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محمد«سعیدی«کیا««

ن«َوالَْقَلِم«َوَما«یَْسُطُروَن«)سوگند«به«قلم«و«
آنچه«««می«نویسند(

به نام خدای حســابگر، حسابساز، حساب 
رس و حســابدارِ زمین و آسمان و هر آنچه 

در اوست
سالم بر شما ،

خداوند متعال را شــاکرم که بار دیگر توفیق 
خدمت به مردم شــریف نهاونــد در قالب 
»نشریه َقبَس« را نصیب اینجانب و همکارانم 

نمود تا به کمک گروهی پرتوان بتوانیم خدمتی دیگر به شهر و استانی که به 
آن عشق میورزیم نماییم، نشریه قبس به ایستگاه سوم خودش رسید ، تا به 
این جای فعالیت که همواره تالش نموده ایم خالصانه وخادمانه باشد تمامی 
اعضای این گروه مبنایی را ســرلوحه کارخود قــرارداده اند که امیدواریم 
همواره توجه ویژه برآن داشته و از آن پیروی نماییم ، و افتخار این را داریم 

با شماره سوم قبس در خدمت شما مخاطبین عزیز باشیم.
هدف ما ، همکاران و تیم تحریریه و همچنین مجموعه بســیج دانشجویی 
شهرســتان نهاوند همواره این است که تاثیر مثبتی بر روند کارهای جهادی 
، فرهنگی ، اجتماعی ، مطالبه گری ، سیاسی و... در شهرستان نهاوند داشته 
باشیم. در این شماره با توجه به حساس بودن مسئله انتخابات آینده ریاست 
جمهوری و شــوراها و همچنین با توجه به رویکرد مسئله محوری سازمان 
بسیج دانشجویی کشور سعی کردیم ، بیشتر به این قضیه مهم و توصیه رهبر 
فرزانه انقالب مبنی بر انتخاب »دولت جوان حزب اللهی« پرداخته باشیم و 
کلیات آن را جهت روشــنگری و آگاه سازی عامه مردم توضیح داده باشیم 
. به شــما توصیه میکنم حتما مطالب را مطالعه و شــماره های پیش رو را 
دنبال کنید ، چرا که بخشــی مهمی از مطالب بصورت سلسله وار ادامه دار 

خواهد بود.
 گزارش عملکرد دفتر بســیج دانشجویی شهرستان ، و اشاره به مناسبت ها 
و موضوعات روز و مصاحبه با حجت االســالم و المسلمین مغیثی نماینده 
محترم ولی فقیه در شهرستان ، مباحث علمی پژوهشی و اقتصادی از دیگر 

موضوعاتیست که در این شماره به آن ها پرداخته شده است.
با توجه به این که با آخرین شــماره نشریه قبس در سال 1399 در خدمت 
شــما مخاطبین ارجمند هستیم ، پیشاپیش ســال نو را خدمت شما تبریک 
و تهنیــت عرض کــرده و از خداوند متعال بهترین ها را برای شــما آرزو 
داریم و امیدواریم سالی پر از شادکامی و موفقیت در پیش داشته باشید. ان 
شــاهلل که توانسته باشیم به نحو احسن انجام وظیفه کنیم و مطالبی در شان 
شــما مخاطبین ارجمند ارائه دهیم.در خاتمه به همه دوســتانی که ما را در 
جمع آوری مطالب و تدوین آن یاری نمودند ، مخصوصا تیم زحمت کش 
تحریریه که بی هیچ چشم داشتی و مخلصانه برای پیشبرد اهداف این نشریه 
زحمت می کشند خسته نباشید عرض می کنم و توفیق همگان را از خدای 
بزرگ مسئلت دارم و امیدوارم از مطالعه ، مطالب این نشریه نهایت لذت و 
استفاده را ببرید و ما را در شماره های پیش رو در سال آینده همراهی کنید.

شکر که این نامه به عنوان رسید/پیشتر از عمر به پایان رسید-ارادتمند 
شما محمد سعیدی کیا سردبیر نشریه َقبَس

برگزاری مناظره دانشجویی با موضوع حجاب 
به همت حوزه بسیج دانشجویی شهید امیدی 

شهرستان نهاوند
در این مناظره که با حضور تعدادی از خواهران دانشــجو و بسیجی و همچنین 
فرماندهی و شــورای حوزه شهید امیدی در آستانه والدت با سعادت حضرت 
فاطمه الزهرا)س( و روز زن برگزار شد ؛ در گفتگویی صمیمانه به مسائل مربوط 
به حجاب و ســبک پوشــش ایرانی ، اسالمی پرداخته شــده و فلسفه حجاب 
بازگو شــد. شایان ذکر است این مناظره دوستانه خروجی فوق العاده ای داشته 
و از ظرفیت به وجود آمده توســط بسیج دانشجویی جهت گفتگو و تعامل بین 
تفکرات و عقاید مختلف اســتفاده شده و این جلسات به صورت سلسله وار ، 

ادامه دار خواهد بود.

رهبر معظم انقالب  در ارتباط تصویری با مردم تبریز فرمودند: درباره برجام یک کلمه 
بگویم؛ ما حرف و وعده خوب خیلی شنیده ایم که در عمل نقض شده و به ضّد آن تبدیل 

شده؛ اما این دفعه فقط عمل! جمهوری اسالمی مثل گذشته به حرف قانع نخواهد بود.
ایشــان حضور پُر شور مردم را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در 
درجــه بعد انتخاب صحیح و اصلح را باعث تضمین آینده کشــور خواندند و 
درباره برجام نیز گفتند: جمهوری اســالمی این بار وعده وحرف نمی پذیرد و 

مالک، فقط عمِل طرف مقابل است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هرگز نباید علت اصلی دشــمنی 
اســتکبار با انقالب و جمهوری اســالمی را فراموش کــرد، افزودند: البته آنها 
توطئه ها و ضدیت هایشان را به بهانه های مختلف از جمله حقوق بشر، مقررات 
اسالمی، هســته ای، موشکی، منطقه ای و مســائل دیگر اِعمال می کنند اما باید 

متوجه بود که این مسائل فقط بهانه است.
رهبر انقالب با اشــاره به ادامه خصومت مســتکبران افزودند: ملت ایران برای 
پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو چیز نیاز دارد: اســتحکام عناصر هویتی و 

افزایش قدرت درونی . 99/11/29
حضرت آیت اهلل خامنه ای چندی قبل در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی فرمودند: 
توصیه ی مؤّکد اینجانب اتّحاد کلمه است؛ مسئولین کشور و دست اندرکاران مسائل 

عمده ی کشور اتّحاد کلمه داشته باشند؛ مّلت عزیزمان، اتحاد کلمه شان را حفظ کنند. 
بحمداهلل همین اتّحاد کلمه ی مّلت ایران توانســته  است بسیاری از مشکالت را از 
پیش پا بردارد؛ بعد از این هم بایستی این اتّحاد کلمه وجود داشته باشد، مسئولین هم 

هماهنگ و هم صدا با هم حرکت بکنند. 99/11/19
رهبر انقالب در پاسخ به مواضع مستکبرانه کشورهای اروپایی و امریکا فرمودند 
:حّد غنی سازی ما بیست درصد نیست، اگر الزم باشد برای مثاًل پیشران هسته ای 
یا مســائل دیگر ممکن است به شصت درصد هم غنی سازی را برسانیم... اصل 
نیاز کشــور به غنی ســازی یک امر مسلمی است تا چند ســال دیگر بالشک 

نیروگاه های هسته ای یکی از مهم ترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. 
ســه کشــور اروپایی و آمریکا در بیانیه ای که صادر کردنــد، ادبیاتی که به کار 
بردند ادبیات مســتکبرانه و طلبگارانه و غیرمنصفانه است. به رو نمی آورند که 
خود آنهــا از روز اول به این تعهدات اصاًل عمل نکردند... در عین حال دولت 
محتــرم ما رها نکردند، بتدریج یک مقداری از تعهدات را عمل نکردند که اینها 
قابل برگشت است، اگر آنها به وظایفشان عمل بکنند... حاال بحث ما با آمریکا 
که بحث دیگری اســت، این سه کشور اروپایی هم بدانند این جور حرف زدن 
به شــدت مورد نفرت ملت ایران و انقالب اســت و اینها را از آنچه که هستند 

منفورتر میکند. 99/12/4 

فلسفه کلی دولت جوان حزب اللهی
نویسنده:«محمود«گودرزری««

رهبــر انقالب اســالمی در یک یا دو 
سال اخیر چند بار عبارت دولت جوان 
حزب اللهی را بکار برده اند. ایشــان در 
بیانات و سخنان خود خواستار تسهیل 
و تالش بــرای روی کار آمدن دولت 

جوان حزب اللهی شده اند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنان 
خــود در زمان هــای مختلف تالش 
داشــتند تا این تعبیر را شفاف سازند 
اما این همت و کوشــش نزد دیگران 
چندان وجود ندارد. به عبارتی دقیق تر 
به نظر می رسد در رسانه ها و فضای مجازی بالفاصله بعد از هر اشاره معظم 
له به دولت جوان حزب اللهی عده ای صرفاً به دنبال مصداق یابی هســتند. 
حداقل در این مقطع زمانی که تقریباً 3 ماه تا انتخابات ریاســت جمهوری 
باقی مانده این گونه اقدامات ســطحی ترین کار ممکن در قبال فرمایشات و 
بیانات رهبری اســت. حتی بعضاً اهداف فرصت طلبانه نیز پشت برخی از 
چنین موضع گیری هایی وجود دارد تا خود یا نامزد احتمالی نزدیک به خود 
را به عنــوان گزینه اصلح در این چارچــوب و گفتمان به دیگر جریانات و 
گروه های سیاســی تحمیل کنند. البته بعضاً برخــی گروه ها که از موضوع 
مصداق گذر می کنند تازه به مســئله سن توجه می کنند و بر روی این جنبه 

نیز جدالی دیگر شکل گرفته است.
برای این که درک درست تر و منطقی تر درباره ایده دولت جوان حزب اللهی 
به دست آورد ، ضرورت دارد ضمن بازخوانی سخنان رهبر انقالب اسالمی، 

