انقالب :قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها به دقت عمل شود
رهبر انقالب:
عقبنشینی نخواهیم کرد؛ ممکن است غنیسازی را به  ۶۰درصد برسانیم

کاشان پایتخت نهج البالغه ایران

عروسکهابهجایسلبریتی!

حکمت  3نهج البالغه :
ِس ال ْ َف ِط َن َع ْن ُح َّجت ِ ِهَ ،و ال ْ ُم ِقلُّ
الْبُخْ ُل َعا ٌرَ ،و ال ْ ُجب ْ ُن َمن ْ َق َص ٌةَ ،و ال ْ َف ْق ُر يُخْ ر ُ
ِيب فِي بَلْدَ ت ِ ِه.
َغر ٌ
بخل ،ننگ است و ترس ،نقص است و تنگدستى ،زبان زيرك را از
بيان حجتش بر بندد و بينوا در شهر خود غريب است.

برنامــه «شوخیشــوخی» قـرار اســت در ایــام نــوروز هرشــب برنامــه داشــته باشــد اما
ـف حضــور «ویدئوچــک» در کنداکتور عیدانه تلویزیون مشــخص نیســت.
هنــوز تکلیـ ِ
برنامــه «شــوخی ،شــوخی» بهکارگردانــی محمــد لقمانیــان مدلــی از یــک تاکشــو
اســت کــه بهجــای ســلبریتیها ،عروسـکها در آن حضــور دارنــد .ایــن برنامــه هــم
شــبیه بــه دیگــر کار تلویزیونــی عبـداهلل روا در شــبکه ورزش اســت« .ویدئوچــک»
همچــون ایــن برنامــه عروســکی بــدون توجــه بــه حضــور ســلبریتیها نقدهایــی به
فضــای ورزش دارد

دولت و مجلس یک صدا
صفحه5

صفحه5
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مجلس و دولت اختالفنظر امروزشان را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد ،باید به دقت به این قانون که قانون خوبی است عمل شود

موضوع سالح هستهای بهانه است

حضرت امام علی(ع)

باید از امروز برای نیاز آن زمان
آماده شد

از دشمن خود سختترین پرهیز را داشته باش

روحانیت راستین
حمایــت از روحانیــت راســتین اســام و
تشــیع آنــان کــه صدهــا ســال اســت تکیــه
گاه محرومــان بــوده انــد و مســتضعفان از
کوثــر زالل معرفــت آن بزرگــواران ســیراب
شــده انــد  .حجــت االســام حســن بابایــی،
دبیــر قــرارگاه جهــاد کبیــر اســتان اصفهــان
پیرامــون ســالروز صــدور منشــور روحانیــت در
یادداشــتی آورده اســت:
بســم اهلل الرحمن الرحیم
 ۳اســفند  ۱۳۶۷را فرامــوش نمــی کنــم آن
زمــان کــه احیاگــر اســام نــاب محمــدی در
حمایــت از حامــان امانــت وحــی و رســالت
فریــاد بــر آورد.
حمایــت از پاســداران شــهیدی کــه ارکان
عظمــت وافتخــار انقــاب اســامی را بــر دوش
تعهــد ســرخ وخونیــن خویــش حمــل نمــوده
انــد.
حمایــت از حماســه ســازان همیشــه جاویــد
آنانکــه رســاله علمیــه و عملیــه خــود را بــه
دم شــهادت و مرکــب خــون نوشــته انــد و بــر
منبــر هدایــت وعــظ و خطابــه نــاب از شــمع
حیاتشــان گوهــر شــب چــراغ ســاخته انــد.
حمایــت از کســانیکه هنگامــه نبــرد هشــت
ســال دفــاع مقــدس رشــته تعلقــات درس و
بحــث و مدرســه را بریدنــد و عقــال تمنیــات
دنیــا را از پــای حقیقــت علــم برگرفتنــد و
ســبکباالن بــه میهمانــی عرشــیان رفتنــد و
در مجمــع ملکوتیــان شــعر حضــور ســرودند.
آنانکــه تــا کشــف حقیقــت تفقــه بــه پیــش
تاختنــد وبــرای قــوم وملــت خــود منــذران
صادقــی شــدند کــه بندبنــد حدیــث
صداقتشــان را قطــرات خــون وقطعــات پــاره
پــاره پیکرشــان گواهــی کــرده اســت.
در حمایــت از کســانیکه در دعــوت بحــق و راه
خونیــن مبــارزه مــردم خــود اولیــن قربانیهــا
را داد و مهــر ختــام دفترشــان شــهادت بــود.
آری حمایــت از روحانیــت راســتین اســام و
تشــیع آنانکــه صدهــا ســال اســت تکیــه گاه
محرومــان بــوده انــد و مســتضعفان از کوثــر
زالل معرفــت آن بزرگــواران ســیراب شــده انــد
روحانیتــی کــه در دفــاع از مقدســات دینــی
ومیهنــی خــود مرارتهــا وتلخیهــا متحمــل شــده
انــد وهمــراه بــا تحمــل اســارتها وتبعیدهــا
زندانیهــا و اذیــت و آزارهــا وزخــم زبانهــا
شــهدای گرانقــدری را تقدیــم نمــوده انــد .
روحانیتــی کــه پیــش کســوت شــهادت
بــوده انــد -بــاالی دار رفتــه انــد واجســاد
مطهرشــان بــر ســنگ فرشــهای حــوادث
خونیــن بــه شــهادت ایســتاده اســت.روحانیتی
کــه مظلومیتــش را دیوارهــای فیضیــه-
ســلولهای مخــوف وانفــرادی رژیــم شــاه
کوچــه وخیابــان -مســجد و محــراب -دفاتــر
کار و محــل خدمــت -خــط مقــدم جبهــه-
میادیــن میــن شــهادت میدهنــد وخــون
پاکشــان افــق فقاهــت را گلگــون کــرده اســت.
روحانیتــی کــه در طــول  ۸ســال دفــاع مقــدس
بیــش از ۲۵۰۰شــهید تقدیــم نمــود.
آری حمایــت از روحانیتــی کــه زیــر بــار

