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ـی و مرزهای جغرافیایی را از بین میبرد
حج تمام فاصلههای قومـ

ادعای مرگ «تاالب انزلی»
غیرعلمی است

یــک عضــو شــورای عالــی محیــط زیســت گفــت:
«تــاالب انزلــی» در حــال مــرگ نیســت و ادعــای
مــرگ تــاالب انزلــی غیرعلمــی اســت.
نشســت تخصصــی «تــاالب انزلــی  ،چالشهــا و
راهکارهــای ایــن حــوزه» بــا حضــور اســاتید برجســته
محیــط زیســت کشــور برگــزار شــد .در رابطــه بــا این
موضــوع ,مجیــد مخــدوم ,عضــو شــورای عالــی محیط
زیســت ادعــای مــرگ تــاالب انزلــی را غیرعلمــی
دانســت و اظهــار کــرد :تــاالب انزلــی در حــال مــرگ
نیســت و احیــای آن نیازمنــد برنامهریــزی صحیــح
اســت .تــاالب انزلــی زیس ـتبو م نیســت؛ اکوسیســتم
اســت و هــر اکوسیســتم دارای نظامــی پویــا و خــود
جبــران اســت.
وی ادامــه داد :تــاالب انزلــی اکوسیســتم خــود
جبرانــی اســت کــه متأســفانه مســاحتش بــه دلیــل
بهرهکشــی بیشــتر از  10هــزار هکتــار نیســت.
تــاالب انزلــی بیــش از آن کــه مــورد بهــرهوری و
بهرهبــرداری قــرار گیــرد ,مــورد بهرهکشــی اســت
و بــه همیــن دلیــل مســاحتش از  19هــزار هکتــار
رفتــه رفتــه کاهــش یافتــه اســت.
ایــن اســتاد برجســته محیــط زیســت کشــور بــا بیــان
اینکــه در مرحلــه نخســت بایــد بــا نقشهســازی تــوان
تــاالب و ظرفیــت بــرد تــاالب مشــخص شــود ,گفــت:
اگــر برنامــه احیــا داریــم ,اول بایــد تــوان احیــا را
روی نقشــه در بیاوریــم .برنامــه احیــا تــاالب انزلــی
در چهــار بخــش تعییــن راهــکار ،تعییــن ســازمان
تشــکیالتی ،تعییــن بودجــه ,در دو بخــش ســرمایهای
و جــاری و در آخــر زمانبنــدی صحیــح انجــام
شــدنی اســت و اگــر ایــن کار را کردیــم میتوانیــم
امیــدوار باشــیم کــه میتوانیــم تــاالب را احیــا کنیــم.
در ادامــه ایــن نشســت ,جمشــید منصــوری,
اکولوژیســت و پرندهشــناس برجســته کشــور گفــت:
تــاالب انزلــی نیــاز بــه دلســوزی دارد و نبایــد دکانــی
بــرای ســودجویی باشــد .بــرای نجــات تــاالب انزلــی
اول بایــد حریــم آن را حفــظ کــرد؛ بایــد حفاظــت از
تــاالب را بــرای مــردم و مســئوالن اولویـتدار کنیــم و
در حفــظ آن بایــد از مــردم درخواســت کمــک کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از ســرمایه عظیــم
تــاالب از دســت رفتــه گفــت :متأســفانه طــی ایــن
ســالها بودجــه زیــادی بــرای تــاالب صــرف شــد امــا
موضــوع احیــای تــاالب بــدون اینکــه کار مفیــدی در
آن انجــام شــود ،بــه دکانــی بــرای ســودجویی تبدیــل
شــده اســت .بســیاری از مســاحت تــاالب انزلــی
توســط ســودجویان تصاحــب شــده لــذا بــرای احیــا،
اول حفاظــت بعــد بررســی و مشــخص کــردن تــوان
تــاالب و همچنیــن تعییــن محــدوده تــاالب بایــد
انجــام شــود.
در پایــان برنامــه ,رضــا رمضانــی ,مدیــرکل حفاظــت
محیــط زیســت گیــان بیــان کــرد :امــروز  47ســال
از ثبــت تــاالب انزلــی در کنوانســیون بینالمللــی
رامســر میگــذرد .ورود فاضالبهــای خانگــی
بزرگتریــن چالــش تــاالب انزلــی اســت و زرجــوب
و گوهــررود ,دو رودخانــه رشــت ,بــار اصلــی فاضــاب
خانگــی را وارد تــاالب انزلــی میکننــد.
وی گونههــای مهاجــم را یکــی دیگــر از چالشهــا
عنــوان کــرد و گفــت :متأســفانه  7هــزار هکتــار از
اســتان گیــان درگیــر گونــه مهاجــم ســنبل آبــی
اســت کــه  6هــزار و  500هکتــار آن در تــاالب انزلــی
قــرار دارد و ایــن گونــه مهاجــم نفــس تــاالب را بــه
شــماره انداختــه اســت.
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ابراهیــم) مــردم را دعــوت بــه حــج کــن تــا پیــاده
و ســواره بــر مرکبهــای الغــر از هــر راه دور (بــه
ســوی خانــه خــدا) بیاینــد * .تــا منافــع گوناگــون
آن بــرای خویــش را مشــاهده نماینــد( ». ...حــج:
)۲۷ -۲۸
بــی تردیــد در صــدر منافــع بیشــمار حــج،
منافــع معنــوی آن اســت .توجــه بــه اســرار
حــج و حکمــت اعمــال آن و انجــام بــا
حضــور قلــب ایــن اعمــال ،بهرههــای
معنــوی حــج را دوچنــدان خواهــد نمــود.
امیرالمؤمنیــن(ع) در بیانــی زیبــا دربــاره
منافــع معنــوی حــج ،از آن بــا عنــوان
«تمحیــص بلیــغ» (پاکســازی آشــکار)
و زمینــهای بــرای نیــل بنــدگان
بــه بهشــت یــاد فرمــوده اســت:
ـا ًء َعظِ یم ـاً َو ا ْمت َِحان ـاً شَ ـ ِدیدا ً
«اب ْ ِتـ َ

