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در اسالم ،شایستگی مالک واگذاری مسئولیت است
نماز عبادی سیاســی جمعه شــیراز با حضور مردم مؤمن این شهر و به امامت آیت اهلل
ایمانی نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شــیراز در مصالی ...
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فارس

سفر وزیر آموزش و پرورش به الرستان
وزیر آموزش و پرورش ظهر امروز وارد الرســتان استان فارس شد .دکتر علی اصغر
فانی در بدو ورود مورد اســتقبال نماینده مردم الرستان در مجلس ...

رییس دفتر مقام معظم رهبری ،در شیراز مطرح کرد:

بغض گلوی خود را نسبت به آمریکا
تقویت میکنیم

مهــر :رئیس دفتر مقام معظــم رهبری گفت :بغض
گلوی خود را نسبت به آمریکا تقویت میکنیم.
حجتاالسالموالمسلمین محمد محمدی گلپایگانی
پنجشــنبهشب در جمع زائرین حرم مطهر شاهچراغ(ع)
تأکید کــرد :ارتباط میان ملت بــا اهلبیت(ع) هیچگاه
قطع نمیشــود و افتخار ما شــیعه بودن است که به با
این افتخــار مهم به دنیا آمدیــم ،زندگی میکنیم و از
دنیاخواهیم رفت.
وی ادامه داد :ما حق را شــناختهایم و راه مســتقیم
را انتخاب کردیم که در این راه والیت و اهلبیت(ع) در
قیامت سعادتمند خواهیم بود.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به نقش ائمه
نیز تصریح کرد :بزرگتریــن نقش ائمه پس از پیامبر،
دعوت مردم به خداپرســتی ،توحید و مبارزه با شرکت
است.
حجتاالســام والمســلمین گلپایگانی  یــادآور

شــد :اولیــن اصل دعــوت بــه توحید و  یکتاپرســتی
بــوده کــه در این میان نقــش امام صادق(ع) بســیار
پررنگ است.
وی تصریح کرد :امــام صادق(ع) در فرصت اندکی
که داشت در رشتههای مختلف شاگردانی را تربیت کرد
که جوابگوی تمامی  نسلها و شبهات است.
رئیــس دفتــر مقــام معظــم رهبری  یادآور شــد:
دشــمنان اســام در حال حاضر نیز شــبهات مختلفی
را بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای ارتباطــی روز
دنیــا مطــرح میکننــد که جــواب تمامی  آنهــا نیز
مشخص است.
حجتاالسالموالمســلمین گلپایگانــی در ادامــه
ســخنان خــود با اشــاره بــه اینکــه آمریکا شــروع
تمامی  دشــمنیها اســت ،گفــت :بغــض گلــوی
خــود را نســبت بــه آمریــکا افزایشخواهیــم داد
زیــرا تمامی  دشــمنی بــا مســلمانان توســط امریکا

هدایت میشود.
وی تأکید کــرد :داعش ،وهابیان و دیگر گروههایی
که امروز به جان مسلمانان افتادهاند باید دید که چگونه
لوازم مورداحتیــاج خود را تأمین میکنند و از چه راهی
سالح تهیه میکنند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد :خوشبختانه
حزباهلل اجازه نخواهد داد که نقشه دشمنان مسلمانان
در سوریه و دیگر کشورها به نتیجه برسد.
حجتاالسالموالمســلمین گلپایگانی  یادآور شــد:
امروز بزرگترین خطر مســلمانان از جانب امریکا است
که به دنبال احیا  یک حکومت شاهنشاهی است تا سفیر
آنها بتواند به مســئولین کشور دستور دهد و این آرزو
غیرممکن است.
وی تصریــح کرد :مــا دغدغه مســلمانان داریم و
به فکر آنها هســتیم و بهطور حتم زیر ســایه قرآن و
اهلبیت(ع) موفقیت حاصل میشود.