ســرمایه داران وپــول پرســتان وخوانیــن
نرفتنــد وهمــواره شــرافت خــود را حفــظ
نمودنــد وبــه خــون ســرمایه داران زالــو صفــت
تشــنه انــد آنانکــه بــا زهــد وتقــوا وریاضــت
درس خوانــده انــد و پــس از کســب مقامــات
علمــی و معنــوی بــه همــان شــیوه زاهدانــه
و بــا فقــر و تهیدســتی و عــدم تعلــق بــه
تجمــات دنیــا زندگــی کــرده انــد و هرگــز
زیــر بــار منــت وذلــت نرفتــه انــد.
آری فریــاد امــام در حمایــت از روحانیــت در
مقابــل ســاطین وســتمگرانی بــود کــه در
محــو آثــار رســالت همــه امکانــات خــود را بــه
کار گرفتــه انــد.
در مقابــل کســانیکه مــی گوینــد دســت
روحانیــت اصیــل طرفــدار اســام نــاب
محمــدی بــا ســرمایه داران در یــک کاســه
اســت.
در مقابــل کســانی کــه مــی خواهنــد ریشــه
دیــن و دینــداری ودر راس آن اســام
وروحانیــت را بزننــد .در مقابــل کســانی کــه
بــا ژســت مقــدس مآبــی چنــان تیشــه بــه
ریشــه دیــن وانقــاب و نظــام مــی زننــد کــه
گویــی وظیفــه ای غیــر از ایــن ندارنــد.
در مقابــل مارهــای خــوش خــط وخالــی کــه
مــروج اســام آمریکایــی انــد و دشــمن رســول
اهلل .در مقابــل کســانی کــه شــعار جدائــی دیــن
از سیاســت ســر میدهنــد و نمــی داننــد کــه
حکومــت فلســفه عملــی تمامــی فقــه اســت.
در مقابــل لیبرالهــا آنهایــی کــه از اول هــم
بــا انقــاب نبودنــد و روح اهلل صراحتــاً اعــام
نمــود تــا مــن هســتم نخواهــم گذاشــت
حکومــت بدســت لیبرالهــا بیفتــد.
کوتــه فکرانــی کــه مــی گوینــد بایــد در
سیاســت و اصــول و دیپلماســی خــود تجدیــد
نظــر نمائیــم و مــا خامــی کــرده ایــم و
اشــتباهات گذشــته را نبایــد تکــرار کنیــم و
شــعارهای تنــد ســبب بدبینــی غــرب و شــرق
نســبت بــه مــا مــی شــود و نهایتــاً انــزوای
کشــور را در بــر خواهــد داشــت.
پــس هــان ای ســروران معــزز و معظــم
روحانــی ،ای امــت حــزب اهلل و ای بســیجیان
بیائیــم بــدون توجــه بــه غــرب حیلــه گــر
و فــارغ از دیپلماســی حاکــم بــر جهــان در
صــدد تحقــق فقــه عملــی اســام برآئیــم و اال
مادامــی کــه فقــه در کتابهــا و ســینه علمــا
مســتور بمانــد ضــرری متوجــه جهانخــواران
نیســت.
و روحانیــت تــا در همــه مســائل ومشــکالت
حضــور فعــال نداشــته باشــد نمــی توانــد درک
کنــد کــه اجتهــاد مصطلــح بــرای اداره جامعــه
کافــی نیســت حــوزه هــا و روحانیــت بایــد
نبــض تفکــر ونیــاز آینــده جامعــه را همیشــه
در دســت خــود داشــته باشــند وهمــواره چنــد
قــدم جلوتــر از حــوادث مهیــای عکــس العمــل
مناســب باشــند.
خداونــدا حــوزه هــای علمیــه ایــن ســنگرهای
پاســداری از فقاهــت واســام نــاب را تــا ابــد
پــا برجــا بــدار.