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در یادداشــتی
نوشــت :حــج تمــام فاصلههــای قومــی و مرزهــای
جغرافیایــی را از بیــن مــی بــرد و دل هــا را بــه
هــم نزدیــک میکنــد و روحیــه تعــاون و بــرادری
و مســاوات را در بیــن امــت مســلمان قــرار
میدهــد.
محمدمهــدی اســماعیلی در ادامــه ایــن
یادداشــت مناســک حــج را فرصــت مناســب
بــرای دیپلماســی عمومــی کشــورهای اســامی
دانســت و افــزود :حــج تمــام فاصلههــای قومــی و
مرزهــای جغرافیایــی را از بیـن مـی بــرد و دل هــا
را بــه هــم نزدیــک مــی کنــد و روحیــه تعــاون و
بــرادری و مســاوات در بیــن امــت مســلمان قــرار
میدهــد و ســیاه و ســفید و عـــرب و عـــجم و
شــیعه و ســنی را بــا هــم بــرادر و برابــر و ه ـمدرد
و شــریک هــم قــرار مــی دهــد و چنــان انــس
و الفتــی میــان مســلمانان ایجــاد میکنــد کــه
شــاید بــا صــرف هزینههــای هنگفــت مــادی هــم
ایجــاد نمیگردیــد.
مناســک حــج فرصــت مناســب بــرای
دیپلماســی عمومــی کشــورهای اســامی
 .۱رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار
کارگــزاران حــج در روز  ۱۸خــرداد ،بــا اســتناد
بــه آیــه  ۹۷ســوره مبارکــه مائــده ،حــج را یــک
برنامــه مدبرانــه الهــی دانســتند کــه در آن بــه
نیازهــای انســان در زندگــی و نیازهــای جوامــع
بشــری در همــه زمانهــا توجــه شــده اســت.
ایشــان حــج را پدیــدهای تأثیرگــذار در زندگــی
مــادی و معنــوی انســانها دانســتند کــه اگــر بــه
اســرار آن توجــه شــود ،میتوانــد مســیر زندگــی
انســانها و جوامــع بشــری را متحــول نمایــد.
تأثیرگــذاری حــج در زندگــی مــردم و جوامــع
بشــری ،همــان «منافــع محســوس و قابــل
مشــاهدهای» اســت کــه قــرآن کریــم از آن یــاد
ــج
نمــوده اســتَ « :و أَ ِّذ ْن فِــی الن ِ
َّــاس ب ِال ْ َح ِّ
یَ ْأتُـ َ
ـن ُک ِّل
ـوک ِرجــاالً َو َعل ـی ُک ِّل ضا ِم ـ ٍر یَ ْأت ِیـ َ
ـن ِمـ ْ
ــم  ...؛ و(ای
ــج َعم ٍ
َف ٍّ
ِیــق * ل َِیشْ ــ َه ُدوا َمناف َ
ِــع ل َ ُه ْ

