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روزنامه سياسي،
  اجتماعي  و  فرهنگي 

صبح  ايران
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تكنيكي،در عرصه معنويت و مكارم اخالقي،شديداً به انحطاط گراييده است و بر اين اساس نه 
تنها جوامع غرب،بلكه بيشتر جوامع بشري دستخوش بحران هاي گوناگون شده اند.

از ميان ابزارهايي كه فرهنگ و تمدن هاي ديگر را به چالش هاي جدي كشانده،ماهواره است 
كه با هدف تهاجم فرهنگي به ديگر كشورها در عرصه رســانه ها، جايي براي خود باز كرده 

است..... | صفحه4

 آيت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی  نماينده ولی فقيه در استان مركزی در جمع نمازگزاران جمعه 
در مصلی بيت المقدس اراک افزود: مردم ايران با بيداری و هوشياری كه از خود نشان دادند به 
همه دنيا ثبات كردند كه متحد و يكپارچه هســتند و همچنان با عهد و پيمانی كه با امام )ره( ، 
رهبری و شهدا بسته اند. محكم و باصالبت ايستاده اند و هيچ قدرتی نمی تواند آنها را شكست 

دهد.....   | صفحه 3

هیچ قدرتی نمی تواند مردم ایران را شکست دهدتسخیر افکار جوانان در پشت بام خانه  ها!

مهم ترین دستاورد انقالب 
اسالمی ایران بیداری 

اسالمی است

کاروان بسیج مهندسان 
استان مرکزی راهی 
مناطق عملیاتی شد

مردم باید در انتخابات 
مشارکت عمومی داشته 

باشند
استان
مرکزی

توطئه جدید دشمن ؛فشار از بیرون نفوذ از داخل

فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی

معاون هماهنگ کننده سپاه روح 
اهلل استان مرکزی

بهره برداری ازدو طرح 
فرهنگی و آموزشی در 

محالت و خمین

200کیلومتر از راه های 
استان مرکزی ۴ خطه 

می شود

تجلی حضور مردم استان مرکزی در راهپيمايی22بهمن

ويژه نامه استان مرکزی
ضميمه روزنامه جوان

جوان
نگاهی تازه به استان 

هر دوشنبه با 
مديرکل راه وشهرسازی استان 

مرکزی

دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام در اراک عنوان نمود



همايش خادمين شهداي استان مركزي با عنوان لباس 
خاكي با حضور 300 نفر از خادميــن راهيان نور ، گلزار 
شهداء و فعاالن در زمينه شهداء در كانون امام خميني ) 

ره ( شهر اراك برگزار گرديد .
 ميهمانان ويژه اين همايش ســردار مســجدي معاون 
روايتگري كل ســپاه و از جانبازان دفــاع مقدس ، حاج 
رحيمي مسئول كميته خادمين شهداء و سردار كريمي 

فرمانده سپاه روح ا... استان مركزي بودند .
 همه ســاله عده كثيري از بسيجيان اســتان مركزي و 
اردتمندان شهدا براي خدمت در سپاس خادم شهيدي 
ثبت نام و در اردوگاهها و يادمان ها ، گلزار شهداء و يادمان 
هاي شــهداي گمنام حضور فعال دارنــد در اين برنامه  
شركت كنندگان به پرچم حرم ســرور و ساالر شهيدان 
حضرت اباعبداهلل حسين ) ع ( متبرك گرديدند و در پايان 
به 5 نفر از حاضرين به قيد قرعه كمك هزينه سفر زيارتي 
كربالي معال به 10 نفر از فعاالن اين عرصه لوح و تنديس 
تقديم گرديد كه يكي از ايــن برگزيدگان لوح و تنديس 
خود را به خانواده محترم شــهيد محمد زهره وند شهيد 

مدافع حرم آل اهلل تقديم نمود.

انقالب اسالمی ايران تنها انقالبی است كه ضمن رويكرد 
تعامل با جهان، در مواضع انقالبی و استكبار ستيزی خود 
در سطح جهان ايستاده و به جهانيان ثابت كرده كه گذشت 

زمان اراده انقالب را ضعيف نخواهد كرد.
محمد مهجوری فرمانده ســپاه ناحيه شهرستان زرنديه  
گفت: زمانی كه تاريخ انقالب را مرور می كنيم به اين نتيجه 
می رسيم كه پيشينه تاريخی دشمنی آمريكا و بعضی از 
دولت های غربی عليه ايران از همان نخســتين روزهای 
انقالب آغاز شد و تا به امروز در عرصه های مختلف از جمله 

تحريم های ظالمانه ادامه داشته است. 
مهجوری اظهار كرد: اين دشــمنی ها نشان دهنده اين 
حقيقت اســت كه نه تنها دشــمنان ما هيچگاه در فكر 
كمك به جمهوری اســالمی ايران نبوده، بلكه پا به پای 
سرسپردگانشان در منطقه و مزدورانشان در داخل كشور، 

از هيچ دشمنی عليه مردم ايران دريغ نكرده اند.
وی افزود: با مروری بر تاريخ ايران در زمان پهلوی مشاهده 
می كنيم كه مستشاران آمريكايی هر نوع اقدامی كه دوست 
داشتند انجام داده و حتی به شاه مملكت توجه نمی كردند.

فرمانده سپاه زرنديه تصريح كرد: زمانی كه انقالب به وقوع 
پيوست، ايران كه جوالنگاه آمريكايی ها بود يكباره تبديل 
به دشمن درجه يك آنها شــد و شجاعانه ديگر ملت ها را 

دعوت به مقابله با ظلم و استكبار كرد.
مهجوری گفت: انقالب اسالمی ايران تنها انقالبی است كه 
ضمن رويكرد تعامل با جهان، در مواضع انقالبی و استكبار 
ستيزی خود در سطح جهان ايستاده و به جهانيان ثابت 
كرده كه گذشت زمان اراده انقالب را ضعيف نخواهد كرد.

وی ابراز كــرد: اين موضوع برای فرعونيان زمان بســيار 
سنگين بود تا حدی كه ديگر نتوانستند دشمنی خود را 
پنهان كنند و همواره سعی در ايجاد اختالف بين مردم و 

نظام كرده اند.
مهجوری خاطرنشان كرد: آنها تالش می كنند تا مردم در 
مراسمات ملی و مذهبی حضور نداشته باشند، تا بگويند در 
ايران مردم ساالری وجود ندارد اما قطعا بينش و بصيرت 
مردم ايران توطئه شوم غرب را خنثی خواهد كرد و مردم 
با حضور خود در انتخابات اسفند ماه، مشت محكم ديگری 

بر دهان ياوه گويان استكبار می زنند.
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مجيدرضــا نصراهلل نژاد در ديدار با نماينــده ولی فقيه در 
استان مركزی با اشاره به دســتاوردهای راه و شهرسازی 
اظهار داشــت: اســتان مركزی با توجه بــه ويژگی های 
اســتراتژيكی كه دارد درســال های گذشــته اقدامات 
گسترده ای از جمله، توسعه شبكه ريلی، راه های دوبانده، 

فرودگاه، راه های روستايی و اصلی انجام داده اايم.
وی افزود: هم اكنون از مجمــوع 2000 كيلومتر راههای 
اصلی، فرعــی وآزاد راه دراســتان مركزی، 200 كيلومتر 
4 خطه می شــود كه به طور قطع می توانــد در افزايش 
شاخص های دسترسی هم استانی ها ومسافران به راه های 

ايمن موثر واقع شود.
مديركل راه وشهرسازی استان مركزی با اشاره به اقدامات 
اداره راه وشهرسازی تصريح كرد: در حوزه مسكن مهر با 
واگذاری يك هزار و 320 واحد ،امسال پرونده مسكن مهر 
استان برای شــهرهای باالی 25هزار نفرجمعيت بسته 

می شود. 
نصراهلل نژاد خاطرنشان كرد: دربخش حمل ونقل 10هزار 
كاميون، 2500 وسيله نقليه مسافربری، 17 باب مجتمع 
خدمات رفاهی، 47 دستگاه دوربين نظارت تصويری و ثبت 

تخلفات سرعت فعال هستند.
وی افزود: در حوزه هواشناســی 14ايستگاه هواشناسی 
فعال هستند كه دوازده ايستگاه سينوپتيك و دو ايستگاه 
آن ويژه هواشناسی جاده ای اســت و در حوزه آزمايشگاه 
فنی و مكانيك خاك پنج شعبه شهرستانی و پانزده شعبه 

كارگاهی در پروژه ها مشغول به كار  هستند.
مديركل راه وشهرسازی استان مركزی با اشاره به عملكرد 
حوزه آزمايشــگاه فنی و مكانيك در استان گفت: حوزه 
آزمايشــگاه فنی و مكانيك برای نخستين بار در كشور با 
همكاری آزمايشــگاه مكانيك خاك از سيستم جديد به 
منظور تعيين و تشخيص دقيق خرابی وترك های سطحی 

جاده های استان بهره مند شديم.
نصراهلل نــژاد بيان داشــت: در حــوزه ريلــی از مجموع 
400كيلومتر خطوط ريلــی 305كيلومتر راه اصلی و 95 
كيلومتر راه فرعی داريم كه بخشــی از اين خطوط مورد 
بازسازی قرار گرفته است كه سبب افزايش سرعت در اين 

محورمی شود.
وی با اشاره به احداث قطار حومه ای در اراك افزود: قطار 
حومه ای برای شــهرهای جديد مهاجــران و اميركبير 
هركدام به طول 6 كيلومتر در دســت مطالعه است و به 

محض تامين اعتبار عمليات اجرايی آن آغاز می شود.

