضور متراکم و قوي کار او
بوده است؟ قطعاً عامل راهپيمايي  ۲۲بهمن امسال
جز دست قدرت الهي نبود.
رهبر انقالب با استناد به آيات قرآن کريم افزودند :در
مواجهه با حوادث تلخ نظير تحريم يا احتمال حرکت
نظامي دشمن بايد متوجه بود که اين حوادث در
واقع تحقق سخن پروردگار مبني بر مقابله دشمنان
خدا با مؤمنان و حرکتهاي ايماني است که درک
همين نکته بر ايمان مؤمنان مي افزايد همچنانکه
صف آرايي مستکبران در مقابل انقالب اسالمي ،بر
ايمان ملت ايران افزود.
ايشانافزودند:نظاماسالميتوقعنداشتکهسلطهگران
جهاني در مقابل حرکت ملت ايران ساکت بمانند
البته ما بايد کاري کنيم که دشمنان حتي به فکر
تحريم و اقدام نظامي و ديگر اقدامات نيفتند اما
اگر هم افتادند بايد کاري کنيم که سرکوب و دچار
شکست شوند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به اينکه نبايد در
مقابل حوادث دچار ترس و دلهره شد ،افزودند :امام
خميني مظهر اين توصيه الهي بود و هيچگاه از هيچ
حادثه اي دچار ترس نمي شد.
«پرهيز از نوميدي» نکته ديگري بود که رهبر انقالب
در تبيين «مواجهه صحيح کشور و افراد مؤثر کشور با
چالش ها و حوادث» مورد تأکيد قرار دادند و گفتند:
به فرموده پروردگار بايد هميشه اميدوار باشيم که
در سايه ايمان ،توکل ،عزم ،تصميم و اقدام ،اهداف
خود را محقق کنيم و بيني قدرتهاي بزرگ را به
خاک بماليم.
«پرهيز همه افراد از شتابزدگي و بي صبري و بهانه
گيري»،نکتهديگريبودکهحضرتآيتاهللخامنهاي