ُکن ِمن َع ُد ِّو َ
الح َذر
ک َعلی َا َشدِ َ

مواضع منطقی در موضوع هستهای
نتیجه ادبیات استکباری افزایش
نفرت مردم است

روشنگری دلسوزان انقالب مهمترین عامل شکست دشمن است

رئیــس شــورای عالــی جامعــه مدرســین
حــوزه علمیــه قــم ،روشــنگری دلســوزان
انقــاب را مهمتریــن عامــل شکســت
دشــمن در عرصــه جنــگ نــرم دانســت .
آیــت اهلل حســینی بوشــهری ،نماینــده
مــردم اســتان بوشــهر در مجلــس خبــرگان
رهبــری کــه بــه عنــوان ناطــق پیــش
از دســتور هشــتمین اجــاس رســمی
پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری
ســخن میگفــت ،ضمــن تبریــک اعیــاد
مــاه مبــارک رجــب و چهــل و دومیــن
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی از
مــردم عزیــز ،قهرمــان و همیشــه در
صحنــه بــه خاطــر حضــور پرشــکوه
در مراســم خــاص  ۲۲بهمــن امســال
قدردانــی کــرد.

دبیــر شــورای عالــی حــوزه هــای علمیــه،
همچنیــن ارتحــال حضــرات آیــات یــزدی
ریاســت محتــرم جامعــه مدرســین حــوزه
علمیــه قــم ،حضــرت آیــت اهلل مصبــاح
یــزدی ،حضــرت آیــت اهلل امینــی ،حضــرت
آیــت اهلل میرمحمــدی ،حضــرت آیــت اهلل
طبرســی و حضــرت آیــت اهلل بطحائــی
اعضــای فقیــد مجلــس خبــرگان راتســلیت
گفــت و یــاد ســپهبد شــهید حــاج قاســم
ســلیمانی و شــهید فخــری زاده را گرامــی
داشــت و ضمــن اظهــار همــدردی بــا همــه
کســانی کــه عزیزانشــان را در اثــر بیمــاری
کرونــا از دســت داده انــد و نیــز کســانی
کــه کســب و کارشــان دچــار آســیب
شــده اســت و در تنگنــای معیشــت بــه
ســرمیبرند ،از پزشــکان و پرســتاران و

تمــام کادر درمانــی کــه در ایــن بلیــه
عمومــی جمعــی از آنــان در راه خدمــت
بــه شــهادت رســیده انــد قدردانــی نمــود.
نماینــده مــردم اســتان بوشــهر در
مجلــس خبــرگان رهبــری در ادامــه
انقــاب اســامی را یکــی از نعمتهــای
الهــی برشــمرد کــه در ایــن عصــر نــه
تنهــا نصیــب ملــت ایــران شــد کــه جهــان
را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد ،و افــزود:
خوشــبختانه اکنــون کــه چهــل و دو ســال
از انقــاب اســامی گذشــته بــا اســتقامت
مــردم و رهبــری هدایتگرانــه حضــرت
امــام و رهبــری و تحمــل مشــکالت و نثــار
خــون شــهیدان ،مــردم از ایــن نعمــت
بــه خوبــی قدردانــی کــرده اند.آیــت اهلل
حســینی بوشــهری افــزود :ایــن انقــاب
تاکنــون دو مرحلــه حســاس را پشــت
سرگذاشــته؛ مرحلــه رویارویــی بــا نظــام
طاغــوت و مرحلــه تــداوم انقــاب و مرحلــه
تثبیــت نهادهــای انقــاب و تأســیس
ســازمانها و تشــکیالت مــورد نیــاز انقــاب
و نظــام اســامی.اما مهمتریــن مرحلــه
ای کــه انقــاب در پیــش دارد مرحلــه
پایــه گــذاری تمدنــی نــو بــر اســاس
آرمانهــای اســامی اســت ،زیــرا ایــن
انقــاب بــا هویــت اســامی متولــد شــده
و تنهــا متعلــق بــه مــردم ایــران نیســت
بلکــه همانگونــه کــه رســالت پیامبــر یــک
رســالت جهانــی اســت انقــاب مــا هــم
درون مرزهــا خالصــه نمیشــود ،لــذا
ایــن مرحلــه هــم بــرای مــا از حساســیت