فرمانده ســپاه روح اهلل استان مركزی 
گفت: مهم تريــن دســتاورد انقالب 
اســالمی ايران عالوه بر امنيت، رفاه، 
عزت و سربلندی، بيداری اسالمی است 
كه امروز به خوبی نمود پيدا كرده است.

ســردار محســن كريمی در ششمين 
يادواره شهدای كارمند استان مركزی 
كــه در ســالن پيامبر اعظــم )ص( 
استانداری و با حضور وزير سابق دفاع 
و پشتيبانی نيروهای مسلح برگزار شد، 
اظهار داشت: با توجه به اينكه آرامش 

كنونی جامعه و اقتــدار نظام را مرهون 
خون شهدا هســتيم، بايد در راستای 
تكريم شهدا و گراميداشت ياد و خاطره 
شــهيدان انقالب در همه ايام به ويژه 
ايام اهلل دهه فجر برگزاری اين برنامه ها 

را با جديت دنبال كنيم.
وی با اشــاره به اينكه انقالب در سايه 
رشادت ها و جانفشــانی های شهدای 
انقالب و با رهبری امام خمينی )ره( به 
ثمر رسيد، افزود: انقالب اسالمی ايران 
يك معجزه الهی اســت كه با عنايات 

خداوند توانسته در تمام دنيا و به ويژه 
جهان اسالم منتشر شود و به عنوان يك 

الگو مورد استفاده قرار گيرد.
رمانده ســپاه روح اهلل اســتان مركزی 
تصريح كرد: شــهدا در شــكل گيری 
انقالب با صدق پيمان و گذشتن از جان 
وفاداری خود به امام راحل را نشان دادند 
و با خون پاكشــان اين عهد و پيمان را 

امضا كردند.
كريمی با اشاره به اينكه شهدا سربازان 
امام زمــان )عج( هســتند، ادامه داد: 
ســربازی امام زمان )عج( شعار بسيار 
مهم و بزرگی اســت كه در بين شهدا 
مصداق دارد و شهدا با شهادت خود اين 
سربازی را به اثبات رسانده اند و با باقی 
ماندن بر سر عهد و پيمان خود به درجه 

واالی شهادت رسيدند.
ی خاطرنشان شد: تمام مردم به ويژه 
جوانان و نســلی كه انقالب را مشاهده 
نكرده اند، بايد با اهداف انقالب و نظام 
آشنا شوند و با تاسی از شهدا در راستای 
پيشــبرد اهداف نظــام و انقالب گام 

بردارند.
وی تصريح كرد: در مورد شهدا احاديث 
و آيات زيادی وجود دارد و خداوند در 
آيات قرآن به صراحت خود را سرپرست 

خانواده شــهدا بيان كرده كه اين نكته 
نشــانگر جايگاه و منزلت بسيار باالی 

شهدا نزد پروردگار است.
فرمانده سپاه روح اهلل خاطرنشان كرد: 
شــهادت اوج فرهنگ، قدرت سياسی 
و فرهنگی جمهوری اســالمی ايران و 
معنويت نظام است و مردم بايد با حضور 
در راهپيمايی يوم اهلل 22 بهمن اقتدار 
اين نظام را به تمام دنيا به ويژه دشمنان 

انقالب برای چندمين بار نشان دهند.
سردار كريمی با اشــاره نقش شهدا در 
اقتدار ملی كشــور گفت: پاسداری از 
ارزش های فرهنگی، دينــی و انقالبی 
در حال حاضر بر عهده ما قرار گرفته و 
بايد در اين زمينه با جديت گام برداشته 
شــود، زيرا همه جامعه در برابر شهدا 

مسئول هستند.
وی با اشــاره به اهميت تكريم شهدای 
انقالب و دفاع مقدس ادامه داد: شهيدان 
در راه حفظ ارزش ها و مقدسات از جان 
خود گذشتند و به بركت خون شهيدان 
اســت كه ما امروز با عزت و سرافرازی 
در تمام دنيا حرفــی برای گفتن داريم 
و اقتدار ايران باعث هراس دشــمنان 

شده است.

مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی ایران بیداری اسالمی است

گذشت زمان اراده انقالب را 
ضعیف نخواهد کرد

200کیلومتر از راه های استان 
مرکزی ۴ خطه می شود

مردم واليتمدار و شهيد پرور اراك روز 
سه شنبه پيكر پاك و مطهر شهيد مدافع 
حرم حضرت زينب)س( شــهيد سعيد 
مسلمی را تا آرامگاه ابدی اش مشايعت 

كردند.
پيكر پاك شــهيد ســعيد مسلمی كه 
9آبان مــاه در ســوريه در درگيــری با 
گروه های تروريستی تكفيری و داعش 
و در دفاع از حــرم خاندان اهل بيت)ع( 
به مقام شهادت دست پيدا كرد سرانجام 
پس از ماه ها به زادگاه خود بازگشــت و 

چشم مادر را به جمال او روشن شد.

پيكر پاك اين شــهيد صبح سه شنبه 
بر دوش مردم مومن و انقالبی اراك در 
حالی از ميدان شهدای اين شهر به سمت 
بهشــت زهرا حركت داده شد كه مردم 
فوج فوج از خيابان های ديگر وارد خيابان 
اصلی می شدند و دوشادوش مسئولين 
نظامی، انتظامی، روحانيون، بســجيان 
و اقشار مختلف مردمی پيكر اين شهيد 

مدافع حرم را مشايعت می كردند.
جمعيــت در طــول مســير حركت با 
سردادن شعارهايی عليه نظام استكباری 
خشــك و انزجــار خــود را از اقدامات 

تروريستی اعالم می كردند و همچنين با 
شعار دادن حسين، حسين شعار ماست 
شهادت افتخار ماست مقاومت خود را در 

برابر استكبار مطرح می كردند.
پيــر و جــوان، زن و مرد بــا همه امده 
بودند تا نشــان دهند هرگز از راه شهدا 
بازنمی گردند و ادامه دهنده راه شهيدان 
هســتيم، جوانانــی همچون ســعيد 
سلطانی هاكه دل در گرو اسالم نهادند 
و با تمام وجود فرياد زدنــد كه ذره ای 
از آرمان های انقالب اسالمی و شهدای 
دوران دفــاع مقدس فاصلــه نخواهند 

گرفت.
ســعادت شــهادت نصيب هر كســی 
نمی شــود و عده ای خاص كه با خدای 
خود عهدی بســتند اليــق اين وصل 
می شوند و ما به حال شهدا غبطه می بريم 
و چه كرديم كه اين سعادت بزرگ برای 

ما رقم نخورده است.
گرچــه در ميان شــهيدان مدافع حرم 
هستند شهدايی كه در انقالب نبودند در 
دوران دفاع مقدس هم نبودند ولی چه 
خوب درس خود را در مكتب شــهادت 
آموختند و در كنكور عشق پيروز ميدان 
شــدند، رمز پيروزيشــان ايمان، باور و 
تبعيت از امامت بود و يك پيام برايمان به 
جای گذاشتند و آن اينكه راه امام)ره(، 
راه شهدا، راه واليت و رهبری پاينده پويا 

و زنده خواهد بود.
پيكر پاك اين شهيد برای خاكسپاری 
به بهشــت زهرا منتقل و بــا برگزاری 
آيينی در كنار قبور ساير شهدای انقالب 

اسالمی آرام گرفت.
گفتنی اســت شــهيد علی اكبر عربی، 
پاسدار سپاه علی ابن ابيطالب استان قم 
در عمليات آزادســازی شهرهای شيعه 
نشين) نبل و الزهر( سوريه در درگيری با 
نيروهای تكفيری و تروريستی به خيل 

شهدای پيوست.
پيكر شهيد عربی پس از برگزاری مراسم 
تشييع در محالت، به شهرستان خمين 
منتقل در روستای زادگاهش به خاك 

سپرده شد.

فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزی

همایش بزرگ خادمین شهدای 
استان مرکزی برگزار گردید

پیکر مطهر شهید مدافع حرم در اراک تشییع شد

ســرهنگ محسن گلشــن زاده معاون 
هماهنگ كننــده ســپاه روح اهلل در 
گردهمايــی فرماندهان و جانشــينان 
واحدهــای مقاومت اراك با اشــاره به 
اهميت انتخابات در سرنوشــت كشور 
اظهار داشت: انتخابات يك اصل و يك 
فرايند تكامل برای جامعه ما اســت كه 

بايد به آن توجه بسيار شود.
وی افزود: مسئوالن كشور نبايد به مردم 
بگويند چه كسی را انتخاب كنيد بلكه 
بايد كدهايی را كه امــام خمينی)ره( و 
مقام معظم رهبری برای انتخاب درست 
داده اند به مردم انتقال دهند و به مردم 
برسانند كه شركت در انتخابات تكليف 

است و بايد از انقالب دفاع كنند.
معاون هماهنگ كننده ســپاه روح اهلل 
استان مركزی با اشــاره به نقش مردم 
در نظام جمهوری اسالمی ايران گفت: 
اگر 80 تا 90 درصد مردم در انتخابات 
مشاركت عمومی داشــته باشند وافراد 

اصلح را انتخاب كنند.
سرهنگ گلشن زاده تصريح كرد: مردم 
بايــد در انتخابــات مجلــس خبرگان 
رهبری شــركت كنند زيــرا مهم ترين 
ركن نظام است و جايگاه اثرگذاری در 
نظام جمهوری اســالمی ايــران دارد و 
مردم بايد با شركت خود از نفوذ دشمن 

جلوگيری كنند و افرادی اليق را برای 
حضور در مجلس شــورای اســالمی 

وخبرگان رهبری انتخاب كنند.
وی با اشــاره بــه انتخابــات مجلس 
شورای اســالمی ادامه داد: در انتخابات 
مجلس شورای اســالمی نيز بايد كسی 
انتخاب شود كه دارای ويژگی هايی كه 
مقام معظم رهبری بــر آن تاكيد كرده 

است باشد، برای مردم ايران برد و باخت 
در انتخابات وجود ندارد و ملت ايران در 

هر صورت برنده است.
معاون هماهنگ كننده ســپاه روح اهلل 
اســتان مركزی بيــان داشــت: بنابه 
فرموده مقام معظــم رهبری مردم بايد 
در انتخابات مشــاركت عمومی داشته 

باشند، فرد صالح را انتخاب كنند.