آن را در مواجهه با چالش ها ضروري برشمردند.
ايشان خاطرنشان کردند :بايد کمر همت بست و
اقدامات الزم را در زمينه هاي گوناگون حتماً انجام
داد اما بدانيم که تا رسيدن به مقصود صبر الزم است،
چرا که همه کارها امکان انجام سريع را ندارند.
رهبر انقالب اسالمي ،همچنين «مرزبندي پررنگ با
دشمن را براي مصونيت در مقابل تهاجم نرم» ،بسيار
الزم خواندند و خاطرنشان کردند :مرزهاي فرهنگي
نيزهمچونمرزهايجغرافيايينيازبهبرجستهسازي
و مراقبت دارند تا دشمن با فريب و خدعه و نفوذ از
اين مرزها عبور نکند و بر فضاي مجازي و فرهنگ
کشور مسلط نشود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با وجود تأکيد فراوان بر
مرزبندي با دشمن ،يک نکته حاشيه اي اما ظريف را
هم توصيه کردند و آن اينکه «نبايد بهخاطر تعصب
بجا عليه دشمن ،مخالفان نظر خود را به همراهي با
دشمنان منتسب کرد».
ايشاندرهمينزمينهافزودند:وقتيفالنکنوانسيون
يا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و
مخالفان استداللها و ديدگاههاي خود را مطرح
ميکننددوطرفنبايديکديگررابههمراهيبادشمن
متهم کنند و به جان هم بيفتند.
رهبر انقالب در پايان دو نکته مهم را مورد تأکيد قرار
دادند« :ضرورت بسيج حداکثري نيروها در مقابل
تهاجم حداکثري دشمن» و «پرهيز از غفلت از ذکر
و ياد پروردگار».
ايشان خاطرنشان کردند :دشمن يعني آمريکا و
صهيونيستها امروز همه امکانات و تواناييهاي
خود را بر ضد ملت ايران بسيج کرده اند و غربيها
و اروپاييها نيز به نوعي در حاشيه آنها با ايران
دشمني مي کنند.
حضرتآيتاهللخامنهايبااشارهبهسخنانآمريكاييها
دربارهاعمالشديدترينتحريمهاعليهملتايرانافزودند:
آنها در مقابل ايران دست به تهاجم حداکثري زده اند
امااگرمابهبسيجحداکثريامکاناتوتواناييهايخود
اقدام کنيم ،به فضل الهي سنگين ترين شکست تاريخ
آمريكا را نصيب اين کشور خواهيم کرد.
رهبرانقالبدرنکتهپاياني،بايادآوريسخنپروردگار
به حضرت موسي مبني بر کوتاهي نکردن در ذکر و ياد
خدا افزودند :ذکر الهي وسيله و مايه همه تواناييهايي
استکهبايدبرايتحققاهدافانقالببهکارگيريمکه
اگر اينگونه شود خدا با ماست و وعده هاي شيرين و
صادق او در حق ملت ايران محقق خواهد شد.
پيشازسخنانرهبرانقالباسالمي،آيتاهللجنتيرئيس
مجلسخبرگاندرگزارشيباگراميداشتماهرجب،
گفت:هيئتهايانديش هورزوکارگروههايپنجگانهآن
درمجلسخبرگانباحضورکارشناسانوصاحبنظران
فعال شده و در حال تدوين شاخصهاست.
رئيسمجلسخبرگانبابياناينکهمردمانقالبيايران
همواره در همه صحنهها حاضر هستند ،خاطرنشان
کرد :وظيفه مسئوالن است که به مشکالت و مسائل
مردم رسيدگي کنند.
همچنين آيتاهلل موحدي کرماني نايب رئيس
مجلس خبرگان با اشاره به موضوعات مطرح شده
در جلسات اين مجلس ،گفت :قدرداني از حضور
مردم در راهپيمايي عظيم  ۲۲بهمن ،تجليل از
بيانيه گام دوم انقالب و ضرورت توجه عملي به آن،
اهميت مقابله دولت با گراني و رسيدگي به مشکالت
معيشتي مردم و کاهش ارزش پول ملي ،ازمهمترين
محورهايسخنانونطقهاياعضايمجلسخبرگان
در اين اجالس بود.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

تامين نيروي انساني و ارائه خدمات مربوط به امور اراضي،
حفظ و حراست از ساختمانهاي جهاد كشاورزي
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روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين

شرايطقياماسالمدرايندوره،يكشرايطوي ژهاياست.واقعاهمانجور
كه پيغمبر اكرم در دل يك جاهليت سختي مبعوث شد و اسالم را
آورد ،امروز با اينكه ظواهر قضيه اين است كه يك ميليارد و خردهاي
مسلمان در دنيا هست ،اما شرايط همان شرايط است؛ يعني آمدن
اسالم به عنوان يك مكتب آنچنان كه خدا خواسته بود ،آنچنان كه
خدا نازل كرده در اين دنياي متراكم از جاهليت ،مثل اين است كه
يك گلي يا يك سبزهاي ،وسط سنگ بيرون بيايد؛ اينجوري است؛
ما االن در يك چنين شرايطي قرار داريم .ظاهر قضايا نشان نميدهد؛
آدم به ظواهر كه نگاه كند ،نشان نميدهد .خب مردم متمدنند ،يعني
اهل فكرند ،اهل مباحثهاند؛ اما شما ببينيد ،اين اليههاي استكبار
اليههاياقتصاديشان،اليههايتبليغاتيشان،اليههايسياسيشان
چطور پشتدرپشت دادهاند! با يك روز و دو روز و  10روز هم تمام
نميشود .خب پيغمبر  10سال با اينها جنگيد ،باالخره سال هشتم
مكه فتح شد ،طائف فتح شد ،جزيرهالعرب تصرف شد ،همان اعراب
سنگدل سخت خشن هيچي نفهم ،وارد وادي اسالم شدند؛ حاال بعضي
بيشتر ،بعضي كمتر .اما امروز شما ببينيد بعد از گذشت  30سال ،تازه
آن اليههاي اصلي دشمنيها دارد خودش را نشان ميدهد؛ يعني
چيزهايي كه ما  10سال پيش نداشتيم 15 ،سال پيش نداشتيم ،حاال
دارد به ميدان ميآيد .با كمال قساوت ،با كمال وقاحت به ميدان
آمدهاند؛ با همه تجهيزات آمدهاند وارد ميدان شدهاند .منتها خب
نوع ميدان فرق ميكند ،جبههگيريها تفاوت ميكند؛ هدف همان
هدفها است؛ با يك انگيزه سخت ،با يك نخوت ،با يك تعصب ،با يك
عصبيت جاهليت ،همانجور كه در قرآن هست )1( ،آمدهاند وارد
ميدان شدهاند ،داريم مبارزه ميكنيم ...سالي كه جنگ تمام شده بود
حاال يك سال يا دو سال بعد همه احساس راحتي ميكردند؛ همه كه
ميگويم ،يعني خيليها؛ خيليها از مسئولين و از بلند و از بلندپايگان؛
[ميگفتند] يك نفسي كشيديم ،حاال بپردازيم به زندگي اقتصادي و
همين حرفها .بنده همان وقت بارها در جلسات خصوصي هم گفتم،
عمومي هم گفتم ،گفتم جنگ تمام شد ،اما مبارزه تمام نشده ،شكل
آسانتر مبارزه تمام شد كه همه چيز مشخص بود ،حق و باطل معلوم
بود ،اما تهاجم فرهنگي كه جنگ اصلي است ،بعد از آن شروع شد و
هنوز هم ادامه دارد؛ ولي ايستادگيها كار خودش را ميكند .در هر
بنايي ستونهاي اصلياي بايد وجود داشته باشد كه هر چيزي را بشود
به آنها متكي كرد و اگر يك جايي هم سست است ،با تكيه به آن ستون
بتواند سرپا بايستد .ستونهاي اصلي در جامعه بايستي محكم باشد.
ستونهاياصليچهكسانياند؟رئيسفالنادارهستوناصلياست؟نه؛
پيش نماز فالن مسجد لزوماً ستون اصلي است؟ نه؛ستون اصلي
ايمانهاي آدمهايي است كه صادقانه و از روي بصيرت ،قضيه را
فهميدهاند و پايش ايستادهاند؛ اينها ستونهاي اصلياند و به نظر
من بيشتر اين ستونهاي اصلي هم در خانوادههاي شهدا و جانبازها
پيدا ميشوند .ممكن است خودشان هم ندانند چقدر اثر دارند ،لكن
خيلي اثرشان زياد است .سستيها ،ضعفها ،ترديدها ،به اينها كه
ميرسد ،بايد مثل يك گردبادي باشد كه به كوه ميرسد[ ،گردباد]
خارو خاشاك و خاك را جمع ميكند ،به كوه كه ميرسد ،هر گردبادي
تمام ميشود .بايد مثل كوه بايستيد؛ همين كه در روايات هم هست:
التحركه العواصف» ()2؛ عواصف – يعني
الراسخ
ُ
ّ
«المومن كالجبل ّ
همان گردبادها تكانش نميدهد ...الحمدهلل امروز در كشور كم هم
نيستند؛ زيادند؛ در همه قشرها هم هستند .جوانهايي هستند كه
اين جوانها نه امام را ديدهاند چون خود ديدن امام ،الهامبخش بود؛
نه اول انقالب را ديدهاند و آن هيجانها و آن شور [را]  ...جوانهايي
هستندكهاينهارانديدندامااالنجزءستونهايند؛يعنيبنده شهادت
ميدهم وقتي انسان ميبيند اينها را (ميبيند كه) جزء آن ستونهاي
محكمند؛ هميشه در هر نسلي وجود دارند)3( .
پينوشتها:
-1براينمونه،قرآنكريميكيازخصوصياتجاهليتراحميت
يا گردنفرازي در برابر حق ميداند .سوره فتح ،آيه 26
 -2كافي ،ج  1ص ( 455با اندكي تفاوت)
 -3سخنان رهبر انقالب در ديدار خانواده شهيد ناصر
روشنروان 1388/5/22

خونهايي که
غير قابل سانسور هستند!

