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یادداشت:

عباس ها در راه اند خواهر

حجت االسالم نیما ارزانی نوشت:
بــه گــزارش ســراج ،هرگــز نشــده اســت در عالــم تشــیع
پرچمــی بــر زمیــن بــی افتــد و علمــداری نباشــد کــه
آن را برگیــرد در تاریــخ چهــل ســاله انقــاب مــا کــم
نبودنــد بزرگانــی کــه رفتنــد و فقدانشــان ســخت بــود
بــرای مــردم امــا ایــن فقــدان تضمیــن کننــده صحــت و
اســتدامه مســیر انقــاب بود.خــون امثــال ســلیمانی هــا
بــرای یــک هــدف کــه پیــر جمــاران آن را ترســیم کــرده
یــک موهبــت ضــروری اســت.بی شــک قطــرات گــرم
خــون ســرخ ایــن ســردار بــر خــاک گــرم عــراق یــادآور
عاشــورا و امتــداد خــون پــاک شــهدای دشــت بالســت.
ملــت حســینی و زینبــی ایــران و جهــان کــه عشــق بــه
اســام و ایــن انقــاب بــا گوشــت و پوستشــان اجیــن
شــده اســت هرگــز ترســی از هیــچ ابرقدرتــی نداشــته
چــرا کــه کســانی کــه حســین(ع) را دارنــد تــرس و واهمه
ای از احــدی ندارند.بدانیــد کــه خوشــی هــاو سرمســتی
هــای آنهــا زودگــذر اســت همچــون قاتلیــن اباعبــداهلل
(ع) کــه شــادمانی انــدک و حــزن و پشــیمانی فــراوان.
امــروز آن کســی کــه بایــد بترســد دشــمن متجــاوز بــی
خــرد اســت.امروز و فــردا عرصــه بــر آنهــا تنــگ و نفــس
کشــیدن ســخت تــر خواهــد شــد و آزادمــردان دنیــا
بداننــد کــه جمهــوری اســامی ایــران هرگــز بــه دنبــال
ریختــن خونــی نیســت امــا حکــم اســام مــی گویــد
نفــس در مقابــل نفــس لــذا بــه همیــن حکــم قصــاص
الهــی از کلیــه بــرادران نیروهــای مســلح مــی خواهیــم

پاســخی کوبنــده بــه ایــن دشــمن پلیــد شــیطان صفــت
بدهد.فرماندهــی کــه خــود را کلنــا عباســک یــا زینــب
مــی دانــد و در راه دفــاع حــرم خواهــر خویــش فرزنــدان
انقالبــی و یــاران باوفایــش را قربانــی کــرده اســت در
نهایــت در شــهر و بــاد بــرادر زینــب همچــون عبــاس او
بــی دســت بــه شــهادت مــی رســد.
چــه زیبــا فرمودنــد رهبــری عزیــز کــه اینچنین شــهادتی
برازنــده ایشــان بــود واقعــا از فرماندهــی کــه عبــاس وار
گــرد حــرم امــن خواهــر را امنیــت بخشــید کمتــر از آن
هــم انتظــار نمــی رفت.درســت اســت وعــده ی الهــی
کــه کل مــن علیهــا فــان و یبقــی وجهــک ذوالجــال و
االکــرام حــق اســت امــا مــن شــکی نــدارم کــه خداونــد
ایــن چنیــن بــزرگ مردانــی را جــزء مســتثنیات خویــش
قــرار داده و بــا لفــظ شــهید در کنــار خویــش جــای
مــی دهد.بــاور مــن ایــن اســت کــه فتــح الفتــوح امــام
راحــل تربیــت همچنیــن ســربازانی بــوده اســت کــه بعــد
از چهــل ســال خدمــت ولــی خــدا مــی گویــد خدمــت
مخلصانــه
.ایــن باالتریــن نشــان و درجــه ای اســت کــه مــی تــوان
از ولــی خــدا گرفــت ،اینجاســت کــه بــه نهــج البالغــه
مراجعــه مــی کنــم و در بیــان امیــر کالم در توصیــف
مومنــان یکــی از خصوصیــات را اخــاص مــی دانــد .و باور
و یقیــن مــن ایــن اســت کــه امــروزه بــا معیارهــای نهــج
البالغــه کســی شایســته تــر از ایــن شــهید نیســت.تمام
تجلــی کــه مومــن واقعــی را مــی توانیــم در او پیــدا کنیم
خــود اوســت.این خــود بــزرگ تریــن افتخــار بــرای مــردم
ایــران اســت کــه امیــن امنیــت حــرم همچــون امیــن
خیــام حــرم اباعبــداهلل(ع) مظلومانــه اربــا اربــا گردیــد
و خــود ســندی زنــده از مظلومیــت شــیعیان اســت و
ایــن از همــان دســت توفیقاتــی اســت کــه اهلل متعــال
بــه بنــدگان و مومنــان خالــص خویــش عنایــت مــی
فرمایند.بــی شــک ایــن ســردار نــه اولیــن و نــه اخریــن
هدیــه بــه پیشــگاه ائمــه مــی باشــد و نــه اخــر راه ،لــذا
امیــد اســت کــه جوانــان انقالبــی راه پرافتخــار شــهید را
ادامــه داده و هرکــدام ســلیمانی دیگــری باشــند.

شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک امت بود

حجــت االســام شــاه فضــل در جلســه تفســیر قــرآن که
یکشــنبه شــب در مســجد امام خمینــی (ره) برگزار شــد
بــا تبریــک و تســلیت شــهادت ســردار ســلیمانی ،گفــت:
حضــور دههــا میلیونــی مــردم ایــران در نخســتین روز
از تشــییع پیکــر مطهــر شــهید ســردار ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی و شــهدای جبهــه مقاومــت پیامهــای
زیــادی بــرای مــردم جهــان داشــت.
وی افــزود :آمریــکا تــاش زیــادی کــرد تــا نشــان
دهــد مــردم ایــران و عــراق از تــرور فرماندهــان
جبهــه مقاومــت خوشــحال هســتند ،امــا حضــور دههــا
میلیونــی مــردم ایــران در تشــییع پیکــر مطهــر شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی و شــهدای جبهــه مقاومــت و
راهپیمایــی اعتراضــی مــردم آمریــکا نســبت بــه ایــن
اقــدام جنایتکارانــه و بــه نمایــش گذاشــتن تصاویــر
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در نیویــورک نقشــه
آمریــکا را نقــش بــرآب کــرد.
بــه گفتــه وی بعــد از تــرور شــهید ســردار ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی اختــاف شــدیدی بیــن مــردم و دولــت
آمریــکا و همچنیــن بیــن دولتمــردان آمریــکا بــه وجــود
آمــده اســت و دامنــه ایــن اختــاف وســیع اســت.
حجــت االســام شــاه فضــل گفــت :روح ســردار بــزرگ

حــاج قاســم ســلیمانی بــه انــدازهای بــزرگ اســت کــه
هــم وســعت منطق ـهای و هــم وســعت زمانــی آن زیــاد
اســت و آثــار ایــن تــرور ناجوانمردانــه شــاید تــا دههــا
ســال در منطقــه و جهــان ادامــه داشــته باشــد.
وی ادامــه داد :در یکصــد ســال اخیــر تــرور هیــچ
شــخصیتی در جهــان بــه انــدازه شــهادت حــاج قاســم
ســلیمانی التهــاب ایجــاد نکــرده اســت بــه طوریکــه مردم
کشــورهای مختلــف بــه حمایــت از ایــن شــخصیت و
محکومیــت جنایــت آمریــکا راهپیمایــی کردنــد.
بــه گفتــه وی حضــور میلیونــی مــردم ایــران و
کشــورهای مختلــف جهــان در تشــییع پیکــر مطهــر
حــاج قاســم ســلیمانی و حمایــت از ایــن ســردار بــزرگ و
محکومیــت جنایــت آمریــکا ،نشــان داد جبهــه مقاومــت
پشــتوانه قــوی در سراســر جهــان دارد.
دبیــر جامعــه روحانیــت کاشــان گفــت :هرچنــد دشــمن
تــاش زیــادی کــرد تــا شــهید ســردار ســپهبد حــاج
قاســم ســلیمانی را تروریســت معرفــی کنــد ،امــا شــهادت
ایــن ســردار بــزرگ و تشــییع باشــکوه و راهپیماهایــی
کــه در سراســر جهــان برگــزار شــد بــه همــه ثابــت کــرد
ســردار ســلیمانی مدافــع صلــح و ضــد تروریســت بــود.

