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کریمیقدوسی در جمع مردم قم:

به بهانه هفته نیروی انتظامی:

به یاد شهدای نیروی انتظامی
نیروی انتظامی! یا به عبارت بهتر «نیروی مظلوم انتظامی»!
همان نیرو که در مصاف با فتنهها و فرقهها ،همیشه مظلوم
واقع میشود!
لب مرز و وسط شهر ندارد؛ مظلومیت ،شاهبیت قصه این
نیروی حافظ امنیت است! هم شهید میدهد ،هم متهم
میشود به خشونت!
هم عمدتا با بستهترین دست ممکن به نبرد با حرامیترین
فتنهگران و وحشیترین فرقهها میرود ،هم مواجه میشود
با مغرضانهترین تحلیلها! و کنایهآمیزترین عکسها!
چگونه از یاد ببریم دفاع عناصر همین فرقه سراسر فتنه
حقیقتا وحشی را از بعضیها و در همین ماههای اخیر؟!
چگونه از یاد ببریم که تا همین چند وقت پیش ،مدام
توئیت میزدند علیه نیروی انتظامی و له فرقه مذکور؟!
چگونه از یاد ببریم به بهانه انساندوستی و رعایت حقوق
اقلیت ،عالیجنابان داعیهدار نرمش ،با سران همین فرقه
تروریست ،عکس یادگاری میانداختند و طلبکارتر و پرروتر
و وقیحتر میکردند این نابخردان دشنه در دست را؟!
در ورای این رخدادهای بسیار تلخ ،شاهد تمنایی عمومی
و خواهشی ملی از مقامات دولتی بودهایم که واقعا دیگر
بس است جوان مدافع امنیت شاغل در نیروی انتظامی
را این همه دستبسته به مصاف وحشیترین فرقه ممکن
فرستادن! پرسش البته بسیار است؛ چرا آمریکای مدعی
حقوقبشر ،از داعش خارجی و داعش داخلی دفاع همزمان
میکند؟! و چرا داعش خارجی و داعش داخلی ،سر
بزنگاهها به دفاع از جماعت مدعی اصالح ،بلند میشوند؟!

مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای :نیروی انتظامی باید همواره در نظر مردم به عنوان نیرویی قوی و مقتدر و حامی مردم جلوه نماید

و چرا سران اصالحات و امثالهم ،آن همه عالقه داشتند که
رجالگان فرقه مورد بحث را تحویل بگیرند؟!
غیر از آن است که پیام آن همه تحویل گرفتنها و آن همه
تصاویر و آن همه تفاسیر ،به سران فرقه وحشی مدنظر ،این
است که «نترسید! نترسید! ما همه با هم هستیم»؟!
آری! فتنه و فرقه  2لبه یک قیچی هستند که اولی با قلم،
قدم میزند و دومی با قمه! و این وسط ،گوشت قربانی،
نیروی مظلوم انتظامی است که همیشه خدا هم بدهکار
است!
مظلومانه ،شهید میدهد و غریبانه ،امنیت را برقرار میکند؛
در حالی که بهخاطر کملطفی ها یا ناظر بر شارالتانبازی
زنجیرهایها و حتی میخواهم بگویم؛ ناشی از جبر روزگار،
هرگز مصاف برابری با جبهه مشترک فتنه و فرقه ندارد!
که میبینیم سگهای هار ،رها هستند و سنگها بستهاند!
که نیروی انتظامی ،شهید میدهد و در همان ایام دیدیم
در حالی امنیت را دوباره مستقر کرد که حتی به یک نفر
از افراد فرقه مذکور ،آسیب جانی وارد نکرد!
و آنوقت مظلومیت نیروی انتظامی را ببین که حتی من
و ما هم در هزاران متن شهدایی که مینویسیم ،عمدتا
شهدای مظلوم و غریب نیروی انتظامی را فراموش
میکنیم! و این در حالی است که گاهی جنگ با داعش
داخلی از جنگ با داعش خارجی سختتر است!
سالم و درود ت و ای خدا،ای خدای علی مظلوم وای خدای
زهرای مظلومه ،بر شهدای نیروی مظلوم انتظامی که شر
تأمین امنیت در شهر ،مظلومترشان کرده...
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آیت ا ...نوری همدانی:

انتقاد آیتا ...مکارمشیرازی از
بیتفاوتی برخی دستگاههای مسئول
در رابطه با فضای مجازی

شجاعت ،معنویت و غیرت اسالمی
باید در جامعه ترویج شود

آیتا ...ناصر مکارم شیرازی در دیدار فرمانده نیروی انتظامی
که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد ،اظهار داشت :باید
از زحمات و تالشهای این نهاد مهم امنیتی قدردانی و
تشکر کرد.وی با تأکید بر برخی از مهمترین رسالتهای
نیروی انتظامی افزود :نیروی انتظامی باید تالش کند تا از
ارزشهای اصیل جامعه نگهبانی کرده و از طرفی نیز مقابل
اشاعه مفاسد اخالقی ایستادگی کند.استاد برجسته حوزه
علمیه با اشاره به برخی از آسیبهای فضای مجازی گفت:
گسترش و نفوذ فضای مجازی در سطح جامعه وظایف و
رسالتهای نیروی انتظامی را مضاعف کرده است ،نیروی
انتظامی باید در راستای کاهشهای آسیبهای اجتماعی
موجود در فضای مجازی قدم بردارد.وی با انتقاد از بیتفاوتی
برخی از دستگاههای مسئول در رابطه با فضای مجازی
ادامه داد :در رابطه با فضای مجازی و آسیبهای ناشی
از آن متأسفانه همکاری و تعامل مناسبی بین دستگاههای
مسئول وجود ندارد و دراینبین برخی دستگاهها دلسوزی
ندارند و اهمیتی به این فضای حساس نمیدهند.

آیت ا...نوری همدانی در دیدار با سردار اشتری فرمانده
نیروی انتظامی که در دفتر معظم له برگزار شد ،با اشاره به
حدیثی از پیامبر (ص) اظهار داشت :هر انسانی که منفعت
و خدمت بیشتری به مردم ارائه کند نزد خداوند محبوب
تر است.وی با بیان اینکه امنیت نعمت بسیار بزرگی است،
افزود :امام صادق (ع) فرمود همه انسانها به سه چیز
محتاج هستند که نخست امنیت است ،دوم عدل است
و ظلمی انجام نشود و همه مردم از ظلم متنفر هستند و
سومین موضوعی که مردم به آن احتیاج دارند ارزانی و
فراوانی است.مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد :مبارزه با
منکرات یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد،
امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات مهم الهی
است که جامعه دینی باید نسبت به آن اهتمام جدی داشته
باشد.استاد سطوح عالی حوزه علمیه با اشاره به اهمیت
فعالیت نیروی انتظامی بیان کرد :شجاعت ،معنویت و غیرت
اسالمی باید در جامعه ترویج شود و نسبت به فریضه الهی
امر به معروف و نهی از منکر غافل نشد.

آیت ا...سبحانی:

ایجاد پلیس امنیت اخالقی
مهم و موثر است
اقدامی 

آیت ا ...سبحانی دردیدار سردار حسین اشتری ،فرمانده
نیروی انتظامی گفت:تمام مردم ایران از خدمات نیروی
انتظامی بهره مند می شوند و دعاگوی کارکنان این نهاد
انقالبی که برای امنیت کشور جان فشانی می کنند ،هستند.
وی ادامه داد :میزان رضایت مندی مردم از نیروی انتظامی
به خصوص در زمینه برخورد با مزاحمان و اخاللگران نظم
و امنیت ،افزایش یافته و این مساله نشان از اعتماد مردم به
پلیس است.آیت ا ...سبحانی گفت:
انسجام مردم پس از حادثه تروریستی اهواز نشان داد،
آنان به نیروهای نظامی و انتظامی خود اعتماد دارند و می
دانند آنان با مجرمان و جنایت کاران برخورد قاطع خواهند
داشت.یک تیم تروریستی مسلح وابسته به گروهک تجزیه
طلب االحواز روز سی و یکم شهریورماه امسال در جریان رژه
نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در اهواز
پس از پوشیدن لباس سپاه و بسیج به سوی مردم حمله
کردند .در جریان این اقدام  25تن از جمله چند غیر نظامی
شهید و  60تن زخمی شدند.
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تاکید آیتا ...علویگرگانی بر برخورد
با «دانهدرشتهای حوزه قاچاق کاال»
آیتا ...علویگرگانی در دیدار با سردار اشتری فرمانده
نیروی انتظامی ،اظهار داشت :باید در زمینه مقابله با قاچاق
برخورد قاطعی با دانه درشتها انجام شود ،در کنار دانه
ریزها اقدام جدی با افراد بانفوذ ضروری است.وی با بیان
اینکه امر خداوند باید در جامعه اجرا شود ،افزود :حضور
مدیران در دفتر مراجع دارای آثار و برکات بسیار خوبی است
و سبب اصالح امور کشور میشود.مرجع تقلید شیعیان با
اشاره به مشکالت شدید اقتصادی که در جامعه وجود دارد،
گفت :قحطی در کشور وجود ندارد اما متاسفانه برخی افراد
اقدام به احتکار میکنند و سبب قحطی کاذب میشود و
مردم برای تهیه مایحتاح خود با مشکل روبهرو میشوند.
آیت ا ...علوی گرگانی با اشاره به دیدارهای مدیران با مراجع
عظام تقلید اظهار داشت :مردم مشکالت خودشان را با این
مراجع مطرح و مراجع عظام تقلید هم در دیدارهای مدیران
این مشکالت را بازگو میکنند.استاد سطوح عالی حوزه
علمیه عنوان کرد :حضور مدیران در بیوت مراجع عظام
تقلید برکاتی دارد و سبب اصالح امور کشور میشود.

آیتا ...سعیدی:

مردم در تأمین امنیت
به پلیس کمک کنند
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت:
همانگونه که مردم حق گزارش گرفتن از پلیس دارند،
پلیس نیز باید از مردم ،همراهی و دنبالکردن وظایف را
بخواهد.آیتا ...سید محمد سعیدی صبح امروز در دیدار با
سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی ،با اشاره به اهمیت
امنیت اظهار داشت :وظیفه تأمین امنیت از مأموریتهای
مهم ناجا بوده و اخالل گران باید احساس ناامنی کنند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی امین مردم و مایه عزت
نظام است ،افزود :اقتدار سبب دلگرمی مردم و منجر به
امنیت میشود و اگر مردم احساس امنیت داشته با پلیس
همکاری میکنند.امامجمعه قم نقش مردم در تأمین امنیت را
مهم دانست و ابراز کرد :همانگونه که مردم حق گزارش گرفتن
از پلیس دارند ،پلیس نیز باید از مردم ،همراهی و دنبال کردن
وظایف را بخواهد.وی با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاهها
در تأمین امنیت کشور خاطرنشان کرد :امروز دشمنان در
اشکال مختلف به دنبال ایجاد ناامنی هستند و باید دستگاههای
مختلف با همکاری پلیس در تأمین امنیت در کشور برآیند.

آیت ا ...مصباح یزدی:

نظام اسالمی از نعمت های بزرگ
الهی درحق مردم ایران است

آیت ا...محمد تقی مصباح یزدی روز یکشنبه در دیدار
فرمانده نیروی انتظامی ،افزود:در این نظام هر دستگاهی
باید ارزش های دینی را درمجموعه تحت مدیریت خود
پیاده سازی کند و در نیروی انتظامی با شکل گیری نهاد
عقیدتی و سیاسی به خوبی این مهم دنبال می شود.
وی اضافه کرد :باید روح معنویت در تمام دستگاه های نظام
اسالمی تقویت و کارگزاران به دنبال کسب رضایت خداوند
متعال باشند.
وی دربخش دیگری ازسخنان خود گفت:کارپلیس درنظام
اسالمی با دیگرکشورها متفاوت است،پلیس در سایر
کشورها به دنبال رضایت مافوق خود هست اما درنظام
جمهوری اسالمی به دنبال رضایت خداوند متعال می باشد.
آیت ا ...مصباح یزدی گفت :بنابراین هر کسی که افتخار
کار درنیروی انتظامی را دارد ،باید توجه کند که سربازی در
دستگاه والیت امام زمان (عج) می باشد و باید کاری کند
که ایشان از دست ما راضی باشد ،حتی رضایت رهبر معظم
انقالب هم نشانه ای از رضایت حضرت حجت (عج) است.

افتتاح ساختمان پلیس راه فرماندهی انتظامی استان قم
با حضور فرمانده ناجا
خدمت بیشتر به مردم ،توفیق الهی است
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از پایگاه خبری
پلیس،فرمانده ناجا در مراسم افتتاح ساختمان پلیس راه
فرماندهی انتظامی استان قم ،گفت :نیروی انتظامی و همکاران
عزیزم در این پاسگاه بدانند که هر خدمتی که انجام دهند در
راه خدا و عبادت محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سردار "حسین
اشتری" در آیین بهره برداری از ساختمان پلیس راه فرماندهی
انتظامی استان قم که در قرارگاه پلیس راه این استان با حضور
استاندار ،اعضای شورای تأمین ،مدیران کل ،فرماندهان سپاه
و ارتش در استان ،حجت االسالم والمسلمین "ادیانی"؛ رئیس
عقیدتی سیاسی ناجا و سردار نوریان معاون اجتماعی نیروی
انتظامی برگزار شد ،اظهار داشت :از همه همکاران و همچنین
سردار "آقاخانی" به دلیل زحماتی که به دوش این عزیزان

است ،تشکر می کنم.
فرمانده ناجا تصریح کرد :خدا را شاکریم که امروز به زیارت
حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف شدیم و به مناسبت
هفته ناجا با تعدادی از مراجع معظم تقلید دیدار خواهیم
داشت.
سردار اشتری با اشاره به اینکه امروز افتتاح ایستگاه پلیس راه
استان قم را هم ان شاءا ...شاهد خواهیم بود ،گفت :هر چقدر
بیشتر به مردم خدمت کنیم استکبار جهانی مأیوس تر خواهد
شد این از فرمایشات مقام معظم رهبری است که نیروی
انتظامی این توفیق را دارد که در عرصه های مختلف خدمتگزار
مردم والیت مدار کشور به خصوص مردم عزیز استان قم باشد.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد :نیروی انتظامی و
همکاران عزیزم در این پاسگاه بدانند که هر خدمتی که انجام
دهند در راه خدا و عبادت محسوب می شود.
فرمانده ناجا ادامه داد :کار بزرگ و شریفی که همکاران ما

در پلیس راه برای جلوگیری و یا کاهش آمار جان باختگان
تصادفات با تمام تالش انجام می دهند ،اجر و پاداشی عظیم در
نزد خدا دارد و به طور حتم حضرت معصومه (س) نیز بیشتر
این موضوع را می پسندند و از ما می خواهند که در این راه
خدمتگزاران شایسته ای باشیم.
سردار اشتری به جاده های منتهی به استان قم و نیز اتوبان
قم  -تهران که یکی از محور های مواصالتی اصلی کشور است،
اشاره و بیان کرد :اقدامات نیروی انتظامی در این حوزه موثر
بوده و ان شاءا ...در تالش باشیم که این اقدامات را هر چه
بیشتر تقویت کنیم.
فرمانده ناجا در خاتمه افزود :خداوند توفیق دهد در این راه
مقدس مقتدرانه ،هوشمندانه و بافکر بتوانیم خدمتگزار مردم
عزیز باشیم.

2
هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول -شماره چهاردهم-دو شنبه  16مهرماه -1397قیمت  500تومان
حجتاالسالم والمسلمین ذوالنوری:

رئیس مجلس آرای مخالفان
« »FATFرا اعالم کند

کریمیقدوسی در جمع مردم قم:

تضعیف صنعت موشکی و جبهه مقاومت
اهداف بعدی است
جواد کریمیقدوسی شنبه شب در نشست بصیرتی که با عنوان « خود تحریمی
ممنوع» در مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد ،با اشاره به سخنان رهبری مبنی
بر اینکه افرادی که رفع مشکالت را وابسته به بیگانگان میدانند درحال انجام دادن
بزرگترین خیانت در حق ملت و کشور هستند ،اظهار کرد :الحاق ایران به «»FATF
به فرمایش صریح مراجع
تقلید و رهبر انقالب
اسالمی خیانت است،
روحانی فردا باید طی
نامهای این الیحه را پس
بگیرد.

حجتاالسالم والمسلمین مجتبی ذوالنوری شنبه شب در نشست بصیرتی که
با عنوان «خود تحریمی ممنوع» در مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد ،طی
سخنانی اظهار کرد:
اینکه برخی در مورد پذیرفتن « »FATFمیگویند چند شرط داریم تا آن
را بپذیریم اشتباه است چراکه بر اساس مفاد این قرارداد ما نمیتوانیم شرطی
داشته باشیم.وی اضافه کرد :نخست اینکه شرطی که گذاشته میشود نباید
مخالف روح کنوانسیون باشد درحالیکه اکنون شروط هشتگانهای که برای
این کنوانسیون گذاشتیم با روح آن در تضاد است؛ دوم اینکه با کنوانسیون قبلی
در تضاد نباشد که هست ،سوم اینکه کشورهایی که « »FATFرا پذیرفتهاند
و بقیه کشورهایی که به آن اضافه میشوند ،روی شروط ما اعتراض نگذارند؛
تاکنون که این شروط در مجلس ما نیامده است  12کشور اعتراض خود را
اعالم کرده و عربستان هم میتواند چندین کشور دیگر را متقاعد به اعتراض
کند.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :برخی عوامفریبی عالمانه انجام
میدهند و با شعور و افکار عمومی مردم بازی میکنند اگر ما بخواهیم از
قرارداد « »FATFبیرون بیاییم باید به امضای رئیس جمهور درخواستی را به
دبیرکل سازمان ملل اعالم کنیم که از آن زمان تا یک سال نمیتوانیم خارج
شویم و طی این مدت هر بالیی قرار باشد میتوانند سر کشور بیاورند ،آن وقت
است که تبعات جدا شدن از نپیوستن بیشتر میشود.
وی ادامه داد :نکته سوم این است که گفته میشود این همه کشور به این
قرارداد پیوستند چرا ما باید جدای از بقیه باشیم؛
عربستان سعودی که رنگ صندوق رأی را هم ندیده و هیچ قشری از جمله زنان
هیچ حقوقی در این کشور ندارند ،پایگاه اصلی آنهاست و رژیم صهیونیستی
که بر اساس منابع غیررسمی  700کالهک را داراست ،مورد حمایت اعضای
« »FATFاست اما ایرانی که بر اساس  12گزارش آژانس هیچ مشکلی ندارد
نمیتواند مورد حمایت قرار گیرد.
ذوالنوری خاطرنشان کرد :اگر افراد این موضوع را متوجه نباشند که با دیگر
کشورها متفاوت هستیم و در مقابل کشورهای سلطهگر قرار داریم در حقیقت
هیچ چیزی را نفهمیدهاند؛ اگر افرادی در جمهوری اسالمی مدیر و نماینده
مجلس هستند و این موضوع را نمیفهمند مردم کشور دچار مشکل میشوند.
وی تصریح کرد :مگر « »FATFو این کنوانسیون ها جایزه برجام نیست ،اروپا
که تاکنون کاری برای ما نکرده و همانند ابرهای بدون باران مانده است چرا در
این قرارداد کاری انجام نمیدهد که شرایط برای ما بهتر شود.نماینده مردم قم
در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد:
اگر سر سوزنی ما برای آنها اهمیت داشتیم به ما تاکید نمیکردند که قرارداد
« »FATFرا بپذیرید؛ اکنون در داخل و خارج تعداد قابل توجهی به دنبال
این هستند تا این قرارداد را بپذیریم درحالیکه ما میدانیم اگر « »FATFرا
بپذیریم یک اتاق شیشهای برای تراکنش و گردش مالی خود ایجاد کردهایم.
وی با بیان اینکه واگذاری اطالعات اقتصادی کشور به دشمن از بین بردن
دستاوردها و خیانت به مردم است ،گفت:
« »FATFراهکار رفع تحریم نیست بلکه ایجاد تحریمی سازمان یافتهتر برای
خودمان است.ذوالنوری با تاکید بر اینکه طرح شفافیت آرا فردا در مجلس
نتیجهای به دنبال نخواهد داشت ،گفت :بنده نامهای خطاب به رئیس مجلس
تهیه کردهام تا رأی بنده پیرامون « »FATFو افراد دیگری که این نامه را امضا
میکنند به مردم اعالم شود تا فردا مردم بدانند نمایندگان طرفدار «»FATF
و عامالن تصویب آن کدام افراد هستند اما اگر این رأیها را اعالم نکنند دیگر
قضاوت با مردم خواهد بود.