نگاهی دگربار به موضوع داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، 1 خرداد 1398 در دیدار با جمعی از دانشجویان 
و نمایندگان تشکل های دانشجویی سراسر کشور فرمودند: )اگر شما جوانان 
زمینــه را برای روی کار آمــدن دولت جوان و حزب اللهــی فراهم کنید، 

غصه های شما تمام می شود و این غصه ها فقط مخصوص شما نیست(.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، 28 اردیبهشــت 1399 دربــاره دولت جوان 
حزب اللهی فرمودند: ... معنای این حرف صرفاً این نیســت که یک جوان 
سی وچندساله رئیس دولت باشد بلکه معنای دولت جوان و حزب اللهی یک 
دولت پای کار، آماده و بانشــاط است که عالج مشکالت است و می تواند 
کشــور را از راه های دشــوار عبور دهد.  برخی در سنین باال نیز به معنایی 
جوان و پرتالش و بانشاط هستند، مانند شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی 
که بیشتر از ۶۰ سال داشت اما اگر شهید نمی شد، او را تا ده سال دیگر نیز 

در همان مسئولیت حفظ می کردم.
در مستند غیر رسمی نیز که دی ماه سال جاری پخش شد حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای می فرمایند: ))اینکه من گفتم جوان حزب اللهی، این به خاطر این 
اســت. یعنی باالخره وقتی که مثاًل فرض کنید یک جوانی در همان ســنین 
متناسب، نمی گویم حاال جوان 25 ساله رئیس جمهور بشود من باب مثال و 
واقعاً آدم متعهدی باشد این طبعاً افرادی را که انتخاب می کند از بین جوان ها 
خواهد بود. کلید کار این اســت و اال با توصیــه و با این ها خیلی صورت 
نمی گیرد، مشکل اســت((نگاهی دگربار به بیانات رهبر انقالب بیانگر این 
است که اگرچه ایشان بر عامل جوان گرایی تأکید دارند اما هم زمان از شهید 
ســلیمانی نیز نام می برند تا ثابت کنند صرفاً بر عامل سن تأکید ندارند بلکه 
موضوع مهم و اساســی برخورداری از روحیــه جهادی، در میدان بودن، با 
نشاط بودن، پای کار بودن و ... اســت. سردار سلیمانی اگرچه فرمانده بود 
اما در میدان نبرد جلوتر از ســربازان حرکــت می کرد، در زمان بحران ها و 
حوادث داخلی نیز ایشان شب و روز نمی شناختند و با تمام توان به کمک 

مردم درمانده می شتافتند.
در حال حاضر به جرأت می توان گفت یکی از مشــکالت اساسی کشور در 
این حوزه اســت که آن چنان که بایدوشــاید مدیران و مقامات دارای چنین 
روحیه ای نیستند و همین مسئله مصائب و مشکالت عدیده ای را به وجود 
آورده است. در واقع بیشتر مسئوالن نه تنها بی انگیزه، فاقد روحیه نوآوری و 
... هستند بلکه دچار نوعی روزمرگی و عافیت طلبی نیز شده اند. بدون شک 
اگر مدیری پای کار باشــد از بار مشــکالتی که بر اکثریت مردم بخصوص 

اقشار ضعیف وجود دارد کاهش خواهد یافت.
 همچنین دولت جوان می بایست حزب اللهی باشد یعنی معتقد به ارزش ها 
و اصول اسالمی و اهداف و آرمان های انقالب باشد تا تحقق و پیشبرد امور 
منطبق بر اعتقادات عامه باشد. تنها در این صورت است که می توان امیدوار 
بود ارزش های واقعی و اصیل انقالب اســالمی که بســیار واال می باشند ، 
تحقق یابند. درصورتی که متأســفانه گفتمان های غالب در بیشتر دولت های 

بعد از انقالب اسالمی از چنین الگو و چارچوبی فاصله زیادی داشته اند.
بــا این توضیحات باید گفت ضرورت دارد اگر قرار اســت بیانات رهبری 
به شــیوه ای صحیح و منطقی تبیین شــود می بایســت به دور از مسائل و 
درگیری های جناحی با آن روبه رو شــد نه اینکه آن ها را در راستای مسائل 

حزبی و سیاسی تفسیر کرد.

با توجه به ظرفیت بلقوه ای که شهرســتان نهاوند در زمینه شــیالت و پرورش 
ماهی داشــته و بخش قابل توجهی از اشــتغال زایی و اقتصاد نهاوند را به خود 
اختصاص میدهد ، امروزه صنعت شــیالت شهرســتان با مشکالت عدیده ای 
دست و پنجه نرم میکند و آینده این صنعت مهم و تاثیر گذار مورد تهدید جدی 

قرار گرفته است.
همانطور که در تصویر مشــاهده می کنید استخر های پرورش ماهی به محلی 
برای شست و شوی محصوالت کشاورزی مانند "شلغم" تبدیل شده است و این 

وضعیت اسفناک این روزهای شیالت در شهرستان نهاوند است!
بسیج دانشجویی با توجه به رویکرد مسئله محوری و روحیه مطالبه گری خود 
در پی بررســی مطالبات به حق فعاالن شــیالت در نهاوند اقدام به تحقیقات و 

جمع آوری مسائل و مشکالت در این رابطه کرده است.

امروزه شیالت شهرستان دارای مشکالتی همانند:
گرانی خــوراک ، آلودگی آب و باال رفتن تلفات ، ارائه مجوز های غیر قانونی 
، مشــکالت پرداخت وام و تســهیالت ، عدم بیمه استخر داران توسط شرکت 
های بیمه ، عدم پیگیری و آموزش صحیح توسط امور شیالت جهاد کشاورزی 
شهرستان نهاوند ، تخلیه فاضالب روستاهای همجوار در آب رودخانه ، وجود 
دالل ها در بازار فروش ماهی ، آهکی شــدن آب رودخانه به دلیل احداث سد 
و عدم اتخاذ تدابیر الزم و... می باشــد و اگر مسئولین زیربط این موضوع ، در 
راس همه اداره جهاد کشاورزی ، در اندیشه اتخاذ تدابیری جهت حل مشکالت 
شیالت شهرستان نباشــند به زودی این صنعت مهم در شهرستان به یغما رفته 
شــرکت های مربوطه ورشکست شده و صد ها نفر که در این زمینه به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم مشغول هستند ، بیکار خواهند شد.

کالم سردبیر ما حرف و وعده خوب خیلی شنیده ایم سرمقاله
این بار فقط عمل!

زنگ خطر در شیالت نهاوند

سال اول_شماره سوم_بهمن و اسفند 1399

برگزاری مراسم عزاداری اولین سالگرد 
شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

در گلزار شهدای گمنام ، توسط بسیج 
دانشجویی شهرستان نهاوند

به همت فعاالن دفتر بسیج دانشجویی شهرستان نهاوند، مراسم بزرگداشت 
اولین سالگرد شهادت سردار رشید اسالم ، شهید حاج قاسم سلیمانی در 
گلزار شهدای گمنام نهاوند برگزار گردید. این مراسم که با حضور گسترده 
مردم نهاوند برگزار شد ،با سخنرانی حاج آقا ذاکری شروع و در ادامه با نوای 
مداح اهل بیت کربالیی پرویز سرمیلی ادامه پیدا کرد و با اجرای زیبای گروه 

سرود جواد االئمه به پایان رسید.

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص اهرم 
های فشار دشمن

نویسنده:«بابک«جهانگیریان«)معاونت«دانشجویی«دانشگاه«امید(««

اقتصاد مقاومتی یعنی تشــخیص اهرم های فشــار بر کشور و تالش برای 
کنترل و بی اثر کردن آن فشــار ها می باشد ، به زبان ساده تر یعنی تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها و این مهم تنها با اتکاء به تولید داخلی کشور و تالش 

برای روی پای خود ایستادن افزایش می یابد.
یکی از راه های برون رفت از این فشــارها نقش فعال جوانان است که آتش 
به اختیار بتوانند در فضاهای مختلف جامعه حضور فعال یابند و این تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کنند.
 اقتصاد مقاومتی مبنایش آیه شریفه ))التظلمون والتظلمون(( است ما باید 
مردانه روی پای تولید ملی خود بایســتیم ، اگر تولید ملی در کشور تقویت 
شود و تولید کننده در مسیر سود قرار گیرد، آنگاه می تواند مالیات را بدون 
دغدغه و تمام و کمال پرداخت کند اقتصاد مقاومتی زمانی به درســتی اجرا 
شــده است که به مثابه یک پل عمل کند وما را از متکی بودن برهاند. مثال 
بجای تأمین بودجه از راه فروش نفت از راه اقتصاد دانش بنیان به اســتقالل 
اقتصادی و رشد تولید ملی برسیم و به موازات آن الگوی صحیح مصرف رابه 
جامعه تزریق و مدیریت تعادل را آموزش وخوی کاخ نشــینی و مصرف بی 

رویه را از الیه های جامعه پاک سازی نماییم.
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فرازی از وصیت شهید حاج قاسم سلیمانی :

امروز«قرارگاه«حسین«بن«علی،«ایران«است.«بدانید«جمهوری«اسالمی«حرم«است«و«این«حرم«
اگر«ماند،«دیگر«حرم«ها«می«مانند.«اگر«دشمن،«این«حرم«را«از«بین«برد،«حرمی«باقی«نمی«ماند،«نه«

حرم«ابراهیمی«و«نه«حرم«محّمدی)ص(«.