آيتاهلل دستغيب:

حفظ امنيت جامعه خطيرترين مسئوليتها است

ایسنا :توليت آســتان مقدس احمدي و محمدي(ع)
گفــت :حفظ و ارتقــاء امنیت ،خطيرترين مســئوليتها
بهشمار ميرود كه بر عهده نيروي انتظامي قرار دارد.
آيتاهلل سيدعلياصغر دســتغيب ،جمعه  30مرداد در
ديدار فرمانده انتظامي اســتان فارس و مديران مجموعه

پليس در اســتان ،كه به مناســبت ششــم ذيقعده ،روز
بزرگداشت شــاهچراغ(ع) ،گفت :جايگاه نيروي انتظامي
مناسبترين موقعيت براي خدمترساني است.
وي گفــت :تحــوالت و اقدامات بســيار مناســبي
در ســالهاي اخيــر در نيــروي انتظامــي بــه وقوع
پيوسته است.

آيتاهلل دستغيب گفت :از زمان حضور سردار گودرزي
فرمانده انتظامي اســتان فارس شاهد حركتي رو به جلو
و خوب در راستاي تأمين نظم و امنيت استان بودهايم.
توليت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در بخش
ديگري از ســخنان خود با اشاره به نامگذاري شعار سال
جاري از ســوي مقام معظم رهبري به عنوان "دولت و
ملت همدلي و همزباني" گفت :مردم بايد احساس كنند
كه مجموعه كارگــزاران در بخشهاي مختلف در مقام
خدمت به مردم هستند.
آيتاهلل دســتغيب بــراي كاركنان نيــروي انتظامي
در راه خدمــت رســاني بــه مــردم نصــرت و الطاف
خداونــد متعــال را خواســتار شــد و افــزود :اميدوارم
در راســتاي تأميــن نظــم و امنيت همــواره موفق و
مؤيد باشيد.
فرمانده انتظامي اســتان فارس نيــز گفت :كاركنان
نيروي انتظامي اســتان همواره در راســتاي تأمين نظم
و امنيت شهروندان تالش ميكنند.
سردارســرتيپ احمدعلــي گــودرزي همچنيــن
بــر تــاش پليــس بــراي تأميــن نظــم و امنيــت
محــدوده اطراف حــرم مطهر حضرت شــاهچراغ (ع)
تأكيد كرد.

احمد خاتمی  :

تسلیم ملت ایران در برابر آمریکا آرزویی بیش نیست

ایرنا :عضو هیات رئیســه مجلــس خبرگان رهبری
گفت :غرب و آمریکایی  ها باید بدانند کشور ایران خانه
اهلبیت(ع) اســت و تسلیم شــدن ملت ایران در برابر
آنها  یک آرزو بیش نیست.
آیت اهلل ســید احمد خاتمی  صبــح جمعه در آیین
دعای ندبــه در جمع نمازگزاران در حرم مطهر حضرت
احمدبن موســی شــاهچراغ(ع) با بیان اینکه دشمنان
نظام اســامی  هنوز ملت ما را نشــناخته اند بیان کرد:
از حــدود  18مــاه پیــش از اوایل مذاکــرات تاکنون
آمریکایی  ها با تحلیل  های غلــط ملت ایران را تحقیر
و اهانت می  کردند.
وی افزود :آمریکایی  ها تا امروز هم اهانت  های خود
را ادامه می  دهند و مدام حرف  های نخ نما شده خود را
تکرار می  کنند و می  گویند گزینه  ها روی میز اســت و
این  یعنی تحقیر ملت ما است.
خاتمی  اظهار داشــت :اگر گداهای سیاسی قدرتمند
شوند از خدا بی خبر می  شوند که مصداق این کلمه در
دوران  های مختلف تاریخی از جمله خلفای بنی عباس
در زمان امام موســی کاظم(ع) وجود داشــت و فضای
خفقان فراوانی بر دین اسالم جاری بود.
وی با بیان اینکه ملت ایران زیربار زور دنیای سلطه
و اســتکبار نخواهد رفت و تا امروز بیش از  36سال با
عزت و ســربلندی راه خود را پیموده است و این راه و
منش پیروان اهلبیت(ع) اســت اضافه کرد :امام زادگان
کانون  های عزت و ذلت ناپذیری بوده و هستند و ما نیز
با تاســی به آنها در برابر دشمنان تسلیم نخواهیم شد.

