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همیشه در بزنگاه هایی چون 22بهمن سالروز 
پیروزی انقاب اسللامی، دشمنان دست به 
کار می شللوند، از هر ابزاری بهللره می برند 
تا مردم را قانع کننللد که در راهپیمایی این 
روز تاریخللی که هیمنه آمریکا را فرو ریخت، 
شللرکت نکنند. چهل سللال است که چنین 
اسللت. با توجه به تحوالتللی که در منطقه و 
حتللی جهان در حال وقوع اسللت، جمهوری 
اسامی ایران در مدیریت این تحوالت نقش 

اساسی و اصلی را دارد.
انقاب اسامی ایران توانسته است پس از 40 
سال، تأثیری عمیق بر منطقه و جهان بگذارد 
که باعث شده سیاست ها و راهبردهای آمریکا 
با چالش جدی روبرو شود. همه این اتفاقات 
به واسللطه انقاب اسللامی و حضور مردم و 

دفاع از انقاب اسامی رقم خورده است.
مردم ایران اسامی در ایجاد تحوالت منطقه 
ای و جهانی بیشللترین نقش را داشللته اند و 
در ایللن رهگذر هزینلله های زیللادی را نیز 
متحمل گشللته اند، اما این هزینه ها پرسود 
بوده اسللت. انقاب اسللامی ایران عاوه بر 
استقال کامل سیاسی که بسیاری از کشورها 
و مردمللان جهان از نبود آن رنج می برند، در 
کنار سیاست ظلم سللتیزی، در زمینه های 
گوناگون علمی، فرهنگی، نظامی و اقتصادی 

دستاوردهای بزرگی داشته است.
دستاوردهای ایران اسللامی در شرایطی به 
دسللت آمده است که شدیدترین دشمنی ها 
در قالب تحریم های سللخت اقتصادی که از 
ابتدای پیروزی انقاب اسللامی اعمال شده، 
تهدیللدات نظامی که حتی بلله جنگ علیه 
ایران ختم شللده، فشارهای سیاسی و تهاجم 
فرهنگی گسللترده که به شبیخون فرهنگی 

رسیده، وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
هیچ کشللوری را در دنیا نمی توان یافت که 
اینگونه تحت شللدیدترین دشللمنی ها قرار 
داشته باشد و بتواند مقابل این هجمه گسترده 
مقاومت کند و دشمن را عقب براند و پیشرفت 
کند. اکنون با توجه به اقداماتی که آمریکایی 
ها و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسامی 
ایللران انجام می دهند، منطقه و دنیا وارد فاز 
تللازه ای از نبرد جبهه مقاومت با دشللمنان 
شللده است. ادامه راه مقاومت و ایستادگی به 
نقش آفرینی مردم کشورمان بستگی دارد که 
تاکنون وجود داشته و باز هم خواهد داشت. 
گرچه مردم نسبت به شرایط حاکم اقتصادی 
بر کشللور گایه دارند و معترض هستند که 
حق هم دارند، اما هیچگاه این مسللأله باعث 
نشده است، پشت انقاب را خالی کنند، بلکه 
با قوت هر چه بیشللتر به دفللاع و حمایت از 
انقاب اسللامی قیام کرده انللد. در این بین 
وظیفه مسللئولین اسللت تا با تاش بیشتر و 
البته انقابی گری و مدیریت جهادی، پاسخ 
اعتمللاد غیرقابللل انفکاک مردم نسللبت به 
انقاب خود را بدهند. مللردم مدیرانی چون 
سردار شللهید حاج قاسم سلیمانی را مطالبه 
می کنند، سرداری که هم در جبهه خارجی 
و هم در جبهه داخلی، سبب برکات بسیاری 
برای انقاب اسامی ایران و مردم وفادار شده 
است. اگر مردم برای بدرقه پیکر سردار دالور 
ایران اسامی آنگونه قیام می کنند و میلیونی 
به میدان می آیند، پیام های بسللیاری دارد. 
مهمترین پیام آن حضور میلیونی این است که 
ما مردم پای انقاب اسامی ایستاده ایم، آمده 
ایم تا بگوییم، برخللی نامایمات، نمی تواند 
عاقه قلبی مردم را نسللبت به ایران اسامی 
سرد کند. فردا هم خواهند آمد همچون 22 
بهمن های گذشته، 22 بهمن امسال امتداد 
خط حضور میلیونی مردم در تشییع باشکوه 
و بی نظیر پیکر سللردار دالور ایران اسامی 
حاج قاسللم سلیمانی اسللت. او جان خود را 
برای استقرار و استمرار امنیت ایران فدا کرد 
و ما نیز وظیفه داریم در پاسداشت خون این 
شهید سلحشور، همچنان در میدان مقاومت و 
ایستادگی حاضر باشیم و نگذاریم آرمان های 

انقاب اسامی ایران تضعیف شود.
دشللمن همانگونه که در تشییع پیکر شهید 
سلللیمانی، حضللور بی نظیر مللردم را دید و 
عصبانی شد، فردا نیز یک شوک دیگر را باید 
تحمل کند. شوکی که قطعاً در تصمیم گیری 
های بعدی دشمنان علیه ایران اسامی تأثیر 

مستقیم خواهد گذاشت.