سرهنگ گلشن زاده عنوان كرد: در مقابل 
كانديدای انتخاباتی هم بايد صداقت در 
حرف و عمل را با مردم رعايت كنند، از 
بدبين كردن مردم بپرهيزند و همچنين 
از اهانت و غيبت و افتــرا زدن به ديگر 
كانديداها بپرهيزند و خود را سپز بالی 
كشور قرار دهند و نظام كشور را به دست 
دشــمن نســپارند و بانی فراهم كردن 

مصالح  كشور باشند.
وی با اشــاره به شــهدای مدافع حرم 
خاطرنشــان كرد: ما در جريان جنگ 
سوريه و دفاع از حرم حضرت زينب)س( 
2 شهيد را تقديم ســاحت مقدس ولی 
عصر)عج( كرديم كه اين شهيدان شهيد 
محمد زهره وند و شهيد سعيدمسلمی 
هســتند و بايد ادامه دهنــده راه اين 

شهيدان باشيم.
معاون هماهنگ كننده ســپاه روح اهلل 
استان مركزی با اشــاره به دوران غيبت 
امام زمان)عج( تصريــح كرد: در دوران 
غيبت ولی عصر)عج( فقها هم شــرايط 
خاصی دارند و آن كســی كــه از ميان 
فقيهــان می خواهــد به عنــوان رهبر 
انتخاب شود بايد حافظ دين خدا باشد 
و با نفس خود بجنگد و وظيفه مردم هم 

تقليد از فقيهان است.

مردم باید در انتخابات مشارکت عمومی داشته باشند
معاون هماهنگ کننده سپاه روح اهلل استان مرکزی

مدیرکل راه وشهرسازی استان 
مرکزی

فرمانده سپاه زرندیه

فاز اول ساماندهی گلزار مطهر شهدای گمنام شهر خنداب 
با پيگيری و همت بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان 
خنداب و شركت پيمانكار بنياد حفظ آثار آغاز به كار كرد.

شهرام ثامنی رييس بنياد شهيد وامور ايثارگران شهرستان 
خنداب در اين باره گفت: همزمــان با آيين گلباران قبور 
مطهر شهدای خنداب مراسم ساماندهی گلزار مطهر دو 

شهيد گمنام در شهر خنداب  آغاز شد.
ثامنی اظهار كرد: با توجــه به اعالم مصوبــات و برنامه 
های دهه مباركــه فجر و با حضور امــام جمعه خنداب، 
فرماندار شهرستان خنداب، فرماندهان نظامی و انتظامی، 
مسئولين ادارات و دستگاه های اجرايی و خدمات رسان و 

آحاد مردم خنداب اين برنامه انجام شد.
وی به مقام واالی شهدا نزد پروردگار اشاره كرد و افزود: 
همه  مردم، مسئولين و بخصوص جوانان بايد بدانند كه بر 
سر سفره شهدا و امام راحل و اهل بيت )ع(نشسته اند، اگر 
مبلغان امروز منبری های مجالس صد  نفره و هزار نفره و 

چندهزار نفره را دارند اين هم از بركت خون شهداست.
ثامنی خاطرنشان كرد: با هماهنگی هايی كه با فرمانداری 
شهرســتان خنداب و بنياد حفظ و نشر ارزش های دفاع 
مقدس به عمل آمده، به واســطه عدم وجود اداره بنياد 
حفظ آثار در خنداب، اداره بنياد شــهيد وامور ايثارگران 
شهرستان خنداب مجری افتخاری برنامه ساماندهی گلزار 

شهدای گمنام در خنداب قرار گرفت.
اين دو شــهيد گلگون كفن در ســنين 17 و 19 سالگی 
در عمليات »والفجر 8« و در منطقــه عملياتی »فاو« به 
شهادت رسيده اند و در تاريخ 23 خرداد 91 در تپه ای در 

ابتدای شهر خنداب تشيع و به خاك سپرده شدند .

دو طرح فرهنگی و آموزشی با حضور مسئوالن استانی و 
محلی در خمين و شهر نيم ور محالت بهره برداری شد.

مدير آموزش و پرورش محالت گفت: مدرسه خير ساز 
در شهر نيم ور جزو مدارس تخريب شده بود كه بازسازی 

و در خدمت نظام آموزشی اين شهرستان قرار گرفت.
حسن شمس افزود: اين مدرسه شش كالسه در فضايی 
به وسعت دو هزار و 500 متر مربع با زير بنای 925 متر 

ساخته شده است.
وی بيان كرد: برای ســاخت اين مدرســه 10 ميليارد 
ريال اعتبار صرف شــده كه از اين مبلغ هفت ميليارد و 
500 ميليون ريال كمك مالی خير و دوميليارد و 500 
ميليون ريال از محل اعتبارات اداره كل نوسازی مدارس 

بوده است.
كتابخانه كانون فرهنگی و هنری مسجد روستای ورچه 

خمين بهره برداری شد.
همزمان با ايــام اهلل دهه فجر طــرح فرهنگی كتابخانه 
كانون فرهنگی و هنری مســجد روستای ورچه خمين 
روز چهارشنبه با حضور فرماندار و مسئوالن محلی اين 

شهرستان بهره برداری شد.
اين كتابخانه در فضايی به وســعت يكصد متر مربع و با 

اعتبار 20 ميليون ريال راه اندازی شد.
اين كتابخانه به دو هزار جلــد كتاب با عناوين، مذهبی، 
فرهنگی، درسی و علمی با ميز و صندلی و قفسه مجهز 

شده است.

بهره برداری ازدو طرح فرهنگی 
و آموزشی در محالت و خمین

ساماندهی گلزار شهدای گمنام 
خنداب آغاز شد

باحضور مسولین کشوری واستانی
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آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبــادی  نماینده ولی فقیه در 
اســتان مرکزی در جمع نمازگزاران جمعه در مصلی بیت 
المقدس اراک افــزود: مردم ایران با بیداری و هوشــیاری 
که از خود نشان دادند به همه دنیا ثبات کردند که متحد و 
یکپارچه هستند و همچنان با عهد و پیمانی که با امام )ره( 
، رهبری و شهدا بسته اند ، محکم و باصالبت ایستاده اند و 

هیچ قدرتی نمی تواند آنها را شکست دهد.
وی با مقایسه پیشرفتهای انقالب با مقاطع تحصیلی اظهار 
کرد: انقالب اسالمی ایران با گذشت 37سال ، االن در حال 
گذراندن دوره های دکترا و فوق تخصص خود است و در این 
سال ها از کالس های معرفت شناســی ، اخالق ، شهادت 
طلبی و دشمن شناسی با نمرات بسیار عالی فارغ التحصیل 
شده است و رشد سیاسی و آگاهی ملت ایران بسیار باال رفته 

و قابل قیاس با قبل نیست.
وی با بیان اینکه سرمایه ما تانک و توپ نیست؛ بلکه ایمان، 
وحدت کلمه، عشق ملت به والیت و امام زمان )عج( است 
، گفت: جوانان نسل های چهارم و پنجم نیز با اینکه دوران 
انقالب را ندیده اند ، اما بسیار آماده اند و بزرگترین سرمایه 
اجتماعی ، عظمت ، شرافت، استقالل و سربلندی ملت می 

باشند.
خطیب جمعه اراک خاطرنشان کرد: مردم کشورمان باید 
خود را برای رقم زدن برگ زرین دیگری از افتخارات ایران 
در هفتم اسفند با حضور بیش از40میلیونی در پای صندوق 
های اخذ رای برای دو مجلس خبرگان رهبری و شــورای 

اسالمی آماده کنند.
آیت اهلل دری نجف آبادی افزود: پــس از اتمام انتخابات ، 
دیگر وظیفه نمایندگان منتخب مردم اســت که با همت 
صادقانه ، تمام هم و غم خود را برای خدمتگزاری به مردم 
و به خصوص گره گشایی از مسائل اقتصادی ، اجتماعی و 

فرهنگی به کار گیرند.
وی بیان کرد: رفع مشــکالت کارخانه های واگذار شــده 
در اجرای اصــل 44 ، واحدهای بالتکلیــف و نیمه واگذار 
شــده ، بیش از ســه هزار واحد صنعتی و تولیدی مشکل 
دار در شهرک های صنعتی اســتان و کارخانه هایی که با 
دالر 70 ریال ساخته شــده و کارگران آنها بیکارشده و یا 
درآســتانه بیکاری هســتند و صدها میلیارد تومان بدهی 
بانکی کارخانجات و مســائلی از این دســت باید توســط 

مسئوالن و نمایندگان مردم حل شود.
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توطئه جدید دشمن ؛فشار از بیرون و نفوذ از داخل

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  در پایــان راهپیمایی 
 22 بهمــن در جمع مــردم اراک در 
مصلی بیت المقدس این شهر با اشاره 
به تشییع پیکر شــهید مدافع حرم در 
اراک طی روزهای اخیر، اظهار کرد: این 
از خودگذشتگی ها از ابتدای انقالب تا 
به امروز ادامه داشته و با وجود گذشت 
37 سال از انقالب اسالمی، ملت ایران 
هنوز آماده جانفشــانی است؛ این چه 
سری است و چرا برخی از قدرت های 
بین المللی چشم و گوش خود را نسبت 

به این مسائل بسته اند.
وی بیان کرد: تمام افرادی که از ماه های 
اخیر در ســوریه و عراق به شــهادت 
رســیدند داوطلبانه پا در این میادین 
گذاشتند و هیچ کدام از آنها با دستور 
نظامی به این مناطق اعزام نشده بودند.