هیئت مدیره جدید
سازمان نظام

مهندسی ساختمان
قم انتخاب شدند

نتایج هشتمین دوره انتخابات
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم از سوی هیئت
اجرایی انتخابات اعالم شد.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم ،بنا بر اعالم
هیات اجرایی انتخابات ،بر اساس
شمارش آراء نامزدهای هشتمین
دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان
قم که در روز پنجشنبه 12مهرماه
برگزار شد در رشته عمران امین
مقومی با کسب  779رای ،وحید
معماریان با کسب  416رای و مجید
حاجی حسینی با کسب 395رای
بیشترین آرا را به خود اختصاص
دادند .در رشته نقشه برداری ناصر
ناصراالسالمی با کسب  482رای
و در رشته ترافیک حسن خانی با
کسب 400رای به هیات مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قم راه یافتند.در رشته برق
محسن شیرمحمدی با کسب 517

رای و در رشته مکانیک کاوه نوری
کوپائی با کسب  621رای حائز
اکثریت آرا شدند.در رشته معماری
جواد قربانی با  447رای و در رشته
شهرسازی امیرخسرو خودکار با
 674رای توانستند بیشترین رای
را از مجموع آراء ماخوذه به خود
اختصاص داده و به هیئت مدیره
سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قم راه یابند.علی محمدی با
کسب  341رای به عنوان عضو علی
البدل رشته عمران  ،سید محمد
علی سبحانی با کسب  289رای به
عنوان عضو علی البدل رشته نقشه
برداری ،حسن هاشم زاده با کسب
 233رای به عنوان عضو علی البدل
رشته ترافیک ،علیرضا کبیری اصل با
کسب  279رای به عنوان عضو علی
البدل رشته برق ،علی اصغر بهشتی
با کسب  420رای به عنوان عضو
علی البدل رشته مکانیک ،محمد
رضا سامانی با کسب  400رای
به عنوان عضو علی البدل رشته
معماری و امید بشارتی با کسب
 125رای به عنوان عضو علی البدل
رشته شهرسازی انتخاب شدند.
هشتمین دوره انتخابات هیئت
مدیره سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان قم در روز پنجشنبه
 12مهرماه در دو شعبه اخذ رای در
قم برگزار شد که اعضای منتخب
پس از دریافت حکم خود از سوی
وزیر راه و شهرسازی به مدت سه
سال هدایت این سازمان را در استان
قم بر عهده می گیرند.

نماینده مردم مشهد در
مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :بنده
سه دوره است که در
مجلس حضور دارم،
الریجانی فردی فیلسوف،
سیاستشناس ،سیاستورز
و قدرتشناس است و
در این سه دوره تجربه
کردهایم که اگر اراده کند
چیزی تصویب یا رد شود
اراده او محقق میشود،
چراکه راه این کار را بهخوبی بلد است.
وی ادامه داد :اکنون در شهر مقدس قم و در محضر مردم انقالبی این شهر خواهش
میکنم که الیحه قبلی توسط الریحانی بازگردانده شود و نظرات مراجع ،نخبگان،
نامه رئیس جامعه مدرسین و حرف دل رهبری در مجلس بیان شود.
کریمیقدوسی خاطرنشان کرد :دالیل و استدالل سینهچاکان « »FATFاز جمله
ظریف این است که میگویند کشورهای دوست از جمله چین و روسیه از ما

خواستهاند این قرارداد را امضا کنیم ،اما این موضوع دروغ است ،میگویند که دیگر
نمیخواهیم بچههای ما یتیم و زنهای ما بیوه شوند ،این یعنی جنگ خواهد شد اما
با این وجود خودشان به بنده گفتند آیا متن قرارداد را دارید.
وی با اشاره به اینکه به گفته برخی از مسؤوالن نظام بانکی کشور به بنبست رسیده
است ،تصریح کرد:
به گفته این افراد  190کشور عضو « »FATFشدهاند ،اجرای برجام توسط اروپاییها
منوط به این قرارداده شده است و اکنون هم راهی نداریم و کشور به بنبست رسیده
است ،این مباحث دروغ را مطرح میکنند تا نظر مردم و آرای نمایندگان را جلب
کنند درحالیکه راهکارهای مختلفی برای برونرفت از مشکالت وجود دارد.
کریمیقدوسی با بیان اینکه راهکار
برونرفت کشور از مشکالت
قم و قیام است ،عنوان کرد:
قم جایی است که در آن پرچم
انقالب اسالمی برافراشته شده
و تحلیلگران و مبلغان از آن به
سراسر کشور میرفتند و مردم
کشور را نسبت به مباحث مختلف
آگاه میکردند ،اکنون نیز باری دیگر
نیازمند نقشآفرینی مردم این شهر
هستیم ،ما از مواضع مراجع تقلید از
جمله حضرات آیات نوری همدانی و
مکارم شیرازی هم صمیمانه تقدیر
میکنیم.
وی با اشاره به اینکه یک الیحه
کشور را به چالش کشیده است،
اظهار کرد :عملیات تروریستها در
اهواز دارای اهداف مشخصی بوده
است ،نخست اینکه از مردم کشته و شهید بگیرند و هدف دوم اینکه نیروهای مسلح
را تضعیف کنند.
نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :برجام را به پایان رساندند و
« »FATFرا نیز درحال به تصویب رساندن هستند اما دو کار باقیمانده است ،بهمن
سال گذشته ظریف نامهای به رهبری مینویسد که به قاسم سلیمانی بگویید به کشور
برگردد تا مشکالت داخلی کشور رفع شود؛ ضربهزدن به مقاومت و دستاوردهای
موشکی کشور از جمله اهداف دیگر این افراد است.

امنیت پایدار نیازمند تقویت مولفه های تثبیت کننده،
پیش برنده و زمینه ساز امنیت است
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان این که پلیس اقدامات
ایجابی را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند مدل مورد قبولی را
از پلیس اسالمی ارائه کند ،تاکید کرد :امنیت پایدار نیازمند تقویت
مولفه های تثبیت کننده ،پیش برنده و زمینه ساز امنیت است.
سرهنگ» صیاد درویشی» سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه
استان قم در اولین روز از هفته ناجا ،اظهارداشت :پلیس قم هفته
نیروی انتظامی را با شعار «پلیس مقتدر امین مردم» و با تاسی از
آموزه های دینی و مکتبی و بر اساس تدابیر و فرامین ابالغی فرمانده
معظم کل قوا و راهبردهای پیش برنده و تحول ساز آغاز می کند.
وی گفت :پلیس تالش کرده در تمام ابعاد سازمانی اعم از تقویت
بنیه های فکری ،ساختاری ،آموزش و مکتبی از یک طرف و انجام
وظایف و مأموریت های خود در راستای اهداف کلی که عبارت
است از تامین همه جانبه امنیت عمومی در ابعاد مختلف فردی،
اجتماعی ،اخالقی ،فرهنگی و ارائه خدمات به
همشهریان از طرف دیگر امنیت روانی مطلوبی را
در تراز شهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س)
تامین و در سایه تعامل و همکاری سایر دستگاه
های امنیتی ،تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی
تاثیرگذار در مقوله نظم و امنیت اجتماعی ،مأموریت
های مختلفی انجام دهد.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان این که
فعالیت های نیروی انتظامی در چارچوب و تحقق
عملی شعار هفته ناجاست ،گفت :در تعطیالت نوروز
بیش از  10میلیون نفر و در نیمه شعبان حدود  3الی
 4میلیون نفر به شهر مقدس قم مشرف می شوند
رضایت زائران و مردم قم برای ما اهمیت بسزایی
دارد و ارزیابی عملکرد پلیس در بخش های مختلف،
گویای میزان رضایتمندی مردم است.
وی گفت :انگیزه ،روحیه و ایثارگری در تک تک
همکاران فرماندهی انتظامی استان قم وجود دارد
گرچه تنوع ماموریت ها و تراکم کاری در بخش هایی
از سال بسیار زیاد است اما پلیس به عنوان سرباز انقالبی و والیت
مدار از بصیرت دینی برخوردار بوده و با تالشی خستگی ناپذیر به
انجام ماموریت ها اهتمام دارد.
جانشین فرماندهی انتظامی استان قم افزود :هر چند اقدامات پلیس
ذاتاً سلبی است اما با توجه به جایگاه امنیت در آموزه های مکتبی
و حفظ دستآوردهای انقالب اسالمی ،اقدامات ایجابی را در دستور
کار خود قرار داده تا بتواند مدل مورد قبولی را از پلیس اسالمی
ارائه کند.
وی سپس با اشاره به عملکرد دوایر مشاوره و مددکاری در کالنتری
های استان ،اظهار داشت :از  6هزار و  989پرونده قضائی که به
این دوایر ارجاع شده بیش از  83درصد آن منجر به سازش شده،
بنابراین تالش می کنیم با مشاوره های کاربردی و استفاده از
ظرفیت های درون سازمانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موفق

باشیم.سرهنگ درویشی تصریح کرد :امروز شاخص های پلیس
اسالمی مانند والیت مداری ،بصیرت دینی و مکتبی ،اخالق مدار،
ایثارگر ،خستگی ناپذیر و مردم دوست که وجه تمایز پلیس اسالمی
با سایر پلیس های جهان است ،در همکاران به خوبی لمس می
شود.
وی در ادامه با اشاره به اشراف اطالعاتی فرماندهی انتظامی استان
قم ،تاکید کرد :کارکنان این فرماندهی از نظرآمادگی ،توان عملیاتی
و قابلیت در سطح باالیی قرار دارند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت :در یک سال گذشته
 997هزار  36تماس مردمی از طریق  110دریافت کردیم که
همکاران  444هزار و  573مورد را اجرای ماموریت پرداخته و مابقی
تماس ها به راهنمایی های حقوقی ،قضائی و مشاوره ختم شده
است.

سرهنگ درویشی گفت :در رابطه با پیشگیری اجتماعی از جرم در
حوزه دستگیری سارقان و کشف اموال مسروقه و استرداد آن به
مالباختگان شاهد رشد  20درصدی هستیم.
وی بیان داشت :عملکرد پلیس در ارتباط با حوزه مبارزه با مواد
مخدر نیز حاکی از اشراف اطالعاتی ،توان باالی عملیاتی در سطح
استان است ،کشفیات پلیس در این عرصه طی یک سال گذشته
بیش از  7تن بوده است که حاکی از رشد  14درصدی در کشف
مواد افیونی و  16درصدی در انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر دارد،
نگاه ما در برخورد با خرده فروشان بیش از سال گذشته متمرکز
شده و با حمایت دستگاه قضائی بیش از  200مرحله طرح پاکسازی
مناطق آلوده به مواد مخدر انجام شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان قم ابراز داشت :در یک سال
گذشته حدود  165میلیارد ریال با رشد  21درصدی ارزش

کاالهای مکشوفه در حوزه قاچاق کاال و ارز بوده که به دلیل
قرار داشتن قم در محور مواصالتی از خودروهای عبوری کشف
شده است که لوازم یدکی خودرو با  195درصد و لوازم آرایشی
با  53درصد بیشترین رشد کشف را به خود اختصاص می دهند،
همچنین  16مورد احتکار در استان شناسایی و با مشارکت سازمان
تعزیرات ،سازمان صنعت و معدن و تجارت و سایر نهادهای امنیتی
در استان پیگیری شده است.
سرهنگ درویشی عنوان کرد :در حوزه ترافیک و تصادفات جاده ای
و شهری از نظر کاهش تلفات ناشی از تصادفات پلیس قم رتبه سوم
کشوری را کسب کرده است 70 ،نقطه حادثه خیز در محورهای
برون شهری و  20نقطه درون شهری شناسایی و با مشارکت اداره
کل راه از طریق کمیسیون ایمنی راه و شورای ترافیک تالش شده
تا سطح ایمنی را افزایش دهیم ،البته تاثیرگذارترین مولفه در این
حوزه فرهنگ ترافیک است ،در
آمار تصادفات فوتی در درون
شهر حدود  65درصد مربوط به
موتورسواران است.
جانشین فرماندهی انتظامی
استان قم خاطرنشان کرد :در
ارتباط با جرایم فضای مجازی
توسط همکاران پلیس فتای
استان 87 ،درصد جرایم کشف
شده است.
سرهنگ درویشی اعالم کرد:
امروز ما شاهد تالش جدی
تر و تعامل بهتر بین پلیس و
نهادهای مرتبط از جمله ستاد
امر به معروف و نهی از منکر
هستیم به طوری که ناهنجاری
های اجتماعی از سال 91
تاکنون یک روند کاهشی داشته
و این موفقیت خوبی برای پلیس و نهادهای همکار است.
وی به عملکرد سامانه نظارتی  197نیز اشاره و تصریح کرد:
پاسخگویی به  10هزار  361تماس مردمی در ارتباط با انتقاد،
شکایت ،پیشنهاد و تقدیر از ناجا در سامانه نظارتی  197و جلب
 83درصد رضایتمندی برابر آخرین نظرسنجی ها در کارنامه پلیس
قم بوده است.
سرهنگ درویشی با بیان این که امنیت پایدار نیازمند تقویت مولفه
های تثبیت کننده ،پیش برنده و زمینه ساز امنیت است ،افزود :در
یک سال گذشته حدود  300هزار مورد ارائه خدمات پلیس در
بخش هایی مانند صدور گذرنامه ،گواهینامه ،پروانه کسب و نقل و
انتقال خودرو بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم مطرح کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت:تا پایان
سال جاری تعداد سالنهای سینمای استان به  9سالن با
دو هزار و  400صندلی میرسد و رشد  200درصدی را
در تعداد صندلیهای سینماهای استان قم شاهد خواهیم
بود.
سید موسی حسینی کاشانی با اشاره به وضعیت
هنرمندان در استان قم اظهار کرد :تعداد هنرمندان
شاخص ادبی استان در سال گذشته  270هنرمند بود که
تا پایان سال جاری تعداد این هنرمندان در قم به 325
هنرمند میرسد.وی ادامه داد:
در سال گذشته چهار سالن سینما در استان قم با هزار
و  112صندلی وجود داشت ،اما تا پایان سال جاری
تعداد سالنهای سینمای استان به  9سالن با دو هزار و
 400صندلی میرسد و رشد  200درصدی را در تعداد
صندلیهای سینماهای استان قم شاهد خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم افزود:

با تالش مضاعف،
آمریکا یک سیلی دیگر می خورد
امام جمعه قم گفت :با اقتصاد مقاومتی می
توان تحریم ها را شکست و اگر مسؤوالن
تالش خود را مضاعف کنند به حول و قوه
الهی آمریکا یک سیلی دیگر را از این ملت
خواهد خورد
آیت ا ...سیدمحمد سعیدی در خطبه های
این هفته نماز جمعه قم که در مصالی قدس
برگزار شد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور
بیان کرد:
متاسفانه برخی ها خانه و زندگی خود را
فروختند تا ارز خریده و سودی کنند اینها
هم به اقتصاد کشور ضرر زدند ،هم به دشمن
کمک کردند و در نهایت با پایین آمدن
قیمت ارز خود نیز متضرر شدند.
وی با بیان اینکه سرمایه اگر درست مصرف
نشود به سالحی برای دشمن تبدیل می
شود ،افزود :هر حرکتی که پایه های اقتصاد
را سست کرده و قوام جامعه را بر هم بزند از
نظر اسالم محکوم است.
امام جمعه قم با تسلیت سالروز شهادت امام
سجاد(ع) بیان کرد:
بعد از واقعه کربال امام سجاد(ع) و برخی
دیگر از بازماندگان حادثه کربال از کسانی
بودند که دستگاه اموی به دنبال نابودی
ایشان بود و آنها می خواستند مقصد شومی
که در کربال ناقص گذاشته بودند در فرصتی
به اتمام برسانند.وی با اشاره به اینکه دستگاه
بنی امیه با شیوه تبلیغاتی امام سجاد(ع)
مخالف بودند ،بیان کرد:
آنها می دانستند ادامه حیات اهل بیت(ع) با
حکومت ایشان سازگار نیست؛ امام سجاد(ع)
از طریق دعا و نشر معارف و تربیت نیروها
توانستند به تدریج یارانشان را منسجم کرده
و آگاهی معرفت الزم را بدهند و به برکت
رهنمودهای امام سجاد دستگاه ظالم اموی
به درستی به مردم معرفی شد
.سعیدی با اشاره به سخنرانی فرمانده کل قوا
در همایش بسیجیان در ورزشگاه صدهزار
نفری آزادی بیان کرد :ایشان از مظلومیت
امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) و شکوه
مراسم اربعین یاد کردند که یک مراسم
عظیم دشمن شکن و رسوا کننده دشمنان
است.وی تاکید کرد:
ان شاءا ...امسال نیز اربعینی پرشکوه خواهیم

داشت؛ از مهمان نوازی مردم و دولت عراق
تشکر کرده و موکب ها نیز با حفظ اقتضائات
و شرایط پذیرایی خوبی را تدارک خواهند
دید.
امام جمعه قم با اشاره به انجام رزمایش
بسیجیان با حضور هزار گردان بیت
المقدس در شهرهای مختلف کشور گفت:
در رزمایش خدمت رسانی بسیج نیز 8
هزار گروه جهادی در اقصی نقاط کشور به
خدمت رسانی به مردم پرداختند1973 .
پروژه و طرح در بخش عمرانی در این
رزمایش به ثمر رسید 60 .درصد از اعتبارات
مورد نیاز بخش عمرانی توسط خیرین و
مردم تامین شده است و هرگاه به این مردم
والیی زمینه و فرصت خدمت و مشارکت
داده شود سخاوتمندانه وارد می شوند.
وی با اشاره اینکه جوانان همواره در عرصه
دفاع از نظام و انقالب اسالمی استوار بوده
اند ،تاکید کرد:
رهبر معظم انقالب جوانان را صاحب کشور
خواندند و از کسانی که این نقش پیشتازی،
سازنده و مخلصانه جوانان را مورد توجه قرار
نمی دهند انتقاد کردند؛ ایشان فرمودند
جوانان راه حل مشکالت کشور هستند.
سعیدی یادآور شد:
مقام معظم رهبری با اشاره به تالش دشمن
در اثر گذاری بر افکار عمومی با استفاده از
ابزار رسانه فرمودند ابزار رسانه مهم است و
اگر در دست دشمن باشد خطرناک است و
همچون سالح شیمیایی عمل می کند و از
مسؤوالن حوزه ارتباطات خواستند که نقش
خود را به درستی ایفا کنند.
وی با اشاره به سخنی رهبری مبنی بر اینکه
عده ای القا می کنند که هیچ راهی جز زانو
زدن و تسلیم شدن در برابر آمریکا وجود
ندارد ،گفت:
ایشان صریحا اعالم کردند کسانی که در
داخل فکر محبوب دشمن را ترویج می
کنند در حال انجام بزرگترین خیانت در
حق کشور هستند.امام جمعه قم بیان
کرد :با اقتصاد مقاومتی می توان تحریم ها
را شکست و اگر مسؤوالن تالش خود را
مضاعف کنند به حول و قوه الهی آمریکا یک
سیلی دیگر را از این ملت خواهد خورد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

تجهیزات و امکانات پلیس بروز شود
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت :تجهیزات و امکانات پلیس بروز شود.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از ایسنا ،الهیارملکشاهی در جمع خبرنگاران
درخصوص ضرورت به روز شدن تجهیزات مورد نیاز پلیس اظهار کرد :درحال حاضر با
توجه به اینکه در اکثر کشورهای دنیا از تجهیزات و تکنولوژیهای پیشرفته الکترونیکی
بسیاری برای ارتکاب جرائم مختلف استفاده میشود ،پلیس هم برای کشف جرم و
برخورد با مجرم باید تجهیزات به روز و پیشرفته داشته باشد؛ به طورحتم ارتکاب به
جرائم پیشرفته شده و مجرمان دارای امکانات و تجهیزات پیشرفته هستند؛ لذا پلیس
باید همیشه یک گام جلوتر از متهمان و متخلفان به لحاظ امکانات حرکت کند.
وی با اشاره به اینکه پلیس باید دارای تجهیزات پیشرفته و توسعه یافتهتر برای برخورد
بامجرمان باشد ،افزود :در صورت وجود تجهیزات به روز میتوان در کشف جرم اقدامات
علمی و فنی انجام داد ،هماکنون در تمامی کشورهای دنیا از سیستمهای فنی درکشف
جرم و تعقیب مجرم استفاده میشود؛ به طوری که پلیس دربرخی کشورها به راحتی با
برنامهریزی و در اختیار داشتن امکانات الزم یک جرم پیچیده را کشف میکنند ،البته
درحال حاضر پلیس درکشور ما نسبت به سالیان گذشته امکانات قابل قبولتری دارد.

رشد  200درصدی تعداد صندلیهای
سینماهای قم
سال گذشته  520هزار نفر برای تماشای
فیلم به سینماهای قم رفتند ،امسال نیز
تاکنون آمار حضور  412هزار نفر در
سینماهای استان برای تماشای فیلم ثبت
شده است که پیش بینی میکنیم این
عدد تا پایان سال به  600هزار نفر برسد.
حسینی کاشانی با اشاره به برگزاری
نمایشگاههای هنری در استان قم اظهار
کرد 62 :نمایشگاه هنری در استان در
سال گذشته برگزار شد که امسال تعداد
این نمایشگاهها به  63نمایشگاه خواهد
رسید ،سال گذشته تعداد روزنامهها در استان قم 6
روزنامه بود که امسال این عدد به هفت روزنامه میرسد،
همچنین سال گذشته  10خبرگزاری دارای نمایندگی
در استان قم بودند که امسال این عدد به  13خبرگزاری
خواهد رسید.