پرچم عزای فاطمی بر گنبد
هالل بن علی(ع) برافراشته شد
مراســم ویــژه اهتــزاز پرچــم عــزای فاطمــی بــر بلنــدای گنبــد
فیــروزهای حــرم حضــرت محمــد هــال بــن علــی(ع) بــا
حضــور خــدام افتخــاری برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنگارخبرگــزاری «حــوزه» در کاشــان ،همزمان
بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه(س)
و همچنیــن شــهادت ســردار مقاومــت ســپهبد حــاج قاســم
ســلیمانی ،پرچــم ســبز رنــگ گنبــد حــرم مطهــر حضــرت
هــال بــن علــی(ع) جــای خــود را بــه پرچــم ســیاه رنــگ
عــزای فاطمــی داد.

در ایــن آییــن پرچــم ســیاه رنــگ کــه مزیــن بــه نــام حضــرت
محمــد هــال(ع) اســت توســط خــدام حــرم مطهــر طــی
تشــریفات و آیینــی خــاص همــراه بــا قرائــت صلــوات خاصــه،
بــه بلنــدای گنبــد آســتان مقــدس منتقــل شــد و بــر فــراز آن
بــه اهتــزاز در آمــد.
همزمــان بــا تعویــض پرچــم گنبــد ،پــرده ســیاه رنــگ منقــش
لســا ُم َعلَیـ َ
ـک أَیُّ َهــا ال ِهـ ُ
ـال ال ُمنی ـ ِر» دور تــا دور
بــه جملــه «ا َ َّ
ضریــح مطهــر و نورانــی آن حضــرت نصــب شــد.
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تذکرات کتبی نمایندگان به
مسئوالن اجرایی کشور

تذکــرات کتبــی نماینــدگان بــه مســئوالن اجرایی کشــور
در نشســت علنــی امــروز مجلــس از ســوی هیــأت رئیســه
قرائــت شــد کــه ایــن تذکــرات بــه شــرح زیــر اســت:
احمــد صفــری نماینــده مــردم کرمانشــاه بــه
رئیسجمهــور در بــاره عــدم تامیــن اعتبــار بــرای اجــرای
قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن کشــور تذکــر داد.
ســکینه الماســی نماینــده مــردم عســلویه بــه وزیــر
ورزش و جوانــان لــزوم نظــارت بــر عملکــرد فدراســیون
فوتبــال را متذکــر شــد و عنــوان کــرد کــه عملکــرد ایــن
فدراســیون باعــث نتیجــه گرفتــن تیمهــای خــاص در
دقایــق پایانــی شــده اســت.
محمدابراهیــم رضایــی نماینــده مــردم خمیــن در
تذکــری بــه وزیــر صنعــت معــدن تجــارت عنــوان کــرد
چــرا بــر عملکــرد شــرکت شــهرکهای صنعتــی نظارتــی
نداریــد و آنهــا بــا عملکــرد منفعــت طلبانــه مانــع رشــد
ســرمایهگذاری میشــوند.
حســینعلی حاجیدلیگانــی نماینــده مــردم شاهینشــهر
در تذکــری بــه وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت عنــوان
کــرد چــرا برخــی واحدهــای تولیــدی و صنعتــی دو مــاه
مانــده بــه پایــان ســال کارگــران را اخــراج و شــادی عیــد
آنهــا را بــه غــم تبدیــل میکننــد؟
نصــراهلل پژمانفــر نماینــده مــردم مشــهد در تذکــری بــه
رئیسجمهــور عنــوان کــرد کــه چــرا بــا توجــه بــه الــزام
قانونــی بــرای افزایــش حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان
مطابــق تــورم ،دولــت پیشــنهاد افزایــش حقــوق و
دســتمزد  15درصــدی بــرای ســال آینــده داده اســت
کــه بــا تــورم فعلــی بســیاری فاصلــه دارد و باعــث بیشــتر
شــدن مشــکالت معیشــتی حقــوق بگیــران خواهــد شــد.
همچنیــن پژمانفــر بــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اســامی عنــوان کــرد کــه علــت اعطــای مجــوز بــه فیلــم
ســینمایی مطــرب بــا محتــوای رقــص و ابتــذال چیســت.
نــادر قاضیپــور نماینــده مــردم ارومیــه بــه رئیسجمهــور
و وزرای کابینــه لــزوم عــدم اســتفاده از بازنشســتگان در
شــرکتها و ســازمانهای زیرمجموعــه و وابســته بــه