فجر سلیمانی

تدارک گسترده راهپیمایی 22 بهمن

سرتیپ حیدری: 
دشمن جرات تجاوز به 
ایران را ندارد
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تعیین دستمزد کارگران به روز های پایان سال موکول شد

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید
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محمد صفری

 پیرامللون کتللاب و چالش های متللداول آن  که این روزها به تنش در بسللتر نامایمللات افت قابل توجه 
کتاب خوان و شرایط سخت تهیه کاغذ و ملزومات چاپ و نابسامانی در توزیع به دلیل تعطیل شدن اکثر 
کتابفروشی ها و همچنین ضعف بنیه مالی و اقتصادی ناشران دچار شده است، سالیان دراز مرثیه خوانی 

گردیده و امروز دیگر باید به خواندن فاتحه برای این یار مهربان اکتفا نمود. 
کتاب مونسی است برای بشر که از زمان حضور توانسته نوعی سکون و آرامش را در جهانی متاطم به او 
هدیه نماید و همچون هر گل به باغبانی دلسوز نیازمند است تا ضمن نوازش های متداول که تورق نوعی از 
آن می باشد به تکثیر آن بپردازد نه اینکه به مرورزمان شاهد دفن فرهنگ یا سکون در تولید آن بود. امروز 
اگر جامعه فرهنگ پرور کان شهر اصفهان ارق وجودی خود را نداشتند و این گروه از ناشران سرمایه های 
عمر خود را به حراج نمی گذاشللتند تا دوام بیاورند.  قطعاً مصحفی در پشللت ویترین معدود کتابفروشی 
های شهر دیده نمی شد تا آرامش بخش روح رهگذران باشد که حافظ شیرین سخن را به سرودن کامی 
تلخ ناچار سللازد و همچون مرغ بوتیمار ناالن بسللراید: »من از بیگانگان هرگز ننالم/ که با من هرچه کرد 
آن آشنا کرد« و می بینیم که یار مهربان براثر کم لطفی مخاطبان، نظاره گر فرورفتن آخرین میخ به تابوت 
خود بوده تا شاهد افت مقاومت یاران بی ریا که ناشران متعهد هستند باشد زیرا تناقض و تشدد آرا مابین 
یک  نهاد مدنی به نام شورای اسامی شهر و یک ارگان به اسم شهرداری کان شهر اصفهان که باید مطیع 
تصمیمات آن باشللند باعث می شود تا بودجه مصوب برای سال 98 پس از 10 ماه در اختیار جامعه نشر 
از طریق خرید و هدیه کتاب گذاشته شود.  در حالی  که نیمی از آن در میان راه باز هم سر از ورزش در 
می آورد که این روزها عاوه بر بودجه کان مادی هزینه های معنوی تازه ای را برای به دست آوردن حقوق 
میزبانی مسابقات فوتبال آسیایی داشته است. نقل است روزی رضاشاه با یکی از خوانین برخورد می کند 
که گله مند نرسیدن بودجه به روستاهاست و او در جواب قالب یخی از یخدان پادگان برداشته و به اولین 
سربازی که در صف سان ایستاده می دهد و می خواهد تا آن را دست به دست به آخرین گماشته در انتهای 
یک پادگان چند هزارنفری برسللاند و خود قدم زنان به همراه همان شاکی به سوی نقطه پایانی می رود تا 
باقیمانده از قالب یخ را به او نشان دهد که به اندازه یک گردو است! مراسم باشکوه افتتاحیه نمایشگاه کتاب 
یار مهربان به همت هیأت مدیره شرکت تعاونی ناشران اصفهان با یکصد و بیست هزار عنوان در تاریخ 10 
بهمن  ماه 98 در مجتمع فرهنگی اقتصادی جهان نمای اصفهان و با حضور گروهی از فرهنگ دوسللتان 
و منهای مقامات مسللئول و متولی و تأثیرگذار فرهنگی کان شللهر و استان در دامنه کتاب برگزار شد تا 
رئیس شورای اسامی شهر گله مند معاونت فرهنگی شهرداری این شهر باشد.  که چرا پس از گذشت ده 
ماه از تصویب بودجه یار مهربان که اینقدر بر آن تأکید شده است و درحالی که نیمی نیز در اختیار ورزش 
قرارگرفته امروز تخصیص  یافته و عمل می شللود که اگر این نمایشللگاه با در اختیار داشتن اعتبار مصوب 
اوایل تابسللتان و شللروع تعطیل مدارس برگزار می گردید تأثیر به سزای خود را داشت تا حداقل قسمتی 
از روزهای گمشده عمر نوجوانان و جوانان شهر صرف مطالعه شود درحالی که برگزاری نمایشگاه در این 
روزهای زمستانی که خاص ایام مراسم دهه فجر می باشد می تواند تا حدودی موفقیت الزم و موردنظر را 
به دست نیاورد! که گویا از این موارد تشدد آرا مابین نهاد شورای اسامی شهر و شهرداری اصفهان متعدد 
می باشد زیرا مدتی است خبرگزاری این ارگان سر تیترهای جستجوی خود را نیز تغییر داده تا نام شورای 
اسامی را از آن حذف نماید و درحالی که رئیس این شورا گزارش مبسوط و قابل اعتنایی را پیرامون انتقاد 
بر معاونت شهرداری در امر حمایت از کتاب ابراز داشته اما از درج کامل سخنان ایشان در سایت مذکور 