امام جمعه قم:

ملکشاهی با تاکید براینکه امکانات پلیس درمقایسه با ادوار گذشته بسیار پیشرفتهتر
شده است ،تصریح کرد :نظارتها در اکثر شرایط توسط پلیس به صورت آنالین است ،به
عنوان مثال دربرخی قسمتها مانند اماکن پرتردد و شلوغ که احتمال وقوع جرم بیشتر
است؛ پلیس به صورت لحظهای کنترل کرده و نظارتهای الزم را انجام میهد ،ضمن
اینکه درحوزه کنترل خودروها هم با نصب دوربینها درمعابر تخلفات خودروها در ورود
به محدوده طرح ترافیک را ثبت میکند؛ اما در ارتقاء کمیت و کفیت تجهیزات پلیس
هیچ شکی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد :سال گذشته  12جلسه شورای
فرهنگ عمومی در استان قم برگزار شد که این جلسات
مصوبات خوبی داشت و امسال هم به صورت مرتب
جلسات شورای فرهنگ عمومی در استان برگزار میشود.

نماینده مردم کوهدشت درمجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اعتبارات و منابع
موردنیاز پلیس هرساله توسط مجلس به میزان قابل قبولی تصویب میشود ،گفت:
پیشنهاد میشود که درفصل تصویب بودجه درسال جاری مسئوالن نیروی انتظامی
ازجمله فرمانده ناجا با حضور درمجلس مشکالت این بخش را با هدف استفاده از بودجه
بیشتر توضیح دهند.
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اخبار فرهنگی ،ورزشی

دردسرهای «دایی»!
مدتی بود که به خبرهای تکراری درباره دالر
و نوسانات بازار ارز ،مسائل سیاسی داخلی و
خارجی و البته مشکالت معیشتی مردم نشأت
گرفته از گرانیها عادت کرده بودیم و سرمان
با آن گرم بود.
علی دایی اما روز پنجشنبه فضای جامعه را
تغییر داد!
او تصویر یک احضاریه و جزییات یک نامه را
در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد و
دقایقی بعد به یکی از مهمترین سوژههای مورد
بحث مردم در کشور تبدیل شد.
مردم برایش کمپینهای بزرگ حمایتی
راهاندازی کردند .هشتگ «علی دایی حمایت»
ترند شد و البته انتقادهای زیادی هم از کم
اهمیتشمردن کارهای نیکوکارانه صورت
گرفت .همه این اتفاقات اما به یک سوال
آشنا و تکراری ارتباط دارد؛ اینکه :پولهای
جمعآوری شده سلبریتیها برای مناطق
زلزلهزده کجاست؟
اخطارهای قانونی
مقامات قضائی در  ١١ماه گذشته بارها نسبت
به کمکهای مردمی جمعآوریشده توسط
سلبریتیها تذکر و اخطارهای قانونی داده و از
همان ابتدا جزییات این مسائل را رصد کرده
بودند؛ به عنوان مثال محمدجعفر منتظری،
دادستان کل کشور در تاریخ  ٢٩آذر  ٩٦در
اینباره گفته بود« :کمکهای جمعآوریشده
باید در اختیار مراجع ذیصالح قرار گیرد تا از
آن طریق بهتر و سریعتر توزیع شود».
هزینهها برای سه روستای مهروالن
هر بار گفته شد که کمکهای مردمی باید
در اختیار دستگاههای مربوط قرار بگیرد ،علی
دایی تاکید کرد پول مردم را به کسی نمیدهد
و این کار را هم نکرد.
از همان ابتدا گفت خودش برای مردم خانه
خواهد ساخت چون مردم به او اعتماد کردهاند
و باید جواب اعتماد آنها را به بهترین شکل
بدهد.
بد نیست بدانید که برای تعیین منطقهای که
قرار بود با کمکهای مردمی آنجا را بازسازی
کند هم جلسهای با وزیر راه و شهرسازی و
مقامات این وزارتخانه برگزار کرد .سپس با
هماهنگیهای صورت گرفته سه روستای
منطقه بزرگ مهروالن سرپل ذهاب برای
بازسازی انتخاب شد.
البته دایی از همان روزهای ابتدایی شروع
ساخت خانهها نیز به صورت مستقیم روی
کارها نظارت داشته و گزارشی منظم از روند
و نحوه ساخت خانههای  ٧٠تا  ٧٥متری به
مردم در اینستاگرامش ارایه داده است.

دلخوری دایی از مسدودشدن حسابها
در  ١١ماه گذشته حسابهای بانکی مربوط
به علی دایی که متعلق به کمکهای
جمعآوریشده مردمی بود ،دو بار توسط
سیستم قضائی مسدود شد که هر بار با کمک
مقامات عالی دادستانی و مذاکرات صورتگرفته
رفع مسدودی صورت گرفت .دایی در نامه خود
گفته ،نمیداند چرا دادستانی مشهد و اصفهان
توانستهاند حسابی که در تهران مسدود شده
را ببندند.
رقم دقیق کمکهای جمعآوریشده
کمکهای نقدی مردمی به حساب دو شماره
کارت اعالمی از سوی دایی به نام مهدیه
شیشهگر و شیرین مجیدی واریز شد.
دایی در اینستاگرامش اعالم کرد کل
کمکهای نقدی مبلغ ١٠٠,١٣٠.٠٠٠.٠٠٠
ریال بوده است .در این مدت به این رقم مبلغ
 ١١.١٠١.١٤٥.٤٩٣ریال هم سود تعلق گرفته
که مجموعا میشود ١١١.٢٣١.١٤٥.٤٩٣
ریال .یعنی بیش از  ١١میلیارد تومان.
تاکنون  ٣میلیارد و  ٨٨٧میلیون هزینه شده
طبق گزارش ارایه شده از سوی دایی ،مبلغ
 ٦,٤٢٣.٦٣٥.٠٠٠ریال بابت کرایه حملونقل،
خرید کانکس و چادر و سایر ملزومات هزینه
شده است .مبلغ  ١٠.٥٠٥.٧٥٦.٥٩٢ریال هم
بابت خرید پانل به شرکت ماموت برای سقف
 ٦٩دستگاه خان ه روستایی پرداخت شده که
رسید و قرارداد امضا شده به مراجع نظارتی
ارایه شده است.
مبلغ  ٢١.٩٤٩.٤٢٠.٥٣٩ریال هم برای
عملیات ساختمانی  ٢٢دستگاه خانه تاکنون
هزینه شده است که این عملیات همچنان
ادامه دارد.
به اینترتیب ،جمع هزینههای انجام شده در
نامه علی دایی  ٣٨.٨٧٨.٨١٢.١٣١ریال ثبت
شده است.
دایی البته اعالم کرده که تاکنون نزدیک به
 ٣٠٠میلیون تومان هم از حساب شخصی خود
هزینه کرده است.
دایی میگوید که  ٢عدد فلش مموری حاوی
اطالعات تمام این اسناد را به مراجع نظارتی
تحویل داده و مدعی شده مدارک مربوطه در
دو جلد (زونکن) و  ٥٨٤برگ نزد او هم موجود
است.
سردار مقیمی ،رئیس پلیس آگاهی به ایسنا
گفته است« :علی دایی نه بهعنوان متهم که
بهعنوان مطلع دعوت شدند.
خیلی از افراد دیگر هم در این زمینه دعوت
شدهاند که بسیاری تشریف آوردند و عدهای
هم نیامدند».

دوره آموزش مجازی مدیریت
مسجد در قم برگزار میشود
پنجمین دوره آموزش مجازی متصدیان و عوامل مدیریت
مسجد در قم برگزار میشود.
پنجمین دوره آموزش مجازی مدیریت مساجد با هدف آموزش
متصدیان و عوامل مدیریت مسجد به صورت رایگان و همراه با
گواهی در قم برگزار میشود.

این دوره به صورت  10جلسه مجازی و با بیان
حجتاالسالموالمسلمین سید صمصام الدین قوامی امامجمعه
پردیسان و رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسالمی برگزار میشود.
عالقهمندان به شرکت در این دوره میتوانند حداکثر تا تاریخ 20
مهرماه با مراجعه به سایت  www.masjedlc.irو یا با ارسال
مشخصات به شماره تلفن  09107543404در این دوره ثبتنام
کنند.

وحید جلیلی در تبریز:

رسانه ملی نمی خواهد ائمه جمعه دیده شوند

مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی تصریح کرد :امامان جمع ه ای مانند
ل هاشم در این
حجت االسالم والمسلمین آ 
کشور کم نیستند ،اما درد صدا و سیما نشان
دادن این افراد نیست ،در رسانه رسمی
اسالمی
جمهوری
خبری از امام جمعه
سرپل ذهاب که تا
ماه ها بعد از زلزله در
چادر زندگی می کند،
نمیشود ،مگر وقتی
که خبرش در شبکه
های اجتماعی بپیچد.

می شود که حتی در برگیرنده یک درصد
زندگی مردم نیست.
مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب
اسالمی با بیان اینکه  30درصد از مردم
ی کنند ،خطاب
ایران در روستاها زندگی م 

وحید جلیلی در
نهمین جلسه فکرانه
حسینیه هنر تبریز
با موضوع «مروری
بر مسائل پیش روی
انقالب در گام جدید»،
با انتقاد از وضعیت
صداوسیمای جمهوری اسالمی اظهار داشت:
رسانه ملی که از پول بیتالمال اداره می
شود باید در جهت ساخت فیلم های مردمی
حرکت کند ،اما تمامی سریال ها بازنمایی از
یک طبقه خاص از جامعه است.

به مدیران صدا و سیما گفت :اگر صدا و
سیما برای مردم ایران فیلم میسازد ،چرا به
روستاها نمی رود؟ آقای صدا و سیما شماها
این نگاه بسته را ایجاد کرده و صداو سیما
ی درد و مرفه فروخته اید.
را به یک اقلیت ب 

صدا و سیمای در اختیار یک اقلیت
مجذوب غرب قرار گرفته است
وی با انتقاد از برخی سریال های سخیف
پخش شده از سیما ،ادامه داد :امروز صدا
و سیمای جمهوری اسالمی در اختیار یک
اقلیت مرعوب و مجذوب غرب قرار گرفته
و برخی سریال های سخیف ساخته و پخش

وی در ادامه با اشاره به رفتار امام جمعه
تبریز تصریح کرد :امامان جمع ه ای مانند
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم در
این کشور کم نیستند ،اما درد صدا و سیما
نشان دادن این افراد نیست ،در رسانه رسمی
جمهوری اسالمی خبری از امام جمعه سر
پل ذهاب که تا ماه ها بعد از زلزله در چادر

ی کند ،نمیشود مگر وقتی که
زندگی م 
خبرش در شبکه های اجتماعی بپیچد.
وضعیت رسانه ملی نامناسب است
جلیلی ،وضعیت رسانه ملی را نامناسب
دانست و گفت :امروز همه دشمنان بسیج
شدهاند که در کشور
ناامیدی را رواج دهند
و در این شرایط باید
هر کدام از افراد
دغدغه مند جامعه،
رسانه ای باشند تا
زیبایی را منعکس
کنند.
این فعال فرهنگی
با بیان اینکه باید
کارهای مثبت و منفی
در جامعه منعکس
شود ،تاکید کرد:
حدود ۴۰۰هزار شهید
در کشور وجود دارد،
یعنی  400هزار پدر و مادر شهید نیز در
این کشور زندگی میکردند؛ اما چند فایل
از این خانواده شهدا باقی مانده است؟ برای
ثبت چنین خانوادههای بزرگ و معنوی نیاز
به چه امکانات و پول خاصی بود؟.

.پناهیان با اشاره به لزوم از دست ندادن فرصت مراسم اربعین اظهار کرد :مقداری هزینه مالی و وقتی مختصر تمام
هزینه ای است که اربعین از ما میبرد ،نباید این عرصه را از دست بدهیم ،شاهد بودیم که رزمندگان در دوران دفاع
مقدس ،جنگ را امتحان میدانستند و آن را رها نمیکردند.
وی ادامه داد :بدون تردید اربعین یک جلوه بسیار مهم درعرصه والیت است و اگر هر سال رونق بیشتری به حماسه
اربعین ندهیم ،در روز قیامت پاسخی نخواهیم نداشت.استاد حوزه علمیه قم افزود :حماسه اربعین یک امتحان بزرگی
برای ما در یک رزمایش است تا مشخص شود که چقدر در این عرصه تالش میکنیم ،امروز در خصوص حماسه
اربعین باید احساس وظیفه کنیم و نه این که صرفا محبت داشته باشیم.

حماسهاربعینبهصورتخودجوششکلگرفت
زیارت اربعین پیش درآمدی برای آزمون بزرگ ظهور

استاد حوزه و دانشگاه گفت :حماسه پیاده روی اربعین فرصتی است که باید آن را غنیمت شمرد و این
حماسه به صورت خودجوش در عراق و ایران شکل گرفت.
حجتاالسالم و المسلمین علیرضا پناهیان در گردهمایی فعاالن مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در عرصه
اربعین در مسجد مقدس جمکران با اشاره به تاثیر خشیت الهی اظهار کرد:
این خشیت موجب شد که امام حسین(ع) و اصحاب این امام معصوم در واقعه عاشورا باقی بمانند.وی ادامه داد:

دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات فصل 1397
لیگ کاتای پسران باشگاههای کشور در حالی
به پایان رسید که تیمها در چهار گروه به شکل
دورهای رقابت کردند و سرانجام از هر گروه سه تیم
مجوز صعود به مرحله دوم را به دست آورد.
نکته جالب توجه مسابقات این فصل لیگ کاتای
پسران ایران این است که امسال چهار تیم به
نمایندگی از قم در این لیگ به میدان رفتند و
اکنون در جمع تیمهای صعود کننده به مرحله دوم
این مسابقات ،سه تیم نماینده استان قم هستند
و کاتاروهای مستعد و آیندهدار قمی در ترکیب
سه تیم باشگاهی کارن (الف) ،کارن (ب) و شهید
زینالدین مدعی کسب عنوان قهرمانی این فصل
هستند.
حذف مقاومت قم از لیگ کاتای ایران
دیدارهای هفته پایانی مرحله مقدماتی فصل جاری
لیگ ردههای سنی پایه کاتای باشگاههای کشور به
میزبانی سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد و
دو تی م از باشگاه کارن همراه با تیمهای مقاومت
شهید زینالدین قم در این رقابتها با حریفان خود
رقابت کردند و تنها مقاومت از گردونه رقابتها کنار
رفت و سه تیم دیگر صعود کردند.
صعود کارن (الف) قم با صدرنشین گروه نخست
در گروه نخست مرحله مقدماتی تیم کارن (الف)
قم مدافع عنوان قهرمانی فصل  1396لیگ کاتای
پسران ایران ،متشکل از محمدمعین غالمی ،رضا
تلخابی ،متین محمدییکتا مقابل تیمهای هیأت
کاراته مرکزی و آکادمی کاراته شیراز با نتایج مشابه
 6بر  5پیروز شد و در مجموع با کسب  6پیروزی
و  ۱۸امتیاز تیمی ،بدون باخت مقتدرانه به عنوان
تیم صدرنشین از این گروه به دور بعدی مسابقات
راه یافت.
صعود کاتاروهای شهید زینالدین قم با
نایبقهرمانی گروه دوم
در گروه دوم این رقابتها دیگر تیم موفق قمی
حاضر در پیکارهای لیگ کاتای نونهاالن ایران
یعنی تیم شهید زینالدین قم با ترکیب محمدجواد
هدیهلو ،سجاد دهقانی و سینا دهقانی به مصاف
حریفان رفت ،تیمی که عنوان سوم مسابقات
فصل  1396لیگ کاتای خردساالن ایران را یدک
میکشد.
کاتاروهای تیم شهید زینالدین قم ابتدا در مقابل
تیم قدرتمند میرعماد ساری با نتیجه  6بر  5پیروز

کارن (ب) قم به دنبال دومین قهرمانی ایران
در گروه سوم مسابقات لیگ کاتای نونهاالن کشور
تیم مدعی کارن (ب) قم حضور داشت تیمی که در
سال  1396قهرمان لیگ خردساالن ایران شد و
امسال با ترکیب محمدطاها حسینی ،محمدمهدی
سورانی و احسان فالح با حریفان خود رقابت کرد
تا بخت دومین قهرمانی متوالی خود را بیازماید.
این تیم در هفته پایانی مرحله گروهی ابتدا باشگاه
شهید کبکانیان را با حساب  8بر  3از پیشرو
برداشت ،در بازی دوم با نتیجه  6بر  5مغلوب تیم
آکادمی آرنیکا شد و در سومین و آخرین رقابت
خود تیم شوتوکان  JKSفارس را با نتیجه  6بر 5
برد تا در مجموع با کسب  6برد ،دو باخت و ۱۸
امتیاز تیمی به عنوان تیم دوم گروه سوم به مرحله
بعد راه یابد.
رقابت مدعیان قهرمانی لیگ کاتای نونهاالن
در  4گروه
این در شرایطی است که امسال رقابت های لیگ
ردههای سنی پایه کاراته باشگاههای کشور در چهار
گروه و به شکل دورهای برگزار میشود و در پایان
مرحله اول سه تیم از هر گروه به مرحله بعد صعود
کردند تا قم بدینترتیب سه نماینده در مرحله دوم
داشته باشد.
 4نماینده کاراته قم در مرحله نهایی لیگهای
کاتا
همچنین در رده خردساالن تیم باشگاهی کارن
قم با ترکیب امیرعباس نعیمی ،کمال بختیاریان
و محمدسجاد بهتری در هفته قبلی رقابتها به
عنوان تیم نخست گروه اول مقتدرانه به مرحله
بعد صعود کرد تا بدینترتیب از مجموع تیمهای
برادران سلطانی ،حاضر در لیگهای پایه کاتای
ایران ،چهار تیم به مرحله بعد صعود کردند که سه
تیم از آنها به عنوان صدرنشین و یک تیم در جایگاه
دوم قرار گرفت.
برادران سلطانی موفقترین مربیان کاتای
ایران
کاراتهکاهای باشگاه شهید زین الدین به سرمربیگری
حسن سلطانی و مربیگری محمدمهدی سلطانی و
علی سلطانی و تیمهای (الف) و (ب) کارن قم
به سرمربیگری محمد سلطانی و مربیگری کریم
افشار و علی صالح تمرین میکنند ،ضمن اینکه
سرپرستی این تیمها بر عهده محمد امین سلطانی،
علیرضا خدری و مسعود ظهرابی است.

وی خاطرنشان کرد :حاضریم  10ها ساعت
در خصوص منکرات و مشکالت برنامه
بسازیم ،اما حاضر نیستیم از یک مادر شهید
یک فایل چند دقیقه ای ضبط کنیم و در
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاریم.

دشمنان نقشههایی برای اختالف افکندن بین دو ملت ایران و عراق در زیارت اربعین دارند ،باید به حماسه بزرگ
جهانی امامت و والیت در زیارت اربعین به عنوان یک امتحان نگاه کنیم و با خشیت الهی از این امتحان سربلند بیرون
بیاییم.استاد حوزه علمیه قم افزود:
مومنین به یک همایش بزرگ جهانی در زیارت اربعین دعوت شده اند باید نقش خودمان را در این همایش بزرگ به
انجام برسانیم ،بعید نیست که این امتحان پیش درآمدی برای آزمون بزرگ ظهور باشد

حجتاالسالم پناهیان:

ليگهاي كاتاي ايران در
تسخیرقميها

شدند ،سپس تیمهای آکادمی بارانی و هیأت کاراته
بانه را با نتایج مشابه  ۱۱بر صفر از پیشرو برداشتند
و در نهایت با کسب هفت پیروزی و یک شکست به
عنوان تیم نخست گروه دوم به مرحله بعد رسیدند.

پناهیان با اشاره به لزوم مشارکت همه جانبه در زیارت اربعین اظهار کرد:
اگر کسی بخواهد از زیادی مال خود برای اربعین هزینه کند ،هنر نکرده ،بلکه هنر واقعی آن است که یک فرد از
زندگی عادی خود بزند و خرج اربعین کند ،اگر مدیران کشور حقوق یک ماه خود را به اربعین اختصاص بدهند،
مشکالت مالی در این خصوص حل خواهد شد.
وی ادامه داد:
امام حسین(ع) است که این مملکت را حفظ کرده است و در آینده هم این مملکت را حفظ خواهد کرد و مدیران
کشورمان به این مساله توجه دارند ،آنها میتوانند بخشی از حقوق خودشان را به اربعین اختصاص بدهند ،نمایندگان
مجلس شورای اسالمی هم از این مساله استقبال میکنند.
استاد حوزه علمیه قم افزود :خداوند در روز قیامت از نعمت والیت سوال میکند و حماسه اربعین هم ذیل این نعمت
تعریف میشود ،این حماسه برای همه تکلیف درست کرده است و نمیتوانیم به این مساله بی توجه باشیم ،حماسه
اربعین یک مساله سلیقه ای و حاشیه ای نیست چرا که  20میلیون نفر در مراسم زیارت اربعین حضور پیدا میکنند.
پناهیان حضور در زیارت اربعین به صورت انفرادی چندان خوب ندانست و تصریح کرد:
باید مردم به دنبال حضور کاروانی در این حماسه باشند و مساله تشکیالتی عمل کردن را جدی بگیرند.وی
خاطرنشان کرد:
حماسه پیاده روی اربعین فرصتی است که باید آن را غنیمت شمرد ،این حماسه به صورت خودجوش در عراق و
ایران شکل گرفت.