ادامه از صفحه اول
-2طي سالهاي اخير ،شاهد افزايش حمالت تروريستي عليه
مسلمانان در کشورهاي غربي هستيم .حمالتي که اکثر آنها از
سوي رسانههاي غربي و مقامات رسمي اين کشورها سانسور مي
شود .تنها در  9ماهه ابتدايي سال  2018ميالدي 570 ،حمله
عليه مسلمانان در کشور آلمان ثبت شده بود .در ديگر کشورهاي
اروپايي نيز آمارها و دادههاي موجود ،حاکي از افزايش شديد
حمالت عليه مسلمانان مي باشد .نکته جالب توجه اينکه خبري
از تصاوير و بيوگرافي قربانيان اين حمالت در رسانه هاي غربي
نيست! با اين حال به نظر مي رسد حمله خونين صورت گرفته در
نيوزيلند به اندازه اي وسيع و گسترده بوده است که غرب قدرت
سانسور آن را نداشته است!
-3ابرازتاسفمقاماتغربينسبتبهفاجعهاخيردرنيوزيلند،نهتنها
ارزشي براي مسلمانان ندارد ،بلکه نوعي فرافکني آشکار نسبت
به نقش نهادهاي رسمي و امنيتي غرب در اين ماجراي خونين
محسوب مي شود .اکنون سواالت زيادي وجود دارد که مقامات
غربي ملزم به پاسخگويي در خصوص آن مي باشند ،سواالتي از
قبيل ينکه  :اساسا"اسالم ستيزي" در غرب چگونه تبلور يافت و
نقش پشت پرده و آشکار دستگاههاي امنيتي و تبليغاتي کشورهاي
غربي در استمرار اين روند چه بود؟ خلق تروريسم تکفيري از سوي
غرب چه کمکي به افزايش پروسه اسالم ستيزي در آمريکا و اروپا
و ديگر مناطق غير مسلمان در جهان کرد؟ چرا گروههاي اسالم
ستيز از جمله نئونازيها و فاشيستها و ناسيوناليستهاي افراطي
در طول سالهاي اخير ،حد يقفي در فعاليتهاي ضد اسالمي
خود نداشته و کمترين اقدامي براي مهار سياسي و اجتماعي آنها
صورت نگرفته است؟

جاي خالي مؤلفههاي تربيتي و
پرورشي در پرونده دانشآموزان

ادامه از صفحه اول
مؤلفههاي مهارتي شامل؛ توانايي استفاده از رايانه ،توانايي استفاده
الکترونيکي خانگي و آموزشي ،قدرت طراحي و ساخت
از ابزار فني و
ِ
کاردستي و ساير ابزار و وسايل ،توان نقشهکشي اوليه ،توانايي انجام
امور ضروري خانه مثل آشپزي و تعميرات جزئي ،مهارتهاي هنري
(هنرهاي هفتگانه).
قطعاًذکرايننکاتبهمعناينفينقشخانوادههادرآموزشاينمسائل
نيست ،اما قطعاً تکميل و توسعه اين مفاهيم در قالب يک برنامه علمي و
عملي بر عهده نظام آموزشي و فرهنگي کشور است ،ضمن آنکه اجراي
اين نقش از سوي خانواده نيز ،مستلزم فرهنگسازي توسط متوليان
همين بخشها در محيط آموزشي است.
کالم آخر اينکه؛ طراحي چنين چکليستي و انجام اينگونه اقدامات
عملياتي و کاربردي ،ميتواند در کنار مباحث آموزشي ،فکر و ذهن
مسئولين محترم و همچنين مربيان و معلمين عزيز را معطوف به
نيازهاي اساسي و مهمتري مانند؛ کادرسازي و ضرورت توجه و تأکيد
بر مسائل تربيتي در محيطهاي آموزشي نموده و زمينه اجراي سند
تحول بنيادين آموزش و پرورش را نيز فراهم نمايد.