رضایی ادامه داد: 37 ســال از انقالب 
می گذرد، امــا هنــوز در راهپیمایی 
یوم اهلل 22بهمن ماه در اســتان شــما 
شور و نشاط و شادابی مخصوصاً در بین 
جوانان که با مشکالت بسیاری مواجه 
هستند، موج می زند. حدود پنج هزار 
خبرنگار از سراســر دنیا این حماسه 
باشکوه را به گوش جهان می رسانند، 
اما چه رمز و رازی است که مردم ایران 
جمهوری اسالمی را با تمام قدرت در 
آغوش گرفته و از اول انقالب تا کنون 
با وجود مشقات بسیار همچون جنگ، 
ترور و کودتا برای حفظ آن پافشــاری 

می کنند.
این مقام مســئول تصریح کرد: امروز 
دشمنان با کمک عربســتان و با براه 
انداختــن جریان تکفیــری در جهان 
اسالم و تحریم  اقتصادی ناجوانمردانه 
علیه کشور در فکر ادامه دسیسه های 
خود هستند، سوال اینجاست که چرا 

آنها به این کار خود ادامه می دهند.
رضایی گفــت: این دو ســؤال مهم و 
کلیدی انقالب ماست که باید به طور 
دقیق و علمی به آن پرداخته شود. ملت 
ایران هنوز حاضر است بهترین فرزندان 
خود را فدای این کشور و انقالب کند. 
هیچ انقالبی اینگونه نبوده اســت؛ از 
طرفی، دشــمنان دســت از توطئه بر 
نمی دارنــد و مرتبــاً توطئه چینــی 

می کنند.
دبیر مجمع تشــخیص مصحلت نظام 
در مورد ســوال اول خــود گفت: اگر 
خارجی ها با مردم ایــران به گفت وگو 
بنشینند خواهند فهمید چرا ملت ایران 
انقالب اسالمی را دوســت دارند، این 
ملت بســیاری از آرمان ها و آرزوهای 
خود از جمله استقالل، آزادی، وحدت 
ملی، دین و سیاســت، و مشارکت در 
سرنوشت و جمهوری اسالمی خود را 
در آینه انقالب می بیند، از این رو از آن 
فاصله نگرفته و در برابر خطرات تهدید 
کننده این انقالب همواره ســینه سپر 

می کنند. 
رضایی تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
همیشــه آرزوی این ملت بوده است 
و کســانی که در رأس آن قــرار دارند 
مجاز نیستند به اسالم و ایران خیانت 
کنند، ملت ایران این وفاداری و چهره 
پاک را در چهره نظام و رئیس مملکت 

می ببینند.
وی ادامــه داد: ملــت ایــران، دین و 
معنویت و دلسوزی و مشارکت مردمی 
را در چهره این نظام می بینند و برای 
همین تا پــای جان از آن پاســداری 
می کنند. عــده ای از این فضای حاکم 
در کشور سوءاستفاده کردند، اما مقام 
معظم رهبری هرگز از مشارکت مردم 
در تعیین سرنوشت خود عقب نشینی 
نکرده انــد، پس ملت ایران دســت از 

انقالب بر نمی دارد.
رضایی گفت: آمریکا و اســرائیل باید 
بدانند این مردم بعد از 300 الی 400 
سال سرمایه  ای گرانبها بدست  آورده 

و پای این افتخارات خود می ایستند.

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: دشمنان ما به همان دالیلی 
که ملت ایران پای انقالب ایستاده اند، 
نگراننــد؛ آنها از ورود دیــن به عرصه 
سیاســت ناراضی و ناراحت هستند و 
نمی خواهند دین در سیاست دخالت 
داشته باشــد، از این رو همواره در فکر 

جدایی این دو از یکدیگر هستند.
این مقام مسئول افزود: آنها نسبت به 
شــخص مقام معظم رهبری سخنی 
ندارند، امــا از این ناراحتنــد که این 
شــخص محکم پای انقالب ایستاده  
است؛ به همین جهت به دنبال جدایی 

دین از سیاست هستند.  
رضایی گفت: دشــمنان در راســتای 
عملیاتی کردن این هدف شوم، چهار 
نامه خطاب به رهبر انقالب نوشتند و 
ایشــان نامه اول اوباما را پاسخ دادند؛ 
نامه دوم اوباما موقعی بود که در فتنه 
88 دخالت کرد، از این رو رهبر انقالب 
به نامه های دوم، ســوم و چهارم اوباما 

پاسخ ندادند.
وی تصریح کرد: آنها دنبال مشارکت 
مردمی نیستند و قصدشان این است که 
بساط شورای نگهبان را برچیده و افراد 
مدنظر خود را وارد دولت کنند. آنها از 
وجود مردم ساالری دینی و والیت فقیه 

در ایران ناراحت هستند.
دشمن میخواهد سپاه 

پاسداران به گارد ریاست 
جمهوری تبدیل شود

وی ادامه داد: مشــکل سوم دشمنان 
انقــالب با ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی است و معتقدند این سپاه باید 
منحل شــده و تبدیل به گارد ریاست 
جمهوری شــود؛ پس محــل دعوای 
دشمنان ما شامل رهبری والیت فقیه، 
مردم ســاالری دینی و سپاه پاسداران 

است.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
افزود: در صورت نبود این ســه مؤلفه 
در کشــور، همان جریان دوره قاجار و 
پهلوی بر کشور حاکم خواهد شد ولو در 
اسم جمهوری اسالمی باشد. اسم مهم 
نیست بلکه محتوا دارای اهمیت است 
و دشمنان می خواهند این سه رکن را 

از کشور ما حذف کند.
رضایی اضافه کرد: مــا با فعالیت های 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی 
و پایمردی هــای مردم موفق شــدیم 
تمام این فشــارها را به فرصت تبدیل 
کنیم. آنها جنگ را برای نابودی ما به 
راه انداختند، اما ما نه تنها آن را خنثی 
کردیم بلکه موفق شدیم اقتدار میهن 
را نیز احیا کنیم؛ آنان تــرور و انفجار 
در کشــور ایجاد کردند، اما ســازمان 

اطالعاتی قوی در کشور ساخته شد.
وی بــا ابراز تأســف از اینکــه برخی 
مسئوالن از این تجربه ها به فرصت های 
بزرگ دست نیافتند، تصریح کرد: با این 
حال، دشمنان در اعمال این فشارها نیز 
ناکام ماندند چراکــه با مقاومت و صبر 
و تحمل مردم، تحریم ها با شکســت 

مواجه شد.
رضایی تأکید کرد: دشمن از این همه 
توطئه به نتیجــه نرســید چراکه ما 
توطئه ها را تبدیل به فرصت کردیم و 
با خنثی کردن آنها بر توانمندی های 

خود افزودیم.
وی با اشاره به مســائل تهدید کننده 
امروز، گفت: قصد دارم در اراک پرده از 
توطئه ای بردارم که دشمنان در چهار 
الی پنج ســال آینده علیه کشور ادامه 
می دهند و آن توطئه فشــار از بیرون 
و نفوذ از داخل ست، چراکه دشمن از 
اقدامات گذشته همچون تحریم، جنگ 

و کودتا ناامید شده است.  
رضایی بیان کرد: طرح جدید این است 
که از بیرون به ایران فشار بیاورند و از 
داخل شروع به نفوذ کنند؛ یعنی با یک 
دست علیه ایران فشار ایجاد کرده و با 

دست دیگر با بیان اینکه ما قصد کمک 
داریم، در کشور نفوذ کنند.

وی ادامــه داد: برای رســیدن به این 
منظور، دشــمن به خیــال خام خود 
می خواهد با استفاده از آل سعود دست 
جمهوری اســالمی ایران را در منطقه 
کوتاه کرده و ایران را به مرزهای خود 
محدود کند، دشمنان همچنین قصد 
دارند شرایطی را ایجاد کنند که ما قادر 
به دفاع از میهن خود از طریق ســایر 

کشورها نباشیم.
رضایی مسئله دوم را مربوط به موضوع 
نفت ذکر و اظهار کــرد: درآمد نفتی 
سال آینده که تحریم نداریم نسبت به 
امسال که با تحریم روبرو بودیم، کمتر 
خواهد شــد و با کاهش شدید قیمت 
نفت روبرو خواهیم شد، در حال حاضر 

قیمت آب از نفت بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر دشمن 
مسئله وجود موشک در کشور را مورد 
ســؤال قرار داده و می گوید اگر نسبت 
به آن اقدامی نشود، تحریم اقتصادی 
جدیدی علیــه ایران اعمــال خواهد 
کرد، از اینرو ممکن اســت سال آینده 
تحریم هایی از بابت این موضوع وضع 

کند.
رضایی گفت: در حــال حاضر، جهت 
نفوذ در داخل نیز به صورت سراسیمه 
هیأت هایی به ایران می فرستد و طی 
سفرهایی افراد مختلف اعم از خبرنگار، 
توریست و... وارد کشور می شود، با این 
موضوع مخالف نیستیم و از همه باید 
استقبال کنیم، اما نکته اینجاست که 
دشمن از مجموعه این اقدامات به دنبال 
چه است و ما چه برخوردی باید با این 
مسائل داشته باشیم؛ در مدت کوتاهی 
حدود 700 الی 800 هیات رســمی و 
غیررسمی به طور گســترده به کشور 

آمده است.
وی ادامــه داد: بایــد بگوییــم کــه 
آمریکایی ها پس از گذشــت 37 سال 
از انقالب نتوانستند ما را منزوی کنند و 
اکنون نیز اقرار کرده اند که اقدامات آنها 