سه گل گالدباخی در کیسه بایرن

منچستر را فراموش کنید ,حاال بایرن زیدان می خواهد!
بایرن مونیخ در شبی که نمایش بسیار ضعیفی
ارائه داد و در همان  20دقیقه ابتدایی  2گل
دریافت کرد و در نهایت  3-0مغلوب گالدباخ
شده و برای سومین هفته در کسب پیروزی در
بوندسلیگا ناکام ماند.
بایرن مونیخ که هفته قبل مغلوب هرتابرلین شد
و  2هفته پیش نیز مقابل آگزبورگ به تساوی
دست یافت ،حاال در سومین هفته متوالی نیز
نمی تواند به  3امتیاز برسد .حاال شاگردان کواچ
با  4امتیاز اختالف با دورتموند  17امتیازی در
رتبه پنجم قرار
دارند و به نظر
می رسد روزهای
دشوار سرمربی
جوان باواریایی
ها زودتر از موعد
مقرر فرا رسیده
است.
بایرن بازی را
آغاز
هجومی
کرد و در دقیقه
 4صاحب اولین
فرصت شد اما ضربه سر لواندوفسکی روی ارسال
روبن با عکس العمل سومر همراه بود.
اما در دقیقه  10گالدباخ به گل رسید .آالسانه
پلی موفق شد با یک ضربه زمینی و دقیق به
گوشه دروازه از پشت محوطه ،مانوئل نویر را
مغلوب سازد.در دقیقه  16و روی اشتباه تیاگو
در کنترل توپی که نویر برایش ارسال کرده بود،
اشتیندل در محوطه صاحب فرصت شده و با یک
ضربه دیدنی گل دوم را نیز برای گالدباخ به ثمر
رساند.

بعد از دریافت  2گل بایرن سراپا حمله شد اما
در دقیقه  27سومر یک بار دیگر برابر ضربه سر
لواندوفسکی واکنش مناسبی نشان داد.
در اواخر نیمه اول و روی پاس گورتزکا ،بایرن
صاحب بهترین فرصت برای کاهش اختالف
شد اما یک بار دیگر گلر گالدباخ برابر شوت
لواندوفسکی واکنش نشان داد تا نیمه اول بر
خالف انتظارات با نتیجه  2-0به سوی گالدباخ به
اتمام برسد.در  15دقیقه ابتدایی نیمه دوم بایرن
صاحب توپ و میدان بود اما نمی توانست از دفاع
منسجم گالدباخ
عبور کند و در
خلق موقعیت
روی دروازه سومر
ناکام ماند.
فرصت
اولین
بایرن در نیمه
دوم در دقیقه
 63و روی ضربه
ریبری ایجاد شد
اما این توپ در
آستانه ورود به
دروازه با مهار دوباره دروازه بان حریف همراه شد.
در دقیقه  65خامس در حالیکه می توانست
گنابری را صاحب موقعیت کند ،با خودخواهی و
نواختن یک ضربه والی باعث هدر رفتن موقعیت
خوب بایرن شد .در ادامه گالدباخ کامال جریان
بازی را کنترل کرده و حتی اجازه ساخت یک
موقعیت را نیز به بایرن نمی داد.در دقیقه 90
ارسال کرامر با غفلت مدافعان بایرن توسط هرمن
به گل سوم تبدیل شد تا شب تلخ بایرن تکمیل
شده و آنها با  3گل مغلوب گالدباخ شوند.
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شهید مدافع حرم که به حضرت
علی اکبر(ع) اقتدا کرد
پرهیز از اشرافی گری ،مردم را به آینده نظام امیدوارتر
می کند.
جواد در حالی که زنده بود به دست داعش افتد و
پیکرش را به ماشین بستند و می کشیدند و وقتی اسم
جهادی او که محرم بود را می فهمند به بدن این بزرگوار
خیلی جسارت می کنند .داعش به علت دیدن بازتاب
تشییع شهداء ،پیکر آن ها را نابود می کند.
به گزارش ندای شهرکریمه جلسه روایت سیره شهدا به یاد
شهید مدافع حرم «جواد محمدی» از شهدای شهر درچه
اصفهان ،با روایتگری ابراهیم امان ال..هی ،دوست و همرزم
شهید ،برگزار شد.
امان ا..هی ضمن بررسی اوضاع سوریه گفت :به دلیل قرار
گرفتن حرم حضرت زینب سالم ا ...علیها در حومه شهر
دمشق ،حرم از امنیت کمتری نسبت به حرم حضرت رقیه(س)
برخوردار بود و هدف حمالت داعش نابودی آثار شیعه از جمله
حرمین شریفین است.
وی افزود :هنگام حمله داعش به حرم حضرت زینب(س)،
افغانستانی های ساکن منطقه با تجهیزات کم به دفاع
پرداختند و سردار حسین همدانی نیز در این دفاع با آن ها
مشارکت داشت.
همرزم شهید «جواد محمدی» به موقعیت استراتژیک سوریه
اشاره کرد و گفت :سوریه از لحاظ استراتژیک پل ارتباطی ما
با حزب ا ...لبنان است و هدف عمده از دفاع ،باز کردن راه
قدس است.
وی ،علت حضور مدافعین حرم را این گونه بیان کرد :نرفتن
مدافعین حرم تبعاتش این است که گوشه ای از آن را امسال
در اهواز و سال قبل در مجلس به عینه دیدیم.

همرزم شهید «جواد محمدی» در بخش دوم برنامه به آشنایی
 20ساله خود با وی اشاره کرد و گفت :شهید محمدی در عین
خوش مشربی و خوش خلقی ،تعصب عجیبی نسبت به دین
داشت .مخصوصا در مورد حجاب گفته است :اگر من شهید
شوم یقه بی حجاب ها و مروجان آن را می گیرم.
راوی افزود :شهید محمدی به شدت به پدر و مادر خود
احترام می گذاشت تا جایی که پدر او از این کارش گله
مند بود.
وی به خصوصیات اخالقی دیگر شهید اشاره کرد و گفت :هر
سال در شب قدر فقرا را اطعام می کرد و حتماً غذا را داغ و
هنگام افطار به آن ها می داد .او ارادت خاصی به روضه حضرت
زهرا سالم ا ...علیها داشت.
آقای امان ا..هی ادامه داد :همه ی شهدا دعا می کنند که
شهید شوند ،اما جواد می گفت« :من تا پایم به قدس نرسد
نمی خواهم شهید شوم».
همرزم شهید «جواد محمدی» می گوید :در اولین عملیات
تیری به ران پای شهید خورد و مجروح شد ،ولی باز هم دفاع
از حرم اهل بیت علیهم السالم را رها نکرد.
وی ادامه داد :جواد به «بمب روحیه» معروف بود و روحیه
خاصی داشت که حضورش ،اشکش ،خنده اش و دیگر
خصوصیاتش بمب روحیه برای بقیه بود و همچنین معروف
به «رفیق باز» بود و واقعا جانش را برای رفیقش می گذاشت.
امان ا..هی اضافه کرد :یکی دیگر از خصوصیات شهید «جواد
محمدی» این بود که نور شهادت را در چهره دیگران می دید
و می فهمید و به شوخی می گفت :با این نمی شود پرید و هم
پر شد چون قرار است بپرد.
وی ادامه داد :جواد در حالی که زنده بود به دست داعش
افتد و پیکرش را به ماشین بستند و می کشیدند و وقتی اسم
جهادی او که محرم بود را می فهمند به بدن این بزرگوار خیلی
جسارت می کنند .داعش به علت دیدن بازتاب تشییع شهداء،
پیکر آن ها را نابود می کند.
همرزم شهید «جواد محمدی» به تشیع پیکر وی اشاره کرد
و گفت :همگی از بازگشت پیکر او نا امید شدند و با عکس
تشییع را انجام دادند ،چون وی در ماه مبارک شهید شده
بود و از خداوند خواسته بود که اگر در ماه رمضان شهید شد،
پیکرش گم شود تا بعد از ماه رمضان تشییع شود و دقیقا
همین خواسته او اجابت شد.
وی در پایان اظهار داشت :پیکر این شهید  27روز بعد از
شهادتش پیدا شد و به علت این که بدنش را «ا ِرباً ا ِرباً» کرده
بودند و سرش را از تنش جدا کرده بودند ،توصیه کرده بودند
که نگذارید کسی پیکر او را ببیند.

وظیفه ما در مقابل دوستان کم
حجابمانچیست؟

میفرماید« :قلوب الرجال وحشیة فمن تألّفها
أقبلت علیه؛ دل های مردم وحشی است .پس هر
کسی آن قلوب را جذب کند ،به او روی خواهند
آورد»)1(.
سعی کنیم با رفاقت با او دلش را به دست آوریم.

مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی
نهی از منکر وقتی تأثیر دارد که اعتماد طرف مقابل جلب گردد .بنابراین قبل
از آموزش باید جذب صورت گیرد.
به گزارش ندای شهرکریمه مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی در پاسخ
به سوالی در خصوص نحوه رابطه با افرادی که حجابشان مطابق شرع نیست
نوشت :وظیفه اصلی و اساسی نهی از منکر است ،ولی این مسئولیت باید به
طور شایسته و صحیح انجام گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود .در انجام این
وظیفه ،احکام و شرایطی را که در این زمینه بیان شده ،بدانیم و فرا گیریم،
زیرا چه بسا انسان بی اطالع کارهایی انجام میدهد که ضرر آن بیشتر از نفع
است .این احکام و شرایط در رساله مراجع معظم تقلید و بعضی از کتابها
و جزوه ها بیان شده است.
به دختر جوانی که حجاب اسالمی را رعایت نمی کند ،نمی توان به زور

3ـ در نظر گرفتن وضع روحی و روانی :در
نهی از منکر باید به این نکته روان شناختی توجه
داشت که حرف در زمانی که احتمال تأثیر آن می
رود ،زده شود .بدیهی است انسان همیشه حال و
حوصله سخن گوش دادن را ندارد .امام علی(ع)
میفرماید« :دل ها برای قبول نصیحت اقبال (روی

باشید ،قبول میکند.

آوردن) و ادبار (نپذیرفتن) دارند؛ پس در مواقع
پذیرش ،آنها را دریابید ،زیرا اگر دل نسبت به چیزی اکراه داشته باشند ،در
آن مورد کور بوده ،چیزی را نمیبیند»)2(.

5ـ محترم شمردن عقاید افراد :خانمی که با بدحجابی وارد جامعه
میشود و آن را نشانه عظمت و تمدن می داند،این ها را ارزش تلقی میکند

4ـ رعایت نزاکت و ادب :قرآن مجید درباره نحوه برخورد میفرماید« :ادفع

بالّتی هی أحسن السیئة؛ ای رسول ما،تو آزار و بدی های امت را به آن چه

مقنعه و چادر پوشاند ،بلکه باید او با رغبت و میل

و نشانه شخصیت می پندارد .واضح است که هیچ گونه اهانت و تحقیری را
نسبت به فکر خود نمی پذیرد .در برخورد با این افراد باید به آنها فهماند که
به عقیده و نظرشان احترام می گذارید ،ولی این انتخاب را صحیح نمی دانید.

باطنی حجاب را بپذیرد و به آن باور درونی پیدا

6ـ پافشاری بر نکات مثبت :از ابتدا نباید کار

نماید .وقتی برای خانمی ،زیبایی ،فضیلت ،فواید و

خالف دیگران را مطرح کرد ،زیرا زمینه پذیرش

آثار حجاب جا نیفتاده باشد ،طبیعی است که آن

وجود ندارد و چه بسا واکنش نشان داده میشود.

را نمی پذیرد و فشار و تحمیل خارجی اثر دراز

در آغاز باید طرف مقابل را به خاطر صفات مثبت

مدت ندارد .در این راستا الزم است کتاب هایی

ستود تا از این طریق احساس کرامت کند و در

را که درباره حجاب است ،در اختیار او قرار داد.

مقام تالفی و ستیزه جویی بر نیاید.

در برخورد با دوستان کم حجاب الزم است

7ـ برخورد با علل :برای رفع ناهنجاری ها باید

این نکات را حتم ًا مورد نظر داشته باشیم:

علل را بازشناسی کرد .بی حجابی یا بد حجابی

دختران قطعاً علل مختلفی دارد ،مانند عدم تربیت

1ـ اعطای شخصیت :هرگز به خاطر بدحجابی

صحیح ،بی محبتی پدر و مادر ،معاشرت با نااهالن

نسبت به کسی بی احترامی نکرده و آمرانه و

و اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی.

قلدرمآبانه برخورد نکنیم ،بلکه خواهرانه و دوستانه

با ریشهیابی و عکس العمل مناسب با آن می توان

برخورد کنیم و با گفتن جمالتی مانند :این عمل
در شأن شما نیست یا شأن شما باالتر از این ها
است ،او را راهنمایی نماییم .به طور کلی به صورت پیشنهادی باشد ،نه
دستوری.

با این پدیده ناپسند مبارزه کرد.
پی نوشت ها:

نیکوتر است ،دفع کن»)3(.
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انسان در مقابل خشونت و یا مالیمت ،واکنش مناسب با اوضاع را بروز خواهد

2ـ جلب اعتماد :نهی از منکر وقتی تأثیر دارد که اعتماد طرف مقابل
جلب گردد .بنابراین قبل از آموزش باید جذب صورت گیرد .امام علی(ع)

داد .اگر به یک نفر با عصبانیت بگویید :حجابت را رعایت کن ،ممکن است
در جواب بگوید :چرا ،چنین کنم؟! اگر با احترام از او چنین تقاضایی داشته

او ادامه میدهد« :این اتفاق حمل بر ضعف پلیس نیست ،اینکه پلیس در آن صحنه،
برخورد خشن نکرد ه نشانه صبر آن پلیس و شخصیت نظام نیروی انتظامی میدانند.
زمانیکه به پلیس توهین و بیحرمتی میکنند و سرشان را هم باال نمیآورد نه تنها
جامعه نسبت به او نظر بدی پیدا نمیکند بلکه بیشتر مورد احترام قرار میگیرد».
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قانون از همه نیروهای انتظامی و نظامی و حتی کارکنان دولت حمایت میکند .اگر
کسی حریم نیروهای دولتی را نگه ندارد قانون به دستگاه قضایی این اجازه را داده
است که بتواند با فرد خاطی برخورد کند».
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اضافه میکند« :اگر خال هم
باشد ما بهعنوان قانونگذار باید به دنبال رفع آن باشیم باشیم ،قطعاً قوانین سفت
و سختی برای خاطیان و هتک حرمتها در حق نیروهای دولتی و انتظامی درنظر
گرفته شده است و این مجازاتها از 6ماه حبس به باال ،پرداخت جریمه و شالق
تعیین شده است».

قراییمقدم اضافه میکند« :چون این رفتار حاکی از شخصیت فردی و سازمانی اوست،
یعنی این فرد با این رفتار هم شخصیت سازمانی خودش را باال میبرد و هم شخصیت
فردیاش را .مردم میدانند که اگر پلیس بخواهد اقدامی کند حتماً تواناییاش را
دارد و اگر در مقابل اقدام آن فرد اقدام
متقابل انجام نمیدهد وجهه حکومت
را باال میبرد و مردم خواهند گفت که قانون برای فردی که به مامور پلیس حین انجام وظیفه و
پلیس با اینکه میتوانست نه مقابلهبهمثل
ماموریت توهین کند ،مجازات حبس در نظر گرفته است و
کرد و نه از خشونت بهره برد».

قطع ًا این موضوع تا برخورد قانونی و قضایی با فرد ضارب،

پلیس ،الگوی جامعه است
این جامعه شناس در توضیح اینکه
آیا این اقدام میتواند به تزلزل جایگاه
نیروی انتظامی دامن بزند ،میگوید« :این
موضوع درست نیست که گفته شود پلیسی که باید حافظ مردم باشد حاال امنیت
خود را نمیتواند تامین کند ،چراکه همه میدانند پلیس که فرد نیست ،پلیس یک
جامعه ،شخصیت و قدرت است .اگر پلیس در درگیریها از سالح و خشونت استفاده
نمیکند نمیتواند این پیام بد را القا کند».

توسط نیروی انتظامی دنبال و پیگیری میشود».

وقتی اقتدار پلیس با
سهل انگاری برخی از
مردم شکسته میشود
عطش شبکههای اجتماعی برای انتشار هرتصویری ولو تاسفبار از
خصیصههای فضای مجازی و موبایلی است که طی این سالها این روند
رو به رشد بوده است حال این تصاویر زمین خوردن فردی در میدان ونک
تهران باشد یا به باد کتک گرفتن یک مامور درحال انجام وظیفه توسط
یک راننده؛ مهم این است که فالورها جذب شوند .البته یک روی این اتفاق
هم قدرت اطالعرسانی را نشان میدهد که شاید اگر این فیلم هم منتشر
نمیشد خیلیها متوجه چنین اتفاقی نمیشدند.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از صبح نو مدتی قبل ویدئویی در شبکههای
اجتماعی بازنشر شد که در آن یک مامور پلیس راهور مورد هجوم و کتککاری فرد
نسبتاً جوانی قرار میگیرد که گفته میشود راننده خودروی لندکروزی است که طبق
توضیحات تکمیلی این فیلم در شبکههای اجتماعی ،به علت تعقیب و گریز پلیس
وسیله نقلیهاش واژگون میشود.
در این فیلم به خوبی مشخص است که فرد خاطی با فریادهای بلند و پرتاب کردن
مشت و لگد به مامور راهور میگوید« :میدونی قیمت این ماشین چنده؟ میدونی
یک میلیارد چقدره؟» همه این اتفاقات میتواند ریشهای عمیق در فرهنگ ،اقتصاد،
ایمنسازی و امنیتبخشی به ماموران راهور و دهها عامل دیگر داشته باشد.
واکنش از نوع پلیسی
سردار احمد نوریان ،سخنگوی ناجا در واکنش به انتشار فیلم فحاشی و ضرب و

شتم پلیس وظیفهشناس توسط سرنشین خودروی لندکروز ،این ماجرا را اینطور
توضیح داده است« :اواخر هفته گذشته در محور شیراز -کازرون ( حوزه دشت ارژن)،
سرنشینان یک دستگاه خودروی 206به دلیل نقص فنی ،از انتقال خودرو به کنار
جاده باز مانده و از گشت پلیس راهور استمداد میطلبند و در همین حین ،راننده
خودروی لندکروز با سرعت غیرمجاز و به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو ،به
شانه خاکی جاده منحرف و دچار سانحه میشود».
او اضافه کرد« :دقایقی پس از این حادثه ،یکی از سرنشینان خودروی لندکروز با
حمله به سرنشین خودروی 206و پلیس وظیفه شناس راهور ،اقدام به ضرب و شتم
و فحاشی میکند .مجوز قضائی برای دستگیری فردی که با رفتار هنجارشکنانه خود
به پلیس خدمتگزار جسارت کرده است ،اخذ شده و قطعاً برابر قانون با این فرد هتاک
برخورد میشود (بررسی سوابق این فرد حاکی از ارتکاب وی به اعمال مجرمانه دیگر
در گذشته دارد)».
به گفته سخنگوی ناجا ،مامور پلیسی که حین کمک به هموطن در راه مانده مورد
تهاجم و فحاشی این ضارب سابقهدار و جوان قرار میگیرد از کارکنان وظیفهشناس
پلیس راهنمایی و رانندگی و در آستانه بازنشستگی است .بهطور قطع هر شهروند
منصف و قانونمندی با مشاهده فیلم مذکور ،انزجار خود را از رفتار این ضارب
سابقهدار اعالم میدارد.
تشویش اذهان عمومی
سردار نوریان ،اقدام به تصویربرداری و انتشار فیلم چنین صحنههایی به منظور
تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس را مذبوحانه و غیر قانونی برشمرد و گفته است:
«بهطور قطع شناسایی و دستگیری فرد یا افرادی که در چنین مواقعی بهجای کمک
و یاری رساندن به هموطنان سانحهدیده و در معرض خطر ،با رفتاری غیرانسانی و
غیراخالقی بهدنبال تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار فیلم این رویدادها هستند
نیز در دستور کار پلیس فتا قرار خواهد گرفت».او ادامه داد« :درگیری با ماموران
انتظامی از جرائم عمومی محسوب میشود و قانون برای فردی که به مامور پلیس
حین انجام وظیفه و ماموریت توهین کند ،مجازات حبس در نظر گرفته است و قطعاً
این موضوع تا برخورد قانونی و قضایی با فرد ضارب ،توسط نیروی انتظامی دنبال
و پیگیری میشود».
پلیس ،مامن و پناهگاه مردم است
آقای اماناله قراییمقدم ،جامعهشناس درباره اثرات اجتماعی این حادثه به روزنامه
«صبحنو» میگوید« :به هر صورت نظر جامعه درباره اینگونه افرادی که به پلیس
حمله میکنند مناسب نیست ،پلیس تقدس دارد و مامن و پناهگاه مردم و خانواده
از کوچک به بزرگ است و وقتی که پلیس مورد ظلم قرار میگیرد جامعه نسبت به
کسی که این رفتار را بروز میدهد نظر بدی پیدا میکند».