خودداری و تنها به کام یکی دیگر از اعضای این شورا اعتنا و بسنده می کنند!

رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: به دلیل برگزاری دیر هنگام 
جلسللات شورای عالی کار، دستمزد سللال آینده کارگران در روز های پایانی 
سال مشخص می شود. ناصر چمنی در تشریح آخرین مباحث جلسات کمیته 
دستمزد اظهار کرد: در مناطق آزاد برخی کارفرمایان به حقوق کارگران توجه 
نمی کنند، این موضوع در جلسلله شللورای عالی کار بحث شد و رسیدگی به 
این امور را در دسللتور کار قرار دادیم. وی افزود: باید به تمام کارفرمایانی که 
از حقوق کارگرن خود پیروی نمی کنند، هشللدار دهیم تا این قشللر زحمت 
کش به تمام حقوق و مزایای خود در جامعه دست یابند. رئیس کانون عالی 
انجمن صنفی کارگران بیان کرد: دستمزد منطقه ای که پیشتر پیشنهاد آن 
به شورای عالی کار داد شد، با انتقاد اکثریت اعضا این شورا روبه رو و به طور 
کامل از دستور کار خارج شد و در سال آینده نیز همانند گذشته از روش مزد 
ملی به کارگران حقوق پرداخت می شود. وی خاطرنشان کرد: دلیل مخالفت 
اعضای شورای عالی کار با دستمزد منطقه ای این بود که باید دستمزد ها نرخ 

و حداقل مشخصی داشته باشند تا در این زمینه سو استفاده صورت نگیرد. 
رئیس کانللون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: یکی دیگر از دالیلی که با 
دستمزد منطقه ای مخالفت کردیم این بود که در این روش، دستمزد کارگران 
در مناطق محروم از حداقل نیز کمتر است، در این صورت با پدیده مهاجرت 

به کان شهر ها مواجه می شویم.
چمنی ادامه داد: افزایش برخی کاال های اساسی در اواسط امسال، محاسبات 
سبد معیشت کارگران را دچار اختال کرد و هم اکنون در تاشیم تا در این 

خصوص به یک نرخ و توافق واحد در جلسات شورای عالی کار برسیم.
وی با بیان اینکه یک شنبه هفته گذشته آخرین جلسه شورای عال کار برگزار 
شد تصریح کرد: پیشنهاد دادیم که حداقل هر دوهفته یک بار جلسه شورای 
عالی کار با حضور افرادی که می توانند ما را در تعیین سللبد معشت کارگران 
همراهی کنند، برگزار شود که پیش از عید نوروز دستمزد سال آینده کارگران 

مشخص شود.  میزان
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جهش ایران در فناوری نوین موشکی
رونمایی از »موشک رعد۵۰۰ » و نسل جدید پیشران های موشکی و ماهواره برها 

صفحه 2

 اناهلل و انا الیه راجعون
در گذشت تاثر انگیز عالم ربانی و فقیه صمدانی حضرت آیت اهلل نوراهلل طبرسی  )رضوان اهلل تعالی علیه( نماینده مردم 

مازندران در مجلس خبرگان رهبری و یار وفادار انقالب که عمر با برکت خود را در راه خدمت به مردم و ترویج و 
گسترش معارف اسالمی صرف نمود را به محضرمقدس حضرت ولی عصر)عج( مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و 

 حوزه های علمیه، مردم والیت مدار استان مازندران و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می نمایم.
 از درگاه احدیت برای آن عالم پارسا علو درجات و رضوان الهی و برای بیت معظم ایشان صبر جزیل مسالت دارم.

پیام تسلیت محمد مخبر- رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(