فرار به جلو است.  
 این مقام مسئول افزود: باید در فرصت 
بدست  آمده در حوزه روابط بین الملل 
برنامه ریزی کنیم، چراکه نفوذ به داخل 
از طریق تجار، خبرنگاران، گردشگران 
و ...حاصل می شود و نتیجه این است 
که در صــورت غفلت ما، این فشــار 
خارجی و نفــوذ داخلی در صدد برهم 
ریختن سیستم کشور ما برخواهد آمد، 
همچنین اقتصاد را منحــرف کرده و 
صنعت و کشاورزی را در مسیر دیگری 

خواهد راند.
رضایی ادامه داد: ما باید در مقابل این 
توطئه جدید ایستادگی کرده و به آل 
سعود اجازه ندهیم پا را از مرزها فراتر 
بگذارد، این مهم از طریــق مذاکره و 

آگاهی بخشی حاصل خواهد شد.
این مقام مسئول گفت: مسئله کاهش 
قیمت نفــت نمی تواند پــس از دو تا 
سه سال ادامه داشــته باشد، از عهده 
شرایط موجود برآمدن و برون رفت از 
این مســئله و کاهش فشارها نیازمند 

برنامه ریزی است.
رضایــی بــا بیــان اینکــه وضعیت 
در  کشــور  در  ســرمایه گذاری 
حوزه های مختلف خوب است، افزود: 
از ســرمایه گذار و ورود وی استقبال 
می کنیم، اما انتخاب کننده ما هستیم 
و ما تعیین می کنیم چه فناوری و کدام 
سرمایه گذار وارد کشور شوند و واسطه 

ها چه کسانی باشند.
مسوالن دستپاچه نشوند

وی تأکیــد کــرد: توصیــه مــن به 
دولتمــردان و مجلــس بویژه مجلس 
آینده این اســت که در برخورد با این 
مسائل هول و دســتپاچه نشوند، چرا 
که مــا باید انتخــاب کنیــم چه نوع 
سرمایه گذاری، چگونه، در چه صنعتی 
و با چه رفتاری باید در کشور انجام شود 
مگر اینکه بگوییم ما برنامه اقتصادی 

نداریم و کشور ما بی سروسامان است.
رضایی ادامــه داد: مگــر طرح هایی 
همچون خصوصی سازی درست بوده 
اســت؟ شــاید اگر این طرح همراه با 
برنامه ریزی صحیحی بود اکنون دچار 
مسائل اقتصادی نمی شــدیم چراکه 
مسائل اقتصادی نیازمند برنامه ریزی 
دقیق است. دولتمردان، هیأت دولت، 
وزارت خانه ها و سازمان های تابعه باید 
با دقت و صبر و حوصله به این موضوع 

نگاه کنند.
وی تصریح کــرد: مجلس آینده نقش 
مهمی در ایــن زمینــه دارد و باید با 
درایت خود، مراقــب و کمک کننده 

دولت باشد.

این مقام مسئول مسئله مهم دیگر را 
توازن در تجارت عنوان کرد و گفت: باید 
در این راســتا از ظرفیت های مختلف 
موجود در کشورهای مختلف همچون 

تکنولوژی و سرمایه استفاده کنیم.     
رضایی بیان کرد: بایــد روابط تجاری 
بــه گونه ای باشــد که از هر کــدام از 
مؤلفه های صنعت، سرمایه، فناوری و 
... در کشورهای مختلف بهره ببریم، در 
غیر اینصورت اقتصاد قاجاری در کشور 

راه می افتد.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
مسئله مهم دیگر را انسجام کشور طی 
چهار ســال آینده برای جلوگیری از 
فشار و نفوذ دانست و گفت: تجربه نشان 
داده اســت که بدون وجود رهبری و 
بدون ایثار و برادری این انسجام و اتحاد 

حاصل نخواهد شد.
بایدانسجام را حفظ کنیم

وی اظهــار کرد: مــا ملتــی در حال 
پیشرفت هستیم و باید نسبت به این 
موضوع مراقب بوده و انسجام را حفظ 
کنیم. محور وحدت چیزی جز رهبری، 

قانون و ارزش های انقالب نیست.
رضایی تأکیــد کرد: نگهداشــت این 
حبل الهی در چهار سال آینده همانند 
ســال های گذشــته نیازمند انسجام 
اســت که مردم با حضور مستمر خود 
در راهپیمایی ها، این انسجام را اثبات 
کرده اند، ما سیاســت مداران نیز باید 
پیرو مردم بوده و دوشادوش آنان در این 
صحنه ها نقش آفرینی کرده و مصالحی 
که مقــام معظم رهبری تشــخیص 
می دهــد را رعایت کنیــم، همچنین 
ارزش هــای انقــالب و برادری هــای 
روزهای اول انقالب را باید دوباره احیا 

کنیم.    
وی ادامــه داد: بــرای برون رفــت از 
توطئه ها در چهار سال آینده باید این 

چارچوب ها را رعایت و حفظ کنیم.  
رضایی با بیان اینکــه رهبر انقالب در 
سراسر کشور دارای یک شبکه است، 
گفت: روحانیــت، مراجع، نمایندگان 
مقام معظم رهبری در استان ها شبکه 
والیت هستند و این علمای بزرگ در 
استان ها نقاط تکیه  و انسجام ملی ما به 

حساب می آیند.
وی افزود: به عنوان سرباز انقالب وظیفه 
داشتم حساس بودن چهار سال آینده 
را گوشزد کنم و از خطراتی که کشور 
را تهدید می کند بگویــم و تقاضا کنم 
ملت ایران همانند گذشــته این مسیر 

را ادامه دهد.
رضایی گفت: مــا درک می کنیم که 
داعشی ها در حال از بین رفتن هستند 
و آمریکا یی ها در سوریه در وضع خوبی 
به سر نمی برند، لذا دست به دامن آل 
ســعود شــده اند و این درحالی است 
که خود می دانند با آل ســعود کار به 
جایی نمی رســد. ما حال آمریکا را به 
خوبی درک می کنیم و به آنها نصیحت 

می کنیم که دست بردارند.
وی به گروه های سیاســی توصیه کرد 
که از گذشــته ها درس گرفته و از زد 
و خوردها و ایجاد فتنه و سرو صدا که 
کار را به جایی نمی رسانند، پیشگیری 
کننــد؛ همچنین بــا در پیش گرفتن 
عقالنیت می توان کشور را از خطرات 

احتمالی دور کرد.
 استان مرکزی در دوران 

دفاع مقدس حضور 
پررنگی داشته است 

رضایــی اذعان داشــت: این اســتان 
توانست در جریان انقالب اسالمی ایران 
نقش تاریخی ایفا کند و با رهبری امام 
راحل از دل خود مــردان بلندآوازه ای 
را بــه جامعه هدیــه کــرده و عزت و 
سربلندی را به ارمغان آورد. امام راحل 

ملت را به درجات عالی رساند. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
اضافه کرد: در زمان انقالب مردم این 
اســتان نقش پررنگی از خود برجای 
گذاشــتند؛ مردم اســتان مرکزی با 
سخنرانی ها، راهپیمایی ها و شعارهایی 
کــه ســرمی دادند توانســتند نقش 
تعیین کننده ای در تعیین سرنوشــت 
خود داشته باشند و در این راه شهدا و 
جانبازان و اسرای بسیاری را به کشور 

تقدیم کردند. 
وی گفت: استان مرکزی در دوران دفاع 
مقدس نیز حضور پررنگی از خود نشان 
داد و مردم این اســتان در عرصه های 
دفاعی و مهندسی در جبهه های جنگ 
حضور به هم رساندند، همچنین  شش 
هزار شهید تقدیم انقالب کردند که این 
بهترین تابلو از کارنامه استان در انقالب 

اسالمی است.

در مراسمی 40 نفر از مهندسان بسیجی استان مرکزی در 
قالب کاروانی راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

فرمانده ســپاه اراک در مراســم بدرقه این کاروان اظهار 
داشت: راهیان نور یک ســفر بصیرتیـ  معنوی است که 
خوشبختانه طی سال های گذشته با استقبال بسیار خوب 

اقشار مختلف مردم همراه شده است.
محمدرضا رضایی افزود: راهیان نور یک سفر معنوی است 
که اگر با بصیرت همراه باشد زمینه های افزایش معنویت 

را در افراد به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: مسئوالن باید بسترهای الزم برای حضور 
اقشار مختلف جامعه در اردوهای راهیان نور را فراهم کرده 
تا همگان با فداکاری ها و ایثارگری هــای رزمندگان در 

دوران هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.
فرمانده سپاه اراک با اشــاره به اجرای برنامه های متنوع 
فرهنگی، مذهبــی و هنــری در اردوهــای راهیان نور 
خاطرنشــان کرد: ایجاد فضای مناســب برای استفاده 
معنوی زائران از برکات شهدا، سد محکمی در برابر تهاجم 
دشمن است که زائران باید از این فرصت مناسب نهایت 

بهره را ببرند.
رضایی اردوهای راهیان نور را گامی اساســی در راستای 
آشنایی نســل جوان با فرهنگ و تفکر بسیجی و مفاهیم 
ارزشمند ایثار، شجاعت و فداکاری دانست و افزود: حضور 
جوانان در مناطق عملیاتی می تواند موجب آشنایی هرچه 
بیشتر آنان با ارزش ها و واقعیت های جنگ تحمیلی شود.