او اضافه میکند« :پلیس الگوست و به اعتقاد خیلی از کارشناسان فرد مرجع است،
در جامعه ما گروههای مرجع داریم و پلیس یکی از این مراجع است ،اگر مرجع کار
خالف کند جامعه الگوبرداری خواهد کرد و از دید عمومی این موضوع آسیبزاست».
قرایی مقدم تاکید میکند« :بنابراین نمیتوان این موضوع را اینگونه برداشت کرد
که اگر پلیس جلوی مردم نایستاده یعنی ترسیده یا توانش را ندارد ،این افکار
کوتاهفکرانه است و مردم قدرت پلیس را به خوبی میشناسند و به نظرم اینگونه
پلیسها که صبر به خرج میدهند برای مردم و همچنین دیگر پلیسها الگو باشند».
پلیس تجهیزات دارد اما ...
آقای عبدالرضا عزیزی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی هم در
گفتوگو با «صبحنو» در واکنش به این اتفاق میگوید« :ماموران نیروی انتظامی به
تجهیزاتی از قبیل شوکر ،باتوم ،گاز اشکآور ،دستبند و اسلحه و سایر امکانات مجهز
هستند و در هر لحظهای که نیاز باشد میتوانند از این وسایل برای حفظ امنیت خود
یا سایرین بهرهببرند».او ادامه میدهد:
«اینکه در چنین صحنههایی پلیس مدارا میکند از جهت ضعف او نیست،
پلیس حافظ امنیت است و مجری قانون ،اگر قرار باشد پلیس هم مانند عدهای
که میخواهند قانون را زیرپا بگذارند ،رفتار کند چه وجه تفاوتی با آنها خواهد
داشت».پلیس ،حق دفاع از خود را دارد.
آقای سلمان خدادادی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی درباره این
اتفاق به روزنامه «صبحنو» میگوید« :در همه جای دنیا نیروهای نظامی و انتظامی
که مسوول امنیت جامعه هستند از خودشان حق دفاع و پیگیری را دارند ،نمیتوان
از نیروهای انتظامی که مسوولیت امنیت جامعه را دارند این اختیار را سلب کرد که
نتوانند از خودشان دفاع کنند یا در انجام وظیفه خود سستی نشان دهند».
او ادامه میدهد :این بدین معنا نیست که هر برخوردی را ماموران میتوانند از
خودشان داشته باشند ،منتها نوعاً نیروهای انتظامی که شامل پلیس راهور یا سایر
نیروها نشانه اقتدار حاکمیت ،امنیت مردم هستند اگر از امنیت خودشان نتوانند دفاع
کنند از امنیت مردم هم نخواهند توانست حمایت کنند .شبکههای اجتماعی هم
گاهی این بدرفتاریها را نشان میدهد باید تحکیم امنیت اجتماعی ،قداست نیروی
انتظامی و مبانی اخالقی را حفظ کند».
خال قانونی نداریم
خدادادی معتقد است« :اگر امروزه نتوانیم امنیت نیروهای انتظامی را برقرار کنیم
تک ،تک ما هم امنیت نخواهیم داشت و این اعتقاد قلبی من است ،قانون از نیروهای
انتظامی نیز حمایت میکند و خالیی را در حمایت از نیروهای انتظامی نمیبینم.

او تاکید میکند« :این جریمهها نه تنها در
ایران بلکه در همه جای دنیا برای حمایت از
نیروهای دولتی و انتظامی تعیین شده است،
در برخی کشورها حتی برای بیاحترامی به
نشان پلیس هم جریمههایی درنظر گرفته
شده است ،در برخی جاها هم برخوردها
خیلی شدیدتر صورت میگیرد».

خدادادی درباره اینکه برخورد با این افراد
خاطی باید به چه صورتی باشد تا بازدارندگی داشته باشد ،توضیح میدهد« :برخورد
باید به صورتی باشد که نیروهای انتظامی احساس امنیت کنند چراکه اگر آنهایی
که مسوول برقراری امنیتاند اگر خودشان احساس امنیت نکنند طبیعتاً این موضوع
به ضرر تکتک شهروندان خواهد بود .اعتقاد من این است که همه باید حمایت کنند
تا افراد ضابط امنیت دلگرمیای برای برقراری امنیت داشته باشند».
اقتدار پلیس مساوی امنیت اجتماعی
خانم زهرا ساعی ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز به «صبحنو»
درباره این اتفاق میگوید« :پلیس راهور حافظ جان و مال و ناموس مردم است ،این
نیروها در سرما و گرما در جادهها هستند و در کاهش میزان تصادفات و برقراری
امنیت رانندهها زحمات زیادی را متقبل میشوند و این نوع برخورد و اینکه بخواهند
حرمت پلیس را بشکنند و به آن دستدرازی کنند حتی اگر مشکل از سمت پلیس
باشد هم این اقدام محکوم است».
او ادامه میدهد« :اگر هم مشکلی وجود داشته باشد فرد متشاکی باید از طریق طرح
دعوا مشکل خود را در محاکم قضایی پیگیری کند اینکه به این صورت وحشیانه به
مامور نیروی انتظامی حمله کند بسیار اقدام زنندهای است و نباید بگذاریم که ابهت
و غزت و اقتدار پلیس که مساوی با امنیت در جامعه ،نظم و سالمت اجتماعی است
برهم بخورد .کسانی که به این حریم تجاوز کنند در واقع به موضوع امنیت اجتماعی
تجاوز کردهاند».ساعی تاکید میکند« :حتماً دستگاه قضایی باید این موضوع را مورد
بررسی قرار دهد ،ضمن اینکه ما هم در مجلس شورای اسالمی به بررسی این موضوع
خواهیم پرداخت».
پدیده فیلم گرفتن از حوادث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به افراد حاضر در صحنه
درگیری میگوید« :متاسفانه در این فیلم مشهود است که عدهای فقط ایستاده و
از درگیری فیلم میگیرند و این اتفاق خیلی بدی است و اجازه دادهاند تا فردی
وحشیانه به یک مامور راهور حمله کند.
این پدیده جدیدی است که در مشکالت افرادی تنها ناظر و تماشاچیاند .این
موضوع هم باید مورد بررسی اجتماعی و جامعهشناسی صورت بگیرد .ما زمانی
کشورهای غربی را مورد سرزنش قرار میدادیم که فرد محور هستند اما در برخی
از حوزهها ما هم در همان سمت حرکت میکنیم».او درباره اینکه قوانین حمایتی
چقدر در حفظ امنیت ماموران نیروی انتظامی موثر است ،اظهارمی دارد« :در قانون
تعدی و بیحرمتی به نیروهای مجری قانون مجازات و تنبیه دارد ،این اختیار به
پلیس داده شده است تازمانیکه نیاز است از آن استفاده کند و کسی که بخواهد در
این موضوع تعدی کند با مجازات روبهرو میشود».
برخورد با افراد خاطی که به خود اجازه میدهند از خطهای قرمز عبور کنند و
حتی به نیروهای پلیس حمله کنند مورد توجه قرار بگیرد ،نجابت در مقابل افرادی
که برای هیچچیز حتی قانون ،احترامی قائل نیستند اقدامی است که میتواند به
افسارگسیختهتر شدن این افراد بینجامد و نتیجهاش را هم میتوان به سادگی حدس
زد .برخورد قاطع با افراد خاطی میتواند از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری
کند.
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بررسی جایگاه زنان در اشعار ایرانی
زنان همواره در ادبیات کشور ما جایگاه واال و ارزشمندی بوده
است ،این جایگاه که بخشی از آن به خاطر ارزشی است که
دین و آئین ما برای جایگاه زن قائل است ،در طی دوران های
متوالی توسط شاعران مسلمان و متعهد مدام در قالب غزل،
رباعی ،قصیده و… تکرار شده است .در این مقاله سعی کرده
ایم دریچه ای به تفکرا ت و نگاه شاعران مختلف نسبت به
جایگاه و تاثیر زنان در زندگی و شعر آنان باز کنیم.
فردوسی و زنان قهرمانش
در ادبیات کهن کشور ما هیچ شاعری وجود ندارد که به اندازه ی
فردوسی برای زنان ارزش و جایگاه قائل باشد ،زنان در اثر بزرگ این
شاعر بزرگ یعنی شاهنامه ،چه آن دسته که رزم آورند مثل گردآفرید
و گشسب( دختر رستم) و چه آن دسته که حکم مادری دارند مثل
سین دخت ،مادر سیاوش ،تهمینه و رودابه و چه آن دسته که به عشق
و مشقت در راهش معروفند مثل منیژه ،کتایون ،فرانگیس و … .همه
و همه دارای شان و منزلت هستند و از آن ها به خوبی و خیر بودن و
مهم تر از همه به دانایی و پاک دامنی یاد می شود.
شهرناز و ارنواز
نخستین حضور زنان درشاهنامه ،حضور خواهران جمشید( شهرناز و
ارنواز) دردربار ضحاک است .وپس ازآن دردومین حضور ارنواز کسی
است که ضحاک به محض پریشان شدن ،ازاو نظر خواهی می کند
و به گفته ی ارنواز بسیار ارج می نهد و به آن عمل می کند .این در
حالی است که مهره ای مثل ضحاک که موجودی اهریمنی و بسیار
ظالم درداستان است که از هیچ کس تأثیر نمی پذیرد و از ارنواز
تأثیرمی پذیرد و به حرف او گو که بانویی دانا و روشن دل است
گوش می سپارد.
فرانک
در مورد فرانک باید گفت فرانک مادر فریدون سومین زنی است که
مطرح می شود .در مورد شهر ناز و ارنواز واقعه ای که آن ها را به
داستان وارد می کند یک گروگان گیری است که آنها گروگان هستند،
اما در مورد فرانک این واقعه زایش قهرمانی چون فریدون است و این
مادر فرزندش را با شجاعت و چاالکی از مرگ می رهاند.
پس از سه سال باز هم این فرانک است که به موقع فریدون را از
چنگال ضحاک می رهاند و به هندوستان می برد .نقش فرانک
درآگاهی فریدون برای قیام و براندازی حکومت ضحاک نیز مستقیماً
با تأثیر پذیری فریدون از فرانک مرتبط است .این سه زن ،زنان دوره
ی اساطیری شاهنامه هستند.
در کل نقش زنان در دیدگاه فردوسی نقشی ارزشمند ،پاک و
خردمندانه است که بدون حضور این زنان قهرمانان داستان نمی
توانند به پیروزی و شکوه برسند .یکی از ویژگی های زنان در اثر
بزرگ فردوسی داشتن الگو های اسالمی و اساتیری در یک قالب است،
فردوسی به عنوان تنها شاعری که هرگز مذهب خود را (یعنی شیعه
بودن) کتمان نکرد ،همیشه در آثارش با یاد و خاطره ی بزرگان دین
و آئینش سرود و شکوه پهلوانان خود را از شکوه امامان خود می داند:
مرا غمز کردند کان پر سخن
به مهر نبی و علی شدن کهن
من از مه ِر این هر دو شه نگذرم
اگر تیغ شه بگذرد بر سرم
مرا سهم دادی که در پای پیل
تنت را بسایم چو دریای نیل
نترسم که دارم ز روشن دلی
به دل مهرجان نبی و علی
حافظ و وصف بی مثالش
در میان شاعران ایران زمین حافظ شیرازی به عنوان کسی که
اشعارش نمونه ی واقعی الهام از قرآن و معنویات است ،شناخته می
شود .مردم کشور ما به اشعار این شاعر گرانقدر ارادت بسیار دارند و
واضح است که چرا حافظ را ترجمان روح ایرانی نامیده اند و گفته
اند حافظ حافظهی روح و قلب ماست و شعر او سرشار از اندیشههای
عمیق حکمی و عرفانی و احساسها و عواطف ژرف انسانی است ،از
این رو یافتن جایگاه زن در اشعاراو ،نگاه هر ایرانی را به این موجود
مقدس با معناتر وآشکارترنمایان می سازد.
البته با وجود دید عرفانی حافظ به عالم هستی به هر حال در زمان
زندگی او شیوه مرد ساالری در همه جای گیتی برقرار بوده و این
سوال پیش می آید که با این اوصاف تا چه اندازه می توان زن را از
دیدعرفانی نگریست؟
زنان در زمان حافظ
در زمان زندگی حافظ ،زنان این دوره سعی می کنند به اتکاء زیبایی
و لطافت و افسونگری جایی در دستگاه قدرتمندان بیابند و یا با
پرستاری ،همدمی ،همسرداری و کمک به خانواده جایگاهی درخور
خود پیدا کنند ،در این بین حافظ سعی می کند با مثال های گوناگون
و گاه کنایه آمیز تصویری گاه عرفانی و گاه حقیقی از انواع زنان
زمانش را در شعرش منعکس کند .برای مثال زمانی که حافظ همدم
قدرتمندان و صاحبان جاه مقام است برای آگاه سازی آنان از فریب
زنان دنیا محور ،ضمن نگاهی کوتاه به زیبایی ،آرزوها و انتظار بیهوده
از جنس لطیف را مطرح می کند:

جهان پیر است و بی بنیاد ،از این فرهاد کش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

در جایی دیگر میفرماید:
حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد
یعنی از وصل تواش نیست بجز باده بدست
وپایان عشق سلیمان و بلقیس و یاری آصف را چنین می فرماید:
شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست
اشعار حافظ باز تاب ناخودآگاه جمعی مردم زمانش بوده است ،تنوع
در شعر خواجه ی شیراز بسیار پر رنگ است ،زیرا به عقیده بسیاری
آنچه حافظ را محبوب ترین شاعران کرده است همین تنوع و گونا
گونی حسی اوست که سبب شده است او را سلیقه های مختلف
بپسندند .زیبایی کار حافظ در هم تنیدن عشق زمینی و عش عرفانی
است.
در تفکر او و در دیوانش هم عشق آسمانی وجود دارد و هم عشق
زمینی .با توجه به این ایده بعید به نظر می رسد که باور کنیم انسانی
چون حافظ به کرامت و کمال زن بی توجه بوده است و دلیل این
مدعا این است که در دنیای عرفان و نگرش عارفانه ،وجود فیزیکی
زن واقعیت ندارد.
ولی چون حافظ غزل عاشقانه ی اجتماعی می سراید ،برخی در
موردش گفته اند که حافظ به زن ،تنها به چشم معشوق زمینی می
نگرد که این نگاه کامال اشتباهی است ،چون حافظ تنها یک شاعر
گوشه نشین و عارف نبوده است ونگاهش هم نمی تواند تنها نگاه
عرفانی به زن باشد بلکه حافظ در کنار دید عرفانیش سعی می کند
که جایگاه زنان در زندگی اجتماعی و تاثر انها را هم بررسی کند.
موالنا شاعر تعادل و انصاف
زن در بینش موالنا برعکس آنچه که دیگران تصور کرده اند و یا بر
ت ترین داستان مثنوی معنوی در دفتر پنجم که در مورد
عکس زش 
«خاتون وخر» است ،همه وهمه نشان دهنده مودت و نماد مهربانی
ومهرورزی خداوند کریم است ،زن در قالب شعر های موالنا موهبت
ومحبتی است که پروردگار بر اساس آیه مو ّدت ورحمت ( روم –)۲۱
زن را مایه آرامش وع ّزت وآزادی انسانیت قرار داده است.
نگاه مولوی در مثنوی اینگونه است :در بینش او زن طفیل مرد نیست،
زن موهبتی نیست که فقط برای عیش و نوش مرد به وجود آمده
باشد ،زن در اندیشه مولوی نیمه واقعی پنهان در آیات محکمات
قرآن مبین است .همان که امام خمینی رحمه ا ...علیه به خاطر
داشتن اندیشه های عرفانی ودانایی فراون بر قرآن وبا رشادت بسیار
در زمانهای مختلف قبل وبعد از انقالب بیان فرمودند:
“از دامن زن مرد به معراج می رود”
در بینش موالنا زن ومرد صاحب روح خدایی وعشق الهیاند وهیچ
تفاوتی بین آنها در نزد ذات اقدس الهی نیست و زن در این میان جز
محبت ومودت چیزی نیست واین در دیوان شمس هم مشهود است،
چون در دیوان شمس موالنا تنها به سمت وسوی جمال ومحبت زن
می رود که از دیدگاه مردان متعصب زمان دیده نمی شود و آن همان
هویت الهی زن است.
موالنا می سراید:
ِحـن
ای تـو پنـاه همـه روز م َ
ُقلزم مهری که کناریش نیست

باز سپردم به تو من خویشتن
قطر ًه آن ،الفت مردست و زن

شمشیر دو لبه
بنابراین زن ،همان نور الهی است وشمشیر دو لبه که تمامش رحمت
وبرکت است .منتهی خواهشهای نفسانی وزیاده خواهیهای امیال
طبیعی انسان وفی نفسه هر دو جنس باعث می شود که آنها را به
ورطه ی نابودی کشیده شوند.
بنابراین در یک جمله و به قول موالنا
میتوان زن را اینگونه معرفی کرد :
“نور الهی ومحبت وموهبتی که خداوند
کریم بر انسان نازل نمود و در جایگاه
متعالی انسانی هیچ تفاوتی با مردان
ندارد بلکه نمادهایی از صفات جمال
وجالل الهی است که سراسر نور زندگی
هم از آنجا تابیده می شود ،اگر بشر
دریابد”.
فاطمه قاسم آبادی

تأثیر لوازم التحریر بر ضمیر ناخودآگاه کودکان!
بن تن ،باربی ،انگری برد ،باب اسفنجی ،الک پشت های
نینجا ،مرد عنکبوتی و… شخصیت هایی هستند که این
روزها دنیای کودکان و نوجوانان ما را تسخیر کرده اند و
فرزندان ما ،نه تنها با این نمادها بیگانه و غریبه نیستند؛
بلکه این نام ها و تصاویر به بخشی از دلبستگی های آنان
تبدیل شده است،چرا که تصاویر این شخصیت های به
ظاهرکارتونی و در واقع نماد فرهنگ آمریکایی ،همه جا
از تصویر روی لباس ،رختخواب ،بشقاب ،لوازم التحریر و
اسباب بازی ها گرفته تا شهربازی ها هر لحظه پیش روی
فرزندان ما است؛ به طوری که فرزندان ما با آن ها انس
گرفته و درمیان انبوه تصاویر ،اسباب بازی ها و کارتون های
تلویزیونی شانس انتخاب با این تصاویر یار است.
در سال های اخیر استقبال از لوازم التحریرهایی که در آن
ها از این تصاویر استفاده شده؛ سبب نگرانی ها و اعتراضاتی
توسط کارشناسان و خانواده ها و درخواست برای استفاده
از تصاویری که با فرهنگ ایرانی و اسالمی شده همخوانی
دارد؛ شده است .اما به راستی این تصاویر تا چه اندازه می
توانند بر شخصیت و آینده فرزندان ما موثر باشند؟ آیا
نگرانی کارشناسان بر میزان تاثیر این تصاویر بر اذهان و
آینده فرزندان ما با نوعی اغراق همراه است؟
تصاویر در کودکی در ضمیر ناخود آگاه حک می
شوند
یکی از عوامل محیطی و اجتماعی تأثیر گذار بر روی
تربیت انسان ها ،منابع اطالعاتی هستند و از آنجا که
تصاویر ،نوشته ها و اشیا پیرامونی هم به نوعی منبع
اطالعاتی محسوب می شوند ،می توانند سبب تربیت نسلی
شوند .امروزه تاثیر و ضبط تصاویر بر ضمیر ناخودآگاه در
دوران کودکی و بروز و ظهور در بزرگسالی مسئله ای است
که توسط یافته های علمی اثبات شده و دانشمندان با
تکیه بر این کارکرد ضمیر ناخودآگاه به تعریف روش های
آموزشی و تربیتی جدید با تکیه بر این یافته پرداخته اند.
از یکی از علما پرسیدند« :اگر بر روی لباسی حروف
انگلیسی نوشته شده باشد بدتر است یا اگر تصویر حیوان
داشته باشد؟ ایشان بالفاصله فرمودند« :حروف انگلیسی
بدتر است»؛ چرا؟ کمی فکر کنید.
به این روایت دقت کنید« :خداوند به یکی از پیامبران وحی
فرستاد که به مؤمنین بگو :لباسهاى دشمنان مرا نپوشید
و از خوراکهاى دشمنانم نخورید ،و به راه و روش دشمنان
من رفتار نکنید ،که در این صورت شما نیز مانند آنان
ل الشیعه ،ج  ،۴ص )۳۸۵
دشمنان من خواهید بود( ».وسائ 
اینکه چگونه هم شکل شدن به همراه شدن میرسد
نکته قابل تأملی است!!!!!!!!!!!
مرحوم راشد تربتی از وعاظ مشهور تعریف میفرمودند:
«من همراه پدرم مرحوم آخوند مالعباس تربتی که از
علمای زاهد بود از در غربی صحن کهنه بیرون رفتیم و
چون به بست باال خیابان رسیدیم که دو دهانه فلکه در
آنجا به هم میپیوست(فلکه ای که در آن زمان در اطراف
آستانه امام رضا (ع) احداث شده بود و در آن زمان کار مهم
و جالبی محسوب می شد) گفتم« :این فلکهای است که
احداث کردهاند».
مرحوم حاج آخوند نگاه نکرد؛ از ایشان پرسیدم« :آیا نگاه
کردنش گناه دارد؟ گفت« :نه ،گناه ندارد .ولی به همین
اندازه حواسم پرت میشود( ».کتاب فضیلتهای فراموش
شده)
اگر یک نگاه انسان را از هدف اصلی باز میدارد نگاه دائم به
یک شخصیت پوچ چه به سرش خواهد آورد؟
هردانش آموز(مخصوصاً دانشآموز دبستانی) به طور
متوسط  ۱۲۰۰بار در سال جلد هرکدام از دفترهایش را
ی بیند؛ اگر  ۱۲۰۰بار صحنهای مقابل ما تکرار شود چه
م