کانون  هــا و تریبون  هــای دینــی باید
فراجناحی ،فرا حزبی و فراگروهی باشد
سید احمد خاتمی  ادامه داد :در واقع کانون  های دینی
که مراکز جذب دلدادگان و دوســتداران دین هســتند
نباید به تریبون  های حزبی و سیاســی تبدیل شــوند.
امــام جمعه موقت تهران با بیان اینکه کانون  ها مانند
امام زادگان به اقشــار خاصی تعلق ندارند و مربوط به
همه دلدادگان اســت عنوان داشت :نباید منبر ،محراب،
مســجد ،حســینیه و هیات مرکز حزبی و گروهی باشد
بلکه باید در این کانون  ها باید اصل دین و ارزش  های
دینی مطرح شود.
وی گفــت :امــروز ما موظف به حرکت بر اســاس
حجت شــرعی امامت و والیت هستیم و همه امور خود
را باید بر این محور تنظیم کنیم.
او افزود :ولی فقیه معیار حجت شــرعی ما به ویژه
در عرصه  های سیاسی اســت و این در حالی است که
ولی فقیه در نظام ما تنها  یک رهبر سیاسی نیست بلکه
جانشین عام امام زمان(عج) است.
امام زادگان محور وحدت مردم هستند
خاتمی  اظهارداشــت :امام زادگان در کشور ما محور
وحدت مردم هستند و مسووالن فرهنگی باید تدابیری
بیاندیشــند تا ایــن مکان  های مقدس بــه قطب  های
فرهنگی تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه وجود بارگاه منور امام و امامزادگان
واجب التعظیم در کشــور ایران  یــک نعمت الهی برای
مردم ایران اســت اضافــه کرد :کارکــرد امامزادگان،
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ایجــاد حلقه  های معرفتی و کانون برنامه  های فرهنگی
اســت که باید از این ظرفیت امام زادگان بیش از پیش
استفاده شود.
او ادامه داد :امام زادگان در کشــور ما خصوصیات
ویژه ای از جمله شــهادت در راه خدا ،مهاجران در راه
خداوند ،محبوبیت بی مرز ،فرا مذهبی و حزبی و محور
وحدت ،والیت مدار ،ذلت ناپذیر و ادای اجر رســالت را
داشته اند که این  ها افتخار مردم ایران هستند.
خاتمی  بابیان اینکه این امام زادگان کشور ما متعلق
به همه مردم اســت و زائرانی از داخل و خارج از کشور
دارند عنوان داشــت :این امام زادگان چراغ فروزان راه
هســتند و روز به روز مردم بیشتر به محبت آنها جذب
می  شوند.
وی خطاب به مجاوران آستان قدس علی بن موسی
الرضــا ( ع ) ،حضرت معصومه( س ) و ســومین حرم
اهل بیت(ع) گفــت :مجاوران این حرم  های مطهر باید
بــرای زیارت و عــرض ارادت به ســاحت مقدس این
بزرگان برنامه ریزی داشــته باشــند که زیارت  یکی از
مصداق  های تکریم شعائر الهی است.
او افزود :شهر شــیراز همواره در طول تاریخ کانون
محبت اهل بیت(ع) بوده اســت و به دلیل برخورداری
از خاندان نبــوت و امام زادگان و در راس آنها حضرت
احمدبن موسی شاهچراغ(ع) ،سومین حرم اهل بیت(ع)
نام گرفته است.
امروز جمعه مصادف با شش ذالقعده روز بزرگداشت
حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) است.

بازدید علی الریجانی از طرح
توسعه شاهچراغ (ع)