َو اخْ ت َِبــارا ً ُمبِین ـاً َو ت َْمحِ یص ـاً بَل ِیغ ـاً َج َعلَ ـ ُه َّ ُ
ـبباً
الل َسـ َ
ل َِر ْح َم ِت ـ ِه َو ُو ْصلَ ـ ًة إِلَــی َج َّن ِت ـه؛ ایــن (اعمــال حــج)
آزمایشــی اســت بــزرگ و امتحانــی اســت شــدید و
آشــکار و پاکســازی مؤثــری کــه خــدا آن را ســبب
رحمتــش و وصــول بــه بهشــتش قــرار داده اســت».
(نهجالبالغــه؛ خطبــه )۱۹۲
 .۲یکــی دیگــر از منافــع حیاتــی و راهبــردی حــج
بــرای ا ّمــت اســامی ،منافــع سیاســی آن اســت.
توضیــح آنکــه ،فلســفه بعثــت همــه انبیــای الهــی،
«توحیــد» و عبودیــت خداونــد و نفــی عبودیــت
ـد ب َ َعثْنــا فِــی ُک ِّل أُ َّمـ ٍة َر ُســوالً
طاغــوت اســتَ « :و ل َ َقـ ْ
ــدوا َّ
َّ
ُ
اج َتن ُِبــوا الطاغــوت؛ مــا در هــر
أَ ِن ا ْع ُب ُ
اللَ َو ْ
امتــی رســولی فرســتادیم کــه خــدای یکتــا را
بپرســتید و از طاغــوت اجتنــاب کنیــد( ».نحــل:
)۳۶
و روح حــج نیــز چیــزی جــز ایــن نیســت .اگــر
عبودیــت خــدا در حــج ،مــازم بــا نفــی عبودیــت
طواغیــت عالــم نباشــد ،آن حــج ،حجــی اســت کــه
ـر الضَّ جیــج َو
بــه تعبیــر امــام صــادق(ع)« :مــا أک َثـ َ
أ َقـ َّ
الحجیــج ».از ایــن روســت کــه قــرآن کریــم،
ـل َ
یکــی از شــعارها و اهــداف مهــم حــج را اعــام
بیــزاری از شــرک ،بــه معنــای وســیع آن بیــان
مــیدارد؛ از شــرک فــردی تــا شــرک سیاســی و
ــکان ال ْ َب ْی ِ
ــت
ِیــم َم
َ
اجتماعــیَ « :و إ ِ ْذ ب َ َّوأْنــا ِلِبْراه َ
َّ
أَ ْن ال تُشْ ــ ِر ْ
ِیــن
ِــی ل ِلطائِف َ
ک ب ِــی شَ ْ
ــیئاً َو َط ِّه ْ
ــر ب َ ْیت َ
َّ
ــجودِ؛ بــه خاطــر بیــاور
َو الْقائِم َ
ِیــن َو ال ُّرک ِ
الس ُ
ــع ُّ
زمانــی را کــه محــل خانــه کعبــه را بــرای ابراهیــم
آمــاده ســاختیم (تــا اقــدام بــه بنــای خانــه کنــد
و بــه او گفتیــم) چیــزی را شــریک مــن قــرار
مــده ،و خانــهام را بــرای طــواف کننــدگان و قیــام
کننــدگان و رکــوع کننــدگان و ســجودکنندگان
(از آلودگــی بتهــا و از هرگونــه آلودگــی) پــاک
گــردان( ».حــج )۲۶ :و در آیــه دیگــری کــه
توســط امیرالمؤمنیــن(ع) در ایــام حــج ابــاغ شــد،
صراحتــاً برائــت خداونــد و پیامبــر اکــرم(ص) از
ـن
ذان ِمـ َ
مشــرکان بــه آنــان اعــام میگــرددَ « :و أَ ٌ
َ
َّ
ــج ْالَ ْک َبــ ِر أ َّن
الل ِ َو َر ُســول ِ ِه إِلَــی الن ِ
َّــاس یَــ ْو َم ال ْ َح ِّ