فناوری فضایی 
نویسنده:«دکتر«ستار«ابراهیمی)ریاست«دانشگاه«آزاد«نهاوند(««

فناوری فضایی شــامل مجموعه ای از اطالعات علمی و 
فناوری هایی اســت که انسان برای بررسی فضای اطراف 
سیاره ها و اجرام آسمانی از جمله کره خاکی، گردشگری 
فضایی، قابلیت ســکونت در آن و گــردآوری داده  های 

علمی از آن ها استفاده می کند.
اقتصــاد ســود آور فضایی باعث شــده کشــورهای 
پیشــرفته و حتی کشورهای در حال توسعه به دنبال 
ســودآوری در این صنعت باشند و آمارها نیز حاکی 
از ســرمایه گذاری در ایــن حوزه هســتند. تصاویر 
ماهــواره ها می تواند در پایــش ذخایر نفت، معادن، 
بررسی جنگل ها، بررســی زمین های شور و قلیایی، 
بررســی امراض و آفات گیاهی بررســی بحران های 

به کار گرفته شود. و....   طبیعی 
بعد از انقالب اسالمی، ایران نیز همگام با کشورهای 
پیشــرفته در این زمینه شــروع به ســرمایه گذاری 
نموده اســت. متخصصان ایرانی در ســال ۱۳۸۴ با 
همکاری روســیه، برنامه پرتاب اولین ماهواره ایرانی 
به نام ))ســینا ۱(( را تدوین و اجرا کرد. در سالهای 
بعــد تحقیق و توســعه جهــت پرتاب موشــکهای 
ماهواره بر ادامه یافت تــا اینکه ایران اولین ماهواره 
تمام ایرانــی خود را با نام »امید« در روز ۱۴ بهمن 
ماه ســال ۱۳۸7 به فضا پرتاب کــرد و  این روز را 
بــه نام »روز ملی فناوری فضایی« در تقویم کشــور  
ثبت کرد. در ادامه و در ســالهای بعد، با همت بلند 
بزرگ مردانی چون دانشــمند شــهید دکتر فخری 
زاده، ایران مراحل توســعه یافتگی و پیشــرفت در 
صنعت فضایی را بســیار ســریع طی کرد و طی این 
ســالها ایران با پرتاب ماهواره هــای متعدد از جمله 
ماهــواره هــای تدبیر، خلیــج فارس، فجر، ســفیر، 
ناهید، پیام و ظفر توانســت خــود را  از نظر دانش 
فنــاوری فضایی در میان ۱۰ کشــور اول جهان و از 
نظر علم و فناوری فضایی یازدهمین کشــور جهان و 

دهد. قرار  منطقه  کشور  نخستین 
به امید آینده درخشــان ایران اسالمی در تمامی علوم و 
فناوری فضایی که با بلند همتانی چون شهید فخری زاده 

ها دیری نخواهد پایید.  

نویسنده:«حسین«مولوی««

بسم  اهلل الرحمن الرحیم
ــِریَن َوُمْنِذِریَن  ِبِیّیَن ُمَبِشّ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهلَلّ الَنّ َکاَن الَنّــاُس أَُمّ
َوأَنَْزَل َمَعُهُم الِْکَتاَب بِالَْحِقّ لَِیْحُکَم بَْیَن الَنّاِس فِیَما اْخَتلَُفوا فِیِه 
َناُت بَْغًیا  ۚ َوَما اْخَتلََف فِیِه إاَِلّ الَِّذیَن أُوتُوُه ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبِیّ
بَْیَنُهــْمۚ  َفَهَدی اهلَلّ الَِّذیَن آَمُنوا لَِما اْخَتلَُفوا فِیِه ِمَن الَْحِقّ بِإِْذنِِه 
ۚ َواهلَلّ یَْهِدي َمْن یََشاُء إِلَیۚ ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم* ۲۱۳ سوره بقره

انســان اشرف مخلوقات خداســت و از همان ابتدای خلقت به 
صورت اجتماعی زندگی کرده اســت در تمام تاریخ هیچ زمانی 
وجود ندارد که ثابت شود انسان به صورت انفرادی و تنها زندگی 
کرده است بلکه مستندات زیادی برای اجتماعی زندگی کردن 
انسان وجود دارد از آنجا که اجتماع دارای مشکالت خاص خود 
می باشد اعم از تجاوز به حقوق دیگران تعدی به اموال دیگران 
پست و مقام های موجود در این اجتماع،خیر و شر های فراوانی 
که از ناحیه تک تک این افراد در جامعه ایجاد می شــود باعث 
ایجاد هرج و مرج خواهد شــد اگر قانونی وجود نداشــته باشد 
این هرج و مرج منجر به نابودی اجتماعات انســانی و بشــری 
می گردد لذا انســان ها ناچارند از اینکه قانونی داشته باشند تا 
جامعــه خود را تحت لوای این قانون مدیریت نمایند و از تعدی 
به حقوق همدیگر جلوگیری کننــد و چه قانونی بهتر از قانون 
خدای متعال چرا که خالق این انسان هاست و در هنگام خلقت 
این انســان ها به خود تبریک گفته و مباهات نموده و به تمام 
خیر و صالح انسان ها آگاهی کامل دارد و مسیر رشد و هدایت 
و پیشرفت آنها را به  بهترین وجه مقابل آنها قرار می دهد چون 
او بــه وجودآورنده انسانهاســت و از جنبه های مختلف مادی و 
معنوی و روحی این انســان را به خوبی آگاه اســت. قانون خدا 
توسط پیامبران و انبیا الهی برای انسان ها نازل شده و در قالب 
کتب مقدس و ادیان مختلف در اختیار بشریت قرار گرفته است. 
طبیعی اســت آنهایی که نفوس شروری دارند در مقابل قوانین 
الهی گردن فرازی می کنند چون قوانین الهی آنها را از تعدی و 
تجاوز به حقوق دیگران منع می کند و آنها چون زیاده خواهند و 
به حق و حد خود قانع نیستند به دنبال سلطه جویی بر امکانات 
و استعدادهای دیگران هستند لذا از همان ابتدای خلقت جنگ 
بیــن حق و باطل و نبرد بین نور و ظلمــت اتفاق افتاد در یک 
سمت پیامبران و طرفداران شان بودند و در طرف دیگر سالطین 
و فراعنه و حکمرانان و افرادی که فریب این ظالمان و ستمگران 
را خورده بودند پیامبران با تمام تالش دستورات الهی را در روی 
زمین جاری می کردند کسانی که از این پیامبران بزرگوار پیروی 
می کردند به درجات عالی انسانیت رهنمون می شدند و تا زمانی 
که خود انبیا در بین جامعه حضور داشــتند مجری قوانین خدا 
بودند اصوالً قانون بدون مجری به دردی نخواهد خورد زیباترین 
و قشــنگ ترین قوانین عالم بدون مجری بی اثر اســت پس در 
هر زمانی و در هر مکانی برای قانون باید مجری وجود داشــته 
باشــد حتی آنهایی که از پذیرش قوانین الهی سرباز زدند ناچار 
شــدند برای تشکیالت باطل خود قوانینی وضع کنند و دیگران 
را مجبــور کنند تا تحت قوانین ظالمانه آنها در بیایند و اطاعت 
آنها را قبول کنند پس دو عنصر اصلی بقای اجتماع بشری قانون 
و مجری اســت در طرف حق و چه در طرف باطل از آنجایی که 
انبیا و پس از آنها اولیا وظیفه مهمشــان اجرای قوانین خدا در 
روی زمین بود حال که ما در دوران غیبت ولی خدا به ســر می 
بریم این ســوال مهم و اساسی مطرح می شود که آیا قوانین و 
دستورات دین مبین اســالم که آخرین و کاملترین و برگزیده 
ترین دین الهی در روی زمین است فقط مخصوص کسانی است 
که در زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السالم و امامی که در بین 
مردم حاضر  و شناخته شده بود می باشد و این اختالف سلیقه 
ها و شــرور و طغیانگری های انســان ها فقط در زمان پیامبر و 
اهل بیت علیهم الســالم بوده یا اکنون نیــز وجود دارند و بلکه 
گســترده تر شده است و ضرورت اجرای احکام در این زمان اگر 
بیشتر از زمان پیامبر و اهل بیت علیهم السالم نباشد کمتر هم 
نیســت چون گســترش روابط بین المللی تاسیس های فراوان 
دشمنان اطالعات فراوانی که هر روز به مخاطبین داده می شود 
شبکه های اجتماعی ســایتهای اینترنتی کانال های ماهواره ای 
چون اکثراً در اختیار جبهه کفر و نفاق و باطل است همه و همه 
دست به دست داده اند تا به تعبیر قرآن کریم نور خدا را خاموش 
کنند و این نور الهی همان دین راســتین است. از آنجا که ما به 
حکیم بودن خداوند متعال یقین داریم و مطمعنیم خداوند عالم 
لحظه ای شر و نابودی و فساد برای انسان را در نظر نگرفته و هر 
دستوری داده به خیر و صالح اوست و این قانون و دستورات اگر 
اجرا شــود ضامن حیات طیبه انسانهاست پس پس باید مجری 
قانونی وجود داشته باشد تا این قوانین جاری شود و این مربوط 
به دوران حضور اهلبیت علیهم السالم و انبیا بزرگوار نیست و در 

زمان غیبت نیز ضرورت اجرای احکام هست و فرقی بین مکلفین 
در زمان حضور معصومین و غیبت آنها وجود ندارد پس اجرای 
احکام خدا قطعی و ضروری اســت. حضرت امام خمینی ره بر 
اساس همین مبنا در مقابل حکومت طاغوت و ستم شاهی قیام 
کردند و به پشــتوانه مردم عزیز و بصیر و انقالبی ایران اسالمی 
طاغوت زمان را شکست داده و هیمنه مستکبران عالم را در هم 
شکستند و حکومتی بر مبنای قوانین صحیح اسالمی و برگرفته 
از آیات و روایات به نام انقالب اســالمی بنیانگذاری کردند. تمام 
قانون اساســی انقالب اســالمی ایران برگرفته از آیات و روایات 
است و صالح بشریت توســط خدا و ائمه علیهم السالم در آنها 
ذکر شده است اما از آنجا که این انقالب بر مبنای مردم ساالری 
دینی پایه گذاری شده است، مردم خودشان تعیین می کنند چه 
کســی مجری احکام و دستورات خدا در جامعه اسالمی باشد و 
برخالف تصور عموم مردم، شخص ولی فقیه در حکومت اسالمی 
فقط ناظر بر اجرای قوانین الهی در جامعه است و سیاست های 
کلی نظام را تبیین می کند که بر اساس موازین شرعی و الهی و 
دینی پایه گذاری و اجرا گردند اما در موضوعات و مسائل مختلف 
و جزئی دخالت ندارند چون مجری قانون توســط مردم انتخاب 
می شود و این مردم هستند که تعیین می کنند چه کسی قانون 
خدا را در روی زمین و کشور ایران اسالمی پیاده کند. متاسفانه 
در ۴۲ ســال گذشته از انقالب اسالمی اکثر کسانی که مدیریت 
جامعه اسالمی را به عهده دار بودند، نتوانسته اند قوانین اسالمی 
و الهــی را به طــور کامل در جامعه ایران پیــاده نمایند و تمام 
نقاط ضعفی که االن با آنها مواجه هســتیم به این مطلب مهم 
برمی گردد که اگر قانون اســالمی بیشتر و بهتر در جامعه پیاده 
می شــد ما آنقدر  شکاف طبقاتی در جامعه مشاهده نمی کردیم 
کسانی که اگر نگویم عامدانه مخالف با دستورات خدا بودند اما 
جاهالنه مانع اجرای احکام و دســتورات نورانی خدا و اهل بیت 
در جامعه شدند و گاه بر اساس هوای نفس و امیال درونی خود 
و فریب کشورهای غربی و لیبرالی برنامه هایی را اجرا کردند که 
مانع رسیدن انقالب به اهداف اصلی اش شد. با همه این نقیصه ها 
اما انقالب اســالمی در میان تمام کشــورهای جهان بعد از ۴۲ 
ســال الگویی بسیار ارزنده و نیکو می باشد، پیشرفت های عظیم 
علمی و فناوری، پیشــرفت در عرصه های فرهنگی و سیاسی و 
اقتصــادی و خصوصاً نظامی همه عالم را مبهوت کرده اســت. 
برخی از کشــورهایی که دل در گرو مســتکبرین عالم داده اند 
بعد از ۴۲ ســال اعتراف می کنند که ای کاش ما هم مثل مردم 
ایران، حکومتی تشکیل می دادیم و به دلخواه خود جامعه مان را 