ایرنا :رئیس مجلس شورای اسالمی  عصر روز پنجشنبه
در جریــان بازدید از طرح توســعه حرم شــاهچراغ (ع)
گفت :طرح توســعه این حرم باید هر چه سریع تر تکمیل
و شرایط دسترسی مردم به حرم تسهیل شود.
علی الریجانــی بیان کرد :هنوز پروژه توســعه حرم
مطهــر حضرت احمدبن موســی شــاهچراغ(ع) به طور
کامل تمام نشــده و این پروژه باید هرچه ســریع تر در
شیراز تکمیل شود.
وی با اشاره به ســخنان امام جمعه شیراز در نشست
شورای اداری اســتان فارس افزود :نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه شــیراز موضع درستی در    باره هموار
شــدن راههای دسترسی به این حرم مطهر ارائه کرد که
اطــراف حرم احمدبن موســی(ع) باید طوری باشــد که
دسترسی مردم به این حرم آسان و تسهیل شود.
الریجانی بیان کرد :توســعه حرم مطهر شاهچراغ(ع)
باید به نحوی باشــند که افراد مســن و سالخورده نیز به
راحتــی بتوانند ضریح این امامزاده را زیارت کنند که این
مهم امکان پذیر است و امیدواریم به زودی شاهد حضور
راحت گروه  های مختلف مردم به این حرم مطهر باشیم.
وی اظهارداشــت :هــم اینک به دلیــل وجود بافت
تاریخــی در اطراف حرم مطهر شــاهچراغ(ع) شــرایط
حضــور مــردم را بــه قدری ســخت کــرده کــه باید
شــرایطی فراهم شــود تا مردم و مومنان بــه راحتی به
این حرم طهر دسترســی داشته باشــند و این موضوع را
پیگیری می  کنیم.
او اضافــه کرد :در این زمینه با وزارتخانه مســکن و
شهرســازی و ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشــگری صحبت می  کنیم تا به استان فارس کمک
کرده و شرایط حضور زائران در این حرم مطهر را تسهیل
کنند.
در ایــن بازدید که تولیت آســتان مقــدس احمدی
و محمــدی(ع) ،نماینــدگان مردم فــارس در مجلس و
مســئوالن شــهری شــیراز؛ رییس مجلس را همراهی
می  کردند ،در جریان آخرین روند طرح توســعه و مسایل
و مشــکالت موجــود در اطــراف حرم مطهــر حضرت
احمدبن موسی شاهچراغ(ع) قرار گرفت.
علی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی  در
این بازدیــد بر رفع موانع موجود در توســعه حرم مطهر
شاهچراغ(ع) تاکید کرد.

به مناسبت بزرگداشت شاهچراغ (ع)؛

بیش از  ۸هزار زائر پیاده از سراسر
استان فارس وارد شیراز شدند

تســنیم :به مناسبت بزرگداشت شاهچراغ (ع) و دهه
کرامت بیش از  ۸هزار زائر پیاده از سراسر استان فارس
وارد شیراز شدند.
مجید فیلــیزاده ،مســئول امور محورهای ســتاد
ســاماندهی کاروانهای پیاده اســتان فــارس ،اظهار
داشــت 8 :هزار و  200زائر پیاده حرم شاهچراغ (ع) از
سراسر استان فارس که در  5روز سفر پیاده خود را آغاز
کردهاند روز پنجشنبه وارد شیراز شدند.
وی بــا بیــان اینکــه کاروانهای جهــرم ،کوار و
فیروزآباد که شــب گذشــته به شیراز رســیده بودند در
حرم سید عالالدین حسین (ع) مستقر شدند افزود :بقیه
کاروانها نیز در مســجد امام خمینی و مسجد شکراهلل
نوری مستقر هستند.
فیلــیزاده با بیان اینکه این زائران پیاده ســاعت 6
بعد از ظهر روز پنجشنبه برای حضور در حرم شاهچراغ
(ع) از میدان شهدا به ســمت این آستان مطهر حرکت
میکنند گفت :تا  10شب برنامه ویژه کاروانهای پیاده
در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار میشود.
وی با اشــاره به ســخنرانی رئیس مجلس شورای
اسالمی  و رئیس دفتر مقام معظم رهبری در جمع زائران
پیاده حرم احمدی و محمــدی (ع) عنوان کرد :عدهای
زائر پیاده نیز از روســتاهای حومه شیراز و شهر شیراز از
پایانه احمدی نو به صورت پیاده به ســمت حرم مطهر
شاهچراغ (ع) حرکت میکنند.
مسئول امور محورهای ستاد ساماندهی کاروانهای
پیاده اســتان فارس بــا بیان اینکه برای دومین ســال
اســت که این تعــداد کاروان پیاده بــه زیارت حضرت
شاهچراغ(ع) میآیند ،تصریح کرد :امید است این برنامه
برای همه سالها پایهگذاری شود.