وی همچنین پیرامون اعزام کاروان بســیج مهندسان به 
مناطق عملیاتی گفت: این افراد به مدت سه روز از مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس در شلمچه، هویزه، اروندکنار، دشت 
عباس، دوکوهه، کرخه، فکه، دهالویه و سوسنگرد بازدید 

می کنند.
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هیچ قدرتی نمی تواند مردم 
ایران را شکست دهد

کاروان بسیج مهندسان استان 
مرکزی راهی مناطق عملیاتی 

شد

حجت االسالم محمد ذبیحی در دیدار با خانواده شهیدان 
علی اسکندری، احمد ولی زاده و تقی مهدی زاده با اشاره 
به اینکه واژه ایثار از واژه های مقدسی است که در انقالب 
اسالمی زنده شد، اظهار داشت: ایثار به معنای به نهایت 

رساندن کاری است که انسان به آن عالقه دارد.
وی افزود: راه، رهبر و رهرو سه رکن اساسی در هر نهضت و 
قیام است و در طول تاریخ در زندگی پیامبران و در تمامی 
انقالب ها ایثار وجود داشــته به طوریکه حضرت نوح با 

تبلیغ خود برای هدایت مردم ۹۵0 سال ایثار کرد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح اهلل استان مرکزی 
تصریح کرد: امروز ششمین روز از دهه مبارک فجر است 
که به نام »انقالب اســالمی، معنویت گرایی، حاکمیت 
ارزش ها، فرهنگ و تمدن نوین اسالمی نامگذاری شده 
اســت. « و آنچه ســبب ماندگاری انقالب اسالمی شده 

استکبارستیزی است که ریشه در اعتقادات ما دارد.
حجت االسالم ذبیحی با اشاره به والیتمداری رزمندگان 
اسالم گفت: رزمندگان اســالم در دوران دفاع مقدس از 
باالترین تا پائین ترین رده با وفــاداری به والیت فقیه و 
توکل بر خدا به الگوی آزادی خواهان جهان و مسلمانان 
دنیا تبدیل شدند و برای همیشه توانستند ماندگار شوند.

وی افزود: دشمنان اسالم و نظام همیشه به دنبال ضربه 
زدن به اسالم هستند و در راستای به زانو درآوردن نظام 
دینی و حاکمیت اسالمی از هیچ تالشی دریغ نمی کنند 
چراکه با پیروزی انقالب اســالمی منافع ســردمداران 
استکبار به خطر افتاد و آنان به یکباره با مقاومت ملت هایی 

رو به رو شدند که پیام انقالب اسالمی را دریافته بودند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح اهلل استان مرکزی 
تصریح کرد: شهداء، جوانان حقیقت جویی بودند که از هر 
صنف و مقامی جان خود را درطبــق اخالص نهاده تا در 
رکاب امام خویش قدم بردارنــد و در راه میهن و ناموس 
ازتمام هســتی خود گذشــتند، پس حفظ راه شهداء و 
پاسداری از خون شهداء وظیفه اول ماست و ما باید این 

وظیفه را به نحو احسن وبه درستی انجام دهیم.
حجت االسالم ذبیحی با اشــاره به جایگاه شهداء گفت: 
جایگاه شهدا آن قدر عظمت دارد که خدای متعال تعبیر 
عند ربهم را برای انان تعبیر کرده و خداوند به شهدا اجازه 
می دهد که شــفاعت کنند، در روایت آمده که شــهید 

حداقل 70 نفر از خانواده خود را می تواند شفاعت کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در اراک عنوان نمود

حفظ ارزش های انقالب اسالمی 
ضامن سالمت حکومت تشیع است

دیروز همه به استقبال شهید زهره وند آمدند همه منتظر 
رفیق جا مانده او بودند همه در انتظار ســعید ... و برای 
آمدنش لحظه شــماری می کردند  باهم رفتند و باهم 
برگشتند شهیدانی از نسل دوم انقالب. شهیدانی که در 
خلوت شبانه نجوامی کردند. ای کاش با شما در کنار بچه 

های اروند و شلمچه بودیم.
دیر ی نپایید که باب فتحی گشوده شد. آماده فدایی از 
حرم زینب شدند. نمرودیان زمان با سپاه ابرهه به دنبال 
تجاوز بودند. شــیر بچه های والیی سر از پا نشناختند 
و دل به دریا زدند وراهی دیار عقیله بنی هاشــم شدند 
و گفتند زینب، ما همه عباس توییــم و دیگر نخواهیم 

گذاشت  اسارت تو تکرار شود .
دیگر نمی گذاریم بچه های حســین را روی خار های 

مغیالن حرکت دهند.
آری در دیار ما عاشقانی پیدا میشوند که در زمان قحطی 
شهادت از فرش به عرش پرواز می کنند و دعای شهید 
مستجاب می شود به قول شهید آوینی شهید از دست 
نمی رود، به دست می آید. در زمانی سبک بال شدند که 

همه چیز بود جز پر پرواز، جز شهادت.
سعید جان تو بسان یاران شــب عاشورای حسینی، تو 
مثل کبوتر عاشــقی که پرواز را بر ماندن ترجیح دادی. 
عطر عاشقی تو فضای دیارمان، را تبسم بخشید جسم 
سبک تر از تابوت تو قلب همه مارا به درد آورد و گلهای 
شقایقی که بر تابوت تو نشسته است  غبار غفلت و گناه ما 
را پوشاند. همه از بزرگی و عظمت  تو شرمسار می شوند.

سعید جان، بیا و نیم نگاهی به خستگان مانده در راه و جا 
مانده از کاروان عشق انداز.

سعید جان بچه های محل برایت گل آوردند کوچه ها را 
آذین بستند ماهها در انتظار آمدنت بودند.

سعید جان شهادت تو در کجا رقم خورد که امروز همه 
به احترامت ایستاده اند.

سعید جان تو در دامن کدام مادر پرورش یافته ایی که  از 
راست قامتان تاریخ شده ای.

سعید جان ای کاش از ما نپرسند بعد از شهدا چه کردیم.

کاش کوله بار زندگیمان عطر عاشقی شما را داشته باشد.
کاش چشمان پر از گناه ما را نمی دیدید.

ای شهید ای که بر کرانه ابدی و ازلی هستی دستی برآرو 
ما قبر نشینان عادات را از  این منجالب بیرون کش.

سعید جان شهادتت مبارک.
همیشــه این شــعار تا ظهور مهدی فاطمه)عج( پا بر 

جاست      /  برای دفن شهدا مهدی بیا مهدی بیا
 

نویسنده:نعمت اله نجفی

کاش از ما نپرسند بعد از شهدا 
چه کرده ایم

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی
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حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار پرشــور 
هزاران نفر از قشــرهای مختلف مردم، با هشدار درباره تاش های فریب 
کارانه آمریکا برای نفوذ از برخی روزنه ها، »اقتصاد قوی و مقاوم«، »توسعه 
روزافزون علم« و »حفــظ و تقویت روحیه انقابی گــری بخصوص در 
جوانان« را ســه عامل مقابله مقتدرانه با دشمنی های پایان ناپذیر شیطان 
بزرگ اعام کردند و با بیان برخی نکات درباره انتخابات اسفند ۹۴، افزودند: 
نتیجه هر انتخابات نیز مانند تک تک آرای مردم، حق الناس است و با همه 

وجود، از این حق ملت، دفاع خواهد شد.

ایشــان با ابراز نگرانی از فراموش شــدن تدریجی خاطرات تأمل برانگیز  
پیروزی انقاب اســامی به ویــژه در ذهن جوانان کشــور، از کم کاری 
دستگاههای مسئول در این زمینه انتقاد کردند و افزودند: اینگونه حوادث 
عبرت آموز نباید در حافظه تاریخی ملت کمرنگ شود، چرا که اگر نسل جوان 
از شناخت و ریشه یابی اینگونه خاطرات تاریخی و ملّی، بازماند در شناخت 

راِه حال و آینده کشور دچار خطا خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بازخوانی برخی نشــانه ها از حاکمیت مطلق 
آمریکایی ها در دوران رژیم پهلوی خاطرنشان کردند: همه ارکان حکومت 
طاغوت از جمله هیأت دولت و شــخص شــاه تابع آمریکا بودند و مقامات 
آمریکایی از طریق دست نشــاندگان خود همچون فرعون بر ملت مظلوم 
ایران حکومت می کردند، اما امام بزرگوار همچون موسای زمان، به پشتوانه 

ملت، آن بساط را از این سرزمین کهن، برچید.
رهبر انقاب، پایان یافتن منافع نامشــروع آمریکایی ها در ایران را علت 
اصلی کینه ورزی و دشــمنی پایان ناپذیر آنها با جمهوری اسامی و ملت 

ایران برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اقدام تاریخی امام خمینی در دادن لقب »شیطان 
بزرگ« به امریکا را، حرکتی بسیار پرمغز برشمردند و افزودند: رئیس همه 
شــیطانهای عالم، ابلیس اســت، اما ابلیس کارش فقط اغوا و فریب است 
در حالیکه آمریکا هم اغوا می کند، هم کشــتار هــم تحریم و هم فریب و 

ریاکاری.
رهبر انقاب با انتقاد شدید از کسانی که سعی می کنند چهره بدتر از ابلیِس 
آمریکا را فرشــته نجات جلوه دهند گفتند: دین و انقابــی گری به کنار، 
وفاداری به مصالح کشور و عقل چه می شــود؟ کدام عقل و وجدان اجازه 
می دهد ما جنایتکاری مانند آمریکا را بزک کنیم و دوســت و مورد اعتماد 

جلوه دهیم؟
ایشان با هشدار درباره سیاستها و روشــهای نفوذ آمریکا افزودند: شیطانی 
را که ملت از در بیرون کردند در صدد است از پنجره برگردد و ما نباید اجازه 

این کار را بدهیم.
رهبر انقاب دشــمنی آمریکایی ها را با ملّت ایران، پایان ناپذیر خواندند و 
به عنوان نمونه خاطرنشان کردند: در همین روزهای بعد از برجام و توافقی 
که هنوز سرنوشــتش در ایران و آمریکا درست معلوم نیست، آمریکایی ها 
در کنگره مشــغول توطئه و طراحی مصوبه ای برای مشکل تراشی علیه 

ایران هستند.
ایشان تنها راه پایان یافتن توطئه های آمریکایی ها را، اقتدار ملی ایرانیان 
خواندند و افزودند: باید به گونه ای قوی شــویم که شیطان بزرگ از نتیجه 

بخشی دشمنی های خود مأیوس شود.
رهبر انقاب در تبیین راههای دســتیابی به اقتدار ملی بر سه نکته تأکید 
کردند: »اقتصاد قوی و مقاوم«، »علم پیشــرفته و روزافزون« و »حفظ و 

تقویت روحیه انقابی گری به خصوص در جوانان«.