مدیریت می کردیم!!! 
در این بین هشــدار بســیار جدی حضرت امــام خمینی ره 
و رهنمودهــای مقام معظم رهبری حضــرت امام خامنه ای 
دامت برکاته در طول این سالیان متمادی، بر این اصل مهم 
استوار بوده که نگذارید انقالب به دست نااهالن و نامحرمان 
بیفتد. لذا اگر قرار اســت این جامعه اسالمی به هدف اصلی 
خود برســد چاره ای نداریم مگر اینکه افرادی را برای اجرای 
دســتورات خدا انتخــاب کنیم که دلباخته و عاشــق و خدا 
و اهلبیت علیهم الســالم باشــند و در کار خود متخصص و 
متعهد و خدمتگــزار واقعی مردم و این افــراد ویژگی های 

خاصی از قبیل ...
ادامه دارد...

همانطور«که«مســتحضرید«انتخابات«ریاســت«جمهوری«و«
شورای«اسالمی«شهر«را«در«پیش«داریم.«وضعیت«انتخابات«را«

چگونه«پیش«بینی«میکنید؟
در رابطه با اننتخابات موضوعی که همه ما باید در نظر داشــته باشیم 
، ضرورت انتخابات و ضرورت شرکت حداکثری مردم در انتخابات 
و انتخاب فرد اصلح اســت.چه در موضوع ریاست جمهوری و چه 
در موضوع شوراها. در رابطه با ریاست جمهوری مقام معظم رهبری 
انتخاب دولت جوان حزب اللهی را توصیه کردند ، وظیفه روحانیت 
این اســت که این خصوصیات را برای مردم شرح دهد و بگوید این 
دولت جوان حزب اللهی به چه معناست؟و نمونه عینی آن مانند دولت 
شــهید رجایی می باشد که هم پر کار و پر انرژی بود و هم مردمی ، 
ســاده زیست و کم خرج بود.احزاب ممکن است افرادی را معین و 

معرفی کنند ، و باید مالک ها را برای مردم گفت.
مهم«ترین«مالک«های«رئیس«جمهور«و«شورای«شهر«شایسته«

از«دیدگاه«شما«چیست؟
مهم ترین مالک هایی که در انتخابات ریاســت جمهوری و شورا 
باید مد نظر باشــد این است که افراد ، نسبت به خدمت کردن به 
مردم احســاس مســئولیت کنند ، مردم ایران 42 سال است که به 
خاطر اسالم و انقالب ســختی ها را به جان خریدند و طبعا نیاز 
بــه رئیس جمهوری دارند که قبل از هر چیزی به فکر معیشــت 
مردم باشــد ، همچنین به فکر ارزش های دینی و عزت و عظمت 
این مملکت باشد.شورای شهر هم اثر گذاری بسیاری در خدمات 
شهری ، تعیین شــهردار ، برنامه دادن به شهردار ، منابع درآمدی 
شــهر دارد. متاســفانه در تعدادی از شهر ها اعضای شورای شهر 
مشکالتی داشتند که به دستگاه قضایی فرا خوانده شدند و مفاسد 

آن ها علنی شد و این در ذهن مردم ایجاد بد بینی می کرد.
اما در نهاوند بحمدهلل شاهد این اتفاقات نبودیم و امیدواریم مردم 
با شناختی که دارند مالک ها را مد نظر قرار دهند و با توجه به این 
که شورای شهر پشتیبان شهردار و دستگاه های اجرایی شهر است 

، افرادی دلسوز ، متدین و خدمتگزار را انتخاب کنند.
مهم«ترین«نکته«ای«که«در«مورد«انتخابات«به«مردم«گوش«زد«

می«کنید«چیست؟«
در حال حاضر مهم ترین معظلی که ممکن اســت دشمن از آن سو 
استفاده کند این است که مشکالت معیشتی مردم را بیش از حد بزرگ 
جلوه دهد و مردم را از آینده مملکت مایوس کند و توان غرب را به 
رخ بکشد و از آن دسته از مسائل است که نمونه آن در فضای مجازی 
بشــدت دیده می شود ، و یقینا نا امید کردن مردم یکی از اهرم های 
فشار دشمنان است جهت اینکه شرکت در عرصه انتخابات کم شود 
و اگر این اتفاق بیافتد دولت آینده از پشتوانه قوی برخوردار نیست و 
در عرصه های بین المللی نمی تواند محکم صحبت کند و برای مقابله 
با این توطئه باید محکم تصمیم بگیریم و باور کنیم که آینده مملکت 

بسته به رای ما و شرکت ما در انتخابات است.
وظیفه«مسئولین«را«در«مواجهه«با«برگزاری«انتخابات«چگونه«

توصیف«می«کنید؟
وظیفه مسئول را قانون تعیین کرده و مسئولین اجرایی حق حمایت 
و یــا رد افــراد را ندارند و آنچه به عهده دولت مردان اســت از 
وزارت کشــور گرفته تا فرمانداری ها و بخشداری ها این هست 

که انتخابات را سالم برگزار کنند و نگذارند که کسی در انتخابات 
تقلب کند و مردم را به گمراهی بیاندازد و از رای مردم حراســت 
کنند ، دســتگاه های فرهنگی ، عمدتا وظیفه تبلیغ و تشویق مردم 
به شــرکت حداکثری را دارند ، اما این که بخواهند از فرد خاصی 
حمایت کنند و یا علیه کســی اقدام کنند و از بیت المال برای این 

کارها هزینه کنند شرعا و قانونا پذیرفته نیست!
اگر بخواهید چنــد جمله با نامزد های آینده انتخابات شــورای 
اسالمی شهر صحبت کنید به این عزیزان چه توصیه هایی دارید؟

ما طبق روال گذشــته خدمــت این عزیزان می رســیم و تذکر 
همیشــگی و بیشترین تاکید ما در مورد کاندیدا های شورای شهر 
این هست که یا کاندیدا نشوند یا اگر ورود کردند وقت بگذارند و 
تالش کنند و در طرح های اجرایی که به شهرداری داده می شود 
، منافع شخصی و یا گروهی مد نظر نباشد و منافع عامه و معیشتی 
مردم مد نظر باشــد. مبلمان و خدمات شهری در نهاوند ضعیف 
است و ما هر وقت تذکر دادیم گفتند علت این است که شهرداری 
منابع درامدی آنچنانی ندارد و نهاوند شــهری صنعتی نیست و با 
این منابع کم و ضعیف بیشــترین خدمت را میتوان به مردم ارائه 
کرد.به شرطی که اعضای شورای شهر ، دلسوز ، برنامه ریز و مدیر 

باشند و کمک حال مدیران اجرایی شوند.
توصیه ما این اســت عزیزانی که قصد دارند نامزد شوند بین خود و 
خدای خود حســاب رسی کنند و اگر هدف آن ها خدمت به مردم 
است و اهل طرح و برنامه ریزی هستند ورود کنند در غیر این صورت 

خودشان را ضایع می کنند و عاقبت خوبی نخواهند داشت.
توصیه«شــما«به«افرادی«که«تبلیغات«زودهنگام«و«تحرکات«

انتخاباتی«را«استارت«زده«اند«چه«می«باشد؟
تبایغات قبل از موعد خالف قانون است ، چه در رابطه با ریاست 
جمهوری و چه در رابطه با شــورای شهر! اگر افراد از همین حاال 
نتوانستند که خالف قانون عمل نکنند ، فردا هم اگر انتخاب بشوند 
خالف قانون عمل خواهند کرد و مردم با دیدن همچین مصادیقی 

باید افراد را بشناسند و  آگاهانه انتخاب کنند.
نقش«احزاب«و«گرایشات«سیاســی«مختلف«را«در«انتخابات«

چگونه«توصیف«می«کنید؟
در تمام کشــورهای دنیا گرایشات مختلف سیاسی وجود دارد و 
باید همه صداهادشــنیده شود ، اما باید تصمیم نهایی را خودشان 

بگیرنــد و قرآن هم همین را می گوید که بشــارت ده افرادی را 
که همه صحبت ها را می شــنوند و از بین حرف ها بهترینش را 
انتخاب می کنند ، این احزاب سیاسی به طور طبیعی وارد عرصه 
می شــوند و قانونی هســتند ، حرف های خودشان هم میزنند و 
این ما و شما هستیم که حرف ها را می شنویم تا ببینیم کدامشان 

اخالق مدار و دین مدار هستند.
نقش«آفرینی«و«تاثیر«بسیج«در«انتخابات«تا«چه«حدی«است«و«