ی دهد؟؟؟؟؟
رخ م 
یا فکر با آن شکل میگیرد یا مانند خاطرهای پابرجا باقی
می ماند.
پیام شخصیت های کارتونی برای فرزندان ما
هر کدام از این شخصیت های کارتونی که با اهداف خاص
و بر اساس نظرات کارشناسان و روانشناسان کودک و
برای تاثیر بر پنهان ترین جنبه شخصیت هر انسانی یعنی
ضمیر ناخود آگاه طراحی شده؛ دارای پیام مختص به خود
هستند ،پیامی که هرروز با دیدن تصاویر دفترها و کیف ها
و ..خود و دوست هم کالسیشان بیشتر و بیشتر در عمق
جانشان نفوذ می کند .پیام های با این مضمون:
اگر میخواهی جلب توجه کنی باید مثل باربی تمام
جذابیتهای خود را برای همه ارائه کنی.
ارتباط با جنس مخالف بد نیست؛ دختر و پسر با هم هیچ
تفاوتی ندارند.
دنیا بر مدار شانس و جادو پیش میرود.
دنیا منجی میخواهد و بهتر از منجیان غربی کسی نیست.
موسیقی و ساز و آواز هرچه بیشتر باشد زندگی بهتری
خواهی داشت.
خجالت در زمینه عشق معنا ندارد راحت باش.
فربد فدائی کارشناس روانشناسی در این خصوص گفت:
«معموال کودکان از طریق چیزهایی که می بینند مطالبی
را یاد می گیرند و تمام تصاویر را در ذهن خود نگه می
دارند و شاید کارهایی را که قهرمان های آن ها انجام می
دهند را االن انجام ندهند؛ اما در فرصت های دیگر تالش
خواهند کرد تا خود را شبیه آن ها کنند .این موضوع
باعث می شود تا کودکان به جای همانند سازی با مادر ،با
تصاویری که می بیند همانند سازی می کند و این تصویر
به ایده آل آن ها تبدیل می شود و در سنین باالتر به سمت
پیروی از این تصاویر خواهند پرداخت و تاثیرات منفی در
آن ها خواهد داشت».
وی در ادامه بیان داشت« :متاسفانه خانواده ها در خصوص
تاثیرات منفی این تصاویر بر روی کیف و وسایل کودکانشان
بی اطالع هستند و اگر اطالعی داشتند هیچ وقت اقدام به
خرید اینگونه وسایل نمی کردند».
تهاجم فرهنگی جدید دشمن
الله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ،در رابطه
با درج تصاویر شخصیت های غربی روی لوازم التحریر
دانش آموزان اظهار داشت« :طی سالهای اخیر تهاجم
فرهنگی دشمن بازار لوازم التحریر را هدف قرار داده
است که این موضوع برای دانشآموزان به ویژه در مقطع
دبستان خطرناک است؛ چرا که آن ها را از همان سنین
ی کند .در سال ۷۹
کودکی با شخصیتهای غربی عجین م 
شورای عالی انقالب فرهنگی مصوبهای را برای مقابله با
درج تصاویر غربی روی لوازم التحریر داشت که متأسفانه
در جهت اجرایی شدن این مصوبه تالشی صورت نگرفت و
با گذشت  ۱۳سال حرکت در این زمینه بسیار کند بود».
حرکت به سوی استفاده از لوازم التحریر ایرانی_
اسالمی
فرهنگ دینی ما مملو از الگوهایی است که قابلیت ارائه
در عرصه بینالمللی و به خصوص در کشورهای اسالمی
را داشته و نیاز امروز ما را در زمینه شخصیت گرایی و
الگوخواهی تأمین میکنند .الگوهای اسالمی ما می توانند

مروج این تفکرات باشند:
توجه به خدا در لحظات مختلف
توجه به جهان دیگر در کنار توجه به دنیا
توجه به اجتماع در کنار توجه به خویش
مبارزه در راه خدا
آرامش قلبی
توجه به دانش واقعی
خوشبختانه چند سالی است که استفاده از تصاویر
شهدا ،قهرمانان ،نمادها و کارتون های ایرانی _ اسالمی
بر روی لوازم التحریر دانش آموزان مرسوم شده است و
تولیدات خوبی در این زمینه به بازار آمده است؛ تصاویری
مانندکاراکترهای مروج حجاب ثنا و ثمین که توسط
موسسه خیبر طراحی شده و استفاده از تصاویر برنامه های
کودک مانند کاله قرمزی و پسر خاله و شخصیت های
کارتون شکرستان و…که مورد استقبال دانش آموزان قرار
گرفته است.
بلند شدن صدای فریاد دویچه وله
با وجود آن که این اقدام حرکتی نویی است و نیاز به
گذشت زمان برای حمایت و مقبولیت از جانب مردم
را دارد؛ اما دشمنان که به کوچکترین اقدامی در جهت
ترویج و بسط تفکرات دینی حساس هستند به این اقدام
هوشیارانه و آگاهانه متولیان فرهنگی واکنش نشان دادند.
چنانچه دویچهوله (رادیو صدای آلمان) با انتشار گزارش
خبری به تخریب لوازمالتحری ر تولید شده با شاخصههای
اسالمی ـ ایرانی پرداخت و استفاده از تصاویر شهدای
جنگ و شهدای هسته ای و سریال های مانند مختار نامه
و حضرت یوسف(ع) بر روی لوازم التحریر را محکوم به
شکست دانست و بلند شدن صدای فریاد دشمن و اظهار
ناراحتی در این زمینه خود نشانه ای از درست بودن این
جریان دارد.
راهکارهای جایگزینی لوازم التحریرایرانی
در پایان باید این نکته را در نظر داشت که به دلیل
اشباع بازار با لوازم التحریرهای منقوش به این تصاویر و
با طبع انس گرفتن دانش آموزان با این تصاویر دور کردن
و جایگزین کردن این تصاویر با نمادهای ایرانی_اسالمی
نیاز به زمان و تدبیر خانواده ها دارد؛ به گفته کارشناسان
والدین دقت کنند نباید به یکباره و دفعی و با اجبار تصاویر
شخصیت های منفی را از اتاق کودک بردارند و سراغ این
تصاویر بروند .به طورمثال در ابتدا برای خرید  ۴دفتر،
سه دفتر را مطابق میل و اشتیاق کودک بخرند و یکی از
دفاتر را با تصویری مثبت اما زیبا و جذاب انتخاب کنند.
جایگزینی یکی از راه حل های مناسب برای از بین بردن
تاثیر های غلط و منفی قبلی است.
راه دوم این است که در تشویق هایی که برای کودکان
و نوجوانان قرار می دهیم ،لوازمی که تصاویرآن مثبت و
دارای بار فرهنگی ایرانی و اسالمی است را تهیه و به عنوان
هدیه به وی بدهیم؛ هدیه یکی از عالقه مندی های کودک
است ،زیرا احساس می کند کار بزرگی انجام داده و هدیه
گرفته است و آنرا بعنوان سند افتخار خود می داند .پس به
آن هدیه عالقه مند می شود.
سوم اینکه با زبان و ادبیات ساده کودکانه کم کم آثار بد
و منفی برخی تصاویرها را برای فرزندمان توجیه کنیم و
مطمئن باشیم اگر توضیحات مناسبی به فرزندمان بدهیم
نه تنها آن ها خود کمتر به سراغ این لوازم التحریر می
روند که در مواردی دیده شده که دوستان خود را نیز از
این کار منع می کنند.
نیکبخت _ تحریریه سایت باحجاب
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به گزارش ندای شهرکریمه مسؤول ستاد بازسازی عتبات
عالیات خرمشهر گفت :امسال  ۴۰۰موکب در مرز شلمچه برای
خدمترسانی به زائران اربعین حسینی مستقر میشود.

میثم مطیعی مطرح کرد:

لزوم تقویت هدفمند ارتباط
زائرین کشورهای مختلف در اربعین
اولویت وحدت دو ملت ایران و عراق

مسؤول ستاد بازسازی عتبات عالیات خرمشهر:

400موکب خدمترسان به زائران
اربعین در مرز شلمچه مستقر میشود

مداح برجسته اهلبیت(ع) گفت :دشمنان با
شیطنتهای خود به دنبال این هستند که از
ارتباط زائرین اربعین با یکدیگر جلوگیری کنند،
برای مقابله با این مساله باید به دنبال این باشیم
که ارتباطات زائرین اربعین را به صورت هدفمند
تقویتکنیم.
میثم مطیعی ظهر امروز در گردهمایی فعاالن
مردمی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی در عرصه
اربعین در مسجد مقدس جمکران با اشاره به فراهم
بودن فضای تبلیغی اظهار کرد :اکنون در عرصه
تبلیغی مرزها از بین رفته است و محدودیتی در این
عرصه وجود ندارد.وی ادامه داد:
یکی از بهترین ابزار برای نشر فرهنگ دینی ،ابزار
هنراست و فعالیتهایی که در کشورمان انجام
میشود ،در مرزهای ایران محدود نمیماند ،در
توسعه فرهنگ مذهبی در جهان ،جلسات مذهبی
ایران اثر داشتند و برای اینکه این فرهنگ را
گسترش بدهیم ،باید بیشتر از این ظرفیت استفاده
کنیم.
این مداح اهلبیت(ع) موضوع اربعین را دارای ابعاد
مختلف دانست و تصریح کرد:
باید بیش از پیش از ظرفیت دستگاه امام
حسین(ع) برای نشر معارف اسالمی استفاده کرد،
یکی از ابعاد مکتب اهلبیت(ع) موضوع زیارت است.
مطیعی با اشاره به لزوم پرداختن به ابعاد مختلف
حماسه اربعین اظهار کرد:
پرداختن به موضوعاتی همچون حضور کودکان و
زنان در این حماسه اهمیت زیادی دارد ،موضوعات
بسیاری در حماسه اربعین است که روی آن کار
نشده است ،یکی از اشعار ماندگار ،شعر تشکر زائران
ایرانی از موکبهای عراقی بود که به یک نغمه
فراگیر تبدیل شد.
وی ادامه داد :یکی از موضوعاتی که باید بیشتر به
آن پرداخته شود ،بحث بدبین کردن عراقیها به

مردم ایران و بالعکس است ،با کارهای رسانه ای و
فعالیتهای بیشتر امکان از بین بردن فضای بدبینی
و تبدیل این فضا به مهر و محبت وجود دارد،
ایرانیها و عراقیها در حماسه اربعین باید به دنبال
اجرای کارهای مشترک به صورت واقعی باشند.این
مداح اهلبیت(ع) افزود:
مداحی سیاسی به معنای بیان مطالب سطحی
نیست ،بلکه کار کردن ویژه در عرصههای مهم به
صورت کارشناسی ،مداحی در تراز خط مقاومت
است ،هیأتهای مذهبی نباید حتما به دنبال
مداحان و سخنران مطرح باشند ،بلکه آنها باید
روی سرمایههای خودشان تکیه کرده از مداحان
خوب حمایت کنند.
مطیعی با اشاره به نقشه دشمن در خصوص اربعین
اظهار کرد :ناامید کردن مردم در عرصه اقتصادی،
سیاست دشمن است و به این مساله به صورت
بیشتر در عرصه زیارت اربعین دامن زده میشود.
وی ادامه داد :دشمنان با شیطنتهای خود به دنبال
این هستند که از ارتباط زائرین اربعین با یکدیگر
جلوگیری کنند ،برای مقابله با این مساله باید به
دنبال این باشیم که ارتباطات زائرین اربعین را به
صورت هدفمند تقویت کنیم ،اولویت در این زمینه
باید تقویت رابطه بین زائرین ایرانی و زائرین عراقی
و وحدت دو ملت ایران و عراق باشد.
این مداح اهلبیت(ع) افزود :در راهپیمایی اربعین
زائران غیرایرانی از کشورهای مختلف حضور پیدا
میکنند که باید با فعالیتهای هدفمند و تبلیغات
به دنبال تامین فرهنگی این زائران باشیم و حتی
جلسات خودمان را در این ایام به شکل دو زبانه
برگزار کنیم ،اتفاقی که برای خود زائرین جذاب
خواهد بود.وی خاطرنشان کرد:
اشعار و تولیدات ما برای حماسه اربعین نباید تنها به
زبان فارسی باشد ،بلکه باید برای شیعیان کشورهای
دیگر هم اثر تولید کنیم.

گردهمایی «خودتحریمی ممنوع» در قم
| از خودتحریمی تا انسداد راههای دورزدن تحریمها

در جلسه ستاد اربعین استان قم مطرح شد:

خدمت رسانی  57موکب قم
به زائرین اربعین
به گزارش ندای شهرکریمه ،جلسه ستاد اربعین استان قم در سالن اجتماعات هتل شاهد برگزار
شد.یونس عالی پور در ابتدای این جلسه با اشاره به زیارت اربعین اظهار کرد :این مراسم یک برنامه
مردمی است و روز به روز شاهد شور بیشتر مردم برای خدمت رسانی به زائرین اربعین هستیم،
توطئههای دشمن برای ضربه زدن به زیارت اربعین شکست خورد.
ثبت نام برای ویزای عراق در  62دفتر زیارتی قم
وی ادامه داد :به دنبال این هستیم که برنامههای ما برای زیارت اربعین به صورت مشترک با
عراقیها اجرا شود ،مردم عراق کمپینهایی را برای خدمت رسانی به زائرین ایرانی اربعین شروع
کرده و اتوبوس داران عراقی آمادگی خودشان را برای انتقال زائرین ایرانی اعالم کردند.
معاون هماهنگی امور زائرین استانداری قم افزود 62 :دفتر زیارتی در استان کار ثبت نام را برای
صدور ویزا برای زائرین اربعین در قم شروع کردند ،البته میزبان اصلی زائرین اربعین مردم عراق
هستن .د
خدمت رسانی  57موکب قم به زائرین اربعین
حجتاالسالم والمسلمین حسین احمدی در ادامه این جلسه با اشاره به مشارکت مردم استان
قم در خدمت به زائرین اربعین اظهار کرد :این استان  57موکب در مراسم اربعین دارد که این
موکبها در مناطق مختلف ایران و عراق به زائرین اربعین خدمت رسانی میکنند.
وی ادامه داد :پیش بینی میکنیم که حدود  8هزار خادم در موکبهای استان قم در زیارت

آغاز صدور روادید اربعین

تصریح کرد :همانند سال گذشته به عراقی های
مقیم ایران روادید صادر خواهد

به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از پایگاه
اطالع رسانی وزارت کشور؛ نصیر عبدالمحسن
که به تازگی به عنوان کاردار دولت بغداد در
ایران معرفی شده است ،برای بررسی و اعالم
آخرین برنامههای دولت عراق در خصوص صدور
روادید اربعین با دبیر ستاد مرکزی اربعین دیدار
و گفتوگو کرد.
در این دیدار نصیر عبدالمحسن با بیان اینکه
هدف ما تسهیل امور زائران گفت :حدود 25
نیروی پشتیبانی در سفارت و تعداد  140نفر
نیرو نیز در دفاتر موقت مستقر شده اند تا روند
صدور روادید را سریع تر و آسان تر کنند.
وی افزود :براساس آمار از دفاتر بیست گانه
و چهار کنسولگری فعال ،در حدود 45هزار
پاسپورت ثبت نام شده است که به زودی روادید
آنها آماده خواهد شد.
کاردار جدید سفارت عراق اظهار داشت  :به
منظور جلوگیری از هرگونه وقفه در کار ،تمام
دفاتر صدور روادید به صورت شبانه روزی فعال
خواهند بود.
نصیر عبدالمحسن ضمن اشاره به وقفه ایجاد
شده در صدور روادید گفت :تا ساعات آینده روند
صدور روادید آغاز خواهد شد و از فردا روادید
ثبت نام کنندگان آماده تحویل خواهند بود.
وی درخصوص اتباع خارجی حاضر در ایران،

شد و همچنین افغانستانی های مقیم ایران هم
براساس سازوکارهای مورد توافق و در چارچوب
توافقات انجام شده با ایران روادید حضور در
مراسم اربعین را دریافت خواهند کرد.
در ادامه این نشست شهریار حیدری دبیر ستاد
مرکزی اربعین ضمن ابزار خشنودی از حضور
نصیر عبدالمحسن در این سمت گفت :با توجه
به سابقه فعالیت و مسئولیت های شما در ایران
و با این میزان از تجربه به خوبی مسائل را می
توان حل کرد.
وی ضمن تشکر از حضور به موقع دفاتر موقت
و نیروهای پشتیبانی اظهار کرد :این گروه کمال
همکاری را با سازمان حج و زیارت داشتهاند.
حیدری تاکید کرد:
سفیر عراق روز سه شنبه گذشته تهران را ترک
کرده است و به همین دلیل نیاز به مسئولی بود
که دستور صدور روادید را به دفاتر و کنسولگری
صادر کند که خوشبختانه با حضور کاردار جدید
این کشور امروز این دستور به مسئوالن دفاتر و
کنسولگریها صادر شد و روند صدور روادید از
امروز عصر به طور رسمی آغاز خواهد شد که ان
شاءا...ظرف مدت  24ساعت روادید افرادی که
ثبت نام کردهاند ،آماده خواهد شد.
گفتنی است با پایان ماموریت راجح الموسوی
سفیر عراق در تهران ،وی روز سه شنبه گذشته
تهران را ترک کرد و نصیر عبدالمحسن به عنوان
کاردار جدید بغداد در تهران منصوب شد.

صدور روادید طی  ۲۴ساعت

اربعین خدمت رسانی کنند و به تعدادی از این خادمان ویزای رایگان داده میشود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات استان قم افزود :امسال به بازرسی از موکبهای استان خواهیم
پرداخت تا مشکالت احتمالی موکبهای قم در سال آینده برطرف شود ،امسال عالوه بر مبلغین
مرد 18 ،مبلغ زن در موکبهای استان در زیارت اربعین حضور خواهند داشت.
اسکان زائرین توسط قرارگاه اربعین قم
حجتاالسالم والمسلمین محمد حسین عسکری با اشاره به حضور زائرین اربعین در شهر قم
اظهار کرد :سال گذشته در ایام زیارت اربعین دهها هزار زائر به این شهر آمدند و باید مردم قم وارد
عرصه خدمت رسانی به خود این زائرین در قم شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته  120هزار نفر در قرارگاه اربعین قم اسکان پیدا کردند ادامه داد:
قرارگاه اربعین از پنجم ماه صفر در شهر قم فعال میشود و فعالیت این قرارگاه تا پایان ماه صفر
ادامه پیدا میکند ،قرارگاه اربعین به زائرین اربعین از کشورهای مختلف در شهر قم خدمت
رسانی کرد.
مسؤول کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان قم افزود :دشمنان پولهای زیادی هزینه میکنند تا
بین زائرین ایرانی و زائرین عراقی در زیارت اربعین اختالف ایجاد کنند ،موکبهای تلفیقی بین
ایرانیها و عراقیها در زیارت اربعین موفق خواهند شد.
حسین امیری قمی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قم در این جلسه با اشاره به وضعیت
اسکان زائرین اربعین در شهر قم اظهار کرد :شاهد اسکان این زائرین در اماکنی همچون مصالی
قدس و صحن جواد االئمه(ع) در حرم حضرت معصومه(س) خواهیم بود.
سید امیر سامع معاون خدمات شهری و امور اجتماعی شهرداری قم در ادامه این جلسه گفت :هر
سال تعدادی از دانشجویان و نیروهای شهرداری قم نسبت به نظافت تعدادی از عمودها در مسیر

میخواهند که با ارائه کردن کسبوکارهای اروپایی در این
کشور تولیدکنندگان داخلی فلج شده و کشور ما به سمتوسوی
مصرفگرایی مطلق روی آورد.