اجتماعی ومذهبی

دولــت را متذکــر شــد.
نــادر قاضیپــور و علیرضــا محجــوب نماینــدگان ارومیــه
و تهــران در تذکــری بــه رئیسجمهــور خواســتار تســریع
در ابــاغ آئیننامههــای اجرایــی قوانیــن مصــوب دوره
دهــم مجلــس شــورای اســامی شــدند.

همچنیــن ایــن نماینــدگان در تذکــری بــه وزرای
دفــاع ،اطالعــات و امــور خارجــه خواســتار تســریع در
اجــرای انتقــام ســخت نســبت بــه جنایــت آمریــکا در
بــه شــهادت رســاندن ســردار قاســم ســلیمانی و دیگــر
همراهانــش شــدند.
ســیده حمیــده زرآبــادی نماینــده مــردم قزویــن در
تذکــری بــه وزیــر اطالعــات عنــوان کــرد کــه چــرا وقتــی
فــردی بــه دلیــل ایجــاد تنــش بنــا بــه تصمیــم شــورای
تامیــن اســتان از ســمتش عــزل میشــود بــرای پســتی
باالتــر مــورد تائیــد قــرار میگیــرد؟
وی همچنیــن بــه وزیــر صنعــت معــدن تجــارت بــه
خاطــر عــدم اجــرای تعهــدات توســط شــرکتهای
خودروســازی در تحویــل خــودروی خریــداری شــده بــر
اســاس قــرارداد منعقــده ،تذکــر داد.
ســیدجواد ســاداتینژاد نماینــده مــردم کاشــان بــه
وزیــر امــور خارجــه لــزوم پیگیــری جــدی در مجامــع
بینالمللــی دربــاره نقــض قوانیــن بینالمللــی در تــرور
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی را متذکــر شــد.
منصــور مــرادی نماینــده مــردم مریــوان بــه
رئیسجمهــور دربــاره قطــع طــرح حمایــت معیشــتی
افــرادی کــه جهــت کارگــری ســه بــار بــه کشــور عــراق
ســفر میکننــد تذکــر داد.
حبیــباهلل دهمــرده نماینــده مــردم زابــل در تذکــری
بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد کــه چــرا
عــزل و نصــب وزرای آمــوزش و پــرورش بــه روشهــای
غیرکارشناســی و سیاســی و مهندســی انتخابــات انجــام
میشــود.
حســین هاشــمی نماینــده مــردم بندرعبــاس در تذکــری
بــه وزیــر آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد کــه علــت
عــدم ســاخت مدارســی کــه بــر ســر دانشآمــوزان آوار
میشــود ،چیســت؟