وظیفه«اصلی«بسیج«در«مواجهه«با«انتخابات«چیست؟
بسیج طبق قرآن و روایات یعنی همان ربیونی که پیامبران دائم با کمک 
آن ها پیروز میشدند ، من کرارا عرض کردم بسیجیان ربیون امام هستند 
، همــان هایی  که امام را به عنوان نایب بر حق امام زمان)عج( قبول 
دارندو به همین دلیل اطاعت کرده و به استقبال خطر رفتند ، در اصل 
پیروزی انقالب ، در مواجهه با گروهک ها ، در دفاع مقدس و مقابله 
با فتنه های پس از آن نقش موثری را ایفا کرده اند. اگر به این شکل 
بسیج را بشناســیم ، در انتخابات هم باید آنچه تشخیص می دهند 
وظیفه اســت انجام دهند و بدون حب و بغض توجه به فرمایشات 
مقام معظم رهبری داشته باشــند و نگاهشان به سر انگشت والیت 
باشد و گوش به فرمان ولی امر مسلمین باشند و این بسیج باید دست 
و بازوی رهبری باشد ، ما طلبه ها هم باید همین گونه رفتار کنیم و 
وظیفه ای غیر از این نداریم ، اگر ما و شما قربة الی ا... دست و بازوی 
والیت شدیم این خودش نصرت والیت و دین خداست و خداوند 
یقینا کمکمان خواهد کرد. در طول این 42 سال این مسئله ثابت شده 
و هر جا خلوص نیت بود خداوند کمکمان کرد و هر جا نبود به همان 

نسبت لطمه خوردیم.
ان شــاا... که بسیجیان و طالب دست به دست هم دهند و مالک 
های ارزشــی کاندیدا ها را بیان کنند ، تا مردم مســیر صحیح را 
راحت تر پیدا کرده و اصلح را انتخاب کنند و ان شاا... بتوانیم در 
4 سال آینده یک دولت جوان حزب اللهی و شورای شهر بسیجی 
و حزب اللهی داشــته باشیم و اگر این امر محقق شود یقین داشته 

باشید در تمام عرصه ها تحول عظیم و مثبتی ایجاد خواهد شد.
در«تکمیل«صحبت«های«خودتان«هر«نکته«،«نظر«و«پیشنهادی«

دارید«بیان«کنید.
نکته و حرف آخر این اســت که نامزد ها چه ریاست جمهوری و 
چه شورای شهر و همچنین احزاب و افرادی که قرار است فعالیت 
انتخاباتی کنند به این نکته توجه داشته باشند که خدا ناظر بر اعمال 
نیات و تفکر ماست ، این مردم سزاوار خدمت هستند و سالهاست 
تمام سختی ها را به جان خریده اند ، سزاوار نیست خدای ناکرده 
انسان از این مردم برای رسیدن به مقاصد شخصی و گروهی خود 
اســتفاده کند ، این مردم امانت خدا هستند و نیتمان فقط خدمت 
به مردم و دفاع از ارزش های دین خداباشــد.اگر نیت این بود چه 
برنده باشــیم و چه نباشیم ، برنده اصلی این انتخابات هستیم ، و 
اگــر خدای ناکرده اهداف دنیوی ، حزبی و مادی مقصود بود چه 
برنده شویم و چه نشویم بازنده هستیم.بنابر این اگر قرار است در 
انتخابات شــرکت داشته باشید خدا را مد نظر داشته و خدمت به 

مردم را نصب العین خود قرار دهید.
 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته .

گریزی بر مقوله ی دولت جوان حزب الهی
حضرت حجت االسالم و المسلمین مغیثی امام جمعه نهاوند در گفتگو با سردبیر نشریه قبس خطاب به نامزد های انتخابات شورای شهر:

سزاوار نیست از این مردم برای رسیدن به مقاصد شخصی و گروهی 
استفاده شود! 

ترامپ یا بایدن؟
نویسنده:علی«جاللوند««

بهترین موضوعی که در این ایام میشود برای بصیرت افزایی 
با جامعه ی انقالبی ایران در میان گذاشــت ، بحث ترامپ یا 
بایدن ) فیل یا االغ ( می باشــد. فیل نماد جمهوری خواهان 
و االغ نماد دمکرات ها برای سیاســت ، دولت ایاالت متحده 
آمریکاســت که از ابتدا با کشتار سرخ پوستان بی دفاع بومی 
آمریکای شمالی شکل گرفت و تا امروز سایه ی جنایات آنها 

در عالم مشهود می باشد.
و اما اگر نگاهی به برخورد این هژمونی مستکبر با کشورمان 
بیندازیم به خوبی  درمیابیم ریشه ی این تقابل حتی در رژیم 
سابق پهلوی مخلوع هویداست که در برگ برگ تاریخ ایران 

شاهنشاهی دیده می شود. 
با آمدن انقالب شــکوهمند ایران بزرگترین و قدرتمند ترین 
شریک راهبردی و تامین کننده ی امنیت اسرائیل درمنطقه 
از بین رفته و ساختاری کامال متفاوت بر مبنای ظهور حضرت 
حجت )عج( شکل می گیرد و با پشت پا زدن به تفکر لیبرال 
سرمایه داری غرب تفکر برآمده از بن اسالم را فریاد می زند. 

اولین رئیس جمهور آمریکا در زمان انقالب ایران جیمی کارتر 
دمکرات بود و امروز هم در ۴۲ سال انقالب اسالمی بازهم با 
چهره ی دیگر دمکراتیک چون جو بایدن روبرو هستیم که بر 
خورد آن روز کارتر و امروز بایدن هنوز هم شبیه به هم است.

دمکــرات ها و جمهوری خواه ها که در اصل همانگونه که به 
آبی و قرمز نشــان داده میشود تفاوتشــان در اصل شبیه به 
پپسی کوال و کوکاکوال اســت که فقط در رنگ بسته بندی 
متفاوت و در طعم شــبیه به هم هستند ، حال امروز کشور 
آمریکاســت که چه ترامپ که سیاست نابودی ایران را فریاد 
می زد و برای نابودی انقالب ایران تا ترور سردار مقاومت شهید 
حاج قاسم سلیمانی که رضوان خدا بر او باد هم کوتاهی نکرد 
و این ترور که فریاد سازمان تروریستی ارتش آمریکا را کورس 
رسوایی می زد و با افتخار آن را جار  میزنند و باالترین تحریم 
هــا را به این ملت بزرگوار تحمیل می کنند و زیر برجامی با 
هزار عیب که همان محدود امتیازاتی را هم بر نتافت و آن را 
به قول خودش زد و پاره کرد  تا اوباما که همین بایدن معاون 
اولش بود و اولین ناقض برجام شد و ثابت کرد که نه دمکرات 
و نه جمهوری خواه تفاوتشــان به انــدازه ی دانه ی گندمی 
نیست ، نشان از استراتژی آمریکاست که در امورات ناموسی 

همه یکی هستیم و هردو 
خواهان این هستیم که سر 
به تن ایران و ایرانی نباشد 
که آن مردک پر مدعا و آن 
نامردان پر ادعای قبلی هم 
ایــن آرزو را به گور برده و 
بعد از این هم خواهند برد 
، ملت ایران بداند ترامپ با 
دشنه ی داخته و کشیده 
به میدان می آمد و بایدن 

با خنجری به مراتب زهر آلود تر و از پشت به میدان ما آمده.
ترامپ دیروز و بایدن امروز هیچ تفاوتی نه برای امنیت،اقتصاد، 
فرهنــگ و .... ما ندارند کما اینکه همان اوباما در ســال ۸۸ 
بیشــترین حمایت ها را از براندازان ایــران کردند که بایدن 
معــاون اولش بــود ، ترامپ که هرچه از دســتش آمد برای 
نابــودی ما اقدام نمود،پس تفاوتی نیســت بلکه تماما تفاهم 

است.
کاش مســئولین ما یک نکته از این جماعت مســتکبر می 
آموختند و آن هم این بود وقتی که خانم نانســی پولســی 
رئیس مجلس نمایندگان بــا بغض و کینه برگه های ترامپ 
را پشت سر او با نشانه ی اینکه میخواهد سر به تن او نباشد 
پــاره میکرد ، همزمان ترامپ ، خوان گوایدو ) رئیس جمهور 
خود خوانده ونزوئال و مورد حمایت آمریکا ( را در جمع نشان 
می دهــد ،در این حال بغض خانم پولســی تبدیل به لبخند 
و دســتان پر از کاغذ های پاره شــده اش شروع به تشویق 
فردی میکند که ترامــپ او را منفور معرفی کرده ولی چون 
امنیت ملی کشــورش را تامین می کند تمام مشکالتش را با 
ترامپ برای لحظاتی کنار می گذارد و او را تشویق می کند را، 
مقایسه کنید با دو گروه سیاسی غالب کشورکه منافع سیاسی 
حزبی را برای ترویج فرهنگ های پوپولیستی هم شده یکی 
ساز دوســتی میزند و دیگری ساز اســتحاله ی آمریکایی و 

نمی توانند یک صدا به دشمن دیرین این ملت پاسخ دهند.
کاش می شد در میان این همه فرهنگ غلط که از غرب وارد 
کشورمان کردیم ، این را هم یاد میگرفتیم که من امید دارم 
این چنین بشود،ترامپ بد بود بایدن بدتر ، ترامپ دشمن بود 
بایدن دشــمن تر. تنها راه عالج ملت ایران ، باور به جوانان و 
حمایت از آنها برای بالندگی جمهوری اســالمی ایران است 

وبس.