با کار جهادی بنبستها میشکند

َّ
ِین َو َر ُســول ُ ُه؛ و ایــن اعالمــی
ـن ال ْ ُمشْ ـ ِرک َ
اللَ ب َ ِــری ٌء ِمـ َ
اســت از ناحیــه خــدا و پیامبــرش بــه (عمــوم)
مــردم در روز حــج اکبــر کــه خداونــد و پیامبــر او از
مشــرکان بیزارنــد( ».توبــه)۳ :
مراســم «برائــت از مشــرکان» ،ایــن یــادگار امــام
عظیــم الشــأن مــا ،اعــام برائــت از سیاســتهای
مســتکبران و زورگویــان و طواغیــت عالــم و در واقــع
تحقــق عملــی ایــن حقیقــت حــج و مضمــون ایــن
آیــه شــریفه در زمــان حاضــر اســت.
خطبــه معــروف امــام حســین(ع) در منــا در جمــع
خــواص و مؤثریــن جامعــه اســامی و انتقــاد
شــدیداللّحن ایشــان از بیتوجهــی آنــان نســبت بــه
ظلــم ظالمــان و همچنیــن حرکــت معنــادار ایشــان
از م ّکــه بــه ســمت کربــا بــرای مبــارزه و جهــاد بــا
ظلــم ،در زمانــی کــه همــه بــرای برگــزاری مراســم
حــج بــه مکــه آمــده بودنــد نیــز در واقــع تبییــن و
تحقــق عملــی همیــن شــعار بــود کــه حــج بــدون
جهــاد بــا طواغیــت عالــم ،تهــی از معناســت.
 .۳منافــع اجتماعــی حــج نیــز منافــع برجســته
و قابــل توجهــی اســت .مراســم حــج ،جلــوه
بینظیــری از ایجــاد پیوندهــای عاطفــی در میــان
مســلمانان اســت .در حـــقیقت حـــج نمونـه کوچکــی
از امـــت واحـــده اســامی اســت کــه بــه صــورت
مقطعــی تشــکیل میشــود و هویــت امــت واحــد
اســامی را عمــ ً
ا بــه نـــمایش مـیگـــذارد.
حــج تمــام فاصلههــای قومــی و مرزهــای
جغرافیایــی را از بیــن مــی بــرد و دل هــا را بــه
هــم نزدیــک مــی کنــد و روحیــه تعــاون و بــرادری
و مســاوات در بیــن امــت مســلمان قــرار میدهــد و
ســیاه و ســفید و عـــرب و عـــجم و شــیعه و ســنی را
بــا هــم بــرادر و برابــر و هـمدرد و شــریک هـم قــرار
مــی دهــد و چنــان انــس و الفتــی میــان مســلمانان
ایجــاد میکنــد کــه شــاید بــا صــرف هزینههــای
هنگفــت مــادی هــم ایجــاد نمیگردیــدَ « :و أَل َّ َ
ــف
ض َجمِیع ـاً مــا
ـم ل َـ ْو أَن ْ َف ْقـ َ
ـت مــا فِــی ْالَ ْر ِ
ب َ ْیـ َ
ـن ُق ُلوب ِ ِهـ ْ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
ُ
ِــن الل أل َ
ــم إِن َّــ ُه
أَلَّف َ
ــم َو لک َّ
ْــت ب َ ْی َ
ــن قلوب ِ ِه ْ
ــف ب َ ْی َن ُه ْ
ِیــم؛ و در میــان دلهــای آنهــا الفــت
َع ِزیــ ٌز َحک ٌ
ایجــاد نمــود ،اگــر تمــام آنچــه روی زمیــن اســت
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صــرف میکــردی کــه در میــان دلهــای آنهــا
الفــت بیفکنــی نمیتوانســتی؛ ولــی خداونــد در
میــان آنهــا الفــت ایجــاد کــرد .او توانــا و حکیــم
اســت( ».انفــال)۶۳ :
در واقــع بایــد گفــت خداونــد بــا فریضــه حــج،
ظرفیــت و زمین ـه بینظیــر و رایگانــی بــرای تحقــق
یــک دیپلماســی عمومــی مؤثــر در اختیــار حکومــت
هــا و جوامــع اســامی قــرار داده اســت .بــه دلیــل
همیــن منافــع متنــوع معنــوی ،اجتماعــی و سیاســی
و تأثیــرات شــگرف آن در زندگــی مــردم اســت کــه
امــام امیرالمؤمنیــن(ع) تــرک حــج از ســوی جوامــع
اســامی را موجــب هالکــت آنــان میداننــدَّ :
«اللَ
َّ
اللَ فِــی ب َ ْی ِ
ُــم َفإِن َّــ ُه إ ِ ْن
ــم َل تُخَ لُّــو ُه َمــا بَقِیت ْ
ــت َرب ِّ ُک ْ
َ
َ
َ
ـروا؛ خــدا را خــدا را ،در مــورد خانــه
تُـ ِرک لـ ْ
ـم تُ َناظـ ُ
پروردگارتــان؛
هرگــز آن را خالــی نگذاریــد کــه اگــر آن را تــرک
گوییــد ،مهلــت الهــی از شــما برداشــته میشــود».
(نهجالبالغــه؛ نامــه )۴۷از ایــن رو بایــد گفــت حــج
یــک پدیــده تمدنــی بینالمللــی بینظیــری اســت
کــه حکومتهــای اســامی بایــد بیــش از پیــش
قــدر آن را بداننــد و از آن بــرای تســریع در تحقــق
تمــدن اســامی بهــره ببرنــد.
 .۴وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و دولــت
ســیزدهم کــه خــود را خــادم زائــران بیـتاهلل الحــرام
میدانــد ،امســال و پــس از وقفـهای دو ســاله ،بــرای
برگــزاری آرام ،ایمــن و مطمئــن مراســم حــج تــاش
گســترده و برنامهریــزی مفصلــی داشــته اســت .در
همیــن راســتا ۳۹ ،هــزار و  ۶۴۰زائــر در قالــب ۲۹۸
کاروان ،از  ۱۸فــرودگاه کشــور بــه ســرزمین وحــی
اعــزام شــدهاند کــه بــه طــور متوســط  ۲۸روز در
مکــه و مدینــه حضــور خواهنــد داشــت .عملیــات
حــج امســال از  ۲۲خــرداد آغــاز شــده اســت تــا ۷
مردادمــاه ادامــه خواهــد یافــت.
در پایــان امیــدوارم بــا لطــف و عنایــت خداونــد
متعــال ،مراســم حــج امســال بــه بهتریــن شــکل
و در امنیــت کامــل برگــزار شــود و ملــت ایــران و
همــه مســلمانان جهــان از منافــع مــادی و معنــوی
آن حداکثــر بهــره را ببرنــد.
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بر عملکرد ایرالینها