ایشان درباره نکته اول افزودند: اقتصاد قوی و مقاوم، از طریق اجرای عینی 
و بدون تأخیر سیاستهای اباغ شده اقتصاد مقاومتی امکان پذیر می شود که 

البته دولت کارهایی هم در دست اجرا دارد.
رهبر انقاب توسعه علمی و حفظ شتاب پیشرفت علمی را نیز مهم دانستند 
و افزودند: تقویت روحیه انقابی و ایســتادگی در مردم، از بهترین راههای 

تقویت درونی است و مسئوالن باید جوانان انقابی را گرامی بدارند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تاش دشمن برای الابالی و بی تفاوت 
کردن جوانان افزودند: آنها می خواهند روحیه حماسی و انقابی را در جوانان 
بُُکشــند و در داخل نیز عده ای مدام جوانان حزب اللهی را با تعابیری نظیر 

افراطی می کوبند که این کار بسیار غلط است.
رهبر انقاب پس از تبیین راههای دست یابی به اقتدار روزافزون و مأیوس 
کردن دشمنان افزودند: امریکایی ها، اکنون با نوعی تقسیم وظایف، با ایران، 
دوگانه رفتار می کنند برخی لبخند می زننــد و برخی در حال تهیه مصوبه 

علیه ایران هستند.
ایشــان تاش امریکایی ها برای مذاکره با ایران را بهانه ای برای نفوذ و 
تحمیل خواسته های کاخ ســفید خواندند و تأکید کردند: ما فقط در قضیه 
هســته ای آنهم به دالیل مشخص و اعام شــده اجازه مذاکره دادیم که 
بحمداهلل مذاکره کنندگان نیز در این عرصه خوب ظاهر شدند اما در زمینه 

های دیگر با امریکا مذاکره ای نمی کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته ما با همه کشــورها به جز شیطان 
بزرگ در ســطوح مختلف »دولتی، اقوام و ادیان«، اهــل مذاکره و تفاهم 

هستیم.
ایشان همچنین با اشاره به جعلی بودن دولت صهیونیستی افزودند: برخی 

صهیونیستها گفته اند با توجه به نتایج مذاکرات هسته ای، ۲۵ سال از دغدغه 
ایران آسوده شــده ایم اما ما به آنها می گوییم شما ۲۵ سال آینده را، اصواًل 
نخواهید دید و به فضل الهی، چیزی به نام رژیم صهیونیســتی در منطقه 

وجود نخواهد داشت.
رهبر انقاب تأکید کردند: در همین مدت نیز روحیه اسامی مبارز، ِحماسی 

و جهادی، صهیونیستها را راحت نخواهد گذاشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان به بیان نکاتی مهم 

درباره انتخابات اسفند ۹۴ پرداختند.
ایشان با انتقاد از کسانی که از یک سال و نیم قبل درصدد انتخاباتی کردن 
فضای کشور برآمده اند گفتند: این موضوع به مصلحت کشور نیست، زیرا 
وقتی فضای رقابت و تعارضات انتخاباتی اصل می شــود، مسائل اصلی به 
حاشیه می رود و این به نفع مردم و کشور نیست اما اکنون زمان طرح برخی 

نکات انتخاباتی فرا رسیده است.
رهبر انقاب، مسئله انتخابات را بسیار مهم و مظهر حضور و اعتماد مردم و 

نماد مردم ساالری دینی و واقعی در ایران خواندند.
ایشان افزودند: به دلیل همین اهمیت بی بدیل، برگزاری انتخابات در ایران 
در ۳۷ سال گذشته، به هیچ علتی و در هر شرایط سخت و دشوار، حتی یک 
روز به تأخیر نیفتاده است البته برخی سیاست بازان در مقاطعی در این زمینه 

تاش کردند اما جلوی آنها گرفته شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تبلیغات بی وقفه امریکا و عواملش 
ضد انتخابات در ایران خاطرنشان کردند:  آنها در همه دوران رژیم طاغوت 
حتی یک بار به انتخابات فرمایشی و نمایشی، اعتراض نکردند و اکنون هم 
به رژیم های دیکتاتور و وراثتی منطقه، هیچ اعتراضی نمی کنند اما ایران 

را با وجود دهها انتخابات کامًا مردمــی و واقعی، مدام در معرض تبلیغات 
منفی قرار می دهند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ســالم بودن همه انتخابات ۳۷ سال 
گذشــته افزودند: انتخابات در ایران، با معیارهای متعارف بین المللی نیز از 
سالم ترین و بهترین انتخابات است اما متأسفانه عده ای در داخل در اقدامی 
غلط در سامت انتخابات خدشه می کنند و حتی از قبل از انتخابات از تقلب 

و دغدغه ناسالم بودن انتخابات حرف می زنند.
رهبر انقاب حضور پرشور ملت در همه انتخابات ۳ دهه اخیر را نشانه اعتماد 
به نظام دانســتند و افزودند: چرا عده ای با طرح دغدغــه های دروغین و 

مباداگویی های بی مبنا، این اعتماد را خدشه دار می کنند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: بدیهی اســت که در موضوع سامت 
انتخابات مراقبتهای شدیدی به عمل می آید و به کسی اجازه چنین کارهایی 

داده نمی شود پس تکرار این حرفها با چه هدفی صورت می گیرد؟
ایشان در بحث مراقبت از سامت انتخابات، به نقش قانونی و مؤثر شورای 
نگهبان اشاره کردند و افزودند: از بزرگترین برکات شورای نگهبان این است 
که مراقب هر گونه خطا و اشتباه است که البته دستگاههای دیگر هم در این 

زمینه، فعال هستند.
رهبر انقاب در تبیین سامت انتخابات پس از انقاب خاطرنشان کردند: 
البته در برخی انتخابات گزارشهایی در مورد اشکال در انتخابات وجود داشت 
که دستور بررسی دقیق داده و معلوم شد آنگونه نبوده است، ضمن اینکه گاه 
در گوشه و کنار، مشکاتی و تخلفاتی نیز وجود داشته اما هیچکدام در نتیجه 

انتخابات مؤثر نبوده است.
رهبر انقاب، رأی مردم را به معنــای واقعی کلمه »حق الناس« خواندند و 
تأکید کردند: مراقبت از رأی هر ایرانی، »واجب شرعی و اسامی« است و 
هیچ کس حق ندارد در این امانــت خیانت کند ضمن اینکه »نتیجه آرای« 
مردم نیز مظهر کامل حق الناس اســت و همه باید در مراقبت و دفاع از آن 

تاش کنند.
رهبر انقاب ایســتادگی در مقابل اصرار عده ای برای باطل اعام شدن 
نتیجه انتخابات ۸۸ را نمونه ای از صیانت از نتایج آرای ملت و دفاع از حق 
الناس برشمردند و افزودند: ۴۰ میلیون نفر با حضور پرشور، به میدان آمدند، 
نتیجه انتخابات نیز هرچه بود ما بطور کامل از آن دفاع می کردیم، همچنانکه 
در همه انتخابات دیگر نیز پشــت نتایج آرای ملت هرچه باشد می ایستم و 

اجازه خدشه در آن را نمی دهم.
رهبر انقاب با اشــاره به حرفهای بی منطقی که در باب انتخابات درباره 
وزارت کشور و شورای نگهبان زده می شود تأکید کردند: شورای نگهبان 
چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا، چنین نهادی با اسم ها و 

عناوین متفاوت وجود دارد.
ایشان افزودند: نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و 
این نظارت بخشی از همان حق الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد.

رهبر انقاب با تأکیــد بر ضرورت احراز صاحیتهــا در انتخابات افزودند: 
شورای نگهبان مراقبت می کند که اگر به علت برخی کوتاهی ها، افراد بی 
صاحیت، به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شــدند، جلویش را بگیرد و 

این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور پرشور مردم در انتخابات را ضامن حفظ 
کشور خواندند و افزودند: جمهوری اسامی به شرط وحدت و انسجام ملت و 
پرهیز از دو دستگی، بدون تردید شامل نصرت الهی شده و بر همه دشمنان 

پیروز خواهد شد.

»اقتصاد قوی و مقاوم«، »توسعه روزافزون علم« و »حفظ و تقویت روحیه انقالبی گری در جوانان

رهبر انقالب در تبیین راههای دستیابی به اقتدار ملی بر سه نکته تأکید کردند: 

بدون شك، غرب به موازات كسب توانايي ها و اقتدار سرشار مادي و 
تكنيكي،در عرصه معنويت و مكارم اخالقي،شديداً به انحطاط گراييده 

است و بر اين اساس نه تنها جوامع غرب،بلكه بيشتر جوامع بشري 
دستخوش بحران هاي گوناگون شده اند.