برگزاری نشست بصیرتی 
سیاسی به همت حوزه بسیج 
دانشجویی شهرستان نهاوند 

در دهه مبارکه فجر
در این نشست که با حضور جمعی از دانشجویان 
و فرهیختگان ، روسا ، پرســنل و اساتید دانشگاه 
های شهرســتان ، فرماندهی محترم نیروی انتظامی 
، فرماندهی محترم بســیج دانشجویی شهرستان ، 
و دیگر مســئولین برگزار گردید ؛ ضمن اشاره به 
مسائل سیاسی روز ایران و جهان و همچنین جایگاه 
ویژه ایران در مســائل بین المللی توسط سخنران 
برجسته کشوری سرهنگ قاسمی ، جلسه پرسش 
و پاسخی هم با دانشجویان برگزار گردید و مطالب 

مفیدی بیان شد.
در پایــان پس از روضه خوانــی ، غبار روبی مزار 
شــهدای گمنام دانشــگاه آزاد انجام شد و تجدید 

بیعتی با شهدا و آرمان های شهدا صورت گرفت.
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فرازی از وصیت نامه شهید ابراهیم هادی :
خدایا،««ای«معبودم«و«معشوقم«و«همه«کس«و«کارم،«نمی«دانم«در«برابر«عظمت«تو«چگونه«ستایش«کنم«ولی«همین«قدر«
می«دانم«که«هر«کس«تو«را«شناخت،«عاشقت«شد«و«هر«کس«عاشقت«شد،«دست«از«همه«چیز«شسته«و«به«سوی«تو«می«شتابد«
و«این«را«به«خوبی«در«خود«احساس«کردم«و«می«کنم.خدایا«عشق«به«انقالب«اسالمی«و«رهبر«کبیر«انقالب«چنان«در«وجودم«
شعله«ور«است«که«اگر«تکه«تکه«ام«کنند«و«یا«زیر«سخت«ترین«شکنجه«ها«قرار«گیرم،«او«را«تنها«نخواهم«گذاشت«و«به«عنوان«
یک«فردی«از«آحاد«ملت«مسلمان«به«تمامی«ملت«خصوصاً«مسئولین«امر«تذکر«می«دهم«که«همیشه«در«جهت«اسالم«و«قرآن«

بوده«باشید«و«هیچ«مسئله«و«روشی«شما«را«از«هدف«و«جهتی«که«دارید،«منحرف«ننماید.

مســئول گروه جهادی شهید محســن امیدی نهاوند با بیان اینکه 
مســئولین از پشت میز بلند شــوند و پای کار جهاد باشند گفت: 
امروزه پشت میزنشــینی و عدم برخورداری از روحیه جهادی به 

آفت مدیریتی برخی مسووالن تبدیل شده است.
محمد سعیدی کیا نخستین هدف از برگزاری اردوهای جهادی را 
خدمت به قشــر محروم جامعه دانست و اظهار کرد: هدف بعدی 
که شاید کمتر بدان پرداخته شده است؛ خودسازی و رشد معنوی 

ـ شخصیتی افراد شرکت کننده در کارهای جهادی است.
وی با بیان اینکــه افراد حاضر در کارهای جهــادی تجربیات و 
اندوخته هایی را به دست می آورند که شاید در هیچ جای دیگری 
آن ها را کســب نکنند، گفت: معاشــرت با قشر محروم جامعه و 
لمس مشکالت آن ها باعث می شود نفس ما ساخته شود و هیچگاه 

در برابر خداوند متعال و بندگان او مغرور نشویم.
 مسئول گروه جهادی شهید محسن امیدی شهرستان نهاوند یکی 
از خاصیت های اصلی خودســازی را تربیت مدیرانی با روحیه و 
مدیریت جهادی عنوان کرد و گفت: بســیاری از مشکالت کشور 
به دلیل نداشتن شیوه مدیریتی مناسب با گفتمان انقالب از سوی 

برخی مدیران است.
وی با تأکید بر لزوم حساســیت نســبت به تحقق اهداف انقالب 
افزود: بدون تردید برای عملیاتی شــدن این مهــم نیاز به کار و 
تالشی بیش از حد معمول داریم و باید فرا تر از امکانات کار کنیم.
سعیدی کیا یکی از فلسفه های اصلی کار جهادی را خروج از پشت 
میز دانست و ادامه داد: با همت جهادی باید از نزدیک مشکالت و 
دغدغه های مردم را دید و حتی سعی کنیم در آن فضا زندگی کنیم 

و این چیزی است که ما در اردوهای جهادی داریم.
وی تأکید کرد: ما همیشــه مشــتاق این بودیم که مســئوالن در 
گروه هــای جهادی و کارهای جهادی حاضر باشــند و پا به پای 

جهادگران در این عرصه به مردم خدمت کنند.
 مســئول گروه جهادی شهید محســن امیدی نهاوند که به عنوان 
گروه جهادی برتر شناخته شده است گفت: امروزه پشت میزنشینی 
و عدم برخورداری از روحیه جهادی به آفت مدیریتی تبدیل شده 

است.
وی با بیان اینکه باید به برخی از مسئولین توصیه کرد که گاهی میز 
کار خود را ترک کرده و پای کار جهاد باشــند افزود: قطعا افرادی 
که در این فضا و با این روحیه تربیت شــوند، بهتر نسبت به حل 

مشکالت مردم پای کار خواهند بود.
ســعیدی کیا ضمن اینکه حضور در کارهای جهادی را زمینه ساز 

تربیت مدیرانی دانســت که دنبال تجمالت 
اداری نروند گفت: از طرف دیگر لذت معنوی 
حضور در اردوهای جهادی در کمتر محیطی 

یافت می شود.
وی گفت: این موضوع که شــما از زندگی و 
تفریحات خود بگذرید و در شــرایط سخت 
مناطق محــروم، خالصانه و بی اجر و مزد به 
نیازمندان خدمــت کنید اجر و ثوابی دارد که 
حتما برکت آن را در زندگی خود احســاس 
می کنید و نزدیک ترین سبک زندگی به شهدا 

همین اردوهای جهادی  است.
 مســئول گروه جهادی شهید محسن امیدی 
نهاوند با بیان اینکــه به لطف خدا هر روزی 
هــم که می گذرد انگیزه و اعتقاد ما به این راه 
بیشتر می شود افزود: زندگی جهادی یک نوع 
سبک زندگی و بســتری برای عمل به سیره 
شهداســت زیرا معتقدم نزدیک ترین ســبک 
زندگی به شهدا همین اردوهای جهادی  است.

وی در ادامه گریزی به فعالیت های این گروه جهادی زد و گفت: 
گروه جهادی شهید امیدی تابستان 98 تشکیل شد و فعالیت های 
بســیاری در زمینه های مختلف خدمت رســانی به مردم و قشر 

محروم جامعه ارائه کرده است.
ســعیدی کیا ادامه داد: به علت فعالیت های چشــمگیر این گروه 
جهادی به ویژه در مواجهه با کرونا، در هفته بســیج امسال، عنوان 
گروه جهادی برتر استان در بین نواحی دانشجویی را در سال 99 

به دست آورد.
وی افزود: با قرمز شــدن وضعیت کرونا در نهاوند اعضای گروه 
جهادی شهید امیدی کنار دیگر گروه های جهادی در بخش بیماران 
کرونایی بیمارســتان آیت اهلل علیمرادیان و شــهید قدوسی برای 
یاری رسانی به بیماران کرونایی وکادر درمانی حضور یافتند و این 

وضعیت تا برون رفت از شرایط فوق بحرانی ادامه داشت.
مســئول گروه جهادی شهید محسن امیدی نهاوند افزود: یک تیم 
دیگر از گروه به پشتیبانی از اعضای فعال در بیمارستان با پشتوانه 
و کمک های مردمی اقدام به تهیه بسته های میان وعده و میوه تازه 
برای بیماران بستری کرونایی و کادر درمانی کردند که جمعا 2۰۰۰ 

بسته طی چند مرحله در بیمارستان ها توزیع شد.
وی با اشاره به پرداخت بدهی عده ای از بیماران کرونایی نیازمند 

در این راســتا به صندوق بیمارستان ها توسط 
این گــروه در ادامه گفت: با توجه به مجازی 
بــودن آموزش ها و عدم دسترســی برخی از 
روســتاهای محروم به اینترنت و حتی شبکه  
های صدا و سیما، با حضور در روستاها اقدام 

به تدریس برای دانش آموزان کردیم.
سعیدی کیا نظارت بر اجرای پروتکل ها را از 
دیگر اقدامات این گروه جهادی عنوان کرد و 
افزود: با درخواســت فرماندار نهاوند و ستاد  
مقابله با کرونا مدیریت، سازماندهی و نظارت 
بر کانون های بحران به بســیج دانشــجویی 
شهرستان واگذار شد که بحمدهلل بهترین نتیجه 

ممکن حاصل شد.
وی در ادامه از توزیع 55۰ پرس غذای نذری 
تحت عنوان پویش »# نذر_سردار« در شب 
اولین سالگرد شهادت ســردار سلیمانی بین 
نیازمندان خبر داد و پویش جمع آوری لباس 
گرم و توزیع آن بین نیازمندان را از دیگر اقداماتی دانســت که با 

پشتوانه مردم انجام شد.
 مسئول گروه جهادی شهید محسن امیدی نهاوند با اشاره به تولید 
یک میلیون عدد دســتکش و یکصد هزار ماســک در اوایل شیوع 
کرونا، توزیع 1۰۰۰ بسته شــامل وسایل ضد عفونی و بهداشتی، 
5۰۰۰ بسته معیشتی، تقسیم 1۰۰ بسته بلدایی تحت عنوان »یلدای 
مهدوی« بین نیازمندان، انجام پروژه های عمرانی و ســاخت منزل 

برای محرومین  و نوسازی مدارس را از دیگر فعالیت ها دانست.
وی با بیان اینکه تهیه 8۰۰۰ عدد نان برای نیازمندان، اسباب و اثاثیه 
منزل برای خانواده های نیازمند، افتتاح کارگاه پرورش کرم ابریشم 
و اشــتغالزایی برای 5 نفر، برگزاری اردوهای درمانی و پزشــکی 
در مناطق محروم، برگزاری اردوهای فرهنگی، توزیع 1۰۰ دست 
لباس و نوشت افزار بین دانش آموزان نیازمند را بخش دیگری از 

اقدامات گروه جهادی شهید محسن امیدی عنوان کرد.
ســعیدی کیا در پایان از اعضای گروه ، خیرین، فرماندهی محترم 
حوزه بسیج دانشجویی نهاوند جناب سرهنگ گودرزی و سرکار 
خانم گودرزی جانشــین حوزه بسیج دانشــجویی شهید امیدی 
نهاوند تقدیر کرد و گفت: امید اســت توفیق خدمت همیشگی به 