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل

انتقام خون سردار سلیمانی ،حق همه جبهه
در نشســت علنــی امــروز (سهشــنبه 17 ،دی مــاه)
مجلــس شــورای اســامی در تذکــر شــفاهی خــود گفــت:
شــهید ســلیمانی امــروز بــه قــدرت نــرم جمهــوری
اســامی تبدیــل شــده و نــام او پیــش از زمــان شــهادتش
دشــمنان ایــران اســامی را میلرزانــد؛ خــون حــاج قاســم
و ابومهــدی المهنــدس عامــل انســجام ،وحــدت و همدلــی
ملــت ایــران و عــراق و تقویــت جبهــه مقاومــت شــد.
نماینــده مــردم کاشــان و آران بیــدگل در مجلــس
شــورای اســامی افــزود :راه ســرخ ســردار بــا قــدرت
ادامــه مییابــد؛ درود بــر ســید مقاومــت حســن نصــراهلل
کــه بــا قــدرت اعــام کــرد جبهــه مقاومــت مســتقل از
ایــران نســبت بــه انتقــام اقــدام خواهــد کــرد.

وی ادامــه داد :ســردار ســلیمانی  40ســال عمــر خــود را
در راســتای امنیــت مــردم ایــران و منطقــه صــرف کــرد
و امــروز انتقــام او حــق همــه جبهــه مقاومــت اســت و
خــروج آمریــکا از منطقــه حداقــل خواســته جهــان اســام
اســت.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای
اســامی از اقــدام مجلــس بــرای تصویــب طــرح اقــدام
متقابــل ایــران علیــه آمریــکا تشــکر کــرد و گفــت :ایــن
اقــدام پاســخ دقیــق و مطالبــه مــردم ایــران در انتقــام
ســخت و کوبنــده بــود.
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 90هزار لیتر گازوئیل
قاچاق به مقصد نرسید
ســرهنگ «علــي قربانــي « در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت :درپــی دریافــت
اخبــاری مبنــی بــر اینکــه چندیــن دســتگاه کامیــون
کشــنده در حــال جابــه جایــی گازوئیــل قاچــاق هســتند
و قصــد دارنــد از محورهــای ارتباطــی شهرســتان
کاشــان عبــور کننــد  ،بررســی موضــوع در دســتور کار
قــرار گرفــت.
وی افــزود :مامــوران انتظامــی شهرســتان کاشــان در
عوارضــی «قمصــر» اولیــن خــودروی حامــل گازوئیــل را
شناســایی و توقیــف کردنــد کــه راننــده اظهــار داشــت
کامیــون حامــل بــار قانونــی روغــن صنعتــی اســت.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت :بالفاصلــه پــس
از توقیــف کامیــون اول  2کامیــون دیگــر نیــز وارد
عوارضــی شــدند کــه در بازرســی از ایــن  3خــودرو 90
هــزار لیتــر گازوئیــل فاقــد مــدارک قانونــی و مجوزهــای
مربوطــه کشــف شــد.
ســرهنگ قربانــی اظهــار داشــت :در ایــن رابطــه 3
راننــده دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع
قضائــی تحویــل داده شــدند.
سرپرســت انتظامــی شهرســتان کاشــان تاکیــد کــرد:
نیــروی انتظامــی بــا افــرادی کــه ســرمایه هــا و منابــع
طبیعــی کشــور را بــه تــاراج مــی برنــد برخــورد قاطــع
و قانونــی مــی کنــد و اجــازه جــوالن بــه آنــان نخواهــد
داد.