سفر وزیر آموزش و پرورش
به الرستان

پانا :وزیر آموزش و پرورش وارد الرســتان اســتان
فارس شد.
دکتر علــی اصغر فانی در بدو ورود مورد اســتقبال
نماینده مردم الرســتان در مجلس شــورای اسالمی،
مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان فــارس و معاون
اســتاندار ،فرماندار ویژه الرســتان و جمعی از مسئولین
وفرهنگیان این شهر قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش بالفاصله در گلزار شــهدای
این شهرســتان حضور  یافت و به مقام شــامخ شهیدان
و همچنیــن قبور حضــرات آیات ،مرحــوم آیت اللهی
امام جمعه فقید الرســتان و مرحوم سیدمجتبی موسوی
الری نماینــده مقام معظم رهبــری (مدظله العالی) در
الرستان ادای احترام کرد.
وزیــر آموزش و پــرورش در این ســفر دو روزه در
همایش تخصصی جوان واندیشــه الرســتان سخنرانی
می  کنــد و از دانــش آمــوزان نخبــه الرســتانی و
همچنین برترین  های کنکور سراســری این شهرستان
تقدیر کرد.
وزیر آموزش و پــرورش همچنین ضمــن دیدار با
جمعی از فرهنگیان الرســتانی در جمع آنها ســخنرانی
کرد .بنا براین گزارش ،در ســفر وزیر آموزش و پرورش
به الرســتان،کلنگ احداث دبیرستان امیرکبیر الرستان
به زمین زده و همچنین سالن وزرشی آموزش و پرورش
این شهرستان نیز افتتاح شد.

بغض گلوی خود را نسبت به آمریکا تقویت میکنیم
رئیس دفتــر مقام معظم رهبری گفــت :بغض گلوی خود را نســبت به آمریکا
تقویت میکنیم...
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آیت ا ...ایمانی:

در اسالم ،شایستگی مالک واگذاری مسئولیت است

نماز عبادی سیاســی جمعه شیراز با حضور مردم مؤمن این شهر و
بــه امامت آیت اهلل ایمانی نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام
جمعه شیراز در مصالی بزرگ جمعه اقامه شد.
بــه گزارش خبرنگار معاونت فرهنگی و ارتباطات نهاد نماینده مقام
معظم رهبری در استان فارس ،امام جمعه  ی شیراز در خطبـــــه دوم
نماز جمعه پس از سالم به ساحت پیامبر گـــــرامی  اسالم ( صلی اهلل
علیه و آله و سلم ) و ائمه هدی صلوات اهلل علیهم اجمعین و دعوت به
ترک رذایل و اکتساب فضایل اخالقی اظهار داشتند:
میالد امام هشــتم علی بن موسی الرضا (ع) که  یازدهم ذی القعده
و روز پایانی دهه کرامت اســت به عموم خواهــران و برادران محترم
عرض تبریک دارم و امروز هم روز ششــم ذی القعده روز بزرگداشت
حضرت احمد بن موســی (ع) فرزند واالمقام امام موســی بن جعفر این عزیز بزرگواری که پیوسته مورد توجه امام
هفتم بود و مورد دعای خیر برادرش امام هشــتم بود امروز را گرامی  می  داریم و از عموم عزیزانی که در این ایام
عرض ادب به ساحت مقدس این امامزاده و برادران واالمقامش داشتند به نوبه خود تقدیر و تشکر به عمل می  آید،
از دســت اندرکاران که دهه کرامت را در کنار آستان مقدس با برنامه  های پربار برگزار نمودند سپاسگزارم.
در این ایام شــاهد برپایی همایش علمی  و پژوهشی در ارتباط با حضرت احمد بن موسی و حرم سوم اهل بیت
بودیم که با بیش از صد مقاله این همایش افتتاح شــد و  36مقاله آن در دو جلد کتاب نفیس به چاپ رســید که در
اختیار عالقمندان قرار گرفته است.
در این ایام شــاهد جشــنواره فرهنگی هنری بودیم که با بیش از چهار هزار اثر هنری که به این جشــنواره
رســیده بود مراسمی  بســیار باشــکوه در عرصه  های مختلف هنر ،شعر و ادب در مســیر اهل بیت و حرم سوم و
حضرت احمد بن موسی شاهچراغ برگزار شد.
امروز صبح دعای ندبه توســط هیأت رزمندگان اســام در کنار حرم مطهر و دیشــب محفلی با حضور ریاست
محترم دفتر مقام معظم رهبری و امشــب هم باز به همین مناسبت شام روز ششم مراسم تجلیل از این روز بزرگ
و تجلیل از این امامزادگان الزم التکریم برپاســت که برادر بزرگوارمان آیت اهلل سید احمد خاتمی  که توفیق داریم
چند روزی در محضرشــان هستیم امشب همه ما را مســتفیض خواهند نمود .برنامه  ها بحمداهلل برنامه  های بسیار
ارزشــمند و با حضور رئیس قوه مقننه و با حضور شخصیت  های بزرگ نظیر رئیس دانشگاه قرآن و حدیث و تولیت
محترم آســتان حضرت عبدالعظیم؛ این مراسم که اشاره کردم برگزار گردید .خدای به همه دست اندرکاران مزد و
پــاداش الزم عنایت نماید و ما را قدردان این امامزادگان الزم التکریم قرار دهد.
نکته دیگر این اســت که از دوم شــهریور لغایت هشــتم شهریور ماه هفته دولت اســت و به مناسبت شهادت
شــهیدان بزرگ شهید رجایی و شهید باهنر که هشتم شهریور اتفاق افتاد هفته دولت رقم می  خورد.
آنچه از منظر قرآن مجید استفاده می  شود اینکه تمام انبیاء الهی برای برپایی حکومت مبعوث شدند و حکومت
در مســیر نجات انسان  ها بود و همه پیامبران و فرســتادگان الهی در حکومتشان دنبال اقامه قسط بودند و عدالت
اجتماعی و برپایی عدالت اجتماعی مطلوب همه پیامبران و رســاندن انســان به خدا مطلوب نهایی حکومت انبیاء
بوده است .در نظام جمهوری اسالمی  ایران هم دولت به عنوان مجموعه ای که شهروندان جمهوری اسالمی  را در
مســیر معنویت و تقرب به ذالت الیزال الهی رشــد دهد و باال ببرد به وجود آمده است .بنابراین در نظام جمهوری
اســامی  دولت  یعنی ادامه خط انبیاء ،برپایی عدالت اجتماعی ،رسیدن به قسط ،خواه و ناخواه در این حرکت مقدس
و مبارک باید مســئولیت  ها براساس شایسته ســاالری به افراد واگذار شود نه اینکه از جناح من است  یا از دوستان
من می  باشــد و  یا شــرکت سهامی  تشــکیل شــود که از هر گروهی نماینده ای باشــد نه هر کس شایسته است؛
شایسته ساالری در اسالم مالک واگذاری مســئولیت است  یعنی انسان  های مومن ،کاردان ،شجاع و مقاوم ،بصیر
و با تدبیر این ویژگی  ها باید در مســئولین نظام باشــد که مســئولیت را امانت الهی بداند و طئمه ای برای خود و
حاشــیه نشین  های خود نشناســد؛ امیدواریم که در این مســیر دولت مردان ما توفیق حرکت در خط رهبر معظم
انقالب که خط صحیح انبیاء و پیامبران الهی اســت موفق و موید باشند.
نکتــه دیگر ،آغاز هفته حج که انشــاء اهلل زوار بیــت اهلل الحرام در کنار خانه خدا از خــدا بخواهند که حرمین