استکباری و ظالمانه است اما برخی میگویند ما این الیحه را تصویب میکنیم و اگر
به ضرر ما بود از آن خارج میشویم ،درصورتیکه هزینه امضا کردن و خارج شدن از
 FATFبسیار بیشتر از امضا نکردن آن است.

راههای دور زدن تحریم را میبندد
در ادامه این گردهمایی نماینده مردم قم در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه چهل شرط اف ای تی اف توسط طیب نیا
وزیر پیشین اقتصاد پذیرفتهشده و تنها یکی از موارد  FATFدر
مجلس بررسی میشود ،ابراز کرد :مشکل اساسی ما این است که
پس از تصویب این الیحه برای دور زدن تحریمها چه میتوانیم
بکنیم ،پس از تصویب این قانون دیگر نمیتوانیم تحریمها را دور
بزنیم و تحریمهای آمریکا بسیار اثرگذارتر میشود.
احمد امیرآبادی فراهانی با تأکید بر اینکه ما هیچ اعتمادی به
کنوانسیونهای بینالمللی نداریم و پذیرفتن شرایط  FATFرا
به ضرر کشور میدانیم تصریح کرد :پذیرفتن  FATFدر شرایط
تحریم به معنای شفاف کردن تمام روزنههای اقتصادی برای
دشمنان کشور و درنتیجه بسته شدن
راههای دور زدن تحریم است.

بررسی الیحه  CFTدر مجلس غیرقانونی است
نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسالمی نیز ابراز کرد :روز چهارشنبه
هفته گذشته رئیس مجلس سعی کرد الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
از دستور کار مجلس خارج شود و در ادامه نیز این الیحه با تالشهای غیرقانونی
علی مطهری از دستور کار مجلس خارج شد تا فردا به قانون  CFTرسیدگی شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه رسیدگی به قانون  CFTدر صحن مجلس
کام ً
ال غیرقانونی است گفت:
برخی از نمایندگان مجلس از هیچ قانونگریزی برای رسیدگی به این قانون و
تصویب آن دریغ نکردند و ما در مقابل تصویب آن خواهیم ایستاد.

حسین حاجیلو در گردهمایی بزرگ تبیینی مطالبهای که با موضوع «خودتحریمی
ممنوع» در مسجد امیرالمؤمنین(ع) قم برگزار شد ،با بیان اینکه فضای تحریم ایران
در پسابرجام موقعیت خاصی پیدا کرد ،اظهار داشت :پیش از برجام حدود  600نهاد
و فرد تحریم بودند که پسازآن حدود  400نهاد و فرد از لیست تحریم خارج شدند.
پژوهشگر برجسته اقتصادی با بیان اینکه در واقع  FATFو خودتحریمی از روز
اجرای برجام شروع شد ،افزود :افراد و نهادهای خارجشده از لیست تحریم ،برای
بازنگشتن به لیست تحریم نهادهایی که در لیست تحریم باقیمانده بودند را تحریم
کردند و ما دچار خودتحریمی شدیم.
وی با تأکید بر اینکه تصویب  FATFعمق خود تحریمی در کشور را افزایش
میدهد ،خاطرنشان کرد :لبنان نیز  FATFرا پذیرفته و بر همین اساس حزبا...
لبنان دچار خودتحریمی شده است.
حاجیلو گفت :سپاه پاسداران ،صداوسیما ،وزارت ارشاد ،وزارت اطالعات و بسیاری
از شرکتهای خصوصی ایران از کسانی هستند که براساس  FATFباید مورد
خودتحریمی قرار بگیرند.

تصویب  FATFبرخالف قانون
اساسی و مبانی شرعی است
سپس مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی
به شبهات حوزه علمیه قم با بیان اینکه لیستی رأی دادن
مشکالت زیادی در مجلس شورای اسالمی به وجود آورده
است افزود :فعالیتهای نمایندگان مجلس بر اساس قانون
اساسی باید زیر نظر والیت مطلقه باشد و نباید فراتر از آن
قانونگذاری کنند ،بر اساس اصل چهارم قانون اساسی شرع
باید مبنای عملکرد ما باشد و بر اساس مبانی شرعی نباید
لوایح استکباری را بپذیریم FATF ،نیز الیحهای استکباری
است که باید از تصویب آن جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم نیز بیان کرد :برای تصویب
کمارزشترین امور در مجلس بیش از  20دقیقه زمان صرف
میشد اما برجام در این مدتزمان کوتاه تصویب شد ،امروز
نیز برخی میخواهند  FATFرا بهراحتی و بدون کارشناسی
دقیق و در مدتزمان کوتاهی تصویب کنند.
حجتاالسالم حمید رسایی ادامه داد :برخی میگفتند اگر
برجام تصویب شود همه مشکالت کشور رفع میشود و پس
از آشکار شدن اشتباه برجام همین افراد امروز  FATFرا
بهعنوان راهحل مشکالت اقتصاد کشور مطرح میکنند.

 FATFدر راستای حفظ رهبری نظام سلطه است
سپس ابدالی محمدی اظهار داشت :پس از جنگ جهانی دوم آمریکا رهبر نظام
سلطه شد و برای اینکه این رهبری نظام سلطه حفظ شود سازمانهای بینالمللی
را به وجود آوردند تا زیر نظر این سازمانها لوایح و پیمانهایی به کشورها تحمیل
کنند که اهداف موردنظر نظام سلطه حفظ شود و سند  2030و الیحه  FATFنیز
ازجمله این پیمانها هستند.
عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه بازگشایی بازارهای ایران برای
کسبوکارهای اروپایی ازجمله مواردی است که  FATFبهدنبال دارد ،افزود:
براساس شاخصههای جهانی ایران نوزدهمین بازار بزرگ دنیاست و به همین دلیل

 FATFسیاهی ،خودباختگی و تسلیم مطلق است
مسئول راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه کشور نیز تأکید کرد :مراجع نظرات
فقهی خود را نسبت به تصویب  FATFارائه کردند و باید به نظرات مراجع عظام در
تصویب یا عدم تصویب این الیحه توجه شود.
حجتاالسالم احمدعلی یوسفی افزود :آیتا ...مکارم شیرازی در رابطه با الیحه
 FATFبیان کرده که قبول کردن این سند سیاهی ،خودباختگی و تسلیم مطلق
است ،آیتا ...نوری همدانی نیز پیرامون این الیحه گفته است حوزههای علمیه با
تصویب این الیحه مخالف بوده و نمیگذارند که این اتفاق بیافتد.
وی ادامه داد :همه جناحهای سیاسی انقالبی معتقدند که  FATFقراردادی

در گردهمایی بزرگ مردم قم که در مخالفت با تصویب  FATFبرگزار
شد معایب تصویب این الیحه با حضور اقتصاددانان و نمایندگان مجلس و
شخصیتهای برجسته حوزوی و دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت.

امیر تابنده امروز در خرمشهر اظهار کرد :بر اساس پیشبینی ما
امسال  ۴۰۰موکب در مرز شلمچه برای خدمترسانی به زائران
اربعین حسینی مستقر میشود.
وی ادامه داد :اکنون مواکب شهرستانهای خرمشهر ،آبادان ،ماهشهر
و امیدیه و همچنین استانهای معین فارس ،بوشهر ،چهارمحال و
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در حال آمادهسازی است تا از هفته
آینده کار خدمت به زائران را شروع کنند.
مسؤول ستاد بازسازی عتبات عالیات تصریح کرد :امسال مواکبی
نیز برای بازگشت زائران از عتبات عالیات در نظر گرفته شده است
و مساجد و حسینیههای خرمشهر آماده استقبال و اسکان زائران
هستند.
وی افزود :بر خالف شایعات امسال تعداد زیادی برای خدمترسانی
به زائران در مواکب مستقر در مرز شلمچه اعالم آمادگی کردهاند

تبانی هماهنگ داخلی و خارجی برای پیوستن به FATF
سپس نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد :حقالشرطی که
در  FATFبیانشده است نباید در تضاد با روح این کنوانسیون باشد و این در حالی
است که شروط ما برای پذیرفتن این پیمان در تضاد با روح این کنوانسیون است.
حجتاالسالم ذوالنور با بیان اینکه تبعات نپیوستن به  FATFبسیار کمتر از پیوستن
و خارج شدن از آن است ،افزود :پذیرفتن این الیحه را بپذیریم و سپس خارج شدن
از آن سبب میشود تا در مقابل بسیاری از کشورهای جهان قرار بگیریم و این امکان را به
کشورهای دیگر میدهد که ایران مورد مجازات بینالمللی قرار گیرد.
وی با بیان یک تبانی هماهنگ در داخل و بیرون از کشور برای تصویب  FATFشکلگرفته
است ،اظهار داشت :ما اگر این قانون را بپذیریم یک اتاق شیشهای برای فعالیتهای

نجف به کربال میپردازند ،همچنین شهرداری قم سال گذشته  58تعداد دستگاه اتوبوس را برای
جابهجایی زائرین به شهر مهران اعزام کرد.
استقرار کنسولگری عراق در قم
مهدی صالحی در بخش دیگری از جلسه با اشاره به ثبت نام زائرین اربعین در استان قم اظهار
کرد :کنسولگری عراق امسال طبق معمول سالهای گذشته در شهر قم استقرار پیدا میکند و
عملیات صدور ویزا توسط این کنسولگری از روز  15مهرماه شروع میشود ،ثبت نام برای صدور
ویزا تنها از طریق سامانه سماح است.
مدیرکل حج و زیارت استان قم ادامه داد :امسال بیمه ایران بیمه زائرین اربعین را با مبلغ  15هزار
تومان متقبل شده است .امسال هزینه ویزای عراق برای زائرین اربعین  377هزار تومان است و
دفاتر مسافرتی حق دریافت ارز اعم از دالر یا یورو از زائرین ندارند.
لزوم ادغام موکبهای قم در یکدیگر
سید مهدی صادقی در بخش پایانی جلسه شرایط کنونی را شرایط حساسی دانست و تصریح
کرد :دشمنان به دنبال از بین بردن وحدت میان ملت ایران و ملت عراق هستند ،مدیران موکبها
باید به توصیههای امنیتی در زیارت اربعین دقت داشته باشند.
وی ادامه داد :بر عدم افزایش موکبهای استان قم در زیارت اربعین تاکید داریم ،موکبهای
استان در یکدیگر تلفیق شوند تا شاهد افزایش کیفیت ارائه خدمات توسط موکبهای قم در
زیارتاربعینباشیم.
استاندار قم خاطرنشان کرد :اگر مدیران استان کاری بتوانند برای موکبهای قم انجام بدهند،
قطعا انجام خواهند داد و از فعالیت این موکبها حمایت میکنند ،البته این حمایت به صورت
مالی نخواهد بود ،چون ردیف بودجه ای در این خصوص وجود ندارد.

اقتصادی خود ایجاد میکنیم و هیچ راهی برای دور زدن تحریمها باقی نمیگذاریم.
 FATFنهادی جاسوس پرور است
محمدمهدی نجفی نیز با بیان اینکه  FATFبرنامهای برای اجرایی شدن اقداماتی
است که حدود  41مورد است و در صحن مجلس یکی از موارد آن که  CFTنام
دارد موردبررسی قرار میگیرد ،تصریح کرد :ساختار  FATFبهگونهای است که تمام
ساختارها و اطالعات اقتصادی کشور را بهصورت شفاف اعالم میکند و به همین
دلیل است که  FATFرا نهادی جاسوس پرور میدانند.
پژوهشگر اقتصادی ابراز کرد :اگر ایران بخواهد از لیست خاکستری  FATFخارج
شود باید تمام اعضای این نهاد به این موضوع رأی مثبت دهند و با توجه به اینکه
آمریکا عضو این نهاد بوده و عربستان و رژیم صهیونیستی نیز در سال جاری در این
نهاد عضو میشوند خارج شدن از این لیست امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به نقش ویژه  FATFدر موثرترکردن تحریمهای آمریکا تصریح کرد:
 FATFبهگونهای شفافیت اقتصادی ایجاد میکند تا تحریمهای آمریکا نقطه زن و
مؤثرتر شوند و دیگر راهی برای دور زدن تحریم نداشته باشیم.
برجام اقتصاد را نابود کرد  FATFامنیت کشور را
نماینده سابق مردم تهران در مجلس عنوان کرد :قانون
مبارزه با تأمین مالی تروریست در سال  94توسط مجلس
شورای اسالمی تصویب شد و به تصویب شورای نگهبان نیز
رسیده و پذیرفتن  FATFتنها به این معناست که باید با
تروریستهایی موردنظر شورای امنیت و استکبار جهانی
مقابله شود.
حجتاالسالم سید محمود نبویان افزود :دولت فعلی تعهد
داده است که با تروریستی که استکبار جهانی مصادیق آن را
تعریف میکند مقابله میکنیم و بر اساس آن حزبا ...لبنان
و حماس نیز تروریست محسوب میشوند.
نبویان بیان کرد :بر اساس  FATFحتی بهصورت داوطلبانه
نیز نباید هیچ کمکی به تروریستهای موردنظر این نهاد
نشود ،بر اساس این بند دیگر کمکهای داوطلبانه مردم
ایران به مردم یمن و جبهه مقاومت نیز ممنوع است.
وی با بیان اینکه همکاری قضایی گسترده و اجابت
درخواست استرداد مجرمان نیز از بندهای  FATFاست،
گفت :حاصل برجام نابودی اقتصاد کشور بود و پذیرفتن
 FATFنیز امنیت کشور را نابود خواهد کرد.
سپس اقتصاددان مطرح کشور با بیان اینکه در دوران دفاع
مقدس ما در برابر بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفتیم اما
مشکالت ایجادشده برای کشور تا این حد نبود ،تصریح کرد:
توجه بهنظام سرمایهداری در کشور مشکالت بسیار زیادی را
برای ما ایجاد کرده است.
پوررزاقی با اشاره به اینکه در نظام سرمایهداری قدرت در اختیار سرمایهداران است
و اگر کسی سرمایهدار نباشد اقتدار و عزتی ندارد خاطرنشان کرد :نتیجه نظام
سرمایهداری واردات با ارز دولتی و احتکار گسترده کاالها و همچنین واگذار کردن
اموال دولتی با قیمت ارزان به عده خاصی بود.
اقتصاددان مطرح کشور با بیان اینکه دشمنان به مردم فشار اقتصادی وارد میکنند
تا از عقاید انقالبی خود دستبردارند ابراز کرد :امروز باید بیشازپیش با یکدیگر متحد
شویم و از ظرفیتهای عظیم سپاه و بسیجیان نیز برای حل مشکالت کشور استفاده
کنیم زیرا اگر بهصورت پراکنده عمل کنیم و با هم متحد نباشیم دشمنان در رسیدن
به اهداف خود و ضربه زدن به نظام اسالمی موفق میشوند.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم

از امام صادق علیه السالم روایت شده:
هیچ کس نیست در روز قیامت مگر اینکه آرزو میکند ای کاش امام
حسین علیه السالم را زیارت کرده بودم آن هنگامی که می بیند که
با زوار امام حسین علیه السالم چه میکنند ،چقدر نزد پروردگار مورد
کرامت واقع میشوند.

صاحب امتیاز،مدیر مسئول و سردبیر:احمد نامداری
تحریریه:محمدرضاچیتساز-سیدمحمدحجارحسینی
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لیتوگرافی و چاپ:شاخه سبز

پست الکترونیکShahrekarimeh@gmail.com:
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احمد امیرآبادی فراهانی:

کشور هیچ مشکلی در زمینه تأمین
کاالهای اساسی ندارد

عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
گفت :کشور مشکل دالر ندارد و نظام عزم
خود را جزم کرده تا تمام کاالهای اساسی
کشور با ارز  ۴۲۰۰تومانی به کشور وارد شود،
و در این زمینه هیچگونه مشکلی در کشور
وجود ندارد.
احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره مشکالت
معیشتی و اقتصادی حاکم بر کشور اظهار
داشت :مجلس با تعامل با قوای دیگر تمام
کاالهای اساسی مردم را با ارز ارزانقیمت در
اختیار آنها قرار دهد.
وی با تأکید بر وضعیت خزانه و وضعیت ارزی
کشور افزود :کشور مشکل دالر ندارد و نظام
عزم خود را جزم کرده تا تمام کاالهای اساسی
کشور با ارز  4200تومانی به کشور وارد شود،
و در این زمینه هیچگونه مشکلی در کشور
وجود ندارد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی با
تأکید بر تدابیر نظام در برابر تحریمها و حوادث
جدید گفت :با تمهیداتی که اندیشیده شده

خزانه تا حدود زیادی پر بوده و کشور مشکلی
در این زمینه ندارد.
امیرآبادی با انتقاد از سیاست افسارگسیخته
مدیریت ارز در کشور عنوان کرد :خزانه در
زمینه دالر مشکلی ندارد و آن چیزی که سبب
عصبانیت و دلسردی مردم میشود بینظمی و
بیبرنامگی در این زمینه است.
وی با تأکید بر عدم کمبود کاال و اقالم در
کشور ابراز کرد :کمبود کاال و جنس جنگ
روانی بوده تا مردم را نسبت به هجوم به
فروشگاه و خرید بیشازحد نیاز خود تشویق
کنند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :مجلس  3ماه است که به دولت
فشار میآورد تا کارت خرید کاال را عملیاتی
کرده و آن را در اختیار مردم قرار دهد که
اگر این اقدام انجام شود آرامش روانی به
جامعه بازگشته و احساس اطمینان در بین
مردم برای خرید ارزان کاالهای اساسی ایجاد
میشود.

ضرورت کنترل تورم انتظاری

گرانی با حرف از بین نمیرود

محمد نجارصادقی :چند ماهی بود که هرگاه
در جمعی مینشستیم تیتر اصلی دغدغههای
مردم «گرانی» بود ،هر کدام به نحوی سعی
میکردند نشان دهند همه اجناس در حال
گران شدن است .روزی دالر را میگفتند که
دارد مرزشکنی میکند و گاهی بحث سر قیمت
طال و سکه بود .جدیدترها گوجه ،رب ،آب
معدنی و  ...هم به سبد اعتراض به گرانی مردم
اضافه شده بود.
در این شرایط شاهد این بودیم که اگر
میخواستیم ایرانیترین محصول بازار را هم
بخریم باز گران شده بود.
فروشندگان در برابر این گرانی متحدالقول
میگفتند :دالر گران شده؛ همه چیز را گران
کرده است.
این یعنی اگر کاالیی مرتبط با دالر هم نبود باز
هم با دالر باال میرفت؛ در اقتصاد به این اتفاق
«تورم انتظاری» میگویند.
در جامعهای که تورم روز به روز در حال افزایش
است مردم انتظار تورمی باال دارند .در کشور
ما حساسترین مثال برای این موضوع دالر
است .این یعنی اگر قیمت دالر افزایش پیدا
کند به دلیل تاثیر روانی که دارد تمام کاالها
گران میشود.
در این شرایط خانوادهها از ترس افزایش قیمت
در آینده ،مواد مصرفی ماههای آینده خود را
خریده و انبار میکنند.
به این ترتیب دیگر روند گرانی و تورم روی
غلطک میافتد اما این تورم به دلیل اینکه
ناشی از یک تقاضای کاذب است باعث افزایش
تولید نمیشود .اساسا تورم در صورتی که به
دلیل افزایش تقاضا باشد منجر به افزایش تولید
میشود اما تورم زاییده افزایش قیمت روانی یا
تورم انتظاری منجر به رکود و قفل شدن بازار
میشود.
البته اقتصاد ایران شرایط ویژهای دارد ،برای
مثال در صورت افزایش قیمت دالر ،ظرفیتها
صادراتی کشور روشن میشود .در این شرایط
به دلیل اینکه اقتصاد ایران بسترهای صادراتی
ت کاالهای داخل کشور گرانتر هم
ندارد قیم 
میشود .کاری که رسانهها هفته گذشته شروع
کردند و قیمت ارز را بسیار کمتر از قیمت
موجود آن در بازارهای آزاد گزارش کردند
توانست حداقل تورم انتظاری را مدیریت

کند اما باید توجه داشت که این حلوا حلوای
یتواند
ارزانی ارز اگر به حقیقت نپیوندد م 
موج بیاعتمادی مردم نسبت به رسانهها و
بانک مرکزی را ایجاد کند که در این صورت
دوباره هدایت روانی بازار در اختیار دشمنان
قرار میگیرد.
خریدهای انگیزشی
یکی از اتفاقات مرسومی که زمان اوجگیری
قیمت دالر تا  19هزار تومان رخ داد ،خریدهای
انگیزشی بود ،به این صورت که مردم عادی
کوچکترین نقدینگی خود را به انگیزه اینکه
ارزش آن باالتر رود به بازار ارز میآوردند و با
وجود اینکه میدانستند قیمت ارز در همان
مقطع هم غیرعقالنی است اما باز هم روی آن
سرمایهگذاری میکردند.
انگیزه اینکه دالر  18یا  19هزار تومانی روزی
 25هزار تومان میشود ،یکی از اشتباهترین
و خانهبراندازترین اتفاقاتی بود که برای
سرمایهگذاران بازار ارز رخ داد.
از وجوهات مثبت اقدام دولت برای شکستن
قیمت ارز را میتوان از بین بردن امنیت
سرمایهگذاری در بازار ارز نام برد ،البته این
موضوع تاکنون در فضای روانی رخ داده است
و امیدواریم در روزهای آتی به صورت عملی
هم اتفاق بیفتد.
دیگر براحتی میتوان گفت اگر روزی دوباره
شاخص قیمت ارز سبز شود حداقل مردم عادی
به این بازار نمیآیند ،زیرا ترس یک شکست
ناگهانی دیگر توسط دخالت دولت را دارند.
دولت که نشان داده تاثیر بسیار زیادی
نمیتواند در بازار ارز ایفا کند باید حداقل تمام
تالش خود را برای بر هم زدن این بازار بسیج
کند .از بین بردن حاشیه امن سرمایهگذاری در
بازار ارز و حتی در بازارهای دیگری مانند طال
و مسکن میتواند مانع از سرریز شدن نقدینگی
بسیار مردم شود.
البته باید توجه داشت که بازار سرمایهای
منسجم و امن در کنار این بازارها باید به
وجود بیاید ،چرا که در غیر این صورت همین
سرمایههای مردم از کشور خارج میشود.
شاید در شرایط کنونی زمان احیای دوباره
سپردههای بانکی و انتشار اوراق جدید مشارکت
و بازار بورس باشد.
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رمزگشایی روسها از پیام عملیات موشکی اول اکتبر توسط ایران

آمریکا از سوریه گمشو بیرون!