نامگذاری زیرگذر کاشان به
نام سردار سلیمانی نیازمند
مصوبه شورای شهر است
رئیــس شــورای شــهر کاشــان گفــت :نامگــذاری پــروژه
در حــال احــداث زیرگــذر مدخــل شــهر بــه نــام ســردار
«قاســم ســلیمانی» توســط شــهردار برخــاف قانــون
بــوده زیــرا قبــل از هــر اقدامــی بایــد مراحــل قانونــی
بــرای اخــذ مصوبــه شــورا را طــی کنــد.
علــی رســول زاده اظهــار کــرد :جایــگاه و رشــادت هــای
ســردار رشــید اســام قاســم ســلیمانی را کســی نمــی
توانــد کتمــان کنــد و قطعــا نــام خیابــان یــا محــوری در
یــک شــرایط مناســب بــه نــام ایــن مجاهــد شــهید در
کاشــان نامگــذاری خواهــد شــد.
وی یــادآور شــد :محــل احــداث ایــن پــروژه تــا قبــل از
تبدیــل آن بــه زیرگــذر بــه نــام ســردار شــهید «محمــود
خادمــی» بــوده اســت و بــا توجــه بــه حضــور خانــواده
ایشــان در مراســم کلنــگ زنــی آغــاز ایــن پــروژه
عمرانــی بایــد بررســی و دقــت الزم بــرای اتخــاذ هــر
تصمیمــی صــورت بگیــرد تــا جایــگاه و احتــرام ایــن
ســردار شــهید خطــه کاشــان نیــز حفــظ شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد رعایــت و موازیــن قانونــی
در نامگــذاری خیابــان هــا و معابــر صــورت گیــرد،
افــزود :شــهردار کاشــان قبــل از هــر تصمیمــی بایــد
نــام و محــل پیشــنهادی را در کمیتــه نامگــذاری کــه
نماینــده بنیــاد شــهید نیــز حضــور دارد بــا ضوابــط و
دســتورالعمل هــای وزارت کشــور مصــوب کنــد.
وی افــزود :پــس از پیشــنهاد کمیتــه نامگــذاری نــام
انتخــاب شــده بــرای بررســی و تصویــب نهایــی ابتــدا در
کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی شــورا مطــرح شــده و
ســپس در صحــن علنــی شــورا رای گیــری مــی شــود
تــا پــس از اخــد اکثریــت آرا مراحــل اجرایــی کــردن
نامگــذاری و نصــب تابلــو صــورت گیــرد.
رســول زاده بــا بیــان اینکــه فــر مانــداری و کمیســیون
تطبیــق نیــز بــرای نامگــذاری ایــن زیرگــذر نظراتــی
دارنــد ،گفــت :اصــوال شــهردارها مســوولیت اجرایــی
دارنــد و نبایــد تــا قبــل از اینکــه مصوبــه شــورا بــه آنهــا
ابــاغ نشــود کاری را شــروع کننــد.
رســول زاده تصریــح کــرد :االن بــرای نامگــذاری بلــوار
فاطمیــه نیــز بــا مشــکالت عدیــده ای مواجــه هســتیم
زیــرا قبــل از احــداث آن ایــن معبــر و کوچــه بــه نــام
شــهیدان زاهــدی بــوده کــه پــس از تعریــض و تکمیــل
بــا توجــه بــه حضــور یکــی از هیئــات مذهبــی آن محــل
بــه فاطمیــه تغییــر نــام داده شــد.
رئیــس شــورای شــهر کاشــان افــزود :بــا پیگیــری هــای
خانــواده شــهیدان زاهــدی پرونــده تغییــر ایــن نــام
در دیــوان عدالــت مطــرح اســت و حتــی فرمانــداری
کاشــان نیــز تاکیــد بــر نامگــذاری ایــن بلــوار بــه اســم
شــهیدان زاهــدی دارد.
رســول زاده خاطرنشــان کــرد :بایــد در موقــع تصمیــم
گیــری هــا بــا دقــت بــه شــرایط و موضوعــات پیــش رو
توجــه کنیــم تــا مشــکالت و نارضایتــی کمتــری پیــش
آیــد.
گفتنــی اســت ســعید ابریشــمیراد ،شــهردار کاشــان
در برنامــه رادیویــی صبــح ســیلک اذعــان داشــت کــه
پیشــنهادی ارائــه کردهایــم کــه در صــورت موافقــت
مجموعــه تصمیمگیــر ،پــروژه زیرگــذر کاشــان بــه نــام
ســردار شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی ،مزیــن و
نامگــذاری شــود.