مردم را داشته باشیم و در این راه ثابت قدم باشیم ./ فارس

نویسنده:یاسمن«رضایی««
درســت در ســال هایی که اعتقادات جاهالنه ی بشر،تیشه به 
ریشه انسانیت میزد و زمانی که عرب تولد مظلومانه ی دختران 
را لکه ننگی بر دامان خود می دانســت و با زنده به گور کردن 
آن ها میپنداشت توانسته وجدان سراسر ز جهل خود را سکوب 
کند ، ریحانه ای بهشــتی از سالله ی اطهر نبی اکرم )ص(سال 
پنجم بعثت در مکه چشم به جهان گشود تا ریشـــه هـــای 
شجـــره ی طیبه ای که منجی بشــریت بوده و خواهد بود را 

محکم و بارور سازد.
نامش زهرا)س(بود و تولدش منتی بود بر سر جهان و جهانیان 
، چرا که بــا آمدنش چهره مظلومیت و انزوا را از دختران دوره 
ی جاهلیت زدود. فاطمه)س( الگوی کامل و جامع زن مسلمان 
اســت و دین مبین اســالم نیز مفتخر اســت به آن که چه در 
دوران عرب جاهلیــت و چه در میان جوامع به اصطالح مدرن 
آن زمان که حقی برای زن به رســمیت نمیشــناختند ، قرآن 
کریم ۱۴۰۰ ســال پیش حقوق زنان را معرفی کرده و ســوره 
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بود،«مرگ«حق«است«همه«را«به«تقوا«سفارش«می«کنم«امیدوارم«

چون«کوهی«مرگ«را«تحمل«کنید.
شهید«ولی«اهلل«سیف؛«پدر«و«مادرعزیز«و«مهربانم«چندساعتی«
دیگر«باقی«نمانده«که«عهدی«را«که«باخدا«بســته«ام«به«آن«وفا«
کنم«همانند««اولین«روزی«که«این«کار«را«کردم«و«جان«خودم«را«
در«رضایت«او«قراردادم«و«در«این«راه«از«تمام«مســائل«زندگی«
چشم«پوشیده«و«به«رضایت«او«چشم«دوختم.«شهید«حجت«اهلل«
عبدلی؛«اکنون«که«آخرین«ساعت«های«عمر«من«سپری«می«شود«
با«خاطری«آسوده«و«عشقی«سرشار«از«ایمان«وصیت«خود«را«
اعالم«می«دارم«تا«می«توانید«از«ذکر«خدا«غافل«نباشید،«شما«را«
به«خواندن«نماز«به«صبر«و«پایداری«در«مقابل«گناه«و«مشکالت«

توصیه«می«نمایم.
یاد«و«خاطره«آن«ها«گرامی«باد

گروه ابوذر را بهتر بشناسیم

محمد سعیدی کیا:

تولدی«از«جنس«نورمسئوالن از پشت میز بلند شوند و پای کار جهاد باشند

برگزاری اولین یادواره شهدای هنرمند شهرستان نهاوند
در این مراسم که همزمان با میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( و فرا رسیدن دهه مبارک 
فجر در جهت تکریم خانواده های شهدای هنرمند شهرستان نهاوند و گرامیداشت یاد و خاطره 
آن شــهدای واالمقام و با حضور امام جمعه محترم شهرستان ، فرماندهی سپاه ناحیه نهاوند ، 
فرماندهی حوزه بســیج دانشجویی شهید امیدی و بســیجیان این حوزه و همچنین جمعی از 
مســئولین شهرستان برگزار گردید، از برنامه های متنوعی استفاده و در پایان جلسه از خانواده 

های معظم شهدا ، فعاالن فرهنگی ، هنرمندان و نخبگان شهرستان نهاوند تجلیل بعمل آمد.

محمــد)ص( ثنــای  دلــم  زبــان  خوانــد 
مانــد خــرد خیــره در لقــای محمــد)ص(
دیــده دل، جــام جــم بــه هیــچ شــمارد
ســرمه کند گــر زخــاک پــای محمد)ص(
بــاد مبــارک  بــر همــگان  مبعــث  عیــد 



C M Y K

نویسنده:«یاسمن«خزایی««

دهه فجر، بهار ایران، برای ما جوانان انقالبی تداعی کننده گذشــته ایســت که 
هرچند اگر تصویری از آن در ذهن نداریم اما خاطرات آزادی و رهایی آن روزهای 
وطن را شــنیده و درک کرده ایم. خدا را شــاکریم، که وطن به دســت نایبان 
امام زمان)عج( ســپرده شــد و از گزند طاغوتیان در امان ماند ،  این دهه یادآور 
روزهاییســت که قطعاً ما ابد در تاریخ بشــریت ثبت و باقی خواهد ماند. و تا در 
گذشته، با گسترش قیام مردم و خروج شاه از ایران، شاپور بختیار به عنوان تنها 

امید رژیم پهلوی، به عنوان نخست وزیر معرفی و باقی مانده بود. 
در این ایام که مصادف با اربعین امام حسین»علیه السالم« و گسترش راهپیمایی 
ها و اعتراض مردمی بود،امام قدس»ســره« طی پیامی، نــکات تازه ای را برای 
هوشــیاری مردم یادآور شدند. همزمان با سایر شهرها، در تهران نیز راهپیمایی 
ها ادامــه یافت و فریاد اهلل اکبِر جمعیِت میلیونی، لــرزه بر اندام آخرین بقایای 

طاغوت انداخت. 
انســان های به پا خواسته و از جان گذشته با عزمی پوالدین رفتند تا سرنوشت 
مملکت خود را به دســت بگیرند و همگی خواســتار انحالل حکومت پهلوی و 
تشکیل حکومت اســالمی بودند و با شعار»استقالل، آزادی ، جمهوری اسالمی« 

خط مشی آینده را ترسیم نمودند. 
به حول و قوه الهی، آینده ای که امام خمینی)ره( برای ایران عزیزمان پیش بینی 
کرده بودند با ظهور انقالب رقم خورد، و وطن ما به کمک نایبان امام زمان)عج( 
و مردمی که همیشــه خالصانه در میدان نبرد با طاغوتیان جنگیدند، در عرصه 
های مختلف پیشرفت های فراوانی کرد که در پژوهش های حاضر به مهم ترین 

دستاوردهای علمی و فناوری انقالب اسالمی می پردازیم. 
پس از این پیروزی شــکوهمند، پیشــرفت های علمی و دســتیابی به برخی از 
فناوری های نوین در سال های اخیر، به گونه ای حیرت انگیز بوده است که غربی 
ها را به شدت نگران کرده و تشدید فشارها،  کارشکنی ها و تحریم ها را با بهانه 

هایی از جمله موضوع هسته ای و رشد موشکی موجب شده است. 

ارتقای ســطح علمی جامعه، افزایش نرخ با سوادی، رشد مراکز علمی مدارس و 
دانشگاه ها و رشد تعداد دانشجویان در رشته های مختلف علمی و خودکفایی در 
علوم پزشکی و ثبت اختراعات و برتری در فناوری نانو، هسته ای، فضایی و سلول 
های بنیادی از جمله مهم ترین دستاوردهای علمی و فناوری انقالب اسالمی به 

شمار می رود. 
و ما می توانیم با توجه به تمامی این دستاوردها نتیجه بگیریم که، از جمله مؤلفه 
های مهم در ارزیابی قدرت کشــورها، علم و فناوری پیشرفته است. خوشبختانه 
جمهوری اسالمی ایران به رغم تمامی موانع و محدودیتها، در این زمینه نیز دارای 
توانمندی قابل مالحظه ای اســت. امروزه با گذشت چهار دهه، به برکت انقالب 
جهشی بزرگ در حوزه علم و فناوری و پژوهش در کشور ایجاد شده است و قله 
های افتخاری که تا پیش از این، در انحصار چند کشور پیشرفته بود، در تصرف 
جوانان نخبه و انقالبی ایران اسالمی است. موفقیت ها و پیشرفت های به دست 
آمده از دانشمندان و مراکز علمی ایران طی این چهل و دو سال به قدری مهم و 

ارزشمند است که  با هیچ دوره تاریخی قابل قیاس نیست. 
تمامی این پیشرفت های عظیم ســبب خوشحالی انقالبیون و مردم عزیز ایران 
شــده و همگی می دانیم که مملکت به دســت نایبی اداره می شود که عاقل و 
داناســت و از هر نظر فردی کامل می باشــد و نیز آگاهیم که رهبر عزیزمان از 
همان ابتدا به پیروان خود و ملت مسلمان ایران آموختند که نجات ما در تشکیل 
یک نظام مستقل»نه شرقی، نه غربی« است بلکه این نظام زیر سایه ی خداوند، 
اســالم و امام زمان)عج( پایه گذاری شده و حکومت نیز به دست نایبان حضرت 

حجت)عج( سپرده شده است. 
باشــد که همیشــه ما نیز پیرو این راه انقالب و هدف نیکوی پیشبرد این عرصه 

باشیم
و من اهلل توفیق

دیدار با خانواده محترم شهدا به مناسبت روز پدر
با توجه به فرا رســیدن دهه فجر و در آستانه چهل و دومین سالگرد جشن 
انقالب اسالمی ایران با حضور فرماندهی و شورای حوزه بسیج دانشجویی 
شهید محســن امیدی ، ریاست و پرسنل محترم دانشــگاه آزاد اسالمی و 
ریاست محترم بنیاد شهید  و امور ایثارگران به مناسبت روز پدر از خانواده 
های شــهیدان داود رضا لطیفی ،احمد جعفرهاشــمی  و حسین جاللوند 

بازدید و از خاتواده های آنان تجلیل به عمل آمد. 

راهپیمایی خودرویی یوم اهلل 22 بهمن
حضور پر شــور دانشجویان و شــورای حوزه بسیج دانشــجویی نهاوند 
و فرماندهــان پایگاه های بســیج دانشــگاه ها در راهپیمایــی خودرویی 
1399/11/22 . در پایان مراسم با حضور در گلزار مطهر شهدای شهرستان 

با شهدای انقالب و دفاع مقدس تجدید بیعت شد.