از ميان ابزارهايي كه فرهنگ و تمدن هاي ديگر را به چالش هاي جدي 
كشانده،ماهواره است كه با هدف تهاجم فرهنگي به ديگر كشورها 
در عرصه رسانه ها، جايي براي خود باز كرده است. ماهواره از جمله 

پديده هايي است كه وقتي پا در صحنه اجتماعي و سياسي كشورمان 
گذاشت،عده اي را به طرفداران و مخالفان افراطي خود تبديل كرد. به 

اين موضوعات توجه كنيد:
1- در پانزده سال گذشته معادل 80 سال جنگ سرد عليه ايران فعاليت 

هاي تخريبي رسانه اي انجام شده است
2- امروز چندين هزار شبكه ماهواره اي در ايران قابل دسترسي است

3- فعاليت چندين شبكه فارسي زبان در عرصه خبري و سياسي كه اين 
شبكه ها عمدتا برانداز بوده و در راستاي تضعيف نظام واليت فقيه گام 

بر مي دارند

4- شــبكه هايي كه با محوريت برنامه هاي فرهنگــي كار مي كنند با 
فرهنگ ايراني اسالمي انطباق كامل ندارند

5- مجموع فارســي زبانان حداكثر 200 ميليون هستند اما اين حجم 
فعاليت شــبكه هاي ماهواره اي كه هدف اصلي آن هم ايران است نظير 

ندارد.
6- تنوع روز افزون شبكه ها،تنوع در ســطوح مخاطبان،كيفيت باالي 
تصوير،ســهولت نصب و بهره برداري از عوامل گرايش به اســتفاده از 

ماهواره است.
7- چندين شبكه فيلم سينمايي در ماهواره وجود دارد كه تقريبا باالي 

بيست شبكه آن به زبان فارسي است.
8- وجود شبكه هاي خاص كودكان و نوجوانان،آگاهي از اخبار و تحليل 
رويدادها،برنامه هاي علمي،پخش برنامه هاي ورزشي با حواشي جنجالي 
و ارائه مباحث آموزشــي از ديگر عوامل گرايش به ماهواره محسوب مي 

شود.
9- امروز متاسفانه چارچوب هاي اخالقي در شبكه هاي ماهواره اي نقض 
مي شود و وجود نزديك به 100 شبكه پرنوگرافي نشان از بي قيدي در 

اين محيط است.
10- بيش از 50 شبكه ماهواره اي در حال فعاليت مذهبي و ديني هستند 

كه 10 شبكه آن به زبان فارسي است
11- ماهواره داراي آثار و پيامدهاي مخربي همچون تاثيرات سياسي و 

امنيتي عليه نظام اسالمي است
12- امورز ماهواره در عمل به اتاق جنگ دشمن عليه كشور تبديل شده 
است كه در اين راستا از راهكارهاي گوناگون استفاده مي كند و حتي به 

پخش برنامه هاي ساخت نارنك هاي دستي در آشوب ها مي بردازد
13- امروز تشكيك در پيشرفت هاي كشور،ترويج اسالم هراسي،شبهه 
افكنــي ئراحكــم الهي،تخريب جايــگاه روحانيت،ترويــج فرقه هاي 
نوظهور،ترويج زندگي غربي،اشــاعه فرهنگ اباحه گري در دستور كار 

شبكه هاي ماهواره اي قرار گرفته است.

دشمن آشکارـ  تهاجم خاموش
 عصري كه در آن قرار داريم،عصر ارتباطات و عصر ســلطه پديده رسانه 
بر زندگي انسان هاست.بي گمان برنامه هاي راديويي و تلويزيوني موفق 

گشته اند افكار و عقايد انسان هاي بي شماري را دستخوش تغيير سازند.
تمدن منحط غرب براي ترويج سكوالريســم اقدام به تاســيس هزاران 
شبكه راديويي و تلويزيوني كرده است كه به صورت شبانه روزي برنامه 
هاي گوناگون را با اين هدف پخش مي كنند.متاســفانه دست يابي به 
اين شبكه ها در كشور ما به سادگي امكان پذير است:زيرا امكان تهيه و 
دريافت وسايل ماهواره اي با سهولت و قيمت نازل فراهم آمده است.بايد 
توجه داشت كه وقتي سخن از ماهواره به ميان مي آيد ابتدا مسائل ضد 
فرهنگي آن جلب توجه مي كند،سپس مسائل سياسي،علمي و ورزشي 
ايفاي نقش مي كنند.بيشتر شبكه هاي فارسي زبان ماهواره اي ، در يك 
تقسيم بندي معمول،به شــبكه هاي سياسي و غير سياسي تقسيم مي 
شوند كه بر اســاس تحقيقات به عمل آمده تمامي اين شبكه ها،با اجود 
هدف ها و سليقه هاي گوناگون،در هجوم به مباني ديني به طور جدي 
اشتراك دارند و هر كداك با ماموريتي خاص به مقابله با اسالم برخاسته 
اند.اين هجوم چه آرام و چه خاموش آغاز شده باشد،اكنون شكل وسيع 
و جدي تري يافته است و بسيار حساب شده،اصول و پايه هاي اعتقادي 
مردم را هدف قرار داده و با دقت ماهرانه اي تمام گروه هاي مختلف جامعه 

را در برگرفته است.
آلوين تافلر،نويسنده و منتقد اجتماعي مي نويسد:تكنولوژي ماهواره اي و 
ديگر رسانه هاي جديد،فرهنگ هاي ملي را از هم مي پاشاندو اين ارتباط 
متقاطع،به هر حال تهديدي است براي هويت ملي كه حكومت ها براي 

مقاصد شخصي خود،سعي در حفظ و انتشار آن دارند.
گفتني اســت،فرايند ارتباطات از راه دور و اســتفاده از ماهواره و ديگر 
رسانه هاي گروهي براي پخش امواج در سطح گسترده،شمشيري دو لبه 
است كه مي تواند پي آمدهاي مثبت و منفي را به دنبال داشته باشد.الگو 
گزيني نوجوانان و جوانان از رسانه هاي تصويري در ده هاي اخير توجه 
پژوهشگران روان شناسي را به خود جلب كرده است.آمارهاي گذشته را 
كه مرور مي كنيم به اين آسيب بيش از پيش متوجه مي شويم. در سال 
1377 از جمعيت 67 ميليوني كشور،حدود 35 درصد نوجوانان و جوانان 
به ماهواره دسترسي داشته اند و روزانه بين 2 تا 3 ساعت برنامه هاي اين 
شبكه هاي ماهواره اي را تماشــا مي كردند.باالترين ميزان بهره مندي 

روزانه 4/5 ساعت و پايين ترين آن روزانه 1 ساعت برآورد شده است.
طبق آمار،73درصد از جوانان مراكز اســتان ها، بــه راحتي به ماهواره 

دسترسي دارند.جوانان تهراني در استفاده از ماهواره رتبه نخست را دارند 
و پس ازآن،جوانان شهرها و روستاهاي چهارمحال بختياري و آذربايجان 
و سپس قم،خوزستان،سيستان و بلوچستان،يزد،خراسان و ارديبل در 

رتبه هاي بعدي كاربران ماهواره قرار مي گيرند.
امروزه جوانان زمان زيادی از شبانه روز را به تماشای برنامه های ماهواره 
اختصاص می دهند و همين امر سبب سستی نظام بيشتر خانواده های 
ايرانی شده است. برخی كارشناسان معتقدند امروزه جوانان وسايل ارتباط 
جمعی ساده؛ همانند تلويزيون و يا ويدئو را جوابگوی نيازهای خود نمی 
دانند، به همين علت هميشه به دنبال راهی هستند كه از راه های مختلف 
با دنيای بيرون از خود در ارتباط باشند. برنامه های ماهواره ای زمينه ساز 
مفاسد اخالقی و اجتماعی است و بيشتر از آنكه برای نسل امروز و به طور 

كلی مردم مفيد باشد، خطرناك و مضر است.
 واقعيت اســت كه ماهواره همچون ديگر ابزار بشری می تواند به آرمان 
های تعالی بخش انسان ها و جوامع خدمت يا خيانت كند؛ زيرا قابليت 
برنامه های ماهواره ای به گونه ای است كه به يك اندازه می توان از آنها 

بهره برداری مطلوب يا نامطلوب كرد.
يك آسيب شناس اجتماعی درباره آثار ماهواره بر روی جوانان می گويد:

با وجود اينكه برنامه های ماهواره ای محتوای علمی و آموزنده نيز دارند، 
امروزه بيشتر جوانان ماهواره را برای اســتفاده از برنامه های علمی آن 
انتخاب نمی كنند و بيشتر تمايل به ديدن برنامه هايی دارند كه آنها را در 
برنامه های داخل كشور نمی يابند و در واقع به خاطر برنامه های مبتذل و 
مستهجن، از ماهواره استفاده می كنند كه زمينه انحراف و سقوط اخالقی 

در اين برنامه ها برای قشر جوان بسيار زياد است.
چه زيبا فرموده است رسول گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی صلی 

اهلل عليه و آله :
»كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفا؛ چه می شود شما را، آن گاه كه ناپسند 

را پسنديده می شماريد و بد را خوب می بينيد«.
 

واينكه  نوجوانان و جوانان امروزي برنامه هاي ماهواره اي را براي محتواي 
علمي و آموزنده آن نمي خواهند بلكه بيشتر تمايل به ديدن برنامه هاي 
مبتذل و مستهجن، كه زمينه انحراف و سقوط اخالقي در اين برنامه ها 

براي قشر جوان بسياز زياد است مي باشد.

تسخیر افکار جوانان در پشت بام خانه ها!

تمنای وصال
خدایا؛

اگربه خاطر آن همه خطا مرا دوست نداشته باشید ،دیگر این درد بزرگ 
را به نزد چه کسی ببرم آخر توخود فرمودی که بندگان گنهکار من 

بیایید به شما رحم میکنم ؛اکنون آمده ام بپذیرم ،قبولم کن.
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