بــا نزدیــک شــدن بــه روز عرفــه نــرخ بلیــت پروازهای
نجــف در حــال پــرواز اســت ،بهطــوری کــه بلیــت
رفــت و برگشــت پــرواز تهــران ـ نجــف ایرانایــر بــا
قیمــت ۹.۱میلیــون تومــان فروختــه میشــود.
همزمــان بــا نزدیــک شــدن بــه روز عرفــه ،نــرخ
پروازهــا بــه شــهر نجــف در حــال افزایــش اســت.
بررســی پروازهــای مســیر رفــت و برگشــت تهــران
ـ نجــف و ســایر شــهرها نشــان از آن دارد کــه
شــرکتهای هواپیمایــی ،قیمتگــذاری نســبتاً
باالیــی را بــرای ایــن پروازهــا اعمــال میکننــد.
طــی دو ســال گذشــته بهواســطه پاندمــی کرونــا،
ســفر بــه عتبــات عالیــات بــا محدودیتهایــی
بهخصــوص از طــرف عراقــی روبــهرو بــود .امســال
بــا عــادی شــدن تقریبــی شــرایط ،برنامهریــزی بــرای
ســفر بــه کربــا از ســوی مــردم و کاروانهــا صــورت
گرفتــه اســت ،در ایــن بیــن امــا نــرخ بلیــت پروازهــا
بــا اعتــراض مــردم مواجــه شــده اســت.
بهعنــوان مثــال قیمــت پــرواز رفــت و برگشــت
تهــران ـ نجــف ( 13رفــت ـ  20برگشــت) هواپیمایــی
جمهــوری اســامی ایــران (همــا) حــدود  9.1میلیــون
تومــان اســت .نــرخ بلیــت مســیر مذکــور بــرای
هواپیمایــی آتــا حــدود  8.9میلیــون تومــان و بــرای
شــرکت هواپیمایــی زاگــرس (ســاعت  20بــرای پــرواز
رفــت و ســاعت  19بــرای پــرواز برگشــت)  8میلیــون
و  650هــزار تومــان اســت.
نکتــه جالــب توجــه اینکــه تمــام ایــن پروازهــا
بهصــورت چارتــری اســت؛ ایــن وضعیــت بــرای
ایرالیــن ملــی تأملبرانگیــز اســت ،چراکــه ایــن
شــرکت همــواره از واگــذاری پروازهــای خــود
بهصــورت چارتــری خــودداری کــرده اســت.
همچنیــن قیمــت بلیــت پــرواز رفــت و برگشــت
مشــهد ـ نجــف هواپیمایــی قشــمایر  13میلیــون و
 200هــزار تومــان اســت .قیمــت پــرواز مذکــور بــرای
هواپیمایــی معــراج  12میلیــون و  300هــزار تومــان و
آتــا  9.7میلیــون تومــان اســت.
مشــخص نیســت واگــذاری پــرواز شــرکتهای
هواپیمایــی داخلــی بهخصــوص ایرانایــر بــه
چارترکننــدگان چــه رونــدی را طــی کــرده اســت،
مســئلهای کــه سرپرســت تــازهوارد ایرانایــر الزم
اســت دربــاره آن شفافســازی الزم را انجــام دهــد،
بایــد مشــخص شــود چهتعــداد از پروازهــای ایــن
ایرالیــن بــا مقصــد نجــف بــه چارترکننــده و بــا چــه
شــرایطی واگــذار شــده اســت.
در ایــن بیــن ســازمان هواپیمایــی کشــوری بهعنــوان
متولــی حملونقــل هوایــی مســافری بایــد نظــارت
بیشــتری را بــر عملکــرد شــرکتهای هواپیمایــی
همزمــان بــا اوج ســفرهای زیارتــی بــه عــراق در
دســتور کار قــرار دهــد.
1401ـن
 )98انجمـ
ـاری کرونــا
پیــش از بیم
(مهرمــاه25سـ/ـال/03
روزآوری:
تاریخـ به
شــرکتهای هواپیمایــی قیمــت پــرواز رفــت و
برگشــت تهــران ـ نجــف را  2.2میلیــون و مشــهد ـ
نجــف ـ مشــهد را  2میلیــون و  800هــزار تومــان
تعییــن کــرده بــود.