شــریفین را از سلطه کفار و شر کفار آزاد سازد و نظام کودک کشــی که بر حرمین شریفین تسلط پیدا کرده است
هر چه زودتر شــرش از حرمین شریفین و از مسلمانان بی پناه عربستان کم و کوتاه شود.
نکته دیگر ،فردا  یعنی  31مردادماه روز صنایع دفاعی است؛ مسئله آماده بودن  یکی از مسائلی است که در رأس
کارهای نظام بوده و هســت و رهبر معظم انقالب فوق العاده به این امر اهتمام داشــته اند و دارند و قرآن مجید
هم ما را به آن دعوت کرده است .بحمداهلل استان فارس توفیق داشته در این عرصه گام  های بزرگ و ارزشمندی
را داشــته باشد؛ در استان فارس ما شاهد شــرکت  های مختلف صنایع الکترونیک که در عرصه مسائل دفاعی کار
می  کند هســتیم ،شــاهد مجتمع  های صنعتی هستیم ،شاهد دانشگاه صنعتی مالک اشــتر هستیم در این استان و
همیــن جا این نکتــه را بازگو می  کنم مجتمع صنعتی دفاعی والفجر مجتمعی اســت کــه امروز در خدمت نظام
جمهوری اسالمی  اســت و در عرصه تولید مهمات و سالح  ها کار می  کند؛ این مجتمع به همت  یک روحانی و  یک
عالم شهید مرحوم آیت اهلل حاج شیخ رحیم ربانی شیرازی افتتاح شد و آغاز شد؛ او بعد از اینکه در ماه  های آغازین
به جبهه رفت و دید وضع جبهه برای رزمندگان از نظر مهمات چه مشــکالتی دارد صنعتگران اســتان را جمع کرد
و کار خــودش را آغاز نمود و امــروز بحمداهلل مجتمع دفاعی صنعتی والفجر به عنوان  یک مجتمع عظیم در خدمت
نظام کار می  کند و همه از برکت اخالص این عالم بزرگ و شــهید که مظلومانه به شــهادت رســید و حتی اجازه
اینکه او شــهید بوده در آن عصر به جامعه ندادند که بشناسند مرحوم آیت اهلل ربانی شهید انقالب اسالمی  است.
نکته دیگری که اشــاره می  کنم پایان عرایضم سخنانی است که رهبر معظم انقالب دردمندانه بار دیگر مطرح
کردند رهبر معظم انقالب به عنوان  یک رصدگر بصیر و هوشــیار ،مراقب تحرکات دشــمن در عرصه  های مختلف
بوده و هســت و همیشــه و به موقع اخطارهای الزم را به مردم و مسئولین داده اســت؛ این نگهبان هوشیار ،این
عزیز که با تمام وجود اوضاع جهانی را مراقبت می  کند و برای رشــد و بالندگی نظام و مردم تذکرات الزم را بیان
می  دارد این بار به توطئه دیگر امریکا اشــاره می  کند که امریکا از طریق توافق و برجام می  خواهد نفوذ خود را در
کشــور توسعه دهد و دنبال نماید .شیطان بزرگ خوی استکباری خود را از دست نداده است ،او دنبال سلطه است،
او همیشــه دنبال منافع خویش اســت ولو به آتش کشیدن تمام دنیا باشد ،او به دنبال منفعت خود در حرکت است،
او می  داند تســلط بر خاورمیانه  یعنی بر مجموعه ای از جهان با حضور ملت رشــید و مقــاوم ایران و رهبر فرزانه
انقالب اســامی  امکان پذیر نیست ،امریکا همیشــه دنبال این است که از راه  های مختلف قدرت اسالم را در این
کشــور بشــکند و همه راه  ها را طی کرد و به نتیجه نرسید ،امروز از نفوذ نرم اســتفاده می  کند برای اینکه بتواند
اهداف پلید و شــوم خود را در کشــور دنبال کند ،منابع اطالعاتی امریکا و عوامل نفوذی امریکا در داخل مملکت
به دنبال براندازی نرم هســتند و تالش می  کنند هم در عرصه امنیتی ،سیاســی ،اقتصادی و فرهنگی می  خواهند
نفوذ داشــته باشند .راهکارهای امریکا برای رســیدن به اهداف شومش 1- :این است که مردم را از نظام به آینده
دلســرد کند  2-مردم را از روحیه جهادی ،غیرت دینی و تعصب اســامی  دور نماید و هر روز هم به  یک بهانه ای؛
امروز متأســفانه این اواخر به نام اســام رحمانی می  خواهد آن غیرت دینی و دفاع از آرمان  های بلند را از جامعه
ما بگیرد؛ مســیری که امریکا دنبال می  کند برای این اســت که بگوید راه نجات دنیا و شما مردم ایران این است
که با قدرت  های اســتکباری کنار بیائید ،او با تمام عوامل مســتقیم و غیرمستقیم در صدد بیان این مسئله است که
راه نجات ایران مقاومت نیســت ،راه نجات ایران کنار آمدن با سران اســتکبار جهانی است ،او به دنبال این است
که انســجام درونی ملت ما را از هم جدا ســازد ،او به دنبال ایجاد دوقطب نمودن جامعه اســت و برای رسیدن به
اهدافش هم کوتاهی نمی  کند .اینجاســت که ما باید هوشــیارانه بدانیم توافق جای خود ،نتیجه توافق هر چه است
که مورد پذیرش مجموعه  های دســت اندرکاران قرار گرفت روی سر و چشم اما دشمن ،دشمن است ،امریکا نظام
ســلطه اســت ،امریکا خوی استکباری دارد ،او هیچ گاه نه به ســود ما ،نه به نفع ما و نه در مسیر منافع ما حرکت
نمی  کند و نخواهد نمود.