برگزاری دوره زیارتی ، تشکیالتی شهر مقدس قم به همت 
، حوزه بسیج دانشجویی شهید امیدی شهرستان نهاوند 

ایــن اردو با حضور تعــدادی از خواهران و برادران گروه جهادی شــهید 
محسن امیدی و همچنین فعاالن شورای حوزه و شورای پایگاه های بسیج 
دانشــگاه های شهرســتان نهاوند برگزار گردید.شــایان ذکر است ، برنامه 
های انجام گرفته در این دوره ســه روزه شامل زیارت حرم مطهر حضرت 
معصومه)س(، حضور در مسجد مقدس جمکران، برگزاری مراسم روایت 
گری شهدا در گلزار شــهدای قم ،شرکت اعضای بسیج دانشجویی شهید 
امیدی در کالسهای مرکز آموزش امام جعفر صادق)ع( نیروی دریایی سپاه 
با حضوراســاتید برجسته کشــوری و در پایان ارائه گواهینامه شرکت در 

کالسهای این دوره انجام گرفت.
 .

حماسه متفاوت
در چهل و دومین ســالروز پیروزی انقالب اســالمی، مردم عزیز در جای 
جای ایران اســالمی ، حضور حماسی متفاوتی را رقم زدند و کرونا هم با 
همه سرسختی هایش مانع حماسه آفرینی فجرآفرینان نشد و ایرانی های با 
غیرت نشــان دادند که در هر شرایطی پای ایران ، انقالب و نظام مقدسشان 

ایستاده اند.

نشست بصیرتی دانشگاهیان
در دانشگاه ملی نهاوند در خصوص 
تحوالت منطقه قبل و بعد از شهادت 

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
به همت حوزه بســیج دانشجویی شــهید امیدی شهرستان ، نشست بصیرتی 
تحت عنوان “بررسی مسائل اســتراتژیک منطقه قبل و بعد از شهادت سردار 
شــهید حاج قاسم سلیمانی” برگزار گردید. در این مراسم که با حضور جمعی 
از دانشــجویان دانشگاه های شهرستان، و نیز ریاســت، اعضاء هیات علمی و 
کارمندان دانشگاه نهاوند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی صورت پذیرفت 
، ســخنران جلســه جناب آقای جاللوند ضمن تشریح مسائل مربوط به نقش 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ایجاد ثبات منطقه ای و اتحاد قومیت ها و 
دولت ها در زمینه مبارزه با استکبار جهانی و تقویت جبهه مقاومت عوامل فوق 

را زمینه ساز بستری برای ظهور حضرت مهدی )عج( عنوان کردند.

نشریه فرهنگی
اطالع رسانی َقَبس

مدیر«مسئول:«محمود«گودرزی
سردبیر:«محمد«سعیدی«کیا

هیئت«تحریریه«و«کارگروه«نشریه:
علی«جاللوند«،«محمد«مهدی«سعیدی«کیا«،«
یاسمن«رضایی«،«فاطمه«نظام«اسالمی«،«لیال«
گودرزی«،«یاسمن«خزایی«،«فاطمه«احمدوند

نشست هسته مطالبه گری دفتر بسیج 
دانشجویی با ریاست و پرسنل اداره 

تبلیغات اسالمی شهرستان نهاوند

در این جلســه که با حضور فرماندهی محترم حوزه بســیج دانشجویی نهاوند و 
جمعی از صاحب نظران و دانشجویان اعضای هسته مطالبه گری و ریاست محترم 
اداره تبلیغات اسالمی برگزار گردید ؛ ضمن بررسی مشکالت فرهنگی ، اجتماعی 
، جوانان ، فضای مجازی ، ازدواج ، اعتیاد ، سبک زندگی ایرانی اسالمی و... ایده 
پردازی هایی جهت رفع مشکالت و هم افزایی هایی جهت انجام برنامه هایی در 

آینده صورت گرفت.
همچنین ، ریاســت و عوامل اداره تبلیغات اسالمی ، اســتقبال بسیار خوبی از 
ظرفیت به وجود آمده توسط بسیج دانشجویی داشتند و خواستار ادامه دار بودن 

این جلسات و هم افزایی و همکاری های بیشتر شدند.
شایان ذکر است بسیج دانشــجویی شهرستان نهاوند با توجه به رویکرد مسئله 
محوری و روحیه مطالبه گری خود ، با ده ها نهاد مختلف نشســت مطالبه گری 
داشــته است و پیگیر مشکالت و مطالبات مردمی می باشد.این جلسات سلسله 

وار با نهادها و  ادارات مختلف ادامه خواهد داشت.

برگزاری نشست آگاه سازی و فرهنگ  سازی با 
موضوع تهدیدات و فرصت های فضای مجازی 
و تجلیل از اعضای گروه جهادی شهید امیدی به 

همت حوزه بسیج دانشجویی شهرستان نهاوند
در این نشست که به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر و همچنین اهمیت و جایگاه 
امروز فضای مجــازی در جامعه با حضور جمعی از دانشــجویان ، خانواده ها و 
مسئولین برگزار گردید ، ضمن اشاره به تهدیدات و مزایای فضای مجازی و تاثیر 
گذاری آن بر جوانان ، خانواده و جامعه ، راهکار هایی جهت مقابله و پیشگیری از 
آسیب های فضای مجازی با حضور کارشناس برجسته این موضوع بیان شد و با 
برگزاری جلسه پرسش و پاسخ گفتگو های مفیدی در این زمینه صورت گرفت.

در پایان برنامه از اعضای گروه جهادی شهید محسن امیدی )گروه جهادی برتر 
استان(تجلیل شد.

فرازی از وصیت نامه شهید عباس محمدی:

خدایا،«چه«خوش«اســت«هجرت«گزیدن«و«جهاد«کردن!«خدایا،«چه«خوش«اســت«جهاد«کردن«و«به«شهادت«

رسیدن!«خدایا،«چه«خوش«است«از«عالیق«بریدن«و«به«ذات«کبرایي«پیوستن!«خدایا،«آنقدر«در«این«راه«پا«نمي«نهم«

تا«از«پاي«بیفتم،«آنقدر«بر«خاکت«سجده«مي«کنم«تا«تو«را«پیدا«کنم.«آنقدر«دعا«مي«کنم«تا«قلبم«را«خانه«ات«گرداني«

و«آنقدر«در«مي«زنم«تا«تا«به«رویم«در«واکني«و«مشتري«جانم«شوي.

دهه مبارکه فجر، حقیقتًا فجر سعادت این ملت بزرگ دلنوشته
و بلکه فجر سعادِت ملت های اسالمی است 

پخت و توزیع ۵۵۰ پرس غذای نذری 
برای نیازمندان نهاوندی

به همت گروه جهادی شــهید محسن امیدی بســیج دانشجویی شهرستان 
نهاوند و در شــب اولین سالگرد شهادت ســردار رشید اسالم شهید حاج 
قاسم سلیمانی 55۰ پرس غذای نذری طبخ و به نیابت از امام زمان )عج( و 
سردار سلیمانی تحت عنوان پویش # نذر_سردار در بین نیازمندان شهرستان 

نهاوند توزیع گردید.

نویسنده:«فاطمه«احمدوند««
بسم رب القاصم الجبارین

افسانه ها تا زمانی افسانه می مانند که اتفاقی مانند آن ها در عمر ما نیافتد.
اخیرا یکی دیگر از افسانه ها به وقوع پیوست و تبدیل به خاطره ای تلخ برای 

تمامی آزادگان این کره خاکی شد.
حضرت عشــق ، دست به قلم شده ام تا در رسای شما چند خطی بنویسم. 
بنویسم از آن روزی که از میان ما رفتی ، آه چه روزی بود آن روز ، آه از آن 

روزی که خبر رفتنت را شنیدیم.
حاج قاسم بی مانند ، با آسمانی شدنت چه آتشی در دلهایمان شعله ور کردی 
و چه داغی بر جانهایمان نشاندی ، سردار شهید داغ رفتن شما برای تمام مردم 
، ســخت و طاقت فرسا بود . پیر و جوان ، زن و مرد هم نمیشناخت. تو رفتی و 
ملتی را نه بلکه جهانی را عزادار کردی تو رفتی و انگشتری نگین علی را بی نگار 
کردی. تو رفتی و با رفتنت ، آیه و ال تحسبن الذین تقلو فی سبیل ا... را بیشتر به 

ما شناساندی و بیشتر در ذهن هایمان معنی این آیه شریف را فهماندی.
ولی ، ولی حیف که باید های زیادی بر سالگرد عروج آسمانی ات باید رخ به 
نمایش میگذاشت و نگذاشت ولی حیف که نتوانستند آن طور که باید سالگرد 

آسمانی شدنت را برگذار کنند.
هر چند با گذشــت زمان آالمی که با رفتن شــما بر قلوب ملت ایران نشانه 
رفت تسکین نمی یابد ، اما مسئولین می توانستند به گونه ای عمل کنند که 
بار غم نبود شما بر روی دوش ما کمتر سنگینی کند تا شاید توانسته باشیم 

اندک دین خود را ادا کنیم.
تو آسمانی شدی و ما زمینی ماندیم و حتی در ورای دنیای ناسوتی اطرافمان هم 
نتوانستیم آن گونه که باید و شاید قدردان مقام واالی شما باشیم. اما عظمت و 
ایمان و شــرافتت آن قدر بی نهایت است که نه تنها از بزرگواریتان کم نمیکند 
بلکه بر ارزش و عزت و ارجمندیتان روز به روز افزوده می شود و مطمئنا علم بر 
زمین نمی ماند و قلب ها و قدم ها و قلم ها را با خود همراه کرده است و می کند.

ای تکســوار عشــق اگر بخواهم ابهت و عظمت شما را وصف کنم ، قلمم از کار 
می افتد و زبانم قاصر است ، زیرا شکوه شما را نمیتوان در قالب کلمات گنجاند.

اقتدار شما نه تنها ایران بلکه کل جهان را حیران کرده بود. گرچه فرد بزرگی 
همچون شــما دیگر تکرار نمی شــود اما ما باید راه و روش شما را و ویژگی 
هایی مثل رشادت و دالوری را از شما بیاموزیم و اخالقمان را به شما نزدیک 
و نزدیکتر کنیم ، تا هم خودمان  به رستگاری برسیم و هم از ایران عزیزمان 
حمایت کنیم. مالک اشتر روزگار ما ، سوگند به لحظه ی غریب شهادتت که 

علی زمانه را تنها نخواهیم گذاشت.
ای سید الشهدای مدافعان حرم ، نام شما به نام حرم ماندگار شد. 