ویــژه ای برخــوردار اســت و هــم بــرای
دوســتان و دشــمنان انقــاب ،زیــرا ایــن
مرحلــه ،مرحلــه تــداوم ،اســتمرار و
مواجــه شــدن بــا موانــع پیشــرفت اســت.
نماینــده مــردم اســتان بوشــهر در مجلــس
خبــرگان رهبــری ســپس تهدیــدات
ایــن مرحلــه را بــه دو دســته تهدیــدات
داخلــی و خارجــی تقســیم کــرد و افــزود:
کاری کــه بایــد کــرد ایــن اســت کــه اول
تهدیدهــا را بشناســیم و در مرحلــه دوم
بــرای خنثــی کــردن آنهــا چــاره اندیشــی
کنیــم و عوامــل مانــدگاری و اســتمرار و
تــداوم انقــاب را بررســی کنیــم .ابتدابایــد
تهدیــدات داخلــی را برطــرف کنیــم ،زیــرا
تجربــه نشــان داده کــه در مقابــل تهدیــد
خارجــی همــه ملــت یکپارچــه بــه صحنــه
مــی آینــد آیــت اهلل حســینی بوشــهری
تهدیــدات داخلــی راســرخوردگی مــردم
از نظــام ،فاصلــه گرفتــن مــردم از
اصــول و اهــداف انقــاب ،بــی اعتقــادی
نســل جــوان جامعــه ،بــه صحنــه آمــدن
عوامــل نفــوذی دشــمن و خدشــه دار
شــدن وحــدت در جامعــه دانســت.آیت
اهلل حســینی بوشــهری همچنیــن بــا
اشــاره بــه شکســت دشــمنان در جنــگ
برنامهریــزی
ســخت تمــام عیــار،
همهجانبــه دشــمنان بــرای جنــگ نــرم
را مهمتریــن تهدیــد خارجــی انقــاب
برشــمرد و روشــنگری دلســوزان انقــاب
را مهمتریــن عامــل بــرای شکســت
دشــمن در ایــن عرصــه دانســت.

پیگیری پروژههای صنعتی و معدنی کاشان و آران و بیدگل در جلسه با معاون معدنی وزیر صمت
ســعدمحمدی آخریــن مســائل حــوزه صنعــت
و معــدن منطقــه کاشــان و آران و بیــدگل را
مطــرح کردنــد .مهمتریــن مســائل مطــرح شــده
در ایــن جلســه بــه شــرح زیــر اســت:
دربــاره دریاچه نمک آران و بیدگل
واگــذاری  42درصــدی دریاچــه نمــک آران و
بیــدگل بــه ســازمان صمــت اســتان اصفهــان
کــه بــه دلیــل جابهجایــی معــاون معدنــی وزرات
صمــت متوقــف مانــده بــود .در جلســه امــروز
مقــرر شــد ایــن بحــث مجــددا در دســتور کار
قــرار بگیــرد .ضمــن اینکــه مجتمــع اقتصــادی
امــداد نامـهای مکتــوب و اعــام کــرده اســت کــه
ســرمایهگذاری در کاشــان انجــام خواهــد شــد.
جهــت اطمینــان از اینکــه فرآینــد کار بــرای
آینــدگان دشــوار نباشــد ،موضــوع واگــذاری
دکتــر ســاداتی نــژاد نماینــده محتــرم امــروز  3اســفندماه  1399در جلســه ای بــا  42درصــد دریاچــه نمــک بــه ســازمان صمــت
مــردم شــریف کاشــان و آران و بیــدگل معــاون معدنــی جدیــد وزیــر صمــت ،دکتــر اســتان اصفهــان مجدانــه پیگیــری و در دســتور

کار قــرار گرفــت.
مشــکالت معادن شن و ماسه کاشان
بــا جابهجایــی دولتــی معــادن شــن و ماســه
کاشــان از فرمانداریهــا بــه وزارت صمــت ومشــکل
جرائــم ملــی ،مقــرر شــد کــه رئیــس ســازمان
صمــت ،دکتــر موافــق پیگیــر موضــوع باشــند تــا در
اســرع وقــت مشــکل برطــرف و امــکان کار مجــددا
مهیــا گــردد.
حضــور وزیــر صمــت در منطقــه کاشــان و آران و
بیــدگل
جلســه بــا معــاون پارلمانــی وزیــر صمــت دکتــر
رزم حســینی جهــت برنامــه حضــور ایشــان در
منطقــه کاشــان و آران و بیــدکل جهــت راه انــدازی
و افتتــاح دو پــروژه مهــم صنعتــی و پیگیــری طــرح
مثلــث اقتصــادی در راســتای تقویــت کســب و کار
خــوزه شــهری ،مســئولیت اجتماعــی بیــن شــرکت
ســایپا و دیگــر مجموعههــا.