در آستانه دیدار بیسابقه رهبر انقالب با دهها هزار نفر از بسیجیان در ورزشگاه آزادی

مأموریت جدید بسیجیها

بعد از شکست حصر آبادان در مهرماه  ۶۰توسط نیروهای ایران ،تصمیم
گرفته شد که در عملیات بعدی ،شهر بستان و روستاهای تابعهی آن نیز
آزاد شود .برای این کار ،عملیات «طریق القدس» در هشتم آذرماه سال
 ،۶۰با رمز «یا حسین(ع)» در غرب سوسنگر و منطقهی عمومی بستان
انجام شد و نیروهای جبههی ایران ،توانستند در جنگی نابرابر به لحاظ
تجهیزات و امکانات ،بعد از  ۱۴روز ،ارتش بعثی را شکست داده و آنان را
مجبور به عقبنشینی کنند .به این ترتیب ،بستان و تنگهی مهم چزابه،
بعد از  ۴۲۰روز اشغال ،آزاد شد.
واکنش امام به پیروزی عملیات طریقالقدس
خبر آزادسازی که به امام خمینی(ره) رسید ،امام دست به قلم برده و
پیامی در اینباره صادر کردند و در بخشی از آن ،چنین نگاشتند« :آنچه
ی بزرگ و قلوب
برای اینجانب غرورانگیز و افتخارآفرین است روحی ه 
سرشار از ایمان و اخالص
و روح شهادتطلبی این
عزیزان -که سربازان
حقیقی ولی ا ...االعظم
ارواحنا فداه  -هستند ،و
این است فتح الفتوح .من
به ملت بزرگ ایران و به
فرماندهان شجاع ،قبل از
آنکه پیروزی شرافتمندانه
و بزرگ خوزستان را
تبریک بگویم ،وجود
چنین رزمندگانی را که
در دو جبههی معنوی و
صوری و ظاهر و باطن
از امتحان ،سرافراز
بیرون آمدهاند ،تبریک
میگویم )۰۸/۰۹/۱۳۶۰(».در این پیام امام ،نکتهی مهمی نهفته بود،
و آن اینکه «همه توقع داشتند که امام بگوید این پیروزیای که شما
به دست آوردید ،فتحالفتوح است؛ از آن پیروزی ستایش کند؛ امام نه،
از رزمندگان تشکر کردند اما گفتند فتحالفتوح انقالب ما تربیت این
جوانهاست؛ که در آن شرائط دشواری که همهی دنیا در مقابل ما با
سالح آمادهی شلیک ایستاده بودند ،اینها توانستند یک
چهرهی دژم و
ِ
چنین پیروزی بزرگی را به دست آورند)۱۲/۰۷/۱۳۹۱(».
علت اصلی دشمنی آمریکا با ایران
سال گذشته ،اندیشکدهی آمریکایی بروکینگز ،طرحی برای چگونگی
مقابلهی دولت ترامپ با نفوذ منطقهای ایران ارائه داد که در بخشی از
آن چنین آمده بود« :هیچ حکومتی طی دوران معاصر به اندازهی ایران
نتوانسته به ما در خاورمیانه ضربه بزند ...هم اوباما و هم ترامپ در پی
شکاندن شاخ ایران در عراق و سوریه هستند .اکنون ،ایران از خالء امنیتی
منطقه نهایت بهره را میبرد ...ائتالف سعودی نیز اکنون در مرداب گیر کرده
است؛ و این وضعیت ،کامال به نفع ایران است»...
پیش از آن ،نشریهی هافینگتونپست نیز در گزارشی نوشته بود« :قدرت
ایران تنها در قدرت سخت این کشور نیست؛ آن چیزیکه باعث رشد حضور
ایران در منطقه شده است همان قدرت نرم این کشور است .جمهوری
اسالمی در حالی تشکیل شد که تقریباً هیچ متحدی در منطقه نداشت؛ اما
ایران توانست با کمترین هزینهای در کشورهای عراق ،سوریه ،لبنان و دیگر
مناطق منطقه نفوذ پیدا کند و با این روند ،بدون شک نفوذ ایران طی  ۱۰تا
 ۲۰سال آینده در منطقه افزایش خواهد یافت ».بر همین اساس هم بود که
جرج فریدمن ،تحلیلگر برجستهی آمریکایی معتقد است که «مشکل ما با
ایران بر سر فعالیت هستهای این کشور نیست ،بلکه مشکل آن است که
ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا ،بلکه در حال درگیری
با آمریکا نیز میتوان بزرگترین قدرت تکنولوژیک و نظامی منطقه بود.
کنایه جانشین فرمانده سپاه به نخستوزیر صهیونیستها

نتانیاهو شنا کردن در مدیترانه را
تمرین کند
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در کنایهای به نخستوزیر رژیم
صهیونیستی گفت بزودی او راهی جز فرار از سمت دریا ندارد و بهتر
است از االن شنا کردن در مدیترانه را تمرین کند.
سردار حسین سالمی صبح روز پنجشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان شهر
اصفهان که در میدان امام علی(ع) این شهر برگزار شد ،اظهار داشت :هیچ زمانی
آمریکا به اندازه امروز ضعیف و ناتوان نبوده است ،کدام پیروزی ،اراده و تحول
توسط آمریکا انجام شده است؟
آیا این همه هزینه در خاورمیانه کوچکترین توفیق سیاسی برای آمریکا داشته
است؟ چرا عراق در اختیار آنان نیست و آرزوهای آنان در سوریه نقش بر آب

این پدیده ایران را به یک الگو برای کشورهای اسالمی تبدیل کرده است
و بهار عربی (انقالبهای اسالمی منطقه) را در پی داشته است».
عامل مهم در پیروزی انقالبها
هر انقالبی برای آنکه ابعاد جهانی به خود بگیرد ،در کنار عامل مهم
«رهبری» ،حداقل به دو عامل دیگر هم احتیاج دارد :یکی «ایدئولوژی
الهامبخش و جذاب» برای همهی ملتها ،و دوم« ،نیروهای کنشگر» که
ایدئولوژی و پیام انقالب را به افکار عمومی جهان برسانند .رمز گسترش
و عمق نفوذ انقالب اسالمی نیز در همین نهفته است که هر سهی این
عوامل را توانسته است با خود همراه داشته باشد .اما تفاوت انقالب
اسالمی با سایر انقالبها در این نکته است که نیروهای کنشگر آن،
صرفا از یک طبقهی اجتماعی یا اقتصادی خاص نیستند ،بلکه «عموم
مردم»اند .درواقع ،انقالب اسالمی توانسته است در این چهل سال ،با
بسیج «نیروهای مردمی»،
از همهی گردنههای
صعبالعبور ،طی طریق
کند .گرچه «بعضیها
میترسیدند .بعضیها از
پیش قضاوت میکردند
که نمیشود ...هرجا
هم حضور بسیجی بود،
میکردند...
مخالفت
در تهران یک عدهای
نشسته بودند ،نق میزدند
که آقا چرا اینها وارد
شدند؟ چرا بدون اجازه
رفتند؟ چرا فالن اقدام را
کردند؟ از حضور بسیجی
ناراحت بودند .چون امید
نداشتند ،مأیوس بودند ،میگفتند نمیشود کاری کرد؛ اما وقتی که
وارد شدند ،دیدند این ورود ،امیدآفرین است؛ همهی این استعدادها را
جوشش میدهد)۲۴/۰۷/۱۳۹۱(».
بسیج و نیروهای بسیجی ،آن عنصر «امیدآفرین» اند که تجربهی انقالب
و دفاع مقدس نشان داده است ،هرجا که ورود کردهاند ،کار انقالب پیش
رفته است .عدهای از جریانهای سیاسی اما دوست دارند که بسیج را
صرفا محدود به فعالیتهای نظامی کنند ،درحالیکه کار بسیج ،محدود به
حوزهی صرفا نظامی و سخت نیست .بسیج در حقیقت ،آن نیروی کنشگر
فعال است که هرجا انقالب به آن احتیاج داشته است ،وارد میدان شده
است .مثال «آن روزى که درها را به روى ملّت ایران خواستند ببندند ...که
محصول این رادیوداروها به دست مردم نرسد و جمهورى اسالمى دچار
مشکل بشود و گفتند «نمیفروشیم» که این مرکز تهران تعطیل بشود،
اینها  -مرحوم شهید شهریارى  -هم مشغول کار شدند ،تالش کردند ،که
بعد آمدند به ما گفتند که توانستیم بیست درصد را تولید کنیم ،بعد هم
آمدند به ما ّاطالع دادند که ما لولهى سوخت و صفحهى سوخت را هم
ساختیم؛ دشمن [متحیر] ماند .این کار کار بسیجى بود)۰۶/۰۹/۱۳۹۳(».
حاال هم که کارزار جنگ اقتصادی و روانی است ،بر نیروهای بسیجی و
مردمی واجب است که وارد این جبهه شده و مانند گذشته ،دشمن را وادار
به شکست کنند .دشمن درصدد است با بزرگنمایی مشکالت اقتصادی،
روح ناامیدی در جامعه را تزریق کند .نیروهای بسیجی اما وظیفهی عکس
آن را بر عهده دارند .شاید یکی از علتهایی که رهبر انقالب تصمیم
گرفتهاند در میانهی این جنگ ،فردا در اجتماع صد هزار نفری بسیجیان
در ورزشگاه آزادی حضور بهم رسانند ،تبیین وظایف جدید نیروهای
بسیجی با توجه به شرایط اخیر کشور باشد .بیشک فردا روز مهمی برای
بسیج و بسیجیان است.
شد؟ سردار سالمی افزود :آمریکا نتوانست امنیت رژیم صهیونیستی را تأمین
کند و عربستان را از باتالق و بنبست نافرجام خارج کند ،همچنین نتوانست
ایران را در انزوا قرار دهد و متحدان خود را در کنار خود قرار دهد .سردار سالمی
ادامه داد:
ترکیه ،پاکستان و چین در عرصه سیاسی و اقتصادی از آمریکا دور شدهاند؛
آمریکا حتی نتوانسته همگرایی اتحادیه اروپایی را با خود حفظ کند و جنگ سرد
را با سوریه آغاز کرده است .وی خاطرنشان کرد:
آمریکا از شکستهای پیدرپی درس و از تاریخ عبرت نمیگیرد؛ اگر آمریکا به
سیاستهای خود ادامه دهد ،به گفته رهبر معظم انقالب ،شکست بزرگ دیگری
را بزودی به آمریکا تحمیل خواهیم کرد.
سردار سالمی همچنین با اشاره به وضعیت فعلی رژیم صهیونیستی خاطرنشان
کرد :رژیم صهیونیستی هیچ یک از عناصر یک کشور و حکومت را در اختیار
ندارد و در تراز تهدید ما نیست ،حزبا ...برای در هم پیچیدن آن کافی است؛
به نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعالم میکنم شنا کردن در مدیترانه را تمرین
کند ،چرا که بزودی هیچ راهی جز گریختن به دریا ندارد.

«از سوریه گمشو بیرون!» این تیتر یکی
است که آخر هفته گذشته به مدت 24
ساعت بر پیشانی صفحه اصلی تارنمای
پراودا نقش بست؛ عنوانی که یکی از
مهمترین رسانههای بینالمللی چندزبانه
روسیه که نام مشهورترین رسانه شوروی
در دوران جنگ سرد را نیز یدک میکشد
برای تحلیل حمله موشکی ایران به
تروریستهای داعش در شرق رود فرات
و در نزدیکترین فاصله ممکن به پایگاه
نیروهای آمریکایی انتخاب کرد.
پراودا عملیات «ضربت محرم» را در
سطحی بینالمللی معرفی کرده و آن را
عملیات اول اکتبر نام نهاده است.
عملیاتی که در آن مقر فرماندهی،
زیرساختهای آمادی و انبار ذخیره
مهمات داعش در البوکمال ،آخرین
مسقطالراس این گروه تکفیری در خاک
سوریه ،به وسیله  ۶فروند موشک بالستیک
میانبرد که از پایگاههای موشکی نیروی
هوافضای سپاه در غرب ایران شلیک شده
بودند از فاصله  ۵۷۰کیلومتری هدف قرار
گرفته و منهدم شد.
متعاقبا  ۷فروند پهپاد رزمی ایران نیز
مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی
تروریستهای مزدور استکبار جهانی را
بمباران کردند.
نهتنها در این حمله رعدآسا تعدادی از
سرکردگان داعش غافلگیر شده و کشته
و زخمی شدند ،بلکه همه این اتفاقات
بیخ گوش نیروهای آمریکایی که در 3
مایلی محل حمله حاضر بودند و در نهایت
غافلگیری این حامیان اصلی تکفیریها در
منطقه انجام شد.
بخش انگلیسی تارنمای پرمخاطب روسی
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته
گذشته تیتر یک خود را با عنوان «ایران
پیام آشکاری برای آمریکا فرستاد:
از سوریه گمشو بیرون!» برگزید و هنوز
هم این تیتر جزو عناوین اصلی پیشانی
این سایت است.
گویی مقامات کرملین و ارتش روسیه که
ارتباط نزدیکی با پراودا دارند ،میخواهند
اینگونه شادی خود را از سیلی محکمی
که رقیبشان آمریکا در شامات از ایران
دریافت کرده به شکلی غیررسمی به
نمایش بگذارند.
اما جدای از پایکوبی روسها در رابطه
با حمله اول اکتبر که در مواضع رسمی
مسکو در این باره در قالب تایید قانونی
بودن موشکباران داعشیها توسط سپاه
پاسداران توسط «دیمیتری پسکوف»
سخنگوی دفتر ریاستجمهوری روسیه و
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه
این کشور منتشر شده بود ،پراودا تالش
کرد تحلیلیتر به ماجرا نگاه کند .گزارش
مزبور در حقیقت تلفیقی است از  2نگاه
مستقل و معتبر آمریکایی و روسی.
در ابتدا به نقل از یک تحلیلگر نظامی
روزنامه آمریکایی «واشنگتن اگزماینر»
آورده است که استفاده ایران از موشکهای
بالستیک با برد  750کیلومتر که روی آنها
شعارهای سهگانه «مرگ بر آمریکا ،مرگ
بر اسرائیل و مرگ بر سعودی» نوشته
دانشگاه آزاد اعالم کرد

احراز تخلف در جذب
«فائزه هاشمی»
دبیرخانه هیات امنای استان تهران دانشگاه آزاد
در نامهای اعالم کرد در جذب «فائزه هاشمی»
به عنوان هیات علمی واحد پردیس این دانشگاه
تخلف انجام شده است.
به گزارش ندای شهرکریمه به نقل از مهر ،در
این نامه آمده است« :احتراما موارد تخلف در
جذب فائزه هاشمیبهرمانی به عنوان هیات
علمی در واحد پردیس را به شرح ذیل به
استحضار میرساند:
 -1هیچ مدرکی مبنی بر انجام مصاحبه عمومی
در پرونده مشارالیها موجود نیست -۲ .موضوع
جذب ایشان در شورای جذب طرح نشده است
و در اینباره مستندات در پرونده وجود ندارد.
 -۳نتیجه ارزشیابی از  ۱۶۵برابر  82/۰۳یعنی
زیر  ۵۰درصد است و در پرونده مدرکی دال بر
قبولی در مصاحبه علمی موجود نیست.
 -۴شرکت در فراخوان  ۹۲۱خالی از اشکال

شده بود چه معنایی میتوانست داشته
باشد؟
«تام روگان» معتقد است عملیات مزبور
حامل این پیام ایران است که پایگاههای
نظامی آمریکا نه فقط در سوریه و عراق،
بلکه در قطر و همچنین قصرهای پادشاه
سعودی نیز از دسترس موشکهای ایرانی
با برد بیشتر در امان نخواهند بود و همین
طور مواضع رژیم صهیونیستی که ترامپ
حساسیت زیادی به دفاع از آن نشان
میدهد.
روگان این تحول را نشانه آمادگی ایران
برای هر گونه برخورد با آمریکاییها در
فضای تحریمی فعلی برمیشمارد .پراودا
سپس سراغ یک پروفسور سرشناس روس
در حوزه امنیت خاورمیانه رفته تا پیام
شلیک موشکهای ایرانی به نزدیکی مقر
آمریکاییها در شرقیترین بخش سوریه را
رمزگشایی کند.
«الکساندر واویلوف» در پاسخ به این
پرسش که «ایران این حمله موشکی را
پیشاپیش به اطالع آمریکاییها نرسانده
و گویا انجام این عملیات نیروهای آنها را
سردرگم کرده بود» گفته است:
«آمریکاییها بدون دلیل قانونی در سوریه
ماندهاند و ایران الزامی برای اطالع دادن
به آمریکاییها برای عملیات نظامی خود
ندارد .مهمترین تهدید علیه یکپارچگی
سوریه در حال حاضر ،ساحل شرقی
فرات ،جایی که آمریکاییها مسلحین
را برای شکل دادن یک شبه حاکمیت
دستنشانده خود بسیج کردهاند ،محسوب
میشود.
بنابراین حمله ایران به عنوان پیامی تلقی
میشود با این مضمون که آمریکاییها
بساطتان را جمع و گورتان را گم کنید،
چون سوریه دارد وارد مرحله بازسازی
میشود».
استاد آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه
روسیه برخالف کارشناس نظامی آمریکایی
مورد وصف نشریه «واشنگتن اگزماینر»
معتقد است توان موشکی ایران به منزله
تضمینی است که جمالت تهدیدآمیز
ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی تنها
در سطح لفظی و شعاری باقی میماند
و واشنگتن هیچگاه وارد یک رودررویی
نظامی و جنگ نمیشود .واویلوف توضیح
میدهد« :حداقل اکنون زمان انجام چنین
برخوردی محتمل بهنظر نمیرسد.
ترامپ با مشکالت عدیدهای در داخل
آمریکا روبهرو است و نفع دولت او در
انجام مذاکرات صلحآمیز با ایران مانند
کرهشمالی است».
پروفسور روس در انتها به افشاگری دلیل
عالقه شدید ترامپ به اسرائیل پرداخته و
آن را ناشی از پول فراوانی که اسرائیلیها
به سیستم مالی آمریکا و سیستم مالی
بینالمللی تزریق میکنند میداند.
او انتقال سفارت ایاالت متحده در
سرزمینهای اشغالی از تلآویو به قدس را
هم ناشی از منافع مالی ترامپ از سمت
اسرائیلیها و نشاندهنده این موضوع
میداند که دلبستگی حاکمان واشنگتن
به اسرائیل از نسلی به نسل دیگر منتقل
میشود.
نیست زیرا حداکثر سن قاعدتا در فراخوان
باید  ۴۰سال باشد در صورتی که مشارالیها
متولد ۱۳۴۱/۱۰/17است و در زمان ثبت نام
در فراخوان  ۵۱ساله بوده است (در گزینه بند
 ۱فراخوان  ۹۲۱اعالم شده است «شرایط سنی
را دارد»).
واکاوی پرونده علمی فائزه هاشمی ،دختر مرحوم
هاشمیرفسنجانی که در دوره تصدی پدرش در
هیات موسس و امنا به عضویت هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس درآمده است
و در این دوره بهرغم قراردادی بودن رئیس گروه
شده و حتی در مقطعی معاون آموزشی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد پردیس شده است حاوی
تخلفات محرزی است که باعث اخراج وی از
دانشگاه آزاد اسالمی شده است.
با این تخلف محرز به نظر میرسد مسؤوالن
کنونی دانشگاه آزاد اسالمی باید هر چه سریعتر
نسبت به استیفای حقوق از دست رفته دانشگاه
و دانشجویان چه به لحاظ مادی و چه معنوی
اقدام کنند و اخراج فائزه هاشمی کمترین کاری
است که میتوانسته انجام شود.