معاون وزیر دفاع در شیراز اعالم کرد:

محور اصلی وزارت دفاع ،تالش برای بازدارندگی است

ایرنا :امیر ســرتیپ دکتر نصراهلل عزتی معاون وزیر دفاع با گرامیداشــت  31مرداد ماه روز صنعت دفاعی کشور،
به تشــریح موقعیت کشورمان در منطقه و ترســیم تهدیدات پرداخت و گفت :بزرگترین محور و برنامه اصلی وزارت
دفاع شناخت این تهدیدات و ایفای نقش بازدارندگی است.
امیــر عزتــی روز جمعه قبل از خطبه  های نماز جمعه شــیراز افزود :روز صنعت دفاعــی فرصتی برای  یاد اوری
توانمندی  هایی اســت که در این عرصه به دست اورده ایم ،این توانمندیها حاصل خون هزاران شهید است که باید
برای حفاظت و حراست از آن بکوشیم.
وی با بیان اینکه کشــورهای مســتقل همواره در معــرض تهدیدات قدرتهای دیگر قرار داشــته اند افزود :اگر
کشــوری از تقویت بنیه دفاعی خود غافل شود بدون شک این تهدیدات بر ان کشور آثاری زیانبار خواهد داشت.
امیر عزتی با اشــاره به دستاوردهای علمی  و صنعتی هشت سال دفاع مقدس در ادامه افزود :در هشت سال دفاع
مقدس راهبردهای تقویت بنیه نظامی  و دفاعی کشــور دنبال شدو نتایج ثمر بخشی داشت.
معاون وزیر دفاع با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی ترســیم حرکت کلی نظام در مسیر توسعه و تعالی است گفت :بر
این مبنا و بر اســاس آنکه در شــرایط تحریم قدرت  های بزرگ صنعتی ما را در فشار تحریم قرار دادند ،خودکفایی
صنعتی دفاعی در جمهوری اســامی  در برنامه قرار گرفت و دنبال شــد .امیر عزتی خاطر نشــان کرد :تهدیدات در
عصر جدید مبتنی بر تهدیدات مدرن است ،در این نوع تهدیدات جنگ  های نیابتی ایجاد می  شود و مکان جای خود
را به فضا می  دهد ،بســیاری از قدرت  های بزرگ می  کوشند تا در این جنگها فضای فروپاشی قدرت  های مستقل را
فراهم کنند که باید ننسبت به ان هشیار باشیم .معاون وزارت دفاع پیشرفت  های کشورمان در حوزه سایبری ،حوزه
ارتباطات و حوزه موشــکی را ستود و گفت :با این توان دفاعی دیگر قدرت  های بزرگ نمیتوانند به سادگی و آسانی
مارا تهدید کنند و هر روز بر قدرت دفاعی کشــورمان افزوده می  شود.