فراخوان مسابقه کتابخوانی راز پروانه و انگشتر

مسابقه کتابخوانی به مناسبت روز قلم

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان به مناسبت روز قلم ،کتاب «راز پروانه و انگشتر» را به مسابقه می
گذارد

کتاب «راز پروانه و انگشتر» مروری بر زندگی و حماسه شهادت ابوالفضل ابوالفضلی ،بسیحی مظلوم اهل کاشان در قالب
مــا جــز بــا کار جهــادی و کار انقالبــی نخواهیــم توانســت ایــن کشــور
بــودن مثــل
را بــه ســامان برســانیم .در همــهی بخشــها ،کمربســته
ِ
یــک جهادگــر الزم اسـت؛ ایــن اگــر بــود ،کارهــا راه میافتــد؛ ایــن اگــر
بــود ،بنبســتها بــاز میشــود ،شــکافته میشــود؛ [یعنــی] کار فــراوان،
باکیفیــت و مجاهدانــه و انقالبــی .انقالبــی یعنــی چــه؟ بعضــی
پُرحجــم و
ّ
خیــال میکننــد وقتــی میگوییــم انقالبــی ،یعنــی بینظــم؛ نخیــر ،اتّفاق ـاً
یکــی از خطــوط اصلــی انقالبیگــری ،نظــم اســت؛ منتهــا انقالبــی،
یعنــی اینکــه خودمــان را ســرگرم کارهــای حاشــیهای و تشــریفاتی و
زرقوبرقــی و ماننــد اینهــا نکنیــم.

روزنوشت به قلم احمد رضایی و زهرا رجبی است که نخستین مرتبه در سال  1399توسط انتشارات عاطفی روانه بازار
نشر کتاب کشور شد و اکنون به چاپ دوم رسیده است
]شیوه های دسترسی به کتاب و شرکت در مسابقه[
این مسابقه با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان و همکاری روزنامه سراج کاشان هم اکنون در جریان است و
تا روز دوازدهم تیرماه امسال ادامه خواهد داشت و قرعه کشی و اعالم نتایج و تجلیل از برندگان آن طی آیین نکوداشت
اهل قلم {مراسمی به همین مناسبت در روز سه شنبه (چهاردهم تیرماه امسال)} انجام و به برندگان آن جوایز ارزنده ای
اهدا خواهد شد
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